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 זכתמ וב ןיא

 הירט הכמו הרובחו עצפ

 ושבח אלו ורז אל
 : ןכשב .הככר אלו

 קרממש טככצרא
 שא תופרש םככירע

 םשככדגנל שכתמדא

 התא זכילכא םכירז

 : שםירז תכפהמכ הממשו

 ה ןעצ תבהרתונו
 כרכב הבמכ
 השקמב הנולמכ
 : הרוצנ ריעב

 ו ;רואבצ הוהי ילול
 דירש ונל ריתוה

 ונייה סכדסב טעמכ
 ; ךומד הרמעל

 הוהי רבד ועמש
 ""םכדפ נוצק |

 וניהלא תרות וניזאה
 | ! הרמע סע
 קככיחבז בר יל המל
 הוהי רמאי

190 
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0 
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 1 | ןוזה

 שכלשוריו הדוהי לע הזח רשא ץומא ןב והיעשי
 : קרדוהי יכלמ והיקזחי זחא ושכתוי והיזע ימיב

 ץרא יניזאהו שימש ועמש
 רבד קדוהי יכ
 יתממורו יתלדג םכינב
 ! יב ועשפ שכהו
 והנק רוש עדי
 וילעב סובא רומחו
 .עדי אל לארשי
 : ןנובתה אל ימע

 אטח יוג יוה
 ןוע דבכ שםע
 זכיערמ ערז
 זכיתיחשמ זפינב

 קרוהי רא ובזע
 לארשי שודק תא וצאנ
 ! רוחא ורזנ
 דועיינכת הפ לע-

 קררס ופיפות
 ילחל שאר לכ
 ! ההד בבל: לכו
 שאר דעו לגר ףכמ

 לג ₪ 5010 אפ.

 196, 244. 245: 252, 283,204. | ושבוח 1, 96, 150, 154,246 ---

 השבח 22ף -- השבוח 6. הככור 96, 1ף0 -- הככוי 6. :

 7. המש 136. | םככירעו 17,18,72,93: 95: 96, 107,100, 6
 145, 160, 158, 180, 182, 187, 210, 384 -- םבכירעבא 4

 תופרש , 80 -- ו , 80,115,15%, 182, 260, 283 -- תופורש 6
 106,108,100,112,126,136,151,177,196, 244, 2%2-- תפורש 4,
 17, 56, 82, 114,150, 14, 158, 187, 240, 258, 260, 3894. שא --

 כצרא שא :זנ. | םבכידננל 190,196, 244. | םבילכוא
 התוא 56, 96, 126,2%2,112,111,12%-- םכתא 106. | רכפהמכ

 -- תכ ₪7. 146. 2% -- תכפהתמכ 4.
 8. הרתנו 80,111,178,181,384. הכוסכ 4, 2

 112,126,1%0,154,24%. הנלמכ 50,80,82. הרוצנ ריעכ השקמב
 .17.  ריע 4 -- ריעב 3894. | הרצנ 94 -- הריצנ 0.

 9. םכודסכ 4, 30, 72, 80, 80 93, 95, 6, 106, 107, 0

2 ,246 2 0 ,187 ,177 ,154,170 ,61 ,150 ,126,136 

 2%8, 260, 260, 204, 184. | א וניה זקְג: 'רמעל 281 -- הרומעלו

 %6,126,116, 14% -- הרמעלו זק, 18, 40, 72, 76. 93: 95: 5
,228 ,224 ,2233 ,108 ,106 ,187 ,182 ,160 ,130 

 288, 204, 184, 601, 602 ; קזומס 154, 29% -- הרומעל
 12%, 244, 245, 262 -- קזווס הרזעלו 0.

 10. ירבד קזותסס 96. | םכודס 4, 23, 40, 72, 80, 93, 95; 96,

 1סֶק,100,11ז,126,126, 1360 160, זףז) 168, 170, 210, 224,
 246, 240, 22, 268,260, 260, 204, 384 וניזאהו 80, 10.

 הרומע 3, 93, 113, 125, 150, 181, 244, 245, 249, 26) ; קזותס 8
 -- הרמע המל ג :

 זז. בר יל קננמס יל ביר 80. | ל יל 107. | בור 9
 15 126,150,151,181,187,196, 24%, 262, 384. םככהבו

 208 -- 06 םכהיחבז 12%. | אאאאא הוהי 2%6- | תלעל
 227 --- תתולוע 60, 8, 96, 106, זז, 12%, 126, 181, 22, 24%,

 249 24 - תלוע 30, 9,109,110, 1ו2,ודז, םכילא 142

,10 ,108 ,102,106 ,5( ,94 :3 :80 ,80 ,72 ,2% :23 

 125,126, 154,168,172,17ק,191,196,245, 258,289 -- םכליא
 :סְל, נס,1ו4,וף1ו,155,187, 246, 253. | בלה 1:82. | םכיארמ

4 

 !תממרו 80, זז, 151, 170, 224, 1.

 1. ץומא ןב והיעשי ןוזח 1:6. עג9]סז15- ןוזזז 1:5. םסמ :חג-
 ןסזופ. 1, 2, 2, 24: 25, 67. 82 80, 01, )6, 9 2

 110, 141, 144, 178, 105, 270 -- 92 4 והיעשי טק.
 14 112. - םכלשורי 150 -- םכילשוריו 96 -- םכלשורי לעו 2
 ימיב קונוס ומיב . והיזוע 4, 30, 76, 80 89, 96, 100, 2

 125%, 120,154, 3- והיקזהי זחא \/ 524. | זחא , 128. | והיקוח

-9 :56 
 2. ינזאה 195 -- ונזאהו 107, 384; קנותנס 80, 80 4.

 ץרא , 151,181. | הוהי--ינדא 108 --י" ( 60 ₪26 ) 281. | 4 רבד
 86 יתממורו טק. ?

 2. והינוק 96 -- וחנוק 4, 26, 50, 60, 72, 93: 95, 09, 106,
 1וז,ז25,126,136,141,151,158) 170, 181, 210, 224, 244, 6

 260, 271 8, 84: 106 10 -- והינק 109, 4. רמחו זזצ.

 פובא -- םכוכא 107.  ימעו 56:76: 93: 95, 96,100 1
 168,187,191, 196,224, 240, 384 -- 'מע% 72. אל

 ןנבתה 115 -- ב !טק.245 141 -- ןנובתי 151,196 ; עצומס
 4. לוג יוה -- יוגה אטוח 1, 3, 4, 18, 25, 26, 10, 50, 0

%6,,,,,, ,106 ,100 ,90 959 :93 :89 :72:76 

5 44 ,221 ,210 ,187 ,181 ,178 ,150,151,154,168,177 ,136 

 260: 294, 384: קונתס 262. | םכע -- וג 384. | .ערז ןוע , 6.
 3 וע 5. םביעירכמ 6. םכיתחשמ 100, 110,178,

 251 -- םבתיחשמ 95.158,244 -- 9%, 96. חרא 2%, 0 - 53
 109. | ורומ 4, 18, 26, 66, 72, 7 6 200, דס די

210% ,182,106 ,181 ,155 ,154 ,125,126,136.149,150,151 
 252, 253: 260, 260, 384, 687 ג קזנתס 1. רחא 8.

 * קג הפות 06, 1121 66 ופיסת 3, 60 פה 200, 155, 178. 1,

 28. | הרס א 0. - שאר --ראז 9%.  ילוחל 109 -- יילחל
 קזנגגס

 6. םכותמי 19, 25, 30, 72, 80, 4, 8 זס, 11ז,125, 6

 150, 158, 181, 182, 224, 24%, 28, 260, 384 ;  קז|תוס 2%2 ----

 קםאתמ 4 הרבחו 106, 4 הכמ 196. + ה"ירמ

 קזונתס ורוז 19, 20, 80, 96, 112, 12%, 126,100 וז,

 עס א. 1.



 ו

 שינשכ שכיאטח ויהי סא
 ו | וניבלי גלשכ

 עלותכ ומידאי שא
 : ויהי רמצכ

 זתעמשו ובאת שא 9

 ! ולכאת ץראה בוט
 םשתירמו ונאמת םכאו 20

 ולכאת ברח
 : רבד הוהי .יפ יכ

 הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא 21

 הב ןילי קדצ טפשמ יתאלמ |
 ! וכיחצרמ קדתעו

 שיגסל היה ךפסכ 22

 ! (כימב לוהמ ךאבס
 קכיבנג ירבחו םכיררוס ךירש 23

 קכינמלש ףדרו דחש בהא ולכ

 וטפשי אל םוחי

 ! סכהילא אובי אל הנמלא בירו

 הוהי ןודאה כאנ ןכל 24
 לארשי ריבא תואבצ

 ירצמ שכחנא יוה
 *: יבואמ קדמקנאו

 ךילע ידי הבישאו 25
 ךיגפ .רבכ ףרצאו
 ! ךילידב לכ הריסאו

1 5. 2 | 6. 

 זכיליא תולע יתעבש

 זכירפ שדו םשיאירמ בלחו

 םשידותעו םשישבכו

 ! יתצפח אל

 12 ינפ תוארל ואבת יכ

 זככדימ תאז שקב ימ
 3 ופיסות אל : ירצח סמר
 אוש תחנמ איבה
 יל איה הבעות תרטק
 ארקמ ארק תבשו שדח

 : הרצעו ןוא לכוא אל
 14 ישפנ האנש סככידעומו סככישדח
 : אשנ יתיאלנ חרטל ילע ויה

 0 טכביפכ שככשרפבו
 סשככמ יניע שילעא

 הלפת דברה יכ :כג

 עמש ינניא
 ! ואלמ םימד טככידי

 16 וכזה וצחר
 יניע דגנמ שככיללעמ ער וריפה

 7 בטיה ודמל ! ערה ולדח
 ץומח ורשא טפשמ ושרד
 : הנמלא וביר .שםותי וטפש

 198 החכונו אנ וכל
 | הוהי רמאי

 ץ ב ת1₪ תפס 10 אם.

 ולכואת 56, 24. שש

 21. הנזל 107 --הנוז 80.+  היריק 96 -- תירק 14%. | הנמאנ

 40--המאנ 245. יתלמ 154,400. | התעו קעועתס התאו 95, 11-
 םכיחצרמ < םביצחרמ 136 -- חצ (טק.14 9.

 22. .םביניסל 1, 2, 3, 4: 17, 18, 1, 2ב, 25, 20" 6
1070 (%, ,100 ,9 ,96 :52 :93 :91 ,80 ,83 ,80 

 1ננ,וו2, 113,114,115,126,130,136, 14ז,149,151,154ג 2

12 ,171,172,175,176,177,178,182,187 ,170 ,158 

2010 ,1 ,260 ,260 ,28 ,251 ,20 ,245 ,244 ,228 ,227 ,226 ,210 

 288 1, גסס 1, 659 2. ךאבוס 244. | םכימב 0 םבימ 178--

 כימכ 107, 136 ; קננמסס

 23. םביררס 1, 2, 23: 30, 72, 76, 84, 80, 91,
177 ,176 :17% ,172 ,168 ,158 ,126,128,136,144,149,151,155 

 182, 187,196, 246, 249, 258 -- םביררסו 17 -- םכיררפ ש 11%--
 סם םק.145 03 -- םכיררש 80 -- קצותוס םכיררוש 1 ירבוחו

 96 -- ירבח 150, 244, 294, 384. = ולוכ 190 -- לכ 4
 179,224, 258 (ס6 10: םטמס ףֶפ. | בהא 98 50 -- יבהוא 6
 -- בהוא 4,125.  דחוש 96,100,112,125,281. 0 ףדר 384--

 ףדורו 95,112, 125,136,150, 252 -- יפדורו 100, קתותס 06. |.

 םכינומלש 23, 89: 95: 96, 108, 100, ,,,,6 11

 101, 244: 252; 294, 384: קזנתגס 4 וטופשי 56, 95: 96 2
 12%, 181,244, 281,281,687, | אבי 1, 4, 17,30:. 55 4

,, ,100 ,108 ,101 ,99 :96 :95 :94 :93 :91 :80 ,82 

% ,154,155 ,151 ,141,144,150 ,139 ,120,116 ,115,125 

,223 ,210 ,187 ,182 ,181 ,177,178 :172,173:175:176 ,170 

.4 ,204 ,281 ,276 ,260 ,28 ,253 ;252 :249 :245 ,244 ,226 

 םכהלא 1, 80, 83, 91, 93: 94, 96, 107,111, 114, 150 1

71 ,250 ,210,226 ,187 

 24. ןכל --כ ₪ק.145 2%. | אה םכאנ 2.145 76- | ןודאה ,
 4 25 ריבא 38 םכחנא טק. ג - המקניאו 6.

 יביאמ 1, 17, 23, 24, 10, 50, 67, 80, 82, )3, 04: 95, 7

.154 ,151 ,144 :139 70%6, ,10 

2 196,210 ,105 ,187 ,182 ,179,181 :170,172,175,177 

 244 252, 254, 258, 200, 278, 184 -- 'בואמ 80, :

 256. 620תו. , 60 0, ףרצאו ךילע ידי 0. 186 - ידי
 ךילע ₪. 28 144. ףורצאו 8096, ,,,,0%6

 294- רובכ 4, 19: 23: 30, 0 5% 72, 59: 5% 6 1%

24 ,224 ,191,196 ,187 ,182 ,7ְ100,112,126,136,158,168,17 

 245; 246, 253, 2%9, 260, 204, 394: קזומס 82,141,173 -- רובב

 ב, 102, 108. 5 136, 154, 258 ; 016 04 -- כ , "ירפ
 291. | םבישבבו םכידותעו < 109. | םכידתעו +7

 115,125, 150, 158,170, 187, 252, 4. אל -- אל יכ 6.
 12. יכו 6- ואובת 6, 150, 168, 281, 28, 204: 106 0

 זרואריל 12% -- \ 394- למ טק. 185 96 --' \ 80 -- ₪ המ
 182.  תאז 181.  םומר 4,17,18,10, 10,72, 80 2
.4 ,294 ,253:255,260 ,249 :244 .126,150,151,158,181,106,228 

 13. ופיפת 3: 72, 94: 95 107, 109, 136, 181, 187, 244: 3.
 ואיבה 76. | תרוטק 109,245. | הבעות , 18ז -- \ 4, 172

 108,151,158,224,2%3: 4 200. אוה :1,1%1,172, 2
 שדוח ז50. | אורק 50, 56, 96,150, 170, 254, 294, 384. | לכוא \
 90 -- וא (טק. 45 80. - ןוא , 213 --[!א ע 211. | הרצעו 4

 -- רצ ₪ק.146 99 -- הרצעב 0.

 14. םככשדה 12%.  םככידעמו 17.18, 25,729
 168,178.384- | ישפנ האנש ,30. | חרוטל

 1, יתאלנ | 40: 6, 60, 72, 82, 9330 2
 107,108, 110,1זו,126,126,136,149,151, 154,155, 170

2 2805 ,281 ,27 ,278 ,277 ,258 ,252 ,245 :244 :226 ,223 

 תוגמס 141.  אושנ 80, 80. 93: 96, 100, 2

-4 ,269 ,260 ,258 ,253 ,240 ,228 ,227 ,225 ,224 ,181,196 ,4 1 

 16. םבכשירפבו 108, 100, 150, 151, 106, 198, 244: 2459 2

 10166 2 -- | . 224 7- םככשירפו 187. | הליפת 1, 06, 100
 154, 224,260. | יננא 4 -- ינינא 100,111,251. - עמוש 5
 100,125, 168, 3843 (0ת6 10. | בכדי 108 מד - ד

 קזומוס .* 4.
 16. וכזה . 223 -- וכזהו 18, 56, 96,150 ; קזומגמס ורפה

 161 -- !חיסהו 6 עור 18,19, 10, 80, 95: 96. 2
 126,136,150,151,181,196, 226, 252, 253, 260, 184: קזנתוס 2;

 10166 - שבבללעמ 139 -- םכבילעמ 26. יניע 17,

 אעהה י
 17. בטה 26 -- ביטיה 30, 96, 106, 150 -- בטה

 ובירו ,76-

 18. אנ ובכל ,146. | החכנו 270 -- החבווינו 96 -- החכוונו
 ינשכ 224, 281, 4. םכא 2%-- םכאו 18, 50, 56, 72, 95
 126,1%0,170,173,1,107,12%ז76,181,1829,7, 1

 קזוהמס 114,154,172 ; םטת6 144 -- םכאא 4 ומדאי 4

 עלתב 76.
 19. שכנאו 5. ובאת -- ת טק. 4 6.

 , 29. ולכאת - -- םכאו ל 89. | םםא ונמאת < 4.



 זאת 1. 3

 הוה!-רה :לא הלענו וכל
 בקעי יהלא תיב לא
 ויכרדמ ונרויו
 ויתחראב הכלנו
 הרות אצת ןויצמ יכ
 ! כלשורימ הוהי רבדו

 שיוגה ןיב טפשו 4
 םכיבר שכימעל חיכוהו
 פכיתאל שתוברח ותתכו
 תורמזמל םכהיתותינחו
 ברח יוג לא יוג אשי אל
 ! המחלמ דוע ודמלי אלו

 וכל בקעי תיב 1
 : הוהי רואב .הכלנו

 בקעי תיב ךמע התשטנ יכ 6

 זכדקמ ואלמ יכ "7
 סשיתשלפכ סכיננעו
 : וקיפשי םכירכנ ידליבו

 בהזו ףסכ וצרא אלמתו 7
 = שתהצאל הצק ןיאו |

 זכיפופ וצרא אלמתו

 : ויתבכרמל הצק ןיאו %

 סכילילא וצרא אלמתו 8
 ווחתשי וידי השעמל

 : ויתעבצא ושע רשאל
 שיא 'לפשו שדא חשו | 9

 - :םכהל אשת לאו

1 4 1.2 4 1 

 26 הנשארבכ ךיטפש הבישאו

 הלחתבכ ךיצעיו
 ךל ארק' ןכ ירחא
 + הנמאנ הירק קדצה ריע

 27 י הדפת טפשמב ןויצ

 ! הקדצב היבשו

 28 ודהי שכיאטחו םכיעשפ רבשו
 : ולכי הוהי יבזעו
 29 | זכיליאמ ושבי יכ
 םכתדמח רשא
 תונגהמ ורפחתו

 ! כסתרחב רשא

 10 הלע תלבנ הלאכ ויהת יכ
 | : הל ןיא שכימ רשא הנגכו
 1 / תרענל ןסחה היהו
 ץוצינל ולעפו
 ודחי שכהינש ורעבו
 : קרבכמ ןיאו

0 

 + | קרדוהי רע ץומא ןב והיעשי הזח רשא רבדה

 : שכלשוריו

 3 כימיה תירחאב היהו

 הוהי תיב רה היהי ןוכנ

 תועבגמ אשנו שירהה שארב

 ו ! יוגה לכ וילא ורהנו

 3 | ןרמאו סכיבר וכימע וכלהו

 7 ב בז תתס 10 א.

 2. היחוא 2. ןוכנ היהי < 4.

 706 אשנו ומ תוגז8. 60 אווה

 םכיוגה 6% םכיעה 2.
 4. םביבר םכימע וכלהו -- םכיבר וכלהו + םכיוגה לכ 'וילא וכלהז

 17.  םבימע -- םכיוג 89. = תיב לא ; 20%. לא 27---לאו

23 ,114,145.149,154:158,172,182,187 :93 ;72 :20 

 260 ; קנת 3 ; (ס16 130 ; םטמס 150. | ונריו 2, 4, 24, 30, 7,
72 102 ,101 ,100 99 .94 :89 ,72 

----. 277 ,24% ,242 ,227 ,220 ,22% ,210 ,195 ,182 ,178 ,175,176 

 ונירויו 96 -- וניריו 1. וכרדב קתונתס 30. | ויתחראב נע 1

 -- ויתוחרואב 96. | אצת , 1- | | םםילשורימ 6. ,
 4. .חיכהו 230 -- חכוהו 168 -- חחכוהו 182 -- כוהו טק.

 72. ביבר (..17-  םבתברח 17: 72, 04:96. 155 159 71
 24%, 260, 264. | םםיתיאל 1, 8, 96,102, 150,182--םכיתאאל 4.
 םכהיתתינחו 1, 3, 24: 30, 72: 3, 1,

,204 ,260 ,268 ,254 ,228 ,220 ,225 ,224 ,210 ,197,195 ,178 
 7. תרמזמל 286 -- תורימזמל 224. - אלו 1,2,17,23,2 ד

(6 ,22% ,187 ,182 ,180 ,158 ,150 ,149 ,145 ,144 ,126 2 .96 

 228, 245, 246, 258, 260, 264: ץתותוס 154, 168, 2ְסְד ; (0706 ?)

 140: תטתס 198. אשי \ 4 -- קזנתס ואשי 154 -- ש קוס צ

 יוג לא , 17. ברח , 145. | ודמלי אלו --ודמלו 206.  דוע , 1.
 המחלמ -- המח גת. ז46

 %. הבלנו -- ה טק. 4 ּי
 6. ךמע התשטנ -- ךמע ה תוק.185 102. .תשטסנ 1%
12, ,330 :110 ,100 ,108 ,101 ,252 ,2%0 ,226 ,173 154 :150 ,99 

 476, 490, 510: 560 569: 587: 596, 606, 612, 014. - ךמע טק, זג(.
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 7 שכדאה תוהבג חשו
 זכישנא שור לפשו

 : אוהה םויב ודבל הוהי בגשנו

 18 : ףלחי לילכ :םילילאהו
 = זכירצ תורעמב ואבו
 רפע תולחמבו

 הוהי דחפ ינפמ
 ונואג רדהמו
 : ץראה ץרעל ומוקב
 20 שכדאה ךילשי אוהה וכויב
 ופסכ ילילא תא

 לב ת1₪ עא.

 ומקב 154. 226,281, 253,258- | .ץורעל 4, 89, 7%
 168,195: 45. 19,20. םכדאה - - - -- ומוקב פו 4.

 20, ובהז ילילא תאו ופסכ ₪ ופסב ילילא תאו ובהז 4. | ילילא תאו
 -- ילילאו 224. | )ל ; 30. | תרווחתשהל 96.112,281: קזותס ?.
 תורפרפחל 149.150,153.  רופחל 96, 112 26
 םוגתס 113,252.  תוריפ 187, 226, 253,260, 264. | םביפילטעלו

| : .10 

 21. אבל 1: 3, 4. 26, 10, 72, 89. 96 8
 210, 226, 252, 261, 258, 20044 םכירוצה תרורקנב 0. 8

 14 תררקנב 1: 23: 30, 723 1 +,

 210, 227, 242, 245, 246, 249, 252, 258, 260, 264.-- קזנזוס תופקנכ
 93. | םבירוצה 2, 4. 17: 89: 94: 90 11, 5,

 224, 228, 245. 240, % 260 קזנתס 252. יפיעסבו 1: 2 7

,252 ,226 ,224,228 ,210 ,175 ,154 ,150 ,126 ,115 ,112 ,06 

 260 ; קזנתס ף4 -- 'קיקנבו 20 2. הוהי דחפ ינפמ טק. 4

 ולוי רדהמ 3- ןנאג 2,101, 0% ומקכב

 224, 226, 1. ץורעל 96, 0 1% 245

 22. פאב , 1. כ

 ז . םבילשורימ 96 -- םכלשורימו 8- ידוהימו 281 -- הדוהמו
 9. | הניעשמו 96, 154 -- התנעשמו 1. לכ קזותגוס לכו 4.

 ןעשמ לכו -- ןעשמו 40,253- 76
 2. למ שיאו גסג. | םפש ז, 17, 30, 72, 9 ,,, 2
 1%8,182,187,210,2%2. | איבנו-- א ₪0ק.ז46 100.  םכפוקו 2,
 4: 72, 82, 6,115, 126,130, 168,175, 176, 210, 242,258 קזותוס

.11 
 3. םככחו - - - םכישמח טק.:46 102. םבינפ , 03. | םכישרה

 245 -- שרחו 4. ְי

 4- שבהילולעתו 4.
 <. ובהרי -- ו. 297. | הלקנו 260, קצווחס

 6. :שופתי 112, 281, 28. | ויבא --רמאל ויבא 40, 182, 0 2

 -- ב 0ק.180 80. הכל -- ה טק. 80 428 -- ךל 72

 10. אב 1,260. 4 870 +2

 רוצב ןמטהו = 226. = ןמשה ףסָּג- = ינפ ינפמ 182. | הוהי ,%6

 ונואב 1, 4, 17: 23: 24: 30, 72: 80:91: 03: 04, 112.11 ,114, 26

139 154 158, 168, 172: 175: 176 182, 105, 206, 210, 226, 

 245, 249, 252, 253, 258. 260, 264, 270, 456 ; קזנמס 82,141:
 16. ססתו, 1 6 21 --ונ טק.46. 136--ץראב ץרעל ומוקב ונואג 6.

 וז. לפשו קצננגס 1. חשו , 1 םכור קענמס שםכוד 4

 םכויב ורב +

 12. הוהיל -- הוהי 180, 245. | לכ ז, 2
 13. ירא (06 82. | םכימרה -- ה טק.ז4. 9. | םביראשנהו
 :סחש6 99. ינולא לכ 0ק.ז86 17%. - ינלא 210, 246 -- ינו טק,

 06 ןשב קנס

 13, 14. םםימרה - - (7) - - םםיאשנהו , 6.

 14. לכ 1% 4,6%0 2. םכימרהה 24%. | תואשנה - - לעו ,3-
 לעו 2%--לע 0ק.ז40 4. לכ 2", 96.130,145, 6508.  תועבג

 ז 41, 253 2589, 4. תואשינה 10 -- (סע6 תוראשנה 0.

 1%. הבג - - לעו ,ז1%.  הבג לדגמ -- לדגמ תועבגהח
 הובג 1, 3,25, 30, 89 5, ,, 71

 210, 226, 227, 228, 24%, 21, 260, 277 ; קותוס 82. | המח %)
 224, 246, 2%1, 252 -- המוחה ,- הרוצאב 4 -- הרושב 2

 -- הרוצב הובג 0.
 16, 00. 93. לכ

 לכו 187, "ל
 17. תרוהובגו 6. םכדא 226,6%1,4,22% --,14%. - םכור

 קזוחס םכרא 96. | הוהיל ג. | אוהה םבויב , 4.

 השישרת 240. | לכ לעו 2%-

 18. םכלילאהו 82, 1 1. לילכ קצותגס לולכ 0. ףולחי 2

 96, 150, 187, 246 -- ופלח*י 4.
 1:9. ואבו 55 195. | תררעמב 17,158,160,178. םכירוצ 1,

40 ,93:96,112,114,115,126,150,154,172,180,187,195 :80 
 225%, 246, 249, 2%2, 251, 2ף8, 260 ; קזותס 2,130 ; 6(101 -

 רפע תולחמבו -- םכיעלפה יקיקנבו 182. = תוליחמבו 96, 150 ----
 תליחמבו :. | דדהמו 270. | ןנאב 2,101,128,176, 220, 1.



0: 
 "ג

 : ןירשו ומע ינקז שםע
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 הליל הבהל שא הגנו ןשעו
 :קרפח דובכ לכ לע יכ

 ברחמ שכמו: לצל היהת הכסו 6
 !: רטממו שכרזמ רותפמלו הסחמלו
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 ידידיל אנ הרישא 1

 ומרכל ידוד תריש
 ידידיל היה םכרכ
 : ןמש ןב ןרקב

 והלקסיו והקזעיו - 2
 קרש והעטיו
 וכותב לדגמ ןביו
 וב בצח בקי םכגו
 קכיבנע תושעל וקיו
 ! שכישאב שעיו

 םכלשורי בשוי התעו 3
 וטפש הדוהי שיאו
 ! ימרכ ןיבו יניב אנ

 ימרבל דוע תושעל המ 4
 וב יתישע אלו
 זכיבנע תושעל יתיוק עודמ
 : כישאב שעיו

 סככתא אנ העידוא התעו %
 ימרכל השע ינא רשא תא
 רעבל היהו ותכושמ רפה

 ! סמרמל היהו ורדג ץרפ

 קדפקנ הרוגה תחתו
 החרק השקמ השעמ תחתו
 קש תרגחמ ליגיתפ תחתו
 ! יפי תחת יכ
 25 ולפי ברחב ךיתמ
 ! המחלמב ךתרובגו
 6 היחתפ ולבאו ונאו

 ! בשת ץראל התקנו

5... 

 1 דחא שיאב שכישנ עבש וקיזחהו
 רמאל תצוהה זכויב

 שבלנ ונתלמשו לכאנ ונמחל
 ונילע ךמש ארקי קר
 : ונתפרה ףסא

 2 היהי אוהה שכויב
 דובכלו יבצל הוהי דמצ
 ןואגל ץראה ירפו
 ! לארשי תטילפל תירואפתלו

 2 ןויצב ראשנה היהו
 זכלשוריב רתונהו
 ול רמאי שודק
 : זכלשוריב כייחל בותכה לכ

 4 ןויצ תונב תאצ תא ינדא ץחר שא
 הברקמ חידי שכלשורי ימד תאו
 ; רעב חורבו טפשמ חורב

 צב 18 תפס 10 א.

,6 ,158 :195 ,93:96,112,150,153,154 :91 :72 ,30 
0 ,270 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 :249 ,245 ;228 ,224 ,187 ,182 

 294, 286, 1'100 : קווחס 82, 94 -- היארקמ לכ 1. הגונו 6%
 6 10 182, 187, 224: 259 -- הגונ +. שאו 4

 לב 2". 93: 94 150, 178, 182, 300, 66. | דובכ ;187 --ו ,
 281, 288. | הפוח 40, 773 ,,,,,75 2 226

 249; 253, 260 :; קזנמוס זֶדָב : 076 0,
 6. הבוסו 1.3: 96.112,150,178,182,226,253, 260 -- הבאסו

 4. ברוחמ 96, 150, 182, 187: 245; 258, 260, 204. | רתסמלו 2,
 91,128,139.187,226,281. רוטממו 96 --ו , 182-- רטמו

 ז . ידידיל 15--ידידיל ריש 4.
 -- ידידל 6.

 2. והקזעיו טק. 86 141 -- והקעויו < 150 -- והקזעת ףַ --ה , 4

 --ע גק.1422 91. - והקלסיו = 245. | קרוש 4.17.21, 2
 96: 112, 113: 150, 175: 245, 246, 252, 258, 260, 264. | לודנמ
 1%0. | הכותב 150 -- וכתב 89, 281,283. | ברקי 17. וב 4.

 וקיו 16 ןיקיו 96. | תשעל 17, 89, 226. | םכיבנע -- םכיב
 1 )9. םכישואב 17, 72, 93, 2 16 150, 158,182, 4

.0 ,258 ,251 ,252 ,228 

 1. התעו -- ו , 400 -- 6 שעיו 96. | בשי 1, 24, 67,

6 ,192,221 ,173 ,172 :155 :154 .149 :144 :139 ,111,114,115 
 246, 252, 260, 270,277, 281, 283 -- יבשוי 153 -- 'בשי 0, 4

 םכרכ קזווגס 515 173.  *דיריל 2"

 םבילשורי 6. הדוהי שיאו -- הדוהיו 96, 168. | הדוהי -- הוהי
 הדוהי 7. /

 4. המו 24%. | דוע תו ₪ק.ז35 67. | דוע ,2ף. וב ל 7 -
 ול 128,2%0,258. - יתיוק 4.150,1%4,260. | םכיבנע -- םכיננע
 1% םכישואב 72: 2 96, 112,11ף, 126, 150, 182, 252 29

.4 ,258 
 5. אנ העידוא 55 96. | העידא 253,258,260- תא ,7.

 השוע 182, 202, 5. רפה -- ה 0.18. 72 -- ה 06 ה

 ותכשמ 2, 23, 25, 82: 94/, ,,,, 5

 288, ךסס 7, 601, 602 : קחממס 1 ; תטתס 128,108 -- םכינוילגה
 126,175,82,112,11%, 210, 281,252, 270, 486 -- םבינולגה

 2245 תופנצהו ףז -- צ טק. 0.
 24. םבשוב 2, הרגה 1, 24, 2%, 82, )4 6 "1
 126,139, 141,154, 187, 225, 227, 228, 270, 281, . לינתפ
 262. | תרוגחמ 96,112,115, 226, 25,260,264. | יפי 2
40 ,4,17,10.72,93:96,112,11%5,126,150,1%4,158,175,187 

.1 1016 ; 270 ,264 ,260 ,28 ,251 :249 ,24% ,228 ,226 

 24,25. ךיתמ - - - קש נק. 4
 25. \לופי 112, (ס06 1. ךתרבגו 226,2%0 -- ךיתורובגו

 150, קזוחוס 258 -- ךיתרובגו '96 -- ת ,. 224 -- טק. 4" 4.
 26. ולכאו 150,182 ; קזותס 4

 1. וקזחהו ףז- שכישנ -- םכישנא 146, 06 1 -- נ קזותוס ש

 9. אוהה םכויב , 175. | ונימהל 96,150. | וניתלמשו
 ף6,1ו,115,126, 150, 154, 155, 168, 175, 187, 10%, 226, 227,

 245% 260, 264, 269 -- ונתמלשו 182 -- ונתלמשו זממלשו 4. קר-

 ךא 226 -- ע וניתלמש קר 96. - ףוסא 5%,,ָ,ָ,, 
 251, 268, 260, 264. | וניתפרח תא ף6,187 -- וניתפרהח 7

 40, 89:93. ,,, ".+ , 

 226, 24%, 2ף1, 21, 2604

 2. רבכלו 28. | ןואגל -- דובכל 96, 245, 271 .4 -- דובכל ןואגל
 40. | תטלפל זז, 72, 89. 24, 74.

 לארשי תיב 6.

 4. רתונהו -- רתונה טק. 185 3 -- רתנהו 4

 םכלשוריב 1% 6 2*-- םכילשוריב 96. = לכ - - שודק 218 6.
 4. ינדא -- ינדא הוהי :26 -- הוה' 1, 25, 72, ף1,06, 1 2

 11%, 150, 154, 224, 220,202, 4 תראוצ ז' 2

4 0)6) ; 281 ,226,252 ,224 ,154,175 ,112,115,126,150 

 זרנב 283 -- ,- םכלשרי :ס0 -- םכילשורי 96. | הברקב
 קזותגס 1. טפשמ חורב (טק,ז84 1:

 5. אהוהי 24. | לכ 4,72,112,182."1. | היארקמ
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 1 המצ החצ ונומה\
 קרשפנ לואש הביחרה ןכל 14

 קח ילבל היפ הרעפו
 קדנומהו הרדה דריו
 ! קרב זלעו הנואשו

 שיא לפשיו םכדא חרשיו 1%

 :! הנלפשת כיהבג יניעו
 טפשמב תואבצ הוהי הבגיו 16

 ! הקדצב שדקנ שודקה לאהו
 ץכרבדפ זכישבכ וערו 17

 ! ולכאי םכירג שכיחמ תוברחו

 אושה ילבחב ןועה יכשמ יוה 8
 ! קדאטח הלגעה תובעכו

 ןהשעמ השיחי רהמי שכירמאה 9
 קאובתו ברקתו זדארנ ןעמל
 ! העדנו לארשי שודק תצע

 ער בוטלו בוט ערל שכירמאה יוה 20
 ךשחל רואו רואל ךשח שימש
 : רמל קותמו קותמל רמ שימש

 זכהיניעב שכימכח יוה 21
 ! שכינובנ שכהינפ .דגנו

 ןי* תותשל זכירבג יוח 22
 ! רכש ךסמל ליח ישנאו

 רחש בקע עשר יקידצמ 23
 ! ונממ וריפי שכיקידצ תקדצו

 שא ןושל שק לכאכ ןכל 4

 .\ 6 ז 8 ג 1 ג 5.

 סה רמוי אל התב והתישאו

 תישו רימש הלעו רדעי אלו
 הוצא םכיבעה לעו
 ! רטמ וילע ריטמהמ

 7 לארשי תיב תואבצ הוהי שםרכ יכ

 ויעושעש עטנ הדוהי שיאו
 חפשמ הנהו טפשמל וקיו
 : קרקעצ הנהו הקדצל

 8 תיבב תיב יעיגמ יוה

 ובירקי הדשב הדש

 סכוקמ ספא דע

 + ץראה ברקב םשככדבל שכתבשוהו
 9 '- זרואבצ הוהי ינזאב

 ויהי המשל םכיבר זכיתב אל כא
 : בש ןיאמ םכיבוטו םכילדג
 1ס טכרכ ידמצ תרשע יכ
 תחא תב ושעי
 ! קרפיא השעי רמח ערזו

 זנ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה
 ! שכקילדי ןיי ףשנב ירחאמ
 12 ףה לבנו רונכ היהו
 קכהיתשמ ןייו לילחו
 וטיבי אל הוהי לעפ תאו
 : ואר אל וידי השעמו
 13 תעד ילבמ ימע הלג ןכל
 בער יתמ ודובכו

 צה >1 ₪ .םע 6 7 10

2%, 284, 286, 287, 288 '1, 280, 4. 

 14. הביחרה -- הב טק. 146. ףז. | השפנ -- השפנ היפ 6
 קוח 4,96. | הרדה , 89 -- הרדח 96: 6 99,158 -- רד טק.
 18. 2 הנמהו 2: 2%, 15, 226, 281, +. הנאשו 4

 226. - זלעז קונמגס זולעו 96 -- ולעו 4 :
 15. םכיהבג יניעו (טק.18. 2. | יניעו -- ע ק. 141. 82 ---יניעו או

  4, 20, 80, 92 90, 100, 112, 126,150,182, 187, 4נבוהיבם  .2

 245, 246, 270 -- םביהובג /ו 115. | הנלפשת -- הנלפשת לפת 87.
 16. תואבצ ,-. טפשמב , 1. שדקה 1

 17. םםרבדב 1066 4 תברחו 89 םכירנ-- 4.

 18. יכשומ 4, 96,150 253. = ןועה -- ה 6 ה ם2 7.
 ילבחב עפ 321. | אושה ש 4.  תרובעכו -- ב , 158 -- תובעבו
6 .590 ,587 ,526 ,421 ,392 :100 ,260 ,253 ,206 ,160 ,150 ,89 
 613 ; (סע08 168,366 -- תותובעכו 681. = הלגעה --הלגעה ןועה 7.

 האטה , 392 -- האטחה 4:  קגותוס 366, 500 ; 106 -

 19. םכירמואה 1, 4, 26, 6, 126, 182, 252, 2585, 1. ןעמל

 קמתס אל 224. | ברקתו נו 7. | האבתו 1, 2, 3,072
 126, 176, 187, 2201. תרצע , שרק 3, 281, -

 העדנו 5. ג
 20. םבירמואה 96,126,1%0,2%2,2%8--ה ,72.  ךשחל ----ער
 ,176.  רואל ךשחו ךשחל רוא < ז.  ךשה -- ךשחל 4 --אךשח
 72 -- ךשוח 224. = רואל -- ל ; 4. | ךשוחל 150,283. | קותמו

 רמל , 176. | קותמו -- קותמ
 21. םכהיניעב , 297. | םבינבנ 17, 25, 80, 91, 4
% ,281 ,281 24 ,228 ,227 ,220 ,22% ,178 52,, 19 

 300, 687 -- םכינוכנ 112 -- ן טק. דג 4
 22. םבירוביג 96, 182 -- םבירובג 1, 2: 3, 4, 17, 23, 30, 72, 2
 ף1,93, 9, +,,,+++ 4
2% + ,252 ,240 ,2456 ,230 ,227 ,220 ,22% ,158,176.178,187 

 260, 264, ףסס 1 ; קזותוס 114,139 ; (0חז6 7. זרתשל 4.
 רכש ךפמל --- תותשל 96. ךוסמל 7%

 262, 2ף8 ; קזותוס 89 -- ךושמל 153, 160, 602 -- ךשמל 1.
 < 21, רחוש 150,248. | םכקידצ 281 -- םכיקדצ 297 -- קירצ 2%

 200. ורותי 182 ; קזותוס 8,150 ; [סז:6 7.
 24. לוכאב ף6, 126, 249 -- לכאב 2ז3 : קזותוס ב | 10 0.

 אשק 3 -- הבהל ששחו שק 6. ןושל ,154- | שחו 7.

71 ,260 ,253 ,20 ,240 ,240 ,229 ,22% ,18 ,187 ,182 ,176 
 2סס -- תכסמ 72, 172, 210, 224-- !תכוסמ 1.17, 2 5%

 153,155. 5- היהו ז% 6%: 27-ו, 91. - ץרפ (0ע6 ץורב 1

 --ץורפ 40,96,1ז12,120,182,2%2. | ורדג , 187 -- ורידג

 6. והתשאו 27ז,28:. | דדעי 24. רימשב 245. | ילעו 7.
 אםביבעה 195.  ריטמהמ -- ריטמה יכ 6. ה
 .7. םברב -- כ 2.168 89. | לארשי תיב , 168 -- ומע 4.
 הדוהי -- ד \ 1 -- הדוהי והי 285. | ריעשעש 1, 2, 3, 21.30, 72 2

 94, 115: 155: 176, 197, 226, 240, 277 -- ו'עושעיש 6. וקיו

 טפשמל -- טפשמל םכישאב שעיו םכיבנע תושעל וקיו 40. חפשמל
 96 -- הפסמ 1,892 5, ,% 158, 182, 187,108.

 22%, 220, 228, 24%. 240, 250, 252 0116 0. הקעצ -- ע

 ק[-90

 8. ובירקי טק. 14 - םכתבשהו 96 -- שניתבשוהו 4

 ף. ינזוואב קונתס 6- תואבצ , 7. תפילה 1 2

 ף3:96,112,115,126, 140, 150, 158, 245, 240, 4. םכיבוטו
 ןיאמ נע. 141. 128 -- ןיאמ ויהי םכיבוטו 250. | םכיבטו 5 4 9

 +, ל,

 254, 260:270,283,687. | בשי 1, 30. 723 1, 5

,291 ,220 

 10. יכ ,5

 224%: קזומס ,.

 זז. רבכשא 4

2 

 12. רנכ 28: -- ר קממס ת 99. | ףות 1, 2
 150,175: 226, 2450 252, 253,260, 270 ; קעותגס 112 ; [07066 82--

 בוט 182. לילחו -- ו , 160, 601 -- ללח% 2,168. | תאו -ו
 96,150 -- לאו 40. | לעופ 1,96,112,1%0,24%. | וטבי זז%-

 וטיבה ז,ז7, 96: 139.145,1591,158:172 ; קענתס 155.173: 7:

 250 --י 1" [0ק.188 ף3. - ישעמו קענס 4 ידי ו

 11. תרעדה סג: 145, 158: [סד6 ודבכו 82, 102 6%
 291,283 -- דובכו 80, םטת6 128. | בער 2.188 102. | ונמהו
 120,176, 220,291. החיצ 182, 2ף0 ; קזממס 2%2 -- יחיצ

 1%0, קוגמס )6 -- אהצ 154.  אמצ 1,2, 3,17: 23; 24, 5%
 67: 91, 03: 94, )6ג 101, 102, 112, 113, 115,126,1289, 9
 141.144,150נ 151, 154,155 159,172, 175, 176. 178, 105, 4
1% :279 ,271 ,270 ,26 ,260 ,258 ,252 ,228,245 ,227 ,226 ,22% 

 .ידמצ עצומס ודמע 6. רמוה 10

 ופוררי 0. םכקילדי - - ירחאמ תק.



 כג

 ,+ ליצמ ןיאו טילפיו
 אוהה זכויב וילע םכהניו 1

 זי תמהנכ
 רצ ךשח הנהו ץראל טבנו
 ! קדיפירעב ךשח רואו
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 בשי ינדא תרא האראו והיזע ךלמה זרומ תנשב ג

 ; לכיהה תא זםכיאלמ וילושו אשנו שכר אסכ לרע
 םכיפנכ שש םיפנכ שש ול לעממ זבידמע םכיפרש 2

 וילגר הפכי שכיתשבו וינפ הפכי םכיתשב דחאל
 רמאו הז "לא הז ארקו ! ףפועי שכיתשבו 3

 שודק שודק שודק
 תואבצ הוהי
 : ודובכ ץראה לכ אלמ

 אלמי תריבהו ארוקה לוקמ שכיפסה רומא ועניו 4
 תומס שיא יכ יתימדנ יכ יל יוא רמאו |: ןשע
 יכנא םםיתפש קומט שע ךותבו יכנא םיתפש

 ףעיו :יניע ואר תואבצ הוהי ךלמה תא יכ בשי 6
 זכיחקלמב קרפצר ודיבו שכיפרשה ןמ דחא ילא

 קדנה רמאיו יפ.לע עכו : חבזמה רעמ חקל 7
 : רפכת ךתאטחו ךנוע רסו ךיתפש רע קרז עגנ

 ימו חלשא ימ זרא רמא ינדא לוק זרא עמשאו 8
 תרמאו ךל רמאיו : ינחלש יננה רמאו ונל ךל פ

 הזה שעל

 ושר

] 5 2 1] 5. 8 6. 

 הפרי הבהל ששחו
 היהי קמכ סשכשרש
 הלעי קבאכ שחרפו
 תואבצ הוהי תרות תא וסאמ יכ
 ! וצאנ לארשי שודק תרמא תאו
 25 ומעב חוהי ףא הרח ןכ לע
 והכיו וילע ודי טיו
 יהתו שכירהה וזגריו
 תוצח ברקב החוסכ שתלבנ
 ופא בש אל תאז לכב
 : קריוטנ ודי דועו

 26 קוחרמ םכיוגל סנ אשנו
 ץראה הצקמ ול קרשו

 : אובי לק הרהמ הנהו
 27 וב לשוכ ןיאו ףיע ןיא
 ןשיי אלו זכוני אל
 ויצלח רוזא חתפנ אלו
 : וילענ ךורש קתנ אלו
 28 זכינונש ויצד רשא
 תוכרד ויתתשק לכו
 ובשחנ רצכ ויסוס תוסרפ
 ! קרפוסכ וילגלגו
 20 = - איבלכ ול הגאש
 זכיריפככ גאשו
 ףרט זחאיו הניו

 צץ ב 12 - 2ע 10 א 4.

4 ,204 :258 ,252 ,244 ,227 ,226 ,224 ,223 ,210 ,198 

 בשוי 2; 23, 80, 80, )5, 96, 112 ,,, ָ, 2

 175: 177, 196, 210, 244, 258 ; קנותגס 1. אשינו 4, 50 6 :

 120, 150 4 וילשו 18, 50, 80 % 158,220 220.

 294 -- וילוש 4. םביאילמ 6.

 2. םביפרש שנגתגס םביפרשו 170 -- םכיררש א םבידמוע 49

 6, 108,126, 126, 126, 140, 150, 245, שש 1%-- ינכ שש

 95. | שש 2"--שש דחאל 05 -- ששו דחאל 109 -- ששל +.
 וינפ -- ינפ 159%. | םביתשבו וילגר הסכי , 95, 136 - ל18 .
 תכיתשבו -- ת , < הסבי 76. ףפעי 40,108,1%5, 5.

 3. הז 129."2. | שודק רמאו !טק. 8. 7%.  אולמ קזטמס
 1712, 4. בב

 4. 0. , 74. ועוניו ז,כ 26.10.80, 0.09. ₪8,111,

9 ,187,106 ,182 ,181 ,154,177 ,12%,126,129,116,150 ,115 

 244, 258, 4. תמא 6. םביפיסה 1, 4, 30, 50; 80, 95: 9

 108, 10 111,120, 126, 100, 152, 245, 4. לקמ 1

 ארקה 2, 100,126
 שי סת. \ ז07.: | רמואו 1: 05.12 179, 240. 08- יעה

 109. | וא .95.  יתמדנ 1. 4,17, 2%, 56. 727 9%
9 ,182 ,168,178 ,154 ,13 ,10 ,120 ,116,126 ,111,112 ,100 

 226, 230, 2%2, 258, 264, 286, 204 ; קזותס 1. יכונא

 יכנא - - - ךותבו 126, 120, 4. םכע ,זזז. | בעוו וס
 25 50: 83. 89, 91:05, 101, 100, 112, וז,

0% ,264 ,200 ,258 ,201 ,244 ,155:168,172,178,181,105,210 

 292, ךלמה , 97. הוהי , 109 -- ינדא 252 וגז.

 תרואבצ , 187 -- תו טק. 4 ויניע -

 6. דחא , 76. | םביפרש 10ֶק. = דיבו 187. | םביחקלמ 0.
 לעמ ,197. | חבומה קזגמס חבזמל 9% -- החבזמה
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 76. ךינוע 2,100, 111,125,168, 264 -- ךאנוע 9ז. | ךיתאטחו

 80,109,146.182 -- ך [1ק. 40. רפוכת 4, 19, 1
+ :112,126,170,2%3 
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6 ,,,,, ,107 ,96 ,3( ;80 ,83 ,82 ,80 ,56 
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 196, 210, 223, 224, 226, 244,245, 252, 258, 24. רמוא

8 ,246 ,182 ,150 ,144 ,120 ,126,126 ,15 ,112 ,10 :92 

 רמאו 5. ךלי ימו -- ךלימו 7. ךלי קונוס ךלו 4.

 ונל -- ונ ₪ק.ז86 110.  רמואו 1%0,106,112,12%. | יננה ,4

 8,9. תרמאו - - - יננה , 7.

 םבשרש , קמב -- ק קוגזגס ןי 150. | קבא

 לארשי -- הוהי 2ף0 -- רך טק. 4 6
 הרפי < 5.

 24%. | תואבצ , 1-

 וצאנ -- צ קמנוס כ
 2%. לע 95 ף9. עב הוהי ף ₪ק.135 154.  ומעב --ב ₪.
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 227, 246 -- טק. 81 קרשו -- קר טק. 246. . קמ ול

 שק. 8 72. ק הרהמ 00.86 72. לק ,,150 -- לוק 6.
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 27. ןיאו -- אלו 6. לשוב \ 72 -- 7 ,, , 

 224,226. וב 260. אלו 96. | סוני קתתגס 150. ןשי
 72, 89. +, 2 7 24%: קזומוס 2 -- *

 110. | רוזא -- דחא 182. | קתני ף6. | ךרש ג. | ולענ
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 לכו -- כ גק.ז46 2%.  ויתותשק 1,4,17.23, 95
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 ינדא הוהי 2% --- הוהי 1, 418, 19, 10, 50, 56, 72, 80, 80, 1, 2
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6.1 

 זחא תרארקל צג תנצ והיעשי ירא קדוהי רמאיו 3
 קרכרבה תלעת הצק לא ךנב בושי ראשו קדתא

 וילא תרמאוי !םבוכ קדדש תלסמ לא הנוילעה

 ינשמ ךרי ללא ךבבלו צרית לא טקשהו רמשה
 ןיצר ףא ירחב קדלאה כינשעה םידואה זרובנז

 הער שכרא ךילע ץעי יכ ןעי :והילמר ןבו שכראו

 הנציקנו הדוהיב הלענ : רמאל והילמר ןבו שכירפא

 ןב תרא ;דכותב ךלמ ךילמנו ונילא קדנעקבנו

 אלו שוקת אל הוהי ינדא רמא הדכ | + לאבט

 ןיצר קשמד שארו קשמד שרא שאר יכ : היהת

 ! םכעמ זכירפא זרחי קדנש שמחו שכישש דועבו

 והילמר ןב ןורמש שארו ןורמש םכירפא שארו 9

 ! ונמאת אל יכ ונימאת אל םא

 שי 5%

00 4 

 תוא ךל לאש :רמאל זחא לא רבד הוהי ףסויו

 קדבגה וא קדלאש קמעה ךיהלא ?דוה  שסעמ

 12 תא הסנא אלו לאשא אל זחא רמאיו : הלעמל

 פפכמ טעמה דוד תיב אנ ועמש רמאיו | : ץדוהי 3

 ןכל : יהלא זרא כג ואלת יכ םכישנא תואלה 14

 תדליו הרה המלעה הנה תוא םככל אוה ינדא ןתי

 .1 .6 ז 8 4 1 8 4.

 וניבת לאו עומש ועמש
 :! ועדת לאו ואר וארו

 10 הזה שעה בלו ןמשה

 עשה ויניעו דבכה וינזאו

 עמשי וינזאבו ויניעב הארי ןפ

 :ול אפרו בשו ןיבי ובבלו

 זז ואש שא רשא דע רמאיו ינדא יתמ דע רמאו

 המדאהו שדא ןיאמ כיתבו בשוי ןיאמ סכירע

 12 הברו שדאה תא ;קדוהי קחרו ! הממש האשת

 13 הבשו הירישע קדב דועו !ץראה ברקב הבוזעה

 תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ רעבל התיהו
 ! קרתבצמ שדק ערז שכב

 יו

 ז קרדוהי ךלמ והיזע ןב שפתו ןב זחא ימיב יהיו

 לארשי ךלמ והילמר ןב ודקפו ספרא ךלמ ןיצר הלע
 : הילע סכחלהל לכי אלו הילע המחלמל שכלשורי
 2 זכירפא לע שכרא קדחנ רמאל דוד זריבל דגיו

 ! חור ינפמ רעי יצע עונכ ומע בבלו ובבל עניו

 שה זי 5 ים ם סו יי | סומו

225 6 ,+ ,,,, ,10 ,108 

 226, 252, 251, 260, 264, 664 -- ולכי 1. הילע - - אלו ,.

 2. דגויו 1ננ,1נ2. דיוד 25.  םכרא---םכדא 150.  ומע עונכ < 4.

 מע יס ענב פס ד 2%8, 260 -- עונב 245.  יצע 5

 רעיה 4,17,80,136,14%. | ינפמ -- ינפל 150.  -חור ינפמ ,1

 3. היעשי 129. | התא ; 1. | בושי , 109. | ךינב

 הבירבה דלק 201- | תליקמ ד 40 85 50 70 0 80 1

 130,150,ז51,170, 187,106, 224; 245, 260 --- זרוליפמ נק

 קבכ 25: 10, 70, 82: 5, 0 2 223: 226, 4

 4. רמשה -- מ טק.:40 126. - שטקשהו --'שהו 0. 146 06 --

 20 קותס רמשהו 224. לא ₪02.18: 72. ארית --ינשמ ארית

 ךרי לא ךבבלו , 179.  .תובנז כ-186. 72-- \ 384. | םםידאה

 80, 107, 225, 226. | םבינשעה הלאה < 196. | םכינשעה טק.

 72. יצר ףא 1טע. 4% 2:
 ןיבו 120 4.

 5: ןע'י -- ןעיו 80. | ץעי -- ץ םתנתס ע 1.

 158 -- 4 רמאל , 6.

 6 -- 11. 111 00 תותוג010טפ 0קק0168, 1ם /[גתקומ6 03ת%טז 60תנתוה(א

 5 65 6 6א 082186 )0: ףטה ז8תג6ב 600 60858 160טםטע 1ת 6

 08105  קעסקז16 65 1ם 10015 (ט1 : 04 568 2806 2 0018334 (6-

 ףטטת6טת 1מ 1ק(ס "1600, 88 םם6תו 113]גז0, 00 (6אסותב ססתנמו4

 69105 בט]טפ (6קזותונ ; 1מ 600. 50, 80, 202: 6% קס4 ק,9 --גמ 1

 204. הדוהיב -- * ;99 -- ב , 223. | הינָציקנו 120, 150 ; 6

 99 -- ' 112 -- הנוצקנו < 294, |" הנעיקבנו 5, 3. 4, 17, 255, 0%

,107,108 ,106 ,99 ,96 :95 ,80 ,80 .70 :72 :50 50 

 נז 4 115 125, 128, 136 1309 141, 15 +,

 172: 173: 17ְדְג 181, 182, 187, 195, 106, 210, 224, 6 22079

 210: 244, 252, 251, 254, 25%, 200, 200, 270, 281, 284, 286, סב,

 294: 384, 687 ; (ס-ז6 130 -- הניעיקבנו ונילא , 176 ---

 ונליא < 107 --וילא 105 -- ןכ לא ונילא 170. | ךלמנו 7
 ךלוב . 57-5 .  ובנתב 6.

 7. ינדא רמא הכ טק.185 173. - ינדא , 1,101, 2%2 -- ינדא הוה'
 2%. = הוהי ינדא -- תואבצ הוהי

 8. םכרא קשמד < 187.  םברא כ. 24 4.

 -- שארו ר - ןוצר 144. | דעבו 91,176. | שמחו םבישש

 -- שמחו םכירשע 96 -- טק. - שמחו , 145: 4.

 9. ןורמש ג*--ו , 144 -- ןורמוש 10, 260. | ןורמש שארו , +.
 ןורמש 2%-- קשמד ןורמש 30. | ןב -- ןבו 168 -- ןב שארו

 ונמאת אל יכ ,. יכ 0ק. 14 אל 2%--- אלו

 ונימאת ה 6.

 10. ףסיו 1: 4, 174 23, 10 72, 93, +, +,

 170,182,187, 226,227 ; קזומס 2.

 וז. אנ לאש 149,260. | הוהי הוי

 12. אלו לוג

 13. אנ , -

 תא יכ גַפְק-

 ןיצר -- ןב .חקפו ןיצה 199: | ןבו =

 ןבו -- ןיבו

 שארו -- ש ,9

 היבגה 24%, (סז6 .

 תאלה 6

 תא ,7

 םכישנאה 224. | יָכ-י

 יהלא -- הוהי -

 9. הוה - - - רמאיו , 6. | רמאיו -- יל רמאיו 80,109. | רומא
 תרמאו 96. עומש -- ו. 1, 17: 56: 93: 95: 199 2

,244 ,230 ,210 ,187 ,116,155,158,173,181,182 ,11,114 

 252: 2%2; 258, 260 ג קזנתס 1. לאו ד", 100. = 'גיניבת 294 --
 וארית 4. | ואר -- האר 10: 56. 95, 9, 7%

 106, 227: 356: 1% לאו 2"--ו , 100. עדת 9.

 10. בל 72. | םכעה -- םכעה ערה 107. הזה , 4
 וינזואו 96 -- וינזאבו 80 -- [ קמתוס ד 107 -- וינזא

 76. = ויניעו -- יניעו טק. 4 126 -- יניעו

 עזמשי , 9.

 245, 268, 260, 204, 384:  קתומס 05,177: (סס

 ןיבי 80. בשו רמאו : ןיבי 6.

 343 -- הפרו 6
 11. רמואו :צ12.  ינדא -- הוהי 1, 2: 4: 24, 50, 50: 72: 80: 59

 ף6) 108 10, 110, דוג, וב, ו6,125,126,120,116 150 4
----2(04 ,258 ,252 ,244 ,223 ,210 ,177,181,191,196 ,155,168 

 וינדא 107 -- ינדא הוהי 76. | רמאיו -- יו טק. 185 1. דע 2"
 נק. ע3-= 4 םכא רשא -- רשא יתמ 96. - רשא 7

 --א (ק.זג5 82--שא רשא 11%. | םכא .1ז1.  םכדא ---ןיאמ

 ,195.  ןיאמ 1" 5 158. | םבדא -- בשיי -- ןיאמ םביתבו םכדב
 בם בס ה ןיאמ כיתבו בשוי 45. " "םשי 14 20 4 4

 ף4, 107, 108, זנו ד14כ 120,146 150 154, 170, 210, 224,

 2100 202, 281, 287. םכאשת 4.

 12. קכדא - - קחרו , 40. | קחירו 9.
 90 -- ו . 2%

 12. רעו 12: הירשע 80, 1, 100, 101,110,128,130, 42

29 ,248 ,242 ,210 ,225 ,20% ,203 ,171,172,178,182,101 ,146 

 202: 361: 417: 474: 491, 516 523: 524, )0, 058: תטמ6 2,7

 -- ירי טק.145 204 -- הירושע קמתתס 3%7. | הבשו קועגס םכבשו

 107 -- הבשב 80. | התיחו -- ת . 366-- .  392. | רעבל , 6.
 הלאב 100,318: קתמחמס ףסז. | רשא 28 160. | תכלשב רשא ,
 4ס. - תבילשב 232 -- תכאלשב 490 -- תלכשב 9 17 -- תכשלב

 129. | תבצממ 187. | בב -- הב 1,18,06,96, 120,149,

 1סל 213. 220,225. 2204202, 202 תכפס 2000/3256, 208427: %

76 :475 ,461 .446 :442 :437 :403 396 :384 :383 :368 :365 :356 
:9 .564 :563 :562 :544 :536 :531 :519 .514 :507 .494 ,490 ,486 
:624,683 ,610 ,608 ,602 ,598 :597 :596 :593 :590 :580 :586 :584 

 קזנמס 154, 170, 173, 187,196, 198, 20%, 206, 244, 108, 300;
 4523 10106 240: 342: 432, 526, 541, 570, 579 ; םטתס 1.
 ערזו 212 -- 2718 1 שדוק 108,150, 46ג -- שדאק +

 תבצמ 99,129: 4

 ריבכה

 וינוואבו 6.

 ובבלבו 17, 76, 80, 93, 90, 107, 150, 180, 182, 2
 ו ==

 אפרו -- ר 0ק.1486. גם כג. 6 ₪

 הוהי ,80. | הבושה ,

 1. זחא 55. םכתוי , 187 -- טק. 85 2. והיזוע 4
 86 112,126,150,154,170,175 -- היוע 120 -- ע קוווגס א

 9. | םברא , 76. | לארשי ₪ק.זג8 141. 9 םבלשורי , 65
 םכילשור* 96, 107, 196 -- םבלשוריב 384. = לארשי םכלשורי <

 המחלמל -- המחלמל שכחלהל ף0. | לובי 2, 56, 72 6



600. 1. 

 וילע בתכו לודג ןוילג ךל חק ילא קדוהי רמאי'ו 1
 יל ק;רדיעאו :זב שח ללש רהמל שונא טרחב 2

 ןב והירכז תאו ןהכה הירוא תא זםכינמאנ םבידע
 ןב דלתו:רהתו הדאיבנה "לא ברקאו | : ץחיכרבי 3

 !: זב שח ללש רהמ ומש ארק ילא ;דוהי רמאיו
 ליח תא אשי ימאו יבא ארק רענה עדי םשכרטב יכ 4

 :רושא ךלמ ינפל ןורמש ללש תאו קשמד

 סאמ יכ ןעי :רמאל דוע ילא רבד קדוהי ףסיו
 שושמו טאל שכיכלהה חלשה ימ תא הזה שםעה

 קרלעמ ינדא קדנה ןכלו : והילמר ןבו ןיצר תא 7
 זרא םיברהו םכימוצעה רהנה ימ תרא םכהילע
 ויקיפא לכ לע הלעו ודובכ לכ תאו רושא ךלמ

 רבעו ףמש הדוהיב ףלחו  :ויתודג לכ לע ךלהו 8

 ךצרא בחר אלמ ויפנכ תוטמ היהו עיג': ראוצ דע

 יקחרמ לכ וניזאהו ותחו םימע וער :לא ונמע 0

 קרצע וצע :ותחו ורזאתה ותחו ורזאתה ץרא זס
 יכ !'רא ונמע יכ זכוקי אצלו רבד ורבד רפתו ג1

 זרכלמ ינרסיו דיה תרקזחב ילא קדוהי רמא קדכ
 לכל רשק ןורמאת אל !רמאל הזה שמעה ךרדב 2

 תל וארומ תראו רשק קדזוה שעה רמאי רשא

 רש

 זס 600.1. 84 עץ 5

 ז ; לכאי שבדו האמח | :"ראונמע ומש רארקו ןב
 16 עדי שכרטב יכ : בוטב רוחבו ערב פואמ ותעדל
 רשא המדאה בזעת בוטב רוחבו ערב סואמ רענה
 : ;ריבלמ ינש ינפמ ץק התא

 17 שימי ךיבא תיב לעו ךמע לעו ךילע ;דוהי איבי
 קרדוה! ללעמ זכירפא רופ כוימל ואב אל רשא
 18 הוהי קרשי אוהה ושכויב היהו : רושא ךלמ תא
 רשא ;ררובדלו זכירצמ יראי קרצקב רשא בובזל
 0 זרותבה ילחנב פלכ הוח ןאבו :!רושא ץראב
 : שכיללהנה לכבו םיצוצענה לכבו םיעלסה יקיקנבו
 20 ירבעב קרריכשה רעתב ינדא חלג! תצוהה םכויב
 זכגו שכילגרה רעשו שארה תא רושא ךלמב רהנ
 21 שיא היח' אוהה כויב היהו :! הפסת ןקזה תא
 22 בלח תושע ברמ היהו ! ןאצ יתשו רקב תרלגע

 רתונה לכ לכאי שבדו קראמח יכ האמח .לכאי
 23 זכוקמ לכ היהי אוהה םכויב היהו + ץראה ברקב
 רימשל ףסכ ףלאב ןפג ףלא שש קדיהי רשא

 24 רימש יכ המש אבי תשקבו שכיצחב :היה' תישלו
 2% רשא .םשםירהה "לכו ? ץראה "ככ  ץדיהת . רישו
 רימש תרארי קדמש תובת תל ןורדעו רדעמב
 ; קרש סמרמלו רוש חלשמל היהו תישו

 שה א ומ יס יי

? 

 ןוילג ךל חק 1. בתכו --- - ילא (0ק.145 82. - ילא , 4.
 בותכו ז: 4, 7, (םק. 28: 171. ןויליג 150 -- ' קזנמס ו 4

 20. 99, 91: 2 6 12, ,, ו 7 1

 210, 224, 246, 240, 2%2, 2%3, 268, 0 264, 281 ; 10ע06 1.

 שונא טרחב , 9. שרחב קנווס שנא 1.

 2. הדיעאו -- יעאו [0ק.ז85 15%. | םכינמאנ -- םבי טק. 184[

 תראו 218 4 הירכז . היכרבי 96 -- והיכרב 4.

 2. ללש , 4 ובו

 4. ימאו יבא -- ומאו ןיבא 4

 דג. -ללש עמ 80. | ןורמוש 6.
 ינפמ

 5: ףסויו 25, 26, 96, 115, 126,150, 187, 227, 246; קזותוס 4

 ו רמאל 10. ע4- 4

 6. חולישה 4, 17, 2 252, 268, 260, 271 .\ -- חלישה

 91,180, 224, 24%, 240, 264, 386 -- חולשה 10 120

 187, 228, 253, 281, 283: - םכיכלוהה 126, 260

 שושמו -- שושמ ששמו 4. ןבו - 1493 -- ]בו 198 --

 תאו 6. :

 7. ןכל זסס. | הנה -- יננה 96 -- ה 2" טק. ז46 09. | ינדא -
 הוהי 1, 82, 80 נתגזַפ. 03, 153,154,11%, 178, 226, 260 -- אוה 4

 הלעמ -- הלעמ ע ףָּב- | םבהלע 126. - רהנה ₪5. 88 5
 םכימצעה 1, 72, 94, זז: 5, 141, 150, 158,175, 178, 182,

 226, 240, 251, 28, 260 4. ךלמ 15 17. לכ תאו רושא

 (טק.ע85 130. רושאד 182. | ןדבכ 1, 82,113,178, 270, 281.

 הלעו -- רהנה הלעו 153 -- ךלהו 96- | ויקפא 172. | ךלהו -- הלעו
 96. | לכ 3".ז. | ותדג 187 -- ויתדג 2: 3, 30, 72. 80 4

 126,150, 154, 155, 1קָב, 182, 210, 224, 226, 227, 242, 24%, 6

 251, 258, 260, 264, 281, 293, 687 -- תודג 4

 8. ףלחו - ף טק.זג. 141. | ףטש , 168 -- ףטשו 2 89 6

 1ז3,126. 224, 240, 286, 650 2; קוותס 1:16.  ועיגי 6 -- הצחי

 182. | תוטומ 30, 80.96, 112,126 -- תטמ 283- | בחור 272.

 ךצרא טק.18. 1.  לאונמבע 8% 1 87, 210, 227, 206,

 9. ועור 96,112. ותוחו וניזאהו < 96. | ותחו 1"-- ותוחו 1.
 וניזאהו -- א , 17. = ותחו 2" ₪ 3"-- ותוחו 96. | ותחו ורזאתה 2%

1 

 10. וצוע 1, 4, 23: 26,72, 3, 96, 112, 115,126,1%4,252, 1

 הציע 96, - יכ - - - - רפתו ;, 4. רפותו 1, 17, 21 2

 89.93.96,112,זזב, 115,126,164,158,172,180,

 252; 253, 258, 260, 355 : קזותוס 141 ; 10:06 140. | אל -- 2

 לאונמע 6% 224, 228, 4.

 11. הוהי --ינדא 227. | תקחכ +

 227, 228, 246, 254-- גק.145 94. = דיה , 187 --ד קמס ה 18 |
 ינרפי 0 -- ינירסיו 154, 6 ךרדכ קנס 4

 12. ןורמאת -- ו קנס ן 4. | רשק ג" 96. | לכל -- םבעה לבל

 תא 72. קשמד
 ינפל -- ל טק. 13. 126 --

 14. ינדא \ 89 -- ינדא הי 113 =- הוהי 1, 4: 25. 30. 722 5

 זו6,126,149,150,1523, 154,170, 195, 198, 206, 210, 224, 9

 220,227, 245, 2 הנה , 126 -- נה טק. 345
 המלעה -- המל טק. 145 80. | הרה , 96. | תדלויו 96, 102 2

 126,150,155,182, 253,2%8,200,264. לא ונמע 30 %6 
.2 ,45 ,100 ,1 288 ,242 ,230 158,176 ,112,114,141,149 

 15. ותעדל - - האמה 0.186 102. | שבדו -- בלחו 4.
 לכאת 0. םאמ 2, 17,772: 92: 04, 15%, 198, 168,179, 5%

 1. רחבו 17. 82: 93; 90, 144, 1589, 24.
 וי בוטה = 2( )כ ב יבוא 2 67 22 סב

270 ,261 ,230 ,176 ,100,101,128,130,141,144,155,158 

 200, 601, 602, 4- רחבו 17, 20, 67, 82, 03, 00: 125 2

 158, 168, 195, 242, 246: 20, 00 4. בומ 74. הינפזמ

 224.  היכלמ -- םביכלמ 523 ; קוס 161,
 17. אבי 126. | ךילע -- ךיהלא 4. | ךמע לעו , 25. שבימי -

 אל -- א טק. 14: 67.  םבוימל -- ל ,4.
 תא -- תאו 96 -- תשא 187. | רושא -- רוש טק. 4.

 18. קורשי 96, 100, 224, 7. הוהי -- ינדא 140, 2533

 260, 4. ירואי 2, 2%, 80, 112, 126, 110,182, 246, 260, 2

 '253: 259, 260, 264, 269 ; קתותס 128. | הרבדלו 1, 3,179, 2

2 ,175,187 ,172 ,158,168 ,155 ,144 ,114,130 942 :93 :91 ,80 

 22%, 220, 251, 28, 260, 264, 281, רושא טק. 14 4.

 19. ואבו ; 23. | חנו 88 150.  םבלוכ 96,150.  ילחנכ קזנזמס
 פי. | תותכה 182. | םכיללהנה -- םכ , 101 -- םכילולחנה 1, 4

,+ ,112,115 ,72,006 ,30 .23 :17 

0 ,2589 ,253 ,252 :240 :245 0 ,220,227 ,22% ,224 :182,195 

 204, 270 : קזנתוס 4 ; 6<:107

 20. אוהה -- א \ 281 -- שי אוהה 1. | ינדא -- הוהי : 72

240 ,227 ,226 ,224 93:96:115,150,153,154,172,180,108.6 

 262 -- ינדא הוהי 25,187. | רעתכ קמתס 03. | ריכשה 24, 1.

 ירבעכ קתותס ָּג. | רהנה 96,178. | ךלמב -- ב , 250 -- ךלמב
 קצותס

 22. בורמ 30, 6% 150, 182, 226, 246, 6, 240

 253: 258, 260, 264, 270 ; קצננגס 2. בלה 4 שבדו , 4.

 רתנה 1

 2. בוב,

 ןפב < ףגנ 71.
4 107065 

 24. םביציחב 4,996. = אובי 3: 23, 25, 80, 1, 03, 4,100,101

 זו2,110,141,155,172,176,182, 0 250,900 1. | היהי 1

 14 לכל 3.

 55. לכו =" ,

 כומי איבי 6

 2 םכש , 1ז% -- םםש ול הוה
 רמשל 187 -- רומשל 0, לאכ קעותוס

 םכירהה -- םכירעה 2%0. = אל -- אלו 0.

 אבת 1, 2, 4,17,2%, 10, 72,2) 94, ,,,6 1

 168,182,187, 224, 24%, 240, 2 253; 258, 2600 4. המש

 - םםש תאריו 7. תישו -- * טק. 4 4.



 4% ד

 לכודג רוא ואר ךשחב שכיכלהה שעה 1
 ! שכהילע הגנ רוא תומלצ ץראב יבשי

 החמשה תלדגה אל יוגה תיברה 2
 ריצקב תחמשכ ךינפל וחמש
 : ללש שקלחב וליגי רשאכ

 ומכש הטמ תאו ולבס לע תא יכ 2
 : ןידמ שכויכ תתחה וב שגנה טבש

 שערב ןאס ןואס לכ יכ 4
 סכימדב הללוגמ הלמשו
 ! שא תלכאמ קרפרשל התיהו

 רגל "ןהפ בי ךנל דלי דלי יב 5
 ומכש לע הרשמה יהתו

 ץעוי אלפ ומש ארקיו
 ! שכולש רש דע יבא רובג לא

 ץק ןיא םכולשלו הרשמה הברשל 6
 ותכלממ לעו דוד אסכ לע
 טפשמב הדעסלו התא ןיכהל

 םכלוע דעו התעמ קדקדצבו

 ! תאז השעת תואבצ הוהי תאנק

 0 וז

6 7 

 139, 172; 179,176, 178,182, כ, 206, 200, 210 2 222

 260. 277: 288, 451, 590, 601. | ילתפנ | 11% -- ת ג. 1

 ןרחאהו 281,284. כי 14%. | ןדריה רבע | 410. " שכיוגה לילג
 נק. 4. לילג ךרד 96.  םכיוגה -- םכו גק. 13%

 45 1תנס 6סנתתו8015 23, 1ת01ק18 680. ) 606.6%7 : 451ת 0

 6]ןט(06 60311408 ( ץס66 תרעכ ) 1םס1קנטת< 600.

 1. םבעה 0.188 2 -.%- תכיכלוהה.' 1, 112, 150, %

 260, 264 -- םביכללהה 4. ךשוחב 281,283. -י'בשוי 6

 1ז2,1ף0,178,182,186 -- םביבשי 1. ץראב טק. 4

 49% -- צראב 206 -- ב \ 72, )1,171,182,108 0 431:

 531; 541,613, 612: םטתש 80 6- הגנ טק. 14. 4

 2. התיברה 150, | אל -- אא 1 -- ול 72, 93, 150, 271 0
 242: 562: 560 590, 612, 614, 659 'ק : קנגתוס 414, 541 ; 006 2

 252: 542 -- א [טק. 2. 421 --) 471. - תררלדנה טק. 4.

 וחמש -- החמש 1ף0. | תחמשכ , 89. | ריצקה 4 -- ריצק 4.
 רשאכ -- ןכ 246. | תרקלחב 06. | ללש לש ₪

 2. לוע 2, 4.20, 72, 6,112,126, 128, 150, 172, 182, 6

 245: 253: 258, 2607: ולבוס 112,150. 9 טבש ,

 שגונה 20, 90, 102, 160, 182,210 2 התותיחה 96 -- תותחה

195 .155 .150 ,114 ,114 ,03,112 ,72 :30 :25 :21 :3 :1 
 226,227, 228, 246, 250, 2ף8, 260, 204, 271, 281, 284, 286, 6%0 7 ;

 קחתס 04,173 -- התתחה 7- ,

 4. לכ -- לק 206. | ןואס , 182 -- ) , 187, 224, 22%, 20 2%

 632, 636 -- ןואש 490, 601, 616 ; (016 336. | ןאס -- ןואס 6
 403: 559 3 1016 121 -- ]אוק 12 4, 30, 93: 96, 99

 154,182, 220, 246, 21, 252, 192, 490 ; קנווס 404 --- יאק 4
 שערב קותמס ערב 176. | הללגמ 1, 94, 175, 224, 22%, 281

 255:687.  הפירשל 4,72, 96, 175, 187, 226, 251 -- טוט תפרשל

 1: תלוכאמ 93: 96, 182, 228 ; קזנתוס 4

 5. דלי 1%--ןב 80 -- דלי ל ףָב. | דלי 2%-- דלי
 150,196. -ונל 1% 3182. ןבו 181. | ןתינ 4 -- 08 ןתנ 4

 5 ]וטסופ גת( 10316110 6א61(₪ ; 4. ונל 2" סע₪ ןנב 12%.  הרשמ

 192 -- הרשמה הלשכמה 145. לא ץע" 30. | ץעי 72. | רוביג
 90, 96,196. | דעיבא 50, 80,160, 2233, 22%, 220, 228, 230 +

 רש -- רש 1ף0. | םכולשה 6.
 6. הברמבל -- הברמל 4, 72, 80, 96, 106, 108,181, 27ז 4, 7

 342, 60 2, 6ף1 ; קזנתוס 50,130, 139 245 ; 10706 30,176,178--

 גם תוגזפ. גגט6תז הברמל 'ק 17,154, 176, 177, 180, 187,195.

 22%, 226, 227, 228, 242, 246, 24, 250.4 6%9-- הברסל 7,

 99,154: קזגמס 128 -- םכ !סא6 ה ג -- הבר םכל 00 -- קזופוס
 אברמל 36% -- ר ,187. | הרשמה , 80. | םבולשלו נק. 1. 6

 -- םכלשלו 283 -- םכולשו 80. | יתכלממ גסז -- ותוכלממ 0.
 ןיכהל -- ןיכהל בש. 80 -- ןיבהל 106.  התוא +,

 126.244,12%. - הדעפלו , 80. | הקדצבו , 80,182 -- ב ,4,
 שכלוע דעו התעמ , 176. | דעו -- ד טק."

 0 ג... ז 8 4 1 4 4

 14 ותא זרואבצ קדוהי זרא 1 וצירעת אלו וארית
 14 היהו ! םכצירעמ אוהו טככארומ אוהו ושידקת
 לארשי יתב ינשל לושכמ רוצלו ףגנ ןבאלו שדקמל
 1% לכיבר כב ולשכו : םכלשורי בשויל שקומלו זחפל
 16 קרדועת רוצ |: ודכלנו ושקונו ורבשנו ולפנו
 17 ריתסמה הוהיל יתיכחו : ידמלב קדרות שותח
 18 ?םידליהו יכנא הנה |: ול יתיוקו בקעי תיבמ וינפ
 לארשיב םכיתפומלו זרותאל קדוהי יל ןתנ רשא
 19 ורמאי יכו + ןויצ רהב ןכשה תואבצ הוהי שכעמ
 םכיפצפצמה םינעדיה לאו תובאה לא ושרד םכילא
 םכייחה דעב שרדי ויהלא לא שע אלה םיגהמהו
 20 ורמאי אל שכא הדועתלו הרותל : שיתמה לא
 21 השקנ הב רבעו : רחש ול ןיא רשא הזה רבדכ
 ויהלאבו וכלמב ללקו ףצקתהו בערי יכ היהו בערו
 22 הכשחו הרצ הנהו טיבי ץרא לאו : הלעמל הנפו
 ! חדנמ הלפאו הקוצ ףועמ

 24 לקה ןושארה תעכ הל קצומ רשאל ףעומ אל יכ
 ךרד דיבכה ןורחאהו ילתפנ הצראו ןולבז הצרא
 ( כיובה לילג .ןדריה רבע יה

 ש אם זץ 3 5

 הזה ךס. תא 17,158.228. וארמ 178.  וארית אלו וצירעת <
 6 וארת 1,923,115, 258, 260. | וצרעת 72 4

 ז3. םככארומ - - ותא 02.14 - | ותא , 1 -- ותוא 6%

 154: 258, 264. | ושידקת =- ושידקת וצירעת 30 -- וצירעת 4.
 אוהו 1%-- אוה 72, 9, ,,7-. םבכארמ 14.
 םככצרעמ 2%: 67 89: 91, 100, 101, 140. 139, 141: 144: 154,

 172,176,175, 227, 230, 242, 246, 270, 100, 687 ; קנ1זמס 128--

 י [טק. ד. 17, 2.

 14. שקדמל ₪ 96 -- םכהל 4. | ןבאל 4.
 158, 258. | שקומלו - - - ינשל ,7. ינשלו 1 -- יתשל 245 -
 פבל 96. | לארשי ינב 153. | שקמלו 281, בשל 21
 176, 230, 252, 281, 29, 087 -- יבשויל 96 -- יבשוילו 187 ----

 א בשוילא 1. םםילשורי 4.
 ז5. הב 96. - ורבשנו קונו 23. ושקנו 1, 4,126, 175, 5%

 249, 258, 260, 281, 281, 7- ודכלנו לו

 16. רצ 226. הרותה םכותו 153. = ידומילב 96 -- יידומלב 2
 פירומלב לכי 17.23.2072 00 002,

 175, 178 210, 224, 226, 228, 253, 25%, 260, 355, 687 ; קצננתס 3

.0 10106 
 17. יתכחו 126; 149, 252 -- 'תיכ'חו :

 ף6,154: 106 4-

 18. הנהו 403. | ןתנ --ןנח 471. - הוהי 1%-- םםיהלא 0
 590 -- ינדא + תתאל 1, 20, 187, 242: 249; 355: 399: 2

 431 - תותואל 2, הס 0022 112,200

 175,182, 198 תוגעק. 210, 2%2, 2%2: 2%8, 260, 264, 403, 40% --

 :רתואל 4,114,115,198, 224, 245,246. | םםיתפמלו 7
2 ,157 ,158 ,144 ,114,11%,126 ,100 ,99 :91 ;89 ;72 :10 :256 

.7 ,431 :417 ,404 :200 ,282 ,281 ,2%8 ,252 ,240 ,220 

 ת-ביעזכ קצנעבגס 1 הוהי 2" -- יהלא הוהי 9. יח כ
 ןכושה 96. 2 2-2

 19. לא "145.  תבאה 30, 82,0, 114, 115, 172, 281, 687 --

 תובואה 17, 89; 96,126, 158, 252 -- תבואה 4,155. | םכינועדיה
 לול סו 2022 אולה 23, 2, 0

2 ,280 ,1 288 ,4 271 ,210 ,224 ,105 ,182 ,168 ,144 ,141 

 659 2, 687: 06 04. | לא 2", 25, 95. | ויהלא -- לאלא -
 שרדי , 224 -- שורדי 2,96,101,112, 269. לא םכיחה 51 17.

 20. הרותל --ו \ 281 -- הדותל קונוס 128 ; ץ1000ע 4

 הדועתלו -- דוע ₪ק.13. 1. | רבדב קתתס 24%. | רשא 4

 ול -- םכהל 224-- אל קוס
 21. השקנ -- ק שק. 4 4.

 ללקו , 40 -- לליקו 4 -- ללקו נב 6
 22. הבישחו 1, 4, 30, 6, ףיעמ 3 -- ץועמ 4

 הקצ 6. הליפאו :02,226. | חדונמ 4,112,11%--7 ק. ד 4

 21. ףעומ -- ו . 25, 206 -- ףע'מ 477. הל, 72. | תעב קב
 136 428 -- תעב 245, 392 ; קזגתס סב. | ןלבז 24% -- ןולובז 2
 112,115,150, 154 -- ןלובז 1: 3: 4: 24: 72, 82 94, 2

 לשכמ 17:30 9

 יתיו יקו

 בערה יז ףצקהו 6.

 ויחלאבו , 224. = וינפו 4.



 2 64. 15 414 5 ב

 העשר שאכ הרעב יכ 7
 7 בקעיב ינהא חלש רבד לכאת תישו רימש
 : לארשיב לפנו רעיה יכבסב תצתו
 8 ולכ שעה ועדיו : ןשע תואג וכבאתיו

 ץרא םשכתענ תואבצ הוהי תרבעב 8
 שא תלכאמכ כעה יהוו

 ; ולמחי אל ויחא לא שיא | =

 בערו ןימי לע רזגיו 19
 ועבש אלו לאמש לע לכאיו
 : ולכאי וערז רשב שיא

 םכירפא תא קדרשנמ 20
 4 | הרשנמ תא סכירפאו
 ההוהי לע המה ודחי

 ופא בש אל תאז לכב

 : ;דיוטנ ודי דועו

 ןוא יקקח םכיקקחה יוה 1
 :! ובתכ למע שכיבתכמו

 שכילד ץידמ תוטהל 2
 ימע יינע טפשמ לוגלו
 זכללש תונמלא תויהל
 : וזבי שכימותי תאו

 הדקפ שויל ושעת המו 3
 אובת קחרממ האושלו
 ;ררועל וסונת ימ לע
 ! ם:ככדובכ ובזעת קדנאו

 ריסא תחת ערכ יתלב 4
 ולפי כיגורה תחתו

 ופא בש אל תאו לכב

 ! ;ריוטנ ודי דועו
0 

 ןורמש בשויו טכירפא

 !רמאל בבל לדגבו הואגב

 9 הנבנ תיזגו ולפנ סכינבל
 ; ףילחנ זכיזראו ועדג סכימקש

 ןס וילע ןיצר ירצ תא הוהי בגשיו
 : ךסכסי ויביא תאו
 11 רוחאמ טכיתשלפו שכדקמ שכרא
 הפ לכב לארשי תא ולכאיו

 ופא בש אל תאו לכב

 ! ;ריוטנ ודי דועו

 12 והכמה דע בש אל שעה
 !ושרד אל תואבצ הוהי תאו

 13 בנזו שאר לארשימ הוה' תרכיו
 : דחא כו ןומגאו הפכ

 ו שארה אוה זכינפ אושנו ןקז

 ! בנזה אוה רקש הרומ איבנו

 15 שכיעתמ הזה שכעה ירשאמ ויהיו
 ! םםיעלבמ וירשאמו
 16 ינדא חמשי אל וירוחב לע ןכ לע
 שחרי אל ויתונמלא תאו וימתי תאו

 ערמו ףנח ולכ יכ

 תלבנ רבה הפו לפה

 ופא בש אל תאו לכב

 ! ;ריוטנ ודי דועו

 צב גז עס 1 א 3.

 2: 4: 17: 25: 30: 67, 72, 82, 91. 93: ,, זז
2 ,1732 ,168,172 ,160 ,158 ,755 :154 ,144,149 ,141 ,130 ,128 

.0 ,288 ,281 ,271 ,264 ,260 ,246 ,242 ,210 ,227 ,225 ,224 

 יכ ע5 26. - הלכ 1,17,158,17%. - ףנח קנמס ףבח 4.
 ערמ 1. | הלבנ - - לכו , 226. | לכו --ו , 198 -- לכב 4

 רבוד 4,112,154, ופא -%  דדי פא 2
 17. שאב 112,225 קונמס 99. העשר -- האנק 4. | שא תצתו

 153.  יכבסב קומס יבבסב 99. | רעיה קזומס ריעה 96. | תואיג
.5 ,96 

 18. םכתנענ 150. | תלוכאמכ 1. | לא , 145 -- סע לע 6

 תא 82.  ויחא --והער 93,228. אלו 40,72. | ולומחי 4
 19. רוזגיו 4, 26 30, 112,150, 224, 24%. | ןימי -- לע וא ןימי

 1ו% --י 19 0706 )| 158.  לואמש 24, 25, 67,

 144,172, 176, 178; 195: 242; 254, 260: 270, 286, 300. ועבש אלו

 -- ועבשו 96. אל 1.  ועבש פ₪ 116--ועבשא 1.  רשבא ףז.
 ועורז 17.26, 102, 112,112, 126, 150, 154,172,182, 187, 2

 246, 2ף1, 258, 260 4. ולכאי -- ל טק. 14 7.
 20. הדוהי - - ורחי , 9057 ידי טס פס ל תאו למ
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 1. םביקקוחה 96, 24% -- םביקחה יבתכמו 2.
 2. תטהל 1: לוזגלו 4, 17, 30, 96, 112, 6 1

 182, 105, 226, 245; 246, 252, 253, 258, 260, 264, 281 ; קז1גס

 173 -- לזוגלו 187. טפשמ ע 17 -- אטפשמ 4. ומע
16002 ,156,158 ;150 ,149 ,14% ,112 ,102 ,96 :93 ,80 ,10 ,24 

 175, 182,187, 198, 224, 246, 240, 288, 601 ; קזותתס 01, 043 06

 2,130 ; תטמס 258 -- (0ק. 4 1 תרויהל 0ק. 286 175

 תויחל 96 -- תוי טק. 24 זס0.  םכללש , ז. | תאו קונוס לאו
 םכימתי 3: 82, 80, 01; 94, 101,115, 144, 168, 172, 220, 210 1

 252; 687.  וזובי זנ 3, 17, 96ג 112, 126, 150, 154: 158, 224, 2

 קזנתס 4

 7. ינדא , 40, 660 2 -- הוי 93: 96. 99.

6 ,105,198 ,173,182 ,112,115,126,139,150,153,154,172 
 224,226, 227: 245, 249, 250, 252, 23,258, 260, 264. בקעיב ,1.

 8. ועריו 6 םבימעה 4. ולוב 4 6 112,1ף0 -- הלוב 6

 --הלכ 1. בשיו 117, 30:72, 82,0,. 1,
.1 ,264 ,200 ,28 ,251 ,252 :245 226 (158,182,187,210,224 

 ןרמש 14 281 : קזנתס לדוגבו 9612, ז 2260

 229, 246, 253 260, 264; קזנתתס 1. בבל 6

 9- ועדוג 4
 10. םבויב הוהי 9פ9- | ירצ -- ירש 2, 23, 20 ,7ָ

 245: 342, 452: 477: 494: 514, 600, 607, 62 ; קזוהס 254: 359: 2
 535: 541 ' (סו6 178, 250, 357: 539: 571; 576: תטמ6 2-- צ ב

 146 1. 67, 82, 8, 141,425. 434, 540, 546 -- רצ [טק. 8 01 --

 4 474- | וילע (סזוס וילא 176. | תא 93,96,168. | ויביוא +,
 126, 154 -- וביא

 זז. םברא -- ר 06 ה םביתשלפ - תא ,

 אל 6786: 2. היטנ 1סז%6 הווטסנ 4.

 ז2. דע קזותס לע 0. תא 6- תואבצ , 0.

 13. הפיכ 89, 96, 250, 260, 264. | ןומראו זְק. | םבויב 2

 149, 150,168,182, 2ף0 ; קזותס ףז -- םכויא 1.

 14. אשת 168,224. | שנףפ דק. | אוה ז",פ1.
 זס, רקשו 7.

 ז 6. ויהיא =. ירשאמ -- םבירשאמ 96 -- אמ 0. 134 24

 הזה ,\ 36 178-- הזה אוה 72. | וירשואמו 6 םכיעלובמ

4 4,96,112,150 

 16. לע 1,187.*2. - "רחב ך,וסז,דוס זז26, 10 141,
 210. הוהי 1, 2. 4, 30, 72, )4, 126, 146, 149, 150 42

 224, 22%, 226, 246, 260,252, 1 וימתי תאו ויתנמלא ראו ₪

 253,258. | וימתי תאו , 154. | תאו :7--ו 30.96. | וימותי

857 ,,,,, ,96 ,03 ,72 ,30 ,23 :3 

 224, 220, 227, 245, 246, 2ף1, 252, 264, 271 ויתנמלא 1, 2

 הרמ 22
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 והשעמ לכ תא ינדא עצבי יכ ;ריחו 12
 םכלשוריבו ןויצ רהב
 רושא ךלמ בבל לדג ירפ לע דקפא
 ! ויניע שכור תראפת לעו
 יתישע ידי חכב רמא יכ
 יתונבנ יכ יתמכחבו
 סכימע תלובג ריסאו

 יתשוש םכהיתדיתעו
 ! סכיבשוי ריבאכ דירואו
 וכימעה ליחל ידי ןקכ אצמתו

 תתובזע טכיציב ףסאכו
 יתפסא ינא ץראה לכ

 ףנכ דדנ היה אלו
 ! ףצפצמו הפ הצפו
 .ףךכ\ רטחה .לע .ןורגה ראפתיה
 ופינמ לע רושמה לדגתי שא
 וימירמ תא טבש ףינהכ
 ! ץע אל הטמ םכירהכ

 ןודאה חלשי ןכל

 ןוור וינפשמב תואבצ ינדא

9 

4 

5 
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 יפא טבש רושא יוה

 ! ימעז שכדיב אוה הטמו
 ונחלשא ףנח יוגב

 ונוצא יתרבע זכע לעו
 זב זבלו ללש ללשל
 ! תוצוח רמחכ סמרמ ומישלו
 תמדי ןכ אל אוהו
 בשחי ןכ אל ובבלו
 ובבלב דימשהל יכ

 ! טעמ אל כיוג תירכהלו
 8 רמאי יכ

 ! טכיכלמ ודחי ירש אלה
 ונלכ שימכרככ אלה
 תמח דפראכ אל שא
 ! ןורמש קשמדכ אל םא

 לילאה תכלממל ידי האצמ רשאכ
 ! ןורמשמו םכלשורימ שכהיליספו

 הילילאלו ןורמשל יתישע רשאכ אלה
 ! היבצעלו םכלשוריל השעא ןכ

10 
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 ליאו זן ₪ 5 6 1 ס תופ

 <=- לובג יבנבנ 115 -- 'תונובנ ג, 91, 126, 150 154, 22%, 20
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,252 ,251 ,20 ,245 ,227 ,226 ,210 ,187 ,182 ,178 ,176 ,175 

. -4 ,260 ,258 

 14. ןקב 258, קזוומס +. ליחל -- לבל 22: 93: 150, 182,

 תכימע 17,96,130,158.  ףוסאכו 1, 2, 7
.4 1076 ; 281 ,253 ,20 ,240 ,246 :225 ,105 ,182 ,172 

 םביצב 1: 3, 23ג 30; 72; 82, 80: )1, )3, 102,114, 6 10

.1 ,260 ,264 ,260 ,268 ,253 ,252 ,246 ,224 ,187 ,176 ,158 ,04 1 

 תובוזע 1. 4, 23, 10, 96, 101, 112, 116, 150, 154, 158,173. 9

 176, 182, 187, 225נ 24%, 249, 2ף8, 260 ; קזותס 139: (סת6 זס

 -- תבוזע 17, 5; 7: לכב 40 .רדונ 25

0 ,224 ,105 ,172 ,154 ,150 ,114,126 ,101,113 ,99 :96 ;1( ,223 

 226, 24%; 246, 252, 270 ג קזותוס 04,139. | הצופו 506. 6

1%0, 245, 246, 22, 2%3,.2%8, 260 

 ז 5. .ראפתה 6. בצוחה 4,96.112,1%0

 לדג 182"  רושימה 11. ףינהכ -- םכירהכ 40, 1סז:6 2

 -- ףינהב קצונתוס 4 תא 678 261 -- תאו 2, 17, 23, 24, 2%

.139 ,140 ,128 ,112 ,102 ,101 ,100 ,9 94 :93 :91 ,82 67 

,172,178,19% ,168 ,158 :155 :154 :145 

:7 ,1 66 ,601 ,1' 400 ,288 ,271 ,270 ,260 ,264 :249 ,245 :242 

 קזנתוס 80 ; תטתס ז,+1 832 268--לע 72,206,2%0. ומירמ

 17,1ף8,172,179, 228 -- )יבירמ קזווחס 260 --- טק. ג 4.

 םכירהב ףסָּג-
 16. ןודאה , ,6-

 וב ;,

927 , 226,228, 0% 

 ינדא -- הוהי 1, 2, 3, 4,17, 23, 2%,

 כ

 3. אמו 1%4. | םכויל , 14%. | הדוקפ 3.4 30.9
 14 182, 210, 224, 2ף1, 253, 4. האשלו 6
 140,140,158,176,230,242,246,2527, 2: קזותס 1.
 אבת 4, 17: 30, 72, 80, 91,3,115, ָ,1ָ, 5 1%
 195. 4 220, 2%0, 2%2; 253; %% 200 204- ופנת 226 ---

 סונת 7. םבכדבכ 252, 7:
 4. םכיגרה 40, 226. | ולופי 5

 08 בסס 6סתווה3, 1ם16קספו נע (ק4ו1טזמ וטתנטפ 11ם6 ; 1ת 600. 2 6%
 3 106מ0ףטס סט(טזטגםטז 1ם 245, 15 ףטס תט]]טנמ 60 !קגונטת 0 תם

 סגס115 )-
 6. יפא נק. 236. 67. אוה הטמו -- והטמו 17, 7

 2200. םכדיב -- םכד יכ 89 -- םכ טק. 5
 6. ותרבע 150. - לולשל זובלו 30, 96, 112, 150 2
 168,24ף: קמותס 04,173. ומישלו--' ,17,168,187,2%1--

 ומושלו 1, 4, 40, 72: 80: )2: )6, 113, 126, 154, 182, 210
 227, 252, 260, 204, 271 /, 281, 650'ק: קצגתס 72

 258; (סזו6 245 -- משלו 145. | תוצוח רמחכ טק. 185 154.
 רמוחכ 1, 96, 150, 168, 182, 224, 258, 260, 264 -- רמוחב 245 --

 רמחב קצנתגס תרוצח 2: 2, 17, 30, 72, 82, 91; 93:
.220 02 ,199 ,187 2 155,158,171,180 ,144 ,128,120 ,115 

 227, 228, 245, 251: 252; 258, 00% 264, 270, 281,687 -- תצוח +1:

 7. ובבלו -- ב 1" טק. 35 25.  בושחי
 200264 -- בוטחי 248. | ובבלב , 72 | תרירכהל 4

 םביוג ,7-

 9. 0. , 149; - אלה ,195. | ירש תק. 2.

 וידחי 96, 4.

 . 9. אולה 172.  שימרכב 248 -- ש ₪₪ק.ע85 67. | םכא 17--
 תכאו 96. אל - - רפראכ , 145. | תמה קוומס 168. | אל םכא

 +סז6 אלו םכא 2%-- םכאו 17, 96, 188 -- םבאא6

 קשמדב קננתס 9- ןורמוש 4.

 10. תוכלממל 1, 30, 72, 80, 91. 93: 94. 99, ,,,
 צ 60, 164,158,172,178,187, 224,227, 2406, 240, 1. 222 2%

 260, 264, 281; קזוגמס 2,3,111,128,173 ; (סעו6 82 -- זרוכלממ

 182 -- תוכממל 11%. | םבהילספו 100 -- םכהליפפו 3
 94, 114,129, 144: 159: 2%4. 270 -- םכהליספכו 4. םכילשורימ

 96. | ןורמושמו 6.

 זז. הילילאלו - - - אלה טק. תג 102. | אולה 251, 2559
 264. | יתישע , 4 -- ותישע 226. | ןרמשל 281 -- ןורמושל 6.

 הלילאלו 126, 210, 258, 260, 264 -- ה , 101.  השעא -- הש

 12: 182. | םבילשוריל 96. | הבצעלו 7.
 12. יכ -- רשאכ 40. - ינדא הוהי 40 -- הוהי 72, 82, 80 זוג

 ₪6 וז 126 1450 149. 160, 154, 224, 220, 227, 260, 253,

 260, 264. - תא 28 150. | לכ 4. | םםילשוריבו 96. | דוקפא
 23: 93:96,182. לע--ע (טק.ז8₪ 128. לדוג 4

 182,245. | בבל 72.94. | ויניע -- ויניע בבל 4.
 1. יכ 1"-- יכ הכ 30 -- החכ יב 6. ידו 15. ייתנבנ
1 268,260 ,262 ,246 ,220 ,105 ,82,96,139,160,168,173 
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 ! שא דוקיכ דקי דקי ודבכ תחתו תואבצ הוה! ינדא רמא הכ ןכל 24
 17 שאל לארשי רוא ;דיהו ןויצ בשי ימע ארית לא
 קרככי טבשב רושאמ
 ! םשכירצמ ךרדב ךילע אשי והטמו

 שעו הלכו רעזמ טעמ דוע יכ 2%
 ! שכתילבת לע יפאו

 טוש תואבצ הוהי וילע ררועו 26

 ברוע רוצב ןידמ תכמכ

 זכיה לע והטמו
 ! שירצמ ךרדב ואשנו

 אוהה םוויב ;ריהו 27
 ךמכש לעמ ולבס רוסי

 ךראוצ לעמ ולעו
 ! ןמש ינפמ לע לבחו

 ןורגמב רבע תיע לע אב 28

 : וילכ דיקפי שמכמל
 ונל ןולמ עבג הרבעמ ורבע 20

 ! הפנ לואש תעבג המרה הדרח

 זכילג תב ךלוק ילהצ 10
 ! תותנע הינע השיל יבישקה

 ?ןויעה םכיבגה יבש .הנפדמ הרלנ 4
 דמעל בנב זכויה דוע 12

 ! סכלשורי תעבג ןויצ תיב רה ודי ףפני

 תואבצ הוהי ןודאה הנה 23
 קדצרעמב הראפ ףעסמ

 קרבהלל ושודקו

 ותיש קדלכאו קררעבו
 ! דחא שכויב ורימשו

 8 ולמרבו ררעי דובכו
 קרלכי רשב דעו שפנמ
 ! ססנ ססמכ ;דיהו
 19 ויהי רפסמ ורעי ץע ראשו
 ! שםבתכי רענו

 20 אוהה זכויב קדיהו
 לארשי ראש דוע ףיסוי אל
 בקעי תיב תטילפו
 והכמ לע ןעשהל
 קרוהי לע ןעשנו
 ! תמאב לארשי שודק

 21 בקעי ראש בושי ראש
 ; רובג לא לא
 22 לארשי ךמע היהי כא יכ

 בושי ראש שםיה לוחכ

 : הקדצ ףטוש ץורח ןוילכ וב
 23 הצרחנו הלכ יכ
 קרשע תואבצ הוהי ינדא
 ; ץראה לכ ברקב

 צץ ג <> ₪ 5 0

6 ,611 ,612 ,599 :597 :596 ;590 ,584 .576 :575 ,562 :560 :549 
 622: 620 648 ; 10766 105,521. 1מ 600. 200 !6ק10וע 1060 ת000--
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 יל ןיאו לב רלמ ופיפוה כ"חאו ץראה ברקב הלחתב בותב היה י"'כ
 : ערבה הוב

 22, 24. [רואבצ -- (8) -- השע ,24

 21. הפ 253. ""גדא 112. 0 תותבפ זני בעל י2 לוס

 1ז2,150, 154,172, 182, 227, 2%, 268, 2601. והטמו -- וה

 ןהק ופופ ד50. אשיכ זי 9 2

 25%. דוע יכ ק.14* 1. רעומא 91 -- רעצפ 4

 םכעזה 150. | ופאו 154,226. | לע -- דע 96. | םבתילכת 2
 קתס

 20. רדועו ז -- ררעו 187. - | תואבצ הוהי ; 0.
 הוהי 99. = םוש 115.  .ץדמ (גפ זג. 2. צב 121. ברע

 92. 04.16% 224. | יאשי ןהממו 25. " ךרהכינפ3-  יתצמ
 27. ריסי 22%, (סע6 72. / ולבוס 112, 10 -- ולבס לוע 4
 ומכש 224. - ולועו 4,96,150. | ךיראוצ 89. | לבוחו 24
 לוע 4,17,10,82,06,112, 115,150, 158, 187,226, 246,250

 259, 260, 687. - ינפמ גת. 186. 414 -- 5 , -

 28. לע -- לא 24%. תוע קזנתס 182, 245 : ץ10600

 שומכמל 96 -- סמבימל 150 -- 06 שמכמב 225. | דיקפי קו
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 הוהי -- חור

 20. ונל . 549, 632. | הרדח < 9.
 30. ובישקה 228 -- קוס הבישקה 96. | שיל 55. | הינע

-245 ,187 ,94 :4 
 41. הנממדמ ף6.  יבשו 96,112,126,150,182,258.  [כיבגה
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5 .187,195 ,182 ,177 ,168,170 ,12%,136,144,150,161,158 

 244. 245, 246, 260, 204. = פוני 1. 3, 17, 19, 25, 30, 502

12 ,,,ָ,,,,, ,109 ,108 ,107 ,101 ,92:95:96 

,227 ,22% ,224 ,210 ,106 ,187 ,182 1772 ,170,172 ,158 

 2447 245: 240: 251: 258, 260, 204, 384: קוגתס 04.17. ארי
 180 -- םבויה לכ ודי 95. = רוב -- יב 1: 22 3, 4.18.19, 25,

02 1059 ,107 ,9 ,96 ,95 ;93 ;89 ,82 ,80 ,76 ,72 ,60 .56 ,50 
 1ונ,120,128,112,113,115,12%, 139,141, 144, 145.150 19

 152,168, 170. 171: 172 175, 176, 179, 182, ל, 190 62
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 253: % 260, 264, 281, 288, 100 '1, 601, 7. תאבצ 4

 ודובכ 1, 2, 4, 17: 23: 25: 30, 72, 80: 93: 96, 99, 100, 101, 2
 115, ,,5 דוק רול ד קסמ י6 222, 22022

 263: 25800 264, 260: (076 140. - דקי 2"-- דוקי 4, 17, 2

22 ,150,154 ,144 ,126 ,10 ,96 ,89 72 40 

1% ,208,260 ,269 ,262 .228 ,227 ,256 59 210 ,187 ,182 ,173 

 קומס 94-  דקיכ 1, 2, 25: 72,82, )3,115,175,176. 210
: , .217 200 2% 

 17. שאל (טק. 45 285 --.96. | שדקדוזד 2

 הלכאו , 126 -- קוס ולכאו 96. | ורימשו קנונתמס 4
 18. ולימרכו 3, 4, 96, 190: 251: 258, 4. רע ללב

 סוסמכ 23, 112, 114, 120, 140, 150, 182, 218, 220, 24%, 246, 19

 2, 281, 264, 284, 286, 300, 351, 490 : קנס 282 --םקמב 2
 -- םכסמב 403. | ססונ 4, 23,101,112, 11, 72

 218, 220, 226, 245,399. 351, 404, 408, 400, 687 ; קזותוס 252 --
 ססב (066 249 -- 01 96 -- 1 טק. 14 1.

 19. רעי 660 2. רפסמ קמתוס רפסמו 115. | רענ

 20. וחכמ - - (12) - - היהו טק.דג" ףיסוי אל , 2.
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 הניערת בדו הרפו 7
 ןהידלי וצברי ודחי

 : ןבת לכאי רקבכ היראו
 ןתפ רח לע קנוי עשעשו 8

 ינועפצ תרואמ לעו
 ::רדה ודי לומג

 ותיחשי אלו וערי אל 9
 ישדק רה לכב
 הוהי תא העד ץראה האלמ יכ

 !שכוקכמ כיל םימכ

 ישי שרש אוהה וכויב היהו 10

 זכימע סנל דמע רשא

 ושרדי זכיוג וילא

 ! דובפ ןתחנמ 'הת"הו
 אוהה םכויב חיהו 1

 ודי תינש ינדא ףיסוי .

 ומע ראש תא תונקל
 שכירצממו רושאמ ראשי רשא

 םכליעמו שוכמו סורתפמו
 ; זכיה ייאמו תמחמו רענשמו

 םכיוגל סנ אשנו 12

 לארשי יחדנ ףסאו
 ץבקי הדוה' תוצפנו

 ! ץראה תופנכ עבראמ

 טכירפא תאנק הרסו

 ותרכי הדוהי יררצו
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 ויתלילע שכימעב ועידוה
 : ומש בגשנ יכ וריכזה

 השע תואג יכ הוהי ורמז 5
 : ץראה לכב תאז תעדימ

 זויצ תבשי ינרו ילהצ 6
 ; לארשי שודק ךברקב לודג יכ
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 לבב אשמ ַז

 ! ץומא ןב והיעשי הזח רשא

 סנ ואש הפשנ רה לע 2

 די ופינה שכהל לוק ומירה

 : שכיבידנ יחתפ ואביו
 יתארק כג ישדקמל יתיוצ ינא 2

 ! יתואג יזילע יפאל ירובג
 בר :שע :תומד 'שירהב ןומה לוקי 4

 זכיפסאנ םכיוג תוכלממ ןואש לוק
 : המחלמ אבצ דקפמ תואבצ הוהי

 סכימשה הצקמ קחרמ ץראמ םשכיאב 5
 :ץראה לכ לבחל ומעז ילכו הוהי

 הוהי כו בורק יכ ולילה 6
 : אובי ירשמ דשכ

 הנופרת שיחי לכ ןכ לע 7
 ! סמי שונא בבל לכו

 ןוזחאי שכילבחו םכיריצ ולהבנו 8
 ןוליחי הדלויכ
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 הדוהי תא אנקי אל םכירפא
 : םכירפא תא רצי אל הדוהיו
 14 המי שכיתשלפ ףתכב ופעו
 עכדק ינב תא וזבי ודחי
 שכדי הולשמ באומו זכודא
 ! שכתעמשמ ןומע ינבו
 1 5 טכירצמ שי ןושל תא הוהי שכירחהו
 וחור שכיעב רהנה לע ודי ףינהו

 םכילחנ העבשל והכהו
 ! (:כילענב ךירדהו

 16 ומע ראשל הלסמ התיהו

 רושאמ ראשי רשא

 לארשיל התיה רשאכ
 ! םשכירצמ ץראמ ותלע זכויב
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 1 אוהה םשויב תרמאו
 יב תפנא יכ הוה' ךדוא

 ! ינמחנתו ךפא בשי

 יתעושי לא קדנה
 דחפא אלו חטבא

 הוהי הי תרמזו יזע יכ

 יי הרערשיל ל היה

 2 ןוששב זשכימ שכתבאשו

 : הרעושיה יניעממ
 4 אוהה שכויב שכתרמאו

 ומשב וארק הוהיל ודוה
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 4 1 זל

 ! וב וצפחי אל בהזו

 הנשטרת שכירענ תותשקו 8

 ומחרי אל ןטב ירפו
 ! שכניע פוחת אל זוכינב לע

 תוכלממ יבצ לבב התיהו 19
 קכידשכ ןואג תראפת

 שיהלא תכפהמכ

 ! קררמע זראו םשדס תא
 חצנל בשת אל 20

 דודו רוד דע ןוכשת אלו
 יברע שש להי אלו
 ! זכש וצברי אל םכיערו

 םכייצ שכש וצָברו 21

 קכיחא םשכהיתב ואלמו
 הנעי תונב שש ונכשו

 ! וכש ודקרי םכיריעשו

 ויתונמלאב שייא הנעו 22
 ףנע ילפיהב םםינתו

 התע אובל בורקו
 ! ובשמו אל קרימיו
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 בקעי תא הוה' זכחרי יכ ַ

 לארשיב דוע רחבו

 עשכתמדא לע שכחינהו
 לפהילע רגה .הולגו

 :בקעו תיב לע רזופסנו

 םימע םוחקלו
 סשכמוקמ לא םכואיבהו

 לארשי תיב שכולחנתהו

0 

 (2 ל. 1. ז 4

 והמתי והער לא שיא

 : שהינפ םכיבהל ינפ

 . אב הוהי כוי הנה
 ףא ןורחו הרבעו ירזכא
 המשל ץראה שושל
 :! הנממ דימשי היאטחו
 10 זכהיליפכו םכימשה יבכוכ יכ
 טכרוא ולהי אל

 ותאצב שמשה ךשח

 ! ורוא היגי אל חריו

 נצ קרער לבת לע יתדקפו
 שכנוע שכיעשר לעו

 לכידז ןואג יתבשהו | -

 : ליפשא זכיצירע תואגו

 12 זפמ שונא ריקוא
 ! ריפוא םפכתכמ םכדאו
 13 זיגרא םכימש ןכ לע
 המוקממ ץראה שערתו
 תואבצ הוהי תרבעב
 = ! ופא ןורח םכויבו

 14 חדמ יבצכ היהו
 ץבקמ ןיאו ןאצכו
 ונפי ומע לא שיא

 : וסוני וצרא לא שיאו

 15 רקדי אצמנה לכ
 ! ברחב לופי הפסנה לכו

 16 סכהיניעל ושטרי םכהיללעו

 ! הנלגשת שכהישנו שהיתב וסשי

 17 ידמ תא םכהילע ריעמ יננה
 ובשחי אל ףסכ רשא

 צלב ₪ עז א.

 258.  םכודס 4,340, 72, 80, 03,962 ָ,ָ, 2
 187, 224, 226: 245: 240, 240, 2ף0, 252, 253, 2%8, 260, +.

 הרומע ף3, 112, 113,150, 220, 245, 262, 260, 4

 20. אל 1%-- אלו 30,72,1%0.  חצנל יצל 80. ןכשקהת 1
,0 ,94 ,91 ,82 ,72 ,67 :24 

7 ,.110,139,141,144,149,150,154,155 

 221, 227, 242: 245, 240, 260, 281, 262, 2לֶד, 291, 283, 400'.,

 687. וי דע 49. " .רה 80109, 102,114,7:0.168,197. ירדו 0

 100, 102, 114, 150, 168, 187, 270, 281, 284; 286. | אלו 2"--ו.

 1 להי קזנתתס להאי 144. - םםיעוררו 2

 126,150,158. | וציברי -3, 23, 72, 80.99, ָ,

 154: 155175, 178, 180, 108, 281, 687 ; קזותוס 2, 82 ; [(סעעש6 7.

 םכש -- הכ 30 -- )ב 4.

 21. םביצ 187 -- םבייא 30. | םםהתב 1:

 160,226. | ונכשו --נ תומס ב 4.

 תבירעשו 172 -- םבריעשו 2,114.  םכש קצותוס המש 3 --םםב

 22. םבייא קצומוס הייא 4. ותנמלאב 128 -- ויתנמלאב 1, >,

+ .93.94.99 ,72.91 ,67 :24 
; 687 ,283 ,281 ,242 ,230 ,220 ,224 ,196 .187 :175 ;172 ,154 

 קוותוס 141 -- ויתונמראב םטתס 3 -- ל טק. 3 2.

 168 -- םכ קזנוס | 7.

 םכיחוא 4, 6

 תונב -- ו , 283 -- ינב 1.

 ןינתו
 ילכהב 1, 82, 80, )3,115, 2

 221, 200 2. בנוע 1,17: 93:96, 112,115, 150, 154,

 245, 260 ברקו ז:,2,126,178,18 --ק קזוחס ה

 אבל 1: 4 17:30: 72, 96,009, 112, 126, 159, ז7ג, 187, 224,
 212, 253, 259, 260 4. התע -- התיע 4.

 1. בקעי תיב תא - םכחנהו 269 -- רש םבחינהו
 םכתומדא 1 -- ד קצותס כ 7. הילע 1. ןחספנו ₪ 1.
 2. םכאיבהו 187, 226 -- םכונואיבהו 180. | ולחנתהו 8

 םכלחנתהו 187 -- םכתלחנתהו 1, קומט 6. תמדא לע 4.
 םכתמדא קצונתוס 3. תכיבוש 112, 261 -- א םביבש 9.

 שכהיבושל 96, 112 3. ודרו (סז6 ודרי 180 -- קזנחמס

 רימשי *

 *תרבעב 106ףז1 בי םבןוב 12177

 .ף. םב" 7295 אכ0 7
 2ף8 -- הרבע ץצגמוס 154 -- הדבעו 24-

 -- ריסי .דימשי 0.
 10. יבככ 1, 4,060, 158,178, 25014

260 ;2%3 ,210 

 אוה ירזכא 176. | רבעו

 האסהו

 םכהליסבו 72
 וליהי 1, 96, 182, 2ף0, 2%3. 298, 0

 ולה ף3- אל 187."2.  היבי -- הגי 2.
 11. םכנווע 6. ןואב -- ןוע - םבידיז 4 תרואיגו

 קמתס 96. | םכיצרע 4.
 12. שנא - םכדאו 58 24 --

 13. ןכ לע -- לע ןכ לע 2. | ץראה , 182 -- ה . 4. | המוקממ
 (טק.ז88. 172 -₪) , 281,

4 ,126,130,158 

 14. היהו -- בשויי היחהו 153. | הדומ 75670 ןאוצבו
 124 ןיא 1: 89: - שיאו 6. ומע -- והער 271 4 --

 ומע ויחא 182. לא שיאו ונפי -- לאא 0. ונפיו 2.
 שיאו -- שי (םק. צג: 126. | וסני 24, 72, 11%, 130, 224, 251,

 270, 271, 270, 281, 28, 286 --- כוני 4

 5. לבו 850.  הפשנה 187. ' לפו 2, 77, 25, 0. 2 6
 113,114,115,126כ 154, 155,158, 172, 182, 195, 210, 224, 7

.7 156 :283 ,281 ,293 ,2561 
 16. םבהיללועו 17,-21, 24, 20, 10, 67, )6, 99, 102, 112,

4 ,245 ,225 ,187 ,178 ,172 .158 ,155 ,154 ,139,150 ,128 ,126 

 252; 251, 269, 4. ושטורי )3, 112, 150, 253, 200 -- ושטרו

 17 -- וישטרי 25. = היניעל 101. | ופשי --י קומוס ו 1ף0 -- וס
 גס. 88. 4.  םכהישנו םבהיתב ג. 18. 2. | הנלגשת -- הנבכשת

 1.72: 149; 245; 253, 260, 270, 271 4, 69 'ק.

 17. הנה 5. ובושחי 10, 245, 268, 281,

 18. תתשקו 30, 28. | ירפו -- ירפ לעו 1.
.4 ,268 ,224 ,187 ,182 ,176 2 

 םחת 115,126, 187, 251, 258, 4. םביניע 99-
 1:9. היהו 5 ז-רוכלממ , 168 --= ו ; 1, 30, 182, 252,

 תכפהמב -- כ 2% 02.13 2%. 8% םביהלא 173 -- םכיהלא פא

 לעו ,
 אל 2%-- אל)



 4502 א ל,

 רחש ןב לליה שכימשמ תלפנ ךיא 12
 : םכיוג לע שלוח ץראל תעדגנ

 הלעא שימשה ךבבלב תרמא התאו 13

 יאסכ שכירא לא יבכוכל לעממ
 : ןופצ יתכריב דעומ רהב בשאו

 : ןוילעל המדא בע יתמב לע הלעא 14

 ! רוב יתכרי לא דרות לואש לא ךא 1.

 וננובתי ךילא וחיגשי ךילא ךיאר 6
 ! תוכלממ שיערמ ץראה זיגרמ שיאה הזה

 פרה וירעו רבדמכ לבת םש 7
 ! התיב חתפ אל ויריפא

 םכלכ כיףב רבלמ לכ. 8
 ! ותיבב שיא דובכב ובכש

 בעתנ רצנכ ךרבקמ תכלשה התאו | 9
 ברח ינעטמ םשכיגרה שבל

 : סבומ רגפכ רוב ינבא לא ידרוי

 הרובקב שתא דחה אל | 0
 תגרה ךמע תחש ךצרא יכ
 ! םםיערמ ערז כלועל ארקי אל

 זכתבא ןועב חבטמ וינבל וניכה 21

 ץרא ושריו ומקי לב
 ! שכירע לבת ינפ ואלמו

 15 | 6 צי .1 \ 5 1

 קדוהי תמדא לע
 ערוחפשלו םכידבעל
 סכהיבשל כיבש ויהו
 ! םכהישגנב ודרו

 1 ןמו ךזגרמו ךבצעמ ךל קדוה' חינה זכויב לריהו
 4 לשמה תאשנו :ךב דבע רשא השקה הדבעה
 תרמאו לבב ךלמ לע ;?רזח

 ! קדבהדמ התבש שגנ תבש ךיא
 : (םולשמ טבש כיעשר הטמ הוהי רבש
 הרס יתלב תכמ הרבעב שכימע הכמ
 ; ךשח ילב ףדרמ שכיוג ףאב הדר
 : הנר וחצפ ץראה לכ הטקש החנ
 ןונבל יזרא ךל וחמש םכישורב" כג
 : ונילע תרכה הלעי אל תבכש זאמ

0 

 ספ 4

 9 ךאוב תארקל ךל הזגר תחתמ לואש
 ץרא ידותע לכ םכיאפר ךל ררוע
 : כיוג יכלמ לכ שתואפכמ םשיקה
 ןס ךילא ורמאיו ונעי זכלכ
 : תלשמנ ונילא ונומכ תילח התא כג
 ננ ךילבנ תימה ךנואג לואש דרוה
 ; העלות ךיסכמו המר עצי ךיתחת

 חב ק> 1 ₪ ₪ 0 0 או

 1 4. לתומב 1, 96, 153, 4

 ז 5. ךיא 4, 614 -- ךא%

 16. ךיאור 4, 20. 722 24

 72,דל8,ו97 7 הוה ישיתה כ כי

 ץרא 96, 173 -- ץראה תוכלממ 0.
 17. רבדמב קצונתס 99, 4 וירעו פו 4.

 18. םבלכ ₪. 14: 173 -- םכלופ 6

 18 :7%. שיא ,72. 0 ןתיבל 72--'

 19. התכלשה 1,130,158. | ךברקמ < 182. | רצנכ קוס
 רצנב ףפ -- רתנכ 224. | בעתנ קזומס בעתמ 172. | שובל 2
57%,,,ָָ 96 :94 :93 :72 :30 :25 :22 :17 :4 :2 

,227,228 ,226 ,225 ,224 ,158,172,176,178,180,182,108 

 246, 249, 252, 253, 289. 260,264. | םבינורה 1, 2, 4, 17, 23,
2 .156,158 ,154 ,126,150 ,112,113,114,115 .92596 ,72 :30 

 187,198, 224, 226, 227,228,2%2,2%8,260. | ינעוטמ 12

 ף6,112,115,154,187.226 0 סע 130 -- הנעטמ 14%. | ברח

 182 דרי ו, ,, 76
 1 82, 224, 246, 4. לא -- לע 5%. רגפב קעותגס

 סבמ 14

 20. אל 1%-- אלו 0.

 ןוילע לאל 20, 4.
 דרות , 60 ו

 ךילא 2%-- ךילאו 5.
 שיאה 4.

 וננבת*

 זגרמב 7.

- 

 דובכב ובכש טק.

 הרובקב -- קב טַפ. 35 דג -- ק ו.

 14. 24. | התחש 242,687. | ךמעו :82. | םבלועל קונוס ךל
 =בלועל 99 -- ע קמתס א 4

 21. וניבה קעותגס 3, (0116 4 וינבל , 10 בל

 ןועב -- ב ,2. םכתובא 2: 3: 23, 2%, 30, 96, ףף, 100,

 זז 3,114,140, 141,149,175, 176, 224, 246, 258, 260, 270, 271,

 279: 283, 284, 286 ; קתותס 04. | ומוקי 1,17, 23, 30, 72. 80, 2

0 ,224 ,210 ,187 ,182 ,175 ,173 ,158 ,150 ,120 ,115 ,112 ,96 

 227, 253, 258, 260, 260, 270: קגגתס 82. | לבת 1.

 22. הוהי 1"--הוהי ינדא 30, 173, 246 -- '1דא 1: תואבצ ,

 173 --ו, 78. בבל זק. | יג 4,20/787.808 298,200
 רכנו הוהי 2"-- תואבצ הוהי 5.

 21. 0. ; 6- שרמל דופיק 4, ,7
 200 200 -- דופק :,17: 23,225: 302 90 91,932 2

,27 ,226 ,22% ,182 ,17% ,172 .158,168 ,155 ,114,126,144,154 

 245, 246, 249, 250, 252, 258, 204, 687 ; קונתס 71

 ימגאו - ו \ 30 -- ' 1טק.זג= 3.  היתטאטו +2

-- 7(? ,288 ,22 ,228 ,220 ,224 ,180 ,158 ,154 ,150 ,14 ,113,130 

 היתיטאטו 153 -- התיטאטו 40. | יטאטמב 4.17, 23.30, 93 2

 126,141,158,178,195. 224, 262: קוומס 1,3,150 -- שמ גם.

 2ג. 99. | דימשה קזותס 1 תואבצ , 1.

 םכהישגונב 96, 150, 253, 6.
 4. אוהה שבטב 96,153. | הינה 2%. | ךיבצעמ קמחס 71-
 רברומו --- 1 4- ךיזגרמו 252.  ןמ 23.93.96. הדובעה 72
 ף1,112,126.150158.  השקה--ה 1" קמתתס ק 100. | דבוע

 962. ךב -- הב 6.
 4. םםתאשנו 7. למשח תא 197,246. הוה 1.

 ךא 96- שבונ 3: 4: 17: 72, 93, 96, 99, 2, 0 9
 158,173,187, 210 224, 245, 249. התבש , 17.  הבהדמ--ד

 קנווס ה 0.
 <. הטמ -- ם קומט ם 0. | טבש -- טבש םביעשופ רבש 6.

 םבילשומ 1, 4, 25: 93: 96 2
 6.. רכמ -- הכמ 3,141, 182, 224 06 150 -- תר טס. 8
 11. | הדור 112,150 2 ףדרומ 96, 112,150, 187 --ףדורמ

.2 
 7. לכ 72. 0 הר 6%.

 8. םבישרב 94,191. וחמש -- ש ₪טק.186 17%. | ןונבלה
 תבבש זאמ -  תבכש -- תנכש םעותוס 258 ; ץוסססנוע 4

 תרוכה 150,252,251: קחומס 4-
 ף. ךאב 12, 3: 4:17: 21:30, 72, 91,994, 96, 114. 126.

 168,175.178,182,195. 226, 24%, 252, 7. לרע
 21, 70,114,126,158.  ידתע 180 -- ידיתע 102. | םכתאסְכמ
5 ,224,227 ,195 ,115,158,178 ,114 ,102 :94 :93 :72 40 49 20 

.200 
 2 םבלכא 128 -- םבלוכ 1,96. | תילוח 96, 112,226 -- התלוח
 1פס= התילח 187 -- %תילח 1. ונומכ ₪7. 46. 128 -- ונמכ
.198 ,144,175 ,126 100 99 96 94 :99 ,17 
 182, 210, 240, 252, 271,281,6%9 2: קתומס 141. | ונילא --ךילא

 250 - רנ (טק. 8
 11. דרה ךנאג 2 -- ךינואג 80. 111,114,156, 7.

 זרימה 10,149,150.151,182' (ס76 89 -- הימה 2%3--ת ווק.

 14. 93-- תומה :50.  ךתהת 72. | עצוי ף6,112,150, 224--
 עצבי 187 -- געי 250. | המיר 93, 96, 260. | :ךסכמו 4, 17, 2
2 160 ,158 ,155 ,154 ,150 ,140 ,126 ,102 :94 :93 :72 10 240 
2604 ,259 ,2%3 ,246 ,245 ,228 ,227 ,225,220 ,224 ,176,176 

 270, 27, 288, 300, 1. העילות :, +,+,+871

 ךרדו 17-

 ךיא ==

 12. ךא 178. | התלפנ ס6,ז:5.  שצימש ןמ 23. | ללה למ,
 226, 261, 258, 200 --- ?'?'ה 3,170 -- לילה 126, 4. רחש ,

 ַף5. שלח 2,174.06, 126,159,173.225,226. לע

 ביוגה (סץל 6

 13. ךבבלב , 30 -- ךיבבלבו 6.
 250, 251, 28, 260 4. ואקסכ 14.

 יבככל 7%



 69. אןטצו 19

 ךיע יקעז רעש ילילה 1
 ךלכ תשלפ גומנ
 אב ןשע ןופצמ יכ
 ! וידעומב דדוב ןיאו

 יוג יכאלמ הנעי זרמו 12
 ןויצ דפי הוהי יכ
 ! ומע יינע ופחי הבו

0 

 באומ תצשמ ַז

 המהנו בובר = דדש לילבו יב

 !:המדנ באומ ריק דדש לילב יכ
 יכבל תומבה ןובידו תיבה הלע 2

 לילי באומ אבדימ לעו ובנ לע
 תחרק וישאר לכב

 !.העגרב ןקז .לכ
 קש ורגח ויתצוחב :

 ;ריתבחרבו היתוגג לע
 יכבב דרי ליל  הלכ

 קרלעלאו ןובשח קעזתו 4
 סכלוק עמשנ ץהי דע |

 . ועירי באומ יצלח ןכ לע

 ! ול ;רערי ושפנ
 קעזי באומל יבל 5

 הישלש תלגע רעצ דע קדחירב

 וב הלעי יכבב תיחולה הלעמ יכ
 : ורעעי רבש תקעז םשכינרח ךרד יכ

 ה תק יזם 2.1 קם 6 7 50.

 2. ןבידו 1, 23, 67: 89, 94, 136, 179, 224, 226, 277 זתּז8, 0.

 תומבהו קנס 242 -- תמבה 4 לילי. - - - - לע , 2.

 לעו 260. | אבדמ סב, 224, 245, 246 -- הבדמ 80. | באומ מ 0.
 לליי .80; 96 -- ץווזמס לולי 180 --יל" 94. | לכב -- ב , 1%0 =

 לכ לע 40.  וישאר -- ' \ 72: 93: 96: 253: 258, 260 -- * קזונתס
 116 -- שאר 17,30,150. לכו 221, ,,,, 7

 1%5:182.187,198, 246, 258, 260, 271 4, 400 ; קעותס 1.

 העודג 0ע. 146. 24 -- ה ,\ 292, 260 --העורב ,,2%

 18,176, 240, 1'251,288, 280, 300 1: תג 1 ש106תנצ 19-

 3. ויתצחב 0, 115, 182, 187, 224, 245, 240, 253, 258, 260, 4

 -- ויתוצוחב 1. 4, 23: 722 13 6 ד 150,221

 -- צוח ₪. 46 100 -- ויתצוחכ 24 -- ויתוצהב 17, 6

 148. | היתוגנ לע ; 96. | לעו 182. " היתגנ ;,
 ןס1 גל דו: ךנכ דהז )דלל 2כ 220 200 280 20 270

 277, 286: 1. היתובוחרבו 96, 116, 150, 2%2 -- היתבוחרבו

 4 -- היתובחרבו 1, 23, 182. 687. .ולכ 2 154, 7

 224, 271 . לליי 96, 187 -- קנתוס לול" 150. | דרי , 224 -

 דרו 3: 722 82, 00, 112, זז כ 150 100 168) 182,201, 282,

.4 ,260 

 4. (0טתב ס0תותוג(105 4 6, 6 60תקגע66 160001 אש. 48, 4.

 קועזתו 17 -- קעזיו 4 -- ע ₪ק.186 126. | אלעלאו 2%3 -- ילעלאו
 173.  ץחי קתתוס 99. | םכלוק -- םכל טק.286 114. | יצולח

 2,17: 23: 40, 72:01, 93: 94: 90: 112, זז, 115, 126, 150,

,251 ,240 ,246 ,228 ,227 ,226 ,224 ,187 ,182 ,176 :175 ,172 ,158 

 252: 2%3, 28, 260: קננותס 155 ; (סת6 128. | ןעירי --ו (טק. תגמ
 93. ושפנו 96, 150, 182, 210 ; תגתס 224 -- קומט ךש'פנ 4 --

 106 השפנ ף3-

 5. קעצי 80, !סז6 היחירב 1, 4,17: 23, 25, 30,

88,,),, ,1,115,116 ,94,96,100,101 :93 

0 ,246 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,109 ,187 ,182 ,176 ,168 

 253: 254: 258, 260, 264, 270, 281 ; 10116 82, 140 -- אאחירב 4

 -- היחרב 3. | דע ; +. רעוצ 30, 67, 96, 102, ,4

 182, 228, 246, 253, 254, 268, 260, 264, 400 1, 69 2; קוס

 139. | הלגע 23,72. | היישילש 4 -- הישילש 1, 2, 3,17, 231, 2%
 30, 22 0 91: 6 101, 102, ווב, 15, 4 4 19

,210 ,18 ,187 ,182 ,180 ,168,172,175,176 ,158 ,154 ;150 

 יא 6.5 + ז 8 48 1 א

 22 תואבצ הוהי זכאנ םכהילע יתמקו
 ראשו םסכש לבבל יתרכהו
 ! הוהי ופאנ דכנו ןינו
 23 וכימ ימגאו דפק שרומל היתמשו
 דמשה אטאטמב היתאטאטו
 ! תואבצ הוהי םאנ

 44 " רמאל תואבצ הוהי עבשנ
 התיה ןכ יתימד רשאכ אל כא
 : שכוקת איה יתצעי רשאכו

 25 יצראב רושא רבשל
 ןנסובא ירה לעו
 ולע םכהילעמ רסו
 : רוסי ומכש לעמ ולבסו

 56 ץראה לכ לע הצועיה הצעה תאז
 : םיוגה לכ לע היוטנה דיה תאזו
 27 רפי ימו ץעי תואבצ הוהי יכ
 ! קרנבישי ימו היוטנה ודיו

 יירש 0 <<

 |58 ! קרזוה אשמה היה זחא ךלמה תומ זרנשב

 20 ךלכ תשלפ יחמשת לא
 ךכמ טבש רבשנ יכ
 עפצ אצי שחנ שרשמ יכ
 : ףפועמ ףרש וירפו
 50 םכילד ירוכב וערו
 וצברי חטבל זכינויבאו
 ךשרש בערב יתמהו
 : גרהי ךתיראשו

 24. התיה - - רשאכ נק. 84 71. יתימיד ז:, 4. התיהו

 +0: 04 יתצע 7. איה -- ןכ 96 -- אודוד 75
 ככ ובשל 2, 1:17:40: 03206: 00: 112, 100, 54,

168, 182,187, 224, 22%, 24%, 240, 252, 28, 260, 204, 

 687 : קזומס 130. | רושא , 178 -- וצראב 660 2.  יצרא 4.

 לעו -- לאו 227.  אירהא 3.  וניפובא 4,145. | םבהילעמ רסו
 ולע ,6- ולוע 4 ולבוסו 6, 112, 4-

 ילעמ 7.
 26. הציעה 1. 4, 6. תאו 71.

 26,27. היוסנה -- (9) - - לע ,49,.
 2 יביקחתס יב י215- 5 ןךי

 נ 245* ;

 28. זחא -- והיזע 1.
 קצוחס אז 93-

 29. ךלוכ 150. - טבש -- רבש 253 -- ₪ 0.4 6
 שרושמ ף6,115,150,154: 22%, 251. שחנ , 224. | עפצ -- פצ

 טק. 85 91. | ףרש -- שרש 145. | ףפועמ -- מ טק. ע8₪

 20. (20תו- ;, 1. לרב מ םכיניבאו

 1:72.  ךתראשו 25. 5 גורהי 112, 258, 200 4

 כי 60: ל. יליליה 1, 17, 24, 25, 30, 03, 96: 99, 5%

 עב יז ד 12,172 10 82, 187,

0% ,107 ,22 ,21 ,20 ,240 ,240 ,242 ,210 ,227,228 ,22% ,210 

7 410 ,400 ,408 ,404 ,392 :356 :351 :337 ,336 :330 :321 
,001 .539 524 ,521 :514 :505 :491:493 :477 :475 :431 .428 

 687 : קזוותס 82, 204, 357 - ילליה 261 --- וליליה קצנמוס 403, 86

 120. - יקעז ; 359 -- 'קעזו 70, 601. | במנ 126,226, 253, 5

 ךפוב ז שס. = ןופשמ טק.זג 'ז30. .* דדב 82,126, 226.  וירעמב
 93: 154, 178, 224, 226, 493 -- \'דע ומכ 4.

 22. לוג \ 224 =-רובוופ 1 5. 5 לכ 182. < דפ* = 7 7

 הבו קנס ובו 96. = ויפחי 96. = ומע---ווינע 17 -- ומע ןאצה 4

 היפנ 4.

 "= הףסנ סָ- | הנבשי =

 אשמה -- א 0.148 1קָּג | הזה

 1. אשומ 96. | דדש 1% 148 -- דדוש 6

 1% רע ₪7. 136 94,139 -- ריע ף3 -- ריק 182 -- לע
 260,264 -- דע קתותס 17, 076 72,158. | המדנ 1%-- ה קונמוס

 תיפפש = <המדג - - - = יכ \ 40, ל2,ז 6. ,'יכש 28. לולב 2"=-ל גל
 טק. 40 5. רדש 2%-- דדוש 4, 96.112,116,126,150 1



 6 ג.

 ! ץראה ןמ סמר ומת 8
 אסכ דסחב ןכוהו 5

 תמאב וילע בשיו

 טפש דוד להאב

 ! קדצ רהמו טפשמ שרדו
 באומ ןואג ונעמש 6

 ונואגו ותואג דאמ אג
 ! וידב ןכ אל ותרבעו

 באומ ליליי ןכל 7
 לילי" הלכ באומל
 תרשרח ריק ישישאל
 : כיאכנ ךא וגהת

 ללמא ןובשח תומדש יכ 8
 ומלה שיוג ילעב המבש ןפג
 ועגנ רזעי דע היקורש
 היתחלש רבדמ ועת
 ! כי ורבע ושטנ

 רזע' יכבב הכבא ןכ לע 9
 ךוירא המבש פג
 קרלעלאו ןובשח יתעמד
 ! לפנ דדיה ךריצק לעו ךציק לע יכ

 למרכה ןמ ליגו החמש ףסאנו 10

 עער' אל ןנרי אל םכימרכבו
 ךרדי אל ?כיבקיב ןיי

 20 ל .4 1 . 85 1

 0 ויהי תומשמ זכירמנ ימ יכ

 ;רלכ ריצח שבי יכ
 ! הה אל קרי אשד

 7 שכתדקפו חשע קררתי ןכ לע
 : ;פואשי שכיברעה לחנ לע
 8 באומ לובג תא הקעזה הפיקה יכ

 קרתללי םשכילגא דע

 ! ק;דתללי כילא ראבו
 9 זכד ואלמ ןומיד ימ יכ
 תופסונ ןומיד לע תישא יכ
 קרירא באומ תטילפל

 ; ץרמדא זריראשלו

 יא ןשי

 1 עלסמ ץרא לשומ רכ וחלש
 ?וויע חב רח לא .הרבדמ

 2 חלשמ ןק דדונ ףועכ היהו
 : ןונראל תורבעמ באומ תונב הנייהת
 2 הלילפ ושע קרצע ואיבה
 שכירהצ ךותב ךלצ לילכ יתיש
 :ילגת לא דדונ שיחדנ ירתס

 באומ יחדנ ךב ורוגי
 דדוש ינפמ ומל רתס יוה
 דש הלכ ץמה ספא יכ

+ 

 7 ב < 2 2 0 10

(% 0 7 ,144,153 ,139 ,111 ,102 ,101 ,99 

,271 ,270 ,264 ,260 ,258 239 ,252 ,250 ,240 ,227 ,225,226 ,224 

 279, 288, 100 1, 356, 601, 659 'ק. | הילילפ 4,80,93,96 קנווס
 72. | יתש 23,94,96,115,126 --' 2" (טק.ז45 245.  ךלצ ₪.
 14[. 112 -- ךל'צ 96,150. | םכיחדינ 96-- םכ , 170. | דדנ 2

,,,, ,5 99 :92 99 72 :25 :22 :2 
 158,168,176,178,182, 210, 224,210, 4. ולגת קזומס 4.

 4..ורג 224, 270 -- ורוגו 152-, מל , + \ דדש זק,
 92: 114, 2 226, 24%, 249, 251, 200, 4. הלב - נב %

 נל6. | ץמה 72. | דוש 1.96, 99,101,102,112,

 168,187, 224, 2%2 -- 7וק ומת ,7- סמור 96 2

 116, 190: 154, 225, 24%, 253, 2ף8, 260 :ּ

 5. ןכהו :73- - רסתכ 93.  י'לע 2.  רמאב -- תת 0
 6 טפוש 1, 3, 25, 96, 102, 114,10,182, 224, 270: 86

 94. - שררו \ 30 -- שרודו 25, 96,112,160,187 ; 1076

 טפשמו 187.  ריהמו 1, 91, 93, 96, 112, 116,126 72

 182, 262, 253 ג (0106 82,128 --ה] טק. 4

 6. (כטנת 60תגתו4ז12ט8 6 ---11 60 ת1ק816% 166001 0. 48 ;>

 באומ גת. עג8 180. | דאמ אג ,180. | איג 9,

 182;154,172, 22%, 227, 245, 249 - האב 96, 224 -- 1 4
 דאמאאא 1. | ותואגו 17--א קוותוס | 2. | ונאנו 0,178, 22% --
 ג 06 ב 96. | יתרבעו ףפ ;: ץגסשטגע 116 -- ותרבעבו קזנתס 6.

 7. לילי 1%-- ללי" 96. | באומל באומ -- ריק ישישאל 4.
 הלב -- ולוכ 96, 150 - ולכ 112,141,154,173, 224,601 ; 6.

 128. לילי 25-- לל" 96 -- ליל 150. || ושישאל (0166 0.
 רוק 1950. | הגהת 96 --וגהי 182. | ךא --ףא 2%0. | םביאכרנ

 96 -- םביאכאנ 3, 187 -- םכיאבנ קעננגס
 8. תמדש 187, 2%3, 260, 264 -- תומרש ףָסָּב- | ללמוא 80 2

 96,112,150. | ילעכ ףַּב. | היקרש 2, 72, 82, )4, 175,176, 0%

 225%, 226, 227, 262 --- )רך 1טק. ג. 141 --) [טק. ג 5 דעו

 קחתס 1. ם2----- ועגנ , 30. | היתחלש , 168 -- היתוחולש
 80, 90,112,150, 262; קו1תס 140 -- היתחולש ז7, 2472: 09

% ,245 ,220 ,220 ,224 ,176 7% ,, ,102 

 260, 270, 271, 27(, 281, 283, 284, 286, 300, 6%0 2 -- היתוחלש 2,

 2: 67, 1, 100, 1ס0ז, 126, 141, 144, 172, 178, 210, 287, 72

 289, 00, 659 ע -- התחולש ספ. | ושטינ 112 --ושננ 24% -₪ש
 עעותגס ב 6.

 9. ,הבבא בע יז 5 פפ 92 --- כבנו ז הוטבוש 10 ==

 המכש 93.94.  ךציק -- ךצק 89, 94, 112, 115, 154, 187 -- ךיציק
 277, 279, 283, 284, 286, 700 -- קזנתוס ךריצק 96. לפנ 0.

14 

 226, 245, 240, 260, 2%2, 253, 258, 260, 264, 270, 281, 687 ; קזנתוס
 94,128,141 כ 006 82,100. | תיחלה 3, 23, 82, 80, 1

 116,126,128,141,144,154,176, 224,225, 227 -- תוחולה 2
 182,687 -- תוחלה 155. | ולעי 150. וב קתותמס ןכ 158. כ 2.

 םכינורוח 112, 150, 226 -- ינורוח 258 -- םכינרוח 25: 67,

2 260 10 ,250 ,242 ,210 ,210,225 ,115,130,141,179,182 

 200 687 : 6 4. - ורעועי 6 112,115,150,154, 2 1%

 182, 224, 229, 245, 246, 261, 22, 263, 260, 264 -- )רצעי 7.

 6. רמשמ 126 -- תומשנ קוגמס 173,178,198. יב 2"-- יב)
 197 -- קוחס לכ 4. היהי 6. .

 ד. םבתדוקפו ::2,115,150. . לע 2%-- דע ופַב. | לחנ 2
 -- לחנה 96 -- לחנא 1. | םכירבעה < 96. | םםאשי 2

 8. לכ 3 14. תא , 168 -- דע 180 -- לא 2 התללי ג"

 -- התלליו 10. | התללי שםבילא ראבו , 4,116,180. | שבילאראבו
 259, 260, םכיליא 2: 23, 25, 80 )1.96, 100" 0

2700 ,250 ,246 ,210,210 ,141,149:168,175,176,178,182 ,130 

 200 ; קוותוס 82 -- םבליא %5- התלליי 4.

 9. ןומיד 1%--' \ 2, 17, 126, 144, 158, 171, 187, 220, 228, 01.

 255: 420 434 -- ןומד 366, 403 -- ןוימיד 150 -- ו ; 249 -- מ

 קתמס ב 297, 337. ןומיד -- -- ואלמ \ 453.  אלמ 90.  םבד --
 שכדי 5- לע -- לא 96. | ןומיד -- ה

 2459 2010 25592 20: +0 א . 249 0 ןוימד 42- ז-רפסונ 0

 403, 421, 411 -- תופסנ 307. תטלפל 17,72,93, 178, 228, 240,
 20, 2%3:; 403: 4009. 1-ריראשל 72, 82,141,150,55%%

.24 ,590 ,570 :520 :453 :355 :309 :240 

 1. חלש 6502.  לשומ רכ --לש רב ג. א רכ--רב סע6
 לשמ 3.17, 23: 30, 67, 72, 82, 89, 96, 90, ,,,, 4

2 ,226 ,22% 2 210 ,20% ,105 ,182 ,159,168,175,176,178 

6 ,361 ,357 :355 :152 :337 ,330 ,307 ,204 ,200 ,258 ,249 ,246 
5 ,539 :493 .490 :453 :434 :411 ,423 ,421 ,420 ,414 ,408 404 

 545: 549: 612; 613. 014, 616,648. | ץרא , 126 -- רזמ ץרא

 עלסמ -- עלקמ 403 -- 06 חלשמ 587. | חרב -- תיב 99 0

 גו4ז8. 292, 557 וגז. 648 ; םטת6 2%0 -- רב 20%, זק. תב 'ק.

 2. ףועב 112. | דדונ ןק < 93. | דדנ 23, 25 6

 144,155.168.176, 224. ןק --ןכ קמתס 2,15%. | החלושמ 6

 112,116, 150) 224, 253, 60, הניהת סב, 260 4.

 תהבעמ 24, 67, 82, )9, 102, 126, 129, 144, 210 250, 1

.7 ,00 ,277 ,270 ,2%2 

 3- איבה 1: 30, 72, 93, 112, 115, 224, 270, 271 4, 659'ק :

 םהתס 2. | הציע 96,245. | ישע 24, 30.67, 1



 60. 1. ב

 ! תואבצ הוהי םכאנ

 אוהה שכויב היהו 4
 בקעי דובכ לדו

 ; קדורי ורשב ןמשמו

 המק ריצק ףסאכ היהו 5
 רוצקי סכילבש וערזו

 ! שכיאפר קמעב שכילבש טקלמכ היהו
 תיז ףקנכ תוללע וב ראשנו 6

 רימא שארב םשירגרג השלש כינש
 קרירפ היפעפב השמח העברא
 ! ללארשי יהלא הוהי םכאנ

 והשע לע שדאה העשי אוהה םויב 7
 ! הניארת לארשי שולק לא ויניעו

 תוחבזמה לא העשי אלו 8

 ויתעבצא ושע רשאו וידי השעמ

 ! שכינמחהו םכירשאהו הארי אל

 וזועמ ירע הי אוהה וכויב 9
 ובזע רשא רימאהו שרחה תרבוזעכ
 ! קדממש התיהו לארשי ינב ינפמ

 ךעשי יהלא תחכש יכ /

 תררכז אל ךזעמ רוצו

 סכינמענ יעטנ יעטת ןכ לע

 : ונערזת רז תררמזו

 יגשגשת ךעטנ זםויב 11

 יחירפת ךערז רקבבו

 ! שונא באכו הלחנ וכויב ריצק דנ

 00 ה. 1 5 .1 4 5 1

 ! יתבשה דדיה ךרדה
 11 ומהי רונככ באומל יעמ ןכ לע

 : שרח ריקל יברקו
 12 האלנ יכ הארנ יכ היהו

 המבה לע באומ

 ושדקמ לא אבו

 : לרכוי אלו ללפתהל

 1:1 | !זאמ באומ דא קדוהו רבד רשא רבדה הדו

 14 רמאל הוהי רבד התעו
 ריכש ינשכ טכינש שלשב

 באומ דובכ הלקנו

 ברה ןוטהה לכב

 ! ריבכ אול רעזמ טעמ ראשו

6 2 1. 

 1 קשמד תושמ

 ריעמ רפומ קשמד הנה

 ! ;רלפמ יעמ התיהו
 2 רערע ירע תובזע

 הנייהת שכירדעל

 : דירחמ ןיאו וצברו

 3 זכירפאמ רצבמ תבשנו

 סכרא ראשו קשמדמ הכלממו

 ויהי לארשי ינב דובככ

 ץ הב 5 ₪ 10 א

 226,2%8,28ז,283.  ריצק---ריצק המק 30. | ועור 2 06
,2 ,246 ,226 ,224 ,210 ,187 ,182 ,154 ,149,150 ,112,114,116 
 2%1:255,260.  םבילבש 1" קוו ממס םבילובש 198.  םבילבש - - רוצקי
 2 רצקי 17,72,112,115,126, 54, 72 210 222%

 225,226, 227,245 : קנותמס 110.1 | קמעב -- ע ק.136

 6. ת-רוללוע 1: 52 89: 93, 94: 96, 102 6 19

8 ,253 ,24% ,242 ,220 ,182,187 ,178 ,150,154,155,158,168 
 260, 264, 270, 271, 281, 283, 400 -- תתללוע 0

,1 ,250 ,246 ,230 ,210 ,101,113,114,110,141:144,172,176 

 252,300 -- ללוע 1: ףקונכ 1: 72, 93: 96, 150, 187, 224 --

 ףקנב סע 245 -- ףק 00.18 91. | תיז , 187. * םבינש ,

 השלשו 7% היפיעסב 1, 2: 3: 17: 23: 30, 80 93, 2 11%

5% ,282 4 .210 ,187 ,182 ,158 ,155 154 ,150,152 ,140 ,116 

 260, 264, 270, 687 : קוווס 04,141 -- הפיעסב 126. = הירפ , 5

 -- הירופ 72, 96,112, 116) 10, 178, 182, 210; 224, 246,

 253, 208, 260, 264! קזנמס 3. הוהי -- ינדא 114 -- תואבצ הוהי
 1 ו

 7 כה א לע -- לא 1, 40, 72, 18, 226, 270 - טק.

 8. 89,154.  והשוע 112, 1066 8 --והישע 260, 204. | לא ויניעו
 -- לאו ינעו 145. | לארשי , 187. | הנארת ג, 226 -- וטיבי 2.
 8. םבראה העשי 1:6. | תחבומה 126,154, 687. | והשעמ ו.

 רשא 150,168,173. | ושע --ואר 253. - ויתועבצא 3:43 %

 112, 150,168, 23, 28, 269, 271, 4 אלו 72, 2 7

 הארי !ס*6 הארנ 4 םכירשאה 4.

 9. םכויב היהו 251. | היהי 40, קחזתוס 173. | ירע , 72 -- 'רעו

 187: | וזעמ 1, 23, 24, 30, 67, 72, 82, 01 93: 1,

 116,128,139,155, 158, 172,175.176, 178, 1800 1מ, 210

 251, 2%2, 260, 270, 271, 281, 28, 1'285, 280, 687. | תבזעכ 2

 82, 116, 226, 4. שרוחה 96, 281, 283 -- שדחה 24%, קזומס

 99. 171. | ריפאהו 227. | לארשי ינב ינפמ טק. 8 -
 זס. יהלא תא 4. | ךזועמ 1, 22 3, ,,,,,

 187, 224, 24%, 23, 28, 260. | יעטת קזגתוס יעטנ . יעטנ ,

 128. | םכינומענ 126. | תרומוו 6,112, זוג, 115,126,

-7 1016 ;264 ,260 ,28 ,253 ,22% ,158 

 1ס,11. ךעטנ -- - תרמה - 

 11. ךעטנ םכויב , 224. | ינישגשת 154 -- ינשנשת 260, קזומס

 0. רקבבו קוס רכקבו 1. יחרפת 23: 1 7.

 ריצק דנ , 6

 10. הפסאנו 260, (076 258. | ןמ 187. | ןנורר
 224: קמתמס 96 -- נ קונוס ג ףפ -- ] (0ק. 146 91. | אל 27-

 אלו 1, 2.17, 23: 72:93:94 06: 0, 162, 116,126, 145,149
 ד 58, 160, 182, 210, 224, 22%, 228, 246, 240, 253, 268, 260, 271

 288, 60סז ; קתותוס 128,130,141,1%4 -- אלא 1, 24 עעורי 1,

.+ 200 ,258 ,252 ,240 ,226 ,224 ,210 112,187 :0( :93 :23 42 

 ןיי-- יכ ןיי 187 -- ן"ו 21, 72, 198, 2260 ; קותמס 80,115, 154, 7

 - יא 5. ךורדי 23: 00; 112,187: 248, 253, 258, 260, 4.

 ףרודה 4, 96, 112, 168, 224, 25, 258, 260, 204, 1 דדה 1:

 ותבשה קנווס 7.

 זז. יעמ --יבל 155.  .באומל דונככ < 4.
 260 -- רונכב 182. | המהי 2, קמתעגס 141. | שדח קזנתוס

 0056 8 = 3 4 ₪ = האלנ 28.  לע-- לא

 155,180, 187,224, 250 246 249; 250 253 2ף8, 200 ; קזננתבס 2

 106 94: םטתס 198. | ללפתתל 150.  אלו-- אל
 13. רבד \ 4 -- קח6 לא רבד 224. זאמ -- דאמ 4.

 14. רמאל -- רמאל לא 4 שלשכ 1ף0,180,260: קצומס
 130,158 -- ב ,96. | ינשכ -- כ \ 264 -- 'נשב 112, קצ!תגס 09 --

 ימיכ 40 -- אינשכ 1. | דובכ -- דובכ לכ 1%4. |  לכב -- לבבו 0
 -- לככ 3,139,150: קמנמס 130,158. 106 112. - ןומה 4.

 ראשו -- ראשנו 1. | םעמ , 1.  ריעומ 96 -- רעימ קנס

 וכ ---אל 1:4. 17. 20. קו 80/9080 04 112, 7100 126, 150

 ז 54,155, 139, 182, 252, 271 4, 281, 687 --אולו 30--אבל 71.

 רובכ 187, קס 1ף0 -- ריבאכ

 רוניככ 93:

 ז. קשמד הנה , 30. | הנהו 96. | דסומ קעוגס 150. | היהו 4

 זחלפמ 244

 2. תבזע 178 -- תובוזע 1, 3: 4, 56 3, ,,,,,0

 176 182, 224, 226, 24%, 240, 253, 258, 260 -- תרבוזע 17, 23, 2

 6 154, 173, 187, 7. רעורע 117, 25, 03, 00 2

3 687 2640 ,200 ,28 ,263 ,262 ,224 ,210 ,182 ,158 :155 :154 :150 

 קחמס 4. | םכירדעל -- רד ₪02.14 100. | וצברו 30. | דירחמ

 -- ליצמ 4 -- דירחמ וגס
 22 ךובבכ  םברא ,. 30/5 בא 78 ננס 034, דובכביי9; 12

 153,279 3 קזנתס 1ףס ; 1066 268; תטתש 2 -- דבככ 281. - ינב
 -- תיב 1. ויהי % 72.

 4. דבב 09 4--6. רמא -- (2:) - - הזרי טק. ג 4.
 5. ףושאכ 1.2: 4, 22: 91, 06, 112, 110 ָ,,,%



60 2. 1. 

 חרפ שתכ ריצק ינפל יכ 5

 הֶצנ היהי למַג רסבו

 תורמזמב שכילזלזה תרכו

 ; זתה ריסה תושיטנה תאו
 שכירה טיעל ודחי ובזעי 6

 ץראה תמהבלו

 טיעה וילע ץקו
 ; ףרחת וילע ץראה תמהב לכו

 יש לבוי איהה תעב 7
 [רואבצ הוהיל

 טרומו ךשממ םכע
 קראלהו אוה ןמ ארונ סכעמו
 הסובמו וק וק יוג

 וצרא םכירהנ ואזב רשא

 : ןויצ רה תואבצ הוהי םפש שכוקמ לא

6 

 טכירצמ תושמ 1

 לק בע לע בכר הוה הנה
 וינפמ םשירצמ ילילא וענו שכירצמ אבו

 ! וברקב סמי שכירצמ בבלו

 שכירצמב םכירצמ יתכסכסו 2
 והערב שיאו ויחאב שיא ומחלנו

 :.הבלמטב ,הבבממ עב רוע

 וברקב זסירצמ חור הקבנו
 ושרדו עלבא והצעו

 םכיטאה לאו םכילילאה לא

3 
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 12 זכיבר שכימע ןומה יוה

 ןואשו ןוימהי כימי תומהכ
 : ןואשי םיריִבכ םכימ ןואשכ זםכימאל

 13 ןואשי זכיבר םשכימ ןואשכ שכימאל

 קחרממ סנו וב רעגו
 חור ינפל שכירה ץמכ ףדרו
 ! הרפוס ינפל לגלגכו
 14 ההלב קדגהו ברע זרעל
 ונניא רקב שכרטב
 : וניזזבל לרוגו וניפוש קלח הז
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 עי" זכיפנכ לצלצ ץרא יוה
 : שוכ ירהנל רבעמ רשא

 2 םכיריצ כיב חלשה

 שמ ינפ לע אמג ילָפבו
 שכילק םכיכאלמ וכל
 טרומו ךשממ יוג לא

 האלהו אוה ןמ ארונ שע לא
 קרסובמו וק וק יוג
 ! וצרא זכירהנ ואזב רשא

 3 ץרא ינכשו לבה יבשי לכ
 וארת שכירה סנ אשנכ
 ! ועמשת רפוש עקתכו
 4 ילא הוהי רמא הכ יכ
 ינוכמב הטיבאו הטוקשא
 רוא ילע חצ כחב
 ! ריצק שחב לט בעכ

 ץ 22 ד ₪ ים
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 224, 22, 2%3. 28, 200 2 חצ 72. | בעב 24% -- 2 .
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 ז58,180, 227, 2513 תטתס
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 קזגגגס 4
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 25.  ףדורו 96.1ז2,ז50. | ץומכ ז, 4, 20, 72, 01 2
4 ,252 ,24% ,226 ,224 ,177,182,187 .141,144,150,172 ,116 

 258, 260, 4. םבירהב 7.

 14. רקוב 150. וניניאו 96 -- ונניאו 30, 72: 02, 145: ז 50,
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,5 ,17,30,115,128,144,155,158,175,176,182 

 28, 260, 264 -- )נסוש 1, 3: 25, 94, 101, 114, 286 --ונשוש 1.

 לרגו 30,182. וניוזבל -- * , 91, 144 -- וניזונכל 12
4 ,253 ,246 ,245 ,2627 ,111,116,10,154,168,172,224 

 260, 264, 20 ; קזננתס 82 -- ונזוובל

 ז. רשאו 187. - ירהנל -- ילחנל 6.
 2. חלושה 1, 3: 4: 26, 72, )6, 150, 197, 224, 261.

 220, 6. אמונ 93, 96, ,,,0 םכימה
 וג 248 ד- 4 40 2. ךשוממ 1: 4: 72, 03, 96. 6

 187, 224,2%3. | טרמו 17,233, 852

 260, 284, 687 -- טרוממו 4,145,150. | בע ,-. וק :"-

 יוג 180. | הפבמו 154,182 -- החובנו 17. | רשא , 4. ואוב

 -- וזזב 89 -- אז טק. 18 4.

 3. לכו 96. | יבשוי 2, 3, 23; 96,112, 116, 1%0 -= יבתו 4.
 ץרא ינכשו -- הינבשו 1. ינכושו 96, 112, 116, 150

 אושנכ 80; 93, 96, 116, 150, 154, 2 173; 187, 224, 240) ----

 אשונכ 4. | שבירה , 180,182, 224. | וארית 17, 96,150 4

 עוקתכו 1, 3: 4, 17, 2 25; 30. 29 2 80) 91. 2 96 1022

,172,175 ,154 ,150 6 ,113,114,115 ,112 

 םםירצ
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 ךימכה אופא םכיא 12
 | ועדיו ךל אנ ודיגיו

 ! סכירצמ לע תואבצ הוהי ץעי המ
 ףנ ירש ואשנ ןעצ ירש ולאונ 13

 ! היטבש תנפ שכירצמ תא ועתהו
 זכיעוע חור הברקב ךסמ הוהי 5

 והשעמ לכב שכירצמ תא ועתהו
 . ! ואיקב רוכש תועתהכ

 השעמ שכירצמל היהי אלו 15
 : ןומגאו הפכ בנזו שאר השעי רשא

 שכירעמ היה' אוהה כויב 16
 דחפו דרחו םכישנכ
 תואבצ הוהי די תפונת ינפמ

 ! וילע ףינמ אוה רשא

 אגחל טכירצמל הדוהי תמדא התיהו 17
 דחפי וילא התא ריכז רשא לכ

 תואבצ הוהי תצע ינפמ
 ! וילע ץעוי אוה רשא

 שירע שמח ויה' אוהה םויב 18
 < ןענכ תפש תורבדמ זכירצמ ץראב
 תואבצ הוהיל תועבשנו

 ! תחאל רמאי םרחה ריע

 הוהיל חבזמ היהי אוהה כויב 19
 זכירצמ ץרא ךותב

 ; הוה ל הלחבג לצא הבצמו

1 5 8 1 48 65. 

 : סכינעדיה לאו תובאה לאו

 4 שכירצמ תא יתרכסו
 השק זכינדא דיב

 שב לשמי זע ךלמו

 1 תואבצ הוהי ןודאה שכאנ
 5 | זכיהמ שכימ ותשנו

 ; שביו ברחי רהנו

 6 וללד תורהנ וחינזאהו

 רוצמ יראי וברחו
 ! ולמק ףוסו הנק

 7 רואי יפ לע רואי לע תורע
 רואי ערזמ לכו
 ! ונניאו ףדנ שבי

 8 ולבאו וכיגידה ונאו
 הכח רואיב יכילשמ לכ

 ! וללמא םימ ינפ לע תרמכמ ישרפו
 9 שכיתשפ ידבע ושבו
 : ירוח וכיגראו תוקירש
 10 סכיאכדמ היתתש ויהו
 : שפנ ימגא רבש ישע לב

 ו ןעצ ירש זכילוא ךא
 תרעבנ הצע הערפ יצעי ימכה
 הערפ לא ורמאת ךיא

 ינא םשכימכח ןב

 שררה יכלמ ןב

 חב 125 25 010% 5,
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 15. אל 168. רשא קמותס השא 140 -- אל 40 זק. | הפיכ
 96, 108, 0. ןמנאו 1-

 16. םבויב , 106. | ויהי 1. - בישנב 07565 +.
 96. | דחפ 248 -- ד תתותס ת
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 םכירצמל , 114

 והשעמ

 דרחו דחפו =<
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 תואבצ , 168 -- ו ;, 3.
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 ודל, דפ. ךןתשפ 187. ' תלירש 140. | םבינרואו 06 2

 520, 22, 207,258, 260, 291. 5 ירק 1, 23, <0) 72, 82,

 91, 102, 106, 108, 4 ל כל 0,177,152, 12
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 ךל רמאל ץומא ןב והיעשי דיב הוה רבד איהה

 לעמ ץלחת ךלענו ךינתמ לרעמ קשה תרחתפו
 קדוהי רמאיו | ! ףחיו שכורע ךלה ןכ שעיו ךלגר 3

 זכינש שלש ףחיו םכורע והיעשי ידבע ךלה רשאכ
 גהנ ןכ !שוכ 'לעו םכירצמ לרע. זרפומו זרוא 4

 שוכ זרולג זראו םכירצמ יבש תרא רושא ךלמ

 זרורע ערש יפושחו ףחיו שורע םשכינקזו םשירענ

 זכירצמ ןמו שטבמ שוכמ ושבו ותחו ! םירצמ 5

 אוהה םשויב קדזה יאה בשי רמאו : םתראפת 6

 לצנהל קררזעל שש ונסנ רשא ונטבמ הכ ;דנה

 ! ונחנא טלמנ ךיאו רושא ךלמ ינפמ

.₪45 

 םשכ רבדמ תצשמ 1

 ףולחל בגנב תופוטכ
 : הארונ ץראמ אב רבדממ

 יל דגה השק תוזח 2

 דדוש דדושהו דגוב דגובה
 ידמ ירוצ סכליע ילע
 :יתבשה התחנא לכ

 הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע 1
 הדלוי יריצכ ינוזחא סכיריצ

 : תוארמ יתלהבנ עמשמ יתיוענ

 ינתתעב תוצלפ יבבל העת 4
 ; הדרחל יל שכש יקשח ףשנ תא

 תיפצה הפצ ןחלשה ךרע 8

 85 6 0 א 4.
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 270,289. | הזה -- ה 2" טק.145 1.  הכ - - םבויב נק. 46 1.
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 251 268, 260 4 ףלחל 1. 2, 4, 17, 23, 72, 2, 89: 91: 4
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 260, 264, 660, 687 -- ךלהל 175. | ץראמו 96,1%0. | תרארונ
 187 -- הארנ

 2. דגוה 1, 4, 93:96, 99: 112,150, 154,172, 224, 660, 71.

 דגבה 2, 17, 23, 30,158, 182, 187, 10%: 226, 226, 23, 2604

 270, 669, 687 ; קצנתוס 141-  דגנב ,,,,,,,7
 66, 687 ; קזנתס 15 דדשהו 40, 72, 82,182, 26 7,

 דרוש ,\ 187 -- ו 23. 30.72, 82, 182,114,1%%, 226,687.  ילע ,
 6. כל 0 ידמ , 72. | לכו 17.72.93:

 187,228,24%5; קעמתס 130. | ותחנא 187. יתבשה אל 4--ב
 קזומס כ 1

 3. ואלמ ןכ לע טק.ג5 םףז. - ןכ, 72. ..  לנתומ 06... ...םכרורש

 20 -- הריצ 224 -- 2 , ו יתוענ 72. 96.

 178, 220, 242,2%2,28% -- 5 עומשמ 4. 17, 23, 30

20 2, ,225 ,224 ,187 ,168 ,112,150 ,93 91 

 260, 264, 281, 283 ; 10:ו6ט 4 יתלהבנו 4.

 4. ינתתעיב 96,154 -- ינתתעאב 1. | יקשח -- קש 7
4 

 5. ךורע 3: 17: 30: 67: 93: 94: 96, 112, 126, 150,158, 105;

 2409,2%8,260,264. | ןחלושה 96,112,1ף0. | ןפצ 601. | לוכא
 1גק. תג. 141 -- ו, 1, 2, 3, 17, 82, 94: 114, 11(, 149,150

% :249 26 7% .172,178,182,187,19%,1989 ,156,158,172 

:453 :452 :421 ,408 ,136 ,120 ,300 ,101 ,264 ,260 ,258 :253 
:7 599 :587 :575 ,562 .530 .526 :523 :514 :493 :491 :477 :476 

 601, 606, 6077, 687 ; קצנתס התשו 72. 93, 5 ,

2 560 ,530 ,526 ,451 :420 :355 :337 ,100 ,246 ,226 ,206 ,187 
 675: 590, 597, 601, 607,612,616 ; קצותס 1, 154,250, 4289, 2

 24 (ל ג. 618 . ז 5 4 1 4 5.

 20 דעלו תואל היהו

 שכירצמ ץראב תואבצ הוהיל

 שכיצחל ינפמ הוהי לא וקעצי יכ

 ! סכליצהו ברו עישומ שכהל חחלשיו

 21 םכירצמל הוהי עדונו

 אוהה שויב הוהי תא םכירצמ ועדיו
 החנמו חבז ודבעו

 ! ומלשו הוהיל רדנ ורדגו ש

 22 שכירצמ תא הוהי ףגנו

 הוהי דע ובשו אופרו ףגנ

 ! טשטאפרו שכהל רתענו

 21 הלפמ היהת אוהה םכויב

 קדרושא שירצממ
 שכירצמב רושא אבו
 רושאב זכירצמו

 : רושא תא זכירצמ ודבעו

 24 לארשי היהי אוהה םכויב
 רושאלו םכירצמל הישילש

 : ץראה ברקב הכרב

 25 תואבצ הוהי וכרב רשא

 זכירצמ ימע ךורב רמאל
 רושא ידי השעמו
 : לארשי יתלחנו

 |67 כ

 1 ןוגרס ותא חלשב קרדודשא ןתרת אב זרנשב
 2 ץרעב 4 הרחכליה :דוהשאב שחל .רושא 'ךלמ

 צץ 2 ₪ 1

 20. םבירצמ -- םכירצמ ועדיו םבםירצמ 7. וקעוי 1:7

 260: תטתש 40. | םכיצהול 1,108,112,12%, 224,251. חלשיו
 18 9. עישומ , 4 :

 21. .עדנו;96- .  תרא םבירצמ , 20." ' רדנ ,דק,ד14. * "הול
 הוהיל -

 22. ףיגנו 150. | ףוגנ 1, 20, 72, 82, 01, 3, 106, 109

 14, 150: 154, 155: 175: 182, 187: 224, 225, 246, 249 : ןכזנתוס 4

 3 אפרו 1, 4, 23, 72, 82, )6,108, 116,120 0 4 15

 172, 210, 251, 253: 5% 260, 71. רותענו 4.

 23. היחת ₪. 146. ו -- היהי 150 -- הליהת 96 -- היהת הלהת
 8. הלפמ 913 176-- הליסמ 1, 4, 50, 96, 108, 150, 187, 4

 260. = םכירצממנ =- םכירצמ 1. = .םכירצמב 06 םכירצממ "99.

 םבירצמ ; 72 -- תבירצמ תא 6 תא -- הוהי תא

 24. אוהה -- א , 281. | לארשי היהי 0.14. 24. | לארשי -
 רושא 19. היישילש 4, 96 -- הישלש 72, 253, 9, 71.

 םכירצמל -- ר קנס כק 4

 24, 26. רשא :ץרא [טק.זג" ,-

 2%. תואבצ -- אוהה םכויב 4. רושא -- ו ,

 1. אוב 9. ןיתרת 14 הדדשא 17,126,168 -- 7 2"

 קותס ר ף9. - הולשב 168, 172, 175,187, 246, 2%3 -- קנווס
 חלשכ 5. ותוא 30, 4 ןוגרפ \ 126 -- ןוגירס 245 -- כ

 קוגתגס כ 90. דדשאב 126, 260 -- ד 2" טק. 84 1.

 2. אוהה 2, 6,116,126, 175,195 ; קצוממס 0 -- ' (גק.ז4. 4.

 דיב (סח6 דב 178. - איבנה ץומא 1%0. | רמאל , 72 -- 7

 154. | התחתפו 187. | לעמ , 245. | ךנתמ ספ. ץולחת
 96. 187, 24%: 4. ךילגר 1, 23, 10, 82, 8,

4 ,224 ,93:99,112,115,150.172,175,178,187 

 ךולה 1, 2, 3, 17, 80: 72: 82, 80, 91, 030 06, זס, 2 ו

 128,150,158,182, 226, 228, 240, 262 ; 076 23.  םכרע 0

 141, 171,195: 226, 253, 2%8, 260, 264 -- םכורעו 14

 3. םכרע 168. | שולש 224. | םכירצמ לע -- םבירצמל 0.

 4. יבש תרא רושא ; 0. רושא -- 1 , 4. יבשי 4.
 םכינקוו -- םכינטקו 149. | םבורע --ור ג. 85 139. | תש יפושחו

 (טק.ז8. 140. ' יפשחו ז

 5. ושובו 150,172. | שוכמ --- םבכירצמ שוכמ 1ף0.  םכטבמו

 םכירצמ ןמו -- םכירצממו 2, 1, 90, 116,150,



 (2 ג. 1. 25

 ! דדנ ומדק ומחלב
 ודדנ תוברח ינפמ יב 15

 השוטנ ברח ינפמ

 הכורד תשק ינפמו
 : המחלמ דבכ ינפמו

 ילא ינדא רמא הכ יכ 16
 ריכש ינשכ הנש דועב
 !רהקיהובכ לכ הלכו

 תשק רפסמ ראשו 17
 וטעמי רדק ינב ירובג
 |! רבד לארשי יהלא הוהי יכ

 ₪ ב-1

 ןויזח איג אשמ 1

 אופא ךל המ
 "תובל ךלכ .תולע יב

 ריע האלמ תואשת 2
 הזילע הירק הימוה
 ברח יללח אל ךיללח
 ! ;דמחלמ יתמ אלו

 :.דחי ודדנ ךיניצק לכ 3
 ךיאצמנ לכ ורפא תשקמ
 ; וחרב קוחרמ ודחי ורפא

 יתרמא ןכ לע 4
 יכבב ררמא ינמ ועש =

 ינמחנל וציאת לא
 :טמע תב דש לע

 הכובמו הפובמו המוהמ ₪וי יכ 5

 6 אא] 1 5 4 1 ג

 ומוק התש לוכא
 : ןגמ וחשמ שירשה
 6 ינדא ילא רמא הכ יּכ

 הפצמה דמעה ךל
 ! דיגו הארי רשא

 ל זשכישרפ דמצ בכר הארו
 למג בכר רומח בכר

 ! בשק בר בשק בישקהו
 5 הפצמ לע הירא ארקיו

 זכמוי דימת דמע יכנא ינדא

 : תולילה לכ בצנ יכנא יתרמשמ לעו
 9 - םישרפ דמצ שיא בכר אב הז הנהו
 לבב הלפנ הלפנ רמאיו ןעיו
 : ץראל רבש היהלא יליספ לכו
 ןס ינרג ןבו יתשדמ
 תואבצ הוהי תאמ יתעמש רשא

 ! שככל יתדגה לארשי יהלא

 11 קדמוד קנשמ

 ריעשמ ארק ילא
 . הלילמ המ רמש

 : לילמ המ רמש

 12 הליל כגו רקב אתא רמש רמא
 : ויתא ובש ויעב ןויעבח שא

 0) רעיב ברעב תנשמ

 ! זכינדד תוחרא ונילת ברעב

 14 :שפימ ויתה אמצ תארקל

 אמית ץרא יבשי

 לבג 18 50710 אפ.

 172: 253. אמת 252,366. | דדונ 1.2,3,4,17, 0 ו 2

5 :249 ,175,182 ,168,172 ,154 ,150 ,144 :113 ,112 ,96 

 2%8, 260, 264; קנס

 15. ודדנ תוברח ינפמ , 1. ינפמ :%-- ינפמו 4. ודדנ , 8

 -- ודדונ 7. ינפמ 2% 30. | ינפמו :%"-- ו 150,168,
 ינפמו 27-- ]| ; 150. | דבוכ 2, 4, 6)10,0, 112,126,150,172, 4.
 16. יכ ,ז.-  רמא , 25. | ינדא , 182, 224-- הוהי 4, 26,72, ָפ
 תוגזק. 93, 96, 115, 150, 154, 245, 2. דועב דוע 1. ינשב
 תומס 99. רכש גְסַפ. | הלכו קזומגס הלבנו גג. לכ קי.

 11 הבב |

 17. רפסמ ףוקת 182.  ירבנ 1, 1, 82,154, 251, 260 7

 -- ירוביג 96. | ינב \ 30. - . רדיק 260. | רבד - - הוהי טק.
 110.  לארשי יהלא -- תואבצ 1. | לארשי -- תואבצ 3.

 נז. יג :ז4.  ןויזיח 3, 150, 461, 490. המ -- ה גק- ג" 0.

 ךל -- ול 93- אפא 264 -- אופ'א 1, 2, 3, 4,17, 40,91, 93, %

249 ,246 ,245 ,224 ,172 ,168 ,154,158 ,126,150 ,102,115 

 אפיא 72,149, 187,195, 258, 260 -- הפיא 2%2,2%3.  ךל 0
 -- ךלוכ 6. תרוגגלא 3 -- תונגל קזוגס 72, סב -- וג

 טק. 4.
 2. תואושת 1, 3, 17, 6 30, 2. 89, 93, ,,ָ,,,,

 1 54, 158,173, 182,227, 245, 249 -- תואישת 187 -- תאושת 6

 210 --!, 226.  תואלמ קוגמס 96. הימה 2,זֶק,23, 82,

 155,158, 175: 224, 22%, 227, 7. הירקו 2. ךללח :.

 יללח ,154. - ותמ קעותס 6.
 2. ךיניצק -- ךי 2.78 2%.  ודדנ , 1,96.  דחי -- ודחי 6-

 תשקב 116. | ורפא , 178 -- ורפוא זק, 96,150, 158. | לכ 2%--
 לכו 198. | ורפא ךיאצמנ לכ , 30,72. | ןרפא 2*--ורסוא

 ז50,158,2%3,260. | ורחי -- רחי 11% --אדחי 180 -- וידחי 7

 96 קחרמ 270, 281,
 ועשא 1:9ָא. | דרמא 24% ; קזווחס

 לא -- ךיא 40 תוגזַא. -- לאו

 רוש 7,

 4. 182,.008, לע לוג 4.
 4: צוססשטז 89 -- אררמא %-

 וציאת --י , 17. | ונמחנל ף6 --' 2.
 224, 2%2 9 רבש 22%-- דבש 42.

 10166 158 ; םטמ6 228-- תש 113, 307, 356 --תשו 366 -- תתש
 286. ומק 113,210. םכירש 30,  וחשמו 277,279, 6:

 תטתס 102 -- חש טק. ג
 65 יב 2 1- > .רמא ,2

 לא 1. 4,
 -- הוהי 2, 72, 128, 2243 4

 הארי , 2

 7. רמח 281,281. - למנ -- אאאלמג 2% -- למג םבישרפ 6.

 8. הירא -- דמע הירא 40. | ינדא -- הוהי 2, 72, 89 תוגזק.

 ילא ינדא < 249, 252 -- הוהי
 ילא . 25, 72,112,178. | הוהי ינדא 0

 הארי רשא הפצמה ,71.

 198,224,220. | כנא - - - - דמע , 4- - דמוע 4

 לה זק ,םבמייזק% = לכ 4.
 9. הנה :87. הז ,226. | דמצ שיא | 25. | שיא 6
 שכשרפ 006 116. | היליספ 1,150. | היהלאא 1 -- הילא 4

 10. יתשודמ 89. 93, 96. 150, 224; [0116 113. | ןיבו 714.

 ינרוג 253, 260 -- ינורג 96. | לארשי יהלא , 72. | יתדגה עימשא
 40 -- יתדגהו 24 -- 'ת טק. 4: 82. | ככל -- םבויה 6.

 זז. אשמ -- איג אשמה 7. המוד אשמ !(070486 8 מגמת 16-

 66ם001 240. | ארוק 1, 2, 3, 4, 17, 80,901: 93: 09,

4 260 ,258 ,2%1 ,2%2 ,24% ,224 ,126,150,154,168,172,187 

 281 ; קזועוס 171 ;ג 10716 רמש 1%-- רמוש 6

 154,172,187,2%3. - המ רמש הלילמ , 187.  אלילמ 4.
 רמש 2%-- רמוש 96, 112,150, 154, 168, 172, 28, 260, 4.

 ליילמ קזומוס 2 -- לל5ל 1.
 12. רמוש 96,112,150,1%4,224,281. התא 17, 24, 25, 2
 67, 82, )1, 94, 99, 100, זס1, 111, 128, 110, 52 100.

--100 ,288 ,4 271 ,270 ,2%2 ,228 ,227 ,220 ,168,178,180,210 

 א 27 (גק.:45 89,102. | רקוב )6,154. - ןויעבת -- ו ; 154 --

 2 ויעב \ 128 -- ןועב 4: 93, 96. 249. | ובוש 1,722 2

:207 2600 ,258 ,253 ,224 ,187 ,182 ,154 ,150 ,115 ,113 ,96,112 

 קוותס 82.94. -

 13. ברעב 2" רבעב 93 -- , 126. | ונלת 80.  תחרא 2
 10, 178, 250, 28, 260, 264 -- תוחרוא 96, 112, 150 ; קזנתוס 4

 םכינדד -- נ קס ג 99 -- 1 קונוס כ 4.
 14. ויתיה 94. 224, 658. | םבימ , 128. | יבשוי



 םוגא אלו

 תואבצ הוהי ינזאב הלגנו 14

 שככל הזה ןועה רפכי שא

 : תואבצ הוה' ינדא רמא ןותמת דע

 תואבצ הוה' ינדא רמא הכ 15
 הזה ןכסה לא אב ךל
 : תיבה לע רשא אנבש לע

 הפ ךל מג הפ ךל המ 16
 רבק הפ ךל תבצח יכ
 ורבק כורמ יבצח
 : ול ןכשמ עלסב יקקח

 ךלטלטמ הוהי הנה 17
 0 : הטע ךטעו רבג הלטלט

 הפנצ ךפנצי ףונצ 8
 םכיד' תבחר ץרא לא רודכ
 ;רובכרמ המשו תומת המש
 ! ךינדא תיב ןולק ךדובכ

 ! ךסרהי ךדמעממו ךבצממ ךיתפדהו 19

 יתארקו אוהה םויב היהו 20
 : והיקלח ןב םכיקילאל ידבעל

 ונקזחא ךטנבאו ךתנתכ ויתשבלהו 21
 היהו .ודיב ןתא ךתלשממו
 ! הדוהי תיבלו סכלשורי בשויל באל

 ומכש לע דוד תיב חתפמ יתתנו 22
 : חתפ ןיאו רגסו רגפ ןיאו חתפו

 ןמאנ כוקמב דתי ויתעקתו 23

 26 (0 ל. 1. ז 5 ₪ 1 \ 4.

 ןויזח יגב תואבצ הוהי ינדאל
 ! רהה לא עושו רק רקרקמ

 6/ הפשא אשנ זכליעו
 : זכישרפ שדא בכרב

 : ןגמ הרע ריקו

 7 בכר ואלמ ךיקמע רחבמ יהיו
 ; הרעשה ותש תש זכישרפהו
 8 הדוהי ךסמ תא לגיו
 אוהה שכויב טבתו
 ! רעיה תיב קשנ לא

 9 דוד ריע יעיקב תאו

 ובר יכ שכתיאר

 ! הנותחתה הכרבה ימ תא וצבקתו

 זס םכתרפפ סכלשורי יתב תאו

 ; המוחה רצבל םשכיתבה וצתתו

 11 שכיתמחה ןיב שכתישע הוקמו
 הנשיה הכרבה ימל
 הישע לא שתטבה אלו
 : שתיאר אל קוחרמ הרציו
 12 5 תואבצ הוה! ינדא ארקיו
 רפסמלו יכבל אוהה כויב

 ; קש רגחלו החרקלו
 3 .  החמשו ןושש הנהו
 ןאצ טחשו רקב גרה
 ןיי תותשו רשב לכא
 : תומנ רחמ יכ ותשו לוכא

 צץ בג ת ₪ תת א.

 252, 00 ; קזנתס 128; (0706 82,130. | תרותשו -- תתשו 2
 -- ןאצ תותשו 40 -- התשו 1, 687. = ן" 0.136 24. | לובא =

 לכא 1, 23, 30: 72:89:93: 94:154.155,178,182,197,240, 8
 260 התשו ז,3,17 (סטמ 'ק ותשו ), 21, 72, 9 6, 1

 115,150,158, 210, 224, 246, 240, 251,264; קז!תוס 82, ף1 ; 6

 258; תטתס 172 -- התש 182, 260 -- ות (טק. ג 4
 14. ינואב 96. | רפוכי 4, 6,112,150, 224. | ןועה -- ןו טפ.

 18 0 בבל 30,112.  ןותומת 1, 2, 4, 10, 72, 99 %6

,227 ,224 ,187 ,182 ,158 ,112,113,114,126,150,154,155 
 240: 252, 208,200 ; קמתממס זֶדָב -- ת 2" קמתוס ה 23 -- ןתומת

 7 ינדא , 1, 9,

 :8. חכ יכ 150. | ינדא הוהי < 6.

 לאו ₪ ו ןבופה 1 90. ה ל.
 הנבש 4

 16. המ -- המ וילא תרמאו 40, 2.
 הפ ךל ימו 105. "הפ - <

 יבצוח 1:95.  םכוארמ 4.

 ש 4--עלצב

 17. ךלטלמ 1.  הלטלט -- הלוטליט 96 -- ל 2" טק.

 ב ךטועו 112, 4.

 18. ףנצ 1: 4, 10, 72, 94, 101, 116, 17%, 182, 187, 220,

 240, 2%2,2%3,687. | ךפונצי :60 -- ך קתותס | 4 הפינצ

 ץרא )96: . תבפהמ 182,224, 227, 285.' " ךדבב

 182,28ז,283 -- ךידובכ 178 -- ךידבכ ןולקא 30 -- ןלק
 202. תיב ,קפ- ךינדא -- ד 0ק. 8

 19. ךיתפדהו -- 5 טק. 45 3. | ךיבצממ 1, 3, 4.17. 2
 ז 60,155, 158,175,176,187, 2243 000 ךדמעממו -- ד

 ג 41 -- ךדעממו 96 -- ךידמעממו :%6 -- ךרנעממו 1. | ךיסרהי ג
 -- ם קוס ₪ +

 20. םביקיליאל 4
 21. יתשבלהו 3, 26) -- ל קח מס כ ףֶפ. | ךיתנתכ 112,168 -

 ונתקזחא 4. ךיב -

 בשיל 3,30,72, 115,158,187, 224, 226, 246, 246, 258, 200, 4

 -- יבשויל 23, 150 -- 'בשיל קזנוהס 1,ף. | םםילשורי 93, 96. 5-
 22. %אתיב 155. | חתפו -- ת (טק.:80 1:39. - רנפ

 129 -- רגוס 4, 94, 90 112, 114, 10, 187,224, 253, 259, 260 2

 660.  רגסו -- רגוסו 1% | חתופ 7

.4 260 ,2%8 ,2% :252 

 21. רתי . 72-- דחיל קז\תס 4.

 אב \ 91 -- אוב 150 4.

 לע 1%-- לא 9.

 1ירבצה 2-- ו

 התבצח 1:82. הפ 3% 2.
 יקקחו 076 141.  עלסב-- ם קזותוס

 היהו ₪ 9 -- היחו 18+.

7. 

 ךנתכ 198 -- ת 2" [טק.ז4- 0,

 5. המה םבוי 182 --' קוס | 245. = תמוהמ קוגומס 3 --המהמ
 72. | הבובמו הסובמו נק. 13. 8 16. 171 -- הפובמו הכובמו 93.
 הסובמו 05. 46. 461 -- \ 434 -- הסבמו 1, 72, 149, 182, 226 --
 ה חגַפ. זג6 2116 357-- הכובמו תטמ6 490. | הכובמו ,%
 258: 428, 431, 490 - הכבמו :7,72,158,180,182,187 -- הכוב

 69 -- 066 הסובמו 533. הוהי ינדאל -- םכיהלא הוהיל 6.
 ינדאל -- ינדאל הוהיל אל 2%. = הוהי ; 96. | אגב ,72
570 .94 :3 

 224, 22%, 227, 228, 24%, 249, 20, 2ף1, 258,270, 1 0, 80

 27, 601 , 66 1 ; קצותס 7: 10116 119-- א'גב 2,82--
 אגב 102. | ןוייח 11,150, 158,46ז. | קרקמ 1.  'רק ,187--

 -- ריק 1, 3: 4. 30 + 96: 9 101, 1117 7

 1 1,155 224, 226, 227: 24%, 268, 260, 264, 270, 286, 660 ; קזוזס

.273 
 6. אשנ -- א ; 40. | אפשא (006 4. בככרכ קוותוס 18 --

 בכרו ::ף.  .םכישרפו 1, 23, 06, 182, 251, 258, 260, 264. | הדע

 קזותס 8 הד הרוע 160 -- הפע

 7. 0. 21. | םכישרפו 1. ותש תש --ותשש 17. תש

 == תוש 2 4

 8. הדוהי -- הדוהי תיב 6.
4 ,]36 

 ף. תאו קזננס םכאו 4.
 ריע -- ע טק. 4 4.

 154,253. - הנתחתה 4.

 גס. 00. , 28. תב ימ 96. | םכילשורי 06, 246. | רצבל =
 צ טק. 24 4 המחה 17,182, 200, 2%8, 260, 264,

 וו. םכתישעו קזותס 89.  ןב 72. -  םביתומוחה )6,1ו2 ---

 שכיתמוחה 23,113; 160, 240, 2%8, 260, 264 -- םכיתומחה ג.

 הכירבה 182. | הנשיה --נ קנזס ג 90. | הישע -- ' , 72 -
 24. 96 -- הישוע 1,112, 150,224 --והשע 226. | הרצויו 2

 112,1ף0,168,178,187,224,2%2,253,258,260,264.  קחרמ 2,

7 ,240 ,182 ,175 ,155 ,154 ,100 ,112,110,1440149 ,102 

 -- םכדקמ 0. :
 12. אוהה םשזיב , 30. | אוהה ,150. | החרקלו , 0 -- ל טק.
 +4(. - רוגחלו 5 23: 91,112, 126,150, 245, 2%2: 258, 02

 264( | 1006 82 -- רקחלו 20

 13. הנה 60. | גורה 72, 96,112,150: קזותס 24: (006 1
 טוחשו 72,96,101,112,113,1%0,:1. ן" -- לכא ,1ספ. | לכא

 -- ?ובא 72, 91, 96,101,112,115, 144,150, 172ג 179) 225, 9

 אוהה םכויב , 96. לא -- ל

 יעקב 72, 128 -- יעוקב קזותוס

 מכ . 4 הכרב ף6 -- הכירבה
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 ! תולותב יתממור

 זכירצמל עמש רשאכ 5
 ! רצ עמשב וליחי

 השישרת ורבע 6

 ! יא יבשי וליליה

 הזילע שכל תאזה
 התמדק סדק ימימ
 ! רוגל קוחרמ הילגר הולבי

 ל

 הריטעמה רצ לע תאז ץעי ימ 8
 סכירש הירחס רשא

 ; ץרא ידבכנ הינענכ
 הצעי תואבצ הוהי 9

 יבצ לכ ןואג ללחל
 : ץרא ידבכנ לכ לקהל

 האיכ ךצהא ירבע 10

 ;.דוע חזמ ןיא שישרת תב

 זכיה לע הטנ הדי ז1

 הוהי תוכלממ זיגרה
 ! הינועמ דמשל ןענב לא הוצ

 זולעל דוע יפיסות אל רמאיו 12
 = ןודיצ תב תלותב הקשעמה
 ירבע ימוק םייתכ
 : ךל חוע אל שכש בג

 זכידשכ ץרא ןה

 5% + 0 ל 0 ז 6 8 1 48 <.

 : ויבא תיבל דובכ אסכל היהו

 24 ויבא תיב דובכ לכ וילע ולתו
 תועפצהו שכיאצאצה
 - תונגאה ילכמ ןטקה ילכ לכ
 :!שכולבנה לכו לב דעו

 25% תואבצ הוה! שכאנ אוהה זםכויב
 ןמאנ שכוקמב העוקתה דתיה שומת

 תרכנו הלפנו קדעדגנו

 הילע רשא אשמה
 ?ףבד"הוהי יכ

 6. 4-0 ו

 6% רצ תנשמ
 שישרת תוינא וליליה
 אובמ תיבמ דדש יכ
 : ומל הלגנ שיתכ ץראמ
 2 | יא יבשי ומד
 : ךואלמ זכי רבע ןודיצ רהס
 3 רחש ערז םכיבר םכימבו
 התאובת רואי ריצק
 : זכיוג רחס יהתו

 4 זכי רמא יכ ןודיצ ישוב
 רמאל סשכיה זועמ

 יתדלי אלו יתלח אל

 זכירוחב יתלדג אלו

 שת רע 6

 7. הוילע -- ילע 46 8ת6 15 טמוטפ, 65 הז 46 ותוחטתנ [!ם6

 0ף6תופ ; 892 ;=כדק , 126. | הוליבוי 1 17: 23, 30, 72

,6 ,224 ,187 2 ,1 ,115,149,150 ,112 ,96 

 249: 252, 253: 258, 260, 264 -- הולבוי 114, 172,210 ; קז\וס 42

 173 -הוליבי 2, 82, 899 5 270. קחרמ 2
 102,270 -- קחרמל 24

 8. ימ יכ 40. לע תאז 178. | רצ ,182 -- רוצ 1, 4, 0 6
 112,150, 179: 249: 4. הרטעמה :14,78,180,6 240 --

 הריתעמה טעמה 1 -- הריתעמה 187. | הירחוס 96,112, 24.

 היענכ 1 50 --חינענב קענתס 269 --- הינ (טק.13 126. | םכידבכנ 96.

 9. תואבצ הוהי (גק.זג= 102. | הצעי-- הצע ₪07.48. 3 -- הננע*

 187. | לכ לקהל -- לכל קהל 182. = לקהל -- ללהל 187. לכ %

 128,150.  ץרא --יבצ לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ הוהי : ץרא 0.
 9, 10. (00תותת900 זמ (כסתטת שט, 4

 10. תב - - ירבע טק. 86. . רואיכ 1,17, 23, 01, 96 2

6 ,:113,116,126,144,149,150,158,172,178,197,10 

 252, 260, 286 ; קונוס 130 -- רואיב 180,182 ; קנס זסס --יכ

 טק. ג תב נק. 24 דוע -- ע טק. עב 4

 11. הוהי -- תרואבצ הוהי 1. | דמשל - - הוצ גת. נג 1.
 נכ לא הוצ ₪0ק.140 15%. לא -- לע 180, תטמס 40--א קי ז/.
 25. ןענב -- ןָע ₪1ק.135 3. = דימשהל 80, 150 ; טז ג, 26 --

 דימשל 4, 40, 72, 82, 91, 96.99, ,,,,,

 168, 172, 178, 182, 187, 210, 224, 226, 21, 2%8, 260 ; קזוחוס

 171 -- רמשל קמתוס 3.  הינזועמ 112,150,1%4, 224 -- הנוועמ

.22 

 12. אל 1% לא 660, תטתחש +. יפיפת 3 -- יפסות %

 -- יפיסוה 112 -- ופיסות 72,155 : קתומוס 150. | דוע , 2% -- זוע

 146, 1סז<6 זלעל 2 30, 93: 94+ ,,,,

 154: 155: 158, 168, 172,182, 24%, 246, 2%1, 262 -- הזולעל 0

 -- תולעל 224,286. | ןודיצ -- הקשעמה טק.זג. 30.  הקשועמה
 96, 11ו2,150,178, 253, 258, 260 ; קזנומס 139 -- השקעמה < 4--

 היקשועמה תלתב 1:87 --ו ₪ק.זג. 67. | ןודיצ תב ₪.

 186 %ף0 -- דיצ תב [טק.ז4 24 ןודיצ -- ד , 1 24

-- 570 ,535 :355 10116 : 505 :514 :494 .477 ,392 ,366 :337 :336 
 ןודיצ ןויצ 453: 524: קתוחוס 47 -- ןוידיצ 870 -- ה 4
 158,198, 226 -- ןדצ 636 -- ןודצ 20, 461 -- ]ודי טק. תג 1-

 םכיתכ 40, 72, 82, 03,90, 126,150 5 ו 27

 108, 210, 251, 271 4, 400, 366, 688, 659 'ק -- םביתיב 6.
 ומוק 4 -- יספק 6 ירובע 1ז2, 1ף0, 154, 178,182, 224,

 2%8, 260,29ו,28. | שכנו (סזש 168. | ְךל קזותחס אל 7

 תיבל -- ל , 30, 72 -- תיבו םנמס 96. | ויבא טק. דג"
 לוי ובא - = = - לתו ,145- "לע 168. רובל 187

 שביאצאצהה 187 -- םביאצאצאה תועיפצהו 1, 2, 3: 21, 00
%, ,116 ,112 ,101 ,96 :91 899 ,82 ,72 
12 ;262 :249 ,246 ,246 ,210 ,226 2 ,210 ,187 ,182 1 
 268, 260 660, 687 : קזגמס 141,173 -- תיעיפצה 153 -- תעיפצהו
 4 -- ז רופעצהו 126, 145 -- ז רופיעצהו קעוומס 93 -- ועפ טק. 8
 ףָש  ןשוקה קוזמס 99. | ילכמ -- כ טק. 15 99. | דע 150 -

 לע 1.
 25. תואבצ , 96-

 -- עד טק. 3" 4

 רתיה קזותוס 4.

 הלפנו ,7-
 = .העוקת 72.

 הילע 5 ךילע 15

 העדגנו

 1. אשמ -- ש קת. 4 14 רוצ 1 4, 7

 262 -- צ גק.245 99. | וללה 15ב -- ולילה 1, 2:9
170 ,173 ,158 ,154 (128,110,141,150 ,102,113,115,116 

 210, 226, 252, 253, 258, 260, 264, 279 --\לליה 270, | תוינא וינא
 4 דדוש ף6, 112,150, 154, 4. אבמ 17. 82, 158, 29

 2%2, 253, 258, 200, 264 -- קומט אבכ ג. |, םכייתכ 153 -

 ומל םכיתכ 150.  הלגנו 96 -- לג טק. 14- 4.
 2. ומוד 96, 112, 150,187, 224. יבש" 26. 4

 יא , 6. רחס , 99 -- רחוס 112,150, 210, 4 ול = דא

 89 -- .  72, 94.116,158,176, 281 רבע 0ק. 3% 6
 -=- רבוע 1, 06, 112, 144, 1689, 4 םביזמי 100% +

 ךאלמ %-
 2. םבימכו קנמס 158. | רחש --רוחיש 25, 30 2

---82,04 0706 ;258 ,224 ,210 ,11%,150,1%4,158,182,197 
 רחיש 1, 17. 23, 220, 227, 253, 260, 204 קזותס 173 -- רוחש

 155,252 -- רח 2.140 2-- ה 1ק.146 110. רואי טק. 88 1

 <-- רך 25 17: 720 195 105, 224, 220 227 1.

 4. ישב 1,772, 82, )1,168, 178, 182, 224, 28 --- וב טק, 1
 140. | ןדיצ 72,182. | ןועמ 72,116, 269. אל --'אל ינא +
 יתילח 182 -- יתולח 14%. = אלו יתדלי , 187. | יתלדג -- ד ו
 :4. 126. | םבירחב זִקָג- | יתממורו 226 -- 'תממר 281

 21. תלותב 2, 4, 173,187, 5.
 5. רשאכ -- ר 0.145 99. | עמשב 153 -- עמשל 6.

 רוש. 3: 4: 82: 93, 90: 107, 112, 114, 150, 154, 182, 187, 1

.2 ,2460 

 6. ולילה 1, 2: 4, 23,102: 112, 1וָנ, ז14, 1160 ז41, 140
 154,178, 210, 226, 246, 254, 258, 260, 264 -- ולוליה 17 -- ה.

 130. שו 96,112,150. יא -- ךואלמ םבירכע ןודיצ רחס יא 6.



 ג א אןטו

 ןהככ שעכ היהו 9
 התרבגכ החפשבכ וינדאכ דבעכ

 הולכ הולמכ רכומכ הנוקכ
 :וב אשנ רשאכ השנכ "

 זובת זובהו ץראה קובת קובה 1
 ! הוה רבדה-תא  רבד :הוחו יכ

 ץראה: הלבפלבא | 4
 לבת הלבנ הללמא
 !: ץראה שכע ושכורמ וללמא

 היבשי תחת הפנח ץראהו ,
 זררות ורבע יכ
 : זכלוע תירב ורפה קח ופלח

 ץרא הלכא הלא ןכ לע 6
 קדב יבשי ומשאיו
 ץרא יבשי ורח ןכ לע

 ! רעזמ שונא ראשנו
 .ןפג הללמא שורית לבא 7

 ! בל יחמש לכ וחנאג
 זכיפת שושמ תבש 8

 פכיזילע ןואש לדח
 : רונכ שושמ תבש

 ן" ותשי אל רישב 9

 : ויתשל רכש רמי

 והת תירק הרבשנ 10

 ןיאופמ. תיב לכ רגס | -

 ;רוצוחב ןייה לע החוצ 11

 החמש לכ הברע

 .1 .60 28 1 8 ; ג

 היה אל שעה הז

 זכייצל הדסי רושא

 וררוע ויניחב ומיקה

 : הלפמל המש היתונמרא

 14 שישרת תוינא וליליה
 : (כזעמ דדש יכ
 1. אוהה סויב היהו
 הנש םכיעבש רצ תחכשנו

 דחא ךלמ ימיכ .

 הנש וכיעבש ץקמ
 ! הנוזה תרישכ רצל היהי

 6 ריע יבס רונכ יחק
 | ןגנ יביטה החכשנ הנגוז
 ! ירכזת ןעמל ריש יברה
 7 הנש שיעבש ץקמ היהו
 רצ תא הוהי דקפי

 התנזו הננתאל קרבשו
 ץראה תוכלממ לכ תא
 ! קדמדאה ינפ לע

 18 הוהיל שדק הננתאו הרחט היהו
 ןסחי אלו רצאי אל

 תרחס היה' הוהי ינפל וכיבשיל יכ
 : קיתע הסכמלו העבשל לכאל

 6.42 תת, אזל

 1 הקלובו ץראה קקוב הוהי הנה
 ! היבשי ץיפהו הינפ הועו

 לב גז 56 10 א

 259, 260 -- התרבנא 154. - הנקכ 40, 3,114,156. 2
 224,226, 2%1. - רבמכ 40, 178,182, 226, 253. - הולכ |.
 השונכ 72, 8.93: 96, 100,101,102,144,150,168,187 46

 249, 250, 258, 260 0. רשאב -- ש טק. 4 2:

 אשונ 4, 72: 245, 246, 251, 66) -- השנכ 171 -- השונ 6

 1 44, 150,187. 0 2% 260, 264 --השנ 2,17,24,25,82,80) ףזפ

 94, 102, 2 126,128. 2 ז 9,160, 172, 173, ז למ, 1

9 ,279 ,271 ,270 ,260 ,261 ,210 ,229 ,227 ,226 ,225 ,224 ,204 
 286, 288, 355, 3563 0766 210 -- א (טק, 4₪ 4

 2. קבה 1,192,224, 220. " קבת 1,192 22028 ץראה .

 172. | ובהו 94, 182, 226 ; קזנמס זבת 67, 94, 99, 0
 ז 44, 1 54, 168, 182, 226, 24%, 20 -- .0 , 

 4. הלכא 112. - הללמוא 96,112,1ף0; (0066 130. | הלבנ 2"
 =- יבשי 30.  ץראה - - - לבת , 160. וללמוא 6 1

 182; 006 130. | םכורמ עוגתס ברמ 3. | םכע , 72 -- 4,

 180 -- לכ -
 5. הנפח = 96 -- טק. 145 3- | תרחת -- ת גל טק. 4 ?-
 היבשוי 06,112,113,150,17%. 'כ ,ל22יי תררת 9 5%
 -- [רורות 1, 23נ 10, 72: 89: 149, 150, 154, 158, 176,182, 7,

 225, 246, 249: 252, 253 ; קזותוס 82 ; (סעש 130 -- רורת קונוס
 :73. - קוח 7- ,

 6. הלבא 1, 4, 24,115,158,160, 245, 2%1, 208, 260 0
 - ל ₪7ק.:30 140.  ץרא :*--ץראה 10,150.  יבשי ו"

 יבשי לכ 182 --יבש" 96,112,2%1. | הב , 224. | ורח -- הלא
 182 -- ורח ולא 20 יבשי 2"-- יבשוי 96 2 1 ץרא "

 -- ץחאה רעצמ

 7. שרית 82,110,158,182, 226, 1.

 197. ךפ 40 לכ
 8. רונב .--=-- םביפת , 7.
 12 רונכ (טק. 3 5.

 ף. רמיי 20, 154, 158, 172, 198, 22%, 226, 4.
,253 ,227 ,150 

 10. והות 96, 150, 252 -= והתו 1.
 אבמ 17,252, 2%3, 258, 200 +

 וז. החווצ :,187,4,14%. | תוצוחב , 19% -- תוצחב 3, 10 2
,204 2585 ,253 ,246 ,182,187,245 ,175 :114,154.155:171 

 269, 271, 279, 281, 28, 286, 669, 687 -- תצוחב ג --נחב טק.

 הללמוא 2

 םביפת ₪ק.14₪ 15% -- םכיפות

 ויתושל 12%

 רנוס 6, 2 זז

 14. אל -- אל רמאל 96. | רושא -- רשא 4, 245.  הדסל 7.
 הייצל קזומס 150 -- ןויצל 224. = ומיקה --ה טק. 31. ף -- םכיקה

 268. - ןינחב 3, 30,157, 187, 210, 252 -- ץנוחב 6
 112,11ף,116,153: 172: 182, 224,226, 227, 246, 253, 2585,

 270, 271 0,281: 659 'ק, 687 ; קזונתס 2,11ו3,128,1בס ; (סעוס 4

 תטתס 158. - וררע 2; 4, 23, 30, 72, 82,116,178,182, 2260 2
 .2%2,270. | היתנמרא 2. 3; 4, 10: 72: 94, ,,,42
 155,176,178,195, 226: 227: 210: 245: 246, 252,270. | הלפל

145. 
 ז 4. ולילה 1, 2, 4, 23; 91, 94, ,,,,,,9

 1%0,179,195, 210, 226, 246, 2%0,2%2,2%8,286. שישרת תוינא
 נק. 96. = תוינא , 195. | דדוש 96,112,150, 224. | ןכזועמ

 2, 178, 224 -- ןבזעמ קזותס 89 -- םככועמ 1 ;

 קוחס 5: (0766 4.

 1. היהו -- יהיו אוהה ,2 רצ , 182 -- רוצ 42

 652 קונמס 82. | ימיב קזוזס 80 -- ' ז" גת.

 צג 168. | ץקמ ₪7. 146 139 -- הצקמ 23 -- ץלמ 7.
 ביעבש 2%-- םביעובש 06 1. | רוצל 14, 92 5," 6

 168,182, 2%2,24%, 260, 264,281. | תריצכ 158. | הנוה 4.
 16. יחק -- יכ 187. | יבופ 150,224. - יביטיה 17, 24, 26, 2

 0 0, זז "52 1

 251, ףסס 7 ; קעותוס 128 --יביטיה טה 140. | ירכזית 6.

 17. היהו טק. 4 96. | הנש , 224. | דוקפי 224 -- קגוס דקפו
 6. רצ , 89 -- רוצ זו 4, 6,112,182, 22: קזותוס

 92,94. חבשו 1:82.  הננתיאל 96 -- התננתאל 40. | התונזו -
 התנזו לכל 72. לכ תא -- לבל 40.72. | לכ ,224. | ץראה -

 א קחתס ע 99. - לע [טק.ז4 5.
 18. הננתאל ף6. שדוק 260,264,24%. הוהיל -- תואבצ הוהיל
 ז,17,110,145,149,150,158, 187,246 -- תוגז8ַ. 300. תרואבצ

 224. רצאי -- רצעי 286 -- רסאי 224. | םביבשויל 25, 2

 1ו4,150,187, 210,224, 2%1,271,279,281,281,286. העבשלו
 40, 72, 150, 182, 258 ; (0:6 1. קתע 116 -- יתע 4.

 1. קקב 17,144, 155, 158, 178, 182 -- קלבו קקב 6
 הקלבו 233, 82, 1 4, 182, 6 הינפ הועו , ז. = הויעו 04.

 היבשוי תא 156 -- היבשוי ף, 956, 112,114, 258,

 2. םכעב ץזווחסס 45. דבעב (ס6 245. | התריבגכ 9



 5 אאזט 29

 העשפ הילע דבכו

 ! שכוק ףיסות אלו הלפנו

 הוהי דקפי אוהה וכויב היהו 21
 לכורמב שורמה אבצ לע

 ! המדאה לע המדאה יכלמ לעו
 רוב לע ריפא הפסא ופסאו 22

 רגסמ לע ורגסו

 = 1 ןדקפו כימי ברמו
 המחה השובו הנבלה הרפחו 2

 ןויצ רהב תואבצ הוהי ךלמ יכ

 : דובכ וינקז דגנו שכלשוריבו

 ב

 " ךממורא קדתא יהלא זדוהי 1
 אלפ תישע יכ ךמש קרדוא
 ! ןמא הנומא קחרמ תוצע

 לגל ריעמ תמש יכ 2

 הלפמל הרוצב הירק
 ריעמ זכירז ןומרא
 ! קרנבי אל זכלועל

 זע שע ךודבכי ןכ לע 2
 : ךואריי טכיצירע םכיוג תירק

 לדל זועמ תייה יכ 4

 ול רצב ןויבאל זועמ
 ברחמ לצ שרזמ הפחמ

 ! ריק זכרזכ כיצירע חור יכ
 עינכת םכירז ןואש ןויצב ברחכ 5

 ג אאזצי ז 5 8 1 \ 4.

 ! ץראה שושמ הלג
 12 המש ריעב ראשנ

 + רעש תכי היאשו

 3 ץראה ברקב היהי הכ יכ
 תיז ףקנכ שימעה ךותב

 ! ריצב הלכ שא תללעכ
 14 ונרי וכלוק ואשי המה
 : שכימ ולהצ הוהי ןואגב

 . הוהי ודבכ םכיראב ןכ לע
 ! לארשי יהלא הוהי שכש םכיה ייאב
 16 ונעמש תרמז ץראה ףנכמ

 קידצל יבצ .

 יל יזר יל יזר רמאו
 ודגב םכידגב יל יוא

 : ודגב םכידגוב דגבו
 17 חפו תחפו דחפ
 | : ץראה בשוי ךילע
 19 דחפה לוקמ סנה היהו
 תחפה לא לפי
 חפב דכלי תחפה ךותמ הלועהו
 וחתפנ ספורממ תוברא יכ
 : ץרא ידסומ ושעריו
 19 ץראה העערתה הער
 ץרא הררופתה רופ
 ! ץרא הטטומתה סטומ
 20 רוכשכ ץרא עונת עונ

 הנולמכ קרדדונתהו

 צב > 2 2 6'עז0 א ם

 19. העור 1, 4. 91,96,112,150,154: קנו 82 -- עור 1
 העעורתה 1, 3.4. 20, 80, ב, 90, 112, 111, 144, 180, 154:

 172,176,182, 187, 224, 246, 246, 253, 2ף8, 260, 264 ; קנווס 2,
 94,141.  ץראה ,1,11:5. - הררפתה 2, 30,210. | ץרךא 1%--

 ץראה 96 -- ץראא 100. | ץרא 2"--ץראה 4.
 20. ץרא , 224 -- ץראה 6- רכשב 281 -- רוכישכ 6

 150. | הדדנתהו 11%, 281 -- הננולתהו ףָּג-  הנולמב קננתס
 דבכו -- דבב יכ 180. | הלפנו , 72 = ףיפת 6

 128,110,141,168,176,ז78, 210, 210, 250 :

 21. דוקפי 23. | םבורמכ ג. | המדאה 1"-- המדא
 המדאה לע ,182 -- המדאב 96; 149 ; טז 1 -- המדאב לע 4%.

 לע 1,116,171,105,"2 -- לעו 3 -- לעא 130 -- לע אב
 22. ופסואו 96, 112, 150, 224 -- %א!פסאו 4 הפיסא 6

 -- הפוסא 150. לע ז"-- דע 178. | רוב --ב טק.

 ורגוסו 96, 112, 150, 154. .  בורמו 23, 96, 112, 6 0

 182,187, 210, 252, 253, 28, 200, 264, 281, 669 -- ברזנ 1.

 ודקפת 96 -- םכהילע ודקפי -
 23. השבו 1, 17, 23: 89, 93, 99; 101, 114,120 0

 252, 2%8, 260,264. | שבילשוריבו 96. = ויניקז 4.

 1. יהלא ,176. | ךממרא 4,252. הדא 155, 258, 260 4.
 ךמש תא 2ף%0. | תצע ז:78. | קוחרמ 1, 3: 4: 23, 30, 72, 89, 19

 93, ,,,, + ,,ץ,,, )5%

 224, 252; 253, 28, 260, 264, 687 ; קזוזחס 2, 4, 128 ; 6
 130. | הנומוא 96. | ןמוא 4, 72, 93,906, 112, 1,852

 224, 226, 2%1, 200, 264 -- |ומא 2.
 2. [רמש -- התמש 1, )3,150, 182,187, ,-

 גק,1ג6 2. ןמרא 281,283.  םכירז--- םבכידז 6

 :בלועל -- םכלועל לגל 1. אל 4%
 3. םכיצרע 2קפ. = ךוארי 1, 4, 24, 59,154,155.172,22%, 3.

-7, \ -- 270 ,260 

 רוצב 1 --ַצ

 ריעמ , 2.

 4. יכ ,6 התייה 187 -- תיי טק. זג. ז0. | זועמ 17--
 ו 39 9 וועמ לדל , 182. | זועמ 2%-- ו , 89, 349 --
 הפחמו 150. | ןיבאל 178. | רצב -- ר קוס ל ף1.  הפחמ --
 םכרזמ , 178 -- רזמ ₪. 4

 םכיצרע 4-

 הזחמ 28: -- חמ טק. ג
 2%. | םרוחמ 150, 226, 2%8, 260, 264, 1.

 םכרזב -- כ טק. ג 6

 צג 139 -- רו טק, זגח 6

 קנווס 1 --- חוזק. 466. לכ 4
 ז2. הייאשו 1. 93: 245. | תכוי 6, 112, 10, 187, 2%3 -- תרבי

 קנס |
 ז3. הכ--רמא הכ 4. | ףקונכ 3, 96. 150, 182,187, 224 --ק
 1.146 1. | תרוללועכ 3, 17: 23 72, , +,
 149,150, 158,172, 17ף, 182, 187, 226,226, 2%2,270,100,66)--

 1-רללועכ 4, 91, 96, 116,141, 168, 176, 105, 210, 227, 210, 2

 24%, 246: 240: 250, 251 100 : קזותוס 04 -- תוללעב 1.24,
120 ,260 ,204 ,260 .258 ,254 :251 :102,115,128,129:154:155 
 200 -- ל 1% טק. 48 ף3. | בא -- א 0.142 100 לכ

 ז4. המהו 96. ונורי 03,96,112,150,154,187,226, 253,
 260,264 קנמס 139 -- וננהי 2 תואבצ הוהי 5.

 15. ןכ , 89. | םםירואב 1.17: 26, 30, 72, )3: 94, 96 2

 צ דב 10: 176: 152,187.221/225,220. 220,253, 20

 קתתמס 2.  ודבכ !טק. 230 82. | הוהי זז" ק.148 24 -- הוהי תא

 4 םביה -- םבייה 6.

 16. !-רורימז 1, 4, 30, 72: 80: 03 6, 112, 115,

 182,187, 224, 226, 28, 260, 264, 207 ; קזותס 171 ; 00766 82 --

 תרימז :7, 23:154: 159, 210, 210, 24%; 2%1, 22 ; קז!תס 141--

 תורמז 2, 1,101,114, 155, 202: 687 : קענתס 4 לג סה
 יל יזר 2%, 4.5 | "חר 2%--יוא 224. יל 2"-- ל [1ק.186 2% --
 2145. יל וא ,128.  יוא --וא ם0ק.180 130. יל 3%-- איל 1.
 ודגב םכידגב ,182. | םכידגב -- * ; 94 -- םםידנוב .,.2
 113.139:144,150,1%4,15%, 187,286. | םבידנוב -- םבידגב 2,

2 :95 :82 ,72 ,10 :23 :17 :3 
 17. דחפ קמתוס תחפ 89 -- פ [:ק.140 130 -- ד [טק.188 4
 - 1% הכו 20 ,בשי 1 2, ד 7 30 72, 01

.7 270 ,262 ,246 ,24% ,224 ,154,158,168,178.182 

 18. סנה קזומס םכנה 188 -- סונה 6. | לוקמ -- ינפמ
 לופי 4, 23: 93; 100, 112, 144, 140, 154, 176, 178, 210, 245, 2

 253: 259, 260, 264. 270 ; קחנמס 141. | הלעהו 17,23, 10.72
 פ4,96,1ס1,זנ16,150154.155,159,172,182,224:,4,116, 59

 226,227, 252,2%3,260,24%. | ךותמ -- ןמ 182.  רחפה
 72.  חפב רכלי -- לופי 4. | תובורא 4 96,760

 -- תבורא 154,182. = םכורממ -- םכימשמ 1. | ןחתפנ , 4.
 ידפומ --ו . 3: 30, 93, 101, 144, 226, 687 --' ; 14. ץראה 6.

 ץראה לכ 0 1.



 40 6. אאאט

 ! הנע' םיצירע רימז בע לצב ברוד

 6 זכימעה לכל תואבצ הוהי השעו ;רזה רישה רשוי צוהה םויב 1

 ונל זע ריע קרדוהי ץראב
 ; לחו תומוח תישי העושי

 יוג אביו שכירעש וחתפ 2
 ! םיינמא רמש קידצ

 זכולש רצת ךומס רצי 3
 : חוטב ךב יכ שכולש

 דע ידע הוהיב וחטב 4
 ! כימלוע רוצ קדוה' היב יכ

 זכורמ יבשי חשה יכ 5

 קדגליפשי הבגשנ הירק .
 ץרא דע קרליפשי

 : רפע דע הנעיג!
 לגר קדנסמרת 6

 : ילד ימעפ ינע ילגר

 טכירשימ קידצל חרא 7
 : םלפת קידצ לרגעמ רשי

 ףוניוק קרוהי ךיטפשמ חרא ףא 8
 ! שפנ זרואת ךרכולו ךמשל

 קדלילב ךתיוא ישפנ 9
 ךרחשא יברקב יחור ףא
 ץראל ךיטפשמ רשאכ יכ
 ! לבת יבשי ודמל קדצ

 קדצ דמל רב עשר ןחי 10
 לועי תוחכנ ץראב
 : הוה' תואג הארי לבו

 ןויזחי לב ךדי קרמר הוהי 11

 זכינמש התשמ הזה רהב
 זכינמש םשירמש קרתשמ
 : כיקקזמ שכירמש םכיחממ
 7 טולה ינפ הזה רהב עלבו
 שימעה לכ לע טולה

 ! כיגה לכ לע הכוסנה הכסמהו
 8 חצנל תומה עלב

 העמד הוה! ינדא החמו
 שינפ לכ לעמ
 ריסי ומע תפרחו
 ץראה לכ לעמ
 : רבד ,הוה' יכ

 9 אוהה שויב רמאו
 הז -הנוחלא הנה
 ונעישויו ול וניוק

 ול וניוק הוהי הז
 ! ותעושיב החמשנו הליגנ

 10 הוה .רקב ּהוה' די 'חונת יכ
 ויתחת באומ שודנו
 ! קדנמרמ ימב ןבתמ שודהכ
 11 | וברקב וידי שרפו
 תוחשל החשה שרפי רשאכ
 ; ויד תוברא שכע ותואג ליפשהו

 12 חשה ךיתמח בגשמ רצבמו
 : רפע דע ץראל עיגה ליפשה

 צב 1 ₪ םתעס 10 א 4.

 00. השה !0%6 4 לפשה 69, 96, 0 - ליפשהו 0

 קצותוס 4 דע קנווס לע 0. |

 1. וע 150. | תומה 24 67 7 +, 6

 270, 277, 281, 293 -- תמוח 2,117, 21, 154, 22%, 253, 0, 0)

 264, 287, 659 2, 669 -- תומוח ונל 96. = ליחו
24509 6 ,224 ,210 ,182,187 ,112:144.150,154,158,172,175 

 252; 2%3, 28,260, 264; קענתוס 130 ; (סעע6ס 2.

 2. אובי) 1,245. - קידצ ; 30 רמוש 746

 182, 246, 253, 259, 260, 264. | םבינומא 1, 2. 4, 17, 30, 72, 9

14,150 ,144 ,126 ,(99,101,112,111,115,116 ,96 .93:94 

(6 ,228 ,227 ,226 ,224 ,210 ,206 ,158,175,176,180,182,187 

.477 :366 :359 :355 ,300 ,107 ,301 ,270 ,260 ,258 ,251 ,252 ,249 
 490. 491.493,494: קתמס 2 7-

 2. רוצת 3, 226,91,96,112,126,150,168,17%, 261 ; קנווס 2.

 ךב , 72.  הטב ג 2, 4. וחטב --- םכולש [טק.14= 1.
 4. וחטבא הוהי -- ינדא 11%. רצ 4

 5. יבשוי ף6,102,112,1%0. | הנלפשי 78,252. | דע הליפש*
 טק.28[. 112.  הליפשי --הליפשי דע 154 -- הנליפשי

 1%0.--.היעשי 187. = הנעיגי -- -96;  | דע 2"-- ד טק. 4.

 6. לגר הנפמרת 2.148 :54- 5 לגל ל נע 60 2
 7. הרוא 2, 96, 187, 224, 24%; 251, 260, 264. | קידצ - - - קידצל

 טק. 84 2. םבירשמ % קידצ ,\ 14
 8. חרוא 40, 06, 112, 150, 224, 245, 260, 264 -- ךרוא 1.
 הוהי , 96. = ךוניויק 4. 96, 180, 224 : 106 4 ךרכיולו 6-

 9. ךיתיוא 1,23:4, 17, 23, 25: 30, 72, 93, 94 909 112

172,171 ,158 ,140,150,153,154,155 ,14,115,116,126: 

 182, 19ְק, 210, 224, 22%, 226, 227, 228, 246, 2 2% 269, 0

 279, 284, 288, 602, 60ב : קוגזתס 82 -- ְך טק. ץ 4 הלילכ

 ף3.  יברקב --יב 7.145 91.  ךירחשא 4,150,245.  ךטפשמ
 3,96, 259. | יבשי ודמל ₪0ק.ז46 82.  יבשי לכ 24 -- יבשוי 6

| : 84 
 10. ןחי -- ' , 281 -- חו 1 6

 91.  ודמְל קמתס 180. | תחכנ 149, 246, 288 -- תוחכונ 187 --
 תוחוכנ 30, 72, 93, 96 150, 154, 182, 210, 226 -- ת טק.

 6 ברוחכ 2 150, 154, 179, 10%. 226, 22, 2689, 2

 264 -- 06 ברחב 126. | ןויצכ 3. | ברוח 96, 112, 4

 ברוחכ 150 -- ברחכ + הנעי טק. 45
 6. םבימעה לבל , 4. םבינמש - התשמ , 4. םבינמש 2"
 -- םכירמש 40, 195 -- םבונמשא ?. | םכיחוממ 93, 6

 160, 224, 252 -- םכיאחממ 182 -- םבייחממ םבירמש 2"

 -- םכונמש םםיקקומ -- םביקקזמ םכיחממ 36 -- םםכיקקוזמ

 93: 96, 112, 150, 154, 197, 224, 258 -- םכיקקואמ 1.

 7. עלאבו 366. רהב 06 םכעב 356.  ינפל 4ף0. שולה ג"
 --₪ הגק.ז46 2%.  טולה 2% 351,392, 526 -- םולהו ז. לע ו"

 --ינפ לע ז:. לכ 1% 606.  םבימעה 6ז שכיוגה < םביוגה 6 םכימעה
 182.  הכסמהו (טק.145 1:1:2--01,96.  הכוסנה , 490 -- םס ו
 עז 20.0 לכ םביוגה -- םכווגה םכימעה 250 =--

 םכימעה 50.
 8. עלבו 72, 96,1%0,151,187 -- עלבא 4. - ינדא ,4.
 תעמד 187. | לעמ -- - | לכ 145,182. לכ 1" 1,252

 םכינפ --- םבינפ אה 4.

 9. וניוק 1? 6 2*-- וניק 4, 96,182. | ול - - - ונעישויו , 4
 ונעישיו 258, 260, 264. | הוהי --ינדא 102.  הליגנ

 10. 7.126. רחב קמתס 90. הזה --זה טק. 48 0

 שדנו 253, 258, 260, 201, 28-- 0.18. 96.  שודיהכ 4, 6
 115 -- שורהכו הכ 50 -- שודהכ הב 155.  ימב ,1%6 --ומב 1

1802 ,172 ,154 6 ,115 ,112 ,100 ,90 :93 :89 :17.72 

 227, 240, 240, 252, 251, 260, 264, 271 /, 281, 659 'ק: תומס

 4, 30,91,113,110,158,173,108 ; (סע066 82,171, 24%, 4

 הנימדמ 89 -- הנמתמ קזותגוס 4

 11. וידי ג"--ודי 1,01,102,10,1%%, 158,172, 240 --- ו ,7-

 שירפי 96. החשה , 126 -- החושה ז:- 96, ,%

 182,187, 224, 22%, 24%, 240,687. | עץרחשל 23,910
 28, 200 4 תברא 182, 226, 268, 260, 264, 281, 28 =----

 תובורא 4, 96, 150 -- תוכרא 2.

 12. רצבמו -- במו טק. 4 ךיתומוח 1, 03, 6

 150, 168, 262, 258 -- ךיתמוה 2, 1, 17.1,

 1ו3,116,130,141,154,155:158,176,187, 210, 227, 240, 60

 264, 287, 288 '1, 280, 300 ; תוותחס 128 -- ךיתומה 1, 251: 42
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 עגר טעמכ יבח

 עו רובעי דע
 ומוקממ אצי הוה' הנה יכ 21

 וילע ץראה בשי ןוע דקפל
 הימד תא ץראה ;דתלגו

 ! קריגורה לע דוע הסכת אלו

0 

 הוהי דקפי אוהה םויב 1
 הקזחהו הלודגהו השקה וברחב
 חרב שחנ ןתיול רע

 . ןותלקע שחנ ןתיול "רעו
 בכ .ךלשא גתה תא גרהו

 + הל ונע דמה םשכרכ אוהה זכויב 2

 הרצנ הוהי ינא 3
 הנקשא זםכיעגרל

 הילע דקפי ןפ
 ! הנרצא כויו הליל

 יל ןיא קרמח 4
 זריש רימש יננחי ימ

 הב העשפא ;רמחלמב
 ; דחי הנתיצא

 יזעמב קזחי וא :
 יל ןזכולש השעי
 !יל השעי זכולש

 - בקעו שרשי כיאבה 6

 *כארשי חרפו ץיצי <

] 5 4 1 \ 0. 1. 

 וע זראנק ושביו וזחי

 ! םכלכאת ךירצ שא ףא

 12 ונל שכולש תפשת הוהי
 תלעפ ונישעמ לכ םג יב

 13 וניהלא הוהי !ונל
 ךתלוז שכינדא ונולעב
 ! ךמש ריכזנ ךב דבל
 4 ויחי לב םכיתמ
 ומקי לב זםכיאפר

 טכדימשתו תדקפ ןכל
 :ןמלירבו לכ דבאתו
 1% הוהי יוגל תפסי
 תדבכנ יוגל תפסי

 ! ץרא יוצק לכ תקחר
 16 ךודקפ רצב ;דוהי

 ! ומל ךרפומ שחל ןוקצ
 7 תדלל בירקת הרה ומכ
 הילבחב קעזת ליחת
 ! הוהי ךינפמ ונייה ןכ
 15 חור ונדלי ומכ ונלח ונירה
 ץרא השענ לב תעושי
 : לבת יבשי ולפי לבו
 9 ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי

 רפע ינכש וננרו וציקה
 ךלט תרוא לט יכ
 ! ליפת שכיאפר ץראו
 20 ךירדחב אב ימע ךל

 ךדעב ךיתלד רגסו

 ץ ב 72 םםסי 10 א.

 687 -- רבעי יב 0. ₪.

 21. 'כ 18 4. אצוי 26, סך, 112, 168, 210, 224, 245, 2.
 ומקמזמ 1, 101,102, 154, 15%, 172, 105, 258, 260, 264, 281 --ומְו

 1טק. 4. דוקפל 126, 168, 245 ; קזותס 4 בשוי 4

 93.112,172, 258, 260,264 --יבשי 0. | וילע !סזו6 הלע 0.
 התלאנו 2. תאא 2.  אפכת קמתמס 99. לע -- לכ ז. היגרה

24: 25: 30, 94, 102, 116,128, 105, 254, 254, 270, 277 -- * 

 נז. דוקפי 4, 96, 115, הלרפה 94: 17%: 224 -- הלודגה

1% ,2 ,180 ,160 ,158 116,126 ,99 :96 :92 ;72 ,10 :17 

 226, 228, 246, 2%2, 288, 601 ; קצותגס 1%4-- הלודגהא 3 -- הלדגהו

 24, 67, 100, 102, 178, 105: 254, 269, 270 חירב ,%

5 ,,, ,154 .00,112,116,150.153 ,93 ;72:91 

 210, 224, 22%, 226, 227, 246, 24, 253, 28, 260, 281,687 ; קענתס

 2, 82, 94.  ןתיול לעו ,176. שחנ 2", 30.  ןינתה -- םכינתה 4.
 2. דמח -- רמה 1: 2, 4, 17:23, 24: 2%, 10, 72, 82, 80, 93,

,7 ,271 ,270 ,258 :253 ,220 ,158,178 ,155 ,154 ,150 ,144 .102 

 279, 281, 281, 284, 286, 287, 1'288, 250, 205, 296, 207, ךסס'1.

 545: 655: 6565 657: 659 25 661, 6613 !סת6 1,91,44: 9%ג060ת

 130,139,24% -- כ גת. הל ונע -- הלונע 24-

 3. הרצונ 1,17, 26, 93: 06, 150, 168, 224; קזנתס 1. ןפ

 1טק.זג. 82. | דקפי-- דוקפא 228,23,145,22%-- דקפא
4,283 271 ,260 ,268 ,203 ,226 ,224 ,182 ,160 ,18 ,150 ,96 94 

 288, ךסס ; (סת6 130,154: םטמס 246,24%. | הלע 24% -- ב הילע
 4.  הליל גם. א 71- הנרצא -- הנ טק. תג 14

 4. המיח 226 -- ה טק.ז85 93. -ינינתי 154. | תיש --י ,%

 =- תישו 93, 96. 145, 190, 153, 198, 226, 253, 260 ; קזומס 2
 תטת6ס 224. | העספא 24%. | הב -- םכב 72,96.  הנתצא 89 -ר

 הניתיצא 0.
 5. וא -- א 661.  'וא (0ק.1ג8 0ז. | יוא קחמס 1. | קיחי

 80, 03:136,182, 24%. - יזועמב -1, 2, 3, 4, 80, 8. 91, 93: 94,

 99, ןסס) 112: דוס,126, 136, 141, 144, 150,154, 155,175,

 226, 227, 2%3, 271 4. | םכולש יל , 80. יל -- - - - ֶעמב -
 ?יל השעי םבולש יל םכולש יל השעי שבולש יזועמב 4:

 6. שישי -- הרשי 136. | ץצי 96 -- שישי 258. | רפי %

 לועי נק. 14 128 -- םטמ6 ליעי 168. | לב 187. | תואיג 6.
 11. ךדיב 0. ושוביו 1, 96, 150, 260, 264, 1. םכע

 224 -- םבע הוהי 5- ףא -- ף טק. 246 130 -- ,-
 ךירצ קצותוס קירצ וז == לר נק. 1 99-

 12. זררופשת 4: 25,993: 96, 112,115.1%0,1%4,176, 187,

 226, 24%, 251: 258, 260, 264: קזנתס 4. םכולש , 4.

 יכ ,צ -- 018 72. | םכג, 153,252 -- (טק.:85 1. ונשעמ 4-

 1. ונולעב -- ונלעב םכינודא 1, 93: 96,112, 22

 253. | ךיתלוז 112,245. = ריכזנ -- רינזא 3-
 14. ומוקי 1, 3: 4, 30, 72, 82, 80, )1,996,112, 172,713:

 192,197,195: 245: 252, 251.  םבדמשתו :ג5, 246. כז לכ,
 20 -- [ק.13.- 1. רכז -- דבז 4.

 1. יוגל תפסי הוהי , 72. = הוחי --הוהי תדבכנ 4.
 ,1- גל 2%--י 6 ו תדבכנ 4.

 16. רצב -- ב טק. 4" 14 ךונדמקספ 6
 17. בםירקת -- ברקת 3. /

 49. וירה יפי 29%- = ונילח 06. = .תועושי 1 23: 17, 23,
 80: 93: 96, 2 ו-78 % 224 2,204

 228, 262, 253, 258,260, 264: ומס 04 -- תועשי 128 -- תעשי

 102.  ץרא --ץראב - ולפי לבו 0.788 173. ולפי -- ול

 (טק.זגה 2. - יבשי [טק.148 3 -- בשווי
 19. ךיתמ -- ' קוס | 150. | ןומקי 258, 2600, 264 -- |!כנקי 39

 22. ינכוש ף6,112,150. לט ,210 --ילט גס. | תרא זז
 687 -- תורוא 1, 17, 40, 72, 03, )6, 112, 150, 227, 245, 246, 2

 253 -- תרורא 2: 23, 04; 175,176, 210, 224, 258, 4 ךילט

 17. 2, לפת 6.

 19, 20. אב - - ליפת טק. 1 1
 20. ימע --ךמע 14%. אב 1 -- אוב 82, 2ז0. ךרדחב

 91:96. | רוגתו 112,150,182, 226, 240, 252, 262, 28 ; 1016

 ךתלד 1: 4, 10, 82, 89, 93, 116, 126, 226, 262, 260, 264, 271

 281,659" ריתי. | ךדעב , 19% -- ךידעב ףנ, 182 ; קנס

 יבח 02.140. ז73 --'כה 245. | רכעו 1, 2, 3: 24,
 נסס, סו 113,1ו4,115,116,128,130, 144, 145, 149,

1 .226 ,224 ,210 ,198 ,109 ,179,182 ,155,171,172:175:176 

 253: 258, 200, 204, 200, 270, 271 4, 281, 60 2,11, 659 "ו ריתיי

 יוגל תפסי
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 ₪והּה םכו'ב תרהו | ₪3
 לודג רפושב עקתי

 רושא ץראב םכידבאה ואבו
 זכירצמ ץראב םכיחדנהו
 הוהיל ווחתשהו
 ! שכלשוריב שדקה רהב

 ₪6 יהי

 זכירפא ירכש תואג תרטע יוה 1
 ותראפת יבצ 'רבנ ץיצו
 איג שאר לע רשא
 ! ןיי ימולה סשכינמש

 ינדאל ץמאו קזח קדנה 4
 בטק רעש דרב זםכרזכ
 זכיפטש זםיריבכ שימ שכרזכ

 דב ץראל חפח 4
 תרטע קרנסמרת םכילגרב 1

 ! םירפא ירוכש תואג
 ותראפת יבצ לבנ תציצ התיהו 4

 םכינמש תג שאר לע רשא
 ץיק שכרטב קדרוכבכ
 התוא הארה קדארי רשא
 : הנעלבי ופכב הדועב

 12 6. אאצנז 1 8 ₪ 1 ג <

 : ;רבונת לבת ינפ ואלמו

 7 והכה והכמ זרכמכה
 ! הרה ריברה נתהכ שא

 8 ּהנבירת החלשב קדאסאסב

 : שכידק םכויב השקה וחורב הגה
 9 בקעי ןוע רפכי תאוב ןכל
 ותאטח רפה ירפ לכ הזו

 חבזמ ינבא ללכ ומושב
 תוצפנמ רג ינבאכ
 ! זכינמחו םכירשא ומקי אל

 10 רדב הרוטב ריע יכ
 רבדמכ בזענו חלשמ הונ
 זכשו לגע הערי שכש
 :יקרופעפ קרלכו .ץבר*

 זנ הנרבשת קרריצק שביב

 התוא תוריאמ תואב םכישנ
 אוה זרונב שע אל יכ

 והשע ונמחרי אל ןכ לע
 ! וננחי אל ורציו

 12 | אוהה םכויב היהו
 רהגה תרלבשמ ?קדוהי טבחי

 וטקלת םשכתאו םכירצמ לחנ דע
 ! לארשי .ינב דחא דחאל

 ש הב תר 2 0 עי 0

 אוה , 19%. ןכ-- לכ 6. אל 25,150. | ונמחרי -- ר , ,.

 והשוע :,80,112,116,172 --והישע 260. ורצו ,

 107, 111, 112, 120,149, 150, 196 294: 7. וגנוהי

0 

 12. 00. , 14%.  היהו -- יהיו

 18,109,1ף0,223. | רהנה ,129. | לחנ , 129 -- לחנה 764.
 םכתאו 588 1ף0 -- התאו 116.  וטקולת 96,112, .רחאל 4

 -- דחא 56. ינב . 129 -- ינבמ 18, 6.
 13. רפשב ספ, 260--ב , 80. | םכידבואה 4,189.06, 4%
 182,196. | רושא [0ק.:ג5 91. | וחתשהו 14%. -  שדוקה 4
 שכלשוריבו 4,18.72,76; 95,100, 129, 150, 223, 226 ; קזנתוס 136 :

 076 94 =- םכילשוריב 96, 7.

 תלובישמ 96 -- תלובשמ

 1. ויד ₪ 129. תואיג 96, 107, 120 -- 'נוענ 136. ירוכיש 6

 129 -- ירובש 1, 3, 4, 17, 23: 10: 56, 72, 76, 80, 89. 7:
 1ס,111,112,114,115,126, 116, 150, 151, 154,155, 0
2 ,261 ,240 ,246 ,244 ,226 ,226% ,221,224 ,106 ,181,182 ,177 

 252, 288, 260, 260, 294, 384, 687 : קזנותס 2 ; 1סעז6 ץצו

 204.  לבונ 4, 30, 72, 95: 96 +, 6
 223, 244, 24% -- לכנ 107 -- ותראפת לבנ 170. | יבצ --ילכ 1.

 רשא , 80. שאר לע , 223- שאר , 4. 'ג 82,226.  ימולהו
 80, 94, 155 -- קוס ימולח 18---ימלה 384 --ימולה םבינמחו 95.

 2. הנה -- חור שי חנה 153. ץימאו 1, 42 28, 26, 30,

%, -,-,116 ,112 10 ,107 ,96 :95 :94 :93 :91 :80 

,198 ,191,196 ,181,182 ,151,154,168,170,177,178,180 

4 ,284 ,270 ,260 ,28 ,251 ,262 ,244 ,227 ,226 ,22% ,224 :221 

 202, 204: 384 687 ; קונוס 82 ; 0166 2 -- ץימאל 1%0.  ינדאל ,
 וננ -- הוהיל 1, 3, 18, 26 10, 56. 72, 76; 80, 80, 91, 93: 94:

,154170173 ,150,153 ,146 ,129 ,107,115 ,101 ,96 
.41 ,384 ,204 ,260 ,258 ,253 ,24% ,244 ,226 ,22% ,224 ,223 ,210 

 םכרזכ 1%-- םכרזדב 24 דרב טק. 5 24-- דדב 14
 םביריבכ , ג -- םכוכ 4 שביטפש % 107 -- םביפטוש 4

 ריב , 94-

 3- םכילגרבו קוגתס 3. | תואינ 96,107, 129. | *רוכיש 120 =
 ירכש 23, 82, 94, 100, 126, 144,155, 177 ; (סז6

 4. היהו 226. | לבונ 4, 40, 72, 80, 96, 112, ,,,
 244: 245, 246: 252: 252, 258, 260, 204; 10166 67. | 'ג 94, 4.
 ןיי ימולה 204 םכינמש 30. | הרוכיבכ 4, 18, 56 7%

 196 -- הרכבכ 1, 3, 225 -- הרכיבכ 394. | םכרטב קוגזתס האסב
 173.  רשא 2%-- רשאכ 150.  האורה 4, 2
 196, 210 -- קזנמוס האורהא 3. | התוא , 170 684-- 74

,+ ,+ ,3,417 ,82 ,80 ,72 ,30 

 לארשיב 17,129, 196, 198 : קזותוס 224. אלמו 120.
 ינב 684. | לבת , 109. | הנובת <

 7. תכמכה -- תמכה 26--מכ טק.ז46 112 -- תכמכ טק. 140 1

 שכא 915 4 -- םכאו 1.17, 72,120, 155,158,196, 259. -
 נרהב קמעמס ףפ. | ויגורה 1: 2: 4.17: 23: 56: 72: 86 89, 96, 1

 :סֶד,1ס,זוו,112,זזנ,1ז4,116,120,130 13
9 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,168,172,177,180,181,101,196 
204 ,202 ,286 49 ,281 ,270 ,271 ,264 ,260 ,259 :253 :249 :245 

 687 ; קתותוס 173. | גרוה 4, 72, 80, ,,,,,6
.4 ,253 ,244 

 8. האססב 154 -- הפאסב
 זו2--אגה 80-- הנה קונוס 90.

 [:כידק , 6- |

 סי תב ד קוס תאזכ :07. | רפוכי ז,4,06,112,1209

 160. - בקעי , 126 -- קנס בקעי םכע 172 -- בקעי לארשי זריב
 100- ינוב | למ ריסה 1, 18, 2%, 40, 56, 72, 76, 80, 804

.182,196 ,178 ,177 ,168 ,150 ,136 0 ,107 

 210, 223, 224, 244, 260, 204, 384; (סד6 82.  ומשב 899

 224, 294: 484 -- ומישב 17, 25,177, 601. | רג ; 80 -- ריג 2

,,, ,0,111,112 ,10 ,96 .95 :93 :76 

49 ,204 ,281 ,260 ,2% ,226,244 ,224 .195 ,196 ,168,170,177 
 7687 - ריק 1 -ר טק. ץ4- תצפנמ 129,170, 177: 73

 2%8 -- תוצפונמ 6 76, 80, 02, 95, 06, 112, 120

 196, 223, 253, 200 -- תוצפונמ 1 -- טק. 18 - אלו 195, 2%

 294; ןזותס . ומוקי 1, 3, 17, 18, 10, 60, 72, 70, 80, 82,

 ו-7 95, 96, 107. 1, ,,,, 5

.4 ,260 ,253 ,252 ,244 ,227 ,22 ,210 ,170,182,196 

 10. הרוצב - ו , 98 -- ר ₪0. 14 112 -- תרוצב קו1תוס 80 --

 ה [גק.14. 3. דרב קתתמס 1:07. | הוכ קתותס 107. | לושמ ג,
 80. 0 16. רבדמב קונוס 1סס,ונפ ג 06
 8 -- טפשמב 80. | הערי קזגפפ הערי 17 -- הארי 224. = היפיעס
 גו 2, 4: 22, 10. 50: 70 80. 82, 010/02, 06, 102, 107,100

 גו2,114,120) 146. 149,150, 151, 154, 155, 168,170"
24 ,280 ,260 ,270 ,246 ,224,244 ,221 ,210 ,177,180,191,106 

 384: קצגגתס 04, 173 -- הפיעס 80, 253 -- תיפיעס קזנתס -

 וז. שביב שוביב 281 --- שוביב 00, 100, 112, 106, 5%
 22% : קזונתס - היריצק 196 -- הרצק .86 -- הרישק זז 1.

 תואב קזותוס תואמ ףפֶפ-  תוריאמ --י , 154 -- ו ;, 6 , 9
 136,168, 170,195, 221, 250, 259 260 | התא 76

 0, 82: 93: 94: 99, 107,10,111,116,71ז6,ו16,159

 170,196, 210, 226, 24%, 253, 28, 260, 281,204,687. ₪כע אל

 טק. < 1: תרניב 76 -- תוניכ קזוחס 03 -- ' ,

 ינפ קצותס

 הלשב 151. "הגה וסת
 וחרב 109; 384-- החורב 7.



 02. אא 33

 יוהי בד שםהל הדיחו 13

 ףצל הצ וצל רצ

 וקל וק וקל וק

 זכש ריעו שכש ריעז

 רוחא ולשכו וכלי ןעמל

 : ודכלנו ושקונו ורבשנו

 קדוהי רבד ועמש ןכל 4

 זכעה ילשמ ןוצל ישנא
 ! שכלשוריב רשא הזה

 הומ תא תירב ונתרכ שכתרמא יכ 1 |
 הזח ונישע "לואש זכעו
 ונאובי אל רבע יכ ףטוש טיש
 ונסחמ בזכ ונמש יכ

 ! ונרתסנ רקשבו

 קרוהי ינדא רמא הכ ןכל 6
 ןחב ןבא ןבא ןויצב דסי יננה
 דפומ דסומ תרקי תנפ
 : שיחי אל ןימאמה

 וקל טפשמ יתמשו זק
 זרלקשמל הקדצו
 בזכ הפחמ דרב העיו
 : ופטשי כימ רתסו

 (0 ג. אא 1 4 [

 5 הוהי היהי אוהה סכויב
 יבצ תרטעל תואבצ

 ! ומע ראשל הראפת תריפצלו

 6 טפשמה *רע בשויל טפשמ חורלו

 ! הרעש המחלמ יבישמ הרובגלו

 , ועת רכשבו וגש ןייב הלא זכגו
 . רכשב וגש איבנו ןהכ

 רכשה ןמ ועת ןייה ןמ ועלבנ

 : הילילפ וקפ הארב וגש
 8 ואלמ זרונחלש 'רכ יכ
 ! םפוקמ ילב קדאצ איק

 9 העד קררוי ימ תא
 העומש ןיבי ימ תאו

 ! כידשמ יקיתע בלחמ ילומג
 10 ךטליירש ירטל "רצ יכ
 ךקל הק הקל ל

 "| םםש ריעז זכש ריעו
 זז תרחא ןושלבו הפש יגעלב יכ
 | ! הזה שעה לא רבדי

 12 םשכהילא רמא רשא

 ףיעל וחינה החונמה תאז

 : עומש אובא אלו העגרמה תאזו

 שק יתר ₪ 5 6.1 05

6 ; 687 ,612 ,611 ,620 ,622 ,615 ,614 ,612 ,608 ,607 ,606 ,603 

 204 --אובא ובא 148 --ו 111 ; קזנתס 177.  עמש ז: 7
 93,111,136,154,158,177, 226 -- העומש 204 -- עומשל 4
 13. התיהו 224 םככל 9. וצל וצ 2" 0
 קס רצ קר וס דת זכה הלל מ 2 120 12028 רע =

 * 170 271, , 4% 202, 204. " םםבש 1"--ןעמל ביש

 1גנ. | ריעז 27---' \ 253.:155, 260, 260, 271, 281,281, 288, 2

 294 -- 0.148 112.  םכש 2%-- םכש יג 109.  ןעמל -- ל כ.
 14. 72. | וכלי , 109 -- וחא וכלי 20. | ורבשנו , 30,196. | ושקנו
 דו ו 2 סמ 00 1 120 2

 158, 170, 173: 244: 4. דכלנו 107 --1 קטתמס 5 +

 14. ןכל -- ןעמל ז. | הוהי , 93. | ןושל קנונגס 2 -- ןויצל 7.

 ילשומ 150, 210, 286 -- לשמ 0. םכילשוריב 96. =

 1,060 6סנתנתהסטתב 1 4 65 16, 1ם[6תטמזטע ]ג16 00וה 418 22, 23 249

 6% 640. 20 ; 1ם 600. )ף, 1תז6ז 11309101.

 15. תא 10.38 4 -- םכע 1.9%. | םכעו -- תאו 14%. - הזוח
 1,710,112, 1ף%0, 245 : קזותוס 2. םוש 2 59 2 0

2 ,227 ,226 ,224 ,172 ,115,116,126,150,151,154,168 

 260, 264, 270, 271 4: 355, 659 'ק : קנגנתס 0,128,158 ; (סס 8

 -- ' גק. 180 17,239 -- 7 ףסש 23, 30, 94, 42

 140, 155,182, 22%, 220, 227, 240, 268, 260, רובעי 2

 126, 227, 281 ; קתוגתס 13 --.רבעי 1, 30, 72, 80, 91, 6

,4 271 ,264 ,260 ,28 ,253 2200 :224 ,172 ,154 ;153 ,150 

 270: 283, 286, 659 'ק : קזנתוס 158 ; (סנפ6 128; תטמס 178-- רבעא

 2: 82,175; 258 -- רובע 93 -- בע (טק.145 130. אלו 841
 168, 176, 210, 4 ונאבי 3, 17, ,,,,

 224, 226, 23, 268, 260 4. ונמש -- ונ טק. 4% 1

 וניסחמ 1, 4, 30, 72, 93, 6, 102, 150, 4 רקשבו -- רתסבו
 120, ונירתסנ קזותוס 4

 16. ןכל -- ןכל לע גז ג. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 330,
 -- ינדא הוהי 95, 490, 6ס1 -- הוה "ינדא הוהי 206, 211, 467 -- הי
 ינדא 541. - ינדא , 115, 129, 384 -- הוהי הוהי -- הוהי "א

 220. - יננה , 490, 559 -- 06 הנה 96. | דסי -- ד טק. 135 4.
 ןויצב , 256,107. | ןבא 1"--ןכא 171. | ןבא 2% 474 -- ןבאו 2
 616. ןחב ,129--ןחוב 4

 -- ןחאב 403 -- ב וסח6 פ 490. | דסומ - < תנפ (טק.זג"
 תניפ 1,96, 120, 150, 226, 100, 325, 366 -- תונפ 15% -- תנפמ

 רסומ 1% קתוגס רסומ ףפ -- ו , 301. | דסומ 2" 1,17,וסק,זוג)

 240, 431: 471, 603 -- ו, 94, 225, 101, 420, 632 -- רסומ 206 --

 ד ק.ת88 140. | שיחי !סזו6 שוחי "30 -- ' ז" קזומוס ל 3.

 17. תלוקשמל ג, 150 -- תלקשמל טפשמל 30 -- ל 1" טק.
 זו2. = העיו. -- ףעיו 93.  דדב ץקתתס ספ, !טזו6 24%. ' הסחמ --

 םח (גק.ת%5 3. | רתסו -- רקשו 25ָנ- | ופוטשי 25: 93,

 יקיתעו 18, 56, 9% -- קנווס

158, 177, 182, 106, 223, 224, 22%, 226, 227, 244, 24%, 249, 2 

 253: 260, 270, 281, 294, 384, 687 -- השוא 56. | הדועב , 17 -

 ו, 100,111, 260, 20+
 ₪ הקו. ק2,וסק;15ז,168. 0 רואבצ זמ | תרואבצ הוהי

 תרטעל טק. 284<

 ראשלו 24-

 6. (0סת. (גס.זג5 112.  שפשמה 107. | בשיל 1,72, 82,

 109, ,+7: 246, 204, 384 - בשוילו 93; 107 4

 הרבגלו 384. יבשמ 12.  המחלמה 12. | הרעש ,.
 ל. םםג 168,196. ועת - --- ונש ,107. - וגש 27

 128 -- ןמ ועת 0 -- ועת ץס,136,150,181, 22 תוגזק. 1

 -- וג ₪. 46 24% -- נאש 76 -- וגשא 1. | רךכשב -- רכשה ןמ

 110, קזנמס ף5 -- רכשבו 14%. | רכשה - - - - ועלבנ ,:
 ןמ ועת ןייה ,ז82. רכשה ןמ וגש < 181. | רכשה ןמ ועת ,2

 226.  ןמ 2", 3,80. רכשה --ה [טק.146 3,120. | האורב

 ף6, 107, 150,196, 210, 227,2%2. )קפ ,7. הילליפ < 7.

 8. תונחלוש 96, 111,112,120,136,150, 221, 42 ואלמ ג.

 צג :ז% -- 145. א'ק 170 -- אוק 107. - האוצ 1: 3: 1 529

:11 ,100 ,6( :5 :02 ,91 ,80 ,82 ,80 ,72 ,30 

 ג 20 12126, 0.דכ1,דכככ 158, 168, 72, ד77,182,191)

:2 ,270 ,253 ,22 ,240 ,245 ,244 ,226 ,224 ,222 ,210 ,105,196 

 100% 4 לב 1

 ף. ימ תאו ה 0. 4 4 העד ,זזז -- העיד 1,18, 30,

 70. 95 96, 107, 109, 136, 150, 154,181, 196, 245. | ןיבי , 7-

 העמש 129. ולומג 6 %
 יקיתע בלחמ יקיתע 24-

 זס. ןצל ז:" 65 120,"2. | וצל ןצ 160,126,"2, 4.
 טק. 8. 112. וצ 2%-- וצ וקל וק 96 -- וצ וק 111. | וק 1%--
 וקל יזל וקל וק 2", 95,109,126,223. - וק 2" לו 17 -- וקל
 ף6. < ריעז 1% 66 2"-- * \ 155, 170, 182, 253, 260, 260, 281, 1

 2889, םכש ריעז "" 9.

 11. יגעלב -- ונעלב 80 -- ג קצנמוס נ
 12. םכהלא 2,189, 40, 76. 91, סב, 6.10, 4

 150,154, 155,168, 175, 176, 101, 105. 210ו 224, 246, 249:

 284 -- םכהל 25. - תאמ - - החונמה 58 ף3- | ףעיל ₪ 107 -
 ףייעל 109 -- ףיע [טק. 8. 2 --יע [טק.2ג. 89.  תאח --ז וז
 העוגרמה 96,159, 384 -- העגרמה החונמה 40. ובא 6
 72:80,93,96,107,116,120,136,140,1 זז 2

5% ,244 ,217 ,226 ,224 ,218 ,212 ,206 ,199 ,198 ,181,196 ,175 

9 .367 .366 ,365 ,361 ,382 ,335 ;300 ,204 ,200 ,253 ,252 ,250 
6% :481 ;474 ,453 ,442 .432 ,431 .408 ,392 .354 ,383 .150 :379 
 489. 490, 507: 519: 526, 530, 531 תזה. 532, 536: 541: 559: 2%
6 :591 :595 590 586 ,586 :505 :577 :575 :573 :570 :569 :554 

 יבצ , 221. | הראפת -- ה טק.4% 1.

 וקל - -וצ
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 18 תומ תא שכתירב רפכו : ונרו: ויהלא טפשמל ורסיו 26
 שוקת אל לואש תא םככתוזחו חצק שדוי ץורחב תל יכ 27

 בסוי ןמכ לרע הלגע ןפואו
 : טבשב ןמכו חצק טבחי הטמב יכ

 ונשודי שודא חצנל אל יכ קדוי שחל 8

 : ונקדי אל וישרפו ותלגע לגלג םכמהו
 האצי תואבצ הוהי שכעמ תאז שג 29

 :! הישות לידגה הצע אלפה

 וג ו

 דוד הנח תירק לאירא לאירא יוה 1
 : ופקני שיגח הנש לע הנש ופס

 לאיראל יתוקיצהו 2
 הינאו הינאת התיהו
 ! לאיראכ יל התיהו

 ךילע רודכ יתינחו 3
 בצמ ךילע יתרצו
 : תרצמ ךילע יתמיקהו

 ירבדת ץראמ תלפשו 4
 ךתרמא חשת רפעמו
 ךלוק ץראמ בואכ היהו

 ! ףצפצת ךתרמא רפעמו
 ךירז ןומה קד קבאכ היהו 5

 זכיצירע ןומה רבע ץמכו
 ! םשכאתפ עתפל היהו

 דקפת תואבצ הוהי שכעמ 6

 רבעי יכ ףטוש טוש
 : סמרמל ול כתייהו
 9 וככתא חקי ורבע ידמ
 הלילבו זכויב רבעי רקבב רקבב יכ
 : העומש ןיבה העוז קר היהו
 20 ערתשהמ עצמה רצק יכ

 ! סנכבתהכ קדרצ הדכסמהו

 21 הדוהי שוקי שצרפ רהכ יב

 זגרי ןועבגב קמעכ
 והשעמ רז והשעמ תושעל
 : ותדבע הירכנ ותדבע דבעלו
 22 וצצולתת לא התעו

 זככירפומ וקזחי ןפ
 יתעמש הצרחנו הלכ יכ
 תואבצ הוהי ינדא תאמ
 !; ץראה רכ דע

 23 ילוק ועמשו וניזאה
 : יתרמא ועמשו ובישקה
 24 ערזל שרחה שרחי ופויה לכה
 ; ותמדא דדשיו חתפי
 25 ?רינפ קדוש שא אולה
 קרזי ןמכו חצק ץיפחו

 הרעשו הרוש הטח שכשו
 ! ותלבג תמסבו ןמסנ

 לב זז ₪ 50

 27. ץורחכ 112, 1ף0 -- שורחב קזותגס 4 שרוי קענמס
 ןפאו וז, 2ז0, 687.  ןפכ לע .25. | לע סט. דג[ 25 מפ
4% ,101 .90 .96 :93 ,91 :89 ,72 ,30 :17 ,4 ,2 

 168,172,175,182, 226,246, 2%0) 252 (0166 130. בסי 2
114, 115, 154, 180, 182, 224, 220, 246, 23, 260, 264." 

 טבשב - - טבחי טק. 14= 1: חצק / 93-  תמבו'ז 204 קו

2 ,250 ,249 ;246 ,182 ,176 :173 ,172 ,158 ,150 ,96 :93 :72 ,30 

 252 : קנווס 4 /

 28. קודו ף6. | יכ ,154 --וב חצנל -- םבלועל
 ונשדי 24, 126,139, 158, 224, 253, 254 -- ונשורי 154.  ונקודי 1

 23: 1072: 03, 00: 112, 119, זז0) 500 סו וו 1

 180, 210, 224, 220, 2%3, 28, 260, 270 ; קזותס 1.

 20. כג (טק.ז88 128 -- שכנו 145.  .אילפה
%,,,,, ,1156 ,112 ,102 ,96 ,4( ,80 ,82 

; 687 ,280 ,281 ,260 ,264 ,260 ;218 ,253 ,262 ,240 ,246 ,224 ,210 

 107% 2 הציע -

 1. לאירא 2%, 96. ופופ ף6. הנש 168,"2.  ופוקני 6
 2. יתקצהו 154. 172, 224 - תוקיצהו 17 -- יתוקצהו 21, 687 --

 יתקיצהו 4, 25: 20, 72, 82, 80, 91:94 ,, ,,,2

 210, 225%, 226, 227, 260, 264 -= 'תוקנהו - התיהו - ת

 2. ךילע - - רודכ 0גק. 86 130. | דודכ 190,245 : (סל5 5
 בצמ 4 96 -- בצומ 93,112,150,175, 224 -- תבצמ 242.  יתמקהו

 94,115,154) 172, 182, 245 -- יתומיקהו 2, 3: 93: 112%

 214--'תומקהו 2%4.  תרורוצמ 40, 72, 93, 96 -- תורצמ 4, 12

0 25% ,2% ,252 ,246 ,226 ,210 ,204 ,168 ,155 ,140 ,101,114 

 270, 281, 687 ; ץמתמס 1, 2, 82: 106 ף4-- תודוצמ 112 -- תודצמ
 180,198 -- תדצמ 154: קותס ז39 : (סת6 245 -- רובצמ 86

 130 -- ת טק. ד
 4. ךתרמא חשת רפעמו , 2. באכ: 72, 182 -- ביואכ

 5. ןומה 1%-- םכיוג ןומה 178. = ךידז קזנתסס 4 ץומכו 1.
,172,173 ,150 ,114,126 ,112 .100 :99 :96 :93 :72 :22 
 182,105: 210, 224, 226, 240: 240, 252: נס

 רבוע ף93,96,112,150,172. ןמה 30.  םכואתפ 7 9
,271,281 ,260 ,250 ,245 ,195 ,168 ,158 ,154 150 ,149 .96 :93 :80 

- ,1 6% ,286 .294 
 6. דקפת , 30, 126. 669-- דוקפת 112. | לוקבו 1.96, 54,

 2%2 -- ופטשי סי

 18. רפוכו ף3, 6.112. | םםכתירב תא ףג -- קותוס םככתירבא

 1.  םבכתזחו 1 -- םכתיאר רשא םככתוזחו 39 -- קומגס םככתוזחהו
 1ו%5--|(סה6 ד 4. תא לע 154. שש 687.  ףסש 02

 102, 140, 195, 220, 200, 204, 1. רובעי 3, 112, 176 4

 281 -- ורבעי 17. ול , 11% -- רול אל 245 -- ל 171 : 06 2
 סמרמל -- ס קענתס ר 4

 10. ידזמ (סחס 160. לכ ,
 -- רובעו 112 -- רבעי 1 -- 0. 28

 העומשה 7.
 20. ראצק 99 -- רצקב 24

 21 ..לרהב 4, 259
 שכיצרפ -- צרפ טק. 3 4

 126 ; ץו060ז 93. - ןגרי 10ק. 80 112 --[ [טק. 1488. 1:
 113 - דובעל 1. ותדבע :" 6 2"-- ותדובע

 ותדבע , 2.
 22. וצצלתת 2:4, 2

 226, 252, 087. | םםכירסומ -- ו , 182 --'* , 102, 24% -- םבכרפמ

 226 -- םםביתורסומ 93 -- םככיתרסומ 4 ינדא הוהי < 4.

 ינדא , 1,72, 80,198. | הוהי -- י טק.18= )). | תואבצ --
 עופתוו(. םכיהלא 1. | לכ לע -- ברקב 225 -- לכ ל טק. 46

 לע -- לע בשי 1,סָג- | ץראה אב
 24. שורחי ג, 150, 210 -- קחמס שורחה 6. שרוחה ז

 2 ף96,1ף0 : קזותוס 0. עורזל 1, 82:93: 150, 253, 208, 0

 204- ותמדא -- ד טק. ץ84<

 2%. ץיפהו - - - אולה טק. עץ 71. אלה 1.2.5, 2

,90.12 :94 :93 :50 ,82 ,72 ,30 

,2582 ,246 ,24% ,226 ,224 ,210 ,173:178,195 ,158,172 :155 
 258, 260, 264,270,687. | הויש ףִּג. | הינפ ,%- ןומכו 2%

75 ,+,,+,,,,,, ,90 .3 ,80 ,10 ,23 ,4 
 176, 210, 220, 227, 246, 24, 2%2, 2534 ; 10116 4. קורי 6

 112,150, 210, 252 =- 7! 1: הטיח הרש 1555 2

 260, 264. | הרועשו 1, 4, 72. 80 1 99,112,126,150,154, 4

 175,224, 252,270, 687 ; קזנתס 141 ; (סע6 140. | רמסובו

 96.150. | ותלובג 2, 72, 80, 93,112, 113, 126,150, 202, 8

 260 -- תולובג 15 -- קוגעגס היתולבג 6.
 26. םביהלא 96, קומס 3. ונרי 30,154, 245, 4

 רבעי 4 --ירובעי "3

 התיהו 150. עו 14

 הרצ נמס הרס 4

 קונותס 80, 90 : 106 126 ; 106001 4

 קמעב \ 72 -- קמעב 89,180 ; 6

 דבעל
 הירכנ
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 קרז אנ ארק רמאל
 4 רפס יתעדי אל רמאו

 יכ ןעי ינדא רמאיו 13

 ויפב הזה שעה שגנ
 ינודבכ ויתפשבו

 ינממ קחר ובלו
 יתא זשכתארי יהתו
 : הדמלמ םכישנא תוצמ

 אילפהל ףפוי יננה ןכל 14
 אלפו אלפה הזה שעה תא

 וימכח תמכח הדבאו
 : רתתסת וינבנ תניבו

 שכיקימעמה יוה 5
 קרצע רתסל ;דוהימ

 שכהישעמ ךשהמב היהו
 + ונעדי ימו ונאר ימ ורמאיו

 בשחי רציה רמחכ כא ססככפה 16
 ינשע אל והשעל השעמ רמאי יכ

 : ןיבה אל ורציל רמא רציו
 רעזמ טעמ דוע אלה 7

 למרכל ןונבל בשו

 ! בשחי רעיל למרכהו

 רפס ירבד שכישרחה אוהה םכויב ועמשו ג

 : הניארת זכירוע יניע ךשחמו לפאמו

 קדחמש הוהיב םכיונע ופסיו 19

 6 אז 4 1 85% 1

 לודג לוקו שערבו שכערב
 : הלכוא שא בהלו הרעסו הפוס
 7 הליל ןוזח שכולחכ היהו
 שכיאבצה זכיוגה לכ ןומה
 היבצ לכו לאירא לע

 ! הל שכיקיצמהו התדצמו

 8 בערה םכלחי רשאכ היהו

 ושפנ הקרו ץיקהו לכוא הנהו
 אמצה םכלחי רשאכו
 ץיקהו התש הנהו
 הקקוש ושפנו ףיע הנהו
 שכיוגה לכ ןומה היהי ןכ
 : ןויצ רה לע םיאבצה

 9 והמתו והמהמתה
 ועשו ועשעתשה
 ! רכש אלו וענ ןיי אלו ורכש
 10 המדרת חור הוהי זככילע ךסנ יכ
 שכיאיבנה תא םככיניע תא םכצעיו
 ! קרפכ שיזחה שככישאר תאו
 נצ לכה תוזח שככל יהתו
 זשותחה רפסה ירבדכ
 רפסה עדוי לא ותא ונתי רשא

 קדז אנ ארק רמאל
 ! אוה שותח יכ לכוא אל רמאו

 12 רפס עדי אל רשא לע רפסה ןתנו

 עץ ג ד עמ ס 10.

,4 .521 :505 :493 :491 ,490 :477 .476 :475 :474 :467 :431 :417 
,1 ,590 :557 554 :569 :562 :559 ;546 :545 :542 :541 540 ,526 
 61 3, 614, 646, 687 --הוהי ינדא 2, 30, 175, 607 -- ינדא הוה" 2
 -- גז. 400. הוהי 80. | ןעי--י 06 כ 96.  יכ ; 476, 401 -- זי

 יפב 605 ה 200 ינדבב 280---| 1772 ,זד2 19.82
 330: 351: 493: 562; 569: 590, 607. | םכתארי - - - ובלו ג. 7

 24%. | ובלו--יכ 42%. - קוחר 2%2.  יהתו , 336 -- התו היהו
 115--'.474.  יתא \ 242 --יתוא 112.111,172,414,421 --ותא

 5693 סת 559--' 89: 115. יתוצמ 490 -- תלנע תוצמ 6.

 םבישנא , 601 -- נ טק. 1. הדמולמ 4, 93: 96 6
 224, 252, 109, 405, 431 -- המדלמ < 7.

 14. ןכלו 145. = ףסי 283 -- ףיסוי 1, 23, 24, 26, 30, 72,
| 91: 93: 94: 90: 99: 102, 112, 114, 116, 126, 289, 

- 154, 158: 195: 198, 224, 230, 21, 22, 2%3, 254, 268, 260 42 

 270, 270, 284, 687 -- ףיסי 2, 144, 210, 281 ; קזונגס 173 -- ףיפוה

 193 -- ףיסוא 4. איליפהל 1 -- אלפהל 07%

 195. | מכה קעממס תרמכח 9%. | וינכנ תניבו -- תניבו וינובנו
 140. | תניבנו קזנתס 168. - וינובנ 1, 4. 23, 72. 03: 56 2

4 260 ,208 ,2%3 ,2%2 ,249 ,220 2 :195 ;182 ,175 ,11% ,114 

 687 : קצותוס 80, 4 רתתפת -- ת 3" קזותוס זז .

 ז5. םביקמעמה 4, 17, 154, 158, 178, 195, 198, 2. ריתסל

2 ,245 ,224 .168 :155 ,154 :153 ;150 ,112 ;96 ,93 :91 :80 ,4 10 

 2%2; 258, 204; קזותס 4 הציע 96, 4. הכשחמב 1.

 רמאיו 224 -- ורמאו 40. | *'מ -- ' [0ק. 736. 4. וניאור 96, 2

 --ונאור 72,93, 172--וניאר 4,150, 158, 176,178, 182,24%, 1

 2%8, 260, 264: קזנתס 168, קב. ונעידוי 150, 224 -- !ניעדוי 2

 112 -- ונעדוי 155,168 -- וניעךרי 271, 281, 283 -- ד (טק. ג 4.

 16. םכא , 30,96. | רמחכ , 158 -- רמוחכ 4

 224, 24% -- תומס רמחב 8% רצויה 1, 4, 23, 2%, 72, 82,ף)ו0

,2659 ,203 ,220 ,210 ,182 150 .149 ,110 ,115 ,112 ,96 

 264; קננמס 94,113. | בושחי 96.  יכ -- שחי יכ 150. השעמ

 94 -- והשעמ 1,4,224. | והשועל ףָּב, 112, 150, 687 -- והישעל
 260,264 -- ה [0ק.18 2. - אל 1"-- אלו ףָּב. - ונשע 6.

 ורצויל 2, 2; 17: 72: 93; 112: 149: 168, 176, 210, 246,

 2%0, 26 ; קזנתגס 1. ןיכה 246, קזותוס 1.

 17. אולה 23, 24, 2ף, 67, 112,128, 140, 139: 55. 4

 2%4, 269, 00 1. | דוע ,1,96. | למרכל -- למרכו 4.
 למרכהו , 188 -- ה ,75- בשחי --י טק. 186 130. |

 18. רפסה :. | לפואמו סב, 56, 112, 224, 281 -- לפואמ 6,

 ותא עו ף9 -

 226, 2%0 -- לוקב 182--לוק 10. | לדג 28. | הפוסקוו
 260. | הרעשו 168. | תבהלו :. שא 126.  הלכא

2% ,171,195 :158 :155 :154 :113,114 94 :91 ;82 :72 :30 :23 ,17 
.4 ,252 ,227 ,220 ,225 ,224 

 :7. ןויזח 1, 40, 96 : 0106 25, 82 -- ן ק.188 03. | םכיאבוצה

 ףַּב,96 -- צ ק.188 3.  לכו--לכ 01,195. - היבוצ 6
 1ז2,1ף0. התדוצמו ז, 82, סב, 06, 112,116,150,168, 245, 6

 240; 252: 253: קנותס 04,139. | םםכיקצמהו 210 --- םכיקיצמה

 8. םכולחי 1ג 23: 93; 96, 112, 150, 168, 172, 226, 246,
 281,284 -- חי (םק.185 67. | הנהו 518 145.  לכפא 7
 253.72,116,182,195%: 5% 260 -- וא טק. 0, הקירו 3

12 ,126 ,116 ,113 ,99 .94 ,80 :82 :67 .24 235 42 

12 ,246 ,24% 220 ,105 ,180 ,178 ,154,172,175,176 ,144,150 
 259, 200, 264, 260, 277, 284, 286, ךסס 1 ; 06 זז 114 -- 'קירז
 192. | םבולחי 1, 93, 96. 112, 150, 168, 24%, 260, 281. | אמצה

 טק. 25 23.0 | ץיקהו התש הנהו , 6. התוש 1, 17: 91:
 112,160, 210, 253, 258, 260,264.  ףיע הנהו \ 21,175. | ףייע +.

 ושפנונ 4.  הקיקוש 1, 4 -- הקקש 3, 10, 102, 178, 105, 281 1

 --הקקוש קש 130.  ןומה -- ןומה לכ 0.  םביוג 96.  םכיאבוצה
 93,112 1- ןויצ רה 0. 131. 72 -- לאירא 4.

 .9. ושעתשה 15 -- ש 1" טק. 45 99 -- ועשעשתה

 ועשו ף3,112,150. אלו ₪5"1 27-- אלב זדָב | ןימ
 רבש 1056 4.

 10. םכבילע הוהי < 0. םבהילע קעומס 4 -- כ טק. 3

 .המידרת 96. | םככיניע תא ₪5 2%. | תא 1."1. תא 2"-- תאו
 1, 17, ך0- 72.08, 149, 90, 164, 158,172, 108, 210, 224,

 226, 2208, 2%8, 260, 264 ; (סו6 2, 94-- תאא 3, 82. | םכיאבנה

 14 -- םככאיבנה 30. | תאו--ו,96. | םכבישאר -- םשככיוח 0
 תו םכיזוחה 93: 96 6 הסכ קעגמס השכ 5.

 11. שככל --כ ₪ק.140 1 -- םטעס םכהל 14%. ירבדב ץעומוס

 24%: (סד6 158.  רפסה - - ותא (0ק. ז:8*

 ותוא 112, 14. עדי 5, 82, )4, 114,154, 251; 259, 0.

 רפסה 2%-- ה \ 1: 2, 2.17, 30,72, 112, 116,110, 154, 22

 176,178, 252, 659'ק. | אנ -- אנ הנ 40. | תורקל לכוא 4.
 11,12. אל -- (15) -- לכוא ,493-

 12. רפסה -- ה 0ק. 8. הז - הזב 5
 13. ינדא \ 632 -- הוהי 1, 3: 4, 26, )4, 06, 100, 111, 6
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 461 -- ה טק. 1 4

 33. ליומתאמ 72 -- למתאמ 4. | התפת ; 180. | איה 6
4 ,2604 000 ,255 2207 2280 ,50 ,120 ,110 :99 :93 :90 :72 

 271/44, 659 'ק, 687 : סע 154 -- שכה 96. | ביחרה 1: 12
+ ,115 ,112 ,99 ,96 :93:94 :91 :72 .30 

20 ,227 ,22% ,224 ,210 ,195,198 ,15,110 

 252, 253, 258, 200, 260, 281, 286 ; קזותס 2 -- ד ג. 7%

 התרודמ 1, 2: 23, 20, 2 26% צד 180, 155: 2

 176, 180, 182, 224, 226, 226, 227, 245, 246, 24, 268 ; קז!םוס 94.

 םכצעו 40. | הוהי סע ינדא 176. | לחנב קנווס 4, 9) -- וגז

 400. ףסוש 224. | תירפוג 96. | הרעב 6%
 הב -- םכב 590 -- וב קצגגגס

 1. םכידרויה 1,2, 2נ 93: 06, 112,116, 126) 128, 168,100, 6

 246, 253, 260, 264: קצונגס 1. םכירצמל 150, םטתס 4.

 לעו 1%-- ו ב 12 3: 25: 30 72; 91: 93: 94: 96, 99, 190,
,24 ,227 ,220 ,19% ,178 ,172 ,160 ,145,155 ,128,139 ,116,126 

 251, 252, 253, 258, 260, 271 1, 288, 00 '1, 601, 687 -- לעא 2

 --ל [₪ק.180 130. | וניעשי ףַב. לע :"-- לעו 2,141. לע 2"
 -- לא 30,72,96,1ף0.  שדק 182. | תאו -- לאו 6.

 2. וירבד -- ויכרד 264 -- *, 300, 61. | ריקה טק. ₪ 64.
 ילעופ ,%4

 4. םכדא ,182. לא 20 24%.  רשכ קתתס 130. הוקי 4
 רזוע -- רוע 40, 82, 91: 94, 155: 178, 195, 22ף, 226 -- 7127ו 7.

 רוע --:הוזע 1:2 22/86: 17:-22: 0 72.02.00, ו )

240 ,246 ,246 ,226 ,22% ,224 ,210 ,182 ,180 ,175 ,172 ,158 ,54 1 

 253: 258, 200, 355 : קזנוגס 4, 173, 204 -- רוע 228. | וידודיו =,

 96, 102, 260 =- !דחי 150. | םכלוכ 93.96,150. = ןולכי 8 6.

 הרז , 179 -- הר 1 12 ו
 2%. לכ 72,91."1. הובג 1, 2, 3: 4: 25: 10: 72: 89: 91
 96, 4 128, 150 42 18 לכ, דל. ל
 246, 246,249.251: 260: 204 ; קזנומס 94, 2
 0706 140. | העבג -- תעבג 026 ף3. | םכויכ 06 80. | בר =

 ב ₪. 188 6- לומצב 03,112, 0
 26. הנבלה -=התנבלה המחה 205 5 ואב == הכה ק נב

 היהי המחה -- '* המוח טק. 784% 4 היהי . זז םכיתעבש

 רואכ , 531. | רואכ 2" 0ק.85 318. תעבש -- ב ת.ז" 6.
 ;בימיה -- ה 30, 173, 414 -- קוס םבכימי םכי 639. | שובח
,+ ,,, ,+ ,, ,0 ,2 

 210, 224, 22%, 226, 240, 21, 253, 258, 264, 281, 687 ; קצותוס

. - 130 ,04 ,92 

 27. םכש הנה -- ש ה טק. 0. הנהו 4. לר
 ף3:96,112,150 -- דעב 245. דבוכו 1, 3, 96,150, 1689

 ונשלו 1,116, 154,179,182, 260, 264. שא 1,ף3. | תלבוא ג,
 93: 96,112,116,154,230) 251, 258, 260 ; קנותוס 0.

 29. ףמש 23,226. | ראוצש ג. | הצחי 55 119 -- + 1[

 128. | תפנהל 1ףס -- םכפנהל 17 -- הפְנְחל קוחס 158. | םכיוג
 סמ 30. - תפנבכ 112 -- תפנהב 10, קתומס 96. העתמ , 2.

 שכימע -- מע טק. 1436 1.

 20. בבל לילכ -- לילב 260 -- רהב לילב 1.

 בבל +סז66 בכל ךלהכ 20, 30, 2,115,129

 לילחב קוגזתס ליחב 96. | אבל 4, 30, 72, 93: 96 99:
.4 ,200 ,258 ,251 ,262 ,2206 

 40. ולק 115,182. | וערז ג, 2, 23, 82, 04,112, 718,176,

 173, 210, 245, 254, 270--17י 250.  ףעוב -- םכעזב 7, 54

 ו 2 10116 10. | ץא --- ףא 1, 2 1,4,17,23, 72

9 1 .9 96 :94 :93 :91 :50 ,82 ,72 
25 ,220 ,227 ,226 ,226 :155:172,175:176,1789,195 ,144,150 
2 ,281 ,280 ,270 ,277 ,271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 254 ,252 

19 ,657 ,66 ,65 ,545 :300 ,297 ,295 ,250 ,288 ,287 ,280 ,284 
 1 בהלו םגג 99.  הלכא 2.17, 23, 30, 72, 04, 102, 2

,253 ,227 ,226 ,22% ,210 ,105 ,154,155,158,182 ,139,141 

 268, 270, 271, 300 71. ץפנו ז7, 96, 159 4. רזו - 
 סרה 4

 ך1..תרחי / 5.



 60 אא 29

 זכרז רתפו חור אבחמכ שיא היה 2

 ןויצב םכימ יגלפכ
 ! הפיע ץראב דבכ עלס לצכ

 זפיאר יניע הניעשת אלו 3
 ! הנבשקת זכיעמש ינזאו

 תעדל ןיבי שכירהמנ בבלו 4
 ! תוחצ רבדל רהמת םכיגלע ןושלו |

 בידנ לבנל דוע ארקי אל 5

 ! עוש רמאי אל יליכלו
 למדי הלבנ לכנ יּכ 6

 ףנח תושעל ןוא השעי ובלו

 קרעות הוהי לא רבדלו
 בער שפנ קירהל

 ! ריפחי אמצ הקשמו

 זכיער וילכ ילכו 7

 ץעי תומז אוה
 רקש ירמאב םכיונע לבחל
 : טפשמ ןויבא רבדבו

 ץעי תובידנ בידנו | 8

 ! שכוק' תובידנ לע אוהו

 ילוק הנעמש הנמק תוננאש םכישנ 9
 ; יתרמא הנזאה תוחטב תונב

 תוחטב הנזגרת הנש לע םימי זס
 : אובי ילב ףסא ריצב ּהלכ יכ

 תוחטב הזגר תוננאש ודרח 11

 ! שכיצלח לע הרגחו הרעו הטשפ |

 סכידפס שכידש לע 12

 :'קרירפ ןפג לע דמח ידש לע

 60 ג 541 [

 ילא הוהי רמא הב יכ

 היראה הגהי רשאכ

 ופרט לע ריפכהו

 שיער אלמ וילע ארקי רשא
 תחי אל שלוקמ

 הנעי אל שנומהמו
 אבצל תואבצ הוהי דרי ןכ
 ! התעבג לעו ןו'צ רה לע

 5 ןגי ןכ תופע סכירפצכ
 שכלשורי לע תואבצ הוהי
 ! טילמהו חוספ ליצהו ןונג
 6 וקימעה רשאל ובוש

 ! לארשי ינב הרס

 7 שיא ןופאמ' אוהה םכויב יכ

 ובהז ילילאו ופסכ ילילא
 ! אטח םכידי שכל ושע רשא

 8 שיא אל ברחב רושא לפנו

 0 ונלכאת שדא אל ברחו
 ברדה ינפמ ןל םגו

 : ויהי סמל וירוחבו

 9 רובעי רוגממ ועלסו

 וירש סנמ ותחו

 ןויצב ול רוא רשא הוהי םשכאנ
 ! טכלשוריב ול רונתו

 סת אא א

 1 ךלמ .ךלמו קדצל ןה

 ! ורשי טפשמל םכירשלו

 ץ ה >ז ₪ ₪ 5 סי 10 א א.

 224. העת 30, 94:139:154.158,173,178,182, 204, 4 2250
 253, 260, 270. = קירהלו 245 --קירהלא 24 -- קירל 1 -- ר קוו
 ד 99. בער -- ר ₪ק.140 130.  הקשמו, 30. | רסחי 12

 2%4 -- רופי 1076

 7. ילכו --- ' 115 - ילכו 1, 80. 130 210, 252, 253, 8, 0,
 264 -ך וילכו 220. | אוהו 30, 96,150. | תומיז 6, 150 -- תורומז

 12ַ1-- תרומזמ 14 םכיינע 25, 72, 126, 14%, 242 22%:

 271 4, 659 'ק: קזותס 10 ; 0868 1. ירמיאב 6. רבדלו
 251. - ןויבא -- ןומא . : /

 8. בדנו 4. תבידג זפ דזה 201201. אד 5 ל

 תבידנ 2% 91 1 בוקי -- ץעי. 40 -- םבכוקי ץעי 1.

 9. תננאש 249. | הנמוק 112.150,2%2.  ןעמש (סתש 1. ולוק
 קממס 91. | תונב 0.146 173 -- םכישנ )6. | .תרחטב 281 --

 תוחטוב 93, 96, 112 1% 252 -- תחטוב הניזאה ז,

5% :93 :4 
 ז0. תוחטב , 72 --) \ 290, 281, 283 -- תוחטוב 1 5, 2

 154,168. אנ ריצב זֶדָג -- ריצק קחתוס 2:3. ףיסוא 182 --ףסוא

 1,17,93,112,150,158,246. ילב--אל 182. אבי 4 17, 0%

2,,, ,154 ,150 ,144 ,115,126 ,114 ,112 ;96 :93 ;72 

.3 ,264 ,260 ,258 ,251 ,22 .227 ,220 224 :195 

 נג. ודרהד 17. | הוגר --ז ק.185 93. | תוחטב 2: 130 --

 ו , 281, 283 -- תוחטוב 6 הטושפ ז, 17,30,72, 93,
 112,114, 10,158, 224, 226, 246, 253, 254, 28, 260, 264 ; קז!תוס

 128. | הרועו 1, 2,17, 21, 30,72, 82, 03, 96, 6%

 210, 224, 226, 227: 246, 246, 23, 258, 260,264, 283 ; קזנמס 1

 הרגחו \ 4 -- הרוגחו 1. 3, 17: 24, 10, 67, 72, 82, 80, 91, 01,

4 ,44 ,141 ,130 ,130 ,116,126 ,100,102,112,115 

4 ,254 ,262 ,21 ,2%0 ,240 ,246 ,245 ,242 ,220 ,210 ,179 ,172 

 260, 1'264,288, 1סס'1, 691 --הנרוגחו 14%.  םכיצרח ןזווגס

 12. םבידפוס 1, 4, 26, 93,112,1ף0 -- םכירפס ץזוווס

 הדש 23,150, 154,182,198, 224, 22%, 226, 227, 253, 2%8,260 ;

 קזותוס 1,158 ; (ס6 140 -- ידשי 4 -- ש טק זג= + לע 1"

 -- לעו 190, קתותוס - הירופ 1, 4, 17,340, 72, 93, 6, 2,

; 687 259 ,249 ,246 2270 ,224,220 ,210 ,158,172 ,150 ,112,114 

 קתנתס 130. | -

 4. הוהי 1%-- ינדא 2: ילא , 4 אלמ וילע , 10.  ;םיעור

 93,112 -- םכיערה 1. םכלקמ 4 אל 1%-- אלו 4

 הנעי -- הלעי 4.
 5- םבילשורי 96, קעגמס זז<. | ןננ 3. - החפפ 24, 0

 ספ: זסס) זס2, 12,114, 115,116,126) 128, 130, 141, 144

.4 ,269 ,204 ,260 ,258 ,254 ,252 ,250 ,246 ,242 ,20 :105 

 6. ובש 102,113: 245, 669 2 -- רוס 250. | ינב -- תיב
 150,182,108: תש 4

 7. שיא , 2: ילילא -- ילילאו 2.

 172 -- ילילא תאו 30, 72. | השע 4.
 8. רושא -- אוהה םבכויב רושא

 115.  םכדא ,96.  ולכאת קממס 128. %סנו 24-- םבגו קונוס
 9. ול-- אל 253,260. וירחב 154. ווהי זס.

 5 ו 96 --= ! \ 3 4: 20, 72 82, 89: 94: 99 ָ,%

1 ,281 ,270 ,264 ,200 2 ,227 :225 ,224 ;179 :173 :172 

 ותחו ₪ק.ז8: 102. | רשא קוומס ול רשא 176. | דונתו 5.
 .םבילשוריב 6.

 ילילאו -- ילילא שיאו 1, 22

 =בהל 220. בכרי 2
 אל 1%--אלו 150 -- אל יכ

 < ז. ךולמי ף3, 96,150. = ךלמ , 14%. | םבירשלו -- םכ , 101 -
 וירשו ףָג- .- טפשמ זק, 72; 151,158, 224 -- טפשמב 30,1%0--

 קורל םב.[ום. זנ2.  ררושי 1,800 174 202722 08:06.

 159, 224, 252, 28, 200, 204, 281 -- שי [טק. דג; 4.
 2, איבחמב 252 -- אבחמב 1: רתס 4.

 [0ק.145 24%. - םכרז 2.148 2% -- רך קזומס ע 6.

 ןויצב 102. 4 5. לצב 6.

 2. אלו --ו 150 --) 0.45 140. - הנעשה
 םכיאור 1.72: 93, 96, 112,126, 210,246, 260, 262. | ינזואו קז!תוס

 96. | םכיעמש , 96 -- טק. 85 91 -- םכיעמוש 112, 210, 258 -=

 םכישרח טק. 225 1,224 תגזק. | הנבשקת -- הנעמשת 4
 4. םכירחמנ קוגתמס 99. | ןשלו 281. | םביגליע ףב, 150 -- ןיגלע

 א ירבדל 0 תו
 5. אל 1%-- אלו 1 4, 21,155, 258 ; םטתס ?,10 -- אלא 2.

 יליבלו - - דוע [גק. ג: 82. | ליבנל קצנתתס ו לבל

| + ,182 

 6..רבדי (גק.צ3 82.  ףניוח 252. לא ,93--לע 1,256,126; תש

 ינלפב םברז
 םכימ יג



 40 0. 1 54 1[ 4. (2 ל. 1,

 13 הלעת רימש ץוק ימע תמדא לע דשות דדוש ךמ!תהכ ָ
 : קרזילע הירק שושמ יתב לכ לע יכ !וךב ההסני דנרל 'ךתלנ5

 14 בזע ריע ןומה שטנ ןומרא יכ וניוק ךל וננח הוהי 2
 זכירקבל םכערז היה

 ! קדרצ תעב ונתעושי ףא

 זכימע ודדנ ןומה לוקמ 3
 : םיוג וצפנ ךתממרמ

 ליסחה ףסא טככללש ףסאו 4
 :! וב קקש סכיבג קשמכ

 שכורמ ןכש יכ הוהי בגשנ 5

 ! ץדקדצו טפשמ ןויצ אלמ

 ןפח ךיתע תנומא היהו 6

 תעדו תמכח תעושי

 : ורצוא איה הוהי תארי

 קרצח וקעצ שכלארא ןה 7
 : ןויכבי רמ םכולש יכאלמ

 חרא רבע תבש תולסמ ומשנ 8
 זכירע סאמ תירב רפה
 ! שונא בשח אל

 ץרא הללמא לבא 9
 למק ןונבל ריפחה
 הברעכ ןורשה היה

 : למרכו ןשב רענו

 קדוהי רמאי כוקא התע 10

 תורעמ דעב היה ןחבו לפע

 םכיארפ שושמ שכלוע דע
 ! שכירדע הערמ

 1 5 זפורממ חור ונילע הרעי דע
 : למרכל רבדמ היהו

 ! בשחי רעיל למרכו

 16 טפשמ רבדמב ןכשו
 ! בשת למרכב הקדצו

 7 שכולש הקדצה השעמ היהו
 טקשה הקדצה תדבעו

 | : שכלוע דע חטבו
 8 םכולש הונב ימע בשיו
 םכיחטבמ זרונכשמבו
 ; זרוננאש תחונמבו

 9 תעוה חהצ הרבה

 ! ריעה לפשת הלפשבו

 20 (כימ לכ לע יערז שככירשא

 ! רומחהו רושה לגר יחלשמ

6-1 

 1 דודש אל התאו דדוש יוה

 ףךב ףדכב אלו דגובו

 צב 182 תפס 710 א.

 2. ונינוח 96 -- ונינח 1, 190, 224, 260, 27, 280,281, 284,

 וניויק 496,182. | םכעורז 1:17,23, 2%, 30,72,03,96,1011 12

2312 ,240 ,228 ,22 ,226 ,22% ,224 ,126,150,1%4,155,175,182 

 258, 260,264; קזנמס 2,130,175 ; (סע₪ 04 -- וניתער] 2לז ב

 םכיערז וניתעושי 1, 4, 30, 89, 91: 93, 96,150 6

 178,182,225,226,227,24%5,246,260. תעב 28 2%--ב ₪

 14 2. ו

 3. ורדנ --נ קווחס ג 99. = ךיתוממורדמ 7
 1 54: 175: 224 -- ךיתממורמ 3, 23: 72, 899, ,,,,86),

 226, 227, 249, 250, 253, 258, 200 ; ז!תגס 82 -- ךתוממורמ 5%

 -- ךתממורמ 2, 25: 67, 91, 99, 1009 42 6

 251,252 : קזומס 173 -- ךיתממרמ ,,832)6808) 2450

 260, 2לד 4. וצופנ 112 -- וצפנא 4

 4. ףסואו 9,112,253. | בהללש !06 1. | ףפוא 6
 ול קישמכ ף3ּ -- קשמב קעומגס 00, 0.

 קקוש 1, 2: 417: 23: 25: 82, 93: 94: 96; 99, 112, 114, 4

.249 6 ,245 ,227 ,220 ,22% ,224 ,154,168,173,182 ,150 ,149 

.4 260 ,253 ,250 

 5. ןכש (גק.ז8 15% -- ןכוש 1, 3, 91, 93, 96, זז 6%

 176, 224, 249. | םכורמ -- םכ טק. 9 אלימ 4.

 6. תנמא 4, 82, 6. ךתע 1: 4,17: 25, 30, 72, 80, 91, 49
2 226 ,105 ,182 ,175 ,173 ,168,172 ,160 ,150 ,128 ,116 ,96 

 253, 258, 260, 260, 271, 270, 281, 4 זרעושי ןפח

 עו 20. - ןסוה 1.93, 96, 150, 224, 228, 245,258. | תועושי 1,

4 210 ,115,150 ,90:101,112,114 ,94 :93 ,89:91 :23 :17 ,4 

 246, 249, 262,258, 264 -- תועשי 253,260.  המכח 6

 145, 168,176, 226, 228 ; 1016 113 ; תטתט 1. אוה 4

 ורצא
 7. ןה 076 הנה 1:28.  םכלרארא 1 -- םבילארא 06

 182 -- םכלאראא 175. - הצוח 1, 4, 25, 30, 72, 50:01:

 1ז2, 1ז6כ144,150,172,173,180, 182, 105, 224, 227,261, 0

 258, 260, 270, 687 ; קנווס 24, 82 ; !סזז6 140. | יכאלמו 6.

 8. ז-רוליסמ 1. 4, 17, 93, 96, 150,224, 200, 264. | תבש ----

 רבש 14%. רבוע 93,112,1ף0, 208,281 ; קתותס 2. | חרוא 5,

 93,112,160. ריפה ף:,150. 9 םכרע 99. | אלו קס 2

 9- הללמוא 8ס,ףָב, 112 -- הללמא למוא 1%0.  ריפחה -- יפ ג.

 186 82. | היהו 1, 2,17, 23, 10. 03: 9" +
,270 ,204 ,260 ,240 ,240 ,24% ,228 ,226 ,182 ,180 ,108,160 

 !ס66 2, 4,116 ; תטת6 72, 224, 2%8 -- היהי) 168. | הברעב קזוזמס
 5 רעונו 1, 4, 93: 96 ,

 13- ץכק 2. וב הלעת 0 -- ה טק. 14. 011006 110 -- ת
 חנק. דג. 91. יי 6% לע 2%--2 [0ק.ז45 15%. לכ 1

 14. שטונ 1, 93: 96,112,150,224 -- שטנ ונ 258. | ריע , 2.
 בזוע 93, 96, 112, 150, 154, 224, לפוע 1, 93, 96, 150

 רעב :%0.  תרעמ 82. | םכוארפ קונמוס 91. | םכורדע קננתס 4.

 1%. םכורממ -- הוחי םכורממ 249. = למרכהו 2
9 271 ,270 ,200 ,21,263 ,224,227 ,210 ,180 ,172 ,150 ,126 11% 

 659 'ק ; קונתגס ז 13 ; (סוז6 2, 25, 82, )1,130 -- כ (טק.186 4.

 16. רבדמב -- ב 2% טק. 8 4 רבדמב טפשמ 5 .

 טפשמ , 6- הקדצו , 5.
 17. השעמ דפ הקרצה .תדפעוהםכולש 062 5 =רהובעו
 82,01,102,112,154,178, 224, 24%, 260, 264 -- תדובעבו 4.

 18. תונכשמבו -- ב טק. 45 89 -- תונחנמבו 253. | םכיחטבומ

 ז82. | תחנמבו 30, 102, 22%, 281, 281 -- תוחונמבו 4, 17, 23 5

.245 ,175,182 ,168 %,,ָ,,;, ,80:93 ,82 

 2%2, 264 -- תוחנמבו 3, 24: 04, 114, 712 1

: 20 ,271 ,270 .260 ,200 ,2%8 ,2%4 ,253 ,226 2 ,224 ,210 ,16 
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 הארת אל זעונ שע תא
 עומשמ הפש יקמע בע
 : קרעב ןיא ןושל געלנ

 ונדעומ תירק ןויצ הזח
 הונ םכלשורי הניארת ךיניע
 ןעצי לב להא ןנאש
 חצנל ויתדתי עסי לב
 : וקתני לב וילבח לכו
 הוהי רידא שש כא יכ
 םכירהנ םכוקמ ונל

 םכידי יבחר .םכיראי
 טיש ינא וב ךלת לב

 ! ונרבעי אל רידא יצו

 ונטפש קדוהי יכ
 ונקקחמ קדוהי
 ונכלמ קדוהי
 ; ונעישוי אוה

1 

9 

20 

21 

 וקזחי לב ךילבח ושטנ

 סנ ושרפ לב כנרת ןכ
 ללש דע קלח זא

 : וב ווזב שםיחפפ הברמ

 יתילח ןכש רמאי לבו

 : ןוע אשנ הב בשיה שעה

 וכ
 (;ג

24 

1 6 42 1 8 5. 00.1 

 : אשנא התע שמורא התע
 דו שק ודלת ששח ורהת

 ! וטכלכאת שא םשכחור

 12 דיש תופרשמ זשכימע ויהו

 ! ותצי שאב שיחופכ םיצוק

 13 יתישע רשא םכיקוחר ועמש

 = + יתרבג זכיבורק ועדו
 14 םכיאטח ןויצב ודחפ

 טכיפנח הדער הזחא
 הלכוא שא ונל רוגי ימ
 : םכלוע ידקומ ונל רוגי ימ
 זכירשימ רבדו תוקדצ ךלה
 תוקשעמ עצבב סאמ
 דחשב ךמתמ ויפכ רענ

 שימד עמשמ ונזא שטא
 ! ערב תוארמ ויניע סכצעו

 ןכשי שכימורמ אוה
 ובגשמ שכיעלס תודצמ

 : זכינמאנ וימימ ןתנ ומחל

5 

16 

 ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ
 ! שכיקחרמ ץרא הניארת
 ;רמיא הגהי ךבל

 לקש היא רפס היא

 : וםילדגמה תא רפס היא
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 ! ןויצ בירל שכימולש תנש

 תפזל הילחנ וכפהנו = 9
 < תרירפגל קררפעו

 : הרעב תפזל הצרא התיהו
 הבכת אל שמויו הליל זס

 הנשע הלעי םכלועל
 ברחת רודל רודמ
 ! הב רבע ןיא שכיחצנ חצנל

 דופקו תאק ;דושריו 11

 הב ונכשי ברעו ףושניו
 : והב ינבאו והת וק קרילע הטנו

 וארקי הכולמ שש ןיאו הירח 12
 : ספא ויהי הירש לכו

 זכיריפ היתנמרא התלעו 3
 הירצבמב חוחו שומק
 זכינת קדונ .התיהו
 : ;דנעי תונבל ריצח

 זכייא תא םכייצ ושגפו 14
 ארקי והער לע ריעשו
 זריליל העיגרה שש ךא

 ! חונמ הל האצמו

 טלמתו זופק הננק המש 5
 הלצב הרגדו העקבו
 תויד וצבקנ שש ךא
 !: ;רתוער השא

 וארקו הוהי רפס לעמ ושרד 16
 הרדענ אל הנהמ תחא

 ודקפ אל התוער השא

 קרוצ אוה יפ יכ
 | ! ןצבק אוה וחורו

 2 6. אאאזטי יפה 1.

 1 עמשל לכיוג וברק
 ובישקה םכימאלו
 האלמו ץראה עמשת

 ! ;ריאצאצ לכו לבת

 זכיוגה לכ לע הוהיל ףצק יכ
 שכאבצ לכ לע המחו
 : חבטל שכנתנ שכמירחה

 3 וכלשי םכהיללחו
 זכשאב הלעי םכהירגפו

 :! שכמדמ פכירה ופמנו

 4 זכימשה אבצ לכ וקמנו
 זכימשה רפסכ ולגנו

 לובי שכאבצ לכו
 ןפגמ הלע לבנכ

 : קדנאתמ זרלבנכו
 5 יברח שימשב התור יכ
 לרה ודא לע חנה

 : טפשמל ימרח סע לעו

 6 כד האלמ הוהיל ברח
 ּבלחמ תרגשהה

 קכידותעו שכירכ םכדמ

 שכיליא תוילכ בלחמ
 הרצבב הוהיל חכו לב

 ! שכודא ץראב לודג חבטו
 7 שכמע זכימאר ודריו
 שכיריבא זשכע שכירפו
 שכדמ םשכצרא התורו

 ! ןשדי בלחמ םכרפעו

 8 הוהיל לכקנ שםוי יכ
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 5. התויר 1, 93. | הנהו 150.  לעו -- לע 150. טפשמב 6.
 הנשדוה 96,116.

 םכדמ -- םבדמ הנה

 6. האלמו 150. - םכד ₪ק.145 <
 224,258.  בלחמ - - םכדמ -- םכירכ 4.

 96 -- שכרו 14%. | םכירכ קזותס םבירפ 114. | םבידתעו 71
 22 108,191 687 -- םבכידותע 1: םכילא 1 23, 0
- 264 ,260 ,258 ,252 ,246 ,195 ,149,154 ,116,126 2 ;72,960 
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 זכימ יעובמל ןואמצו
 הצבר םינת הונב
 : אמגו הנקל ריצח

 לולפמ שכש היהו 8
 הל ארקי שדקה ךרדו ךרדו

 אמט ונרבעי אל

 ךרד ךלה ומל אוהו
 : ועתי אל םכיליואו

 הירא םכש היהי אל 9
 הנלעי לב תויח ץירפו

 עכש אצמת אל
 : םילואג וכלהו

 ןובשי .הוהי ייודפו 10
 הנרב ןויצ ואבו
 עכשאר לע שכלוע תורמשו
 וגישי החמשו ןושש
 : קדחנאו ןוגי וסנו
- = 

 6 הי ה

 קרלע והיקזח ךלמל קדנש ;ררשע עבראב יהו 1

 תורצבה ?רדוהי ירע לכ לע רושא ךלמ בירחנס

 שיכלמ הקשבר תא רושא ךלמ חלשיו :םכשפתיו 2

 דמעיו דבכ ריחב והיקזח ךלמה ירא קרמלשורו

 ! סבוכ קרדש תלפמב הנוילעה ;דכרבה תלעתב

 זריבה "לע רשא והיקלח ןב םכיקילא וילא אציו

 רמאיו : ריכזמה ףסא ןב חאויו רפסה תונבשו 4

 רמא הכ והיקזח לא אנ ורמא קדקשבר םשכהילא

 רשא הזה ןוחטבה המ רושא ךלמ לודגה ךלמה

₪ 

 6 אאא. 1 8 וה וז

 7 לרוג ןהל ליפה אוהו
 וקב שכהל התקלח ודיו

 הושריי פכלוע דע
 : קרב ונכשי רודו רודל

 ו

 [ קריצו רבדמ סכוששי
 חרפתו הברע לגתו
 ו הרפת חרפ : תלצבחכ
 ןנרו תליג ףא לגתו
 הל ןתנ ןונבלה דובכ
 ןורשהו למרכה רדה
 הוהי דובכ וארי המה
 : וניהלא רדה

 3 תופר כידי וקזח
 : וצמא תולשכ זכיכרבו
 4 בל ירהמנל ורמא

 וארית לא וקזח :
 שקנ שככיהלא הנה
 שכיהלא לומג אובי
 : שככעשיו אובי אוה
 5 שכירוע יניע הנחקפת זא

 ! הנחתפת םכישרח ינזאו

 6 חספ ליאכ גלדי זא

 כלא ןושל ןרתו

 שכימ רבדמב ועקבנ יכ
 5 רברעב כילחנו
 7 שכגאל ברשה ?דיהו

 צץ ג הז מז

 יעובמל -- שובמל 150. | יונב פז. | ןינת 1.  םבצבר
 10106 1 -- הציבר 24% -- ה טק.145 207. | אנקל סַּג -- ה ₪.

 14 90. - אמוגו 93, 96, 150 4

 8. לולפמל 96. | ךרדו 6 2, 309: 9

 351: 366: 383: 192; 490, 526, 613 -- לא 4. = שדוקה 260, 4
 283. | ונדבעי 286. | אוהו אמט אוהו 4.  אוהו 158. | ךלוה 2
76 ,93.96.1021 ,91 ,23 

 182,105; 224: 245: 240: 253: 259, 260, 264, 687. | םכיליוא זו5

 -- םבולואו 6 1. ועתי קנס וערי .150 -- וב ועתי 264

 9. אלו 1. | הוירא 96. | ץירפו -- ןתפו 224. | תויח , 180 --

 ח נע. 45 1. לב -- אל 4. אלו 30.72: 15%. - אצמי

 225, 121,425 : קתומס 493 -- ןוצמת 490. םבש 74

 10. *ודפו 1. ןובושי 1, 2, 4, 26, 30, 80; 91, 3, 96, זס,
2 210 ,182 ,172 ,155,158 ,150,154 ,114,118,126 ,112 

 253, 258, 260, 207 : קננתס 04,113 -- ןבושי 180. ואבו לוג 9.

 20 תו.

 ןויצל 4.96: תטתס 40.  הנירב 03,96, 224. | ןושש - - - תחמשו

 218 12 תרחמשו -- ו ,2 5 ונישי -- שי טק.
 99- ןוגיא 7.

 1. 00 תוק8ת6% 1600 46,1 30 0,8ְ4, סטתה 2 000.18; ז3,1ו7 4

 20,19.  העבראב 158, קזומנוס 1. הנש , 6. ירע ,

 הדוהי -- ד . 4. = תורוצבה ,,%7ְ 246 -- ת 1.

 2. קשבר 28: --הקש בר 155, 687 : 86 6% ]וטו זז

 1794 המילשורי 1 3: 17: 30 72, 93,

 158, 226, 227, 228, 245, 240, 253, 2ף8, 260, 264, 270, 271, 281 ;

 קוותס 1ז4 | (סו6 82 -- מ טק. זג. ףז -- םכלשורי היקוה

 6. דומעיו 112, תלעתכ 3 תליסמב זי.

 1 60, 198, 224, 226, 260, 264 -- תלסמ לא 89 -- תלפמב לא %.

 סבכ 30, 15א, 168, 226, 260, 264 -- קצומוס שבוכ 4.

 2. וילא , 262.  הנבשו 8, 116 -- אנ טק. ג ף4.  רפוסה 1,

249 ,224 ,210 ,168 ,150 ,126 ,116 ,112 ,6( ,93 :1( ;72 4 ,2 

 2%8, 260, 204, 1. חאיו 30, 4
 4. םבהלא זו 4, 72, 82, 01, 96, זז 6, 150, 154: 15,210

 249: 253, 2ף8, 260,204. | הקש בר 9פ,172,170,15% 7.

 . בר לורנה

 2 =-ר
 "ררנ

 לא אנ (טק. דג. והיקזח לא -- והיקוחל 6.

 17. ב4 אוהו 8 םבהל טק. 8. 160. | ןהל -- ןיהל 182 -- םכהל
 דנ 4: 10 72: 89: 145;93:126: 150, 155. 220, 245, 207 : ץוומס

 130 -- ] טק. 4 5- התקלה -- ת קזותס ה 89.  םבהל , 3
 -- ןהל 2, 17 30:72: 82,130, 145, 154: 182, 246: ץמנתס 3

 [0 141. | םבלוע דע הושריי םבלוע דע 96. | הושרי 1, 30 2
 158, 245, 252: 253, 260 -- " טק. 45 140. - רדל

 בוהו 4 145 -- רדו 1.

 ז. םבוששי זמ 8ת. 11מ.- +. וששי (סע6 321 -- םבששי

 160,172: 355, 601 -- םכושושי 4, 20, 72, 89, 93 90 9

 150,154,155, 182: 240, 301,491, 493: 1076 2 -- םכשושי

 226 -- םבוש (טק.18 113. הייצו 150, 248 -- ' 100. 14

 הברע -- הרקע 205.
 2. חורפ ף6, 126, 150, 172, 182, 24%, 2%2, 268, 260, 264, 12

 687 : קמומס 110,173. | תלג 30,173, 297,337. | הל ןתנ 0.
 14. 180. ןתינ 150. הל--ךל 30, 93; 96. 330, 402, 531 1

 קצותס 1,149 ; טז 180,118 : םטמס 2ף0 -- 6 בל 1.

 ןורשהו -- ורש טק. 18. 139. | המהו 24% -- חמה ודה 2.
 : וניהלא רדה הוהי וניהלא דובכ 40. = וניהלא ג ,14. 175 --ל 4.

 2. תלשכ 4,116, 195 -- תולשוכ 1, 89, 4
 4. ירמא קזותס 150. וקח 96. | םכקנ , 568 -- אה 21
 אבי 1" ז,4,17, 7, ,,,75

 224, 226, 2%2, 2%3,2%8,260, 2604, 7. אובי - - לומג , 1.

 םכיהלא -- וניהלא 224 4:2. | םבכעשיו אובי גק. :84- 14.
 ארי 27/0379 722 912 025 062 118 101, 159, 1710 224,

 240, 252, 253: 2%8, 200 4. שככעישויו 1, 93, 96. 150

 198, 212, 224, 253; 2ף5, 260, 337 -- בבבעשויו 2, 3, 17, 23:

,227 220 1182220 2 :149 ,144 ,126 942 

-7 ,204 

 5. םבירוע ,\ 224 -- םבירוויע 96 -- םבירויע 4, 93 -- םבידוע קענתוס
 110. | ינזואו 96 -- ינא 19%. | הנהתפת -- ת 2" 00. 4"

 6. לייאכ 6. ןור תו לכ 300 30 2 800 0012, זק,

 150,154,182, 210, 224, 225, 226,252 ן קוגתס 04. | םכלא 0.

 4.3. - ועקבנ --ו, 17 -- ב 1טק.180 24. | בילו
 7. התיחו 96. | ברשה קזומס ןורשה 22%.  םכגאל -- םכימ



60. 1 

 שככל תצשו "כא ךלמה רמא קרכ !רושא ךלמ 4

 חטבי לאו :! טפפכתא ליצהל לכוי אל יכ וחיקזח 5

 הוהי ונליצי לעה רמאל הוהי לא והיקזוח שככתא
 כא +: רושא ךלמ ריב קראזח ריעה ןתנה תל 6

 רושא ךלמה רמא ?;דכ יכ והיקזח לא ועמשת

 שיאו ונפג שיא ולכאו ילא ואצו הכרב יתא ושע \

 יתחקלו יאב דע :ורוב ימ שיא ותשו ותנאת ל
 ץרא שוריתו ןגד ץרא םשככצראכ ץרא לא שככתא

 רמאל והיקזח שכתא תיסי ןפ : םימרכו שחל 8

 וצרא תא שיא זכיוגה י'הלא וליצהה ונליצי הוהי

 קדיא דפראו תמח יהלא היא :רושא ךלמ דימ 0

 ימ :ידימ ןורמש רא וליצה יכו שכיורפפ יהלא 20
 פכצרא תא וליצה רשא הלאה תוצראה יהלא לכב

 ושירחיו |! ידימ שכלשורי תא הוהי ליצי יכ ידימ 1

 רמאל איה ךלמה זרוצמ יכ רבד ותא ונע לו

 לע רשא והיקלח ןב םכיקילא אביו : והנעת אל 2
 לא ריכזמה ףסא ןב ודאויו רפפה אנבשו זריבה

 ! הקשבר ירבד תא ול ודיגיו שכידגב יעורק והיקזח

 0 ו א ו

 סכתיו וידגב תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ ?היו
 רשא זםכיקילא תא חלשיו :הוהי תיב אביו קשב 2

 44 ו יפת
 < הרובגו הצע שכיתפש רבד ךא יתרמא ! תחהטב
 6 הנה יב תדרמ יכ תחטב ימ לע התע המחלמל

 זכירצמ לע הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע תחטב
 הערפ ןכ הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסו רשא
 7 רמאת יכו + וילע טטיחטבה לכל כירצמ ךלמ
 ריפה רשא אוה אולה ונחטב וניהלא הוהי לא ילא

 הדוהיל רמאיו ויתחבזמ תאו ויתמב תא והיקזח
 8 קדתעו : ווחתשת הזה חבזמה ינפל שכלשורילו
 ךל קדנתאו רושא ךלמה ינדא זרא קצנ ברעתה
 : קכהילע םיבכר ךל תתל לכוח סכא םיסופ םיפלא
 9 זכינטקה ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו
 זס התעו : סכישרפלו בכרל שכירצמ לע ךל חטבהו
 .התיחשהל תאזה ץראה לע יתילע הוהי ידעלבמה
 ! התיחשהו תאזה ץראה לא הלע ילא רמא הוהי
 11 רבד ;דקשבר כא חאו'ו תננבשו םכיקילא רמאיו
 לכאו ונחנא םכיעמש יכ זרימרא ךידבע ללא הנ
 ! המוחה לע רשא םכעה ינזאב תידוהי ונילא רבדת

 12 ינדא ינחלש ךילאו ךינדא ללאה קדקשבר רמאיו

 קכישנאה רע אלה קדלאה םשכירבדה זרא רבדל
 תותשלו שהיארח תא לכאל המחה לע םכיבשיה
 14 לוקב ארקיו הקשבר דמעיו ! זכַכִמע םהיניש תא

 לודגה ךלמה ירבד תא ועמש רמאיו תידוהי לודג

 לב ]7 5 םפ 0 0 א

 224, 22%, 226, 227, 242, 27 -- םבהינש ימימ 1 57409

 158, 180, 210, 258: 107060 3, )1,17% -- םכהינש הימימ 93---

 םבהניש ימימ 116 -- םבהיניש ימימ 4, 168,245, ךסס ; סח 2,1ךצ

 -- םכהולגר ימימ 2 150, 253, 260, 264, 281, 650 'ק ; (0ע66 82--

 םכהינבו םכהילגר ימימ 96. | םבהמע 2%, 2.

 13. הקש בר 89,155,176,687.  ורמאיו עפ 176.  אנועמש

 20,280. תא 271. רבה ג  לודגה
 14. ךלמה רמא חכ . 82. | לאמ 96. | אישי

 94,96,112,1וכ,114, 1,160 6 195, 0

 224, 226, 228, 245, 252, 258, 270, 687 -- 'שי 4. | בבל , 72 --
 םבבתא 252, 2%, 2589 70-

 1%. לא קחזתוס 1%4.  םככתא -- םככתא םככל 96. לא --רמאל
 לא 96. | הוהי לא , 4. | אלו 1,154,155, 172, 182,198. 8%

 260, 288, 601 ; (סח6 2% ; םטתס 224 -- לאו ף-- | ריעהא 1.
 16. ךלמ והיקזח 96. | ךלמה --ךלמ 130,154.  רשא רושא 4.
 יתוא 93. | שיא ואצו 250. | שיאו -- תחתו 155. | ותניאת 4

 עי יול ורב 93, 115, 120, ,71.

 17. יאוב 182, 224, 687.  םככתא ,\ 224. | םבכצראב 02

 06 158.  ץרא 2"--ץרא לא 258,260. שרית 4
 116, 154, 224, 226, 240, 2%1, 252, +. םכימרכו םםימו 4
 18. תריסי קעונגס תרישי 245 -- קנס תרימי 99 -- ריסי 4.

 והיקזח -- הוהי לא והיקזח 82, 172, 242. = ינלצי 260, 264. | וליצה

 150 --ולצהה 154. - וצרא -- ר ק.3 7.
 19. דפראו -- א קזותוס פ . היא 2"-- ה'או 30, 72, 2

 2589, 0. םכיוורפס 14 -- םביאורפס 96 -- םכיורפס תרמח

 12 לכ קש 110,188. וליצה -- ןוליצי 4 1 ראו 1

 ןורמוש 153 -- 1 , 116 -- 218 1:

 19.20. תרא -- (8) - - ןורמש ,.
 20, 21,22. 5ַטָק, ₪ 4

 20. 00.96. | ימ \ 40 -- 'מו 93. | יהלא , 17. | הלאה ,3
 --לאה 154. וחימ 115. יכו 230.  ליצי קזנתס ליצה

 תרא 2,

 21. ושרחיו 4, 11% -- )4ז8.808. םכעה 180. ותא , 96 -- ותוא

 182, 252 -- םכעה ותא 126. | רמאל איה , 253,258,260. איה <
 --אוה 72,116.145.  והונעת 72,93,6,114,145, 71
 22. בוקילא קזגמס 96. | לע , 158.  רפוסה 2

1 ,204 ,260 ,2%8 ,2%3 ,240 ,224 ,210 ,178 :160,175 ,115,150 

 601. - חאיו 40,252. | והיקזח -- והיקלח 8, 150, 178 ; קונוס 1,
 115,149 | יערק 17,1589,226. לכ תא 93. הקש

-7 :155 :93 

 1. והיקוח -- והיקדצ 4. תא , 4 קש 1.

 2. תא \ 4,30,168,24% -- לא 172. - והיקלח ןב םכיקילא
 תאו" 08 :ז%. | אנבש --א ₪ק.ז8 94. | רפסה 3: 23:
 30:70, 82:89. 91.93, 94: 99, 112, 113, 114,116,126,ו9, 4

 ילא 6

 14%- תחטב -- ₪ ץוגגס ח 4.
 5. יתרמא --' \ 17: 30, 150, 154; 158, 175, 206, 226 תוגז8. 8
 נמק. 200: 531: 540, 562, 570, 576, 602 וחזק. 612 ; םטמס 227--

 רמא 166. | הציע 93.96. | התעו 150, קתותס 1 ; (ס6
 יה 0 5,6. תחטב - - - יכ ,%6

 6. תחטב -- תחטב תנעשמ ףָּג -- תחטבא 89. .  הנק 4
 לע 2%-- ךלמ לע 1. | וילע 1%-- וילעמ 4 --וילעב ף3. | ןכ --ןב
 קוותס 99,158.  םכיחטובה 3, 96, 126, 249. = וילע 2*--וב

 249 -- וילע וב 6.

 7.יב 116.  ורמאת :
 ןילא 13.  אוה אולה ונחטב 00. 136 ב

 הוהי לא ילא ,44
 אלה 1, 2, 4, 24,

072 80: 92: 94, 96, 101,102,112,114,116,116,128,1010 ' 

 ז 44 150 154, 158, 168,172, 175, 176, 182, 105, 224, 226, 9

 246, 2%0, 253: 254: 258, 204, 200, 687. | אוה , 252. רשא

 ריסה , 19%- רשא , 40. | תא , 140. | ויתומב 3, 93: 90. 2
 114,172, 22%: 249: - ויתוחבזמ 1,906. הדוהי 1:

 םבילשורילו 6. ינפל -- רמאל 17 -- ינפל רמאל 159, 0-

 8. תא ,72 -- לא 250. - ינדא \ 30 --ינודא 91. | ךלמ 2
 268, 260 264 -- ךלמ ךא 1,003,261.  ךל -- -- םביפלא פו

 פי" ל 2 םכיבכור ס3; 56, 1892, 14.
 9. ינפ , 80. | "ינרא ידבע דחא 1םק, 30 172. 0 חצו 212 =

 תזדא קזותס 115, 06 1. םבישרפלו -- 5 (סע66 ה 24
 וס. לע--לא 30,72,144,150,1%4. | תאוה -- (6)) -- התיחשהל
 5 רמא -- ילא 182 -- מ נק. 12 לא חלע -- א ה

 טק. זג. ף1. | תאזה ץראה לא -- הילא 149. | לא -- םבירפס לכב
 אערא לע קפ םכגרתש םכגרתמה לע אמיתו לא בותכ ונלש 6.
 138 ;גמנסת לע ות 1, 82, 93, 96, 150, ז 64 תגתק. 182 (ס6ס 1

 התיחשה? ף3, קענמוס 1:

 וג. אנבשו--א גק.:45 82.94.  חאַ 30,72,168. הקש בר
 5. 7. םכיעמוש 71. ונילא -- ונמע 14-

 ינזואב - המחה 72, 155: 250, 208, 200, 264, +.

 12. הקש בר 176,687,89,15%. | לאה -- לא לאה 06 -- לעה
 :60.  ךינודא - ךיליאו 89.  ינדא ף3. תא [ק. 4. ףמ.

 הלאה ,180. | אולה 2. | לעמ 146. | םםיבשויה 93: 9 2
 126,253. - המוחה 1.2: 3: 4.17: 23; 24. 2%, 30, 67, 82, 80, 1

2,,,,,,,,, ,1 ,100 ,99 ,96 :94 :93 

,225 ,224 ,105 ,182 ,178 ,139,141:144,154,168,172,176 

 227: 245: 246: 249, 252, 253, 260, 270, 271 4. | לובאל 44

 224.7 תא 2 6% םכהיארח טק. 18 82 -- א , 17

---- 687 ,242 ,226 ,210 ,182 ,173 ,155 :154 ,114 ,113 ,100 ,4 

 םכאירח 227 -- םכהיארוח 116,168,172 -- םכהירוח %

 224 -- םבהרוח 153 -- םכהירה 158 -- םבהירחא 245 -- םכתאוצ

 253: 200, 264, 271 4, 281, 659 'ק -- םתאצ 4-

 תתשלו 10,178 -- אתותשלו 91. | תא ,96. | םכהיניש ---

 תטתס -

 םכהינש 23: 40, 89, 94, 112, 141, 149, 15%; 172, 5%



 6. אא 9

 ןוח תאו ןזוג תרא יתובא ןתיחשה רשא סכיוגה
 תמח ךלמ קדיא -! רשלתב ירשא ןדע .ינבו ףערו 1

 ! קרועו ענה .םפיורפס .ריעל :ךלמו  דפהא :ךלמו
 והארקיו שכיכאלמה דימ ספירפסה תא והיקזח ורקיו 4.

 : קרוהי ינפל והיקזח והשרפיו .קדוהי ריב ללעיו

 תואבצ הוהי . ? רפאל .הוהי לא* והיקזח 'ללפתיה
 שכיהלאה אוה התא וכיברכה בשי לארשי יהלא
 תרא תרישע קדתא ץראה זרוכלממ ירכל ךדבל

 עמשו ךנזא קדוהי הדטה | :ץראה תאו םשכימשה ז7
 בירחנס ירבד לכ תא עמשו הארו ךניע הוהי חקפ

 קדוהי שנמא :יח םשיהלא ףרהחל חלש רשא 8
 ; סכצרא תאו תוצראה לכ תא רושא יכלמ ובירחה

 יכ המה ושכיהלא אל יכ שאב שכה'הלא תא ןתנו ז9

 התעו : שודבאיו ןבאו ץע פכדא ידי השעמ שכא 0

 תרוכלממ רב ועדיו ודימ ונעישוה וניהלא קדוהי
 ןב והיעשי חלשיו ! ךדבל הוהי התא יכ ץראה 21

 יהלא קדוהי רמא קדכ רמאל והיקזח לא ץומא
 ךלמ בירחנפ לרא ילא תרללפתה רשא *רארשי

 ךל הוב רילע החי רפד רשא רבדה הז. שא 22
 העינה שאר. ךירחא ןויצ ערב תלותב ךל הנעל

 ימ לעו זרפדגו תפרח ימ חרא ! םלשורי תרב 3
 שודק לא ךיניע שכורמ תנשתו לוק קרתומירה

 יו

 הם סי וס תווי ,/

 4:17: 23: 30, 72; 82, 93: 94, 101,102,112,114,710,116.ז4מ)

,210 ,224 ,210 ,178 ,176 ,175 ,158,172 ;155 ,154 :150 ,144 

 246, 252, 251,288, 200, 270,281.  יתבא 1, ו 2

 1ו4,115,126,141,150,154.155, 158, 17%, 182, 19%, 210 4

 226, 252, 253, 258, 200, 687 -- םבתובא קתוס 96. | תאו 4

 ןוג 154. 253: 258, 200, 270 =-- רוב 6. רוח 3: 14% -- ןרה

 116,198, 227 :.קמתס 150. | ףצרו 80,253. רשאלתב 75
 --רפלתב 23, 93,150, 154, 224, 245,250  קתונמס 140; תגתס

 12. 00.96. | ךלמ היא 55 11%.  דפרא ךלמו -- רפראו 1.

 רפרא 1056 4 הויעו

 14. דיב 1. | םכיכאאלמה 96. | םכארקיוו 1. | תיב לעיו והאר
 1גק. 4. 2 לע רה והשרפיו -- וה טק. 18 4.

 ' 14, 15. והיקזח - - ינפל , 9.
 1 5. לא -- ינפל 4. רמאל 026 רמאיו 6.

 16. לארשי יהלא , 168. | לארשי ; 72.  בשויו 6
 1140 16 1 50, 154, 210, 42 2205 | (=כלרוהבה 1 24, 20. 24

; 28,260 282,208 ,154,172,224,220 ,120 2 :93 :80 

 עומס 139.  םכיהלא 4.  התישע 96,245. תא 1. תאו
 זל. הטהאאא ז. | ךנזא הוק טק. 5 1%%.- | הוהי 1*---ינדא

 149 --יהלא ף33. | ךנווא 93.96.  עמשו - - - חקפ , 3. החקפ

 102. = ךניע הוהי -- הוהי ךיניע 96. |. הוהי 2% 4,340 -- ינדא 1.
 ךיניע 1: 2: 3: 4: 17: 25: 10; 72, 82, 91, 94: 96 .%)

,227 ,226 ,224 ,182 ,176 ,175 :173 ,172 ,158 ,154 150 ,49 1 

 251, 252: 253, 28, 260, 264, 27, 101 : קונתס 4 ב

 3 עמשו 2% קצומס עמשיו 3. | בירחנס -- הקשבר 224. | הלש
 -- וחלש :90. הלא 180. | םבייח 4.

 18. תוצראה -- לאה תוצראה 40 -- םכיוגה 17. 155 תוגש. 8
 228,260, 255: 420, 431, 575: 601, 616 --- תסת קטמ6, 4.

 םכצרא -- םכצרא לכ 200 יבכלמ 1

 19- ןותנו 2, 17:96, 145, 158, 20%, 210, 228, 24, 101, 121,

 477; 636 -- ןתיו 2%3 -- |! טק. צג המה -- הנה 4.

 םכדבאיו 3, 30, 72, 224 -- ]ודבאיו צונוס 4.

 20. אנ ונעישוה 3, 23, 30, 72, 145, 149: 160, 14,160, ז68,ודְג,

 182, 108, 226, 228, 264, 001, 602 ; 107%6 4. תוכלממ -- וכלממ

 טק. 95 :זָב- | וניהלא הוהי 150. | 4 ךדבל 34 והיקזוה טס. 1

 טק. 4 4

 21. היעשי 182. | היקווח 4

 רמאל בירחנס 30 -- בארחנס 2.
.4 2 16 :180 

 22. רבד , 145. = וילע -- ולא 40.  הזב [גק.זג 126. הנעל
 -- ג קעותוס נ תלותב -- תל (טק.זג. 139. | ןויצ תב ₪

 ג ף1- העינה -נ סע טק. א מ. םבילשורי 64

 21. התפרח 224-- תפרח ירה 260.  תפדנו -- ד , 1 -- תפדינו
 93 -- אתפדנו 182 -- תפרגו 154 -- התפדנו 334 -- פ ,-

 התומירה -- יי ; 7,116,158 -=- | 199 דד זרומירה 2, 30 2

 לא 6 לע.זז2.  ילא--- ינפל 4.

 רושא -- 300100: תפס יתעמש

 6 אא 1. 4 .15

 זכינהכה ינקז תאו רפופה אנבש תאו תיבה לע
 : הניבנה ץומא ןב והיעשי לא שכיקשב :כיסכתמ
 ּהחכותו הרצ כו והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו

 חכו רבשמ דע 'םשינב ואב יכ הזה סכויה הצאנו
 4 ירבד תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא : הדלל ןיא
 ףרחל וינדא רושא ךלמ וחלש רשא ;דקשבר

 קרוהי עמש רשא שכירבדב חיכוהו יח שיהלא
 ! הדאצמנה תיראשה דעב הלפת תאשנו ךיהלא

 : רמאיו !והיעשי "לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו
 קרכ שככינדא לא ןורמאת קדכ והיעשי םכהילא

 תעמש רשא םכירבדה ינפמ ארית לא הוהי רמא

 7 ןתונ יננה !יתוא רושא ךלמ ירענ ופדג רשא

 ויתלפהו וצרא ללא בשו קדעומש עמשו חור וב
 8 ךלמ תא אצמיו קדקשבר בשיו !וצראב ברחב

 : שיכלמ עסנ יכ עמש יכ הנבל לע שחלנ רושא
 9 זכחלהל אצי רמאל שוכ ךלמ הקהרת לע עמשיו
 !רמאל והיקזח לא סכיכאלמ חלשיו עמשיו ךתא

 זס לא רמאל קרדוהי ךלמ והיקזח לא ןורמאת קדכ

 תל רמאל וב חטוב קדתא רשא ךיהלא ךאשי
 וו :רתא קדנה (רושא ךלמ דיב םכלשורי ןתנה

 זרוצרַאה לכל רושא יכלמ ושע רשא זרעמש
 12 יהלא טכתוא וליצהה : לצנה התאו טשכמירחהל

2 

 הוה דים יומ

 150, 154, 155, 158,172, 178,182, 210, 260, 270, 281 -- ןב חאויו

 ( 6% תוגזק. 406. ריכזמה ףסא ) 0. ינקז ; 3. ןב א .
 היעשי - איבנה -- ה טק. 845

 4. ורמאיו לוא 23. | והיקזח רמא הכ 28 96. | רמא , 17,72 -
 חוהי רמא 4. החיכותו 4, 04 הספאנו 4. הזה , ףס

 לארשי אאא%%א%%א% הזה 1. | םכינב , 141 --' 6 נ
 קוקו ככ: סבו .96.-5 ;/חדילל 1. 052-

 4. תא -- לא 40.  ירבד , 96 --ירבד לכ 23. | הקש בר
 ד 55, 172: 176. 7- ךלמה 4,96.  וינודא 93.96. | םכיהלא -

 קמ ויוה 195 =- םייח 6. חיכהו 178, 253, 258, 4%
 264 -- חכוהו 30.72,224. הלאה םכירבדב 250.  הלפת -- ה ,

 281 -- הליפת תרא 150 -- הליפת 1,96. | תיראשה ,8
 ז-ריריאש 6.

 ף- אביו 6. ךלמה ,6.
 61 ברהלא 1. 4222. 03:04 11.

 והיעשי , 14%. | ןורמאת -- א טק. ג. 67. = םככינודא 93, 96 --

 קמס םכהינדא 115. הכ יכ 96.  רשא 1%-- א טק. 7.
 יתעמש קחתמס 114. | רשא 2", 30. | ופדנ 6. ךלמה 2:24

 לתא 1כ 3: 4: 24: 30, 67: 72: 99:94, 99, 102, 112, 114. 0
 144,159 752 178,182, 221, 220, 227, 24%, 2ף2, 251,

,281 ,204 ,260 

 7. ןרנ 1: 4, 25. 30: 72, 82. 9. 9 +, 7
 176, 210, 224, 226, 227, 259, 4. וצרא לא -- וצראב 228 --

 ו
 22%, 226, 245 258, 200 ; קצנגגס 04, דב ; דס 6

 שו הקש בר 3051700972 תא 93 224. 5 ךלטה 5.
 עמשי 150 -- עמשא - :

 9. לע -- לא 23, 72, 96, 150, 224, 209, 4 הקחרת 6:

 קצומס 9, 15- ךלמ \ 72 -- 2 1 -- ך טק. 806 4. שוכ
 --כ ₪2.60 3. אצ 93. | ךתא ,1,11% -- ךתוא 93 -- ךמע

 30. | עמשיו 2%, 180. = והיקוח -- * ;72 -- ) , 289 -- ךלמ והיקוח
 הדוהי 1 -- והיקלח קעונגס 1. |

 9,190. והיקזח - - - רמאל ו

 10. רמאל - - - - - הכ ,17. | הכ -- הכ ךלמ 4-- ה קוס א
 ףְפ< " ורמאת 1. הדוהי ךלמ , 254. = .ךאישי 1, 2, 4, 25; 30 4
2240 ,182,210 ,175 ,172 ,168 ,154,755 ,150 ,112,114 ,96 ;93 :89 

 227, 249, 252; 253, 258, 260, 264 -- ךיאש' 19% -- אישי -

 ךיהלאל 0. התא ,46- מב 1, 3. 4, 17: 23, 24, 10 2
2 ,227 ,(114,150,154,158,172.178,182,226,220 ,100 942 :93 

 254, 258, 260, 264, 270 -- ₪) טק. = 0, םכילשורי 6-

 11. תעמש ₪ק.248 139 -- התעמש רשא תא 93,
 150, 258, 200, 204 /-- 48. 488. תא 182. | השע ף6. | יכלמ--

 ךלמ ץצגותס 6 ; 1066 רשא 4. 35 רושא 38 וליצהה
 01.12 [םק. 4 1.

 12. וליצחה 155 -- ולצהה 82,150 -- ולעהה 2%3. . םכתא =



 6 .אא א.

 אלו זראזה ריעה ירא אוב' ל רושא ךלמ לא
 הילע ךפשי אלו ןגמ הנמדקי אלו ץח םשכש הרוי

 ריעה לאו בושי קדב אב רשא ךרדב : קדללס 4

 ריעה לע יתונגו : קדוה' שכאנ אוב אל זראזה 5

 אצו :ידבע דוד ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה 6
 שכינומשו האמ רושא הנחמב הכיו הוהי ךאלמ
 זכירגפ שכלכ זדנהו רקבב ומיכשיו ףלא השמחו

 רושא ךלמ בירחנפ בשיו ךליו עפיו :  שכיתמ 7
 ךרסנ תיב קדוחתשמ אוה יהיו | : קדונינב בשיו 8

 המהו ברחב והכה וינב רצארשו ךלמרדאו ויהלא

 : ויתחת ונב ןדח רפא ךלמיו טררא ץרא וטלמנ

 ל. וי 9 7 9 ו

 וילא נובו רומל והיקזח קרלח כהה םכימיב 1
 רמא ;רכ וילא רמאיו תציבנה ץומא ןב והיעשי

 בפיו :היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי 2
 רמאיו : הוהי לא ללפתיו ריקה לא וינפ והיקוח
 ךינפל יתכלהתה רשא זרא אנ רכז קדוהי קדנא

1 6 \ 1 4. 6 6. 

 24 ברב רמאתו ינדא זרפרח ךידבע דיב : ללארשי

 תרכאו ןונבל יתכרי שכירה םכורמ יתילע ינא יבכר
 .רעי וצק שכורמ אובאו וישורב רחבמ ויזרא תמוק
 2% ףכב ברחאו םכימ יתיתשו יתרק ינא |: ולמרכ
 26 קוחרמל תרעמש תצולה : רוצמ ירואי לכ ימעפ

 היתאבה התע היתרציו םכדק ימימ יתישע התוא
 : תרורצב שירע שיצנ שילג זרואשהל יהתו
 27 קריו הדש בשע ויה ושבו ותח די ירצק ןהיבשיו
 28 ךתבשו |! קדמק ינפל קדמדשו תוגג ריצח אשד
 20 ןע' :ילא ךזגרתה קראו יתעדי ךאובו ךתאצו
 יחה יתמשו ינזאב קדלע ךננאשו ילא ךזגרתה

 תאב רשא ךרדב ךיתבשהו ךיתפשב יגתמו ךפאב
 40 .הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל ;דוו :הב
 ועטנו ורצקו וערז תישילשה הנשבו סיחש תינשה
 41 הדוהי תיב תטילפ הפסיו ! םכירפ לוכאו םכימרכ
 42 יכ + הלעמל ירפ השעו הטמל שרש זרראשנה
 תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת זכלשורימ

 43 הוהי רמא הכ ןכל : תאז השעת תואבצ הוהי

 ץ ה ת 12 2 סיס אפ.

 -- םכיחש 72,160: 245; 258, 288 ; ננס 4,158 --שיחש 3

 -- שיחס ג -- כ טק. 35 128.  תישלשה 80,

 159,227 --ה 30 -- ת,נסז- | שכימחב העמנו ,יז 89. =3יממב

 -- םכונג לכאו 1 2:17, 25; 100, 102,116, 171, 224, 2

 258, 281,400 ; קנווס 173 --ולכאו 5, 12 19
(227 ,226 ,210 ,105 ,182 ,172,175,176 ,150 :144,149 ,116,126 

 245, 246, 251, 253: 260, 264, 271 0, 659 'ק ; ספט 4
 םכירפ תא 6.

 11. תטלפ 10876.116.158.2532:258. תב 6 1
 145: 154: 155 158,160,172, 246, 601 ; 06 82. .רראשנה 4

 שחרוש 17, 93: 96, 154, 260, 264 ; 10716 1 :

 32. םבילשוהימ 96. = תיריאש 96. | חטלפו 72, 6

 130,150,154,176,182, 250, 253:25%8. | רהמ -- הוהי רהמ 9

 --רהב 245. | תאנקו 24%.  תואבצ , 23,154, 155 -- 4 0
 -- 06068 14% -- אבצ 7.

 33. אלו 150. אבי 1.4, 17, 30, 72, 82, 80 3, 94. 96.
294 ,227 ,226 ,224 ,158,150,178 ,116,154 :115 ,112,113,114 

 252, 258, 260 4. הרי 5- ןגמ -- מ טק. 4 4

 ךופשי סב, 100, 116, 168, 252, 260, 264, 281,284.  הללות זז,
6 ,226 ,224 ,210 ,150 ,158 ,116,180 ,112 ,00 :93 ,91 ,72 ;30 

; 286 ,284 ,2834 ,281 ,27 ,271 ,260 ,260 :252 ,252 :249 :245 :227 
 ' קצנתגס 172 ; (סצ<₪ 0

 34. אב הב < 150. אב -- א 0.145 100 הב--ה ₪,
 14. 67. לא 80,150. אבי 1, 4 10 72, , ו

29 ,245,262 ,226 ,224 ,210 ,195 ,154,159 ,150 ,113,116 ,100 

 268, 200, + הוהי -- ינדא 4

 2%- יתנבו 1: 42/22, 72. 90. 150 154, 168) 9, תאזה

 -- תת ק.ע8 112. - העישהל ,.
 36. הכיו [טק.1ג5 175 --' \ 89 --ך" 93.96,151. האמ 6.

 םכינמשו 1, 2: 3 4: 24: 25, 30, 72, 80, 91. 96, 99, 2

2 ,155,159 ,154 ,150 :149 ,141,144 :126,128,130,139 

0 ,258 ,254 :253 ,260 5 230 ,224 ,210 ,15 ,182 1760 ,175 

 270, 1'300, 687. | םכישמחו 30. | ומבשיו 3, 23,149 --כ 6

 פ 504 !;ירקובב 293 | \ פלו
 37. רושא ,6 הוננב :80, 3-

 48. הווחתשמ 1 --הוחתשמה גֶד. | ךורסנ 4, 96, 150, 182, 6
 250,260. - ויהלא -- יה ק.:3₪ זז6. | ךלמרדאו -- ר , 89 --
 ךלמרדאו דא ג16. | רצארפו 252 -- א ,; 96. | הוכה 06
 112,2%2. - ןודח רסא 1, 23,72, 01,168, 210,246 ; קזנמס 413

 -- ןודה רסא 2%2 --]ודחרסא 1, 2, 10, 89. 6
 172, 176, 224, 253, 258, 260, 264, 988, 601, 602 -- ןודחתא 2

 --ןדחרסא ף3,113,115,139:141,159,178,210,242,294,

 1. אביו 1, 3: 4: 23, 24, 2%, 10, 72, 82, 80, )1, 93, 94. 25
 ז14,115,126,150, 154, 158,172:175, 178, 182, 195, 210, 224,

 252: 252; 258, 260, 264, 271,279,281, 42 26, 687 ; קזוזחס

 :10. 4 אוביו 38 איבנה [גק. 24. 102. | 4 וילא 1" 44 היחת
 (טק.ז86 82. - וילא 40. ץומא --מ ₪0ק.1ג8 126. | איבנה -
 י.144. - ןילא 2"--ול 30.72,176. | הוהי רמא הכ (וק,84< 4

 רמא הכ זק2 .ךיתיבל 12.
 2. 60. 30. - והיקזחי :68. | וינפ תא .

 ף.,.,, +4 1", 6

 227, 252, 251, 259, 260, 288, 601, 602, 687. | לוק -- שאר 4.
 םבורמ -- ור טק. 286 1. ךיניע -- ניע טק. 136 1. לא --ל

| .2 .00.14 

 24. יתפרח 0. ינדא -- הוהי 93: 96 75

 220,245. - בורב ינא 253 -- בורב 22,130, 150, 258, 2004.

 יבכר , 30 -- ובכר 96. | ינא -- שא 1ף0. | יתלע 281 -- יתילעו
 150.  יתכריב ף3. | תורכאו ז, 2 80. 93: , 6 ו-59

 105: 226, 251,200: קזוגגס 4 תמק 40. 224, 258, 0.
 רוהבמ 245 -- רחבמו 150.  ןישרב ז,17: 24, 25, 5, 12

0 ,182 ,175 ,6 ,101,102 ,100 ,9 

 22%: 227, 242. 250, 254+ - אבאו 4. 20 1 ו

 210, 224, 210, 253, 258, 260, 264, 281, 687 -- האובאו 1

 םכורמ 2%-- םכורמ דע 89 -- ןולמ 96. = וציק 4, 96, 150 4.
 ולימרכ 4, 93, 96, 190, 224, 2%8, 260 4.

 25. תנא :ףס --ינאו 99. | *תירק 4,353,198. | תפובר אבומ
 224 בירחאו 1: 4: 21; 2%, 72, 80: 03, 96 2 116

1 ,252 ,240 ,224 ,210 ,108 ,182 ,159 ,158 :154 :153 ,150 13 
 259, 260, 204, 281 ; קומוס 2, 40, 82,011, 173, 5. יראי

2 ,101 ,100 ,99 42 ,1 ,80 ,82 ,72 ,10 :25 ,24 .20 :1,4.17 

 זכ,114,7ו1 0 ,,,,,, 6 +
4 200 ,268 ,2%4 ,2%2 ,250 ,24% ,242 ,210 ,224,227 ,210 ,192 

 269, 0 נש

 26. אלה 1,2, 4,17, 25: 10, 72, 82.

,182 ,178 ,176 ,172 ,18,159 ,155 :115,129,144,150:154 
2% 1 ,271 ,200 ,264 ,260 ,258 ,251 :252 ,250 :245 ,227 

 687.  עמש 72. | קחרמל :, 2, 82,96,150,28ז:. התא 2
0 "150 ,116 ,114 ,00 ,04 ,82 :72 :30 :25 :23 ,17 .4 

 227,252: 251, 258, 260,281,281,687. %אאאאא% יתישע 1.

 ימימל 1.154.1%5:225.  היתרצו :7. תע :78,28ו.  היתואיבה
 40, ף3 -- היתאיבה 72: 96, 150, 180, 224,245, 246, 100 ; קנווס
 10,173 -- היתואבה 253. | תושהל זז%. | תורוצב 4 9 2

 96, 101,112, 150, 154, 250, 252 -- תרוצב 8704
 27. ןהיבשויו 93: 94, 112 -- ןהבשיו 144 -- יבשיו 96 -- ןהיבישיו

 145. | ירצק -- צ טק.148 90. | ושבי קונוס 150 -- ושביו

 הדשה 40. | תונג 72.96,150 :: קזמס 03,ס0,118 : 06 4
 המדשו -- הפדשו 225. 352, 542: קתעמס 1%4 -- המדשו הפדשו

 519 -- מד טק.145 ףז -- מ ק.צ4₪ 4
 28. ךתבש 4 ךתאצו ךאובו < 1. ךאבו 4

,1 2 ,5 :899 .92 :17:21:72 

159; 175, 179, 226, 230, 270, 271, 1( 283, 284, 286, 100 1, 

 6:02. ,יתערידצ2 לע 2
 29. "ואב 96. יחה :16.  ךיפאב ַוָג,250 --יפאב 4

 ינתמו 4, קצווגמס 4 ךתפשב 2%8, 260,264. | ךיתובישהו 1,
 96, 195: 264 -- ךיתבישהו 1, 3, 24, 72, 2 89: 93: 94: 99, 4

2 ,156 ,144 ,141 ,139 ,,, 102 101 

3 ,291 ,279 ,271 ,269 0 ,268 ,262 ,240 ,246 ,210 ,178 ,175 

 2%4, 286, 288 '1, ןסס '1 --- ךיתובשהו 116, קזותס 113 --- ךתבישהו

 4. ךרדב 548 113 -- ץראב 4 התאב 74

 19%. - הב ₪2.146 3-- המש 4.

 30. לבא 30: 72, 224 252, 258, 260, 264.  םיחש 805. 13 82 -



 0 ג. אאא 1. 47

 יראכ רקב דע יתיוש 13

 יתומצע לכ רבשי ןּכ
 ! ינמילשת הליל דע םכוימ

 ףצפצא ןכ רוגע סוסכ 14
 קדנויכ קדגהא
 זכורמל יניע ולד
 : ינברע יל הקשע הוהי

 השע אוהו יל רמאו רבדא המ 1%
 : ישפנ רמ לע יתונש לכ הדדא

 ןהב לכלו ויחי שכהילע ינדא 16
 : ינייחהו ינמילחתו יחור ייח

 רמ יל רט שכולשל הנה 7
 ילב תחשמ ישפנ תקשח התאו
 !יאטח לכ ךוג ירחא תכלשה יכ

 ךללהי תומ ךדות לואש אל יכ 18
 ! ךהמא לא רוב ידרו ורבשי אל

 כויה ינמפ דו" אוה יח יח 9

 : ךתמא לא עידוי שכינבל בא
 ןגננ יתוניגנו ינעישוהל הוהי 20

 ! זדוהי תיב לע ונייח ימי לכ

 לע וחרמיו שכינאת תרלבד ואשי והיעשי רמאיו 21

 : יחיו ןיחשה
 : קדוהי תריב הלעא יכ תוא המ והיקזח רמאיו 2

18 8 1 4 4. 

 ךביו יתישע ךיניעב בוטהו שפלש בלבו זרמאב
 4 והיעשי לא קדוהי רבד יהיו :  לודג יכב והיקזח

 (0 ג. 1.

 5 הוהי רמא הכ והיקזח לא תרמאו ךולה :רמאל
 תא יתיאר ךתלפת תא יתעמש ךיבא דוד יהלא
 ! קדנש הרשע שמח ךימי לע ףפוי יננה ךתעמד
 6 יתונגו תאזה ריעה תאו ךליצא רושא ךלמ ףכמו
 רשא הוהי תאמ תואה ךל הזו ! תאזה ריעה לע
 יננה :רבד רשא הזה רבדה זרא קדוהי השעי
 זחא תולעמב הדרי רשא תולעמה לצ תא בישמ
 רשע שמשה בשתו תולעמ רשע תינרחא שמשב
 ; קרדרי רשא תרולעמב תולעמ

 סס 4

 9 : וילחמ יחיו ותלחב הדוהי ךלמ והיקזחל בהכמ

 ןס ימי ימדב יתרמא ינא
 לואש ירעשב הכלא
 : יתונש רתי יתדקפ

 11 הי הארא אל יתרמא
 םכייחה ץראב הי
 דוע םכדא טיבא אל
 ! לדח יבשוי שכע

 12 ומ ,הלפנו :עסנ ירוד
 יתדפק יער להאכ

 ינעצבי הלדמ ייח גראכ

 : ינמילשת הליל דע זכוימ

 ץ ג גזם ם ס 0 א .

,0 ,246 ,227,246 ,224 ,154,158,168,175,176,178,105 ,150 

 ינמילשת - - םבוימ , 23. | דע 2" סגנמס לע
 72 דה דעו 0 225 ינמלשת 220.

 14. 0 סוסב -- סיסב 246, 277 1מגזַא. 00 4

 ףצפצא -- צפצ טק. 14 99. הנויכ -- ,  7. הוהי -- ינודא
 17 -- ינדא 1: 42 23: 25: 89 04, 100, ,,,,%6

 130, 139, 141, 145 תה. 140, 155, 158, 168,172,17ָך 6

,260,271 ,264 ,200 ,258 ,252,253 ,245 ,227 ,210 ,182,195 ,178 

 1,2809'288, 2 הקשע -- שע גת. ץג= :

 1%. רבדא המ \ 3- רומאו 06 126 -- רמא אוהו 4.

 השע אוהו -- השעו 30. | אוה ף3. יתנש 1,117: 25, 72

 158,159,2%2 -- ש 016 צע 96.  רמ לע --רמב 1 --רמא 1.

 16. הוהי ז, 25,115, 145, 149, 150, 151, 154, 198, 220 6

 245: 246, 250, 300, 337: 392, 431: 467, 514. 570, 607 --הוהי ינדא
 559. | םפהילע ,116. | יחור - - - וחי קנס 58 24. | לכלו --

 לכו 206, ץזגמס 4-- לכבו 474. | םכהב 1, 30,150, 309: 6, 1
 453.461,531: קתתס 535: תטמס 224 --ן (ג0ק.2ג8 72. יחור

 --חור גק.145 523.  ינמלחתו 198,260,264.  יניחהו 8%,
 111,128,130,195, 226: 251; 254, 357: 493 -- יניחתו 96, 60 ₪.

 17. התקשח 1%8,224-- ת קמומס ח 9. ךווג 96 -- ךיוג
 198 -- ו תק.

 18. ךדת 168,172. | תומו 5

6+ .96 :93 :72 :23 :17 

- 159 ;158 :94 ,93 ;30 :17 :4 

 ךתימא 1, 93, 96. 150 4

 19. אוה \ 89, 126, 150, 198, 268 -- אוהא 4. ךודוי

 יכומכ 2,724 ז7נ 23: 24, 25: 50, 72, 82, 80, 01, 06, ף9, 100, 01

,154 ,150 ,149 ,144 ,141 ,130 ,102,112,113,116,126,130 

,246 ,245 ,210 ,226 ,224 ,210 ,195 ,182 176 175% ,172 ,168 

 2%1, 254, 260, 270, 687 -- ינומכ תומ 2%2. = םבויה , 6 6-

 עדו 150,192,2%89. - לא 96 -- תא 30,270. | ךתימא
.0 ,245 ,227 ,150 ,96 

 20. ינעישהל 1%9- יתנגנו 1, 3: 25, 246: 414, 421 -- [-רנוגנו

 1 54 -- יתונגנו 24, 67, )1, 100, + 2

 269 -- !תניגנו 2, 4, 72; 93: 94 ...ָ.,, 75

 224, 22%, 227, 228, 242, 240, 20, 2%1, 28, 260, 204, 271, ?ֶדֶפ,

,71 ,452 ,418 ,417 ,404 ,403 ,35% ,110:112 ,286 ,284 ,281,283 

 491: 493:494. | ןבננ !סזו6 בוננ 4. ונייח ימי -- ונימי 4.

 לע 2

 21. רמאיו נ ויו 1. והיעשי , 2-

 םכיניאת ףסז. - לע לגג 1.
 22. והיקזחי 192. | תוא ₪0. ז9 155 --- תאז 6.

 ךללהת 30. אלו 1,
 ורבסי 154. | ידרי 2

 לא , 115 -- א (טק. ג[ 24.

 תלבד 5 ף9,

 תיב לא 6.

' 268,260 71. 

 < 4. הנא--אנא ,2 1161 +,
 182,210, 224, 293, 28, 260 ; קזופס 3.  רוכז :50. תא אנ 1.
 אנ ,150,159. | ךינפל ,159. | בבלבו 3: 245: 650 2 ; 60

 -- בבלו 6.
 4. ץומא ןב והיעשי ָּב -- איבנה והיעשי 60 1.

 ף. ךלה 17, 0, 158:159:226,2%3, 0 264 -- ךולהו 10

 --ךל 65011. | ימע דיגנ והיקח 65011. | דיוד 258. יתעמשו
 178.  ךתליפת 1,4,150- | תא 99,2%. | ךיתעמד פג. | יננה
 == הנח ףיסוי 1, 2: 23: 25: 30 2 99 4% 6 112, 2

5% ,207 ,2%2 227 ,220 52 126,151:154,155:175.182,198 
 260 ; קמנתס 176 -- ףיסוא 3, 150 -- ףיסא 17, 156 -- ףיסי 2

 210 ; קזנתוס קב ; (16 1959 -- ףסוי 224 -- ףסומכ 1.

 6. ףכמ 9פ. | ךלמא 4. - תאוה - - יתונגו ,%.
 יתנגו 1, 4, 94, 150, 154, +, 5-4

 7. היהי הו 40. | רואה ,- תראמ -- םכעמ 30 2
 הוהי 6

 8. יננה -- יננ 02. 4 2%. | זחא , 116 -- דחא עקתתס 4
 תולעמב :%--ו,19%5. - שמשב ,150 -- קוס שמשכ 3.

 תינורחא 3: 150 253- | תולעמ 1*--1 ; 195. | תולעמ -- בשתו
 2 220, 246, 7. תולעמב 27-ו ב

 8,9. בתכמ -- (10) -- שמשב טק. 1
 9. היקזחל 182. | ךלמ , 254. | ותלחב , 30 <- ותולחב

2040 ,200 ,258 2549 253 ,240 ,182 ,150,158 ,116 ,112 96 03 82 

 260. 271: 279: 42 286 : קצנגגס

 10. תרמא 115. - הכלא ,.
 *תנש 23, 72; 94:150 712-

 10 זו. יתרמא -- (7) - - ימדב 9 1. ו
 11. הארא , 93. הי הי -- הוהי קזומס 175 ; 06 1 -- היהי 6.

 אל 2%-- אלו 150. - םכדא טס. 4 דוע 2,
 שבע 0.131 2 יבשי ז, 2%, 30, 72, 91: 94 10, 4

,70 ,220 ,22% ,224 ,210 ,178 ,115,116,149,150,154,158,176 

 252, 23, 258, 200, 264, 284, 1'288, 687 -- יבשוי שי 15

 רלח < / 64

 12. ידוד 19% -- רו 02. 13.

 לנמכ -

 יתרסופ סק.ןו2  ירתי

 עסנ קזגמס הפנ 2
 להאב קתנתס 80; (0ע66 114 -- להאה 4

 יעור 23: 93:96,150. | יתדקפ < 4 --ייתדפיק 3,150. | גרואכ
 93,150, 154, 210 -- ראב קממס 99. | א"( 154. | יניעצבי 4

 -- עצבי 6. דעו ז: 4: 23: 00:150,152, 2532, 5. ינמלשת

 23,18,198.-- 'נמולשת קוגנתס 115,150. | 4 הלדמ 34 יתומצע
 601מ. 13 |, -

 13. יתיוש ₪7. 14 82 -- יתיויש 93, 96 -- תיוש 2. רקוב
 93. | יתמצע 23: 4:17: 72, 82, 91; 94, 102,115,116. 9



 ו

 הוהי דימ החקל יכ

 ! היתאטח לכב םכילפכ

 רבדמב ארוק לוק 3

 קרוה! ךרה וגפ
 : וניהלאל הלסמ הברעב ורשי

 אשני איג לכ 4
 ולפשי העבגו רה לכו
 רושימל בקעה היהו

 : העקבל םכיסכרהו
 קדוהי דובכ הלגנו 0

 ודחי רשב לכ וארו

 !ךבד הנהי יפ יב

 ארק רמא לוק 6
 ארקא המ רמאו
 ריצה רשבה לכ
 ! הדשה ץיצכ ודסח לכו

 ץיצ לבנ ריצח שב 7

 "וב הבשנ הוהי חור יכ

 ?'םעה .ריצוד ןכא
 ץיצ לבנ ריצח שבי 8

 ! ;כלועל זכוקי וניהלא רבדו

 ךל ילע הבג רה לע 9
 ןויצ תררשבמ

 ךלוק כב ימירה
 שכלשור' תררשבמ

 יארית לא ימירה

 הדוהי ירעל ירמא
 ! כפיהלא הנח

 5 סע 1 א 5.

 1076 - תרואבצ הוהי 4

 7. אצי 4: רשא 2", 4. קי 3. םביסרס 9.

 8. הוהי , 128. | יכ --יב 253. = היהי תמאו םכולש < 4.

 1. רמאי , 107 -- ורמאי :. | םםהיהלא

 2. םכילשורי 4.96: 384. | האלמ --הא ₪0ק.:48 ף:.  יכ2%-
 יכו 1. 76. 95, 96, 107, 150. | דימ -- די טק. 24 2. הוהי 2

 לככ 125, 271 4. - היתואטה 4
 3. ארק 72,107,100,112,150,170 הברעב , 0.

 הליסמ 18, 50, 76, 93: 96, 108, 10, 150, 106,264; קזנתס 4
 4. לבו -- ו ,150 -- לכ 0.185 3. | רה ,זזז -- ק.108 3
 --ירה העבג זי בוקעה 1, 2, 4, 19: 23, 50, 56, 0

42 ,,,,,+,, ,110 ,10 ,10 ,100 ,96 ;93 ,72 

 1 60 ,,,52 ן81,182,1ס1, 106% 222, 2244

 229, 244, 246, 240, 252, 294, 384 3 כזנתוס 2 רושימל --י

-4 , ! =- 271 ,264 
 5. הוהי 1% 6. רשב , 6. וידחי 4, 96, 100,

 1060, 6 20 201: 94, 7- יפ יב ק.ז85 100.  הוהי 1

 6. רמא , 109 -- רמוא 2, 3: 4, 5. 20ו 60; 82: 89, 95. 060. 2
,253 ,244 ,220 ,196 ,181,105 ,114,12%,126,150,172,173 

 204. - דמב ארוק 109. | רמואו 56, קחתתס 95. | ארקא המ ,1-
 לכ -- כ (טק.18 1ז%.  רשב 182.  ץיצב [0ע06 115 -- צ קס

 2% 6, 7. ריצח - - - - לכו ,0
 7. 0. , 168, 224, 384. | לבנ -- לבב 10. = הוהי , 4.

 הבשנ ,106. | וב, 109. ןכא -- ןכא יכ 76 -- ןכ לע 6
 םכעה -- (6) - - יכ , -

 7.8. ץצ --(10]--יכ,5-
 7, 8. ריצח שבי + םכעה , 6.

 8. לבנ , 245. | רבדו -- רבד טק.:3(. 128. | םכלועל -- רבדו
 1טק. 78- 4. םכוקי -- יהלא םכוקי 6. כלעל 25.

 9. הובנ 1, 2, 3; 4, 21; 26, 10, 50; 72; 76, 80. 52, 83. 91 2

 6 ו, ז

2 ,224 ,223 ,196 ,161.154.172.173,175,176,177,178,191 

9 ,281 ,270 ,271 ,260 ,260 ,258 254 :251 ,250 ,249 ,246 ,24% 

 202, 294, 384 659 1 5 קזוהמס 71. הילע 20.

 .4 28 ז 54 1 4 4

 ַז ךלמ ןדאלב ןב ןדאלב ךדארמ חלש איהה תעב
 הלח יכ עמשיו והיקזח לא קדחנמו טכירפס לבב

 2 תיב תא שכאריו והיקזח שכהילע חמשיו : קזחיו
 תאו םסימשבה תאו בהזה תאו ףסכה תא התכנ
 רשא לכ תראו וילכ זריב לכ זראו בוטה ןמשה

 םשכארה אל רשא רבד היה אל ויתרצואב תצצמנ
 4 והיעשי ובו = : ותלשממ *לכבו ותיבב והיקזח
 ורמא המ וילא רמאיו והיקוח ךלמה ללא איבנה
 והיקזח רמאיו ךילא ואבי ןיאמו הלאה שכישנאה
 4 ואר המ רמאיו ! לבבמ ילא ואב הקוחר ץראמ
 ואר יתיבב רשא לכ זרא והיקזח רמאיו ךתיבב
 רמאיו :יתרצואב םכיתיארה אל רשא רבד היה אל
 הנה :תואבצ הוהי רבד עמש והיקזח לא והיעשי
 ורצא רשאו ךתיבב רשא 'רכ אשנו כיאב כימי
 רמא רבד רתוי אל לבב ;קדזה שנויה דע ךיתבא
 וחקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו ! הוהי
 והיקזח רמאיו : לבב ךלמ לכיהב םכיפירס ויהו

 רמטאיו תררבד רשא קדוהי רבד בוט והיעשי רא
 ;"ימיב תאו .םכולש היה! ייפ

 ו ד

0 4 

 ו יז

 1 ימע ומחנ ומחנ
 ! סשככיהלא רמאי

 2 קכלשורי בל לע ורבד
 ;רילא וארקו

 האבצ האלמ יכ

 הרגוע הרט לכ

 שת ₪ לאי -וש

 1. אוהה 2, 3,101, 116, 17%, 224, 200, 687 -- * טק. 4 4
 ךדארמ -- ר ,. 245 -- א \ 17, 25: 944 6

 15, 210, 251, 100 -- ךדאורמ 246 --ךדורמי +: 9
 150,168,172, 224, 253, 259, 260, 264 -- ךראדמ 11% -- ד 6

 רך 5 -- ךדאר 0ק. 3. 91 -- ךאדרמ 144 -- ךדורב 14.
 ןדאלב 2%--א , 96. לבב ךלמ , 253. | לבב | 4. | םבירפוס 82.

 עזבשיו -- ו ₪ 188.

 2,.תא זיז. | תב ז"172- תב לכ 0,100,156 76.
 התנוכנ 06 96 --התוכנ 93: 224---התאכנ 89 -- ותכנ 14 תזה.

 178 תוגזא. 242 תצא. -- ותוכנ 249 תוגזק. | תרא 2"-- ראו 2

 1 2. תאו "4. םםיממשבה תאו , +

 מש םס 0 במה 222 1 תיבפ2 1 וילכ ==

 לכ [טק. 4. - אצמנ זו ויתרצואב -- וית , 96 -- צו

 24% --יתרצאב 1, 2, 3; 4: 17, 23: 24, 26, 10, 67, 72, 82, 801,

,+ ,,,,,,,,, 19 ,4 ,93 

2 195,210 ,182 ,178 ,176 ,168,172,175 ,155,158 ,154 ,150 

 226, 210, 246, 252, 200, 270, 200, 687 -- ןיתורצואב ףס, 126 --

 ויתורצאב 114, 253, 258, 260. | אל 1%-- אלו ף3, 150 2:
 ןותוס 4-

 2. %והיעשי 4. איבנה -- נ טק. 4 ךלמ 6.

 ורמאיו םבישנאה ורמא המ טק. 13 112 -- םכישנאה ימ

 ואובי 96, 168 --

 הקחר 1:17: 50:52

 6%2. | םכישנאהו 182. | ןיאמו -- המו 4.

 1%4--' 86 4. ךילא -- ךל %.

26004 ,269 ,182,252 ,168 ,159 ,158 ,150 

 1, רמפה ביו 22. "מ 2. ואר 1:18. -רריתיבב הז ד
 תא ,;2.93,180. אל :"-- אל רשא 149. | םםיתארה 42
 242 -- כ תיארה 4.22, 0 60 1212 126 ז 172: 195: 7. 2400

 םכיתייארה 93- יתרצאב 1, 2.2, 4, 17; 23, 30, 72, 2

2 5 ,,,,,,, ,55 ,94,116,120 :93 

 258, 260, 204, 270,687 -- 'תורצואב 96,182 -- 'תורצאב 2

 גו3,114, 659 2 -- רצו טק.ע40 141 -- ותרצאב 1:

 5. היקוה 4. אנ עמש ג.

 6. לב תא 21, 96,150, 226, 240,651 ; קנווס ףצ. .רשא ,4.

 ךיתיבב 80, 96,112,286. | רשאו -- ירשאו 4. ךיתובא

 96, 260, 264.  הלבב 150,154-- אלבב 17%. אלו 150, 20



 60 ג. 29

 רעב יד ןיא ןונבלו 16

 ! קדלוע יד ןיא ותיחו

 דגני אבי םכיוגה לכ 7

 : ןל ובשחנ והתו ספאמ

 לא ןוימדת ימ לאו 18

 תל רכרעת תומה המה

 שרח ךסנ לספה 19

 ונעקר' בהזב ףרצו
 : ףרוצ ףסכ תוקתרו

 בקרי אל ץע המורת ןכסמה 20
 ןל שקבי :שפכח שרח רחבי

 !: טומי אל לספ ןיכהל

 ועמשת אולה ועדת אולה 21
 שככל שארמ דגה אולה

 ! ץראה תודסומ שכתוניבה אולה
 ץראה 'גוח לע בשיה 22

 זכיבגחכ היבשיו

 ושכימש קדכ הטונה

 ! תבשל להאכ שחתמיו

 ןיאל םינזור ןתונה 23

 ! השע והתכ ץרא יטפש

 ו(. .1 1 2 6 1

 נס ו אובי קזחב הוהי ינדא הנה
 ול הלשמ וערזו
 ותא ורכש הנה
 : וינפל ותלעפו

 / תערי ורדע הערכ
 פכיאלט ץבקי וערזב
 ! להני תולע אשי וקיחבו

 12 םשימ ולעשב רדמ ימ

 ןכת תרזב םכימשו
 ץראה רפע שלשב לכו

 שכירה סלפב לקשו
 ! סכינואמב זרועבגו
 13 הוהי חור תא ןכת ימ
 : ונעידוי ותצע שיאו
 14 והניביו ץעונ ימ תא

 , טפשמ חראב והרמליו

 תרעד והדמליו

 ! ונעידוי תונובת ךרדו
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 שורב הברעב םשכישא

 : ןדחי רושאתו רהדה
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 ל. םכינעה 229, 294. | םפינ'באהו 110, 224 -- בם , 1- שכימ

 -- םנחל 30. - םפנשל 159 -- םכנושלו 430,72. - יהלא -- ינא
 יהלא הוהי ג. | אל ,ז82. | שככבועא 150 -- בז טק. 36 1.

 18. םםיפש ף4, 11ף, 150, 169, 173, 2206, 21, 268, 260

 687 -- םבואפש 1,180 -- טפיתפש 17 -- םםימש זג ףיתב

 20,72. - תונייעמ 30, 72, 93, 96, 150, 154, 168,178, 182,

 שכימ 1% 4. | יאצומל היצ ץראו , 4. | הייצ 96, 150, 227, +.

 יאצמל 114, 5.

 19. רבדמ 210. | אזורא ז%0 --!רא סדה 30 --] טק. 6

 --ץרא 60, תטתס 14%. - הטיש 17, 3,150,158, 224, 220, 4,

 28 -- הטישו 96 -- הטשו 201 -- השש עדת 255-- | ץעו , 50--

 ו, 3--ו ת.ז88 200. | חברעב םכישא -- רבדמב ןתא 2.

 רהדתו 4 -- רהתת קחחס 173 -- רהזת 145. - רואשתו = קזונחס

 154-- שא [0ק.זג5 1. וידחי 6.

 ךיתמחלמ 1, 4, 60.

 20. ןעמל -- ןע גת. 8. 128 -- ןעמל חל ואר* , 0.

 ומישיו , 60 -- שיו 5ת. גת. 4. | ולכשיו ז7ָ. | וידחי 4.96. | שדקו
 281, 3. תארב ץזנתוס 4

 6. שיאו 17,120,228. | תא -- לא 2.
 125,129,150,196, 224,294: קמממס 1.

 7. שרח ₪2.186 3-- רשרה ז2). תא 178,"1--(טק.186 -
 ףרוצ 3: 24: 25: 50: 67: 83: 91, 93: 96: [99, 100, 101, 106

 1ו3,114,ז15,116,126,126,120, 126, 130, 144,149,

,204 ,202 ,200 ,281 ,260 ,2%4 ,252 ,244 ,224 .106 ,181,182 

 2943 קנס 3. קילחמ =- ללחמ 1%0. | שטפ 95, 2247---

 םממס סשפ 158 -- ש (נק.148 245. - רמא םכעפ םכלוה זרא
 4006 2. .תא 2"; 306/6= - =כלה 2 2,177. 10, 2325, 2
2 ,1 ,100 ,108 ,107 ,96 ,95 :94 :80 ,76 

 ד 50,151, 154, 155,158, 150,168,172, 175, 225, 220, 227,

 2%3,244,24%. | םבעפ ,145. - רמאה 4 -- רמוא 2
 126, 105,196, 260, 271, 278, 270, 281, 283, 284, 4. בופ .

 1. םכירמשמב 182 -- ב 0. 180 1-- ₪ 2" טק. 1.

 אלו 80: 93, 100, 145,150. | םמי 1 -- טומי וחיו 106 -- סומא
-16 

 - התעו 196. - לארשי ₪0ק.148 130 -- לא לארשי קזנתגס

 לארשי בקעי ידבע < 196. = בקעי , 1,94--'* 2.135 67. רשא
 מ. (ףיתרהב \ 6- יבהוא 96, 113. 126, 160, 196 -- ידבע

 יהבא 4 -- ידבע 10 -- יבהא אאאא%א 4.
 9. תוצקמ , 181 --ו ,136 --הצקמ 384.  הילצאמו 115,258 --
 הליצאמו 76, 8, 1סְק, 108,100, 159 -- א , 170.  רמואו 0

 112,12%.  ךל --'ל 60.  ךיתרחב -- ר טק. 785 26. אל
 10. ךמע , 109 -- 0.14 50,91 -- ךתא 56, 76. 995 5%

 107,126, 120, 151 וז. 156, 225, 227 ותָגזַמ. 244, 240, 253, 0%

 284: 599: 691: קתומס 154.  ינא -- לא , 4. לא 2"--לאו 5
6 16 ,125,120,136 ,107 ,96 ,80,993 .72 ,30 ,18 ,17 

 198, 260, 204, 384: קזונגס 126 ; תםטתס 161. | יכ עתשת 4

 ךיהלא הוהי 146, 181 -- ךיחלאמ זז.
 זז. םכה :זנ.  ושובי זס 60, 03:96, 129, 77

 291,294. - ומלכו 18. חו 204. ןיאכ 6%
 ודבאיו , 109-- 98 224-- םפאכו 1,72,196 -- ספאו 9% --דב קזותוס
 מ 96. | ךיביר 80.96, 107: 244, 204: קננתוס 15% -- ךתמהלמ 0

 196 -- ךביר ךיתוצמ 160-

 1ז,12. ןאכ -- (8) -- ודבאו 9.
 ז2. םבקשבת < 136. | "יתוצמ 1, 3, 4, 60, 76, 860 7

 126,12ף,116,1ף0,1%8,159,196ג 24%, 204, 384 ; קזותס 2----

 ךתוצמ 30 22 1 29 108, 1, + 775

 180, 181,182, 223, 224, 244, 252 --- ך'הצכ 13, 7

 226,269, 271. ויהיו 173, 294.  ]יאכ \ 107 -- |יאכ 1. | םפאכו

 ורוזעי 93: 96. 2



60. 1. 

 שיא ןיאו אראו 2%

 ץעו' ןיאו הלאמו

 ! רבד ובישיו םכלאשאו

 שכהישעמ ספא ןוא שכלכ ןה 20

 :,םכהטפג ,דהתנ חור

1 

 וב .המתא ידבע -ןה ז

 ישפנ התצר יריחב

 וילע יחור יתתנ

 ! איצוי םיוגל טפשמ

 אשי אלו קעצי אל 2

 ; ולוק ץוחב עימשי אלו
 רובשי אל ץוצר הנק 3

 הנבכ' אל ההכ התשפו
 : טפשמ איצוי תמאל

 ץורי אלו ההכי אל 4
 טפשמ ץראב זםכישי דע
 ; ולחיי םכייא ותרותלו

 קרוהי לאה רמא הכ 5
 םכהיטונו .םפימשה ארוב

 היאצאצו ץראה עקר

 הילע כעל המשנ ןתנ

 : הב ,טכיכלהל חולה

 קדצב ךיתארק הוהי ינא 6

 ךרצאו ךדיב קזחאו

 ! שכיוג רואל שע תירבל ךנתאו

 2 | (2 ב. < 1. [1

 20 ועדיו וארי ןעמל
 ודחי וליכשיו ומישיו

 תאז התשע הוהי די יכ

 : הארב לארשי שודקו

 21 קדוה! רמא' שככביר וברק
 זככיתומצע ושיגה
 ; בקעי ךלמ רמאי

 22 הנירקת רשא תא ונל ודיגיו ושיגי
 ודיגה הנה המ תונשארה

 ןתירחא העדנו ונבל המישנו

 : ונעימשה תואבה וא

 21 רוחאל תויתאה ודיגה
 זכתא םיהלא יכ העדנו
 וערתו וביטית ףא

 : ודחי ארנו העתשנו
 24 ןיאמ שכתא ןה

 עפאמ סשככלעפו
 !ץבכב רחבי הצעות
 25 תאיו ןופצמ יתוריעה

 ימשב ארקי שמש זררזממ

 רמח ומכ םכינגפ אביו

 ::.טיט סמרי רצוי ומכו

 26 העדנו שארמ דיגה ימ
 קידצ רמאנו םכינפלמו

 עימשמ ןיא ףא דיגמ ןיא ףא

 : שככירמא עמש ןיא ףא
 27 שנה הנה ןויצל ןושאר

 : ןתא רשבמ םשכלשורילו

 2ז. םככבר ז, 99,93,150, 258--םכבבר 158.  רמאי -- שכאנ

 תורוע זכיניע וחקפל 7

 קיה יי ךילהי ירמ םי סויעי דפי א פ ב

 29. ןה א ף-  םבלוכ 8.  ןא 126. "םפאא 128.  םכהישעמ
 -- ה טק. 4 והותו 93: 96. 5. םכביבסנ 4

 1. ךמנתיא 1: ירוחב 156 -- יריהב 116, 270. - שפנ 4

 יתתנו 150 -- התתנ 159. | יחור ,176.  שפשמו 96, 224,

 2955 : קזנתס - איצי 4 --' 1% [טק.186. 1.
 2. אל 8 17. קעו 52 687.  עמשי 17% -- םכיר*

 226. 7" ץוחב ,/60., רקס ד קנפו
 2. רבשי 2, 17, 23, 2ף, 30, 50, 609 )1

 224, 249, 2%3 -- רוכשי 226. | אל 2"-- אלו )6, 224. | הנכבי
 10ע06 4. איצי 0- טפשמ , 6.

 4. ההכי , 72 -- ההני ףָג- 4 .ץראל 100.  ותרתלו 899 -- תרותלו
.224 

 5. לאה הוהי < 153,178. 0 לאה , 40. | הוהי --ינדא
 ארב :8,:ונ,154,177.  םכימש 100,129 קצגתוס 177. םכהיטנו

 1, 17, 18, 2ף, 10, 72, 80, 107,100, 7

 223, 22%, 226, 227, 253, 28, 200 -- םבהיטונ 210 -- םכ 70

 עקור 1, 3, 50, 60, 80, 82, 01: 93 5: 96, 1077, 108, 100, 2

,224 ,120,110,116,150,172,181,106 ,126 ,116,126 ,115 

 227, 228, 244, 245%, 254, 204. 184- ןתונ .ינ 142/20: 70: 6%

2 ,204 ,281 ,258 ,253 ,252 ,224 ,172 ,129 1250 ,10,110 ,106 

 קזומס 4 הילע , 72: 224 -- הילע רשא 1 חוברו -- חורו

 המשנ 4. םביבלוהל 03, 95: 56, ,,,( 2%
 ז 36, 14, 182, 196, 244, 245: 252, 2%, 2589, 0.

 6. יכנא 146 -- 'נ [8ק. 185 2%. | הוהי,136. | יתארק

 קדצב , 151. קיזחאו 50, 56, 76, 8, 107, ,,,,

 170,177,181, 204, 394 -- קזחמ 196. | ךדיב , 30,111 -- ךידיב

 17, 21,100,112,126,158 -- ךנימי 196. | ךרצאו , 1. םבבע

 -- םבלוע 120, קזגתתס 10.
 7. חוקפל 26, 96, 112, ,+,75 4 2

 3894: קונוס 1. םכייניע 182. = תרוע 80, 85, 95. 110

 244, 194 -- תורוויע 96 -- תוריע 224. - א'צהל 890.
 ריגסממ גֶפּו, 223, 224. = תיבמו 96, 150, 182, 204. | אלכ ,24.

 יבשוי 19: 23, 76; 93: 95, 96, 106, +9 182,

 281, 281, 284, 286, 204 ג זו!תוס ךשוח 93: 9.

 101. - םככיתמצע 2, 4, 10:72, 82, 04,102,114,141,150 2
,242 ,230 ,227 ,225,226 ,224 ,178,182 ,158,159.176 ,15% 

 253, 259, 0% 264, 687 -- םבביתומוצע 112,180 -- םכימצע 1.

 ךלמ -- ךלמה 30 -- שודק 6
 22. ושני 226, 246 -- ושיגי ודיגיו 4. = אנ ודיגו 154. = הנרקת
 108,227,253: 260, 264, 260, 271,281 -- הנארקת 72, 6

 - 1 54,175, 210, 691 -- הניארקת 4 --הנידקת 195. | תונשארה
 4159. קוס 139 -- א , 160 -- תונושארה :- 6
 0 0 154: 195: % / 258, 200, 264 -- תונשירה 226 --
 תנושארה 72, קונוס ודיגה -- ושיגה וגב ל מ ו
 159. | םבתירחא 40, 076 72 --] טק.145 ףנ, 130. ונעימשת
 96 -- * 199 7 כ \ 100 -- ונועממשה 30 ,4

-6, ,180 

 24. תויתואה 4 26,729, 93, 9"

 +, 246, 252, 253, 260, 264, 260, 270 ; קז!תנס

 200. | וביטת 1, 2, 3:17: 72, 89. 03: 94 1, 4

9 ,252 ,246 ,24% ,210 ,159,178 ,116,126,141,149,150,158 
 2%9, 260, 264. | ועירתו 159 --ועדתו קוומס 150. | עתשנו 2

 210. הארנו 1, 4, 17: 72, 89, 01, 94, 90, 112,115, 126

 172,175, 226, 210, 202, 251, 260, 264, 270,271 4,281, 659'ק,

 61 : קמותוס 30,113, 201 ; 1046 4 וידחי 4, 96. 4

 24. ןיאמ , 26 -- ןיאמ 6. =כבלעופו 150 -- ) , 180 -- כ
 היל הבעת 1, 4-

 2%. יתרעה :,126,154,158 -- תורעה 182, 210 -- יתריעה 4
0 224 ,168,172 ,150,155 ,4,102,115 :91 :89 :82 ,72 ,10 :21 

 226, 227, 262, אתיו < 1. רמוח ף3: 96, 112, 6
 1 0, 154, 245, 1. צי סומרי 96, 260 -- וסמרי

 17 -- סמרמ 176 -- סמחי

 26. םבינפלמ 4,128,182 -- םכ, 268. - דיגמ ןיא ףא ,
 159.  עמש -- עמוש 4, 89, 91: 96, 112, 126, 154,173, 2 3

 -- לא עמש 4.
 27- םבילשורילו 6.

 29. האראו 0. ןיאו 1%-- ןיא הנהו 4

 192. -.ובשי , 2

 ןיאו הלאמו שיא ,



 (0 ג. א 1

 : דחי ףאשאו ששא

 תועבגו טכירה בירחא ז 5

 שיבוא סכבשע לכו

 שייאל תורהנ יתמשו

 ; שיבוא םכימגאו

 ועצי אל ךרדב שכירוע יתכלוהו 16
 םככירדא ועדי אל תוביתנב

 רואל טכהינפל ךשחמ םכישא

 רושימל טשכישקעמו

 : שכיתבזע אלו שכתישע םכירבדה הלא

 תשב ושבי רוחא וגסנ 7

 יכפפב שכיחטבה
 : וניהלא שתא הכסמל םשכירמאה

 ועמש שישרחה 18

 : תוארל וטיבה שירועהו

 ידבע שא יכ רוע ימ 9

 חלשא יכאלמכ שרחו

 סשכלשמכ רוע ימ

 ;רוה .הבעכ רועה
 רמשת אלו תובר תיאר 20

 : עמשי אלו זכינוא חקפ

 וקדצ ןעמל ץפח הוהי 21
 ! רידאיו הרות לידגי

 יוספשו זוזב שע אוהו 22

1 8 4 1 48 4. 6.1 

 ריפא רגסממ איצוהל

 :ךשח יבשי אלכ תיבמ

 ימש .אוה חוהי ינא

 ןתא אל רחאל ידובכו
 ! סכיליפפל יתלהתו
 ואב הנה תונשארה
 דיגמ ינא תושדחו

 ! ככתא עימשא הנחמצת םכרטב

 שדח ריש הוהיל וריש

 ץראה הצקמ ותלהת
 ואלמו זכיה ידרוי

 ! שכהיבשיו כייא

 וירעו רבדמ ואשי
 רדק בשת זםכירצח

 עלס יבשי ונרי

 : וחוצי שכירה שארמ
 דובכ הוהיל ומישי

 : ודיגי שםייאב ותלהתו

 אצי רובגכ הוחי

 האנק ריעי תומחלמ שיאכ
 חירצי ףא' עירי

 : רבגחי ויביא לע

 שירחא םכלועמ יתישחה

 העפא הדלויכ קפאתא

10 

11 

12 

3 

14 

 שץ ב תם[ כ 0 7 10 א

 91,96,106,107,100,1ו0,112,116,116,8120) 2

,84 ,156 ,262 ,240 ,246 ,214 ,224 ,221 ,210 ,201 ,108 ,182 

 687 ; קווחס 129 -- םכיתשע 4 24 םכתבזע 4

 17. וגוסנ 4, 40 50, 55.72, 80, 93, 0, 6
 120,116, 150,195,196, 223, 224, 24%, 204, 384 ; קזומס 1.

 ושובי 96, 126, 245, 294 -- ושביו 116,198. | תשב , 72 -- תשוב
 69 24%, 281, 283, 294. - םביחטובה % 125, 129, 204:

 לקפל קזומס ף5. | םכירמואה 96,129. | וניהולא 129 -- 6

 םכיהלא 24
 18. םכירועהו -- רו 2.131. 2% -- םכירוויעהו 6.

 19. רוע :"-- דוע 206. | ישרחו 150, 2%0 -- שדחו 187 ---

 רועו 72, 361, 437.  יכאלמב 206, 35%. | חלשא , 96, 507 --- חלשי
 475. | םבלשמב רוע ימ ,זזז. | רוע 2%-- דוע 206, [סעצו6 4.
 םכלושמכ 4, 50, 96,116, 224. 300, 161, 461 -- שםכלש 02. 4

 356 -- 6 חלשמכ 33% -- ₪6 םבלשמו 432. רועו -- דועו
 קוחס 387 -- שרחו 80 -- (סח6 דבעו רבעב קזותס 6

 -- רבעב 206 -- ידבעכ 2

 20. תיאר -- ' , 128,151, 160, 18%, 01 -- תואר 70

2 ,109 2 7 ,6 ,95 :93 ,80 ,76 ,72 ,50 ,50 ,26 

,206 ,203 ,196 ,181 ,180 ,172 ,168 ,153 ,160 149 :129 ,126 

 220, 224, 220, 227, 212, 237, 246, 2%2, 22, 2ף8, 260, 264, 4

355,361 ,345 :343 :342 :338 :337 ;336 :335 :320 :119 :204 ,4 271 
:5% :423 :421 ,414 :405 :399 :396 :392 ,399 :387 :369 :367 :365 

:487 :485 :477 :470 :475 :474 :471 ,461 :452 :442 :440 :437 

; 60 659 ,012 ,607 ,593 ,562 ,560 ,513 ,505 :501 :494 :491 
 קזותס 136, 146, 158, 198, 201, 244, 245, 248, 240, 20, 307, 300:

 283: 384, 408, 420 ; (סזזס 384. | אלו 1%, 225 - 5806

 196, 290, 204, 00- רומשת 76, 83, "6, 102, 108,

 ז 20 141, 156, 159, 175, 228, 246, 260, 101, 461 ; קזותוס 357 --

 רמשי 206, 601 ; תטתט 337, 343 -- עדה חוקפ
75 ,+" 100,108,116,13 ,06 ;80 ,67 

1 ,158 ,100 ,24 ,.288'1 ,2060 ,200 ,28 ;253 ,252 ,203,230 ,181 

 687 ; קזגתס 357. | םכינזוא 96 -- תורוע םכיניע 18. | עמשי אלו .
 598. אלו 2%, 228-- ) ,150, 206, 309- עמשהת 8%
,10 ,248 ,228 ,226 ,16 5 .149 ,136 ,111 ,10 ,93 

0% ,593 ,580 ,560 ,507 ,501 ,481 .476 :432 :414 :379 :369 :368 
 614,616, 632, 601 ; קצומס 177,178, 254, 297, 420, 471 ; (סז6

 116, 249, 383, 519, 530 ; תטח6 232, 486 -- עימשי 488 -- ועמשת

 251,490 --ועמש 567 -- עמשא 60ְֶק --ועמשי 355 -- עמשי ת 7.

 21. ץפח , 6.
 22. םכע , 384. | זוזב -- יווב 76, 5, 96,109, 145,150 -- ז 2"

0 

 8. ידבכו 17, 72, 76, 80, )5, 109, ,,,7.
 אל ,זזז. - יתליהתו 1, 4,18, 96, 120, 154, 224, 245, 260 4.

 םבילספל 1. |
 9. רונושארה 26, 56, 60, 3: 95: 96, 17, ,,,2

1% 260 ,258 ,251 ,246 ,245 ,220 ,224 :195 :177 :154,175 :120 

 קאמס 3,173 --) ב 80,109,136.151 -- תנושארה 4 הנהו

 נז. | תשדחו 0. ינא -- הנה 0. עימשא הנחמצת םכרטב

 טק.:3. זז2.  הנחמצת 66 הנעמשת 176. | עימשא --חימצא 9.

 10. הוהיל -- םכיהלאל 681. | ותליהת 5 95:96: 24%, 2001

 --ותליהתו 4. הצקב 1, 30,196. 244, 204, 184, 681 -- םביה יצקב
 זז.  ידרי 1.17: 30.2 706, 80 2 95, 107,108,1זס0,זזנ,זזסנ

,249 ,242 ,220 ,22% :195 :172,177 ,155 ,136,151;154 ,1:6 

 כ.| 209,200039]. | כה פז. יי דאולמו' 22 805 9
 112,129,154,196, 224, 246 -- האלמו 80. | םכהיבשויו 19 6%
--- 681 ,204 ,260 ,258 ,106 ,181 ,120 ,126 ,125 ,112 ,96 ,60 

 םבהבשיו 269 -- ןהיבשיו 17,154: קזותוס
 נז. ואשו קמתס 158. | םכרצה 281. - ונורי 56.93

 221, 245, 283 -- ר (טק.14 168. | יבשו 56. 56 5

 196, 24%. - שארמ , 244 -- שארמו 56, 72,150. = וחויצי 96 --

 וחווצי 100, 145, 294: קזנמוס

 12. 00. , 107.  דבכ ץל2--ומש דובכ 106.  ותליהתו
 96. 100,129, 221: 224, 227, 4 681. | םבייאב טק. 8. 1.

 13. רבגכ 253 -- רוביגכ 18, 30, 96,100, 120,154. | רמחלמ

 191 -- המחלמ 18 -- ת 0.148 112. | ךיעו 107. | האנק , +

 חירצי . 224 -- חירפי ::ז. | לעו 6 ויביוא 91, 96. 2
 120, 681 -- יבוא 1:

 14. יתשחה 1, 26, 80, 100,110, 126, 2 וס ד ל יז

 101,195, 223, 226, 240, 294: 4. קפאתא פ₪ 8 -- קפאתאו

 1 224- הדליכ 177. 5. םבכושא 18, 0% 60 92 6 6

 100,111,126,116נ 154,177, 196, 224, 226, 262, 258, 204, 154--

 בושא 4 ףאשא 4.

 1..בירקאו 56." םפירה 8.

 שיבוא 1% 65 2"-- | ,9- שיבוא - - - יתמשו , 125, 2.

 תרהנ 4 -- רבדמ תורהנ 384. | םכימגאו -- םכיזמב טק. 4

 16. יתכלהו 26, 80, 91, 95, 10, 158, 159, 244. | םםירויע 2
 96,192. ועדי אל תוביתנב , 182, 223, 224. | תביתנב 80,100
 1 54,159 -- תוביתנבו 17, 56, 93,136, 150, 177, 201, 294 ןסז6

 1%8,19% -- יתוביתנב (ס6 ף0 -- ביתנב בינתו :סְל -- תביתנבו

 םכבשע -- ש טק. 8

 111. | אל 2% 80. | םכישא , 126, 248 -- [טק.4 2. - ךשוחמ
 129. | םככינפל קחומס 116. | ראל 80. | םביקשעמו < 968

 -- קוק םכיתישע 1, 17, 23: 50, 56, 72, 76, 80, 2,
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 ךיתבהא ינאו תדבכנ
 ךיתחת םכדא ןתאו
 ! ךשפנ תחת שימאלו

 ינא ךתא יכ ארית לא 5

 ךערז איבא חרזממ
 ; ךצבקא ברעממו

 ינת ןופצל רמא 6

 יאלכת לא ןמיתלו
 קוחרמ ינב יאיבה
 : ץראה הצקמ יתונבו

 ימשב ארקנה לכ 1

 ויתארב ידובכלו
 :ויתישע ףא ויתרצי

 שי םכיניעו רוע שכע איצוה 8

 ! ומל שכינזאו םשכישרחו

 ודחי וצבקנ שכיוגה לכ 9

 זכימאל ופסאיו

 תאז דיגי שהב ימ
 ונעימשי תונשארו

 וקדציו שכהידע ונתי

 1 תמא ורמאיו ועמשיו
 הוהי שכאנ ידע שתא ז0

 יתרחב רשא ידבעו
 יל ונימאתו ועדת ןעמל
 אוה ינא יכ וניבתו

 לא רצונ אל ינפל
 ! קדיהי אל ירחאו

19 4 5. 54 00. 1 

 זלכ שירוחב חפה

 ואבחה זוכיאלכ יתבבו

 ליצמ ןיאו זבל ויה

 ! בשה רמא ןיאו הסשמ

 21 תאז ןיזא' שכב ימ
 ; רוחאל עמשיו בישקי
 24 בקעי הפושמל ןתנ ימ
 םכיזזבל לארשיו
 ול ונאטח וז הוהי אלה
 ךולה ויכרדב ובא אלו
 : ותרותב ועמש אלו
 25 ופא המח וילע ךפשיו
 | קדחמחלמ זוזעו

 עדי אלו ביבסמ והטהלתו

 : בל לע זםישי אלו וב רעבתו

 ו 0,

 1 קרוה' רמא הכ התעו
 לארשי ךרציו בקעי ךארב
 ךיתלאג יכ ארית לא
 ! ;דתא יל ךמשב יתארק

 2 ינא ךתא שימב רבעת יכ
 ךופטשי אל תורהנבו

 הוכת אל שא ומב ךלת יכ

 :,ךב ,רעצת אל הבהלה
 ךיהלא הוהי ינא יכ
 ךעישומ לארשי שודק

 םכירצמ ךרפכ יתתנ
 ! ךיתחת אבסו שוכ
 4 יניעב תרקי רשאמ

 צב תא 2 ס 10 א 4.

 ;רוהי יכנא יכנא 11

 : עישומ ידעלבמ ןיאו

 יתעשוהו יתדגה יכנא 2

 3. שדק 109. | ךעישמ 109. | יתתנו 384, קחתוס 140.  אבשנ
 93 -- אבצו -% ךתחת ף4, 109, 4

 4. ךיתחת םכדא ןתאו , 5. ךתחת 19. 94. 173, 1.

 םכימואלו 4. 93: 95: 96, 182, 224, 384. | ךישפנ זו.
 5. ךתא , 1- ךערז -- ערז טק. :8% 100 -- ך ,

 ברעממ 4.

 6. רמוא 25: 96, 224: 253, 2%8, 260, 264. | ןופצל -- ןויצל 0.

 אל < 95. | ואלבת 180. | ואיבה 186, 2234 -- איבה
 ךינב 253.0  קחרמ 82,1וג,150,175 -- קחרממ יתנבנו ₪
,+ ,+ ...9 :94 ,76 ,72 :10 :17 

 159: 170, 172:175: 224, 225: 220 246, 4. ץראה 7%.
 7. ימשב 158. | ידבכל 72,109 -- ידבוכל 1.4,

 152: 221, 184 -- 'דבכללו 7% 20

 8. איצה 9- םביניע 7. שי ,.

 ז.%
 9. וידחי 4,96, 260, 264. | םכימואל 1,סָג,96, 116, 126--םכ ,
 281. | םבהב -- םככב 3, 96,159, 180,187,22%, 268 -- ה גש.

 246 140 -- םכהב ימ םככב 30.- | דיגמ 1,660. | תונושארו 17,

.224,226,245,246 ,187 ,93:96.110,112,150,154,168 

 260, 26, 292 -- תונשאר 4. | ונעימשי ימ 1 -- ונעמשי 115 ---
 ונועימשי 93 96, 112, 150, 180, 224, 226 -- ' 1" [טק. 18. 2 ---

 אונעימשי 126. = ונתיו ג. | כהיריע 4, 25, 40, 89, 6

 158,150.176,178,225%, 226, 246, 278 ; (סזז6 171.  ורמאיו ועמשיו

 טק. 45 ועמשי 96, 154 -- ועימשיו 6.

 10. םבתאו 1,93.258. "דע 1,96,158. | בקעי ידבעו
 יתרחב -- 'י טק. 845 1. יל -- יב 1%4 -- 06 יתוא 3.

 ונובתו קזנס 1ףס -- יל וניבתו 1. לא , 30, 6. אל 2%--
 אלא -.

 11. 00. טק. 3"
 12. ינא 3- יתעשהו 6.

 *דע 1, 17:96. ינאו , 1-

 םכינזואו 96 --

 אוה הוהי . עישמ

 םכתאו -- םכתאו ןיאו -

 קותוס | 3. שכיחב 290, 394. | ואבחוה 18,זףס -- יואבחה

 187 -- ואבחיה 384. = ויהו 96 120 ; סו 158 -- היה 178 6

 116,176. | הפישמלו זבל 384. | הסישמ 17: 30, 76. 93, 5 6
4 ,204 ,260 ,226 ,224 22 ,201 ,196 ,176 ,18 100 

 -- הסישמ רמ 4-- הפישמל 1 -- 06 הפשמל 1פפ -- הסשמו 7
 --הסשמא 128. | רמוא 2:29: 72:93:95: )6, 100, 120, 221, -
 21. 0. 19, 605. | מ 120. | ןיזאי -- דיני 384, 601, 2.

 בשקי 67, 101, 102. 0, 4 168, 178,180, 181, 246, 288,

 1. עימשיו 1. רוחא 6.

 24. הסושמל -- ו ,\ 2, 5; 19, 72, 76: 95, +, 6
9 ,252 ,242 ,210 ,204 ,182 ,175,181 1729 :120,109 ,1289 ,126 

 270 55 0%0 2 -- הסישמל 1, 4 89: 93, 96, 10, 150, 196, 13

 222, 260, 204, 271 4. 204, 384, 650 11, 659 'ק, 68, 601 | קוס
 158 -- הו [8ק.ת4. 115--םו טק.185 139. | םםוחבל

 126,129, 172, 173, 181, 187, 196, 210, 245, 253, 24. אולה
7 ,.101,102,130,155 ,100 :99 ;67 :25 :24 2 ,2 

 195, 270, 271 3, 288 1, 280, 4007, 659 2, 687. | הוהי ,6.

 אלו ז%--ו, 100. | וכרדב 2%2 -- רדב קעותס של 3. | ךלה 4
4 ,258 :253 ,245 .196 :187 ,159 ,113 :109 :94 :91 :82 :72 ,40 

 264. 294: 1%4- ותרתב 89, 2.

 2%. ךופשיו 96. 112.294. | המח , 190 -- המיח 4, 3:0 )2

 196, 2243 06 80, 140 -- תמח 1 -- ןרח 4 ופא \ 4, 4%
 196.  טתו המחלמ 30. | והטלתו 182. | עדי--י ₪ק. 46 6

 -- עדי עמש 0. ובל 4.

 1. ךארוב 1, 10, 2 80 96, 102 2 150, 223, 2

 24%, 246 -- ךיארוב 9. ךרצויו 19,993: 112, 150, 224,

.9 \ -- 252 ,240 
 2. רובעת 93; 96; 168, 224 -- רעבת ₪ 14%. | ךתא , 384 --
 ת וז ב 5% תרורהנו 96, 129, 260 -- תרהנבו 1סֶפ -- ברו

 תורהנ 30. ךוטפשי ₪ 281. | ומכ 10, קזותס 168. | הוכת -
 הבכת 1,198 - הו [גק.130 128. אל 2
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 הנעי תונבו שכינה
 .שימ רבדמב יתתנ יכ

 ןמישיב תורהנ
 ! יריחב ימע תוקשהל

 ול יתרצי וז שכע 21

 : ורפסי יתלהת

 בקעי תארק יתא אלו 22

 ; לארשי יב תעגי יכ

 הש יל תאיבה אל 21
 ינתדבכ אל ךיחבזו ךיתלע
 החנמב ךיתדבעה אל
 ! הנובלב ךיתעגוה אלו

 הנק ףסַּכב יל תינק אל 24

 ינתיורה אל ךיחבז בלחו
 ךיתואטחב ינתדבעה ךא
 ! ךיתנועב ינתעגוה

 אוה יכנא יכא | %
 ינעמל ךיעשפ החמ
 ! רכזא אל ךיתאטחו

 דחי הטפשנ ינריכזה 20
 :סרצת ןעמל התא רפס 8"

 אטח ןושארה ךיבא 27
 !יב ועשפ ךיצילמו

 שדק ירש ללחאו 28
 בקעי שכרחל הנתאו
 ; םכיפודגל ללארשיו

 60 ג. א 1. :2 8 1 2 8 1

 רז שככב ןיאו יתעמשהו
 ! לא ינאו הוהי שכאנ ידע םכתאו
 1 אוה ינא וכוימ םג
 יכיצמ ידימ ןיאו

 ! הנבישי ימו לעפא

 14 קדוה' רמא הכ

 לארשי שודק םשככלאג
 הלבב יתחלש שכנעמל

 סכלכ שיחירב יתדרוהו

 ! זכתנר תוינאב םשידשכו

 1% שככשודק ;דוהי ינא

 : זסככלמ לארשי ארוב

 16 קדוה רמא הכ

 דרה" יב ןתונה
 : הביתנ יזע םימבו
 17 סוסו בכר איצומה
 ןדחי זוזעו ליח
 ומוקי לב ובכשי
 ! ובכ התשפכ וכעד
 8 תונשאר ורכזת לא

 ! וננבתת לא תוינמדקו
 9 השדח השע יננה

 הועדת אולה חמצת התע
 ךרד רבדמב םכישא ףא
 : זרורהנ ןומישיב
 20 הדשה תיח ינדבכת

 לב הז 5 מס צע10 א.

 271 4, 4. לארשי יב -- לארשיב 17. יב 113,181 -- 5 4

 21. אל 1"-- אלו 17,129, 150,158, 384. אל ---- תאיבה ,
 182. - תאיבה טק. 13. 130 -- ' \ 2. 1, 17.19.10 4 50
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,269 60 ,258 ,253 ,2%2 ,227,244 ,220 ,223 ,210 ,196 ,187,195 

 271 4, 278, 288, 204, 384, 601,602, 687. הש ---בלה 0 5.

 ךתלע 102 159 -- ךיתולוע 96.99, 199, 112,181 --ךיתלוע 9%

 120, 154, 187 -- ךיתולע 23: 30, 294. | ךיחבוו -- ךיחבז בלחו 1,
 109, 149 -- ךיחבז םכרו 136. אל 223,"3. ךיתדבעה --- ךיתהבכה

 150. | ךיתעגה 80,108,187 -- ך ;96 -- 2 93. | הנבלב

4 ,223 ,158,187 ,151 ,108,111,144 
 23, 24. אל -- (11 ) -- ךיתדבעה , 8%

 24. אל 1*-- אלו 4. | תיִנק טק, 235. קָּג -- התונק 96 -- יתינק
 18,158: 6 99. 'ל-- ול 80. הנק 120.  ינתורה 158 --
 ינכרדה 80. ךא--ְך ₪0ק.336 82. ינתדבע 12--ינדבעה 4.

 ךיתאטהב 1, 3, 4, 17: 18, 19: 25: 30: 50, 60, 72, 76, 80, 82, 8,
+ ,106 ,100 ,96 :95 :94 :93 

,175.77 ,772 :159,170 1550 :154 ,150,151 ,136 120 ,126 
 182,187,19ז,195,196,210, 223, 224, 22%, 220,227, 244,

 252, 251, 258, 260, 264, 204, 384, 687 -- ךיתאוטהב

 ינתעגה :7,80,158. | ךיתונוועב 96 -- ךיתנוועב 14 -- ךיתונועב

 1, 2, 18, 27, 10, 60, 56, 60, 72 76 ;ָ,ָ,ָ% ספ זז

 111,112,116,126,120,136, 150, 181, 182, 87,ו%) 223, 6%

 249: 252: 252: 258, 200, 264, 270, 204; קזונגס 4.

 2%. החומ 1,4, 18, 40, 50, 60, 72, 91,93: 95:90, 106, 100,

 זו2,זו3,116,125,126,120,116,150, 150, 168, 172, 176,188)

 182,196, 221, 244, 20, 262, 2%3, 265, 200, 484; קזותס 8

 130,173. | ךיתואטהו 6,129: קחתס 82. | רוכא 2, 7%
,245 ,15%,168,177,187,226 ,125,136 ,10 ,108 ,96 ,56 :10 

 2%8, 260 -- דוע רכזא 184.

 26. ינרכזה 83, 5- חתא (טק. 86. 1.

 27, ואשה 33% -- אאטה 136.  ךצילסו 7%
 28. שדוק 96,129,150, 260, 281, 283 -- דק !טֶק- ז46 474-

 הנתאו 5 244. | שכדחל ץזותוס 309 -- ר טק. ז4 414. | בקע

 6 םכיפרנל 18, 2, 101, 22, 22%, 227, 384, 40ג ----

 קכיפודיגל 40, 50, 80, 95. 96, 129, 196, 24% -- ג 06 ך ₪ ד
 ₪2. 45 343 -- הפודגל 51.

 ךרד --הביתנ

 11. םכנ --יכ 1 -- םםגו 6.
 14. הוהי טק.ז85 158. | םככלאונ 80.93, ,, 2

 253, 26000 71. יתחלוש 93,153, 300. | יתדרהו 1.

 םכיחרב 172, 100 -- םכחירב 154,175.  םבלכ , 112 -- בלוב
 93. תינאב 154. | םכתניר סָּג -- םבתנד ל 1.

 15. םבכשדק 30, 80, 102, 173,182, 249 -- םבכשדוק < 6.
 ארב 23; 30, 250 -- יהלא 82, 1, )6, 154, 224, 240.

 16. ןתנה 17, 30 72. 80: 93: 94.115,150, 154,155, 2

220 ,225 ,22 ,210 187 

 רז םביזע -- םכיבר תוביתנ +0עצ8₪ 4

 17. א'צמה ז,92,150. לידו 23, 10,160,158,187, 24.
 זוזיעו 96, 154, 260, 264 --- 1וזיעו 4. = וידחי 96, 245, 2600 +.

 ןובבשי 1. ומקי 0,115,141, 100, 224, 262, 4 ןכער --

 -- ד ק.145 140 -- ך 06 7 144 --כ קס ב

 18. [-רונשאר 1,172 89: 93 96, 112, 115,150, 5

 224, 245%, 240, 253, 258, 260, 264 -- תנושאר 82 - 0,

 :-רוינומדקו 1: 4. 22: 10, 112; 154, 182, 187, 246, 240, 2535 2

 260 ; 1016 130 -- תינומדקו - הנותנת ד, 2, 7 22 2

42,,;, ,99 :96 :94 :93 :59 :82 :72 

2 ,227 ,224 ,19% ,187 ,182 ,17% :159 :158 :155 ,149,150:154 

 240; 252; 253; 254: 28, 260, 264, 687 ; קענמס 128,141,173 --

 ,ונובתת
 19. השע 5 93 -- השוע 96,112,172, 246. - אלה 1, 2
 ב0720 42 300 ב: 0, 1ו2נ 114, 118,118, 120,150,

 ז 59, 168, 187. 224, 246, 246, 240, 262, 2%, 28, 200, 264,

 271: 279: 281, 284, 286, 05 ', 7. העודת < 4. - ףא ,1.

 רבדמב םבישא ךרד < 41. רבדמב ₪7. 18. 242 -- רבדמב

 םבימ 198. | ךרד -- םםימ 4 ןמשיב 154 -- ןומשיב
 2, 3, 67, 99.130.168,176, 105, 26) -- ןמישיב 4, 159, 210 --

 ןומשיבו 6. תרורהנ 00. 84% 4.
 20. יננדבכת 23,145.  תונב 2%8.  םכימב 100. | ןמשיב ףז)

 159 -- ןומישיב 1: 3: 4, 17, 23, 26, 30, 72, 82, 89, 93, 96, 14
 ןוקנ ו, 150, 15%: 108, 172, 171, 1789, 2

,264 ,260 ,28 ,264 ,2%3 ,2%2 ,240 ,246 ,245 :224 :187,195 

 270, 281, 283, 284, 266) 6%9 3, 687 -- ןומישב 4.
 21. יתליהת 4, 96, 106, 120, 154, 196, 24% -- יתליחתו ,.

 < 22. (ס. 150. - אל 76,197, 244, 294 -- אל התאו 153--
 נלו 129.  יתוא 19, 99 1,



 0 6 ,זצו (09 צב זז

 : ו והרת לאו ודחפת לא 8

 הקו 9 9 ךיתעמשה זאמ אולה

 ו רש ידע שכתאו יתדגהו
 2 קדוהי רמא הכ

 ידעלבמ הולא שיה
 : יתעדי לב רוצ ןיאו

 והת סטכלכ לספ ירצי 9
 וליעוי לב םכהידומחו
 ואר' לב המה םכהידעו
 : ושבי ןעמל ועדי לבו

 לספו לא רצי ימ 10

 : ! ליעוה יתלבל ךסנ
 ושבי רכה לכ זה 11

 עכדאמ המה םכישרחו
 ודמעי שכלכ וצבקתי
 : דחי ושבי ודחפי

 דצעמ לזרב שרח 12

 והרצי תובקמבו שכחפב לעפו

 וחכ עורזב והלעפיו

 חכ ןיאו בער םג
 ! ףעיו וכימ התש אל

 וק הטנ שיצע שרח 13

 תועצקמב והשעי דרשב והראתי
 והראתי הגוחמבו

 שיא תינבתכ והשעיו

 ית סם ]ו

 8. והרית 244,392 -- חרת סב. | אלה ז, 2.3; 4.17.18
5 4 .80 .83 ,82 ,80 ,76 ,72 ,67 :56 ,30 :25 ,24 

.120 2% ,116 ,100,101,102,108,110,111,112,114 

7 ,158 ,154 ,150,151 ,141:144,149 :139 ,130,136 

 17ל2,17ב,170: 177, 1ק8ו82 07 20%, 200, 210 7,

: ,271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,2%8 ,254 ,252 ,246 ,245 ,244 ;212 ,210 
% :319 ,301 ,204 ,2 ,"288 ,286 ,284 ,281 ,281 :279 ,277 

 365, 410, 461, 477, 687. = יתדגהו ידע םכתאו < 14 ךיתדנהו

 150 -- יתדגה +2 בתת בג יידע 96, 149 -- ידיע 74.

 שיח א 335 -- ש"ה 96. | הולא לגג 72 --1 ,76.226,36%. | הזלא
 ידעלבמ -- יחלא 206. = רוצ -- דוע 611. = לב , 559 --לכ 4.

 יתערי כ שיה -- לא ינאו הוהי םםבאנ 4
 ף. ירצוי 17,95,96,108, 112, 158,181,190. 2 259,260, 271,

 272: 278, 279 281, 281, 284, 280, 202, םבלוב 76, 4

 והות 112, 120,136,196, 281, 283 -- וארי לב המה והות 4
 תכהידמחו ז, 4, 80,111,120,172,101,2%2,253, 384--י

 1ז2.  הליעי 155. = םכהידיעו 4 17. 25. 72. 6 8 42

 196, 244, 253, 260 -- םבביריעו 150 -- םכהדיעו 9. המה ,

 14% -- המא 126. | וארי-- וא !טק.185 ז: -- אארי 204. .  וערי

 תק. 4. 5 ושובי 96, 158, 181, 244: קזותס 20.

 10. שסתו. 487.5 ,ימ -- כ 1:-- מו 4. רצי -- לצי 7.

 יתלבל -- לבל 1. ליעה -

 1. ויריבח 18, 96,112, 120,150, 158, 18ז, 187,204: קוומס

 ז7ְד -- ורבח 82.  ושובי )6,108,120,181,281,283.  םכישרח

 288, 663 -- םבישדחו קצותגס 116. םכדאמ , 4. וצבקתיו

 םכלוכ 151. ודמעי , 201 -- ודומעי 112, 283. | ושובי 8
 12, 177: 244, דחי טק. 24 4.

 12. 60.96. | שדח 206 -- טרח + רצעמ 5 4
 2357: 403, 432: 401 : קתנתוס 158 ; !סע6 ::6 -- ד קזגמוס ו

 לעפו , 611. | תבקמבו 86, 206, 384 -- מ , 461 -- תובאקמבו 4.

 והירצי 0. והלעפו 526. = ערזב 1, 2,18, 2 82, 776

,350 ,332 ,307 ,101 ,252 ,260 ,237 ,227 ;206 ,205 ,195 ,172 

 402, 417: 419, 421: 471, 475: 453, 541 -- עורזבו 559. = םבגו

 160, 237; 204- ןיא 1. חכ , 80 -- חוכ 283 -- וחכ

 אל , 309 -- אלו 1, 76, 136, 150,151, 180, 224, 226, 2%0, 24,
 227: 394 560, 612 ; קזנתוס 242, 157, 384 ; 10766 4. םביימ

 99. - ףעייו 2, 1, 82, 8, 91, 94. 99,

2 230 ,226 ,210 ,206 ,154,159,172,176,178,181,182,101 

 245: 300: 359; 421: 434: 471: 475: 476: 477: 491: 493 : !סזו6 8
 -- 06 ףעוכ

 13. ויק 18ז. = דרשב -- והראתי דרשב 178 -- דרשבו 187 =
 רר ₪7. :--ררשב קמתס 154.  והטעי | וז1 -- והשעיו

 ךרזעי ןטבמ ךרציו ךשע
 בקעי ידבע ארית לא

 ! וב יתרחב ןורשיו

 3 אמצ לע שכימ קצא יכ
 השבי לע םכילזונו

 ךערז לע יחור קצא
 : ךיאצאצ לע יתכרבו
 4 ריצח ןיבב וחמצו

 : שכימ ילבי לע שכיברעכ

 5 ינא הוהיל רמאי הז

 בקעי שכשב ארקי הזו

 הוהיל החי( בתכי הזה

 : הנכי לארשי םכשבו

 6 לארשי ךלמ הוהי רמא הכ

 תואבצ הוהי ולאגו

 ןורחא ינאו ןושאר ינא

 ! שכיהלא ןיא ידעלבמו

 7 הדיגיו ארקי ינומכ ימו

 , זכלוע שכע ימושמ יל הכרעיו
 : ומל ודיג הנאבת רשאו תויתאו

 צ 2 ₪

 ידבע , 76 --ודבע 80. | לארשי 6
 178,197, 249, 289, 294 -- לארשיב 244. = תרחב 9.

 2. 00. 220,318.  הכ--יכ 1. | ךשע הוהי טק. 4 1.
 הוהי - ינדא ךישוע 129, 226 -- ךשוע 112,12% -- ךישע

 ו, 196. 245, 279. 281,384. | ךירצויו 226 -- ךרצויו
 10ס,112,126,120,150,153.191,224,2%1,258,200.  ןטבב +.

 ךרזעי , 150 -- ךירזעי 6. בקעי , 150, 210 -- התא 42
 ןורושיו 80, 82, 80: 93: 52 96, 111,112,129,150,181, 187, 2

 244, 245: 294: 391: 355: 494 -- ןרושיו 1%4,187,106,108,12%--

 ןרשיו 56, 107,171 -- ור ₪9. 46. 110 -- לארשיו 196; 4.

 4. קצא 1%-- קוצא 96.-- א ,. ת-כילזנו 1-20 3. 10 25
101 ,100 ,99 ,95 :94 :93 :91 :89 :81 .2 ,80 ,76 ,72 ,60 59 ,40 

 102,106, 1סְֶד, 108, 109. ,,,, 116, 120, %

7 
-7 94 ,270 ,264 ,200 ,268 :4 :253 :252 2490 ,210 ,178,223 

 יחור ₪ק.ז88 1. - ךיערז :87. | יתכרבו

 ז. בקעי ידבע < %.

 קוצא 6 19,

 -- ר קזותוס כ 99- ךאצאצ 6-
 4. וחמשו 80 -- ואמצו 56.  ןבב 4,177, 24, 40, 56, 80 29

 ףפ, 12. 77726
 206, 226, 284, 355 7- |'בכ 160, 244, 288, 400 ; קצוגס

 158, 245 -- ןבכ ף96,150,224: קוס 5 | 076 384 -- ןכב 8

 - -יבב 252: רצח -- 'צ טק. ג 1 םכיברעב קזוחוס
 <. הוהיל 1"-- ינדאל 82. = בקעי -- בקעי הוהי 49. = בותבי

 76.5 17. ודי פ 106. | שבשב 18, / הנכ =
 ה טק. 4 0.

 6. הוהי 1%-- תואבצ הוהי 201, 681. = ולאוגו 19 6
 + +2 2, ןשאר 7. ןרחא 108,

 202.  'ידעלבמו 89 -- ךידעלבמו 224. = ןיא ₪ ינא 15.
 7. ימו -- ו ; 1 384 --ו [0ק.14. 120.  ינכמכ 7
,| 9 > 9 ,82 ,80 ,76 
 244, 252: 39 258, 200,264. ארקי ₪0ק.145 זג0. | - - - הדיגיו

 תויתאו - - 1.145 175. - הריניו טק. 45 91 -- הדבייו 60
 -- הידיגיו 18, 10. 76, 80: 96, 108, 116, 181, 196, 23 -- הידיני

 ו 60 -- הדיג 1. היכרעיו 56, 96, 120, 136, 170, 196, 384 --

 רך (ס6 ם 154. יל 108. - ימשמ 1, 4,116 -- 'מוש ימ 96 -
 מ ז" ק.1ג 154. םכע --דע 1,76,120 0 קתוומס 2, 4; תטס
 99. 2- תרויתאו , 191 -- תויתואו 1, 3, 4, 190, 30, 72, 53 2

,116,129 ,, ,96 959 ,94 

 ג69,177,181,182,187,195. 2 226, 210, 244, 240, 208, 4
 264, 270, 204, 1001, 384, 681 ; קנס 141.  רשא 0

 108, 1ף0,17ְד,180,196,201,294: םטמס 384. הנאובהת

-1%4 ,244 ,196 



 סגל. אזל, 7

 "לכאו רשפ הלצא
 השעא הבעותל ורתיו

 : דוגסא ץע לובל
 והטה לתוה בל רפא הער 20

 ושפנ תא ליצי אלו
 ! ינימיב רקש אולה רמאי אלו

 בקעי הלא רכז 21
 התא ידבע יכ לארשיו

 התא יל דבע ךיתרצי
 : ינשנת אל לארשי

 ךיעשפ בעכ יתיחמ 22

 ךיתאטח ןנעכו
 ! ךיתלאג יכ ילא הבוש

 הוהי השע יכ שימש ונר 23

 ץרא תויתחת ועירה

 הנר שכירה וחצפ

 לב ץע לכו רעי
 בקעי הוהי לאג יכ

 : ראפתי לארשיבו

 קדוהי .רמא הכ 24
 ןטבמ ךרציו ךלאג

 לכ השע הוה' יכנא
 ידבל םשכימש הטנ

 : יתאימ ץראה עקר

 וכידב תותא רפמ 25
 ללוהי םכימסקו

 4 א זצו ן 84 18

 ! תיב תבשל שדא תראפתכ
 14 זכיזרא ול תרכל
 ןולאו הזרת חקיו

 רעי יצעב ול ץמאיו

 וילדי" שםשבו ןרא עטנ

 ז% רעבל םכדאל היהו
 זכחיו שכהמ חקיו
 כחל הפאו קישי ףא
 וחתשיו לא לעפי ףא
 : ומל דגסיו לספ והשע
 16 שא ומב ףרש ויצח

 לכאי רשב ויצח לע
 עבשיו ילצ הלצי

 חאה רמאיו שחי ףא
 : רוא יתיאר יתומח
 7 השע לאל ותיראשו

 ול דוגסי ולספל
 וילא ללפתיו וחתשיו

 ! התא ילא יכ ינליצה רמאיו |

 8 וניבי אלו ועדי אל
 זכהיניע תוארמ חט יכ
 !;בחבל ליכשהמ

 39 ובל לא בישי אלו

 רמאל הנובת אלו תעד אלו
 שא ומב יתפרש ויצח

 וכחל וילחג לע יתיפא ףאו

 ב <ז ₪ תת 10 א 4.

 ומכ 108,1ף0 ; קזונתוס 1

 ףא 0. יתיפא --יתפאה 242

 רשב -- לשב 10 -- ילצ

 ףאו שא -- יכ ףאו 4.
 הלצא - א טק. 7 ו

 לכואו 82, 3, 108, 226, 204 --
 לכאו עבשאו 40. | רתיו 96. . הבעתל 4,191, 3%4--הבעות זז
 השעאו 196. ץע בל דוגסא \ 90=--1 \,/ 2 זס

2429 ,4 ,260 ,268 ,251 ,240 ,24% ,224 ,182,187,191 ,172,177 

 284 -- רוגסא 158 -- א טק. 4 -

 20. העור 6,906, ,,,0 196, 6 24%.

 םכבל קוומס 96 --לבל 136.  לתוה 0 11% --ו,136.  והטהל
 17 -- והטה טי אלו 96. | אלו :7--ו 180. תא 1. אלה 9
10 1 .94.96 ,93 :99 ,82 ,76 72 ,56 30 ,25 ,24 :17 

 11ז,1ו2,113,114 7, ,,,% 7
,264,271 ,260 ,28 ,253 ,252 ,215 :224 :223 ,187 ,182 ,172 ,170 

 278, 270, 281, 283, 284, 286, 202, 204, 6591, 687. | ונמיב 6

 21. רובו וו דק7דפ90  בקעיל ז087 "יב00ה/ד1%- '1 ןצבע
 90. לארשי -- לארשיו 72; 89: 935, 1 4%

1 ,100 ,288 ,/ 271 ,269 ,244 ,210 ,196 ,187 ,172 ,168 ,150 

 -- לארשיא 1%4,19% -- התא לארשיו 6.
 ד ינישנת 76, 182 -- ינשגת 2.

 22. יתיחמו 95,111.150,224.  ךיעשפ בעכ , 223. | ךיעשפ --

 ש [0ק.13 100. | ךיתואטה 67, 8ָג, 8,100,101 זוגו

.4 ,254 ,246 ,210 ,191 ,176 ,49 1 

 23. םבימש -- םבימ טק. 2ג 1:00. | הוהי , 6. ועירה , 1.

 ץרא , זסז -- ץ קותגס ] - וחציפ 129 -- וחתפ 6

 הניר 96,108,12ף,136, 187, 224 -- ונר 3, 94. = בקעי תא 6
 95, 107, 136: 149, 244, 246, 184 ; 1016 1. ראפתו 1.

 24. הכיכ 14%.  הוהי :%.182. ךלאוג ::2,226.  ךרצויו
 4,112,126,ז150,226,251  !ס6 130,141. ינא ז

 246,249.  השוע 112.  הטנ [גק.ז835 82 -- הטונ ו 1:

 245- ידבל , 113 - ודבצל 4. עקור זז, 2

 187,199, 2295 יתאמ 1, 4, 4, 30, 72, 93, 71

 198, 224, 242, 2%1, 258, 200, 271 /\, 281, 6%1, 69 'ק --יתא 6

 -- יתיאימ 24% -- תא י₪מ 2, 17, 21, 82, 80,

 ז 55, 158, 176, 178, 225, 264, 288 1, 00%

 2%. תותוא 72, 93, 96, 112, 126, 14,182, 226,246, 253.

 260, 264 --- תתוא 89, 1%0, 224, 2%2, 270 ; ןז!וחס 4.

 82, 93,111,126, 154, 155,182, 245. | ללה 0. | שכתעדו--

 םכתעדו םכימפקו ג

 אל ,.187 -- ל טק.

 252, 204- תעצקמב 159, 384 -- תועוצקמב 56,108,112,116 |
 158,196 -- תעצקב 80. | הנחמבו 151,155, 244, 240: 252: 4

 -- הגוח (טק.14 ::ף -- הגוחמב ;. והשעי 3 -- וה 1
 זז5. | תינבתב 80,:זנ, 258. | תראפתכ שיא , 30. | תראפתב

 קצותס

 14. רורכל 17: 56, 96. 154, 168, 224, 204 -- תר טק.145 ףז
 --ת ק.145 1- ל םכיזרא -- םכיהלא 6.

 הרזת < ז11 -- הזרת ול 96. | ץמאתיו 126. | ןל 2"--וב 4
 יצעב א 1. ןרוא 18,108,150,187, 204: קחמס 136 --ןרא
 4.25: 30,72,93,111,11ב, 11,149 ָ,,,, 1

1 :279 ,278 ,271 ,270 ,200 ,260 ,258 .253 ,245 :223 ,196 ,101 

 251, 284, 286, 288, 292 ; קזנתס 110,144,178, 201 ; 0106 1.

 1%. דעבל 10. קיפי 153 --' 2" טק. 4 ףא 2%--

 ףאו ז, קזנמס 130 --'ל 101. - לא 1 -- ל קת. 4
 ווהתשיו 96.:::. - השע 11% -- ה ע.:88 )1. דוגסיו 2

 168 -- רגסיו 150, קעונמס 168 -- ד 006 ו 9. | ומל -- ול 4.
 16. וןמכ קומס 108, 4 לעו 4 20.72 00 6

2 ,2256 ,224 ,201 ,106 ,191 ,150,158,170,176,177,187 ,145 

 252, 28, 4)2, 3894: תטתס 5, 4 לכאי רשב 91 6.

 לכאי !סע6 לוכאל 108. | ףא נק. 88 130 -- םבא סג. * םכוחי
 150,159, 226, 252 -- כ\חי 112.  יתמח 4 25: 3072 19

 136,170,171,196. 4. יתאר 170 -- אר יתיאר 0.

 17. ותריאשו < 17 -- תיראשו 187 -- ותיראשו או ספ -- יר טק.
 :ג5 :--ר גק.40 2%. השעו :. | ולסיפל 1ףו -- לתפל 0
 -- ול ולספל 196. | דגסי 1,18, 30, 66, 72, 76, 82, 3, 6

 צד, 130,110 140, ז0,דתנכ 54,105, 150, 170, זק, 72.
,7 ,226 ,224 ,210 ,204 ,201 ,176,177.181,182,187,101,108 

 242, 245, 252, 251, 258, 200, 264, 270, 204, 384,659 '\ ריתי, 7:

 קווגתס זו3 -- ד קמתס רך 168 --ו טע.185 67. - ווחתשיו

 14% (סת6 3 -- ל וחתשי ז1%.  לפתיו 384. ילא 96. | ונליצה
 קזווחס 6, 0. ילא ,7.

 18. אוערי 99. חט ,108,20:. תארמ 76,82. ליכשהמו ז.
 תרתובל 1, 71520 900 6 72.70 99.98 06, 109, 113,

2 ;253 ,249 :245 ,226 ,22% ,224 ,191,196 ,158,177,182 

.7 

 19. בישה 18. אלו 1%--ו .10,111,223,384  אלו 27--ו,
 198,30,ז15,זו6,130,116,100,168,280כ 208, 294. הנבת

 384. - רמאל ,126. | יתפרש 98 14% -- ףרש :. | ומב -



 יג ד.

 בקעי ידבע ןעמל 4

 יריחב לארשיו

 ךמשב ךל ארקאו
 : ינתעדי אלו ךנכא

 דוע ןיאו קדוהי ינא

 סכיהלא ןיא יתלוז

 : ינתעדי אלו ךרזאא
 שמש זחורזממ וערי ןעמל 6

 ידעלב ספא יכ הברעממו

 : דוע ןיאו הוהי ינא

 ךשח ארובו רוא רצוי 7

 ער ארובו זכולש השע

 : הלא לכ השע הוהי ינא

 לעממ סשימש ופיערה 8

 קדצ ולזי כיקחשו
 עשי ורפיו ץרא חתפת
 דחי חהימצת הקדצו

 : ויתארב הוהי ינא |

 ןורצי תא בר יוה 9
 המדא ישרח תא שרח
 השעת המ ורציל רמח רמאיה
 : ול םידי ןיא ךלעפו

 דילוה המ באל רמא יוה נס

 : ןיליחת המ השאלו
 הדוהי רמא הכ 11

 ורצויו לארשי שודק

 ינב לע ינולאש תויתאה

 ! ינוצת ידי לעפ לעו

 ץרא יתישע יכנא ק

 8 60 ג. אט. .5 4 1 4 65 1

 רוחא םכימכח בישמ
 ! לכסי שתעדו

 26 | ודבע רבד זםכיקמ
 זכילשי ויכאלמ תצעו
 בשות םכלשוריל רמאה
 הנינבת הדוהי ירעלו
 : שכמוקא היתוברחו

 27 יברח הלוצל רמאה
 ! שיבוא ךיתרהנו

 28 יער שרוכל רמאה

 שכלשי יצפח לכו
 הנבת שלשוריל רמאלו

 ! דפות לכיהו

6 

 1 שרוכל וחישמל קדוהי רמא הכ
 ונימיב יתקזחה רשא

 םכיוג וינפל דרל

 חתפא סיכלמ ינתמו

 סכיתלד וינפל חתפל

 ; ורגסי אל םכירעשו

 2 ךלא ךינפל ינא
 רשוא שירודהו

 רבשא השוחנ תותלד

 ! עדגא לזרב יחירבו

 3 ךשח תורצוא ךל יתתנו

 םכירתפמ ינמטמו

 קדוהי ינא יכ עדת ןעמל
 : לארשי יהלא ךמשב ארוקה

 לע ג תם ד 2 יד ₪ סייע יס ואם ב

 158,180,182, 224, 22%, 220, 227, 2%2, 263; קזותס 173---

 םכינומטמו 7. ארקה 10, 102,114,116,150, 178,182, %

 270 7. יהלא , 9.

 4. 0. \ 508 --1טק.136 414. | ןעמל , 7.
 +: --ְך קמחס רך 1:50 --נ טק. 186

 5. םביהלא הוהי 149. ןיאו 17, 96,150,158, 150,187,
 2%2 : (סצ66 4. ינתעדי -- נ טק. 12% 1 --ינת ק.ז84

 206 ינתעדי 16060802 םכיהלא - - - - - ינאנ ומ 4

 6. שמש ,.
 7. רצי 30.72. - ארבו 40, 82, 155%, 2ף8, 260 4

 ארובו , 0. ךשוח 279, 284, 286.  השוע 1,

 ז 50, 172,178,187, 1 ארבו 2, 30, 82,114, 15, 258, 29

 204. 2 השוע 4+,זז2,1789,

 8. לעממ (סזו6 55 03.  חתפתו 182.  אורפיו 1.
 18( 150. הוהי ינא 98 94 -- הוהי ינא יכ 1.

 9. ורצוי 2, 24: 25, 67, 82, 032 94 ,,, 4
.0 ,270 ,264 ,260 ,268 :253 ,240 ,24% ,230 ,150,176,195 

 שרחו 1,150, 258 ; קונומס 10 -- רמח 201 גז. | ישרה --'.

 182.  המדאה :98. | רמאו קמתס 96. | רמוחה 96,150,24%--

 ה תק. דא. ורצויל 4, 24, 67. 82: 93: 1,
 187, 22%, 210, 240,252, 2%3, 258, 260 264, 270, 200. | ןיאו 2

.0 ,228 ,158 

 ז0. רמוא ב, 112, 126, 130, 168, 187, 2%, 268, 260, 264, 4

 לו דילות ₪ק.18: 1. דלת ג. המ 2"-- דלת המ ףַּג. | ןילחת
 198, 168 -- ןוליחת 6.

 זז. שודק סמ 1. ורציו 1, 2, 2, 23, 25, 30, 82. 9 0

 נסס,זסנ) זס2), זז, 116,128, ז 40 5 ד כ קל 20

2 ,271 ,270 ,264 ,260 ,258 ,24 ,252 ,24% ,227 .226 ,224 ,210 

 281, 283, 284, 286, 300 1, 687. | תויתואה 1, 4, 72, 91: 2
,251 ,246 ,245 ,210 ,2206 ,224 ,195 ,112,11%,168,17%,187 

 260, 264, 270, 281 ; קזומס 141, 173. -- ותויתאה - ינלאש

 ז- נב לעופ ףףָּב, 112, ינווצת 112; 2%8 --

 יניוצת קזנתס ף6 -- ונוצה -

 ךנכא -- ךנכא אל

 - - ךשח

 הקדצו 0.

 26. ויכאלמ תצעו -- ותצעו 30. | םכלשי 114,187 ; קוס
 רמואה 4,93,96,112,116,178,187, 224, 246, 252, 253: קזומס

 2, םםילשוריל 4, 6. הננבת 89, 150, 187, 226 -- הנ
 (טק.186 99--2 96. היתברחו 2, 23, 72, 91, 94, 99,102 2

2 ,224 ,210 ,10% ,128,141,144,155,168,176,182 

 210, 262 -- היתוברהו םכמקא 4-

 27. רמואה 2: 3: 4, )1, )1, 112, 113, 126, 110, 182,187, 9

 245: 252, 281: 25%, 260, 264. | הלצל 96. | וברח קזומס 06 --
 יברה קתמס :58. | ךיתורהנו 4, 17, 23, 29, 82, 01, 96. 2

49 260 ,28 ,252 ,240 ,220 ,182 ,175 ,154,158,159 ,116,126 

 4 שיבא -
 29. רמואה 4, 91, 93: 96,112,116,187, 224, 252,

 שרכל 20.;1 20, 72, דסצ,דז3,ז26, 164, 195, 176) 182] 2260 0

 258,200, 264.  'עור 1ז2,1ז:6,150,175,187, 253. שא יצפח
 6. םבילשי 1, 3, 23, 72: 80,903, 06,00, 11211, 6
20 22226 201 87 ,82 ,173175 :00/0 : 

 268, 200,264, 687 + קזנמוס 82,זזג -- םב ₪0ק.140 130.  רמאל
 116.  םםילשוריל 96. = דפוית 6.

 ן. שרכל 2,30,93,159.175, 182, 240,250,258,260, 204, 7.

 תקוהה ז. ינימיב קותס 150 --ןני גק.ג36 115.  דרל--ד
 קמפאס ך 245. - ינתמו -- ינפמו 245 --  עקעגנמס 1 150. | התפא

 19% -- א ;172. | חותפל 6, 150, 224, 24%, 2%2, 28, 260, 40

 209, 271, 279, 281, 291, 6 וינפל 2%-- םכיוג וינפל 4.

 םכיתלר 215 113. = םכירעש 4

 2. ינא םגפ - | =-5) לר רה 70 רשוא =--) ;/--- רשיוא

 93,153 7-- רשיא 25, 30, 72, )1, 112, 11%, 224, 22%, 220, 70

 251, 260, 264, 270, 271 4, 69 'ק, 687 ; קונוס 2,150,172 ג 6

 4 השוחנ תרותלד רבשא ₪ 258 -- \72.. - רובשא 1,

 2 יחרבו ףפ. העדגא 281 --בג קעגמס ב .

 3. ךל -- אל 4. | קרורצא 1, 2, 4,170 23, 24, 25, 30, 2, 0

--204 60,, ,15,116,141,158,159,182 ,94 

 תרצואו 26) -- 17 טק. 8 ג.  ךשוחה 3, 284 -- ךְר

 72. ינומטמו 17: 23, 25: 10, 72, 89: 91, +,
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 יתרבד רתסב אל 19
 ךשח ץרא םכוקמב

 ערזל יתרמא אל
 ינושקב והת בקעי
 קחנ רבה הוהי .ינא

 ! סבירשימ דיגמ

 ודחי ושגנתה ואבו וצבקה 20
 ועדי אל כיוגה יטילפ
 שכלפפ ץע תא םיאשנה
 ! עישוי אל לא לא םכיללפתמו

 ודחי וצעוי ףא ושיגהו ודיגה 21
 שכדקמ תאו עימשה ימ
 קדוה' ינא אולה הדיגה זאמ
 ידעלבמ םכיהלא דוע יאו
 ! יתלוז ןיא עישומו קידצ לא

 ועשוהו ילא ונפ 22

 ץרא יספא לכ
 ! דוע ןיאו לא ינא יכ

 יתעבשנ יב 21

 הקדצ יפמ אצי

 בושי אלו רבד

 ההב לכ ערכת יל יכ
 ךא :ןושל לכ עבשת 24

 תוקדצ רמא יל הוהיב

 אובי וידע זעו

 ! וב שכירחנה לכ ושביו

 וללהתיו וקדצי הוהב \ 5
 : לרארשי ערז לכ

 ל 5 02.0 2 [. םוו

 יתארב הילע סכדאו
 זכימש וטנ ידי ינא
 : יתיוצ סכאבצ לכו

 13 קדצב והתריעה יכנא
 רשיא ויכרד לכו
 יריע הנבי אוה
 חלשי יתולגו

 דחשב אלו ריחמב אל

 : תואבצ הוהי רמא

 14 קדוהי רמא הכ
 שוכ רחסו םכירצמ עיגי
 הדמ ישנא םכיאבסו
 ויה' ךלו ורבעי ךילע
 ורבעי םשכיקזב וכלי ךירחא

 | וללפתי ךילא ווחתשי ךילאו
 לא ךב ךא

 ! סכיהלא ספא דוע ןיאו

 15 רתתסמ לא התא ןכא
 : עישומ לארשי יהלא

 16 ודחי שכלכ ומלכנ זכגו ושוב

 ! ; שכיריצ ישרח המלכב ובלה

 17 הוהיב עשונ לארשי
 ושבת אל םימלוע תעושת
 | : דע ימלוע דע ומלכת אלו
 98 ההוהי .רמא הכ ייפ
 כיהלאה אוה םכימשה ארוב
 השעו ץראה רצי
 והת אל הננוכ אוה
 הרצי תבשל הארב

 : דוע ןיאו הוהי ינא

 צג ]₪ ₪5 ו

 112,1%0,19%, 224, 245. | הננכ 1,30,116,281.  והות %
 187,221. 79 תבשל יב 6.

 19. אל 1" ₪6 אלו 168. | ץרא ךשח < 96. | ךשוח +.
 והות 6. ינשקב 1, 30, 72 -- יתשקב 149, 2. רבור ל

 92, 96, 150 -- רבד םוד

 20. וצבכתתהלה 4

 םכירשמ 1 4

 וידחי 96, 149: 246,

 קדצ \ 2:

 ושגנהו 4.

 201, 259, 200,264. | *מלפ 153,253. םביוג 6. ועדי , 5

 -- אלפ ועדי 1. םביאשונה 2 תרא , 30 -- 515
 םביללפתמו -- ת , 1 -- \  182,286. - אל 2:

 21. ודינה \ 252. = וצעוי -- וצעי 1 -- וצעוה 1%5 -- ודעוי
 וידחי 4 96. 258, 260, 264. | אלה 1, 3: 4: 30 72, 4

7,, ,1 ,,,,, ,12 ,6 

-7 ,059 ,286 ,264 ,293 ,270,281 ,271 ,264 ,200 ,28 :252 ,252 

 ינא \ 148 ., ]יא 722252... ,.םביהלא ידעלבמ <
 22. ילא 6 ועישוהו 4.

 23. יתעבשנ -- םכאנ יתעבשנ 40. | אלו -- אל 8%
 297, 'ל-- ךל 4.6501. - לכ 1.

 24. הוהי 71. ?*  ,423. | רמא -- הוהי רמא 421. = תרקדצ
 2, זועו 4 23: 20, 72, 91: 93: 94, 96, 100, 112, 2

 116,126, 144, 150 155, 158 159: 168, 172, דב, 187,195,

0% ,286 ,284 ,281 ,)27 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,251 ,246 :245 

 659, 687 -- תטתס דעו 4 וידע -- יכ ןכא 101. | אבי 7

 82, 93, 94: 9. ,,,,ָ,,ן, 7

2 ,24% ,228 ,227 ,220 ,210 ,200 ,20% ,204 ,195 ,182 ,175 ,172 

99 414 .404 ,301 ,359 ,351 .332 :119 :264 ,260 ,258 .254 :253 
 422: 428,431: 434: 467: 471: 476: 477, 514, 602, 607 -- ואובי

 153, 182, 309, 597, 683 'ם -- אבי 4% 180, 337 2

 494, 590, 596, 601 ; קוותוס 3 -- אאבי 261,876 - א ווק. 8
 168. . ושוביו 93, 96,182,19פ5, 281, 28- | וב -- ב טק. וג

 25. וללהתיו -- ללהתיו 8.

 12. םכדאו ,1- םבטבש 1. יש ציתוצ 4

 123. והיתוריעה 2: 3: 30: 2 96, 112, 120, 1, 149, 29

12 ,270 ,271 ,260 ,264 ,260 ,208 ,251 ,240 ,246 :201 ,182 ,176 
 292 284, 286, 659 2, 664, 687 ; קזותוס 128 -- והתוריעה 230 --
 והיתריעה 1, 25: 67: 72: 89, 91: 94,101,114,116, 119,158

 172,175,180,187,195.224,270,280 ; קנגממס 82,173 --והיתורעה

 1%4 -- והתורעה 23 -- יתריעה 102 --' \ 4. | קדצב דב 9.

 רשיא -- * ,126 -- רשוא 116, 144, 176, 210, 687 ; קעותס 2

 197. - הלשא 06 72. | ליחמב זק. דחושב
,281 ,187 

 14. בצ הוהי 182. | םכירצמ ,1,72. | רחסו--ס טק, 86 1.

 סוכ 17. | םכיאבסו 0ק. 45. 24 -- םכיאבצו 11%. | הדימ 6.
 ורובעי 93, 96, 150, 281, 283. | ויהי -- היחי 96. | םכיקזב 7,

 30נ 72, 80, 3,102,112, 150,154,158,172,175, 224, 245: 2
 269, 260, 204: קתננתבס - ורובעי 93 6. ווחתשי ךילאו /

 תוכי לא סל:דפס,2סז. ' והתשי'זצ6ע > ךילאו 1, 23: 72 1

 ז <0, 14, 160, 182, 187, 224, 245, 253, 258, 200, 264, 270, 271

 288, 601,602 0 קצומס 04, 130 -- ךילאא 3 -- 6 ךילע 4.

 ךב -- ך קזומס ל 4. | םפאו 182 -- דוע ספא 0.

 זל. ןכא 6 התא 1:6. התא ,1. | לא םק.זגח 6.
 רתתסמ -- ת 2" 0ק.185 3. - לארשי ,ז. - עישמ

 16. ושב 1, 4, 23, 26, 10, 72, 82, 94: 99, ,+ָ,

 ל דס וקל ולכל למ 227 216,281. םכג 1. , ,םכלוב

 שפי דהוי כס 2 ה מילבב יז ₪ 00000
 155, 158, 187. 224: 245, 259, 0-4 ישרח -- ישאר לע 4.

 ניר ז, 226, 255 =- םפירוצי 4

 17. ושובת 2%, 20, 82, 1, 96, 99,101,116,126,154,

 224, 24%. - 'מלוע דע -- ידע 195. - ימלע 1: 7.

 9. .יכ ,06- ארב 8 רצוי 1973: 44/1772 25.72

20 2 ,| + 1 1,ָ ,92 

 220, 227, 245, 249, 253, 258, 200, השועו 1: 2



 60 א 0 6 יי

 9 וששאתהו תאו ורכו 8

 . ₪ 0 : בל לע .םכיעשופ ובישה
 ירלצ ,

 היחל לכהיבצע ויה קכלועמ תונשאר ורכז 9
 דוע ןיאו לא יכנא יכ

 : ינומכ ספאו שיהלא

 תירחא תישארמ דיגמ 10

 ושענ אל רשא םכדקמו
 זכוקת יתצע רמא

 : השעא יצפח לכו

 טיע חרזממ ארק 18

 ותצע .שיא קחרמ ץראמ

 הנאיבא ףא יתרבד ףא
 ! קרנשעא ףא יתרצי

 בל יריבא ילא ועמש 12

 ; הקדצמ .טכיקוחרה

 קחרת אל יתקדצ יתברק 11
 רחאת אל יתעושתו

 העושת ןויצב יתתנו

 : 'תראפת לארשיל

₪ 4-1. 

 לבב תב תלותב רפע לע יבשו ידר | ג
 םשכידשכ תב אסכ ןיא ץראל יבש

 : הגנעו הכר ךל וארקי יפיסות אל יכ
 ךתמצ ילג חמק יגחטו שיחר יחק 2

 ; תורהנ ירבע קוש ילג לבש יפשח

 םשככיתאשנ המהבלו

 : הפיעל אשמ תוסומע

 2 ודחי וערכ וסרק

 אשמ טלמ ולכי אל
 ! הכלה יבשב סכשפנו
 3 בקעי תיב ילא ועמש
 לארשי תיב תיראש לכו
 ןטב ינמ טשכיסמעה

 ! וסחר ינמ שיאשנה

 4 אוה ינא הנקז דעו
 לבסא ינא הביש דעו

 אשא ינאו יתישע ינא

 : טלמאו לבסא ינאו

 5 וושתו ינוימדת ימל
 : ;דמדנו ינלשמחו

 6 םיכמ יבהז .ושפילוה

 ולקשי הנקב ףסכו
 לא והשעיו ףרוצ ורכשי

 | : ווחתשי ףא ודגסי
 7 והלבסי ףתכ לע והאשי
 - דמעיו ויתחת והחיניו
 שימי אל ומוקממ

 הנעי אלו וילא קעצי ףא
 ! ונעישוי אל ותרצמ

 +2 תזפ 710 א.

 7. והואשי 112 -- והאשי חתשי 30. | והלבפי והולבסי 28% --
 והולבסי 89,96,112,114.141,230. | והחניו 2%, 82,128,182 --
 והוחיניו 112 -- והוחניו ף6. = ויתחתו 4. | דומעיו 281 -- דמעיו ל

 21. ומקממ 1,452 116, 141,159, 172, 210, 210, 687 -- קז!םגס

 ומוקמב 40. | אל ז"--אלו 40,258. | קעצי -- קע" 3 -- ק קוס
 ץ ילא 4. ותרצמו 1ף0, 182 -- ותרצמא

 ונעישי 158 -- ונעשוי 4 -- ונאישי 7.

 8. תאז , 26. | וששואתהו 24, 20, 093, ,,,2

 227, 246, 240,252: קונמס 04. | ובישהו :7,1ף0,154,158, 2

 6%8 ; םטתס 14 םביעשפ 2: 4: 23: 24, 25, 10, 82, 89,

6 ,72 ,168 ,159 ,158 ,155 154 ,144 ,113,128 ,101 ,100 ,96 

-6 ,264 ,260 ,258 ,2%4 ,251 ,2%2 ,226 ,201 ,182,156 

 9. ורכז קוותס 21 24 -- וששאתהו תאז ורכז 30. | תונושאר 1,

7,,,,,ָ ,+ .72;93:960 ,20 ,4.17 

 210, 22, 2%, 28, 260, 264; ונס 141 -- תרנושאר 2, 246 --

 תאז יכנא -- ינא 14%, קזנתוס 4 דוע םםיהלא < 4.

 םכיהלא \19- םפא 72) 15 ינמכ 4, 17, 100 1%

 159, 22%, 253, 258, 260, 264 --- ונומכ קזונס ף.

 זס. דינמ 1ז%. - .תישארמ , 72. "9 -רמוא 2, 03: 96 8
 14 ותצע 159,176, 187: קתומס 3,141 ; תטת6 201 -- 'תצ

 00. 14. השעא -- א טק. 184 4

 11. ארוק 26, 03, 96, 112, 126, 141, 224, 210 ,- חרזממ

 -1.72.  טיע ,%. ץראמו 187, קזותס 168 ; םטתס 4

 קוחרמ (סע66 72.  יתצע 89,918, 3: 116,150:154,172,195: 9

 227, 240, 253, 264, 271 4, 650 2, 650 687 ; קנס ,

 הנאיבא ינא 1 --- הנאיבא שעא 1: ויתרצי 100, 182 -- ותרצ*

 קזווס 5-
 12. םביקחרה 1, 2, 3, 4, 25, 10, 72, 115, 126 4, 9%

 172,182, 187,210, 226, 253, 258, 200, 264, 687 -- ה ,%

 הקדצב !016 11% -- הקדצמ רקמ
 11. אל 1%-- אלו 160. | יתעשתו 1 -- יתעושיו

 -- אלו 2%1. | 'תעושת 187. | לארשיבו -
 אל 2*

 1. תליתב :. | יבש --יבשי 225. | ןיאו 06.  םבידשכ 0.
 236 140 -- םבידשכ םבילג 4. ופיסות 1 -- יפיספת

 226,687. הבר ףז. | הנונעו 1,223, 0 2 1-8

 154,159.172,187, 223, 253, 248, 260, 264 -- הננעא 2.

 ז. ערכ -- כ קמתס ק 158. | סרוק 93,96,112,150 4
 שםכרק 1 -- ק ₪. 12. 11%. | םככיתואושנ 03, 90,112, 2

 182, 224 -- םככיתאושנ 8,113, 126, 154, 245 -- םככיתואשנ
 430 55: 246, 2%1, 258, 260, 264-- ת , 17 --- םככי טק.
 4 ז-רופומע , 96 -- תרוסמע 2, 23, 2%, 30, 72, 82, 2
 ןס01,102,114.115,126,119, 159, 172, 173: 175, 176, 180 2
 187, 225, 253: 264, 270, 271, 281, 284 -- זרסומע 4 -- פו ₪.

 1(. 2 אשמ (06 םבשפנו אשמ 1.
 2. יסרק 210 -- סרק 4 -- ק קס כ 4: וידחי 56 2

 260, 264 3 1076 4. אלו 2, 22, 72: 90:93 6
 ו 168,172,180,182,187,201, 240, 203, 258, 2600 2
 281, 288,601 ; תטתס 154, 4 םבשפנו , 126 -- \ , 0 -:
 (טק.14(. 18% -- םככשפנו קזותגס 3 -- םכשפנ יכ איבשב

 1ף0--ב 19 כ. 4 4 וכלה 4.

 4. תיריאש 96 -- תוחפשמ 2 תרי 20/10. בי םומעה

 25, 116נ 155, 150, 168,182,187, 224, 245,

 249: 252, 2 200 ' עונתוס 4 םכיאושנה 72, 89, 93: 94 5

 102, 112,155, 159: 182, 226, 245, 246, 249, 21 -- םביאושנהו
 ו <0 - םביאשנהו 2 28, 4. םכחר -- ה טק. 1.

 4. דעו - הביש -- ה טק. 86 1. ינאו

 לובסא 4,17, 72: 99; 93,996, 101,112, 13,116, 150, 182,

 246 : קונתס ף4- לבסא - - - - ינא ,6 ינאו 1%--ו .
 ל ינאו 2", 154 -- ! \ 1,17, 23, 93: 94, 158, 150, 182, 7,

 228, 240, 252, 260, 264 -- 'נאא 11% -- 255 1: לובסא 7

.4 ,245 ,224 ,190 ,116 7-2 

 6. הוושתו 6- ינולשמתו 4 0 89, 93, 94, 112, 113, 2

 זו6,116.155, 158,175,176,180, 187, 224,226, 228, 210

 246, 252,253: 271 43: קתומס 82,141 ; 06 2ס --ינלישמתו 2
 150,168,173. 195, 227, 249, 687 -- ינולשמתו 2, 3: 17, 23, 9

,139,144 ,140 ,128 ,102 ,101 ,100 99 ,96 ,1( ,67 ,26 

4 ,1 00 ,288 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 ,2%0 ,172,178 
 ינולשמת 4. :

 6. םיכמ -- םביבמ 1%0,11% -- כ (טק. = הנקב
 בהוב 201.  ולקשי , 112 -- ולוקשי 182,260, 264. .ףרצ

,246 ,220 ,210 ,182 ,155 ,150 ,102 ,94 ,80 ,82 ,72 ,40 

 והשעיוא ףָב- - ורגסי קזנעוס 158 -- ודגסיו 146. - ףא ,0

 ףאו 4.



 (2 ג. 1, 01

 !יעדה אל האש שאתפ ךילע אבהו
 ךיפשכ ברבו ךירבחב אנ ידמע 2

 ךירוענמ תעגי רשאב
 ; יצורעת ילוא ליעוה ילכות ילוא

 ךעישויו אנ ודמעי ךיתצע ברב תיאלנ 1
 שכיבכוכב םשכיזחה שכימש ורבה
 ! ךילע ואבי רשאמ םכישדחל זםכיעידומ

 םשכתפרש שא שקכ וה הנה 4
 הבהל דימ שטשפנ תא וליצי אל

 ; ודגנ תבשל רוא שכמחל תלחג ןיא
 ךירוענמ ךירחס תעגי רשא ךל וה ןכ 5

 ! ךעישומ ןיא ועת ורבעל שיא

₪ 42 2 1. 

 בקעי תיב תאז ועמש 1
 לארשי שכשב םכיארקנה
 ואצי הדוהי יממו
 קדוהי שכשב םיעבשנה
 וריכזי לארשי יהלאבו

 ! הקדצב אלו תמאב אל
 וארקנ שדקה ריעמ יכ 2

 זז 11 .5 11 1/8

 ךתפרח הארת כג ךתורע לגה
 : םסדא עגפא אלו חקא םכקנ

 ! לארשי שודק ומש תואבצ הוהי ונלאג -
 5 שכידשכ תב ךשחב יאבו םשכמוד יבש
 ! תוכלממ תרבג ךל וארקי יפיפות אל יכ
 6 יתלחנ יתללח ימע לע יתפצק

 טכימחר שכהל תמש אל ךריב שנתאו
 : דאמ ךלע תדבכה ןקז לע
 7 דע תרבג היהא םכלועל ירמאתו
 ; התירחא תרכז אל ךבל לע הלא תמש אל
 8 חטבל תבשיה הנידע תאז יעמש התעו
 דוע יפפאו ינא הבבלב הרמאה

 : לוכש עדא אלו הנמלא בשא אל
 9 דחא םוויב עגר הלא יתש ךל הנאבתו

 ךילע ואב שכמתכ ןמלאו לוכש

 :דאמ ךירבח תמצעב ךיפשכ ברב
 10 ינאר ןיא תרמא ךתערב יחטבתו
 ךתבבוש איה ךתעדו ךתמכח
 : דוע יספאו ינא ךבלב ירמאתו

 11 הרחש יעדת אל הער ךילע אבו

 הרפכ ילכות אל הוה ךילע לפתו

(2 

= 

 שגב אד ₪ ים 0 ד 0 א

 הוהי אל 25-- אלו כ 5 אובתו

 17,1סז,155,158,176, 224: קזומס 94.  םכאתפ , 17% --םכואתפ

 4: 89, 96,112,116,126.168, 224, 228,245. האש , 10 --האוש

 ל 0 6 0 ד

2259 2 210 ,182 ,170 ,175 ;172 ,158 ,154 ,150 ,149 126,129 

 227, 228, 246, 240, 2ף1, 2ף2, 260, 270, 271, 281, 281, 284, 6

 אל 1%-- אלו 17, 23: 30, 72, 93,150, 159, 182, 228, 253, %
 260, 271 . ועדת 9. ,

 12. ךירפחב 10 -- ך טק. 4 6.

 116,1%0,2%2,2%3.  ך"פשכ 182.  רשאב [0ק.זג 17%--רשאכ

 112,2ף8 ג קזנתס 4. ךירוענמ -- 1 ; 944 ָ,

 230, 246 --' ; 253 -- ךרענמ 187- | ליעוה ילבות ליעות
 יצרעת 1,17, 20, 82, 94, 96: 154, 158, 150: 224, 22%, 226, 41

 11. תאלנ 1,17, 30, 80, 96144. .. 6 20%

 260, 260 -- תואלנ ף1 -- יתאלנ 187 -- יתיאלנ 24%. = בורב
 96, 150, 187, 245, 251, 258, 260, 264. | ךיתצע 1טק.180 128--

 * \ 1: 4: 96. 253; 260 -- ךינבצע 187 -- ' [טק.145 130. | ךועישויו

6 102 ;99 96 ,93 :91 .80 ,82 ,30 ,2% ,22 :17 ,2 

2 ,249 ,226 ,224 ,204 ,105 ,187 ,180,182 ,158 155 :154 1500 

 255: 687 -- ךעישיו 89, 245 -- ךעשויו 286. = ורבוהחה 8

 -- רבוה 1,93,126,105: 226, 2%1, 253, 260, 264, 661 ; קזומס

 178 --'רבה 25%: 10, 72, 9 +,

 224, 227, 271 4, 281, 659 'ק, 687 : קצנמס 8% םבימשה

 20. תכיזחה 05. 16. 82 -- םכיזוחה 4, 93: 95

 182, 251, 288, 260, 264-- םכיסוחה 187.  םכיבככב 0%

 252, םכיעדומ 67, 101, 116, 128, 144, 168, 176,176,

 246, 400 1 -- םכעידומ 182. | םכישדחל טק.186 1.  ךילע --ע

 טק. 4 1.

 14. הנה 55 2 -- הנהו 252. | היה 04

 דימ -- שא 2.
 םבלדג 100. | סמחל 4.

 16. רשאב 198. נמ ךירחס גק.זג6 82.  ךירחופספ
 96, 150,158, 182, ךירענמ 2, 40, 94, 96, 100, 102,

0 ,227 ,226 ,22% ,210 ,175,176 ,168,172 ,155 ,141,144 1239 

 245: 2523, 260, 264, 687 ; קתננתס 128. | שיא (ס6 ןיא 72 -- רשא
 158. | ודבעל קתומס 245. | ןיא) (סתש 14.  ךעישמ

 -- ךועישומ 96.

 םבורכו" 1023,

 שקכ -- כ קזוחוס ק

 ןיא ,96. | תרלחנ --

 ז. בקעי תיב תאז ₪חק.:86 128. | שםכשב ז"ל (סז₪ ימשב 30 --

 הוהי םבשב 149. = ימימו 1, 93, 96, 149, 150, 187, 206, 220 6

4 ,403 ,396 ,336 ,312 ,300 ,301 ,260 ,264 ,260 ,258 :253 ,246 

% 5909 :576 +57 ,562 ,541 ,531 530 ,467 :431 ,423 :421 ,418 
 597, 601, 616, 632 ; קזותוס 260 ; (ס6 82 ; תטח6 9 -- 'מיבו

 קזותס 168, 614 -- ממ טק. זא0 ףז -- ואז. 'ק ימימו 3. | הוהי ,

 158. | יהלאו 2. אל וריבוי טק. זג 2.

- 

 . 1שרפתיבם  .93 |

 2. םביחיר 3, 182, 224, 24% -- ה 0:6 ₪ 96. | ונחטו 150--

 ה קתממס ע 4. המק קתומס 168. ילג 2"--ילגא 40. | יפחש
 ₪ לבוש 2,17: 10. 72: 93.96, 119, 159 4

 אקכ, 182, ד97, 220, 226, 228, 212, 240, 253, 258, 200, 264 ;

 קחתתס 128 ; (סזשס 140. קש 150, 172, 176, 251 -- ךכוש 2.

 ?רירבע

 3. לגית 1 -- ילגת 4.
 ךתפרח -- ךתורע 4.

.4 .258 ,251 
 4. ונילאוג 93, 96: 226 -- ונלאוב 112, 116, 262 -- ונילאג 1, 2

 4: 89: 99: 150: 154: 155: 172: 178, 187, 22ף, 260

 5. המוד 06 89 -- םבמד 91. | ואבו 187 -- יאובו 252,
 ךשחהב 55 25. | ופיפות 187 -- יפיפת 159, וארקי -- ואר

 (טק.:ג0 112.  ךל--ק ךל 72.  ארבנ קממס 4. | תוכלממ --
 ן 0.3 7.

 6. יתלחנ , 180 -- ותלחנ 182 --ייתלחנ תרא 171,187. אלו

 ךיתורע 24%. | שכגו 187, 1076 4

 תל גיד. 1 105 22% 220, 208)

 ף3.  'תמש 252, (סד6 01. | .יתדבכה םתומס 115. | ךלוע
 2 ד 6

 7. ורמאתו קוגתס 1.  םכלועל -- ל 1" טק.ע4 91. דע 4
 -- לע 182, 224 ; (006 11% : םטתס 4 הלא 100. 184- 1.

 ךבל לע -- ךבבלב 39. | אל 2"-- אלו 87:
 ךתירהא 93, 96. 145, 150, 158, 150, 182, 198, 201, 224, 9

 271 4, 283 8, 602 ; קזומס 3 10166 30 -- ךתרחא 71.

 8. אנ יעמש ף6,101,168,180,2%0 -- אנ ועמש 187 -- ועמש

 96. - תבשויה 2: 23: 24, 67, 82, 89, 90, 99, 6

 110,129. 2 18 2600 204 290 -- תבשוה 9-

 הרמואה 4 אל -- א טק. 4(. 4. בשא -- בשי

 תק | לבש יג 16/173, 282, 2630258, 260. 5 4 הרמאה 4
 יתש 6סתנ. ( (0ק. 84. 12

 ּף. הנאובתו 96. | ענר , ךס. . לכש 2(1,116,173,2.' ןומלאו
 1 ו 1225 2 30720 82202 00 2,

2 210 ,105 ,187 ,182 ,178 ,158:172:173 :155 :150 :149 :145 

2 ,2891 ,270 ,271 ,260 ,260 ,28 ,2%3 ,262 ,24 ,246 ,227 ,226 

 286 ; קתומס 128. | םכמותכ 96,116,190, 168, 187, 224, 1
 260 -- םכמותב 112-- םבמתב 153, קצנתגס 108, 246 ; 10766 1.

 ךילא 150, 159 -- ךל 291. | בורב 23, 93, 112, 1%0, 1897,
 250, 252, 1. 1ז-רומצעב קענמוס 4.

 10. יתרמא 30, 13,144, 150, 158, 168, 172, 187, 1

 602 ; םטתס 82, 1. ה :ןי 400% עם 1. ןיא -- יא

 יניאור ףג -- ינאור 112,150, 224; 253, 268, 260. | אוה 1, קז!תוס

 93 --יה 02.14 82. | ךיתבבוש 260 -- ךתבבצש

 226 -- ךתבש 8.  ךבבלב 18 ; סא 4,72.  יספאו -- 'ס
 185 100 -- ישפאו קתומוס 96 -- כ קנס כ 9.

 11. האבו 4 --יאבו 100, (סע6ס 4 אל 1%-- אלו 4

 158.168,182, | ךילע לפתו , 40. | לופתו 3,112,11%. הוה -
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 ; ינע רוכב ךיתרחב
 השעא ינעמל ינעמל 11

 לחי ךיא יכ

 : ןתא אל רחאל ידובכו

 בקעי ילא עמש 12
 אוה ינא יארקמ לארשיו
 : ןורחא ינא ףא ןושאר ינא

 ץרא הדסי ידי ףא 13
 שכימש החפט ינימיו
 : ודחי ודמעי שכהילא ינא ארק

 ועמשו םשככלכ וצבקה 14

 הלא תא דיגה שכהב ימ
 וצפח השעי ובהא ?דוהי
 : 'םכידשכ רעהו לכבב

 ויתארק ףא יתרבד ינא ינא 1 5

 * !רפרד ילצהו ויתאבה

 תאז ועמש ילא וברק 16

 יתרבד רתסב שארמ אל

 ינא ססש התויה תעמ

 ! וחורו ינחלש הוחי ינדא התעו

 קרוה' רמא הכ 7
 לארשי שודק ךלאג
 ךיהלא ;דוהי ינא
 ליעוהל ךדמלמ
 ! ךלת ךרדב ךביההמ

 יתוצמל תבשקה אול 18

 ךמולש רהנכ יהיו

10 2 )2 1 

 וכמסנ לארשי יהלא לעו
 : ומש תואבצ ;דוהי

 3 יתדגה זאמ תונשארה
 טכעימשאו ואצי יפמו

 ! הנאבתו יתישע שאתפ

 4 התא השק יכ יתערמ
 ךפרע לזרב דיגו

 ! השוחנ ךחצמו
 5 זאמ ךל דיגאו
 ךיתעמשה אובת שכרטב

 קכשע יבצע רמאת ןפ

 ! זכוצ יכסנו ילספו

 6 הלכ הזח תעמש
 ודיגת אולה שתאו
 התעמ תושדח ךיתעמשה

 ! שכתעדי אלו תורצנו

 7 זאמ אלו וארבנ התע

 סכתעמש אלו זכוי ינפלו

 : ןיתעדי הנה רמאת ןפ
 8 תעמש אל שג
 תעדי אל םג

 ךנזא החתפ אל זאמ םשכג

 "ורבת דובב תשרי "5

 :ךל ארק ןטבמ עשפו

 9 יפא ךיראא ימש ןעמל
 ךל שטחא יתלהתו
 ! ךתירכה יתלבל

 נס ףסכב אלו ךיתפרצ הנה

 יז תם זך ₪ 1 5 6 יי

 זז. אינעמל 1" 195. | ינעמל 2", 187 -- ןעמל 10. | ליהי 4 =

 ימש לחי 96. | ידבכו 126,141.  םביליספל יתליהתו ןתא 4.

 12. ועמש 1016 154 -- אעמש 1. ידבע בקעי 253, 258, 4%

 300, 650 11 -- אא אא בקע' 154- | יארוקמ 3, 4, 96, 6

 149, 150, 224, 245. 251, 24. ינאו 1" 74. ינא אוה , +

 ינא ףא -- ינאו 1: ףאו 0 71.

 13. *די ףא גת. זג- 2. ידי קזומס ידי א 1. %יניזמיו -

 ההפס 6. ארוק 1, 17, 93: 96. +, ,87

 224 249, 250. | ינא !ס06 ל 4-  םכהלא 2,172,

6 ,24% ,227 ,224 ,210 ,187,201 ,158,182 ,155 :150,154 ,126 

 249, 250 -- םםהילע 1. ודמעיו 150 -- וד טק. 14:
 וידחי 4, 96.

 14. 4 וצבקה 34 הלא (גק.ז48 4. | םככלוכ 06,1%4--ב 2"
 טק. 146 40 -- כ 1" קנס ק 99. | םכהב -- םככב 17, 2

70" 

 255, 601 : קזנתס 154,176, 297 : תטמ6 114,198 --ה [טק.ז34\ 4

 דיגי 112, 200 ; קזנממוס 4. ובהא הוהי , 4 ובהוא 6.

 וצפח ,112 --וצפהא :. | לבב 1, סגג 96, 150,182, 201,224 --
 ב 3" ₪02.14 128.  ועורח 3,996, 150, 187, 210, 224, 246, 1

 253: 258, 260, 264, 4. םבידשכב

 15. 'נא 1%-- ינא ףא 93, 253, 258, 260 -- 1 ו. 1.

 ינא 93,182."2. | ויתרבד 96. ויתאיבהו 155 -- ויתואיבה 96 =

 ןיתאיבה 2, 2: 23: 25: 012 923, 102, 113,114, 2 126 1%

0 ,258 ,2%2 ,251 ,250 ,240 ,246 ,245 ,154,158,168,182,187 
 264, 270, 283 ; קזנוס 1ֶדָג -- ויתואבה 89,230. | חלצהו

 16. םםיוג וברק 182. | ועמשו 4 -- ועמשי 190. | יתרבד ,6.
 םכתויה 226, קתומס 99.  ינדא הוהי < 1, 30 -- םכיהלא הוהי 2

 201. 2 ינדא 74
 17. 4 הכ 44 ךלאנ (טק.14. 173. | הוהי -- ינדא 24%. | ךלאוג
 200 220. שדק 144- דמלמ 11 ליעהל 159.  ךיכרדמ ₪

 24% -- ךכרדמ 3,102,128,182 -- הוהי ךכירדמ 6.
 18. אל 1:9 --ול 1,72: 91,139, 150,168,187 -- או טק.

 נוף.  ויתוצמל 286. | יהו 55 ף4--יהוא 126. - ךימולש 5

 -- ךמלש 99; 252, 281. = ילגכ -- ל קזותוס לק ף9. - םםי
.17 

 2. שדוקח 150, 284 -- שדקה קדצה 30. | לארשי -- תואבצ 0.
 4. תנשארה 1, 0 -- תונושארה 7: 26, 72,
 172,187. 0 246,2%0,2%3,2ף8.  יתרגה 17. | םכעמשאו ג,
 ףז. | םכאתפ , 93 -- םבואתפ 1,837

 246,260. - הנאבתו 07. 46 3 -- הנאובתו 6.
 4. ריגו 0. ךחצמו -- חה 06 ור השחנ 249.

 5. דיגאו -- רמאו 7. זאמ טק. תו 4 אבת 7%
0 ,141,150,154,158,159,1987 ,126 .96,116 :93 ,82 ,72 40 

.7 ,281 ,264 ,260 ,258 2539 :252 ,240 ,245 ,230 ,226 224 
 יבצע , 72. | םםשע , 91 -- םבשע ינשע 150 -- !סתו6 םבבשע 3.

 ילאספו 4. םבוצ -- צ טק. 4"
 6. הזה 19%. - הלוכ ז12 -- םכלכ 17,1%0,155,158: קתומס
 9 ג 6 01. אלה 1: 3: 4: 20, 72, 82; 93, 94, 99. 112, 2
 ווב, ,,,,0 168, 182, 187, 210 2

 ודיגת , 112 -- יגת (טק.145 173. = ררצנו 260, 264 -- !-רורוצנו 215: 2% 29 2% 2600 2040 7 -- אלה אל 96 -- אל 6
 תורוצבו 17, 158 -- תרוצנו 93, 24. אל 1 4 התעמ 75,119, 140, 154, 184, 187, 244 245, 246 -- זרורוצפו 96 ----

 30 אלו 1% 60. ל 1ק. 45 14
 7. התע גת. 94 4 ינפלו זאמ טק. = 4. ינפל 96
 178 -- כ (גק,8. 1. | םכתעמש -- מש טק. 8 4 ןיתעדי

 -- ויתעדי 96, 10 -- ךיתעדי [ס6 1 -- ןותעדי 9.

 8. תעמש אל םכג תערי < 25,159. - תעדי - - תעמש , 1.
 םכג תעדי אל , 99. | תעדי \ 4. | ךנזוא , 96 -- ךינא 6
 126,144,187:245. רגב 1, 10, 72, 96,149, 154, 187, 245, %

 2%3, 258, 260, 264. דנבת 1, 40,72,94,96; 154, 158, 1827,

 225, 226, 246, 253, 2%8, 260, 264.  עשופו 7

 22%, 228, 249. ארק , 17 -- ארוק 2: 4: 93, 96, 112, 150 5%

 224, 228, 240 : קזנמס 1.

 9. יפא -- ךלו 96. | יתליהתו 4, 96,154. | םכוטחא ףז, 6
 100. ךיתרכה < 224 -- ךיתירכא 96 -- ךתירכא 8

 ךתירבה 2.
 וס. אלו ,1ף0. | ךיתנחב 24% -- ךיתחחב 187. | רכב 6
 172, קזנתס 128. ינוע 4, 17, 00 112, 150,154, 187, 224, 09

 253: 258, 200, 264 : קזנתגס 1



 ג א 1% 3

 ;רוהי רמא התעו 5
 ול דבעל ןטבמ ירצי

 וילא בקעי בבושל
 ףסאי אל לארשיו

 קדוהי יניעב דבכאו
 ! יזע היה יהלאו

 דבע יל ךתויהמ לקנ רמאיו 6
 בקעי יטבש תא םכיקהל

 בישהל לארשי יריצנו

 כיוג רואל ךיתתנו
 ! ץראה הצק דע יתעושי תויהל

 הדוהי רמא הכ 7

 ושודק לארשי לאג |
 דבעל יוג בעתמל שפנ הזבל
 וארי שכיכלמ שילשמ

 ווהתשיו סכירש ומקו
 ןמאנ רשא הוהי ןעמל
 ! ךרחביו לארשי שדק

 קדוהי רמא הכ 8

 ךיתינע ןוצר תעב

 ךיתרזע העושי כויבו

 ךנתאו ךרצאו
 ץרא טכיקהל שכע תירבל

 ; תוממש תולחנ ליחנהל

 ואצ םכירוסאל רמאל 9
 ולגה ךשחב רשאל |

 ערי םכיפהה לש

 : שםתיערמ סכייפש לכבו

 ואמצי אלו ובערי אל זס

 שמשו ברש םככי אלו

 .9.1 05 יי ם\.\

 וקפה ילגכ ךהקרצו

 19 ךערז לוחכ יהיו
 ויתועמכ ךיעמ יאצאצו

 : ינפלמ ומש דמשי אלו תרכי אל
 20 סכידשכמ וחרב לבבמ ואצ

 תאז ועימשה ודיגה הנר לוקב
 ץראה הצק דע הואיצוה
 ! בקעי ודבע הוהי לאג ורמא
 21 שכילוה תוברחב ואמצ אלו

 ומל ליזה רוצמ זשימ
 ! םכימ ובזיו רוצ עקביו
 22 '   !םכיעשרל הוהי רמא זכולש ןיא
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 1 ילא זכייא ועמש

 קוחרמ םכימאל ובישקהו
 ינארק ןטבמ ;דוהי
 : ימש ריבזה ימא יעממ

 2 הדח ברחכ יפ םכשיו
 ינאיבחה ודי לצב

 רורב ץחל ינמישיו

 : ינריתפה ותפשאב
 3 יל רמאיו

 6 לארשי התא ידבע

 ! ראפתא ךב רשא
 . יתרמא ינאו

 והתל יתעגי קירל
 יתילכ יחכ לבהו

 קדוהי תא יטפשמ ןכא

 : יהלא תא יתלעפו

 ץ ג עא [ץ ₪ רם 0 0 א

 בבשל 3, 2, 6 בקעי 55 - אל -- ול 0 7

 250, 659'קַנ םטמס 224. יהלאבו 158,246. וע 40

.4 ,2689 ,224 ,100 

 6. ךתיהמ 2ף0--כ (טק.180 1,128.  דבעל 1.  בקעי ---דבע

 ,1סז. תא 40. | ירצנו 168, 226,253, 248, 260, 264 -- ורצנו
 24% -- ורוצנו 4 -- 'רוצנו 4, 17, 25: 72, 933 2

,4 271 ,270 ,246 (224,227 ,210 ,201 ,105 ,187 ,182 ;172 :159 

 6%0 15 659 'ק, 687 : ץנותס 40,113,128,252.  יתויהל 6 1.
 יתעושי -- יי 2% 10ק- 4 4 ,

 7. הוקי גל לאוג 1,112, 6 245: לארשי 8

 ושודק , 72 -- ושדק 2 24, 82, 80 99; 102 2

 258, 260, 264, 200 -- ושודקו 650 2. | וזבל 14 תוגזק- 160 1.
 יוג 0116 תויהל יוגב 224. םכילשומ ףָּג, 150, 168, 187, 2%0 -- ,

 600 3. | םכיבלמו 159. | וארי ; 72. | ומהי 15. | וחתשיו 2
 שודק זו 2: 4: 17, 23, 25, 10, 72, 82, )3, 94, 96, 101,

 116,126,128,150, 154,158, 159,172: 152, 187, זסָפ, 224,

 2%2, 253, 258, 260, 264, 269, 0. ךירחביו

 8. ךתינע 187. | םכויבו -- תעבו 6. העושי -- + 0. 4,
 128. | ךרצאו , 89. | ךנתאו 252. = ליחנהל ץרא , 89. | תלחנ
 |57. תוממוש 1,ז7: 2%, 30, 72, 91, 93, 94, 96, 102,112,

 זז 116, 144, 149, 150, 155, 173, 187, 224, 242, 246, 240.

.0 ,260 ,264 ,260 ,28 ,253 ,252 ,251 

 9. םביריתאל 153,187 : קתומס 150. | ואצ , 24%. | רשאלו 1,

 2, 23, 91,130, 145, 150, 154, 150, 168, דב, 182, 187, 225,

 2%8, 260 ; קז1תס 116 -- רשאלא 1,82. | 4 וערי 36 םכייפש 0.

 ו לכבו טק. 14. 3 -- לעו 1. םביפש 30, 224, 2

 קונוס 2 -- םכיאפש 1, 17, 23, 153,158,180, 49.

 16. ובערי -- ר 00.8. 4. | ואמצי -- וא [טק. צח 67.  ףרש

 187.  םכמחרמ -- חר טק. 8 4

 --םכ,.6508. - לע 93. - 'עבמ 1. ו
 זנ.ירהנ 226. ךרד 96. | יתוליסמו ג, 96 -- יתליסמו 1, 4,
 149, 150, 159, 224, 260 -- יתולסמו 168,172. | ןומורי 2,72, 2

 םכנהני -- נ קזותוס ב 0

 אינפלמ ףז. =

 19. ךיערז 2 -רך טק. 10. 4 ךיעמ -- ךערז 5.

 ויתעמכ 2, 3, 24, 25, 30; 67, 72, 80, 91: 94, 100, 102, 112, 2
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 ינריכוה 4
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 םכיא קזתמס 141.  ילא ,
 םבכימואל 96. 182. | קחרמ

 ימש ריכזה 00. 4. 4.

 ברחב קזופוס

 ינמשיו 4,116, 260. ץחכ 4.

 ורב 1005 תרפשאב .

 3. ןל 126 --ילא סב; םטתס 160. | דבע 17. | לארשי ,6

 ראפתי 187 -- קחמס ראפא תא 6.

 4. קירל -- לבהל 153. | והותל ג; 56,154,187.  יחכ ,72--
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 ךיתממשו ךיתברח יכ 19

 ךתסרה ץראו

 בשוימ ירצת התע יכ

 ! ךיעלבמ וקחרו

 ךילכש ינב ךינזאב ורמאי דוע 20

 זכוקמה יל רצ
 : הבשאו יל השג

 ךבבלב תרמאו 21

 הלא תא יל דלי ימ

 קרלוכש ינָאו

 הרופו הלב הדומלגו

 ןה לדג ימ הלאו
 ידבל יתראשנ ינא

 ! שה הפיא הלא

 קדוהי ינדא רמא הכ 2
 ידי שכיוג לא אשא הנה

 יפנ שכירא םימע לאו

 ןצחב ךינב ואיבהו
 : הנאשנת ףתכ לע ךיתנבו .

 ךינמא זםיכלמ ויהו 21
 ךיתוקינימ שכהיתורשו
 ךל ווחתשי ץרא םיפא
 וכחלי ךילגר רפעו

 קדוהי ינא יכ תעדיו %
 ! יוק ושבי אל רשא

 64 גל א יז

 זכגהני שכמחרמ יכ

 ! זכלהני שימ יעובמ לעו

 11 ךרדל ירה לכ יתמשו
 : ןומר' יתלסמו

 2 ואבי קוחרמ הלא הנה

 זכימו ןופצמ הלא הנהו

 : םכיניפ ץראמ הלאו
 13 ץרא יליגו שימש ונר
 הנר פירה וחצפי
 ומע הוהי ופחנ יכ
 : כחרי וינעו

 14 ןויצ רמאתו

 : ינחכש ינדאו הוהי ינבזע
 1 6 הלוע השא חכשתה
 הנטב ןב שםחרמ
 הנחכשת הלא כג
 ! ךהכשא אל יכנאו
 16 ךיתקח זכיפכ לע ןה
 : : דימת ידגנ ךיתמוח
 גל ךיסרהמ ךינב ורהמ
 : ואצי ךממ ךיבירחמו
 8 יארו ךיניע ביבס יאש

 :ףל .ראבי הוצבקנ םכלכ

 קדוהי סאנ ינא יח

 ישבלת 2רעכ שלבי יכ
 : הלככ ששירשקתו

 ש ג/תי.] ₪ ים 6 10
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 -- ךיתומח 17, 23, 1,111,114,116.150,158. | ידגנל 6

 דימנת קצופוס םכימת

 17. ךורהמ זזנ.  ךיפרהמו 7.

 -- ךבירהמו 258 -- ךייבירחמו 9.

 17,18. יאש + ואצי טק. זג= 1.

 19. ואש 6. וארו 184. | םכלב 1%, 80 -- םכלוכ 0.
 ואב , 9. ידעב 106, קמומס ף ; טנ060גע 111,136 -- ידבעכ

 15 םברשקתו 30, 76, 109, 224 -- אירשקתו 6.

 19. ךיתוברוח 96 -- ךיתוברח 3, 4,17, 26, 0, 6. 2

 זז2,114,126, 170,140,158,177, 191, 240,271, 262. 253,

 260, 3%4 -- ךיתברוח 181. | ךיתוממושו 26, )6, 12%, 149, 177 --
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 ךיברחמו , 60



 ג 65

 רבדמ תורהנ םשכישא

 שכימ ןיאמ שכתגד שאבת
 ! אמצב תמתו
 תורדק שכימש שיבלא

 : סכתוסכ םכישא קשו
 לכידומל ןושל יל ןתנ הוהי ינדא 4

 ףבד ףעי תא תועל תעדל
 יל רעו רקבב רקבב רעל

 : זכידומלכ עמשל ןזא

 ןזא יל חתפ הוהי ינדא 5
 יתירמ אל יכנאו
 . + יתגוסנ אל רוחא

 זכיטרמל ייחלו סכיכמל יתתנ יוג 6

 ; קרו תומלכמ יתרתסה אל ינפ

 | יל רזעי קדוהי ינדאו 7
 יתמלפנ אל ןכ לע
 שימלחב ינפ יתמש ןכ לע
 ; שובא אל יכ עדאו

 יקידצמ בורק 8

 דחי הדמענ יתא בירי ימ
 ! ילא שגי יטפשמ לעב ימ

 יל רזעי הוהי ינדא ןה 9
 ינעישרי אוחה ימ
 הרבכ שכלכ 'ןה

 ! םםלכאי שע ולכי

| 
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 24 חוקלמ רובגמ חקיה
 ! טלמי קידצ יבש זםכאו
 ;רוהי :רטא הכ 3
 הק רובג יבש שכג
 ,טלמי ץירע חוקלמו
 בירא יכנא ךבירי תאו
 ::עישוא יכנא ךינב תאו
 26 םכרשב תא ךינומ תא יתלכאהו

 ןורכשי שפמד סיסעכו

 רשב לכ ועדיו
 ךעישומ קדוהי ינא יּכ
 : בקעי ריבא ךלאגו

 לכ
4 

 ו

 קדוהי רמא הכ
 שכמא תותירּכ רפס הז יא
 ישונמ ימ וא .היתחלש רשא

 ול םסככתא יתרכמ רשא
 שכתרכמנ םככיתנועב ןה
 ! ססככמא החלש םככיעשפבו

 8 שיא ןיאו יתאב עודמ
 הנוע ןיאו יתארק
 תודפמ ידי הרצק רוצקה

 ליצהל חכ יב ןיא זכאו

 זכי בירחא יתרעגב ןה

 ו

 ל ב קיז ₪. ₪ ₪ 6 0
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 יעשי אצי יקדצ בורק 5
 וטפשי כימע יערזו
 ווקי םכייא ילא
 : ןולחיי יעורז לאו

 זככיניע סכימשל ואש 6
 תחתמ ץראה לא וטיבהו
 וחלמנ ןשעב זסימש יכ
 הלבת דגבכ ץראהו

 ןותומ' ןכ ומכ היבשיו

 היהת שכלועל יתעושיו
 ! תחת אל יתקדצו

 קדצ יעדו' ילא ועמש = 7

 שבלב יתרוה שע
 שונא תרפרח וארית לא
 ! ותחת לא םתפדגמו

 שע םכלכא' דגבכ יכ 8
 סס סכלכאי רמצכו

 היהת םכלועל יתקדצו

 ! םכירוד רודל יתעושיו

 קרוהי עורז זע ישבל ירוע ירוע 9
 זכימלוע תורוד שכדק ימיכ ירוע ,

 בהר תבצחמה איה תא אולה
 איה תא אולה : ןינת תללוחמ זס

 הקבכ שוהה כ .=יייתברחמה
 ! וכילואג רבעל ךרד וכי יקמעמ המשה =

 ןובושי הוהי ייודפו 11
 הנרב ןויצ ואבו
 ששאר לע שלוע תחמשו

1 5 8 1 (>. )2- 6. 

 זס | ודבע לוקב עמש הוהי ארי םכב ימ
 ול הגנ ןיאו שיכשח ךלה רשא

 : ויהלאב ןעשיו קדוהי שכשב חטב'
 1 תוקיז ירזאמ שא יחדק םככלכ ןה
 זכתרעב תוקיזבו טשפכשא רואב וכל
 שככל תאז התיה ידימ
 : ןובכשת הבצעמל

 ו

 1 קדצ יפדר ילא ועמש
 קרוה' ישקבמ
 שכתבצח רוצ לא וטיבה

 : שפתרקנ רוב תבקמ לאו
 2 שככיבא שכהרבא לא וטיבה
 קככללוחת הרש לאו
 ותארק דחא יכ
 : והבראו והכרבאו
 1 ןויצ דוהי םחנ יּכ
 התבררה .לכ שכחנ

 ןדעכ הרבדמ זכשיו

 הגל .ןתכ .התברעו
 הב אצמ' החמשו ןושש
 : הרמז לוקו הדות

 7 ימע ילא ובישקה
 וניזאה ילא ימואלו
 אצת יתאמ הרות יכ
 : עיגרא סכימע רואל יטפשמו

 צב הז תפס 10 א

 291, 284, 286, 601 -- וערז 89 -- עורז

 ןולחי 4.
 6. ץראה -- םכימשה 23. | תחתמ , 253. לבת 201.  היבשויו
 4, 93: 96; 99; 1590: 250, 253; 258, 260, 264. | ן\תכי 4%

 155,159: 172, 224, 225 ; ץנומס 174 -- ןתומי 25 -- ותומי 96 --

 ןותומת 17, 40, 80,150 71. :בלועל ןכ ומכ 30. | ותקדצו

 17. תחת אל טק. 4 . תחת -- רחאת 4.

 7. עמש 201. | יעדי 1, 2: 3; 4, 17: 23, 24, 10, 67, 72, 2 0

 91: 93: 94, 99. 101,102, 114, 116, 116,126,ו28,140,ז30ז1

4 226 ,19% ,182 ,178 ,176 ,175 :172 ,159 ,158 :154155 ,144 
 2%2, 281, 290, 400 1, 8, 7. וארת 4,17:30. 99 6

 116,1%4,1%8,187,224,269. | םכתופודיגמו 10 -- םכתופודנמו
 91,112-- םבתפודנמו 1,17,72, 2 16 1% 224,249,25%2, 32

 258, 260 -- םבתופדגמו 89, 1.
 8. םבלבאי 1" 06 ולבאי 19 -- ונלכאי 159. | סס ₪ק.136 7

 -- םכסק ג קזותוס 130 ; (סעצ%6 ררל | 184,182 -- םבלועל

 רודל גס == רך טק 3[. ץז2. ברדה 4
 9. זוע 4,923: 90, 112, 113,150, 105, 226, 245: 2 209

 260, 264, 270. | ערז 89,178, 252, 66). תורד 3, 4, 25, 219

 94: 99,100, 101, ,, + +, ,ץץץ76
 178, 195: 242, 250, 270, 66) -- תרוד 281,284. - אלה

7 ,,,,,, ,11 ,90 ,4 :93 80 ,72 ,30 ,17 

0 ,268 ,261 ,252 ,246 ,224 ,210 ,187 ,168,182 158,150 ,54 1 

 264, 271, 270, 281, 283, 284, 286. התא 126. איה ,17--אוה
 93:94 תללחמ 20,72. 101,113. 128, 154,155,172,100 7

 240, 2. ןינת , 6.
 נס. אלה 1, 4, 23, 26. 10. 72: 76: 80, 93, 94, 95, 6,100. זז,

,1 ,116 ,111,114,116 

 210, 224,245, 20, 252, 253, 2%8., 260, 204, 271, 281, 283 ; קצנזתס

 82. | איה תא ₪ק.זג0 ז. | איה , 178 -- איח אה 4 -- אוה -

 תברחמה -- ר טק. ג ,. כ ,% המשה 0:6 ידמשה
 150. | יקמעמו 187 -- יקמעב 1. = םביא 94, 144. | רובעל 4,

 93.96,112,113,116.150,168,182,187, 225,253; קזנתס 4:

 =בילאג 22: 250 1.
 11. יודפו 4,160, 210, 22% -- 7 ₪גק,18 67. | ןובשי 2

 וס. הוהי (ק.ז3₪ 1ז2 -- הוהיא 126.  עמוש 18ז. לקב םכולחיי 187 ---=-
 ךלה , 76,195. | םביכישח 96; 154, 223, 244. = ןיאו 016 ךאו 2.
 הגונ 96, 107,109, ,,,,,,,7

 187, 223, 224, 244, 281,283. ול 80. | חטבי טק. 14% 91 --
 חטבי שבשב 4 -- חטביו 484. | הוהי 2, 4

 11. 00. | 80,107. שא ,126. | תוקז 83,158,101,10%--

 תקיז 281,283. וכל אל 224. | רואכ 006 72. | םככשא -- שא
 180. | תקיזבו 281, 283 -- תוקזבו 1, 17, 5

 2%4. | םכתרעיב 181, 244 -- םבתארעב 2 -- ר קז1מס ל
 ידימו (ס66 19% -- מ 224.  התיה 58 1:1. תאו, 30. ככל,

 95.96. הבצעמל ,\ 244 -- הבנעמל 5.

 1. יפדור 56, 125 םבתרקנ - - (6) - - וטיבה ,9.
 וארו וטיבה 18. | םכתבצוהח 96,150,178,244. תבקמ ,2
 רוב קוועפס רוכ 99. | םכתרקונ 50, 96,112, 156-- םכררכונ 6.

 1,2. םבהרבא - - (6) -- םכתבצח , :

 2. לא ,4 םככללחת 1, 80, 107,108,116,1ף50 -- , 4

 2. םכחנ 1 =- =בחינ יבמ" יש 20 ב 1 -ווש
 107 -- ןויצ תא 244:  םכחנ 2% 181 -- םכחינ 4,505 06
 -- לכ תא 4 היתוברחי 2, 4, 66, 82 03, 00, 112, 12%, 4

 126, 181,105: 244, 24%: 246, 252, 202, + רבדמ 6,

 ןגב קוותס 71. החמשו , ז- 11016 6011801 400טת00ע ----

 רידאיו הרות לידי וקדצ ןעמל ץפח הוהי גת 110. 6.
 4. בישקה \26. ימואלו ימע ילא !0ק. ג זנָב. | ימע -- םכימע
 1,302.  יזמאלו 2, 3: 17: 233 77
,253 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,182 ,154:155,158,172,171,180 

 300, 687 -- םכימאלו 1, 2 93: 292: 403; 562; 575: ,גנתס 6

 584 -- לכו (טק.ז8 140. - ונזאהו 187 --ו קתמגס י 1. | םכימע

 נק. 85 3 --- םכ . 182 -- םכיוג 10 וגז. 205, 1.

 5. יקדצ קוס קידצ 99 -- וקדצ 150. - אצי יעשי < 06. | אצי
 יפמ 30.  יאעורזו 150 -- יעורו) 4. 17, 24, 02, 158 224, 251,

 200, 264: קתותס 04. .ימע 96,2%8. | וטופשי 03,112.  ילאו
 72,201 ;: תטתחשס 4 יערז 1.2: 2: 4: 23: 25: 30, 67 1. 4

 100, 102,111, ז14, 115, ,, 1, 2

277 ,270 ,260 ,2%2 ,20 ,246 ,245 ;195 ,182 ,176,178 :175 
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 ותמח סוכ תא הוהי דימ תיתש רשא
 : תיצמ תיתש הלערתה סוכ תעבק תא

 הדלי כינב לכמ הל להנמ ןיא 18
 ! הלדג םינב לכמ הדיב קיזחמ ןיאו

 ףיתארק הנה םשכיתש 19

 רבשהו דשה ךל דוני ימ
 ! ךמחנא ימ ברחהו בערהו

 תוצוח לכ שארב ובכש ופלע ךינב 20

 תמח סשיאלמה רמכמ אותכ

 : ךיהלא תרעג הוהי
 תאז אנ יעמש ןכל ' 21

 : ןיימ אלו תרכשו הינע

 קדוה' ךינדא רמא הכ 2

 ומע בירי ךיהלאו
 ךדימ יתחקל הנה
 הלערתה סוכ תא

 יתמח סוכ תעבק תא
 : דוע התותשל יפיסות אל

 ךיגומ דיב חהיתמשו 23
 הררבענו יחש ךשפנל ורמא רשא

 : וכירבעל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו

 1 2 65 1 5 \ב

 ןוגישי החמשו ןושש
 : החנאו ןוגי וסנ

 12 'זככמחנמ אוה יכנא יכנא
 תומי שונאמ יאריתו תא ימ
 ! ןתני ריצח שכדא ןבמו
 13 ךשע קרוהי חכשתו
  ץרא דסיו כימש הטונ |
 זכויה לכ דימת דחפתו
 קיצמה תמח ינפמ
 תיחשהל ןנוכ רשאכ

 : קיצמה תמח היאו
 14 חתפהל העצ רהמ
 תחשל תומי אלו
 ! ומחל רסחי אלו
 1 5 | ךיהלא הוהי יכנאו
 וילג ומהיו זכיה עגר
 ! ומש תואבצ קדוהי
 16 ךיפב ירבד שכשאו
 ךיתיסכ ידי לצבו

 ץרא דסילו שכימש עטנל

 : התא ימע ןויצל רמאלו

 17 זכלשורי ימוק יררועתה יררועתה

 היה תי[ ₪ ים 6 עת

 96 394. | תיתש 1"-- תיצמ תיתש 76. | סוב - - ותמח ,6.

 סוכ :"-- סאוכ 96. ותמח א 115. | תרא 2"-- תאו 2

 קתתס 130. | תעבוק 4.56,96,112,1%0. | הלערתה -- הל ו.

 146 1סס -- ת טק. 28. 139 -- הלערתה ותמח 19. תצמ 28--
 תיצמו 4, 17,933 4 :

 18. םכינב - - - - הדלי , 80, 1072.

 ןיא 93.94.96. | לכמ הדיב ,.
 19. םביתש , 1. ךיתארק -- א ,. 187 -- ךיתוארוק 9% -- ךיתארוק

 .הדלי רשא 4.

 :91, 107,196--- ךיתוארק 226, 258, 260 -- ךיתרוק 1,72-- ךיתורק

 109, 244 -- ךיתורוק 204, 384. | 'מ 1"-- ימו 196 -- ימה 4

 רושה כס 22 40, 5072. 80: 101, 110, זז, ,6

1 ,1909 ,191 7 ,177,188 ,170,175 ,14,168 ,10 ,141 ,126 

 224: 244: 249, 290: 252, 270, 204: 184, 687 ; קצותוס 24 ; (סתל6 1.

 בערהו ברחהו < 177. - בערה 89:95:96, 107,100. |'מ 2%--
 בו 6. ךמחני 4.

 20. ךנב 96. | ופלוע 89, ף6,112,150,196. , ונבשש 1.
 תוצח 1.2: 7:17: 25: 0% 80, 82: 593, + ,,,

 110, 114,ז15,116,128,136,151,154, 159, 170, 172,756

 180, 192, 195: 221ג 224, 225, 220; 230, 244, 246, 21: 253, 4

 264, 292, 184, 687 -- תצוח זוג, 260,283. | אותכמ 106--ו,
 72; 107, 100,111, 136, 224, 3894 -- א ,201. | םכיהלא קזנתס 4.

 21. ןכל ₪216 התעו 26. | ועמש 95. - היינע : 4

 150, 159, 108,181,187,198, 226,227, תררוכשו 17,

 72: 76: 93: 99: 90: 107, 109, 110, זוז, 2, ,

4 ,253 ,24% ,228 ,227 ,224 ,223 ,210 ,182 ,180 ,177 159 ,158 

 260, 204, 384: קזגתס 2,113,173 -- הרובשו 30 -- תרובנש 6.

 אלו , 96 -- ) ; 196. 294-

 22. ךינדא -- ךינד טק. 86 - הוהי , 244 -- ינדא 5 4

 -- והי [גק.עג8 3.  ךיהלא 17, 80, 9%.  ימע עומס 96. הנה

 ז6| -- 2 173. | ךידמ 107. תא 1% 384. | הלערת 01.
 תא 2%-- תאו 198,204; קזותס ז30. | תעבוק 112, 10 -- סוכ

 תא תעבוק מח 96. ותמח 155. | יפיסת 1סק,ופ9 --יפסות

 21. היתימש 17 -- יתמשנ 101. | דיכ קחגזוס ף3ַ- | ךינכ

 גס7ֶ -- ךינומ 264, 4. ורמא ךשפנל < 7. יחיש 136 --
 והש 17 -- תשא + הרובענו 109, 170,190 -- הדבענו ןוזווהט

 99150 ץראכ טע. 6 24% -- ץראב 107: קזווס
 ךיוג 93, 260 -- ךאוג 136. | םכירבועל ב , 10, 112,2,1,2%2 --

 םכירבעל קזותגס ף0-

 י\

 182,242,246 -- ש קחתמס צ 90. | ןו'צל 30,182. | הנירב
 תחמש 2,72, 82, 93, 150,158 -- תחמשב 179. | ונש*

 140,158,160,182,1ף5, 258,260,411,461,467, ,,,
 596:597,602, 607. | וסנו 72, ף1,96,126,140,160,187.195, 0

7% ,461 ,431 :423 :392 :355 :352 .301 ,260 ,255 240 :245 ,224 
24 ,601 ,597 .596 590 :575 ,5509 :541 :531 530 :514 :477 :474 
 606, 60ְק,614: קצותוס 1, 4,116.154, 250, 357,404: 400: 475: 3

 +0ע86 171, 562 ; םטמ6ס 180 -- וסנא 3, 251, 142, 562 -- |

 12. יכנא 1%-- יכנאא 0. אוה ,ז. | יארתו 30, 72. 76.0

,260 ,264 ,22 ,224 ,196 ,178 ,168 111,150 ,10 ,5 ,94 

 394 -- ארתו 82. | תומי ,- ןבמ 182, 244 -- ]7

 ז3. ךשוע 100,112,176,181,187, 245 -- ךשוע 95; 294 --
 ךישע ףז, 100, 144,150, 196, 260 ; קנס 115.  הטסנ 23

1101 ,10 ,107 ,96 :5 :94 :93 :01 :81 ,82 ,80 ,72 ,10 :2% 

 זך, 116.136,144,151,154: 155: 158,159, 177, 196, 2104
 22%, 220, 227, 270, 281, 283, %- דסוי| 72. 7% 80, 01: 952

 112,113, 160,154, 160, 171,178,181, 225,244, 204 : קונוס 4
 -- המי 187 | 'פבה לכ, הזז. = תמח 72/"1.  קיצמה 1"=-

 *. 294. - קיצמה - - - - רשאכ ,\ 182 -- 5% 6 רשא
150 ,150,158 ,145 ,140 ,107,111 ,102 ,96 ,93 :72 :56 :20 

 181,196, 198, 201, 224, 244, 258, 260, 260, 204, 184. | ןנכ 6

 17ס,1ֶדְד - ןתנ 6. תמח היאו ,6 היא 6.

 14. העוצ 4, 23, 20, 50, 76, 91, 96: 100, 112, 150, 154, 9

 181, 187,196, 246. 253: 202: 204. 3894. | אלז 1"-- ו ה, 2
 650 2,- תומי ,187. אלו 2--ו,150.  רפהי 126. ןמחל

: 5 = 

 " 1%. יכנא 126 -- 'נא) 40, קענתגס
. 271 ,249 ,244 ,106 ,150 

 תואבצ -- צ טק. 4

 16. םבישאו זו 3, 4, 20, 10, 72, 80; 93, 95, 06: 10

 וס וכס,136 דק 5: ד 4,158.10, 170 173, 178, 181

 198, 201, 244, 262, 253, 2ף8, 260, 271 /, 281, 284, 202, 20,

 184,687: קמתוס 113,177. -רבד 244. ךיפב 96. לצב ?0

 -- ילצבו 126 -- לצכ) 4. ךיתסב 4,292 -- ךתיסכ 4

 עוטנל 19:93:96, 10ְס, 112, 116, 136, 140, 168, 187,196. 0

 227, 2%8, 260, 260, 24. רסיילו 96 -- דוסילו 2, 10: 23, 80,

0 .195,196 ,,ָ 93.95,109,110,112,116,120 

 223: 244, 20, 262, 200, 294, 384 -- 7 [טק. 4 04 רמאל
4 :204 ,244 ,106 ,126 

 17. יררועתה 1%-- ו . 72, 80. 1,107, 100, 111,154--
 יררועתה 2%--- ) \ 72: 91, 107, 0 ימוק -- ה קי

 140: 1% -- ימק 2 -- יבש ימוק 30 -- יבש ימק 187. | םםילשורי

 עגור 95, 100, 2

 ומהיו - ה טק, עא. 100 -



1 

 600 ג -. 1.

 שכירהה לע וואנ המ 7
 לכולש עימשמ רשבמ ילגר

 העושי עימשמ בוט רשבמ
 ; ךיהלא ךלמ ןויצל רמא

 ודחי לוק ואשנ ךיפצ לוק 8
 וארי ןיעב ןיע יכ וננרי
 : ןויצ קדוהי בושב

 ודחי וננר וחצפ 9

 קכלשורי תוברח
 מע .הוהו ן(עכחנ ?כ
 ! שטלשורי לאג

 עורז תא הוהי ףשח 10

 שכיוגה לכ יניעל ושדק
 ץרא יספא לכ וארו

 : וניהלא תעושי תא

 קכשמ ואצ ורוס ורוס 11

 ועגת לא אמט

 ורבה הכותמ ואצ
 ! זרוהי ילכ יאשנ

 ואצת ןוזפחב אל יכ 12

 ןוכלת אל הסונמבו

 הוהי םככינפל ךלה יכ

 ! לארשי יהלא שככפסאמו
2 

 הי יי .< 4 1 8 5 1

 / ןויצ ךזע ישבל :ירוע ירוע
 ךתראפת ידגב ישבל
 שדקה ריע םכלשורי
 ךב אבי ףיסוי אל יכ
 : אמטו לרע דוע

 5 ימוק רפעמ ירענתה
 םכלשורי יבש
 ךראוצ ירפומ וחתפתה
 : ןויצ תב היבש
 5 ;רוה' רמא הכ יב
 םשכתרכמנ םכנח

 : ולאגת ףסכב אלו

 4 הוהי ינדא רמא הכ יכ
 | ימע דרי םירצמ
 טכש רוגל הנשארב
 : וקשע ספאב רושאו
 0 הוהי שכאנ הפ יל המ התעו
 :סנח ימע קל יכ
 הוהי םכאנ וליליהי ולשמ
 ; ץאנמ ימש סויה לכ דימתו
 6 ימש ימע עדי ןבל

 אוהה וכויב ןכל

 ! ננה רבדטה אוה ינא יכ

 לב הז ש עא א.

 598 607, 608, 600, 617, 630, 644, 646 -- וללהי 136, 490,
 597 614 - ולליהי 95; 342 -- וללוהו 602 -- ולילוהי 584 --- ול

 148 209 -- ויליחי 526. | דימת 56. | ץאונמ 1: 3: 23. 30 6

,96,109,111,116:139,150,1%5,172,181,196 :95 :93 :82 

:184 :204 .252 ,244 
 6. אעדי 82. - ןכל -- עדי ,403. - ןכל ימש 00.4 14

 אוה --הוהי 1,96 -- הוהי אוה +. יננה -- ה טק. 4 4.

 7. וואנ , 72. | םכולש עימשמ רשבמ , 598. = עימשמ 1%-*,
 107. .עימשמ - - םכולש \ 80. 145. = עימשמ 2%-- חימצמ
 107, 10, 7- העושי -- העושי םכולש 19. | רמוא

 ף6,100,182,195, 210,226, 244,202. | [!צ 7 -- םכילשוריל 10

 8. ךייפוצ 182 - ךיפוצ 1; 4, 17, 26, 30, 72, 0

9 .210 ,106 ,105 ,187 ,178 ,100,110,112,136,150,159,177 

 220, 228, 244, 246, 249: 253: 260, 204, 184. | ראשנ טק. 8

 -- שאר ואשנ 80. | וידחי 18, 03, 96, 196, 244, 24%, 384 --)ודח*
 4. ונינרי 93. = וארי - - יכ [גק.ת45 126. | וארנ קנומס 1.

 ןויצ ,. 89 -- ןןו'צ 93-
 9. וננרו 1, 100, %4- ודחי \ 2 -- וידחי 4 19, 93 06, 4-

 תוברוח 96 -- תברח 1, 80, 1. םבילשורי 96 -- , 1.

 םכחינ 150. | הוהי 201. | ומע 58 10) --ומע תא ס%. | לא
 10.  םםלשורי !טק. 141. 128-- םבילשורי 96,109--לארשי 1.

 גס. ףסח 201. | תא 1", 201. | ושדוק 96,107. יספא ,8
 -- קומו יקיפא 107. - ץרא 50 182. וניהלא הוהי 4.

 זז. אמטו 294. | הכותמ ואצ , 95. יאשונ ף6,187. ילכ ,

 12. הי ןוופחב 15% -- וכלת ןוזפחב 109. | כלת
 150,191,196, 252 -- ןוכלתת גסְק. | יכ 2% 244. | ךלוה 6

 95.05,101,דזנ,112,117,126,1360 0 9,

 244 24/0 262, 252: 2%8, 260, 264, 260, 278, 204, 2 קזותוס ל

 ינפל 80. = הוהי , 566. | םבכיפסאמו 5, 196, 294- | 'הלא ----
 שודק -

 11. 816 הנה ףטא6גנה 06ז08 6ז48[. 14

 -- רבגו
 ז 4. ךילע -- וילע 224, קזותס 6.

 תחשומ 612 -- תו טק. 3. 1
 וראתו , 242 -- !ראותו 112,

 0 ביבר םביוג גס. 8. -

 צפש 182 --פצק' 7, 6

 91,96 - רשאב 4-

 ות ועמש == וערי

 אשינו 4,96. | הבנז

 ןכ , 141 -- ןכו 7.
 והארמ -- ארמ 10. :ג1=

 םכיבר , 558. | 'ןצפקי , 05

 תכרחיפ 300 כ זס רעא
 רפופ 6 רשאו -- ר טק

 וננבתה 5, 1

 1. רוע 1" 6% 2"--) ;19%. - ישבל 1%--י טס. 6
 ךווע 56 80, 96, 112, 114,150, 182, 2253, 5 ישבל

 244.  ידגב ;,18. | םבילשורי 96,107. | שדוקה
 283 -- קדצה 149. | ףיסי 29 16 210. אובי 2,109 2

 76,10ְד,111,116,136,151,155.181,195: 223. 49 260, 204--
 אוב א 249 -- אבל 30, 56, 150, 384: קזוגגס 244 --' 0.14 2

 0 ךב - אב ₪. רוע 2 -

 2. 'מוק רפעמ -- א רפעמ 182. = ימק 151. יבש -- רעמ יבש
 וךי זז. - םכילשורי 96,109. | יחתפתה 1,10, 25, 56.72, %
22,,,,, 109 ,107 ,95 .93 ,90 ,90 
02 ,204 ,260 2 :240 ,244 ,227 ,223 ,210 ,191,182,187,106 
 271 3, 184 659 ק, 697 : קוומוס 7, 82,115,110,173 3 10706 2.

 ירסמ 1 -- ידסומ קזנמס 4, 244 : 106005 89 -- ורפומ 1:

 ךרואצ < 89 ד =-- ךיראוצ ב

 4. 'כ 40,159. הוהי -- הוהי ינדא 10 -- ינדא 80, 89, 2
 ;בתרכמנ -- ר , 107. = אזלו 176 -- אל 1%0. | ולאגנ 1.

 2, 4. הוהי - - (10) -- רמא ,5-
 4. יכ ,19. | הוהי ינדא -- תואבצ הוהי 120,161,210, 224, 1

 -- םביהלא הוהי 244--ינדא הוהי 4. | ינדא , 10 0 9
 176, 400, 384. | הוהי , 80 -- תואבצ הוהי 05, 101, 242 -- תואבצ

 21,195- םבירצכ ,-: הנשארב , 109 -- הנושארב 17, 2

2 250 ,246 ,244 ,181 ,178 ,154 ,116 ,126 2 ,107 ,96 

 253: % 200, 204, 384, 601 ; 066 4 רוגל םםש < 71.

 6. 0 ;, 4 יל -- ךל 82. - הפ 112. כ
 עלשומ 93, 107, 112, 167,196, 199, 226, 271 44, 300, 305, 29

 477: 507: 17: 26% 567 --וילשמ 4.18, 56, 72. 76. 09

6 ,181,182 ,180 ,168 ,150,160 ,110,111,136,149,150,151 

4 ,254 ,262 ,261 ,24% ,244 ,230 ,237 :221 ,218,220 ,212 ,210 

22 340 ;338 :337 :335 ;332 :129 ,325 ;108 ,106 ,102 .301 ,204 
9 ,409 :404 ,392 ,187 .384 ,380 ,360 .368 :307 ,361 :345 :243 
:5 :490 :489 ,486 :476 :474 :471 .467 :461 :452 :435 :433 :441 
:7 :576 :575 .573 .571 ,564 ,562 ,500 :557 :559 :539 :516 :513 
42 ,642 ,618 ,617 ,614 ,3 61 ,608 ,606 ,601 79 :593 .588,592 

 659 'קנ 687 + קו1זהס 30, 82, 173,250, 400 ; 105

 1 -- וולשמכ 67- ולילהי 1, 2: 4: 18: 30, 56, 72, 82, )4, 06.

 צונ,1ו2,ןו +,
 201, 206, 220, 226, 227, 230, 237, 230, 244, 240, 2ף1, 252, 2

.359 .34% ,340 .339 :335 ,332 ;320 ,300 ,306 :204 ,202 ,264 ,260 
12 ,421 ,421 ,420 ,418 404 ,403 :399 :192 ,186 ;360 .368 :367 
.5% :494 :489 ;486 :454 :477 :476 :474 :471 ,467 :461 :452 :445 
5% :587 :576 :573 :571 :562 :559 559 :533 530 :519 :516 :614 
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 :וניעת ןאצכ ונלכ 6

 ונינפ וכרדל שיא

 ! ונלכ ןוע תא וב עיגפה הוהיו

 הנענ אוהו שגנ 7
 ויפ חתפי אלו
 לבו' חבטל השכ
 המלאנ היזזג ינפל לחרכו
 : ויפ חתפי אלו

 קל טפשממו רצעמ 8

 חחושי ימ ורוד תאו

 שייח ץראמ רזגנ יכ

 ! ומל עגנ ימע עשפמ

 ורבק שיעשר תא ןתיו 9
 ויתמב רישע תאו

 : תשע סמה אל לע
 : ויפב המרמ אלו

 ילחה ואכד ץפח הוהיו 10

 ושפנ ששא סשישת שא
 = שימי ךיראי ערז הארי
 ! חלצי ודיב הוהי ץפחו

 עבשי הארי ושפנ למעמ 1

 זכיברל ידבע קידצ קידצי ותעדב
 : לבסי אוה םתנועו

 םכיברב ול קלחא ןכל 12

 ללש קלחי םכימוצע תאו

 ושפנ תומל הרעה רשא תחת

 הנמנ םשכיעשפ תאו

 אשנ םשכיבר אטח אוהו
 ! עיגפי סכיעשפלו
 ו 8

[1 4 6 6... 

 3 ידבע ליכשי הנה
 ! דאמ הבגו אשנו םכורי
 14 שכיבר ךילע וממש רשאכ

 והארמ שיאמ תחשמ ןכ

 : שכדא ינבמ וראתו

 1% שכבר שביוג הו" ןכ

 סכהיפ סכיכלמ וצפקי וילע

 ואר שהל רפס אל רשא יכ

 ! וננובתה ועמש אל רשאו

 ₪ י- זז
 צ ונתעמשל ןימאה ימ
 : התלגנ ימ לע הוהי עורזו

 2 וינפל קנויכ לעיו
 היצ ץראמ שרשכו
 ול ראת אל
 והארנו רדה אלו
 : והדמחנו הארמ אלו

 3 םלישיא לדחו הזבנ
 ילח עודיו תובאכמ שיא
 ונממ זשינפ רתסמכו
 : והנבשח אלו הזבנ

 4 אשנ אוה ונילח ןכא
 שלבס וניבאכמו
 עוגנ והנבשח ונחנאו
 ! הנעמו שיהלא הכמ
 5 וניעשפמ ללחמ אוהו
 וניתונועמ אכדמ
 וילע ונמולש רסומ
 : ונל אפרנ ותרבחבו

 שק ב תם | םית סי יס אי

 187,195, 201, 246 -- אאכדמ ף1. | ונתנועמ 159-- וניתונעמ 0

 -- וגיתנועמ 2 -30 17: 214 24, 20 67. 80: 44 99, 100

175% 6%,ָ+,,,, 130 ,114,115,116,126,128 

 182, 105, 210, 224, 2%0, 252, 254, 260, 270, 271, 2ֶדֶס, 281 26

 290, 3001 -- וניתונוועמ 96 -- וניתנוועמ 190, 4. ונמלש 7

 94: 2%2 -- ונימולש 1, 4: 24, 30: 607, 72: 91, 119, 150

 187, 270, 279, 284, 286, 288, 400, 601 -- וניזמלש 9,

 172, 195: 224, 261, 202, 260, 271 4. | ותרובחבו 1, 2,

,17 ,12 96 :94 :93 

 225, 228, 2%3,2%8, 260,270,7687. - ונל-- ונ טק. 3. 1.
 6. ונלוב צי 0 2" 06 54. ענפה 7:

 7. אוה 182. אלו 1*--ו , 200. התפי 270. :ויפ -- (8) -- השכ

 4 252.  ויחבטל 601.  לבוי , 307. | לחרכו -- המלאנ לחרכו 0.

 היוזוג 80, סב, 113, 168, 253 -- הזוג 366 -- הזזיג 96 -- היזונ 4.
 המלאנ , 9. אלו 2"-- 1 . 2550 7.

 8. רצועמ 112, 14. טפשממו רצעמ [0ק.13* 4

 200. הקל דנ2 15. תק
 178,226 -- ודד קזותגס

 טפשמנו

 ורד +,

 חחהשי ז, 30 1 ו 76

 -- החחש 7. םכייח -- ח קוס כ 3 -- יה טק. זג 4

 עשפמו 145,150,309. עגנ -- עגנ ימ 96. | ומל עגנ-- ל ע ₪.
 יל עגנ !ס רזננ 40 -- ע (גק. צג 4

 9. תא , 40.  םםיעשר -- ימע 476." 'ורבק , זז ₪ 2:4. | תאו

 --! א 494. | ויתמב (טע.ז85. 356 -- ' ג 2 -- תומב 06
,2604 ,268 ,263 ,2%1 ,230 ,210 ,159 ,112,113,114,126,154 

 476 ; קוגגוס 2ף0 -- וינתמב 494. אלו --אל לעו 96. המרמב .
 זס. ץפה ,116 -- ה טק. צג. ואכד לוי 4. אילחה ו

 -- אאילחה 20 -- ולחה 17, קזותס 1ף0 -- ה +4 םכא פו

 201. | םכשת 97. | הארי , 72 -- הארנ 187. | ךיראי םכימי <

 159. ךיראי הארי ךס -- ךיראיו 24%. | כימי --ימי !טק. 4 24

 זז. הארי ,ז26.  עבשיו 150.  ותעדב --ותערב 89 --דב טק.

 186 139.  קידצי , 252---קדצי 96. קידצ ,490%,126,35% םכתונועו
 17:23:30,80,93,112,113,ו ו, ָ,,,

 258, 260 ; קזנגגוס 82,173 -- םכהיתונועו 14%. | אוה לובסי א 4.

 לובסי ף3,112,114,150,182, 261, 208, 260, 264; קזוחס 2 4.

 12. םכינצע 40, 82, 91,1ף0, 154,182, 20. | תחת 64.

 רשא , 297. | ושפנ תומל ושפנ קזווחס :.  םכיעשופ 1:5.  אטח
 -רא ,1,וס2-  אשנ 130,  םכיעשופלו 93,112,210.  עיגפה

 1. מ 1%-- כ 2%0 -- ןמ 524 -- 'נב (סת6 4 וניתעומשל

 1,10,72,93:96,150,154, 201, 226, 227, 260 ; (סזז6 2 --ונתעומשל

0 ,180,182 ,175 ,172,173 ,23:94,112,116,158,159 ,17 
 2%3, 259, 687 -- וניתעמשל 8,126,140, 144, 176, 178,187, 5

 262. | ערזמ 178. - התילגנ 159 -- תילגינ 6.
 2. קניכ 76. | שרושבו 96, 112, 150, 150, 176, 224, 260 4

 281,284. -ץראמ -- אראמ 96. | היצ 1,187,201. | אלו 71.

 ראת 9 126 -- ראות 933 4 / 17. רהה אל

 --יל רדה אל 206.  רדהת 159.  והארמ 126,1%0-- אהארמ 67.
 1. םבישיא לדחו ₪10.14 150. - םבישיא , 201. | זירובואכמ
2 ,168,173 ,155 ,154 ,150 ,144 :112 ,96 ,94 :93 .90 :72 ,17 
-- 4 271 ,264 ,260 ,2%8 ,253 ,252 ,21 ,220 ,210,224 ,105 ,197 

 תבואכמ 245, 249. = דיו 116, 160, 198, 204, 301, 401; 562 9%

 7 םטמס 150 -- ע% יו 4 ילוח 2, 96, 112, 116, 150 2

 2:1.251.  ריתסמכו 10,זז2,153,197 -- רתפמבו ז7,150,20ז)

 258 -- ריתסמו 96. | וינפ 153, קתגמס 612. | הזבנ ונממ טק. 1

 לז. | הזבנ 2"<- הזבנו 4 והונובשח 156, 226 -- והונבשח

 צכ 2 4, 17 72: 89: 92: 96 112; 120, 154, 159, 173, 182, 224, 10

 252: 2ף8, 200, 101, 300 ; ס:6 4

 4- וניילח 1, 26, 93, 112,115, 175. 252; 270 284, 286 ; קז1תוס 2

 -- ונולח ףו -- וניאלח 150,154, 198. 309. | אוה -- אוה אשנ אוה
 4. - ונבאכמו 72: 82, 89, 94,115, 130, 141, 172, 178, 246, 249

 -- וניבואכמו 93: 9; 112,126,150, 182, 227, 2%1, 258, 260, 6

 6%8 --ונבואכמו 17, 101,158 -- ונבאכמו יבואכמו 245 -- ונבואכמכו
 161. | םבלבפ -- םבילבס 24% -- םבלבפ אוה 10, 72, 149: 6
5% ,3551 ;130 ,100 ,207 ,205 ,288 ,4 28 ,281 ,4 271 ,254 ,252 

 587, 606, 659 : קונמוס 560 -- 1418. 800. אוה 224, 228, 404 --

 תוגז8. ביתכ אלו ירק אוה 357. | והונבשח 1, 2, 4, 72, 89.93
2 301 ,260 ,268 ,263 ,224 ,112,126,150,154,159,180,182 

 קזותס 407.  עוגנ חנ 96.  הכמו 249-- הכומ 72, 112,150 7.

 וניהלא 4. הנועמו 4, 96, 112, 150, 0. .

 5. ללוחמ 1: 4, 24: 30:72: 93+ 94,
2 ,252 ,249 ,245 ,187 ,182 ,178 ,168 5,, ,= 

 259, 260, 260, 270, 271, 279, 281, 284, 286, 20, 65 61 1 ; קזוםוס

 82 -- ללודומ 139 -- קזוזוס ללהמ 3. ונעשפזמ 67, זסס,

 129, 130,159, 246; 253 -- 2 (טק.זג . אכודמ 3, 96, 2

 190, 401 --אכדמו 351, קזגותס 141 -- הכודמ 226 -- הכדזכ
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 ! ךצבקא םכילודג שכימחרבו |
 1 הדלי אל הרקע ינר ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב 8

 הלח אל ילהצו הנר יחצפ ךיתמחר שכלוע דפחבו |

 הממוש ינב שכיבר יכ חנ ימ יכ + הוה' ךלאג רמא 9
 יתעבשנ רשא יל תאז

 ץראה לע דוע חנ ימ רבעמ
 : ךב רעגמו ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ

 ושומ' םכירהה יכ זס
 הניטומת תועבגהו
 שומ' אל ךתאמ ידפחו
 טומת אל ימולש תירבו
 ! קדוה ךטחרמ רמא

 המחנ אל הרעפס הינע +1
 ךינבא ךופב ץיברמ יכנא הנה
 : סכיריפפב ךיתדפיו

 ךיתשמש רכדכ יתמשו 5

 חדקא ינבאל ךירעשו

 ! ץפח ינבאל ךלובג לכו
 .דוהי ידומל ךינב לכו 13

 ; ךינב שכולש'ברו
 יננוכת הקדצב 4

 ?קדוהי ךמא הלועב ינבמ
 2 ךלהא םכוקמ יביחרה
 יכשחת לא וטי ךיתונכשמ תועיריו
 ; יקזוה ךיתדתיו ךירתימ יכיראה
 1 יצרפת לואמשו ןימי יכ
 שריי םכיוג ךערזו
 : ובישו תומשנ םכירעו
 4 ישובח אל יכ יארית לא
 יריפחת אל יכ ימלכת לאו
 יחכשת ךימולע תשב יכ

 : דוע ירכזת אל ךיתונמלא תפרחו

 . ומש תואבצ חוהי ךישע ךילעב יכ
 לארשי שודק ךלאגו
 :; ארקי ץראה לכ יהלא
 6 קרבוזע השאכ יכ
 קרוהי ךארק חור תבוצעו
 םסאמת יכ שכירוענ תשאו
 7 ךיתבזע ןטק עגרב ! ךיהלא רמא

 ש תה 5 2

 6. השאב קזנחס 6. הבזע 17,גזנ -- קמתס הבוצע 1%
 תבצעו :גז. חור פג 180. | הוהי, 30.9%. | םבירענ ז06) 18

 -- ךירוענ קנס 3. | לכ , 4.

 7. עגרכ 80. | ןוטק 3,99,106,110, 126,112,11% 72
 173: 240: 252 1 1סוס 82. | ךתב]ע 19." =בימחרבו קזננוס 4

 םבילדג 1, 19: 23: 24: 25, 50, 67, 759,
02 ,136 .140 2% ,,,,, ,107 ,106 ,101 

4 ,230 ,224 ,181 ,177:178 ,141,144:154,155:170,172,175 
 260, 281, 4. ךיצבקא 1.

 8. ףצשב -- ףסשב 4,108 ; 10606 101--צ (טק.ז36 82 -- ףצ

 [טק.:4 1:41 -- ףצשבו זק. ףצק , 80. | ינפ א 80.  עגר ,

 24 ךממ -- ך 06 ם 4 %דספחבו 129 -- םכימחרבו

 רסהבו 72.  ךיתמחיר 60,129,196, 224 ; קוס 03 -- ךתמחיר

 90 --' 4 ךלאוג 1, 60 2, ד

 ף. (0ת- , 7. ימ יכ -- ימיכ 153,171, 277 תוגזפ. 0

 חנימ 232.  רשאא 1. | יתעבשנ -- (6) -- רכעמ , 4 20.

 רובעמ 1, 95, 99, 106, 125, 260, 264---רבעמ ףצקמ 129 --%4

 ימ 2", 19% -- וסע זמ 325. | דוע [0ק.135 4, 128, 200 4
 -7 \ 2522 592, 617 -- תאז 149: 246, 519, 588; !סעפ6 26 -- דוע

 לכ 100, 150 -- דוע רשא יל תאז 249. | ץראה לע קווופס ימי לב
 ץראה 1. ףוצקמ 80, ףָב, 106, 112,126, 177, 252,258, 384 --

 רבעמ 9. רועגמו 1,384. - ךב -- ךילע ₪.
 ג0. שס. 107. שכירה 120.  ושמי :11,115,150 155 %4

 -- ושומי אל 1. | הנטומת 4,17,18, 2%, 40, 50, 56, 72, 80, 4
7 1 128,120 ,113 ,100 ,108 ,102 ,96 952 ,91 

.7 ,204 ,252 ,245 ,244 ,227 ,226 ,221 ,196 ,181,182,187 

 --י טק. 290 -- הנטמת זז.  ךתיאמ 129.  שומי

 128 -- שומת 150, (07066 113, 384 -- ושומי 0. תרירבו -- יר

 טק. 4 )ז: -- ת טק. דג 4 ימלש 60, 80, 82, 1

 126,136, 140, 158, 196, 246: 252, 4- אל 2%3."2. | טומת

 16 תומי ז -- תומת 253. | רמא 58 609. | ךימחרמ 6

 ז1. היינע 1. 4, 17: 93: 9: 96 71. 204, 354 -- 'נע טק:

 4 130. הרעוס 17, 18, 50: 56 7
 158,159: 223, 224, 249, 252; 294 ; קנגתס 177. | המחונ 17,
%,,,,, ,109 ,107 ,99 ,91.96 ;89 ,76 ,60 .56 

 150, 177,181,196, 223, 224, 204. ץברמ 16% --רר 00. 48 4.

 ךופב -- ב ₪2.146 1% -- רופב 107. | ךינבא 06 ךינבו 71.
 ךיתרסיו =- ה לב םכירפסב 155:

 12. דוכדכ 96, 181, 4 ךיתושמש 19, 50,-60, 93: 95: 5%
 112,114,126,129,136,100,18ז,292, 184 -- ךתמש 7.

 ינבאל , ףז --ךכבאל 281. | ךדקא םומס 99. | ךלכנגנג 6%
 384 -- ךילובג 17,96,136. | ץפח חרקא 5.

 14. 00%. 244. | ירמל 80, 82 -- ידומיל 76 4

 14.. לננבת 12 2 10 זוז,126,1%8 -- יננוכית 71.

 ךירתמ 18, 20, 50, 72, 76, 107, 125, 120,

 1, אל 1%-- אל יכ 109 -- אלו 145. הנר 116, (0066 6.
 ילהצ 196. הלה אל ,145. הלה ,182.  הממש 1,
,+ ?+ 1 5 ,100 .95 

 264, 277,296 ףס0 \גפ1 ₪6 חס? יובר יתוארב םכמושמ בשוי ינאו
 ויו םכוי לכב יכ השעמה דאמ ילע ערו םבירפסב ולפנש םביפוליחה
 =בהל הגונ ןיאו םביטשח שפיכלוח שכיפיפדמהו םכיברתמו םכיכלוה
 86. הז ףוליח תבש שקפמ ןיאו שרוד ןיאו ----המימוש 96 --הנממוש

 116 -- רמא הממוש 30. = ינבמ =-ילבמ 80. | הלעב 6
 2. ךלהא פ15 182 -- ךילהא 129, 116, 271, 293. | תעיריו 4

 2 76, 80, , 2 182, 1מ, 244 -- ר' 1טק. 4. 1.

 ךיתנכשמ 1, 2, 10: 23, 24: 0% 76, 80, 82, 94: 95: 99; 102, 7,

 1סס,1וס,11ז,דונ,116,126,128, נְס,150,154,155,159 2

270 ,269 ,260 4% ,244 :225 ,224 ,195 :182 .177 ,173 

 ופי ,129. " 'בושדת 5 96, 106, 120,154,12%, 223, 245:

-194 :204 ,281 ,291 

 136, 154, 168. 177, 187, 258, 286, 202 -- ךירתימ תררא 6.

 ךתודיתיו 89 -- ךיתודתיו זז, זז, 160 2232, 2

 292, 204 -- ךיתדיתיו 76, 80, 154 -- יכיתדתיו 7.

 4. לאמשו 1, 2, 3, 4,178,190 23, 26, 10, 50, 56, 60.72, 4
 82; 83: 80: 93: 95: 96, 101, 102, 106, 10ְק, 108, 10, 110, זנמ

 ז12,דו3,דו5,דד6) 120,120, 130) 36, 144, 0

,1897 ,182 ,181 ,172,177,179 ,168,170 ,160 1 

204 200 2% 2 ,252 ,251 ,240 ,244 ,227 ,22% ,224 ,210,223 

 270, 2789, 1, 286, 202, 204, 384, 601, 602, 687 ; קנווס 141 --

 לו [0ק. 24- 4 יצרפת טק. 128 -- יצורפת 17, 20,

 3: 0. 178, 196, 224, 227, 204,661 --ר טק. 1

 4.  אבטוג 1, םא6 105. שרי 30, 05, סל 19ס גה סל
 227, 394. תומשנ םכירעו שק. ע4- 4 תמשנ 6.

 ובשי 96 -- ובישי 2:

 = 4 יארת 18, 56, 106,100, 3%4 -- וארת 120, 278.  ישבת
%,,,, ,108,100 ,90 ,94 ,91 .80 :2 .70 :72 ,40 

 ו 65,159,168: 170, 177,178,181,182, 226, 244, 262, 270 1

 278, 27ף, 286, 292 -- ישובית 107 -- ישבת יפחת 9%. | לאו -
 ו,ףז.  ירפהת זק,18,158 --ירופחת 2.159.ז75- .תשב יב,

 1ף1. - תשוב 17,96,136,150,196, 204. | ךימלע 9,
 111,154: 384 -- ך"מולע 182. | ךיתנמלא 4

-224 ,159 

 =. ךילעוב 1,56:95:96,107,112,125, 116, 150,106, 204, 4

 490 ; קצננוס 4 ךישוע 56, 96, 112, 12%, 116, 168, 196. 42

 2384. 490 --'* . 366 -- ישע 00.14 4:0. | ומש ,187. | ךלאג
 201 -- ךלאוגו 10, 151,107,112,12%, 262 -- ךילאנו 100, 116 --
 ךילאוגו 129. | שדק 5,124,281.  לארשי ,5 -- בקע 12%--

 לארשי יהלא 170. | ץראה -- לארשי 187 -- טק, 138 8. | ארקי
6% -- 
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 ילא וכלו טככנזא וטה 3
 זשככשפנ יחתו ועמש
 שכלוע תירב שככל התרכאו

 ! שינמאנה דוד ידפח

 ויתתנ וכימואל דע ןה 4
 1 וכימאל הוצמו דיגנ

 ארקת עדת אל יוג ןה 5
 וצורי ךילא ךועדי אל יוגו
 ךיהלא ?רוהי ןעמל

 : ךראפ יכ לארשי שודקלו
 ואצמהב קדוהי ושרד 6

 : בורק ותויהב והארק
 וכרד עשר בזעי 7

 ויתבשחמ ןוא שיאו
 == והמחריו קדוהי לא בשיו
 : חולסל הברי יכ וניהלא לאו

 םככיתובשחמ יתובשחמ אל יכ 8

 ; הוהי שכאנ יכרד שכיכרד אלו

 ץראמ םכימש והבג יכ 9
 ןכפוכרדמ פרד .והבג ןכ
 + זככיתבשחממ יתבשחמו

 שכשגה דרי רשאב יכ זס

 קכימשה ןמ גלשהו

 6 .,זצ, יפה |

 יארית אל יכ קשעמ יקחר

 : ךילא ברקת אל יכ התחממו
 1 יתואמ ספא רוג' רוג ןה
 : לופי ךילע ךתא רג ימ
 16 -- שרח יתארב יכנא ןה
 שכחפ שאב חפנ
 והשעמל ילכ איצומו

 ! לבחל תיחשמ יתארב יכנאו

 7 חלצי אל ךילע רצוי ילכ לכ
 יעישרת טפשמל ךתא שוקת ןושל לכו
 הוה' ידבע תלחנ תאז

 : קדוהי שכאנ יתאמ םכתקדצו

1 

 ָ זכימל וכל אמצ לכ יוה
 ףסכ ול ןיא רשאו
 ולכאו ורבש וכל

 ףסכ אולב ורבש וכלו
 ! בלחו ןיי ריחמ אולבו

 2 כחל אולב ףסכ ולקשת המל
 העבשל אולב זככעיג'ו
 בוט ולכאו ילא עומש ועמש
 : שככשפנ ןשדב גנעתתו

 ץ בג תז2 כס 0 א

 קזותס 7. העבשל 58 לג -- ל . 129 -- העבושל

 ועומש 18ז.  עמש 1,18, זס, 76,880, ,,,,

6 ,224 210 .196 ,120,116,151,158,150,181,105 ,125 

 281,384: קצנמס 4. ילא 159 -- 06 יתא ז11 -- לאו ילא

 וניבת 6. בוס , /

 3. םככנזוא 96 -- םככינזא 108,116 ; קננמס 2. | וכלו ,
 עמש ועמש 30. | יהתו קזנמס 4.

 94 --כ טק. 180 1. | םכלוע | 80.  דיוד 180, קזומס 4.

 4. ןה \ 80 -- ןה נח 7. םכימאל 2, 4,18, 23, 2 30 0

 56, 72, 76, 80, 82, 94,, 101,106,108,110,ו:ז,12) ו

 129, 141, 144,150 1 ז, 154,158, 159, 1 1723

 182, 187, 10%, 196, 210, 227, 230, 244, 22 2ךו 2, 202,

 666; 687. - ויתתנ טק. 286 171 -- קומס ךיתתנ 9%. | םכימואל

 4:17: 89: 93: 95: 96, 109, 113, 126 -- דיגנ ויתתנ םכימאל

 5. ערת 144. | הוהי דהי 76. | ךיהלא , 56. | שדקלו
 281,281. | לארשי ,1וָּג. | ךראפ יכ -- אאיתת 6.

 6. ואוצמהב 181. | והוארק 2: 3, 17, 5660 93: ,%
2 210 ,178 ,177 ,158 ,154 ,144,150 ,112,113,126 ,100 ,108 

 253: 200, 384 -- והוארקי 182 -- ה , 125. | ותויהב ותויב 71.
 ברק 281, 1. 2

 7. בוזעי 17, 72, 91, 96, 106, 112, 4 ויתובשחמ

 50, 96, 125, 151, 181, 196, 244, בושיו 1, 956,

 150,15,112,12%ז, 170, 177,181, 106, 221, 244, 240, 253,
 384. לא , 80. לאו --ו 182.  ויהלא קתותוס

 חברי זחלסל 1, 20 19:72; 80, )3,101, 106,108, 110, וזו

,228 ,224 ,210 ,1906 ,101 ,177 ,172 ,115,128,144,154,170 

 204, 687 ; קענתוס 1.

 8. אל ,126. יתבשחמ זז, 2, 17, 10, 23, 30, 50,72, 80, 80, ף1
,,,,,,, ,10 ,108 ,10 ,106 ,95 :93:94 

2 ,3 170 ,159 ,158 ,15 ,154 ,150 :149 :144 :139 ,136 

,24 ,28 ,281 ,270 ,2%8 ,2%2 ,22% ,221 ,221 ,210 ,187,191,196 

 3400. | םבכיתובשחמ , 50 -- ו \ 1 2, 4, 17 19, 23, 10, 72, 0

 91, 93: 94: 95,106, 107,108,10ְ,110,11ז,זו4,%, 74

 ג 54: 155: 158, 159,170, 172, 177,182, 15, 106, 210, 224,

 2ף2, 281, 28, םכככרד 136. יכרד , 6

 9. לע םבימש 1 ןכ ₪16 ןה 3- והבג 2" קזותגס ורבנ

 107 - ינרד -- יכרד ימש 80 -- הוהי םכאנ יכרד 7.

 םבכופחדמ , 99 == * ; 4 -- ניכרדמ 1. יתובשחמו 24. <, 2

271 ,20 ,250 ,244 ,187 ,130,181 ,12% ,113,116 ,102 ,96 

 270, 284, 286, 200. | םבכיתובשחממ 2%, 56, 28
 ןפו,187, 244, 200, 384 -- ב , 1 -- םככיתובשהמ 145. י

 1 10. ער ערוזל 4, 17, 50, 72, 59, 93: 94, 95. %

 1ו2,12%, 223,226, 249,261, 253, 4)2-- קרז) ער 130.  םכ

 םכהל 72, 80,114 קוס

 4 יכ , 4.

0% 

 ד
 ו !ךל

 יארית - - - יקחר , ??- יקחרו 18, קזנתס 187, קשועמ

.4 ,283 ,281 ,260 9 ,154 ,120,150 ,112 10 96 ,80 50 
 יארת 4. התיחממו 4, 95: 96. 6- יב 2 ןח תה

 ברקת -- ק קס ר 4.  וילא קוס

 16. 00. ,116. רג 56. | רוני קזומס רוגו 158 -- ךתא רוג*
 ספ. 'ספא 12. | יתאמ 1, 2, 3: 4, 17,18, 23, 10, 50 04

%,,,,,,,,, ,109 ,108 ,107 ,95 :94 :93 ,82 
,24 ,228 ,227 ,226 50 ,177,181,187,196,223,224 170 :159 

 24%, 251, 252, 271 4, 281, 284, 294 -- 'תאמונ 129. "= ימו 6.
 ךתי 8. לפי ז, 4,185, 30, 56.72:76: 92, 94, )5.107,ז08,:זנ)

 זוג, ד14,116,159:170,177, 195,196, 210, 224, 225, 244, 9

 2%2, 687 -- לופי אל 0.

 16. ןה -- הנה 1, 50, 56, 72, 76, 80, 93, 95, 96, 106 %
702 ,193,159 ,150 ,100,111,112,115,126,120,136,140 

 181,187,106: 223, 227, 245, 270, 271 4, 278, 294, 651, 659 'ק,

 666 ; טעותנס 30, 82 -- 7 4. שדח קענתס 18,76.,
 הפונ 80. = איצמו 159 -- * 182. לכ --' ; 182, 187 -- לילכ 4.

 וחשעמ 0.  ..יתארב -- (7) -- שרח 7.

 17. רצוי קזומס דצי 3. אלו 116,204. ךתא ,72.  יעשרת
 < 148. | הוהי ידבע <- בקעי 40. = םכאנ , 76 -- םםואנ 109, 2.

 1. ןה קס ןיה :58. | ןיא רשאו םבימל פו 7.
 קכימשל 80. רשא 196,198. ול ףסכ ₪ 80.  ףסכ ----- ובל
 146- .והבש וכלו ולכאו \ 17, 890.  ןכלו=-וכל 4. אלבג 7
2 ,,, ",5 0 95 :80,93:94 ,72 ,60 ,66 ,18,30,50 

 11ו,114,116,116, 126,126, 120,136,150, 154, 150, 0

; 284 ,281 ,260 ,253 ,22 ,244 ,210,224 ,187,196 ,172,177,181 

 קעומס 82 -- או [טק.18: 130. | אולבו ףסכ אולב 0ק. ז8- 4.

 אלבז 2 7 18 10 0 06 00 6

 99. 107, 108, זס, 110, 111, 113,115, 116,126, 129.

 151,154:155.159:172,173,177נ 181, 187, 24%, 252, 251,
 281, 204: 384: 687 ; ןזונתס 82 -- אולב 6 חיחמ סגפ 3.

 ו צג -

 2. המל עפ 2.  ולקשת -- ק קומט כ 127 -- ק קזומס 7 -

 אולב 1%-- ו! \ 1, 2: 4, 18, 10, 10, 50, 56, 60, 72, 80, 82, 80,
 ף5,96,106,107,108,ז0ְ,זז1:,0: 1,

,+ 12 

 197,105: 196, 210, 244, 252, 253, 260, 264, 281, 204. | אולב 2
7 ,80 ,72 ,67 ,60 ,50 ,50 ,10 240 :19 4,182 10 -- 

 108,100 ,11ס,1ז2,11ו3,114,115,116, 126,126, 6

 0 דפ מ 4 2 2 173, 178,18ז,187,95,

 210, 244, 245, 253, 200, 277, 281, 294 -- אל| קזנוםס )6 -- ולב

 םבימל --
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 ומע לעמ חוהי ינלידבי לדבה
 םירסה רמאי לאו

 ; שבי ץע ינא ןה
 (כיסירסל קדוהי רמא הכ יכ 4

 יתותבש תא ורמשי רשא

 יתצפח רשאב ורחבו

 : יתירבב שיקיזחמו
 די יתמוחבו יתיבב ושכהל יתתנו 5

 תונבמו םינבמ בוט שכשו
 ,! תרכי אל רשא ול ןתא םכלוע שמש

 הוהי לע םכיולנה רכנה ינבו 6
 הוהי שש תא הבהאלו ותרשל

 זכידבעל ול תויהל

 וללחמ תבש רמש לכ
 : יתירבב :םיקיזחמו

 ישדק רה לא זכיתואיבהו 7
 יתלפת תיבב שיתחמשו

 זכהיחבזו שכהיתלוע
 יחבזמ לע ןוצרל
 הלפת תיב יתיב יכ

 ג םםימעה לכל ארקי
 קדוהי ינדא םאנ 5

 לארשי יחדנ ץבקמ
 ! ויצבקנל וילע ץבקא דוע

 לכאל ויתא ידש ותיח לכ .9
 ?ירעוכ תהיה מ

 .2 2( 2 ז 5 8 1 4.

 בושי אל המשו

 ץראה תא הורה שא יכ
 החימצהו הדילוהו

 : לכאל זכחלו ערזל ערז ןתנו
 זז יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ
 םכקיר ילא בושי אל

 יתצפח רשא תא השע זכא יכ
 : ויתחלש רשא חילצהו
 12 ןולבות סכולשבו ואצת החמשב יכ
 הנר םשככינפל וחצפי תועבגהו סכירהה
 : ףכ ואחמ' הדשה יצע לכו

 13 שורב הלעי ץוצענה תחת
 | סדה הלעי דפרפה תחת
 שכשל הוהיל היהו
 : תרכי אל :םלוע תואל

 ה

 ַ תדוה' רמא הכ
 הקדצ ושעו טפשמ ורמש
 אובל יתעושי הבורק יכ
 : תולגהל יתקדצו
 2 תאז השעי שונא ירשא
 הב קיזחי סכדא ןבו
 וללחמ תבש רמש

 ! ער לכ תושעמ ודי רמשו

 : רכנה ןב רמאי לאו
 רמאל קדוהי לא הולנה

 שץ ג א ד 5 5

 תגק.:25 60. | םירסה , 56 -- קזותוס םםירעכה
 ץע -- ץ טק. 136 100 -- ינא ץע 2.

 4. םביסרפל 144. | ורמש 96. | יתתבש 1,3,17,18, 24, 0

2 ,107 ,106 ,9 ,4( :80 ,82 ,80 ,72 ,67 ,60 500 

6 ,17075 ,150,168 ,158 ,151,154,155 ,139,150 ,111,126 

2 ,240 ,210 ,227 ,224 ,210 ,106 ,177,181,182,187,101,195 

 253: 254: 264, 270, 277, 200, 204, 10071, , 1. רשאב

 עפ 93 -- רשאכ 107, 1950 -- ב ,. 1םן6ע 00. 4 67 6

 םכיתחמשו ישדק רה לא םכיתאיבהו -
 5. םבהל , 26, 80. יתבב 107 -- ב 2" טק.85 80. יתמחבו

6,,,,, 126,100 ,111 ,100 ,108 ,94 :93 ,80 1,119 

 223, 224 245, 254 - 'תתומוחבו 26, 40, 50, 80, 6, 112, 1

 244, 252, 253, 294, 384 -- 'תומחבו 2, 4, 23, )ף, 110, 116, 2

 ינא , 7.

 240, 284. ךי--'י טק. 8 םםינבמ , 106 -- מ , 74.

 תנבמו 106. | םכשו 80,228; תטמס 72.  ןתא 100. אל רשא
 015 14%. אל , 173 -- ול ₪. תרכי -- ארקי 4.

 6. םכיולנה -- ול (0ק.18. 15% -- םכ ,136. לע --לא 2
 170. < הבהאל 204. | םכש ,151. | תויהלו 1,116 תטמס
 רמש קצאגס עפ ףס -- רמוש 17, 95, 96, 112, 126,136, 210

 2%2, 4. םכיקזחמו 4 תירבב

 7. םפיתאיבהו 4. 40, 60, 80, 4

2 ,251 ,246 ,244 ,224 ,191 ,126,1%0,151,150,170,177,179 

 204,658 --- םביתאבהו 1,115 -- ויתואיבהו קמתוס 99. רה ,-

 םכיתחמשו -- ת , 115 --'. 93.  יתלפת ,4

 196, 224,227. | םבהיתלוע טק. תג. 10 -- ו , 1,109 5%
 ף6, 107, 108, 110,111, בר, 114, 115,150" 108,

 172,182, 2 106, 221, 224, 227, 21, 204. 384 -- כ 101 --

 םבהיתולוע 17 1 2,757 249 --- םבהיתולע

 23, 10, 0, 102, 210 -- םככיתלוע 6 סתותס 9% -- ה

 100, 244 -- םכביתלע 72, 254. | םכהיחבזו , 80 -- םככיהבזו 7
 196,253: קומס 136,9% -- םכהיתלוע קוס 100. | תיב , 0

 -- יתיב 17,199. | הלפת , 126 -- הליפת 5 4 96, 154, 224; 6
 1 ל

 8. ינדא , 109 -- ד (טק.צג 246. הוה ינדא -- םכיהלא הוחי
 17,95,115, 158 -- ינדא הוהי 40 -- ץרואבצ הוהי 4. ירא

 יהדנ 1. לארשי (גק.זג 144. - ויצבקנל (1ק.זג 6

 -- קו

 -- ה 6 םכ 9. | לכואל 4:93: 94: 95, 100, 112, 125,172 --
 לכאלו 107.

 וז. ןכ קזנמוס יכ 244- רבד 181. - אצי 1%-- אציא 1.
 רשא --(9) -- אצ 7. אלו קנס ילא , 9

 םכקר 52 27 םכא ,107- | תרא .940.90 384. רשא 27-
 רשא תא 18: 56: 72, 93: 95: 100, 201, 225, 250, 271 ב, 270 תו.

 293 4, 288, 00 : 6 50,154 -- רשא אא 108 -- חרא 1.
 ויתחלש -- תחלש טק. 18. 130 -- ןי טק. 14. 1.

 12. ואצת שת 1סָל. ןולבת 224. | תעבגהו 80. | םבבינפל --
 םכהינפל קנגתגגס 245 -- כ 1טק.1ג. 128. | הנר , 195 -- הנרב 7

 --- הניר 50 93. 96 109, 224. | לכ 196,244. | יצע --ץע 2.
 וחמי

 13. תחת ג" מ 178. - ץוצענה --צ 1 --ו וסקו5%-(ץ
 ק.:8 136. | שארב 4 -- שאורב 224 -- שורב שארב 71.
 רחת 2%-- תהתו 1,118, 10, 50, 56, 60, 72, 82, 80, 03: 95: 2
 106, 1סְל,108,110, 111,112, 116,126,150,161,172 7

200 ,264 ,260 ,253 ,261 ,249 ,227 ,221 ,210 ,201 ,106 ,181,182 

 270. 271 3, 292: 294, 207. 384, 650 2, 659 'ק, 666 ; קזנתס 2

 130,154. -- תחתא 2,1,115,168. | קסדה קוותס םכרה 136 --

 תואל םכשל היהו :סדה 107 -- ה קתומס ח 158. | הוהי 4.
 זרואל -- ל . 96 -- אאא 1. אל -- אל רשא 4

 1. ךמא הכ קזנתוס רמאיו הברק 1, 94, 108

 154,159.172--ה. 80 יתעשי . אבל 4: 30, 722 2

123 ,51 ,150 ,136 2 100,110 ,107,108 ,95 

,281 ,260 ,23 ,252 ,249 ,246 ,245 ,244 ,224 ,210 ,187 

 יתקדצו -- יתק 02. =
 2. רשא 187. | שונא , 4. הב , 1. רמוש 2,

 12%: 173,178, 187, 196, 210, 244, 245, 262, 264 -- רמוש לכ 5

 384 -- רמש לכ 72, 93,111,136,170,191 -- רמש אא
 רמשו וללחמ תבש , 126.  וללחמ , 94.  רמושו +:

 181,187, 210, 244, 240: 252, 264, 384. | תשעמ 80. ער ,-

 3. לאו 1%-- לכו 181 -- ו 294. | רמאל - - הולנה , גז
 הולנה -- הול 0.136 3 -- הולנה לה 10. לא -- לע 72
 :58,201,658: םטפס 224 -- לא לע 10. | רמאל -- ותרשל 2.

 לדבה רמאל 00. 84: 7. לידבה 182. | ינלידבי 518 ג

 וגלידבי 9%. = הוהי 2". 141. | לעמ = ל ₪70.40 80, | ךמאי ?*
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 ןנער ץע לכ תחת וםכילאב םימחנה 5
 ! םיעלפה יפעס תחת םילחנב םידליה יטחש

 רלד ושה" ה קלה! לחנ.יקלחב 6
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 (טק.1ג8 זז. | הנענ א הננע 136 -- ,187. | חרו -- זו טק.
 19 -- ערת 223. - ךשוחב 28. - ךרא 80,1זזו,106, 224, 4

 -- ךירוא 294. | ךתליפאו 223. | םבירהצב ספ, 680 ; קזנתס 07,
24 

 11. ךחנו טס. דג. 3 -- ך 016 | 4 תרייהו - - - - עיבשהו

 טק. 86. - עובשהו קזגתס 150 -- העיבשהו קזותוס 4.
 תחצחצב 1,230,151, 15% -- תו 0ק.145 126,130. ךשפנ ,%

 ךתמצעו 253, 258, 271 4 - ךיתומצעו 24, 50, 91, 95, 108, 10
9 294 49 ,245 ,223 ,196 ,177,187 ,170 ,151 ,129 :112,125 

 675, 678, 680 ; קזותוס . ץילחי --ץי טק. 99 -- ץילחי הורי
 76. | ןגכ תייחו ק.זג8 112. | תיהו 4 -- התייהו 107 4%

 -- התיחו 96, 136, 244, 680 -- ךשפנ התיהו 4-2 ןונכ קזנתוס

 290. - אצמכו 80 -- אצאומכו :11. = ובזכי -- ובז ₪. ג 6
 -- ב כ. 24 7.

 12. ונבו , 136 -- וינבו 0:6 ףְפ. | תרברה 80,111, ז%9 ---

 תרוברוח 96. | םכלוע ,180. | ידסמ 17: 9 55,
 221 -- ידסומו 2943: תטמ6ס 384 -- תודסומ 7. רד זזו,ז%

 רדו :,תז:;ד59. ' םפמקת 80,100,111.  ארוקוו 2%

0 6 .96 :95 :93 :91 ,89 .72 ,50 

 10,158, 170,172, 177,18ז,182, 187, 210, 223, 224, 244, 4

 2%8, 384, 679: 677. 680 ; קוס 141. | רדונ 4, 25+

7 ,,, ,112,125 ,110 ,10 ,108 ,96 :95 :93 

 181,187, 224, 244, 2%2, 675, 677, 678 -- רדגו 80 -- רזנ קזוווס

 107 ַ; 6 136. רדנ ץרפ < 384. בבשמ 30, 67,

 111,110,160,160, 224, 264, 82. תביתנ

 189 -- תוביתב

 13. תושע ךלגר תבשמ -- תרושעמ 384. | = ךילגר לוג 0
 ךילגר 2נ 4, 17: 72,906: 99: 109 112, 126, 158, 187,210, 212,

 204, 101, 308, 325, 665, 675 : (סזוש 141. | תושע -- תושעמ 0.

 ךיצפח 1, 2, 3, 17, 19: 30, 24 76, 82, 80, 95, 96. 7,

 1ס08,110,112,ז16, 136, 154,158, 160, ז7ְ, 79 7

66,677 6052665 865% 3075 044 2,,,, ,224 ,210 

 678, 680 ; קזומוס זֶקָג, 252, 253 -- צפה 10 | ישדק 6.

 הוהי שודקל גנע (טק,ז86. 102. | גנוע 4, 17, 30, 0, 76, 89 5

 ₪. 00. זס. | היהי , 252.  והירחבא 116,080. םכוי טע
 1. 1ס1 -- םכוי אלא 6ף0 11. | תנע 4. םכדא \ 1 -- קנזס

 כתוא ףובלה 12 50, 56, 72, 76, 80, )1: 935: 5, 2

 108,100, :10,11נ,176,146,150,15,112,12%, 71

52 :204 ,283 ,257 ,2%2 ,20 ,244 .228 ,227 ,226 2 :187,223 

 67%, 6783: עומס 6. ןומבאכ 2, 2: 4.17: 28: 40: 50 5%

2 , ,1 110 ,10 ,108 ,102 :99 :90 :93 :91 ,89 ,72 

7 172 .151,156,158,159,170 ,136,150 ,12% 

 ופו,1פ2,ד87,זסז,1ס%,106) 210, 221, 224, 22%, 227, 228, 2400

3 ,0789 ,675 :477 ,384 ,283 ,281 ,200 ,258 ,253 :22 :240 :244 

 קצומס 82, 94, 130,141 -- ןומנראכ 562 -- ןמגראכ 587 -- ןומגאב

 336, 106 167 -- ןמנאב 369, %- קש 23:72: 93, 52

 1%0,155,187, 201, 244, 204, 384,665. | הוה 66%. | םםוי 4

 6. אלה זו 3, 4, 20.30, 0, 506, 722 76 80 82, 93. 90:98: 52

1-60 5 ,1089 ,107 ,99 :95 

 ז 2 168,170, 172, זֶה, 178,181, 187,191,

 223. 2242 244, 24%, 246, 2ף0, 22: 2%3, 2%8, 260, 281, 286, 2

 294, 675: 677: 678, 680, 687.  והירחבא 109,116,158.  תבצרח
 19, 80,128, 224, 268, 200 -- תובוצרח 17, 30, 95 2

 155, 187, 282, 3846. 67% -- תבוצרח 154. | רתה עשר --עשל רתה

 1:07. | רתהו זז -- רתח 1%0. | תרדגא 30, 80,136 -- תודונא

 17,19,50,112,150,187 -- תדונא 1,76, 96, 1940 158, 244, 249

 2384. | הטמ 4, 80, 112:244,204;95: | םכיצצר 80. הטמ

 95.113.244.  וקיתנת קתתס 115 --וקאנת 17 -- וקנה 14

 7. אלה 1, 2/4 19,70 259 40 50 560 72, 80
 94: 95: 96: 99; 107, 198, 100,ווג,ז14,116,116,125, 6

 141,150,154,158,159,168,172, 177. 178, 18ז, 187,100, 2

2 300 ,204 ,281 ,260 ,28 ,2%3 ,2%2 ,246 ,244 ,220 ,224 ,227 

 650 2, 677;675: 678,680, 687. | סורפ 4, 26, 76, 110 12

 226, 250, 204, 67%, 678 ; קזומס 111 -- שרפ 23, 30, 50 2

,182,187,221 ,91 ,177,180 ,168 :159 ,155 .154 ,107 :95 

 252,253, 260,204, 300, 184 קנומס 130,201,2ף58 --כ טק

 989, 290 -- שורפ 18,125,1%0,161,106,226,244,680. 'בערל +
 139 -- ₪ 18. תיב - - < ךמחל ,.א80. | םכידרמ 1 (רכ

 18.) 224--רמ !טק.ז46 6 7 סט כ 100. | תיב , 2%2--התיב 1.

 םכורע 2; 3: 17: 10: 23: 25, 30; 50, 72, 80, )1, 93, 96, 9,197, 1009

 ו -,,, +

 175,176,177,182,1897,196, 210, 22ג, 22%, 220, 227, 230, 4
 251,262, 253: 258, 260, 204, 364, 676, 677, 678,680 ; קעותוס 2

 82, )4, 113, 128, 130 1. ותסכו 2%8 -- ותיסיכו\ 80, 680 :

 קעופוס 9% -- ותופכו 111,181 -- דגב ותיסכו 105. | ךרשבמו --

 ב60. לא < 95+ 0 1 6

-- 680 ,66% ,6%1 ,2 6%0 ,354 ,204 ,2%8 ,251 ,20 ,246 ,246 ,224 

 לב 44.
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 הנומאב טפשנ ןיאו
 אוש רבדו והת לע חוטב

 ! ןוא דילוהו למע ורה
 ועקב ינועפצ יציב 5

 וגראי שיבכע ירוקו
 תומי סכהיציבמ לכאה

 : העפא עקבת הרוזהו
 דגבל ויהי אל םכהירוק 6

 שכהישעמב וסכתי אלו
 ןוא ישעמ שהישעמ
 ! שכהיפכב סמח לעפו

 וצרי ערל םשכהילגר 7
 יקנ שכד ךפשל ורהמיו

 : ןוא תובשחמ םכהיתבשחמ
 ! סתולפמב רבשו דש

 ועדי אל שכולש ךרד 8
 שכתלגעמב טפשמ .ןיאו
 שכהל ושקע םכהיתוביתנ

 ! שכולש עדי אל הב ךרד לכ
 ונממ טפשמ קחר ןכ לע 9

 הקדצ ונגישת אלו
 ךשח הנהו רואל הוקנ

179 15. 70 - 

 גנע תבשל תארקו

 דבכמ קדוהי שודקל

 ךיכרד תושעמ ותדבכו

 ! רבד רבדו ךצפח אוצממ

 14 קדוהי לע גנעתת זא

 ץרא יתומב לע ךיתבכרהו
 ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו
 !: רבד דוהי  יפ יכ

 ו

 1 עישוהמ הוה' די הרצק אל ןה

 : עומשמ ונזא הדבכ אלו

 םשכלידבמ ויה שככיתונוע כא יכ

 וככיהלא ןיבל שםכניב

 וריתסה שכיתואטחו

 ! עומשמ שכמ זסינפ

 2 םכדב ולאגנ סכבכיפב יכ
 ןועב םככיתועבצאו

 רקש ורבד שככיתותפש

 : הגהת הלוע שככנושל

 4 , וקרטב ארק א

 א

 ד ב תש עת עז0 א.

; 264 ,260 ,258 2 ,242 ,227 ,224 ,210 ,105 ,182 ,172 ,159 ,159 

 קזגממס 128 -- ביתעבצאו 1:01. | ןועב -- ב קת. 46 3 - ןו טק.

 16 4. | םבכיתותפש 1טק. 145 3 -- ו 1.7,
 210, 227, 281,284. | ורבד --ודמל 3. | םבכנושלו !076 ג =

 םבכנשל 72,159: קתתמס 11; -- םכנושלו 154. הלוע ת 4.
 וגהת קזנתס 3 -- ג קזנתס 1

 4. ארוק 2, 3, 4, 23, 89, 93, 96, 112, 159 6
 187: 19, 210,224: 245, 246, 240, 252 ; קתובס 1. חטב 1,

 82, 91,102,116,168, 249. | והות 96,116, 187, 24%, 260 4.

 281, 2 הרה 23, 93: 99: 126, 150, 154, 160, 180, 187,

 250, 260, 271, 281, 288, 400, 601, 687 ; קונותס 72; תטתסס 4

 למע , 72. | דילהו 281 -- דלוהו ,1 154, 178, 6%8, 687 --

 ידילוהו 258. | ןוא -- רקש 7.
 5. יצב 150,172 --'ב 10.18

 224 ועקיב 96 -- ק 0.18. 2: ירוק 1 -- ידוקו 150.
 וגוראי 93, 130, 150, 252, 253, 25%, 4 לכואה 122

 150, 250, 252. 254. | םבהיצבמ 1, 82, 102, 150,168,173:

 260, 264 -- לכאמ 182. | הרזהו 1 -- הריוהו 10 -- הרוזו 187. =
 עבקת -- ע 0ק. 3 7.

 6. םכהירוק וק 9. םבהישעמב -- ב ; 1 --
 םבהישעמ , 4, 180, 4. השעמ 1, 2, 4, 93:53 5%

 1 54 גז. 178, 224, 24%, 258, 260, 264; תטת6 0, 201 -- י*

 טק,185 72. | לעופו ָסָג,1פ0,260, 264. | סמ 606

 7. וצורי 1: 1: 4. 17: 23, 24: 25, 72; 82, 8, 91, 93, 94, 2
72 ,154 ,128,120,144,150 ,116,126 ,114 ,112 

 180, 210,182,19%, 224, 226,226, 227, 24, 2ף1, 262, 251, 2600

 200, 001; קזנמס 2,113,141. ךופשל 112,281. -יקכנ ,.

 םכהיתבשחמ , 2%2-- 25 93 -- םכהיתובשחמ 24, 67, 612
 102,116,2%3,290. | תבשחמ 1,72, 93,199, ,ְ,

 249. - ןוא ,7-. דוש 93, 96, 101, 139, 150, 154,158, 6

 250, 253,259, 260, 264; קזנמס 141.  רבשו ,150. םכתלסמב
7%,,,ָ,ָ,ָ,,ָָָ ,126 :99 ,94 ,93 ,1( ,82 :17 ,2 
1 ,271 ,270 ,28 ,2%2 ,21 ,260 ,246 ,227 ,195 ,187 ,182 

 28% -- םכתוליסמב 96 -- םכתליפמב 1, 40, 150, 224, 0
 םכתליפמה 4.

 8. ןיא 150. טפשנ 0 20

 -- כ גק.ע4-. 4 םכתולגעמב 2נ 223: 25: 80; )1: 96; 90:

52 ,+ ,1 +11 

 210, 22%, 226, 24%, 2%0, 260 -- םכהיתלנעמב 180. | םבהיתביתנ

,+ ,102,113 ,6( ,4( ,82 ,72 ,10 ,23 ,4 ,1 

2 ,240 ,240 ,226 ,225 ,195 ,175,176 ,154,155,158,159,168 

 268, 200, 264,281, 28 -- 016 םככיתוביתנ 99 -- =נתביתנ 24.

 ינעפצ 1, 04,101, 2

,182,187 ,181 ,154 ,151 ,150 ,136 52 ,112 ,108,100 ,46 
 210, 223, 224, 245; 258, 260, 204, 194, 6ֶֶד, 680 --ב 10.14 90.
 שודקלו 1, 19, 56: 72, 89: 93: 95: 96, 107,109, 2 ו
 10, ,7 196, 224, 245: 251, 252, 204, 677, 680 ג

 קזותס ףנ ; תטמ6 0 -- שודקא 14 -- ו , 11 -- שדקלו ₪.
 הוהי -- לארשי 4, 30, 72, 93, 95: 100, 181, 251 --הוהי לארשי

 דבוכמ 1, 4, 19: 30, 50, 76, 91, 93, 108, 110.
 154,159. 22 178,223 227: 258,260 3 קצותוס 24, 5,

 96,141 --רפפמ 66%.  ותדבכו-- ד קוגעמס ת 136. .תשעמ 9.
 22%. ךכרד 95,111,126,245:258,297. - אצממ 1, 4,
 ף, ד11,112,114,115, 150, 177: 227: 244, 22 260, 984, 5
 -- אוצממו 204 -- תוגזא. 404. ותשדקו 224. | ךצפח , 91 -- ךיצפח

 2, 680 -- ךאצפח 15 רבדו -- רבדי 65-
 14. 00. 14 66 50,110 6. הוהי - - זא ,-

 ךיתלכאהו - - לע ,116.  יתמב 417, 18, 20, 50, 60 72, 76, 0
,+ /100 ,108 ,107 ,101 ,96 :95 :93 :89 ,82 
2 ,2232 ,210 ,201 ,108 ,182,187 ,178 7 .9 ,154 
 226, 253, 650 2, 659 7 ריתי, 675, 1. תלחנ ל 19% -

 תלחנ תא 384. הוהי 2%, 4

 1. עישהמ 150,172.  הדבכ--הרתכ 1ף0.  ונוא ף6.  עמשמ
 1,11ף,116,172, 210, 224, 245,258, 200, 281 -- עישוהמ 0.

 2. שםכא ,159 -- םכע 201. | םכביתנוע 2, 3:17, 240 252 67נ
469 ,1 100 99 96 ,94 :91 ,89 ,82 ,72 

 152 ו 2 168,172, 175,176, 182, 105, 210, 224, 226,

 227, 230, 242, 245, 246, 2%4, 288, 260, 290, 1001 -- םככיתנע
 154. ויה \ 130, 207- םבילדבמ 235 )כ 100, 101, 2

7 254.27 ,144,155,171,172:175:176,178 
 290, 1007, 9. רפינוב 2,204.20

,,,,ָ ,120 52 90 
 190, 182, 187, 19%, 210 29 226, 24%, 2%2, 253, 2ף8, 260 1%

 קצוומס 82,94,128,141, 173.  ןיבל -- ןיבו 150. | םבכיתאטחו
,99 ,90 :94 ,93 ,89 ,72 ,25 ,23 :17 :4 :2 ,2 ,1 

9 ,187 ,182 ,175,178 ,168,172 9 1 1 

 210, 22%, 220, 227, 251: 260, 264 -- םככתאטחו 150 ---
 וענמ םככיתואטחו 224 -- שכילידבמ ויה םככיתאטחו 40. = ריתפה

 72 -- ורתסה 4 יןפ 2. םבכמ -- םכב טק. 86 0
 םככא 4. עזמשזכ 1, 2, 17, 70, 82, 115, 158,172, 210,

 251, 298, 260, 264, 281 -- עומש 6.

 34. םככיפב 015 253 -- כ 1" קנומס ב 9. ולואגנ 2
 252, םכביתעבצאו 1, 2: 3: 4: 17: 23, 25, 30, 72, 82,
5 ,1 ...9 :94 :93 :91 
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 וערז ול עשותו

 : והתכמס איה ותקדצו
 ןירשכ הקדצ שבליו 17

 ושארב העושי עבוכו
 תשבלת םכקנ ידגב שבליו
 : האנק ליעמכ טעיו

 זכלשי לעכ תולמג לעכ 8
 ויביאל לומג וירצל המח
 ! זכלשי לומג םייאל

 קדוהי ששש תא ברעממ ואריו 19
 ודובכ תא שמש חרזממו
 רצ ורהנב אבו יכ
 ! וב הססנ הוה' חור

 לאוג ןויצל אבו 20

 ! הוהי שכאנ בקעיב עשפ יבשלו

 סשכתוא יתירב תאז ינאו 21

 ךילע רשא יחור קדוהי רמא

 ךיפב יתמש רשא ירבדו

 ךיפמ ושומי אל
 ךערוז ערז יפמו ךערז יפמו
 ! שכלוע דעו התעמ הוהי רמא

0 

 ךרוא אב יכ ירוא ימוק 1
 : חרז ךילע הוה' דובכו

 ץרא הפכי ךשחה הנה יכ
 זכימאל לפרעו

 וי

 ת.א ז 5 ;. 4

 : ךלהנ תולפאב תוהגנל
 10 ריק םכירועכ הששגנ
 הששגנ זכיניע ןיאכו
 ףשנכ םכירהצב ונלשכ
 : זכיתמכ סכינמשאב
 11 ונלכ זכיבדכ המהנ

 הנתנ,הגה שכינויכו

 ןיאו טפשמל הוקנ

 : ונממ הקחר העושיל

 12 ךדגנ וניעשפ ובר יכ
 ונב התנע וניתואטחו
 = ונתא וניעשפ יכ
 ! וכונעדי וניתנועו

 11 קדוהיב שחכו עשפ

 וניהלא רחאמ גוסנו

 הרסו קשע רבד
 :!רקש ירבד בלמ וגהו ורה
 14 טפשמ רוחא גסהו

 דמעת קוחרמ הקדצו
 תמא בוחרב הלשכ יכ

 ! אובל לכות אל החכנו
 1% תרדענ תמאה יהתו
 ללותשמ ערמ רסו

 ויניעב עריו הוהי אריו
 : טפשמ ןיא יב
 16 שיא ןיא יכ אריו
 עיגפמ ןיא יב (כמותשיו

 צלב תז עס 0 א 4

 הוהי , 2.

 שיא , -

 טפשמ = == = הוחי , 7:
 16. ןיא 1" (טק. ג" 4. םכמתשיו 1, 99 22
 144, 224,227, 258,200, 264. ןיא 27--' טק. 2%. = עיגפמ

 -- פ ק.148 זַזָג -- עינפמ טפשמ 40. = עישותו 1. | ועורז

71 + ,114,126 ,112 ,06 ,93 :30/72 :23 ,17 ;2 

 105, 224: 245, 249: 252, 253, 258, 260, 264 ; קזנותס 4.

 ותקדצו -- קדצ (טק. 8. 28 -- תקדצא 158. | אוה 1, 4

 17. ןירישכ 17,154 --ןוירשכ 4, 30, 126, 145,150, 260 -- ןיירשב

 251. - עבוכו העושי < 253.  עבכו 3: 4: 23, 30, 226. ושארב ,

 182 --ו 15%. | תשבלת (טק.136. 112 -- תשובלת 6
 150,154,158, 210,245, 253, 260,264. | ליעמב (ס76

 18. לעב 1% 6 2"-- לעב (סז6 126. | תולומג 17, 10, 72: 2

%,,,,, ,94:96.112,113,149.150,158,159 

 227, 246, 250, 252, 253, 260, 260, 271 4, 20, 400 ; קזנמס 9

 130,139 : 6 200 -- תרלומג 4 67, 154: 155: 249, 4 2772

 400, 659. - המיח 30,772, 93, 251. | ויביואל 4, 17, 30, 82, 1
 96,119,116,160,182,15 ג: קתותס 1.

 19. ואריו 1, 2, 3: 21, 24, 25%, 72, 82, 80, )1, 04, 99, 2

2 ,1789 ,176 ,172,175 ,156 ,113,114,128,139:144,150 

,10 ,260 ,22 ,242 ,228 ,227 ,226 ,226 ,224 ,210 ,198 ,195 ,187 

 277, 281, 284, 288 '1, 290, 3001.  ודבכב 8 449

 172, 224, 227,281. | אובי 2, 3; 21, 2ף, 82, 80, 1 99,

 112,11ו3,114, 126,110, 144,155, 168, 172,176, 19%, 230

 249; 287, 288 '1, 28, 290. 660 1 ; קזנתס 128. | דורו םטחס 1.

 הוהי 2", 4. | הפסונ ז, זק, 40, )6, 150, 187, 210, 224, 225, 6

 249, 260, 264, 26,271, 277, 281, 283, 1'400., 659 ; קזוווס 1

 20. ןויצל -- ןאצל 471. | לאנ 1, 24, 2545 75%

 187, 20%, 220, 0 337: 355. 419: 1% 467 ; קזותס 7.
 בקעיב , 72 -- 06 בקעיל 178 -- 2 טק. 36 1.

 21. תאז , 115. | םכתא 1, 2, 4, 23, 30, 82, 2

.24% ,224 ,210 ,158,159,178,182,187 ,155 :150,154 ,115 

 249, 28, 200, 264, 271, 27(, 281, 283, 284, 6. ךילע רשא

 [טק.:ג. 112. | ןשמי 160,210,224. | רמא ךערז טק. ז4 5

 2. ךשוחה 283 -- ךשחב 10. | ץראל 6. 1. יכ,;1ס7. - ךרא 6.

.4 ,200 ,224 ,112,116 ,10 ,96 ,93 :89 

 םכיזואל 6
 ודבכנו 0

 ושקע -- שקע טק. 36 2. ךרוד 112,150 249 -- קזוומס ךלה
 1 הב ל 15% -- ה קת. 136

 9. צ -- (6) -- לע (גע.148 180. - ונשהת 1

 הקדצו 17. | הוקנ ,72. | ךשוה 284. | תוהגנל ווק. 43
 -ו. 5 -- תוהוגנל 93,112, 154. 187, 1 -- תוגוהנל 4,170--

 תגהנל 96. = תוליפאב 4. 93, 96, 245, 246 -- תלפאב 1.
 10. הששגנ - - - םכירועכ ,182. | םכירוועכ 96. | ןיאבו קננמוס
 9 םכירהצב , 91 -- םםירהצכ 4 ףשנב קזותוס סף

 106 139 -- ףשנבכ 182 -- ףשנכא 4. םכינומשאב 6.
 שכיתמב 9-

 עא ,םכיבודב 950 112, 100 159202 269. 5 5 נלוכ 6
 הנויכו 106 1 -- םבינויכ 4 הגה -- דגה 22% -- גה

 601. | הגהנ -- הנ (גק.ז45 195. הוקנ , 99. | טפשמל ,4
 ונמ 141 -- ונ (טק. דג" 4

 12. בר 126.  ונעשפ 96,126,182. | וניתאטהו 1, 2, 2; 7

0 ,112 ,102 ,100 ,99 ,90 ,94 :93 80 ,82 :72 :67 ,30 :25 :21 

2 ,252 ,210 ,187 ,182 ,158,178 ,150,154 :116,116,126,119 

 260, 264, 200, 687 -- ונתאטחו 224 -- * ; 270 -- וניתאוטחו
 ונעשפ 1,996,126. 175,182,2%2, 264. | וניתונוועו 96 -- וניתונועו

,187 ,182 ,140,172 ,94,112,113,120 :93 :72 ;30 :21 :4 42 
 240: 2523 5% 260, 264, 270, 271, 281, 283, 284 קזנתמס 1

 13. עושפ 30,02,דסו,112,144,172,220) 261, 2652. נו

 34: 17: 113: 154: 158. 240 249, 20, 253, 208, 200, 264 -- ךסנ]

 6- רחאמ 7.235 1 -- רוחאמ 30,187 -- דחאמ 8

 ירודאמ 182, 06 03. | קשוע זג2,150. | ורוה 2,112, 6

 159,199: 210, 246, 253, 2%8, 200, 264 -- הרוה 187 -- הרה 2
 93, 168, 180 ; תטמס 158, וגוהו 112,150, 150,172,

 246, 253, 258, 260 -- הנגוהו 187 -- הגהו 4, 23:91, 108,

 24: םטתס 188, 4

 14. גפוהו 17, 96. ,.,,,72
 111,128, 141:172,182, 227, 210, 242, 240. דומעת 96, 2:

 168. 2. בחרב 1,182,258, 200 4 החוכנו 3: 4 72

.246 ,210 ,228 ,224 ,175,187 ,172 ,154 ,150 ,101 ,72:93:96 

 248,260, 264: קזומס 82,173. | אבל 1, 4, 10, 72, 82, 93, 4

,4 260 ,28 ,253 ,2%2 ,240 ,246 ,226 ,224 ,178 ,150 ,115,126 
.0 ,269 

 י ג%. ללתשמ 4,178 -- ללותפמ 1,1%0 -- ש טק, ג 4

 קחרמ 1, 3:4: 2
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 ווקי םכייא יל יכ 9

 הנשארב שישרת תוינאו
 קוחרמ ךינב איבהל
 שכתא שבהזו שפסכ
 ךיהלא הוהי ששל

 : ךראפ יכ לארשי שודקלו |
 ךיתמוח רכנ ינב ונבו 10

 ךנותרשי שכהיכלמו
 ךיתיכה יפצקב יכ
 : ךיתמחר ינוצרבו

 דימת ךירעש וחתפו 1
 ורגסי אל הלילו זכמוי
 שכיוג ליח ךילא איבהל
 ; שיגוהנ שכהיכלמו

 הכלממהו יוגה יכ 12

 ודבאי ךודבעי אל רשא

 : וברחי ברח םכיוגהו
 אבי ךילא ןונבלה דובכ 11

 ודחי רושאתו רהדת שורב
 ישדקמ זכוקמ ראפל
 ! דבכא ילגר כוקמו

 ךינעמ ינב חוחש ךילא וכלהו 4
 ךיצאנמ לכ ךילגר תופכ לע ווחתשהו
 | קדוהי ריע ךל וארקו

105/42 4. = 1% 

 ;רוהי חרזי ךילעו
 : הארי ךילע ודובכו

 3 ךרואל זםכיוג וכלהו
 ; ךחרז הגנל זכיכלמו
 4 יארו ךיניע ביבס יאש
 ךל ואב וצבקנ שכלכ
 ואבי קוחרמ ךינב

 :! הנמאת דצ לע ךיתנבו
 5 תרהנו יארת זא
 ךבבל בחרו דחפו

 שי ןומה ךילע ךפהי יכ

 :ךל ואבי כיוג ליח

 6 ךסכת שכילמג תעפש
 הפיעו ןידמ ירכב

 ואבי אבשמ זשכלכ

 ואשי הנובלו בהז
 ; ורשבי הָוהי תולהתו

 ל% | ךל וצבקי רדק ןאצ לכ
 ךנותרשי תויבנ יליא

 יחבזמ ןוצר לע ולעי
 : ראפא יתראפת תיבו

 8 . -  הניפועת בעכ הלא ימ
 : שהיתברא לא םיינויכו

 רש 1 5 ז ₪ ית מ 6 ךי 1 א

 145 351: 574. | םכהיתובורא 30, 56, 96, 150, 182, 187,206,
 335: 355 7- םםחהיתבורא 4, 100, 112, 126, 1%4, 212, 167 ---

 תבהיתוברא 1, ב, 116, 136. 181, 237, 244, 250, 253, 204,
 368, 184 -- םבהיתבלא 0.

 9. םכייא יל יכ (גק. צ86 דג. יקי 201.  הנשארבכב 9

,41 .507 ,488 ,40 ,394 :360 :366 :305 :355 :373 :244 ,212 ,151 
 5622 567: 587, 588, 606, 611 ; (סתו6 381; תטתס 18 4 612 --

 הנשארבא 351 --הנושארבכ 181, 608 ; קנווס 05 --הנשארכ 6,
 612 -- הנושארב 17, 91,96, 101, 100,112, 4, 6

 158, 178, 181, 220, 245, 246, 2%0, 230 258,200, 204 -- ככ

 הנשארב 367.  ךינב 197. - קוחרמ ג. 745 3 --ו

 82,102,111,150,170,172, 223, 227,2%2,260. | הוהי םבשל 83

 94. | שודקל 244,204. | לארשי , 1.

 10. רכנ \ 9% -- רכנה 145-  ךיתמהה 4 6

 80, 82, 83, 80 סט, 100, 101, 102, 10, 110, 113, 6 1%

1 ,2 .175,176 ,155:158,159,168,172 :141,144,154 

,271 ,270 ,269 4 ,264 ,262 ,245 ,242 ,224,226,230 ,210 ,196 

 278. 279: 281, 284, 286, 200, 202, ףסס 1, 659 -- ךיתומוח 1, 10

 56,96,107,112.140,181,187,244, 1, 384 --ךיתומח

 ןונ,114,116,258,260, 284,659. | םכיבלמו 1 -- םכהיכלמ 6

 ךנותרשי . 126 -- 3 23, 72 -- ךינותרשי 96, 99 -- 0-6 לארש*
 19. | יכ -- יכ יחבומ ןוצר לע ולעי 590.  יפצקב --* קת. 136 1.
 ךיתכה 82,155, 201 -- ךתיכה 17: 93, 116, 158, 244 -- ךיתיכיה

 80. | ינצרבו :.76,109,150, 172, 283. ךיתמחיר 4.

 10 זז םפחוכלמנ = 220.4 60) ךנותרשי , 7.

 11. םכמוי 180. | םכיגוהנ - - - - איבהל טק. זג=
 איבהלו 6 1. ךילא [טק. 88 8 = זז.

 12. ייגהו הכלממה ₪ 150. | םכיוגה קתומס 136. | אל , זז,
 ךודבעי ועדי 76. ודבאי , 384. | םכיוגהו , 58. ברח םכיונ מ

 עת. ברח , 50 --- בורה 2, 4, 10. 22 28 20. ל

 91, 93:94:96.107,ו00,110,זוו,וו2,וו6,116, 144,150 168

,225 ,224 ,22 ,210 ,154,158,159,170,177,178,181,182 

-184 ,253 ,252 ,244 ,242 ,227 
 13. אבי ךילא -- ךל ןתנ 30. | אובי 3, 23.,10, 24, 2%, 67, 1
 83, 80:91, 94: 96: 9 100, 101, 102, וז, 14,116, 126 8

 ו + 75 176, 178, 152, 4 260, 270 %,

 288 1, 280, 650 *. | שארב 1077, 224, 666 ; 10716 11%6-- | ,
 רהדתו 170, 2%3, 200 -- רהזתו 1:09 -- ד ק.ז4 116.  רשאתו

 ז: -- רו קת. 4 4 ודחי 2.186 114 -- וידחי 93,

 251,260, 264,394. | ראפלו 170.  םכוקמ רא , 182. | םכוקמ
 221. - ישדקמ --' [גק.4 +

 ז 41, 224 -- !06 ידובכו 64 ךיילע 7.
 4. ךראל 1 הגונל 56, 850 70

 191,197, 245: 253, 258, 26 394. ךחה --ח 1076 ע
 4. ראש ףפ, קחוחס 187. = ביבסמ 294. - וארו קזנחס 116 --
 +סעז6 יאירו 2. םכלוב 116,160. ואב 111.21. יךפנבוווצ

 ---ךינב יח 3. קחרמ 19, 82, ,,,,7 2

 182, 245, 294, 394- | ואובי 80,126,181,105,196, 28-- קוס
 ואבו 136 -- | , 9- ךיתונבו 1, 2, 24, 10 82, 81, 80: 1 29
 5. 126, 128,130, ו +7

4 ,100 ,264 2 250 ,230 :225 :172,178,181,191,195 
 הנמאת דצ לע -- הנאשנת ףתב לע 6ו1- | דצ , 517 --דצ ףתב לע

 219. - הנמאת -- הנמאת הנאשנת .
 6. יארית 1: 3: 17:19: 3% 56, 72, 76. 80, 80, 93: 95 0%
 112,11ף,136,150,151,154. 155,158, 7
 19, 201, 226, 244 245, 262, 200, 100, 001, 602 ; קזווס
 129, ז 41 ; 08 7% תורהנו תרחפו 4.
 בהרו 40, 72, 109, 260, 202, 300 ; קתתס 150,168 -- ב נק

 1.  ךיבבל 36. | םכי ןומה ;ז9. | ואוביו 1
 6. םבילמג -- ל ; 76. | ירוכב קצותוס 128 --'רככ 150 -- 6

 ידבב :סְ. | ואשי -- (6) -- ןדמ ₪ק.:48 173. ןידמ

 תכידמ 10. | םכלוכ 5. = בהז ואבי -- בהזו אבי 182. | ואובי
 23. ואשי הנובלו בהז 40. הנבלו 1: 4, 72: 76, 80 6
 ו, 260. | תלהתו 19, 25 6

,5 1 .99 ,80 ,72 ,67 

270 ,260 ,258 ,250 ,225 ,223 ,196 :177,197,191,195 
 202, 100 -- תוליהתו 1, 4, 17, 96, 107,136, 149 -- תרליהתו

 200. ורשכי קעגתוס 5-

 7. ילא 1 -- יל'או 4, 17: 72, 76, 80, 93. 95.
 7 168,196,198, 20, 200. תריבנ

 ךנתרשי 72 -- ךנותרשי רשל 96. | ןוצר ולעי לע < 618. | ןוצר לע
 -- לע ןוצר 380 --ןוצרל 111,181, 592 -- לע ןוצרל 244, 390. 7
 630, 6%0 2, 651. | ןוצר -- ןוצ טק. 45 327.  םכתראפת 17 --

 ךתראפת 1:
 8. בעב קעותנס 245, 107665 הנפעת 4, 17, 25, 5%
 244 -- הנפועת 2, 30, 72, 599 4% 96, 100, 2

 169,170,177,182, 223, 245: 25%, 260, 384 -- הניפעת 7.
 לא ,1ונ -- הלא לע 187 -- לא לע 617 -- לע

.5 ,337 :335 .109 ,303 ,219 :245 ,224 ,212 ,201 ,19 ,180,195 
:7 :507 :559 :541 ,531 ,530 :526 .524 :488 380 379 ,368 :167 

 588, 590, 594 72 606, 608, 611, 612, 622,612; קחותס
 24933 !סו06 168, 639: םטתס 184 -- (טק. 180 102,149 -- א טק



 5% לס

 צכלוע רואל ךל היהי הוהי יכ
 ! ךלבא ימי ומלשו 21

 סכיקידצ שכלכ ךמעו

 ץרא ושריי שכלועל
 ! ראפתהל ידי השעמ ועטמ רצנ

 ףלאל היהי ןטקה 22
 פ זכוצע יוגל ריעצהו

 ! הנשיחא התעב הוהי ינא

 ו

 ילע קדוהי ינדא חור 1

 יתא קדוהי חשמ ןעי
 ינחלש םכיונע רשבל

 בל ירבשנל שבחל
 רורד םשיובשל ארקל
 ! חוק חקפ םכירוסאלו

 הוהיל ןוצר תנש ארקל \ 2
 וניהלאל שםקנ כויו
 / זכילבא לכי םשכהנל

 ןויצ ילבאל כושל 3
 רפא תחת ראפ שהל תתל
 לבא תחת ןושש ןמש

 ההכ חור תחת הלהת הטעמ

 קדצה יליא שכהל ארקו

 61 תי ₪ . ]1 8 ג ג

 ! לארשי שודק ןויצ
 15 הבוזע ךתויה תחת
 רבוע יאו האונשו
 סכלוע ןואגל ךיתמשו
 ! רודו רוד שושמ
 16 שכיוג בלח תקניו
 יקנית םכיכלמ דשו
 ךעישומ הוהי ינא יכ תעדיו
 ; בקעי ריבא ךלאגו

 17 בהז איבא תשחנה תחת
 ףסכ איבא לזרבה תחתו
 תשחנ שיצעה תחתו
 לזרב שינבאה תחתו

 וולש ךתדקפ יתמשו
 ! הקדצ ךישגנו
 18 ךצראב סמח דוע עמשי אל
 ךילובגב רבשו דש
 ךיתמוח העושי תארקו
 ! הלהת ךירעשו

 ז9 | שמו רואל שמשה דוע ךל היהי אל
 ךל ריאי אל חריה הגנלו
 זכלוע רואל הוהי ךל היהו
 ! ךתראפתל ךיהלאו
 20 ךשמש דוע אובי אל

 ףסאי אל ךחריו

 צג תז₪ אז א

 ךיתראפתל 96 -- ר , 198 -- ךתר טק. 145 1
 19, 20. םכלוע -- (13) - - ךיהלאו | 30,181 -- 515 4.

 20. אובי \ 4 -- | \ 1, 2, 7, 26, 72, 90, 82, 03. 94 5, 7,

0% 9 ,151,154 ,10,111,112,115,136,150 ,10 

.4 ,204 ,260 ,298 :253 2 ,244 ,224 ,187,191,195,196 

 ףךחירל 34: 72,1:ג, 150, 151, 158 אל קונמס ךל 4.
 ךל - - יכ -- הוהי ךל היהו 07, 14%. | רוא 196. | םבלוע , 2.

 ךלבא ימי ומלשו -- ךתראפתל ךיהלאו 107. | ומלשו ---ומלשו ךיהלאו
 99 -- ומלשו ךתראפל ךיהלאו 109. | ךלכא 5%.

 21. שכלוב 96,150. ושרי 1, 4,17, 2 76. 9

 ף60 107, 10, 111, 136, 10, 151, 4 18, 150,169, 77, 22

,25% ,261 ,262 ,2406 ,245 ,244 ,242 ,224 ,223 ,196 ,187,191 

 271, 283,292, 204, 384. רצנ 145.  יעסמ 10,18,2%;1,2, 9

6',,,,,, ,109 ,10 ,96 :95 ;93 :89 ,80 :76 :72 

,25% ,253 ,244 ,224 ,201 ,178,181,196 ,172 ,136,151,170 
 264, 260, 270, 278, 294, 355, 659 'ק, 666, 687, 61 : קזותוס 3, 4,

 99,139, 141, 150,158-- ויעטמ 271 4 --ייעטמ 384.  ישעמ 4
 ידי 72. - ראפתהל ךתראפתל 107 -- ר קזנתס םכ 4.

 22. ןוטקה 178, 226, 1. הנשחא 96 4

 ז. חור -- הזו 96. = הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 4
 461: 5- ינדא , 253, 2589, . ילע הוהי ג. ג 1

 ילע (גק.זג5 24. ןעי , 141 -- רשא ןעי 96. | הוהי 2 -
 יתוא 2, 92, 89, 96, 90, 112,113,270: קתתמס 128. שובחהל ו,
 82, 93: 96, 112, 150, 168, 224, 246,250, 24 ירבשמל 6.

 אורקל ף3, 96, 116, 126, 150, 154, 245, 249 -- ירבשנל ארקל 6-
 םכייובשל 89; 05, 112, ָ,,,, +,

 260 ; קזומגס 128. םביריסאלו 96, 253, 268, 260, 102, 400,691 --

 לו טק.ז4 זסס.  חוקחקפ 150, 158,159, 160, 180, 20, 2
 -- תקחקפ 198, 295; 392; 530. | הק 2,158, 200, 210,224,25ו0

355: 495; 408, 419 1 

 2. אורקל 1, 82, ף, 96,116, 126,15ס,168, 5 -- אורקלו 4

 לכ -- לע 7- םכיליבא 4, 150. 154, %-
 4. יליבאל 1, 2, 4,102," ,7
 271 4, ףסס ; קזגומס 128 -- יליבאלו 24%. | תתל קזוחוס םכהל 1.

 רפא תחת , 91,187. ןמש , 2 -- ןמשו 150. לבא -- רפא
 הליהת 4, 96, 224, 260. | ההכ (טק.זג %-- ה 1" ₪טק.זגף |.
 ארוקו 72, 96,116,126,10, 168,187, 224, 220, 240, 24%, 249.

 הוהיל ילא 99, 182, 277, 281, 300 1, 65917. | קדצ |.

 14. םביוג וכלהו 252. | חוחש -- ח 2" (טק.13 114. | ינב -
 ינב לכ 154 -- לכ 224 וז ךיינעמ 4, 10, 136 -- 06 ךמע

 96 -- הרבענו ימש ךשפנל ורמא רשא ךינעמ 30. | וחתשהו 5.
 לע -- לע ךמע ינב ךילא 96 -- מע לע 201. | ךלגר 484. | וארקו

 ק,:3. 112. | שודק --וד (0ק.148 112 -- הוהי שודק 4
 16. תוחת 182.  הבוזע -- ז קנס * 99. רבע 1, 30" 22

 82, 89.94,107,ד1ס0,זנז,ז1נ3.227?4,154,158,170,177:2, 2

 258, 294 -- קזוממס דבוע 6 היתמשו ץעומוס שושמו
 קזותגס 294- רודו -- רע

 16. דושו 2, 17: 19: 82, 93. 95, 100, 111,112,

 + 1, 2 196, 224, 244, 245, 2ף0, 22, 253, 4

 260, 204: קזומס 83 -- ד [טק. 8 4. יקנת 100.11: 0

 170,187,196, 223, 245 -- וקנית 666. | תעדיו , 116 --' 9.
 הוהי ,145. - בקעי - - ךעישומ טק. *85 175. | ךלאוגו 19, 2

 102, 170, 227, 281, 2 24. בקעי חיבא -- לארשי שודק

 1סֶפ. | בקעי -- לארשי בקעי -
 17. תשוחנה 281, 284. -  בהז ,196 -- בהז ףסכ 0. נה
 לורבה 76 -- לורבה םכיצעה 109. | איבא 2"--יבא 2. | תרחתו
 תשחנ םכיצעה תחתו לרב םכינבאה ₪ 72. | םביצעה -- לזרבה 1
 --איבא םכיצעה 96. | תשוחנ 281, 284.  לזרב םכינבאה תחתו ,

 196. | םכינבאה 58 82 -- םכינבאה לזרבה 30. | ךיתמשו 6.
 ךתדוקפ 17, 95, 96, 112: 136, 150, 154, 170, 226 -- ךיתדקפ 4

 155,187 -- ךתדוקפו 56. | םבולש , 107,181. | ךישגונו 2%
-1%4 ,204 ,250 ,244 ,226 ,187 

 18. אלו 96, 253, 28, 2609 4- דוע 02. רוש

1 ,,ָָ ,136,129 16 2 ;1009 ,107 ;95 ;72 :20 

4 ,260 ,28 ,2%3 ,252 ,20 ,244 ,227 ,226 ,196 ,187,191,195 

 -- דשו 1 ךלבגב 4,זנז -- ךלובגב :+1ָ

 170,177: 253 2 תטתס 184 -- 6 = 3 ךתמה 4 -

 ךיתמח 2, 3: 17, 18, 190 ,,,,5 116,110,136ו10

:270 ,271 ,260 ,251 ,224,226 ,210 ,159:172,191 ,154,158 

 281, 281, 286, 659 6 2 -- ךיתומוח 1, 20, 03, 96, 10, 112, 1

 244, 246 -- ךיתומח 95, 114, 170,182, 230, 245, 284, 3891, 9

 6:1.  ךרעשו 182. | הליהת זו 4, 17, 96, 100, 158, 15, 60.

 19. ךל 150,182."1. | דוע קונחס רוא זֶךָּג. | םכמוי -- םכלוע
 160.  רואל -- (8) - - םכמוי 9. | הנונלו 4, 80. 95;

 126,150,151,154,177: 187, 224, 226, 184. | אל 2"--רואל 0.

 הוהי ךל היהו -- ךל היהי הוהי יכ 295. | ךל הוהי < 10, 187, +
 ךל 126."3, | הו" 96. | רואל , 38%. | םכלוע -- םכמוי 7.
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 ראפ ןהכי ןתחכ
 ?ןתולפ .הדעת הלככו

 החמצ איצות ץראכ יכ 11
 חימצת היעורז הנגכו
 הקדצ חימצי הוה' ינדא ןכ
 ? כוחה .לב דגנ .הלהתנ
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 השחא אל ןויצ ןעמל 1

 טוקשא אל םכלשורי ןעמלו

 הקדצ הגנכ אצי דע
 : רעבי דיפלכ התעושיו

 ךקדצ זכיוג וארו 2
 ןדובכ 1כיבלמ לכה

 שדח םכש ךל ארקו
 ! ונבקי הוהי יפ רשא

 הוהי דיב תראפת תרטע תייהו 2
 : ךיהלא ףכב הכולמ ףונצו

 הבוזע דוע ךל רמאי אל 4
 הממש דוע רמאי אל ךצראלו
 הלועב ךצראלו הב יצפח ארק' ךל יכ
 ! לעבת ךצראו 'ךב קדוהי ץפח יב

 ךינב ךולעב' הלותב רוחב לעבי יכ 9
 : ךיהלא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו

 שכירמש יתדקפה טכלשור' ךיתמוח לע 6

 ושחי אל דימת הלילה לכו שכויה לכ

1 8 4 1 80 | 0 

 ; ראפתהל ;דוהי עטמ

 4 שלוע תוברח ונבו

 וממוקי םכינשאר תוממש

 ברח ירע ושדחו

 : רודו רוד תוממש

 ק סככנאצ וערו סכירז ודמעו
 ; סככימרכו שככירכא ףכנ ינבז
 6 וארקת הוהי ינהכ שתאו
 שככל רמאי וניהלא יתרשמ

 ולכאת םכיוג ליח

 ! ורמיתת שדובכבו

 7 הנשמ שככתשב תחת
 שכקלח ונרי המלכו
 ושריי הנשמ םכצראב ןכל

 : זפהל היהת שכלוע תחמש
 5 טפשמ בהא הוהי ינא יכ

 הלועב לזג אנש
 תמאב סשתלעפ יתתנו

 ! שפהל תורכא םכלוע תירבו
 9 שערז םיוגב עדונו
 שמעה ךותב שהיאצאצו
 שכוריכי שכהיאר לכ

 !'תדוה' ךהב 'ערו שכה, לכ

 10 -- הוהיב שישא שוש

 יזלאב ישפנ לגת

 עשי ידגב ינשיבלה יכ
 ינטעי הקדצ ליעמ

 ץ ג תת 1 ₪. 5 0 יי סא מפ

 1. ןויצ -- םכלשורי 30. | םבילשורי 56. | טקשא 1, 2, 4,
6 ,158 ,154 ,151 ,111 ,0 ,82 ,80 ,76 ,50 ,20 

 210,222, 224, 226, 227, 253, 2ף8, 2601. 2094, 384 -- א ב

 14 הגונכ 10: 56, 95. 106, 100; 126, 141,150,177, 2

 2240 230: 244, 245, 252, 3894. | ךקדרצ 150 -- דגנ הלהתו הקדצ
 םכיוגה 109.  דיפלכ -- ד 6 ת 4

 2. םביכלמ -- םכיכלמ םכיוג 199.  ךדבכ 151, ל --ךדובכ לכו
 17. ארוקו 1, 10, 50, 60, )5, 96, 9" ,,,,,7

4 ,258 ,252 ,251 ,240 ,244 ,170,172,177,178,181,187,196 

 294, 384: צומס 2 םכש , 6. רשא -- יכ 150

 הוהי -- ינדא 17 -- תייהו רבד הוהי

 4. תיהו 1סְק , 109, 260, 264 -- קנ1תס היהו ף6. .תראפת , ז <
 ראפת 11%.  הוהי דיב -- םכימה שארב 107. | הוהי ,5-

 ףינצו 1,17,18, 19: 25, 50, 56, 72: 76, 89; 93, 95, 96, 106, 107,

2,,+,, ,125,136 ,116 ,108,100,110,111,112,115 
,2532 ,22 ,246 ,227 ,224 ,198,221 ,196 1305 

 260, 260, 271 44, 281, 204, 384, 60 11, 6597, 666, 687 : קונוס
 2, 2: 4, 81,141,1ף0,16589. 1

 4. אל 1*-- אלו 96,196. | ךל רוע < 1. | דוע 1%, 251--ו,
 182. רוע - - - הבוזע , זז7ְ1,198. | ךצראלו - - (10) - - הבוזע
 -- ךצראלו הבוזע דוע רמאי אל ךצראלו הב יצפח ארקי ךל יכ הממש

 רמאי אל 107. | הבוזע -- ה גק.זא. זזז -- הבוזע הממשו
 רמאי 2% 6 רמאו 1 -- ךל רמאי 30.95.  הממש -- מ 2 7.
 עג 136.  י'כ --.-- ךל ,95. - דוע ארקי 30. | יצפח -צ

 טק. תג 1. הב 06 ךב 2: ךצראלו 2"-- ל ,7-.

 ךצראו - - - - הלועב , 9%. = ךב -- הב 4 -- ך ₪. 6.
 ךצראבו 9%. - לעבת -- ץפח יכ לעבת זו

 %. לעבי , 368 -- לועבי 4. = הלותב -- תב טק. 186 5 11- 4
 ךולעבי -- * \ 264 -- ! .\ 151 -- ך 432, חח. ]ות 325 -- ךולעבי ןכ

 1 ששמו ףְפ -- שושמכ 10, 218, 680 2 -- שושמכו -
 שישי ןכ 60 4. ךילע , 26. ךיהלא הוהי 2.

 6. ךיתמח 3: 4, 19: 30, 50, 72, 76, 80, 95; 106, 107, %

 1ז0,115,141-, ,,752 158,159, 172, 773, 210

 245, 253, 2ף8, 260 -- ךיתומוח 26, 93:96. <. %

 384 -- ךיתומח 24, 56, 100, 112, 111,128, 136, 139, 196.

 254, 260, 270, 284, 4. םכילשורי 96, 107, 100, 153: 244-

 םבירמוש 96,125, 136, 165, 244: 249; + אוהה םכויה 4-

 4. ךממ ונבו 23. 93, 96. 224. | תוברוח 96. | תוממוש 4, 2
.200 9 ,252 ,245 ,201 ,187 ,173 ,144 :112 ,96 :03 ,20 

 םבינושאר 17, 30: 80, 96, 99, 112, 112, 126, 155, 158,178,

 245: 249: 2 2690 200, 4. ומזקי 4, 102, 154, 172, 182, 0

 291. ושרחו 01. ברוח 96,150,195 --רוצמ 182. .תוממוש 2
 96. 1 187, 201; 245, 260, 2%2, 252, 200. | רודו -- רדו 1.

 5. םבירז ,158 -- רז 258. | םככאנצ < 24% -- טק.
 =כבירכיא 80, 116, 150, 114, 187 -- םככרכיא 1. | םכבימרוכבו 2:
 6. ןארקי פסו '" םכהל :סנ6 28.5 כנו 2. םכרבבבו ל
 102, 144, 158, 182, 210 -- קונוס םככדובכבו 126 -- םכדובכבו דובכו

 ז.  ורמייתת 4

 7. םככתשוב 10,150. - הנשמ - - - - המלכו ,178. = המילכו
 4, 17, 30 89: 93: 96, 150, 158, 187, 224, 245, 260 -- המ טק.
 4 ונורי 17. 93, 96,112,1ף0, 2%3, 260 -- ר קומס ד

 215 ןבל -- םככל 96 -- כ כ. 5 2 םבכצראב 4.

 ושריי , 180 -- ו \ 17 -- ושרי 4, 72, 93: 96, 150, 158, 221,

 תחמשו 17,30,150,158,176. | םכלוע , 72. | היחת קוגתס
 כבל 20: 2.

 8. בהוא 96. 150, אנוש 2, 72, 06, 112,126, 150, 6%
 268. לוג קממוס לדג 248. הלעב :,116. | םבתלועפ 17,
 06, 4 158, 224, 251,260, 270.  תרכא 2

7%, ,204,210,224 ,187 ,172 ,154,158 ,116 0.99 ;82 ,2% 

 240 252, 253, 259, 260 -- ) קנווס * 4. םכהל טק.18.

 מוש סספו. 8, 6ז 9 היהי ךל ךיראי אל חריה הגונלו םכמוי רואל 3-
 9. םכערז עדונו 224 -- עדנו 2%8, 260. ךותב -- לכב 5

 כהיאור 72; 92: 96; 125: 150, 224, 24%: 251, 200, | םםורכי 4.

 ערז טק. 3 4.
 10. לגתו 4: 72, 96, 150, 177 ; קזגתס 2 494 -- ליגת קזותוס

 2.  יהלאב דוהיב 50.  ינשבלה 96,151, 177,178, 22%. עשי--

 ישי 146. = ליעמו 4, 18, 30, 72, 76, 80, 95, זו
 106, 224, 246, 258, 384, 660 ; קס 7 ראפ , 5-

 ידעת :0ְס.  אילכ 6.
 זז. ץראב קחנתס 71. איצת 281, החמצ -- החמש

 30, (ס6 173. | םיעורז - ו 11% --י.111,187,260. | הימצת

 .180 --י 0.1486 82. - הוהי ינדא -- םכיהלא הוי 5%
 154, 4. ינדא , 1 94,128. מצי + הליהתו 7 109

 154. םביוגה == םביוג טק. 34
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 ושובלב רודה הז
 וחכ ברב העצ

 הקדצב רבדמ ינא
 ! עישוהל בר

 ךשובלל שכדא עודמ

 ?יתופב רהב ךוהפפה
 ידבל יתכרד הרופ

 יתא שיא ןיא זשכימעמו
 יפאב םשככרדאו
 יתמחב םכסמראו
 ידגב לע שכחצנ זיו
 ! יתלאגא ישובלמ לכו
 יבלב שקנ םשכש יב
 ! האב ילואג תנשו

 רזע ןיאו טיבאו
 ךמוס ןיאו שמותשאו

 יערז יל עשותו
 : ינתכמס איה יתמחו
 יפאב זכימע סובאו
 יתמחב סכרכשאו
 ! שכחצנ ץראל דירואו

 ו 1 14 4

 : שככל ימד לא הוהי תא זםםיריכזמה

 ןנוכי דע ול ימד ונתת לאו

 : ץראב הלהת םכלשורי תא זכישי דעו

 וזע עורזבו ונימיב הוהי עבשנ
 ךיביאל לכאמ דוע ךנגד תא ןתא םא
 : וב תעגי רשא ךשורית רכנ ינב ותשי זכאו
 קרוהי תא וללהו והלכאי ויפסאמ יכ
 !ישדק תורצחב והתשי ויצבקמו
 טכירעשב ורבע ורבע
 הלפמה ולפ ולפ םשעה ךרד ונפ
 : שכימעה לע סנ ומירה ןבאמ .ולקס
 ץראה הצק לא עימשה הוהי הנה
 אב ךעשי הנה ןויצ תבל ורמא
 : וינפל ותלעפו ותא ורכש הנה
 הוהי ילואג שדקה םכע םכהל וארקו
 : תבזענ אל ריע השורד ארקי ךלו

 ןס
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 1 זכודאמ אב הז ימ
 הרצבמ םכידגב ץומח

 בים ₪ 6 7 0

 476 -- הוהי תוגז8. 800. 224.  רבדמ 58 181 -- רבדמה 180 --

 רבדב רבדמ 151. | הקדצ 30. | ברו 18, 20 56. 7
5 :337 :325 5 ,204 ,240 ,248 ,212 ,226 ,212 ,206 ,198 ,181 

614 ,587 ,536 .526 490 :489 ,488 ,476 :471 ,354 .380 :360 :367 
 622 ; קע1תמס 136, 154, 3835 4

 2. ךישובלל םבודא 0ק.18. 82. | םכודא 1, 2, 4.10, 26, 0, 7

 76: 91: 93: 95: 96: 99, 100, 101, 107,100, 110, זז: 2 6
1% 2 ,172 ,150,170 155 ,151,154 ,150 ,126,126 

; 184 ,24 ,270 ,204 ,260 ,258 ,253 :252 ,240 ,245 :244 :227 ,226 

 קנותס 113,128,ו4ז,1ֶדָב,1ְקְל,201 כ סת 94. | ךישובלל 0

7 ,,,,,,,, 9 95 :93 ,80 ,76 ,72 :30 
--- 666 ;284 2 ,246 ,24% ;220 ,224 ,210 ,106 ,182 ,180 ,177 

 ךישבלל / ךרודכ 6 זק 20 06 10, ד 1 1362 פס 0

 181,228.230,244,2%2,253,2ף8,260,384. תנכ 3, 1060ת 4

 2. הרופ יתכרד < 107. | הראפ 102 -- הרופל 2%8. | יתכרד
 -- ד קמומס ה 130. | ןיא ,175, 245. | שיא ; 30.  יתא |, 4

 םככרדא 107,150,182,294.  יפאב ,ז0:. | יתמחב -- ת

 זו 30, 252 -- ]יי 107 -- ]') ץנ660 245. | םכחצינ 96. | לכו --

 לעו 80. | יישובלמ 96 -- ישבלמ

/ .2 
 4. תרנש 23: 72:76: 83: 93: 95: 107, 116,120, 136, 141, 1%

,4 ,260 ,258 ,250 ,240 ,246 ,244 ,223 .201 ,180 ,168 ,155 ,60 1 

 288, 294, 394, 6סז -- תנשא 154. | ילאנ ב, 94,ד דו ,136,1%מ)
 159,168,195, 227, 245 -- 'לואג 96. אב 4.

 5. רוע 1:2:4.17.23,72: 93: 50 96, 10, 2, 1140

 116,149,150,151,154:159.170,172, 173.175,176,ז81,

 222, 210, 244, 240, 252, 253, 294. 384 -- ארוע 136.  םכמתשאו

 20, 80,110,115,1ף0,178,196, 2%8, 200, 264 -- מותש כ.

 ךיתלאגא '369 -- והלאנא

 2 ךמס 30, 72, 80, 1סֶק, 1" 5,

 268, 4. עשתו 80, 110, 196, 208, 260 -- עישותו 1, ךס

 עשיתו יל !סזוס ול 3423. יעורז :, 2, 1,17,18,10, 1

 7% 101, 10ְק, 100, ,,,%6 7

 1, ץ,ץץ,ץ-" כ

,270 (260 ,260 ,2%8 ,263 ,240 ,246 ,245 ,244 ,226 ,224 ,223 ,106 

 271, 278, 279 281, 284, 286, 202, 204, 3843: קזומוס 04, 0,

 יתמחו --יתקדצו 4, 56.96, זז 1,1%0,1ף1,168,ו70,זקְק,זסזו
 201,223, 224, 244, 245, 262 תוגזק. 203, 2%8, 260, 264, 88, 8

 601 -- מח ₪02.28 1%4. איה 0. זא. ףו -- זוז -- אוה

 4 םכהתכמס קזותוס 173 -- 'נ טק. 4

 6, 0. 93. | 48 םכימע 46 שכחצנ , 242. | מע זו
 201" פאב רכשאו -- םכרבשאו 8ס, 90, 113, 27, 0,

514 .459 ,455 .435 ,432 ,180 :365 :355 :33% ;316 260 :253 
 548, 50, 604 ; ונוחס 201 , 204, 244, 24%, 3506. 4 632 ; 6

 100,170,179,181, 343, 546, 570 ;: ץו40(טז ז1: -- כ טק. 4

 107 -- םכפמראו 6:1. | דיראו 80. | ץראב קזותוס ז, תטתש 4

 לא -- דע 96, 4.

 א

 רימת ,112. | אל --ןל ::נ. | םבירכמה 5 ,

 1סס, 101, 130,144, 155, 159: 227, 250, 264. | ככל , ג.
 7- לא תב ףס לכ םהנף5נ דס 116 זה 1

 223: 245, 253, 200, 204, 184, 666 : נמס 1. ונתת , 80 --

 ינתת 249. דע ול -- דעבל זגְפ. ול קזעמס ךל 76. | ןנכי
 99,17ס. | דע 15, 50, 93: 94.111,1ב0,141,150,182,106, 2

 244: 204, 384: םטמס 201,223. | תא , 384;95.178. םםילשורי

 96,136. | ץראב הלחת 95 244. - הליהת 4, 95, 96154, 2
 260 -- תלחת 22% -- הלהתב

 8. ערזבו 1, 3: 10: 82, 110,177, 245, 258, 260, 260 -- עורזיבו

 אט = רע 4: 95: 96,100, 112. ידוע - - - כא , 178. ןתי
 146. - תא \ 30, 24% -- תע 150. | דוע 128. | לכאמל
 ךיביואל 4, 17, 30, 106,100,170,181,182,10%, 252, 4

 ותשי םכאו , 6. םכא 93: 98: 1500 4 ותשי -- ולכאי 10

 -- ושרי ךשורית תא 96 -- ךשרת 258, 200 -- ! 1, 03

-- 204 ,281 ,2% ,2%0 ,244 ,177 ,111 ,80,102,100,110 ,60 ,10 

 ךשארית 141 -- ךישרית 150. | רשא \ 80 -- רשא תא 0.

 מ
 9. והולכאי סב, 96, 108, 112, 125 -- ולכאי 140. = ויצבקמו , 5

 -- צ 06 ע 99. | והותשי 23, 25, 50,772, 03, 06, 106. 4%

 1ז2,150,151,181,196, 210, 230, 250, 253,384. | תרצחב

,281 

 10. ורבע 27,136.  םכעה -- םכעה הוהי 151,177 -- הוהי םכעה

 ז 68 -- הוהי 4, 18, 30, 02,109, 172,223,288, 1 הלפמה ולס ולס

 [וק.ז4. 82. | ולס 1%--ולוס 4,96,1ף0. ולס 2% 76, 384--

 ולוס 4,96,150. | הליסמה 1, 4, 17, 107, 109, ,,,%
 196 -- ם קמתמס ל 95,130. | ולקס -- כ קומס מ ףס. - םנ
 קוותס כג 99 -- פנ אימע ךרדמ לשכמ 40. | םכימעה -- םבימירה

| 114 

 זז. הוהי ינדא 107. | עימשמ 253; 4.

 הנה אב ךעשי , 160, 367. | ךעשי -- ךכלמ 107 -- עשי טק
 477 -- ךיעשי 232 -- 1016 עימשה חוהי 1. הנה 3%5-- הנהו

 294. | ךרכש 107 -- ורבש עשי 76 -- ורעש 80. | ותלועפו 6%
4 270 ,263 ,170 ,112 ,100 

 12..ןהל 150. | םכע -- ריע 40. | שדוקה 96, 154, 159, 4
 הוהי ילואג -- הוה ילאג עומס 1. ילאב 17, 11:, 136,158.

 245- שורד 1. הבוענ -- זע 0ק. 28 0.

 1. 00. 0.185 118. | םכודאמ א 2.188 4%. | םכודאמ

 -- מ טק. 48. 290 --ו, 111,367.  ץמחו< 24. (=5/5

 488. | הדצובמ קגהס 309--הרצובמ 212.  ושבלב
 116, 230, 242, 258, 260,270 ; קזותס 141 -- (סו6 שבלב 4.

 העוצ 2,776,100, 112,150,181,223, 212, 244, 246, 281,

 ברב \ 549 -- בורב 96, 100, 112, 126, 146, 212, 244, 245, 2
 252, 200, 264, 202, 204 -- קוס ברכ 107.  וחכ - - ושובלב לוצ

 99. וחכ \ 335 -- וחוכ 96,212 --)הכ 19% -- \ 384. | ינא
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 ונעדי אל םשכהרבא יכ
 ונריכי אל לארשיו

 וניבא קדוהי התא

 ; ךמש זשכלועמ ונלאג
 ךיכרדמ הוהי ונעתת המל 17

 ךתארימ ונבל חישקת

 ךידבע ןעמל בוש

 : ךתלחנ יטבש

 ךשדק זכע ושרי רעצמל 18
 : ךשדקמ וססוב ונירצ

 שכב תלשמ אל םלועמ ונייה 19
 שכהילע ךמש ארקנ אל
 תדרי שימש תערק אול
 ! ולזנ שכירה ךינפמ

64 22 

 םכיפמה שא חדקכ 1
 שא העבת םכימ
 ךירצל ךמש עידוהל

 ! וזגרי םיוג ךינפמ
 תוארונ ךתושעב 2

 תדרי הוקנ אל

 : רלזנ שירה .ךינפמ
 ועמש אל םםלועמו 3

 וניזאה אל :

1] 6 1 2 60.1 

 7 הוהי תולהת ריכזא הוהי ידסח
 הוה' ונלמג רשא לכ לעכ

 זכלמג רשא לארשי תיבל בוט ברו
 8 רמאיו :וידסח ברכו וימחרכ
 ורקשי אל כינב המה ימע ךא
 9 זכתרצ לכב : עישומל שםהל יהיו
 םכעישוה וינפ ךאלמו רצ אל
 שכלאג אוה ותלמחבו ותבהאב

 ! סכלוע ימי לכ שאשניו שכלטניו

 זס ושדק חור תא ובצעו ורמ המהו

 ! כב שחלנ אוה ביואל שהל ךפהיו

 זַ ומע השמ זכלוע ימי רכזיו

 ונאצ הער תא םכימ סשכלעמה היא
 : ושדק חור תא וברקב ששה היא
 12 ותראפת עורז השמ ןימיל ךילומ

 : םכלוע שש ול תושעל זכהינפמ זכימ עקוב

 ז3 | !ולשכי אל רבדמב סופכ תומהתב שככילומ

 14 ונחינה: הוהי חוה דרת העקבב המהבכ
 ! תראפת שכש ךל תושעל ךמע תגהנ ןכ

 1 קרארו שימשמ טבה

 ךתראפתו ךשדק לובזמ

 ךיתרובגו ךתאנק היא
 ךימחרו ךיעמ ןומה
 : וקפאתה ילא
 16 וניבא התא יכ

 ץ ג תי 5 ים 6

 14. חור , 182. | ונחנת 355 --ינחנת 7.

 150. - ךל 72, 82 -- ְך כ. 0 6
 15. היארו 0116 82 -- ה \ 252. | לבזמ 2, 400

4 250 :225 :195 (128,160,168,172 ,102,114,115,116,126 

 264, 271 44, 277 1418. 288, 200 1, 1. ךיתרבגו 210, 2%0 --

 ךתרובגו 1: 4: 23: 25: 30; 67, 72, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 6

6 ,224 ,182,105 ,176 ,172 ,159,160 ,154,158 ,130,149,150 

7 ,602 ,200 (% ,284 ,281 ,270 ,271 ,264 ;200 :252 :249 .246 

 -- ךיתורובנו 17, 82, 112 -- ךתירובגו 269. = ךיעימ 89 -- םביצירע

 ךיעמ 30. - ךמחרו 80,182. - וילא 6.
 16. ונרכי 224 -- * 17 (טק. 45 1. התא 2"-- התאו )6, 0

 וניבא 2% 4- = ונילאוג 4, 93, 96, 112, 270 -- ונלאוב 2
 -- ונילאנ ז,2,17,72, 99: 114, 150,154, 158, 168, 227, 2

 250, 260, 264. | םבלעמ 1 -- ןעמל 40 -- םכדאמפ

 17. ונעתת ₪טק.146. 115 -- וניעתת הוהי ס -- וניעתת 4 7

 72:93:99: 150, 154, 158,182, 245, 260, 264; קעותוס 111,173--

 ונ ק.ז3 130. ךכרדמ ף6. ונבל , 156---וניבל 7
 245 -- ונביל 96. = ךיתארימ 89.93.24%. | בושו 201. | ןעמל --

 בתמל :82. | יטביש 1:82.  ךיתלחנ 93; 96, 99, 178, 271 4.
 18. ךישדק 89. | םכירצ 139. | ופפב 1, 3, 4,17, 72,

 158,159, 182, 224, 22, 208, 260, 204, 281, 1 ךישדקמ 72,

 139,141: קת 11% -- ךתלחנ

 19. אל :".201.  התלשמ 116 -- תלועמ 150 -- ל קנס ד 1.
 תכב 1 אל - 224.  ארקנ--נ 12.14. 72.  אול--אל 6

 159,178: עומס ז15 -- א .30,150,153,198  תדרי,

 ךינפמ םכירה = 96. = ךינפמו 150. | ולזנ םכירה -- וזגרי םביוגנ
 ולוזנ 112,150, 224, 4.

 ךה גת6010 6סותמוגפ תט]טפ, ג ץסס6 אול, גמס!קוטת[ 68006 זאוע

 6060. קס1ץ81- 270, 655, 656, 657 : 6% 006. 664, 8 63. אנט, 2.

 םכש ךל -- םבשרל

 1. 00. 96.  הדקכ --חדקכ אל םכלועמו 40 -- חודקסכב 6
 245, 249 ; קזותוס 82 -- חרקכ 89. 195 ; 076 1 -- דק טק. 186 .

 סיפמה 1 -- םביסמח 279. | םבימ -- םכ קתותוס כ 1595. = ךינפמ ,

 2%2. | םכיונ -- םכירה 93,149, 245,246. = ווגרי -= ולוזנ 2
 2. 00 ,96. ךתשעב 3, 17,89,158,160, 1729/1739, 2

 270, 602. :תוארנ זֶק, 82, 158 -- תארונ 159,172. | ולומנ 2

.2604 ,2%3 ,224 ,50 1 

 3. אל םכלועמו טק. 2% 4
 590. - ועמש (סו6 ועמשי "46 -- ונעמטש -

 לעמו תפס 202-= םכלועמ

 אל 2%-- אלו 1.

 7. תלחת 1,19, 24, 56, 67, 81, 91,909, ,,,,,
 1 זלס, 177.זפ92) זסנכ סל 22720

 264, 270, 290, 659 -- תוליהת 4: 95: 96, 10ְד, 106, 224, 0

 תליהת 154 -- תלחת 2%. לעכב 148. - לכ 76. | הוהי 2%--
 לארשי 96. | ברו -- ברו בר 99. | וימחרב קצות 126, ץ10600ע

 חש בורכו 95, 100,112, 130,150, 1, 810 206, 272,

 2%9, 260, 204 -- בורבו 9.
 8. רמאי קחתס 25 81.  ךא -- ףא 270. ימע --ימע המה 4-

 המה , 109 -- 06 המח 136 -- קוס הנה 262. אל --ול 5.
 יהיו -- יהאו 19: 30 56, 95: 90, 107, 136, 181, 182, 224, 204, 3709

 184 3 016 94- עישומ -- ו , 80, 281 -- ל ,-

 סף. אל [םק. דג 1 -- )ל 4, 95: 96, 100, 223, 254, 260, 2649
 279 204,650 12 652, 659'ק : 06 384 -- אול 14

 רצו גסְל. | אעישוה 95 -- ועישהו 232. | ותבהאב -- ה 1.
 ותלמחבא 294- םבלטניו םכאשניו < 100, 184. | לכל קצנגס 4.

 ימי לכ גק. 146. 25 -- 'מיכ 96, 109, +

 10. ושדוק 96. | םכהל ךפהיו טק. 445 זק.  םבהל -- םכהילע
 40 ביאל 2%2. - אוהו ז,17, 23, 80, 92:96 5

,240 ,220 ,224 ,210 ,201 ,180 ,178 1.5 

 253.3 קונותס 154, 158 ; (סז66 82, 141 ; תטםס 72, 7.

 11. רוכזו 5% ימי לכ 6. השמ -- ה טק. עץ 4
 ומע ,. 403 -- דבע 4, 260, 614 : 1066 6. שכלעמה -- ₪כ עעווס

 ם 1%% -- הלעמה 590. | ונאצ - - םכימ 101. העור

 2%3, 260, 264 -- 'ער 1, 3, 23: 24, 2%, 67, 91, 03, 94, 99 10
29 ,195 ,182 ,178 ,175 ,172 ,158 ,155 ,144 :128,120 ,126 ,112 

3001 ,207 ,200 ,288 ,286 ,294 ,279 ,4 271 ,270 ,258 ,228 ,226 
 ( סת 186 תס08: םבירפסה ןיב םכוצעו לודג תקולחמ שי תאז הלמב
 ןיאו * ד"ויב תצקמו א"הב הער בותכ םכירפס תצקמב יכ םכישרפמהו

 ; הז ףוליחב בל לע םכש שיא ) 601,602,6%7 ; םטתס 252,601. היא

 , 10 -- היא) 96, 150, 160, 201, 224, 35%, 361 ; קתנתמס 4.

 12. ךלומ.ף6. | ערז 226. | ותראפת ךשדק 245. | עקוב קו

4 ,182 ,168 ,,, 233 :17 ,2 \ ( -- 140 0 

 22%, 226, 228, 240, 253, 258, 260, 264, 281 ; קוס 1.
 ןםבהינפל ף, 150, 182. 224, 253, 258, 264 ; תוגתס 252 -- 3 טק.

 20 168 /--- בבמפמ 140.7 תשלם 0 ול
 13. תמהתב 1, 281, 28 -- תומוהתב 2, 4.17, 23: 30, 72,

,263,258 ,2%2 :249 ,246 5+ ,+ ,93 

 204, 283 ; קזומס 141 -- תמוהתב + סוסב קזנתגס

 ולשבי טק. :ג\



 ( זז 1

 ! הממש םלשורי
 ונתראפתו ונשדק תיב זס

 וניתבא ךוללה רשא
 שא תפרשל היה

 ! הברחל היה ונידמחמ לכו
 הוהי קפאתת הלא לעה 11

 ! דאמ דע וננעתו השחת

0% 

 ולאש אולל יתשרדנ 1
 ינשקב אלל יתאצמנ

 יננה יננה יתרמא

 ! ימשב ארק אל יוג לא

 םכו'ה לכ ידי יתשרפ 2

 ררופ שע לא

 בוט אל ךרדה םכיכלהה

 ! כהיתבשחמ רחא

 ינפ לע יתא שיסעבמה שעה

 תונגב סשכיחבז דימת

 ! שכינבלה לע םכירטקמו

 זכירבקב םיבשיה 4

 ונילי סכירוצנבו

12 

 6 .ואזטו ז 5 ג 1 \ 5

 התאר אל ןיע

 ךתלוז כיהלא
 . !ןל הכחמל השעי
 4 השעו שש תא תעגפ
 ךורכזי ךיכרדב קדצ
 זרפצק התא ןה
 ! עשונו שכלוע שהב אטחנו
 /: ונלכ אמטכ יהנו
 וניתקדצ לכ שכידע דגבכו
 ונלב .הלעב לבנו
 : ונאשי חורכ וננועו
 6 | ךמשב ארוק ןיאו
 ךב קיזחהל ררועתמ
 ונממ ךינפ תרתסה יכ
 : ךניגוע הום .ךנכומתה
 7 התא וניבא הוהי התעו

 ונרצי התאו רמחה ונחנא
 : ונלכ ךדי השעמו

 8 דאמ דע הוהי ףצקת לא

 ןוע רכזת דעל לאו

 ג ךנלכ ךמש אנ טבה ןה
 9 רבדמ ויה ךשדק ירע
 התיה רבדמ ןויצ

 ץ ג ]1 ₪ .2 ₪ 6 עז 0 איע

 91.93:96,150,168,2%2,2%8,260,264. אנ , 126. ונלוב ב

 9. ויה -- ויהי הוהי 130 -- יוה 15 רבדמ 1", 82 --מ טק.

 146. 4 התיה , < םכילשורי 4.

 זס. 0. 4. | ונישדק 17.72, 89.91.96,113,10 40

 158,150,168,17ב, 224, 226, 227,260,264.  וניתראפתו 17,

 29: 93, 150, 154, 158, 226, 227, 24%, 260, 260, 264 -- תו תק.

 18: 140.  ךולליה 150.  וניתובא 1, 23 6 12

 120, 140,168, 182, 224, 246, 270, 280, 284, 286. | היה 1%--

 ה 2% [0ק. ד81* 4 ז-רפירשל 72: 93: 96. 0 154, 260

 264. ונדמהמ 80,116,150, 180, 195, 225: 24%, 246, 240, 2

 252, 258, 260, 264, 281, 286 --ונ 0.14 93.  הפרחל 204.

 זז. הלא ;24.  קפאתת -- ת ז" ק.188 1:02.  השחת--ח

 תומס ע 96. -ונינעתו 4, 17, 96, 144: 150, 154, 155 6

 182, 226, 227, 288,601. דע -- דע מ +.

 1. אולל טק. 148 140 -- 3 , 1, 4, 17, 30, 72 4 96. 4

 154: 155: 198, 159, 168, 172, 178,182, 253, 258נ 200, 264, 281

 קעממס 52. -ינולאש 4, 453 -- (ס6 ונלאש 526 -- יל ולאש 4

 אולל 40, 6,112,150, 154, 1לָּבַג קחגתס 262. | ינושקב 1,2,
 17: 23: 25: 10, 72, 8, 91, ף3, 6, 112, ,,%

6 ,204 ,201 ,105 ,182 ,180 ,170 ,172,173 :158 :155 ,154 

4 ,254 ,2%3 ,2%2 ,251 ,240 ,230 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,220 

 270, 271 4, ךסז, 300, 319: 332, 336, 337: 342: 355: 359:

4+ ,471 :467 ,461 ,453 :452 :42% ,421 ,420 ,418 403 ,392 :366 
% 5655 :541 :533 :531 .526 524 :519 ,505 :491 ,490 :476 :475 
2 ,607 ,606 ,602 ,601 ,598 :596 ,590 :587 :594 :576 

 636, 645 646 ; קזנתגס 4, 113, 41, 260, 404, 400 ; (סז6 9-

 נה 27--1 1% 00. 46 1. אל , 128 -- ל (טק.זג 0.

 ארוק 4, 809 93: 112, 160, 210, 224,245, 249, 252 ; ןכז1גגס 24.

 2. יתשריפ 4. ררס 4, 23,102, 22% -- ררוסו

 ררפה 4. םכיכלוהה 1, )6, 126, 182, 2%2, 2%8, 260 4.

 ךרד 96. | ירחא 1%4. - םכהיתובשחמ 30, 3,112,11,168 --

 םכתובשהמ 96 -- תב טק. 4
 3. םביסיעכמה 1, 2, 3; 4, 17, 26, 10, 72, 80, 91, 93, 96, 24

 ז:2,116,126, 128,130,119, 150,154, 15972

1 ,24 ,240 ,245 ,227 ,220 ,226 ,224 ,210 ,201 ,182 ,180 ,178 

; 687 ,6% ,280 ,284 ,283 ,281 ,27 ,271 ,264 ,260 ,2%8 ,263 ;2%2 

 קזוטוס 04, 14 יתא , 126 -- יתוא 2, 3, 91: 93, 90, 112, זו

 תנגב :5ף;172. | םביריטקמו 6.

 4. םביבשויה 4, 26, 96, 112,113, 4. ירבקב 358, 14.

 םכירצנבו 1. 17, 23, 30, 94, 114, 253, 258, 260 -- שכירצבו 158--
 נ 6. ונלי 264. | םבילכואה %6 22: ריזחה , 96. | קרמנו

239 == 
/ > 

 ,210. | םביחבוז 96, 224-

7%,,, ,194 1509 :145 ,96 :10,72,93 ,17 ,24 

 190, 108 תוגזק. 201, 206, 220, 224, 226, 227, 245, 240, 252, 2

12 ,404 :403 .366 :359 :355 :337 :332 130 :100 ,288 ,260 ,258 
5 :531 530 :519 :491 490 :474 :471 :467 :461 :452 ,431 :423 
 541: 560 562, 584: 590, 602, 607, 632, 646, 648 ; קוס 4

6% ,1( ,82 10206 ; 642 5% ,399 :161 ;356 ,318 ,251 250 

 הגג. - ןש .7> תאר 6. ךתלוז כיהלא טק. 4. 1.

 תביהלא תא 1 -- וניהלא 351 -- (06 ךיהלא 490 -- יהלא 5. ]1
 607. 4 ךתלוז 46 השעו סמ. 4 \ 559. | ךיתלוז 93, 309,

 יכחמל ף3: 461 : םטתס 508 -- 'כחמל מ. 11:םף- 24.

 4. השועו 112 -- 'שעו 19%. - קדצ ךיברדב < 96. | ךיכרדב
 קממס ךירבדב 115. | ךוריכ" 1,150,258. התא ,11%.  התפצק

 201 -- פצ [גק.188 141. | אטחנו , 420. | םכהב םבלוע <
 246. | םםהב 558 1. בלו 6 חעשונו 80, 100, 2002

 292 : קזומס 172,533 : תטמס 51 -- עשוינו 220 7-

 ירו סה ה תקהצ ד- תו = יו רק

 72, 82, 96,112,116,126,178, 182,240, 252, - לבנו - נו

 ₪0. 74 126. הלע 96. - ונלוכ 4,150 -- קוגמס ונלכ 6

 ונינוועו 96. 112. ז 4 --- ונינועו 1, 17, 40, 72 935 1,

2 ,251 :240 ,245 ,224 ,182 ,175,178 ,172 ,158,160 ,150 ,140 

 260, 264, 271 4, 281, 286, 288,601, 602 ; קז!תגס 141 ---ונינעו 80-

 וכ =--|כ קוס ק זנף. ונואשי 1,2,17, 23,033 5

 1 542 1595 168, 175, 176, 182, 210, 224, 227, 228, 20) 264, 271 ג

 קזותס 94, -
 6. ןיא 22: 30 72, 03, 6 116, 150, 154, 158, 150, 182,

 רק 22, 242 30, 72, 82, 96, 90, 115, 116, 144, 154, 159. 4

 230, 258, 200 264. | ררעתמ 30,96,154. - ונגמתו 94,154--

 וניגגומתו 260 ; 10716 258 -- ונגגומתו 72, 253 -- וניגנמתו 0 --

 וניגומתו 1. 4, 17, 93: 96, 150 -- וניגמתו 116. = וננוע 2, 3: 23 2

75 ,,,+, ,115 ,102 .99 .89 :67 :25 

 210 252, 264, 270, 271, 270, 281, 284, 288, ךסס '1, 6סז ---ונינווע
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 7. התעו -- התאו .זל, 96, 158,180, 2%2, 28, 260 -- ו טק.

 185 2 --ע 0ק.188 זז6 --ה [טק.ז86 140. | וניבא התא < 4

 תתא , 004. ונחנא , 4. רמוחה 1, )6, 126, 168, 2

 228, 253. - ונירצ* 4,903: 96,150, 154, 168, 249 -- ונ'רוצי 5

 --- רנרצוי ז, 2. 2:17: 23,112,ד14,716, 172, 778, 224, 227,

 252: 251, 258 : (0116 04 -- ונירצי 40, 72, 168, 260 --' טק. 4
 זז השעמ 89: 96 4. רהי < <- ךידי" ד, 145: 255-

 ונלוב 1 :

 8. ףוצקת 2, 93, 112, 126, 150, 155, 168, 245, 262, 1

 דאמ -- ד ק.45 24. | לאו -- לעו 24%. - רוכזת 2, 4, 17,



 8 ו 62

 : ךסממ ינמל זשכיאלממהו
 ברחל סככתא יתינמו | 12

 וערכת חבטל םשככלכו
 זכתינע אלו יתארק ןעי
 קכתעמש אלו יתרבד

 ינעב ערה ושעתו
 ! כתרחב יתצפח אל רשאבו

 קדוהי ינדא רמא הכ ןכל 13
 ובערת טכתאו ולכאי ידבע הנה
 ואמצת שכתאו ותשי ידבע הנה
 ! ושבת זכתאו וחמשי ידבע הנה

 בל בוטמ ונרי ידבע הנה 14

 בל באכמ וקעצת םכתאו
 ; ולילית .חור רבשמו

 יריחבל העובשל שככמש שכתחנהו 15
 קרוהי ינדא ךתימהו
 ; רחא םשכש ארקי וידבעלו

 ץראב ךרבתמה רשא 6

 ןמא יהלאב ךרבתי

 ץראב עבשנהו
 ןמא יהלאב עבשי

 תונשארה תורצה וחכשנ יכ
 : יניעמ ורתסנ יכו

 ארוב יננה יכ 7

 השדח ץראו םכישדח זכימש
 תונשארה הנרכזת אלו

 : בל לע הנילעת אלו
 וליגו ושיש שא יכ 18

 ארוב ינא רשא דע ידע
 זכלשורי תא ארוב יננה יכ

 4 62? א. עפה 1 שש

 ר'זחה רשב םילכאה

 : םשכהילכ שכילגפ קרפו
 5 ךילא ברק שירמאה
 ךיתשדק יכ יב שגת לא
 יפאב ןשע הלא

 ! שכויה לכ תדקי שא
 6 ינפל הבותכ הנה
 יתמלש שא יכ השחא אל
 ! שכקיח לע יתמלשו
 7 שכיתובא תנועו שככיתנוע
 קדוה' רמא ודחי

 סכירהה לע ורטק רשא
 ינופרח תועבגה לעו
 : שכקיח לע הנשאר םשכתלעפ יתדמו
 8 קדוה! רמא הכ
 לוכשאב שוריתה אצמי רשאכ
 וב הכרב יכ והתיחשת לא רמאו
 ידבע ןעמל השעא ןכ

 ; לכה תיחשה יתלבל
 9 ערז בקעימ יתאצוהו
 ירה שרוי הדוהימו
 יריחב הושריו

 : המש ונכשי ידבעו

 נס ןאצ הונל ןורשה היהו
 רקב ץברל רוכע קמעו

 : ינושרד רשא ימעל

 זז קדוהי יבזע שתאו

 ישדק רה תא םשיחכשה
 ןחלש דגל שכיכרעה

 7 התו עפ

 9. יתאצהו - שרי 21, 30, 72 2

 הושוריו 99, 182 : קזומס 25 -- הושיריו 6
,160,159 

 10. ןרשה 294. | הונל 55 04. | ץברל --- הונל 1.

 72--רהב 7. /  ימעל קזומס ימעו 3.
 זו יבע יז 2 תרא 3. םכיכרועה 93.96, 1

 דגל . 72 -- דכל 112. | ןחלוש 17, 96, 150. | םביאלממה 6
 ךפממ -- זפונמ 4.

 12. םבבלכ 96 -- םכלכו 30. | וערכת -- וארקת 0.
 םבתינע \ 72. = יניעב ערה ושעתו , זסז. | יניעב , 4

 -- םכתר ק.146 168 --ורחב

 12. ינדא הוהי < ₪ ינדא \ 30, 224, 22 -- ינדא והי 1.

 ידבע 1%-- ורבע יִפָב. | ולכא ָסַּב. = הנה 2% 96 -- הנהו

 השריו 4, 7 --+

 המש == הד

 רקב ,

 --ןעי

 םבכתרהב

 ידבע - - - ותשי ,,24 הנה 37-- הנהו 1:50. | ושובת 3,

+ 260 ,154 ,150 ,03 ,20 

 14. ןנורי 17, 90, 112, ז 0, 158,259, 208, 200,264. בל

 178.  וקעות 93.141. חור ,1. | ולילת 159, 24% -- וליל"ת 4
 23, 96, 150, 172,182, 226, 258, 260, 264; עוותס 173 -- תב.

.14 48 

 15. םככימש ג -- םככחמש 182 -- םככמש עומש 0.

 העובשל --ו 178,210 -- ל, 254. - ךתמהו 1,245 -- זרחנהו
 ךתימהו 10 -- מהו טק. 8. 115. = ינדא הוהי ₪ 168. | ינדא ,1

 ארק 0. דחא 150 ; קמתוס 4,108 6 8

 16. ןמא - - - עבשנהו \ 72, 178,180,182, 224, 262. | תורצה

 -- צ ₪ ק.ז45 03. | תרונשארה 4,17, 30.72, 03

 179, 246, 252, 2%2, 258, 2604. יכ 4

 זל. ארב 23, 70,772. 82,155, 263, 2

 6. םכישדח , 17% -- 5 ץראו -- ו כ. 1%
 אלו :*--ו 96.  הנרכזת -- הנ 0ק.138 1.  תונשארה טק.
 140 -- ו , 159 -- תונושארה 4, 93, 06, 112, 168,280, 252, 4

 260, 264, 271 . הנילעת , 17 -- * 2, 25; 72, 99, 01 6
 139,144,150,168,178,180,182, 246, 260,270 -- ולעת 6

 םכימשה

 21, 10:93: 96, 115: 159 253, 260, 270,271 4, 659 'ק -- רפו נט.
 136. 67. | םכהילוגיפ 96 -- םכילוגיפ 4, 17,150, 158, 159 -- םכילוגפ
2 ,+ ,,,+ 99 ,72 ,10 ;25 ,3 ,2 ,1 

 210, 224, 225, 220, 227, 230, 24%, 251, 258, 260, 270 ; ןצ!תוס
 ₪7 שכהילכב קנווס 4.

 5. םכירמואה 26, 96. = ברק 505 182-- ,171. לא < אל
 שנית 190, 253 -- עגית 96 -- עגת ףָב, 112: [006 158: םטמס
 201. - ןשע קממס ושע 3. | ירדקי \ 242 --' \ 89 -- תדקוי 7
 ףב, 112,150, 249, 253: 5% 260, 264 ; קז1תס 94--- ה טק.145 4.

 לכ טק. 185 ?. םכויה -- ה טק. 184 2
 6. אל , 4. | 'תמלשו טק. 35 1. לע ₪7. 130 168 -- לא 4

271 ,264 ,260 ,268 ,253 ,226 224 ,182 .318 172 :154 .94 :92 
 298, 601 ; קזנתס 1 -- 2 (0ק.ז48. 4.

 7. םככיתונוע 1, 4, 26, 40, 72, 3,112,113, ,,,72

 178: 245, 246, 22, 22, 258, 260, 264, 284 -- םככותונווע 96 --
 י,9- תונוועו 96 -- תונועו 2, 2: 4, 26, 72, 89: 93: 99, 1

1 ,252 ,246 ,245 ,210 ,112,111,126,144,150,168,178,182 

 258, 260, 264, 270, 284 ; קזומס 82,141 -- תנועו 178. םככתבא

 159 -- םככיתבא 1: 4, 25, 2 82, 80, 91, 94, ָ,,,2

 וו 168,172,178,182, 224, 227, 262, 253, 2%8, 260, 2

 270 -- וניתובא 40. | וידחי 6,153,260. ינפרח 82. | יתודמו
4 260 ,251 ,154,178,252 ,150 ,112,116 ,6 2 :23 :17 

 בתלועפ 17, 96,112, 150, 158, 172, 253, 260 -- םכלועפ 4

 הנושאר 4,17: 0.72 2 6, 102, 112, 111, 149: 154, 9

 179, 240: 251: 258, 2600, 264 קזותחתס לע 2"-- לא 3
2 ,264 ,200 5% ,72,93:96,115:154,172,178,180,20 

 6%: קעותס 1,91 -- ע גק.4= , 2
 8. רשאכ ,17.  אצע 7. שרתה 0

 168, 224, 1- לכשאב 1, 3, 10, 72, 93, 94, 960: 42

5% ,253 :240 ,246 ,224 ,210 ,168 ,154,150 ,116,150:153 ,11% 

 260, 264: קמותס 141.  רמאו , 245. והתחישת ₪ )6 ,9-

 ןכא 140. ' ידבע ,6%
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 קרוה.רמא הב 1
 ילגר שדה ץראהו יאפכ .םימשה
 יל ונבה רשא תיב הז יא

 : יתחונמ םשכוקמ הז יאו

 התשע ידי הלא לכ תאו 2
 קרוהי שכאנ הלא לכ ויהיו
 טיבא הז לאו

 חור הכנו ינע לא

 :ירבד לע דכחה

 שיא הכמ רושה טחוש 3
 בלכ ףרע השה חבוז
 ריזח שכד החנמ הלעמ
 ןוא ךרבמ הנבל ריכזמ
 שהיכרדב ורחב המה כג
 ! הצפה םכשפנ םכהיצוקשבו

 שכהילולעתב רחבא ינא כג

 זכהל איבא שכתרוגמו
 הנוע ןיאו יתארק ןעי
 ועמש אלו יתרבד
 יניעב ערה ושעיו
 : ורחב יתצפח אל רשאבו

 קרוהי רבד ועמש

 ןרבד לא םכידרחה
 ןככיאנש שככיחא ורמא

 הוהי דבכי ימש ןעמל םככידנמ

 ! ושבי זכהו שכתחמשב הארנו

 ד

 ל 1 5 2 1 ג.

 : שושמ המעו הליג

 ימעב יתששו סכלשוריב יתלגו

 דוע הב עמשי אלו

 ! הקעז לוקו יּכב לוק
 זכימי לוע דוע שכשמ היהי אל

 וימי תא אלמי אל רשא ןקזו
 תומי הנש האמ ןב רענה יכ

 ; ללקי הנש האמ ןב אטוחהו
 ובשיו סכיתב ונבו
 ! זכירפ ולכאו םכימרכ ועטנו
 בשי רחאו ונבי אל

 לכאי רחאו ועטי אל

 ימע ימי ץעה ימיב יב
 ולבי םכהידי השעמו

 קירל ועגי אל |: יריחב
 קרלהבל .ודלי אלו

 המה הוהי יכורב ערז יכ

 ! שכתא םכהיאצאצו
 הנעא ינאו וארקי שרט היהו

 ! עמשא ינאו שכירבדמ שה רוע
 דחאכ וערי הלטו באז

 ןבת לכאי רקבכ היראו
 ומחל רפע שחנו
 ותיחשי אלו וערי אל
 : ;רוה רמא ישדק רה לכב

19 

20 

21 

22 

21 

24 

25 

 7 בג 5 ז ₪ 910 א 4

 24%, 200, 64. יתחנמו זז, 154,294 -- 'תחינמ 2% -- ותחונמ

 80, 130 -- ותדנמ 2.

 2. ראו -- תא 56, 150, 153, 206, 100, 190, 508 קעומנס 204.

 ידי זז. ויהיו -- יהיו לכ 2" 215 126. הלא 2"--הלאא

 180. | םכואנ (סח66 89. לאו --ו 93,150, 196, 2443 תומס
 294- לא -- לאו 9 אכנו 18,177,182, 2%8 --ה

 גס. עג4< 4 לע -- לא 5

 1. טוש 10, 30,72,111, 170,177: 245: 253, 258, 260 4.

 הבז 1, 30, 72, 82, 8,110 14, ,,, 2

 22, 224,252, 263, 258, 260, 204. | השה ,18 -- הושה זז.
 ףרוע 1. 2: 3.4: 17: 22: 252 505 76; 95,060, 106, זז, 112, 6

4 .204 260 ,24% ,210 ,210 ,196 ,181 ,176 ,151,160 ,150 

 601,602 : קוגחס 128. | לעמ 170. "החנמ ,1בס. םכד ,4.

 הנובל 1, 4, 17,19. 23, 55: 30, 50 56, 72, 50:
 דוס דד, 2, ל 300 158, 170, 178,181

,253 ,2%2 ,240 ,245 ,20 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,196 
 260, 260, 270, 202, 294, 184 ; קזגתס 1.

 95 םכהיצקשבו 80, 114,116, 154, 151, 224, 22%, 24%, 2%2 --

 םכהיצוקישבו 1, 50, 93, 96,109 ; | קוגוחס 05 -- םכהיצקישבו 80 --

 םכהיצוקשבו 190 -- םכהילולגב 4

 4. רחבאא 4. םכהיללעתב 3, 24, 67, 82, 9, 100, 2

 זזנ,116,128,111,114,11%, 110,144,165.1589, 7%

,1 100 ,200 ,2777 ,4 271 ,270 ,260 ,264 ,254 ,253 ,246 ,242 :199 

 659 -- ול טס. ץג 0. םכתרנמו 3, 76, 95, 106, 6

 175: 17%, 195: 252-- םכתורוגמו 56 1

 223, 226, 246, 1%4 -- ת , 4. = יבא 171. | ןהל [סז6

 2: 3: 10 50, 76, 80, 82, 89, )3, 04, 99.106,108,110,114, זו

, 

 םככיכרדב 4, קזותוס

 136, 144, 151: 170, 177, 1789. 224, 226,226, 227, 6. י:יעב

 הוהי רשאכו קזוחס ף%, 198 -- ב , אל , 0

 ורחב טק. 8 4

 5. םבידירחה 4,17,18,154,181, 244. לא -- ץרא
 יו םבכיאנוש 12% -- םככאוש

5% 

 23, 10.06, 0% 21. וב
 ורמא , 113 -- 2:9

 ף91,102,171 -- נ קזווחס 1/ף9 -- כ ,

 ו26,181, 191,190, 210,223, 4

 ושיבי

/ 

 17,198. ארוב -- (21) -- םכימש ; ₪.

 18. דע ושיש 1 -- חמשו ושיש 20ז.  ידעא זז:ף. | יכנא

 ארוב :"--ו, 23, 72,82,1%5. | ארוב יננה יכ , 4,195. | יננה יכ
 -- הנוב יננה 3. | ארוב יננה (טק.ג6 112. | ארוב 2"-= ! \
 72,155. - םבילשורי 96. | | הלינ , 226 --י , 249 -- הליגב 1.

 19. יתילגו 40. | םפילשוריב 96 -- םכלשורי תא 112-- ב \ 5.
 תק נכס, 2705 רוע ,5,לסג. !יהקעצ 17,158,150, 1720253 5

 קזומס 4.

 20. אל 1%-- אלו 23, 96, 2%0 : קז!מוס 154.  םכשמ דוע < 2

 דוע , 154 -- לוע 150. = תא אלמי -- אלמי היהי 40.  יכא 4.
 האמ -- מ טק.185 זנב. | הנש 1"-- ללקי הנש 242. ---  תומ*

 הנש ,8- אטחהו 2: )4, 114, 15%, 150, 168, 108, 227, 22

 258, 200, 155, 401 -- איטחהו 59. ללוקי 102 0

 154:172: 224, 23, 260, 350 ; קזנתס
 21. ןבשיו , 1. ולכאו -- ול טק. 4% 4.

 224 -- 1נגז8ַ. 860. תא 4

 22. אל 1*-- אלו ףָג, 150, 201. | רחאו 1%-- רחאו דוע 4.
 אל 2%-- אלו 5 150 : סנש 20. ,=כהיד* -105  ולבי -- ולבי

 קזומס 3, 1076 : יריחב -- ייריחב ( 86 : )
 21. אלו 4. ועבי 2: 3, 23, 2%, 89,91,101,113, 6

0% ,24,288 ,240 ,242 ,227 ,141,149:159,172,178,180,182 

 601,602. | קירל , 254 -- קירלא 2.  הוהי המה ₪ 159. המה
 22. םכתא -- םכמע 601 -- םבתאמ 4

 21. תנרפ 2 עמשא -- א טק. 4

 25. ועירי 150 -- קזווםס וערי 99. | דחאכ 8966 דחאב 80 ---

 ודחי - הוהי רמא ,\ 93, 6-

 םבירפ תא 4

 1. יאסכ , 224. | םכודה 53 17 -- םכודה 1,2, 3, 4, 19:21, 2

 50, 60, 72, 76, 80, 80, ף1,.ף3, 96, 106, 0, 2

2 170 ,159 ,158 ,11 

% ,244,245 ,230 ,228 ,227 ,220 ,226 ,224 ,223 ,178,181 ,176 

 249, 252, 253: 248, 260, 270, 271 4\, 278, 204, 494: קזותס 2

 94,141,17נ- | הזא 40, 76, 80, 3,100 ,,,,,,

 159,177,180, 181, 221, 224, 244, 245, 260, 264. | הזיאו 4

040 ,116,149,1%8,159,177,180,181,221,224 7 ,90 



 (0 ג. 1.

 שכמחנא יכנא ןכ

 : ומחנת םכלשוריבו

 זככבל ששו םכתיארו 14

 הנחרפת אשדכ םכיתומצעו
 וידבע תא. הוהי די העדונו

 ! ויביא תא שעוו
 אובי שאב ;דוה' הנה יכ 1 5

 ויתבכרמ הפוסכו

 ופא המחב בישהל

 ; שא יבהלב ותרעגו

 טפשנ הזהי שאב יכ 16

 רשב לכ תא וברחבו

 ! ;דוהי יללח וברו

 זכירהטמהו םכישדקתמה 17
 ךותב דחא רחא תונגה לא

 ר'זחה רשב ילכא
 . רבכעהו ץקשהו
 : הוהי פכאנ ופסי ודחי

 עכהיתבשחמו סכהישעמ יכנאו 8

 תונשלהו יוגה לכ תא ץבקל האב
 : ידובכ תא וארו ואבו

 תוא שהב יתמשו 19
 זכיטילפ שכהמ יתחלשו

1 8 8 1 4 4. 56 60.1. 

 6 לכיהמ לוק ריעמ ןואש לוק
 : ויביאל לומג םכלשמ הוהי לוק
 7 הדלי ליחת שכרטב
 : רכז הטילמהו הל לבח אובי שכרטב
 8 תאוכ עמש ימ

 הלאכ האר ימ
 דחא זכויב ץרא לחויה
 תחא טכעפ יוג דלוי כא

 : הינב תא ןויצ הדלי כג הלח יכ
 9 הוהי רמאי דילוא אלו ריבשא ינאה
 : ךיהלא רמא יתרצעו דילומה ינא שא

 זס זכלשורי תא וחמש
 היבהא לכ הב וליגו
 שושמ התא ושיש
 : הילע ןכילבאתמה לכ
 11 הימחנת דשמ שכתעבשו וקנית ןעמל

 : הדובכ זיומ שכתגנעתהו וצמת ןעמל
 12 יננה הדוהי רמא הכ יכ
 עכולש רהנכ הילא הטונ
 םשיוג דובכ ףטוש לחנכו
 ואשנת דצ לע סכתקניו
 : ועשעשת שכיכרב לעו

 3 ונמחנת ומא רשא שיאכ

 ש תב ]5 רם 0 א

 םכילשוריבו 96. ומחונת 1. 4, 17, 18, 19, 50, 72, 76, 6)

1 ,144 1, ,110,112 ,108 ,106 ,96 :95 :93 

2 ,244 ,27 ,226 ,223 ,154,158,150:170,172,181,101,196 

 252: 184: קזנמס 4
 14. םככבבל ג, 016 126. = םככיתמצעו 1 2,317, 0 1

4'' (% ,101,102 ,9% :89 50/7276 20 

%% .176 :173 ;172 5 9 ,15 

 182, 210, 224, 227, 244, 24%, 258, 260, 294, 4. העדנו

 80, 93, 100 4. שאב הוהי 89. = ויביוא 4, 935, 2

 100. 9 ן

 15. אובי -- ) \ 1; 4: 17: 10: 72, 76, 80, 82, 03: 04: 95,

4 ,154 ,150 21 109,110,111,115,12)6,126 % ,106 

4 ,230 ,226 ,224 ,223 ,210 ,159:170,172:175:177.178,181 

 245: 252, 251, 255, 200, 204, 184. = ויתובכרמ 1, 17, 30, 56
2 ,246 6 ,223 ,106 ,181 ,140 ,144 ,108,111,112,113,125 

 258, 260, 184; קזותס 128. | המיחב 4, 30, 2, 76: 95: 90. 8%

 100, 111,125, 170,101, 224, 226, 260, 24. יבהלכ 4

 16. הנה יכ 6602. | ברחבו :%1.  רשב ק.138 76.  זרא
 יללח 1.

 17. םכירהטמהו --יר (טק.זג0 ג. לא קתמס תא 1%8.  תחא

 1, 60, 76, 8, 95, 6, ,6) 1,570 ול

 ז 80, 201, 224, 226, 263, 260, 271 /\, 4, 659 'ק, 687: קזנתגס 100

 113,130,136,144,1%0,1%8: (0ה6 גזז -- תחא ד 12%.  ילכוא

 281 --'.95. 7 ח 95.  ץסשה 7 352 7

 95: 96,109,113,116,126,136,141,150154,158,150,168,וס

 224, 244, 20, 258, 260, 270, 184 ; תטח6 1.294.  רבעכהו < 0

 --ע \1 - רבכעהו 150.  וידחי 18, 96, 251,260. ופוסי 74

1 1 ,80,96,106,108,100,110,111,112 ,18,19:23,60,76 

20 ,220 2 210 ,182 ,180 ,177 ,173 ,151,154,158 ,12% 

 259, 260, 270, 184: קזגמס 141 -- 066 ופסאי 4

 18. ככישעמו 80, קזנתסס 2. םכהיתובשחמו 3: 17: 93: 6

 116,151,181,106,102,108,12%, 262, 260, 384 - י.159--

 תבכיתבשחמו 80, קנס 72. | האב ,177 --ה 136. תא ז%
 30,224. | תונושלהו 4, 30, 72, 76. 89, 93, 95, 96, 00

 זו:,112,1ונ,125,116,150,154, 170, 172,176, 191,196.

 226, 244, 252, 270, 204, 184 -- ז"רנשלהו 0. ידבכ 6

,151,172,177 

 19. יתמשו -- מ טק. < 2: יתחלשו 10116 יתמשו 1.

 =םכהמ זז םביטלפ 1 ל, 1

 100,ז1ז, 14,116, 126,136,141, 151,155, 159, 2

 ל 10 226, 227, 262, 230 2% 200 204 270%

 6. לוק לכיהמ , 145. | םכלשמ --מ ₪6 3
24 ::125,136,181 ,100,112 ,108 ,106 ,96 ,93 ,30 ,17 

 7. םכרטב הדלי ליחת , 182. | ליחת קזותוס ליח* 108. םכרטבו

 56; 93:384- אבי 1: 4 30, 50, 72, 76, 80, 82, 80, 01: 94 5%
2,,, ,,106,108,100,110,111 .90 

0 ,210 ,155,158;159,170,172,17%,177,178,181,191,196 
,204 ,200 ,258 ,21 252 :245 ,244 ,224 

 8. ימ .תאוכ עמש , 246. = מ 2" - יז 25 5 6
,208 ,263 ,201 ,246 ,221 ,201 ,126,150,151,158,181,106 

 264 271 44. 204, 200, 484, 666 ; קזותוס 15% ; םטתס 71.

 לחיה 108 -- (06 לכוה זנז -- לחויה םכא 56. | םכא דחא ג.

 עג0 180. | םכאו 150-- םכ טק. 14 2 םבעפ -- ע עחזוס א

 99. | דהא קוס 1,125,244 10766 82 -- ת טק, 6.

 םכגו 150 -- םכגא 204. הדל 0.48

 9. ריבשא -- א 0. 45 6. רמאי -- * \ 1, 72, 76, 956

 181,198, 201, באו 76, 136, 16%, 384 -- םבאא 4.

 רומא -- הוהי רמא 3 -- רמאי רמא 244. | ךיהלא ₪00.46 3 -
5 

 10. םבילשורי 96,109. = יליגו ₪216 244. | היבהוא 96, 125: 4

 == היבהאמ 50. התא הילע ב
 10,11. ןעמל : הילע םבילבאתמה 6. 1.

 זנ. וקנת 108,10ס0,136,150,159,170, 106, 108, 244,204, 4
 -- וקנית וצומת 35 -- וקנית צח . דושמ 1, 4, 18, 60

 90, 6 108,100, 110, 11ז, 112, 113,116, 126, 139,

 ד, 158,ו70 77, 191, סו, 062006

 2%3:260, 204,384: קחותס 82,1ז15,126. | הימוחנת 5
6 ,100 ,106 ,96 95 ,93 ,72 ,60 ,50 50 ,30 220 

 126,141,150,151,158,168,ז70, ודב, 177, 188,182, %6

 224, 226, 244, 252, 253, 258, 260, 204, 384. | ןעמלו 242
 וצומת 1%8,196,4,17.93.109,111,12%, 224,384. | םבתננעתהו

 -- םכתגנעתהו םכתעבשו 96 -- םכתעבשו 10.  זיזמ -- וזמ 6
 200, 00 ; ץצונתס 95 -- [' (טק. ז4. 03 -- [ 2" (טק. 14 6

 -- םכבשפנ זיזכ 1. הדבכ 82,177,

 12. רמא 76. י יהטנ 2, 2430 00 2, 89 82,985, סל,

 :גו,דזל 1זכ01נ4,וו0,148,128, 116, 111,154, 155,דל02

,204 ,260 ,2%8 4 ,250 ,244,245 ,210 (226 ,224 ,178 .177 

 278,290. - הילא -- ה טק. 140 130-  ףםסמש 6

 155,170, 195,196, 223, 240 -- (סע6 ףסולש 96. | דובכ -- ליח

 224 זזוגזש. -- דובכ ילע 30. | םכיוג , 4. = םכתקניו -- םכתעבשנ
 224 )גז. | !אשנית 96 --ו,זף51.  עשעשת

 13. שיאכ קזותוס שיא יכ 95. | רשא , 5

 ויביואל 4,

 ןכ בו
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 שכישדחה םכימשה רשאכ יב 22
 השע ינא רשא השדחה ץראהו
 קדוהי םכאנ ינפל שכידמע

 : שככמשו זככערז דמעי ןכ
 ושדחב שדח ידמ היהו 23

 ותבשב תבש ידמו
 תוחתשהל רשב לכ אובי

 ! קדוהי רמא ינפל
 יב שכיעשפה שישנאה ירגפב וארו ואציו 24

 תומת אל שתעלות יכ
 הבכת אל םששאו

 ! רשב לכל ןוארד ויהו

 .1 .60 זיפ גיז

 שישרת יוגה לא

 תשק יכשמ .דולו לופ

 טכיקחרה זכייאה ןויו לבות
 יעמש תא ועמש אל רשא

 ידובכ תא ואר אלו

 ! שכיוגב ידובכ תא ודיגהו

 20  ככיחא לכ תא ואיבהו
 הוהיל ההנמ יוגה .לכמ

 זכיבצבו בכרבו שכיפוסב
 תורכרכבו סכידרפבו

 זכלשורי ישדק רה לע
 ואיבי רשאכ קדוהי רמא
 החנמה תא לארשי ינב

 ! קדוהי תיב רוהט ילכב

 21 שינהכל חקא שהמ םגו
 !.קדוחי רמא םכיולל

 צה ₪ תס 10 א.

0 ,544 :541 516 :51 ,526 ,524 ,486,497 ,468 ,467 :446 :421 
611 ,608 ,60 ,603 ,601 ,597 :593 .599 :58% :554 :575 :574 :567 

 618 : קזגתס 154, 201,220, 251,183, 5564: 10106 225, 540,646 .

 -- םכיולה 622 -- םםיולו :

 22. םםישדח 156, 159 -- םבישדחהו 109 -- שדחה ף9.-  ץראה

 4 השדחה , 182 -- השדח 4. רשאא 1. השוע ג7.

 96, 112, 150 2. תכידמוע 96 112, 125, 223, 2 םבאנ

 טק. 225 144 -- רמא 151 -- םכאנ רמא 1. רומעי 1
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 21. שדוח 281,284 -- שדחב 80.  ידמו -- ו \ 223 ; קזותוס 2

 -- דמו זזז, אבי 1, 1,17, 30 50, 72, 76, 80, 2 1 5

2 ,125,130 ,111 ,110 ,10 ,108 ,106 ,102 ,6 

29 ,226 ,224 ,221 ,210 16 2, 170 159 ,08 1 

 245: 246, 252, 251, 258, 260, 270, 281, 384 -- קזומס ואבי 80 --

 ואובי 0. רךשב -- ש טק, 4 תווחתשהל 6

 100,125,116, 144,252 ; קזגתס 113. | רמא נ 23 -- םבאנ 6

 24. םביעשופה 1, 06, 108, 112,130, 262, 4)2. | םכתעלת 6
 100,116,151,150, 258 -= םכעלות 144. | ויהו -= היהו

 ןואריד 12. /

 202, 687, 691. לא !0ק.4% 128.  םבישישרת 17 -- שישרת לא
 22 םכייאה דולה - יכשומ 6, 10, 112,126, 4

 תשק , %4- לבת 25: 67, )1,100, 16,116, 130,105, 230

 271 ג, ךסס. | ןייו 72 -- ןווו 96. | םביקוחרהו 1 2
 5,96, 116, 196, 244. 384-- כיקחרהו 150,181,224: קוס 1
 -- םביקוחרה 106, 112, 110, 140, 223, 226, 246, 252; 1

 258, 270, 204: קממס 82. | אל רשא (0ק.146 1. אלו ועמש
 150. תא ז".96,109.  ועמש קמתס 1:16. | תא ואר 5%.

 ידובכ 1% -- ו 82,102, 100,110, 11,113,136. 2

 ידובכ תרא ודינהו , 5 א ידובכ 2"-=
 1 \ 4, 82,102,10, 5, םביוגב , 4

 20. ואבהו ל. | לכ . 484. | לכמ םככיחא , 2. לכמ
 םכיוגה , 6,180,196. | בכרב 56, קזומס 224; תטתס +4

 םביבצב 25.50, 95: 96: 158: 224, 252: קותס 204. | םכידרפב)
 - רב: --םכ ב115-- קתתס םכזרפבו 96-= ד טק, 4

 = תרכרבבו 17,168,170 -- כ 2" 0ק.ז48 76. | אלע 14.
 ישדק , 3- םבילשורי 96. 100, 384. | רמא 558 4.  רשא 6.
 ואיבי פ5 4 -- יל ואבי 111 -- קנס יאיבי 50. | החנמה ,-

 תיב -- רמא 17, 23, 158, 253 -- ם5אנ 5

 21. םביוללו 1, 17 66: 93: 95, 96, 108, 136, 140, 150, 206 2

99 :379 :369 ,369 :367 ;166 :355 :342 :335 :300 :249 :249 ,246 
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 ןח יי זי יא

 הי של 1.

 תוכלממה לעו יוגה לע הזה ויה ךיתדקפה

 ! עוטנלו תונבל סורהלו דיבאהלו ץותנלו שוחנל

 והימרי האר התא המ רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 ! קראר ינא דקש לקמ רמאו 2

 ! ותשעל ירבד לע ינא דקש יכ תוארל תבטיה

 האר התא המ רמאל תינש ילא הוהי רבד יהיו 3

 ! קדנופצ ינפמ וינפו קדאר ינא חופנ ריס רמאו

 ככ לע קדערה חתפת ןופצמ ילא קדוהי רמאיו 4
 תוכלממ תוחופשמ לכל ארק יננה יכ :ץראה יבשי 5

 חתפ ואפכ שיא ונתנו ואבו הוהי שכאנ ;דנופצ

 ירע לכ לעו ביבס היתמוח לכ לעו שכלשורי ירעש
 זכתער לכ לע סשכתוא יטפשמ יתרבדו + הדוה 6

 ווחתשיו םכירחא שכיהלאל ורטקיו ינובזוע רשא =
 תרמקו ךינתמ רוזאת קדתאו |: םהידי ישעמל גְד

 'לכא ךוצא יכנא רשא לכ זרא םשהילא תררבדו

 .ילא קדוה' רמאיו

 1 רשא םשינהכה ןמ והיקלח ןב והימרי ירבד

 2 קדוהי רבד קדיה רשא |: ןמינב ץראב רותנעב

 שלשב זרדוהי ךלמ ןומא ןב והישאי ימיב וילא

 3 ןב םיקיוהי ימיב יהיו + וכלמל קדנש קררשע

 הנש הרשע יתשע שת דע הדוהי ךלמ והישאי

 זרולג דע קדדוהי ךלמ והישאי ןב והיקדצל
 ! ישימחה שדחב םכלשורי

 ןטבב ךרוצא שרטב :רמאל ילא הוה' רבד יהיו
 שכיוגל איבנ ךיתשדקה שחרמ אצת םרטבו ךיתעדי
 6 רבד יתעדי אל הנה הוהי ינדא ההא רמאו :ךיתתנ

 7 רענ רמאת לא ילא הוה' רמאיו :ייכנא רענ יכ
 רשא לכ תאו ךלת ךחלשא רשא לכ לע יכ יכנא
 8 ינא ךתא יכ םכהינפמ ארית ללא :רבדת ךוצא
 9 לע עגיו ודי תא הוהי חלשיו !הוהי םכאנ ךלצהל

 10 האר :ךיפב ירבד יתתנ הנה ילא הוהי רמאיו יפ

+ 

 ץבה 21 5 ים 6 0 א

 11. יהיו קוחס רמאיו 130. | תינש ילא 249. | רמאל טק
 2. האר התא המ !טק.145 3. | האור 126,244,4,112,12%, 0

 394. | רמואו 112,12%--רמאו 150.  לקמ---האר ינא חופנ ריס
 לקמ 96. - ינא דקש לקמ :ק.140 ג. | רקשה 228 זק.

 האור 4,112, 12%, 244 -- הארא 2

 12. רמאיו (גע. זג5 19. | הוהי -- הו (טק.:4 112.  ילא ,0
 -- רמאל ילא 4. תרבטה 18.72,76, 89, 95, 102, 107,109

,10% ,101 ,187 ,182 ,152 ,140,150 ,136 ,112,115,125 

 201, 223, 246, 249, 252, 252, 2%8, 260, 394,601. | רארל 4.

 דקוש 60,112,12%.  ותושעל 4, 72, 2
02 ,258 ,263 ,244 ,226 ,106 ,181,182 ,154 ,120 ,12% ,112,113 

 260, 270, 284, 284, 280, 184; קנווס 2, 139 -- רושעל 6
 150,187 -- יתשעל 0.

 13. ירבד 136. | ילא , 76. 95 -- ילא תינש זזנ.'
 146, 201 -- תינשל 170. | רמאל תינש ₪0. :4- 2. האור 4

 25%2,112,12% -- |הימרי 190 =- והימרי האר ז,100.  רמואו 2,

 12%, 269 -- רמאי| 107 -- 1076 228 112. | פנ 4,18,196 ---

 הפנא גס. האור 4,108,112,12%.  'נפ| 95. | הנפצ %)

4 ,226 ,221,226 ,187 ,10 ,110 

 14. חתפת ןופצ 10ק. 3 1. הערה -- ה 1% קזנתס ת

 יבשוי 0, 60, 80, 05, ,,,,,,%6 זז 1

 260 --' 1% טק, 14 24 / י
 15. יכ 154. - ארוק 1, 2, 4.1950 2 16 2

178,191 ,177 ,175 ,172 ,149,151 ,116.116,12%,126,139 

 224, 22%, 226, 244, 240, 249, 2ף1, 260, 204, 184; ןותס

 141. | תרוחפשמ , 96, 384. -- (טק.1ג₪ 3--- ,,,7

 1%1,154,168,187. - תרוכלממ , 76 -- ו , 154, 223 -- רוכלממ
 ץראה 109 -- לממ 02.8: 4.  הנפצ 1, צב, ,,,

 187,210, 226. םכאנ ,זף. | ואסכ שיא ונתנו , 237.  ואפכ תא

 196.  חתפ ,76. | םכילשורי 3, 96, 107,100. | לעו :"-ו,
 76,112,145,294 --לאו 2%1. היתמח 3, 23, 50, 72, 76, 80,

 גונ,114,116,116,136,139,150,151; 154, 155,772, 95,

 222, 253, 2%8, 264, 271, 278, 279, 280, 2833, 286, 202, 24, 659 ג

 קזותס 141 -- היתומוח 1, 40, 60, 82, ף3, 95, 96, 106, 108, זו

 17,12%ף,176,181,182,191,196, 226, 237, 240, 2%1, 2%2, 209,

 384 -- היתומח 2, 102, 10, 170, 224, 226, 244, 260, 4 9,

 לכ 82 ירע , 95 -- הוהי ירע 14
 16. םכתא 1, 2, 3, 4, 10, 60, 72, 76, 80, 82, 8, 93, 95, 4

 106, 107,108, ז1ס0,וזו,1ו%,116,136,10,168,170, 175, 7

,270 ,260 ,28 ,23 ,244 ,237 ,226 ,224 ,178,181,187,196 
 294,384: עזנתוס 1 םכתעהע 19 -- הערה ג. ינובזע טק.

 ז8 82 --ו, 4. ווחשיו
 96,107,108,1:93:9%ו0ְפ,זו2,116,126,136, 145,150,184 גזה.
 172,19ז,1פ5,196, 201,244, 261, 260, 288, 100, 84, 1, 2

 666 ; קזומס 116, 224 ; !סזו6 4, 82,ו0-

 ז7. רזאת ז, 4, 18, 23, 24, 40, 67, 80, 82, סא, 101,102,
 נוס,1וז,1ונ,1ו4,116,128,130), 144,155, 0%,

 ז-רטנש
 נש

 1. והיקלח - - ירבד 116. תגןסהפ. 10, 224. | *רבד סא גס
 סז סזתה ; 130 -- תסמ 1תה]סז: 1, 2, 3, 24, 67, 82, 80, 91, )6.90

 1סס,1ז6,126,128,110,141, 144,176, 105, 230, 270, 280 --',

 72,258.  רשא --ר,76.  תתנעב 40,111.  ןימינב 106 74
.2 210 ,136 ,10 

 2. לא 1. - ןומא ןב , 6.
 שלשב דע 7. הנש , 4.

 2, 3. הדוהי -- (9) - - שלשב , 180, 1.

 ןבו 96. | ןומא סע ץומא 74.

 2. םםיקייוהי 6- דע -- (8) -- םםת ,1. םכות
 1ז2,136,2%ז8.  יתשע | 4,151 --' 0ק,14 )1,110. | הרשע ,
 1,12%ף0 -- ה ,76--ירשע קתתס 126.  הנש ,ף. | םבילשורי
 ף6,1סֶק, ספ. | ישימחה , 154 -- קזומס ישילשה 95 -- ישמחה 4.
6 150 ,140 ,136 ,100 ,108 ,106 ,8 ,80 ,72 ,50 ,40 ,18 

 224, 244: 263, 258, 260, 184 -- ישי טק. 1. -

 5. ךרצא 1, 3, 18,190: 23, 30, 50, 60, 72, 76 860 2

,,,, ,+ 106,107,108,10 9 

1910 ,178,187 ,177 :176 ,175 ,1%0,151,158,168,170,171,172 

,₪ 650 ,384 ,204 ,270 ,260 ,253 ,244 ,220 ,224 ,210 ,201 ,106 

 601, 659 1 תי, 666, 691 -- ךורצא 287, 659 -- רו טק. 3 9

 -- ו ₪ק.188 290 -- ךצרא 136. | ןטבב -- ב 1" תק. 88 4
 איבנ 55 80. | ךיתתנ , 130 -- ך 0ק.13*-

 6. רמואו 112. | הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 20, 95,151.  ינדא
 -- הוהי 4 1מו6ע הוהי 65 הנה !6טתשטע 6א 60. 7 - - הוהי
 כ - נסו פק הנה 19501. תל נפו. עז

 : רשא לכ לע יב יכנא 14.
 7. רמאיו 55 107. ילא הוהי ילא 4. | הוהי | 252. ילא ,71.
 רענ יכ 76. | יכ --י (טק.זגה 204. - לע א 100. | לכ 7
 196. רשא ךחלשא , 384. | תאו -- לאו 30 -

 תעו ֶדָנ -- אאו 1:16. | ךוצא עא זוז. | רבדא קצנמס -
 8. אריי סע 290. | שככינפמ קענמס 11%. | ךתא יכ טק,

 91. ינא , 109. | ךליצהל 1, 2, 18.10: 30, 60, 72,76, 80, 1
, 110 ,10 ,108 ,107 ,106 ,90 :95 :93 

 תו, זז,18,170, לק, 175, 170, 180 181, 182,

 226, 227, 244, 2%1, 2 22 258, 260, 270: 355,356; קזגתגס 2,

.4 6+ : 200 ,177 ,154 1290 ,113,128 

 9. חלשיו -- לש 2.148 112. | תא , 30. | הוהי - - - - ודי
 נק.185 168. - עניו -- לעני 384. | רמאיו -- אי טק. צג 4

 ילא ,168. | הנה -- האר 107 -- הנה אר 100.  ירבד תא 24
 פבר 9,106. הזה - - - ךיפב ,-

 זס, ךיתדקשה == ה קוס תףפ. = ביה , 106. = הזה , 6.
 םכיוגה לכ 1.  לעו -- ע ק.286 1. תוכלממה -- כ 066 ב 4.

 שתנל 23,72,110,12%5.172,176,176, 177 -- שותנל ו 0.
 ץתנלו. 60, 2, ₪ 176,17,172,17%,7ְ12% -- ץתנל 10) -- 1.

 89. - דיבאהל 95: 96; 177: 251, 298, 204, 384; תטתס 1.
 סורהלו , 196 -- םרהלו 1, 4, 23, 72, 82, 80, ף4, 110, 116,

 24 תונבלו זן, 100,101, 244. - עטנלו 1, 21, 20 99 95, 2

 110, 150, 170, 172, 264 ; קזנתס 7.



 05 ו

 קכירצמ ץראמ ונתא הלעמה הוהי היא ורמא אלו 6

 ץראב החושו הברע ץראב רבדמב ונתא ךילומה
 בשי אלו שיא הב רבע אל ץראב תומלצו זריצ

 יכמרכה ץרא "לא םככתא פציבאו :םשש םשדא 7
 יצרא זרא ואמטתו ואבתו קדבוטו קרירפ ללכאל

 ורמא תצל שינהכה +! קדבעותל שכתמש יתלחנו 8

 זכיערהו ינועדי קצל הקדרותה ישפתו קדוהי קדיא
 ולעוי אל ירחאו לעבב ואבנ םכיאיבנהו יב ועשפ

 קראו הוהי שכאנ שכתא בירא דע ןכל :וכלה ּס

 וארו וכייתכ ייא ורבע יכ =: בירא זככינב ינב 10
 : תאזכ התיה ןה וארו דאמ וננובתהו וחלש רדקו

 רימה ימעו םכיהלא אל המהו וכיהלא יוג רימי'הה 1
 ורעשו תאז לע םשכימש ומש : ליעו אולב ודובכ 2

 השע תוער םכיתש יכ : הוהי שכאנ דאמ וברח

 עכהל בצחל .םכייח זםימ -רוקמ ובזע יתא ימע

 0 | 0 ןפפתא

 18 קדנה ינאו !  שםהינפל ךתחא ןפ שכהינפמ תחת
 תומחלו ללזרב דומעלו רצבמ ריעל ויה ךיתתנ
 הינהכל הירשל הדוהי יכלמל ץראה לכ לע תשחנ
 19 יכ ךל ולכוי אצלו ךילא ומחלנו : ץראה םכעלו
 ; ךליצהל הוהי שכאנ ינא ךתא

 כ

 ינזאב תארקו ךולה : רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 דפח ךל יתרכז קדוהי רמא קרכ רמאל םכלשורי
 ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ
 .3 התאובת תישאר הוהיל לארשי שדק : העורז אל
 ; הוהי םכאנ םכהילא אבת הער ומשאי וילכא לכ
 .4 תיב תוחפשמ לכו בקעי תיב קדוהי רבד ועמש
 5 יב םככיתובא ואצמ המ הוהי רמא הכ : לארשי
 :'ולבהיו . לבהה .ירחא .ךכלימ ,!לעמ גקחה כ רוע
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 140 --ו 80. - יארו יעדו 109. | יארו , 107,128 --יערו 7

 --יא (טק.14. 114 -- א 2.140 72. רמו -- רמי 224 -- רמאו



 (2 ג.

 יתיקנ יכ ירמאתו ! הלא לכ לע יכ שכיתאצמ 5
 ךרמא לע ךתוא טפשנ יננה ינממ ופא בש ךא

 ךכרד תא תונשל דאמ ילזת המ :יתאטח אל 6

 שכג !רושאמ תשב רשאכ ישבת םכירצממ כג 7
 הוהי סאמ יכ ךשאר רע ךידיו יאצת הז זראמ
 ! שכהל יחילצת אלו ךיחטבמב

 יו

 ותאמ קרכלהו ותשא קרא שיא חלשי ןה רמאל 1

 ףונח אולה דוע הילא בושיה רחא שיאל התיהו
 בושו וכיבר וכיער תינז תאו איהה ץראה ףנחת

 יארו םכיפש ידע ךיניע יאש |! קדוהי םכאנ ילא 2
 יברעכ שכהל תבשי שכיכרד לע תלגש אל הפיא

 וענמו :  ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו רבדמב 3
 קריה חנוז השא חצמו היה אול שוקלמו םיבבר

 יבא יל יתארק התעמ אולה : שלכה תנאמ ךל 4

 .1 600 02 ןפתתפא

 26 ושיבה ןכ אצמי יכ בנג תשבכ :ךלא שהירחאו

 שהינהכו שכהירש שכהיכלמ קדמה "לארשי זריב
 27 זרא ןבאלו התא יבא ץעל םכירמא |: םכהיאיבנו
 שכתער תעבו םכינפ אלו ףרע ילא ונפ יכ ינתדלי
 29 תישע רשא ךיהלא היאו :ונעישוהו המוק ורמאי
 ךירע רפסמ יכ ךתער תעב ךועישוי כא ומוקי ךל
 20 זככלכ ילא ובירת קרמל | ! זרדוהי ךיהלא ויה
 40 תרא יתיכה תצושל !קדוה' שכאנ יב םכתעשפ
 קככיאיבנ שככברח הלכא וחקל אל רסומ זםככינב
 41 זדוה' רבד ואר םשכתא רודה |: תיחשמ .קדיראכ
 . עודמ הילפאמ ץרא כא ללארשיל יתייה רבדמה
 32 חכשתה :ךילא דוע אובנ אול ונדר ימע ורמא
 = םימי ינוחכש ימעו הירשק קרלכ ;דידע קדלותב
 43 ןכל הבהא שקבל ךכרד יבטית המ !רפסמ ןיא

 44. ךיפנכב כג ! ךיכרד תא יתדמל תוערה תא םכג
 תרתחמב אל םכייקנ םכינויבא תושפנ םשכד ואצמנ

 ער ₪ ₪ 8 0 יס

 141 --יביטת 1,72. 89,93,94, 116,150, 178, 182,198, 6 200

 271 4, 691 -- םי טק. 112. | ךיכרד 158,101 -- 6 ךרבד

 30. בג 128. | רוערה -- יעדת ג. | תדמל 2, 40 2
204 (260 ,28 ,251 ,226 ,224 ,116,141,144,150.152,172,187 

 271 4, 659 'ק, 691 -- אתדמל 82 --ינתדמל 4. ךכרד .96, 6
 --ך עת.

 24. םבד ,,96 -- אא םכד תושפנ ,. םכיניבא 2

 168, 182 -- םםינויבאה - םביקנ 258 -- םבי טק. 28 4.
 םביתאצמ -- םכית 10. 134- 1 יב קננממסס 1.

 35. יתקנ 89 0. ונממ 1,251 : קתנמס )6 ; םטמס 4

 וננה קצותנס 64 ךתא 1, 4, 20. 22 7 93: 94, 110 12

 155: 158: 197, 224, 249, 258,260, 283. | אול
 36. ילזת ,154. | ךיכרד 1,931,191. | ישובת 1, 2, 4, 10, זס
2 60 ,240 ,246 ,224 ,101 ,182 ,112,115,139:149:150,154 

 252: 258, 260, 264, 260, 271 4, 283. תשוב 12 1

., ,264 ,260 ,253 ,246 ,224 ,101 

 37. תאמ -- ת טק.145 96. | הז -- הוהי 251. | יאצת , 96 -

 ךחיטבמב = 96. = אלו -- לו טק. 14

 יחלצת 191,252, 8 -- חילצת 11% -- וחילצת

 1. רמאל \ 491. | הנה קזגמס 217.  וחלשי :,96. | שיא-*
 ק.זג= 3. - התייהו 158. | אלה 1, 4, 23, 30 725, 4
11 870 ,178,152 ,158 2 141,150 ,126 6 ,96 

 210, 224, 226, 240, 252, 254, 258, 260, 264, 26). ףנח 2

6 226 ,224,225 ,191 ,173 :155 :154 ;150 :115 :94 :93 :589 

 252: 258,260,264. | ףונחת 187, קעומוס 168 -- ףינחת 22
 1סע6 11. אוהה 100,102, 130,178 ; קדנתס 1

 דוע ילא 6
 2. ךיניע ווק. 185 144 -- ךייניע 4. = םבייפש 3, 21; 24, 10, 2
6 ,, ,144 :149 ,126 ,116 ,115 ,82,112 

 178,180, 20ז, 225, 227, 240, 2%2, 286, 200 | קזונתס 141 ----

 קכיאפש 1,114,158 תאזפ. 187,101,224.  אופיא 07, 9

 224, 249 -- הופיא 149 -- אופא 4 אל 0. תלגוש 2

 224 -- [ רבכש 72, 145,149: 253, 260, 271 40 659'ק -- קונוס

 תרלכש 182 -- ל ₪0ק.140 80. | ךכרד קזומס 96. | יתבשי

 160, 237, 601 ; 10156 4- איברעכ 3. ךתונזב 94, 246 ----

 ךיתונזתב 30, 14% =- ךיתונזבא 154 -- י וס ו 1 -- היתונזתב 1.
 ךיתערבו 6.

 3. םכיביבר 1, 2, 4, 23," 5,

 ז49,150,158,172,173,176. 180, 182, 187, 226, 249, 2, 29

 258, 260, 264, 260, 286 ; קזנתס 40, 82,11ָב, 130 (006 4

 שקלמו 8. | אל 1, 40, 72, 82, 80. 91: 01: 94: 96, 99,112
 ז14,ד15,116,126,128,110,144,150, 54,155, 72

,264 ,260 ,28 ,251 ,240 ,217 ,224 ,210 ,187,101 ,178,182 

 271, 279, 281, 284, 286, 290, 659 7 -- או טק. 146. 67 -- א ג.

 186 139. הנו ףָג. | ךל -- ך ₪07.746 4. | םכלכה --םכ ₪.

4 4 

 4. אלה 1, 4: 30, 72. 82, 80, 03, 94, 4 ד 6

4 ,244 ,237 ,22% ,187 ,154,158,172,177,178,182 ,141,150 

 261, 251: 258, 260, 264, 204 ; 10766 1. תארק 122.30,
,1,,,ָ ,1,112 ,82 

 244, 260, 264, 271 4, 204, 659 "תי, 691 -- ארק 178 -- קומו

 יארק 89 -- תארק תא ףסָּג- | יל קחתס ךל 96. | יבא , 6.

 .קזותס יאצמת

,6 659 ,8 60 ,184 ,264 ,260 ,258 :253 :240 ,244 ,226 ,224 
 61 ; קנס 0 82, 91.113,141,252 ; (0ע6 1%4 --- ךינורגו 6

 -<- 1 0.14. ירמאתו , 4. שאונ , 19 -- 4.

 אל 1, 10, 10, 72, 9 82, 80, 102, 110, ָ,,,ָ,,,6

% ,252,253 ,224 ,210 ,146,151,154,158.178,181,182,101 
 260, 204, 394 -- או 0.185 139 -- אול אל 4 -- קו1תס יל 4
 יכ 170,178. | תבהא 128. | םכירז תא 224. | םכירחאו זז ₪

 ךלא ךלה 07. /
 26. שובב 4,150,182, 202 -- תשבב קזותוס 136, 0166 2

 הייתופנק 26 60 יי בנגה 1. "יב-- ל טק ב8 2 | שיבה ב

 קוגתוס 215 204- ושיבוה 1, 2, 3, 4: 10: 23, 10, 72, 76.
12 ,116,126 .93 ;91 

2 181 1% .17 6 2 155 :154 144,159 

25 ,251 ,250 ,240 ,246 ,244 ,217 ,224 ,223 ,210 ,196 ,197,191 
 259, 204, 260, 271, 270; 283, 284, 286, 202, 384; קזנתנס

 תיב טק.זג6 108 =- נב 115 -- תיב ינב 6. המה ,.

 =בכהירש , 176 -- םכהירשו 18,72,76, 89, 7, 2

 108, 201,221, 244, 204, 384: םטת6 224 -- םכ טק. 186 2.
 שכהינהכ 1, 2, 18:19, 30, 72, 76, 83, 89, ,,%6

2 .173,175,176,177 ,170 ,(110,139,141,150,154,158,160 

2 ,601 49 ,204 ,270 ,258 ,252 ,244 :227 ,225 ,224 ,201 ,11 
 601 : קוגתס 128,172: םטתש 181, 224 -- כ) טק, 4.

 םכהיאבנו 1, 76, 93, 107, 112, 144, 101, 196, 224, 244, 262, 42

 27. םבירמוא 4,112,126, 260. | התא 40. | ינתדילל 6
 165, 196, 264: 294 -- ונתדילי 89,111,116,149, 150,197, 1
 260, 184: ץותס 158,182 ; סת 244 --ונתדלי 18,110, 80, 1
0 .96.110.112,151,172,175,181,227,240.253 .95 ,3 
 270, 271 2; 2 659 'ק, 666, 61 ; קזותוס 113,141 ; םטתס 72--
 ינ (ק.145 154--' 2% טק. 186 82 -- וחתדלי 107 -- ינתדלי מא

 76. ונפ , 95 -- ינפ 72 -- הנפ קוס 3,196 -- נפה 4.
 ךילא 115. - ףרוע 4,96,126,149,196,269- | ורמאי ,14.

 המוק , 144- ונעישוה 7.

 29, היא תישע ךולעה 4 ומק* 4, 80, 154 -- ומיקי

 76. | םבאו 182. | ךעישו 4, 30, 93, 249 -- ךעשוי 151 -- ךועישי
 90. | תעכ קמוגס 150. | ךתער תעב , 384. | ךירע -- ךילא 6.

 20. ןובירת 40 -- בירת 224-- (טק.ז46 ףָּב. םככלוכ
 220. הוהי םכאנ 100. 18 4.

 40. יתכה 126,168, 246, 258, 260 -- תכה 253. | אל םככינב
 גל. אל ,282. והקל זס. | םבביברח ₪6 67. 8 םככיאבנ
 1, 260 -- םככאיבנ 30, 72, 03, 96, 114, 126,145, 72

 251. 252, 2 286 ; צנתוס

 11. רבד תא ז.  םבאו 150,201. - היליפאמ 96, 149 6
 82 -- הליפאמ 4,187 -- הי לפאמ 300. | םכימע 82. | ונדר--
 רך (גק.18. 96. 5 אל 1, 2. 4, 23, 40, 72, 82, 80, 01, 93: 94, 5%
 ספ, 112, 1ב,115:116,126, 128,150, 154,158, 101,210

.1 ,284 ,283 ,270 ,271 ,260 ,258 ;253 ,251 ,237 ,226 
 אבנ 1, 23, 10, 72, 93: 158: 251, 251, 258, 260,

 12. הלותב השא 201. כ הלכו 72. | הירושק 1, 2 4, 0
,179 ,154,158 ,150 ,140 ,139 ,126 ,116 ,93 
 182, 187,11,224: 2 226, 227, 228, 262, 2%2, 258, 260 ; קז!תוס

 20, 94, 130, 141 -- הרושק - ינחכש 30, 271 .
 31. יבטת 102,187 -- בטית 144 -- יביטית 4, 23, 309 0

 1542155: 158,172: 195: 210; 225, 249: 250, 251, 252,252 ; קזוותס
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 קרוהי שכאנ לארשי הבשמ הבוש תרמאו קדנפצ
 אל הוהי םשכאנ ינא דיפח יכ זככב ינפ ליפא אול

 ךיהלא .הוהיב וכ ךנוע עד" ךא (  תכלזעל הוטא 3

 ץע ירכ תרחת זכירזל ךיכרד תא ירזפתו תעשפ
 ובוש |: קדוהי שכאנ שכתעמש אל ילוקבו ןנער
 םככב יתלעב יכנא יכ הוהי שכאנ סכיבבוש זכינב
14 

 קדחפשממ םכינשו ריעמ דחא םשככתא יתחקלו
 יבלכ שכיער שככל יתתנו |! ןויצ שככתא יתאבהו 5
 ןברת +יכז החוההו (:  לליכשהו הדעד עככתא .ןערָו 6

 אל קדוהי שאנ קדמהה כימיב ץראב םכתירפו

 בל לע קרלעי אלו הוהי תירב ןורא דוע ורמאי

 תעב :דוע השעי אלו ודקפי אלו וב ורכזי אלו

 לכ הילא ווקנו הוהי אסכ טכלשוריל וארקי איהה
 ירחא דוע וכלי אלו םכלשוריל הוהי כשל יוגה

 ריב יגפל !הפהה .טכיפיבאל יערה כבל .תרוררש 8

 ןופצ ץראמ ודחי ואביו לארשי תיב לע הדוהי

7 

 5.0 'ע 10 א מ 5,

: 260 ,250 ,240 ,227 ,228 ,101 ,187 ,182 :155 ,154 ,150 ,03 :20 

 קעותס 4 הדוהי \

 11. הבושמ 1, 4, 30, 72, 80, 03, 112, 119 ָ,ָ 7%

; 260 ,28 ,2%3 ,2%2 ,20 ,240 ,240 ,242 ,237 ,191,224 17 20 

 קצנתס 1 הדגובמ 112,120: 187,202, 282. 288,260

 0 ךולה ד 2. 1: 72: 890200 00. .102, 122 116

 ל 176,178,182, 187, 101,195, 2 2250

 226, 246, 240, 251, 252, 252, 258, 260, 264, 28 ; קעותבס 2, 4

 הלאה דזה | הנופצה ספ == הנופש 12 30 273072 2 1

 9, 90 סת, דק ג2,דדכ, 111, 15,116, ך20,130,1נ1נ 19

1 ,237 ,230 ,210 185072 ,178 :176 ,175 :173 ,155 ,154 ,150 

2802 ,2881 ,287 ,286 ,284 ,270 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,252 

 290, 0010 659 ; קענתס 128 --(טק.1ג 139.  הבש קתותוס 1

 הבושמ 1, 4: 223 20, 72, 80, 03, 100, 112,111

,240 ,224 ,210 ,101 ,187 ,178,182 ,172 :154 150 ,149 :139 

 252; 252, 258, 260, 270: קזווס 4 אל ליב 15 50: 722

 112, 154,187,10ז, 201, 224, 252,253; 0 --אלו 160 --ל

 נק. 9. 126. - ליפא אול טק. 35 140. | הוהי -- (7) - - אול ,

 182. - ינא ;154. | אול 94,217 -- א 150 רטסא 4
 12. 224 תו ךיככה 187. ךכרַד 062. תחתנ 2 6

 178. | ילקבו 93, 94, 182, 195, 269 -- ילוקבוא 96 -- ולוקבו 7,
 10166 158 -- ב , 5. םכאנ רזא

 13:14. םבינב ובוש .: הוהי נק. 78. 6.

 ז 4. הוהי - - - ובוש ,64. / )מ

 184. - יכנא ,1זף -- הנה 4.

 20. ןויצב 182 -- ]!'צ תא

 18. *'תתנו 28 195 --" םככל -- ל גק- = 4.

 םכיעור 4, 112, 253. 258,260, 264. | יבבלכ 1 -- יבלב קזותוס
 ועדו 1ז2, קעומנס 4. םכהתא 4 העיד 4, 24

 לכשהו 1, 4: 10, 72; 82, 89, 91, 3, 96, 112, ,,%6

267 ,201,224 ,101 ,187 ,173.178,182 ;172 ,168 ,155,158 

 252, 253, 258, 260, 264, 6ף1 -- ליכ 1. 18. 4.
 16. יכ , 89. | וברת -- רת ₪טק.צג8 3. | ץראב --ירחא 14

 םכיבבשש 2

 החפשממ -- מ 2" טק. ג,

 כימיה 28. אלו זנ2,דסז : (סתש6 130. - ןורא , 94... תירב ,
 14%. אלו 1%-- ו \ 224, קזומס 201. | ןלעי (0ת6 67. | שיא בל
 23. אלו 2"--), 72,187,108,224. וב ₪ק.ז86 141 -- דוע

 אלו 37"--ו ,-

 םכהל דוע 4.
 אוהה 126, 130,159, 2

 210,224 קחותס 128, 141. | םבילשוריל 96. | הוהי 6
 וולנו 101. | הוהי םבשל טק. 8. 2. | םםילשוריל 96 -- םכלשורילו

 נף0. | ובלי תגק. 86 3 -- ולכ 185. | תורירש 1, 2 3, 4+ 1

9 ,15 ,11 ,112 ,102 ,96 ,93 ,91 :80 ;72 ,67 

 150,155,173,178,182,187,1ף1,195, 224, 230, 24, 281, 2

 258,260, 264,061 ' קוגוס 82, 141 -- תרירש 154
 18. םכהה ז,116 ; קזותגס 224, 2 הדוהי 6% לארשי < 6.

 ואוביו 126. | וידחי 96,187, 260,264; קזומס 201. | לע 2' וטק.
 130 126. | יתלחנה -- לחנה טק. 85 130. | תרא ,

 ככיתבא 1, 3, 4 1% 42 89, 94, 101, 102, 114, 118, 180, 4

 155,168,178,182,187,1ף1, 224, 237, 24, 250, 253, 200, 264,
 271,283 ; קזנתס 128,141 -- םכהיתובא 0.

 19. ינאו 40, 1609 9- תואבצ עונג 126 -- הוהי תואבצ 2.

 םכיוג ,3. רמואו +6 יארקת ו, 30, 72, 93, %

 101, 116,150, 154 תוהזק. 108, 1.

 ו אלו 4%-- אל יכ 4.

 17. תעב -- תע 1טק.תג=< 4.

 ודוקפי

2 4 

 6 זז זפאפפאו

 5 רמשי שא םלועל רוטניה : קדתא ירענ ףולא
 6 רמאיו : לכותו תוערה ישעתו יתרבד הנה חצנל
 התשע רשא תיארה ךלמה והישאי ימיב ילא הוהי

 לאו הבג רה לכ ללע איה הכלה לארשי הבשמ
 7 ירחא רמאו >: םפש ינזתו ןנער ץע 'רכ זרחת
 הארתו הבש אלו בושת ילא הלא לכ תא התשע

 8 תודא לכ לע יכ אראו : הדוהי התוחא הדוגב

 זרא ןתאו קדיתחלש ירכארשי הבשמ הפאנ רשא

 קרדוהי קרדגב הארי אלו ץדילא היתתירכ רפס
 9 התונז לקמ היהו :איה שג ןזתו ךלתו התוחא

 ! ץעה זראו ןבאה תא ףאנתו ץראה תא ףנחתו

 קרתוחא קרדוגב ילא קדבש אל תאז לכב םשגו
 ₪ הוה! כאנ.רקשב כא וב זדבל "רכב  קרדוהי

10 

 11 לארשי קדבשמ קדשפנ קרקדצ ילא ;דוה' רמאיו
 12 הלאה םירבדה תא תארקו ךלה : הדוהי הדגבמ

 צץ ב < ₪

 ירוענ 1, 2: 2: 23, 24, 20, 72, 80, 034 04, 99; 105,

 לו דופ,ד2ס ז4ס,נ20 ד04,1:5. 158,772, 17%, 777792

,268 ,23 ,252 ,249 2 ,224 ,221 ,210 ,190 152 

 260, 270, 271, 279, 283, 284, 286, 200, 204 ; קוננגס 82 -- רך טק.

 3 התא , 4

 רפה זו 2: 22: 24: 20, 07, 72, 02, 01, 00,100, 9

 צנף,128,130, 141,144, 156,168, 172, 180, 187, 210 2209

 246, 200, 2%4, 270, 290 -- קז1םס רוטיה 4 םכאו 4

 רומשי 99; 0 149: 15909 14 תרבד 1, 2

22 0 100 ,90 ,94 :93 ,80 ,82 :72 :10 :3. 

200,271 ,264 ,253 ,242 ,227 ,224 ,201,210 ,198 ,168,172,176 

 200, 400 1, 659"'תי. | ושעתו 1 -- יתישעו 6. לכותו טק.
:2 116 

 6. ילא ,ז76. = הדוהי ךלמה 182. | רשא תרא
 182,191,2ף0 -- רשא המ 246. | הבושמ 1, 3: 4, 30, 72: 80:

2,7 ,172 ,158 ,154 ,150 ;149 ,129 6 02,434 

 210, 224,226. 242,2%1,2%3,2%9,260:! קמתמס 128,141. | הכלוה

 ויס לס אויש | לכ "50 ה בב 1 2
172 ,158,168 ,10 ,140 1260 ,112,114,116 .96 :93 :72:91 

12 250 ,240 ,246 ,210 ,227 ,226 ,224 (210 ,195 ,182,187,191 

 253, 258,260, 264, 270, 283 ; קצונגס 1 תחת לאו -- תחתו

 154,182, 246: קנס 1.

 7. רמואו 4,112 --'רמאו ף6..  רשא ירחא 21. | התושע
281 ,260 ,252 ,2%2 ,246 :195 :17% ,149 :129 .115 ,112 :4 :2 

 קתתס 128. תא ;96. הלא ,182.  ילא , 96. | בישת תומס

 1. ארתו 40, 72, 80. 03,990, ד12,111,116,716, 150 2

 180. 191, 201, 252, 253, 260, 264, 271 4, 659'ק, 6ףז ; קזומוס

 172,178. |  הדנב זו, 4, 21, 10; 80: 02: 04, 112.:00, זז

 149, 154, 155: 158, 168, 178, 182, 187, 101, 6 240. התחא

.4 ,226 ,187 ,182 ,178 ,155 ,154 ;150 ,94 :93 :80 ,0 ,1 

 התוחא הדוהי < 4.

 8. האראו 240, םטמס 198 -- ארתו 187. = לכ, ,%
 1858. | תדא 80,154 -- תדוא 40 -- תודוא 4, 72, 112, 210 0

 258, 260,264.  הפאינ ז87.  הבושמ 1, 4, 30, 72, 80: 93 2

 1ו3,115,128, 149,150. 154,158. 172, 178, 182, 187, 224,

 250; 251, 253,258, 260 ; קמתס 92, 130,141. | ךיתחלש קזנתוס
 פפ - ה \ 252 -- היתחלש רשא 96. | תרא ,195. | היתתרכ 6

 ורב 25 -- היתותירכ זז, 42 20:72, 89, 2

 154,158.172,182,187,1ף1, 224,226, 21, 260 -- היתותרכ 4.

 הילא (טק.:6 82 --י,141.  הדגוב 80,102,112,114,173,
 224, 226, 242,261, 30 258, 260, 264; קצותס 130 ; (סע6 8

 -- הדוגב הדוהי התוחא < 156 -- הדוהי התחא 4.

 הדוהי 50 115.  התוחא , 2,11+ +, 587

 191,226, 250, 258, 260, 264 260: קזנמס 128. | ךלתו ,
 אוה 4 ,

 9. היהו --- יחיו 1,זז2, 172,224, 260. | לוקמ 72; 93. 99 2

 126,150,172,178,182,187,1ס1) 195, 224, 251, 268, 260 49

 269 : קוגתס 1, 2: 1,141.  היתוז 1:91. | תא 1,168,
 ץראה -- ץר ₪0ק.135 126.  ןבאה תא ףאנתו ,126. | תא 2"--

 תראו 6.

 ₪. לבב ן"- ב רקשב -- ( ג6) -- תאז טק. 8% 14

 הדגב 1: 4, 21: 30, 72: 93,96,149,150,154,155.158,168, 2

 187,191, 225, 228, 237, 249, 269 -- הרוגב 899. | התחא 2



6). 

 םיוג וב וכרבתהו הקדצבו טפשמב תמאב הוהי
 הדוהי שיאל ?דוה רמא הכ יכ + וללהתי ובו 1

 ! שכיצק לא וערזת לאו רינ שככל ורינ סכלשורילו

 הדוהי שיא שכבבל תולרע ורסהו הוהיל ולמה 4
 ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת ןפ םכלשורי יבשיו

 זרדוהיב :ודיגה | + שכיללעמ ער ינפמ קדבממ 5%
 ץראב רפוש ועקתו ורמאו ועימשה טכלשוריבו
 ! רצבמה ירע לא האובנו ופסאה ורמאו ואלמ וארק

 יכנא קרער יכ ודמעת לא וזיעה הנויצ סנ ואש 6

 וכבסמ קדירא קדלע !'רודג רבשו ןופצמ איבמ
 ךצרא םכושל ומקממ וצי עסנ שיוג זריחשמו

 ורגח תאז לע : בשוי ןיאמ הניצת ךירע המשל 8

 קדוה ףא ןורח בש אל יכ וליליהו ודפס וכיקש
 בל דבאי קדוהי שאנ אוהה םויב היהו :ונממ 9

 ,שיאיבנהו םכינהכה ומשנו שכירשה בלו ךלמה
 תשה ןכא קדוה ינדא קדהא רמאו : והמתי זס

 היהי שכולש רמאל םכלשורילו הזה שעל תאשה
 ! שפנה דע ברח העגנו ככל

 חצ חור םשלשורילו הזה שעל רמאי איהה תעב ג1

 1 ₪ 6 יז

 2. [רעבשנ 224. | הוהי ; 80.  טפשמבו 76; 95, זז -- קונוס
 ל 158. - ובו םכיוג וב (טק.86 112. | ובו -- ומשבו

. 271 
 3. הדוהי שיאל קזותוס הדוהיל 11 םכילשורילו 96 - יבשוילו

 םכלשורי 40, 2%1 -- םכלשורי יבשילו 2, 89,150,1%4.  רינ , 4.

 לא 8,112,168. | םביצוק 1, 4, 23, 30, 72: 9 2 96. 2

0 ,191 87 ,180,182 ,149.150,155,171,178 ,116,139:144 

 224: 240, 251: 253, 258, 260, 204: קעותס 82,

 4. ולומה 20. 72, 6 149, 190, 187, 191

 וריפהו 1: 2: 4, 30: 72; 89, 91, 93, 96, 90, 112,116, 6

,251 ,252 ,240 ,224 ,201 ,139:144,150,172,178.182,187 

 260, 264, 260 601 : קזנתס 82,154 0 +,

 תלרע 1. 4, 23, 30, 89. 6% 149: 150, 154, 178,182,ז87,זסזנ

 237: 249, 251, 251: 258. 260, 264 ; 106 72 -- רו טק. 186.

 139. | שיא [םק. 85 290. | יבשויו +, 71

 םכלשרי 1 -- םכילשורי 93,96. שאב קנגחס 99. = ןיא 74.
 עור 42 96, 112, 149, 187, 252, 258, 260, 204 ; קצנתמוס 1.

 םבבללעמ 96, 195 - םבהיללעמ -

 5. הדוהיב -- הי טק. 8. 130 -- ד קתנמס ה 1. םכלשריבו

 1 -- םכילשוריבו 93: 6. ורמאו 1%-- ורמא ג80 ; םטתחשס 1.

 ורמאו - - - - ועקתו \ 4- | ועקת 3, 30, 72, 89, 06. 2

2 ,172,178 ,168 ,153,154 ,116,116,126,128,141,1%0 ,114 

 101,201, 224, 220, 227, 253, 268, 260, 264, 271 4, 60 'ק, 61 ;

 6 82--ת (טק,זג8 01.  רפוש , 93.  וארק , 83.  אלמ 4

 -- ואלמאו 96 -- ל 00.18 91. | ורמאו 27-- ורמא 2, 2
 -- ךמע תא הוהי עשוה ורמאו 4. האבנו 1, 30, 82, )3; 140"

 154,179, 224, 237, 250, 251, 28, 260, 264. | ירע--ע קוס א

 99 -- מאו ירע 2:

 6. יאש 4. וזעה 195, 210, 249, 258 -- דיעה 112. לאו

 150.  ודומעת 112,187. | איבמ ןופצמ < 96. | ןופצמ , 21, 14.
 רבשו -- ר קזוומס ל 9. :

 7. וכבוסמ 112, 4. תיחשמ 96, 4. אצי עסנ טק. 7

 139. - אצי -253  | ומוקממ 2, 3: 24, 10, 72, 82, 59 2

 112, 117,126,728, 170, ז68,172, 178, 82, 187, 101, 2522

 2%9, 260, 264, 260, 270, 290. | ךירעא 91 -- ך . 173. = הניצת

 --\.191--' ק. 140 3 -- הנשת 160,187.  ןיאמ -- ילבמ
 ז1ף5.  בשי 1,10,82,80,03,126,150,154,168,180,224, 6 0.

 8. םכיקש , 115. | ודפס ,זנ6. | וללהו 4 -- ולילהו 1, 0 2
,258 ,251 ,240 ,226 ,101 ,187 ,130,178 1160 ,112,115 ,80 

 264, 691 ; קזותס 141 -- ולליהו 149 -- י 1" (גק.ג86 67. - בש
 קווחס םבש 0.

 9. דבאי-- + טק. 186 93,96 -- ב טק. 126. | םכירשה בלו--

 םכירשהו 93,154,182: קזנממס 201. = בלו , 72. | ומשנו הו םכינהכה
 11%. - םכיאיבנה 72-- םכיאבנהו 130, 270, 200 -- םכאיבנהו 4-

 10. רמואו 112, 2%8.  הוהי -- םכיהלא 1%8. | ןכא -- א קצגתוס

 ה 4.  רמאל םכלשורילו 0ק.146. 7. | םםילשורילו 6.

 זז. אוהד רמאי -- מ 0ק- עץ 74.

 הזה , 112.  םפילשורילו 4, 96 ; !סזו6 140 -- םכלשוריליו 4.

 תורזל -- (6) - - חצ ₪ק.ת88 17%. - םביפש 3:4, 3072,

 ןפפתתא

 אל 4 ו

4 | 60. 1. 

 10 יכנאו + שכיתובא תא יתלחנה רשא ץראה לע
 הדמח ץרא ךל ןתאו זכינבב ךתישא ךיא יתרמא
 יל וארקת יבא רמאו ?כיוג תרואבצ יבצ תרלחנ
 20 ןכ הערמ השא הדגב ןכא ! ובושת אל ירחאמו

 21 לע לוק !?קדוהי שאנ לארשי תיב יב זשכתדנב
 '- וועה יכ לארשי ינב ינונתת יכב עמשנ כייפש
 22 ובוש ! שהיהלא קדוה' תא וחכש םשכרד זרא

 ךל ונתא וננה שככיתבושמ הפרא כיבבוש סכינב
 21 זרועבגמ רקשל ןכא |: ונהלא קדוה' קדתא יכ
 : לארשי תעושת וניהלא הוהיב ןכא כירה ןומה
 24 תרא ונירוענמ וניתובא עיגי תא הלכא תרשבהו
 ; שנהיתונב תאו םכהינב תא שכרקב תאו שכנאצ
 2% וניהלא הוהיל יכ ונתמלכ ונסכתו ונתשבב הבכשנ
 = הזה כויה דעו ונירוענמ וניתובאו ונחנא ונאטח
 ; וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו

 6 8 יי מ

 1 שכאו בושת ילא קדוהי שכאנ לרארשי בושת שא

 2 יח תרעבשנו : דונת לו ינפמ ךיצוקש ריפת

 צ 2 ת ₪

2 ,227 ,270 ,226 ,101 ,112,111,116,126,1%4,172,173,182 

 260, 264, 271 2, 284, 286, 651, 659 'ק, 61 : קזנתס 57
 201. בושת ג,20 72,020 000 הנ דו 11, 6 110

 178,1ס1, 201, 226, 227, 254, 260, 264, 270, 1 4, 651: 659'ק9

 61: קננותס 8,141,150 ; [סש6 154: םטתס 6

 20. הערמ - - ןכא טק. צ88 171. | ןכ קונוס ןב ףפ. יב קנזס

 יב 89,99.158. - לארשי תיב ₪ק.146 130 -- לארשי ינב
 לארשי -- לא (טק. 8 4

 21. םבייפש לע לוק טק.1גמ 1. | לע 0.188 4.  םביפש 6
 93, 168, 182, 191 -- םביאפש 187, 198, 201 תוגז8. 224.  םםינונחת

 110,145 -- סע ינינחת 2. ינב - תכ
 250, 21,297 --'נ !טק.86 130,154. - וועה -- וזעה קנווס 0
 128 -- ןועה 4. כיהלא קנת 06,182,2%2 -- ה 2" ב.

--- -13 

 22, םפיבבש 80,102. אפרא זו 23:72, ,,7

 1 2 182, 187,10ז, 210,224, 22%, 220, 227, 228, 6%

 249, 250, 252, 260, 264, 288, 156, 601, 602: קעומס 4,178 --ה
 (טק.18.2,3,94:130,15%.  םככיתבשמ 113,116,126,224 0 קנווס

 141 -- םככיתובושמ 3.96, 112, 139, 246, 252, 253, 260, 264, 260
 -- םככיתובשמ 196, 2%8 -- םכהיתבושמ קעותס 290 -- םכתבושמ

 72 ונאתא 1, 23: 20, 72: 151, 184, 158,772, 173, דס:
 250, 252: 0116 130 --ו (0ק.148 82. ךל ,72. | הוהי 6.
 21. ןכא - - - רקשל ,178. | תעבגמ 89,96. | םכירא 6.

 ןבא 2", 4 םכיהלא 4. העושת קנווס

 24. תשובהו 112,111,150,187 -- תשבה 224. | תעיגי 7.

 וניתבא 3: 4, 30: 72: 89: 94, 112, 115, 150, 154, 155, 2

 178,182,191, 224, 252,251, 258, 200, 204, 28; קזנמס 141 --

 ונתבא 187. ב - - - ונירוענמ (טק.זג5 130.  ונירענמ 182, 42

 2%2 -- ונרוענמ 3. | תא 2%-- תאו 187. | תאו :"- ו, 4

 תא 37-- תאו 4, 30, 96, 150, 158, 224, 253, 258, 260 ; 106 11

 םטתס 108. | םכהיתנב 1, 2: 4, 30, 72, 80. 93: 94,
2 .249 ,224 ,105 ,182 ,178 ,168,172,175,176 ,154,155 ,50 1 

 270 ; קזותוס 141 -- םככיתונב קצועתס 99 --- םכהיתו טק,+3- 4.

 2%. וניתשבב ז: 4: 72; )1: 03; 102, 112, 113, 140: 2 1%

 168,176, 187, 101, 224, 226, 246, 251, 252 -- וניתשובב 4

 וניסכתו 2 4, 72: 93, 149 150, 158, 187, 101, 224, 220, 246, 1;
 106 126 -- כ [0ק.180 113. וניתמילכ 7
 2%8, 260 -- ונתמילכ 72, 96, 149, 237 -- וניתמלכ 1, 89, 99, 2

 224,246. | ונאטה ,זסנ. | ונחנא --ה ₪02.86 126. | וניתבאו
4 ,155 ,154 ,150 ,116 ,115 ,102,112 ,94 ,80 ,82 ,30 4 :2 10 

 178,182, 224, 252, 253, 258, 260, 264, 283 --- \נ'תבא 2.

 ונרענמ 237 -- ונ'רענמ 23, 30, 150, 158,182, 224 --', 72, 2

 -- ונירועונמ 99- | דע ' סב, 96.154.178,1ף1. אלו טק.

 וניהלא - -= אלו ,4. י

 1. בושת :%--ו,זזז. | ילא 136. | םבאו , 80-- םבא 2
 96. | רוסת עמתס 182. | ךיצקש 80, 82, 99, 154, 224 ---ךיצוקיש

 95:96,149. - הוהי םכאנ ינפמ
 1 9, דונת -- רונת 112, 10:65 4.
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 תל 'תוא מע וא יכ |! רפוש ירוק קדעמשא 2

 שכימכח המה זכינובנ אלו המה םכילכס זכינב ועדי

 ץראה תא יתיאר : ועדי אל ביטיהלו ערהל המה

 יתיאר ! סכרוא ןיאו שכימשה לאו והבו והת הנהו

 : ולקלקתה תרועבגה לכו סכישער הנהו כירהה
 ! ודדנ שכימשה ףוע לכו שדאה ןיא הנהו יתיאר
 ינפמ וצתנ וירע לכו רבדמה למרכה הנהו יתיאר
 הממש הוהי רמא הכ יכ ! ופא ןורח ינפמ הוהי
 תאז לע : קדשעא אל ;דלכו ץראה לכ זדיהת
 יתרבד יכ לע לעממ שכימשה ורדקו ץראה לבאת
 שרפ לוקמ + הנממ בושא אלו יתמחנ אלו יתמז
 שכיפכבו שכיבעב ואב ריעה לכ תחרב תשק המרו

 יתאו ! שיא ןהב בשו' ןיאו הבוזע ריעה לכ ולע

 ידע ידעת יב ינש ישבלת יכ ישעת זרמ דודש

 .ופאמ יפיתת וושל ךיניע ךופב יערקת יכ בהז
 יתעמש הלוחכ לוק יכ : ושקבי ךשפנ סכיבגע ךב

22 

25 
20 

27 
2% 

29 
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 64. זצ. ןתתתפא

 אולו תרורזל אול ימע ערב ךרד רבדמב סכיפש
 12 ינא כג התע יל אובי הלאמ אלמ חור ! רבהל
 13 קרלעי םכיננעכ קדנה :'שתוא םכיטפשמ רבדא
 יכ ונל יוא ויסוס טכירשנמ ולק ויתובכרמ הפוסכו

 14 יעשות ןעמל שכלשורי ךבל ּהערמ יפבכ :ונדדש

 ז% לוק יכ : ךנוא תובשחמ ךברקב ןילת יתמ דע
 16 וריכזה |: שכירפא רהמ ןוא עימשמו ןדמ דיגמ
 שכיאב םכירצנ סכלשורי לע ועימשה ;דנה םכיוגל

 ! םכלוק קרדוהי ירע לרע ונתיו קחרמה ץראמ

 זכאנ התרמ יתא יכ ביבסמ הילע ויה ידש ירמשכ

 ךתער תאז ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד + הוהי
 ! ךבל דע עגנ יפ רט יפ

7 
18 

 19 אל יבל יל קדמוה יבל תוריק ;דלוחוא יעמ יעמ

 ! המחלמ תעורת ישפנ יתעמש רפוש לוק יכ שרחא
 20 זכואתפ ץראה לכ הדדש יכ ארקנ רבש לע רבש
 21 סנ קדארא יתמ דע + יתעירי עגר ילהא ודדש

 שתה [ 0 ₪ 6 70 א

 258, 260, 264, 260, 286, 659 7: קתומס 2,111, 154,201 ; 6

 67, 1. רפש 114 -- רפושו 4. תעמש 72 ,6)

0 ,258 :253 ,252 2570 ,221/227 ,178,201 ,40 ,150 128 

 264, 650 21, 659 'ק, 1. ישפנ , 176 -- 0:6 ושפנ 1.

 20. הדדוש 4,112, 4 םכאתפ 1: 2: 3: 23, 24, 30, 67, 2)

4 116 ,116 44 102 ,101 ,100 ,99 :94 :93 :91 ;80 ,82 

,175 ,155,168 ,128,120,110,141,144,150,154 
,270 ,264 ,260 ,2%5 ,253 ,250 ,242 ,217 ,210 :182,195 

 ודדוש 4,112,150.154, 253, 200--ו !טק.185 139 -- הדדש 4.

 ילהא ,168. | יתעגר 96--לכ עגר קוס 154. | יתערי 128, קזזמוס
 141 -- יתועירי 1, 2, 3, 72, 1123, 5% 5% 17

.4 ,191 

 21. כ1--1 קזומס 1 רפש 4.

 22. יתא 1.4.72: 82, 80,03,150,168,178,182,187,10ז: 4

 252: 253: 259, 200, 264, 283 -- 'תואו 112. = םבילבס 6 5

 המה םכינובנ אלו ,72,182. | אלו (נק.148 102. | םכינבנ 0
 ז16,126,172,173,22%, 226, 28 ; קזותוס 141 -- םכינוכנ 8.

 המה 2%-- מה (טק. 4 4. ,ם=5]) ם בו מ

 ביטהלו 1, 4 25, דל 00 2 14 178, 101, 2

 253: 29, 200, 204, 270 -- בטיהלו 0. אל 2%"-- אלו 7.

 23. יתיאר םצעמס יתיאד 150. | והות 06,112. לא 6

 141,150, 252,257, 260. - ןיא 113 -- לאו 71.

 24. םכירהה תא 2 260 240. םכנהו םטפ6 224 -- הנהו או

 1. םכישעור 4 72, 112: 140:154: 182, 187, 246, 262. "לבו

 טק. 86 ולקלקתי 6. 1
 2%. ןיא הנהו -- ןיאא 4- םכדא 4, דאה ןיא (טק.עג= 1

 171. ףועא 4. ורדנ 99, 1סעז6 ,.

 26. הנהו כ 9. | רבדמה \ 252 -- רבדמהו 187,191 -- ה ₪

 186 140. - וירע -- וירש 187. | ותצנ < 3,115,201 -- צת קב

 7 91,100 0 ינפמ 2%-- ינפזנו 2, 72,102, 1156 1%

2090 (0 ,8 ,2%3 ,226 ,210 ,191 :187 722 ,1 + 

 271, 28 -- 'נפכא 3, 1

 28. םכימש קזנמתס 262. לע 2"-- לע יכ 1. 10
 150. 7- ינרוזז 1, 4, 23, 30, 72: 93: 9506

 24, ָ, 2 קזווגס יתמחנ אלו , 224

 אלו 1*--ו,96.  יתמחינ 1 -- חנ טק. 86
 29. המורו 4, 93, 154, 187, 191, 230, 249, 251 -- קאותוס המודו

 89 -- המדו קזנתס 158 -- ימורו 1,112,253 -- 'מרו 102, 260 --

 ומורו 190 -- הברו 264. | תחרוב 112,150,187. | םביפיבבו .
 בשוי , 2561 -- 82, 50, 91; 99, 115,126, 154,

 224, 220, 249, 252, - םכהב

 40. תראו 3: 4, 30, 72, 82, 8,112, 1185, ,,%7

 158, 172, זדב, 191, 201, 224, 22%, 220, 5, 200, 264, 271 4,
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 התע , 93- םכתא 1, 40, 72, 80: 93, 115, 129, 7

 101, 224, 226, 253: 260, 264; קחונתס 4.
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 ךינב ךל חולפא תראזל יא ! שהיתובשמ ומצע 7
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 תצל קדזכ רשא יוגב םכאו קדוהי םשכאנ דקפא

 לא הלכו ותחשו היתורשב ולע : ישפנ שקנתת וס
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 187, 201, 227, 246, 240, 2%3, 260, 270, 271 4) 659 ק ; קננתוס
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 היתורשכ 190 -- ר (ס0ע6 ך 4 ותחשו -- שו קת. 8 ב

 הלב אל < 93, 201 -- א [טק. 4 היתשיטנ 1, 4

 22:72; 89,94,102,1ַזָב, 1 ,ָ, 252 ; קזותוס

 128 --היתישוטנ 237. | אל 1, 2, 30, 72, 82, 80, 03 92

209 2604 ,2%8 ,2%2 ,220 ,101 ,187 ,182 ,115,116,141,150 

 -- או טק. 4 -

 זז. יכ 201. - לבב 1, 20 720 80.06, 10ז 02, 1,

 172,182,187,191,224, 246, 249, 269, 270 -- דוב [טק.8 1

 -- ודגב 4 יב , 180, 182 -- קזותוס יכ ף9 -- תריב 1

 לארשיב 6.
 12. ושחיכ יכ ז. | רמאיו 1 -- ורמאוו 187. | אול ז" ק.[
 129.5 \ 115 דר ב 1290 75 90 9: זס ד 0

 155.178,180,187,195: 253,260, 260,300. | אובת אלו אוה טק.

 18. 128. | אולו 1%4,11%--אל 1-- אלה 150 אבת ,2
6 ,191,224 7 ,,, ,41 ,96,112,116 :80,93 

 249 2%2, 253, 29, 260, 204, 260 -- [טק. 4. 130. | אול 2" ₪.
,9 90 :93 :80 ,30 ,1 \ ( - 139 746 

,258 ,2%3 ,2%2 ,224 ,210 ,105 ,150,154,178,180,182,187 

 260, 271, 27ף, 280, 284, 286, 300 ; קע\תוס 82 -- ול טק. 286. 1

 -- או ק.14 128.  הארנ אול -- הארת אלו 72.
 13. םכיאיבנה 173 -- םכאיבנהו 1 היהי קזגנגס 01 -- ויה

 93 7- רבידהו +.

 14. ןכל , 96. | יהלא , 2.

 168 -- תואבצה 7.

 ירבד תא 5-

 תואבצ טק. 136. 4, 128 -- לארשי

 ןתונ :1נ2, 113,126, 150,246, 2653, ),.

 שיאל 182. | םכיצעל 1,176,187, 0

 םכיצעלו 182. | םכתלכאו -- ת טק. 186. 6.
 15. 1 17 (גק.זג 173. ןתא גסַפ. ג 4"-- רשא יוג
 אל ,187. עדת אל גק.8. 82. משל 7,

,254 ,250 :237 ,182 ,178 ,176 ,172 ,165 ,128 ,114 ,102 

 6 60 .זצו ןפפצתאי

 היפכ שרפת חפיתת ןויצ תב לוק הריכבמכ הרצ

 ! סכיגרהל ישפנ הפיע יכ יל אנ יוא

 ו

 1 ושקבו ועדו תצנ וארו םכלשורי תרוצוחב וטטוש
 טפשמ השע שי םכא שיא ואצמת םכא היתובוחרב
 2 ןרמאי הוהי יח שאו : הל חלסאו הנומא שקבמ
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 6 ןכ לע + זרורפומ וקתנ לוע ורבש ודחי קדמה
 דקש רמנ סכדדשי תוברע באז רעימ הירא שככה
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 הלא לעה !וטפש אל םכינויבא טפשמו וחילציו 9
 אל ;רזכ רשא יוגב שא קדוהי םשכאנ דקפא אל

 : ץראב התיהנ הרורעשו המש : ישפנ שכקנתת 0

 טכהידי לע ודרי םינהכהו רקשב ואבנ םכיאבנה 1
 ! התירחאל ושעת המו ןכ ובהא ימעו

 ו
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 -- םככתאטהו 4 :
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 -- עקתב 154 -- עוקתכו 112,1%0,260. לע 158. | לארשי תיב

 116.  הער--ר ₪72.48 93.  רבש 1.
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 242, 263, 260, 264, 20 ; קונוס 141 -- הית טק, זג4- 6

 6. תואבצ , 96,187. | היצע 191,251. | לעו ::6. | םכילשורי
 96. | הללוס 4, 30, 72, 82, 89, 93, +,

 ז 54 171,182, 187, 11, 224, 22%, 240, 246, 2%1, 23,260 ; קזוומס

 94 אוה 182, 210. | רקפה 260. | הלוכ 1:2, 158 -- ןלכ
 602, 5. קשוע 9.

 :6% ןפתפא]

 16 ! םירובג שכלכ חותפ רבקכ ותפשא !רבדי הפ
 17 'לכאי ךיתונבו ךינב ולכאי ךמחלו ךריצק 'לכאו
 ירע ששרי ךתנאתו ךנפג לרכאי ךרקבו  ךנאצ
 18 םשכגו ! בףהב קדנהב חטב קדתא רשא ךירצבמ

 ! הלכ שככתא השעא אל הוהי שכאנ המהה םכימיב
 19 וניהלא הוהי הרשע קרמ תחת ורמאת יכ קדיהו
 םשכתבזע רשאכ שכהילא תרמאו הלא לכ תא ונל
 ודבעת ןכ םסככצראב רכנ יהלא ודבעתו יתוא
 20 בקעי תיבב תאז ודיגה : שכל אל ץראב םכירז
 21 םשע תאז אנ ועמש :רמאל הדוהיב הועימשהו

 הל םכינזא וארי אלו םכהל םכיניע בל ןיאו לכס

 22 זכא הוהי שפאנ וארית אל יתואה ! ועמשי אלו

 קח םכיל לובג לוח יתמש רשא וליחת אל ינפמ

 ומהו ולכוי .הצלו ושעגתיו והנרבעי הלו םלוע
 21 ררופ בל היה הזה זכעלו |: והנרבעי אלו וילג
 24 אנ ארינ שכבבלב ורמא אולו : וכליו ורס הרומו
 ותעב שוקלמו הרויו פשג ןתנה וניהלא הוהי תא
 2% וטה שככיתונוע |: ונל רמשי ריצק תוקח תעבש
 26 ואצמנ יכ !םשכמ בוטה וענמ שכיתואטחו הלא

 לג 1 2

 %אלו 96. - עמשת ,126 -- מש טק. 14 2.
 6 קב 2, | כלוב 156. = םכירבנ 23

04 ,277 ,270 ,200 ,24 ,237 ,226 ,224 ,172 :144,155 ,128,141 
 4 רבקכ 36 ךנפנ 60.17 [טק. 4 .

 17. ולכאי , 4, 60 2. ךיתנבו 15 4, 22, 10, 72, 80: 01, 42

191 ,180,182 ,176,178 ,158 ,154 ,150 ,116 ,115 ,112 ,96 
 249, 259, 260, 264,284. | לבאי 1"-- לכאי| 224 <- ולבאי

 אאא ךנאצ 175. | ךנאתו 253. | ששורי 1, 2, 4, 82, 80, 2

2 .176 ,17% ,158 ,155 ,150 ,144,149 ;102,112,111,116,139 

 1סז, 224, 220, 227, 228, 240, 257, 258, 260, 264, 260, 271
 2סס ; קוס 94. | ךרצבמ 102,172,187 -- קננמס יירצבמ 1

 רשאא 6. התא , 6. הטוב 2, 01, 93: 96, 100, 102, 2

 1ז1,ד16,141, 144,150, 100, ז75, 176, 187, 210, 217, 246, 252

5 ,1 100 ,288 ,2%3 

 18. שכג 26. | םככתא -- ת קנומס כ 1.
 . 19. הככ הוהי 2: תבהלא 1, 2, 4, 23, 24, 92, 01.00%

7 ,168,172 ,155,198 ,154 :141,150 ,114,129 ,102 

 101, 224, 240, 254: 0 יתא 1, 20, 72, 80,923, 04: 90. 52

 150, 154,158,182, 187, 101, 224, 200,264, ודבעתו -

 םכתבעתו 187 -- 9166 ורבעתו 1%8. | רשא רכנה 96. | םככל
 קזותוס םכהל 11% -- םכמל +.

 20. הועמשהו 116 -- הועימ טק. ז85 ס1. | הדוהיל הדוהיב 9.

 21. ןיאו -- ] 0ק.ג86 150 -- םכהל ןיאו זא וארי טק.

 צג 126. - םבינזוא 96 -- םכינזאו 145,150, 182 ; קננתס 4.
 >בהל 1 אלו 2"-- ו,

 22. יתאה 1, 10, 72, 80,116, 224, 268, 2604. אל 1%"--

 אלו ץ2. | וארית אל יתואה [גק. :ג. 247. | שבאו 7 6
 198: 251 2 260 ; קזנמס 4 רשא 21:85 2 לח 2 0

 96,וסנ, 22%: קתתמס 141. | קוח 06. | אלו :--ו, 0
 וסס,1ז6,126,150,201 -- ק.1845 130. | והנרבעי 1"--הנ טק.

 140,100. >< והנרבעי - - - - - ושעגתיו , 96. 195. | אלו 3%--ו ,
 ו לב קה ומהו לכו ג. והנורבעי 6.

 23. הזה ,. היה , 5- ררס 182, 4.

 222." וכליו"ורפ < 7.
 קשה יג 2כ 2 5 205 21, 40, 725.82, 90,017, 03, 04, 2
5 ,1897 ,182 ,180 ,178 ,155,172 ,154 ,150 ,113,117,116 

 210, 224, 252; 2%3, 28, 260, 271, 281 ; קזותוס 128,168 -- א)

 טק. 46. 4. ןתונה 1, 4, 102, 112, 111, 126, 144,140

 187,101, 225, 246,240, 2%1, 253, 258, 200, 264, 260 ; קז1זגס 141 ;
 1076 1. הרוי + 112, 11%, 116,141,150,187,224, 2

 264, 271 4, 400. 659 "ק, 691 ; קזותוס 182 -- הר') 23, 4
9 ,271 ,217 ,228 ,105 ,180 ,172 ,155 ,144 :130 ,126 ,100 ,99 

 283, 284, 286, 4סס 1 -- וו גק.ע48 82. | שוקלמו -- תג. 4

 ןושארכ תרועובש 72, 93: 112, 115, 149, 150, 187 ---

 תרעובש 40, 80, 126, 139, 154, 158, 180, 1)ז -- תרועבש 2

,253,268 ,250 ,240 ,228 ,210 ,178,182 141,155,171 ,116 

 264, 260, 279, 283, 284, 286, 659 ; קז1תוס 2, 82.  תוקח , 242--

 ו ב 1 89, 94, 126, 154,191, 2%8, 260, 264 -- תוקוח 4, 6%
 150,158. - .ךומשי 4

 הרמו
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6) 1. 

 זכיתדקפ תעב ?םכילפנב ולפי ןכל ועדי אל םילכה
 ללע ודמע קדוהי רמא הכ  !קדוה'! רמא ולשכי 6

 ךרד הז יא שלוע תובתנל ולאשו וארו םכיכרד

 ורמאיו סככשפנל עוגרמ ואצמו קרב וכלו בוטה
 לוקל ובישקה זכיפצ םככילע יתמיקהו :ךלנ אל גל
 יעדו שכיוגה ועמש ןכל : בישקנ אל ורמאיו רפוש 8
 יכנא הנה ץראה יעמש : שכב רשא זרא קרדע ז)

 לע יכ שכתבשחמ ירפ הזה שעה לא הער איבמ

 הז המל : הב וסאשיו יתרותו ובישקה אל ירבד 0
 קחרמ ץראמ בוטה הנקו אובת אבשמ הנובל יל

 ןכל :יל וברע אל םככיחבזו ןוצרל אל םככיתולע 1
 סכילשכמ הזה שעה לא ןתנ יננה הוהי רמא הכ
 : ןדבאי וערו ןכש ודחי זכינבו תובא שכב ולשכו

 יוגו ןופצ ץראמ אב שקע קדנה קדוה רמא קדכ 2
 וקיזחי ןודיכו תרשק |: ץרא יתכרימ רועי "לודג 3

 יכעו קרמהי םיכ כלוק ומחרי ילו אוה ירזכא
 תב ךילע ץרמחלמל שיאכ ךורע ובכרי :םיפוס

 ונתקזחה הרצ ונידי ופר ועמש תא ונעמש : ןויצ 4

 6 8 ןפתפאו

 קרללס םכלשורי לע וכפשו ?רצע ותרכ זרואבצ
 7 רוב ריקהכ : הברקב קשע הלכ דקפה ריעה איה
 לע הב עמשי דשו סמח התער הרקה ןכ הימימ
 8 עקת ןפ סכלשורי ירסוה |: הכמו ילח דישת ינפ
 : הבשונ אול ץרא הממש ךמישא ןפ ךממ ישפנ
 9 תיראש ןפגכ וללועי ללוע תואבצ הוהי רמא הכ
 ס ימ לע ! זרולסלס לע רצובכ ךדי בשה לארשי

 אלו םכנזא קרלרע הנה ועמשיו הדיעאו הרבדא
 הפרחל שכהל היה הוהי רבד הנה בישקהל ולכוי
 11 יתיאלנ יתאלמ הוהי תמח תאו : וב וצפחי אל

 ודחי םכירוחב דוס לעו ץוחב ללוע לע ךפש ליכה
 ! םכימי אלמ זכע ןקז ודכלי השא שע שיא כג יכ

 12 יכ ודחי כישנו תרודש םכירחאל שכהיתב ובסנו

 11 יכ !הוהי םשכאנ ץראה יבשי לע ידי תא קרטא
 דעו עיבנמו עצב עצוב ולכ זכלודג דעו םכנטקמ
 14 ימע תב רבש תא ואפריו ! רקש השע ולכ ןהכ
 : פולש ןיאו שולש שולש רמאל קרלקנ רע
 15 כג ושובי אל שוב שג ושע הבעות יכ ושיבוה

 להב 22 עפ זס אא.

 הבעת 1, 8,158,178, 258, 260, 264 -- הביעות 154. | ושע 6

 השע ג -- ע טק. 84. 4 םכג 1%-- םכנו שב 09

 187. ושבי 1: 3: 4, 23: 89, 94, 114, 115, 1560 6%
 172:173:175,178,180, 210, 225: 240, 252 -- ושו טק. 4

 םכג 2%-- כנו 1 םבלכה 1.1ז3,דוג, 21, זס

 187,191. | וליפי 4- | םבילפונב 112, קזגמס 82. | םכתדקפ
 72: 89, 100,191; 7. רכה ה אנ נס

 16. הכ יכ 150,251.  הוהי רמא הכ [טק. 4 82. | ודמע קצותוס

 ודמע לע 237. | וארו , 195. = תוביתנל 1, 3, 4. 23: 60
,+,, ,112,114 ,96 :94 :93 :91 

01 ,106,108 ,101 ,158,160,172,173,176,178,180,182,187 

 210, 225. 220, 227, 252, 253, 2%8, 260, 260, 271 2, % רה

 06 144, 601 -- תביתנל 30,154,224. | םבלע 8. | הזיא 4
 158,224, 259,264.  הז--ה !טק.135 139.  ךדד 269--ךררא

 ( א 604) 5. ובוטסה 2. עוגרמ -- עוג גת. 4 0.
 17. יתזכקהו 2: 3, 24, 82, 0, 100,114, ,,,,,

270280 .200,258 ,252 ,201 ,242 ,226 ,228 .170 ,172 :155 

 289, 659 1 -- 'תומיקהו 96, 112,149,187 -- יתומקהו 9

 םבהילע 12- =ביפוצ 2: 4, 72, 16 1490 17.

 224, 251,258,260,2640 (0:86 140. | ובישקההו 7%

 191; 224, 253,258, 260. | רפש 114. אול 4
 18. ועדו 93.158,191 ; קמתמגס 1,96,187.  הדע פי 148 1--

 הד טק. םכב םטפס הב 1.

 19. ועמש 145. לא -- לע 4. 30, 80, 154, 246, 268, 260 --א
 1טק. ע46- 4 םכתובשחמ 3. 23, 24, 67, 96, ף), 100, 101, 2

 112,1ו1,114,116. 126, 130,130, 141,144, ,
,1' 100 ,200 ,288 ,278 ,270 ,2%2 ,246 ,242 ,210 ,225 :176,195 

 6:00 יב לכ לע 30.72: 3,150,154,192,וסזב

 1066 130. | לע יכ --יכ לע יכ 96. | יתרותו , 96 -- יתרותבו 1.
 20. המל -- ל טק. 130.י יל הז טק.188 173. יל 2

 150,191. הנבל 30, 96, 155,168,178,182, 246, 259, 4
 אבת 30, 72; 82, 80, 93; 90, 112, 126, 178, 182, 187, 191,

 226, 246, 252, 208, 260, 204, 27ז, 283. | אבסמ 173.  קחרמה

 89:93:96, 168, 249. םםכיתלע 1, 23, 10, 60, 82, 9 6

 1 44, 154, 182, 101, 224, 226, 268 -- םבכיתולוע , 6

 149, 168, 172, 187, 22, 269 -- םבביתלוע 150, 175,186 -- םככ

 [טק.זג 4. אל 1" ₪ק.ז88 4-- 2 128. | םככחבוו 6.
 21. ןתונ 1:2,150,246. | םכעה לא -- םבעל 72. לא - תא

 139, 201 ; קונתמס 1. םבילושכמ 4,112, 140,187,252,

 258, 260, 264 : סנש 139. | וידחי 260,264. | הערו %

 ודבאי ,195 --ודבאו 60,72.. 12 +,ץ,,,,, 87
 101, 226,227, 253,260, 264. 271 44, 659 'ק ; קצ1זחס 2 4, 2

4 ,178,201 

 22. הכ יכ 150. | ןופצ ץראמ --ןופצמ 20.  ץחאהא 6%

 21. תרשקכ קחוחס 99. | ןדיכו 155 -- ןודכו 253, 258. | ירזכא
 - 12 אוה -- המה 4, 120,150,182,101, 201, 271

 281 4. אל 30.72, 89,91,182.  ונמחרי קתומס 99. לע 4
 המחלמל חלמ 1 -- המחלמ 72,116,178: םטמס 182. 4
 24. ונעמש --- .  197,201,262. הפה , 252, דידי תא 6.

 ונתקיזחה 1, 4, 23: 60, 72נ 89, 93, 94, 96, 102, 6

 7. ריקיהכ 96. - ריב ז, 72,ז12,1ו9,141,1790 253, 208,200

 270, 271 8, 659'ק, 691: קממס 150,172, 201 -- תיב 176 --

 קזותס רזנ 158. | המימ 126 -- הימימ תא 180 -- (סז הימומ 2
 שכתער 94,178,180,187;3. | דושו 4, 30, 809, 6

% .253 ,252 ,251 ,250 ,246 ,226 ,150,154,173,178,187,191 

 200 ; קזותוס דימת , 7.

 8. ורפוה !0986 1 --ידפוה קממס 10. | םםילשורי 96. ךתישא
 168.  ץרא -- ריע 1. 251, 207. | אל 1, 2, 4, 30, 72, 80: 93
 ף6כ 112, 115, 116, 126, 139, 141,150,154, 9," 7

 101,195:224, 226, 2%3,258,200 ; קזנתס 82,128. הבשנ 6

,178 

 ללע ףִּב, 178. - וללעי ז, 30, 5% 9. הכ אא 4.
 180 --'י, 182 --'י טק.45 03. - תיריאש ף6. | בשהו 101 --
 ב קמתס ל 4.  רצבכ זו 40. 80, 01. 93, +,
 22002 תוליסלס 4, 96, 150, 158 : [0ע66 24 -- ה ,9-

 הרבדא ק. 86 4 -- הר טק.

 128.  הדיעא 128.  ועמשיו הדיעאו ועמשיו ף6. הנה 1%-- הנהו
 30, קונוס 144 -- הנהא 82. | הלרע -- ר , 96. | םםינזוא 6.

 אל 10- ..ולכי 22 20, 82, 178 ; קענגס הפרהל םבהל עי

 14 82. אלו 1, 2, 30 72, ,,,,, +,
271 ,200 ,2%8 ,240 ,227 ,224 ,201 ,101 ,187 ,182 ,178 ,172 

 289, 00, 601 ; 1סת6 82,128,130, 139. הכ 1. !

 גג. 4 הוהי 36 לע (טק.138 173.  יתאלנ 1, 2, 4, 03,962

4 ,2609 ,264 ,260 ,208 ,240 ,246 ,187 ,176 ,168 ,130,155 ,112 
 283 --' 1% טק. 1 ליכה , 191 -- '\ 2, ָָ%

 172 217 -- ליבה לכה 1.  ךופש 1.3.4, 2 80: 93, 96; 112 2

210 ,105 ,101 ,187 ,115,116,129:149:154:155:172,182 
6 ; 264 ,260 ,268 ,253 ,202 ,20 ,246 ,242 ,228 ,227 ,226 ,22% 

 140. לע ;4. | ללע 30 89,178. ץוחב קגנגס ץוחמ
 וידחי 152, 201, 210, 200, 204. "שיא ,זסו. | =כע 208. בג

 השא 2. םבימי -- יי 1% טק. 184% 4

 סל פ ןס6 הכו

 'ז2. םכהיתב , 226. | םבהירחאל עומס 15%. | תרודש -- ת ,
 268. - םבישנו טק. 246 82 -- םכימרכו 191. | ודחי ,2

 וידחי 10, 260, 264. הטא (0766 השא 4 רצ

 יבשי , 112 -- יבשוי 2: 90, 252, 253, 260, 264, 270, 284, 4.

 12. םכלדג 1, 82,154,179,284.  ןלכ 1"-- הלכ מ

 197, 73 297 -- שבלב 96 -- הלוכ 4-- ולוב 260 --השע הלכ 4.

 עצב 1, 2, 23, 30, 72, 82, 89, 032 )4, 112, ,,,442

8 ,240 ,246 ,227 ,226 ,22% ,101 ,178,182 ,155,158,172,175 

 -- ועצב 96 -- אעצוב 99. = איבנמ 112,154,180,227. ולב 2"

 -- הלכ 10, 72: 93, 90, 112, 116, 150, 178 187, 105, 226, 7

 240, 253, 260, 297 -- חלוכ 4, קוגממס 158. | השע , 228 -- השוע
 2 רקש השע [טק. 8 24

 14. ואפריו -- א , 101 -- פרו כ. 85 82. | תב , 1, 2, 1 9

0 ,260 ,264 ,254 ,227 ,176 ,172 ,158 ,144 ,112 ,102 ,99 :94 :91 

--2%2 ,240 ,130 ,128 .6144 -- 650 ,100"1 ,280 ,288.1 ,287 ,277 
 10ס. עגה 4. ומע 106 םכולש 1% % 3-2

 פולש 2%
 15. ושיבה 1, 23, 24, 67, 82, 91, 04, 90, 100, 101, 140 %

 ,242,2%4,270,175:176,22%. | הבעות יכ -- הבעותמ 1.
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 הוהי לכיה רמאל רקשה ירבד לא שככל וחטבה

 בוטיה כא יכ | המה קדוה לכ'ה זדוה לכה

 ושע שכא םטככיללעמ זראו סככיכרד זרא וביטית
 שותי רג !והער ןיבו שיא ןיב טפשמ ושעת 6

 שכוקמב וכפשת לא יקנ זכרו וקשעת אל הנמלאו
 ! שככל ערל וכלת אל שכירחא שיהלא ירחאו הזה
 יתתנ רשא ץראב קרזה םכוקמב שכתא יתנכשו
 שכתא הנה !םלוע דעו שכלוע ןמל זככיתובאל
 ; ליעוה יתלבל רקשה ,ירבד לע שככל סיחטב

 ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה 0
 זכתאבו : םכתעדי אל רשא םכירחא שכיהלא ירחא זס

 וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבב ינפל שתדמעו

 תובעותה לכ זרא תושע ןעמל ונלצנ שתרמאו

 רשא הזה תיבה היה שיצרפ תרעמה : ;רלאה ג:

 יתיאר קדנה יכנא כג םככיניעב וילע ימש ארקנ
 ולישב רשא ימוקמ לא אנ וכל יכ : הוהי כאנ 2

 רשא תא וארו הנושארב שכש ימש יתנכש רשא

00 4 

 0.1 ןפאתאי

 2% לרא ךרדבו זרדשה יאצת כא | ! קרדלויכ ריח
 26 ירגח ימע תב : ביבסט רוגמ ביאל ברח יכ יכלת

 דפסמ ךל ישע דיחי לבא רפאב ישלפתהו קש
 27 ןוחב |: ונילע דדשה צב! םכאתפ יכ םכירורמת

 ! שכרד זרא זרנחבו עדתו רצבמ ימעב ךיתתנ
 28 םכלכ לורבו תשחנ ליכר יכלה םכיררוס ירס סכלכ

 20 אושל תרפע סכתשאמ חפמ רחנ ! המה שתיחשמ
 30 וארק סאמנ ףסכ : וקתנ אל םכיערו ףורצ ףרצ

 ! םכהב זדוהי םאמ יכ םהל

0 

 ! רמאל הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה
 2 רבדה תרא שש זרארקו קדוהי תיב רעשב דמע

 םשכיאבה הדוהי לכ הוהי רבד ועמש תרמאו הזה

 4 רמא הכ |: הוהיל תרוהתשהל הלאה םכירעשב
 סככיכרד וביטיה לארשי יהלא תרואבצ ;דוהי
 4 לא ! הזה שוקמב םשככתא הנכשאו םםכיללעמו

 רה חת על 15 6 יי זי

 5. בשה 116, 253 --ביטה 30, 72, )4, 126, 149,
 קוומס 252 -- בטיה 1, 1, 23, 89, 96. 1 1

 155, 158, 173: 178, 152; 225, 226, 227, 2%1 -- קע!מס ביטית 1.

 וביטת 1, 72, 89, 3, 102,112,114, ,,,

 175: 176, 178, 251, 252, 260, 264 -- ובטית 158, 1ֶדָב -- ו , 1.

 םכככרד 72,115,178. | ראו ,182 -- ת טק. 6. תראו

 םבביללעמ -- םכביללעמו 246. = םככילולעמ 0166 2. | םכא 2"
 םכא יב 145, 225 -- םכאו 108, 200 ; קתומס 1230, 1%4-- םבאא

 195. ושע ,182 -- השע קתותמס 158 0700 4,178,191: םט6
 201. ןיב --' 066 ) ןיבו -- * טק. 4.

 | 6. רג קוס םכגו 30 -- רג ק 72. | םכותיו קתס 1. אל 9

 -- לאו ונות לא 187 -- לא 727, 6 7

 195, 201: 224, 246, 240, 250, 200, 601 ; קזננמס 141 -- 22

 89. | וקושעת ף3, 178, 260, 264, 260, 271 4, 284 -- ק \ 237 --

 תר טק בו 2 כה ירחא 112. = םםירחא , 70

 224 -- רחא [טק.ז8\ ובלת אל 14. אל 2" נק.

 80 -- לא 150,158 קתמס 141. 0 םבכל קנווס םכדל זס.
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 251; 253,258, 200, 264,269. | חוצרו ב, 150,153,158,101 --
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 םכיהלא \ 72 -- 1% + בירחא , 4
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 12. ימקמ 126,178, 249. | רשא ו", 258. | ולישב גק.ג[.

 128 ---',115,126,191,237 -- הלישב ףָּג, 150, 187, 23,
 264, 601 ; (סתש 72 -- הלשב 116,178,182,224 | קס 201 --

 יש [טק. עג. 24 ימש , 7. ימש שםכש < -

 םבש , 6: הנשארב 1, 3, 4, 23, 30, 72, 82, 80, 93, 94+ 4

 1ו6,116,128,160,172,173,17ף, 180, 182,197, 19%, 224 7

 26 ג קזו1תגס 1 וארו -- אר טק. זג(. 67 -- א !טק. זג%

 רשא ,176. | ול ,זפז. | ימע --ינב +
 12,13. ןע' -- (6) - - יתישע לוג 9.

 13. םככתשע 2, 40, 72,158,172,178,182,1פ1 : קזותס 2

7" ,79 ,144,149,150,154,159,172 :126,139 

260 ,200 ,29 ,21 ,22 ,240 ,229 ,227 ,226 .1959 ,195 

 271 ג : קומס 82,141 -- ינתקזחה 153 -- 2 קזגמס ה 7.

 2%. לא 1%-- לאו 150: | ואצת 2, 60, 72, 80 , 22
 179, 270, 271 2, 659'ק, 6ף1 : קנומגס 113,1156,141,201 --'.
 1 לש 2" אל 140. ןבלת 2, 60 72, 80 12, 2

 178, 187, 224, 270, 27ז 4, 650 'ק, 691 : קצומס 113, 126 0

 ז4ז, 150, 201 ; םטמ6 ף0 -- ,הבלה 4 ביואל 1000 72

 ף73,178,182,101:,6.99,112,115,116.119,150,168,172 2

 246, 253, 258, 260, 264, 270 ; קצגמס 82,141. | דונמ 1066 24

 26. ורגח קזווס ְסָב. ישלפתהו טק. 86. 140 -- ה, 6
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 סז. 93: 96: 90, 114, 116 128, 144כ 154, 168, 175, 178,182,

 228, 217: 242, 240, 21,258, 271, 278, 279 282, 284 286 ; קזנזתמס

 ז4ז.  יכלוה 40, 96 112, 187, 191, 226, 240, 251, 269, 4

 206. ביתיחשקב 1 2/1, 23 60 725 99/01. 02000 0
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,7 ,226 ,224 ,201 ,105 ,101 ,187 ,182 ,178 ,175176 :172 ,168 
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,191,224 ,187 ,182 ,178 ,176 ,158,168,172,175 :150,154 

 2525 קוומס 82, 94,139,141. | שכבת שאמ 22 3: 4, 30.72:
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 149,150, 155, 158, 101, 224, 252, 260, 264, 260, ףרצ 1נ

 4, 20, 72, 82, 80, 99, 224, 217 -- 106 ףרוצ +

 30. םכהב -- םבהל 178 -- םםב 4.

 2. 60. 21 187. | דומע 112, 149, 150, 187, 191: 224,
 260, 264, 282 ; 6 9%. הוהי 1%-- הוהי לארשי רבדה

 הזה -- הלאה םבירבדה 115. | תווחתשהל 39,96,154- = הוהיל =
 הוהי תיב זז. ,

 4. הכ יכ 251. | הוהי , 72. | ובטה 187 -- וביטסה
 72: 89, 99,102, 1ז2,1זנ,114,116,150,158,191, 226, 246, 2499

 252, 251, 260, 264, 271, 283, + רבברד 72, 220 0

 םככלילעמו ₪ 2 -- | גק.ז4- 4 ְ

 4 .יחטבת 187. לא 2"--לַע 30, 201, 224,226 -- א (טק, ג[,

 3.128.  רקש 96. | לכיה ז:%--יה וכ 106 1. תוהו לכה ג"

 7. הוהי 4" 15 +.
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 רמא הכ ןכל : שהינפ תשב ןעמל םשכתא אולה
 זכוקמה לא תכתנ יתמחו יפא הנה קדוהי ינדא

 קרדשה ץע לעו קדמהבה לעו שכדאה לע ;דזה
 ! הבכת אלו הרעבו המדאה ירפ לעו

 שככיתולע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא קרכ
 יתרבד אל יכ |: רשב ולכאו םשככיחבז לע ופס

 םכתוא איצוה סכויב שכיתיוצ אלו שכיתובא תא

 שא יכ |: חבזו קדלוע ירבד לרע םכירצמ ץראמ
 ילוקב ועמש רמאל םכתוא יתיוצ הזה רבדה תא
 שעל יל עהת טשהתאו שיהלאל םככל יתייהו

 ןעמל שכתא ;דוצא רשא ךרלה לכב םשתכלהו
 וכליו זכנזא תא וטה אלו ועמש אלו :ככל בטיי
 אלו רוחאל ויהיו ערה שבל תוררשב זרוצעמב

 ץראמ םככיתובא ואצי רשא וכויה ןמל : סינפל
 לכ תא םככילא חלשאו קרזה שפויה דע םכירצמ
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 םכביתלוע 93,177, 244 -- םכביחבזו םככיתולע 251. = לע ,
 22. םכיתרבד קצננמס 191 -- תררבד 115 -- שכתרבד 6

 תא , 1וזף -- טק. 1. םככיתבא 1,2, 4,18,10, 20, 50,

1 ,7 ,106 ,102 ,101 ,95 ,94 :93 :50 .83 ,82 ,760.80 ,72 

 ווו,וו2,114,115,116,150,15ז, 154, 168,170 2

,4 ;253 ,251 ,250 ,240 ,246 ,228 ,226 ,224 ,221 ,210 :196 

 403: 420; 477 : קוס 126,141. | םכיתיוצ אלו ,226. | אלו
 27- םכיתוצ 191, 264 -- םכתיוצ 40, 60, )5, 102, 107, 6

 128,150,151, 154,182, 225, 244, 250, 271 4 -- םכיתיויצ 4, 129

 -- םכו 0. 180 140 -- םכ , תכויכ 4. יאיצוה 49

,108 ,107 ,106 ,95 ,4( ,80 ,76 ,72 ,70 ,60 ,50 ,18,190 

140,150 ,120,116 ,125,126 ,116 ,111,112,115 

,7 ,227 ,226 ,213 ,212 ,206 ,172,177,181,182,191,196,199 
,7 ,106 ,402 ,207 ,4. 271 ,264 ,260 ,258 ,253 ,252 ,251 :219 

% ,367 ,366 ;161 :359 ,358 :337 :329 :327 :325 :319 :309 ,308 
6 ,468 ,461 ,417 ,428 ,421 ,414 .408 ,403 :392 :394 :377 :375 
 481, 486, 490, 505: 659'ק; 666: קזגנמס 82, 81,906, 187, 201, 40

 210, 224, 101, 107, 357, 358, 365, 404 -- %א'צוה 2, 3, 10, 01 --
 יאצוה 89,691 -- ואצוה 249, 1 2 וא א טק. 4

 םכתא 1, 2: 4.19: 24, 10, 50, 67, 72; 76, 80, 82, 01, 4. 9

4 ,,ָ,,,,,ָ ,10 ,108 ,107 ,106 ,101 ,100 

,4 ,246 ,244 ,220 ,224 ,223 ,203 ,196 ,101 ,182 ,177 ,170 ,158 

 2%8, 270, 277.94, הבזו - - - - ץראמ טק. 8. 4.

 דוצמ םבירצמ 112 -- םכירצמא 3. | רבד 7. הלע 5%
 19, 30, 50, 60, 67, 72, 76. 80, 949%, 96, 107, 108, ו,

721 72 ,1 ,130,140 ,116,126 ,114' 

% ,401 ,184 ,258 ,250 ,240 ,246 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,191 

 420, 477 -- הלו טק. 185 130. | הבזו , 224 -- הבז וא
 466, 423, 46ז -- חבזו םביהלאל +

 21. םבא \ 249: 325. תא \ 244,251, 253,200, 40%. | יתיויצ

 80,129 -- הוצא 2 םכתא 1, 4.19, 24, 67, 70, 80, 82,

12 4% ,108,111,115 ,10 ,106 ,101 ,6 :95 :94 :93 

,224 ,210 ,191,106 ,187 ,178,182 ,150,151,154,158,176 

7% 44 ,403 ,200 ,277 ,270 2% 2 :249 ,246 ,244 ,242 ,228 

 659 2 -- םככיתבא תרא 40 -- א 10ק. 188 130 -- 72 -- תמש

 םככתא 228. 5 ועמש לגג 15 -- [טק.ז48 82. ילקכבכ 1
 ף94,107,111,178, 283 -- וקב טק. 4 4 םכתייהו 4.

 שכהל 96,191. - םכיהלאל -- רמאל 19. | םבעל יהלאל 96 ---
 םכעל םככל 226.  ךרדה לכב -- ךרדב 350. = הוצא -- יתיוצ

 ןעמל , 107 -- ן טק. 3. 96 -- ןעמלו זו.
 24. אלו 1% 3 -- אולו 155. | ילא ועמש 384. | תא ,6
 -- תאל ג. | םכנוא 96. | תוצעומב 2, 3, 18, 10, 23, 30 0
2,,, ,1089 ,107 ,106 ,102 ,6 ,95 ,80 :82 ,80 ,76 :72 

7% "158,170 ,155 ,113,125,129,136,144,149,150 

2% ,1 ,252 ,244 ,228 ,226 ,22% ,224 ,181,182,187,191,196 

 260, 264: קתותס 4, 1, 94, 130, 141 -- תרצעומב 154, 227, 384

 -- תרצעמב תורירשב 2. 3, 4, 18, 10, 10, 50.72, 76.

2% ,,,,,,, ,107,108 ,106 ,102 ,93 ,80 

6 7 ,2 
,2604 ,283 ,246 ,227 ,226 ,224 ,201 ,181,182,187,191,196 

 260. 184 ; קזותס 82, 141 + (סח6 2%2-- תורירשכו 6 -- תרירשב

 154.244. רחאל 184.  אויהיו 96 --וכליו 120, 158, 177,253,
 24--26. םםנוא -- (33) -- ןכליו

 25. רשא , 80. | ואצי--וא [גק. זג. 128.  םככיתבא ,4

,109 ,107 ,106 ,102 ,95 ,4( :93 :89 ,82 :80 ,76 :72 ;50 :20 

 601 ןפתפאי

 ןעי התעו |: "לרארשי ימע זרער ינפמ ול יתישע

 קדוהי שכאנ קרלאה זוכישעמה לכ תא שכתושע

 ארקאו שכתעמש אלו רבדו שכשה סככילא רבדאו

 זסס

9 

 14 ארקנ רשא תיבל יתישעו =: שתינע אלו שכתא

 רשא םכוקמלו וב שכיחטב שכתא רשא וילע ימש
 ! ולשל יתישע רשאכ טככיתבאלו שכל יתתנ
 נז % תא יתכלשה רשאכ ינפ לרעמ שככתא יתכלשהו
 16 לא קדתאו :!םירפא ערז לכ זרא שכיחא לכ

 הנר שדעב אשת לאו קדזה שעה דעב ללפתת

 : ךתא עמש ינניא יכ יב עגפת ראו ץדלפתו
 17 תוצוחבו הדוהי ירעב טכישע המה המ האר ךניאה
 18 םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ שכינבה :םכלשורי

 שכינוכ זרושעל קצב קרושל שכישנהו שאה זרא

  םכירחא םכיהלאל םיכסנ ךסהו םכימשה תכלמל
 10 הוהי שכאנ םכיסיעכמ שכה יתאה :ינפיעכה ןעמל

7 2 1 5 2 

 לכ , 91,102.  םככילא רבדאו -- םככילאו 187. | םבכלא 4.
 רבדו 19%.  ארקאו --יתארקו 182. | םככתא -- םםכילא

 1 אלו ב" טק. 41. 'ףד

 14. תישעו 95- הזה תובל 250. לע עמ 101. | .תםיחמוב
 4:93:96 187, 264,270/284,280.% . ןב , 11 ב םבביתובאלו

0 + ,113,115 ,100 ,99 ,96 ,01 :67 :24 :21 :2 20 

 ז 44, 155,168, 172, 175,176, 182, 187, 195, 210, 224,242, 5

1 ,28 ,'1' 288 ,287 ,286 ,284 ,279 ,270 ,200 ,204 ,2%4 ,252 

 6%9.  רשא 1: הלישל 92: 96, 112,150,151,187,251; 2

 2%8, 260 -- הלשל 116, 224, 2%2 -- ולישל 4, 20 0

 ז 64: 173:191: 260, 271 3; קענתמס 1זנ ; (0106 67, 80,144 ---

 (סע06 ולישב 1 -- םכולשל קנס 4.
 56 יתלכשהו ₪ קתנתמס 1. ילעמ 6 7

 לעמ םבכתא לעמ םככתא יתכלשה 7.
 = יו קס: תג 4-5" לכ תא םכבוהא | 6.

 72.  םבירפא -- לארשי 6.
 16. םבעה , 224 -- תכעהא 1.

 לאו - - - אשת ,ז82. " הניר :ק0.  הליפתו 4, 9 0.
 יכ 145. | יכנא 96,145, 251. - עמוש 112, 187, 250, 251, 2%

 264. " ךתוא 4, 23,102, וז2,113,139,172,175,170, 1892, 2
 269 : קננגבס 1

 יתלכשה ₪ 1 --
 לכ ג 10. ככוקא
 תא 2%, 8) -- תאו

 הוה 1:2 אלוש 4

 17. האור 112,154, 187,251, 251, 200, 264, 260. המה המ

 --המהמ 0.  םכה 150,154. םכישוע 112,178,187,251:

 260, 264. | 'דעב קוגמס 80.  תדרוצהבו 1, 3, 4, 22; 30, 82,120
 ף, 94, 9. ,,,,+,,, +5

,251 ,250 ,246 ,22% ,210 ,105 ,191 ,182 ,172,173,178,180 

 264, 200, 271, 270, 280, 283, 286, 1'300 -- רצוחבו

 17%, 176, 227, 228 -- תצחבו 224. = םםילשורי 6.
 18 רוצש 1112 י תרבאהו 220 א =כירעבמ" 1 20

 240, 25- םכינווכ 72, 93, 96 -- םכינובב 187 -- םכינוב

 -רכאלמל 12 4, 30, 72. 93, 96, 116, 140, 150,154,158,197, 5
 226, 246, 2%2, 23, 260, 270, 206 ; קתנמס 114; 1016 2,10%--

 ל 6א(6מ0. [0ק. 281. 297 -- כל 6400 (טק. 46 3, 200 -- כ 4
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 ינוסיעכה .10ז --ינסעכה 67, 82, 100,101, 114, 126, 160, 168,

4 200 

 19. יתואה 4, 3, 112,158, 180, 182,101, 224, 203,260,

 קזוחוס 23,141. | םכיסעכמפמ 2 1,

 168,172,176,19%: 271, 284 -- עכ (טק.ז48. 126. אלה 2

,+ +,,,,, .90 :93:94 .91 :89 .72 ,20 

,+ +,,,, ,1 

 260,264,269.  םבתוא 112,172, 260, 264, 20). תשוב 6

 198,260, 264. | םכהינפ -- ה 02.54. 67 -- םכבינפל 6 9.

 .20. רמא ,128,150.  ינדא , 182 -- ינדא הוהי 4. | יתמחו -
 תמ 7.240. 144.5 תבתנ קמפ וףז. לאו זז2. ---- לעו

 המדאה , 1. | הדשה ץע לעו--הדשה לעו הדשה לעו 158.  לעו 2"
 ץע --ןיע 91 -- םטפס בשע לכ 1

 הכבת קזותוס < 4
 -- לכ לעו 9. אל 7.

 הבכת אלו -- הבלמ :ןיאו
 21. רמא , 177. = .תרואבצ , 72, 237 -- , 80. | הלא תרואבצ
 לארשי ,5- לארשי יהלא , 418.  יהלא , 237. לארשי , 224-

 לארשי תואבצ 150. | םבהיתלע ופס < 1זז.  םככיתלע 4,19,
,07 ,106 ,102 ,5( ,94 ,8 ,82 ,80 ,76 ,60 

0 170 ,158 ,154 ,141,10,161 ,116 ,115,116,126,120 

-- 420,477 ,184 ,270 ,2%1 ,252 ,246 ,237 ,226 ,224 ,221 ,182,191 

 םככיתוליע 72, 96, 112, 172, 181, 187, 196, 260, 264, 200 ==
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 ! דירחמ ןיאו ץראה . תרמהבלו םכימשה ףועל
 ןושש לוק םכלשורי תוצחמו הדוהי ירעמ יתבשהו 4

 קרברחל יכ .קדלכ רוקו ןתח לוק הדחמש 'רוקו

 ! ץראה קריהת

101 

0 

 יכלמ תומצע תא ואיצויו הוהי שכאנ איהה תעב
 זכינהכה תומצע תאו וירש תומצע תאו קרדוהי
 טכלשורי יבשוי תומצע תאו םכיאיבנה תומצע תאו
 אבצ לכלו חרילו שמשל םכוחטשו |: שכהירבקמ
 וכלה רשאו טכודבע רשאו שכובהא רשא שימשה
 אל שהל ווחתשה רשאו םכושרד רשאו שכהירחא
 : ויהי הדמדאה ינפ לרע ןמדל ורבקי תנלו ופסאי
 ןמ שכיראשנה תיראשה "לכל סייחמ תומ רחבנו
 םכיראשנה תומקמה לכב תאזה הערה החפשמה

 תרמאו : תואבצ הוהי שכאנ שש שיתחדה רשא

 60 ג. 1. זפפתפתאי

 ועמש אולו : חלשו שככשה וי שטיאיבנה ידבע
 וערה סכפרע תא ושקיו סכנזא תא וטה אלו ילא

 שכירבדה ירכ זרא שהילא תררבדו : שתובאמ
 תצלו םכהילא זרארקו ךילא ועמשי לו קדלאה
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 28 אול רשא יוגה קרז םכהילא ץררטאו : קרכונעי

 הדבא רפומ וחקל אלו ויהלא הוהי לוקב ועמש
 20 יכילשהו ךרזנ יזג :  םכהיפמ קדתרכנו קדנומאה

 זרא שטיו הוהי .םאמ יכ קדניק טכיפש לע יאשו
 4ס יניעב ערה קרדוהי ינב ושע יכ ! ותרבע רוד
 ימש ארקנ רשא תיבב םכהיצוקש ומש הוהי םכאנ
 41 איגב רשא זרפתה זרומב .ונבו : ואמטל וילע
 שאב סכהיתנב תאו םכהינב תא ףרשל שכנה ןב
 32 הנה ןכל !:יבל לע התלע אלו יתיוצ אל רשא
 זרפתה דוע רמאי אלו קדוהי שפאנ שיאב כימי

 תפתב ורבקו הגרהה איג שכא יכ שכנה ןב איגו
 33 לכאמל קרזה שעה תלבנ התיהו : םוקמ ןיאמ

 צ ב 2 1 ₪ - 5 םיס * 0 א 4

 286, 184; (סעוש 149. | תפותה 4, 76, 89. 9, 6 6
 129, 136, 140, 150, 182, 187, 191, 260 2 269, 1. ינב

 126,252--',102. | ןב אטב [טק.זג 140. | ןיב 17.

 תכונה ,76.,4  109, 283 -- בנה 6% ףורשל 100

 112,140, 150, 260, 264, 260. | םבהיתונב 80 , 1 ו

 116,126,120, 178. 180, 196, 244, 262, 260, 264, 260 284: קזנזמס

 82,139 -- םככיתנב קנווס 99. = יתיויצ 129 -- םביתיוצ 8, 230

 260 -- יתרבד אלו יתיוצ 76. | יהתלע 96 -- ת 4%.

 32. םביאב , 94,112. | אל 30, 72,93,96. 100, 173 ; םונת6ס 1
 תפותה 4, 89, 93, 96, 102, 116, 149; 150,155,182,1, 252, 2690
 284. | איגו תפתה --ו ת טק. 146 141. אטו --'.102--א,
 82,126. | םכונה ג, 109,283. איג ,196 --' --102  א 26,

 הגירהה 1, 20, 80, 10,150, 154, 158, 182, 71, 191, 106. 7,

 244, 246% קתומס 195 -- ה 27 קמתס ה 99. | תפותב 2, 4, 8
 93, 102, 100, 116, 100, 154, 187, 244, םכוקמ ןיאמ תפתב

 נק. 14 24 /

 22. 1 רלבנ

 ןיאלו 2.

 34. תוצוזחמו 2, 23, 24, 67, 82, 94, ,,,,8

 182,191,223, 244, 252, 253, 254, 260, 270 ,,2ְדְד, 284, 200, 65

 -- תצוחמו 72, 80, 93,116, 172. | םכילשורי 6. ןושוש 187--

 טק. 26 140. לוקו 1%-- לוק 4, 249,260. | הלכ ,
 ץראה לכ 40, 72, 126, 250 --ץראב 4.

 תבעה -- ה !טק.188 130. | ףועלו 7.

 1. אוהה 2,116, 145,178,182,105, 196,223: קונתס 1.
 יצויו הוהי םבאנ [גק.25 139. = ואיצוי 72, ,,,%

271 ,2%3,260 ,244,252 ,227 :224 ,223 ,154,178.187,101,106 

 659 'ק : קתותגס 82,204 --- וא\ציו 1, 2, 3, 2, 80,100 4%
 + 0 7 2%4 -- ואוצי

 116,172 --ואצמ 173,100. | תא ,139. | תומצע :%-- ו ,)

 264.5  יבלמ , 93. | הדוהי-- ד ,11%. ראו.:"-ו,
 תרומצע 2%-- | , 260 +. זרומצע 3%-- 1 \ 89, 260, 4.
 תרומצע - - - - םבינהכה . 30. | תרומצע 4%--ו , 253, 260 4.
 תומצע תאו םכיאיבנה , 144, 180 -- תאו 196.  םכיאבנה 6
 -- קוס ךיאיבנה 112. | תומצע 57"-- ו , 253. | יבשי םכלשורי <

 187. | יבשי 1, 1: 4, 23, 72, 89, 9171, 6

7 ,226 ,22% ,224 ,210 ,105 ,182 ,180 ,178 ,172 ,155 ,154 ,141 

 217: 244, 253, 28, 260, 270. | םםילשורי 96 4.
 2, םכוטחשו << + ובהא 60 8.

 רשאו םכושרד , 154. | תיוחתשה 1.

 קעגתס 113 ; תטמס 4.

 -- 06 ןוהי

 2. תרומ -- ת טק.185 24. | םםייהמ ז-ריריאש 6.
 םביראשנה ןמ , 1897. |85 הערה ג4 םכיראשנה ₪7.
 173.  תאזה הערה תאוה קזוגוס | תומוקמה 2, 23, 72,

6 ,,,,, ,+ ,4 

: 659 ,292 ,286 ,284 ,27 ,278 ,271 ,269 ,264 ,260 ,249 ,23 ,252 

 קזותוס 24, 82 --- [רמוקמה 102, 1%4, 227, 270 ; קזומוס 1
 םכיראשנה 2% ז -- 666 246. | יתחדה 1:9. | תרואבצ הוהי --

 הוהי ינדא 1 תואבצ טק. ג 0.
 4. םכהלא 4, 23, 93: 114,+ +

 210, 223-' (טק- 34 4 הוהי רמא הכ , 6. ּהוהי ;, 1.

 אלו :%--ו, 176. ומקי 94, 180,179, 226, 249. | םכא

 ודבע 6%0 2.

 אלו 10,72, 8,187, 2

 ןמודלל )64 ויהי , 0
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 וו וו וכפ)ד4מ, 128,146, 50, 91,134, 70, 175,177
 182, 105: 223, 244, 249, 253, 258: 281, 184: קזותס 141 ---

 תככית טק 14 4 םכירצמ ץראמ -- םכירצממ 40, 72, 6.

 דעו 60,112,1ף0, 224; קזנתס 91 2. חלשאו , 1 םכבלא

 80, 114,128 - קצ!תוס םכהילא ידבע לכ תא א לב

 494.  םבא 58 72. שה םכוי טק.135 ףֶפ. םכבשה 06 4.
 הוגשו 4, 23: 0, 60, 72, 76, 80, 93, 5,

12 ,170,173 ,168 ,154 ,140,150 ,1:2,114,116,126,130 
 187,1ף1,223, 224, 226, 227,240, 2%2, 253, 260, 264, 260, %

.5 ,202 ,256 ,284 ,283 ,279 

 26. אלו 1. 3:4, 18, 10: 23: 24, 10, 50, 72,76, 80, 80.9: 5
 96, 100, 106, 107,108, 10, 111,זז2, ו

7 ,170 ,168 ,158 ,15% ,150,151,154 ,116 ,128,120 

49 .217 ,226 ,224 ,222 ,210 196 ,195 ,187,191 ,182 ,179,180 

 2%2: 2 268, 260, 278, 270, 280, 202, 184 : קעותמס 82,102 --

 אול ַףְפ. ומה אלו ילא [טק. 85 זֶדָּב. אלו ילא 111. | ילא
 80, 100 154, 168, 196 -- סע א אלו --- אלו אאא 4

 כנזוא 96. | תא ושקיו (טק.:א. 2. קרא 27-- תת טק. 1.
 ועירה 107,136. | םכתבאמ 2, 4, 19, 30, 50, 72, 76, 80 0

 93: 94: 95: 99: 101: 2 106, 10ְק,100,110,115,1ן60 26

.16875 ,120,136,150,151:154,155,158 
,204 ;260 :259 ,254 :253 :251 ,240 ,244 ,220 4 ,210,223 ,106 

 . 384 קומוס -

 27. התרבדו 181 -- יתרבדו 9% -- אתרבדו 99,128. | םכהלא
1% 52 ,107 ,94 ,93 ,82 ,67 ,60 ,50 ,24 ,19 ,2 

 177, וֶפּו -- םבהילע 196--ה 0ק.140 128.  םכהילא --(7) -- תא
 סם 100. | ךילא ועמשי אלו , 180.  ועמש 201.  םכהלא

1% 52,,,,, ,111 ,110 ,10 ,106 ,94 ;93 ,82 ,60 
 177,191,384. אלו 2" ₪ק.ז4. 40. | הכונעי -- כ טק. 13 0

 89 -- הכ טק. 4 118 -- כ קוומס ב 05
 29. םכהלא 1, <0, 60, 82, 03, 04, 106, 11 190
 146,150,1%1,154,155:158,181, 101, 223, 224, 244, 249--ה
 נק. ג 130. | יונה -- םבעה 2 אל ל 2: 1/0295 270 0

0 2 76, 80, 80, 91: 93: 96, 102, 107, 108, 10.1 

5% 141,505 ,136 120 20 ,112,113,114,116 
:2213 ,106 101 ,1852 ,181 ,178,180 2 .18 
 244, 252, 268, 278, 292, 384. | ויהלא , 12% -- %ויהלא 6

 א ויהלא 173. - תרכנו 72, 95, 201 -- התרכנ ף1. | םכביפמ הפ
 --' !טק.ש8. 2

 20. וג קנווםס יוג 96. | וכילשהו ז 0,187 ; קנווס 244.  ביאפש
 4,18,76,107,110,116,136, 17ֶד, 224 -- םביפש 3, 19, 10 2

 80, 80,993, 10,112, ,72 126(, +, ו

 181,182,187, 210,240, 240, 252, 2%1,258, 260, 204; קוותוס 2
 :4:. | הנק 1פָפ. | הוהי -- ומע תא הוהי 384 -- ומע הוהי 9
 שוטיו 4, 112, 172, 196, 260, 260 -- שוטי אלו 0. רד 107 --

 דוד 0:

 20. הדוהי , 19. | םכאנ הוה < 181. | םבאנ ,145-
 םבהיצקש 83. 95, 116, 150, 154, 224, 240, 253; 5% 260, 264 --

 םכהיצוקש תא 187. | הילע 1. | אמטל 182 -- ל ₪0. 8% 1.
 10.11. רשא -- (6) -- ארקנ 58 +.

 41. תומב תאו 126 -- תומב תא 4,18, 19, 23, 72, 76, 80, 99;
93, 100, 111, 146, 750,170, 178,187, 106, 201, 223, 224, . 
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 אל םשלכהו ושובי אל שוב סשכג ושע קרבעות יכ
 רמא ולשכי סכתדקפ תעב טכילפנב ולפי ןכל ועדי

 ןפגב זכיבנע ןיא הוהי שכאנ שכפיסא ףסא : הוהי 3

 שכהל ןתאו לבג ;רלעהו קדנאתב וםכינאת ןיאו
 אובנו ופפאה זכיבשי ונחנא המ לע : םכורבעי 14

 ונמדה וניהלא הוהי יכ שש המדנו רצבמה ירע לא
 טכולשל הוק : הוהיל ונאמח יכ שאר ימ ונקשיו 5
 עמשנ ןדמ ! התעב הנהו הפרמ תעל בוט ןיאו 6

 לככ זדשער ויריבא תולהצמ רוקמ ויסוס זררחנ
 ! הב יבשיו ריע האולמו ץרא ולכאיו ואוביו ץראה

 ןיא רשא םכינעפצ םכישהנ שככב חלשמ יננה יכ גל
 יתיגילבמ : הוהז שכאנ טשככתא וכשנו שחל שסהל 8

 ימע תב תעוש לוק הנה :יוד יבל ילע ןוגי ילע גס

 ןיא הכלמ כא ןויצב ןיא הוהיה םכיקחרמ ץראמ
 רבע : רכנ ילבהב שכהילספב ינופעכה עודמ הב 0

 ,11 ןפתפא

 שכא ומוקי תצלו ולפיה קדוהי רמא קדכ םכהילא
 5 זכלשורי הזה שכעה הבבוש עודמ : בושי אלו בושי
 ! בושל ונאמ תרימרתב וקיזחה תרחצנ קדבשמ

 6 שסחנ שיא ןיא ורבדי ןכ קצול עמשאו יתבשקה

 שכתוצרמב בש הלכ יתישע המ רמאל ותער לע
 7 העדי זכימשב הדיפח שג :! המחלמב ףטוש סוסכ

 קדנאב תע תא ורמש רוגעו סוסו רותו הידעומ
 8 ןרמאת הכיא : הוה! טפשמ תא ועדי אל ימעו

 רקשל הנה ןכא ונתא הוהי תרותו ונחנא שםימכח

 9 ותח םשימכה ושבה : שםירפס רקש טע קרשע
 ! שכהל המ תמכחו ופאמ הוהי רבדב הנה ודכליו
 10 לכישרויל טכהיתודש םכירודאל םהישנ תא ןתא ןכל
 דעו איבנמ עצב עצב קדלכ 'רודג דעו ןטקמ יכ
 11 ימע תב רבש תא ופרו :רקש השע הלכ ןהכ

 12 ושבה :םכולש ןיאו שכולש שכולש רמאל הלקנ לע
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 ל 4.2 ג 2 0 ₪ 6 7

 ושבוה 4- הביעות 154 -- הבעת 80,179, 4 שוב

 [גק.:8. 112 --ו, 110,158,168,187. | ושבי 4, 24, 67, 72, 2

0 100,101,102,114,116,126,130139 .99 :94 :91 .89 
 150,154,155:158,168,172,1ב,179, 176, 178, 105, 0 2

0 ,254 ,253 ,252 ,260 ,249 ,246 ,27 ,210 ,228 ,226 ,225 ,224 

 279,280,290, 4001. | םבילכהו 150 -- םבילכה בג 40 -- בג

 םכלכה 154. וליפי 4 --ולפ [גק.זג0 11. | םבילפונב 4.
 תכתדוקפ 150,252. | רמא -- םכאנ 110, 145, 252 -- םכואנ -

 13. ףוסא 112,196.  םבפסא 176 -- םביפיפא 95. | הוהי \

 םבינאת \ 76 --- םבינאת 96,136,150,151,170,182,196. הניאתב
 72:96,150,170,182,196 ; קמנמס 12% --1 קעומס ב 7.

 עמשאו לבנ 6. ,םכודבעי 80, 80,112, 181,286 ; קנותס 107 ;

 טננ6(ת 176 -- קנווס םכורבעו 6.

 14. המ , 72. תביבשוי 59. 95, 06, 112, 112. 126, 150,

 237, 258, 260, 260, 291. | אבנו 4, 40, 80, 80 6
.246 ,244 ,224 ,196 ,125,177,181 ,111,112,114,115 

 260, 384 -- האובנו זֶלָּב, 251 -- האבנו 72. | ירע לא -- ירעה 6.
 המדנו -- םכודנו ונמידה 2: 4, 18: 19, 50, 72, 76, 80, 80

,27 .1.49 0. .90 .99 :91 

 224: 246, 252; 253,258 ; קזותגס 93,130, 130,141, 168; [סת6

 24 וניקשיו 82, 149, 150, 158, 187,196 -- * קונתס ו 1.

 שור 19,150, 151, 155,172, 196, 226,251, 258, 269,271 %

 200 ; קננתס 141. | הוהיל -- ול

 1%. בוט אפרמ 96. | אפרמ 1,18, 10, 23, 50, 72, 76, 0,
,,,,,,,, ,2 ,5 ,5 :93 

 172,180,18ז,182,187,101,196, 108, 201, 210, 224, 22%,

; 61 ,666 ,602 ,601 ,384 ,355 ,288 ,204 ,200 :253 ,244 :217 ,228 

 קענתוס 4,177 1 !סו6 173 -- ה טק. 145 2, 2, 24, 30, 2, 1.

 התעכב קעותס 71.

 16. עמשנ ןדמ ויפופ תרחנ < 153.  תרהנ 106, ץו00ת 1%

 -- ת טק.45 24,130. | ויסוס --י קס ן :%50.  תלהצמ 4

 וריבא 384. | ץרא ---- השער ,זס07. 4 השער 38 הת.ססעומב.

 (גק.146 175. לכ 148. ואביו 3, 419 30.0
 82. 852, 50, 91, 93: 94; 95, 106, 109, ,,,,ץ6 1%

9 ,191,105 ,181,182 ,178,180 ,139:154:158,170,172,177 

---- 384 ,202 ,286 ,26 2000 ,268 .264 ,293 ,252 244 ,227 ,220 

 ואביו ואביו 1%6 -- וביו (גק.ז8. 130. | ולכאיו , 96. ץרא 518 4.
 האלמו 1, 4, 76, 80, 2 93: 94, 107, 1, ,,,72

 170,177,182,1857,226,252, 253, 2%8,260,202 ; קחחס 2--ה,

 24 -- האו 0.148 140.  ריע -- לבת ופ -- ריע לבת 14
 יבשויו 2, 10, 95, 96, 106, 111,112, 12%, 181, 262, 260,

 17. םכםישחנ םבינועפצ < +. םכינועפצ 4, 50, 72, 82, 89 %

.237 ,180,196 ,154,170 ,149 ,126,136 ,106,108,111,112 

 2%2, 209 ד 4 ןיא 55 ז50. | םבהב גוג ---םככב 4
 םבכתא , 6. הוהי , 6.

 18. יתנילבמ 30, 94, 153, 154 -- יתיג ילבכ 1
 288 -- יתגלבמ 111 -- יתג ילבמ 158 --י 4% 06 ו 1

 1. לוק 596. .תעווש 150 | מ ימע ₪7. 36 6. -הוהו ה

 182 -- הוהילה גז1 -- הוהימ 80 -- הוהיה היה 72 -- קוס הוהיד
 99. | םבאו 150,394. | עודמו 107 -- עודמ ןיא ג87.  ינסעבה

 253: 258, 260 -- ינוסיעכה 1, 2, 10, 30, (0, 60, 72, 76

 95,906, 102,106,107,108 ו +7
,244 :237 ,225 ,101,106 ,187 ,181 ,15%,170,172.177,178 

:4 ,202 ,286 ,284 ,283 ,)27 ,278 ,271 ,260 ,264 ,254 :252 :251 

 -- םכאו אלו 2%-- | 1,150 5

 ף. הבבש 89, 258, 260. | םכלשורי , 126 --- םבילשורי 6.
 הבושמ 1, 22 3: 4, 23: 24: 10, 72, 82, 80, 03, 94, 102, 6
2 187,191 ,182 ,180 ,178 5 159 ,144 ,139 

 210, 223, 2240 2270 2406, 250, 252, 251, 258, 260, 270 ; קזומס 1.
 תמרתב 2, 4, 23: 67; 94, 96, 100, 10171, ,+1, 1
 ו 168, 195: 210, 217, 246, 240, 2%4, 270, 271, 2709

 281, 288, 290, 2. 34 םכלשורי 46 כלשוריל 00. 10 קב

 ד 2

 6. אול (טק.ז4. 67 --) \ 3, 30, 80, 93 1,
2 ,252 ,224 ,223 ,210 ,10% ,180,191 ,178 752 .150 

 258, 260 : קנס 8 ןרבדי 018 158. | ןיאו זז --' קוס
 ן :סס --'* טק. 134 4 שיאא 2. םכחינ 93, 251 -- םכחנמ

 96.  ולוכ זז2 --ולכ 101, 153,160, 28: קמותס 128, 7.
 בש ,153,154. | םכתצורמכ 153-- םכתצרמב 0. ,2

 201, 226, 217 : קוס 141 -- םכתוצורמב 158, 227, 258 ; קונוס

 2 -- םבתצורמב 4, 30, 72, 82, 80, 022 )4, 115,

 221, 224, 22%, 252, 253: 260, 271 4, 650 'ק, 61 ; קננומס

 םוסב -- תוסכ 277. | ףסש 96,115,149, 1555 -
 7. םכג ג. עג. 14 םבימשב העדי < 4. הידעומ - ו .

 172 --' \ 93: 100 246 -- ידעו טק. 145 128 -- הי טק. 1

 רתו 1, 3, 23: 24: 91, 935 99, 100, 101, 102,114,

 1. 75 176,178, 180, 182, 210, 22%, 227, 228, 270 --ר

 טק. 4. 96. | םיכו 4, 9 96, 112, 110,198, 251, 200 2

 271 0 6% 658, 659'ק, 691 ; קזותוס 2, 30, 116, 201,

 רוגעו , 237. = ורמש -- פ.400. וערי 224. | תע קחחומס דע 1.
 הנאוב 3, 4, 21: 72, 93,112,116,1%0, 155,158, 224: קזותס
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 126,175,178,225 -- םכתיקשהו 19, 40, 93, 107, 12
 1 04, 182, 101, 227, 252 -- ₪ [טק. 4 שאר ימ -- שורימ
 244. שור 2,109, 50, 60, 139,150, 260, 271 4 288 ; קזותס 1.

 ז 5. םביתצפהו 96, 114,154, 270 -- םבתציפהו 40 -- םביתוצפהו
2 .83,100,126,128,136,144,168,172,175,176.195 ,67 ,24 

0 ,286 ,284 ,283 ,278 ,260,271 ,204 ,242 ,260 ,242 ,210 

 םכיתציפהו 21: 72, 76, 80, 89, 01; 94, 102, 107, 110 2

4 260 ,253 .251 ,249 ,224 ,182 ,178 ,170,177 ,158 ,116,150 
 -- קממס יתצפהו 258 -- תוצי [0ק. ג 14. בירב 07

 םכועדי 158, 201, 277 תוגזק. 288, 700. םכה 14. | םכתבאו 4

1 ,108 ,107 ,106 2 .95 :94 :92 :50 ,82 ,80 ,72 ,10 ,10 

 דנף,116,ז50,151,154:155,168, 175, 77, 178,811

 196, 244: 252, 251,258, 260,384: קמומס 141 -- םכתו טק.

 110 -- שכהיתבאו 76. | םכתוא ---- םבהירחא , 80. | ברחה תא

 ,176. ברחה --ה קמפ ב 30 -- רברה 10. | יתלכ
22 "170 ,154,168 ,108 ,107 ,6 ,03 ,82 ,72 ,60 ,10 220 

 187,191, 246, 2%0, 252, 253, 2%8, 200,264 | קזונתס 141 -- ולכ

 1נק.זג 10. | םכתא 18,10,23, 10, 60, 72, 76, 82, 93:94

 107,108,111,ז14,115,116, 160, 151, 154, 168, 170,177,

 182,187,10ו,190, 210, 224,217, 244, 252, 23, 258, 260,
 29843 קוממס 141 ; 10:06

 זס. הוה וננובתה , 72 -- וננבתה 30, 9 1.

 תננקמל 80 -- תוננקמל 72, 82, דדד,1נ כז 4,180,226, 270.

 284, 286 -- תננוקמל 40,114. | הנאבתו 30, 72. 899: 0%

 1נז,151,1%4,158, 225, 246, 251, 258, 200 -- הניאבתו 2

 90,93: 114, 224: 252---' \ 4, 107, 112,228, 244, 249, 384: קזותגס

 נף.  תמכחה זקס. וחלש -- חלש ק.246 3.  הנאבתו 2
270 ,0 ,107 ,106 ,90 ,95 ,94 :93 ,80 :82 ,10 :21 ,4 

,225 ,224 ,101 ,170,178 ,126,128,141,150,151,154,158 

 227, 244, 240, 250, 252 -- *הנאבתו 72 -- הניאבתו 71.

 הנאובתו - - לאו , 196. | 4 הנאובתו 48 העמד ססזג. 1 טק.
| -173 

 17. הנאשתו 18, 20, 50, 80, 03, 10ְ, 108, זזז,112, 110 2

 ז60, 172,178, 187, 226, 244, 249, 355, 394, 659 א רסח, 601 :

 קזותס 141,177,201 -- הנישתו 105, 252, 253, 260, 359 --הנ טק.

 תג 0. -יהעמד וניניע הנרה תווי 2525 9 הנדרתו =
 ונניע ףו.ז70.244- | ונפעפעו 70,102,108,זז1ף,264. ולוי 6

 ולדי 6-
 ןויצב 76 -- ןויצמ יכב + ןיא 1.

 ונדדוש 4,112,170, 154, 158, 4 ונשוב =0, 108, 150 42

 196 -- ונשב יכ 18. | יכ 2%. 60 -- כו 95,110. | ץרא ונבזע יכ ,

 גו, ראפ -- ץרא יב יססש ₪ יכתכ ה -- יו 1
 ף3, 107, 150, 154, 182, 201, 224, 246, 251, 268, 260,271 4,

 400, 384, 602. | ונכילשה 150 -- ל 0ק.146 99. = וניתנכשמ ג,

 20, 60, 72, 76, 80, 8, כ, 00, 102, 110, +,

 168,177,175,195: 210, 224, 226,227, 258, 260 ---ונךיתנכשמ 7.

 19. םככנזוא 96 -- םככינוא 110, קנס 252 -- םכנזא 93 --1
 סת 1 168. ייפ זפ0. הדמלו 196. !  םכביתונב 23 4

(0, ,125,126 ,101,112,112 ,0,100 :95 :1( :82 
7 210 ,196 ,195 ,101 ,187 ,144,165,168,170,176,180,181 

 242, 244, 2%2, 269, 3007 -- םבהיתנב ז15. | השא 126 - שאו

 ז 8. לוק לכ
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 ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא קרשע 2
 םשימשב זכימ ןומה ותת ללוקל : שימש קרטנ 3

 השע רטמל םשיקרב ץרא הצקמ סכיאשנ קרלעיו
 זרעדמ שכדא ירכ רעבנ + ויתורצאמ חור אצויו 4

 חור אלו וכסנ רקש יכ "רספמ ףרוצ לכ שיבה
 םשכתדקפ תעב שסיעתעת השעמ המה לבה :םשב 5
 אוה לכה רצוי יכ בקעי קלח הלאכ אל : ודבאי 6

 : ומש תרואבצ קדוה' ותלחנ טבש לארשיו

 רמא הכ יכ :רוצמב יתבשוי ךתענכ ץראמ יפסא
 תאזה םשעפב ץראה יבשוי תא עלוק יננה קדוהי

 ירבש לע יל יוא ! ואצמי ןעמל שכהל יתרצהו 9
 ; ונאשאו ילח הז ךא יתרמא ינאו יתכמ ?זרלחנ

 ןיא זכניאו ינאצי ינב וקתנ ירתימ לכו דדש ילהא 20
 םכיערה ורעבנ יכ ! יתועירי םכיקמו ילהא דוע הטנ 1

 לככו וליכשה אל ןכ רע ושרד אל ?דוהי זראו
 שערו האב הנה העומש לוק : הצופנ שכתיערמ 2

 ב ₪5

 5-0 'ע 1 0 א 4.

139,150,154:158,178,182,101, 108, 201, 224, 2%0, 2, 22 

 ' 254, 249, 260, 264, 260, 270, 279, 286, 20 ; קזותס 1.
 ץראה 4.,1, 23, 72, 89, 72 ,,,,, 

,2714 ,270 ,264 ,200 ,253 ,251 ,249 ,227 .198 ,101 ,182 ,178 

 659 קו 691 : קנותתס 82, 201 ; (006 126--ץראא 2 15

 -- א (טק.145 10,130. | אצו 20, 82, 252 -- איצויו 187 -- אצומ

 96; 237 : 10106 120. | ויתרצאמ 2, 4, 24, 30, 67, 2 89,91,100)

2 144 1 ,1 ,101,113 

(224,225,226,228,230,237,2%2,290,100:7 ,210 :175,178,195 

 659 --ו'תורצואמ 96,112,182,187,2%8,269,27
 286 ; (ס6 139 -- ויתרצואמ 1, 2, 04, 102 6 1

 227, 200, 264, 270 -- !'תרצאמ רצואמ
 14. רעכנ קזומס 158 -- !טק.:4 91.  שיבוד

%7,,ְ,,, , ,101 .96 ,94 ,93 :89 :72 

246 0 ,2289 ,227 ,224 ,154,155.171,180,182,187,191,195 

; 659 ,6 ,284 ,283 ,270 ,271 ,200 ,264 ,260 ,28 ,253 ,252 ,240 

 םתתתס 141. - לכ 2" 518 158.  ףרצ 4, 30 2 89. 91: 1%

2490 6 ,224 ,101 ,182 ,178 ,168,172 ,115,116,128,160 ,114 

 252, 271,279, 280, 281,286, 288,602.  'כ 5.158. אל 24.

 1%. המה ,182. | השעמ ,126. | םביעותעית 96 -- םביעותעת

24 ,1789 ,173 ,172 ,158 ,154 ,150 ,140 ,112 ,102 :3( 725 ,4 ,1 

,260 ,264 ,260 ,268 ,2%3 ,262 ,24 ,228 ,220 ,22% ,224 :191 :187 

 271 8, 00 ; קננוגס 2,190. םכתדוקפ ףנ,112,150,187,262,

 16. הלאב 4 בוקעי 23: 96, 102, 160,180,187, 2

 228, 271 4, 288, 601 ; קזנתס 04. צי 30

 99, ומש -- אוה 1 (

 17. ךתענכ ץראמ זק. 6 171. | ץראמ נכ ץראמ 6.

 תבשי 1, 40, 82, 89, 9, 7 195; 226, 70

 261, 253,260 ; קזנתס 2 -- יתבשי 3: 4, 23, 24, 67, 98: 2

 96, 9, 100, 101, ,, ,ץ,ץ,,7%

 191, 210, 224: 22, 228, 249, 20, 28, 270 -- זרבשוי 12

 115,150, 158, 201, 252, 264, 69 'ק, 1.

 18. הוהי , 150,178. | עלק 23. 30, 72, 8, 115, 14, 227, 7.
 יבשי 1, 2, 21, 24, 30, 67, 72, 82, 80, )1: 93, 94, 99, 11,

7 ,2% ,210 ,15 ,182 ,178 ,172 ,144:154,155 :115,129,119 

 240: 253, 28, 260, 264, יתורצהו 4, 91, 112, 149,

 1 55, 158, 187, 191, 249,252 --'תוריצהו 6:8. םכהל -- םכתא 4
 19. יתרמא , 1- הז ךא 21 0.

 20. דדוש 4 ירתמ 112, 141,1%4,176, 246 ---

 יירתימ ף -- (סחש ירעמ 96. | וקתינ 89. | ינואציש
,1 ,+ ,,,,, ,3 :80 

 ו1,224ֶ82,187,1, 226, 227, 228, 240, 2%ו, 2%2, 263, 4

 260 ; קזומס 30, 82, )4,139 ; (סח6 91. | ןיאו 30 2

 160,182,195 : תטתס 224 -- אא 4 השפונ 2, 3: +(

,187,150 ,178,182 ,176 5 ,149,150 ,144 ,116,139 

,4 ,279 ,271 ,26 ,260 ,253 ,2%2 ,261 ,(24 ,246 ,227 ,220 

 286 ; (סזפ6 128--ה (טק.זג" ף1. | םביקמ 30, 72, 201 -- םכוקמו
 0 יתעירי 1, 3, 4, 23, 10, 72, 5, 4, 96,102, 116, 1

 158,172, 175,180, 101, 210, 22%, 7 228, 217, 24: ןקזוותס

 141 -- יתוערי ףָּג -- יתערי

 21. םכיעורה 4,112, 140,150, 1-

 לכמ 187. - הצפנ 10, 80, 3, ף6, 294, 22(, 249 7-- !צופנ 6
 22. העמש 168 -- עומש 4 %ןופצ 6-

= 0 
 -כנ

 טבש -- לבח

, 
 אל 6 0% 5ב| ==

22 

 0 ןתתפתאי

 4 ףסכב : דצעמב שרח ידי קרשעמ ותרכ רעימ
 אולו םכוקזחי תרובקמבו תרורטסמב והפיי בהזבו
 5 סוושנ ורבדי גלו קדמה קרשקמ רמתכ |! קיפי
 וערי אל יכ שכהמ וארית לא ודעצי אל יכ אושני
 6 לודג הוהי ךומכ ןיאמ = ! םתוא ןיא ביטיה םכגו

 ךלמ ךארי אל ימ !  קררובגב ךמש לודגו התא
 לפבה ביאה מכה לכב:יכהתאי ךל יכ םשוגה
 ולסכיו ורעבי .תרחאבו \ ! ךומכ ןיאמ שתוכלמ

1 

5 

 9 שישרתמ עקרמ ףסכ : אווה ץע םכילבה רסומ
 תלכת ףרוצ ידיו שרח השעמ זפואמ בהזו אבוי
 נס קדוהיו = : םלכ שימכהח השעמ סכשובל ןמגראו

 זכלוע ךלמו שייח םכיהלא צוה תרמא םכיהלא
 : ומעז זכיוג ולכי אלו ץראה שערת ופצקמ

 ז1 אל אקראו אימש יד איהלא כוהל ןורמאת הנדכ
 : הלא אימש תוחת ןמו אעראמ ודבאי ודבע

 -- תר 2.145 93.  ישעמ 4

 רצעמב
 4. תורמסמב -- פ 6 [ 96 -- תורמסמבו 19%. | םכוקיזחי 6.
 אלו 1, 2: 3: 4: 23: 24: 67, 72, 82, 80, 01,903, 94,96,99, 22

 אוק ודב ווב,זזה 12020, ד וזכ זמ 10 1 155 2

-0 ,270 ,200 ,268 ,2%3 .252 ,237 ,224 :191,195 ,197 

 %. רמותכ 4,112,150,187,191,2%3,260, 264,283. | אלו--
 ו,150 154. | אשנ 2,72,150,178,224, 262 -- אשנ אלו 30 -

 ואשנ 80- אושני , 89 -- ו \ 116, 154 -- ואשני 4, 21, 102, 2

 158,197, 191, 224, 271 40, 283 4, 288 ; קזנממס 201 -- אואשני 2

 -- קוס ושני 252. - וארת 93. | םכתמ 187. - ועירי :51--

 -- ועדי קנומס 99,150. | םכג ף3. | בישה 03,126, 2%2, 2%1--
 בטיה 1, 2, 2: 4: 23, 10, 80, 04+ 6, ,,2

 ז4ז,190,154.155,158,172,173.178,180,182,187,10

 לוס,220,220,227, 203,270. 5 םבתא 2, 4, 30, 72, 90:36

.1 ,264 ,260 ,28 ,252 ,246 ,220 ,224 ,178,191 ,158 ,140,154 

.201 
 6. התא לודג הוחי גק. 4 1.

-, 

 7. ךאריי 1, 3, 4, 23, 30, 50, 72, 8099, ,,,,690

:191 ,182,187 ,172,171,178,180 ,160 7 

; 602 ,601 ,288 ,4 271 ,260 ,264 ,260 ,22 ,246 ,228 ,227 ,220 

 קמחס 141 ;: 06 94,139 -- ךואר" 111. | יכ 2" גק. 38 9

 -- כו (0706 67: םטמסס 4 ימכח -- יכלמ 1 1878. 172, 0)

 2%1--כ 0ק.146 96. | לכבו םכיוגה ימכח ת.ד ןיא

 ירי 128.  שרח ידי טפיל.

 הוהי התא 9. | לדגו 2 -

.44 

 8. דחאבו 1. | םביוגה ורעבי 153. | ולשביו קזנס 130 -- ורפכוו
 קזותס 4 ץע 100. 34. 4

 9. עקורמ 4, 89. 93, 112, 150, 154, 158, 182, 252,253, 4

 %אבהמ 89.  זפאמ 93. | השעמו 2. ףרצ 4, 10: 72: 89: 2

,0 ,00 ,286 ,284 ,28 ,271 ,226 ,224 ,115,168,182,195 ,99 

 ושובל 10 --- םכשבל 116, 184. | םבימכה , 72. | םכלוכ
.220 

 10. םכיהלא הוהיו -- הוהי ינדאו 224 ופצקמו תטתס 1.

 קרה וקו | אל קתממס 2. ."רליכי 'ז,.72+ 90. 03, 112,
.7 ,220 ,224 ,201 ,101 ,187 ,126,149,150,172,178,182 ,116 

 252, 253, 268, 200, 204, 260, 271 4, 280, 65 ; קגותס 10, 2

.0 ,154 
 11. שס. 026.  אנדכ 91,115,154,1%8,2%3,260--ה טק.

 18: 40,130 -- םכיוג הנדכ 187. | ןורמית 93: 9

 182, 97 ,1ס1, 228,252, 271 4. םכהל 2,176,182. 10
 -- ןוהל 93,150, 154, 260 : קנווס 18, 187 --- םבוה טק.

 אייהלא 226 -- אהלא 80.96. | אימשיד 96, 158 -- אימשד
 93, 116, 154, 168, 187, 191, 224, 258 -- ימשיד איימש

 220. אקראו--ר 106 ה 26 ודביי 4 אעראאמ 93 --

 העראמ 89.  ןמ 116,300. | זרוחת ןמו -- תוחתמו 30, 72, 9

 150,154,178,192,191,271 4, 288,601 --תוחתמ 249 -- תוחת ן

 (טק.1ג5 91. - תוחת !0ע%6 םכוהת 9.

 12. השוע 112,187,269.  ץרא -- הלא 158.  וחוכב 12.
 ןיכמו 2, 150 -- לכמו ףָּג --כ קומתוס ב טס. ותמכחב לבת ןיכמ ,

 לאו = לבת ימש 4. תנובתו 8%
 13. ותת , 126. | םכימ , 149. = הלעיו -- הלעמ 96. | םביאישנ

,,,,, ,94 93 ,80 ,82 ,72 ,30 ,24 :23 ,1 ,1 
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 העובשה תא ויקה ןעמל : םיהלאל שככל היהא 5

 תבז ץרא םשכהל תתל םככיתובאל יתעבשנ רשא

 : ;דוהי ןמא רמאו ןעאו הזה םויכ שבדו בלח

 הלאה םכירבדה לכ זרא ארק ילא קדוהי רמאיו 6

 תא ועמש רמאל םכלשורי תוצחבו זרדוהי ירעב

 דעה יכ ! שתוא סכתישעו תאזה זרירבה ירבד

 ץראמ םשתוא יתולעה םכויב םשככיתובאב יתדעה

 ועמש רמאל דעהו שככשה הזה זםכויה דע םכירצמ

 וכליו שכנזא תרוא וטה אלו ועמש אלו :ילוקב 8

 לכ תא םכהילע איבאו ערה כבל תורירשב שיא

 ! ושע אלו תושעל יתיוצ רשא תאזה תירבה ירבד

 יבשיבו הדוהי שיאב רשק אצמנ ילא הוהי רמאיו

 רשא םכינשארה שכתובא תנוע לע ובש ! שכלשורי זס

 שכיהלא ירחא וכלה המהו ירבד תא עומשל ונאמ

 הדוהי תיבו לארשי תיב ורפה םשכדבעל םשכירחא

 ןכל ! שפתובא זרא יתרכ רשא יתירב תא 11

 רשא קדער שכהילא איבמ יננה קדוהי רמא קדכ

 עמשא אלו ילא וקעזו קדנממ תראצל ולכוי גל

₪ 

 זז ס א 2

 6..רמאי) \ 187. לא 22.5 .'לכ , ד, 23,1122126. | "הלא

 150,201. | הדוהי הוהי 187. | תוצוחבו 72, וו

 175, 176,191, 25%, 200, 284 -- תצוחבו 72, 94. | םםילשורי 6.

 ירבד -- חהוהי רבד 1. = תאזה תירבה טק.186 150. | תאזה ,4
 םכתא 2: 4, 24: 30: 67, 72, 80: 93: 94, 90, 101. 114, 6

7% ,270 4 260 2% 2 :224 ,210 ,191 ,182 ,172 ,158 ,54 1 

 קזומס 141 -- , 5

 7. יתדיעה 82, 80, 01,ז02,1וָב, 150,175.178,237,2%2; 8%

 128--יתודעה 2,112, 172,187,226,26) -- ה, 14%.  םכביתבאב

 1: 4: 30, 72, 82, 80, 03, 94, 102,11ב,114,115,144, 150

 155: 168, 182, 101, 195, 224, 2%1, 258, 264, 270 ; קתומס %)

 נז ב יתלעה 2 7 99,113, 116 1%

 155:158,178,180, 101, 227 -- ה 7. םכתא 1: 4,130 2

 89: 9353 + ז 58,182, 101, 224, 253,268, 3

 קזוממס 1. דעו 1, 2, 22, 82, 80, 04, ,,,,%)

191 ,78 ,158,160 ,154,155 ,149,150 ,130:144,14% 

1 ,288 ,270 ,264 ,2689 :253 240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 .108 

 602 ; תגתס 3. | דעהו -- בדעהו 150, םטמש 224.  ילקב 1

4 150 ,94 :92 

 8. ועמשא 1:26. | אלו 2" 55 4. | םכנוא תא וסטה -- אלו ועמש
 ופה 30. | תרוררשב 82, 94, 180, 254, 290. = םכבל , 30 -- בל

 270. ושע אלו , 24.

 9. רשק 0.245 1%4 --רקש +

 112,150,158, 4 םכילשורי 6.
 נס. לע קוס לא 112. | תנוע , 187 -- תונוע 2, 3, 30

173 ,172 ,150 ,144 1260 ,112,116 ,102 ,99 932 :91 80 

(260 ,260 ,2%8 ,2% ,2%2 ,2%1 ,237 ,224,226 ,180,182,101,195 

 270, 271 4 ; קוס 82. | םכתבא 1, 4, 24, 40, 67, 72, 52,
6 ,154,156,178,182 ,139,150 ,101,114,115.128 .99 :94 :93 

 240: 252: 2%1, 28, 200, 204, 1. םכינושארה 7%
 187,191,246, 252, 253, 258, 260, 264 ; קזנממס 128. | ונאימ 6.

 עמשל 1, 2: 23: 24: 10, 67, 72: 829 84+ +, |,

909 ,170 ,114,115.128,139,144,154,155,158 

 210: 240, 252, 251, 2%4, 258, 260, 264, 270, 20 ; קזומס 1.

 תרא :%--לא 150,210. המהו ירבד -- המהשא 1. | םכירחא \
 145.  ורפה -- פ טק.:%: זוג. לארשי לג זז%.  ותרכ קווחס

 8. ,םבתבא 9 89, 933 5

 246, 249, 253, 260, 271, 283 -- םככיתובא

 זז. םכהלא 2, 154,1%8,3,11% -- םבהילע 90,102,
 150,176,191, 253, 260: (סעו6 258 -- %ולבוי 2.

 לאו < 658.  עמשי 96,126. | םכהילא ילא 72 -- םכהלא 4

 ה כ 6 יבשויבו

 00% 6 זפתתא

 הממש הדוהי ירע תא םכושל ןופצ ץראמ 'רודג
 24 וכרד שכדאל אל יִּכ ;דוהי יתעדי !  ושכינת ןועמ
 24 זדוהי ינרסי = : ודעצ זרא ןיכהו ךלה שיאל אל

 2% ךתמח ךפש :יינטעמת ןפ ךפאב לא טפשמב ךא

 רשא תוחפשמ לעו ךועדי אל רשא יוגה רע
 והלכאו בקעי זרא ולכא יכ וארק אצל ךמשב
 ; ומשה והונ תאו והלכיו

8 

 ַז :רטאל הוהי תאמ והימה' לא היה רשא רבדה

 2 שיא לא םשכתרבדו תאזה תירבה ירבד תא ועמש

 4 הכ שהילא תרמאו |! שכלשורי יבשי לעו הדוהי

 אל רשא שיאה רורא ילארשי יהלא קדוהי רמא

 4 תא יתיוצ רשא : תאזה תירבה ירבד תא עמשי

 םכירצמ ץראמ םכתוא יאיצוה שויב םשככיתובא
 זכתוא םכתישעו ילוקב ועמש רמאל לזרבה רוכמ

 יכנאו שפעל יל םכתייהו סככתא הוצא רשא לככ

 ית עפ יי ₪ 6

 21. 'כ --'ב 195. אל :",226. אל 2%-- אלו 0
.0 ,208 ,2%2 ,246 ,224 ,176,178,182,187 ,72 

 שיאל - ל 7 --2* 10766 | 6. ךלוה 4: 90, 112, 114, 2

260 ,264 ,260 ,28 ,2%1 ,2%2 ,249 ,246 7 :150,154,182,195 

 279, 283, 284, 286 ; קנס 4 תאו ו
 24. יניטיעמת 112 -- ינטיעמת 1, 4, 21, 10, 72, 80, 91; 2 9%

 101,115,116,149,150,154, 155,155, 172, זֶדָב, 178,802

:20 ,204 ,251,268 ,240,252 ,228 ,227 ,226 ,187,191,224 

 קחמס 82, 94,139. 1

 2%. ךופש 2, 72, 89, 93, 6, 102, ,,,,,,7

 182,187,191,224, 246, 2%2, 263, 268,260, 264, 200. לע --

 לא 14. אל רשא , 237. אל 1", 130. | רוחפשמה 187 =
 קחתס תוחפשמא 130 -- תוכלממה 96, 150, 191, 253 -- ז-רוכלממ

 1 זתגזָפ. 116,201, 210, 224, 240, 251 -- פשמ ק.18 24 --וחפש

 טק. 139. | לכא 4. | והלכיו והלכאו , 378. | והלכאו ,113 -
 והולכאו 72, 112, 154,178,157,101, 246, 263, 268,260: קממס

 10 והולוכיו 112 -- והולכיו 72, 154,191, 246, 253, 208, 0

 -- כי 066 א 2 והיונ 96

 2. ירבאד דפ. | לא עו 78 -- ל [גק.146 סב. | לעו -- לאו
 1 תוגזק. 93, 160,191, 201, 271, 288, 400 ; קזותס 141-- ע טק.

 180 128,1%4-- לכו "6. בשווי 1 2
 279, 284, 286 ; 107176 4 םכילשורי 96 -- םבילשרי 7.

 2. םכהלא זו 2: 4: 23: 91; 92: 94, 06: 99, 1024, 5

 139,150.154,155,187,101,224, 252,253, 258,260, 264: קזנמס

 92. | תא -- לא 01,224, 260,264. - עמשי (טק.145 3--'י קב
 ד 4 תרירבה -- הרותה

 4. םככיתבא 1, 4, 20, 72, 82: 80, )3, )4: 113, 114, 115, 0

,268 ,263 ,246 ,226 ,224 ,210 ,54,155,169,172,179,182 1 

 264. - םבויב , 237. = ואיצוה קנס 128. | םבתא 2, 1 4
2 .1760 ,154 ,150 ,128 ,115 ,114 ,94 ,93 :89 2 ,72 ,67 

 101, 240, 252, 269, 260, 264, 270,277. - 'לקסב
 םכתוא 2% 182 -- ) \ 2, 24, 30, 67, 72, 82, 80: 91: 2

 150,154. 158,178.101,240:253, 258, 260,264, 270. לככב

 1. 168 -- לכ 252. | םכתיהו ג. | יל םביהלאל שככל 6.
 ינאו 126. | םבהל 72, 016 4.

 8. העבשה 30, 82,141,ז168. | םככיתבאל 2, 3: 4, 30, 72, 4
 80: 939 94, ,,,,,,, + ,,,,,ץ,ץ%

 224, 242, 246, 240, 23, 28 ; קזנתס 12 ככל 96, 4

 םכויב 89. | ןעאו , 126. | רמואו 112, קזותס 4. | הוהי \ 187 -

 ןמא ג.

 60 8010 00. 10, 25 6טתב 2/27. ל9 3 6, 7.

 טז.
 ושמח

 שכיוגה לע ךתמח ךפש
 = - = לא =

 וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו ךועדי אל רשא
 1- -- 7-7 דהד תוכלממ -- =

 ! ומשה והונ תאו והלכו והלכאו בקע' תא ולכא יכ | ]סזג.
 - 2 שם ילסש > 1
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 קרוהי רמא הכ ןכל |: יביר תא יתילג ךילא יכ 21

 אל רמאל ךשפנ תא םישקבמה תותנע ישנא לע

 הכ ןכל : ונדיב תומת אלו זדוהי ששב אבנת 2

 שכירוחבה שכהילע דקפ יננה זרואבצ הוהי רמא
 ! בערב ותמי שהיתנבו שכהינב ברחב ותומי

 ישנא לא הער איבא יכ שכהל היהת אל תיראשו 3
 ! םכתדקפ תנש תותנע

 ו

 שכיטפשמ ךא ךילא בירא יכ קדוהי קדתא קידצ
 ככ ולש החלצ םכיעשר ךרד עודמ ךתוא רבדא

 ושע כג וכלי ושרש םכג שתעטנ : דגב ידגב 2
 ! שכהיתילכמ קוחרו םכהיפב קדתא בורק ירפ

 ךתא יִבל זרנחבו ינארת ינתעדי קדוהי זדתאו 3

 ! קדגרה ויל םכשדקהו קרחבטל ןאצכ שכקתה

 שבי קרדשה 'רכ בשעו ץראה 'רבאת 'תמ דע 4

 ורמא יכ ףועו תרומהב קרתפס קרב יבשי תערמ
 התצר וכילגר תא יכ :ונתירחא תא הארי אל +

 זכולש ץראבו םשיפוסה תא הרחתת ךיאו ךואליו

 ₪ 0 1 זס א ₪.

 246, 252, 251; 258, 260, 260. | קידצ 271 4 ; קזוממס 82. | ןחבו

 89 -- ןהוב 2, 112, 120, 187, 101, 220, 240, 2. 258, 260 ; קזנתוס

 128 -- האר 158, 201 -- (טק. 8. 4 הארא -- רא טק. 6

 יתא 1. נסס. | יתיליג 12, 150, 187, 260 -- יתליג 4.
 יבר :

 21. 00. 4. | תואבצ הוהי 254. לא 120,1%8.- תתנע 4.
 רמאל , 6. ונידיב 2, 30, 72, 84, 91, 93: 96

1 8, 180, 187, 226, 263, 260, 200. 1. 

 22. דקופ ף1,112,111,126.150,ז87. ירוחבה 72. ותמי 1,

1,,,46,, 1+ ,84:94.96,100,116,150 :22 

 249: 258, 264, 260, 288. | ותומי ברחב < 101. = םכהיתונבו 6

:119 ,, ,11 ,112 ,101 ,100 ;0 ,84 ;82 220 

,2060 ,264 ,2%2 210 ,210 ,187,115 ,182 ,180 ,176 ,175 ,155 

 271: 279: 281: 284, 286, 100 1, 0. ותומי 2: 4, 30, 72,

 ף1,93,99. 101,112 ,,,,, 2

 17 2170 1 224..57ב 227. 20000 272. 2 2% 260 : זו ממס 14

 21. תריראשו -- * 076 | 14 היהתא 1. איבת 74

 הערה 3 -- ע 06 ש 112. - לע 1,96,129,191. | םכתדוקפ
2 4 ,150,157 

 ז. קידצ -- ד 06 ח 10 -- 2 בירא , 9. ךתא 1,

 2, 24, 30, 67, 72, 82, 84, 93: 4, 96, ף, 100, 10:,, ,,4

,237 ,210 ,224 ,105 ,180 ,176 ,175 ,168 ,158 ,150 144 ,140 ,120 

 240, 2%0, 252, 253, 2%8, 260, 264, 270, 290 -- ךילא 13- | החלצ
 -- חלצי 046 180. | ולש החלצ -- ש ה טק. 36 04. לב ל.
 ידנוב 112,129, 149, 190, 197, 253 -- ב [06 1 72:  דגב ---

 ןוא 375- .
 2. םבתשמטנ 14. שרש 93 -- ושרוש 4, 2%,

 149,150,154, 246. | שבג 27-- םכגו 201.  ושע 198. ירפ

 -- ליד 182. | םכהיתוילכמ 1, 2, 3: 4, 23: 30. 67, 72: 84, 4
,1 ,112,113,114 ,101,102 ,100 ,99 :93:96 

176 :175 ,173 ,168,172 ,154,155 ,150 149 144 41 1 

6 ,242 ,237 ,230 ,228 ,227 ,220 ,22% ,210 ,152,187,191,195 

 249: 270, 252, 253, 2%8, 260, 271, 27, 283, 284, 256, 064 ; יז!חס

 82, 94 -- םכהיתיוליכמ 129-
 9. התא 4 ונתעדי 10 -- יב ינתעדי 40 -- נ ,

 יניארת 4,154,187. ךתא -- ך , 150. םכקיתהו 258 -- םכקיתה

,4 ,180,182,187 ,108 ,154 ,153 ,112 ;00 :93 :89 ,72 ;23 ;4 ,2 

 217, 2ף1, 251,260 ; קזומס 1וָב ; [ס6 128 -- םכיקתה 4

 םכשידקהו 2, 4, 23, 2: 80, 93, 90,112,6, ,

 םכשודקהו 187 -- םכשאדקהו 128. | םכויל , 145.  הנירה 7,
 4, 2 187,224,246,2ף2,253 0

.1 106% 
 4. לבאתת 50. לכ , 99,153, 201 -- 72 3- | שביב

 זגנ2, 154, 182, 187, 224, 246, 262, 253, 0- יבשוי 4, 24

 150,283: קונמתס 41. אהב 3. תמהב 2%2--המהב ופ3- הארנ

 ו%0. תא ,191,2ף0,368,3ְפְפ- םכתירהא 112 --וניתירחא 6.

 .01 ןפאפפאי

 12 וקעזו שכלשורי יבשיו הדוהי ירע .וכלהו :: םפכהילא
 עשוהו כהל םכירטקמ שכה רשא םיהלאה לא
 13 ךירע רפסמ יכ |! שפתער תעב שכהל ועישוי אל
 שכתמש טשכלשורי תוצח רפסמו הדוהי ךיהלא ויה
 14 לא התאו + לעבל רטקל תוחבזמ .תשבל תוחבזמ

 קדנר טכדעב אשת לאו הזה שכעה דעב ללפתת

 דעב ילא שארק זרעב עמש ינניא יכ קדלפתו
 15 קדתמזמה התושע יתיבב ידידיל קדמ | ! שכתער
 זא יכתער יכ ךילעמ ורבעי שדק רשבו םשיברה

 16 ךמש הוהי ארק ראת ירפ הפי ןנער תיז : יזלעת
 וערו קרילע שא תריצה הדלדג קדלומה רוקל
 ז7 ךילע רבד ךתוא עטונה תואבצ הוהיו + ויתוילד
 רשא הדוהי תיבו לארשי תיב תער ללגב קדער

 18 קדוהיו : לנעבל רטקל ינפעכהל סכהל ושע
 19 ינאו + טכהיללעמ ינתיארה זא קרעדאו ינעידוה
 ילע יכ יתעדי תילו (ובטל ללבוי ףולא שבככ
 ונתרכנו ומחלב ץע קדתיחשנ זרובשחמ ובשח
 20 תואבצ הוהיו ! דוע רכזי אל ומשו םכייח ץראמ

 שכהמ ךתמקנ הארא בלו זרוילכ ןחב קדצ טפש

 א הי כ

1915 .154,155.158 ,114,1%0 
 | ירע 1 16 יבשהיו ו זז ד 1%0-- א יבשויו 96 --

 % יבשויא 128. - שבלשורי , 128 -- םכילשורי 96. | םםה ,
 180; 259. | םביריטקמ 160, 601. | עישוהו 155. - םכהל 2"--

 םכתא 246. | תעב -- תעב ילא םבארק תעב 201. | םבתער ₪.

 13 110 -- םכתער תער
 12. סת , 201. | ןיה --ו 0.185 72. - תוצוח 1, 2, 4 2
 94,112, 149, 150: 187, 237 -- תרצוח 4 םבילשורי

 96. | תחבומ 3, 93,114,149,154,210. | תוחבזמ תשובל < 6.
 תשובל 162,1%0,187,195,28. - תרוחבומ תשבל , 4.

 רחבומ 2, 3, 154 -- רוחבומו 23, 80, 112, 145, 158, 201

, -- 204 ,260 

 צו. (םססו- בס... הניר, 180. קמפ 2. הליפתו
 260, 264 -- יב עגפת לאו הלפתו 89 -- עגפת לאו הלפתו 9.

 יניניא 260 -- ונניא 150. | עמוש 112,171,187,2%3. רעב --

 ת 0.1485 ף3. | םכארק 0.148 1-- םכ 0ק.146 4. אלא
 2,211 דעב 2"-- רעב 23: 30, 03, 00, 160 ָ,2

 108, 224, 2704 601,602 ; קענתגס

 1%. ידידיל המ (גק.3. 0ז. | התשע 1, 4, 21, 30, 72: 822 5
 228,102,1123,154,158,22%. | התמימה 71. [=3) בדה

 180.  שדוק 4,187.  יכיתער 7 2%8--כ ,-

 זא 215 99 -- א י'יכ יחלעת 4 80, 96, ,,%6

6 ,284 ,270 ,260 ,260 ,270,261 ,187,101 ,140,150 

 16. רז --[ טק 88 2 ראות 102,112, ,

 197,191,246. ךמש -- ך (טק.זג8 141. - הלמה 40. 82, 5
 168,172,171,180 --) עק.140 130 -- ל) 0.148 4

 הלדנ , 258 -- הלודג 1, 3: 4, 30, 72, 84, 80, 91, 93: 94; 99 2
 ז:4,115,126,120,150, 154,158. 172, 178, 180, 182,187, 1

 210, 224, 262, 263, 260, 260, 270; קזוזמס 21,24,113,141 6

 120 4 תיצה -- תיצה םכתרמאש 6% 4

 17. עטנה 30,72:80: 93: 04 115: 120: 154, 2 224 20

 227,258, 260 ; קזזמס 1. ךתא 1, 30, 72; 93: 94, 0

 154,158,182,101,224, 225,226, 227, 28, 2601: קווחס 1.

 תער ללב תער 8616 246 -- תעד (סעז6 80. | תיב

 ז-- תי ק.180 24-- נב 198. | תיבו לארשי , 237. | תיבו -
 ינבו :98. | הדוהי ,- לוסיעמה לו יד 2,055 49/2292 7%
,,,,, ,1129 .101,102 ,94:96 :91:93 :80 ,84 :72 

0 ,182,187 ,180 ,178 ,175 :172,171 :155 ,149:150.154 ,120 

4 ,283 ,279 ,271 ,260 ,260 ,2%8 ,2%4 ,252 ,240 ,246 ,226 :22% 
 286, 288 1, 200 ג קצנתבס 1 --וסיעבהל 260. רטקל --ר קזותוס

 ל
 18. ינתארה ףסָנ,129,149,1%50. | םבהילילעמ קווומס 2.

 19. שבכב קמומס 158. | לבו רשא 151. | הבטל ו
22 ,173 ,158 ,154 ,11% ,102 ,100 :90 :94 :93 :80 ,82 725 

 195,225, 254: קתמס 141 -- הוטבל 120.  וילע 178 -- אילע
 1. .תרבשחמ סו 182. 5 סע ,.לפג + הנתורכנו .45 72, 89 1

 115, 144,158,180,182,10 ו

 20. םפוש 4, 93,112,113,126,120,140,150,187:.84,91.זס8



 00 ג. 1

 עבשהל ימע יכרד תרא ודמלי דמל שכא ;דיהו 6

 עבשהל ימע תרא ודמל רשאכ ;דוהי יח ימשב

 יתשתנו ועמשי אל םכאו : ימע ךותב ונבנו לעבב גל

 ; קדוהי םכאנ דבאו שותנ אוהה יוגה תא

₪ 4.11. 

 שכיתשפ רוזא ךל תינקו ךולה ילא הוהי רמא הכ

 הנקאו :והאבת אל םימבו ךינתמ ללע ותמשו

 יהיו !  ינתמ לע םשכשאו הוהי רבדכ רוזאה תא

 רשא רוזאה תא חק : רמאל תינש ילא הוהי רבד

 והנמטו קדתרפ ךל פוקו ךינתמ לע רשא זרינק
 רשאכ תרפב והנמטאו ךלאו : עלסה קיקנב שש 5
 רמאיו םכיבר םימי ץקמ יה'ו !יתוא הוהי הוצ 6

 רוזאה תא םששמ חקו התרפ ךל שוק ילא הוהי

 רפחאו התרפ ךלאו : שש ונמטל ךיתיוצ רשא ל

 המש ויתנמט רשא שוקמה ןמ רוזאה תא חקאו
 רבד יהיו : לכל חלצי אל רוזאה תחשנ הנהו 8

 תיחשא הככ הוהי רמא הכ !רמאל ילא הוהי 9

 זכעה : ברה םכלשורי ןואג תאו הדוהי ןואג תא 10

 זכיכלהה ירבד תרא עמשל וכינאמה ערה קרזה

 יש ₪5 ₪ -=

 18 600 ג. ןאאפפאב

 :6 שםג יכ : ןדריה-ןואגב השעת ךיאו חטוב התא

 המה כג ךב ודגב המה שג יבא ;ריבו :ךיחא

 ךילא ורבדי יכ סכב ןמאת לא אלמ ךירחא וארק
 יתלחנ תרא יתשטנ יתיב קרא יתבזע |: זרובוט
 יל התיה | : היביא ףכב ישפנ תודדי זרא יתתנ

 ןכ לע ;רלוקב ילע קדנתנ רעיב קדיראכ יתלחנ

 9 ביבס טיעה יל י'תלחנ עובצ טיעה |! קדיתאנש

 : הלכאל ויתה הדשה תיח לכ ופסא וכל קרילע
 זס ונתנ יתקלח תא ופסב ימרכ ותחש םכיבר םכיער

 11 הממשל המש :! הממש רבדמל יתדמח תקלח תא

 שיא ןיא יכ ץראה לכ המשנ הממש ילע קרלבא
 12 זכידדש ואב רבדמב זשכיפש לכ לע :בל לע שש
 < .ץראה הצק דעו ץרא הצקמ הלכא הוהיל ברח יכ

 11 ורצק םכיצקו שכיטח וערז :רשב לכל םשולש ןיא

 ףא ןורחמ םככיתאובתמ ושבו ולעוי קול ולחנ
 14 שכיערה ינכש לכ לע הוהי רמא ּהכ ! הזה

 זרא ימע זרא יתלחנה רשא קדלחנב םכיעגנה
 < .תדוהי תיב תאו שכתמדא לעמ סטסשהנ יננה לארשי
 ז% בושא םכתוא ישתנ ירחא היהו : םככותמ שותא

 ; וצראל שיאו ותלחנל שיא םכיתבישהו םכיתמחרו

0 41 

 שץ ה םיזי 2 07

 םכיעגונה 112,187. | תלחנב 96. רשא תא 6.

 תא 2%, 130, 246 םבשתונ 112, 187, 253 -- תנ

 91. | הדוהי -- לארשי 187.  שתא דג, 195, 224 246, 250, 4
 264 -- ש \ 84. | םםכותב 6.

 15. יהיו 81,182. 5 בתא 1.2, 4,320 93:94. 9

 150,154,178,182,191,224, 217,246,240,2%8,260; קתומס זמ

 בישא 149. - םכתמחרו 84,144 --' גק.:36 200. | םכתבשהו

 102 -- םכתבישהו 84,933 -- םביתבשהו + 9

175 6% ,126,120 ,115,116 

,204 6 "250 ,237 ,20 ,227 ,226 ,225 ,224 :195 ,182,101 

 270, 279, 280, 283 -- םביתובישהו 2, 96, 112, 187, 242, 262 ----

 םביתובשהו 258, 269 -- תרבשהו 144. = וצראל שיאו , 4
 וצראל , 0.

 16.. דומל 112,158.197,227,253. | תרא ו",191.  עץיבשהל

 2%2.  ודמלי 89,187. תא 2% 14%. | ונבנו -- ב ג. =

 ימע ספ ומע 80. ּי

 17. יתשטנו 1, 06 ף3 --) קנמס ) 82. | אוהה -- הזה

 1892. - שתנ 39, 72; 93, 246, 249 -- ץותנ 1.

 ייניכש

 רוב שמ ילא 0ק.146 128 --י , 4 ךלה %.

 תינקו קזוזחס תמקו 4. | אל ₪ לא 154.  והאיבת 2 3, 40 4,
20 8%,,,,,,,, ,,112 ,93 .89 

 224, 227, 246, 249, 22, 268, 260, 264; קזו!תוס

 2. םבישאו 40, 72, 80,939 874

 252,251,2%8,]224,226,22, 260,28] ג סו 1גפ,1%4--םכ 0.

 14 2 יינתמ 154, 2

 2. הוהי , 72 -- הוה אל תינש טק. 35 1. |

 4. רשא 17-- תא 4. | התינק 191,198 -- ת4ז5.406. ותא 20.

 רשא 150,178,191,264.,"2.  התרפ תא 96. | הונמיטו < 17.
 יקיקנב 258 -- קנגמוס יקנב 1.

 5. 00. 96. | והנמטאו -- נ ;187.  תרפב -- ת טק. 0 1.

 הוהי , 30,180. | יתא 1, 2, 3, 30, 72. 80: 91+: 6
.4 ,260 ,258 ,237 ,224 ,101 ,187 ,182 ,158 ,154 150 :141,144 

 6. 204 םכיבר 124 89, 176,180,195,224. | ךל םכוק ךל 4

 חקו -- ו 0. 36 82 --- ךל חקו ו.
 7. רפחאו , 96 -- רופחאו 4, 89, 112, 149, 246, 2%2, 269, 1,

 279 284: 284, חקאו ,\ 84,150 -- טק. 46 8

 םכשמא חקאו 30. | םכוקמה -- מ קזגתס ק 96. | ויתנמט --- יתנ
 02.8 173. - םכש 154,246. | הנהו -- אוהו 180. אלו ם
",1 9 :93 :72 

 224, 226, 228, 28, 271 4, 288,601 ; קתותס 130. לצי .

 8. ההי 4. 8,9. הוהי - - - ילא ,.
 9. ןואג תא 25 84. | םכילשורי 96. | ברח 1פפ -- ברה חאש
 10+ ערה -- ברה םכינאממה 6.
 עומשל 6)(,2, זסז, 112, 114, 10 ,,,,

 246, 250, 252, 271, 279, 283, 284, 286, 288, 7001. | תא -- לא
 22%. - םכיכלוהה 112 -- םכיכלחה 284. = תורירשב 2

 6. תרצר 72, 253 -- התצר* 4. | תא 2%, 187 -- תחא 0:
 =בולש אל 89. | התא -- ה ; 102. | הטב 2, 6, 72, 2 2
% ,253 ,249 ,227 ,226 ,224 ,158,172,178 ,115,154 ,101 

 200. השעא 0.
 6. כב יב =כ:תא כג 72. כג זר ה רךוחא לתא 1
 המה םכג 1:%-- כה 0. המה =כג ךב ודגב , 01, 224, 7

 242.  ךב םכנ ₪ 129.  םכג 3" ₪ 116. | וארק ודגב
 םכב , 4. תרובס 4, 30, 82, 94, 06,101, 725%

 180, 224, 227 -- תבומט 4.
 7. יתבוע ,129.  יתב ספ. | "תשסנ םכנ 197. "* תוחידי 1,

 1: 4: 23: 72: 54, 59: 9; 94% 96, 9, זס1,102,112,115)
0 .191,195 ,187 2 .775:1789 ,155 :154 :149,150 :129 ,126 

 224, 22ף, 220, 227,210 7% 246, 240, 2ף0, 252, 253, 260, 00

 264, 269, 271, 279: 280 2 286, 200 ; זנתוס 82, 130,141 --

 תדידי 40. | היביוא 20, 112, 120, 150, 187 -- םביביא 4.

 8. התיהו :26 -- הת טק. ג: 141. | רעיב --ר קונוס ה 4

 הלוק 3, 129 -- הלקב 4.
 9. טיעה ו" קווחס םייה 3-

 הדשה -- דשה קת. 4.
 ד

 10. םכיעור 4,112, 149. 5: ופסוב 1, 4, 20; 92: 94 29

 115,120,139,154:172, 180, 22%, 246, 240; (0706 82 --וששב
 מנ. | יתקלח -- יתקלחנ 191 - יתלחנ 0 תוגז8ַ. 93: 940 9

 + 246, 260, 21 ; תטמס 201 -- (ק. 74" 4

 ונתנ -- יתתנ 6. תרא ונתנ ₪ע.+4 1. תרא 2%,
 תקלח ,, 158 -- תקלח ישפנ תודידי תא יתתנ יתלחנ 6.

 יתלחנ לע 201. | קמ תרא
 ויתא 154,158, 22% -- ה קי

 11. הלכא המימש 71. לכ המשנ , 5%.

 שיא , 4.
 12. לכ ;129. | םכייפש 1, 4, 30, 72, 84, 9,

 120 149, 150: 154, 160, 178, 180 6% ₪6 טכ!6ט6, 191, 224, 2

 226, 227, 249, 601 ; קצות 141 ; [0ע6 128 -- םכאיפש 126 --
 םכיאפש 71. םםכידדוש 4, 96, 5%

 ' 85,187, 246, 4 הלכוא קתותס 141.  ץראה

 168,101, 240,658 ; קתותס 140 ; (066 154; תטתס

 רשב - - ןיא ,6
 ו. םכיצוקו 2. 4, 72, 89, 93, 00, 12 5%

 168,171,182, 187, 246, 252,253, 264; (06 110. | ורצוק 0,

 אלו 40, 80, 93, 96, 116. +, ,,,,,+,7

 191,198, 251: 260, 264: קזנתס ףו,141,154: תטתס 4.

 וליעוי זו 2. 2: 42/20: 72: 039::80.:94 04, 112, 11, 11, 6

187,105 ,180,182 ,178 ,28,1%0,154.155,159,172,171] 

 201,210, 224, 240, 252, 2%1, 258, 260 ; קעותס 130, 141; 6

 30,140,זףו -- וליעי ושובו ,,,9)

 28% -- ושב 3, 0. םככיתאבתמ 154,173, 178, 224 --' \
 96 -- םבכיתואובתמ 84, 89, 126, 187, 253 -- םככיתאובתמ 24

 ףא ןור וכ. 4

 הוהי , 1. יניכש 150,154, 187-- 14. הכ יכ 246, -
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 ינפמ ישפנ הכבת זכירתפמב הועמשת אל זכאו יל
 קדבשנ יכ קדעמד יניע דרתו עמדת עמדו קדוג
 יכ ובש וליפשה הריבגלו ךלמל רמא : הוהי רדע
 בגנה ירע : שםכתראפת תרטע םככיתשארמ דרי
 : שכימולש תלגה הלכ הדוהי תלגה חתפ ןיאו ורגס

 ןתנ רדעה היא ןופצמ שכיאבה יארו זככיניע יאש
 ךילע דקפי יכ ירמאת קרמ : ךתראפת ןאצ ךל
 תצולה שארל זכיפלא ךילע שכתא יתדמל זראו
 ירמאת יכו : קרדל תזרשא ומכ ךוזחאי םכילבח

 ךילוש ולגנ ךנוע ברב הלא ינארק עודמ ךבבלב
 ויתרברבח רמנו ורוע ישוכ ךפהיה + ךיבקע ופמחנ
 שכציפאו : ערה ידמל 'ביטיהל ולכות שתא םשג
 ךידמ תנמ ךלרוג זרז = +רבדמ חורל רבוע שקכ

 יחטבתו יתוא תרחכש רשא זדוהי םאנ יתאמ
 הארנו ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םכגו : רקשב

 תועבג לע ךתונז תמז ךיתולהצמו ךיפאנ + ךנולק
 ירהטת אל ושכלשורי ךל יוא ךיצוקש יתיאר הדשב
 ! דע יתמ ירחא

19 

18 

9 

20 

21 

22 

21 
4 
5 

26 

27 

 6 ל 11. ןפתפתא

 זשכדבעל שכירחא םכיהלא ירחא וכליו םבל תוררשב
 חלצי אל רשא הזה רוזאכ יהיו שפהל תוחתשהלו

 ןכ שיא ינתמ לא רוזאה קבדי רשאכ יכ + לכל
 תיב- לכ תאו לארשי ריב לכ תא ילא יתקבדה
 הלהתלו םששלו שעל יל תויהל הוהי שכאנ הדוהי

 זרא םכהילא תררמאו ! ועמש אצלו תרראפתלו
 לבנ לכ לארשו יהלא הוהי רמא הכ הזה רבדה
 'ככ יכ עדנ צל עודיה ךילא ורמאו ןיי קצלמ'
 הוהי רמא הכ שכהילא תרמאו + ןיי אלמי רבנ
 זראו זראזה ץראה יבשי לכ זרא תצלממ יננה
 שכינהכה תאו ואפכ לע דודל םסכיבשיה שכיכלמה
 : ןורכש שכלשורי יבשי לכ זראו וםכיאיבנה זראו
 ודחי םכינבהו תרובאהו ויחא לרא שיא סכיתצפנו

 סשכחרא אצלו סוחא אלו לומחא אל קדוהי כאנ
 16 יכ והבגת דא וניזאהו ועמש ! כתיחשהמ
 16 שכרטב דובכ שככיהלא הוהיל ונת !רבד ק;דוהי

 ףשנ ירה לע םככילגר ופגנתי שרטבו ךשחי
 : רפרעל זרישי תרומלצל קדמשו רואל :כתיוקו

 ן1

12 

3 

14 

 ץ בג < 2 60 א 4

250, 271: 270, 280, 283, 6. % 

 20. ואש 72 9, ,+,+,,,7

7% ,288 ,286 ,284 ,28 ,270 ,4 271 ,270 ,260 ,253 ,20 ,210 

 659 'ק: 691 ' קנותגס 24, 30,113, 201, 224: 10166 154,155: 4.

 םככיניע -- םכ קחומס כ 99. | וארו 4, 72, 89 +, 6
,4 271 ,270 ,264 ,260 ,253 ,250 224 :195 ,187,191 ,178 ;172 ,140 

 279, 283: 284, 286, 288, 337, 659 ק, 691 ; קזנתתס 24, 30

 110,141, 158,201 ; 10766 154,165, 2- ןופצ ץראמכ 71.

 ןתינ 4. | .ךתראפת -- ר טק. 1 2. ב
 21. ורמאת 4 יכ ירמאת , 94- רוקפי 6. יתאו 4

 128,240: תטתס -רדמל 2: 10, 72: 82, 89, 91: "1,

6 ,,,,,,ָ, ,126 ,116 ,112 ,102 

2000 ,270 ,260 ,264 ,260 ,2%1 ,2%2 ,220 ,224 ,210 ,201 ,178,191 

 2סס 1, 651, 659 '* תי, 691- | םכתוא 2, 4, 23 99% 10 לכל

 175,191, 237, 209 -- ךתוא -. םביפולא : ;" 2 1%

4 ,258 ,23 ,227 ,226 ,225 ,224 ,101 ,187 ,182 ,173 ,154 :149 

 לה 4 23: 10, 72, 82, 80: 93, 94: 99 7

2604 ,258 ,251 ,252 :224 .101,105 ,182 ,180 (168 ,158 ,154 
 270. המכ קונעס 158 -- ומב צנשססטז תרשאא 4

 הדיל 89,150, 154, 187,191 4.
 22: יב ינוארק 1, 4, 30, 72: 82, 89 6

 150,154:155,158,178,187,191. 224, 227,253, 258,260 ; קז!םוס

 141; (סע6 19 -- נ טק. עג\ בורב 21,112, 1

 150, 172,187, 225, 251, 258, 260, 264, 260. | .ךילש
 סמחנ ?-. ךיביקע 4. 0

 23. ךופהיה 1. 2: 4, 89, 93, 96, 102, 112, 141,140, 1502

 246, 240, 2%3. 'סוכ 1ףַג --'שכ 126,195. ורוע (טק. 30 ז:0ָ
 -- ורע 4, 94, 1135 רמנ 0. ויתורוברבה 6 7

 154, 246, 252,253 -- )'תרוברבח 72, 187, 258, 260 -- ויתורברבח

 20, 93, 113: 149, 269 -- ותרוברבח 89 -- ויתרברבח ויתרברח 4.

 םכגו 4 ביטהל 1, 40, 72: 93: 9, 112, 114,116. 149, 49
 178,187, 191, 226, 246, 252,260, 264. | 'דומל

7 ,173,178,187 ,155,172 ,154 ,150 ,128 ,115,116 ,112 ,93 

 261, 202, 253, 258, 260, 264; קז1וס 0 -- ודמל 6.

 24. םבצפאו 8ַ. -שקב ₪ 158, | רבוע , 224 -- ו , 22

 80, 94, 102, 114, 116, 126,154, 22%, 226, 2%2 -- (0ז6 דבע

 2%. ךידמ -- ךי ₪. 13. ף- | יתוא -- יתא 2, 40, 72, 82, 4

2 -154,180,182,191 ,150 ,16 41 :93 :80 

 258, 260, 270 ; קנווס 141 --יתו טק. 8. 130 -- ) [טק. זג(. 9
-7'- 

 26. ינא , 158 -- יכנא 3.

 191 -- ךילש
 ךינולה 7.

 27. ךיפואנ 1, 2, 4, 23, 84, 80, 93, 99, 21 49

10 ,24 ,242 ,227 ,22% ,224 ,182,187 ,150,154,158,172,176 

 262, 253,258: קזותס ף4 ; (סתוס 11 -- ךיפואינ 11, 260 -- 6

 ךיפא יכ 96 -- ךיפאנ וָקָּ- 4 ךיתלהצמו 2, 4, 23, 30, 72, 82,
 94, ןסס, זסז, 116,102,11%, 128, דְפ, 144,155, 168,176

 242, 268, 260, 264,271, 279, 283, 284, 286, 6%9- | ךיתונז
 זו2,ו60,154,187,11, 268, 260. תועבנא 126-- תעבבנ 2

 תפשח ף6 -- יתפשח 253. | ךיילש
 ךיינפ 191 -- (סזו6 הינפ

25 

55 :150,154 ,140 (114,115,126 ,112 ,99 :93 :89 :72 ,40 

 172,178, 187, 224, 227, 246, 252,253, 260, 264 270 ; קוס

 141 -- תרורירשב עמשל 116 -- תררירשב 168, 198, 4
 תוחתשהלו -- ח , 158 -- תווחתשהלו 96, 112 4

 11. לא -- לע 1%0,1ז ; קנומס 112 -- א (טק. 4 0

 תא , 130, 187 --- קנס לא 3. תאו קומס לאו 3 -- 4+ , 

 תיב 2%, 72, 126. - םכשל 10, 72,06,112,116, 4,169, זסם)

 201, 224,226. | הליהתלו 4,96,150,224,260. | רראפתלו --
 ִפ 15

 12. םבהלא 2: 4: 93: 94.99.11. ,,ָ,,,
 159,168,178, 251, 258, 260,264 ; קזנמס 2. רבדה ;

 68 הוה (קג6. :.04,195. לבנ 182. ןיי 1" כ. 5 2
 ןץ" -- (9) - - ורמאו , 150. | אורמאוא 40. | וילא 84. | עדיה

 זו 2, 21, 10, 82. 84, 80 )19 כ )6 0

2 .246 ,217 ,224 ,105 ,154,158,168,176,191 :149 :144 ,141 

 270, ךסס 1. | אל ₪0ק.ז88 173 -- 30, 84. כ, 1.
 2- םכהלא 2: 4:93: 94: 114, 2 10 1 1

 178,182,224,2ף0, 2%8. | הוהי , 237 -- תואבצ הוהי 158. | תא ,

 א לב גדלה יי ירשי 1" ₪9 27--יבשש
 ץראה ,178. | תאזה 158,224. | תאו 1"-- לכ תאו 178, 246 --

 ת (טק.188 ףָג. | םביבשויה 112 -- 84. לע -- לעו 6
 תאו 2%-- לכ תאו ףָג- | םכיאיבנה תאו , 180 -- םכיאיבנהו .

 םכיאבנה 67: 84, 100, 101, 130, 15%, 176, 271 4, 4. לבו

 93,182.  םבלשורי טק. 85 2, 82 -- םבילשורי 96 -- ץראה 7
 1:80. - ןורבש (סז6

 14. םבתצפנו 30,96. תבאהו 283 -- תובאה 2, 82, 89, 2

 154, 187, 201, 224, 200 -- תובאה תובאה וילחי 93

 260.  םבאנ -- רמא 93 -- אנ [גק.ז85 17%.  למחא 232

 82,ףף.114,115.116,154,158,172,178,180,187,101,224, 2

 2%8, 260,264: קונגס 1
 16. לאו 4,30,96,115,150,158,246  קננתס 110,139: תטתס 2.

 16. ונת -- דובכ ונת 187. | םככיחלא , 126. | ךישחי 4, 2
201 ,187,101 ,158,182 ,150 ,14 ,112,116 ,90 :03 ,80 ,82 

 227, 228, 246, 252, 2%2, 260, 264, 283, 659 ;: קזומס 141 --ך

 1טק. 3. 4 םכתוקו 93 -- םכתיוקיו 89 -- םםיתיוקו 96 2

 187 -- םביתיויקו 150. | לצל המשו 0ק.135 154. | תומצל
 תישו 72, 93, 112, 116 1% 195, 210, 226, 228, 253, 09

 264, 270, 271 4, 659 'ק, 61 ; קננמס 40, 150, 201,
 17. ועמשת קעותס 224. | עמדת עמדו -- דו 6טתו [ק411:5

 עומדו 72,112, 150,158,187, דריו קזנתס 1.

 18. רמאו קנס 40 -- רומא 4,112,150,187.  ובש -- ב קנווס

 ל 4--ב טק. בש םכניתושארמ 24, 67, 5%

168,176 ,158 ,144 ,141 ,130 ,30 ,114,126 ,112 106 ,99 
7% 270 ,258 ,254 :2%3 ,262 6 ,242 ,217 ,210 ,226 ,187,272 
 288, 290, 400 1, 601, 6%. | תררטע 8 139. | םככתראפת --

 םככ כ. 84 ;

 19. ירע לכ 191. | ורגופ 4,112,197.  חתופ 9
,0 ,264 ,260 ,268 ,21 ,2%1 ,2%0 ,246 ,217 ,150,182,187,191 

 הדוהי טק. :3. 4.  הלוכ 4,112: | םכימלש 1, 2, 10, 93; 94 6%
2 ,226,237 ,224 ,106 ,182 ,154,155,158,168 ,150 ,102,116 
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 זכצר אל הוהיו וכשח אל םכהילגר עונל ובהא ןכ
 הוהי רמאיו ! שתאטח דקפיו שכנוע רכזי התע זצ
 יכ :הבוטל קרזה שעה דעב ללפתת ללא ילא 2

 ההנמו הלע ולעי יכו שכתנר לא עמש ינניא ומצי
 הלכמ יכנא רבדבו בערבו ברחב יכ םכצר ינניא

 עכיאיבנה הנה הוהי ינדא ההא רמאו !  םפתוא 3

 וככל היהי אל בערו ברח וארת אל שכהל שירמא
 רמאיו : הזה םוקמב שככל ןתא תמא םכולש יכ 4

 םיתחלש אל ימשב םיאבנ םכיאיבנה רקש ילא הוהי
 שכסקו רקש ןוזח שכהילא יתרבד אלו כיתיוצ אלו

 : ספכל שיאבנתמ המה םכבל תומרתו לולאו

 ימשב זפיאבנה :םיאיבנה לע הוהי רמא הכ ןכל ג
 אל בערו ברח םכירמא המהו םשכיתחלש אל ינאו
 קכיאיבנה ומתי בערבו ברחב תאזה ץראב היהי

 ויהי שפהל שכיאבנ קדמה רשא םשעהו : חדמהה 6

 ברחהו בערה ינפמ סשפלשורי זרוצוחב סכיכלשמ

 1זס 6( ג. צי ןפפפא.

 1 ירבד דע והימרי כא קדוה\ רבד ?דיה רשא
 2 ורדק וללמא הירעשו הדוהי הלבא |! זרורצבה

 3 וחלש םכהירידאו : התלע םכלשורי .תחוצו ץראל
 שמ ואצמ אל םכיבג לע ואב שפימל םכהירועצ
 ; שכשאר ופחו ומלכהו ושב סכקיר שכהילכ ובש
 4 ץראב .םשג קדיה אל יכ קרתה המדאה רובעב
 5 הדשב תליא כג יכ ! ששאר ופח םכירכא ושב
 6 ודמע םכיארפו !אשד היה אל יכ בוזעו קרדלי
 ןיא יכ םכהיניע ולכ שכינתכ חור ופאש סכיפש לע

 7 ךמש ןעמל השע הוהי ונב ונע ונינוע שא : בשע
 8 ילארשי קדוקמ : ונאטח ךל וניתבושמ ובר יכ

 חראכו ץראב רגכ היהת המל הרצ תעב ועישומ
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 ונילע ךמשו קדוהי ונברקב קדתאו עישוהל דכוי
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 ברחל רשאו תומל תומל רשא קדוהי רמא קדכ
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 רוסי ימו ךל דוני ימו ססלשורי ךילע למחי ימ יכ

 הוהי שכאנ יתא תשטנ תא + ךל שלשל לאשל -

 יתיאלנ ךתיחשאו ךילע ידי תא טאו יכלת רוחא

 יתלכש ץראה ירעשב קררזמב שכרזאו : שחנה
 יל ומצע :! ובש אול שכהיכרדמ ימע תא יתדבא

 רוחב סכא לע שכהל יתאבה כימי לוחמ ותונמלא
 ; תולהבו ריע סכאתפ הילע יתלפה םכירהצב דדש
 השמש האב השפנ החפנ העבשה תדלי הללמא
 ןתא ברחל שתיראשו הרפחו השוב שכמו דעב

 יכ ימא יל יוא ! ;דוהי שאנ כהיביא ינפל 0
 יתישנ אל ץראה לכל ןודמ שיאו ביר שיא ינתדלי
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2, 
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 159. יתשמסנ 7.

 176, 293 -- אוהה םכויב יתא 1.
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 ,115. תא 2" 224. יתאלנ 8
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 וניהלא הוהי אוה התא אלה םכיביבר ונתי םכימשה
 :הלא לכ תא תישע התא יכ ךל הוקנו

 0 תו

 ז ינפל לאומשו השמ דמעי שכא ילא ?;דוהי רמאיו
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 תא פו 4.  גורהל 112,149,269. תאו 1"--ו,2%1.  בוחסל

,253 ,252 ,227,249 ,187 ,154,159 ,126,150 ,112,116 ,93 

 260, 264 | קנווס 113 -- ) טק, 125 4 -- 7 כ. 4 4
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 : סכהילא בושת אל קדתאו ךילא קדמה ובשי 20
 ומחלנו הרוצב תשחנ תמוחל הזה שעל ךיתתנו

 ךליצהלו ךעישוהל ינא ךתא יכ ךל ולכוי אלו ךילא
 ףכמ ךיתדפו שיער דימ ךיתלצהו : הוהי םכאנ 1

 : סכיצירע

1% 

 השא ךל חקת אל :רמאל ילא הוהי רבד יהיו :
 הכ יכ : הזה שכוקמב תונבו זכינב ךל ויהי אלו 3

 זכוקמב םכידליה תונבה לעו שכינבה לע הוהי רמא

 שכתובא לעו שכתוא תרודליה שתמא לעו קדזה
 זכיאלחת יתוממ : תֶאזה ץראב זשכתוא שכידלומה 4

 המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ודפסי אל ותמי

 לכאמל שכתלבנ התיהו ולכי בערבו ברחבו ויהי
 רמא קדכ יכ :ץראה תרמהבלו םכימשה ףועל +

 לאו דופפל ךלת לאו חורמ תיב אובת לא הוהי

 סא זןפפתפאי

 זז שא קדוהי רמא + ינוללקמ קדלכ יב ושנ לו
 זרעב ךב יתעגפה תוול שכא בוטל ךתורש תל
 12 לזרב לורב עריה !  ביאה תא הרצ .תעבו הער
 11 תל ןתא זבל ךיתרצואו ךליח |! תרשחנו ןופצמ
 14 יתרבעהו : ךילובג לכבו ךיתואטח לכבו ריחמב

 יפאב קרחדק שא יכ תעדי אל ץראב ךיביא תא
 ז ; ינדקפו ינרכז קרוה' תעדי התא |: דקות םכבילע
 עד ינחקת ךפא ךראל ללא יפדרמ יל םקנהו
 16 יהיו שכלכאו ךירבד ואצמנ : הפרח ךילע יתאש
 ךמש םורקנ יכ יבבל תחמשלו ןוששל יל ךירבד

 :7 דופב יתבשי צל | :! תרואבצ יהלא קדוהי ילע
 זכעז יכ יתבשי דדב ךדי ינפמ זלעאו םכיקחשמ
 18 השונא יתכמו חצנ יבאכ קדיה המל ! ינתאלמ
 אל זשכימ בזכא ומכ יל היהת ויה אפרה קדנאמ
 9 ךבישאו בושת שא הוהי רמא הכ ןכל :ונמאנ
 קריהח יפכ ללוזמ רקי תציצות זכאו דמעת ינפל

12 

 לי תיזימ" ם ים 6 ידיס א

 אפרה הנאמ , -
 173 -- ריה 1.

 הפרה 182. = היה 80,116,168 סנו

 היהת ויה -- היה תויה 1. | יל , 72-- ךל 6.
 ונכאנ אל ק.זג5 100. | הנמאנ 4.

 19. םכא-- תא 1.  בישת 249.  ךבישואו 150.  דומעת סב,

 112,150,158,2%2. | םכאו קתתמס 08 4--ו 82,150. - ובושי

,1021 ,99 ,03 ,80 ,82 ,72 ,30 24 :4 ,2 ,1 
39 ,252 (227 ,224 ,101 ,155:158,172,173:175,178,182,187 

 258, 200, 26 ; קזוומס 94 -- ובשו 4 םכהלא 4: 72: 93: %

142 

 20. ערמחל 116,126. | תשוחנ 1,224.  הרוצנ 149 -- לורבו

 הרוצב 89.  ולכי 96. | ינא ,158.  ךעישוהלו ךליצהל < .
 ךלצהלו 102 -- ך?'צהל 145. | םבאנ אא

 21. יתלצהו 40. | םביערו 96. = ךיתידפו 3: 4, 72, 82, 9

 ףדנ 6 12, 1 6

200 ,64 ,260 :258 ,240,252 ,224 ,201,210 ,182,187,108 

 271 4: קמממס 0,141,191 -- ךיתדפו הוהי 0 -- ךתידפו

 195.225:237 --', 160. | ףכמ -- דימ 2, 24. | םביצרע 67:

,,,,, ,101 ,100 ,99 ,91 

 1. יהיו (טק.ז46 4 -- קתמס יהוו 150. ילא --' ת.ז 6

 2. אל-- ךל 145. ךל ,91. = םבינב --י 0.180 128. אהזה 4.

 2 2 םבירליה לעו 72 -- םכידוליה 1, 2, 2: 4: 24, 7%

19% ,,, ,112 ,102 ,101 ,100 :99 :96 ,94 :91 :84 

,10% ,187,191 8% 0 149,150,168,172 ,144 

220 ,6 ,264 ,260 ,2%8 ,254 .253 ,2%2 ,250 ,246 ,237 ,227 ,224 

 271, 281, 284, 280, 288, 200, 100, 60. םכתמא לעו ---<

 םכתמַאל פ3- | כתומא 2.0, 4: 23. 72, 06,121 ו

6% ,242 ,27 ,226 ,22% ,224 ,101 ,172,187 ,149,150,158,168 

 252, 264, 271 4, 281. | תרדליה 4 1

 175, 182, 197, 258 -- תודלויה 4, 72, 96, 112, 150, 178, 227, 2,

 251; 260, 264, 28 ; קזומס 113 -- תדלויה 30,102,180. | םכתא

10 %,,, ,1.93( ,80 ,82 ,72 ,30 ,23 ,4 :3 :2 ,1 

20 1 ,264 (60 ,253,268 ,249 ,237 ,178,182,187,101 .154 

 280, 286, 659: קתתס 141. | םכתבא 40. 723 16 9

 154: 155: 175: 178. 182, 224, 226, 227, 2ךֶד,ה 263, 2%8, 260) 264

 -- תו 0.45 141. | םכתובא - - תודליה ,\ 94. = םםידילומה 1

%+,,, .96 :93 ,91 ,80 ,84 ,82 ,72 :10 :23 
249% ,22 ,226 ,22% ,224 ,201 ,173,175,180,182,187,191 ,172 

 251: 253, 260,264: תנמס 4, 141 -- םבידילמה 9 198 --

 םכידלמה 168,178 -- םכדילמה 116 --י קזותס ו 2  םכתא

1% 115,116,130 14 ,93:94 :80 ,82 ,72 ,30 ,4 

 182,187,191, 237, 249, 258, 260, 264, 271, 279; 284, 286 ; קזונס

 7 תאזה ץראב -- הזה םכוקמב 4.

 4. יתממ 84,126,1ֶדָג,2%2,270. | םכיאולחת 2: 1, 4,72,

7-0 5 ,,,,, ."9 :93 :91 

 12, 5, 6 227: 252, 253, 268, 260 ; קזנתס

 94, 5 ותומי 2, 2: 30 52 9 6 15 116

9 :252 6 ,226,227 ,22% ,150,154,155,172,178,187,101 

 258, 260, 271 4; קענמתס 1. אלו 12, 2

 191. | ורפסי טוט: 80,112. | אל ףָב. | ןמול 2

 150,158,191,28.  הי--ו 0.148 72.  ברחב 1%0.  ולבי

 קזותמס 158, ץנ46סנז 2. התייהו 158 -- תיהו 1.

 5. הוהי 1.180. - אבת 4, 40, 72, 82, 8, סב, 96, 102,

 זו6,141,150,154,158, 172,797 191, 195: 249; 253: 4

 יביאכ 96, 150, 224,

 הלב -- הלכ יב 6% 2ף0 --ולב 1,230, 72,150, 154 תוגש. 16 2250

 227, 601,602 : קונוס 128, 252 -- ה 1טק.14 1: ינללקמ 9

 178 ; קזנותס 108 -- תגצ8ַ. 242. '] ריתי
 ז1. רמא הכ 30, קזותוס 4 אל ז2ס-  ךיתירש ל

 1 63, 253, 260, 264, 271 4, 659'ק -- ךיתורש 9,502

 129,139, 149: 154: 155: 168, 175: 227, 242, 252, 200 ; קזננתס
 94, 141 --ךתירש 4 90.93,172,187, 101,195, 210, 601 ; קנס
 150, 182, 201 -- ךיתוראש 102 --ךתוראש 4--ךיתיראש 112 --

 ךתיראש 158. | םבא 2"-- םכאו +. אל 1
,,,, ,120 ,113,116 ,102 ,96 :94 :93 :80 ,84 

: 260,271 ,200 ,5 1 

 קחמס 82. | ךיתעגפה 06 4. - ךב --ך 0.148 128. | הער

 -- ןוצר 96. | תדרועבו -- ע 0.146 65 ת קוומס ל 128. | ביואה

9 ,96.9 :94 :93 :80 ,72 ;10 ,24 :3 :2 
,251 ,252 ,227 ,226 ,22% ,160,175,176,178,180,182,224 

 260, 264, 260 3: קזוזתס 82,

 12. עוריה 4; 023, 90, 116, 150, 178, 226, 227, 23, 258, 2%

 264,293: קמותס 82 -- עודיה :ַז:2 -- עדיה 84, 80,105: 6

 גז. - לזרב 2%-- לזרבב 10 4.
 13. 00. 0.130 187. | ךליחו 252 --',72. - ךיתרצאו 2,

.240,258 ,224 ,155,172,187,101 ;89:91.112,115,116 ,94 

 זומס 290 -- * , 102 --- ךיתרצא לכו 39, 72 --ךיתורצואו 6
2 230 :226 ,210 ,106 ,168 ,158 ,130,144 ,100,101,126,130 

 260. 271, 270: 283: 284: 286, 700, 65 'ק ; קזנתוס 128 ---ךיתורצאו

 111,114,175,176,178,182,226,253. אלו 2

 158,182,187,101,224,246: קחומבס 14ז ; [!סא6 130,154 -- ול
 ז16.  ריחמכ 6 150.  לכבו :"--ו, 1,150. | ךיתאטה זו
6 116 ,115 ,112 ,9 :06 ,94 :93 ,91 :89 ,84 :82 :72 :10 ,4 ,2 

2 ,253 ,240 ,227 ,224 ,158,172,178,182,187,101 42 
 260 ;ן קזננגוס 1 252 -- ךיתאוטח 264.  ךילבג ז 60, 187 -

 ךלובג 22, 30, 72: 59, 93 99; 115, 116 ,,,,,%40
.+ ,250,251 ,226 ,182,191 

 14. 00. טק. 4. 187. | ךיתרבעהו 180 ---  ךיתדבעהו קנס

 | ף0, (סזו6 3,224--'תדבעהו 102,160, 182, 300, 601, 602 ; קז!תוס

 140,198 --ר 0ק.ז85 72.  ךיביוא 80, 112, 260, 264 --- ךביוא
 ז%0,258 -- ךביא 154.  ץראב ,182. | אל רשא 2.23,

,227 ,224 ,101,201 ,187 ,145.150,154,158,178 ,110,139 
 258, 260, 204, 260, 271 4, 100. | %תעדי 100,126. | שא 1.

 תחרק +גגסז 89 -- םכהחדק 30, 82. | םבהילע ף9 -- דע םכבילע
 שכלוע 40 -- םכבילע דע 145, 154 -- םכלוע דע 1,996,168, 201)

 246. דקת ָסָּג -- דקת 4.
 1 6. ינידקפו קונתוס 9. = יל הי 6.

 יביאמ 72--'ירצמ 182-- דר !טק.ז4\ 1.

 קזותס יתא שעד 6.
 16. אצמנ 2 -- יל ואצמנ 153 -- האצמנ 6. ךירבד 1%-- 9

 2%2,258. - םבלבואו 4,112 -- םכלכאוא 17%. | ךירבד 2%--י 2

 10, 82, 8,116, 101, 201, 220, 2%0, 262, 261, 260 4 659 ק:

 טזחתס 178--רבד 651. יל 150.  יבל 27: 4,288. יכ, 4

 :7. 008. (טק.ז8[. 187. | איתבשי 24. | דותב -- ךותב

 זולעאו 3, 4, 80. 96, 115: 150, 154, 158,172, 5 101, 2106

 237, 242, 252, 2%1, 255, 260, 264 -- וזולעאו 112 -- קזונוס ןלעאו
2 

 18. היה -- חיהו 93 -- הוה* 7.
 254. - הנאמ ,150 -- 2 קזוזגס 1 0

 יפדרמ --יביואמ 150 --

 ךיפא 96.  יתאש עד

 ויה אפרה הנאמ , 7.



60. 1 

 ירחא שיא םכיכלה שככנהו םככיתבאמ זרושעל

 יתלטהו :ילא עמש יתלבל ערה ובל זרוררש

 תל רשא ץראה לע תראזה ץראה לעמ שככתא

 קרא שש םכתדבעו םכיתבאו םתא כתעדי

 שככל ןתא אל רשא הלילו שכמו' שכירחא כיהלא

 קדוהי שכאנ שכיאב כימי הנה ןכל ; הנינח

 ינב תרא קרלעה רשא ;דוה' יח דוע רמאי אלו

 רשא הוהי יח שכא יכ ! םירצמ ץראמ לרארשי

3 

2. 

14 

5 

 ןפתפתאב

 .תוצראה לכמו ןופצ ץראמ לארשי ינב תא הלעה

 רשא שכתמדא לע שכיתובשהו המש שחידה רשא

 שכאנ םכיבר םשכיגודל חלש יננה : שתובאל יתתנ

 םכידיצ שכיברל חלשא ןכ ירחאו סוגידו קדוהי |

 יקיקנמו זרעבג ככ לרעמו רה לכ 'רעמ םכודצו

 ורתפנ אל םכהיכרד לכ לע יניע יכ =: םיעלסה

 יתמלשו |: יניע דגנמ סנוע ןפצנ גלו ינפלמ

 תא שללה לע שתאטחו שנוע הנשמ קדנושאר

 תא ואלמ םשהיתובעותו םשהיצוקש תלבנב יצרא

16 

17 
18 

 ב ג 1.

 וכעה תראמ ימולש זרא יתפסא יכ שהל דנת
 : םכימחרה תראו דפחה תרא קדוה' שכאנ זרזה
 אלו ורבקי אל תאזה ץראב זםכינטקו כילדג ותמו
 7 אלו :םכהל חרקי אלו דדגתי אלו שכהל ודפסי
 וקשי אלו תמ לע ומחנל לכבא לע שהל וסרפי
 תיבו + ומא לעו ויבא לע שימוחנת סוכ שתוא
 : תותשלו לכאל שכתוא תבשל אובת אל התשמ
 יננה ללארשי יהלא תרואבצ קדוהי רמא קדכ יכ
 לוק ושככימיבו םככיניעל הזה שכוקמה ןמ תיבשמ

 : קדלכ לוקו ןתח לוק קדחמש לוקו ןושש

 יש ה ויש 1 5 61 א

 12. םבתועירה 112 -- םכתוערה 158,168,187, 252, 0,

 תרשעל 6. םבכיתובאמ 2: 23, 82, 96, )9, 100, 12, ו

22 (217 ,210 ,191 ,187 ,130,139:141,144:155:175,176 ,126 

 252, 300 1 -- םככיתובאמו 158. = םביכלה 9. 146. 24.-- םםיבלוה

 96,112,140,187. שיא 82 182. | תורירש 3: 43 3

2 1 ,,,,,,,,, ,96 

4 ,260 ,253,268 ,2%2 ,240 ,246 ,22% ,224 ,201 ,198 ,187,191 

 271, 270 280 ; קצנתס 1. ובל םטת6 םכבל 242: עומש 1.

 2, 112,173:175,187.258,260: קנותס 04. | ילא (טק.זג[ 8
 -- ירבד לא 4 --ירבד תא 224 -- רבד תא 191 -- אאאילא 1.

 13. יתלטהו --ט טק.146 115. | לעמ טק.:36 נס. - .ץראה ג,

 40. לע--לא 154,191,250,253,258,260,297. ץראה לע 2.

 םכביתובאו 23: 9 67, 82, 84, 91, 99, 100 1116

 120, 128,120,139,144, 155,168. 172, 17צ,176, 187, 20

 217: 250: 252, 254: 270, 200, 1001 ; קנותס 141. | םכתדבעו
 99- תרא ,,8% 20. םכירחא , 180 4 ןתי

.2 6%0 
 ז 4. םםכיאב , 80. | אל 72. 93 9 4.

 245 130 -- ורמאי 1
 14,15. ץראמ -- (9ּ ) - - םבירצמ ,7-

 15. ןופצ -- (9) - -.יכ 019 65 קעס ןופצ 1" 61 םבירצמ ; 4.

 כא \ פז. , הוהי , 252.  .ןופצ קזנפוס ןופצ םכירצמ 237. = לוכמו

 187. | תררוצראה -- א . 115 -- תונראה 191 -- רא טק. 34. 1:

 םכיתחדה 150, !0ה6 40,72. -  םבש 40, 93,616 2
 195, 201, 2 226, 227, 228 -- ה 191 -- המ 0. 8 9

 140. | םביתבשהו 2: 23, 30, 84, )1, 94, 100 ,,,%

,226 ,224 ,105 ,191 ,182 ,172 .158 :155 :154 :144 :129 ,130 

 242, 2%0, 271, 277, 0 17, 689 -- םכיתובישהו 24, 67, 96, 2

 252; 253 254: 258, 260, 26, 288.1, 28, ךסס ---םביתבישהו

5 /168,172-,116,150 2 102 :99 :93 :89 :72 ,4 

 225, 227, 228, 246, 249 ; קנבס 1. לע -- לא 75 ז 4,160 7.

 םכתמדא -- םכתמ ₪02.14 82 -- המדאא 141 -- המדא 14

 םכתבאל 1, 4 30, 72: 82, 80: 93, 94, 102, , 7%

 ז 82, 191, 224, 227, 246, 249, 250, 253, 28, 260, 264 -- םככיתבאל

 237 -- שבתו טק. 145 130 -- םכת טק. 8 14

 16. יננה --יננ (גק.ז86₪ 100.  חלוש 0 4

 1%8,253,284. | םביגוודל 4 -- םכיניידל 93, קזווחס 6 -- םביגידל
 20, 72,112, 201, 251, 260, 264, 270, 271 0, 659 'ק, 61 ; קזותוס

 1 60 -- םבוגודל 187 -- (0:6 םכיסכל 9. םכאנ לוג
 תבוגיידו 96 -- םכוגדו 262. = ןכירחאו 158, 191, 198, 201, 224 --

 ןכ רחאו 4. םכידייצ 4, 93: 154, 191 -- (0ז%6 םבידיצו 2

 םכודציו !סת6 116. | לאמ קזומס ףפ. רה ₪ 25. | יקיקנבו 6.
 17. לכ ,139,191. | םכהיכרד -- ה גק.זג\ 200. | אלו

 226, 246, 251, 28, 260, 271 4, 288 ; [סזז6ס 4

 ןופצנ 160, 601 ; תטתס 4.

 18. הנשאר 2, 10, 72, 82, 4, 2 116 139,150,182, 4.

 םכצרא 13, סת 94.  םכהיצקש 116,128,155, 224 -- םכהיצוקיש

 3 6 160, 4 םכהיתבעתו 1, 30 2 182, 24

 םכהיתובעתו 4, 191 ; (סז6 128 -- םכהיתבכעותו 3, 24, 67,72,
 84, 89, 9412,  ,,ך,,,

 260, 264, 260, 277, 200, 6% ; קזגתוס 141 -- םכהיתבעותב

 זרא 116."2. - ותלחנ 4.

 רמאי --- ר 4.

 ןפצנ ,, 7: --

 10 הלאה םכירבדה לכ תא הזה שפעל דיגת יכ היהו

 ללכ תרא ונילע קדוהי רבד המ לע ךילא ורמאו
 ונתאטח המו וננוע המו תאזה הלודגה קדערה

 11 םפהילא זררמאו + וניהלא קדוהיל ונאטח רשא

 וכליו הוה' שכאנ יתוא םשככיתובא ובזע רשא לע

 סשכהל ווחתשיו שכודבעיו כירחא כיהלא ירחא

 12 שכתערה סכתאו !ורמש אל יתרוה תאו ובזע יתאו

 260,264.  הזרמ ₪. 136 2 -- חיזרמ 187 -- חרזמ ₪ 158 --זר

 2.18. 115. ךלת --אבת 145. | דפסל 1, 4, 23, 30, 72 9

 96, זז: 1100 154. 158, 187, 105. 224, 226, 226, 227, 252, 9

 268,260, 264. | דונת 4, 23, 10, 72, 82, 80, 93; 90.22

2 ,101 ,187 ,182 ,172 ,159 :155 .149:150:154 :1239 ,116 :116 

 227: 237: 249: 252; 253, ל 8, 260, 264, 271 4, 400 ; קע1תוס 2, )42
 ל תא גי 102.10 259.  ימלש 3, 4 82. 042 99, 102, 4
 1%5:158: 249.20 : תזנמס 141. םכעהו 191. | תא 2"-- תאו

 187,14%.  דפה 150. | םכימחרה - - - - םכאנ -- שכימחרהו דפח

.2 60 
 ₪. -כילודב 1, 2, 3: 4. 21, 20. 90. 92: 94: 90. 5%

.4 ,200 ,2%8 ,23 ,262 ,250 ,224 ,187,191 ,182 ,178 :158 

 אלו 1, 30, 72: 89, 93, 150, 158, 180, 187, 201, 226 -- אלא 4.

 ורבקי אלו ורפפי < 96 -- ודפסי אלו ודפסי 139. | אלו 1:"-ו.
 150 -- אלא 4 דדורתו ד, 20 0 200 21, 82

 צוק 14, דד ,149,150) 158,172, 78, 187, 105, 224, 225, 6

 227, 228, 246, 20, 22; 253, 254, 258, 200, 264, 26, 200 ; קז!זוס

 14ז -- ודדוגתי 112,116 -- 1 [ק. 88 04. הרקי 112 -- ערק*

: .220 
 7. ושרפי 1 226 115.15%5: 2 ₪ 15 1% 201,224, 59

 הס כקו ככ 200 כ כתופנס 022 150 כ 1סנ6 בהל

 +6 םכחל 27 לבא לע זז םכתא 2: 4: 20; 72: 80: 52

 0,158,101,224(115,116,1, 237, 242, 268, 260, 264--- םבהל 4
 תכימחנת ףנ, 115, 224, 242, לע 3%-- לעו 2.

 או כנה כס ל 0.02.00

 178,182,187, 101,224, 240, 253, 258,260,264. | תכשל קנווס

 16 םכתא 2: 4: 23, 24, 30, 72, 82, 80, 02: 94, 96: 99: 2

 ך14,116,150, 154, 158,178, 182,187, 1)1, 224, 242, 254,

 260, 204, 270, 277, 200 ; קננמגס 4 שכטל ג וכ

 14 תרתשלו 30 6.
 9. הוהי --ינדא 251. | תואבצ , 224. | םבהימיבו עזומגס 03 -

 םככמיבו 210. = לוקו 1%-- לקו 4 -- לוק 4.
 ו הוה תא ג" 78. לכ 17 201
 תרמאו 96. | ונילא 130 -- ונילע לע קזנתס 7.

 הלדגה 23: 2409 892, 2 520 1260 19%: 224: תאזה , 5

 המו :%--ו, 139:145. - ונינוע 2, 4, 23: 30, 72, 84, 03: 94: 2

 עול צדו, 20, 68 172 770

 תר וכל וטל דפו 22,250 220) 227, 201, 262, 252. 200.

 200 ; קעונתוס 18 - ונינווע 96 ז וניתאטה 2: 3; 4: 23 2

 קפג שם 0. 012 1, 14 זז כ 16, 120, 141 150,
,22% ,224 ,210 ,101 ,187 ,176,178,180,182 ,158,168 :155 

 227,246, 251,252, 251,100; קתנמס 82. | רשא -- המו
 נאפה . 94. 0 הוהיל , 150. | ונהלא 260, 1

 לו =כהלא 2 5, ,,

 178,182,191, םככיתבא 1, 3: 4, 30, 72, 89, 93: 94 2

2 2490 ,246 ,237 ,224 ,115,150,154,168,172,178,182 ,12 
 258, 260, 264, 26) ; קזונתס 1 19:. | יתא 1, 4, 2

17 2,,,,, ,44 1 116 1% 102 6 42 

 191, 224,2%1, 2%8, 2600 4. םכירחא , 2 -- םבהירחא 30 -

 םכידחא 150. | ודבעיו 253 -- םבדבעיו 249 -- עיו 8. ו
 וחתשיו 226 -- ווחתשייוו 2. | םכהל ,126.  יתואו 1, 82, 2

 158,172: קזומס 128 -- ו ,4 יתרות תאו -- יתרותו

 ורמאו קזותוס

 ל

 כ



 ג 11.

 ; שככיתוחבזמ זרונרקלו כבל חול ללע קדשורח
 ןנער ץע לע שכהירשאו זכתוחבזמ םכהינב רכזכ 2

 ירכ 'ךלח הדדשב יררה 1 [רזהפהה/ תועבה 'לש
 :ךילובג לכב תאטחב ךיתמב ןתא זבל ךיתורצוא

 ךיתדבעהו ךל יתתנ רשא ךתלחנמ ךבו התטמשו 4
 עכתחדק שא יכ תעדי אל רשא ץראב ךיביא תא
 ! דקות סכלוע דע יפאב

 שכדאב חטבי רשא רבגה רורא קדוהי רטא קדכ
 רערעכ היהו + ובל רופי הוהי ןמו וערז רשב םכשו

 קכיררח ןכשו בוט אובי יכ הדארי צלו קדברעב

 שי שד

 יש יז יס ל

 4. ירדה (ס6 199 -- דרה קגתס 387. | הדשכ ספ, 066 1.

 ךלח ז51. לכו 1,168, 30, 72, 76, 93, 94: 95, 96. 102,107,זזצ,
6 149,150 ,145 ,144 ,110,129 ,126 ,116,116,12% 

 1% 75 ז 78, 180, ,, 199, 19

4 ,210 ,237 ,212 ,229 ,227 ,220 ,22% ,220 ,214 ,212 ,210 ,206 

7 ,325 ;321 ,310 ,300 ,308 ,300 ,294 ,254 .253 ,240 ,248 ,246 
70 366 :365 :355 :352 ,34% :343 :342 :340 :337 :336 :335 :329 
,442 ,420 ,418 ,403 .392 ,397 .384 :383 ,380 :379 :375 ,375 :368 
.477 :476 .475 :474 :471 ,468 :467 ,461 ,452 ,446 :441 :435 :431 
11 ,507 .494 :493 :491 ,490 ,450 ,488 ,487 .486 ,484 ,483 ,481 
49 .546 :544 :541 5302 :535 5332 :532 :531 :530 :523 :514 :513 

,550 :587 .586 :585 ,581 .576 :575 :573 :507 ,564 :563 :560 
22 .610 ,608 ,607 ,606 ,604 ,603 ,602 ,601 598 :597 :594 :593 

: 61 ,(6 ,6489 ,644 ,642 ,612 ,620 ,624 ,618 ,617 ,616 ,614 ,612 

 קונתוס 10,141, 204, 218, 260, 251, 307, 332, 356; 290. 404,

9 .578 :577 ,570 ,550 .548 :517 :423 :421 :419 :400 :408 
 636, 637, 642 ; 1סזפ6 100, 151 ; תטתט 60, 22 -- לכ לכו 2זֶס

 -- לכב ךיתרצא 1: 3, 30, 60, 76, 80, ָףַב, 100

,206 ,201 ,191 ,177 :151,155:172,173 ,150 ,111,113,125 
1292 ;327 ,32% ,300 ,204 ,254 ,252 ,249 :210 ,226 ,225 ,224 ,223 

,50% ,494 ,483 ,421 ,420 ,408 ,387 :358 :348 :343 :137 :316 
 560 -- ךיתורצא 24, 50, 82, 101, 1089, 7

 242, 253, 270, 277: 00, 477, 481 ; 1016 128 -- ךיתרצוא 42

20 ,237 ,227 ,116,17%,176,187 ,115 ,102 ,99 :94 ,54 :72 ,67 
487 ,476 ,418 ,342 ,339 .332 :320 :310 ,107 ,300 ,290 ,260 ;258 
 490, 491, 493 3 קונזתס 141 -- ותורצוא 562. | זבל --ז קוס ]

 1ז2.  ךיתומב 19: 72. 96 107, 100, 112, + 4

,242 ,237 ,212 ,227 ,212 ,195,190 ,181,197 ,149,170,1789 

1 :335 :320 :327 ,100 ,204 ,283 ,200 ,254 ,252 ,251 ,250 ,246 
6 ,524 ,488 ,484 .476 ,467 .437 ,436 :435 .418 ,404 :403 :392 

 531:559,588: קמממס 40: 1076 82,428 -- ךיתמב תרא 1.

 תראטחכ 18,109, 351, 607 ; קס סף -- ךיתאטחב 1 -- ראטחו
 קוותוס 141, 332 -- תואטחב 466. | לכב -- לכבי 10 -- ב 6

6 .4 :393 ,375 .14% ,325 ,237 ,80,125,196,212 
 488: 493: 505: 533: 54%: 549: 555: 559. 592, 603,620 648 ; םונמס
 128,151. | ךלבג 30, 384, 421,437, 586, 624 -- ךילבנ 150, 5ֶפ
 -- ךלובג 2, 18, 19, 24, 50, 60, 72,76, 80, 80, 01,ף3.94,102,107)

 זנס,דזנ,136,112,115,116,12%, 140,153, 154, 160, 168.

4 ,226 ,226 ,223 ,218 ,212 ,20% ,100 ,187,198 ,177,181,182 

24 ,2589 ,253 ,252 ,251 ,240 ,248 ,246 :244 :239 :237 :222 

,367 ,161 :359 :348 :342 :339 :337 :335 :329 :127 :118 ,309 
5% 42 :441 :436 :435 :433 ,432 :418 ,408 ,404 ,403 ;392 :383 
2 ,524 :517 :507 :506 :494 :493 :491 :489 ,486 :484 ,481 ,476 
7 ;59% :554 :581 :573 :564 :563 :559 :559 :545 :544 :541 :535 
 588: 589: 592: 593: 594: 604, 606, 60ְק, 600, 612, 613, 614, 620

 642, 644, 691 -- ךלובגו
 4. תרטמשו 30, 72: 76, 80, 9%; 107, 100, 153, 253 - תמשו ,

 116. | ךתלחנמו 106,252. יתדבעהו 72,151.  ךיביוא 2
 94,112.177,187 -- ךביא 108. רשאא ףָּג. םביתחדק 182--

 החדק 66, 93 -- םכתתדק 101 -- ד טק. 186 60 -- -%
 דקת -

 5. הכ יכ 145,150,101. לא רמא 106. חטבי -- ה טק[
 139. | םכדאב ,76. | ועורז 2, 4, 50, 60, 72, 76. 93: 95: 4

59 9 ,10 ,10 ,106 

,6 ,244 ,227 ,22% ,224 ,223 ,170,177,178,181,182,187 ,168 

6 ,284 ,283 ,270 ,278 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,253 ,251 ,250 

 202, 204, 384, 659. הוהי ןמו -- הוהימו 95, 170 : קנתגס 71.
 הוהי 178,"2. = ובבל 6.

 6. רערעכ -- רערע 645 112. | אלו :"-- ו, 177.384. | ארי
 113,180 --' (טק.8 4 אובי , 100 224 =-- ) \ 1 2 4 4
(% 102 ,96 :05 :94 :93 :01 ,80 ,84 ,83 ,82 ,80 ,76 ,72 ,50 

 זוס,דוו,112,111,114,116,116,126,128,136, 144, 1

4 .196 ,195 ,101 ,197 ,168,170,172,177,178,181,182 

 1 .0 14 ןפתפא

 . 19 ךילא הרצ פויב יפונמו יזעמו יזע הוהי :יתלחנ

 ולחנ רקש ךא ורמאיו ץרא יפפאמ ואבי םכיוג
 20 זכדא ול השעיה + ליעומ כב ןיאו לבה וניתובא
 21 םכעידומ יננה ןכל ! שיהלא אל המהו שכיהלא
 ועדיו יתרובג תאו ידי תא םכעידוא תאזה םסכעפב
 : ץדוה' ימש יכ

 0 4/0 א 8

 נ רימש ןרפצב לזרב טעב קדבותכ הדוהי קראטח

 ו

 19. לוע 2 116,170,182, 224: קתגגתס 141. | יזועמו

 112,114,116,170, 227, 252 קזותס 141 -- יועפכ

 יפונמו , פז --יפנמו 76 80 2, ,,,,,

 187,196, 249. | םכויב 5 זזָג- | הורצ (ס6 06. | םכיוג ואבי ₪

 494.  ואובי 1%4,181,28.  יספאב 249. | רקש --ר 6 ל
 106.  ונתבא 178 --וניתבא ז, 4,10, 40, 60, 60, 72, 76, 80, 2

2 ,+ ,108 ,95 :94 :89 

.204 ,28 ,271 ,270 ,264 ,260 ,258 :251 :240 :237 ,224 :101,196 

 ןיא 89 -- ['אוא 7.

 20. םםדא , 4

 21. םבכעדומ 4
 ;ביעידוא 4 -- שכיעידא 4

 177 --טע- 0 5 14.

 אל -- ול .
 תראזה -- ז 006 * 101 -- א 4

 ימש -- ינא 100,136, 158 ; קזננמס

 1. הדוהי - ד . 95 --0ק. 145 392. | טיעב 224,505 --0 6
 מ 175. .ןרופצב 9 76, 80, 93:95: 90, 100 2

6 ,232 ,220 ,220 ,22% ,136.149,151,154,158,181,187,106 

13 ,202 ,286 ,284 ,284 ,270 ,278 ,271 ,260 ,260 ,258 ,253 :252 
 255: 403: 405; 408. 659 : קזותס 242, 250, 241 -- |'רופצב 182 --

 ןרפצבו 248 -- ןרפיצב 461 -- ןרופצכ 100,150. | השודח 10+
 176 -- הש (0ק.18 24. חול -- ח 06 שב 17- תנרקלו 955

 196, 227 -- תוצקלו 181 -- תרונרק לע 437. | םככיתחבומ 1, 9
,16,155 1 95 :94 :72,76:93 :50 ,19 

1 ,436 ,404 ,358 ,356 :307 :204 :249 :244 :237 ,226 ,225 ,206 
 475: 491: קצומס 177, 428 -- םבהיתחבזמ 60 5, 2

9 ,161 ,101 ,248 ,230 ,224 ,218 ,210 ,206 ,201 (182,196 ,164 

+ :459 ,487 ,456 .477 ,470 :474 :471 :421 :414 :403 :394 
6 ,608 4 :593 :557 :555 :5%4 :577 :564 :562 ,560 ,541 
 61 2, 624, 631 : קזנתגס 175, 187, 38 ; !סנ6 150,168,101, 648 --

 כהיתוחבזמ 18, 40, 80, 06, 100, 125, 140, 171, 212, 227,

74 ,365 ,340 :337 ,132 ,120 :325 ,300 ,308 ,260 ,253 ,212 ,228 
510 :535 :517 .507 .494 .488 :481 ,468 :437 :435 :405 :392 
 544: 549: 573: 575: 588. 592, 602, 60ָב, 6007, 2

 קזנתס 72 176,178, 204, 250, 251, 343: 355: 49,
 !סת6 158, 105: 299: 570% תםטת6 4זס -- כ טק. 0

 בתוחבומ 4
 2. רובזכ 4, 23:96, 107, 116, 126,126,150,154,108,181,זס1,

 105, 225, 227: 249, 253, 258, 260, 204, 184 -- ררוכזכ יכ %4-
 כהינב רא 1 -- םככינב קנווס 199, 256 -- א םכהינב 6.
 בהיתוחבזמ 607, 691 -- םנתחבזמ 32 24, 30, 67, 72, 76, 80, 2

,1 2 ,95 :93 
7% "089 ,160 ,158 155 .154 :151 :150 149 145 

(230 ,237 ,228 ,220 ,221,224 ,212 ,198,211 ,197,191,196 ,192 

24 ,277,278 ,264 ,260 ,250 ,254 ,253 ,251 ,250 ,248 ,244 ,242 

,408 ,404 :357 :355 :339 :337 336 :332 :327 :321 ,408 ,407 

 4ו 4 421: 436: 445: 452: 461, 474: 477: 483, 486, 487, 489. 15
 493: 494: 595: 514: 515: 519: 521, 530, 541, 613. | םכהרישאו ₪
 76, 108, 244-- םבהירישאו 4, 80, 100, 150, 154, 22, 252-- קוס

 םבכירשאו 206. | לע 1"-- לכ 155, 196, 212, 246, 252, 367, 2
 632 642 : 1016 40 ; םטוש6 280, 624-- 2 10ק. 46. 261,220 2

 259,642 -- 0.145 50,154. ץע ,89 -- (ע לב 288 -- לע
 260. לע 2%-- לעו 2, 23, 50,767.

9 ,253 ,240 ,244 ,224 ,223 ,201,218 ,178,182,187,191,198 

:5 :421 ,420 ,404 ,392 :3%4 ,353 ,380 ,148 :332 ,300 204 ,260 
:581 :573 .560 :559 :549 :541 :531 ,530 :526 :507 :485194 

 588, 594, 601,608, 600, 610, 61 3, 617,624 620, 648: קונתוס 1 1

 250, 517, 6423 1016 3,154,428 תטת6 72,181 -- לכו 4.

 תרועבגה 60,146, 393, 617 : קזנמס 251 -- תעבג 284, 414, 6
 471, 483, 489 -- תועבבא* 5. תוהובגה 72

19 ,246 ,244 ,217 ,212 ,226 ,114,1250149,170,181,101,106 

 252, 263, 268, 260, 270, 283, 284, 286, 437 : קזגוחס 2%0 -- תהובגה

4 2559 ,224 ,198 ,154 ,108 ,101 94 924 ,83 \ - 403 ,178 
-7, -- 480 ,483 



 6 אטזז

 אל ינאו :אנ אוב הוה' רבד היא ילא שכירמא 6

 יתיואתה צל שונא כוו ךירחא קדערמ יתצ

 לא : היה ךינפ חכנ יתפש אצומ זרעדי זדתא זל
 ושבי !הער םכויב התא. יפחמ התחמל יל היהת 8

 ינא התחא לאו המה ותחי ינא השבא לאו יפדר

 : כרבש ןורבש הנשמו הער זכוי םשכהילע איבה

 זנס

 שכע ינב רעשב תדמעו ךולה ילא הוהי רמא הכ גס

 לכבו וב וָאצי רשאו הדוהי יכלמ וב ואבי רשא
 הוהי רבד ועמש שכהילא תרמאו : םלשורי ירעש 6

 סכלשורי יבשי ללכו קדדוהי לכו קרדוהי יכלמ

 קדוהי רמא הכ : הלאה םירעשב שכיאבה 21

 תבשה וכויב אשמ ואשת לאו שכיתושפנב ורמשה

 35 6 1.0 א 5 6.

 2: 129, 141, 158, 177, 201, 204 -- אל וימי 2. וניבזעי 0.

 ותירחאו 30, 126, 191, 220, 2 284 -- ותרחאבו 95. | היחי
 קצואתס היהו 16 -- יחי 4.

 12. םכורמ 0ק. 246. 237 -- , 4. תכורמ ןושארמ < 11.

 םבוקמ , + ונישדקמ 4, 30, 50, 72, 95, 96, 106,107,109,100)

 זוז,150,154,158,170,178, 182,187, 01 196, 224, 6 2442

0766+ ; 184 ,202 ,200 251,252 ,246 

 13. הוהי , 107 -- ומ הוהי 109. | ךיבזוע 196,112,12%, 260 --
 ייל ךיבזעי :7ג -- ךבוע 151,237. 255 -- ך'בוע ךירבע 7. ןשובי

.4 ,224,244 ,181,182 ,140,154 ,96,107,100,112,116,125 
 ירוסו 1, 4, 18, 10, 50, 60, 72, 76: 93: 95: 96. 7

 דד ,1ד2, 120,100
(0,, 

0 ,251 .226 ,181 ,172 ,170 

 קזותוס 2, 3, 10, 80 178, 201, 2

 244: 1ס6 154,177: םטתס 89.5  םכימ 45 םבייח ,-
 תרא קזותוס לא 3 ו

 14. יניאפר 93. 95: 109, 154,170. - הוהי , 6. ונעישוה 5

 -- יניעישוה 80,196 -- ינ , 170. | עשואו 95 -- עשויאו 0

 העשויאו 96 -- העשונו 8. | יתליהת 1, 4: 99, 1
 41 6- : ו

 < 1. םםירמוא 96,150,154,187.  ילא ,96.  היא--יא
 1 אבו 25 901 212.20 0 7 7262 7 ד 90, 2

172 6% ,4 116,128,141,160 ,112,113,114,115 

.4 ,290 ,269 ,260 ,28 ,251 ,224 ,222 ;210 ,105 ,182,187,191 

 16. אל יתצא < 145. | העורמ 160, 187,251, 601 ; !סז6

 יתואתה :,149;100,115. | התא ,168 -- טק.146 1ז4.  יתערי

 96. - אצומו 224, 4)2 -- אצ 0. חכנ טק. 135 1%4 -- חכונ

 20, 80, 150, 204 ; 10-16 היה קזגעגס ויה
 17. התיחמל 4, 89, 149, 150, 158, 260, 264. | קחממ 226 ---

 הסחמ 223, 10756 2. הער !ק. ג. 89 -- הרצ 187, 6,

204 ,227 

 18. ושובי 96,112,116,126,172.  יפדור 112,180. | לאו ג"
 --ו.4-  השובא 1,2,3: 4; 23: 10: 54, 91, 94.:93: 96.

,101 ,187 ,182 ,178 ,115,116,126,150,154.155,158,172 

 210, 222, 224, 22%, 227, 237, 249: 252, 27, 284, 286, 355 : קזוווס

 141 ; (סח6 290. | ינא 1%, 182 -- איבה ינא ל , חמה -- םכה

 156. אבה 2 126,150, 154 173, 224 258, 2, --
 קונותס איבא 4.

 19. חכ יכ 14%. | תרמא 96. | ךולה ,. 72 --ו . 4
 כ, 100, 113, 114, 126, 128, 10, 130, 141, 144,155. 6

 1910 195, 230, 217, 250, 270, 3001. | םכעה ג 30, 89, 2

260 210 ,204 ,11 ,180,187 ,172 ,168 190 14 ,116 

 270, 271 4, 35%, 659 'ק -- םכעא 2, 82,130,1%8 -- םכעה םכדא

 72 -- שכדא 24- ואובי 126 -- אבי 24. | הדוהי -- ד ;
 וב , 1,126, 258 -- [טק.זג. 0. לכבו -- בו טק. זג. 130 --

 ו, 94 -- בב150.  םבילשורי 6. קס% 1סס ססתוותף, 6
 6סתוות, 20 0: 21, !סָקוטטז תבשה םכויב םכהיתבמ אשמ ואיצות אלו

 םכלשורי ירעשב םכתאבהו הכאלמ לכו ץטמס טו טז ססחו, 22 ; וה

202 

 םכהלא 4, 82, 80, 93, 94, 96. +6
.294 ,277 ,260 ,2%8 ,24 ,291 ,168 ,155% ,154 ,100 

 הוהי -- ק.28. 139. | לכו הדוהי , 158,178.  םכלשורי יבשי לכו ,
 0 יבשוי 96, 112, 2%8, 260, 264. שכילשורי 6.

 םכירעשכ
 21. הכ טק, 18. ףז -- הכ יכ - הוהי , 126.  ורמש 9.

 םככיתשפנב 1, 3, 4, 23, 30, 72, 82, 89,91,91. 1
264 ,8 ,53 ,240 ,224 ,210 ,191 74 ,154 .150 ,144 

 200, 681 ; קצגמוס 1. הוהי לאו 99 -- לא 6. אשמ
 2 טכיתאבהו 1 ירעשב -- עש טק. ג 0.

13 

 םכהילא

 זןפתתפאו

 | 271 4, 294: 384, 059 'ק, 6 :

)0 4. 1. 

 ל רבפתיךוהב + בשת תלו הדחלמ .ץרא רבדמב

 8 היהו |! וחטבמ קדוהי הדיהו הדוהיב חטבי רשא

 אלו וישרש חלשי לבוי לעו שכימ לע לותש ץעכ

 תרצב תנשבו ןנער והלע היהו שכח אבי יכ ארי

 9 בלה בקע + ירפ תרושעמ שימי תצלו גאדי גל
 זס בל רקח קדוהי ינא |! ונעדי ימ אוה שנאו לכמ

 : ויללעמ ירפכ וכרדכ שיאל תרתלו זרוילכ ןחב
 גז יצחב טפשמב אלו רשע השע דלי אלו רגד ארק
 12 דובכ תוסכ ! לרבנ קדיהי ותירחאבו ונבזעי ומי
 13 לארשי קדוקמ ! ונשדקמ םכוקמ ןושארמ .שורמ
 ובזע יכ ובתכי ץראב ירוסי ושבי ךיבזע לכ הוהי
 14 אפראו הוהי ינאפר : הוהי תא כייח םכימ רוקמ

 1 המה הנה : קדתא יתלהת יכ העשואו ינעישוה

 : צה

 262,253, 259, 260, 260, 278, 204,184: קתמס זז. בוט 6

 =כוה 177. | םםירירח 18, 72, 80, 03. 90, 149, 7:

 182,187, 106, 223, 224, 204, 384--- םכידרהח 4,112 ; קזנתס 3

 6 ף9 -- םכרירח 154 -- םכידירח 10. ץראב 76: 93:

 180 -- ץראו 184. | החילמ 72, 246, 252 -- החלמ ל 0.
 אלו 2%--) \ 12 3: 4, 18, 19, 30, 50, 82, 50, 95 9% 6

 ז ל ,,2 176 177: 180, 182, 16, 198, 201, 0

-184 :252 249 

 7. וחטבמ הוהי היהו הוהי טע. 185 24.
 8. היהו 1%-- היהו הוהי 24. = םכימ יגלפ 18, 0, 191,

 לבוי לעו םכימ -- םכימ לבוי זזז. | לכש 107. | אלו 1% 4

 הארי ז, 18, 10: 50, 60, 72, 76, 80, 89, 93: 95, 96, 106, 107 9

 1סְה,נדס,זנז,112, 16,126, 136כ 140,150,111.153: 154, 2

 :78,191,197,ו3ֶ 196, 224, 220, 227, 244, 240, 251, 2 2220

 258, 260, 264, 271 44, 204, 184, 659 'ק, 666 : קנס ,8
 158,177 : (סה6 1,171: םטתס 269. | אוכי 23, 111, 260, 271 4

 -- קחמפס אבו )1. | םכוח 50, 72, 7696. 4

,24 ,260 ,251 :240 .244 ,196 ,187 ,172,177 ,170 ,155 :154 ,50 1 
 3% [פזושז היהו 6 והלע 1סשג₪₪2 לותש ץעכ היהו : וחטבמ הוהי
 +7. והילע 10,115, 136, 158, 196, 244, 260, 260, 384 ; 6

 4 גארי - - תנשבו , 4. וררנשב 15.  תררוצב

,"1 5 ...107 96 ,93 

4 ,204 ,200 ,258 ,253 ,244 ,224 :170,181,187,101,196 ,159 

 אלו 2" -- ו , 1. תשעמ -
 ף. בוקע 18, 19: 23, 50 2 76: 82, 59: 93: 90 7, 100, 0

187% ,177 ,172 ,154,172 :149,150 ,116,125 ,112,115 

 223, 221, 22%, 220, 227, 244, 246, 240, 21: 200, 1 קצוננס

 128,149. בלה ,181 -- 50 96 -- ל עק.140 116.  לכמ
 שונאו זו 2,18,10, 50, 72: 84, 80, 91, 92: 95: 5

8 ָָָָ ,.116,125,136.149 ,116 ,111,112 ,110 
 גל2.דל5.דקפ,181,ד57,100,220כ 2202 2272 24102020 2000 190 ג

 קוותס 177 -- שונא ונעדי ימ אוה קנווס 215 0. ימו

 18, 72, 96, 201 : קונמס 7. וניעדי 9.

 6סתג. ) 6% 10 ועגת(ק0"- 1:

 10. רקוה 4,112, 150,158,170,12%, 187, 260, 260, 270

 286, 384 -- רקחו 237. | ןחובו 95,107,125,150,187,108 4
 -- ןחבו 18, 10: 40, 72, 76, 89: 93: 96; )9, 100, 110, 151, 9%

 182,1ף1,196, 224, 384, 601 ; קננתס 237 ; 06 154 --ן[חוב

 60,106,112,116,1%8, 170,181, 253 תוילכ 00.

 2--) 423 --כ !ק.148 100.  תתל 1, 2, 50, 60 2
 וטל דו:,150, 51 154,1קס, וקל, 82, 101,100 201,210,

 200 20: 155: 250, 394. שיא 187.  ויכרדבכ 22 ,

 60, 60, 72, 76, 80, 89, 93: 96, 7,108,100,1ְ101,106,10ו0וזג)

 צל, לור:ונ.בדס, 12,120, 1480 1200, 10, 10 154

4 ,2259 ,108 ,106 ,182,187 ,168,170,172,173,178,180,181 

 לקס, 270 27 2 20 2820 200 200, 271 294, 354, 659 קל

 6ז : קמנתס 40,141,176,177,1פ1 ; 06 67, 82,139 -- ויכרדב

 קוווס 95- ירבכו 1. 19, 23. 72: 762 035 952 00 107, 116

2 ,204 ,260 ,2%8 ,23 ,237 ,224 ,150,170,181,182,187,101 

 קוותס 82,113,116,141,נִקְה נ (ס6 01,94,126,1ף4; תטתס 4

 וילילעמ 182 -- וללעמ 195 -- וילעמ 7.
 11. ארוק 4,112,125, 139, 149, 150, 18ז,187,269 4

 דגד 1ף0 -- ג 06 ) 4 אלו 1 2%-- | 294. דלי קב

 130 144. | השוע 112,125. רשוע 7

 ןיזכי 1, 2, 4, 18.19, 30, 50, 60, 76, 80, 01, 95: 90, 106,107

,ָ,,, ,100,110 ,108 

 151,154,170,172,175,1789, 181,187, סו, 106, 210, 223, 2

 220, 227, 244: 252, 253, 271 4, 278: 204, 355, 384, 659 'ק ; כזו וס



60. 1. ; 

 ! רמאל הוהי תאמ והימרי ללא היה רשא רבדה
 ! ירבד תא ךעימשא המשו רצויה תיב תדריו זכוק
 לע קרכאלמ קרשע והנהו רצויה זריב דראו
 רמחכ השע אוה רשא ילכה תחשנו .! םכינבאה

 רשי רשאכ רחא ילכ והשעיו בשו רצויה דיב

 ! רומאל ילא הוהי רבד יהיו : תושעל רצויח יניעב

 לארשי תיב שככל תושעל לכוא אל הזה רצויכה

 ידיב שתא ןכ רצויה דיב רמחכ הנה הוהי םכאנ
 הכלממ לעו יוג לע רבדא עגר |: ללארשי זריב
 ותערמ אוהה יוגה בשו : דיבאהלו ץותנלו שותנל
 יתבשח רשא הערה לע יתמחנו וילע יתרבד רשא

 קרכלממ לעו יוג לע רבדא עגרו :ול זרושעל 0
 עמש יתלבל יניעב הערה השעו : עוטנלו תונבל 10

 ביטיהל יתרמא רשא קדבוטה לע יתמחנו ילוקב
 לעו הדוהי שיא לא אנ רמא החעו !ותוא גנ

 יכנא הנה קדוה' רמא הכ רמאל םכלשורי יבשוי

 ובוש קרבשחמ סככילע בשחו קדער סככילע רצוי
 : םכיללעמו םכיכרד וביטיהו הערה וכרדמ שיא אנ

 תוררש שיאו ךלנ וניתובשחמ ירחא יכ שאונ ורמאו 12

> ₪ ₪ - 

6) 
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 60 ג. 1. זןפפצפאי

 .22 תושמ וא'צות אלו : םכלשורי ירעשב םשכתאבהו

 ושעת אל קדכאלמ 'רכו תרבשה זכויב שככיתבמ

 זרא יתיוצ רשאכ זרבשה כוי תרא םשכתשדקו
 21 סכנזא תרא וטה תצלו ועמש תלו |! שככיתובא

 זרחק יתלבלו עמוש יתלבל טכפרע זרא ושקיו
 24. שכאנ ילא ןועמשת עמש םכא קדיהו ! רסומ

 זראזה ריעה ירעשב תושמ תיבה יתלבל זוהי
 תושע יתלבל תבשה שוי תא =דקלו תבשה זכויב

 2% זראזה ריעה ירעשב ואבו : קדכאלמ ככ קרב
 בכרב סכיבכר דוד אסכ לע םכיבשי םכירשו כיכלמ

 קכלשורי יבשיו הדוהי שיא םהירשו המה זכיסוסבו

 26 הדוהי ירעמ ואבו : שלועל תאזה ריעה הבשיו

 |  הדלפשה ןמו ןמינב ץראמו םכלשורי זרוביבסמו

 < קדחנמו חבוו קדלע שכיאבמ בגנה ןמו רהה ןמו
 27 ועמשת אל זכאו : הוהי תיב הדות יאבמו הנובלו
 אשמ תאש יתלבלו תבשה םכוי תרא שדקל ילא
 שא יתצהו זרבשה זכויב שכלשורי ירעשב פנבו

 ; הבכת אלו םכלשורי תונמרא הלכאו הירעשב

0 

 לב .נז₪ תת 0 א

 ירבד ,5%- 2, 3. רצויה - - - - - המשו ; 0.

 3. אוה והנהו 4, 149 --- אוה הנהו ף3,96, 116,150,27ד

 651,659 'ק:: קזותס 252--קונמס ואהנהו 224--הנ [טק.ז4
 השוע 112, -

 4. רמוחכ 96, 112, 187,252, 251 -- רמחב 2, 23, 67, 72, 42

,2881 ,210 ,114,115,141.154,168,175,182,15,198 
 200 '1, 6647 ; קזנתס 2, ), 201 ; [סתס6 101, 268 טו06₪ז 90

 129 -- 6 רמוחבכ 4 רצויה 17 6 2 -ר

 דחא 150. רש" 91,96. -יניעב ,180. | ותושעל .
 ₪ רמאל 1, 4, 30 4 91.93: 95 5% 175

 182,187, 224, 253, 200, 271, 294, 286 ; קנותס 2, 2%2--ר)[טק,

.4 ,100 186 

 6. רציכה 24 תיב 1%-- ינב 4. הוהי םכאנ , 4.
 רמוחכ 96, 112, 149, 150, 154, 158, 173, 182, 187, 251, 4

 282 ; קזנוגס 242 ; [0716 82 -- קנס רמוחב . דיב 915 .

 רציה 4. ידיב ,\ 201 == דיב 4 "

 7. עגרו קענתמס 1. שתנל 40, 72, 102, 173,187 -- תונבל

 שותנל 190.  ץתנלו 87 דיבאהלו סורהלו 0, 200.

 8. בשו ק.:30 2. - אוה 150. | הילע 140. לע םטמס לא
 7. | יתבשח --יתרבד 126.  תושעל , 6. א

 9. תרנבל 0. | עטנל 154 -- עטנלו 2, 30 67, 84. 80,990,
6 1320 ,101,102,126 

 10. ערה 72, 116,172,178,227,27,82,112,11%ז 7'4,6%0--

 ער 253,260. | וניעב :02. | עומש 80,112,168,173,187, 7
 251, 260, 264. - ילקב 24, 91, 94, 102,130, 168, 182, 249,

 יתמחינו :.  הבטה 84,93,102.  תרמא 1זָג. .ביטהל 6
,9 ,,,,ָ ,94 :93 ,89 :72 

 201,226, 22, 28, 2604 ותא זי 2: 3: 4: 23: 10, 720

+ 94,101,115,116,126,144,150155 :93 

 224, 226, 240, 252; 2ף3, 281 --- ל 182,258 --[טק.זג 0,

 .זז. רומא 3. רמא אנ < 258. | שיא לא -- שיאל 253, 4.
 לא ו לעו -- לאו 80, 112, 150, 172, 182, 101, 201, 268 ;

 קתותס 141.  יבשי 1.23, 72: 80, 93: 94, 102,114,115, 4

 168,172,זֶדָב,178,182,187,101, 195, 201, 253, 258, 260, 1,

 279, 294, 286 -- וי טק. ג. 139 -- יבשי לכ 40. | םבילשורי 6.
 רמאל -- ןבל ג רצי 23; 30, 72, 89, 28 -- ץעוי 150, 271

 200. | הער -- הצע 150. | בשוחו 112,114,116,187: 224, 14

 260, 264. ובש 30,187 -- ובושו 150. | וביטהו 1, 10, 72,
 89,91,93,102,112,114,116.140,150,154,108,178,187,10ת

 198, 201, 240, 251, 252, 2%3, 28, 260, 264, 277, 283 -- ובסהו

 19%. - םככיללעממו 96 -- םכ , 1.
 12. שאנ 249,258. | לכ , 4 וניתבשחמ 1. 4, 23, 2

2 7 ,154 ,150 ,110 ,115 ,94 ,93 ,89 :84 ,82 :72 

 101, 107.22, 2402852, 8. תורירש 2, 20 4: 23

9 4 ,150 ,11%,116,140 ,114 ,112 ,102 ,90 ,93 :89 :84 :72 

5% ,253 ;282 ,246 ,226 ,224 ,201 ,108 ,159,178,182,187,191 

 260,264: קמתמס 141. | ערה (טק.זג ו

 21, 22. ירבשה - - (7) -- םםתאבהו , 6.
 22, לאו ₪ 201 -- אל 7- ואיצת 246, 2%8, 260, 264 -- '' ,

 249. םבכיתבמ -- כ 0ק.141- 4 אל .15- אלו

 ןושעת 182. | שכתשדקו , 237 -- םכתשדיקו 96. | תרבשה םבכוי
 שק. 4 180. | םכי 246.  'תפצפ 260. | םככיתבא 1:

,154,168,175,178,182 ,150 :115 ,96 ,94 :93 :89 :72 
 210, 224, 23, 258,260 ; ןונגגס 2

 ' 24. ועמש אלו (טק.ז4" זנ2. | אלו 2%--אלו הוהי 9. תא 1%
 253,260, 264. | םכנוא 96. | יתלבלו עמוש , 154. = עומש <
 112, 182,187, 22%, 202, 271 4, 659 'ק, 664 -- עימש 227 -- וש

 11ק.180. 1 -- עמש 1, 2, 4, 30, 72, 82, 80, 03, 5
.1 198 ,180,101 ,158,172,173,178 ,141,149,150 ,116,126 

 2240 226, 253, 258, 260, 264 --- וגז. ככל 2.

 הק זו5-
 24. היהו -- היה 0.185 100 | עומש 75
 הוהי ,155 -- 28 126. = איבה -- איה 154 ₪6. | ריעה ירעשב 260,284,139,144.173,187,224,22%. ילא הוהי םכאנ < 71.

 תאוה ,96. | שדקל 82,116,20:,  תבשה 2"-- תבשה בל
 יתלבלא 82. | תושעב 96 -- רשע 258. 5 וב 1
 140, 253: 260 204, 1 8, 659'ק ; קננתס 178, 101, 204, 258 :

 1016 14. לכ, 6
 25. ואבו ,96. | ירעשבא 2094 --- 7 ;, 3

 126,158, 252; 253.281.%- םםביבכור +,
 יבשויו 24, 96, 112, 283: 204- םבילשורי 6.

 כלעל 4 \
 26. ירעמ -- מ (גק.ת% 141. | תביבסמו 40, 99.93, 2
 176, 101, 224, 237, 2. םכילשורי 4, 96-- כ (טק.146 1%%--

 הדוהי ירעמ ואבו םכלועל ריעח הבשיו םכלשורי 89. = ץראמ
 201. - ןיכינב 253, קתממס ז:39. | ןמו 2"--) 201.  רחה
 תביאיבמ 1, 2: 3: 4: 23: 20, 72; 84, 80, 02:06 ..4
180,712 ,172,178 ,168 ,5 .1,126 

 198, 201, 224, 252, 253, 0 264, 287, 2881, 280, 6 1 ; קזותוס

 82, 94, 139 -- איבמ 258 --.םכאיבמ 286." הלוע 123 2

7 .140,154,158,176 ,144 ,112,116 ,102 ,99,100 ,1 ,82 ,67 

 261, 252, 264, 260, 270 -- הלע הוהי תיב הדות 6. הב
 180. - הנבלו 20, 84, 89,172,191 --) 2" קעומס נ 3. - יאיבמו
6 ,114 ,102,112 ,96 ,4( :923 :80 ,84 2 :72 :10 ,24 ,4 ,1 

2 ,201 ,108 2 ,160,154,158,171,178,180,182,187 
6 ; 200 ,284 ,27 ,4 271 ,270 ,264 258 :251 ,22 22560 

 22, 144 -- 066 םכיאיבמו 139 -- איבמו 0.

 םביבשויז 12

 בכרב ,%6.

 היבשויו 6.

 27. תא 40. | אשמ ,126. | אבו ,1,72.  םכלשורי 1 2"
 .-- םבולשורי 96.  תרבשה םכויב ,158. | ירעשב 144. | תונמרא

 -- תרא 202 -- תנמרא הבכי %.

 2. יתרריו 14%. = = ריב לא 154,251. - רציה 74:
 שכשו 72,187.  ירבד - - המשו -- םכינבאה לע הכאלמ השע אוה הנהו

 150. ךיעמשא ₪ 160, 601 == ' \ 209 -- קוס עימשא 5-



 00. נזל

 דודג םכהילע פציבת יכ שכהיתבמ קדקעז עמשת 2

 :"ילגרל ונמט שכיחפו ינדכלל החיש ורכ יכ שכאתפ
 לא תומל ילע שכתצע לכ תא תעדי הוהי התאו 1

 ויהו יחמת לא ךינפלמ שתאטחו סשכנוע לע רפכת

 : שכהב השע ךפא תעב ךינפל טכילשכמ

6 

 שרח רצוי קבקב זרינקו ךולה קדוהי רמא קדכ

 איג ללא תראציו ! םינהכה ינקזמו םכעה ינקזמו 2

 זכש זרארקו תופרחה רעש חתפ רשא כנה ןב

 ועמש תרמאו : ךילא רבדא רשא םירבדה תא 2

 רמא הכ טכלשורי יבשיו הדוה! יכלמ קדוהי רבד
 לע הער איבמ יננה לרארשי יהלא תואבצ ;דוהי

 ןעי .! וינזא הנלצת העמש לכ רשא הזה שוקמה 4
 וב ורטקיו קדוה שכוקמה תרא ורכניו ינבזע רשא
 קכהיתובאו המה פכועדי אל רשא םכירחא םיהלאל
 ! כיקנ שכד הזה שכוקמה תא ואלמו הדוהי יכלמו

 ג זפתתאו
 14 אנ ולאש הוהי רמא הכ ןכל ! השענ ערה ובל
 תלותב דאמ התשע תררעש הלאכ עמש ימ זכיוגב
 14 ושתני כא ןונבל גלש ידש רוצמ בזעיה : לארשי

 ג אושל ימע ינחכש יכ : םילזונ שכירק סכירז םימ
 זרכלל כלוע ילובש  שהיכרדב שכולשכיו ורטקי
 16 המשל םכצרא שושל : הלולס אל ךרד תוביתנ
 : ושארב דיניו םכשי הילע רבוע לכ םכלוע תקורש
 17 זכינפ אלו ףרע ביוא ינפל םכציפא םכידק חורכ
 ! סכדיא וכויב שכארא
 18 אל יכ תובשחמ והימרי לע הבשחנו וכל ורמאיו

 איבנמ רבדו שככהמ קדצעו ןהכמ קדרות דבאת
 ;וירבד לכ לא קדבישקנ ראו ןושלב והכנו וכל

 :% םבלשיה :יבירי לוקל עמשו ילא קדוהי הבישקה

 ידמע רכז ישפנל החוש ורכ יכ הער הבוט תחת
 ךתמח זרא בישהל קרבוט שכהילע רבדל ךינפל
 21 לע זכרגהו בערל םכהינב זרא ןת ןכל ! םכהמ

 םהישנאו תונמלאו תולכש םהישנ הניהתו ברח ידי
 : המחלמב ברח יכמ סכהירוחב תרומ יגרה ויהי

 7 2 5 ₪ 25010 א.

240 (2% ,227 ,220 ,22% ,224 ,101 ,187 ,182 ,172;173,178 ,168 

 252: 253: 254: 258. 270, 286, 200 ; קזנחס 04,111 -- ןייהתו .

 םבישנ 96. | תלבש 30, 141, 154, 172 -- תולוכשש 12 10
 ז 50, 158, 182, 187, 227, 291, 260 -- תלוכש 2 2%8--

 ול ק.48 82. ינורה 4,72, 89,93:. 1 8%
 זז 178,182,187,191, 224, 225, 227, 240, 252, 251, %

 260 : קזומס 24, 40,130. | תומ ,19%. | םבהירחב 84, 99 212
 258, 26) -- םכהירוחבו 112 -- םככירוחב 96. = יכומ 2

 158.178,187: 25360. המחלמ 92.

 22. אבת 40, 72,141 -- אובת 80,191. | םכואתפ . ף3:נ 6

 112,150, 154, 158, 187, 191, 227: 237: 246: 240, 252% קזותס

 141.  ורכ !016 םכרכ 195. | החוש 1, 2, 3, 4, 72, 8991 2

2 ,1789 ,173 ,172 ,153 ,150 ,140 ,145 ,126 1172 ,112,112 96 
 249: 252, 253; 254: 200, 204, 270, 271 4, 60 2, 6%0'ק, 601 ;

 קחותס 20,141,201,224. ונידכולל 87. םביחפ 30.  ילגרל--

 ישפנל 25. :
 23. תאו ז02. התעדי 201 -- ינתעדי 150. | םכתוצע 96 --צע

 טק. 74: 112.  'לע--',112. .לא 1% אל 126 -- אלו 4.
 לע -- לא 251,260. | םכנוע לע -- םכנועל 180. | םכנווע

 ךינפל ד, יהיו 14225 7 1152 נב 4

14 ,240 ,246 ,217 ,227 ,22% ,101 ,160,17%,178,187 ,154,155 
 260, 270, 271 4, 283, 650 2, 659 'ק, 664, 691 : קז1תוס 201 ; (0ז6

 93 -- יהי 224 קתותוס 110-- 1% טק. 4. 1. םבילשכמ --

 כ , 84 -- םבילשכומ 72, )3, 96, 112, 224, 650 2 -- םכיכלשומ ּופְק

 -- םכיכלשמ 252. | תעכ 112, 150 -- ב טק.זג. 91 -- םכויב

 1. הכ יכ 150. לא הוהי 80, 150, 105: 224, 250, 2589,
 37% -- 418.360. לא 180. | ךלה 1, 23, 30, 84, 94,

,1' 400 ,200 ,288 ,252 ,242 ,182 .176 ,17% ,15% ,144 ,110 ,128 

 659 2. | קובקב 4, 72, 93, 96. 112.11. 12 1
 178, 191, 105: 224, 225: 227, 246, 24, 25 1, 260 ; קזותמס

 141 -- קוקב 9. רצי 2,10,116,258. | ינקומו :"--ו, 2

 150, 258, 4. ינקזמו םבעה ,

 2. אצו 96. | לא --לע 2%0. יג 154 -- אנ 02. | םכונה
 252,281 -- קתומס םכנח 158. | ירעש !סת6 זפָפ. | תיסרחה

,264 ,260 ,251 ,227 ,224 ,210 ,178 ,152 ,14% ,116 ,112 ,93 89 :72 

 271 4, 659'ק ; קזומס 154,201. | תרארקו -- תררבדו 6.
 הלאה םכירבדה 201,233, 260. | רבדאא 3 -- יתרבד 21
 23. יבשויו 1, 96, 112, 158, 182, 260 םכילשורי 6-

 הכ תארקו 1ף0. | תואבצ , 224. יבמ 116. | לע [גק.זג. ף1--
 לא 2,150,180,187,1ף1, 253: קזנתוס 201 --/ [טק.זגי 4

 לכ רשא ק.1ג. 173.  רשא [טק.3₪ ז30--ר ,187.  העמוש

 '1' וינזא יתש 1, 201, 2ףס -- וינ (טק. ג 1.

 4. ינובזע 1, 23, 30, 80, 93, 96, 112, 115, +
,224,227 ,210 ,201 ,15 ,11 ,187 ,173,175,178,180,182 

 2%3, 260, 664; קזנותס 141 ; (סח6 2ף0. ורכניו קזותוס ורבניו ףֶס-
 םכהיתבאו 1, 4, 40, 72, 82, 94+, +, ו

 182, 101, 224, 237, 23, 268 -- םכתובאו 233 -- םכתבַאו 5.
 יכלמ 139. | ואלמוא :7ף. | תא 2% 2,178. | םםיקנ ו

 21, 40, 72, 8,1,ף6,102,וו2,זו6,110,149,ו%0,ו55',54) ו

 13. עמש -- האר 246. | תירורעש 72, 96, ,,%

 173,178, 180, 187, 224, 691 -- תרורעש 89, 93. 154: קזומוס 0
 -- תוררעש 84,116 : םצנתגס 129 --- זריררעש 82, 155,191 6%

 227,253, 260 : קזומס 201. התשע -- ת טק." 4 לארשי
 -- םבלשורי 2, 4 -- לארשי תרב 130 -- מע תרב 224 - רב

 הדוהי 3-

 14. בוזעיה 2, 4 72: 6, 112, 116,150,154,158, 224, 227,
 251,258, 260,264.  ידש ,150.  םכאו 4,150.  ושטני

 םכירז , 158, 224. = םכירקא ל -- םכידק 128. | םבלונ 226 --
 שבילזנ 3: 4, 23: 10: 72, 82: 84; 80: 93; 94115,

.0 ,259 ,22 ,22% ,210 

 1%. ינוחכש 1 3: 23: 10. 72, 84, 809, +, 59
7 ,226 ,225 ,224 ,210 ,191 ,158.172,173,178 :154,155 ,150 
 229,251, 258,260: קחתס 82,ף4. | ורטקי -- םקי טק. 3 9,

 םבולישכיו 4. 23, 30, 80, 93: 96. .,.,..,.,, 5
 158.173,178,187, 226, 227, 252, 259, 260, 204,200 ; קזוגס 8

 -- םבלישביו 253 -- ולשכיו 1 -- םכולשביו 72. | ילבש
,+ :99 ,96 :94 :93 :91 ,89 :84 :67.72 .10 ,24 

1% ,154 ,141,150,153 ,116,126,128,130,119 ,116 

0 ,227 ,22% ,210 ,201 ,198 ,171.175.176,178,180,182,195 

27 ,271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,254 ,252,253 ,251 ,250 ,249 ,246 
 279. 293, 284, 286, 288, 20, 100 '1, 601, 602, 659 '0, 664,69\ ג

 םזוזתס 82, 224 -- | ; 172 -- וליבש קננמס 158. - תביתנ

 אול 6.
 ַז:6. הצרא 2, קזתמס 128. | תקרש 141,195 -- תוקירש 1, 2

0 271 ,260 ,264 ,260 ,253 ,227 ,112,126,151:172,191 ,91:96 

 659 'ק, 691 : קצנתוס 201, 198, 224 -- ! רוקורש 23, 89, 2

 115,150, 154, 155, 168, 173: 178,182, 187, 252 : קומט 129:

 +סע6 82 -- תקירש 3 קזותוס 2, 0- רבע 2,130, 72, 82,

:7 ,224 ,182 .126 ,115 ,114 ,112 ,102 ,99 6 4 :91 ,80 

 249,252, 258.  םבושי 4, 3, 96,112,114,

 154, 158, 224, 240, 252,259, 260,264: קנווס 82,130.  דניו 6

 -- דוניו 1, 260, 601, 1:

 17. חורב ,2 116,1%0,176, 178,180 2

 260, 260: 271, 281, 284, 288, 100, 60ז : 1016 84, 158; תטמס

 201.  םכצפא 89. | ביא 40. | ףרע ,116 -- ףרוע 24. 59: 2

 112, 14, 150, 252, 260, 264- םכדא
 18. וכל 1*-- הכל 140. לע -- לא 150, 253, 260 -- 2 טק.

 צג. 1:5. - תבשחמ 3, 93, 130; 154, 192, 4. הציעו 6.
 איבנ 1. | והכנו -- וניקנו 337. = ןושלב , 128 -- ו , 0-

 הבישקנ קנומוס השיקנ 224. | לכ לא -- לוקל 6-
 19. לא ;1,250. | ילוקל 150. | ייבירי ף3, 182 -- יביר

 20. םכלושיה 93,112, 150, 154,158, 927, 253, 258, 260 -- םכ
 קזומס ₪ 101. | הבוט תחת הער < 180.  יכ 128. - ורב 4

 החיש 154,180. | ישפנל -- ינדכלל 82. | רומז 5%
 154,159,252, 253,260, 264. | םבהילא 250. תא ,
 21. ןת -- תת 9%. | םבהינב -- םכהישנ 114. | בערל --
 בערל םבירחאל 8 -- בערל ברחל 2%0. | םםריגהו 72, 89 2

 158, 224, 227, 253, 260, 264 -- םבריגה 154. = הנייהתו 2, 4 9

 72, 5% 84, 93, 96, 101, 112, 11ף0 116,126, 144, 150, 154,

22 
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 םכיהלאל שכיכסנ ךסהו שימשה אבצ לכל טכהיתגג
 וחלש רשא תפתהמ והימרי אביו ! שכירחא 14

 רטאיו הוהי תיב רצחב דמעיו אבנהל סכש הוהי

 15 יהלא זרואבצ קדוהי רמא הכ : שעה לכ לא

 הירע לכ לעו תאזה ריעה לא יבמ יננה ללרארשי =

 תא ושקה יכ הילע יתרבד רשא הערה לכ תא
 ! ירבד תא עומש יתלבל סכפרע

 רי

 ףיגנ דיקפ תצוהו ןהכה רמא ןב רוחשפ עמשיו ג
 ! הלאה שכירבדה תא אבנ והימר' תא הוהי תיבב

 לע ותא ןתיו איבנה והימרי תרא רוחשפ קדכיו 2
 תיבב רשא ןוילעה ןמינב רעשב רשא זרכפהמה

 ד
 ארק רוחשפ אל והימרי וילא רמאיו תכפהמה זמ

 רמא הכ יכ :  ביבסמ רוגמ שא יכ ךמש הוה! 4
 ולפנו ךיבהא ירכלו ךל רוגמל ךנתנ יננה קדוהו
 קרדוהי לכ תראו זרואר ךיניעו םפהיביא ברחב
 : ברחב שככהו הלבב .םכלגהה לבב למי הוב

 העיגג לכ תאו תאזה ריעה ןסח לכ זרא יתתנו +
 ןתא הדוהי יכלמ תורצוא לכ תאו הרקי לכ תאו

 ₪ 6 די 1 0 א פ .

 198, 201, 224, 225, 220, 227, 228, 24, 263, 260, 264, 64 1 ג

 קתס 178--ה 27 !טק. 48 2, 3, 91,140, 290. | תפותבו 2
 96, 112, 154,182,187,191,246 -- תפתב 150--ב קזומס כ +.

 רבקל 1, 23: 24, 30 72, 80; 91, 93: 94: 99: 102, 112, 141,
,237 ,229 ,227 ,22% ,224 ,210 ,105 ,182 ,171 :172 :155 :154 

.4 ,280 ,280 ,27 ,270 .264 

 12. םכואנ 11% -- םכ (טק.185 ףז. - הוחי םכאנ , 1.

 ויבשילו 1, 2, 30, 84, 94. 144,155: 191, 224, 237,258. | ךתל
 150. | תא \ 253,260. | תאזה ריעה -- הזה שכוקמה 246. | תאזה

 -- התאזוה 7- תרפותכ 4, 8, 112, 154, 158,187 -- תפתב

 ז9ז -- תפותב .

 ז 3. םבילשורי 96. | יתבו --יתב טק. 48 126.  םכקמכ ףו =
 םכוקמב 8,99,112,113,150,180, 10%, 258, 260, 260, 271 8 ;
 קצנזתס 02, 101, 200 ; 10106 1. תרפותה 89, 96, 1594, 2

 187, 260, 264, 284. | םכואמשה 06 80. | םכיתבה לכל , 6
 לא 'ז39\ " םכהיתובב 1, 2. 32235 30. 72, 112,110, 140 0

 158,168,178,187,101, 227,240: 22; 253, 200, 264 ; קזותס 0

 -- שבהיתונג 2%8 ; קזומס 0 6- םבהיכסנ 1.
 14. תררפותהמ 6, 112, 154, 182, 187, 260, 204,281 -- 5 6

 פ 2 איבנהל 7. דומעיו 112, -
 1%. תואבצ , 258. | הער איבמ 40 -- איבמ 72,892, 6%

 זז2, 1160 140:150, 154,155, 172, 187, 191. 224, 226, 253,
 264, 271 8, 659'ק, 691: קזומס 128, 141,178, 180,201; 6

 2,168 -- א [טק.188 240. - לעו -- לאו 150,154, 226 -- 2 4.

 86 91,144. לכ 96.2%. ערה לכ גק.:ג0 139. -הער 2
 -- הערה הירע 150. | רשא --ר ₪ק7.148 3. | יתרבד -- ורבד
 178. | עמש ז, 2, 1: 4, 23; 24, 72, 80,913, +, 6

2 :249 ,242 ,226 ,226 ,210 ,195 ,101 ,150,14,158,172 ,128 

 254, 270, 270, 284, 290 -- מש 1טק.48 180. | תרא 3"-- לא
24 271 ,176 

 1. רמיא 4. איהו קוומוס 4- ריבנו :1, 05. זס1." = .תדומב

 קתס 116. - תרא :"-- לא
 1,2. והימרי - - (6) -- אבנ , 4

 2. והימרי , 72. | ותוא 80,112,2%2,2%1.  לע--לא
 198. | תכפהמה -- ה 2% ₪02.14 1:%-- תכפמה 145. | ןימינב

 158,253; 260. - הנוילעה 5.
 2. אצוי 112, 116,149, 150, 158,191, 227, 1. רוחשפ ו"

 רוגמ , 2.

 ךנתונ 72, 112, 150 2

 -- רמא ןב רוחשפ 201. - הוהי ,%.
 4. יב, 1,158. | יהלא הוהי 0.

 ךבהא 96, 116, 178,253 -- ךיבהוא 71.
 154,172 -- םבהיביא דיב 252,258, 260. | םםכיניעו
 112; 144, 158, 253 -- תאור 2. הדוהי הוהי 7.

 5. ןסוח 4, 112, 158,197. 263, 208, 200, 294, לכ 86
 72. | היעגי 6 102 --- היעיגני 96 --ה 1טק.145 94- | תאו 2" קעותוס

 לאו 4. | תאו 47-- תא תאו 1%0. | תורצא 1: 9

 תואור

 ןפפתפא

 :והימרי תא רוחשפ אציו תררחממ יהיו

 תלע 6

18 607. 

 5 שאב שהינב זרא ףרשל לעבה זרומב תא ונבו
 =  התלע אלו יתרבד אלו יתיוצ אל רשא לעבל תולע
 6 הוהי שכאנ םיאב כימי הנה ןכל ! יבל לע

 שכנה ןב איגו תפתה דוע הזה ספוקמל ארקי אלו
 7 חרדוהי תצע תא יתקבו + הגרהה איג כא יכ
 ינפל ברחב םכיתלפהו קדזה סכוקמב םכלשוריו
 םכתלבנ תא יתתנו שטשפנ ישקבמ דיבו םכהיביא

 8 יתמשו !ץראה תמהבלו סנימשה ףועל "לכאמל

 הילע רבע לכ הקרשלו המשל תאזוה ריעה תא
 9 זרא שיתלכאהו : ץדתכמ לכ לע קרשיו טכשי
 והער רשב שיאו םכהיתנב רשב תאו סכהינב רשב
 שכהיביא שכהל וקיצי רשא קוצמבו רוצמב ולכאי
 זס יִניעל קבקבה תררבשו ! סכשפנ ישקבמו

 זז הכ שהילא תרמאו +: ךתוא פיכלהה פישנאה
 הזה שכעה תא רבשא הככ תואבצ זדוהי רמא
 רצויה ילכ תקרא רבשי רשאכ זראזה ריעה זראו

 ןיאמ ורבקי תפתבו דוע קרפרהל ללכוי אל רשא
 12 םשכאנ קרזה שוקמל קרשעא ןכ ! רובקל םוקמ

 ; זרפתכ תאזה ריעה תא תתלו ויבשוילו קדוהי
 13 שוקמכ קרדוהי יכלמ יתבו םכלשורי יתב ויהו
 לע ורטק רשא זכיתבה לכל שכיאמטה זרפתה

 ב קם יו

(6 ,224,226 ,210 ,201 ,108 ,160,172,173,178,190,187,191 
9 ,271 ,20 ,264 ,200 42 :253 :252 :251 ,249 :217 ,229 ,227 

 288,601, 659 כ : קתותס 141: 10766 4
 ף. חרא ז",224. - תומב !טק. 45

.260 ,264 ,260 ,253 ,252 :249 :237 ,154 ,150 ,140 

 178,1ףז -- תולוע 112, 150,1%8,187 -- תלוע 3, 246 -- תו קב

 ףורשל 2

 18. 4 אל ה תוצ 10106 72 -- !יתיוצ 6. ויתרבד

 60 5 לע 1 05- ייבל "לע - כלב
 6. הוהי ןכל 72. | םכיאב , 12 -- * . 2887, 20

 הוהי ,2 אל 40, 150, 224, 268. דע ,- תפותה 4

4 252,260 (116,149,150,158,182,187,101,195,246 ,93:96 
 281.  'גו 82--אגו 102.  םכונה 252,284. אנ 102.  הנירהה
4 2600 ,252 ,227 ,210 ,105 ,187 154,158 ,112,150 ,8 72 ,40 

 7. יתוקבו 1,112,116, 130, 149, 158, 224, 227, 249 -- יתקבו
 לא ףז. | םבילשוריו 96 --' 0ק.245 4. | םכתלפהו 84, 3, 11

 -- שכב 96. | םכהיביוא 112, 150, 154, 187, 253, 260 4.
 שכשפנ -- םכתער 1. יתתנו -- נו טק. 4 1 תרא 2".

 לבאמ 4, 201 -- כ ,2. :
 9. חרא ,7- הקירשלו 80, 187, 260, 264. | רבוע 0

 + 204 הכושי 112,108, 177) 201,252, 252, %

 260, 264, 281. - קורשיו 112, 187, 22 -- קרשי 264. | היתוכמ
 2, 72, 93,112,116, 149,158,187, 224, 252,253 -- התוכמ

 226 --- הירכזכ 1. 2: 4, 22, 10, 80, 1, )6, 114, +,

2400 ,242 ,237 ,228 ,227 ,22% ,210 :172,171,1789,182,191,105 

 260, 601 ; קנס 82,130, 141 כ סל

 9. םביתלכאהו -- א 0ק.146 67. | חרא רשא 03.  רשב %
 180. | רשב 187."2. - םכהיתונב 2: 2, 03, 112, 144, 109 2

 187,260: 0076 21. - שיאו םכהיתנב --יאו םכהית (טק. 184:

 שיאו -- שי [ק. 28. 158 -- | , 112 -- תאו 4. - והער קזנתס 5%

 126. | ולבאי , ז -- ו , 250 -- והלכאי 80.  רצמב 246 -- ך 6

 ד זנף6. | קצמבו 246 -- ולכאי קוצמבו 4. | םכהל ,187. | חרא
 םכהיביא 249 -- םכהיביוא 71 ישקבמבו

 "10. התרבשו 154. | קובקבה תא 253, 260, 691 -- קבקבה תא
 187, 260, 264; קזנתוס 141, 21 -- קובקבה 1: 7%

149,154. 158,168, 178, 180,101,105, 210, 224, 227, 246, 240. 

 -- בה 02,180. 14 -- לובקבה 112. | םביכלוהה 71:

 ךתא 1, 2: 23, 30, 72: 82, 80, 93, 115, 116, 150, 154, 178, 2

.0 ,2589 ,253 ,252 ,217 ,224 ,187,191 
 11. םכהלא 1, 91,102, 156, ,,,9 27

 224, 240 -- םכהל 89 -- םכהו 00. 186 130 -- . 4 ו =

 ינדא 227. - הככ ₪02.18 128--הככ לארשי יהלא :0ז:.  רובשא
; 260 ,264 ,260 ,252 ,21 ,240 ,242 ,187 ,150 :112 ,6( ,03 ,4 :2 

 קעגמס 128 ; (סא6 101. | תאזה -- הה 96. | רובשי ; 0, 2

 ז60, 187, 21, 2%2, 200 -- רבשא 258 | קזותוס 115 ; [066 1:

 רציה 40. | לכא--' (טק.248 191. אפרהל ז, 4,231, 10 0
 93: 94:90; 115:139,150,154,155,158,173,180,182,187,זף80

 ו



 3 ל 9

 יבא תא רשב רשא שיאה רורא : ךורב יהי לא

 קדיהו ! וההמש חמש רכז ןב ךל דלי רמאל 6

 עכהנ אלו קדוהי ךפה רשא םכירעכ אוהה שיאה

 רשא |: וכירהצ תעב העורתו רקבב הקעז עמשו 7

 קדמחרו ירבק ימא יל יהתו םכחרמ ינתתומ אל

 תוארל יתאצי שכחרמ קרז קדמל :! םכלוע זררה 9

 : ימי תשבב ולכיו ןוגיו למע
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 חלשב קדוהי תאמ והימ" א היה רשא רבדה ג

 תאו קריכלמ ןב רוחשפ תא והיקדצ ךלמה וילא =

 ונדעב אנ שרד !רמאל ןהכה הישעמ ןב הינפצ 2

 ונילע שחלנ לבב ךלמ רצארדכובנ יכ הוהי תא

 קרלעיו ויתאלפנ לככ ונתוא ;דוהי זרשעי ילוא

 ןרמאת הכ םכהילא והימר' רמאיו ! ונילעמ

 יננה לארשי יהלא הוהי רמא הכ |: והיקדצ לא 4

 םשכתא רשא םככדיב רשא המחלמה ילכ תא בסמ

 שכירצה טכידשכה תאו לבב ךלמ תא שב םימחלנ

 ךות ללא םכתוא יתפסאו קרמוחל ץוחמ םככילע

]"( 

 סא צו ןפתפאו

 : הלבב סכואיבהו סכוחקלו (כווזבו שכהיביא ריב

 6 לבבו יבשב וכלת ךתיב יבשי לכו רוחשפ התאו

 ךיבהא לכו התא רבקת םכשו תומת םכשו אובת
 7 קדוהי ינתיתפ ! רקשב שהל זראבנ רשא

 הלכ שנויה לכ קוחשל יתייה לכותו ינתקזח תפאו
 8 ארקא דשו סמח קעזא רבדא ידמ יכ :!יל געל

 ! שפויה לכ סלקלו הפרחל יל הוהי רבד היה יכ

 9 היהו ומשב דוע רבדא אלו ונרכזא אל יתרמאו
 לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע זררעב שאכ יבלב
 10 ביבסמ רוגמ זשכיבר תבד יתעמש יכ : לכוא אלו
 ילוא יעלצ ירמש ימלש שונא "רכ ונדיגנו ודיגה

 זז הוה'ו :ונממ ונתמקנ החקנו ול הלכונו זדתפי
 ולכי גלו ולשכי יפדר ןכ לע ץירע רובגכ יתוא
 :חחכשת אל שכלוע תמלכ וליכשה אל יכ דאמ ושב
 12 הארא בלו תוילכ האר קידצ ןחב תואבצ הוהיו

 13 וריש = : יביר זרא יתילג ךילא יכ שכהמ ךתמקנ
 ןויבא שפנ תא ליצה יכ קדוהי תא וללה הוהיל
 : סכיערמ דימ
 14 ימא ינתדלי רשא וי וב יתדלי רשא כויה רורא

 צץ ב ₪ 610 א.

 יתלג 269 -- יתיליג 30, 96,149,150,154,1ף1 : 06 סז.  זברא
 | ביה טס

 13. ולילה 6.

 םביעירמ 7.
 14. םבויה 518 10 --* (טק. 14: 24

 ל
 ותדלי 6.

 15. רשיב 93. 224 -- ר , 7.

 תרא 2". 30. - תרא שפנ תרא 4.

 יתדלוי 1.9 5

 ינתדלי -- א 116 -- 1 (טק.120 126 -- 6

 ג ) תא ,30. | דל, 178 --דלוו

 112,158.187,2%1,2%8.260-  ךל,96. | רכ,93. - והחמש

 קזומס םכההמש 9. 4%

 16. םכירעב 723 קזומגס 8 993 (סצ6 ךפה , 71.

 העמשו 96. | רקובב 284. | רעוהתו 14%, 06 141.  תעל 2.

 תםכירהצב 4

 17. אל קזוומס ול 15%. | ינתתמ 2, 68 178 1

 253: 298, 260, 264 -- טק.185 3.  םכחרמ 5. ירבק ימא יל

4 .41 .100 

 18. םכחרמ -- ם3 טק. 4 4

.0 .1815 224 
 תרוארל , 14 ימי ייה

 ג. הולשב 178,187. | ךלמה , 4.  רוחשפ -- ש טק. ד 6
 הינפצ תאו , 4.

 2. אשרד 3. ונידעב 1. 2, 4, 30,72. 90 4 96, ,2

20% 1 ;2651 ,6 ,227 ,22% ,187 ,158,182 ,114,116,150,155 

 260, 204, 260, 271, 28 ; קזנוהס 3 -- ונידיעב 19ז. תרא -- לא

 271 8 ; קזנחס 110 -- םםאנ 4 רמאל הוהי 40. | רצארדכובנ

 -- רצאנדכובנ 172, 297 -- רצאנ דכובנ 23, 80, ,1

 224, 691 -- רצנדכוכנ 1, 22% --רצנ דכובנ 1%8, 1 -- רצאנדכבנ 4

 -- רצאר דכובנ 30, 72:96; 99. 113, 126, 1%0, 173, 178, 6%

 264, 260, 283; 54% -- רצרדכובנ 102,116,1%4 -- רצר דכובנ

 168,252 -- רצארדכ 0. 46 זָגֶפ -- צאר טק. 735 סז --ר 1"

 1טק. דג 141. 1 צספ6וטת םסס 1ם 1000, ₪51 תסתוטת 68% ]\ט]טצ כזה

 1גתקזנתמנפטת 6טתג 6טק]161 רך ( טז גם 31115 ?ש/ש/₪ 10618 26 ) 1 תו כזו

 106תו תסתוסמ 6טתב 0טק]וסו 0 גג ]8 0 )שמע 10018 -- 27 ;

 20: 28; 3,ד1ז4: 20: 1.3: 34.1: 30% ונלע 23 -- ונילא

 30. - הוהי תרא 4. | ונתא 4, 23, 30, 72, 80, 03, 94,
: 269 ,4 ,260 ,258 ,23 ,262 ,224 ,187,101 ,154,158,178,182 

 עווזחס 128, 141 -- וא טק. ז4- 4 לכב 210, (סזש6 4.

 ויתואלפנ 1.3, 23,96, 112,172, 224, 226,216, 260. | הלעיו ונילעמ
 ₪ 96. - ונילע 2.

 4. םפהלא 1: 4: 89, 93: 94, 114,116, ז60,ז54,18, סו

 201,224,249. | ןורמאת ז, 4, 23, 10, 72 2

 118,150: 154: 155,158, 172, 173, 175, 178,180, 182, 87, פו

 198, 201, 224, 2%1,253, 260, 283,664 | קזותס 141 -- ן 06 ו

 2%8 -- ! נק. 14 6. והיקידצ כזגזס 150 -- והיקוח 8.
 4. בסימ 112 -- בסמ ביסזממ 6. תרא 1% קזותס לא 1.

 ילכ --- * , 260 -- ילכ לכ 89.  המחלמ 72. | םככדיב רשא ,
 רשא 2% ק.180 זָגָפ. | לבב ךלמ תא , 226. ץרא ג%-- תאו

 116 -- תטתס שכא 224. | תאו תטמש םשכאו 254.

 לא םכבילע - המחל 89, 102, 4. םכתא 1,330, 2
 םככילע , 30 --

 תאו קוגומס לאו 4.

080 ,253 ,191,252 ,115,116,126,150,172,171,178,182 

 270 -- תרצוא 94, 210 -- ו 17 (טק.ז3 4. הלוי ד
 תכהיביוא 112,154 -- ?בב ךלמ 23. | םכאיבהו 2, 1%0, 224 ---

 םכו טק. דג 0-

 6. רוחשפ , 72 -- ר ,; 258.  יבשויז + 20

 237: 253: 258. 260, 264; קזנמגס 1. ךיתיב 112, 101, 0

 286 -- ךיתב 252, 251. | וכלי 180. | אבת 2, 4 30 2
 96 116, 149,150. 224, 246, 253, 2%8, 260, 264. | ךיבחהוא 24.

 רקשל 2, 23,187, 1.
 7. ינתתיפ < 1%4 -- ינתתפ 40, 128, 172, 178, 246, 250, 10

 252: 357: 375: 434 -- ינתיתיפ 149,150, 40, 601. | הוהי \, 4.
 תרפאו (טק.186 176 -- תופאו 4 -- תפיאו 72,149, 601 -- תפאיו

 607. - תייה 1:6. | קוחשל 1טֶק. 45 140 -- ! 0 2

 178,187 -- ל \ קתותס 150,201 -- ו טק. 88 4 לכ ו.

 186 140 -- 215 126 -- לכל 249. ולוכ ז12,2ףג -- לכ 0
 1 4 ותק. 252, 24 עגל ₪ 40 -- גבעול 2.

 8. רבדא ידמ יכ -- רבדא המ 153. | דושו 4, 6

 126, 150, 187, 246, 252, 253, 258, 200, 264,260. רבד--ד ק.

 14. 9. יל עק. 148 7 --ילא 182,105,258. | םכלקלו 0.
 ף. אל א זז. - ינרכזא [סעו6 ףָב. | אלו קומו אל 1

 יבלכ קזותס 158. | שאכ , 187.  תרעוב 620
 2%1- רוצע 1, 72: 03,112, דפ 116, 154, 7

 1ףז, 224, 220, 227 ; קזנתס 2, 0 יתמצעב 1גס. 185 3

 --יתומצעב 2, 40, 0, 126,154, 187, 22%, 226, 237, 2% 22589

 277. 290, 00 1 -- תומעב 112. | יתיאלנ 96, 172, 101, 240 =
 יתאלנו 12 42 80: 923, 102, 116, 10, 155, 173: 178. 217, 6 21512

 252: 251: 258, 260, 264, 271, 28 -- יתאלנ 30. | אלו 2-1,
1 

 10.יכ, 23. | תבד תטת6 תפרח 145. | ונדיגנו , 82 --ל ,

 שונא םטמ6 שיא 224 -- 'שנא 1: ימולש 1, 2, 3, 4, 22 7

2 ,268 ,262 ,240 ,227 ,226 ,224 ,187 ,155,158 ,112,150 

 264: קונתס 0- ירמוש 2, 112, 187, 220, 252,

 260,264. ועלצ קומס 150 -- 'עלס זַוָב- התופי 89, 6

 150: 154. 2272652, הלכנו 91.171,227,260. - וניתמקנ 1,

57 ,,,,, 1 ,102,112,11 :01.97 :89 :84 :72 :4 

 176.187,191,226,227,246,2%1,2%8,200,286נ םזותס 1

 --1 27 06 1 ונממ , 1.
 זז. יתוא [טק.188. 141 --) , 1, 30, 72, 80:03.

264 ,260 ,28 :2%3 ,261 2249 1,273 ,4 1 

 רוביגב 30,149: 154,224 -- ךבנכ 260,264. | 'פדורדרד 7%

 154,187,251, 252,260, 264. | ולסכ' 253. - ולכי 4

 72, 89: 93: 96, 112,1וָב, 1145. ,,,,
 180, 187, 191, 237, 246, 240, 262 ; קעותוס 141 -- ולוכי 0.

 ושב ,\ 224.-- ושוב 30,96, 112,1ף0 ; קענמס 128. | ולישכה ₪ 1.

 תמילכ 4. 40, 72: 149, 150, 158, 187, 224, 227, 263,260
 קחותס 141. | אל 2"-- אל יכ 80, 93, 271 .

 12. תואבצ \ 252. | ןחוב 112,149,154,158, 240 : קתנתס 8

 -- טפוש ג -- ןחוב קדצ טפוש 4. ןחב קידצ ןחב 0.

 קדצ 24. - האר , 10 -- האור 112,126,149, 158 -- ןחוב
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 תחי ימ שירמאה הוהי שכאנ רשימה רוצ קמעה

 ירפכ שככילע יתדקפו : וניתונועמב אובי ימו ונילע 14

 הלכאו הרעיב שא יתצהו קדוהי שכאנ םשככיללעמ

 ! ההיבובס לכ

 6 ה...

 ושש"תהבדו הדוהי ךלמ "תיב דר הוה רמא הפי 1
 ךלמ הוהי רבד עמש תרמאו : הזה רבדה תא 2

 ךמעו ךידבעו התא דוד אפכ לע בשיה ?רדוה'
 ןשע קדוהי רמא הכ : הלאה םירעשב שיאבה 3

 זכותי רגו קושע דימ לוזג וליצהו הקדצו טפשמ

 וכפשת לא יקנ שדו וסמחת לא ונת לא הנמלאו
 רבדה זרא ושעת ושע שא יכ !קדזה םסוקמב 4

 דודל טכיבשי זכיכלמ הזה תיבה ירעשב ואבו הזה
 ודבעו אווה שיפופבו בכרב םכיבכר ואסכ לע

 הלאה םכירבדה זרא ועמשת אל םשאו !ומעו 5
 זריבה קדיה' הברחל יכ הוה' םכאנ יתעבשנ יב

 הדוהי ךלמ תיב לע הוהי רמא הכ יכ | :הזה 6
 ךתישא צל כא ןונבלה שאר יל קרתא דעלג

 010 א

 178,180, 182,191,198) 201, 224. 249, 659 'ק, 660, 601 ; קוס
 1,72,158--הי טק. 185 24--םםכה 3 -- םבבללעמ 17.

 13. ננה ד כ תרבשוי 4, 96, 2 1589. 7%
 283,669. | רושימה 1:2: 3: 4: 24, 10, 67, 72, 82, 4 7

 9. 2 7 ב
6 ,242 .237 ,227 (6 ,226 ,224 ,176,178,182,187,191,105 

 .249; 253: 258, 200, 264, 260, 286, 290, 669 -- רשמה 4
 םבירמואה 96,112,149,182,187,2%2.  ונילע --ונילע הוהי 9

 ונילעל 1. - אבי 1: 4: 24, 40, 67, 72, 80, 93, 96, 12, 11
 114,116,141,150,154:155.158,168,178,182,197, זס 15

 22. 258, 260, 264, 270, 200 -- 1 טק. 14 4

 264 -- וניתונעמב 30, 72, 182, 22% -- וניתנועמב 2; , 6 וניתנעמב 1: 4 89, 93: 155: 168, 173, 224, 227, 2. 2558, 60

.249 ,217 ,128 

 14. הרעיב --י , 191 -- הרעוב 150,226.  יבס לכ טק.ז46.
 היבבס 260 -- הביבס 23, 91, 93; 178, 253, 264 -- היתוביבפ 12

 -- היתביבס 1, 4, 6

 1. הכ יכ 6. תיב , 224 -- תיב וב זֶסז דר 6 דד 9-
 -- קוס תיב לא 252 -- טק.148 24.  ךלמה 40. | הדוהי 0ק.

 125 2. - םכש ₪ק.48 1ס1 -- וילא 6
 2. ועמש 277 תגגז.- 288. | רבד -- הזה רבדה תא 4. | בשויה

+ ,264 ,260 ,253 ,101 ,114,150 ,112 

 םבירעשב -- ב טק. 84

 תט]טפ םת6זו, 015: 1

 3. ושע -- וש ק. 36 סֶפ. | לוזג -- לודנ ףָּב. = דימ 55 14
 קושע גק.145 139 --ו , 1,224: קתמס 141 -- קשוע 04.

 רגו 06 םכגו 154 -- פטמ6 רנ 178. | םכותיו 93.96, 150

 253. 258, 260, 271 4: תטתס 101. לא 1" אל 250. ונת לא
 237. ונות 1.4, 23: 72, 93, 94: 96 ,,,,,79

,279 ,271 ,260 ,251 ,2%2 ,249 ,227 ,178,187,191,22% 

 284,286,664; קזותס 30,139. | לא 2", 237 -- לאו 1, 2,
74 160 ,155,158 ,150 ,0,116,141 :94 :93 :23:72 

,26% ,2%3 ,262 ,246 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,201 ,101,198 

 264, 271 3, 288, ך00, 601, 664,601 : קזנתוס 110--לאא 4.
 ופומחת 4, 139, 158, 187, םכדו -- םכד לאו -

 4. םםא 191. - השע 23--) [ק.148 141. - רעשב 4
 םכיבשוי 96, 112, 126, 158, 253, 271, 279, 28, 284, 286, 0.

 דודל ,96. | םביבכר , 84 -- םםיבכור 112,150, 226 0,
 בכרבו םכיסוסבו < 237. | !ידבעו 1, 72, 80, 93, 96 6

 150,155,158,172,173, 182ג 187, 101, 201, 220, 2%2,261,

 264, 271 4, 659 'ק, 669, 691 : קתותס 2,30,100,113,128 0 6

 82, ומע 4.

 5. אל םכאו םק.45 23. | אלא 96. | לכ תרא
 םכירבדה , 72. | יב --יכ 3.  יב--יאכא 126. | היהי -- היהת

 19: --' 2% [0ק.146. 72 -- הוהי +

 6. הוהי ,226. לא 112.  ךללק ,.
 ל אל :%- אול , 4.

 ךדבעו 191,260
 4 רמא הכ 21,12, 40 סתת5

 שארב 112--ר קמפוס

 ךתשא 2. אל 2"--אוְל

 ז20 0. 1. ןתפתפפא

 5 ץדיוטנ דיב שככתא ינא יתמחלנו : תאזה ריעה
 6 יתיכהו : לודג ףצקבו המחבו ףאבו הקזח עורזבו
 המהבה תאו שדאה תאו תאזה ריעה יבשוי תא
 7 ןתא קזדוהי וכאנ ןכ ירחאו : ותמי 'רודג רבדב

 םשכעה תאו וידבע תאו הדוהי ךלמ והיקדצ זרא

 ברחה ןמ רבדה ןמ תאזה ריעב םכיראשנה תאו
 זכהיביא דיבו לבב ךלמ רצארדכובנ דיב בערה ןמו

 סוחי אל ברח יפל שכהו םששפנ ישקבמ דיבו
 8 שעה לאו ! שחרי אלו למחי אלו שכהילע

 זככינפל ןתנ יננה קדוהי רמא קדכ רמאת דזה
 9 ריעב בשיה : תומה ךרד תאו שייחה ךרד תא

 לפנו אצויהו רבדבו בערבו ברחב זרומי זראזה
 ול קדתיהו קריח' םשככילע םכירצה שכידשכה לרע
 זס הערל תאזה ריעב ינפ יתמש יכ : ללשל ושפנ

 הפרשו ןתנת לבב ךלמ דיב הוהי םכאנ הבוטל אלו
 זז :הוהי רבד ועמש הדוחי. ךלמ תיבלו "שאב
 :2 וליצהו טפשמ רקבל וניד הוהי רמא הכ דוד תיב

 ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת ןפ קשוע דימ לוזג
 14 תבשי ךילא יננה |: םםהיללעמ ער ינפמ קרבכמ

 א זן

 03: 49 6. 6 ז50,158,182,187, 2611 5%

 260 ; קנותס 128 -- םככתא

 %. יתמחלנו-- ל . 72. = נא | 201. = היוטנ עורזבו הקזח < 2.
 ערזבו 82,זסנ,102,113,144,168,178, 210, 224, 246,260,

 ףאב 8,187,191. | המיחבו 1,96, 251,253, 260 006 187--
 קווופס המחו 195-

 6. יתכהו 20: 89, 99, 102, 112, 116, 154, 178, 182, 269, 2
 269, 281. תא , 237 -- טק.186 110. | יבשי 1, 4, 22, 10, 4

,72 .9 :93 :91 ,8 
 260, 0 תאו ז"-- ! \ 84, 03; 170, 160, 277 תוגש. 4

 ץכדא 999. | רבדבו קזנתס + ותומי 1, 2, 4, 30, 72, 80: 6

720 ,+ ,,,ָ ,112 
 101, 224: 259, 260, 660: קנבס 4

 7. ןכירחאו 155,158,191, 198, 201 -- קזנתוס ןכרחאו 4

 תא ,1,187. | היקדצ 40,271 -- והיקדצל :. | וידבע לכ 0
 ע 7.245 3. | תאו 27-- ת (טק.128 24,130. תאו 6

 150,158,168, 40 246, 2 יראשנה 4 תאזה , 3.

 ןמ 1*-- ןמו 150,669. | ןמ 27-- ןמו 87

 191, 195: 201, 669 ' קונתגס 130. ןמ 91.  רצאנדבובנ 12
 297 -- רצאנ דכובנ 112,150 -- רצנדכובנ 1,116, 154, 66) -=--

 רצנ דכובנ 89 -- רצאר דכובנ 4, 21, 10, 72, 139 2

 101, 224, 258, 0% 264: 545 : 6 65 41191 96, 99 -- רצרדכובנ

 וסס, 102, 173, 201, 227 -- רצר דכובנ 155. | םכהיביוא 2
 154,258. ישקבמ טק. 4. 1. אלו 80,116. 6 0
 271 8, 669 : 0006 154 -- ל 00.14: 110.  סחי 2%8, 260 42

 271 8. | םכהילע -- ה ק.ז45 4. אלו 17--ו ג 198, 1.
 לומחי 1, 23: 84, 96, 112, 150, 158,182, 226, 227,246,2%3,

 279, 283, 284, 286: קנוגגס אלו למחי , 1.

 8. לאו קותס תאו 4. | רמאת ,1סז. | יננה ,6
 86. פז -- ןתונ 3 םבהינפל 2.

 ף. בשויה 112, 154,158, 178, 253, 258, 260, 264, 0.

 ברחב בערב < - בערב 226,160,10%, 1 253: % 200.

 264, 601 ; תטתס 4 אציהו 223, 30, 72, 91, 94, 2

 155,182,187, 224 -- אצוה 150. לא 4
 201,22% -- תא 182 -- ע (טק.ז45 1,110,141.  םכירצה ,.

 םככילע םבירצה , 23. . םכהילע 2%2. = היחי , 252 -- היחו 2
40 1 ,270 ,260 ,263 ,240 ,191,210 ,116,149 7 

 6ף0 2, 659 'ק, 691 : קמתס ?0,119,150,158,201.  התייהו

 ושפנ ,19%. - םכהמ ללשל 112 -- יחו ללשל 150, 1.
 10..תקמא 126. + ,ילבב 2. וז ךתנת וז 2 יי הופרשע 80,
 11. תריבל 237 -- קזג מוס תיבו 2. הדוהי -- ד טק. 4 2

 ,-- רמאת הדוהי -
 122הוהי - - < תיב , 197. - דיוד ג91.- = קובל 5.

 גק. 8. 140. - לחג-- קושע ז. דימ לוזג טק. 145 1.
 קושע ₪ 150,182,198 -- קשע 3, 30, 72, 80, 93: 9

 187,224, 268. | שאכ ;126 -- שאב 72. | ותמח קתממס

 ןתנ תק.

 וליצהו

 עור 4.72, 82, 03, 96; 112; 140, 182, 187, 191,226,246,253,
 260, 264, 669. | שכביללעמ 89, ,1,, 12



 649. א: זז

 תצלה בוט זא ןויבאו ינע ץיד ןד + ול בוט א 6
 ךבלו ךיניע ןיא יכ : הוהי שכאנ יתא תעדה איה 7

 ללעו ךופשל יקנה שד ללעו ךעצב לע שא יכ

 רמא הּכ ןכל ! תושעל הצורמה לעו קשעה 8

 תל חרדוה! ךלמ והישא' ןב םיקיוהי לא ;דוהי

 יוה ול ודפסי אל תוחא יוהו יחא יוה ול ודפסי

 ךלשהו בוחס רבקי רומח תרובק : הודה יוהו ןודא זס
 יקעצו ןונבלה ילע : סכלשורי ירעשל האלהמ 0

 לככ ורבשנ יּכ כירבעמ יקעצו ךלוק ינת ןשבבו

 תצל תררמא ךיתולשב ךילא יתרבד : ךיבהאמ 1

 : ילוקב תעמש אל יּכ ךירוענמ ךכרד הז עמשא

 זא יכ וכלי יבשב ךיבהאמו חור הערת ךיער לכ 2

 ןונבלב יתבשי : ךתער 'רכמ תרמלכנו ישבת 3
 ליח פכילבח ךל אבב יתנחנ המ וכיזראב יתננקמ

 והינכ היהי כא יכ הוהי זכאנ ינא יח : הדליכ 4

 יכ ינימי די לע שכתוח קרדוהי ךלמ םכיקיוהי ןב
 דיבו ךשפנ ישקבמ דיב ךיתתנו : ךנקתא :שסשמ 5

 .1 .0 ןפתפא

 7 טפיתחשמ ךילע יתשדקו : הבשונ אל שכירע רבדט

 ! שאה לע וליפהו ךיזרא רחבמ ותרכו וילכו שיא
 8 שיא ורמאו תראזה ריעה לע סכיבר זכיוג ורבעו
 הלודגה ריעל הככ הוהי השע המ לע והער לא
 9 קדוהי תרירב תא ובזע רשא לע ורמאו + תאזה
 : שנודבעיו שכירחא םניהלאל ווחתשיו שכהיהלא
 10 וב רלתל הבכ הדב רל ודנת לאו תפל וכבח לא
 1:1 הכ יכ : ותדלומ ץרא תא הארו דוע בושי אל
 ךלמה חדוהי ךלמ והישאי ןב שכלש לא הוהי רמא
 אל הזה פכוקמה ןמ אצי רשא ויבא והישאי תחת
 ז2 שמש ותא ולגה רשא שכוקמב יכ : דוע שש בושי
 :3 "ה !  דוע האר' אל תאזה ץראה ראו זרומ'
 והערב טפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב ותיב הנב
 14 יל הנבא רמאה :ול ןתי אל ולעפו שכנח דבעי

 ןופסו ינולח ול ערקו שכיחורמ תוילעו תודמ תיב
 1% הרחתמ התא יכ ךלמתה ! רששב חושמו זראב
 הקדצו טפשמ השעו התשו לכא אולה ךיבא זראב

 שה ה כה 5 סי 10 א

 172175: 291; הוהי , 0.

 יקנה -- ה םכ [טק.185 3.  'קנ 168.  ךפשל 2, ו 17. ךיניע . 93 -- ךנ'ע 116,150,154.182. לע , 210. | םבד

7% ,116.29 ,1,101,115 9 0 ,82 

 192,101, 221, 263, 288. 200,664. 3 לע 2%-- ו. 20:.  קשועה

 93.112:150,191.  לעו 4', 72. הצרמה ףז. יושעל 6
 19. לא (ס לע 130-- לא 2%1.  ןב 0 ןכל אל 9

 -- אלו 201 -- ל קזותס 2%2, 10716 4 להו ג"*-- יגה 14

 אל 2" (ס(6 ול 128-- אלו 1,102, 146,150,187: 6 2

 םטתס 252: -|ודפסי 27--כ 50. ל 126. "  הוחוה 1, 28 --
 ודוה 30, 72, 112, 116, 126, 150, 154, 227 418. 355 תוגז8. ----

 הדוה 82, 80, 115, 152, 158, 227, 6 251 ; קתומוס %) 139 ---

 ודה 149,160, 173, 601, 602 -- הדהא 6.
 19. תרבק 99. 94, 115, 168, 225 -- ר) טס. 140. 140 -- ק

 ד 10-" רפה 90 כקרב

 ךילשהו 187.  ירעשל , 72--- ל טק. 41. 1.
 20. ןונבל קננתס 21.

 בהפ 1 1

 םבילשורי 6.
 יקעצו 1"-- יקעו 201 -- 6 וקעצו

 | 15%.  ןשבב 201,224 -- ןשבהו 89. | ינתת קתותוס 4 ךלק

 150. | יקעצו - - ןשבבו , 176. | םכידבעמ 210 -- םכיר טפ.
 118. | ורבשנ -- ור 10, 8 130. - לכ ,4

 21. יתרבדו 96 -- תרבד 91. | ךתולשב 3, 153 -- ךיתוולשב
 112 -- 6 ךיתילשב 9. יתרמא גז5.  .ךירענמ 30 6%

 176, 224, 251, 258, 260, 271, 279, 280, 284, 286 -- ך טק. 97
 ז13. | ילוקב תעמש אל 1 4. ילקסב

 22. ךיעור 4, 72,112:195, 251, 66) ; קמנםס 141. | הערת --

 ע םק.1ג% 15%. | חור ;182.  -ךיבמאמו קזגתס 96. | ישובת 4
 2009 6 ןסז,102,112,1ו.115, ,,,,7 191

 250, 251, 283, 669 ; קוגתס 82 -- ישבית 1ִקָּג- ךיתער .

 22, 23. ןונבלב - - לבמ , 72. :
 23. תבשי 1, 24, 82, 116, 126,128, ז150,163,41,14%, 271 4

 --יתבשוי 226, 2%3, 28, 260, 264, 69 'ק, 666, 691 -- תבשוי 2.

 ןונבלב נק. 240 130 -- ב 1" טק. ג 5. תננקמ 72, 93, 6%

 152, 178, 182, 264, 271 4, 659 'ק, 691 -- יתננוקמ ז: 6 4

 158, 224, 226, 227, 242, 262, 28 -- תננוקכמכ 7% +

 253, 260 0, רנחנ 2, 3: 4: 23, 24, 30, 67, 72, 82, 84, 8

8 ,,,+,ָ, ,5 ,1 99 962 ,93 912 

1827 ,180 ,178 ,170 ,144.145:149:150:153:155.171,172 

 200, 264, 288, 290, ךסס 1, 601, 6%9'ק, 669, 61 --נ 2" טק.

 + -- תפחנ 4 אובב 1, 6% ןסס,139,154,172,178,וֶפָב,

 246, 252, 0- םבילבח 106 שביללח - הדלויכ 1.2, 4

 23, 24, 30, 72, 82, 84, 80,91,93,94,96,100,101,זו2 זוג,

 116,128,139, 150, 154: 155: 158, 172, 178, 182, סו, 96,

; 20 ,\/ 271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 ;253 22 2490 :217 ,224 

 קזותס 141 -- אהדלויכ

 24. יח ,72.  הוה'--ינדא 102.  יכ ז% 84. | והינב 22

 (סתז6 168 -- והינכי 1. םבתח

 ועמי 5. יכ 64.

 2%. םבשפנ ופז.  דיבו גל קזוווס אדיבו 1.  רשא התא < ו

 רשא , - התא , 2. רצאנדכובנ 2פְד -- רצאנ דכובנ ז12,
 ז%0, 224 -- רצנדכובנ ג, 89 -- רצנ דכובנ 8ָפ, 201, 3337 -- רכובנ

 רצאר 4, 23, 10, 72, )1, 96, 130, 155, 179, 191, 259, 200 4

 ךי 500 אג 1
 וי א ןג0 םקתונתס

 ל

 24. 67: 270: 277: 283, 700. | הבשנ ףז,1ו6,141, 258 --ובשנ

 201, 262, 200 -- ןובשונ 253 --בשונ 1,112,182,187,191,271

 659 'ק, 669, 1-

 7. יתשדקו 5 ףפ. | ךילע ,72- | םביתיחשמ 1, 3: 4: 72 0
 < ב 16 144159. 2

 187,191, 201, 224, 227, 252, 258, 260, 264, 660 : קזנתגס 42

 128,141 -- םכתיחשמ שיא ותרכו 2. ךזרא 1.

 8. ודבעו :סז, קומס 24. - תאזה ריעה תאוה :50. לע 2%,

 72. | ריעל -- ץראל 30. | הלדגה ז,72, 93,102, 168,105 2

 קתחס 1.
 9. תא , 6.

 תטפס 201 -- םכתבא יהלא 145, 1%0, 2

 םבירחא , 126. | םבדבעיוי 5% 200.

 10. ודונת 1, 40, 72, 80, 96, 102, ,,,, 5

 171,187: 191: 224, 240, 251,252, 251,258 ; קעותגס 128, 200 --

 ב ושש ב 99. | וככ 27--- הכב 89, 93,90,102,112,113, 6

 110,150,151:154:171.199,224,225,251,253,260, 601; קזומס

 252 (סדס 82: תטמ6 2,3. ךלהל וכ גק. 145 1. ךלוהל

 412,140, 157: 251, 252, 2%3, 288, 260, 64. אל יכ 0. 0

 : 173.  ץרא .39 --ץראה 72.  ותדלמ 113,150, 258, 26044
 עו יב זס | ו הוה. בולש 20 5, 4, 0

 ארו גש וז כ, 1 20 1 4 217275 178 1,

,284 ,282 ,270 ,271 ,260 ,260,264 ,2%8 253 :282 :2%1 ,246 

 659: קמתמס 141,154. - והישאי תחת ךלמה 00.8 4
 ךלמה , 237 -- ךלומה 112. | תרחת והישאי תחת 96. | ןמ עפ
 154. - אלו 1,201.  םכש 112.  םכש דוע < 154 -- םבש דוע

 דוע - -

 12. בא יכ 14%, 180, 101: 224, 240; 252, 258, 260, 264, 271 3

 2 רשא (טק.ע4. 1. | ותוא םכש < 237. ותוא %

 1ז:2,168 -- םנתא 102.  ץראה [טק.14. 112,116. - תאזה
 124 דוע -- בומ 2

 11. הנוב 4, 80, 96 ,,157*ת*""ץע79

 240, 251, 253: 259, 260, 264, 669 ; קצננגס 0, ריב

 ויתילעו 102, 224 -- ויתולעו 166, 60: -- תו 0.14. 139. הערב

 2%2. - דובעי 112,2%2 -- רבעי 99. | ולעופו 112. | אל קוומס
 ול אל 7.

 14. רמואה 4,112,126, 660. | םםיחוורמ 112,

 ינלח 30 93, 2%2 -- "נולח 150, !סעו6 290 -- ל נולח 669- | ינו
 ןופסו (גק.נ4 130. | ןפסו 82, 93, 14% -- ןופס קנס 2.

 הושמו זראב -- ו [ ₪ק.ז40 2,139. זראב-- אאב 115.  השמו

 10 5. רשרשב

 14,15. זראב - - - - - חושמו , 4
 15. ךולמתה 2: 3: 4, 89, 96, 112, 173, 187, 226. 283; 0.

 יכ תמ :ז:;. | ןראב צז2כ סת 96. | אלה 1, 2, 30, 72, 52, 9
 90, 91:93, 94: 96: 99, ו, 112,113, 114, 116,110.

,79,92 ,176,176 ,154,158,168,172 ,141,144,150 

,204 ,260 ,268 ,252 ;252 :249 :246 ,217 ,210,224 

 16. ןיד --י . 128. | נע ט 150. | "ןויבאו , 184. = ול בוט
 90, 150, 195; 269 -- ל בוט זֶדָב- | אולה 7"

10014 ,288 ,270 ,2%4 ,210 ,111,128,130,110,144,155,175 

 --הלה 00.  אוה 4,80,150,178, 187,191, 203,271: 277 2
 2% 100, 4 | יתא ,\ 72, 154 -- 'תוא 2 3, ז

 םכהיהלא -- םכתובא יחלא 2
 וחתשיו 4.

 2 זז
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 דוע וארי" קצלו שכוערו םשכיער שכהילע יתמקהו 4

 ! קדוהי שכאנ ודקפי אלו ותחי אלו

 חמצ דודל יתמקהו הוהי שכאנ שיאב שימי הנה 5

 קרקרצו טפשמ קדשעו ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ

 חטבל ןכשי לארשיו הדוהי עשות וימיב :ץראב 6

 : ונקדצ קדוהי וארקי רשא ומש הזו

 דוע ורמאי אלו הוהי וכאנ זכיאב ימי הנה ןכל ל

 ץראמ ללארשי ינב תרא קדלעה רשא ;דוהי יח

 איבה רשאו הלעה רשא הוהי יח שא יכ :םכירצמ 8

 תוצראה לכמו הנפצ ץראמ לארשי תיב ערז תא

 ! שכתמדא לע ובשיו שכש שכיתחדה רשא

 יתייה יתמצע לכ ופחר יברקב יבל רבשנ שיאבנל

 ירבד ינפמו הוהי ינפמ ןיי ורבע רבגכו רוכש שיאכ

 הלא ינפמ יכ ץראה האלמ זכיפאנמ יכ : ושדק 10

 עכתצורמ יהתו רבדמ תואנ ושבי ץראה ;רלבא

 ןהכ כג איבנ שג יכ :ןכ אל שתרובגו הער גז

 : קדוהי שאנ םכתער יתאצמ יתיבב כג ופנח

 וחדי הלפאב תוקלקלחכ זכהל םככרד היה' ןכל 2

 טכתדקפ תרנש קדער םשכהילע איבא יכ הב ולפנו

 תם 0 עז 0 א

 ורפ 7. א)ברו

 4. יתומיקהו 96, 112, 140, 18 -- יתמיקהו 2, 89, 94, 02, 2

% :2532 ,251 ,246 ,242 ,224 ,101 ,7,, ,154 ,126 

 260, 204, 277 -- 'תומקהו 283. = ןהילע 150,178. | םביעור 112,

 אלו 1--ו, 2. אלו דוע ואר" , 19% -- 22 201. | וארי 12

 114,1%0,154,187,191,246,2%3 -- רי [טק.148 130 - א 2

4 .18 

 5. הנה ןכל 116 -- הנה אאא 4. יתמיקהו 4, 60, 809, 2,

 זו2, 113,126, 139,173,187, 191, 237, 253, 258, 6, 264 ---

 יתומיקהו 158, 182 ; קענתס 2 -- יתומקהו 4 חמצ -- קדצ

 224. | לכשהו 6 1 טפשמ , 7.

 6. עישות 96. ןובשי 2 149. 156, 253:269--ןכשת 2216

 וארקי רשא \ 30. | רשא ; 96,182.  ונקדצ 6 0

2004 ,226 ,22 ,158,101 :154 

 7: םביאב , 224--* \ 84. | םבאנ \ 84. = הוה ,

 72." רמאי 055 11. "וע 65 ה טק. 4. 4

 8. הוהי , 112. = הלעה -- םבירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה

 93. | ערז ,650 2. | תיב ; 187 --ינב 8. ? ראו | זזה

 הנפצ ,112 -- הנופצ 1, 2, 3; 23, 24, 60, 67, 82, 4 80, 91: 4

4 150 ,2 100 99 

 155, 9,072, 6 178,187, 10מ, 201, 210) 227, 0

 240, 250, 2ף1, 252, 2%3, 2589, 4 269, 270 1, 279:

 284, 286, 200, 100 ; 1סעצ6 2 ז 26 --ןופצ 2 96

 149, 224, 271 4, 28. ובשי 258 -- ובישיו 7

 9. םםיאיבנל 460, 72: 82: %4: 80, 3: 96, 01, 120

 12 דו 139 ,,, 2

(6 ,208 ,253 ,250 :249 6 ,224,226 ,173,178,180,182,187 

 204, 271, 270 280, 283, 286 ; קזוזס 94,125, 2%2, 297 -- םבאיבנל

 4. ופחד 89, קזגמס 2. לב 72.  יתומצע 67, 6

1% 6% 5 ,139.44 6 ,112,113 ,100 ,99 

 176, 195, 242, 250, 252, 253, 260, 270, 284, 200, ?סס ד.

 יתיה 960,115. - רוכיש 150 --ו, 30. | רובגכו 96,187. רבע

 1:5. | ינפמו -- מ טק. 185 91- | רבד 5 158,

 691 ; קצותוס 82 -- ריבד 4

 זס. רשבי - -- - כ; 72. 3 0%
 96, 24 םכתצרמ סצוננגוס 4.

 11. םכג 2"-- םכגו 1,145,750, 2.

 אל 0

 ינפמו 1:6. | ושובי

 םכג 3%-- םבגו
 168.  תיבב 187 -- קזומס יתבב 22 -- םכתיבב 258.  םבתער

 יתאצמ < 96. | שבתער -- הער 226. = הוהי םבאנ , ז. | םכואנ
.22 

 12. היהי קוס הנה ?. | םכהל , 126 -- 8 תוקלקלחב

 תטת6 201 -- תקלקלחכ 101, 269. - הליפאב 150,

 264 -- הלפאכ 279. = ולפנו --ו 2% םק.138 04. | הב -- הלפאב

 168. | םפבילע 190 -- םבהל 2. תכתדוקפ 112, 24

 11. 0. , 4 יאבנבו 0, 115, 271 . ןורמוש 2.

 יאבנה קזנוחס 72 -- | \ 23 -- 026 ואבנתה 172. | תרא 1

11 

 (2 ל. 1 ןתפתא

 .ךלמ רצארדכובנ דיבו שכהינפמ רוג! קדתא רשא
 26 ךמא תאו ךתא יתלטהו : שידשכה דיבו לבב

 םשכתדלי אל רשא תרחא ץראה לע ךתדלי רשא
 27 זפיאשנמ שה רשא ץראה לעו : ותומת סשכשו שש

 28 בצעה |: ובושי אל המש שכש בושל שכשפנ תא

 .- ץפח ןיא ילכ פא והינכ הזה שיאה ץופנ קרזבנ

 ץראה לע וכלשהו וערזו פצוה .ולטוה עודמ וב
 20 ! הוהי רבד יעטש ץרא ץרא ץרא | : ועדי אל רשא
 40 רבג ירירע הזה שיאה תא ובתכ הוהי רמא הכ
 לע בשי שיא וערזמ לצי אל יכ וימיב חלצי אל
 : הדוהיב .דוע לשומו דוד אסכ

12 

 שת

 ז יתיערמ ןאצ זרא םכיצפמו םשכידבאמ יער יוה
 2 לארשי יהלא ;דוהי רמא הכ ןכל | + הוהי אנ

 תא םכתצפה תא ימע תא שיערה םכיערה לע
 דקפ יננה שכתא םשכתדקפ תצלו םשוחדתו ינאצ

 3 ינאו !  קדוהי שכאנ םכיללעמ ער זרא זככילע
 יתחדה רשא תוצראה לכמ ינאצ תיראש תא ץבקא

 :  ןברו ורפו ןהיונ לע ןהתא יתבישהו שכש שכתא

 תב 8 זו

 269, 277: 059 -- רצרדכובנ 102,113,116,154--רצר .דכובנ +

 םבידשב 128 -- !ידבע 4.

 26..ךתתוא 2.3: 4, 27.12, 158.)5. 72, 2810282.  ךותרלי
 קמוחס 82.  תרחא \ 64--תרחאה 112,154,191,201 200:

 01066 100. אל \ 96,242,.84. םכתדלוי 112, 154, 253 --ךתדל*
 84 -- םכ \ 224-- דל טק.140 ז.  ותמת 115 -- תומת 126 -

 קוגופס ותומי 4- :

 27. םבש ,72. | המש ,ז54 -- המשו 224. | בושי 2,

 28. הובנ סת , 182 -- הזבנה 180 -- הזבנ הזה 2. והינב

 72, 84: 893: עומס 99. | םכא -- אל שבא 40 -- םבאו 0,
 ןיא ץפח ןיא 21.  ולטה 30, 72, 3, 182, 27, 258, 260 4.
 ועורזו 96. | וכלשוה < 1ֶקּג -- וכלשוחו 4, , 8 6

 660. לע -- לא 191 -- ע ₪00.24 ףז. | ץרא ץראה 6.
 אול 5.

 29. ועמש 660, קזנעגס 187 -- 06 העמש 158 -

 40. הכ יכ 150. | הוה 155. תא ,. שיאה , 2.
 יררע 156, 309, 614. | רשא רבג ז53. | חלצי - - וימיב , 0.
 בשוי רשא 1 -- בש" 4, 03.96. 112,150, ,,70

 קפמס לשזכו 2, 23, 30, 72, 82. 80. 91: 94, 90.

72 ,155,168 ,144 ,110,128,130,141 ,102,117:115 ,101 

32 ,251 ,217 ,228 ,226 ,22% ,224 ,105 ,176,179,182,187,191 

 208, 204, 269, 271, 1. דוע טק. 4 14.

 זן. םכשור 1זו2,126,251,660 : 016 ף4. | םביציפמו ,2

6 ,116,126,1%0,173,178,182,187,201,224 80,965 

 253: 9% 200 609 ' 06 4 -- םכיציפמ 154-- מו טק. 14

 ו 20:

 2. ןכל ,72. | רמא פע 201. | םכיערה 1%-- םכיעורה 2:

 תביערה 2", 20ז -+ םכיעורה 4,112,149,158.  םכתוציפה 6,
 112,126,150, 260,264 -- םבתציפה 1. 2, 5 2 89:94, 2

116,149: 154: 155: 172, 171, 178, 201, 240, 252, 253, 258, 283 
 -- םבתוצפה 4 -- םכיתצפה 182. | ינאצ תא , 20 | תא 2" 6

 עקכתא 130. | םכחדתו 126, 154, 242 -- םכוחידתו 1: 0%

 ז12,115,116,150,158,173,182, 191,108, 224, 217, 240, 1,

 279, 280, 283, 286 -- םבחידתו 89,96. 113, 2%, 258, 260, 271 \.
 אלו -- ו ,- םכתא 2"-- םכתוא 80,112,113, 126. 4

 דקופ 4, 4 םבבילע , 187 -- עענתס םכהילע 0.

 ער , 9 -- עור 4 89, 90, 112, 149, 158, 2262 2530 2589, 0

 264: קזנתס 0.

 4. תיריאש 96. = לכמ -- ע תא 84. | איתחרה 3. | םכתוא
 4,112,172: קזנתס 2: יתבשהו 1, 23, 10, 72, 54, )1: 2

6% ,,,,,,,,, 100 9 04 

2270 ,226 ,22% ,224 ,210 ,172:175:176;1789,182,187,101,195 

 237,242, 2%0, 271, 283, 284, 286, 290, 300 '1 -- יתובישהו 12,

 סת 2%2 --יתובשהו 116. | ןהונ 4, 21: 24 30 1

200 200 ,268 ,252 ,240 ,210 ,228 ,22% ,224 ,182 ,96 :94 :93 

 40017, 001, 602 -- םכהיונ 187, סע 158 -- ןהייונ קזננתס



 (0 4. נז

 לע ללוחשמ רעפו האצי המח הוהי תרעפ הנה ז0

 דע קרוהי ףא בושי תל :  רוחו םםיעשר שאר 20

 וכימיה תרירחאב ובל זרומזמ ומיקה דעו ותשע

 סכיאיבנה תא יתחלש אל !קדעב הב וננובתת 1

 זכאו : ואבנ שכהו טכהילא יתרבד אל וצר שהו 2

1 

 עכובשו ימע עזרא ירבד ועימשיו ידוסב ודמע
 ברקמ יהלאה |! טכהיללעמ ערמו ערה סשככרדמ 3
 רתסי שכא ! קחרמ יהלא אלו ;דוה' םכאנ ינא 4

 אלה הוהי שכאנ ונארא אל ינאו שירתפמב שיא
 ! קדוהי שכאנ אלמ ינא ץראה תאו שימשה תא

 ימשב זכיאבנה םכיאבנה ורמא רשא תא יתעמש 5
 בלב שיה יתמ דע : יתמלח יתמלח רמאל רקש 6

 ! שבל ערמהת יאיבנו רקשה יאבנ םיאבנה

 רשֶא טכתמולהב ימש ימע תא חיכשהל םניבשחה 7

 ₪ 0 'ע 10 א א.

 20. אלו 150. | ףא ןורח 149,246. | ותושע 4: 984, 96,101,
,60 ,258 ,2%3 ,2%2 ,224,226 ,182 ,155,172 :154 (112,113:150 
 264,269. | תמזמ 23,178 -- תומזמ ל 11% -- תומזימ 9,
 100182 220 201, 260 26 | ירחאב זס ' רננוצתה קנווס

4 ,2 

 21. םכיאבנה 2, 99, 100, 102, 114, 130; 144, 168, 287, 288 1.

 280, 290, 1'300, 659 2 -- םכאיבנה 116.  םבהחו 1"-- המהו 0

 אל 2%-- אלו 01,112, 114, 150,197: 6 169. ,. =כהלא
 1, 4, 115, 116, 150, 154, 155: 158, 224, םכהו 2" 6

 המהו +2

 22.ירסב 178. | ועימשיו טק, 145 112 -- ועמשי )0
 99, 100, 246, 240, 251, 288, 100 '1 -- וע! (0ק. 140. 141 - ובישקיו

 691. - 'רבד תא ז םכובישויו + -=- םכובישו 4, 23,
 60, 72, 82, 84, 89,99,101,102, 112, 1וָב, 115,116, 26,

201,210 ,198 ,180,182 ,176 ,175 :154,173 ,150 ,149 ,144 

 227: 242, 240, 252, 264, 271, 279 284, 286, 659 'כ ; קת!תוס 2

 128 ; עו 10 -- םבובישוי קעותוס 158 --- םכבישיו 2, 93:96: 2
 268, 200 -- קוס ובשיו 224 --)ב [טק, 14. 141.7 הערה 12
 168--%ערה ז54.  עורמו 96, 100, 112, 154,158, 224,246, 20

 207. םפהללעמ 116

 23. הלאה זגף. - בורקמ 1, 4, 23, 72: 82: 94,
 101, 112, 116,116,126 18 168,172,178.187,וסָב,

 224, 253, 258, 260, 264, 209, 12 2834, 284, 286 : קנתוס 4

 4 קוחרמ 1. 3: 4, 23, 72, 89, 96. 6

; 264 ,260 ,2%8 ,250 ,240 ,226 ,224 :195 ,187 ;159 :155 ,139 ,126 

 םסתתס 1 2 23: 24. הוהי -- (10) - - אלו 9:1:

 24. פאו ז16. | באנ "2. אולה 2, 23, 24, 67, 1

76 ,,,, ,102 ,100 , 912 ,84 

6 0 280 ,288'1 ,287 ,270 ,260 ,254 ,224,210 ,187 ,182 

 תא -- התא 4. הוהי ינא %

 2%. תא 5852. | רשא ,11ף5.  םכיאבנה 1%-- םביאיבנה 1 9

 4 23: 30, 72, 89; 91: 93: 94: 96, 112, 114, 115,126, ג,
 ז 54, 158 175, 178, 250, 252, 258, 260, 260 271, 270, 283,

 286, 659: קתומס 101,113,141 -- םכאיבנה 187. | רקשל
: .220 

 26. בלב שיח ית ₪7. :%* 5: בלכ ף3, קזנתס
 ץבואיבנה 2.,1, 20 4. 23: 39 22 80: 94, 90, 101, 112,114, 2

,246 ,224 ,210 ,198 7 ,9 ,126,149,150,154 
 252, 261, 258, 260, 260, 4 282, 284, 286, 659 ; קזותוס 0
 141 -- םכאיבנה 116 -- כ 4 יאיבנ 4, 93, 96, 102

 246 ; 06 186 -- !אבנ 6 72.
 רקשה שב 155. 'אבנו 1 168, 16, 210 -- יאיבנבו 6

 תימרת ז, 72, 89, 91+ 1, 4 זז 5
 198, 224, 226, 227, 253, 260, 283 : כזו וס 40, 82,141,2%2---

 "מרת 258 -- תומרת 75 שכבל * ל
 27. םכיבשחהו 1 -- םכיבשוחה 2 158- 44+ ימע

 150 -- [טק.186 141. ימש , ,86 6 ז, 2,
 ף3, 6. +, +7 6,182, 224,240
 250, 2ף8, 260, 264 3 קזוווס ו 41 -- םכתומולחכ 112 -- םכתומולחב

 158, 246, 252, 2 קזותוס 30,139 -- תרז מולחב 4
 שכתמולחב 115, 290. | ורפסי 11%. | והער לא 5, 30

 178, 240, 271 4, 288, ךסס ; קזוחוס 14. .רשאכא 96 -- כ ;,
 םכתובא , 84, 91 -- ! ; 4 "+5 וו6,126,ז4זו
 1 50, 154, 55, 2: ל 187, 210, 224, 242, 2406, 251, 26%, 0%

 204 קזוחס 128 -- םכתו !טק. ג

 רקש 178, 224,262 ---

 ןפתתפא

 םככתא -- שבכל 22 -- כל |

 60 א. 4 1.

 13 ואבנה הלפח יתיאר ןורמש יאיבנבו | ! הוהי םכאנ
 14 טכלשורי יאבנבו : לארשי תא ימע תא ועתיו לעבב

 ידי וקזחו רקשב ךלהו ףואנ קדרורעש יתיאר

 שלכ יל ויה ותערמ שיא ובש יתלבל םיערמ
 ז < הוהי רמא הכ ןכל ! הרמעכ היבשיו שכדסכ
 קדנעל סכתוא ליכאמ יננה שכיאבנה לע זרואבצ
 האצי שכלשורי יאיבנ תאמ יכ שאר ימ םכיתקשהו
 16 תרואבצ קדוהי רמא קדכ ! ץראה לכל קדפנח
 שככל שכיאבנה םיאבנה ירבד רע ועמשת 'רא
 יפמ אל ורבדי פבל ןווח ששככתא המה םשכילבהמ

 17 פולש הוהי רבד יצאנמל רומא םכירמא ! הוהי
 אל ורמא ובל ;רוררשב ךלה "לכו שככל קריהי
 18 ;רוהי דוסב דמע ימ יכ + קדער םככילע אובת

 ! עמשיו ירבד בישקה ימ ורבד תא עמשיו אריו

 צץ אית ₪

 14. יאיבנבו 1, 4, 23, 60, 72, 82, 80, 1, , ,,,5

,253 :240 ,226 ,105 ,182 ,168,172,179 ,154,158 ,116,150 

 260, 264, 260 664: קזנתוס 94, 22 -- יאיבינבו 187. | םבילשורי

 96 ףאנ 30, 72, 84, 80, 93, 15
 224, 246, 253, 259, 0. ךולהו 20 82, 0 12 2

 172, 187, 251, 28: קומס 141 -- ךולה 04 םביעירמ 1492

 197. יתלבל -- וקזחו 84. | ובוש קאומס 3. | ותערמ -- ת , -
 שבלוכ 18. | םכלכ - - ותערמ טק. 18 112. | היבשיו םברפכ

 הרמעכ טק. 146. . כודסכ 2, 4, 30, 80.00: 112

 182, 262, 200, 264, 260,283. | היבשויו 6, 112,150,158.

 הרומעכ 112, 113, 220, 2%2, 200,

 1%. רמא , 84. | יהלא תואבצ 141,175. | םביאיבנה 1: 5
,149 ,90,101,112,114,11),126 :93 :91 ,80 4 :82 :72 ,40 

,227 ,220 5 ,224 ,187 ,182 ,180 ,178 ,172 ,168 ,108 52 

 246, 252, 253, 259, 200, 204, 260, 271 4\, 28, 664 ; קזותוס

 ף4,ז13,128,141 -- םבאיבנה 116. | ליבאמ -- כ קוס ב 9.
 םכתא 1, 40, 72: 82: 91: 94, 96, 114, 115, 116, 150,179, 2
 195: 224, 246, 280, 258, 260, 270 ; קעמתס 128. | הנעל -- ה 1-

 108. (טק.זג/ 112. | םביתיקשהו 1, 3,223, 609
 112,114,116,116, 140,150,154, 9 ד

271 ,264 ,200 ,28 ,260,252 ,22%,226 :1 ,178,180,182,157 

 283 : קנס 94, 252 -- םבתיקשהו 30,91,102,126,168. | שור

 101,150: קנוממס 1. תב 96- הפונח 42
24 -- 2600 ,28 ,2%0 ,2%2 224 ,158 1% 

 ץראה הוהי אה 10.
 16. לא 00.88 24. לע [טק,148 7 -- לא 2,310,600 2

 0 1% 5 201, 224, 225, 226 ; קזנמס 115 -- ע טק.

 140, | םביאבנה 1%-- םכיאיבנה 1, 4, 23, 10, 60, 72, 82, 9, 9
7 75 ,,, ,.91,93:96.112,115,126,139 

,271 ,260 ,264 ,200 ,208 ,252 ,251 ,240 .226 ,197,108 ,182 

 283. 284, 266, 650. 664: קוגגמס 113,141 -- םכאיבנק 2
 בכל טק. ג 8 -- םבהל 4 םביליבהמ 1 40 72: 89: 2
3 ,204 ,260 ,258 ,253 ,252 ,240 ,187 ,154,178 2 6 

 -- קונוס םבילכהמ 158 -- + 5
 201 -- םככתא םככל זז4. "אלו 6,150,158,182, 4.

 17. םכירמוא 4,112,158,187,252.  רמא 1,390 17
 224, 226, 253, 258, 260 -- קוס ומא ףס.- | יצאנמל -- א ,0-
 ךלוה 1, 2: 4: 24, 67, 82, 89933 7

 210, 226, 251, 252: 200: 277: 283, 290, 659 : קזותתס 1
 תורירשב 1, 2, 3: 4: 30: 72: 84, 80, 93, 96, 102 1 2
 115,116, 126, 154כ 155, 158,178,187,198, 201,240 226, 9
 249, 250: 251: 252, 253, 258, 260, 264, 28: קצונתס 2
 אבת 4, 30, 72, 89: 93, )6, 112, 116, 126, 154, 178, 187, 42

 246, 252: 2%1כ 29, 200, 204; קזנמס 1 םככילא 0
 םבהילע 96,112 - ונילע 201. |

 18. ךמעי 201. | הוהי , 30. = עמשיו אריו טק.זג" 82.  עמשיו
 =- טק. 4 116 ירבו נא 190 -- ןירבד 30. | 5 27

 *מו 150. | םבישקה 04. ורבד 1. 3, 4, 60, 72, 80: 91: 93: 49

5 ,175 ,172 ,171 ,168 ,145,150 ,116,126 575 ,99,112 

 182, 197, 198, 210, 226, 227, 246, 24, 2ף1, 253, 260, 264, 0%

 271, 279, 284, 286. 059 'קע 691 : זוגתו 40, 84, 114,128, 410
 158, 201, 224; (סז 67, 258 -- רבד תא 149 -- ירבד תא

 פפה ,
 19. המיח 149,251. - רעס 187 -- תרעסו 6.

 178, 253, 4. םבירעש < 4
 ללחתמ 4.



 סגוע זז

 אשמ הזה רבדה תא םשככרמא ןעי הוהי רמא ה

 תצשמ ורמאת תל רמאל םככילא חלשאו זדוהי

 יתשטנו אשנ טשככתא יתישנו יננה ןכל | + קדוהי 9

 םככיתבאלו שככל יתתנ רשא ריעה תראו שככתא

 תומלכו שכלוע תפרח סככילע יתתנו :ינפ לעמ 0
 ; חפשת אל רשא םלוע

6 

 זכידעומ שכינאת יאדוד ינש קדנהו קדוהי ינארה 1
 ךלמ רצארדכובנ תולגה ירחא קדוהי לכיה ינפל
 זראו: קרדוהי ךלמ זכיקיוה' ןב והינכי תרא רבב
 שכלשורימ רגסמה תאו שרחה תאו קדדוהי ירש

 דאמ זרובט םינאת דחא דודה : לבב שאביו 2
 דאמ תוער שינאת דחא דודהו תורכבה ינאתכ

 המ ילא הוהי רמאיו : ערמ הנלכאת אל רשא :
 תובטה םכינאתה סכינאת רמאו והימרי האר התא
 הנלכאת אל רשא דאמ תוער תוערהו דאמ תובט
 רמא קרכ :רמאל ילא הוה' רבד יהיו : ערמ
 ןכ קרלאה תובטה שכינאתכ לארשי יהלא קדוהי
 זכוקמה ןמ יתחלש רשא הדוה' תולג תא ריכא

 פכהילע יניע יתמשו : הבוטל כידשכ ץרא הזה 6

 א זז ןאעתפא

 תקרא םכתובא וחכש רשאכ והערל שיא ורפסי
 28 רפסי פולח ותא רשא קשבנה |! ללעבב ימש

 קדמ זרמא ירבד רבדי ותא :ירבד רשאו כולח
 20 ירבד קדכ אולה : קדוהי שכאנ רבה תא ןבתל

 40 יננה ןכל + עלס ץצפי שיטפכו הוהי שכאנ שאכ

 זראמ שיא ירבד יבנגמ הוה' שכאנ םפיאיבנה לע

 21 םכיחקלה הוהי שכאנ םכיאיבנה לע יננה | + והער
 42 רקש תומלח יאבנ לע יננה !  םכאנ ומאניו םנושל
 שכהירקשב ימע תא ועתיו סכורפסיו קדוהי םשכאנ

 םכיתיוצ .תגלו שכיתחלש צל יכנאו םכתוזחפבו

 233 יכו = : קדוהי שכאנ הזה כעל וליעוי אל ליעוהו
 המ רמאל ןהכ וא איבנה וא הזה שכעה ךלאשי
 יתשטנו אשמ המ תא טכהילא תרמאו הוהי אשמ
 24 רשא םכעהו ןהכהו איבנהו ! הוהי שכאנ שככתא

 לעו אוהה שיאה לע יתדקפו קדוהי אשמ רמאי
 35 ללא שיאו והער לע שיא ורמאת חדכ + ותיב
 36 אשמו !קדוהי רבד המו קדוהי קדנע המ ויחא

 ורבד שיאל היהי אשמה יכ דוע ורכזת אל הוהי
 תואבצ הוהי םכייח שיהלא ירבד תרא שכתכפהו

 27 קדוהי ךנע המ איבנה ללא רמאת הכ |: וניהלא
 38 ןכל ורמאת הוהי אשמ שאו : קדוהי רבד המו

1% 

 ל ב < ₪ עמ 10 א.

 -- הוהי אשמ .הוהי 20 6 הוי, - - 2 ןעי 55 4.
 קצוגוס םכתרמא +. םככלא 4

 29. אשנ םככתא יתישנו , 4. יתישנו ,\ 72 -- 218 112 =--

 יתשנו 168 -- יתיטנו 150. | םככתא יתשמטנו אשנ \ 84. | אושנ 2

 96 114,154:155.158.172: 175:224,227,210,254,258. תאו

 --וגז87. | תאזה ריעה 93,150. | םבכל , 14. | םככיתובאלו
1 6 ,1,009 84 :23 :2 

 175, 176, 187,210, 252: 254:269,270, 1"300'; קנת 82,128--

 ו , 54-72
 40. יתתנו פג 150. | תפרח םבכילע 215 72. | םככילע --םכבל
 1:6, קחתמס 82. | תפרח ,126 -- ברח 84. | תמלכנו 0

 -- תרומילכו 40, 89, 158, 187, 251, 253, 2%8, 260, 264, 286 ----
 תרמילכו 4

 םככרמא

 1. םכיניאת 150. | תלגה 96, 50.  רצאנדכובנ 2סָל -- דכובנ
 רצאנ 9,112, 201, 224,260 ---.רצנדכובנ 1 --רצאר דכובנ

 158,178,187,110,150,15%, 258, 264 -- רצרדכובנ

 115.154,171:227, הינכי 1.30, 115,128,

 242: 253, 258, 270, 277, 288, 200, 6%9, 604 -- %הינכי 3,141 --ו
 1טק.זג5 82. | םביקיוהי ןב \ 224. = םביקיוהי -- םכיק 02.14% 3--
 %א%% םביקיוהי 39. | הדוהי ירש תראו פופ 118. | תאו 3", 1.
 םבילשורימ 6. תכציביו 1. 2: 4 223, 30, 2 4 0 69

 96, 101, 102, 112, 114, 115,116, 126,128, 15042 ו, 80

0 ,226 ,224 ,210 ,201 ,187,108 ,182 ,178 ,173 ,172 

 252: 253, 258, 260, 264, 260, 270, 271 /1, 2ֶלֶס, 280, 283, 6
 207 : קענתס 1. הלבב 30, 72,160,182; 6 14

 2. דודהו ףָּג- | םכינאת 96.102,149,1%0,182,224. | תובוט
.80,96,112,126,150,158,176,178,187,246 ,23,30,72 ;1 

 253: 258, 260 ; קנס 141 -- תבוט ג, קב, 210, 224 -- ו ,

 דאמ 515 40. | יניאתכ 3, 40, 72, )6, 102, 112, ,7%
 224,220, 2%1. | תורוכבה 1, 4, 723 6%

 173, 182, 251, 28, 260 ; תומס 40 -- תררוכבה

 םכיניאת 96,149. | תוער 58 ףְפ- | הנלכאת , 158. | עורמ זז

 1 58, 246, 251, + ְי

 3- ילא קתותס יל 112.  התא--ה ,ז. האור 4,112.  הימרי
 קותס 91. | רמואו 112 -- 06 רמאיו 1. | םכיניאת 96,154 --

 ינ טק. 4 4. םכינאתה ,\ 224 -- םכיניאתה 96, 150 4.

 תובשה , זז5 -- ) \ 154, 210 -- תובוטה 1, 4, 89,93,96. 2

 וו3,126,149,158: 176,210, 246, 252, 2%3, 2%8, 260, 264, 260

 271, 279, 283, 284, 286 -- תבוטה 30, 4. תבוט אי 60

 --ו 30 154,224 ג קתותס 141 -- תובוט 1,722, 12

,271 ,260 ,264 ,253 ,2%2 ,246 ,210 :126,149,158,175:176 

 250,281, 64 ראמ , 6. אל , 2. עורמ 2, %

14 ,240 

 5. הוהי , 89. | לארשי ,182. = םכיניאתכ 06, 154. | תבוטה <
 114 -- תובוטה 1, 80, 96,112, 126,150, 158,176, 187 4%

 28. איבנהו 2. ותא \ 24.

 רפסי 150 -- 06 רבדי 154. | ירבד 1" קמועוס רבד ס1 -- ורבד

 96. | :ורבדי 96 -- 06 רבדו 89 -- םטת6 רפסי 224. | תומא --

 תמ ₪7. 146 82 -- תמאבכ 650 2. | המו 30,224. | ןבתל המ --
 ןב תלזכ 9. :ּ

 20- אלה 1, 30 4, 210/10, 72, 82, 54, 89: 03, 04.00. 2

0 ,182 ,175,178 ,158 ,154 ,141,150 ,112,116,116,126,128 

249 ,281 ,270 ,271 ,200 ,204 ,260 ,2%8 ,254 ,253 ,252 ,242 ,224 

 286,659. - שאכ ,\ 84,113 --- אשאכ 180. | ץצופי 4,30, 72, 2

2, ,116,126 ,99,10',102,112,114,115 ,96 :80 ,84 

2 ,251 ,227 ,220 ,225 ,224 ,158,160,168,171,175,182,187 

: 659 ,601 ,288 ,286 ,284 ,279 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,253 

 קצונס 4

 40, (20נהתה. ק0טנב 8ת16 ס0תגתג, 28 66 20 1 153. | ןכל ,6

 -- ןכל אאאא 140. | םםיאבנה 85
 172, 176; 195: 287, 288 '1, 280, 100 1, 659 2 -- םכאיבנה 2

 270. | הוהי ,128. | יבנגמ 0.18. 91. | רבד 93. ראמ -
 שיאמ והער תאמ -- והערמ 6.

 20, 11. הוהי - - (8) - - יבנגמ ; 1, 71.

 11. לע עוותס םכע 128.  םכיאבנה 23, 82, )0,102, 2
 172,195: 300" -- םכאיבנה 2, 3, 100, 116, 144, 168, 250, 4

 271.  הוהי 126. | םכיהקולה ףָג,112, 10 -- בוט חקל םכיחקלה
 201. - םכנשל 2,224 -- םכנשל םכתא ףסָּג - םכנושל תא 4.

 םכאנ , 4 -- הוהי םכאנ 1 -- םכואנ 14.

 םכולח 1% 6 27- 4

 32;10,31- םכיתוצ -- (30) - - יבננמ טק.186 60 1םושע לע 6 |

 יאבנ 16096 40תטס טסא הוהי, םסת טק. 28 6 8 קזותנ4 תנגתט ; 2.

 42. יאבנ -- יאיבנ 1.4, 30, 96, 115%, 140, 150, 158, 1802

 187,105: 272 260 ; קזונמס 141 ; 1076 6) ז4- תרמלח 6

 קנס 141 -- תומולח 84, 96,112,126,150, 154, 158, 178, 6
 252 -- תזכולח 1, 89,253, 258, 4. רקשה 253, תומס 0.

 הוהי 150."1. | םברפסיו 96 -- םכ , 253. | םבתווזחפבו 4, 6

 < 96-- בו טק. 115.  יכנאו (טק.1435 126--כ , 94.  םכתחלש
 ףָג. | םבתיוצ 72, 93,116, 172, 182, 240, 253 -- םכיתוצ 268 --

 %%%% םכיתיוצ 2. לעהו 164 -- לעוהו 1, 2, 22, 10, 72, 2

.178,226 ,172 ,112,115,116,126,128,140,150,158,168 

 252, 2683: קונוס 141. = וליעי 195 --ולע" 17%. = הוהי רבד 6.
 23. םכעהא 1. וא 96,182.1%. | איבנ 1,901,150. | םכהלא

,4 ,90,101,102 ,94 :93 4 :2 ,1 

 168, 4- תרא ,- :

 3%. הכ --הפ 187. | ןורמאת 182. | לע תגק.ז45 4 --לא
7 1060 ,158 ,150 ,140 ,1444 ,116 ,90,112 ,93 :89 :84 ,20 

 108, 224, 226, 226,228,288, 137, 602,691 ;: קנס 4: [0766 4

 --ע ק.?4. 4 שיאו , 1.

 36. לא < 93,1ף0,156. | םכיתכפהו 182. | םכיהלאה 1.
 םכייח ,72. | תואבש ,182.' םביהלא 30, קתנתס 24.

 38. םכאו קעגעוס תאו 84 -- םכאו יכ 201 -- / . 141. | הוהי 2"



 6. אט

 הנש הרשע שלש ןמ :רמאל םלשורי יבשי לכ 3

 הז הזה שפויה דעו הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאיל

 רבדאו ילא הוהי רבד היה קדנש םירשעו שלש

 הוהי חלשו : םכתעמש אלו רבדו םכיכשא זככילא 4

 חלשו שככשה םכיאבנה וידבע לכ זרא סכילא

 : עמשל שככנוא תא םשתיטה אלו שתעמש אלו

 םככיללעמ ערמו הערה וכרדמ שיא אנ ובש רמאל 5

 םככיתבאלו שככל הוהי ןתנ רשא המדאה לע ובשו

 םכיהלא ירחא וכלת לאו :שכלוע דעו שלוע ןמל 6

 וסיעכת אלו שכהל תוחתשהלו שדבעל םכירחא

 אלו : ככל ערא אלו םככידי ;רשעמב יתוא 7
 השעמב ינופעכה ןעמל הוהי םשכאנ ילא שתעמש

 תואבצ הוה' רמא הכ ןכל : שכל ערל םשכידי 8

 חלש יננה ! ירבד זרא שכתעמש תנל רשא ןעי 0
 לאו קדוהי שכאנ ןופצ תוחפשמ לכ תא יתחקלו
 ץראה לע סכיתאבהו ידבע לבב ךלמ רצארדכובנ

 ביבס הלאה זוכיוגה לכ לעו קדיבשי לעו זראזה
 תוברחלו קדקרשלו המשל סכיתמשו סכיתמרחהו
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 5 0 'י זס א א.

 3. ןמ ; 72 -- ןבמ שלש 1% 2% 27- שולש 21.

 הנש 182,"1. | דע 72,116,253, 258,260. הז,72.  םכנשא

 72: 89,126, 144,149, 154,171, 252, 258, 264 -- םביבשה 6
 659 תוגזָפ.--- םככשה 4, 0 71 160 150, 399: 4

 --א 0ק.185 ז.  רבדו ,- אל גֶדָּג. םביתעמש קזותס 1.

 4. םבכלא ףָּג. תא 1%--לא 178.  .ןידבע -- ע קמומס ד 1.
 םכיאיבנה 1: 3: 4, 23: 10, 72, 84, 80, 91, 93: 56,

82 ,75 ,158,172 ,154,155 ,126,128,149,150 ,115,116 

,200 242 2600 ,2%%9 2 ,252 ,249 ,246 2 ,224 ,201 ,187,198 

 271, 270, 283: 294, 286, 650, 664 ; קנומס 82,94,141. | םכינשה
 101, (ס16 139 -- םככשא חולשו 4,112,149. 150,

 227,252, 251. | תא 2%", 158,168. | םבכנזוא 06 -- םככינזא 1,
 2216 עומשל 2, 4, 126, 251, 1

 6. ובוש 1, 2: 3, 4: 23, 72: 89, 91, 02, 94, 90, 100, 10:, 2

 דלל ויש 6 28 100 19 154. 155:

,226 ,224 ,210 ,195 ,182,187 ,180 ,178 ,173,175.176 ,168 

; 602 ,15% ,1 00 ,288 ,4 271 ,264 ,200 ,258 ,253 ,252 :251 :246 
 קונוס - עורמו 112, 158, 240, 252, 1 םבבללעמ 4

 קונגס 82 -- םכהיללעמ ףז -- ממ קמפוס ת סֶפ- | ובושו 6.
 המדאה , 72 -- מדא (טק.זג5 126. | םככיתובאלו 1,

+,, ,1 ,100 ,99 ,96 

 242, 20, 2%2, 264, 260, 281, 1'100 ; קתונתס . כלוע 1%

 םכלוע כוח 2. ""  תכלוע דעו ;
 6. אלו < 180. | ירחא םכיהלא < 187. | םכדבעמל 06

 תווחתשהלו 96, 112, 126,252. יתא 1, 4, 30 ,,
9 ,224 ,195 ,178,182 ,155,175 :150,154 ,126 ,115 ,102 

 260, 260 : קזנוגס

 %%% םכבכל 7. .
 7. ינפעבכה 3, 173, 198, 225 --- 'נוסיעכה 94, 96, 99, 101

 114,128,187,204; קזותס 258 -- ינסיעכה 1, 4, 72, 89, 93, 2

,7 ,226 ,22% ,224 ,201 ,182 ,180 ,154,172 ,149,150 ,115,116 

 252; 251, 260, 264, 271 4, 355, 659 'ק, 691 : קז!םוס 1%8,178--
 ינפועכה 155, 168, 250 -- יניתעכה 270 -- ]כ (טק. 836 141 ---

 הוהי שכאנ ינפיעכה 84. | םככל ערל ,
 8. תואבצ , 72. | םכתעמש , 91. | תא --לא 6.

 ף. חלוש ז12,111,158,173:252,2%3- יתחקל 182. לכ תא,
 2%2. | תחפשמ 4,72,101,249,2%0.  םכאנ ל: :ז5. לא
 224 -- ראו 102 5 --=ל [ע. 1 רצאנדכובנ 7

 רצאנ דכובנ 112, 166 -- רצנדכובנ 1 -- ראצרדכובנ 270 -- דכובנ
 רצאר 72, 155%, 158, 187, 224, 252, 2%8, 260, 264, 4% -- רצרדכובנ

 8, זסס, ,%- ידבע ךלמ ידבע + ידבע , 6.
 םכיתואיבהו 1, ף6,112, 113,115, 158, 227, 269, 283 -- םכיתאיבהו

 3: 72, 84, 89,031 + ו 7

 2%, 260, 204, 271 4 ; קזומס 82, 04, 139, 141 -- םכיתואבהו
 271, 284, 286, 6%9 -- \יתאיבהו 8. לע -- לא 102, (0ז6 [--
 ע ₪2. עג8 24 היבשוי 96, 112, 158, 2%2, 2589, 0% 264, 1

 --ה גק.זג0 128. - ביבס ,126,148 -- ביבסמ 0
 112,149, 201, 260, 263,258, 260. םכיתמרחהו , 246 -- ר ,7.
 םכתמשו 187. | המשלו ג5ַפ. | הקירשלו 96,187. = תוברחלו --

 9, םכלע 2.

 ל 6 7 ןפתפא

 אלו םכיתינבו תאזה ץראה לע שכיתבשהו הבוטל

 7 בל שהל יתתנו : שותא >4לו שכיתעטנו סרהא
 היהא יכנאו שכעל יל ויהו הוהי ינא יכ יתא תעדל
 8 םכינאתכו : סכבל לכב ילא ובשי יכ שכיהלאל שכהל

 הוהי רמא הכ יכ ערמ הנלכאת אל רשא תוערה
 תאו וירש תאו הדוהי ךלמ והיקדצ תא ןתא ןכ
 זכיבשיהו תאזה ץראב סשכיראשנה שכלשורי תיראש
 9 לכל קרערל קדעוזל םיתתנו : שירצמ ץראב
 הללקלו הנינשל לשמלו הפרחל ץראה זרוכלממ
 10 שכב יתחלשו ! שש םשחידא רשא תומקמה לכב
 לעמ םכמת דע רבדה תאו בערה תא ברחה תא

 ! שכהיתובאלו שכהל יתתנ רשא המדאה

 סו יא וז

 1 הדוהי שכע לכ לע והימרי לע היה רשא רבדה
 הדוה' ךלמ והישאי ןב זםכיקיוהיל תיעיברה הנשב

 ! רבב ךלמ רצארדכובנל תינשארה הנשה תה
 2 לאו הדוהי זכע לכ לע איבנה והימרי רבד רשא

 צץ ג 1 2

 261,262, 243, 260,264 ו, 1%%;1190141. - הלאה פז.
 יתחלש --ית , 96. | םכידשכ ץרא 0ק. 18. 15%. | הבטל 2
 6. םבהילע , 94. | םכתבשהו 84, 93 -- םכיתובישהו 96,112 --
 תביתבישהו 1, 4, 80, 102, 113,149,150,158,171,178, 253, 5

 260, 264 <-- !06 םכיתבשוהו לע 00.23 168 -- ע ק-

 ג. 72--לא ז30,2%0. -  תראוה -- הבוטה 116 -- ת ,
 םכיתנבו 141 -- םכתינבו 40, 80, 93: 126 7. סורהא 1 2

260 ,264 ,260 ,258 ,252 ,246 ,168 ,126,158 ,112 ,102 ,6 ,91 ,80 

 271,279: 283, 284, 286,6ף9. | םביתעטנו -- םכ ; 101 - ₪

 13 0-4. שתא 128, 2%3, 268, 260, 4:
 כ התו 2.012 1142 155, 1752 5 ייפ , 126.5 \ .םכהל 2"
 פממס ככל :. | םכיהלא 115. ובושי 1, 4, 23, 72, 90:99, 4
 115,150, 154,158,172,187, 224,253, 258,200 ; קזנתס

 8. םכיניאתכו 96, 158 -- םכיאתכו 14%. | הנלכת 145.  עורמ
 4,112,158.246,253.  יכ.72. תא ,91,96,126.  הדוהי ךלמ
 30. וירש תאו -- וירשו 96. | וירש -- ש טק.145 1. | תיריאש
 96. | םבילשוהי ס3,96 -- לארשי 691.  ץראב 1%-- ריעב 101--

 ץראב ריעב 150. - תאזה ק.185 1 -- הדוהי 210, | םכיבשויהו
 לכ 120,

 9. יתתנו 187 -- םכיותתנו הועול ₪ 1, 3, 49 5 2

 96, 5 פס פסק ד 168 20 , 220, 2, 207, 266, 276

 271 4, 659 'ק : קונמס 198 -- עו טק. 3 14. העהל 06

 --- הערלו| 159  ילכב 246. = < הפרחל -- ר', 89. לשמל 24.
 הנינשלו 30; 72; 93: 94, 90, 100, 102, 116 52

; 601 ,288 ,264 ,228 ,220 ,198 ,158,160,172,175,182,187,105 

 קומס 82 -- הנינשל א 126,130, 141. | הלקלו 187. | תרומוקמה
87,, ,1260 2 2 ,91 :80 ,72 ,4 ,1 

 220, 246, 262, 2%, 258, 260, 264, 200 -- תמוקמה 102, 227 --

 קזומס תמקמה 141 -- תוכלממה 116. - םכחדא 4
 10. בערה תא , - תרא 2%-- תאו 1,423, 29

 1%0, 154, 158, 182, 187, 22%, 226, 228, 246, 270% קצנתס 2

 141 ; 106 4. רברה תראו , 4. םכמות 112, 2

 םכהיתובאלו 72 - םכהיתבאלו 1, 4, 30. 93: 94; 96 2

24 ,226 ,22% ,224 ,210 ,187 ,182 ,155,172 ,150,154 ,116,126 

 253: 258, 260 -- קונוס םכביתובאלו 1.

 ז. לע 17-- לא 40, 72, 84,150, 168, 173, 178, 210, 249, 5%
 260, 691 -- ע [טק. 4 4. והימרי לע -- והימריל 6.

 לע 27-- ?עו 82,126,201;21. | םכעה 1%0. | תיעברה 2
 100,130,155,173,176, 195, 254, 271, 288, 100, 22. אוה

 72,178: קתתס 139. | תינושארה 4, 72, )6,112,126,1589 2

 253, 258, 260. | רצאנרכובנל 8ָס, 2סָד -- רצנרכובנל 3
 -- רצנ דכובנל 1,201, 224, 258, 260 -- רצאר דכובנל 92, 2

 112,158,178,187,198, 264, 545 -- רצרדכובנל 2,154, 0

 רצר דכובנל 156, 15% -- רצארדכבנל 4.
 2. רשא [טק. ע8. 61188 4 הוהי רבד 4. והימרי פו

 82. = איבנה , 96 -- 58 224. | לע -- לא 226. | םםע ,7-
 לאו -- לעו 30, 80, 150, 180, 224 ; קצומס 201 -- תאו
 יבשוי 96, 112, 11%, 150; 158, 226, 252, 284 ; [07:6 2

 םבילשורי 6.
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 6 אא\ב

 תא היכלמ תאו הדוהי ירע תאו שכלשורי תרא 8
 קדקרשל קדמשל קדברחל שכתא תתל קרירש
 ! ץדזה םכויכ דוללקלו

 תאו וירש תאו וידבע תאו םכירצמ ךלמ הערפ תרא 9
 : ומע לב ] ברעה לכ תאו 0

 ץועה ץרא יכלמ לכ תאו
 תאו ןולקשא תאו םכיתשלפ ץרא יכלמ לכ תאו

 :! דודשא תיראש תאו ןורקע תאו קרזע
 : ןומע ינב תאו באומ תאו שודא זרא 1
 רצ יכלמ לכ תאו 2

 זוריצ יכלמ לכ תאו

 תאו ןדד תא !םשיה רבעב רשא יאה יכלמ תאו 34
 ! האפ יצוצק לכ תאו זוב תאו אמית

 ברע יכלמ לכ תאו 4
 ברעה יכלמ לכ תאו

 ירמז יכלמ לכ תאו 5
 שליע יכלמ לכ תאו
 ! ידמ יבלמ לכ תאו

 לא שיא שכיקחרהו שכיברקה ןופצה יכלמ לכ תאו 6
 ינפ לע רשא ץראה תוכלממה לכ תאו ויחא
 ! שכהירחא התשי ךשש ךלמו המדאה

 ! רבדמב סשינכשה

 6. אא%אצי זפתפפאי

 זס החמש לוקו ןושש לוק שכהמ יתדבאהו ! לוע
 :1 התיהו :רנ רואו שיחר לוק הלכ לוקו ןתח לוק
 שכיוגה ודבעו קדמשל קדברחל תאזה ץראה לכ
 12 תואלמכ היהו ! הנש שכיעבש לבב ךלמ תא הלאה
 יוגה ללעו רבב ךלמ לע דקפא קדנש םכיעבש
 שכידשכ ץרא לעו שכנוע עזרא ;דוה' שאנ אוהה

 11 ץראה לע יתואבהו : םשכלוע תוממשל ותא יתמשו
 לכ זרא הילע יתרבד רשא ירבד לכ תא איהה
 יככ לע והימרי קצבנ רשא קרזה רפסב בותכה
 : כיוגה
 14 (םיכלמו שכיבה .שפווג דמה פג  כב/יודבע יב
 : שכהידי השעמכו שכלעפכ שכהל יתמלשו םכילודג

1 0 

 1% תא חק ילא ללארשי יהלא זדוהי רמא קדכ יכ
 זרא ותוא התיקשהו ידימ תאזה המחה ןייה סוכ
 ! שכהילא ךתוא חלש יכנא רשא םשיוגה לכ
 16 יכנא רשא ברחה ינפמ וללהתהו ושעגתהו ותשו
 17 הקשאו הוהי דימ סוכה תא חקאו !םכתניב חלש
 : שכהילא קדוהי ינחלש רשא םשיוגה לכ תא

 צץ ה ת1₪- עפ ס 0 א 4.

 הכלמ 126. | תא 2"-- תאו + 4.

8%+],, + 102,116,145,149.150,154,155 
20 ,8 ,2260 ,22% ,224 ,220 ,206 ,20% ,204 ,201 ,108 ,182,187 

2079 % ,286 ,284 ,283 ,270 ,271 ,264 ,260 ,253 ,200 ,240 ,246 

2 ,375 ,366 :161 :355 ;342 :337 ,336 ;330 :313 ,300 ,301 :300 
4 :471 .467 ;461 ,452 ,431 ,428 :423 ,421 ,420 .414 ,404 :396 
1% ,531 :530 :526 :524 :519 :514 :505 :494 :493 :499 :477 :476 
7 .596 :590 :589 .557 ,576 :575 570 .562 509 :559 ;549 :545 
70 ,656 ,648 ,642 ,616 ,614 ,613 ,612 ,607 ,606 ,602 ,601 ,598 

 6634 : קזנזתס 176, 242, 251, 254, 297, 307, 409, 6
 642 ; 1076 םכתוא 84, 80, )3, 112,113,114, 6
 155, 182, 242, 252, 284 --א [טק.14. 72--םכהל 126. הקרשלו

 המשלו ₪ 1 המשלו 72; 155: 158, 246 ; 6 14-

 הקרשלו 80: 155: 227, 260, 264 ; 10106 )1,1%4-- הקירשלו קצותוס

 252 -- הקירשל 126. = םםויב 4.
 19. תראו 1, 94, 249 : 10776 4 תאו 1%-- ו , 26

 וידבע תאו וירש < 4 וידבע --' קתתס | 182. וירש תאו ,

 זז. | לפי,תאו וירש 46 ילכו :
 20. ברעה -- ברעה יכלמ 40, ב, 115: 116, 14, 201, 246 ---=

 ברעה אאאא זנ4. ץרא 128."1-- קנס ץראה 3.  ץרא -- -ץועה

 145,180. ץוע 154.187.  ץרא 187."2. | תאו 4
 154: 253, 258, 260 4. תאו ןורקע , 5.

 21. תאו 72: 94, )6, 190, 182, 22% ; קננתס 1.

.2 .694 .116 8110105 

 22. לכ 1,182.1%--(טק. 148 130 -  רוצ ,6
 290..1492154:778: 252288. "רצ = - תאו 145, 2077 יל

 141. | ןדיצ 3, 72,101,116,1%4, 253, 258, 260,264.'  יכלמ ג"

 -- יכלמ לכ 1, 23: 30, 72, 82, 84, 91, 03: 94: 96: 99.

,201 ,108 ,10% ,182 ,168 ,160 ,158 ,155 ,154 :153 :149,150 

 22%, 220, 228, 22, 253, 288, 300, 601, 602 ; קזנמתמס 1 3

 242, 7. םכיה -- ןדריח 96 ;: קזותוס 4
 21. תאו 1,2,23,72,91, 93, 94; 96, 99, 1009 2

4 ,105 ,187 ,182 ,180 ,172 ,158,160 ,155 ,154 ,150 ,145 ,144 

,2689 ,253 ,262 ,260 ,(:24 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,201,210 
 264. 260, 271, 288, 300, 601, 602, 663 '1, 601 ; קזוהס 130 ; םטתש

 141 -- תאא 1,128. | לכ ,252. | יצצק 178. האפ 6

/ .4 ,227 ,224 ,150 

 24. ברע - - תאו 555 6. תראו :%--ו , 2.

 ברעא ז28--ברעה ז4%5.  ברעה - - תאו , 2

 1,112 -- ןינכשה 10 -- םכינכשה םכיבשיה 6.

 25%. יכלמ - - ירמז , 178. | יכלמ םבליע < 7.
 יבלס ל.

 26..ןופצ 72,150.  םםכיבורקה 1, 2, 80, 02, 112, 126, 764. 9

 158,173: 226, 252, 2%3, 260, 4 םכיקוחרהו 112,126 4

 158,173, 252, 253: 200, 282 ; קזותוס ויחא -- וחער 4.

 תאו 2"-- לאו 149. | לכ 84,"2. - תירוכלממ 6, 150, 154, 2

 268 ןומע |

 ל
 םכינכושה

 לכ

 10. םכיתרבאהו 253 -- ה 30. לוקו 1%-- לוק 96. | לוק 2"
 קז1נוס לוקו 6. לוק 3%-- לוקו 271 4. | םםיחיר 96,154, 4

 11. ץראה קתתמס 5155 4 המשלו 1, 30. 723 52
4 ,260 ,240 ,220 ,22 ,182,226 ,172,180 ,159 ,154 ,150 

 -- םכיוגה ודבעו הקרשלו המשלו 201. = םכיוגה לכ 187. | תרא
 קזוזמס לא 4-

 12. היהו -- יהיו תאלמכ 1, 2 2: 4: 23: 10, 82, 84,

,+ ,+ ,,,+,, 1 4 

 198, 250 32 258, 200 ; קתותוס 128,141 ; (006 178 --וא שק.

 14 111 -- תריאלמב םטס .158 -- 06 לבב תרואלמכ 3
 תוגזק. 406. לבבל 187.  דוקפא 4 96,112,126,144,252 ; קזותס

 ו29.  =כרגה קתעתפס 1-- ףכ [גק, דג 10, אורה

 הוקו גפ | לעו 2--קא| 5 -- זק, | קרתה זו
 =כיתמשו עצגתס 252 -- 'תתנו 246. ותא !טק.14 128--םכתא

 2ס1 -- גתוא 112, 154, 158, 200 -- התא 0,
 13. יתאבהו 1, 4, 30, 72, 82, 80, 03, 96, 101, 112, 1:6

,201 ,187 ,182 ,178 ,173,175 :158,171,172 4 

 225, 7 246, 252, 253, 258, 260, 271 4, 65 'ק, 691 ; קזנגתס

 204 -- יתאובהו 23, 94 -- יתואיבהו 242 --'תאיבהו 180, 210 5

 --וא ₪ק.1ג ז:4.  ץראה לכ 1. אוהה 3.
 178,182, 249 -- תאזה 155, תו 176 -- איה טק. 14- 4

 לכ 182,"1. ירבד -- רבד 112-- קממפס 'תרבד 4.  יִתְרְּבִד --

 --ר 45. תא 2%-- תאו דפסב

 14. יכ--לכ 11%. םכב , 40, 84, 201,355..."
 םכובר 1. | כולנו, קל

 השעמב 6.

 המה קממוס שכה 252. | םכיוג , 6.
5 1 ,92,101,115 

 0%" לארשי יהלא %4 תא 4 252-- 5 7. סוכה 2
 תטתס 0. ן" 153.  תאוה -- הזה 2.  תיקשחו 1, 30, 72,

 939 99. 150, 173,182, 201 691 -- ש , 153. | ותוא --

 ותא 1,2: 3:4, 21: 24: 30: 67, 72, 82, %4, 89.93.94.96. 91
5 ,141,150,154 ,126,128,110,130 ,116 15 

4 ,242 ,224 ,210 ,10% ,187 ,182 ,176,178 175 

2009 ,286 ,284 ,270 ,271 ,270 ,200 264 ,260 ,258 ,254 ,253 ,262 

 ףסס 1, 659. תא 2% קוס לא 03-- תאו 145. | לנא 46
 חהלוש 67, קמגמס 82,141. | ךתא 1, 1, 4, 21, 10: 72, 2

02 ,126,1%0.154,155,158,178,182,187 94 

,281 ,280 ,27 ,271 ,270 ,260 ,260 ,259 ,253 ,227 ,224 
 םכהילא / 96 -- ' \ 12 22 4: 93: 115: 150,154,158, 227, 4

 16. ושעוגתהו 4 וללוהתהו 4, 24, 72, 115, 4

 172,179,195: 242, 277,281, 290, 659 --וללוחתהו 112 --וללחתהו
 טגנשעגע 89. ברחה ,ז.  ינא 246.  חלוש 2
 סעגמס 141. םכתוניב 72 260, 264, 270 ; קזוזתס

 82 -- םבתונב 150 -- םכהילא ךתא 6
 17. םבהלא 1, 4,115, 150, 154, 155, 224, 258, 277 -- םככילא

 173 -- םבהולא ינפל 3-
 םבילשורי 96. = לרע ,2. 18. תא 1*-- תאו 6.



 66 א%אטצ

 תקעצ לוק = : ןאצה ירידאמ זרטילפו כיערה ןמ 6

 תרא קדוה' דדש יכ ןאצה ירידא תלליו שיערה

 ףא ןורח ינפמ שלשה תואנ ומדנו !  םםתיערמ 7
 המשל םכצרא התיה יכ וכס ריפככ בזע : הוהי 8

 ! ופא ןורח ינפמו הנויה ןורח ינפמ

7 

 ₪ ית קיי לו

 הדוהי ךלמ והישאי ןב זםכיקיוהי תוכלממ תישארב
 רמא הכ :! רמאל הוה! תאמ הזה רבדה קדיה 2

 ירע לכ לע תרבדו הוהי תיב רצחב דמע זדוהי
 לכ זרא קרוהי זריב תרוחתשהל םכיאבה הדוהי

 ערגה ללא םכהילא רבדל ךיתיוצ רשא זכירבדה
 קדערה וכרדמ שיא ובשיו ועמשי ילוא |: רבד

 םשכהל תושעל בשח יכנא רשא הערה לא יתמחנו
 רמא הכ כהילא תרמאו |: םהיללעמ ער ינפמ 4

 רשא יתרותב תכלל ילא ועמשת אל כא הוהי

 עכיאבנה ידבע ירבד לע עמשל : זםכינפל יתתג 5
 תגלו הלשו םשככשהו ככילא חלש יכנא רשא

 תאו קרלשכ קרזה תיבה תא יתתנו :םכתעמש 6
 : ץראה ייוג רכל קדללקל ןתא קדתאוה ריעה .

 כ

 6 אא זןפגתא

 27 יהלא זרואבצ ?דוהי רמא הכ םכהילא זררמאו
 ינפמ ומוקת אלו ולפנו ויקו ורכשו ותש לארשי
 28 ונאמי יכ היהו : שכיניב חלש יכנא רשא ברחה
 הכ סכהילא תרמאו תותשל ךדימ סוכה תרחקל

 29 ריעב הנה יכ : ותשת ותש תואבצ זדוהי רמא
 םכתאו ערהל .לחמ יכנא קדילע ימש ארקנ רשא
 לכ לע ארק ינא ברח יכ וקנת אל וקנת קדקנה
 40 אבנת התאו : תואבצ קדוהי שכאנ ץראה יבשי

 םכהילא תרמאו הלאה שכירבדה לכ תא שםהילא
 גאש ולוק ןתי ושדק ןועממו גאשי שכורממ הוהי
 יבשי לכ לא הנעי שכיכרדכ רדיה והונ לע גאשי
 4ז הוהיל ביר יכ ץראה הצק דע ןואש אב !ץראה

 זכנתנ םשיעשרה רשב לכל וה טפשנ שיוגב
 42 הנה תואבצ הוהי רמא הכ |: הוהי שכאנ ברחל

 . - יתכרימ רועי לודג רעסו יוג לא יוגמ תאצי הער
 33 ץראה הצקמ אוהה וכויב הוהי יללח ויהו : ץרא

 ורבקי אלו ופסאי אלו ודפסי אל ץראה הצק דעו
 34 וקעזו שכיערה וליליה ויהי המדאה ינפ לע ןמדל
 חובטל םככימי ואלמ יכ ןאצה ירידא ושלפתהו

 45 סונמ דבאו ! הדמח ילככ שכתלפנו שככיתוצופתו

 צ גה תז ₪ תעסדזסס אפ.

 המלפו 72: 03,1589,251, 0,

 26. םביעורה 112,158, 2: םכירידא. 224 -- 'רידאמ 2.

 רדוש 89: 03, 112, 150, 154, 178, 246, 2535 5% ל 270 ;
 קצנחס 202 -- דרש 4. תא ; 4. /

 28. וכוס - 4 ו 227 --הכש 102. ןורח ינפמ

 הנויה ,\ 2- ןורח 1"-- ברח 23: 30, 115, 150,182, 198, 2

 2 602, 691 ; םטמ6 224 -- ]| (טק. 185 154. ה ןורח טק.

 18. 14 הנויה ןורה -- הוהי הנויה ןורח .( 6 הנויה ןורח מ.
 14.) ף1.

 :. תבלממ 1.15%. | םכקיוהי 14 ₪6 תוק60- 26,21 6% 14
 והישואי 4: ור .

 2. רומע 4,112,150,2%2. רצחב טק.1ג6 141 --קזומס רצחיב

 2.  תווחתשהל ף6,112,150. | ךתיוצ 72, 0071. | רבדל -----

 רמאל 216. םבכהילא 5 96 -- 42 ,102,115 ,4 :2 1 \ 

.0 ,2689 ,224 ,15% 
 2. ועמשי -- מ קזומס ע 6.

. -664 ,227 ,224 ,210 ,178 ,154 50 1 

 הערה לא יתמחנו , 252. | יתמחינו 1 -- דוע םכהלא יתמחינו 1.
 לא -- לע 2, 40, 150, 178, 198, 254, 225, 246, 253, 258, 2607

 1תגזַק. םטמס ף0 -- א (טק.ז8-,- 1: הערה 2.4.

 בשוח 2 תושעל , 9. םכהל 3 דא ,- ער 4

 96, 112; 149, 158, 1897, 2 246, 253, 2%8, 260, 264; קזומס

 2%2. - םבביללעמ !סנז6 155-
 = 4. תרמאו , 72. | םכהילא , 252 -- ' \ 1, 2, 4, 94,

 141,190, 154,155: 158, 180, 195, הוהי -- ילא הוהי 1.

 ילא , 4 םכהינפל 101, (סע6 +

 ף- עומשל 112,158,252,283. - לע -- לאל
 201 ; קזנתס 1 -- ע 02.18. 82 -- תא ידבע , 2.
 םכיאיבנה 1, 2: 3, 4: 23, 30, 72, 84, 59, 93, 96: 99, ,

 115,126, 139:144,149.150,154,158, 172, 178,187, 198, 20ו,
1 ,269 ,204 5 ,252,251 ,249 ,2406 ,242 ,210 ,224 ,210 

 283, 284, 286, 659 664: 8 82, 94, 141 -- םבאובנה 05.
 ינא סצנגגס םככילא חלש , 72. הלוש +8 שככלא 2

 249 -- םבכל 30. | םככשה 2 6 7
 182,2%3, 260 ; םטחס 5% חולשו 86849

 150,158, 224, 226, 246 ; קזנתוס 1-
 6. הזה , 14%. | הלישכ 4, 30, 93, +,
 173: 5% 6 251, 253, 2589, 4 2 יב 72 -- הלשב
 8, (סעטס 158 -- ולשכ 160, 204 תוהה. 225 תוגזק. 246, 355 תש.
 601. זראזה 1, 2. 3: 4, 10, 72, 2% 4 89, 91,93,112. 9
 11612. +7 ו 7
 198, 201, 210, 224, 220,227, 262, 3% 2%9, 260, 264, 659 'ק,
 1 ןתאה 14%, קזנתס 3. | יונ 5 2 ("'* 84, 93, 1000

 155: 227, 250, 252, 1001 -= איוב 2

 ובושיו 1, 3: 89, 96, 112,

 הערה וברדמ -ותערמ %

 296 -- תוכלמה 72 --ה טק.צ46 ף1. | ךשיש 40 -- 0:6 שםבשש 0,
 27. םבהלא 12 42 82. 84 94, 99, 102, 115, 150,154,158, 9

 253, 268,260, 264.  הכ יכ 150. | ווקו 23, 155, 182, 258.
 271, 288, ףסס ; םטמס 172 -- 'וקו .קתנמס 11%.  ומקכהת

 261.  ינא 40 72,246. החלוש 112.  םככניב 1,149 -- םכתניב
-1 150 ,145 

 2%. יכ -- םברא ונמאי < 195 -- ונאמי ונימאי
 תתשל 30, 96. | םכהלא 1, 2; 4, 94, 96: 99, ,

 154,155: 24- ותש -- התש 84,126, 175, 8)1 ; תטתסס 4:

 3 הכ 36 הנה 60. 20 0.
 29. ריעה 227.  ימש--' 00.18 82.  ינא 150.  ליחמ 0.
 הקנה -- וקנה 198 : קמממס 96. | וקנת ג" קוופס יקנת 99--וקנית

 173 -- וקנת אל 187. - וקנת 2*-- וקנית זֶדָב- = יכנא 72,
 67. ארוק 1,112,126, 130, 144,150: 154, 224, 250 2.

 לע (0ק.זג. 141 -- לא 1%%. - לכ 155.  יבשוי 512
- 2589 :251 ,252 :158 ,154 ,150 144 

 20. התאו 6 םכתאו 4. אבנת --א 0.14: 126.  םכהלא
 1, 4, 82: )4 102, 115, 141, 140,151. 29 2% 260 -- בהילע

 150,201. | תאו 187. הלאה ,24. םכהלא 1: 4
 99,102, 115,141,149.150: 154,155,182,258. | הוהי א
 ןועממ ףָּב,. 126. | ושדוק 96. | גאשי - - ןתי -- נאש ולוקו -

 ןתיו קגתס 126. 5 ולק 72, 82, 84, 80,150. - גואחאש
 והיונ 1, 96, 150 58- דיה 6. םביכרודכ 4, 956 5%
 2%1,2%2, 284 -- םביכרודמ 1590 -- םבירבדכ 3 -- כרד טק. רו
 1 -- כ 10.18. 126. לא -- לע 30,158.  יבשויוי 8

.2 :257 ,262 

 21. טפשנ -- ש קנס נ 0.

 ברחל -- ל טק, 24
 22. הכ יכ 20. | ואבצ 115. | תאצי הער הנה , 252. | [דואצש

 2, 259, 260, 264, 281. רועי טק. ו

 72 ----5% 260, 264 - !עסי 4

 22; 33. אוהה ---- - יתכריז 18 +.
 54. ץראה ג"-- ה ,102. | דע 70.  ץראה 168,"2. "אלו

 112,182,187 5 סו 154. אלו ופסאי , 84, 101,139, 7.
 ןמודל 112, 150,158,226 ' קוותוס 252 -- ןמדכ 253, 0.

 34- וללה 4 -- ולילה 72; 80,102,1ז2,114,115., 9 1

 1% 226, 240; 252,251: 258, 200,264. | םכיעורה 112.  ירידא
 ק. 865 144 -- ירדא 187 -- רידא זז 5. םככיזמי -- םככידי 1,
 271 4, 28 4, 700 -- 5 (טק.זג- 2. חבטל 2, 3, 30, 72, 2
6% .182,105 ,173 ,172 ,154 ,150 :112 :99 :96 :94 :93 :80 ,94 
 246, 260. | םככתצפתו 149 -- שכביתצפתו ף3, 102, 14, 224 --
 שככיתוצפתו 3; 173, 260 -- םבכיתצופתו 1, 23, 30, 84, 94: 2

 | 114,115, 155.172:242.249) 264 ; קצווגס 4. ילכב 15

 24: 25. ןאצה --(13) -- יכ ,%
 25. דבאו קונוגס רמאו 84. | םםיעורה 72

 ןתנ םכנתנ 1 -- םכתתנ 17-
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 זכתא יקנ שד יכ יתא שתא םיתממ זכא יפ
 יכ היבשי "לאו תאזה ריעה לאו שככילע םינתנ

 תא וככינזאב רבדל שככילע הוהי ינחלש תמאב
 זכעה לכו שכירשה ורמאיו ! הלאה שכירבדה לכ 6

 טפשמ הזה שיאל ןיא שכיאיבנה לאו כינהכה לא
 זמקיו = ! ועלא רבד וניהלא הוהי ששב יכ תומ 7

 שכעה להק לכ לא ורמאיו ץראה ינקזמ םכישנא
 והיקזח ימיב אבנ היה יתשרומה היכימ : רמאל 8

 הכ רמאל הדוהי זכע לכ לא .רמאיו הדוהי ךלמ
 םכילשוריו שרחת קרדש ןויצ זרואבצ הוה' רמ

 זרמהה |! רעי תומבל ?ריבה רהו קריהת זםכייע 9

 ארי אלה הדוה' לכו הדוהי ךלמ והיקזח והתמה

 לא הוהי שפחניו קדוהי ינפ תא לחיו קדוה זרא

 קדער םכישע ונחנאו םשכהילע רבד רשא זדערה
 אבנתמ קדיה שיא םכגו | + וניתושפנ לע ;רלודג ₪

 זכירעיה תירקמ והיעמש ןב והירוא קדוה' שכשב
 ירבד לככ תאזה ץראה לעו תאזה ריעה לע אבניו
 לככו .וירובג לכו םכקיוה' ךלמה עמשיו | ! והימרי

 עמשיו ותימה ךלמה שקביו וירבד זרא זכירשה

 .6.1 ןתפפתאו

 7 וזוימרי תא שעה לכו שיאיבנהו שכינהכה .ועמשיז

 8 יהיו | !.תוהי  תיבב .הדלאה  קכ'רבדה  תרא 'הבדמ

 קדוהי קדוצ רשא לכ תא רבדל והימרי זרולככ

 םיאיבנהו םינהכה ותא ושפתיו שכעה לכ לא רבדל

 9 ששב תיבנ עודמ ! תומת תומ רמאל שעה לכו

 ז 8

 תאזה ריעהו הזה תיבה היהי ולשכ רמאל הוהי |

 תיבב והימרי לא פכעה לכ להקיו בשוי ןיאמ ברחת
 10 הלאה שכירבדה תא הדוהי ירש ועמשיו : הוהי
 רעש דתפב ובשיו הוה' תיב ךלמה תיבמ ולעיו
 11 ללא םכיאיבנהו שכינהכה ורמאיו :! שדחה קדוהי

 שיאל תומ טפשמ רמאל שעה לכ לאו םכירשה
 סכתעמש רשאכ תראזה ריעה לא אבני יכ קדוה

 ז2 יראו שירשה לכ לא והימרי רמאיו : םככינזאב
 תיבה לא אבנהל ינחלש קדוהי רמאל םכעה לכ

 רשא זפירבדה לכ תרא זראזה ריעה ראו קרזה
 ז 4 שככיללעמו םככיכרד וביטיה קרתעו | : םכסתעמש
 כא .קדוהי חניו ופכיהלא ;דוהי רוקב ועמשו
 14. םככדיב יננה .ינאו + םככילע רבד רשא | קדערה
 1 5 ועדת עדי ךא |: זככיניעב רשיכו בוטכ יל ושע

 ץ 2 ₪ ₪ 2 0 770 א

 24: 91. 99,114,290. | טפשמ 08 158. | רבדי 4
 17- ומוקיו 12 22 4: 72; )7, 112,158, 168, 172, 187, 3 2%

 200. םבישנאה 30, 72 ; םטמסס 1. ץראה -- םכעה 201 =

 לארשי 337. | לכ 141. להק ;182.  רמאל |
 18. הבימ 1, 3: 4: 30, 72, 80, 96, 111,115, 60

2 ,240 ,227 ,226 ,224 ,201 ,150,154,158,172,171,178,187 

 253: 258, 260, 264, 271 4, 6590, 61; םטתס 180 --י' 2" 0,

 12. 2.  יתשרמה 84,93:154,168,210,22ף.  איבנ 4 היקוח

 ףו,141.154.173:175- לכ ;94,118. | םבעה 4.30 -- םבעא
 2.  הנה:--ינדא 25. שרחת 9 82. | םכלשורוו "7 20

2 150 ,141 ,128 ,116 ,115 :99 :93 ,80 ,84 :82 ,72 

2250 ,209 108,206 ,180,182 ,178 ,176 ,173 ,172 ,168 ,160 

4 ,260,260 ,2%8 ,253 ,21,252 ,250 ,240 ,246 ,242 ,227 ,226 

2 1 400 ,108 ,101 ,1001 ,207 ,296 ,286 
,1 ,420 ,418 ,414 ,408 ,404 ,403 :399 :392 :375 ,366 ,361 :356 
6% ,524 .523 :519 :515 :505 :494 :493 :476 :474 :467 :452 :431 
72 ,590 :554 :575 :571 ,570 :562 :559 :549 :541 :535 :531 :510 
; 663 ,661 ,657 ,655 ,648 ,645 ,642 ,642 :613 ;612 ,607 ,606 ,601 

 קונוס 19%, 204, 409 ; 10706 2,175, 428 --י 2" טק." 4

 םכייע היהת < 150. = םבייעל 1,112 : קתנוהס 281 -- ]7 4
 -- ןיצ 159 -- םםע 74. ההר תוהו 2

 19. והותימת 4 -- והותימה 112, 150, 154, 224, 263, 258, 0

 -- והתימה 1. 2: 1: 23: 30. 72, 84, 80, 91, 93; 94: 96, 1, 2,

22 6 ,182 ,178 ,176 ,17% ,172 ,149,158 ,114,115,116 

 220, 227, 210, 240, 252, 264, 260, 664 ; קמתס 82 -- והתמת

 145. | היקוה 1:41 --זח (טק.188 ףָב. | אלה [ק.זגה 8

 4 253 - אולה 94,264. | ארי הוהי תא < 187. | תא ג קזוזמס

 לא 14 לא -- לע 12 116 1 0, 7 2030

 20 7 4 -- גק. 48 168. | םכהילע 06 םבהילא 14

 םכישוע 112,253,259,260,264. | הער 05 254. | הלדג 2
 178,246. לע -- לא 126--ע [טק.140 141.  וניתשפנ 1, 2

2 ,155,158,172,178 ,154 ,150 ,141 ,102 ,94 :80 ,84 :72 :20 

ּ .4 9 ,224,226 ,210 

 20. אבנתמ קזותוס בנתימ 182 -- א , 268. | הוהי א 6.
 99, 126, 144,168 ; (סצ6 4 והיעמש ןב [טק. 24 14

 תירקמו 89 -- תירקמ ןב 72. | םכירעי 1,168,195: 4

 אבנתיו 1, 89,115.  תאזה ץראה לעו ,168,226. לעו--ע
 14. 128. | לכב 84--לכ תא 23; 04. הכל ,380-

 21. םכיקיוהי 1, 2, 3:4: 23, 24, 30, 72, 82, 84, 01, 91: 94.96,

 ו(, |, ,+"-(,,,-,,*- 7
,6 :253 ,252 6 210 ,182 ,178 ,176 ,172 ,158 :155 54 1 

 269, 270, 271, 2834, 284, 290, 206, 207, 545 ( 86 ותוקז61 סת
 קזסאומוס ) -- םכיקוהי 899. | וירבג 82, 84, 141, 224, 226, 240, 4

 270. | ךלמה 2", 182. | אותימה ף1.  הירוא 72, 809, 1.
 אריו 1, 2: 3: 24, 30, 67, 72, 82, 101, 112, 115, 120, 1289,

27 ,201 ,187 ,180 ,176 ,173 ,168 ,155 :54 1 

 246, 240, 262, 260, 270, 270, 284,286,200; קתס 1
 אביו ,1.

 הירוא

 7. םבינהכה <=- םכיוגה .89 -- ינה טק. 8. 24. | םכיאבנהו 2
 0 168,176, 460 '1 -- םכאיבנהו

 72,114. רשא םכעה 150. | םכירבדה לכ 40 -- םכ

 הוה וו
 8. רבדל 1%96. = הוהי == הוהי תיבב 150. | לא -- חרא

 154,158:172, 251: קתחמס 89 -- לע 155,258,601,602 -- ל
 נק. 14- 4 םכעה 198,1% -- הזה םכעה 141. 5 ותוא 2
 154,158.253.  םבאיבנהו 14. | םכעה לכו 246.  םבעה 2"

 -- והימרי תא םכעה 252. = תמ ג.
 9. תאבנ 1,2, 30.72: 94, 80,112,150,154,172,187,227, 12

 2%9, 260, 4 53 קזנתס 204 -- תי טק. 29 128 -- טק.
 24--י.47- ת ₪ק.45 130.  רמאל ,145.  הלישכ 6,

 112,149, 150, 201, 253,260, 264, 601 ; קתותס 141 -- הלשכ 2,
 2,4% 126, 178, 182,198, 226,2%1,22% ; קחותס 158, 4

 לש כ ולשב 89 -- 0:6 הלשב +

 ראוה , 2. בשי 1: 3, 24, 10, 67, 82, 84, 80, 155 2
 224 2544 279 284, 286 -- %בשי 72. | לחקיו קחמס 90. | לא --
 לע 23 וגזַא. 30, 96 2 10: 154, 201, 2%8, 260 ; תטתס 601 --

 א (טק. :84- 1-
 10. הדוהי 58 158. | ךלמה -- לא ,הוהי 2%2. | תיב -- תיב לא
 0,158,208.  התפ 1. רעש , 201 -- תיב 72, 226 -- רעש

 תיב 1, 4, 23: 30, 03, 96. 115, 1, ,,,,,,
 178,182, 228, 251, 288, 601, 602; (0ז06 172 -- א%א% רעש 2

 110,171 -- תיב רעשו למה רעש 252.  הוהי 6
 11. םביאבנהו 2, 100, 144, 155, 175, 176, 271 2
 ;כירשהב 115. לאו קתתמס תראו 89. לכ ,24

 םככינוואב 96 -- םככנאב
 12. לכ 1% 92,

 תא 1 הלאה םכירבדה 4.
 14. וביסה 1, 2: 4 350. 2 80 91, 93, 100, ,,,
12 ,252 ,21 ,246 ,226 1 ,187 ,182 ,173 ,158 ,150 ,116,140 
 258, 260 ; קומס 141. | םבכיכרד תא 1897 --י,116. לא ₪.
 14 110 -- לע 2,30,72,150,176, 201, 246, 251, 258, 260, 6ז

 ו רבדב ג תושעל םבבילע 4
 1 4. םבכדיב -- םככאיבמ 1. בוטה קזוגוס 2.

 15. עדי טק. 46.01 -- עודי 4, 96, 101,102, ,
 168,227,251. -יכ 15.72 9 ירא ,(םכא 01- םביתיממ  זב

226 ,178,182 ,175 ,168 ,08 1 ,94,101 ,67 ,22 

 261, 252, 253: 259, 264 -- םכתיממ 72,93.  'תוא 2
 141. םכינתונ 96,112: 252,251:283. לאו 7-6
 154,225 -- ?עו 112,145,150, 154,201 -- לע 224. | לאו 2*-
 לעו 4, 23, 96,112,150,154,158, 201,224, 22%, 226, 249 -- ע
 טק. 46. 72 -- קונוס תאו 6. היבשוי 2, )6, 112, 150, 22

 21. םבבילע 2% -- םככילא 40, 96,112, 150, 158, 182,
 271 41, 288, 400, 601 ; (סזו6 1%4 -- םככלא 1 --ע טק. 46 2.

 םככינזאב , 1--- םככינואב 96. | *רבדה
 16. רמאי| 201. | םביאיבנה לאו == םכיאיבנהו

 לאו 1*-- תאו 187. | לא 2%-

 םביאבנה



 6 42. אא, 1 29

 רשי רשאל היתתנו היוטנה יעורזבו לודגה יחכב
 הלאה תוצראה לכ תא יתתנ יכנא התעו :יניעב 6

 זריח תא שנגו ידבע רבב ךלמ רצאנדכובנ דיב
 שכיוגה לכ ותא ודבעו ! ודבעל ול יתתנ הדשה 7

 אוה סכג וצרא תע אב דע ונב ןב תאו ונב תאו
 הריח ו םכילוהנ נוכלפו כוברטבוהפהב יודבעו 8

 רצאנדכובנ תא ותא ודבעי אל רשא הכלממהו יוגה

 ךלמ לעב וראוצ תא ןתי אל רשא תאו לבב ךלמ

 אוהה יוגה לע דקפא רבדבו בערבו ברחב לבב
 כא שתאו ! ודיב שתא ימת דע קדוה' םכאנ 9

 םככיתמלח לאו שככימסק לאו םככיאיבנ לא ועמשת

 שכירמא שה רשא סשככיפשכ ראו םסכיננע "ראו
 יכ : לבב ךלמ זרא ודבעת אצל רמאל םםכילא זס

 לעמ שככתא קיחרה ןעמל שככל פיאבנ שכה רקש
 ; סכתדבאו שככתא יתחדהו שכתמדַא 1

 ויתחנהו ודבעו לבב ךלמ "לעב וראוצ זרא איבי
 לאו !הב בשיו הדבעו קדוהי שכאנ ותמדא לע 2

 הלאה םכירבדה לככ יתרבד הדוהי ךלמ היקדצ
 ודבעו לבב ךלמ לעב םככיראוצ תא ואיבה רמאל

 ןפתפאו

 רשא יוגהו
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 22 ךלמה חלשיו : שירצמ אביו חרביו אריו והירוא

 רובכע ןב ןתנלא זרא כירצמ םכישנא םכיקיוהי
 23 והירוא תא ואיצויו ! סכירצמ לא ותא סכישנאו
 ברחב והכיו םכיקיוהי ךלמה לא והאיביו שכירצממ

 24 די ךא : שעה ינב ירבק לא ותלבנ זרא ךלשיו
 תה יתלבל והימרי זרא קדתיה ןפש ןב םכקיחא |

 : ותימהל שעה דיב ותא

 0% 77. < א

 1 הדוהי ךלמ והישואי ןב םקיוהי תכלממ תישארב

 ! רמאל קדוהי תאמ הימרי לא הזה רבדה קדיה
 2 זרוטמו זרורפומ ךל השע ילא קרוה' רמא זרכ

 3 םכודא ךלמ לא שכתחלשו : ךראוצ לע זכתתנו
 רצ ךלמ לאו ןומע ינב ךלמ לאו באומ ךלמ לאו
 סכלשורי שכיאבה וכיכאלמ דיב ןודיצ ךלמ דאו
 4 שכהינדא לא שכתא תיוצו : הדוהי ךלמ והיקדצ לא
 הכ לארשי יהלא תואבצ קדוהי רמא קדכ רמאל

 5 ץראה תרא יתישע יכנא | + םכינדא ללא ורמאת
 ץראה ינפ לע רשא קדמהבה זראו םכדאה זרא

 ד ה םיז ₪ יזימ.6 י 1 0 ₪.

16, 4 

 ינפ לע , 3.
4 10166 

 תאו - א 0 146 210. לע -- לע יתישע 6

 ץראה 2%-- ץראה לכ 112,182 -- המדאה 0
 | וחכב 150, !0ח6 89. | יערזבו 14,116, 154,

 היטנה 2. רשיי 4. יגישב /

 6. לאה 201.  רצאנ דכובנ 2,178,187,109, 1, 252264, 1

 -- רצנדכובנ 1, 1,102,113, 270, 2ףָל --רצנ דכובנ 82
 224,227 -- רצארדכובנ 3,116 : 1076 82,זגְפ -- רצאר דכובנ

 150, 155; 258, 260 -- רצרדכובנ 253; 06 1%4 -- רצר דכובנ

 180. | ידבע , 96 -- אידבע 126. | תא 126,"2. | ודבועל 2
 -- ודובעל 4 :

 7. ותוא 112.1%4:158,2%1.  לכ-- לכ תא 72,226. תאו '
 --וג30:72,130,201 ג קחומס 82. ןב --] קזומס נ 1 --] קו,

 46 154. דע סמ זף60. אוב 4.93,96,141,1%0. אב תעש

 180. | אוה םכג , 84. | ביבר -- בר 0.188 1%4. | םבילדנ 2
4% 1 ,141,144 ,16,126 ,115 ,114 ,101 ,100 :99 ,84 :67 :2 

4 ,254 ,250 ,210 2 ,15%,168,172,175,176,178.1979 

 םבילדג צע 4.
 8. יהו 06 116. | הכלממהו -- מ 2" קותס ל 96. אול

 דבעי 93. | ותוא 112,113, 154 -- . 651. | תא , 72 -- ותא +.
 רצאנ דכובנ 158,178,187,198, 264; קממס 130 -- רצנדכובנ 1,

 22,102, 263 -- רצנ דכובנ 15%, 182, 2%2, 2%8, 260 -- רצנדכבנ

 126 -- רצארדכובנ 116, 2ָפָל ; סז₪ 1%4 -- רצאר דכובנ 80, 2
 10 -- רצאנ דכובנ א 30 -- רצנאדכובנ 286. | רשא תאו --רשאו

 201, 226, 260 -- רשאו תאו 182. | ורואצ < :ף0. | לועב
 72, 89: 112; 150, 154, 158, 224, 246, 253, 258, 260, 264 ; קזוזתס

 2%2. בערב 154,226. | דוקפא 4, 89, 6, ,

 ימות 4,112,158. םםתוא 210 -- קז! מס ותא

 9. ועמשת -- ו ,- םככיאיבנ ירבד 116 -- םככאיבנ 2

 20, 72, 93; 96, 114, 128, 149, 2. םבכימסוק 1:2, 2

 284. | םככיתומולח 80, 112, 158, 261, 300, 327, 366, 37% ; קז!זתס
 204,297 -- םככיתמולח 72, 82, 150, 178, 230, 260, 264, 307 --

 םככיתומלח 126, 253, 283, 301,313 ; קזנותס 359 -- (טק.ז8 116--
 קזותס םככימלח 356. לאו 116,"4.  םככיננוע ,,74
 158,182,187,15% -- םככננוע 1,96 - 9 ז%4. | [םכירמוא

 4, 112,187.  םבנילא -- םככל 154. | רמאל --אל 91. תא ,4
 זס. םכיאיבנ 14%. | ןעמל לגג 2.

 זז םכתדבאו (סצ6 511 4

 ::. אבי 30--ןת' 201. תא ,1-

.4 ,260 ,258 ,2%3 ,246 ,172 ,158 ,54 1 

 -- אוהה םםוב 4

 הב - - - םכאנ ג 6.

 12. והיקדצ 23, 40, 72, 01, 115. 7%

 187, 21, 253, 260, 264 ; קזוחס 154 -- אהיקדצ 290. יתרבד ,

 10 לכב 89,114, 201 -- חרא 6 םכירבדה -- יראוצ
 םכירבדה 8ף. תא , 30 -- קזוחוס לא 11%. | םככירואצ < 0

 -י לועב 2, 80, 150,154,158,112,11%, 246,
 258, 260, 4. ותוא וזכעו , 244, 4

 ויחו נק. 86 24 -- !!חיו ,7.

 קחרה 154,2%2 -- קיחדה

 לועב 7 72, ,,%

 וידבעו 89. | הוהי םכאנ

 זרדבעו קזומס 3 -- (סז6 הרבעו

2% 

,290, 100" -- 

 םבירצמ 1%-- םבירצמ לא 23 -- םכילגרמ
 187, 251: 258, 260 -- לא קנס 606

 22. םבישנא ,

 86 תא ,%6
 ןתנלא - ןתנ לא 158,187. לא , 168,201. | םםירצמ

 -- םכ \ 2%8 -- רצמ טק. 18=
 23. ואיציו 72: 03, 102, 114, 160, 24, 288, 1. והאביו 2
270 :271 ,260 ,254 ,175,198 ,168 12 140 ,101,102 ,3( ,20 

 283, 284, 200, סס '1, 659 -- האיביו 187 -- והואיביו 112,158 --

 תי צשס.|  והכיו , דאס." = ירבק , 72 --* , 30 246 =--ורבק

 014 םכעה ינב ,-

 24. די 84. - םםיקיחא 1:

 ותימהל -- (7) -- התיה ,%
 ןב -- ינב 602 -- נב 4
 ותוא 4.82, + 1

 ז. תוכלממ ז:45,153:337.  םבקיוהי ,\ 180 -- םכיקיוהי 1. 32 4,

2 ,155 ,150 ,14% ,144 ,116 52 ,112 ,99 ,96 ,84 :72 ,20 

,281 ,279 ,260 ,260 ,251 ,262 ,246 ,210 ,187 ,182 ,173,178 
 286, 1סס 1, 317 : קזומס 2, 128,141, 201, 207 : 10066 82 ; םטמס

 290 -- םכ ו 224 \ף 1תגזַק. 10116 154, 84
 טסא [טק. 4 6: יו" קתתס צ. | והישאי 1,2,3:4:21נ 10,72, 2

,,,, ,5 11 ,115 ,112 :9 ,96 :93 :89 .84 
2 ,227 ,226 ,224 ,201 ,182,187 ,178,180 ,173,176 ,172 ,160 

 251; 259, 260, 264, 260, 271, 28, 288, 2070, 602, 9 "למ -

 א . 337 --ו 1% קמתוס * 01 -- ואי טק. 145 141 -- והישאוי 0.
 רבדה -- הוהי רבד 1 --רבדה רשא 150. | והימרי 2: 4, 23: 30 2

52 , ,5 .94:96 :90.91.93 

0 ,253 ,249 ,246 ,227 ,226 ,224 ,210 ,108 ,187 ,182 ,176 

 293,295 : קנומס 1, 3,128,141 -- %הימרי 67, 82, 158, 207 --

 ?ימרי 8. ך1אס:600ת, תסתושמ ]66016 1ם ]06 ]67615 358
 1:פז0, גש 6161, 163165 1ת 69. 28, 6 (6ת6] גם 20, תק הימר*

 -- 41151 גת6מ גט 1ק/(טתת ]0:14 611. גב 1065 121, והימרי.
 2, ילא -- לארשי יהלא 101. | תרסמ 116 -- תורפפ 9
 178,1%% -- תרסומ 11. | תוטומו 1, 2, 3: 4, 23: 30 72, 2
 96, 112, 130, 150, 154, 158, 168, קב, 175,176, 2

 22%, 227, 246, 249, 253, 258, 260 -- ז"רטומו 102, 283 -- תרטומ

 89 -- תטמו 1. םכ א תתנו זס. לע -- ע 10ת. 3 4
 ךיראוצ 93, 150, 261, 262 -- ךרואצ 158.

 3. ךלמ לאו באומ ,150,182. | לאו רצ ךלמ ל 89. | רוצ ₪
 25,112 זז 0-3 ןדיצ 82, 17, 210, 246, ןודיצ
 דיב -- לאו רצ 84. | םביכאלמה 1, 150, 154, 227, 258, 260 2
 270 ; קזגמס 201 -- םכיכלמה 14%. = םבילשורי 96 -- םכלשורי לא

 82,111 קזנס 4. היקדצ 6.
 4- התיוצו 72, 93, 154, 168, 201 -- א תיוצו ז14 -- ת טק."

 20. םכתוא 2: 4, 89, 91,112, זנב, 115, 126, 14, 187,

 262,260. | םכהינדא -- םכתמדא 149, קזגמתס 84. | רמאל ,4
 הוהי , 89. | תואבצ , 141. | לארשי יהלא , 93. | ןורמאת 2
2% + ,102 ,101 ,96 ,94 :80:93 ;72 ,30 ,21 
 182,198, 201, 224, 225, 227, 228, 246, 240, 288, 602 ; קזנתוס 2

 םטתסס 4 םםכינודא 6 197 ; קזגתוס 0-

 5. ץראה תא ,182.  ץראה ו 9--ה 30. תא 2" -- תאו 5



 (5 ב. 1.

 הדוהי ךלמ שכיקיוהי ןב הינוכי תא ותולגב לבב
 ! סכלשוריו הדוה'י ירח לכ תאו הלבב םשכלשורימ

 זכילכה לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 1
 ; סכלשוריו הדוהי ךלמ תיבו הוהי תיב סכירתונה

 שכאנ שתא ידקפ שכוי דע ויהי המשו ואבוי הלבב 2
 ! הזה שוקמה לא סכיתבשהו םפיתילעהו הוהי
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 ףךלמ היקדצ תכלממ תישארב איהה זדנשב יהיו ג
 ילא רמא ישימחה שדחב תיעיברה תנשב הדוהי
 קדוהי תיבב ןועבגמ רשא איבנה רוזע ןב היננח

 הוהי רמא הכ :רמאל שעה לכו שינהכה יניעל 2
 ךלמ לע תא יתרבש רמאל .לארשי יהלא תואבצ

 שכוקמה לא בישמ ינא סכימי םכיתנש דועב :'לבב 3
 רצאנדכובנ חקל רשא הוה' תיב ילכ לכ תא הזה

 תאו !'רבב זםכאיביו הזה םשכוקמה ןמ לבב ךלמ 4

 תרולג לכ תראו זרדוהי ךלמ .םכיקיוהי ןב קרינכי

 הזה זכוקמה לא :בישמ ינא הלבב שיאבה הדוחי
 רמאיו .: לבב ךלמ לע תא רבשא יכ הוהי שכאנ 5

 זג0 (0 ג. 1 ןפתפא

 13 ברחב ךמעו התא ותומת המל : ויחו ומעו ותא

 רשא יוגה לא קדוה! רבד רשאכ רבדבו בערב
 14 ירבד לא ועמשת לאו : לבב ךלמ תא דבעי אל

 תא ודבעת אל רמאל םככילא םשכירמאה םכיאבנה
 1% אל יִּכ + שפל :ונואבנ שכה הקשו יב להב ףלמ
 רקשל ימשב שכיאבנ םשכהו זדוהי אנ שכיתחלש
 שכיאיבנהו שכתא םכתדבאו םשככתא יחידה ןעמל

 16 הזה שעה לכ לאו זכינהכה לאו : שככל שיאבנה
 ללא ועמשת לרא זדוהי רמא קדכ רמאל יתרבד
 ילכ קדנה רמאל שככל שיאבנה םככיאיבנ ירבד

 רקש יכ הרהמ התע הלבבמ םכיבשומ הוהי תיב
 17 ודבע שכהילא ועמשת לא ! שכל שיאבנ המח
 = זראזה ריעה קריהת קדמל ויחו לרבב ךלמ זרא
 18 קרוהי רבד שי שאו שה םשיאבנ שאו ! הברח

 זכילכה ואב יתלבל תואבצ הוהיב אנ ועגפי שתא

 זכלשוריבו הדוהי ךלמ תיבו .הוה' תיבב שכירתונה
 19 זכידמעה לא תואבצ הוהי רמא הכ יכ : הלבב
 שכירתונה שכילכה רתי לעו תונוכמה לעו טכיה לעו
 20 ךלמ רצאנדכובנ סכחקל אל רשא + תאזה ריעב

 +4 2.15. 5 6 'ע 1 0 5.

,21 ,6 210 ,201 ,178,187,198 .176 ,172,173 ,168 ,155 
 258, 260, 264, 659 1 'תי -- והינכי 112 -- והינוכי 96, 182 -- היניבי

 6 91. = םכיקיוהי ןב , 72,158. | הדוהי 1%, 72,187.  םבילשורימ
 96 -- םבלשוריב 150. | לבב 30,72 --ל קנווס ב סָג. | ירוח

 72: 89: 93: 112, 144. 158, 178, 226, 240, 2%3 -- ירש 1

 םכילשוריו 96 -- םכלשורימ קצותתס 72, 10266 0.
 21. 00. 168. | תואבצ -- ב ; 89. | םבילכה לכ 0%

 228. | םכירתנה 1, 4,102,115,182,2%3,258, 4. תיב

 תיבב 72: 89, 91: 93; 96. 145; 150,158, 171,182, 201, 251, 9

 260, 264,588, 601, 602. ךלמה 84. םםילשוריו 96 -- םכלשוריאו

 154- םבלשוריבו .רינ 4

 22. ואבוי --ולבי 96.  המשו ₪7.146 91.  ידקופ 4.  םכתוא
 923,112,113,126,172, 187, 105, 270,282 ; עצותגס 128 -- 066 |

 ותוא 224.  הוהי םכאנ , 89. םבתילעהו 30,91,158.  םביתבישהו

52 +11 0 ,03 ,84 ,82 ,72 :67 ,10 ,2 

24 2 ,20,246 ,227 ,226 ,182,195,198 ,168,172,173,:178 

 260, 264, 270, 284, 286, 659 ; ץזנתס 94 -- םביתובישהו 2

 283 -- םביתובשהו 242, 4

 ז. תנשב 187. | איהה ₪0ק.136 139 -- אוהה 178,240 : קזומוס

 141 ; סו 91--תינשה :01.  תוכלממ 4,96.145,153.  והיקדצ

,% 2600 ,268 ,253 ,158 .152 ,150 ,149 ,115 ;112 ,72:96 :20 

 201: 255: 366: 477 ג ץונתגס 207, 399 -- ה טק. 1. ךלממ

 טנפ 0. הנשב 1, 72, 89, 96, 112, 115, 140, 171, 6 6

 201,226, 240, 253, 260, 270, 271 4, 101, 6%0 15 659 'ק, 691 ;

 תומס 99,128,158,172,258: !006 126,154 -- איהה הנשב 74.

 שדחב תיעיברה 5 224. | תיעברה 21, 91, 6
 139: 144,155: 249, 254, 300 '1 -- תעיברה 227, 301 -- תישימחה

 65011.  שדוחב 158. | תרישימחה 156 355; 596 -- שמחה 4
 20, 72,96,115, 116,126, 155, 210, 253, 208, 260, 264 -- ישי

 טק.14. 336 -- תישמחה 145. | ילא--' . 30. 89- ב

 14 איבנה -- נ , - ןועבגב 253, 258, 264 -- כ טק. 4

 114 םכיטהכה..לב 1

 2. המא , 197. \ תואבצ ד. ..רמאל , 228. | לע , 30 -ולוע ₪
.4 260 ,258 ,253 ,150,154,158 ,115 ,89,112 ,94 :72 :4 

 2. דוע 182. | םביתנשו 187 -- םפיתונש 1:06 6. יכנא 1.

 הזה 4 תא -- לא 14%, קנמתס לב \ 39.72 4
 2242 רצאנ דכובנ ג, 113,155,158,178,187,20: 4

 רצנדכובנ 1, 253, 270 -- רצנ דכובנ 186, 198, 2%8, 260 --- דכובנ
 רצאר 112,149,1%0. | ךלמא ווג. | הזה םכוקמה -- תאזה ריעה
 650 11. | םבאביו 24, 67,101, 254, 290 --* 2" 100.180. 82 ---

 םבאיביו םכאנ הלבב 6 224.

 4. והינכי 112. = םבקיוהי 40 -- םכיקדוהי 150. | תאו 2% ל 8ָס
 -- לאו 86. | לכ ;150,224. | לבב קמומס 150:  הוהי םכאנ .
 180. לבב ----יכ,178 - רובשא ,,

 176, 182, 258, 260, 264, 26) -- ר (טק.125 168. תא ,6%

 לוע 2, 4 30, 0 154,159.253: 5% 260, 4

 קצנתס 1.

 12 המלו 116, 224.  ותמת 2, 80, 96, 102, 6. התא -

 הת טק. עץ" בערבו 1, 2: 72, 93, 116, 198,662 7; 6

 168 -- ברחבו בערבו 6. רבדבו -- ד טק. 80 1. דובעי
 2 תא -- לא 40,130: קתומס 4,113. - לבב ,.

 ז 4. *רבד \ 1. "  םביאיבנה 1: 4, 23. 30. 72

 1ז2,112,דו4 11, ז16,126,129, 150. 154,158,172, 6%

% ,252 ,2%2 ,246 ,242 ,224 ,210 ,201 ,108 17 

 260,264, 270, 271, 279, 283: 284, 286, 659 : קזנתבס 42
 141.  םכירמואה 112. = םככלא 1זג -- םבכל 1. לא <

 224. תרא -- לא
 1%. םכיאבנ ----- יכ . 84. | םבתחלש 182 --- ןויא תחלש קזנומס
 150. | םביאבינ 150. | יחדה 201,210, 277, 284, 1'100', 659 --

 יתחדה ף6- םבתא -- םכתוא 4. םכיאבנהו 84, 91, 99,

 144, 168, 271, 270, 283, 284 -- םביאיבנהוא

 16. לאו קמותס לא 112 -- תאו קננמס 115. לכ, 4
 םככיאיבנה 4 -- םבכאיבנ 1, 30, 72, 96, 150, 158, 180, 246, 260
 -- םכואיבנה 076 154. | םכיאיבנה 115, 149 -- םביאבינה 4

 בכל 15.96. | ילכ טק. 185.3 -- 'לכ לכ 150. | ריב
 םכבשומ 182, קעומס 252 -- םכ , 1. התעו קצגנתבס 4.

 המה טק. 246. 290 -- םכה 72, 82, 14%, 168, 201, 224, 4.

 שביאבינ 4
 17. םכהלא 2,4,82,96,101,102,115,150,154,155.253, 4.

 ודבע , 99- לבב ,159. | ויחו -- ויחיו 99, קונוס 1. תאזה ,

 104 הבירח

 18. םכיאיבנ 1, 4, 23, 30, 72: 80: 93, 96, 112, , 0
,251 ,224 ,201 ,198 ,182 ,178 ,172 :158 :155 :154 150 4 1 
 260, 264 % קצותגס ף4, 111,128, 1. שי -- הוהי שי 4.

 הוחי 4 אנ , 96 - אב 74. הוהיב - ב ,96. | ואב

 --! 72, תטמס 224 --] [0ק.:45 03. | םםכירתנהת

 116,116, 154,227, 260 -- ך (סח6 ת נ-ריבכו זסז

 150,178 3: קתנתס 2 10106 130 ; םטתס 4. ךלמה 150, 6
 140. | םכלשוריב 150, 228 -- יבו טק. 146. זָגָפ -- םבילשוריל 6

 -- ב ,% 187, 210, 258, 200 4.

 10. תואבצ הוהי טק. 8- 4. תואבצ , +

 לא -- לע 154- םבידומעה 1, 4, 72: 89: 93: 99 1%

04 ,258 ,261,253 ,210 ,224,226 ,150,154:173,175,182,187 

 264 -- םכידמעה םכעה 1. | לעו :%--ו 96,150. | תונכמה 5,
52 1009 :9 ,4 ,91 .84 ,82 :67 ,10 240 :22 ;3 ,2 

.176 ,175 ,172 ,171 ,168 ,116,126,110,141,144,149,155 

20 ,280 4 ,279 ,271 ,270 ,260 ,252 ,249 ,227 ,226 ,210 ,195 

 4007, 659. | םכירתונה - - לעו ;99. | לענ 72,"2. | םבירתנה
 1, 4, 10, 91,115,116,149,251.203,2589,0. ריעב -- ץראב

- 
 0 םכוחקל 1:50. | רצאנ דכובנ 155, 178, 187, 208, 260 2

 269 --- רצנדבובנ 1, 23,116, 182, 270 -- רצנ דכובנ 158 -- דכובנ
 רצאר 112, 150,180 -- רצרדכובנ 1: ךלמ 2 ותלנב ז.

 23: 80: 93, 101,141,172,195 -- ב קת. 0- הינבי

 3נ 4: 30 72, 82, 80 )3, 113, זז, 4



 (2 ג. 1. ד 1

 תיח תא םכגו והדבעו לבב ךלמ רצאנדכבנ תא
 היננח לא איבנה הימרי רמאיו : ול יתתנ הדשה 5

 קדתאו קדוהי ךחלש אל היננח אנ עמש איבנה
 רמא ּהּכ ןכל : רקש לע הזה שעה תא תחטבה 6

 התא הנשה המדאה ינפ לעמ ךחלשמ יננה הוהי
 איבנה היננח תמיו + הוהי לא תרבד הרס יכ תמ ג7

 ; יעיבשה שדחב איהה הנשב

 יה =

 תויבנה קרימרי חלש רשא רפסה ירבד קדלאו 1

 לאו שינהכה לאו הלוגה ינקז רתי לא שכלשורימ
 רצאנדכובנ הלגה רשא שעה לכ לאו םיאיבנה

 ףלמה קדינכ' תראצ ירחא |! ץדלבב שכלשורימ 2

 שרחהו פכלשוריו הדוהי ירש סכיסירפהו הריבגהו

 "הירמגו ןפש ןב השעלא דיב : סכלשורימ רגסמהו 3
 לא קרדוהי ךלמ ?ריקדצ חלש רשא קריקלח ןב

 רמא קדכ  !רמאל הלבב לבב ךלמ רצאנדכובנ 4
 רשא זרלוגה לכל לארשי יהלא ?רואבצ ;דוהי
 ובשו שיתב יונב 1 ץדלבב וכלשורימ יתילגה

 פישנ וחק |: ןירפ זרא ולכאו תרונג ועטנו
 תאו שישנ םככינבל וחקו ;רונבו םכינב ודילוהו
6 

 5 0 א

9% .251 5452 150 ,144 ,126 ;112 ,96 80 ,72 :21 

 260, 264 -- 0) 110. 74 1. תוטמ -- תטמ 144 --

 תטומ 9, 168, 176 -- רוטומ 4, 72, 89: 96, 6
.4 2600 ,258 ,253 ,249 ,182 ,154 

 14. רמא ;91. | תרואבצ , 72. 5 לארשי -- ר , 96. לע 1%
 לוע 72, 80, 112, 150, 158, 253, 258, 260, 264 -- !סנז6 דוע 6.
 ראוצ \ 96. = םכיונה - םכיונ (טק.145 128. = דובעל 1%
 178, 187, 260, 264. תא ;72.  רצאנדכובנ 2

 116, 172:173, 195, 210, 264, 260, 270, 270,284, 286 ; קז!תוס ג 1

 -- רצאנ דכובנ 4. 23: 30, 72: 96, ,, 7,
 224, 2%2, 271, 28 -- רצנהכובנ 1, 154. 2%3 -- רצנ דכובנ 1%

 198, 198, 253, 258 -- רצאנ דכבנ 264 --- רצנ דכבנ ףְ -- דכובנ

 רצאר .190, "לבב ךלמ \ 96. | לבכ , 40. >  והודבעו 1, 2, 4 6
04 ,268 ,227,246 ,210 ,182 ,159 ,154 ,190 ,140 ,117 ,112 

 תיח לכ 96. - הדשה -- ץראה 6.
 ז 6. והימרי 1, 8, 602 ; קזנתס 1 ; תטתס 4.

 איכנה \ 182. = איבנה 2", 102. | ךנחלש קזנממס 4
 93, 150,154- םכעה , רקשה 106 14.

 16. יננה , לעמ , 72--הלעמ 96. | לא קנז[ 130--לַע

 20: 72: 03: 6, 158. 160, 182, 201,224, 22%, 602 --א !טק. ג[. 7

 17. אא איבנה 175.  אוהה 03,101,172,178,224% קזננגס 1.

 שדוחב יעיבשה -- בש טק. 85

 היננח לא

 התחטבה

 1. ירבד קזומס ירפס ?. | והימרי 101,226. | םכילשורימ 96 --
 שכ ;99.  רתי . 224. | הלוגח 150 -- הלוגה איבנה 96. לאו ג"

 -- 93:96, 150, 224. | םכינהכה הכ 260. | םכיאבנה ג.
 לאו 3" קנגותס תאו 115. לכ 158. | רצאנ דכובנ 7%

 187, 264 -- רצנדכובנ 1,0, 182, 2%3 -- רצנ רכובנ 15%, 201, 22
 258, 200 -- רצאנ טק. עא 4

 2. שביסירפהו -- םכירשהו 150 -- ם %

 158, 201,270 ; תטתס 176, 224. | םבילשוריו 6.
 73.  םכילשורימ 6.

 3. השע לא 158. והיקדצ קזוחס 141 --היקרצ תרא 4. | לא
 קזותס לאו 141 -- ל טק. 24 1. רצאנ דכובנ ז30, 50 4

 187, 264 -- רצנדכובנ 1,90, 182, 253 -- רצנ דכובב

 258, 260 --- רצאנ ג 2.736. 113. - לבב , 1. רמאל ,
 4. תואבצ , 187. = לכל , 186 -- לכ 168. | הלנה ףָּב. | יתלנה
 72, 8, 158, 178, 200, 271 4. םכילשורימ 96.  הלבב תא 6.

 5. הוהי םםיתב 128. | ועטנ 80. = ולכא 178 -- ולוכאו 4.
 תא , 150,168. | ןיירפ 154 -- ןהירפ 46 -- םכירפ 1, 227 ; טז6

 2) תטחס 246 -- ] (טק.ז4. 126 -- ו'רפ קזוווס 4-
 6. וחק 51 115. .תונב ז82. > תונבו - - ( 8) -- וחקו , 4.

 םכהינבל 3. םככיתנב ז, 4, סא, 114, 116, 141, 154,
 176, 195, 210, 230, 24, 2%2, 253, 260, 270, ,. ונתת
 סע 96. = תרונבו שכינב הגרלתו . 84. = םכינב 2" קוס זרונב

 ירשו 21, 2

 שרחה ו6)

 זז ןפתפאי

 זכינהכה יניעל איבנה קריננח לא איבנה קרימר)
 6 רמאיו :קדוהי תיבב שכידמעה שכעה לכ יניעלו
 תא הוהי שכקי הוהי השעי ןכ ןמא איבנה הימרי

 לכו קדוהו זריב ילכ בישהל זראבנ רשא ךירבד

 7 אנ עמש ךא + הזה םכוקמה לא .לבבמ ;דלוגה
 ככ ינזאבו ךינזאב רבד יכנא רשא רזה רבדה
 8 ןמ ךינפלו ינפל ויה רשא שיאיבנה |! שעה
 זרוכלממ לעו תרובר תוצרא לא ואבניו םכלועה

 9 רשא איבנה +: רבדלו הערלו קדמחלמל זרולדג
 רשא איבנה עדוי איבנה רבד אבב זסכולשל אבני

 זס זרא איבנה היננח חקיו : תרמאב קדוה! וחלש

 11 רמאיו !והרבשיו איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה

 הככ הוהי רמא הכ רמאל ושכעה לכ יניעל היננה

 זכיתנש דועב לבב ךלמ רצאנדכבנ לע תא רבשא

 איבנה קדימרי ךליו סכיוגה לכ ראוצ רעמ כימי
 12 רובש ירחא והימרי לא הוהי רבד יה'ו :  וכרדל

 איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה תא איבנה היננח

 13 רמא הכ רמאל היננח לא תרמאו ךולה : רמאל
 ץרוטמ ןהיתחת זרישעו תרבש ץע תטומ ;דוהי
 14 לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ ! רזרב
 רפעל הלאה .עכיוגה לכ ראוצ לע 'יתתנ לזרב לע

 ץ ב תה מ 2

 6. 0. \ 224. = והימרי 4,150, 158. = היננח ,4 לכ , 1.
 =כידמועה 102, 112, 4

 6. והימרי 150. | איבנה -- היננחל 660 5. | שעי 9.
 הוהי 1% 150. | םביקי 150- | ךרבוד 6 4

 258, 260 4 60 2 -- יי (ס6 | תאבנ -- תרבד 4.

 בישהל -- םכיקהל 21. | ילכ תא 182, 246. | תיב ,.
 הלגה 253: 60-

 7. רבדה תא 2:4, 96, 102, 126, 130, 145,150, 154,187. 9
 258,260, 264: קנותס 171 ; תטמס הוה רבדה אנ -- רבד
 הוהי ס. | רבוד 4, 89,112, 10 -- ךללא רבד 182. = ךינזואב 6

 -- ךנזאב ינזואבו 6. :
 < 8. םכיאבנה ף1 -- םכאיבנה 154 -- יאיב טק. 4 ויה
 -- ואבנ 201. | םבלועה , 224. - לא , 226 --- לע 112,108, 201,
 271 4, 288,601 -- א !טק. 18. 72,141 7- תרוצראה 6

 171. < לעו -- לע !גק.2848 3- - תולודג 72, 84, 80, 03, 96 2
: 264,283 ,258,260 :2%3 ,246,252 ,150,154,158,182,187 ,126 
 קזוגהס 128 -- 1טק.18 14. המחלמל 6 הערל 22 2

 280,224 =- בערלו 99, 150, 173, 210, 226, 270, 207, 3009, 4

 337: 360 375: 477: 494: 514: 584: 589, 601,613 קנס
 2503 םטתס 140.1 -- בערל 116, 149, 154 -- תעדלו 187 -- \

.6 718 :8,113 :27 :24.10 .16 .590 

 9. אבני ₪2. 185 1 -- הוהי םבשב אבני 225.  אובב 35

 102,113,115,116,141,150,154,168,182,197,105, 230 קוס

 0- איבנה .עדוי , 242 - 218 80 -- [0ק.ע4=

 10. היננח איבנָה < 96. | הטמה 149,253, 258, 260. | והימרי
 115,224: קותס 3,205. והרבשיו -- י 0. 14* 4%

 ג לכ 96. :/הוחי רמא הכ 72... :רובשא 42 80 96; 2
 150,154,158,224, 220,260. תא 6 לא 150. לוע
 96, 112,115,150, 154,158, 253, 258, 200, 264: קוס 6

 2. רצאנדכבנ , 84 -- רצאנדכובנ 91, 93, 116, 139, 154 2

 171, 195: 210, 253; 254: 270, 279, 284, 286, 659 'ק ---רצאנ דכובנ

 2: 4: 21; 72, 82, )6, 9, 112, 11ף, 126, 150, 155, 72

 " 224,262, 271,284,288 ; (סע6 40 -- רצנדכובנ 1,102,182 ; קצנתוס

 128 -- רצנ דכובנ 158, 198,260 -- רצאנ דכבנ 130, 264 -- דכבנ

 רצנ :סז, 2%8 --רצאר דכובנ 149 --דכב 0.145 113. | רואצ <

 158. | םביוגה -- םכי טע. 5 82. ,  ןהימריל

 12. הוהי , 126. - הימרי 2 1

52 160 155 ,154 ,145 1440 ,141 ,101,112,116,139 
4 26090 ,258 ,2% ,252 ,261 ,224,226 ,210 ,19% ,187 ,176,182 

 270, 271 4, 288, 200, 205; 297, 300 '1, 545, 601 , 6002, 663 ; תש

 1ף0 --אהימרי 82. | רבש 2, 30, 72,03,114,172, 175,253: 5%

 260,270. | רואצ < 158. | והימרי ,.

 13. ךלה 226, 2%8,260,290. | איבנה היננח :. | תטומ ---
 תממ 84,115 -- תרוטמ 1, 2: 4, 82, )3, 04,102, 114, 116. 9

 176,178,158,168,172,17%, 187, 224, 283 ; קוונתס :סז -- תוטומ



 6 ג א

 זכתרמא יכ ! שסשמ שככתא יתילגה רשא סכוקמה 5

 רמא :הפי יּכ. = + הדרלבב שיאבג .הדוהי :ונל .םכוקה 6

 לכ לאו דוד אפכ ירא בשויח ךלמה ללא קדוהי
 ואצי אל רשא םככיחא תאזה ריעב בשויה שכעה

 יננה תרואבצ קדוה רמא קדכ | ! הלוגב שכתא 7

 רבדה תראו בערה תרא ברחה תרא שב חלשמ

 הנלכאת אל רשא םכירעשה סכינאתכ םתוא יתתנו
 רבדבו בערב ברחב .שהירחא י'תפדרו ! ערמ 8

 המשלו הלאל ץראה תוכלממ לכל העוזל שכיתתנו
 שכיתחדה רשא כיוגה לרכב קדפרחלו קדקרשלו

 זכאנ ירבד ירא ועמש קאל רשא זרחה :םכש עט
 שכיאיבנה ידבע תא םשכהילא יתחלש רשא ;דוהי

 שכתאו : הוהי שכאנ שתעמש אלו חלשו םשככשה 0

 םלשורימ יתחלש רשא הלוגה לכ הוהי רבד ועמש
 לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ : הלבב 1

 קכיאבנה הישעמ ןב והיקדצ לאו הילוק ןב באחא
 רצארדכובנ דיב שכתא ןתנ יננה רקש ימשב שככל

 הללק שהמ חקלו : שככיניעל םשככהו לבב ךלמ 2
 הוהי ךמשי רמאל לבבב רשא הדוהי תולג לכל

 6% | 112 ןפתפא

 זרונבו שכינב קדנדלתו שכישנאל ונת םככיתונב

 7 שלש זרא ושרדו :וטעמת ללאו םש וברו
 הדעב וללפתהו המש םככתא יתילגה רשא ריעה
 8 יכ : שםולש ככל קריה' המולשב יכ קדוהי ירא
 ואישי לא ללארשי יהלא תואבצ הוהי רמא קרכ
 לכאו שככימסקו טככברקב רשא םככיאיבנ ככל
 9 יכ ! םימלחמ שכתא רשא םככיתמלח לא ועמשת
 שכיתחלש קל ימשב שככל םכיאבנ שכה רקשב
 ז0 תאלמ יפל יכ הוהי רמא הכ יכ |: ק;דוהי כאנ
 שככילע יתמקהו שככתא דקפא הנש טכיעבש לבבל

 ! הזה שכוקמה לא שככתא בישהל בוטה ירבד תא
 זז בשח יכנא רשא תבשחמה זרא יתערי יכנא יכ
 קרערל אלו זכולש תובשחמ הוהי פכאנ זככילע
 12 םשכתכלהו יתא םתארקו : הוקתו תירחא םכל תתל
 13 םתשקבו : שכילא יתעמשו ילא שכתללפתהו
 14 יתאצמנו !םככבבל לכב ינשרדת יכ םתאצמו יתא
 יתצבקו שככתיבש תרא יתבשו קדוהי םכאנ שככל
 יתחדה רשא תומוקמה לכמו יוגה לכמ שכתא

 לכא םעככתא יתבשהו ;דוהי שאנ שש םכתא

 צב פז עס 10 א 4.

 128,150,160,168,180, 201,224,226,227,2%1,270,288 ; קזותוס

 11% -- א [ק.185 1, 4 לאו -- לעו 16

 בשווה ---- - לא ;178. | בשיה 1. 4, 2 80, 923: 94. 6%

260 ,258 ,2%2 ,240 ,224 ,182 ,154,158,168 ,149 ,102,115 

 בשו קת. 35 וג -- םביבשיה 150.  םככתא הלונב ₪ 70.
 הלוגב הלב '

 17. 00. 93.  הכיכ 30,72,150--קמתס יכ 10%.  תואבצ

 72 -- ת , 258.  םבב חלשמ -- םבכחלשמ 1. שכב -- םככב 6
 בערה תא , 224. | תא 27-- תאו 1, 2, 10, 72, 84, 116

,2%3 ,227 ,22% ,201 ,187,108 ,0,154,158,160,178,182 1 

 271 4,288, 601 ; קתגמס 141 -- תאא ףז. תבתא 12

52,,,,, ,116 ,101,115 ,96 :94 :89 725 

 105, 210, 224, 2 226 240: 252, 2532, 200 270. | םכנאתב

 96 -- םכיניאתכ 0. םכירעושה 112, 126, 172, 226 ; קזונמס
 12. עורמ 4,984,112, 589, 4

 18. 60. , 3.  םככירהא 1ל3- בערבו ,,57

 178,187,195,198, 201, 224,253.2%8--בערבא 82,918.  יתתנו

 10, 187 -- םכיאבו קזנזתס 99. | הועזל * 6
,260 ,28 ,2%3 ,227 ,224 ,201 ,187,198 ,158 ,154 ,150 ,149 

 271 4.659 ק, 691 ' (סוו6 2-- עו (טק.141. 114,141 -- קנווס הועיזל
 82--1,96. המשל 23,116, 201.  הקרשלו 0ק.ז4,/ 1
 -- הללקלו 2, 30, 145, 158, 224, 246, 271 4, 601 ---הקרשלו הללקלו
 250 -- ו , 130,198 --הקירשלו 96 --הללקל 201.  הפרחלו --ר ,

 72. | לככ 112, 0:06 11%. | םכתהדה 182 -- םכחידא

 19. 00. 93. | רשא "115. לא - תא 2
 40106 4 -- ל טק. ג 2 פי שכאנ -- םכאנ ילא 71.

 הוהי -- (:ס) -- רשא , 224. | רשא 2%"--רשאו 1%8. | םכהלא
 1, 158,24,94,112,115,154,15%) -- םבכלא 2 -- םככילא
 96, 116, 141,160,168. 228, 2%3, 260, 271 0, 288 ; קעגתס 2

 -- הי 02.80 126. לכ תא 180,249.  םכיאבנהת 9
.00 ,280 ,1' 288 ,281 ,270 ,100,114,126,130,144,168,195 

 6592 --י 1% טק.1886 82. -  הולשו 1, 84.96.
.1 ,227 ,220 ,158 

 20. 00. , 3. לכל 6.
 96 -- קנווס םכלשוריב 3.

 21. הכ יכ 150, קזותס 251. | אילוק 150. | היקדצ 21: 20 12
 1 82, 198, 201, 246, 4. היפעמ 40 -- םטפ6 והישעמ

 םכיאיבנה 96,115. | רקשל 150--רקשא 17. | ןתונ
 291.  םכתוא 3:23, 84,96,112,1ז4,2%1. רצאנדכובבנ 2

 קונמס 4 -- רצאנ דכובנ 2, 112, 187, 224 -- רצנדכובנ 1, 182 -

 רצנ דכובנ 89, 150 -- רצאר דכובנ 4, 23, 30, 96, 99, 1755: 4%
 178,198, 258, 264: קחומס 130 -- רצרדכובנ 154 -- רצר דכובנ
 113,262 -- 7270 --ר 1% ק.2ג8 1,141. | םכהיניעל 7

 תטתס 2.
 22. וחקולו 112. לכל , 72. לבב 4, 84 -- הלבב פְפ. | ךמישי
2 .226 ,224 ,178 ,168 ,168 ,150 ,06,116 ,01 ,89 ,82 ,10 ,4 20 
 253, 259, 260,264: קתגתס 154; (סת6 71.  הוהי -- םכיהלא 0.

 והיקדצב ץג46זטז 89 -- ) \ 145, 154, 258, 658. | באחאכו 1,

 םכלשורימ --* , 286 -- םבילשורימ

 לאו םחמ6 אלו 0 --ו, ז16. | וטיעממ 6.
 יתלגה 1. 30, 72, 8, 102,258, 260 -- יתלוגה

 היהי -- ןתא 2

 40. וכרו 2:

 7. ריעה , 1.

 68. | המלשב 4
2 

 8. ואשי 93. | ככל -- םבככתא 30, 066 4
 46 168 -- םככאיבנ 1,80,93,114,246.  םבכימסוקו 4, 89, 2

 139.154. לא 2"-- תא 4. | םבכיתומולח 96,112,176 6
 82 -- םבכיתמולח 89, 178, 22% -- םבכיתומלח 158, 258, 260 4

 201. ךלמ םכתא +

 9. שפה רקשב -- םבהירקשב .

 שכתחלש 1:
 זס. הוהי - - יכ , 89. = תואלמ 114, 10, 224, 24 : 1016 6.
 דוקפא 4, 226. | יתמקהו , 176 -- יתומיקהו 96, 2

 284 -- יתמיקהו 2, 4, 72, 80,993, 102, 113, 115, 139, 1491540

5% ,252 ,250 ,240 ,246 ,242 ,230 ,224 ,210 ,195 :178 :175 :173 

 260 ; קונוס )4 -- 'תומקהו 158, קזוותס 168. | ככילע א 4.
 נז. [רובשחמה 1, 2, 22 4: 23, 89: )1, 03, )6, 112, 126

:249 ,226 ,224 ,105 ,150,154,155:158,168,173,175,178 
 258, 260, 283 ג קז1זמס 30.04. 4 בשוח 112, 4

 הוהי םכאנ , 168. תבשחמ 182,30,11%. אל 116. תתל הערל

 טק... 5 תורדא 2,

 12. יתא , 154 -- [0ק.ז45 3 -- )וא 84,112,158,172,262--

 ילא 4 םכתעמשו קצומס 96 -- בתעמשו 4.
 13. 'תוא 4,84,112,113,172: קננתס 1. ינשרדת 1, 22

6 ,93:96,112,115,150,154,158,182,224 ,89 ,54 :72 ,10 ,21 
 227, 228, 253, 258, 260: קזומס 139 -- ונשרדת 187 -- ת

 קככיאיבנ זק.

 רקש 1,173;

-75 135 
 14. יתאצמנו , 4. הוהי 1% 182 -- הוהי ינדא 4. | יתבשו --

 יבושב 101. | םככיתיבש 102, קב -- םככיתובש 1, 8 ; קזנוהס 2
 --' 150,154 -- םבכתבש 187 -- םככתובש 4, 72

 ז12,116, 116,126, 172,182, 210, 22%, 226,227, 246, 253,

 264, 270, 271 4, 286, 659'ק, 691 : קתונתס 3, 320

 198,201,224--' !0ק.זג6 82.  יתצבק 224 --'תצבקו םםב 6.
 תומקמה 1, 23, 82. 94, 116,126, 155, 258, 264 -- תמוקמה זו

 184. 'תחדה רשא , 253.  םככתא --- םכש 4. המש
0 ,264 ,260 ,2%8 ,251 ,240 ,226 ,149/158,160,182,201,226 
 284,288; קנתס 154 -- םכ ק.188 04,113. | יתבישהו 2, 2

 80, 91. 93, 102,150, 178, 187, 258, 260, 28 ; תומס 2

 יתובישהו 1: םככתא 2-2 הזה םםכוקמה 4

 יתלגה 1,72,96,158,173,178,187,2%0, 258,260. םככתא 4"
 7" םכש 4.

 1%. םכיאבנ ,\ 224 -- םכיאיבנ 1, 3, 4, 72, 89, 01, 96. 2

,176,176 ,172 ,113,114,115,139,150,155,158,168 

,271 ;200 ,264 ,260 ,258 ,253 ,246 ,210 ,201 ,182,187,198 

 294, 286, 650 ; קזנמס 4: 141 : 0766 4.

 16. ךלמ 96. | בשיה 1, 2, 4, 23, 10, 72, 82, 91, 94, 06 2
 1ןו3,128,141,40, ,,,52 1706, 178, 182, 224, %

 227: 252; 253; 258, 260,260. | לא 2%-- 7 1, 23,
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 ! רמאל הוהי תאמ והימרי לא חיה רשא רבדה 1

 תא ךל בתכ רמאל לארשי יהלא הוה רמא הכ 2

 יכ ! רפס 'רא ךילא יתרבד רשא םירבדה לכ 3

 תובש תא יתבשו הוהי שכאנ םיאב שימי קדנה

 לכא םשכיתבשהו קדוהי רמא זרדוהיו לארשי ימע

 קדלאו ! קדושרו םכתבאל יתתנ רשא ץראה

 : הדוהי לאו לארשי לא הוהי רבד רשא םירבדה

 ןיאו דחפ ונעמש קרדרח לוק הוהי רמא קדכ יכ

 יתיאר עודמ רכז דלי שכא וארו אנ ולאש : םולש

 סכינפ לכ וכפהנו הדלויכ ויצלח לע וידי רבג לכ

 והמכ ןיאמ תוהה וכויה רודג יכ יוה : ןוקריל ל

 קדיהו ! עשוי קדנממו בקעיל איה קדרצ תרעו 8

 לעמ ןלע רבשא תואבצ הוהי ופאנ אוהה םכויב

 ; סכירז דוע וב ודבעי אלו קתנא ךיתורסומו ךראוצ

 רשא עככלמ דוד תאו םכהיהלא חוהי תא ודבעו 0

 פכאנ בקעי ידבע ארית לא התאו : שהל םםיקא 10

 קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו ;דוהי

 ןנאשו טקשו בקעי בשו שכיבש ץראמ ךערז תאו

 ךעישוהל הוהי םכאנ ינא ךתא יכ + דירחמ ןיאו 1
 שכש ךיתוציפה רשא םכיוגה לכב הלכ השעא יב

 הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא אל ךתא ךא

 ךרבשל שונא קדוהי רמא קדכ יכ + ךקנא גול 2

- 

 "ג ו

 זןתפתפפאו

 ! רמאל רמאת ימלחנה

004. 

 ! שאב לבב ךלמ שכלק רשא בחאכו .והיקדצכ

 21 ישנ זרא ופאניו ללארשיב הלבנ ושע רשא עי
 זכיתיוצ אל רשא רקש ימשב רבד ורבדיו סכהיער
 24 והיעמש לאו |: הוה" שאנ דעו עדיוה יכנאו

 2% תואבצ קדוה' רמא הכ
 הכמשב תחלש התא רשא ןעי רמאל לארשי יהלא
 הינפצ לאו םכלשוריב רשא שעה לכ לא םירפס
 26 הוהי !רמאל םינהכה לכ לאו ןהכה הישעמ ןב
 תיב םשכידקפ תויהל ןהכה עדיוהי תחת ןהכ ךנתנ
 לא ותא התתנו אבנתמו עגשמ שיא לכל ;דוהי
 27 תררעג אל קרמל התעו : קניצה לאו תכפהמה
 28 ןכ 'רע יכ : שכל .תובנתמה יתתנעה והימריב
 שכיתב ונב איה קדכרא רמאל "רבב ונילא חלש
 20 תגרק'ו !  ןהירפ תרא ולכאו זרונג ועטנו ובשו

 : איבנה והימרי ינזאב הזה רפסה תא ןהכה הינפצ '

 לכ לע חלש :רמאל והימרי לא הוה' רבד יהיו

 ימלחנה היעמש לא הוהי רמא הכ רמאל הלוגה
 ויתחלש תל ינאו קריעמש שככל תצבנ רשא ןעי
 42 יננה הוהי רמא הכ ןכל : רקש לע טככתא חטביו
 ול היהי אל וערז לעו ימלחנה היעמש לע דקפ
 רשא בוטב הארי אלו הזה שכעה ךותב בשי שיא
 *כע רבד קררס יכ זדוהי פאנ ימעל קרשע ינא
 דה

 = 0 ב

 צב ז₪ עס 10 א 4

 32. יננה דקפ < זז <. | דקופ 112, 253,281. | %ה'יעמש 2
 ימחלנח ₪ פ3. = ול -- ךל 145-  בשו +, 1
 ז2,113,115,116,110,141,1444159 6% 172

1' 00 ,3 ,264 ,260 ,2534 ,250 ,240 ,230 ,227 ,178 ,175,176 

 106 290. | הזה , 224. | הארי פע 11%.  בוטב 4. השוע

 14 הוהי םכאנ , 4. הרפ רבד < 86 246.

 1. (2סנבמ4זטת1 1ם 200 68106 תוגקמ8 60 60( 00 ; 1
 =- ינדא

 2. םותכ 93, 130, 144,171 0.

 --הלאה םכירבדה 5
 258, 260 -- א [טק. 184. 4.

 ו -ריבש 102 4 םכיתבישהו 72, 2 50. פז

 93,116, 126,150, 154, 105, 201, 246, 288; 260,264 -- םביתובישהו

 112 -- םכיתובשהו 253, 283. | י'תתנ -- יתעבשנ 96. | םבתובאל

2 5.6 6 ,67 ,10 ,24 

 195: 230, 250, 252, 254, 264, 270, 200, 400 1; קז!תס 94-ל
 טק. 180 130 -- ב טק. 18 1. השריו

 4. לאו גק.186 24,128.  אהדוהי זָגֶפ -- הדוהי לכ 271 4,

 הוהי

 לכ ;168. | םבירבדה ,6
 לא -- לע %0 187:

 284 4. | הדוהי לאו -- הדוהיו 14%, 1006 1. ו
 יו ונעמש 0:16 תועמש 9 -- ותעמש 4.

 רחפ יג
 6. לאש 145. - דלי זו 2, 4, 91,112, 116,1%4,210, 227,

 258, 260, 270, 28 -- דיל 180. | לכ ג" ₪6 הב לכ זנב.
 וידי 182. הדליכ 30,72. | וכפהנו 0.186. 115 -- וכפהנ 8.

 םבינפ 722 6.
 7. אוהה -- הזה 149 -- וה טק. 8

,204 ,260 ,23 ,226 ,187 ,158 ,140,154 

 1 איה , 1,72 -- אודה 2

 8. רובשא 4, 89,112,150,154.158. - ולוע
 158,2%3,260. | ךיראוצ 8, 93, 112, 4 ךיתרסמ 224 ---

 ךיתרפמו 1, 2, 3, 93,114, ,ָ,+,,,2%

 253, 270 -- ךיתורפמו 91,182 -- ךיתרסומו 23, 24, 40, 82, 84,

 94, 102, 158,168, 176, 195, 22%, 227, 258, 260, 0. אלו 3

 1 ורבעי 04 וב . 112 -- הב זו ₪6

 דוע , 6.

 9. םככיהלא 6.
 זס. קחרמ ו,30,93 : קזנמס 200. | םבייבש 96. | כקעי 2%--

 בוקעי 102,172. טקשו 187. | ןנאשו , 30 -- שו 5מ. [!ם. ל

 11: ינא , 224. | הוחי , 14% -- תואבצ הוהי 84. | הלכ , 7.
 םכיונה טק. 8 ךיתצפה 30, 8, 91, 102, 17%, 2%3 ---

 ךיתוצפה 24, 67, ףפ, 113, 130, 1, 144, 210, 226, 24,270,

 4001, 659 -- ךיתציפה 2, 1,

 והומכ 2, 4, 66

 תע הדצ

 עישוי 0.

 ררוו -0

 72.99: 93: 6,116,150, 182, 201,224: קנתס 4 בלק ,7

 --םב ק.138 ף1ב

 22. השע 4,14% תושב תרא , 8.
 ימשב , 150- | רשא 2"-- רשאא אול 144%

 175,176. 250 םכתיוצ 2: 93 9, 100, 101, 102, 2

 141,141,172,178,182,224, 271,300. | ינאו 06 4.

 עריה 40, 72, 111,182, 187,210, 220, 227 -- 27ויה 1, 4, 80, 5

,259 :252 ,252 :2400 :2406 8+ ,199 ,93 

 264,260: 271 3. 659'ק: 691 : קצונגס 2. 141,150,155, 201: סע

 זז -- עדוה קזננגס 224 - וה [טק. 4 0

 24. היעמש 224. - ימחלנה = 49.
 2%. יהלא , 1. | רמאל :",154,258,260. | התא רשא 6

 התא , 72,180,201,246. | %תחלש 114 -- תחלשד
 המכשב < ף3 -- הכ טק. 18 4. לא -- תא 6 םכילשוריב

 םסה לכ
 26. םבידיקפ 2: 3: 4: 30, 72, 82, 80, 93 96 5 6

 126, 128,150,1%4,176,182,187,224: תומס 04 --', 6%
 -ריבב 1, 30, 72, 82, 03, )6, 112, 145, 150, 158, 178, 225,

 220, 240, 240, 250, 251: 253, 258, 260, 271 4 ; קננתתס 182; תו
 201. עגושמ 4,93,112,116,10, 158, 224, 253, 200: קזותוס

 184. - תתנו 22 80, 101,112,116, 173,178, 226, 240,
 ותוא 4,112,158. - לא --לע 102,198. | רכפהתמה 249.

 קוניצה 4: 22 89, )1, 96, 102,112, 155, 52 176, 179, 2

 ' 226, 226, 228, 250, 28 : קנווס 139 -- קונצה 2, 168,182 --

6% .20,187 
 27- המל ,150- | אל , 145.337.  תערג < 4-- אתרעגנ 1:

 הימריב 6- יתותנעה 2: 4: 24, 67, 01; 96,112, 113,115

 1ף0:154,158,172,175,176,189,187, 240, 281, 252, % 200

 270,283: קוממס ז:41 -- ת 2" קונתוס ו 3 -- 'תתענעה 4.

 שככל -- 418, 880. רמאל 0.
 28. אחלש 3. לבב ךלמ 249. | רמאל , 84. | הכורא 2
 112, 116,150, 154,198, 224, 220, 227, 23, 260 ; ןזנתס 0-

 םבהיעיר 72, -

 אוה ז78. נתב -- נבו םכיתב 150. | ועטנ 246. | ןהירפ --

 םבהירפ 228 תוגעק.

 20. הינפצ תרא 4,187. הרפס 224. - ינואב ף6. הימרי

-94 :21 
 20. איבנה והימרי 150 1:

 41. לע 1%-- תא 80 -- לא 72, 10, 22%, 246, 1. לכ 1

 224,246. | הלגה 93. | הוה 30. | ימלחנה היעמש לא ,6-
 לא -- לע 30,72. - והיעמש 1, 96,182 ; 6 ףָב- | ימחלנה ₪

 סב, 224 -- 'מלחנ לעו 198. - היעמש - - - - ימלחנה , 4.
 שככל קוותוס ןכל 141. - והיעמש 158. - ינאו 58 150 -- יכנאו

200 7% 

8 



+) 

 ובל תומזמ ומיקה דעו ותשע דע הוהי ףא ןורח
 : הב וננובתת שםימיה תירחאב

0 

 לכל שיהלאל קדיהא קדוהי שאנ איהה זרעב
 רמא הכ ! שעל יל ויה' המהו לארשי תוחפשמ 2

 ךולה ברח ידירש שע רבדמב ןח אצמ קדוהי

 תבהאו יל הארנ הוהי קוחרמ : לארשי ועיגרהל
 ךנבא דוע : דפח ךיתכשמ ןכ לע ךיתבהא שכלוע 4

 תאציו ךיפת ידעת דוע ללארשי זרלותב ?רינבנו
 ירהב םכימרכ יעטת דוע |! שיקחשמ לוחמב

 וארק כוי שי יכ + וללחו סכיעטנ ועטנ ןורמש

 קדוהי לא ןויצ הלענו ומוק םכירפא רהב םכירצנ
 בקעיל הנר הווה "רסא) הרבו !כ : ונהלא 7

 ורמאו וללה ועימשה שיוגה שארב ולהצו החמש
 יננה : לארשי תיראש תא ךמע תא הוהי עשוה 8

 ץרא יתכרימ סכיתצבקו ןופצ ץראמ םכתוא איבמ
 ובושי לודג להק ודחי תדלויו הרה חספו רוע שכב

 עככילוא זכליבוא שכינונחתבו ואבי יכבב :הנה 9

)( 

 סי ה

 60% 144 זפתתאי

 14 הלעת תואפר רוזמל ךניד ןד ןיא .! ךתכמ הלחנ

 ז4 ושרדי אל ךתוא ךוחכש ךיבהאמ לכ !ךל ןיא

 ךנוע בר *לע ירזכא רסומ ךיתיכה ביוא תכמ יכ
 ז% שונא ךרבש לע קעזת קרמ : ךיתאטח ומצע
 הלא יתישע ךיתאטח ומצע ךנוע בר לע ךבאכמ
 16 יבשב זכלכ ךירצ לכו ולכאי ךילכא לכ ןכל :ךל
 : זבל ןתא ךיזזב לכו הסשמל ךיסאש ויהו וכלי
 17 הוהי שכאנ ךאפרא ךיתוכממו ךל הכרא הלעא יכ

 נ% הכ :הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ

 ויתונכשמו בוקעי ילהא תובש בש יננה הוהי רמא
 ומפשמ לע ןומראו הלת לע ריע התנבנו שחרא

 10 םכיתברהו םכיקחשמ לוקו הדות שכהמ אציו : בשי

 20 וינב ויהו | + ורעצ'י תצלו שכיתדבכהו וטעמו תלו
 ! ויצחל לכ לע יתדקפו ןוכת ינפל ותדעו שכדקכ
 21 ויתברקהו אצי וברקמ ולשמו ונממ ורידא קדיהו

 זרשגל ובל תרא ברע קדז אוה ימ יכ ילא שגנו
 22 היהא יכנאו םכעל יל םשכתייהו : הוהי שכאנ ילא
 24 האצי המח קדוהי תרעפ הנה : םיהלאל ככל
 24 בושי אל :  לוחי םכיעשר שאר לע ררוגתמ רעס

 צץ ב פז עא 60 א

 וינפל 246. = ןוכית 190 --ןוכתו תטמ6 224. | ויצחול 12.

 21. רידא 227.  ולשומו 150, 258, 260 םביתברקהו

 1- ילא 1%--- וילא 84,11%-- ילא וילא 182. ברע הז טק.

 173. תא , 201 -- לא קתומס 3,141 -- ַת (טק.186: 4.
 21. המח , 93 -- המה קנס 99 -- המחו 150. | רעסו 22

 92 9 158,182, 187, 201,225ף, 01 .

 ררגתמ 16
 249 -- ללחתמ 201. ליחי 9.

 24. אלו 0. ופא 4. הוהי , דע \ 182 -- טק.

 71- 2 ותושע 4, 40, 84, 96,102, 112,140 4 15%

 182, 224, 22%, 227,246, 253, 260, 271 4. | תומיזמ ג, 1%

 150, 182, 224 -- תמיזמ 116.  וננבתת 187, 210 -- וננבתה 0

 -- וננבת 14. הניב הב 4, 30 4

 1. אוהה 2,901, ָ,,,4 תחפשמ 4 224 201

 ויהי קונוס ויהו 9.

 2. %הוהי 44- ברח , 84.  ךלה 00 9. 7

.1 270 ,260 ,196 ,158 ,155 ;152 ,145 
 3. קחרמ זס, ףז, 102, 100, 170, 223, 260, 264. | "ל הארנ 58

 181.  תבהא 3,116, 150,181, 223, 224, 244, 24 ; םטתס 4

 ךיתבהאו 80 -- ךתבהא 18 -- ךיתבהא לע ךיתבהא 4
 4 דע 136. | ךינבא 102,136. - תנבנו 4, 10, 60, 72, 76,
 89, 91: 93: 95, 90,100,111,112, 1זָב, 14, ,2%

,4 210 ,187 ,182 ,178 ,141,151,154:155:158,173,177 ,136 

 225, 226, 227, 258, 260, 204, 680 -- תנבנ 150 -- ךנבנו 3.

 לארשי -- ןויצ תב 4. = ךיפות 4, 60, 72, 76 5, 6

 158.172,181; קוס 1גס -- ךייפותו 678. לחמב 283 -- לחמכ
0% 

 5. ןורמוש 6

 223, 678 -ר (סעז6 םכימרכ 6.

 6. שי 80. | ארק
 204, 4. םכירפא רהב 515 9.

 םביהלא 80,
 7 הגה ו

 החמש -- הנהר 4:

 ועמשה 96. וללהו 150,201 4.
 5%. לארשי , 4.

 8. יננה קזנחס הנה 50 -- יננה יכ 18.  םתא 8%

.99 .96 :95 :94 :93 ,91 ,80 ,82 ,80 ,76 ,72 ,67 
832 ,1589 ,150,154 ,128,116 ,110,111,114,116 

,264 ,260 ,208 ,264 ,246 ,244 :224 ,227 ,210 ,196 :195 ,191 

 270, 271, 278, 279, 284, 286, 202, 24, 680 ; קזנתס 1.

 ץראמא 195.  םכתצבקו 18,680. | םכב -- םכג 96. | תרדלו
4 :93 :91 ,8 ,84 ,83 ,82 ,80 ,72 ,67 ,10 ,24 ,21 ,2,189 ,1 

 גוסס, 101, 107, 100,113,114,116,116,126, 728,130, 139,410

, , .176 ,154,155,168,172,175 ,150,151 ,149 
6 ,284 ,278 ,271 ,270 ,200 ,254 ,240 ,244 ,242 ,230 :225 ,196 

 290, 202, 100 1, 384, 659. | ודחי [טק.140 159 -- י'דחי 6

 ועטנ , 80. | םביעטונ 4%

 יללחו 4.
 םכירצונ 1,96, 112,125,155: 6

 ומק 9ז,116.  ןויצ ,.

 בקעיל -- ןויצל 111 -- ע 66 ב טק. 6
 ילהצו קזגמס 5. | וללה ועימשה , 2.

 ' תא 2'.ו::.  :תריאש

 .תתגז8. (סע86 154, םטתס 224 -- כ (טק. 4. 2:

 197, 227, 210, 255, 264 | קתותס 141 --' 1% [0ק,180 82 --

 ךציפה 145- המש 93, 4 116,150,158,173:175, 201, 228 ;
 1, 2 ךיתדסיו 4. הקנו -- ה נק == ךתואו 897 -- ךתואו 150: 15 1 ךתא 2"-- ךתוא 4 תטמס 224. - הלכ - - - ךא ,\ 30 -- ת05 קטת0ג6 224. | ךתא ךא

100. 1: 
 ל ספי 952. "הוה 90 ךרּבשלי 8

 1. תאופר < 96, 114,126, 1%4 -- תרואופר 72, 89 5
4 ,258 227.29 ,158 

 1 4. ךתא 1, 10: 72 5, 2 94,996, ,,,7%6
 192, 221, 253: %9 260, 264, 270, +. ושורדי :ז2. %תכמ

 ףנ. בוא 2,96,168 ; (סז6 89. | .ךיתכךה
 224 2 2%3,258 -- ךתיכה 9 9- בור ,4

 ו 9,173,182 240, 253, 0.
 15. ךיתאטח - - (9) -- המ . 50,180. - קעצת 6
 10 ; טס 246. - ךיבואכמ 4 -- ךיבאכמ 8, 96 -- ךבואכמ 2

 40 תוגזק. 72, 91 1. 2 99,
.1 ,269 ,264 ,200 ,258 ,2%4 ,226 2259 :224 :195 :187 ,182 173 
 279, 3 קחמהס 94,128. | בור 4, 2 158, 246 2

 260, 204. ל הלא יתישע ,.
 16. ךילבוא 4,112. = ולכאו 89. | לכ 1:6. | םבכל 6%

 ובלו 89. = ךיפש 72,128, 149, 150, 154, 224, 270, 059 אתי --
 ךיפוש 4, 89: 96. 178, 201: 2 200, 4 הסישמל 5
 116150158 260, 264. - ךיזוב 89,102,112 ; קענתס 8

 -- ךיוב 91.96 -- ךזב 30. | ןתא זבל < 6
 17. הכורא 4. 23: 2 89. 96, , 100, 102, 112, 2 116
20 ,220 ,157 ,182 ,175 ,168 ,158 154 149 139 ,126 
 260, 270, 60. ךל . 224. = ךיתכממו 1, 2, 4, 23, 24, 30, 82, 84
 2 11152 ז16.129,141, ,,,75

 105 224, 225, 227, 246, 252,270,290. | איה החדנ
 שרוד 4, 89, 112, 159: 154: 2 246, 13 ןיא טק. 8 1.

 19. זרובש , 150 -- תריבש 102 -- תובש תא 1, 96,187, 201
 246, 249. ילחא -- לה (טק.זג. 91. | בוקעי , 187 -- בו נק.

 67 -- ו 1: 4, 30 67, 72, 82, 59. 3 96, 99, 115, 12

260 ,258 ,251 ,252 ,224 .178 :173 ,158 29 :154 ,150 
 659 'ו אלזכ ; קנווס 204- ויתנכשמו 1, 2, 4, 23: 30, 67, 72,

 ף1: 93: 94: 9 102, ,,, 0
; 1' 300 ,264 2 ,2589 ,252 ,246 .242 ,240 ,176 5 

 קנותס 150 -- ךיתונכשמו 195 -- ויתנבשמבו 45. ריעה 4,
 96, 150, 158.1. לע (סעש לא 11ף. - הלית 150, 260

 ןמראו 149. | לע 45
 19. אצי 4. םביתיברהו 4, 23: 82, 84, 1, 101,112, 2

",+ 
 182,197, 224, 220, 240, 253 % 200, 204 2 271, 283 : קזותוס
 30; 94 -- םביתברהו ברה 96 --- םכתיברהו - וטעמי - ו

 קת. 4. 96. | םכתרבבהו 3,128 -- ד ,; 155 -- ויתדבכהו
 ורעצי קעומוס 72,150

 םכדק 4. 20. ןיהו 55 150. | ינב 4. ותדעכו
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 קדוהי התא יכ קרבושאו ינבשה דמל קל לגעכ

 יתקפס יעדוה ירחאו יתמחנ יבוש ירחא יכ :יהלא ג

 זרפרח יתאשנ יכ יתמלכנ שפגו יתשב ךרי לרע
 סכיעושעש דלי שא םכירפא יל ריקי ןבה :ירוענ 20

 ומה ןכ לע דוע ונרכזא רכז וב ירבד ידמ יכ
 ךל יביצה | ! קדוהי שכאנ ונמחרא םחר ול יעמ 1

 ךרד הלסמל ךבל יתש זכירורמת ךל ימש זכיניצ
 ! הלא ךירע לא יבש לארשי תלותב יבוש יתכלה

 קדוהי ארב יכ הבבושה תבה ןיקמחתת יתמ דע 2
 הוהי רמא הכ  :רבג בבוסת הבקנ ץראב השדח 3

 הזה רבדה תא ורמאי דוע לארשי יהלא תואבצ
 ךכרבי שכתובש זרא יבושב וירעבו הדוהי ץראב

 הדוהי .הברבשיו " ?שדקה רה קדצ הרוג תדוהי 4
 יתיורה יכ : רדעב ועסנו ירכא ודחי וירע לכו 5
 זראז הע :יתאלמ הבאד שפנ לכו הפיע שפנ 6

 . כימי קדנה : יל הברע יתנשו קדאראו יתציקה 7
 תאו לארשי תיב תא יתערזו קדוהי שאנ שיאב

 רשאכ היהו ! המהב ערזו שדא ערז הדוהי תיב 5

 שי וא

 2%0, 253; 258, 260, 264, 384, 680. | דדנתמ 18.19, 0 7

 177:17%.  ינתרסיי 294 -- קוממס ונתדסי 150. | לנעב קזגמס |
 107.  אל-- רשא 126. | דמול 4,109,112,1%8 -- דמאל 1.
 ינבשה 1, 2, 3: 42 19: 23: 24: 30, 50, 60, 72, 76, 80, 82, 8, 0

 פו: 93:94: 95: 100,102,107,108,100,110, זזנ,112,1ז4 11

2 ,175,177,179 ,172 ,149,154,158 ,126,128,116 ,125 
,1 ,244 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,201 ,198 ,196 ,195 ,187,191 
4 ,292 ,284 ,279 ,27% ,270 ,260 ,264 ,200 ,259 ,254 :252 
 678, 680 ; קזמתס 113,252: 1076 139 -- קותוס ונבישה 10 --

 הוהי ינבישה 6. וכ ל
 19. יבוש , 151 -- קוחתוס ובוש 136.  יתמחינ 50,222. יעדות
 נג -- 'עידוה 145. . תשוב 4, 50.76: 95*: 06
 294: 284,678. יתאשנ -- י טק. 185 91 -- ינאשנ 187.  יתפרח

 6 ירענ םטתס -
 20. ריקי 555 72. | דלי ,107. | םביעושעיש 96 -- םביעשעש 3,
,4 210 ,196 ,105 ,1%4 ,110 ,100 ,108 ,102 ,100 ,4( ,82 ,20 

 271 4, 00. | רוכז 1, 2, 19, 50, 72, 91:93: 95.96,108,זנס,:זז)
,224 ,223 ,196 .177 ,173 ,154,172 ,112,115,12%,116,150 

 252, 253; 258, 260, 264, 204: 184, 678 ; קזנותס 24, 82 ; 0:6 זנפ
 -- רכז יכ 6. ונירכזא 136 -- וב ונרכזא 201 -- ר ,%

 ול קמגמהס אל |

 21. יבצה 2,155; 258; 260. | םכינויצ 1, 4: 23, 30
585 ,,,,,,, ,102 .96 93 ,91 

 201, 224, 226, 227, 228, 252, 2ף3, 260, 664-- םכניצ 3 -- םכונאצ
 128 -- 'צ [0ק.:47. 111--' 1% [טק. ג. 4. ימיש 1, 2, 1, 9

7%,,,,,, :149 :115 ,96 ;91 :91 ;89 ,72 ,30 
 182, 210, 224, 226,227, 252, 260, 264, 26 ; קז!זתס 82 ;

 +0ע166 4 יתיש 4, 23, 72; 82, 84: )1, 93: 96. 99,

4 ,260 ,2% ,227 ,224 ,182 ,172 ]160 5 .,.11%.149 

 288, 601 ; קזותס 141 סע 2, 04,128,0ג9. | הליסמל
 158,224, 260. | תכלה ז,72, 3, ,,,,,,+ 7
 252: 2%3, 258, 260, 659'ק. | יבוש 1, 4, 23, 24, 40, 72, 82, 84

,2 ,, ,102 ,96 ,94 :93 

 158,171,172,175, 178,182, 201, 226, 228, 242, 2%2, פג, 240

 268, 260, 26, 270, 271, 279 283, 284, 286, 6%9 ; קזווס 1.

 אלא 4
 22. תבה , 182. | הביבושה 96 -- הבבשה 2, +, 7%

 246. יב -- הנה 153. | הוהי ר 4. | בבפת ז1,72, 84, 4וו

 175,227 -- בבושת 589 : קזווחס 4; (ס66 9-
 23. הכ יב ךיהלא 6 וירעבו 6:8. :, | שככתובש

 066 96. | קדצה 40 -- ק'דצ 187. | שדוקהח
 24. וידחי 72, 93, 96, 150, 251, 260 4. כירכא 10% 85

 ולו -- םכורכוא 4 רדעכ 260
 2%. יתורה 1. לכו -- לעו 224. | הבאד -- ד קזוחס ע %-

 26. לעו 96.  יתוציקה 2, 96, 112, 1צֶס, 168, 258, 260
 271 4, 27, 283, 284, 286 ; קזומוס 141 -- יתוצקה 253 -- יתצקה

 2, 154: 195: 2. 27. [יריב 27 1.
 28. םכהילא 264. | שותנלו ץותנל < 246. " שתנל 7:

 1וג,116, 128, 56,187, 210, 224, 230, 2%8, 260%.
 ץנרנלו 2, 3, 72,11פ, 128, ב 176, 187, 930, 2זָב, 558, 260, 6

 0 .9 6, ןפת פאו

 יתייה יכ הב ולשכי אל רשי ךרדב שימ ילחנ לא

 זס רבד ועמש |: אוה ירכב םכירפאו באל ירארשיל

 הרזמ ורמאו קחרממ זכייאב ודיגהו םיוג קדוהי
 11 קדדפ יכ :ורדע קרערכ ורמשו ונצבקי ירארשי
 ַז2 ואבו :ונממ קזח דימ ולאגו בקעי קרא קדוהי
 ןגד לע קדוהי בוט לא ורהנו ןויצ םכורמב וננרו
 קדתיהו רקבו ןאצ ינב לעו רהצי לעו שרית לעו
 13 זא !דוע קרבאדל ופיסוי אלו קדור ןגכ ששפנ

 ודחי סכינקזו שכירחבו ללוחמב קדלותב חמשת
 קכיתחמשו .שיתמחנו ןוששל שכלב>ק3 !תכפהו
 14 זרא ימעו ןשד םכינהכה שפנ יתיורו |: םכנוגימ
 15 הרוהי רמא ;רכ ! זדוהי םסכאנ ועבשי יבוט
 הכבמ לחר שכירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק
 16 הכ :ונניא יכ הינב לע סכחנהל הנאמ הינב לע
 שי יכ העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ הוהי רמא
 17 שיו :ביוא ץראמ ובשו הוהי םשכאנ ךתלעפל רכש

 ! זכלובגל כינב ובשו הוהי שכאנ ךתירחאל הוקת

 18 רסואו ינתרסי דדונתמ םכירפא יתעמש עומש

 ד ג 1 1

 149, 244: 260, 264, 665 --ןב 251. | להק דג ףָב. | לודג ,%-
 ובשי 18, 80, 93, 111, 126, 180, 182, 187, 246 --י ,-

 הנה -- ודחי +.

 9. ואובי 2, 112, 126,144, 154. 1589, םכליבא

 לא -- תא 196. | ךרד 182.  רשי-- רשא 196. כב %
 בא 384. | ירוכב 2: 23 22 76, 80, 91: ל 6 1 52

29 ,181,196,210 ,178 ,150,154,155,158,175,176 ,125,136 
,204 ,4 271 ,260 ,264 ,2%9,.200 3 :244 ,210 ,226 ,22% 

 10. רבד , 224. = םכווג , 80 -- םכייוג 115 -- םביוג לכ
 ודיגה 223, 4 | 5 ב) כ |25 וניצבקי 0.
 העורכ 93, 96: 109, 125, 253: 675: 58- וירדע קעגנממס 4.

 נז. תא בקעי < 10ְק. - ולאגו --ו 2" טק. 6.
 12. אבו 4 ורחנו +02%<% 4 בוט לא -- ₪ ל

 ו לע - לעו ז12,224- 7 בדה ף3. 8 לעו שרית 64.
 שורית 1, 2, 4.10; 50, 70. 84, 80, 01, 93; 95: 96. 107,

 צצ2, 1, דזפ,[2,136כ 744,150. 9
; 680 ,678 ,675 :394 ,204 ,4 271 ,227 ,220 :225 ,196 ,182 ,178 
 םחממס 82,4,113,128,141,2%2.  רהציה לעו 3"-ו.
 196. = ןאצ . 93- אלו -- א 1גק. 48 144 --ו 196.  ופיפי 60,
 72, 80,10ס,11ָג,150.  הואדל 112, 06 1--ה [טק.:ג0 82--

 הכ (טק. ג. 1ך0

 11. המשת צת זסק. | לחמב סע ף6. | םםירוחבו 2
52 2 ,108,100 ,102 ,101 7 .50 ,76 50 

 116, 125,126, 110,151, 154ו 158,170 1727,
3 :355 ,244 ,226 ,22% ,201 ,108 ,187,191 ,191,182 

 קונמס 2, 30, 91: 94, 290 -- םכירוחב 4, 72 130.
 150,196, 221, 224, 253, 250, 260, 384 ; וגס 204, 204 ----
 ןוששל םבירוחב 7. םכיניקזו 72, 170, 244 -- ) , 6. וידחי

 03: 96,107,158, 223, 244,253, 260, 665. | ןוששל ,7-.
 םכיתמהינו 50, 160, 678, 680 -- םכתמחנו ף3. | םכיתחמשו ,0

 --'.93- ברבי 1-0 2 ד,

 14. יתורו 102, 151, 204 -- יתיוירו 80, 260, 678 -- יתוורו 150 "

 -- תורו 108. | שפנ תא ף6, 107, 168, 106, 221, 244, 4
 ימעו -- * טק. 4 6. הוהי םכאנ , 4.

 10 .9ךנ ,1ס0. | הבבמ בב גס. הינב ז? קזמהס ,היבנ 06 +
 הוהי רמא הכ + ונניא יכ הינב 24. הינב - - הנאו ,\ 201 -- 58

 1%4. | םכחנהל הנאמ -- ל ה [טק.?46 141,290. | הנאמ 6.
 הל םכחנהל ג -- םכחנה 50, 72, 115, 191, 201 גתגזק. 300) 184

 תטחס 12 ונינא :זנ, 125, 384,678 ; קננמס 7.

 16. הכ יכ סָּנ- | ךלק :50 -- לוק 680. | ךנורגו יכבמ 6.
 ךניעו 1סֶק. | יכ 10:86 יכו 2 --לכ 90 שי 113.  רכש--ש
 קצותוס * ?- ךתלועפל 1, 10, 50, 76, 99, , 6
 12%, 136,150, 151, 154, 158, 168, 227, 204, 384, 678 -- קזותוס
 ולעפל 96. | םכואנ 2. | הוהי 2,116.  ביוא ץראמ קצותוס םכינב

 תכלובבל 201 . /
 16,17. ובשו - - (6) - - ץראמ ,"

 17. הוהי םכאנ 96. | הוהי \ 384. = םבינב , 80 -- 606< 7
 םכלבגל 5, ז-

 18. עמש 1,109,430, 72, 80, 82, 80, 93,
,(224,249 ,223 ,105 ,182 ,181 4" 572' 
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 זכימש ודמי שכא הוהי רמא הכ ! ימיה לכ ינפל 7
 ינא םשג קדטמל ץרא ידסומ ורקחיו קדלעמלמ

 שכאנ ושע רשא לכ לע לארשי ערז לכב סאמא
 ריעה קדתנבנו קדוהי שאנ | שימש הנה = ! הוה 8

 דוע אציו :  הנפה רעש דע לאננח לדגממ הוהיל 9

 ; קדתעג בסנו ברג זרעבג רע ודגנ הדמה הוק

 דע רומרשה רכו ןשדהו םכירגפה קמעה "לכו 0

 שדק החרזמ םכיפופה רעש תנפ דע ןורדק רחנ

 : שכלועל דוע סרהי אלו שתני אל ;דוהיל

 ית נו

 תנשב קדוהי תאמ והימרי לא קדיה רשא רבדה 1

 הנמש הנשה איה הדוה' ךלמ והיקדצל תירישעה

 לבב ךלמ ריח זאו !רצארדכובנל הנש הרשע 2

 תולכ קדיה תצ'בנה והימריו םשכלשורי "לע םכירצ

 רשא : הדוהי ךלמ ריב רשא קדרטמה רצחב 3

 אבנ התא עודמ רמאל הדוהי ךלמ והיקדצ ואלכ =

 תאזה ריעה תא ןתנ יננה הוהי רמא זדכ רמאל

 קרדוהי ךלמ והיקדצו : קרדכלו רבב ךלמ דיב 4

 ךלמ דיב ןתני ןתנה יכ שכידשכה דימ טלמי אל

 : הניארת ויניע תא וניעו ויפ שכע ויפ רבדו לבב

 6 זןפתפא

 דיבאהלו סרהלו ץותנלו שותנל לכהילע יתדקש
 םשכאנ עוטנלו זרונבל םשהילע דקשא ןכ ערהלו

 20 ולכא תובא דוע ורמאי אל כהה םכימיב ! הוהי
 "40 ונועב שיא כא יכ : קדניהקת כינב ינשו רסב

 : וינש קדניהקת רפבה ללכאה םכדאה לכ זרומי

16 

 41: זריב זרא יתרכו קדותי םכאנ כיאב כימי קדנה
 12 אל :קרשדח זרירב קרדוהי זריב תראו לארשי
 םכדיב יקיזחה פכויב םכתובא תא יתרכ רשא תירבכ
 זרא ורפה קדמה רשא זםכירצמ ץראמ םכאיצוהל
 13 תאז יכ ! זדוהי זכאנ כב יתלעב יכנאו יתירב
 כימיה ירחא לארשי תיב תא תרכא רשא תירבה

 לעו שברקב יתרות תא יתתנ | הוהי שכאנ שהה
 ויהי המהו םכיהלאל שכהל יתייהו הנבחכא שכבל

 14 שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו : שעל יל

 ועדי םכלוכ יכ זדוהי תא ועד רמאל ויחא תרא
 חלסא יכ הוהי שכאנ שכלודג דעו םכנטקמל יתוא
 : דוע רכזא צל םכתאטחלו כנועל
 35 חחרי תקח םכמוי רואל שמש ןתנ הוהי רמא הכ

 הוהי וילג ומהיו שיה עגר הליל רואל זכיבכוכו
 36 ינפלמ הלאה זופיקחה ושמי שא : ומש תואבצ
 יוג תרויחמ ותבשי ירארשי ערז כג קדוהי אנ

 דב תזא 25 זיא

 227, 253, 258, 260, 264, 260, 28 ; קזנתוס 10, 04, 100, 28, 9

 -- ת ק.145 144 -- [רוקוח 4,112,158 -- תקוחו 156 -- תקוח

 154-- ,1- םביבככו 3: 4, 27: 89, 253 -- םביבבככוכבו

 עגור 4, 96, 112, 150, 224, 246, 1.

 36. םכא --יכ 96. | ושומי 4 723 14

 180, 201, 224, 251,251, 258, 260, 270, 681 -- שומי 1%

 תכיקוחה 89,112,155,260. לאה 17%.  ינפל 681.  םבאנ 4.
 הוהי ,- כנו 150,

 37. םבא ,180.  הלעמלמ , 2 -- הלעמלמ אאא 7. ורקחיו

 187. | ידטמ 3,148,149. | הטמלמ 150 -- הטמלא
 לכב -- תא 72. לכ ,182. ל ושש 6

 38. םביאב בימי 1, 27, 30, 72, 80.03, 6 6, 149:

.27 4 271 ,270 ,264 ,260 ,258 ,252 ,250 ,240 ,226 ,172,178,187 

 659 'ק ; קנותס 141, 201,240 ; 076 168---אאא% םכימי 1-

 התבנו 115.  ריעה ק.:25 91. | לדגמ 115. דע ,%

1% ,+ ,126 ,102 ,100 

 227, 251, 252: 254, 2%, 288, 100 '1, 602, 663 ; םטתס 2 42

 128 -- דעו 3- רעשה הניפה 6.

 29. דע 1. הוק תק. 135 91 -- ה \ 1, 40, 72, 2) 0

 101,112, 1:5, 126,178, 187, 224, 253, 0 659 'ק -- ויק

 הדמ 182. | הדגנ סת זוג. | לע -- דע 80, 96, 175, 225,
 601 תתגזפ. קתמס 30. | ברגא 141. | עסנו התעוג 2

 80, 150, 158, 178, 187, 224, 226, 246 -- התעבג 6.

 40. לבו ג:"*.72. | םבירגפהו 2, 3, 172, 182,225, 0

 קונתס 141,168 ; םטת6 72 -- םבירגפהא 4. ןשדה תטתס 8

 182. | תומרשה לכו -- תומרשהו 96. | תומדשה 12

21 6 ,230 ,227 ,226 ,150,172,171.176,180,187,198,210 

 253: 254: 258, 200, 264, 260, 270, 271 4, 65 'ק :  קזגתס 3, 42

 115,128,201,2243 תטמס 96,158 : טו06שז 8)-- ר טק. 8

 -- תומרשיה 102. | דע 1%-- לע 4. דע 2" קנומס לע 1.

 תניפ 150. | רעשה 149 6. שדוק + סרהי ץתני 1.
 דע 6.

 ז. הנשב 1, 72, 80, 91, 93, 96, 112, 126, 172, 926, 227 2099

 260, 264, 270, 659 'ק, 691 : קונתס 30,128,168 -- (טק.זג 1

 -- ת ₪02.15 2.  תירשעה 23, 5, ,,,,+72

 176,180, 210, 230, 252, 1'288, ן1'00 ; קזותמס 200 -- תררישעה

 82,128. אווה 4 הנשה , 4- הנומש 4

 283. - הנש , 253. | רצאנדכובנל 172: קוס 3 -- רצאנ דכובנל

 2, 89,178,180,187 -- רצנ דכובנל 156, 224 -- ךלמ רצארדכובנל

 לבב 96 -- רצאר דכובנל 4, 223, 27, 10, 72, 96, 09; 155: 4 15

 258, 264 -- רצרדכובנל 2%1,11% -- רצר דבובנל 1.

 2.זא ף3. | םבילשוהי 96. | תיבב 168. | ךלמ 2%--ךלמה 4:
 3. והיקדצ ; 226. | התא -- ה , 93. = איבנ 150  ןתונ 2

 -- ץתלו ָףַּג. | סרהלו , 24,168, 201 -- םורחל 158 -- פורהלו 4
2 :105 2 1% 111,139,150 ,96,112 4 :89 ,84 ,20 

 226, 246, 249, 253: 258, 260, 2600, 271 \. דיבאהל 24.
 דוקשא 4, 84 02 96, 112, 115, 150, 158,195, 226.

 תונבלו קזגממס 168.  עטנלו 2, 23, 24, 93, 99 ,7ָ
 240, 260: 270, 290 -- \ 2" (טק. 4 4. םכאנ -- רמא

 29. תובא , 72 -- 'תובא 96. | ולכאי 1,234 79
 224, 2269, % 246, 260 ;  קזותס 1 -- ולכאא 4: 82, 154, 5%

 297. | רסוב 96, 112,224 -- רשב קמותוס 176 --רס ו כ ב

 ינישו 4, 90, 150 הנהקת 7.

 40. שבא ,1,112,168. ונועב--ו 1" קזנמס 3 04. לכו 4.
 לכואה 4,112,111,150, 154,187.  רפובה תא 112 -- רסובה 4,
 1ו3,154-- רשבה :-- ה (טק.46 ז41.  הנהקת 224, 253 --
 הניהקת הוהי 2. ויניש 150, 1 54, 182, 260, 264 --- )'ניע קזותוס

.4 1076 ,129 
 41. הנה יכ 224. | םכאנ , 252. | תא [טק.196 130 -- 5.

 תיב תב =

 42. אלו 150. - תירבב !סעש 158. | יתרכ רשא 6.
 םבתבא 1,2: 4+ 2 22 4 90 2-|42 6 11, ,2 1%

, 4 200 ,2%8 ,253 ,240 ,224,246 2+ ,+ 
 ץראמ םכ טק. 17. 1202 המה 30, ד41- =. האק נז. ץתירב
 94. יתלעב 149 -- 06 יתולעה 251. | םבב ,72--ב ₪.

 14. 82. - םכאנ 5 4.
 33. תירורכא 4, 93,112, 115, 140,155, 158,226, 246: קעומס
 8,139.  תיב -- ינב 158, 2%8, 200, 204, 271 4. | המהה 2

 5 180,187, 224, 22%, 226; קותס 82,141. םבאנ

 הוהי , 182. | יתתנו 206, 210, 307, 300 2

 192: 452: 524: 560: 575: 589 : קווותס 10716 5058 ; םהמס 00

 612,642 --יתתנא 91,295. - תא 150,168,182,"2 -- 08 4.
 םכברקב -- םכבלב 82, 90, 172, 225, 246, 375. = לעו ל: 72 -

 6 חול לעו 307. - הבל 264. - הנבתכא -- ת טק. 1.
 ויהי המחו -- ויהה םכתאו 6.

 34. ודלמי < 7. דוע., 2246 ושיא, 722 חרא 2% 2
 קומת לא 4. | הוהי 91. | שכלכ 1:27: 5 5 5

5997 96.2 ,4 
 198, 224, 220, 252, 253, 260, 260; 288,100, 601. | יתוא \ 40 -
 וג 1, 2: 3, 72: 82: 89, 91: 93, 99: 115, 128, 150, 154, 172, 0

.0 6% ,284 ,279 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 2% ,224 

 שבלדג 2, 96, 102, 141,149, 246. | הוהי שםכאנ , 253. | הוהי 2%
 ףו. | חלפא -- ל ₪70.23 67. | םכתאטהלו \ 531. = רוכזא

.4 ,224 ,158 ,150 ,112 ,96 :93 

 25- ןתנ -- הכ . 115.  ןתונ 4,112, 150,253: 28, 260 42

 260, 283- | רואל 0.220 0ַ2. | םכמי 178. | תוקח 2 7,
 72: 82: 9דנ 92: 96, 101 113) 115, 149; 179; 182, 157, 224, 2



 05 אא 17

 ידד לאמנח יניעל היפחמ ןב ;דירנ ןב ךורב לא

 לכ יניעל הנקמה רפסב םכיבתכה סכידעה יניעלו

 תא קדוצאו :! הרטמה רצחב זכיבשיה זכידוהיה 3

 תואבצ קדוהי רמא הכ :רמאל םכהיניעל ךורב 4

 תרא קרלאה םכירפסה תרא חוקל לרארשי יהלא

 יולגה רפס תאו שפותחה תאו הזה הנקמה רפס

 ! םכיבר כימי ודמעי ןעמל שרח ילכב שתתנו הזה

 ונקי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 5
 ללפתאו |: תאזה ץראב םכימרכו תודשו שכיתב 6

 ךורב לא הנקמה רפס תא יתת ירחא ;דוהי לא

 קרתא הנה קדוהי ינדא ההא :רמאל זדירנ ןב 7

 כודגה ךחכב ץראה תראו םכימשה זרא זרישע

 השע :רבד לכ ךממ אלפי אל היוטנה ךערזבו 8

 םכהינב קיח לא תובא ןוע שלשמו םשכיפלאל דסח

 ! ומש תואבצ הוהי רובגה לודגה לאה םכהירחא

 .1 .60 ןפתצאו

 5 ידקפ -דע קדיהי םכשו והיקדצ תרא ךילוי ללבבו
 תצל שכידשכה זרא ומחלת יכ קדוהי םאנ ותא

 6 קדוהי רבד קדיה והימרי רמאיו : וחילצת

 7 הוב ךדד םשכלש ןב 'ראמנח קדנה |: רמאל ילא
 יכ תותנעב רשא ידש תא ךל הנק רמאל ךילא
 8 ללאטנח ילא אביו = ! זרונקל קרלאגה טפשמ ךל
 ילא .רמאיו הרטמה רצח לא הוהי רבדכ ידד ןב
 ןימינב ץראב רשא תותנעב רשא ידש תא אנ הנק

 עדאו ךל הנק הלאגה ךלו השריה טפשמ ךל יכ

 9 תראמ הרדשה תא קדנקאו :אוה הוהי רבד יכ
 זרא ול ;דלקשאו תתנעב רשא ידד ןב יראמנח
 זס בתכאו : ףסכה קדרשעו םכילקש קדעבש ףסכה

 : םינזאמב ףסכה לקשאו םידע דעאו םתחאו רפסב

 11 קדוצמה שותחה תרא קרנקמה רפס זרא חקאו
 12 קדנקמה רפסה תא ןתאו : יולגה תאו שיקחהו

 צל 2 212 ם2אס 0 א

 294, ףסס 17, 699, 664 : קזוממס 04. | הלוקשאו 182. | ול 0.
 תא 6 ףסכה 2" קזומס 218 112 -- ה , 72.

 10. בותכאו 4, 109, 6 1 168,181, 17

 196, 2223, 244, 261, 28, 200, 264, 281, 384 -- בתכאו בתאו 174.

 םכותחאו 4,100,111,112,116,158,170,181,196,227,4 21

 258,260, 264, 284,204: קתגתס 155,168. | דיעאו

.4 ,264,269 ,2%1 ,80,112,150,170,187 .27 

 0 םכינזוואמב

 זו. רפסה 136,258. | תא 2%-- תאו 18,10: 76. 95: 12

 177,196, 224: 244, 384. | םםותחה -- ה 1. 93- הוצמהז

 18, 76, 145, 224, 244, 258, 260, 288, 384: קעונמס 168 -- קרא

 הוצמה 00, 602 -- הוצמה תראו 223, 240, 288, 00 4
 םכיקחהו , 182 -- םכיקוחהו 158. | תא 1.

 :ז,12. הנקמה -- (8) -- תא 2%" 018 4 /

 12. ןתאו -- חקאו 96 -- הנתאו ז. | רפסה [טק.186. 01, 200--
 ה \ 1.18, 19, 72: 93: 6% 1%

 180, 108, 201,224, 250,252, 251, 260, 184; קתותוס 177. ךורב

 לא ₪ 96. = היפחמ -- ם 0. 140 11% -- הישחמ ,קוג וס 90 --*
 גס. 136. 93 -- הישעמ 107 -- היפחמ ישעמ :1ז. | לאמנה
 ידו ו 82, 80; 99, 2 "71

6 ,246,253 ,244 ,226 ,224 ,182 ,155,158,172,175.178 

 204, 270, 294: קנומס 141 --'דוד ןב 40, 76 6
 1ס6 3,154 --ידד ןב 181 -- דד-(טק. 4 139. | םכידעה

 תת. 4 לכו םכיבותכה ב, 102 ָ,ָ,,,%7

 170, 106, 224, 253, 258. 260, 204, 300, 184 : קזותוס 2, ; 06

 72, 223 -- םביבתוכה 182. | רפפב -- רפפה לע 182. | לכ יניעל

 שכידוהיה , 95- יניעל 2? - יניעלו 1, 4,-23: 83, 136, 150, 11
 3843: קזנתגס 177 ; (סע6 155; םטמסס םכידוהיה לכ קעונתס

 תביהעה ל םבכיבשויחה 96, 112: 244, +
 13. םםהיניעל -- הירנ ןב 109. .

 14. הכ יכ 153. | לארשי יהלא תואבצ -- לא 153. | תואבצ ,.
 דקל 1, 20.72: 76: 84: 89: 91: 93: 95; 90,107, 100, זס, 5%

2247 ,190 ,191 ,187 ,178,182 ,141,150,151,170,173,177 
 244 294, 384 -- ה קמומס ה 99. | םםירפס 1. | חרא 2"-- תאו

 18,10: 72, 150; 177: 294: 3894. | הנקמה (סזו6 כמ 175. | הזה ו"

 107 -- תאזה 1393: 1סת6ט 4 םכיתתנו 7.

6 '-- 107 

 ז%. יכ,153.  הוהי , 96. לארשי יהלא תואבצ ,

 2980. וקניא 107. "תב

 1 60, 182,106, 223, 204: קזוחס 7.

 16. ללפתאו -- ת , 7.

 רפסא 14 אנקמה קזנגס

 17. אההא 107. | הוחי ינדא -- םכיהלא הוהי 40. | ינדא ,
 113,178. | הוהי , 170 -- םכיהלא 151. הנה , 95,196. ךחוכב

 136. | לודגה \ 96 -- ו , 102,128, 1ג0,270,28,-
7 ,,,, + 5 :89 ,72 ,40 ,4 

 181,192, 223, 22%, 227, 244, 253, 2ף8, 260, 204, 20, 27\, 20

 270, 283, 284, 286, 202, 204, 484; קזגתס 82, 04 -- ך ,\ 109 -

 ספ ךערריבו 96. | אלו 145,158. | הלפי 82,סָּנ- | ךממ , +.
 לכ , 109, 145, 223, 6. רבד:לכ רבדי

 18. השוע ::2,136. | תובא ,72--ו,19, 244.  קח--י
 400. | שככינב קזותס 99. | לדגה 40,270. | רבגהו 7

 רובגהו 76,94, 150,151,198, 201, 226, 24 ; קוחחוס 14-- רוביגר
 1 99 =- ארונהו רובנה ף% -- רובוגהו 4. ךמש 3

 לוקש א]

 ףספכה תא 6%

 ילככ קזומס

 לארשי
 ת-רודש 18, 76, 9,

 םכימרבו נצ 4.

 ותת קממס 96. | תרא -- לא

% 

 2 א

 283 : קוומס 141. - דיב 6. לבב .ךלמ ךיב | לג
 2 הנה 108,583 -- הי 39 -- תני תו 0

 תומ.ג|.זו4. - דיב 72. לבב 187. | םבע --לא 145.
 ויניעו 1, 2: 2: 4: 23: 27: 67: 72: 84: 89: 91: 91: 90, 9, 100, 19

 י 112, 11, 114, 115,129, 141,144.145.149,150 54, 5 5

59 ,225,227 ,224 ,201 ,172,173.175:176,178,182,187,195 

0 0 ,297 ,44 1 ,204 ,200 % ,253 :252 :251 ,240 ,240 

 659, 663. 691 : קזותוס 10, 82, 04, 128, 108 -- יניעו 2.
 ויניע תא , 6- ויניע (טק.146. 67 -- וניע 2, 22, 84, 91,

 זסז,1ז4,130, 144,154, 155, 160,168, 17%, 176, 105, 210

 261, 288, ןסס 1' ( גש. 'ק ויניע ) 545, 602, 66 -- ו ,4.
 הניארית קעוגגס ף-

 ₪ ,לבבו , 176 -- לב טק. 1. ךלוי 1, 25

 ף1, 93: 94: 96: 99, 100, 112, 11ב, 114, 120. ,

 14.15. 75 קס. 187, 227. 2800 249.

 200 1, 601, 2. םכוי דע 101, 172, 180, 182, 4. ותוא

 2, 1 262 תא 2" קומס לא 1. אלו 1,4, 22% --יכ

 אל 158. | יחילצת 5. - !
 7. םכולש 3:72: 76: 80, 90.01.93:95.96,107,100,1ו זז

 דו2,ד:%,116,140.151,154,1 106, 210, 224, 244, 2535

 260, 279,204, 194: קזנמס 24,30,113,141,144,177.  ךדוד 4
5% 110,112 ,100 ,96 .5 :93 :59 :53 :76 :72 ,10 ,23 

2 ,244 ,224 .227 ,106 ,182,187 ,158,170,181 529 :150,154 

 204,384: קמתתס 27,128.141,177 -- ךרד 144 -- ץווומס ידוד
 ו. אבה 264. | תא ,187.  הדש 80. | תתנעב 27,30--
 ןמינב ץראב רשא תותנעב 141. | הלואנה 1, 4.19 7692
 ףָבכ 10, 112,113,115. 9 ז 58, 175: 179. 1 196. 2240

.24 ,260 

 8. אוביו 224 -- רמכא'| 4. ילא , 109. | *דוד 1, 4,19:23: 2

2 ,110 10 ,107 ,102 ,101 ,90 :95 ,89:91 ,70 :72 
52 ,224 ,223 ,106 ,178,182 ,172,173 ,154,158,170 ,116,150 
20 ,270 ,260 ,264 ,200 ,28 ,254 ,2%3 ,252 ,251 ,244 ,227 ,220 

 294,659: קוומס ז41. - רבדב קומוס 244. | רצח לא -- רצחב

 201.  רמאי -- לא ;99. הנק 1*-- ךל הנק 4-- 5-
 הדש 999. | תותנעב רשא ,ז7ָד. | רשא 178."1. | תתנעב

 80,116. | רשא 2% 96 -- 5 181. | ץראב , 80. - ןמינב 2
.107 ;99 :91:93,96 :80 :72:70 :10 :27 :0 ,19 

2% ;251 ,244 ,220 ,178,189,187 ,172,175 ,172 ,168 ,150 

 253: 268: 260, 264, 270, 278, 286, 202, 204,184: קזנגגס 13
 177. השוריה 1, 4,189,190. 72, 76, 80, 00, 107, 2

,200 5% :253 ,227 ,224 ,223 ,187 ,115,150,154,158,170,178 
 294,394: םנומס 130,141. - ךלו--טפשמו סף, 177 ג 105
 הלואגה 10,776. 8, 96, 100, 112, 115, 136, 150, 154, 158.

 224, 227, 2%3, 260, 264, 384; םונמס 4-- ה 2" [0ק. ג -

 8,9. רשא --(21) - - ץראב ,6.

 9. ןב ,18. | ידוד 4.18.10, 72, 76, 80, 91, 95. 2
1 2 ,159 155 ,154 ,120,150 ,110,112,114,115,136 

 181,182, 224. 226,226, 244, 246, 262,253, 260, 200, 294: קוס

 82, 1 תותנעב 1, 2, 3, 10, 23; 24, 67: 72; 76. 0%

,, ,100 ,99 ,96 ,95 :93 :1( :80 ,84 ,82 

 112,111,ז1ו4,115,130,136, 130,141, 140,150, 151 5

 159/168,170,172,ז73,175.176, 177, 178, 181,182,187,19וו

29 ,2%0 206 ,142 ,210 :227 220 2 ,224 ,223 ,210 ,195% 

,2 ,290 ,286 ,284 ,283 ,27 ,278 ,260 ,264 ,260 ,259 ,254 ,253 



 (2 ל. 1.

 ריעה תא ןתנ יננה קדוה רמא הכ ןכל ! בח 8

 לבב ךלמ רצארדכובנ דיבו שכידשכה דיב תאזה
 ריעה לרע םכימחלנה םשכידשכה ואבו : קרדכלו 20

 קדופרשו שאב זראזה ריעה תא ותיצהו זראזה
 ללעבל שהיתוגג לע ורטק רשא שיתבה תראו

 : ינפיעכה ןעמל טכירחא שכיהלאל םכיכסנ וכסהו
 ערה םישע ךא קרדוהי ינבו ללארשי ינב ויה יכ 0

 זכיסעכמ ךא ללארשי ינב יכ םפהיתרענמ יניעב
 יפא לע יכ |! קדוהי םכאנ כהידי השעמב יתא 1

 רשא םכויה ןמל תאזה ריעה יל התיה יתמח לעו
 לע :ינפ לעמ הריסהל הזה םכויה דעו התוא ונב 2

 ינסיעכהל ושע רשא הדוהי ינבו לארשי ינב תער לכ
 שיאו שכהיאיבנו שכהינהכ שכהירש שכהיכלמ המח

 תצלו ףרע ילא ונפיו :  םכלשורי יבשיו הרדוה 3
 שיעמש סכניאו דמלו שכשה שתא דמלו םינפ

 ארקנ רשא תיבב םכהיצוקש ומישיו ! רפומ תחקל 4

 רשא לעבה תומב תא ונביו :ואמטל וילע ימש 5
 םכהיתונב תאו םשכהינב תא ריבעהל כנה ןב איגב

 תיס תר

 24. "רוללופה 1, 4, 10, 96, 10, 112, 14, זז זז

 158,182,226, 284 -- תללסה 195 -- תללוסה 168. | ואב קזנתס

 ץראב 96. | הנתנ , 154 -- הנתנ רשא 96. | רשאו --ו
 201. האור 1: :

 25. לא הנק 5. < 4

 26. והימרי לא -- ילא
 27. רשב לפ יהלא , 1, רבד -- רשב 2.

 28. ןתונ 2,112,158, 253, תאוה דיב טי

 רצאנדכובנ 172, 297 -- רצאנ דכובנ 242%

 264. -- רצנדכובנ -- רצנ דכובנ 253 -- רצאר דכובנ 4, 25 7%

 110,158,178,187 -- רצרדכובנ 102,115 -- רצר דכובנ 22.

 20. לע 0ק.1438 10-- ,72.  תאוה 30,"1.  תאזה -- ותיצהו ,

 נו. - הפרשו גַוָב,150,182--) 17 ק.185 4. - ורטק ,-

 ןהיתונג 96 - ) \ 1, 2: 4: 82 89, 72 12

 224, 4. וכיסהו 1, 2, 23, 20, 72, )1, 01, 101, 2 1%

 145:150:154:155:158,172, דב, 198. 198, 201, 227, 253,
 258, 200, 264, 270 ; קעוותס 82,128,141,168 ; (0ע66 4, 139-

 ךסהו 89. = ינוסיעבה 96 -- ינפעכה 233, 67, 82, 100, 130 14, 1%

 168, 176, 271, 283, 288,602 ; 65 1סס '1, גפנ 6 תסז4 -- ינוסעכ

 "גו ארפיס ןידחב שמה אנשילב םבהיפוליחב םביסיפדמהו םבירפוסה

 נה, 8,1ף: 32: 30,121: 44: 8.

 30. לארשי ינבו הדוהי < 246. | םבישוע 1:2. ערה תא 0.

 ךא -- - םבהיתרענמ 1.141. 72. = םבהיתרענמ , 84 -- םבהיתרוענמ

 89.115.154.158,172,179,182, 187, 268, 260 -- םכהיתורוענמ

 4,112,253 -- םבהירוענמ 96. = יכ 27-- יה יכ 87

 258.  ךא 2", 30,115. םביסיעכמ 1. 30, 72, 84, 80, 1, 6

1802 ,178 ,154,158 ,149,150 ,114,115 ,112,113 ,101,102 

 187, 224, 22ף, 226, 227, 228, 6 250, 2%1, 251, 0 20 271

 283, 288, 100, 601, 650, 664 ; קענתתס 94. 128 -- יםסיעבמ ,

 יתוא 4,96,112,113,155,158,2%0, 251,253, 264,260. | םבאנ

 םבהידי השעמב הוחי < 4.

 31. יכו 84.  יפא יפ 115. | התא 1, 2, 4, 23, 10, 72, 2, 7%

 80, 91: 93: 94, 96. זס! , 115: 150,154, 175, 182, 258,

 264,270. דעו טק. 14 102 --ו 72. | םכריסהל קצומס 99.

 ןינפ 2

 32. לארשי ינבו הדוהי ינב < 94. = ינסעכהל 2, 23: 30, 67, 85,

.30024 ,288 ,230 ,176 ,30,168 ,14,115 ,100 ,84.99 

 םכהירשו 89, 93, 96, 150, 182. | םבהיאיבנ 195 -- םכהיאבנו 2

 -- םכהאיבנו 1.4, 30, 91,102, 114,1%%. שיאו --שיא שיא 10

 - 4% יבשויו 96, 112, 150 4 םכילשורי 6.

 22 ילא קו חוס ולא 182 -- 5 ףרוע 93, 96 12, 10

 םכינפל 84 -- הוהי םכאנ םכינפ 160. | םכתא דמלו , 4.

 דמלו .1* קונמס דמלי 99. | דמלו םככשה שםכתא , 4, 262.
 םכתוא 4,112,8113,168, 187, 19%, 253: קוס 1% םכניאו --

 םכתאו 84 -- ו 1. םםיעמוש 72, 93,112 -- םביעמשנ 7,

 34. ומישי תכהיצקש 40, 82, 84, 100, 224, 246 ---

 םכהיצוקיש 3, 96, 158 -- היצ /טק.145 80--  ארקנ ,72. | ואמטל

 -- א עומס | /

 35. לעבה -- תפותה 1%0 -- תפתה 4.
 תטמס 4

 דיב -- ד 26 ה 14

 ינב 81,141, 250 ;

 םכניה 258 -- םכונה 260, 264, 26, 271. | םכהיתנב

1,,,, ,94,101 :91 ,89 ,30 ,24 :4 :3 :2 :1 

 8 65 ג 5. א 1. זפתפפאי

 10 לע תוחקפ ךיניע רשא הילילעה ברו הצעה לדג
 ירפכו ויכרדכ שיאל זרתל פדא ינב יכרד לכ
 20 ץראב םכיתפמו תרותא תרמש רשא | + ויללעמ
 השעתו סכדאבו לארשיבו הזה שכויה דע םכירצמ

 21 לארשי תא ךמע תא אצתו ! הזה םויכ שש ךל
 קדקזח .דיבו םכיתפומבו תרותאב םכירצמ ץראמ
 22 תא םסכהל ןתתו : לודג ארומבו היוטנ עורזאבו
 םשכהל תתל םשכתובאל תעבשנ רשא תאזה ץראה
 23 אלו קרתא ושריו ואביו ! שבדו בלח תבז ץרא
 רשא לכ זרא וכלה אל ךתורתבו ךלוקב ועמש
 תא שא ארקתו ושע אל תושעל שכהל התיוצ
 24 ריעה ואב תרוללפה קרנה ! קראזה קדערה לכ

 הילע שכימחלנה םכידשכה דיב הנתנ ריעהו הדכלל
 | קדיה זררבד רשאו רבדהו בערהו ברחה ינפמ
 2% הנק הוהי ינדא ילא תרמא התאו !קדאר ךנהו
 דיב קדנתנ .ריעהו םכידע דעהו ףסכב הדשה ךל
 26 !רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו : שכידשבה

 27 לרב אלפי ינממה רשב לכ יהלא הוהי ינא קדנה

 שת קם זץ ד

 19. לודג 18, 23: 72, 76, 50, 93, 84, 80, 93, 95: 96: 99 7:
 100, ,5- 128.30 זו ד זז

,4 271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,244 ,224 ,221 ,210 ,196 ,182 
 204,384: ץזותמס 2, 168. | הציעה 2.96 4. היללעה

 172, 224, 292 -- הלילעה 30. | ךיניע , 80. = תוחוקספ ,6
10 ,101,112 90 :95 :93 ,84 ,80 

 168,170,177,196, 226, 227, 2%, 260,204, 184 -- תוחוקפ רשא

 182 -- תחוקפ 258 -- תוחותפ 109. | יכרד -- ר קמוס ב 1.
 אינב 128 -- ינב הי 6. םכדאה 96, 107,154,108, 22%, 8

 תוגזק. 288, 204, 602, 658 ; קוגותס 201. | ויכרדכ שיאל יכרדכ 5.
 וכרדכ םטתס 2. |

 20. חתמש תתא ז:זז,1ף4,178 -- תתוא 2

 224: קזנגהס 04 -- תותוא 76, 89: 95: 96. 1
 170,181, 244, 264, 283: 294, 184. | םביתפומו 1, 4: 24, 30 2
:7 170 ,154,158 ,136,150 ,112 ,107,100 ,96 99:42 ,75 

2942 ,283 279 ,278 ,271 ,270 ,200 ,264 ,252 ,227 ,22% ,192,187 

 286, 290, 292, 204: 184: 659: 664. םכירצמ , 4. דעו

 165: קמעגס 201. הזה ב לארשיב 104 שעתו

 1, קזומס 177. | םבש ,זסז.  םבויכ טק.145 0ז -- םבויהכ 9
 93: 95ָ 6% 196, 222: 252, 384 -- םכוי (טק. עג< 14

 21. אצותו 4, 72, 70: 80, 84, 80, 91, 94, 6, 107, 100, 2

 ו 158,170,172,173: 175, 178, 182, 100, 223,

 244, 283: 204,384: קמממס 30,113,141,177 ; (ס6 0,

 תא זי,151. .ךימע ף0. תא 27, 27000800 5, 102, 100,156)
 151,178,18ז,196.  היוטנ --(6) -- ץראמ ,177. | םכירצמ ,

 170. | תרתאב 2, 80,993, 95,111,115, 140, 154,196, 221, 2

 242, 384 -- תתואב 72,114, 182, 251 -- תותואב 76, 89,906, 2

 17% 181, 264, 283,294: קעונתס - םביתפמבו 22

2 :10 ,95 ,93 ,91 ,50 ,84 :83 ,82 232 :19 :4 :2 

,240 .246 ,244 ,224 ,223 ,210 ,181,196 ,149,151 :129 ,126 
 279,184: קוגמס 168 -- פו ב 80 -- םכיתפמו זזז. - תרותאב

 םביתפומבו , 109. | דיב 100, 150, 246. | קזח 170. | ערזאבו
 101,102, 149: 384 -- א \ 19, 72,107,10ְ,150,170, 16, 1

4 ,1 .02] 60 .80 601.17 .718 .224 

 22. ןתיו 19. - םבהל :%--ה 7.285 10. תאוה ,8
 שכתבאל 2; 4: 19: 20, 72, 80, 82, 84, 01, 93, 95, 96, 101: 2

,,,,ָ, 0,590 ,7,10,110,111,115,128ְ10 

 182,197,196. 223, 224,230, 251,2%8,260, 264, 204,184: קז!תוס

 168. - תתל םכתובאל , 6.
 23. ושריו ואביו [טק. :8- 112. | ושריי) 2, 102, 173, 180 ; 6
 24 --שירו 115. | התוא 3,112,168. | ועמש קזנמס תעמש 6.

 ךלקב ףז , 141,150, 210 ךיתורותבו 96, 227 -- ךתרותבו

2 ,150,169 ,149 :145 ,115 ,112 ;80 :72 :19 :4 ;2 ,1 

,4 271 ,270 ,264 ,260 ,258 ,251 ;252 ,249 ,220 ,224 ,210 ,187 

 278. 659 'ק, 664: קזותס 110,158, 201 ; סת ז41--ור טק

 3:91, 112 -- ךתרתבו 82. אל 1%-- אלו 180,226. | תא 1"--
 תאו :%0. לכ 72,250,1%. | התיויצ 150 -- תוצ

 178,2%8,664.  םכהל ,178,253 --ה 0.140 24.  תשעל 2

 -- תושעלו 201. | אל 2%--אלו 10, 23, 72, 93: 96. 99: 4
 172, 175,187, 198, 224, 246, 20, 270 ; 0186 154 -- אול 4

 םכתוא 3,94,112,111,158,172. | הערה לכ תא הערה 1.
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 הדוהי ירעבו פכלשורי יביבסבו ןמינב ץראב שםכידע

 בישא יכ בגנה ירעבו הלפשה ירעבו רהה ירעבו

 ; קדוהי שכאנ שתובש תא

6 

 ונדוע תצוהו רינש והימרי לא ?דוה' רבד יהיו 1

 קדוהי רמא קדכ ! רמאל קדרטמה רצחב רוצע 2

 ארק !ומש הוהי הניכהל התוא רצו הוהי השע

 ! םתעדי אל תורצבו תולדג ךל הדיגאו ךנעאו ילא

 ריעה יתב לע לארשי יהלא קדוהי רמא קרכ יב 4

 תוללפה לא זכיצתנה ּהדוהי יכלמ יתב לעו תאזה

 םידשכה תרא שחלהל םיאב ! ברחה לאו 5

 יפאב יתיכה רשא םשדאה ירגפ זרא םשאלמלו

 לכ לע תאזה ריעהמ ינפ יתרתסה רשאו יתמחבו

 זכתאפרו אפרטו הכרא הל הלעמ יננה :שכתער 6

 תא יתבשהו ! תמאו שכולש תרתע זכהל יתילגו 7

 זכיתנבו ללארשי קרובש זראו קרדוה' תרובש

 ואטח רשא שכנוע ילכמ שיתרהטו : הנשארבכ 8

 רשאו יל ואטח רשא שהיתונוע לוכל יתחלסו יל

 קרלהתל ןושש פבשל יל קרתיהו :יב ועשפ 9

 ת6 עז א.

 השעו קצומס 201 -- טק.135 342. | הוהי 2% 210, 246, 2, +2

 514 515, 562. 574, 642 -- 6616 240 -- ינדא 356.  רצי

 82,210. התא 2; 4, 30, 72, 84, 03, 94, ,,+2\8
 258, 260,270,283. - הניבהל (סת6 130.

 3. ךנאעאו ף- ךלא 3. | תלדג 141,1%4,227 -- תולודנ 22

,4 2589 ,253 ,240 ,158,187 ,112,150 ,72.89,91,93,96 :4 
 260, 271,284; קזנמס 11ג. | תורוצבו 3. 4. 72 1 93, 2

 150, 158, 240, 251, 658 ; (ס88 96-- תרוצבו 78%

 260 -- תרורצנו 116, 149, 4. אלו 72: 96.

 1 55 160, 168, 172, 176, 225, 226,258, 260,601 -- אלא 4
 200 -- אל רשא ,

 4. לארשי יהלא -- ילא 14%. | *הלא ילא 04. | םביצותנה 3, 4
: 0 ,2%3,2%8 ,261 ,240 ,210 ,115,116,158 ,112 ,102 ,96 

 םכינותנה 150. | לא -- לע 4. תללסה 154 -- תוללופה

 ה 2 ד ג כ 155: 158, 224, 240, 283 -- תללופה 6.

 לאו -- לעו 4
 תרא 1"-- לא בפ, 5. םםיאבו 0.

 ירינפ 115 -- ירגיפ 154. | םכדאה -- םכישנאה 9

 226.  יתכה 72, 89, 102,112,1ב,178, 226, 246,250 4%

 260 -- יתיכיה 154. - רשאו --ו ,1%0.  יתרתפה -- יתריפה 6

 -- יתרסה 2 \

 6. הל -- ךל הכורא 4, 72, 93, 96, 10, 6

6 ,253 ,261 ,240 ,224 ,187 ,182 ,172 ,158 :155 :154 :139 

 270, 4סס -- ננתוס הברא 89. | םכיתאפרו 1, 2: 3: 4, 23, 24, 10, 2

6 .13 1 :1 ,90 ;90 :94 :93 :91 ,89 ,84 ,82 

210,230 ,182 ,178 ,149,150,155,158,175,176 ,141 ,126 

279 ,205 ,200 ,283 ,279 ,271 ,270 ,260 ,260 ,28 ,254 :253 :252 

 3סס '17, 664 -- םכיתפרו 7. יתליגו < 149 -- יתלגו 6

 178 -- יתיליגו 89,150, 154. | תרטע קזומוס - םכולש , 12

 -- 8 תמאו -- ת קזווגס םכ

 7. יתבשו 172 -- יתובישהו 112, 150, 158 -- \'תבישהו , 2

271 ,260 ,264 ,260 ,2%8 ,262 ,246 ,201 ,180 ,173 :155 ,114 :93 

 קזותוס 82 -- יתובשהו 101, 224,249, 284- | ["רובש תראו לארשי
 הדוהי < 4 הדוהי טק. *ג- 4 תרובש תאו לוג

 לארשי -- תו םכלשורי 84 םביתינבו 1, 2, 3: 4, 23, 72, 2

8% .114,115 ,113 ,94,996 :80 

; 284 ,27 ,264 ,260 ,258 ,253 ,240 ,224 ,210 ,201 ,187,198 ,182 

 קעומס 141 -- םכתינבו 30, 93, 158,178 ; קזוותס 82 -- םכיתונבו

 5 הנושארבכ 89,906. ,,,ָ,,, 5 52

2 + ,264 ,260 ,253 
 כ 9 יכל = = יתחלסו , 126, 180, 224, 226. | לכל

9 2 90 :93 ,91 ,89 ,84 ,82 ,72 ,10 ,4 ,1 

 150, 154, 158, 173, 175%, 182, 228 תוגזַאפ. 2%8, 260, 6%,

 659" תי; קתותס 2,128,141. | םכהיתנוע 1, 4, 23, 24, 7,

 283, 286, 20 -- םכהתונווע 96 -- םכהיתונווע 154 -- =כנוע %

 -- םכתונווע 14%. יל 2% 30 -- ךל 1550.  רשאו -- רשאו לפו 0.

 ₪ א

2989, 4. 

 (2 ג ע- 1.

 תושעל יבל לע התלע אלו םכיתיוצ אל רשא ךלמל
 ! ;רדוהי תא יטחה ןעמל תאזה זרבעותה

 36 ריעה לא לארשי יהלא הוהי רמא הכ ןכל התעו
 לבב ךלמ דיב הנתנ שירמא סכתא רשא תאזה
 37 תוצראה לכמ סכצבקמ יננה : רבדבו בערבו ברחב

 לודג ףצקבו יתמחבו יפאב שכש םשכיתחדה רשא
 ! חטבל שכיתבשהו קדזה שכוקמה לרא םשכיתבשהו

 :: יתתנו !םכיהלאל שכהל היהא ינאו שעל יל ויהו

 זכימיה לכ יתוא האריל דחא ךרדו דחא בל םשהל

 40 שהל יתרכו !כהירחא סכהינבלו םשכהל בוטל

 יביטיהל שכהירהאמ בושא אל רשא םכלוע זרירב
 :ילעמ רוס יתלבל שכבבלב ןתא יתארי תאו שכתוא
 41 ץראב םכיתעטנו םשכתוא ביטהל שכהילע יתששו
 42 וכ יכ + ישפנ לכבו יבל ללכב תרמָאּב תראזה
 לכ תא הזה שעה לא יתאבה רשאכ הוהי רמא

 טשהילע :איבמ יכנא ןּכ זראזה קדלודגה קדערה

 43 הנקנו : שפהילע רבד יכנא רשא הבוטה לכ תא
 הממש םכירמא שתא רשא תאזה ץראב הדשה
 ! םכידשכה דיב הדנתנ קרמהבו םשכדא ןיאמ קשה
 44 דעהו שכותחו רפסב בותכו ונקי ףסכב תרודש

 תו

 ז 60, 154, 172, 173, 175, 178, 182, 210, 224, 242, 252, 4
 2000 260, 270, 4. ךלומל 4,112,263, 2%8,260,281 -- שאב

 30 -- ךלמל שאב 154. | םכתיוצ 2, 30, 82, 93; 94, 224 -- ךיתיוצ

 187. | אאא תושעל 171 -- םבהל תושעל 148. | איטחה
 72, 89: 91: 2 ף0.דזכ)דפס,1ח4:ו72, 173, 178,226, 253, 00

 264, 356, 659 כ : קונוס 82, 176. 201, 08 ; (0766 128 -- אטחה

 175- תא 3%-- א טק. 4 4 הדוהי 10. ע8. 17% ---

 לארשי 140. 271 2, 4
 36: ןכל ,115 -- ןכ אל 1. | ריעה לא , 187. | רעה 58

 םכתא -- ונתא 187. | םכירמוא 112. | בערב 82, 52

 270, ךסס ; םטמס 108,201 -- ) [טק.14- 4

 37. שבצבקמ -- צ קגומס ע 99. | םכיתבשהו 1%-- םכיתבישהו
 1, 84, 80, 102, 1ף0,178,152, 2068, 260, 264, 260, 280 ; קז!תגס 2

 -- םכיתבשוהו 40 ; קונוס 72 -- םכיתובשהו 101,253, 284 ; קזנמוס
 141 -- םביתובישהו 158, 249, 271 4. | םכיתבשהו - - לא , 19%--

 ע5 ַנז40. | םביתבשהו 2"-- םביתבושהו 102, 2%4 -- םכיתבשוהו

-- 281 ,264 ,260 ,258 ,249 ,173 :158 ,59,112,114,150:155 .72 
 םביתבכשהו 145, 1.

 248. ינאו םכעל יל ,96. | יכנאו 80,150 -- 'נ 0.18 24.

 39. דחא ךרדו ,72. | יתא 1, 2, 4, 30, 72, 89, 93
 צפק גנפ.ד0,ז54כ 082 08,182: 105, 2100 224, 2520 268 0.

 40. הירחאמ 14. יביטהל 1 2 4: 72: 89: 03, 102,

 149, 150, 178. 249: 252, 258, 260, 264 --יבטהל 201. | םכתא
 1, 24, 10, 72, 82 84, 80: 01, 03, 101, 115, זז6, 1289,

0% ,258 ,254 ,253 ,246 ,242 ,182 ,178 ,175,176 ,158 ,154 ,150 

 264, 270, 277: 290: 6ָצ9. | תאו -- רשאו 1. | םכבלב 40, קוס
 72. 40, 41. םכתוא -- (9) -- תאו ,

 41. םיטיהל 2, 23, 40, 82, 84, 80, 06, 102 9 5

 172,210, 240, 262, 253 ; קזנמס 128. | םכתא 1, 2, 10, 72, 2

.0 ,289 ,240 ,242 ,224 ,182 ,158 ,150 ,116 ,115 ,94 :01 80 ,94 

 םכתעטנו 4- יבבל 3, 249 : סנ₪ 154 -- ובבל 4

 42. יתאבאה 24. | הוה -- הנה צופסשטת 04. הערה בוטה 1.

 הלדנה םכ ת,דדס] 0, נ72, 10 270 200,203.

 תאזה הלודגה , :.  תאאזה 140. יכנא 1"--ינא 1. םבהילע ו"
 = פט נק. 4. לפ 27.89. 5 רשא :תראוה 93. | :לבוה 4

 112,182.  םכהילע -ה קת.
 1. 0 ,םכביפסוא 12. אוה 116,210. - המהבו
 -- ה 27 טק. 86 01108 112 -- אאא המהבו 82 -- המהב ןיאמו
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 44. בתכו 1.93.  םכתחו 23 --ונב םכותחו 187. | םכידע רעהו

 -- םכידעהו 1. ןימינב :סז, 112,112, 252, 271, 279, 283, 49

 286, 659 -- ןמיניב 4 וביבסבו 4. םבילשורי 6.

 ירעבו רהה , 4. רהה טק. 48 128 -- בגנה רהה
 הלפשה לשה ,.

 1. ונדע 226, 269, 4.

 2. הוהי השע < 4. השוע 96.112,164; קזותס 141 ---



0. 

 יכ : ונקדצ הוהי הל ארקי רשא | קרזו חטבל 7
 אפכ לע בשי שיא דודל תרכי אל הוהי רמא הכ

 שיא תרכי אל שכיולה םכינהכלו : לארשי קריב 8

 לכ חבז השעו החנמ ריטקמו הלוע הלעמ ינפלמ

 : רומאל והימרי לא הוה' רבד יהיו = !  םימיה גט
 תאו שפויה יתירב תא ורפת שא הוהי רמא הכ 20

 ! פתעב הלילו שכמוי תויה יתלבלו הלילה יתירב

 ךלמ ןב ול תויהמ ידבע דוד תא רפת יתירב םשכג 1
 רשא :יתרשמ זכינהכה שכיולה תאו ואסכ לע 2

 ןכ שכיה לוח דמי אצלו שכימשה אבצ רפסי הגל

 יתרשמ זסכיולה זראו ידבע דוד ערז תא ;רברא

 אולה  :'רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו :יתא
 תוחפשמה יתש רמאל ורבד הזה שעה המ תיאר

 ןוצאני ימע תאו סשססאמיו שהב הוהי רחב רשא
 םכא קדוהי רמא הכ |: םכהינפל יוג דוע .תויהמ 25

 אל ץראו שימש תוקח קדלילו םשכמוי יתירב הל

 תחקמ סאמא ידבע דודו בוקעי ערז ג :יתמש 6
 יכ בקעיו קחשי שכהרבא ערז לא כילשמ וערזמ

 ! םכיתמחרו שתובש תרא בושא

 ₪ ם רט

 1465 (2 ה. 1. ןפאפא

 ככ תא ועמשי רשא ץראה ייוג לכל תראפתלו

 לע וזגרו ודחפו שכתוא השע יכנא רשא הבוטה
 : הל השע יכנא רשא שכולשה לכ לעו הבוטה לכ
 10 םשכתא רשא הזה שוקמב עמשי דוע הוהי רמא הכ
 ירעב המהב ןיאמו םכדא ןיאמ אוה ברח שירמא
 םלדא ץאמ ערומשנה םכלשורי זרוצחבו קרדוהי

 11 החמש לוקו ןושש לוק : המהב ןיאמו בשוי ןיאמו

 הוהי תא ודוה םכירמא לוק הלכ רוקו ןתח לוק
 שכיאבמ ודסח םכלועל יכ קדוהי בוט יכ תרואבצ
 ץראה תרובש זרא בישא יכ קדוהי זריב ?רדות
 ז2 תואבצ קדוהי רמא הכ + הוה רמא הנשארבכ
 דעו םשכדא ןיאמ ברחה קדוה זכוקמב זדיהי דוע
 : ןאצ םפיצברמ םכיער זדונ וירע רכבו קדמהב
 14 ץראבו בגנה ירעבו קדלפשה ירעב רהה ירעב
 הנרבעת דע הדוהי ירעבו שכלשורי יביבסבו ןמינב
 ! ;דוהי רמא הנומ ידי לע ןאצה

 14 רבדה תא יתמיקהו הוהי שכאנ שיאב םימי הנה
 זריב לעו לארשי קריב לא יתרבד רשא בוטה

 15% דודל חימצא איהה תעבו שהה םכימיב : הדוהי
 : ץראב קדקדצו טפשמ קדשעו | קדקדצ חמצ
 16 ןוכשת  סכלשוריו קרדוה עשות שהה םימיב

 צב 212 2 5 ס 10 א 24

 116 -- טק, 148 השעו -- השעו ליכשהו ךלמ ךלמו 4: לע

6 :275 :330 2 ,204 ,200 ,28 2530 ,250 ,249 ,246 ,201 ,14% 

 404 500, 526: 511: 559: 570, 597: 607, 616, 612 --- תג. 4
 ליכשהו ךלמ ךלמו 89, 182. | ץראב , 20

 16. םבהה 06 אוהה 96.  הדוהי , 109 -- הדוהי לארשי 6.
 תבלשוריו 0.186 173 -- םכלשור [טק.144. 82 -- לארשיו 224 --

 םכילשוריו 96, 109,154. = ןוכשת -- שת [טק.145 82 -- ו , 2
2,,ָ,ָ,ָ ,139 ,116 ,94,109:113,115 :91 :89 :84 :72 

 226, 227, 253, 2ף8, 200, 264, 4. ומש הז 15090 14.
 הל -- ה טק. 186 ף3 -- תטמס ול 632 -- , 14. וניקדצ 93: 6,

 150,155, 158, 22%, 226 ; קזנתס 4

 17. 00. ,178. - בש" 3: 4. 293: 4, ,,

 2%8, 283 -- בשי ינפלמ 4. אסכ -- אס טק. 24. 1. תק
,150,155 ,112,116 

 1 הלעמ , 4. הלע "2, 91: 93: 94: 99.

60 ,2585 :253 2 ,240 ,246 ,242 ,224 ,182 ,172 ,128,141,158 

 260, 271: 279, 283, 284, 286, 300, 659 -- החנמו הלוע 0.

 השועו 112,150 4 חבז , 4

 19. והימרי , 82.  רמאל 3, 30: 72: 84, 91, 93.94.96 2,
,21 ,271 ,260 ,260 ,258 ,253 ,210,224 ,126,141,150,158,178 

 664 ; קענתס 19, 20. הוהי - - - - לא , 7.

 20. (סתותנ, 20, 21,22, 23 21 4. םבתעב 1.

 21. כו רפות 4, 72, 89, 02, 36, 102, 2, 1

 154:159, 172,173, 201, 246, 240, 253: 10106 2. ךלומ 2, 4

 4 לע , 84 -- לע בשא 1ף0. | םכיולה םכינהכה ₪ 6

 םכיולה 58 72. םכינהבהו 190 -- םבינהכה תאו 187, 4.
 22. אל -- ול 187 -- אל א 91. לח 2.82.  הברא תא 72.
 תא , 39... ,דיוה 279 ה-:הוד הרה זז. .רידבע 2802: תא \150-=

 יתוא 2%8;4,112, 271,283 ; קזנתס 1.

 23. הוהי , 4. איבנה והימרי 0, 72, 4.

 24. אלה 1, 2, 3: 4: 23, 30. 72, 84, 89: 93, 96, :סז, 2

(6 ,224 ,154,158,172,178,182,187 ,128,141 ,3,114,126 

 249, 252, 254, 258,260,264.  יתיאר 0. המ , 93 -- ןמ 4.

 תחפשמה 154 -- ה . 30 -- תחפשמ 4 ןוצאני 10. ץ?%- 00

 -- צ ק.זג8 113: - 4 תויהמ , 2.

 25. הוה תוקוח 4,96 -- תקוח 4.

 26. םםגו בקעי 4, 72, 84, 91, 0%

 224, 253, 258, 260, 264, 283, 292, 6% 1 למ. | סאמא -- ס קנזס
 כ םבילשמ , 116,602 -- םכילשומ 84,112, 283, 1.

 קחשי -- קחצי 72,150: תטמס סב -- קחציל 168 זחגזפ. 6₪ 0,
 בוקעיו 116. | יכ -- םכא 96. | בשא 2

 17ו,173,178, 210, 225, 246, 252, 253, 260, 264, 271 4, 6%9'ק
 קזוזחס 84, 128, 182, 224 -- ) ,2 םכיתמחירו 150 -- * \ 4.

 ף. יל --יל םבהל ןוששל 150,187 -- ןוששא
 הליהתל 4, 96,158 -- הלהתלו 139,187.  לכלו,224. - ןועמשי

 201. הבוטה 1:%--ו.93. הבוטה --(7) -- רשא 2, 
 הבסה 1.  השע 1" 2"-- השוע 112. | םבתוא 176 --ו 2
6 2,,, ,101 ,96,100 25 :80 .84 22 :10 ,24 .23 

,251 ,252 ,246 ,224 ,176:178,195 :141,150,158,172:175 
 260, 264, 269, 270, 271 3, 290: קחוומס 128. | לכ "5.

 הל -- ךל 72 -- םכהל
 10. הוהי ינדא 150. | םכירמוא 2: תצוחבו < 112, 154 -
 תוצוחבו 4, 96, 112, 11%; 150, 158,187 -- תצחבו 182.  םכילשורי
 ף6,115.  תרמשנה ג -- תומשנו 1. | ןיאמו בשוי , 126. | בשוי

 טק. 18 82 -- ! \ 1, 30, 72, 93; 99, 224, 249-

 11. לוקו 1%-- לוק 4,150,168. | םכירמוא 96,112
 182,187,226, 252,251. תא 1% 4 -- 28 115. - הוהי

 242. - יב 72.2%-  םביאיבמ 4, 24, 30, 72, 54, 89: 93: 6%
2 ,1789 ,176 ,175 ,128,140,172 ,116 2 ,113 ,102,112 
42 270 ,270 ,260 % ,254 ,253 ,2%2 :240 ,224 ,201 .187,195 

 286, 290, 664 -- א קוומוס * 99 -- םכיאיבמו 5 1,
 246,355 : קזגומס 154,173 -- םכיאבמו 126. = תיריבב 1066 4.

 בישא קותוטת םבישא 115 -- בושא 226, 227 : קזוזמס 4
 הנושארבכ ף3, )6, 112,113,158,168,178.2532, 10166 2:
 12. תרואבצ , 3- דוע םטפס דע 4. יו-יו 1?
 המהב דעו -- המהבו 115. | דעו -- ןיאמו 1%0. = לככו -
 וירע קזנמס ברע הונ , 180 -- הזו םביעור 72, 2
 1505 םכיצברמ , 178 -- םביציברמ 4, 40, 72: 89, 5
 זז 158,173: 176,182, 226, 227, 22,204 קנומס 1ו3--

 םביציברמו 253: 258, 0. ןאצ , 4.

 13. ירעב 2*-- ירעבו 1, 4, 40, 72, 84, 6
 192, 201, 210, 224, 22%, 227, 228, 246, 262 ; קננתס

 ןימינב 2 1789. | םבלשורי יביבסבו הדוהי ירעבו <

 יבבסבו 9. םבילשורי 96 -- םבלשורי ךשי - ירעבו 2"
 =- ץראבו דוע 72: 93, )6, 112, 116,120,150, 173:

 224, 2%3,258,260: קנומס 82,154. - הנרובעהת
 הנמ 5% רמא -- םכאנ 6.

 14. םכואנ ז09. - הוהי + יתמקהו 2, 23: 24, 10, 82, 2
 ף1, 93: 94, 99. 199 116(, ,,9

270,779 ,251 ,252 ,210 ,210 ,44,150:154,155:172,176,195 1 
 288 1, 280, 1'100, 659 -- יתומיקחו 112, 158, 28 -- יתומקהו
 100 187, 249, 258: קונוס 168. | תא , 201,2%2. | בוטה +106-
 ₪ בוטכ ףָּג -- בוטה תא 182. | לא -- לע 150, 37%. | תיב ו
 -- תיבב סַָג- | תיב לעו לארשי , 8ף- | לעו -- לאו 5%

+ 10716 ; 246 

 15. םכהה

 וה 115.  תינצי 9.
 אוהה 2, )ז,10ז,141,178 ; קזונתס 128-=
 הקדצ -- קידצ 30, 72, 150 -= %אהקדצ



 6 אא אזצ ד

 ירחא קדוהי זראמ והימרי לא היח רשא רבדה 8

 רשא םנעה לכ תא זרירב והיקדצ ךלמה תררכ
 תרא שיא חלשל :רורד שכהל ארקל שכלשוריב 0

 קכישפח -הירבעהו ירבעה ותחפש תא שיאו ודבע
 ועמשיו = + שיא והיחא ידוה'ב שכב דבע יתלבל 0

 חלשל תירבב ואב רשא םפעה לכו שירשה 'רכ

 יתלבל שכישפח ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא
 ירחא ובושיו | ! וחלשיו ועמשיו דוע שכב דבע 1

 וחלש רשא תוחפשה תאו םידבעה תא ובישיו ןכ
 יהיו ! תוחפשלו וכידבעל סכושיבכיו סכישפח 2
 הכי !רמאל קדוהי תאמ והימרי לא הוה' רבד 3

 תא תירב יתרכ יכנא ילארשי יהלא זדוהי רמא

 תיבמ םכירצמ ץראמ שכתוא יאצוה םכויב שככיתובא
 שיא וחלשת כינש עבש ץקמ : רמאל םכידבע 4

 זכינש שש ךדבעו ךל רכמי רשא ירבעה ויחא תא
 ילא שככיתובא ועמש אלו ךמעמ ישפח ותחלשו

 ושעתו שכויה שתא ובשתו : םכנזא תא וטה אלו 5

 ותרכתו והערל שיא רורד ארקל יניעב רשיה תא

 ובשתו |: וילע ימש ארקנ רשא תיבב ינפל תירב 6

 ל

 10 םבישפחה 106 -- ישפח שיא - - - - = םכישפח , 6.

 107,228, 384. | דובע ₪. ירוהיב קזותוס הדוהיב 1%1 -- ודוה
 80 -- ב 4

 10. עמשיו 129. | םכירשה לכ 58 244. - לכ 1" 180. | ואב
 טק. 25 244 --ואבב 150. | ודבע ,120. שיאו -- תאו 1.
 תא 2", 102.  םבישפח , 116 --םכ , 107 -- הוהיא םםישפח 7

 יתלבל , 95- | דובע 80,10פ.- | דוע ,\ 151, 224 -- שיא 1.

 1ז. ןבשיו 2, 3, 10, 72, 80, 80, 01, 94, 95, 6 4

 וש, 116,136, 150, 170,178,182, 106, 22%, 2%2, 264, 100 1,
 294, 605.  ןכירחא 76, 84,932, 107; 155, 158,177, 108, 201. 223,

 225, 244.  ובישיו -- ובשיו 1, 2, 3, 23: 67, 83, 94, 99, 100 2

1 .246 2 ,225 ,128,130,151,155,172,176,187,196 ,114 
 252, 271 4, 1'288, 204, 60% -- תרא שיאו ודבע תרא שיא ובישיו

 ותהפש 384. | םבירבעה ,129. - תוחפשה תאו -- תוחפשהו 95-

 זרחפשה 80. | םכוחלש 2, 4, 18, 8093. 95, 6
 145,151,172,173, 201, 221, 244, 250, 184 -- אוהלש 1, 18

 -- םטתס םםחלש 223.  ישפח ג01 -- םבשפנל םכישפח 6
 םכושבכיו 72.,1,50, 76, 80, 80, 91: 92, 95, 96. 4 100

7 8% ,129 ,125,126 (110,111,112,113,115,116 

,210,221 ,201 ,105 ,181,182 ,170,172,173,177:178 ,158 

 252; 270, 271 4, 278, 292,294. 384, 659 'ק--- םבשיבכיו 2:0 8

 -- םכשבכיו 2, 196, 2%3, 260, 264 -- !שבבי| 600 -- םכ שבכתו 4

 ואת. -- םםתא ושיבכיו 4. /

 13. הוהי , 50. | יתירכ קנווס 80 -- א יתרכ 4 -- יתרכ צא 4
 תא \ 40, 129, 187 -- םכע 191. | םככיתבא זז, 4, 19, 30, 50, 2

 76, 80, 82, 80: 93: 94, 95, 101, 7. ו 1נז,זוף,116,ו3ז40

% ,244 224 1%0,151,154,170,172,177,178,182,191 

 249: 252: 258, 260, 270, 204. 384 -- ' )12  -- בא !טק.ז8 .
 יא'צוה 2,4,18,19, 22, 10, 60, 72, 80, 89, 91, 5," 7,

12 120,136 ,125,120 ,116 ,108,110,111,112,115 

2 ,198 ,196 ,187,195 ,182 ,154:158.172,173.177,178,181 

 244, 252,252, 278, 260, 264, 260, 271 4, 202, 24; קזגתוס 2
 -- יאיצה 109 -- 'תאצוה 170. | םכתא 1, 23, 40, 50, 72, 70,

88 ,108 ,107 ,101 ;93 ,1( ,84 ,82 ,82 

 176,177,144,150,151,154,168,170,172,17%,ו78,ו82,זס80

 106, 224, 244, 250, 262, 2ף8, 200, 270, 28ָג, 204, 184- ץראמ

 םכירצמ -- םבידבע תיבמ 14. םכירבע תיבוכ , 64. [-ריבמ

 -- תיבמ מאל 100. | רמאל -- ל טז 1 2.
 14. ץקמ -- וחלשת זס. עבש -- שש 201 תוּגזק. םכינש ,

 80 -- (טק. 86 12%. שיא , 115 -- שיא תא 1%8. תא זו
 112, 7- והיחא 4 אירבעה ףס. רמי -- דבע 5%-

 ויתחלשו 96 -- קזותס יתחלשו ף%. | םבישפח סָּג. | םככיתבא \,
 2, 4, 19, 10, 50, 60, 72, 76, 80, 82, 8ֶט,ףו,ף107,94,9%,ו0.וו

,224 ,182,191 ,172 ,116,128,136,164 15 

 246, 249, 253, 2%8, 260, 270, 283, 294 -- ,% ילא ,
 394. - אלו 2% 4. | םכנזוא 6.

 1. ובושתו 4, 60, 76. 84, 8ָס, ף, 90, 1 +
 , 1, 5 196, 224, 244 קזותוס 82,141

 2 א

 זפתתא

 ידה כני ורב אינ

6 

 1 רצאנדכובנו הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה

 תלשממ ץרא תוכלממ לכו וליח לכו לבב ךלמ
 ככ רעו םכלשורי לע שכימחלנ שכימעה לבו ודי
 2 ךלה לארשי יהלא הוהי רמא הכ |! רמאל הירע
 וילא תררמאו קרדוהי ךלמ והיקדצ ללא זררמאו
 דיב זראזה ריעה תא ןתנ יננה ץדוהי רמא זדכ
 ודימ טלמת אל התאו !שאב הפרשו לבב ךלמ
 ךלמ יניע תא ךיניעו ןתנת ודיבו שפתת שפת יכ

 ! אובת לבבו רבדי ךיפ תא והיפו הניארת לבב
 4 רמא הכ הדוהי ךלמ .והיקדצ הוהי רבד עמש ךא

 % זרומת שולשב : ברחב תומת אל ךילע ;דוהי
 ויה רשא םכינשארה שכיכלמה ךיתובא תופרשמבו

 רבד יכ ךל ודפסי ןודא יוהו ךל ופרשי ןכ ךינפל
 6 איבנה והימרי רבדיו

 הלאה םכירבדה לכ תא הדוהי ךלמ והיקדצ לא
 7 זכלשורי לע שכימחלנ לבב ךלמ ליחו : םכלשוריב
 הקזע לאו שיכל לא תורתונה הדוהי ירע לכ לעו
 ! רצבמ ירע הדוהי ירעב וראשנ הנה יכ

(2 

 ל ו הש

 ז. הוהי--י (1ק.135 3. | רצנרכובנו 24, 67, 94, 120, 10%, 2
 260, 270, 277, 279. 284. 286, 290, 659 -- רצנ רכובנו 0
 רצארדכובנו 84, 93, 6, 100, 102, 112, ,,,,

,2 5% 210 ,182 :175 ,160 ,54 1 
 200 "1, 601 602 ; קזומס 3 -- רצאר דכובנו 1, 2, 30: 99 2

 126,158,168,178,180,187,198, 224,258, 266, 264---רצרדכובנו
 116, 227 -- רצר דכובנו 145.155, 201,289 -- 154--נד קי

 136 82,91. - תכלממ 8,115,182, 246.  ץראה 5
 ותלשממ קזעמס 168. | םכימעה םכעה 4. | שבילשורי 6.

 לבא 115.  הירע -- הדוהי ירע 6.
 ב ול הכפכ זס ולה דג 32. 20 72: 0006
:22,240 ,2289 ,7 ,22% ,224 ,116,116,150,158,182,187,105 

 252, 271: 253: 2 286, 6593 קוומנס 82, 128 ; (010 4. לא --
 הכ וילא 89.  והיקרצ --ו \ 277 גוש. = ןתונ 6,112,284.

 תא -- תא ה תא 2 הופרשו 1.

 3. אל ,187. - םכדימ 150. - שופת 4, 96, 112,242, 6
 שופתת ף6 -- שאפתת 24. יניע -- ךיניע 93 -- ינע 6.

 הנארת 213,260, 264. | והיפו קזומס ךיפו 0. והיפ תא ךיפו

 רבדת < 6. תרא 2% 015 150 -- לא 1ף4-- םכבע 4
 רבדת 96 -- רבדו 158 -- רבדיא 168.  אבת 0 ו

00 ,2%0 ,252 ,246 7 ,5 ,140,150 ,112 ,6 = 
 264: 16 תבקש 0-

 4. ךילע הוהי -- ךילא 0.
 4, <. תומת םבולשב : ברחב , 5.

 %- תופרשזנכו 2; 2 222 6 112,1%5,171:175.224,270)

 288, 297: 156. 602 : קזנומס 82 ; םטחס 3 -- ב ,158 -- ר טק. 18
 ף- | ךיתבא 1, 4, 10: 72, 82, 84, 80; 2 ף6, ף0,101,113: 2

2 ,264 ,200 ,28 ,251 ,262 ,224 2 1170 
 םכינשארה ,, 40 -- םכ , 144 -- םםינושארה 57

 268, 260, 264 -- ופרשי ןכ םכינושארה 6 ןכ קזותס יכ -
 ךל -- ךילע 650 11. | יוח 150 -- יהו 1ֶדָב- | ןדא 253,260 4

 ודפסו 9. רבד קזנמס רבדא 1. םכאנ יתרבד ינא , ז-
 6. הדוהי הוהי 197. םבילשוריב

 7. םבימחלנ -- לנ 0ק.145 ףז -- ל טק. ג 6. לע 8
 72. | םםילשורי 96. | ירע 5 72. | תורתנה 1, 40, 9

 149 -- תרתונה זוָג, 114, 182, 224 -- םכירתונה 145. | לאו 6.
 שיכא 1- רצבמה 6

 8. רבדה ,129. | הימרי 86 -- והימרי ימי 72. | ירחאכ 0.

 תורכ 4, 72. 76, 80, 89; 93, 107, 108, 100, 110, 111,112, 2
,224 ,196 ,187 ,181 ,17073 ,12%,120,136,149.155,158 

 240, 253: 255: 260, 264, 28, 484; קזותוס 141,177, 244-
 ךלמה ,, 93 -- הוחי ךלמח 60%. | תא -- תאל 224--לא ,

 םזותגס 72 ; תטמס 196.  םכילשוריב 66, ף6, 107, 109 -- ותא
 אורקל 4, 84, 89, 95, 96: 112, 129,150,158,168,182,19 6

 220, 2%2, 184- ררה 293:
 9. תא 178."1. | תישאר ודבע וסָק. | שיאו !סת6 שונאו -
 תא 2%-<=לא 14%. 4 ותחפש %4 םכישפח ,101. | ירבעה 0.
 23 244 -- קגמס םכירבעה 96. | הירבעהו \ 96 -- הירכעה תרא



 6 אא אזו

 םכיתבשהו הוהי םאנ הוצמ יננה :םכילעמ םילעה 2

 קרפרשו הודכלו הילע ומחלנו תאזה ריעה 'רא

 : בשי ןיאמ הממש ןתא הדוהי ירע תאו שאב

0 

 ימיב קרוה\ תראמ והימרי לא קדיה רשא רבדה
 ךולה :רמאל ;רדוהי ךלמ והישאי ןב םכיקיוה 2

 תיב שתואבהו שתוא תרבדו םיבכרה תיב לא
 : ןיי שפכתוא תריקשהו זרוכשלה תחא ללא ;דוהי

 תראו הינצבח ןב והימר' ןב קדינזא תקרא חקַאו 1
 : שפיבכרה זריב 'רכ תראו וינב לכ תראו ויחא

 ןב ןנח ינב תרָכשל לא חוהי זריב שתא תצבאו 4

 שכירשה תכשל לצא רשא שיהלאה שיא והילדגי
 : ףסה רמש שכלש ןב והישעמ תכשלל לעממ רשא

 ןי :כיאלמ םםיעבג םיבכרה תיּב ינַב ינפל ןתאו 5
 התשנ אל ורמאיו : ןיי ותש שהחילַא רמאו תוסכו 6

 12 6 אאא[צו ןפתפאי

 שיאו ודבע תרא שיא ובשתו ימש זרא וללחתו
 כשפנל םכישפה שתחלש רשא ותחפש זרא
 ; תוחפשלו םכידבעל שככל תויהל שכתא ושבכתו
 17 ארקל ילא שכתעמש אל םכתא הוהי רמא הכ ןכל
 שככל תורק יננה והערל שיאו ויודאל שיא רורד
 בערה לאו רבדה לא ברחה לא הוהי זכאנ רורד

 ! ץראה זרוכלממ לרכל קדעוול שכתא יתתנו
 18 אל רשא יתירב תא שכירבעה םכישנאה תא יתתנו
 ללגעה ינפל ותרכ רשא תירבה ירבד תא ומיקה
 19 ירש |: ץרתב ןיב ורבעיו םםינשל ותרכ רשא
 ללכו םינהכהו שכיסרסה זכלשורי ירשו קרדוהי
 20 יתתנו |: ירגעה ירתב ןיב םשכירבעה ץראה שכע
 קדתיהו םכשפנ ישקבמ דיבו סכהיביא דיב םתוא
 < !ץראה תמהבלו טכימשה ףועל לכאמל שכתלבנ
 21 דיב ןתא וירש זראו קרדוהי ךלמ והיקדצ ראו
 לבב ךלמ ליח דיבו םכשפנ ישקבמ דיבו טכהיביא

 ץ ג

 21. הדוהי , 129. | וירש --וירש תרש 4 --וירש תא וירש 4.

 םכהיבווא 84,108, 112,120,181,251,294.  שקבמ לבב <

 1. םכילועה 76

 22. הוהי , 145. =  םכיתבישהו 19, 72, 80 ,,4

 116. 149,187. 224,246, 249, 2%8, 200, 204, 278, 286 ; (סזו6 2

 141 -- םביתובשהו 23, 181, 253 -- םכתבישהו 03 -- םכיתובישהו

 4,108,112,126,1%0,158, 244 -- םכ,74. ריעה לא -- ריעה

 ץראה לא 107 -- ץראה לא 220: תאזה ,130. | הדכלו 2, 2

 94, 99, 100, 102, 100, 115, 151, 176, 177, 2255 4 הופרשו

10 91.93,101,106 76 :72 ,60 ,24 ,1 

 11ו,112, 116, 126: 128,120,130, 150, 154, 170 7

0 ,268,260 ,251 ,244 ,224 ,221 ,204 ,195 ,178,181,182,187 

 271 4, 279, 284, 280, 200, 355, 756: קנס

 2%2 -- הפירשו שאכ 4. בשוי 4, 19, 50, 80, 91, 2

70 ,164 ,144,150 ,120,130 ,106,109,110,112,113,126 

222 240 ,283 ,253 ,2%2 ,244 ,227 ,182,187 (177,178,181 1% 

 294 : קזנתס 4.

 1. היה -- רבד 6.

 רמאל 58 93- /

 2. ךלה 22, 0 154,172:173, 178, 181, 23, 258, 26042

 270. | תרבדו -- תרמאו 246. | םכתא 4, 72, )1

239 2 ,+, ,1 ,96 933 

 םכתאיבהו 80, 4

 93,101, 168, 227 ; ץוותוס 82 -- םכיתאיבהו 145, 150 5%

 םכתאבהו 4, 23, 10, 72, 89: )1,102,106,149,158,172,173, 4

 -- םשכתואיבהו 50, 108, 112, 125, 154, 155, 178, 201, 2532, %

 260, 264 ; קונתס 2, 94, 139, 198 -- םכיתואיבהו 96 --וא טק.

 141. | תיב 2"-- תיב לא 96.  התיקשהו 101,168. םכתא

 72; 80, 82, 84, 80, 91, 6, 01, ָ,9ְפ,,,, 1

 182, 223, 246, 240, 252, 253, 258, 260, 264, 204 -- התוא 4:

 2. והינזאי 40, 178, 201 -- אהינזאי 144 -- הינדא קצותוס 6
 היניצבח 112 -- הינצפח 201 -- 06 והינצבח 50, | תראו :" 8

 150 -- לכ ראו 251,106,12% ; קומו 50 -- ה טק. 1
 1- וינב לכ תאו .195-

 4. איבאו 40, 50, 72, 80, 84, ף3, 106,108, 1 0

 173,178, 198, 201, 226, 23, 28, 260, 264, 286 -- יבאו 4.

 םכתוא ז, 2:3,4.23,112,113,115,126,130, 144,158, 226, 28

 קתומס 168 -- םככתא 80. לא ;96. | ןנחו 22%. - והילדג 4.
 םכיהלאה שיא 10706 5185 3 תכשילל 6. הישעמ 1

 םבולש 20, 50, 72, 80, 842%80, 91, 93, 108, 112, 6 145

 172, 224, 225, 227, 21, 28, 260, 264, 204; קזותס 113, %

 141; סח6 139. | רמוש 72, 1,112,126,150,181,2%1, 281--

 ירמוש 4 -- ירמש 4 74.

 %. ינפל -- שבכל 6. ינב , 80, ָ,,,%

 2493 תטתס 181 --' !טע.זג. 204. | תרריב | 101,150,182, 4
 םביבכרה , 2. | םביעיבג 4, 50, 72, 80, 89,939, ,,,%7

204 ,204 ,260 ,2568 ,253 ,2%1 ,246 ,210 ,154,155,180,182 ,150 

 קזותס 141 -- םכעיבג 4,158 --'י, 91. | םםיאילמ 154. | תופוכו
2,,,, ,106 ,896 ,80 ,50 ,23 ,4 

 187, 227, 240,283, 294. | רמואו 1%4,106,112,12%. | םכהלא
 1, 2, 4, 82, 84, 03, 94.114,115,141,1%0, 224 - םכהל 2

 210, ותש , 4.

 הוהי תאמ , 4 ןב -- ימיב 4.

 | 298, 260, 264, 204 -- םכהילא 23, 40 6

 אורקל 4, 82, 80, 91, 2,

 שיא --- ויחאל שיא
 ותרבי) 8.

 שעתו 070 תא ,5-

 16 226,201. ההד 221 ---ּורה תכהל ג.

 שיאו 80, 1ףז -- תת4ז8. 300. שיא) ויחאל 10 9

 תיבב , 72 -- תיב 80 -- תיבב םכויב 5. ומש 5.

 16. ימש -- ובשתו 95 244. | ובושתו 4, 72, 95: 96. 2

 וו4,158,182,187,196, 223,244: קזומס 1. ללחתו 0.

 ימש -- מ קנמס ב 3 -- ישדק םםש . ובישתו 4, 23, 30: 0
6 ,,,, ,107 ,106 ,96 :5 ,899 .84 ,83 ,80 :72 

,1852 ,180 ,178 ,176 ,+ ,12 

:384 ,264 ,260 ,255 ,263 ,246 ,244 ,242 ,227 :221 ,201 ,196,198 

 !סז06 141. | שיא , 6,145. | ותחפש - - - תא -- םכירבעה תרא
 תוחפשה תאו 150. תא שיאו -- תאו 96. | שיאו 51; 6.

 ותחפש -- ודבע 2%2. | םכתחלש םכתא 252 -- םםיתחלש %6
 192; קותס 141,155 -- 2,109 -- םםתה טק. 1

 שבושבכתו םכתוא 1, 2, 4,906, 112, 1156, %,, 
 וד,75.179, 94 בבל תויהל א 80 2 107 -- תויהל שכידבעל

 14%. תויהל קוס םכויהל 84. | תחפשלו 4
 17. ןכלו 95. "אל \ 50,99. | אורקל 1,

 ו רורד 1*-- רורד םככל 1 -- ו , 4
 רורד -- (6) -- שיא ,1. | ויחאל -- ויחא לא 4. | והערל -- לא
 והער 4.  ויחאל שיאו והערל ₪ 246. | ארוק 12

 126,120,150,158,170,172,177. 244, 250, 204: קזנתמס 1.
 רורד 2"-- ! \ 224. | םשואנ זוז. הוהי 2%-- הוהי א הוהי -
 לא 1% 4 -- תא רבדה לא בערה לאו < לא

 רבדה , 30,129,158 -- לאו 228. | לא 2%-- לאו +6
7,,,,, ,101,107,108,111,115 ,96 ,5( ,94 ,80 

9 ,240 ,246 ,244 ,227 ,225 ,224 ,201,223 ,155:172,182,195 
 2%8, 260, 264,204: קותס 91,141. לאו רבדה ,150. רבדה
 --רב 2.180 141.  יתתנו , 129 -- י'מתנו 40 -- םםיתתנו 714.

 םבבתא ,2 הועול ₪ 18,110, 40, 50, 72, 80, 93: 5%
 101, 106, 10ְֶד, 108, 109, ,,,ָ,ןָ,,,

0 ,201 ,250 ,244 ,227 ,22% (161,154:159,172,198,201,224 
 270, 27ז 4, 294. 659 'ק -- עו 02.46. 82, 1, 141 -- הועול הועזל

 76.  .תכלממ 182. | ץראה ,6-
 18. םםירבועה 1:12. | זדרא -- תאמו 80. | יתרב 21,

(101,102,111,114,128,130,168,182,19%,210,2%3,2%4,270,271 

 279, 284, 286, 288 17, 200, 100 1; תטתס 4, 82. 144, 150 2
 224 -- 'ת טק. 1486 106.  ירבד - - < רשא ,4. אל -- אל הל

 107. | ומיקה -- יתמיקה 150 --רשמ ומיקה 96. | ינפל ותרכ רשא ,
 40,107. | ותרכ - - ינפל , 116,178. | םכינשל ,

 9. ירשו --י ; 91. | םםילשורי 96, 109. | םביפירפה 1 6
2 ,110 ,10 ,108 ,107 ,106 ,100 ,96 ,93 :91 ,80 :76 :72 

,77 ,171.75 ,12%,129,120,150,1%4,172 ,116 ,115 

0 ,264 ,260 ,28 ,21 ,246 ,244 ,226 ,224 ,221 ,192,1897,198 
 294: קזותוס 139,201,204,290. םכעה 107,129.  םבירבועה 24
 20. םכתא דיב < 7. םבתא 1.20, 50,772, 76, 80, 2,

 80. ף6, 101,106,108,10,זזס,ווו,זו4,ו:, 20

.4 ,268 ,252 ,252 ,246 ,244 ,224 ,210 ,182 ,154 ,150,151 ,144 

 דיבו .םבהיביא \ 0. םכהיביוא 29 23, 108, 112, 12%: 154,

 181, 187, 260, 294- לכאמל םכתלבנ התיהו ג. 294 6.

 םכתלבנ התיהו טק.14. 201. | התיהו --- תא יתתנו 3,145 ---
 יתתנו 96,111 -- ת,182. | םכימשה ףועל , 6.

 20,21. םםשפנ --(17) -- התיהו ,5-



 6.%אטצו 4

 ינב ומיקה יכ : ילא סכתעמש אלו שכנזא זרא 6

 זכוצ רשא זכהיבא תרוצמ זרא בכר ןב בדנוהי

 הוה רמא הכ ןכל :ילא ועמש אל הזה םעהו

 הדוהי לא איבמ יננה לארשי יהלא תואבצ יהלא

 רשא קרערה לכ תרא םסכלשורי יבשוי לכ לאו

 ועמש סולו םכהילא יתרבד ןעי שכהילע יתרבד

 רמא טכיבכרה זריבלו + ונע אצלו שפהל ארקאו

 ןעי לארשי יהלא תואבצ קדוהי רמא הכ והימרי

 ורמשתו םככיבא בדנוהי תוצמ לע שסתעמש רשא

 ! סכתא הוצ רשא לככ ושעתו ויתוצמ רכ תא

 תרכי אל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל

 ! כימיה לכ ינפל דמע בכר ןב בדנויל שיא

- 7 

8 -- 

- 9 

 0/4 2 אא טז

 ךלמ והישאי ןב םכיקיוהיל תעיברה קדנשב יהו 1

 קדוהי תאמ והימרי לא קרזה רבדה קדיה הדוה'-

 זרא קרילא תבתכו רפס תלגמ ךל חק :רמאל 2

 לעו לארשי לע ךילא יתרבד רשא םירבדה לכ

 ימימ ךילא יתרבד זכוימ םכיוגה לכ לעו זרדוהי

 הדוהי תיב ועמשי ילוא : הזה שכויה דעו והישאי 1

 םכהל תרושעל בשח יכנא רשא קדערה לכ זרא
 זכנועל יתחלסו קדערה וכרדמ שיא ובושי ןעמל

 קרירנ ןב ךורב תא והימרי ארקיו : שתאטחלו 4

 רשא הוהי ירבד לכ תא והימרי יפמ ךורב בתכיו

 65 אאאצ. ןפתפאי

 אל רמאל ונילע הוצ וניִּבא בכר ןב בדנוי יכ ןיי
 7 אל תיבו : םשכללוע דע םכינבו שתא ןיי ותשת

 היהי אלו ועטה אל שכרכו וערזת אל ערזו ונבחה
 ויחת ןעמל פככימי ללכ ובשת זםכילהאב יכ שככל
 סכירג שכתא רשא קדמדאה ינפ לע םיבר כימי
 8 לכל וניבא בכר ןב בדנוהי לוקב עמשנו : שש

 ונישנ ונחנא ונימי לכ ןיי תותש יתלבל ונוצ רשא
 9 ונתבשל סכיתב תרונב יתלבלו + וניתנבו ונינב
 10 ץכילהאב בשנו !ונל היהי אל ערזו הדשו םכרכו
 11 יהיו + וניבא בדנוי ונוצ רשא לככ שענו עמשנו

 רמאנו ץראה לא לפב ךלמ רצארדכובנ תרולעב
 ינפמו שפידשכה ריח ינפמ שכלשורי תוובנו ואב
 12 הוה רבד יהיו ! שכלשוריב בשנו שכרא ליח

 13 יהלא תואבצ הוהי רמא הכ : רמאל והימרי לא
 שכלשורי יבשילו הדוהי שיאל תרמאו ךלה לארשי
 ! הוהי שכאנ ירבד לא עמשל רסומ וחקת אולה
 ז4 תרא הוצ רשא בכר ןב בדנוהי ירבד תא םכקוה
 קרזה םשכויה דע ותש אלו ןיי תותש יתלבל וינב

 זככילא יתרבד יכנאו שכהיבא תוצמ תא ועמש יכ
 ז < טכבילא חלשאו :יילא שכתעמש אלו רבדו שככשה
 ובש רמאל חלשו שככשה וכיאיבנה ידבע לכ תא

 יכאו טככיללעמ וביטיהו קדערה וכרדמ שיא קצנ

 'כא ובשו םכדבעל עכירחא םכיהלא ירחא וכלת
 כתיטה אלו שכיתבאלו שכל יתתנ רשא המדאה

 צב אז תת סי 10 א 4

 1, ו 201, 6 240: 2%

 253, 259, 200, 264, 260, 271, 28 ; .קזנתס 113 -- ובטיהו זס.

 תככיללעמ -- םכ , 101. | לאו 0ק.196. 72 -- אלו 1, 7.

 םכיהלא --- םכיהלא (קסיהלא 115. = לא חפ. 18 168 -- לע 30
0 ,2585 2%2%8,,,, 19 2 .89:93 :72 

 264 -- א טק. 4. ככל \ 7. םככיתובאלו 1, 4, 29

 126 5 7 289 --- םבכיתובאל 96-

 תא 2" טק. 186 19% --

 290 -- םככנזוא 6.

 תכתיטיה 6.

 72.  םבפינזא 72, 5 9% 212 ל
 תעמש 1.

 ' 16. בדנו"92,101,141 ; קזוהס 150; םטתחס 1 תיצמ , 7.

 םכהיבא , 72.
 7. יהלא 1% 84, 145, 201 -- הלא א 182.  יהלא תואבצ ,

 158,187. לארשי יהלא , 0 לכ ז%,1,1%50.  יבשי : 2
2% ,90 :93 :91 80 ,84 ,72 ;30 ,24 

2 ,249 ,187 ,182 ,178 ,195,177 ;150 ,141 ;129 :130 

 253: 2%8, 200, 264, 269, 270, 271, 270, 286, 200. | םילשורי 96-

 יתרבד ןעי םםהילע , 1,154,252. | םכהילע טק. 136. 168 --- םכהילא

 93: 99,100 116, 180,187 -- םכהלא 4, 96 -- 06 םכהשא זג0

 -- ןשי =-- על אלו 150 -- רשא ןעי 101,130 -- ןע'

 %%% 1. | םבהילא טק. ז40 130,168 --' 6% 77

 221, 224,24פ -- א טק. 72. | אלו 2", 141. | םכהלא ו.
 18. תואבצ , 93. | ןע'.ז82. | םכתעמש אל 180,182. לע

 נק. 4 130,168 -- לא 10,996, 101, 150, 114, 158,187, %

 201, 263, 260, 204; קויווחס 4, 249 -- תא 198 -- א טק. ז36 =.

 בדנוי 30,72 -- ב 06 ם2 )9 -- בכר ןב בדנוהי 196. | תרא -
 לא 10. לכ , 30,72. ויתוצמ - - ורמשת , 158. | ויתווצמ 14.

 לככ , 294 -- לכ תא 154. | ה
 19. הכ אא 244. | הוהי , 223. | תואבצ , 71. ברנוהיל

 95,150, 196, 294 5 קצותוס ז דמוע 4, 112, 260, 271 4.

 ז. יחיוא 1. | תיעיברה 2: 3, 4, 23, 30, 72, 84, 91, 956. 2

 זו3, 115, 139:150,154, 155,158, קב, 178, 178, 187,

,28 ,286 ,284 ,283 ,270 ,264 ,260 ,2%8 ,263 ,210 ,224 ,210 ,201 

 355:659: ץוותס 82, )4, 141 -- תיעברה 24, 8, 100,102, ו,

 ו 10, 168, 172, 242, 252, 260, 271, 2777, 20, 4001, 69, 664

 2. תליגמ 4,102,150 4 הולא +, 187. | םכוזכ ג.

 173 -- רשא 1%0 -- רשא םבכוימ 2. ימיב 116. | דע 04
 3. תיב םטמס ינב 246. | הדוהי -- ד , 158. | ינא קוס 0.
 םשוח 4, 4 םבהל 8% ובשי 10, 89, 93: 3%

 187, 0. שיא -- תא םבכרדמ 224
 4. חרא 1%-- לא פז, 288, 60ו ; עזותוס - בותכיו 5%

 6. רמאיו דג -- ילא ורמאיו 20. | ותשת -- ותשנ 80. | דע
 15 1. 1106 608 1נחזת601306 [60וגוגת(טע 00תגתו418 18 6( 1 :

.113 
 7. תיבו קזגממס תיבה - אלו --ו.181. | הית 182 -- ויהי

 א םבכלאב 3 84- - עחת 171. | ימי , 24- "נפה 16
 בש \ 4-

 8. בדנוי 72: 93: 5 187. לבב 45.  רשא 3.
 תתש 172. | ונינכו :02. | וניתונבו 3, 50, 84, 93, 2

 125,126,158,168, 283 : קזומוס 82 -- * 600.
 9. יתליבלו 106 -- יתלבל 1, 1. וניתבשל 20, 72: 94, 12

. 271 ,264 ,260 ,2058 ,158,187 ,155 ,108,150 ,102 - 

 הדשו ,
 1 עמשנו -- עמשת 1: ל5 40. הדנוהי 71.

 זז. תולעכ 130,180: קחומס 72. | רצאנדכובָנ 116,172 ---
 רצאנ דכובנ 8ף,1%0 -- רצאנדכובנ 2, 108 ₪תוקשע 153 -- רצ) דכובנ

 198, 224 -- רצאר דכוכנ 125; 155, 158, 178, 1897, 4
 הצרדכובנ 154,84,11%. - ץראה לא | 1. לא !טק. 188: %0 --
 לע ז תוגזק. 80, )1, 102, 172 2 תםטתס 99. ואובכב 2
 126,110.150,154,158,168,12%, 294. | אובנו [טק.:ג 112--
 אבנו 40, 72: 80: )3, 96, 108, 115, 116, 149, 75

(% ,264 ,200 :253 ,240 ,246 ,224 ,201 ,187 ,182 ,176 - 

 1. םכילשורי 96, 8. םכידשכ 112,158,168, 4

 םכרא ךלמ 112. | םכילשוריב 96 -- ב \ 4
 12. והימרי לא -- ילא 4.

 13. ךולה 4, 10. 72: 89: 93, 94, 96, 1, ,,4

2 ,249,251 ,224 ,195 ,187 ,182 ,160,177 1-7 1% 

 282, 294, 601 ; קנס 82,130,141. -יבשוילו 4, 67, 84, 93: 6%

 99, 100, זז2, 2 126,130, 130: 144, 150, 154, 4 182, 79

 210, 250, 271 4, 293, 204, 100. | םםילשוהי 96. | אולה , 4 -
 ו 30: 72: 84: 89: 91: 93: 94: 96; 99, 101, 102, 112, 113, 2

.176 ,175 ,172 ,158,168 ,154 ,126,128,141 ,116 

 187, 224: 249; 253, 258, 260, 264, 24; קז!תס . עומשל 4,

 112, 150,187 לא 18 1.

 14. םכקה 4- בדנוי 230, 72; 6 הוהי הוצ 2:

 הזה , 144. = ועמש -- ע 0.246 290 -- ורמש 150. תא 17"--

 לא 253, 260,264: קזותוס 2%8. | אלו 2-5
 15. תא ;72:177. | םכיאבנה 1, 2, 67, 99,

 144, 154, 226 0. הולשו ף3,90,112, 115,150

 227,249,281. ובוש 4, 40, 72, 82, 84,89,91,91.96.

 116,144,1%0,154,155,158,173,182, 224,226! קזותס 21,

 141,177. וכרדמא 158. | וביטהו 1, 4, 40, 72, 80, )1, 93: 2



 ג א 1

 ! שעה ינזאב רפסב ךורב קצרקב עמש רשא
 והינתנ ןב ידוהי תא ךורב" לא םכירשה לכ וחלשיו 4

 תארק רשא הלגמה רמאל ישוכ ןב והימלש ןב
 ןב ךורב חקיו ךלו ךדיב הנחק שכעה ינזאב קדב
 ורמאיו ! שהילא אביו ודיב קדלגמה תא והירנ
 ךורב הצרקיו ונינזאב הדנארקו שנ בש ולא

 ודחפ שירבדה לכ תא םכעמשכ יהיו + םכהינזאב 6

 ךלמל דיגנ דיגה ךורב לא ורמאיו והער לא שיא
 רמאל ולאש ךורב תאו :הלאה םשירבדה לכ תא זל

 הלאה םירבדה לכ תא תבתכ ךיא ונל אנ דגה
 תרא ילא תצורק' ויפמ ךורב שכהל רמאיו : ויפמ 8

 ! וידב רפסה לע בתכ ינאו קרלאה םשירבדה לכ
 והימריו התא רתסה ךל ךורב לא םכירשה ורמאיו 9
 ךלמה לא ואביו ! שכתא קרפיא עדי לרא שיאו 0

 עמשילא תרבשלב ודקפה קרלגמה תראו קררצח
 חלשיו :םירבדה לכ תא ךלמה ינזאב ודיגיו רפפה 1

 תכשלמ החקיו הלגמה תא תחקל ידוהי תא ךלמה
 ינזאבו ךלמה ינזאב ידוהי הארקיו רפסה עמשילא

 בשוי ךלמהו ! ךלמה לעמ םכידמעה שירשה לכ 2

5 
. 4 

 . וינפל חאה זראו יעישתה שדחב ףרחה ריב
 העבראו תותלד שלש ידוהי ארקכ יהיו : תרעבמ 3

 1 .62 44 ןפתתא

 ף זרא והימרי הוציו ! רפס תרלגמ לע וילא רבד
 ; הוהי תיב אובל לכוא אל רוצע ינא רמאל ךורב
 6 תא יפמ תבחכ רשא הלגמב תארקו התא תאבו
 זכגו םכוצ םכויב הוה' תיב שכעה ינזאב הוהי ירבד
 ! שארקת םשכהירעמ שיאבה קרדוהי לכ ינזאב
 7 וכרדמ שיא ובשיו הוהי ינפל שכתנחת לפת ילוא
 לא הוה' רבד רשא המחהו ףאה לודג יכ הערה
 8 רשא 'לככ זדירנ ןב ךורב שעיו : קדזה שעה
 תיב הוהי ירבד רפסב ארקל איבנה  והימרי והוצ
 9 ןב םכיקיוהיל תישמחה קדנשב יהיו :יקרוה'

 זכוצ וארק יעשתה שדחב קרדוהי' ךלמ והישאי
 שכיאבה םכעה לכו סכלשוריב זשכעה לכ הוהי ינפל
 10 תא רפסב ךורב ארקיו : שכלשוריב הדוהי ירעמ

 ןפש ןב והירמג תכשלב ?דוהי תיב והימרי ירבד
 שדחה הוהי תיב רעש חתפ ןוילעה רצחב רפסה
 זז ןב והירמג ןב והיכמ עמשיו :  שכעה 'רּכ ינזאב
 12 תיב דריו ! רפפה לעמ .הוה' ירבד לכ תא ןפש
 שירשה לכ שש חנהו רפסה זרכשל לע ךלמה
 ןתנלאו והיעמש ןב והילדו רפסה עמשילא זםכיבשוי
 לכו והיננח ןב והיקדצו ןפש ןב והירמג רובכע ןב

 14 םכירבדה לכ זרא והיכימ שהל דגיו : שירשה

 צ ג ת 2 עפ 10 4

 14. חלשיו 187. | ךורב לא 55 14%.  והילמש < 96. | הליגמה
 20,96.150158. הב .זג2. "ינואב 965 7 כעה לע 2

 ונחק 145. | ךלו -- ךליו ג. | חקיו קתותס ךליו 128.  הירנ 6
 1ו6,1%0. | תא 2"-- תאו 40. | הליגמה 96,1%0,1%8. | םכהלא

4 ,150,158,178,182 ,+ 96 :93 :23 ,4 :2 ,1 
 16 [סתגקסמס

 15. הניארקו ונינואב 6. םכהינזואב 6.
 16. יהיו 55 1%0. |  םכירבדה לכ ת טק. 141. 01140466 4.
 םכירבדה 1%-- הלאה םכירבדה 39, 72 -- לאה םםירבדה 4
 לא 2" 0166 רמאיו לא 171. | דגה 1, 4. 10,72, 89. 9
7 226 ,178 ,17% ,158 .154 ,150 ,141,149 ,126 ,112,115,116 
 228, 242, 2%2, 2%3,258,264-- '(טק.146 2,140. | תא 2" קז!תס

 לא 4 הלאה , 6.
 17. הלאה -- (זנ) - - תאו | 224.  רמאל , 102. | דינה 8
 -- דיגנ דגה 150. אנ, 96. | ונל -- רמאל 84 -- לכ תא ונל 2

 הלאה , 148. = ויפמ ,
 18. םכהל -- םכהילא 251; 258, 260 -- םכהלא 145,150.  יפמ
 24.154. - ארקי 58 72 -- הוהי ארקי 93 -- קז1תס ארקיו 126."
 ילא 186. .\ לב 150,690 2. | "יכנאו 116.0 | בוב 2, 06.

,251 ,227 ,225 ,178 ,172 ,168 .154 ,150 ,119 ,126 

 רפס 1. ןיקבו וקל

 19. ךוהב ,..ז ו "יל 9 רתפהו 12 טס
 224 לא 2" 02. 14[. 72 -- אל 145,187, 4. אופיא 4,

962. 

 20. ואוביו סס '1 -- אביו 128, 224. | הרצח , 96 -- הרצה 4
 הליגמה 96, 150, 154, 227 : 1076 4. ודוקפה 32 202 0

1201722 ,154 .726 ,116 ,112,110 :08..96 :01 .84,980 .82 

0 ,264 ,260 ,28 ,2% ,227 ,224 ,201 ,198 ,187 ,182 ,178 ,176 

 279, 281. 286 ; קצנתוס 04, 141, 158 ; [0ז6 2. ז-רכשילב 6.

 רפופה 1,96,112, 251, 260,264, 269. ודני 130,139. ינזואב
 96. | תא -- לא קעמס 140 (סעז6 4 הלאה םכירבדה 2

7% ,,,,, ,101,112 ,96 ,94 :89,923 ,84 ,72 :20 

 180, 182, 187,201, 224, 22ף, 251, 258, 260, 264 -- תוגזַק;, 1

 הלאה 249, 2ף1 -- אאא םבירבדה

 20,21. רפסה --(19 ) - - ודיגיו ,

 21. תא קתומס לא 249. | הגלמה < 224 -- הליגמה 4
 226. | תבשילמ 3,154 -- תבשלב 126.  עמשלא 80.  רפסה ,
 126 -- רפוסה 1,996. 112,158, 168, 226, - היארקיו קעוחוס

 5 ינזואב 4 ינזוואבו 6. םסירמועה 4
 22. בשי 1,234; 10,772, 82, 84, 89,901, 93: 1 ו

 גז, 116,141,149,150, 154,155 172, 178, 182, 187, 224,

 תיבב 150,154,168,14%, 201,271 4, 288, 601, 602 ; 06
 158. | ףרוחה 112,144,18,260,264,28.  'עשתה 4, 82,

 102, 141,198 -- יעישתה יעבשה 8 -- יעי טק.14. 130. | ראו
 חאה קזותוס חאהו 150. | והינפל קתומס 96. | תרעובמלמ 5

.4 ,258,260 ,251 ,226 ,96,112,150,15%,158,187 

 160,158,187. | רבד רשא ,116. | הוהי רבד 40. לע -- לא
 126,180. - תרלגמ

 ף. תא -- לא 82. - הירנ ןב ךורב 168. | רמאל -- ל
 6112205 112. אבל ו 0 72, 82, 84,989. 5

 246, 253, 258, 260, 264 ; קזומס 4 תיב (טק.ע4 .

 6. התאבו ֶקָּב. הלגמב תא 176 -- הליגמב א 10 -- הלינמב
 4,158 -- מ ₪ק.148 :.  התבתכ 150,154. | ינזאב 1960 27--

 ינואב 96. | .םכעה ,187: - תיב םבעה ,ו םבוצ , 6
 הדוהי להק 76

 7. לפת ,,96 -- תת טק.146 1 -- לופת 2, 80, 93, 112, 158 : קוס

 141.  םכתנחת 4,150,158 -- ת 2" קמתס ₪2 96. | ובושיו

0 ,261,2%3,258 ,126,154,158,173,178,187,224 2 

 26 -- ובשיו יו 4. | וכרדמ 95 145. = המיחהו +. לא 5
 -- לע 102, 100 -- לכ לא 5.

 8. ךורב קחותס ךירב 96. = לככ 58 150 -- לכב 141 - כ ו"
 [20.זג[ 89.  הוצ 150,158,264. אורקל ,,

 ירבד תא 93,996, 154. 246. | הוהי 1% 1 -- והימרי 23, 149, 9.
 ָף. .תשימחה < 82 -- תישימחה 23.9 "6%

210 ,201 ,108 ,187 ,178 ,126,1%0,154:158.172:173:175 

 225,227, 210, 249.  םביקיוהל 118.  שדוחב 158. יעישתה 2
72 ,172 ,10,154 ,144 ,116 52 90 :93 :89 :84 ,72 

1 ,2894 ,270 ,200 ,264 ,260 ,28 ,253 ,252 :7 220 ,224 ,198 
 קוותס 201. לכו 187 -- לכל 40. | רשא םבעה .

 ו 15 6 2%-- םבילשוריב 96. | םכלשוריב - - - - לכו ,9.
 םכיאבה

 ₪ ב .180. - תכשלב , 258.  רפופה 5

 1 <8, 187, 253, 200, 264- חהתפב 4 רעשה 84. שדחה

 הוהי תיב 5. ינזואב 4
 זז. והיכימ 1, 2: 72, 84: 80, )1, )4, 112, 114,116, 126
 150,154, 173,175, 182, 224, 2 253601 ; קזנתס 3

 -- והכימ 96,187 -- \ 102. | ןב 96.1%. | והירמג -- ר
 2 ]1:6 187. - תא -- "לא 5 הוהי 89. לע 40.  רפסה

 -- םבירשה 112 -- |פשה 2.
 12. ךלמה -- הוהי 8 260. - לע 07.14. 72 -- לא

 8, 93; 201, 224. | רפסה 1"-- רפופה ו 96, 253 ; 16 (0-
 קסז 249. | םביבשי 20,772, 80. 93: ָָ,ָ,

 178,182, 105, 224, 253, 258, 260, 283 : 0 94 -- יל
 ז 41 -- םביבשיו 187. | עמשלא 89. | רפסה 2*-- רפוסה 4

 5 והילדו -- וה טק. 86. 112 -- והילד 89 -- והילדג 4
 והיעמש -- מש ₪ק.15 ₪ ו , 154.  רובכע ןב ןתנלאו , 6.

 ןתנ לאו 5%. רבכע 246, 253, 4 26 ןפש א 6.
 והיקדצו -- והיקדצ לאו 1 -- ק ,4-

 13. והיכמ 80: 93, 96, 99, 100, 115, 141,158. 173, 180 2
 253, 258, 260 -- כ (טק- דג 4 םכירבד 4. אורקב 4

 112,1%8,168 -- ב 72 - אורקכ 4% רפופה ךורב 4-
 ינואב 96. | םכעה לכ -
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 חקל והימריו ! ועמש אלו שכהילא יתרבד רשא 2

 רפסה והירנ ןב ךורב ללא קדנתיו תרחא קדלגמ
 רפסה ירבד "לכ זרא והימר' יפמ ;רילע בתכיו
 ףסונ דועו שאב קרדוהי ךלמ זםכיקיוהי ףרש רשא

 / הדמהפ עיבר .זכירבד ץכהילע

1 

 וז

 ןב והינכ תרחת והישאי ןב והיקדצ ךלמ ךלמיו 1

 ץראב לבב ךלמ רצארדכובנ ךילמה רשא םכיקיוהי
 לא ץראה םכעו וידבעו אוה עמש אלו ! הדוה' 2
 חלשיו : איבנה והימרי דיב רבד רשא הוהי ירבד 3

 והינפצ תאו הימלש ןב לכוהי תא והיקדצ ךלמה

 ללפתה רמאל איבנה והימרי לא ןהכה הישעמ ןב
 אציו אב והימריו : וניהלא הוהי לא ונדעב אנ 4

 להו 1 אילפה רוב תא רנתנ .אלה שםעה ךגחב 5
 שכירצה םכידשכה ועמשיו שכירצממ תצצ' קרערפ
 ! סכלשורי לעמ ולעיו סכעמש תא םכלשורי לע
 קדכ . רפאל .איבנה רהימרי לא יהוה' .רבד.יהה
 ךלמ ירא ורמאת קדכ לארשי יהלא קדוהי רמא
 הערפ ליח הנה ינשרדל ילא םככתא חלשה הדוהי

 ובשו : שסירצמ וצראל בש ;דרזעל 0 אציה 8
 הפרשו הדכלו תאזה ריעה לע ומחלנו שכידשכה

 טככיתשפנ ואשת 'רא ;דוהי רמא קרכ :שאב 0

0 

 היהת 4

 ולו
 31. יתדקפהו 0-- ) [טק.ז86- 2.

 תא כס וידע לכ קתנמס 173. תא ,72.  לעו 37-14 224
 -- לכ לעו 250. -  יבשוי 4, 27, 96, 99, 112,113,126, 170 0
 253, 259, 260,264, 284.  םבילשורי 96. | לאו -- לעו 30. 72,
 160,182,108 ; םטתמש הערה -- םכירבדה 253, 258, 4

 תרבד :50. | םכהלא 4, 93, 96, 114, 115, 141, 150, 168, 187 --
 םבהילע 116, (ס66 15% -- א טק. 4 4

 32. הלגמ , 84 -- הליגמ 158. | םכנתיו
 126,150,187,286. | רפוסה 112,187, +

 281. - והילע 96 -- 51 7-

 קונתתס ל 6.

 תבלשומ 72.96,112,1%50,1%8. | ברוחל

 לעו וערז , 201.  וידבע לעו

 הירנ 89: 2

 בותכיו

 המחכ 15% -- המהב 89 -- ה 2"

 1. ךלמיו--מ , 1 -- ךולמיו 112. | היקדצ 155. | והינב 2, לז
 8. | םבהילע ךילמה 40 --י 113,118. | רצאנדכובנ 4,
 246 -- רצאנ דכובנ 27: 93, 224 -= רצנ דכובנ 150 -- רצאר דכובנ

 2, 82,155,158,178,187, 25944 לבב לב הדוהי 4

 2. אלו -- אלו ךלמו 182. | םכעו -- םכע לבו 96. | לא -- תא
 858 דיב -- לא /

 34. תא -- לא 172. | לבוהי.27. | והימלש ז: 2
; 100 ,246 ,227 ,22% ,224 ,201 ,10,158,178,108 ,146 ,112,116 

 קוס 14 -- אהימלש 4. | תראו -- לאו 116. | הינפצ 32
 -- 7. והישעמ 23, 30, 72, 6, 160, 178, 201, 288, 1.

 הימרי 6 אבנה 115. אנ ללפתה , 72. | ונידעב
,227 ,155,158,168,187,226 ,149,150 ,96,112,115 :94 :99 :72 

 246. | לא 2"-- לודגה גק.18 187. - ונהלא 3.
 4. הימריו 4. אצויו 27, )1, 115,173, 197, 224, 227,

 258, 260, 264, 283 ; קצנתס ותוא 4,112,154, 1
 204 אולכה 27, 72: 84, 89: 96, 112, 116, 178, 249, 1%
 270,659 'ק, 6ףז ג קזותגס 40,1ו3,128,160וז 7 1 201, 271 4 ;

 1016 154 ---' 1: 2: 4, 2 126, 14% -- קזותגס לילכה 224

 ף. אצי--ךלמ 84. | עמשיו
 96. - לעמ -- תא 05. ג" 2

 7. זרואבצ הוהי 40, 72, -

 חלושה 4,112,253. 'ילא , 96,173. | הנהו 30, 72. אצויה "מו
 102, 112,113, 150, 18, 227, 0. שככל -- םבירצממ

 םבירצמממ 9 קזותוס 2%2 -- כירצמל )
 8. םכימחלנו 4. הודכלו 72, + +,
 182,22ף ; קזומס 40. | הופרשו 72, ו 0

 171,178,187, 220 ; קזוחוס 4. שאכ שזוחוס 4
 9. ואישת 3: 4, 23, 27, 82, 84, 89, 1 96, 99, 115,116 4

 שכלשורי 1% 6 2%-- םבילשורי

 לעמ -- מ 1
 ןורמאת 10, 180, 201,

20( 

 6 אאאט] ו יח

 לא רשא שאה ירא ךלשהו רפסה רעתב הערקי
 לע רשא שאה רע קרלגמה לכ שת דע חאה
 54 ךלמה שכהידגב תא וערק אלו ודחפ אלו : חאה

 ! הלאה שכירבדה ירככ תא שפיעמשה וידבע לכו
 2% יתלבל ךלמב ועגפה והירמגו והילדו ןתנלא גו
 26 קרוציו ! טכהילא עמש אלו קדלגמה תרא ףרש
 ןב והירש תראו ךלמה :ןב יראמחר' תרא ךלמה
 זרא תרחקל ללאדבע ןב והימלש זראו ראירזע
 : קדוהי שכרתפיו איבנה והימרי תאו רפסה ךורב

 27 ךלמה ףרש ירחא והימרי לא הוהי רבד יהיו
 יפמ ךורב בתכ רשא שירבדה תאו הלגמה תא
 28 בתכו תרחא הלגמ ךל חק בוש :רמאל והימרי

 לע ויה רשא םכינשארה שכירבדה לכ תא הזילע
 ! הדוהי ךלמ זכיקיוהי ףרש רשא הנשארה הלגמה

 20 הוהי רמא הכ רמאת הדוהי ךלמ (כיקיוהי לרע
 = עודמ רמאל זראזה זרלגמה תרא תפרש קרתא
 תיחשהו לבב ךלמ אובי אב רמאל הילע תבתכ
 : המהבו וכדא הנממ תיבשהו תאזה ץראה תא
 40 אל הדוהי ךלמ זכיקיוהי לע הוהי רמא הכ ןכל

 תכלשמ היהת ותלבנו דוד אסכ לע בשוי ול היהי

 4ז לעו וילע יתדקפו : קדלילב חרקלו זכויב ברחל
 לעו שהילע יתאבהו סכנוע תא וידבע לעו וערז
 קדערה ירכ תא ;רדוהי שיא "ראו םכלשורי יבשי

 ב גז 1

 24. אורקכ 2. 4, 67, 99, 100, 162, 112 ,,42
 182, 210, 227, 228, 210, 252, 264, 271, 284, 100 7, 668 ---ארקב
 1,160,602: 6 158 -- ארקמ 6ף0 2.  ידוהי , 180 -- ידוהי ךלמ

 6ף1.  שולש ףֶפ.  הנערקי 150,180,258 --ע ₪07.86 ף9--ה
 טק. 14 82 -- הארק* ו ₪ --- הירק 1 - "י רפוסה" כ 06
 ךילשהו 72. 246. - לא 1%-- לע 1,30, 80,145,150,2400 קזומס

 72,201 : תומש 224 --- א [טק. דג" ב0. | לא 27-- לע 2,
 80:96: 99: 145: 150: 154: 158, 173, 182, 108, 225 ; קצנגגס 2
 126 -- א (טק. 4. )1,168, 4 דע 066 תע םבות

 112, 246, 251, רשא , 5. לע 2"-- לא 5.

 24. וערק -- וע 0.135 27 -- ארק 158. | תרא 6

 1ף0. - םכיעמושה 112,158. לכ 5

 2%. ןתנ לא 5 158--ןב ןתנלא 126.  והילדו והירמגו < 4
 והידמגו 266. | ועינפה 1. 2.4, 23: 27: 10, 72, 82, 84, 03;

 גסנ,112,113, 116,116, 100,154, 155, 158,168, 172,171

2 260 ,258 ,252 ,240 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,182,201 ,480 

 286 ; קצומס 141, 4 ףורש 22, 72,112, 111,150

 הלינמה 150 -- לב טק. 180 1. םבהלא זו 2, 4, 82. 93, 6%

,| ,12 

 26. וצי ַ:26. | תאו 2"-- לאו 4. לאידבע 6

 226, 227, 271 2, 288, 601 ; קצנמס 182 : (016 , 70
 -- לאירוע 96. | תרחקל -- ת --1  תח טק. 146 וג 0.

 רפוסה 72, 96, 112,128,158, 187, 253, 260, 264, 28 - 06 5
 116. | הימרי 4. םכריתסיו 4, 20, 72, 80: 93, 96, 112

+ ,260 ,249 ,228 ,227 ,201,226 ,187,198 ,150,158 

 27. הימרי 187. | ףורש 72,112,283. - תא ךלמה 6.
 28. הליגמ 150,154,1%8. | בותכו 1, 2 82, 84,901: 2 116

 140: 178,187. 224, 226, 226, 228, 246, 251, + לב סב
 םכינושארה 72, 06, 112, 154, 158,168, 178, 253, 258, 260

 28 -- םבינשארה רשא 14%. | לע -- לא 258. | הלינמה 4.
 הנושארה 8,178,226(72,96,112,113,1, 253,259, 00 264, 2

- 106 
 29. לעו -- לאו 190. | הדוח , 72. | התא --ה , 93. | הליגמה

 150. רמאל ,72.  הילע , 224. אוב 4, 24, 30, 84, 89:
 96 101,102, 126,158,172, 246, 260, 260, 270, 0- אבי 1

9.1 ,93 :89 :82 ;72 ,10 :27 :3 ,2 

2 :252 ,242 ,224 ,210 ,105 ,1%5.168,175,176,178,182,187 
 268,260. | תאוה 2"-- רמאל תאזה 182. | תבשהו 126 -ב

 קזותוס ל 6.
 10. אל עו 27.  בשי 1, 30, 82, 84, 80, 3, 56. 69

 155:158,176, 178, 187,224, 242, 246; קחותס 141 -- בשוי ןב

 150 -- קזגמס בשי ןב 182 -- יי טק. 4% - אסכ ,4.
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 רמאל סככל ואבנ רשא זככיאיבנ ויאו + תילכה ג
 : תראזה ץראה רעו שככילע לבב ךלמ וב אל

 ךינפל יתנחת אנ לפת ךלמה ינדא אנ עמש החעו 20

 ! סשכש תומא אלו רפסה ןתנוהי תיב ינבשת לאו
 רצחב והימרי קרא ודקפיו והיקדצ ךלמה קדוציו 1

 םכיפאה ץוחמ שכויל שחל רככ ול ןתנו הרטמה
 רצחב והימרי בשיו ריעה ןמ שחלה לכ שת דע

 ; הקדרטמה

6 

 לכויו רוחשפ ןב והילדגו ןתמ ןב היטפש עמשיו 1

 רשא םכירבדה תא היכלמ ןב רוחשפו והימלש ןב

 הוהי רמא הכ : רמאל שעה לכ לא רבדמ והימרי 2

 אציהו רבדבו בערב ברחב תומי תאזה ריעב בשיה
 ; יחו ללשל ושפנ ול התיהו קדיחי סכידשכה לא
 ליח דיב תאזה ריעה ןתנת ןתנה הוחי רמא הכ

 ךלמה *כא זכירשה ורמאיו : זרדכלו רבב ךלמ 4
 אפרמ אוה ןכ לע יכ הזה שיאה זרא אנ זרמוי
 תאזה ריעב שכיראשנה קרמחלמה ישנא ידי זרא

 הלאה זכירבדכ שכהילא רבדל שכעה לכ ידי תאו

2 

 6 60 ג אא 1. ןפפתפא

 : וכלי לאל יכ זפידשכה ונילעמ וכלי ךלה רמאל

 זס סככתא םסימחלנה םכידשכ ליח לכ שכתיכה כא יכ
 ומוקי ולהאב שיא םכירקדמ םכישנא שכב וראשנו

 זז: תולעהב היהו | ! שאב תאזה ריעה תא ופרשו
 " :זרערפ ליח ינפמ םפלשורי לעמ סנידשכה "ריח
 12 קלחל ןמינב ץרא זרכלל םכלשורימ והימרי אציו
 14 זכשו ןמינב רעשב אוה יהיו ! שעה ךותב םשכשמ
 היננח ןב הימלש ןב קדייארי ומשו תרדקפ 'לעב
 זכידשכה ללא רמאל ציבנה והימרי תרא שפתיו
 14 לע לפנ ינניא רקש והימרי רמאיו : לפנ זדתא
 והימריב הייארי שפתיו וילא עמש אלו טבכידשכה

 ז < והימרי לע םכירשה ופצקיו ! שירשה לא והאביו
 =  ןתנוהי תריב רופאה זריב ותוא ונתנו ותא וכהו
 16 והימרי אב יכ :אלכה תיבל ושע ותא יכ רפסה

 כימי והימרי שכש בשיו תוינחה לאו רובה תיב לא
 17 והלאשיו והחקיו והיקדצ ךלמה חלשיו + םכיבר

 הוהי תאמ רבד שיה רמאיו רתסב ותיבב ךלמה
 ! ןתנת ללבב ךלמ דיב רמאיו שי והימרי רטאיו
 18 ךל יתאטח המ והיקדצ ךלמה לא והימרי רמאיו
 זריב לא יתוא שכתתנ יכ זרזה שעלו ךידבעלו

 צב תא 2 מ 6 10 א 4.

 16. והימרי 126,201.  תיב 1. | לאו ,182--ו 100. | תיונחה <

 93 -- ) . 4 7- תוונחה 96. +, 8 246--*ל

 17. והיקרצ -- צ סת * 90. | והילאשיו 1%8 -- וללאשיו 160 -

 א ;,126. | ךלמה 17%,"2. | רמאיו שי והימרי , 20. | הימרי 6

 שי לא 89. - לבב , 0,

 18. הימרי 258. ו .. ךלמ 8. " > המו ₪. = ךדבעלו 062% אתא

%6, ,1 2 .96 :94 :3 :80 :94 :72 :30 ,24 :23 :1 

,8 ,262,251 ,224 ,210 ,105 ,178,182 :155 :128,141,150,154 

 260, 260,270. | תיב לא -- תיבב 96,249. | לא 2" 101 -- תא

 10116 - תיבל ג.

 19. היאו 1,126,172,178,226,227, 2%2, 253, 260, 4 270

 271 3, 659 'ק ' קוננתס 20, 80, 113, 201, 224 -- ןי 93.

 [-כבאיבנ 1, 30: 09,102. 111, 6 150: 19%, 224, ואבינ

 96. | אובי 4,191,139, 150, 168, 227, 286 ; קזועתס 94. | םםבילע

 לבב ךלמ ₪ 6. לבב ור

 20. ינודא 158. | יתניחת 4,96,150,1%4,1%8.  ינבישת 4
7 ,72 9699 :93 ,91 ,89 ,54 :72 ,30 :23 

 175:176,178, 182,187, 224,227, 240, 251, 258,260, 264; קוס

 94,141.  רפופה 4,112,1%4,168,224,246,249.  םבש ,

 21. והיקדצ ,154. | ודיקפיו 1, 72, 84, 80 96, 114, 1:6

 173,182,226 3: קותמס 94,141 -- קננמס והדקפיו 99- תא , זז

 הרטמה ג",182.  הרטמה -- (19) -- ןתנו \ 242. | ןותנו 2

 94, 100, 139: 154, 158,182,187 ; קתנמס 82. ול , 6. בויל

 126,187. | םביפאה ,, 96 -- םכיפואה 4 6%

 2%1 -- (0166 םביפאל 130. | םכות 12,150. | ריעה כלה - גם פסע

 85 טס665 סגנו ץ166(טע ןזכ, 6עזסת6 1 קספזגפת ./ 1100815 ; ףונמ ץסא

 ן6שוסנז 1ה 1, 2, 3, 23: 24, 10, 67, 72, 82, 84, 80, 1, ב. 4, 96

5 1 ,+" 

5%( 1% 176,176 ,168,172 ,158 ,155 :154 :150 ,149 

2710 ,270 ,260 ,264 ,260 ,2%8 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,201 ,198 

279 606 ,289 ,2881 ,287 ,286 ,284 ,283 ,280 ,279 :277 

 200 1, 545: 65%, 656, 657, 661, 663 1, 664 1, 66 תסת 106

 110וג0193ם01 תש -- ריעהמ םכהלה 4. והימרי 2", 6.

 הרטמה - - בשיו , 1.

 :. והיטפש 102,172, 182,224; קזנתס 4

 רוחשיפ 96. = ןב 3% 84. | והימלת
 2. ןב 45--ןמ 6. הימרי 4

 96. | .,הזה םבעה 2. רמאל , 6.
 2. בשויה 2, 2 1% 253, 255 264, 1.

 בערבו 1, 72, 84, 96, 201 ; קנותס 168 -- בערבא 2, אצויהו

5 ,210,227,2%3 6% %,,, ,112 ,2,96 

 260, 264, 28, 601: !סאש 130. | לא -- לע !98 0012. - היחו

6% ,89,91,93,116,126,150,154,172,1789,187,195 72 

 264, 271 4, 659'ק ( זז. 08. היהו ) קננוגס 158,176 ; [סזז6 2,

 ול שכב , ג
 3. ריעה 5:8 115. - לי; ,,24
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 אובמ לרא וילא איבנה והימרי תא חקיו והיקדצ

 והימרי לא ךלמה רמאיו הוהי תיבב רשא ישילשה

 םאיו : רבד ינממ דחכת לא רבד ךתא ינא לאש 5

 תרמה פאולה ךל דיגא יכ והיקדצ לא והימרי

 עבשיו  :ילא עמשת תצל ךצעיא יכו ינתימת 6

 הוהי יח רמאל רתסב והימרי לא והיקדצ ךלמה

 ךתימא שא תאזח שפנה תא ונל השע רשא תא

 םכישקבמ רשא הלאה םפישנאה דיב ךנתא או

 רמא הכ והיקדצ לא והימרי רמאיו : ךשפנ תא 7

 אצת אצי םכא לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי

 תאזה ריעהו ךשפנ קדתיחו רבב ךלמ ירש לא

 אל םאו ! ךתיבו התא התיחו שאב ףרשת אל 8

 דיב תאזה ריעה הנתנו לבב ךלמ ירש לא אצת
 : שכדימ טלמת אל התאו שאב הופרשו םכידשכה

 תרא גאד ינא .והימרי ללא והיקדצ ךלמה רמאיו גָפ
 יתא ונתי ןפ שכידשכה ללא ולפנ רשא םידוהיה

 ונתי צל והימרי רמאיו : יב וללעתהו םכדיב 0
 בטייו ךילא רבד ינא רשאל הוהי לוקב אנ עמש

 רבדה הז תאצל התא ןאמ כאו : ךשפנ יחתו ךל 1
 רשא סכישנה 'רכ קדנהו |! קדוה* ינארה רשא 2

 ךלמ ירש לא תואצומ הדוהי ךלמ תיבב וראשנ
 ךמלש ישנא ךל ולכיו ךותיפה תרמא הנהו לבב

 ךישנ לכ תאו :רוחא וגסנ ךלגר ץבב ועבטה 3

 (04 5 אא ןפתפא

 קדוה שעל שכולשל שרד ונניא דזה שיאה יכ
 אוה הנה והיקדצ ךלמה רמאיו ! הערל כא יּכ
 וחקיו = : רבד סככתא לכוי ךלמה ןיא יכ שכדיב
 ןב והיכלמ רובה ירא ותא וכלשיו והימרי זרא

 והימרי תרא וחלשיו הדרטמה רצחב רשא ךלמה

 והימרי עבטיו טיט כא יכ זכימ ןיא רובבו םילבחב

 7 סירס שיא ישוכה ךלמי דבע עמשיו : טיטב

 רובה לא והימרי תא ונתנ יכ ךלמה תיבב אוהו
 8 תיבמ ךלמ דבע אציו + ןמינב רעשב בשוי ךלמהו

 9 ךלמה ינדא. : רמאל ךלמה ללא רּבדיו ךלמה
 והימריל ושע רשא לכ תא הלאה ץכישנאה וערה
 ויתחת תמיו רובה לא וכילשה רשא תא איבנה

 זס ךלמה הוציו :ריעב דוע טכחלה ןיא יכ בערה ינפמ

 = | כישלש הזמ ךדיב חק רמאל ישוכה ךלמ דבע תא
 שכרטב רובה ןמ איבנה והימרי תא תילעהו שכישנא
 זז אביו ודיב שישנאה תא ךלמ דבע חקיו :  תומי

 יולב שכשמ חקיו רצואה זרחת ללא ךלמה זריב
 לא והימרי לא שכחלשיו כיחלמ יולבו תובחסה
 12 לא ישוכה ךלמ דבע רמאיו ! שילבחב רובה
 תחת םכיחלמהו תובחסה יאולב אנ םכיש והימרי
 : ןכ והימרי שעיו שכילבחל תחתמ ךידי זרוליצא
 13 רובה ןמ ותא ולעיו םילבחב והימרי תא וכשמיו
 14 ךלמה חלשיו ! הרטמה רצחב והימרי בשיו

 ( ד

 ץ ב הז ₪ 20.
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 .יליצא 96,153 -- תלצא 195. ךדי 4 6
 1. והימרי 1%-- וה , 182.  ותוא 2 2

 ותא בשיו 187. | הימרי 9.
 14. תא , 1. איבנה , 4

 ישלשה 2, 89,918.  לאוש

 םשיו --

 אבמ 253, 258, 260, 64.
 ינא -- א1 9 4



 סת % א 1%

 קדעקבה שדחל העשתב יעיברה שדחב "והיקדצל
 רעשב-ובשיו "לבב ךלמ ירש לכ ואביו ! ריעה 3

 םירפ בר םשכיכסרש ובנ רגמס רצארש לגרנ ךותה

 ךלמ ירש ?ריראש לכו גמ בר רצארש רגרנ
 ךלמ והיקדצ םכאר רשאכ יהיו ב 4

 ןמ הליל ואציו וחרביו המחלמה ישנא לכו הדוהי

 קצצ'| שכיתמחה ןיב רעשב ךלמה ןג ךרד ריעה

 םכהירחא םכידשכ ריח ופדריו ! קרברעה ךרל | <

 ותא וחקיו וחרי זרוברעב והיקדצ זרא וגשיו

 ץראב התלבר לבב ךלמ רצאנדכובנ ללא והלעיו

 לבב ךלמ טחשיו |: ססיטפשמ ותא רבדיו זרמח 6

 הדוהי ירח לכ תאו ויניעל הלברב והיקדצ ינב תא

 והרסאיו רוע והיקדצ יניע תאו ! לבב ךלמ טחש
 ךלמה תיב תאו : הלבב ותא איבל שיתשחנב

 תמוח תאו שאב םכידשכה ופרש זכעה תיב תאו |
 ריעב סכיראשנה םכעה רתי תאו : וצתנ שכלשורי 9

 שעה רתי תראו וילע ולפנ רשא םילפנה זראו
 ; לבב םשיחבט בר ןדארזובנ הדלגה םםיראשנה

 ריאשה המואמ םכהל ןיא רשא םכילדה שכעה ןמו 0

0 4 

 645 אאא 1. ןאתפתפא

 טלמת אל התאו סכידשכה לא סכיאצומ ךינב תאו
 תאזה ריעה תאו שפתת לבב ךלמ דיב יכ שכדימ
 24 שיא והימרי לא והיקדצ רמאיו - !  שאב ףרשת
 25 ועמשי יכו + תומת אלו הלאה םכירבדב עדי לא
 ךילא ורמאו ךילא ואבו ךתא יתרבד יכ םשכירשה
 דחכת לא ךלמה לא תרבד המ ונל אנ קדדיגה

 "26 תרמאו :ךלמה ךילא רבד המו ךתימנ אלו ונממ

 יתלבל ךלמה ינפל יתנחת ינא *ליפמ םשכהילא
 27 ככ ואבו :!םש זרומל ןתנוהי זריב ינבישה
 לככ שהל דגיו ותא ולאשיו והימרי לא םכירשה

 ונממ ושרחיו ךלמה קדוצ רשא קרלאה םכירבדה

 28 ההרטמה רצחב והימרי בשיו ! רבדה עמשנ אל יכ

 רשאכ היהו 0  םשלשור' הדכלנ רשא וכוי דע
 :יפכלשורי :=דדפלג

8 

 6 ו א

 1 שדחב קרדוהי ךלמ והיקדצל זריעשתה קרנשב
 לא וליח לכו לבב ךלמ רצארדכובנ אב ירשעה
 2 ץרנש קררשע יתשעב |! קדילע ורציו םכלשורי

 ב ת.ז ₪... 6 ד 10 א

 םכיבס רש

,224 ,158,171,176,178 ,150 ,130 ,116 ,114 ,96 ,89 :72 :3 
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 קופות םביבסרש 99 -- סיכס רש 172, 260 ; תטתס 200 -- סיכסרש

 226. רצארש - - - - - רגמס , 1 בר -- ר טק. 4.

 םירפ -- םבירש 261.  לגרנ 2", 84. | נמ בר , 96. ירש תיראש
 קזועס יבר 4. תיראש ,

 4. הדוהי לבב :. לכ 187. " ישנא --י [8ק.188 4. ואציו
 -- וכליו ןיב --' \ םכיתומוחה 96, 112, 50 9

 246 -- םביתמוחה וגס 82, 94 -- םכיתומחה ג, 283, 284--ה ,

 5% ואציו 1, 21, 139, 145: 182, 246, 240, 258 -- %אאצי) 4

 ריעה הברעה 2.

 5. ליח לכ 145. | םםירשכה 150 -- םכידשכא 200. | ונישוו

,0 .06 ,93 ,01 ,80 ,84 72 ,30 :23 ,4 :3 :2 

;270 ,252 ;227 ,226 ,224 ,201 ,198 ,195 ,187 ;182 ,173 ,158 :154 
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 רצארדכובנ 1, 23, 67, 84, 89, 03, 6, ף), 100

6 ,2256 ,1(8 ,105 ,187 ,176 ,175 ,130,130,141,144,145,160 

 227, 230, 246, 253, 2844, 288, 00 1; קמתתס 3 -- רצאר דכובנ
4 ,2%8,260 ,2%2 ,201 ,182 72:115,149,1556,158,168,1710 :30 

 -- רצרדכובנ 116,154. לבב , 0. | התלבד 1 -- תתלבר 1.
 ץרפב = ךלמ 93. ורבדיו 145, 4-

 6. והיקדצ ק.186 82. | הלברב ויניעל < 96. | הלברב , 87
 116 -- ₪00.13. 112 -- התלברב ףָּג -- ר קתותוס ל 4 לכ

 201 ירוח 2: 4; 72: 89, 03, 112,128,130, 150, 4.

 7. היקדצ 150. | םכיתשוחנב ף96,112-- ת,1.  אובל קנס
 1ס0 --* \ 96 -- איבהל 0. ותוא 4,112, 2:

 8. ךלמה -- מה קצוממס לפ 1. שאב , 168, 228 ; םטתס 1.

 תרמח 2, 30,172,195: 200.,253,2%8, 264 -- 1)!כה 1, 2, 7,

 82, 84, 01, 93, 99, 100, 101, 102, 116, +, זו

 158,175,176,178, 224,226, 226, 260, 270,271, 200: קזנתס 4,

 141 -- תומוח 4, 23, 72, 8,112,115, 182, 28. םבילשורי 64.

3% 

 9..רתי 1%-- תא רתי 4: רעב --- נב - יריב

 םכיראשנה - - (8) . 224-- ל 84. | תאו 2---ת , 1.  םכילפונה
 ד וילע טק. 13. 128 -- ריעב 7. ןדא רזובנ
 2נ 4: 10, 84: 80: 93: 99, 115, 141,156,158,178, 187, 2 20%

 260, 284 -- ןדא דוובנ 160. | הלבב ףָג,1פ8 -- לבבב 7.
 9,10. םכיחבט - - (16) - - לבב , 40 -- 59

 10, םבהל ןיא (טק.:88 130. | ןדא רזובג 2, 80.93

 1723 קזותס םכיאצמ + -- צ 00. 146 80 -- םכאיצומ ף1 . 178,227 ג קזנתס 91, 258 -- כ (8ק: 78א₪ 4
 --- ביאיצומ 22 022 102, 144, 155, 108, 182,187, 282. 292,

 260,264: קזממס 2 שופתת ָףֶפ =-- ןתנת זראוה ,
 17. ףורשת 2 שאב ,

 24. שבירבדכ ףפ. ץונמס 150 --'ירבדב הילאה 96 -
 ה ז" ₪. 5%

 2%. 'כ 1% םכירשה תא 4 יכ-- רשא

 ךתא -- ךילא 15% -- ךת טק.188 :סס, | ךילא ורמאו ,2.
 המ 1%-- המא 1:

 178,260, 290 -- ולא 128. | ליפמ , 99. | יתניחת 15 9 26. םבהלא 2, 4,91,93: 94,114(,
 168, 2 260, 42 תב 2 ינבשיה < 80 -- ינבשה

 188,178. תיב לא 6.
 לל.לכ ב9 "ותוא דו 154: ילביתא 240 8 תכורבדה 5
 84. - הלאה 58 14%. והוצ 24, 3, 96, 102, 158, 246,249 :
 תטתס 154. ושיריו 1, 4: 72, 84, 89: 933 5%
5% ,253 ,2%0 ,240 ,228 ,227 ,226 ,224 ,201 ,108 2 4 

 260, 264: קונזמס 4, 141 : 06 2. ונממ ,\ 259, 4.
 ףבד 30: 72: 145-

 28. שבלשורי 1"-- םבילשורי 96. 1136 ץסס6 םםושטע ססתומג 6
 610 ; 66 םסטטנמ 60נמנתג [66!סם6תוףט6 1ת6ג04ם: 2 066 היהו
 הנשב םכלשורי הדכלנ רשאכ : :ת 1.99. 1 ם םכלשורי ₪ היהו

 תטו].(קגס. 7, 100, 101,102, 113, 114,126, 128,150, 55,
00 ,286 ,284 ,28 ,279 :277 ,270 ,269 :198 ,187 
 7 םכלשורי - - היהו , 93, 112,180 ; קזמסס

 יהיו 40, 145, 182 -- ה 1" קנס * 3 -- היהוא 6. םכילשורי

-7 1 

 1. תיעישתה 1, 4, 21, 24, 67, 72: 82, 84, 89: 93, 96. 99: 2
2 1 115 ,112,114 

,254 ,253 ,252 ,240 ,246 ,224 ,187,195 ,175,1789,180,182 
 260, 264, 200. 270, 271 4, 286, 20, 00 ; קוס 141 ; 016 1.
 היקדצל ג. | ךלמ ,ז. | שדוחב 158--ישדחב 72. | ירישעה

,172 154 ,150 ,115 ,112 ,93:96 992 .94 ,72 ,10 

 182,187, 224: 2535 % 260, 264 ; קזותס 1ז4,128,141, 1
 רצאנדכובנ 2, 224, 251, 286 -- רצאנ דכובנ 187 --- רצנדכובנ 6
 --רצנ דכובנ ף9--רצאר דכובנ 8 ,130,150,158, 79, 4

 לכו ,154- לא ,10,72.  םםלשורי , 168 -- םבילשורי 6.
 ורוציו 4, 72, 89, 112, 150 -- רצ

 1, 2. והיקדצל - - (16) - - ךלמ 5
 2. הרשע -- ירשע 18 תוּגזָק. שדוחב 4

 -- ישימחה 130, 60. העשתב !סעצש העבשב -

 ו -
 2. ואוביו 284 -- אב 5-

 650 2. רצארש 55

 יעברה 9

 העקבוה

 לכ ,153. - ךלמ ירש -- יכלמ
 רנמש 23: 84, 80,93,96. 4

 (20 תק 400 0. 39, 3 6 טב 39, -

 : לבב ךלמ ירש תיראש לכו גמ בר רצארש לגרנ םירפ בר םנינסרש ובנ רגמס רצארש לגרנ 60. [.

 : לבב ךלמ יבר לכו גמ בר רצארש לגרנו םירק בר ןבושובנו םשםיחבש בר | ןדארוובג 620. 4.
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 שכלשורי .זרולג לכ ךותב םכיקזאב רוסא אוהו

 םשיחבט בר חקיו \ : קרלבב םילגמה ;רדוהיו

 הערה תא רבד ךיהלא הוהי וילא רמאיו והימריל

 רשאכ הוהי שעיו אביו : הזה סכוקמה לא תאזה

 היהו ולוקב שכתעמש אלו הוהיל שכתאטח יכ רבד
 םפו/הייךיתחתפ קדנה הדתעו | !(קרוהרבד שככל

 אובל ךיניעב בוט כא ךדי לע רשא םכיקזאה ןמ

 ער זכאו ךילע יניע קרא םכישאו קצב רבב יתא
 ץראה ירככ קראר 'כדח רבב יתא צובל ךיניעב

 ! ךל המש תכלל ךיניעב רשיה לאו בוט לא ךינפל

 ןב טכקיחא ןב הילדג לא הבשו בושי אל ונדועו 5

 בשו קרדוהי ירעב רבב ךלמ .דיקפה רשא ןפש

 תכלל ךיניעב רשיה לכ לא וא שכעה ךותב ותא
 ! והחלשיו תאשמו החרא וכיחבט בר ול ןתיו ךל
 קרתפצמה שכקיחא ןב קרילדג ללא והימר' צבי
 :.ץראב םכיראשנה שכעה ךותב ותא בשיו
 קרמה קרדשב רשא שיליחה ירש 'רכ ועמשיו
 ןב והילדג תרא רבב ךלמ דיקפה יכ םכהישנאו
 ףטו םכישנו םכישנא ותא דיקפה יכו ץראב םקיחא
 לא ואביו : הלבב ולגה אל רשאמ ץראה תלדמו
 ןתנויו ןנחויו והינתנ ןב לאעמשיו התפצמה הילדג

 יתפטנה יפוע ינבו תרמחנת ןב קרירשו חרק ינב

 5 0 10 א

 3. הוהי \ 84. | יהלא הוהיל 180. | ולקב 2 01
 16 150, 172 2 176,178, 224, 22ף ; קצנתס 4

 20 רבדה 30: 72: 80: 93: 96, 112,116,126, 150 72

 173, 227: 252, 253, 260, 270, 271 4, 200, 650 2,601 ; קזונתס 1
 114,119: 141,158, 175,178, 201, 210 -- רבדא 2, 24 -- ,2

 הוה -- הוה י 54 .

 -ךורל
 |ובו

 4. הנה 1.  ךתהתפ קממס 154 -- ךיחתפ 126. | הזה :בויה

 154,224. | ןמ 1טכ. 8 14 םכיקיזאה 4, 30, 72, 89, 96, 2,

24 ,251 ,227 (201,210 ,187 ,180,182 ,18,168 42 .149 

 253: 28, 260, 264: קתנתס 1 ךידי 2: 4: 23: 94: 96. 2

224,251 ,187 ,172,178 ,115,116,150,154,158,160,168 

 258, 260, 264, 260, 270, 271, 281, 288, 602 ; קזנתוס 2, 141 2

 !סען6 128. | אבל 1: 4, 30, 72, 82, 84, +
 172,175: 178 182, 252, 23, 258,260 יתא 1% 84 ----

 ותא 187. אוב 80,116,158,172,246. תא , ער

 טנפ 2. אבל 1, 40. 72, 89, 96, 126. 8% 7
 2500 2000 2647260285 = לר ,/7245-.,ל0 , 144 = לאו

 7 בוטה 0 רשיה לאו בוט 00. 4 220.

 רשיה לאו -- רשיהו 96. = ךיניעב 4" !טק.188 230- םםשש 4.
 5. ונדעו 227: 252: 258; 260. הבושו 72, 80, 93, 6

 150, 179,182,226,2%1,251,258,260. לא ,195. | והילדנ 70

 93, 116,126, 139; 145, 150, 227, 251, 253: ןזומס ז28;; 6
 154 -והילדג 89. | ןב 201. | ירעב --ץראב 150. | בושו

 201. לאי2" 4.93.116,195. - לכ ,155.  ךיניעב ,

 החורא 4: 72, 89, 96, 112,114, 116, ,,8 12
 210, 224, 220, 253, 2ף8, 260 ; קזנתוס 1

 6. והילדג 2, 1, 145,150,168,172,182,224,253 : קוס 6
130. 4- 

 7. לב ; 89. | םביל"חה 84, 96,112,150,154,172 ; (זז6
 ריקפה - - (7) - - ךלמ ; 5. | דיקפה 2*-- לבב ךלמה דיקפה 14+.

 ףס 99. | תררלדמ 1:87. - רשאמ 96 -- ה 7%
 8. אבר 1 והילדג 2, 30, 72,118,130

 2243 קזנתוס 201 ; !סזו6 168 -- הילדג ךלמ 1. | הינתנ
 154: תםטת6 3 -- והיתנ 7. ןנחויו , 8. ןתנויו , ,4

 -- 086 601, 602 -- |תני) 261. | ינב -- ןב 23, 99" 4

 1 54, 155, 160, 201, 224, 250, 258. 601 ; קזותוס 182 ; (סזו6ס

 הירשו טגג 40 -- והירשו 93, 96 -- הירבו 187. | זרמוחנת 4, 14

 ף96,112,113,115,150, 154,158,173,187, 227 -- תימוחנת 214

 יפיע 1, 72: 80, 93, 90, 112, 116, 126, 227, 262, 25, 200,

 271 4, 659'ק:: םוגתגס 158,178, 201, 224; 006 184 --

 2%8, 691 -- הפוע 149 -- הפיע 150, | יתפוטנה :,:+;1,)

 99, 112, 139,150, 154, 155, 158, 78, 178,192,897,ו9,
 224, 220, 2ף1, 2%2, 2%3, 28, 260, 204, 1 4; קזוחוס 1.

 והינזיו -- נוי (טק.131. וסס -- הינזיו 36, 3, 141, 14%, 258 -- והינזאיו

 150; תטמס 224 -= ה'נזא ו 4 המהו 8.

 זת5א

 כ

021 

 שהל ןתיו קרדוהי ץראב שיחבט בר ןדארזובנ
 11 רצארדכובנ וציו + הווהה םויב םכיבגיו םכימרכ
 שכיחבט בר ןדארזובנ דיב- והימרי לע לבב ךלמ
 ז2 ןל שעת ראו וילע שיש ךיניעו ונחק + רמאל
 השע ןכ ךילא רבדי רשאכ שא יכ ער קדמואמ
 13 בר ןבזשובנו שכיחבט בר ןדארזובנ חלשיו + ומע
 : לבב ךלמ יבר לכו גמ בר רצארש לגרנו סירס
 14 ונתיו הררטמה רצחמ והימרי תרא וחקיו וחלשיו <

 והאצוהל ןפש ןב שקיחא ןב והילדג ירא ותא
 15 והימרי ראו : שכעה ךותב בשיו תיבה לא
 : רמאל הרטמה רצחב רוצע ותיהב הוהי רבד היה
 16 רמא הכ רמאל ישוכה ךלמ דבעל תרמאו ךולה

  ירבד תא יבמ יננה לארשי יחלא זרואבצ ?דוהי
 ךינפל ויהו קרבוטל אלו קדערל תאזה ריעה לא
 17. הוהי שכאנ אוהה וכויב ךיתלצהו :אוהה זכויב
 : טכהינפמ רוגי התא רשא םכישנאה דיב ןתנת אלו
 18 ךל קדתיהו ילפת ל ברחבו ךטלמא טלמ יכ
 : קדוהי ששאנ יב תחטב יכ ללשל ךשפנ

0 

 1 חלש רחא הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה

 ותא ותחקב המרה ןמ שכיחבט בר ןדארזובנ ותא

 צ גה ₪ 2

 158, 178, 187, =כיבביו 84. == םביביגיו 80. 150, 154 ==

 ב ב וי 2 =- =ביבוביו זז 2 -- בבי אוהה , 5.

 זז. רצאנדכובנ 116, 126, 172, 2%1 -- רצאנ דכובנ 2,031,996, 19

 224 -- רצאר דכובנ 8, 130, 150, 15, 187, 258, 200, 204, 73
 284, 286 -- רצרדכובנ 84 -- רצר דכובנ 2. לע-- לא

 224,258, 658. ןדא רזבנ 93,99,130,155,158,178,187, 4

 12. ךיניעו םכישו < 4. לא 224. = השעת 144. | ול --ומע
 ד 456 םכא יכ ,96. | םכא רשאכ < 2. םכא \ 2

0 ,253 ,201 ,180 ,178 ,168 1442 ,141 ,114 ,80 ,84 :72 :30 :4 
 659 'ק אלו 'תכ ;: םטמ6 224. | רשאכ --כ ,ז50. | ןכ--יכ 6.

 השע קומס ישע 268 -- השעת 4

 13. ןדא רזבנ 93: 96, 155, 158, 178, 187,258, 277 -- ]דא , 4

 -- רה (טק.1ג 113. | ןבושובנו 4, 84," 7

 108, 5 269, 279: 2 286, 288 ; קונוס 158,171 -- סע [זשובנו

 ןב 96 -- ב ןשובנו 155 -- !בושובנו 1,112, 139, 224, 260 1.

 םירס 0.185 3 -- םורס 101.  רצא רש 4 גמבר

 6. ךלמה 201, 4 הלבב 107166 71.
 14. והימרי קזנמס והימא 130. | ותא , 9ז -- ותוא 4, 112 4

 והילדנ לא 5 175. | לא 1%-- תא 21. | והאצהל 0
 -- והאיצוהל 1, 4: 23: 30, 72, 84, 80 1, 4, 96, 101, 112, 2

0% ,240 ,224 ,187 ,182 ,17% ,172 ;158,172 ,155 :126,149,150 

 279 280, 286 ; קננתס 82,154; 06 94 -- וה טק. 14 141 -

 האצוהל קנגגס 113 -- וא'צוהל 178. לא 27-- ןמ %6
,205 ,288 ,4 28 ,1 271 ,250 ,224 ,180 ,160 ,150 ,145 126 

 601 ; םטמס 116, 246, 262 -- עף

 1%. הוהי ,126. ותויהב 1, 2. 72, 84, 80,ף1,03,96,112, 6
: 283 ,264 ,260 ,28 ,263 ,227 ,226 ,224 ,187 ,182 :173 .154 ,10 

 קזנתס 82, 94, 5 רוצחב קנווס 6.

 16. ךלה 30, 84, 01: 253: 259, 260, 264, 700. | דבע לא 2

 2 200 | ךלמ 4. ישוב 00.  .הוהי , זלז. " איבמ
2 ,246 ,210 ,226 ,224 ,178 ,172 ,112,113,150,172 :96 ;923 :72 
 253, 260 264, 271 4, 659 'ק, 601 ; קתותגס 114,128,141, 201--

 איבמ ף9ז. | הבמל 1,283. | אוהה -- הזה 6.
 17. הוהי קעצנתס כאנ 1. םבישנאה -- םכידשבה 30 1.

 התא , ז.  םבהינפמו ג:
 18. לופת ף1,112,116,126,158,168,187,105 : קזגמס 0.

 1. ירחא 4,72,116 -- ארחא 128-- םכרחא 187 --רשא ירחא
 224. ותא :"--ותוא 4,96.112. | ןדא רזבנ 75

 187,258. בר--רש 2%0.  םכיחבטה 4. ותא 2%-- ותוא 4
 24 םביקיזאב 4, 84, 80, 96, 112, 158, 187, 224, 251, 2

 253, 258, 260, 264-- םביקיזב 30,72, 150, 154,182 -- םכיקב 4%
 תו לכ 96,168. | 8 בילשורי 06 "= " םבילנומה 4:

:7 ,126,150 

 2. רמאיוו ,113. - וילא 30. - הערה לכ 4 9,
0 
2 
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 ןב קדינתנ ןב ראעמשי ב יעיבשה שדחב "היו 1

 קדרשעו ךלמה יברו קדכולמה ערזמ עמשילא
 קרתפצמה סםכקיחא ןב והילדג ללא ותא םשישנא

 לאעמשי שכקיו : הפצמב ודחי שחל םכש ולכאיו 2

 וכיו ותא ויה רשא סכישנאה תרשעו ק;רינתנ ןב

 ותא תמו ברחב ןפש ןב שקיחא ןב והילדג תא
 שכדוהיה לכ תאו :ץראב לבב ךלמ דיקפה רשא 3

 שכידשכה תאו הפצמב והילדג תא ותא ויה רשא

 קדכה קדמחלמה ישנא תרא סש ואצמנ רשא
 והילדג תא תימהל ינשה םכויב יהיו - : לאעמשי

 ולשמ םשכשמ םישנא ואביו ! עדי צל שיאו +
 םכידגב יערקו ןקז יחלגמ שיא סכינמש ןורמשמו

 זריב איבהל טכדיב הדנובלו קדחנמו םכידדגתמו
 ןמ סכתארקל ;דינתנ ןב ללאעמשי אציו + הוה 6

 רמאיו שפתא שגפכ יהיו הכבו ךלה ךלה הפצמה

 סכאבכ יהיו ! פפקיחא ןב והילדג לא ואב שהילא 7
 לא .הינתנ ןב לאעמשי פטחשיו ריעה ךות לא =
 הרשעו : ותא רשא שישנאהו אוה רובה ךות 8

 ונתמת לא לאעמשי לא ורמאיו שכב ואצמנ סישנא
 ןמשו שכירעשו סכיטח הדשב םכינמטמ ונל שי יכ

 רובהו : טשכהיחא ךותב שפתימה אלו לדחיו שבדו )
 סכישנאה ירגפ לכ תא לאעמשי שכש ךילשה רשא
 ךלמה קרשע רשא אוה והילדג דיב קדכה רשא

 םי6 יס אוב

 2. םבקיו 6 חקיו 3. הרשעו 0756 .םכישנא

 201. ותא 2"-- תוא דיקפה -- ותא דיקפה
 לבב , 144. :ץהאאב

 2. ויה ,96. ותא , תא 1" 6 תאו הפצמה

 קנתס 3. ואצמי 150 -- ותא ואצמנ 14%. - תא 2% 06 -- תראו

 לכ 156-- תאו 4, 80, 116, 145, 178, 180, 201, 224,252, 258,

 264 ; קזנתס 1300. הכה , 9.

 4. ינישה 4 הילדג 4. אל (טק.236 1.

 5. םבישנאה 72, 187 -- ישנא 258. | ןורמשמו ולשמ םככשמ ק.
 ג: 91,112. | םבכשמ ,176. < ולישמו 251 -- הלישמו 0

 הלשמו 2, 89 --- הלישמ 72, 96 -- הלש;₪מ ו 8-2
 187,198, 224, 249, 288, 601, 6ף0 11, 601 ; קתווגס 114,168 ----

 ולשמו 10,116 קזותס 201 -- ולישמ 0 0

 264, 260,271 4. | ןורמושמו 28. - םכינומש 112,158,246, 13
 -- הנומש 60 11. | םבישיא 112 -- םבישנצא

 יחלוגמ 150. | יעורקו 1, 4 30, 72, 93, 112,115,116, 150 %
 173, 178, 224, 261, 260 -= וערקו 99 -- 6 יעורקוכו ף6.

 םכידדונתמו 4, 82, 1, 96,150, 158, 182, 240, 262 -- םםכידנתמו |
 11 הנבלו 2, 23; 30, 72, 84, 93; 99, < 6%

53 
 6. ןב 1% 915 150. | והינתנ 150.  ךלה 15--ךלוה 6, זס
 1ז2,114, 116,160, 158,105,230,240 כ קזתמס 82. "ךְלַה 29-

 ךולוה 96 - ךלוה 101, 240 -- ךולה 4, 72: 82, 3, 100 וגז. 2

 112, 116,116,126ו 145, 190, 158, 787 106: 220 +. הכובו

 ז12,126.155,187. 249. 9 שגפב 84---שונפכ :12,ז50 71.
 םכתוא 2,96,112,172 : [(076 םכהלא 2, 4.82: 2 0%

 96,114,115,128,141,150,155,178,224-- םםכהל 251.  ואוב 4
 112,150.  והילרג---והילדג םכקיחא 4-- הילדג 182 --ו טק. 146

 7. יהיו 5:5 5. םכאובכ 3: 23: 67: 84, 99, 100, 112, 1

210 ,187,105 ,182 ,176 ,158,168 ,130,150,155 ,116,126 

 226, 227, 246, 249; 250, 252, 264, 271 \, 288 1, ךסס 1 ; סע 4

 129." רעה ךותילא .םופ 182 " > ןהינתנ 64. "אה
 רשא , 1.

 8. הרשעו הוהו 180. | רשא םכישנא 178.  םכב , 4% -- בב
 םכישנאו 1 ונתימת 1: 3: 4: 23: 72: 84: 89 91, 93: 96, 14

,/ :158,173 :116,126,150,154.155 ,112,115 
 226, 249, 253, 258, 260, 264; קזותוס 30, 82, 94, 204 -- מ קב

 14. יכ ,7. םכינומממ 4. 72, 91: 93, 96. 112, 2
.1 ,264 ,260 ,258 ,253 ,240 ,182 ,178 ,158 ,154 1504 ,149 ,126 

 הדשב --ץראב 182. | םכירועשו סב, 06, 112, 126(, 4

 9. ךלשה 30. | לכ - - םבש -- םכש לאעמשי 6605. לכ.

 ןפתפצא
- 

 ז 0 (2 9. 1.

 9 עבשיו |: .םהישנאו קדמה יתכעמה ןב והינז'ו
 רמאל םכהישנאלו ןפש ןב סכקיחא ןב והילדג שכהל
 ודבעו ץראב ובש םכידשכה דובעמ וארית ללא
 10 הפצמב בשי יננה ינאו : שכל בטייו לבב ךלמ תא

 ופסא םשכתאו ונילא ואבי רשא שכידשכה ינפל דמעל
 רשא םככירעב ובשו סככילכב ומשו ןמשו ץיקו ןיי

 ינבבו באומב רשא םכידוהיה לכ םשנגו ! שפתשפת

 ןתנ יכ ועמש תוצראה לכב רשאו םכודאבו ןומע

 תא םכהילע דיקפה יכו הדוהיל תיראש לבב ךלמ
 12 זםכידוהיה לכ ובשיו + ןפש ןב םשכקיחא ןב והילדג
 הדוהי ץרא ואביו שש וחדנ רשא תומקמה לכמ
 ! דאמ הברה ץיקו ןיי ופפאיו התפצמה והילדג לא
 14 קדדשב רשא כיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחויו

 14 עדיה וילא ורמאיו ! התפצמה והילדג 'לא ואב
 לאעמשי תא חלש ןומע ינב ךלמ םילעב יכ עדת
 והילדג שכהל ןימאה אלו שפנ ךתכהל הינתנ ןב
 ז ; והילדג לא רמא חרק ןב ןנהויו ! שקיחא ןב

 לאעמשי תא הכאו אנ הכלא רמאל הפצמב רתסב
 וצפנו שפנ הככי קדמל עדי אל שיאו קדינהנ ןב
 ! הדוה' תיראש הדבאו ךילא שכיצבקנה הדוהי לכ

 16 ללא חרק ןב ןנחוי לא שכקיחא ןב והילדג רמאיו

 כא רבד קדתא רקש יכ ק;דוה רבדה תרא שעת
 : לאעמשי

+ 1 

 צץ ג פז ₪ ע

 9. אהילדג 94. | 'קיחא םת.[ומ. 268.  רמאל פט 40.  דבעמ

 20 4: 30. 72 22 80, 91,115,14ז, 150,154, 158,172,182,

 253, 259 260, 264 -- ידבעמ 224 -- רובעמ 1. = םכירשכה לא 1
 -- םבידשכה תא 4, 82, 93, 154, 201, 1 תא ,

 בסיו 93: 154, 155: 168, 6- ככל -- כ טק. 4.

 10. בשוי 4, 23, 93: 96 דומעל 112,160.  ינפמ
 0-0 קבידשכ :סס -- ה 10ק.14₪ 144 -- ונא| םכירשכה 4.

 ואובי 10, 154. = ונ'לע 150. | ןי ופפא םכתאו ,72. | ן"
 ומישו 2, 23, 30, 72: 82: 89. 91: 93: 96, 12,

 158, 176, 182, 224 39 2%8 ; קתמנהס 128,141, 154, 201; 86
 2--%% ומישו 195. | םכבירעשב קעוומס 3 -- םככירעב םכצראב 4-
 11. רשא ,96. | באומב -- ןומעב 251. | ינבבו טק. 286 01 ---

 ינב| 201 -- (0ע66 |[בבו - םכודאבו , 2. רשא
 תוצרא 150. | הדוהיב 23, 228.  יכו , 96. לבב ךלמ ךיקפה 0.
 12. ובושיו 112,154: 178: 251, 253; 258,260. | לכ , 06 -- לכ

 רשא 2- רומקמה לכמ טק. 8 220. ,ז-רמקמה 13

 ז-רומוקמה 30, 72. 84, 599 52 120,150, 18, 221,
 254, 258, 260, 264, 271 4, 283. ואביו או 72. | ןב והילדג

 כיקחא 0. ץיקו טק. 18. 100 --* , 0.
 14. ירש לבו -- ירשו 150. = םכיליחה 6
 -- קוגזחס םכיללחה 195.  הדשב טק.195 3,918, 140 -- הדשב ותא

 187 -- ותא 4: 93.101.150,195. 9-
 1 4. עודיה 4, 9 2 םילעב -- 0 . 93 ---

 ;בילעב 1, 90,150: 271 4: 300 : קונוהס זָבְס ; ט10600 2

 קזגחס םבילעכ 8- למ חלשו 1:60. | תא ,72 -
 לא 89 0. ךתוכהל 4: 72: 89: 93: 96, 99, 101, 6

 150,158,1731,178.197:224,249.  שפנ 24. אל 4
 ןימאה מה 4- םכהלא 1 הילדג 72, 1.

 ז . והילדג , 84. | ארתפב גָפַפ. | והינתנ 150 -- שפנ הינתנ
 201. לא ₪ 06. 154 שפנו קזומוס 3. | וצופנו 2

 150,283.  ךילע 30,150. | תיראש , 253, 258, 260 -- תיראש לכ
 10- 16 לאעמשי - - (28) - - המל , 4.

 16. והילדג ,150 -- | . 251,258. | לא 1"--ןב 4. | חרק ןב ,
 96. | השעת 1, 4 4 2 6, ,+,,ָ,,,,76

 178, 2%2, 253, 260, 264, 271 4, 659 691 ג קצנס 4
 158, 1. %אארבדה 2: רבוד 4, 2. לא 2

 לאעמשי קזותוס לאמשי 128 -- לאע נק. 4. 99.

 ןב 2%-- לא 126. | עבשילא
 ורחי , 172 -- וירחי

 1. 0 |, והינתנ 5.
 40. >> תבלמה 1. ךלמה -- הכולמה 6.

.4 ,197 :93 
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 לבב ךלמ דיקפה רשא םכקיחא ןב והילדג זרא

 : ץראב

5 0% 

 ןב הינזיו חרק ןב ןנחויו סכיליחה ירש לכ ושגיו 1
 לא ורמאיו : לודג דעו ןטקמ שמעה לכו היעשוה 2

 ללפתהו ךינפל ונתנחת אנ ירפת איבנה והימרי
 תאזה תיראשה לכ דעב ךיהלא הוהי לא ונדעב
 זרואר ךיניע רשאכ הברהמ טעמ ונראשנ יכ
 רשא ךרדה תרא ךיהלא הוה' ונל דגיו :ונתא

 שכהילא רמאיו 1 השענ רשא רבדה תאו הב ךלנ 4

 קדוהי רא לרלפתמ יננה יתעמש >ציבנה .והימרי
 הנעי רשא רבדה לכ ץריהו שככירבדכ םככיהלא

 ! רבד םשככמ ענמא תצל שככל דיגא שככתא הוהי

 תמא דעל ונב הוהי יהי והימרי לא ורמא המהו 5

 קדוהי ךהלשי רשא רבדה 'לככ תל כא ןמאנו
 ער שכפוויכוסי כא 4 הדשענ "ןּכ" רנלא ךיהלא 6

 וילא ךתא כיחלש ונא רשא וניהלא הוהי .לוקב
 הוהי לוקב עמשנ יכ ונל בטיי רשא ןעמל עמשנ

 רבד יהיו םכימי תררשע ץקמ יהיו ! וניהלא

 לאו חרק ןב ןנחוי לא ארקיו !והימרי לא הוהי
 ןטקמל שכעה ירכלו ותא רשא וכיליחה ירש לכ

 יהלא הוהי רמא הכ שכהילא רמאיו : לודג דעו 9

2 

00 4 

 1 ...0 ןפעא עא

 לאעמשי אלמ ותא לארשי ךלמ אשעב ינפמ אסא

 10 לרכ זרא "לאעמשי בשיו ! שיללח והינתנ ןב

 תאו ךלמה תונב תא הפצמב רשא שכעה תיראש
 ןדארזובנ דיקפה רשא הפצמב סכיראשנה שעה לכ

 לאעמשי שבשיו שקיחא ןב והילדג תא סכיחבט בר

 ! ןומע ינב ללא רבעל ךליו ;דינתנ ןב
 11 ותא רשא םכיליחה ירש לכו חרק ןּב ןנחוי עמשיו

 ! קרינתנ ןב יראעמשי השע רשא הערה לכ תא

 .12 לאעמשי שכע םחלהל וכליו םכישנאה לכ תא וחקיו
 רשא םכיבר שימ 'רא ותא ואצמיו קדינתנ ןב
 13 לאעמשי תא רשא םכעה לכ תוארכ יהיו :ןועבגב

 רשא זכיליחה ירש לכ זראו חרק ןב ןנחוי זרא
 14 זדבש רשא שעה לכ ובסיו ! וחמשיו ותא
 ןב ןנחוי ללא וכליו ובשיו קרפצמה ןמ "ראעמשי
 ז < שכישנא הנמשב טלמנ הינתנ ןב לאעמשיו |! חרק
 16 ןב ןנחוי חקיו + ןומע ינב ירא ךליו ןנחוי ינפמ
 תיראש לכ תא ותא רשא שיליחה ירש לכו חרק

 ןט קרינתנ ןב לאעמשי תראמ בישה רשא םשכעה
 זכירבג סכקיחא ןב הילדג תא הכה רחא הפצמה

 בישה רשא םכיסרסו ףטו פישנו המחלמה ישנא
 17 לצא רשא שכהומכ תורגב ובשיו וכליו :  ןועבגמ
 18 טכידשכה ינפמ : סכירצמ אובל תכלל כחל תיב
 קדינתנ .ןב 'ראעמשי ץדכה יכ םכהינפמ וארי יכ

 : להב < 12 ₪ 5 6 די זז סא עפ 4.

 24: %- לצא -- ל קזותס ר 4. תמלל , 1 אבל 20, 5%

4 260 ,258 ,251 ,249 ,246 ,187 ,178 ,158 ,141 ,96 :03 ,84 ,82 
 -- בל 0.140 139. - םבירצמ ץרא 1.

 18. לעמשי 270. | והינתנ קזותוס 1.

 1. םםילייחה 06,112,159,154.226. ,.ןב ז" פ₪יפ6.  והינזו

 4. 270 -- והינזאיו ןוטקמ 24

,80,112 

 2. אנ ,180. | וניתניחת 4, 150, 154, 260 -- ונתנחהת

 224 --- וניתנחת 80. 93, 96, 113, 15%, 175%, 182, 2%, 264, 260

 ?לזו ללפתה 201, 4 ונידעב אנ 1%0 -- ונידעב 0 2

.7 ,224 ,187 ,112,114,116,116,154,1552158 ,96 .93:94 :890 

 ךיהלא -- ך טק. 136 150 -- וניהלא רעב, 72.

 לכ . 23.  תואור 72,93,112. | ונתא ; 178 -- ונתוא 84, 80, 9

 ף96,112,113.154,158,176, 246, 261, 264, 270; קוס 4

 3. ךיהלא -- וניהלא סב, 201, 268, 601 -- קזוומס םכיהלא 8ֶפ-- ל

 קוווחס ת 96 -- רשא ךיהלא 4. -

 4. םכהלא 4:93:94:90, , +

 253; 29, 260 -- םבהל 11%. | םכהיהלא (סחופ 154. | םככרבדכ
 96,154. - לכ רשא 150. | אלו 150,154,253 -- אלא 4.

 ענמא , 126 -- ענמא הלא 11% -- הנעי 4
 5. יהי כ 150. | תמא גה. 96 24 -- תמא)ו 4.

 --] 2.188 24 -- א [1ק.ז3. 4 םכאו לכב -- לכ

 לככ רבדה 4. | ןנילא .- - - - - לככ תסת קגפ6.. 224. | ךהלשי --
 ₪ ב ךיהלא , 1,72,91 - וניהלא 172, 173 ; 1066 4- ונלא

 269 -- וניהלא 10 -- ךילא

 6. םבאו -- ו , 6% וניהלא 1% - ונא , 96, 587 --

 ונחנא 1, 4, 30, 72, 91.93: 2 126,149,150, ,,,70

7% 319 ,100 ,401 ,\: 271 ,270 ,264 ,200 ,2%3 ,262 ,224 ,206 

7 401 ,452 ,431 ,421 ,414 ,408 ,405 ,396 ,392 :300 :355 ,342 

59% .549 :542 :541 :531 530 :494 .493 ,499% :477 :476 :475 :474 
 590, 612, 614, 646, 648, 658, 659 'ק, 0 ; קזגממס ז 68, 201, 7

 570 : (סזטט 2,250, 375, 410, 423, 428, 605, 514, 570, 57%-
 םביחלוש 4, 112, 158, 253, 283 -- םכיתחלש 224. | ךתוא 4,
 253,260, 266. - עמשנ --- - ןעמל 72. רשא 6

 בסי 253.-ר ביסי 1.

 7. הרשע 89פ -- תררשע בר 6.
 רמאל והימרי 40, 72 -- הימרי 2.

 8. לאו -- תאו 2%3 -- ל [גק.זג 1. לכ , 4.
 םכילייחה 96,112, 150,154 - קכילחה 115,187. רשא ,.
 ןוטקמל 4,112,116, וָקָּג,178,226--ל ,96, 182--ןטקמ ותא רשא

 72.  לודג דעו ןטקמל -- לודג להק ותא רשא 6.

 היעשוה -- היעמש 93: 4.

 ןמאנו --

 200 םכיזכי (קג- 6%

 ירינפ .זז 6 -- ירגיפ 54- =בישנאה -- םכדאה 150. | דיב 9
 --תא 180. אוה , 96--אוחא 82. ךלמ 93,96. | אשעב ינפמ \
 160.  השעב 89.  ותוא 264. | הינתנ 158,182,14%, 2

: : \ -4 ,260 
 16. יבשיו זְקֶפ, (טחש :ז%. תא ----לכ ,1%0.  תרא 2--
 תאו 2, 4, 67, 2 22,

 224, 227 ; םטחס 6 הפצמב 2"-- הפצמב רשא 4
 הפצמב --(6) - - דרא , - ןדא רטבצ סר ד
 187,258. ןיחבט 154. | הילדג 182. | םבכשיו 150, קונוס 4
 182 -- תא םכבשיו 224. = והינתנ 201 -- אהינתנ 168. | רובעל
 "7 226 -- דובעל 112 - רבעל 2קנ ב00
 טננסשטע 01. לא -- תרא 2 03, 96, 116, 154, 175: 253: 9

 271 4, 288, 00 ; 1סעצ66 +4
 ז1. ןנחי 281. | םכיליחה 96,112,1%4,260. | ותא 22.

 תא ,%- לאעמשי -- משי 10766 שע 5- והינתנ
 12. הינתנ - - ( 8) - - וחקיו ,\ 226 -- 0 זרא ,-
 ;בע -- לא 112. - ותא טק. 48 187 --ותוא 264 -- םכש
 לא -- לע 23: 30: 89: 93, 96: 115: 145, 150, 153, 158,160

 180,182, 201, 224, 226, 227, 228, 271 288, ף00, 601 ; קזנםוס
 723 06 1%4-- א טק. 1. ביבר = 99- :

 13. תארב 93,113 6- חףשא , 168 -- רשא תרא 4
 לאעמשי תא , 182. | ןנחוי תרא ,96. | תאו --ו 150. ירש

 150. - םםיל"חה 4
 14. ובוסיו 112, 28 -- קחמס ובשיו 24. לכ -- תא 24

 ןמ , 72. | ובושיי 158,187,195, 258 0 קצונהס
 82. ובלי ,182. - לא -- תא 6.

 15. והינתנ 30, 72.  הנמשב טלמנ , 19%.  הנומשב 0
 ז4,158,182,197, 281; קתתמס 82.  יפמ 224.  ןנח"-- ןנחוי

 חרק ןב 154 -- ןנחוי םכישנא 6. ינב -- ינב ךלמ 99 6-
 16. םםיליחה 96,112,150,154.  רשא 72. תא 15-- תאו

 224. - בישה -- אישה 187. = תאמ -- מ + לאעמשי -- א
 277 -- לאעמשמ 150. = ןב הינתנ , 93. | ירחא 72. | תרא 2%
 זף9,201. - והילדנ 150,180 : קמס 4.  םבירובבג 58.
 םכישנו 016 םבישנה 139 -- םכישנו שבישנא 80,14%--) כ
 72.  ףטו-- המה 182. | םביסירסו 4, 24: 30 2 7

195,198 ,182 ,175 ,112,116,116,140,150,154,158,172 
 2%3, 28: 260, 264, 270, 290 ; קגגומס 23, )4, 141 -- םכסירסו

.2 0 
 17. ובשיו א 195. | תורגב ,150 קזוחס 182 -- תודגב
 224. בהמכ 1, 2, 4, 72, 92, 1, 120, 9
 :41,144,140 5 זז 5% 187, 201, 210, 252; 29
 258, 260, 264, 271 4; 659 'ק, 691 -- םבוהמכ 227 -- הו ו



 (0 ל. 1.

 זכירצמ שכאבב שכילע יתמח ךתת ןכ סכלשורי
 אלו קדפרחלו קדללקלו קרמשלו קדלאל טכתייהו

 קככילע הוהי רבד : הזה שוקמה תא דוע וארת 0

 יכ ועדת עדי שכירצמ ואבת לא קדדוהי תריראש

 טככיתושפנב שכיתעתה יכ : שםויה שכב יתדיעה 0
 רמאל טככיהלא הוהי לא יתא םשכתהלש םכתא יכ
 רמאי רשא לככו וניהלא הוהי לא ונדעב ללפתה

 וככל דגאו : ונישעו ונל דגה ןכ וניהלא קדוהי 1

 ללכלו פכיהלא ?זדוהי לוקב שתעמש אלו סויה
 ברחב יכ ועדת עדי התעו | : םכילא ינחלש רשא 2

 אובל שפתצפחה רשא םשוקמב ותומת רבדבו בערב

 : שכש רוגל

2 

 לכ תא שעה לכ לא רבדל והימרי תולככ יהיו ג
 שכהיהלא הוה! וחלש רשא שכהיהלא הוהי ירבד

 הירזע רמאיו : הלאה םשירבדה לכ תא שהילא 2

 קכידזה שכישנאה לכו חרק ןב ןנחויו היעשוה ןב

 ךחלש אל רבדמ התא רקש והימרי לא כירמא

 ; שכש רוגל סכירצמ ואבת אל רמאל וניהלא הוהי

 זרת ןעמל ונב ךתא זריסמ קרירנ ןב ךורב יכ 3

 ונתא תולגהלו ונתא תימהל םכידשכה דיב ונתא

 םכיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחוי עמש אלו : לבב 4

 6 10 א

 אל 72. וארית , 1 -- םכתיהו 286. המשל 4
 םבוקמה תא דוע -- =םוקמה א 4. 4 תרא ; 94 2:

 19. הוהי -- אנ 93. | תיריאש 96. | ואובת 154. | םכירצמ וא
 [נק.185 82.  עודי 4,96,101,112,1%0,1%8. יכ, 226. יתדעה

,,,,, ,100 ,96 ,94 .93 :59 ,72 :10 :23 ;2 
 172, 178, 182, 226, 227, 254: 258, 260, 260 ---ת\ךיעה 112 ==

 יתודיעו 224 -- 'תודעה 4, 7. םככב 5:5 4

 בושה ,

 20. םבתעתה 72, 89, 113,171,172,187, 262, 208, 27: 6,

 288 -- םביתיעתה 96,114, 168 -- םבתיעתה +:

42 ,210 ,108 2 ,189 ,54 1 1% 

 220, 227, 249, 253, 260, 264, 260 270, 271 4, 6%9'ק -- םבותעתה

 175, קנס 84 -- ית (טק. 248 ףנ,141 --', 691. | םבכיתשפנב

 1נ 3: 23:30: 72, 82, 94, 80, 91: 93: 94, 96, זסס, 4 17

% :253 42 210 ,182 ,178 ,+ 1 

 260, 260, 271, 283, 400 ; קנמס 1 םכיחלש

 יתוא 4,112,1%8,264,28. | םככהלא 96. - ונידעב 72

-- (260 1 ,250 ,187 ,168 ,158 2 .96 :94 :93 

 ונידעב אנ 150. = לכבו ז,8ף,1וָ,1פ5,281 -- לכו 4

 -- | \ 201 : קתנמס 4 ונישעו -- ש , 2

 21. רינאו 4, 23: 72: 84, 01, 03, 90, 100, 2, 6 6 0

 155: 158, 182, 195, 201, 258, 260. 264, 270 280; 650 ; קצות 0

 82,128,141 --7ד ₪0ק.146 168 -- דיגא לג. | הוהי 89. לכל

 150 -- ל 1% 0.148 72. - רשא ,180. | םככלא 249.

 22. עודי 4, 112,1%0,173.224,)8. | ןועדת 182. | בערבו 0

2 ,601 ,264 (260 ,2%8 ,2%3 ,160 ,154 ,150 ,96 :93 :72 30 :4 :2 

 --.201.  ותמת 3: 23, 84,91,102,128,173,19%. | םביתצפה

 182. אבל 2 93: 96, 114, 173, 187: 253, 258, 260 20.

 1. םכהילא -- (ז:) -- לא 11%. | לכ 1" 396. | םבהיהלא 1"

 -- וניהלא 112 -- םככיהלא 4,182,187, 252, 26 ; קוס 14

 םכהיהלא - - רשא ,126,178,180. | חלש 72. | םםכיהלא 7

 -- םככיהולא 96. = םכהלא 4, 72, 150, 15%, 172, 9 - 8
 -- אא םבכהילא -

 2. והירוע 96. = היעשוה -- היעמש 96. | םכידיוה סָג- | םכירמא
 א 89 7- ל 113 -- םכירמוא 4,112,158, 187, 264--מא

 139.  םכתא קמתס ?. אל 1% 01-- אלו ז.> ואובת 6

 230 -- אבה 4 כירצמ ץרא .

 3. והירנ סנש 168. | ךתוא 112,1%4,168,2%1,264. - תתל

 150.  ונתא 1"--ונתוא 89, 96,112, ,,,,,87

 224. ידשכה 14. ונתא 2" -- ונתוא 4, 96, 1:2, 42

 158,195. - ונתא 4"--ונתוא 96,112,113,154. - הלבב
 קזווחס 1%4 -- לבבל 24

 .0 זןפפפא

 ככתנחת ליפהל וילא יתא שכתחלש רשא לארשי
 זס יתינבו ראזה ץראב ובשת בוש םכא + וינפל
 יכ שותא אלו שכתא יתעטנו סרהא אלו שכתא

 11 וארית לא +! םשככל יתישע רשא הערה לא יתמחנ

 ללא וינפמ םשכיארי שתא רשא רבב ךלמ ינפמ
 עישוחל ינא שכתא יכ הוהי שאנ ונממ וארית
 12 זשכימחר שככל ןתאו : ודימ שככתא ליצהלו שככתא

 !:םכתמדא א שכתא בישהו שכתא שחרו
 14 יתלבל תאזה ץראב בשנ אל םכתא םכירמא םכאו
 14 ץרא יכ אל רמאל : םככיהלא הוהי לוקב עמש
 רפוש לוקו המחלמ הארנ אל רשא אובנ םכירצמ
 1% התעו ! בשנ שו בערנ אל שכחללו עמשנ אל
 רמא קדכ הדוהי תריראש קדוה' רבד ועמש ןכל

 זכוש םשתא שא ילארשי יהלא זרואבצ ;דוה'
 ! שכש רוגל שכתאבו וכירצמ אבל ככינפ ןומשת
 16 שש קדנממ םשיארי שתא רשא ברחה קרתיהו

 שכתא רשא בערהו שירצמ ץראב שכתא גישת
 שכשו טכירצמ שככירחא קבדי םכש ונממ םכיגאד

 17 סהינפ תא ומש רשא םכישנאה לכ ויהיו : ותמת
 רבדבו בערב ברחב ותומי שכש רוגל שכירצמ אובל

 רשא הערה ינפמ טילפו דירש םכהל ;ריהי אצלו

 18 תואבצ קדוה" רמא הכ יכ : םהילע איבמ ינא
 יבשי לרע יתמחו יפא ךתנ רשאכ 'רארשי יהלא

 ז 2

 שת 7

 9. םבהלא 1, 2, 4, 84, 93294: 5 5,,,,, 5%
 17%. םכיתחלש ף6,182.  יתוא 4,9,112,11ָב,158 253

 םככתניחת 4,150, 158, 260, 264. = וינפל --- וינפל מלע ף3 -- לא
 וינפ 72 -- וילא 96, 99, 290 -- נפל (טק. 4"

 וס, שכאו 26 !%4. בש 2,93,96. | ובושת 4
 = ,5- סורהא 4,980,112, 113, 150, 168, 220, 1:

 שתא 91,246:253. לא -- לע 1, 10, 102; 254, 258, 260 4.
 הערה לכ 9. כבל -- םככמע 6.

 אלו 1"

 ז1. וארית לא 55 180. | לא 1%-- לאו 15%. | וארית 1%-'
 חָנ, 269 -- קוממוס יארית 72. | םבתא , 24. | םכיארי ;ףז

 כיאירי 6- לא " קונוס לאו 143 -- לא יכ 72 וארית 2"

 ד
 13. םבירמוא 72 2 264. < בשנ !0ע66 בש 2. עומש 9

4 :249 .112,178 
 14. אל 96,224,"1 -- הארנ אל זזף. | אל יכ ₪ 4.  ץרא לא
 201. אבנ 30, 72, 80, )96, 114, 115, 141, 150, 7%

 251,258, 260.  רשאו 6 17%. | לקו 284. אל 3%--אלו
 םכחללב 6. בערב קצנתתס 4. בשו קענתס 4

 ז 5. ןכל ;72. | הוהי '1%-- אבצ הוהי 2. | תריראש -- ץראב
 סנייפ כד שס יוהי 2 ב םכוש , 2

 -- םכוש םכיארי 145. | ןומישת 1, 4, 23, 30, 72, 84, 89, 91; 2

7 173,780 ,158 ,155 ,102,112,115,116,149,150,154 

4 ,270 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 252 ,251 :249 ,224 ,195 

 286 ; קזותס 82,141 -- ומישת ף3 -- תא ומשת 6. |53 ור
 99. אובל 1, 3: 4: 23: 84; 91: 94, 101:

 2 2 17 153 קזוחוס 2 141, 4 המירצמ 91-

 16, םכיאירי 6.187. | ונממ 06 154. | םםש ,72. - ץראמ

 קזוממס 89. | םכירצמ 1", 89. | םכתא 91."2. | םכינאוד 2
 158, 249, 269 264. | םבירצמ - - - ונממ ₪8 96. = הנממ 3.
 שבשו , 30. | ותומת 2, 3, 4, 30, 72, 80, 91, 93; 94, 96; 909. 2

 112,ווב,דו4,116,116,126,830. 144, 149,150, 154,155, 5
4 260 ,2%8 ,2% ,2%2 ,240 ,246 ,224 ,187 ,182 0 

 270, 271. 283; 300, 664: קנס 4
 17. ויהו 1. הא ;, ,,,,, 5

 201, 224, 246, 268, 260 -- 045 252. אבל 2
 111,114,115,150,172,179,246,2%2,2%3,258,260.  םבירצמל

 198 -- םבירצמ ץרא 178. | ותמי 9)40,253,26. | בערבו 2

 160,168,182,187. | אל,72--ו,246. | הל ק2. | בערה
 15833 066 93.99. | ינא ,182. | םככילע קזנתמס 9, (ס66

 18. יכ , 4. יתמח - - - - לע ,2. ל
 יבשוי 96, 101, 112,150, 158, 246, 258, 260,264. | םבילשורי 6.

 ךתת -- ךתתנ ףָּג -- ךתנ 187. | םכהילע 72. | םבכאובב
 226,150,176 == םכאובב 112, | םכירצמ ץרא לא 2. | םכתיהו



 0 אז צב 3

 לכידוהיה לכ לא והימרי לא קריה רשא רבדה 2

 סחנפחתבו לדגמב שכיבשיה םירצמ ץראב םיבשיה

 תואבצ הוהי רמא הכ :רמאל סורתפ ץראבו ףנבו 2

 רשא הערה לכ תא שתיאר שכתא לארשי יהלא

 םכנהו רדוהי ירע ללכ רעו סכלשורי לע יתאבה

 פכתער ינפמ : בשוי שכהב ןיאו הזה שכה הברח 3

 קכיהלאל דבעל רטקל תכלל ינסיעכהל ושע רשא

 ! שככיתבאו שכתא המה םכועדי אל רשא שכירחא

 םפיכשה זכיאיבנה ידבע לכ תא שככילא חלשאו 4

 קרבעתה רבד זרא ושעת אנ לא רמאל חלשו

 זרא וטה אלו ועמש אלו :יתאנש רשא תאזה 5

 ; םכירחא םיהלאל רטק יתלבל םתערמ בושל םנזא
 תוצחבו קרדוהי ירעב רעבתו יפאו יתמח ךתתו 6

 ! קרזה שכויכ הממשל קדברחל הנייהתו םשכלשורי

 יהלא זרואבצ יהלא קדוהי רמא חרכ קרתעו 7

 שככתשפנ לא הלודג הער םישע םתא המל לארשי

 הדוהי ךותמ קנויו ללוע השאו שיא שככל תירכהל |

 ישעמב ינסיעבהל | | תיראש שככל ריתוה יתלבל 8

 רשא םכירצמ ץראב םכירחא סכיהלאל רטקל זםכידי

 ןעמלו שככל תירכה ןעמל זכש רוגל םכיאב שכתא
 : ץראה ייוג לכב קרפרחלו קדללקל םכתויה
 יכלמ תוער תאו טככיתובא תוער תא שםתחכשה

 .0 ןפתפא

 ! ןירדוה' ץראב תרבשל  ;דוהיי נוקב שעה הכו

 ₪ לכ א פיליחה' ירש *רכו חרק" ןב :ןנחוי :חקיו
 וחדנ רשא .םכיוגה לכמ ובש רשא הדוהי תיראש
 6 ואו" טכירבְגה תראי +! קדהוהי  ץראב רוגל שש
 *ככ תראו ךלמה זרונב תראו ףטה תאו כישנה
 זרא םיחבט בר ןדארזובנ חינה רשא שפנה
 תו'בנה והימרי תראו ןפש ןב שכקיחא ןב והילדג

 7 אל יכ שכירצמ ץרא ואביו :והירנ ןב ךורב תאו
 ; סחנפחת דע ואביו הוהי לוקב ועמש
 8 :רמאל סחנפהתב והימרי ללא קדוהי רבד יהיו
 9 ןבלמב טלמב זשכתנמטו תולדג פינבא ךדיב חק
 טכישנא יניעל פחנפחתב הערפ תיב חתפב רשא

 זס תואבצ הוהי רמא הכ שהילא תרמאו : םכידוהי

 רצארדכובנ תא יתחקלו חלש יננה לארשי יהלא

 הלאה םשכינבאל לעממ ואסכ יתמשו ידבע לבב ךלמ
 11 האבו :םכהילע ורורפש תא הטנו יתנמט רשא

 רשאו תומל תומל רשא םכירצמ ץרא תא הכהו
 12 יתבב שא יתצהו !ברחל ברחל רשאו יבשל יבשל

 ץרא תרא קרטעו שכבשו טכפרשו זכירצמ יהלא |
 שכשמ אציו ודגב תא הערה הטעי רשאכ םירצמ
 13 ץראב רשא שמש תיב תובצמ תא רבשו ! שולשב
 ; שאב ףרשי סכירצמ יהלא יתב תאו םכירצמ

 7 הב 512 2 50 יס אפ.

 ירע לב לע לכ 72. | םבויה 126 -- בשה דע 14

 3. בשי 1 40, 80, 101, 126, 158, 182, 4 / :

 2. רשע 64 ינסעכהל 2, 7 84, 9 100 11 6%

 257, 260, 270, 271, 1"288, ךסס '1 --- ינוסיעכה 96 --'י 1% ק. 7

 424 רובעל 112, 1 ה םכיחלא 0 89: 33 10 4

 155,187,210.  "רחא 4. םכועדי אל רשא ,לסנב המה

 16. םבתא \ 90, 102, 128,168, 178,187 -- םכתאו 2, 0 5

 םככיתובאו 4, 91, 158, 252 : קזנתס

 יי =רפלא כ 92 תכהילא םביאבנה 7% /י

 שכבשה זי 30, 72, 82, 84 91 93: 96.
2 .249 4 ,105 ,182,187 ,180 ,178 ,172 ,158,160 :154,155 

 268, 260, 264, 200 271, 28, 288 --- םבי טק. 4; 0 חולשו

.1 ,261 ,260 ,202 ,201 ,224 ,178 ,158 ,150 ,112,110 :72 :4 

 הבעותה 1.3:4: 23: 10: 72: 84, 80,91,ף3,96,100,ו וז

8 ,253 ,224 ,182 ,178 ,173 ,172 ,158 ,155 :154 ,110 ,116,126 

 260, 204, 356 ; קענתגס 24, 82,141 ; [ס0עז6 . תאזה , 4

 ןהב קזננתס

 5. עמוש < 102.  וטה , 3. | םכנזוא . יתלבלו 30, 1.

 רטקל 150. | םכיהלא 226. | םבירחא | 0.
 6. יפאב 150. רעבת 1.  תצחבו 116 -- תוצוחבגו 6

 101,112,10,154, 4 םםילשורי 96. | הניהתתו 204

 הממש 89 -- המשל 116 -- הממשלו 2, ב, 126, 14%, 150, 50
 249 : ננס 154 : םטחס 2. םכויב תטתס 2.

 7. יהלא הוהי ,96. | יהלא 1% 30, 72; 145, 253, 259, 4
 יהלא תואבצ , , 4. םבישוע 112. - םביער 6, 6

 187. | הלדג 1, 2, 3: 93: 94; 101,172, 224:178,19%,
 ככתשפנ לא -- םככיתשפנל 253, 268, 260. | לא -- לע 1 וגז.

 קזגגס 96. | םככיתשפנ 1, 3; 4 30, 2 84, 91, 93,

,224 ,187 ,180 ,178 ,175 ,168,173 ,154 ,150 ;128,130 ,114 

 284, 286 ; קונוס 2, 24, 82, )4, 22 -- םככיתושפנ 6
 144, 198,176, 283 ; קזנתסס 1 םככל 1% קזותוס םכהל 4
 שיא , 94. | השא 84. | ללע 0 -- ללועו 96. - קניו 6.
 ךות 102 -- קוס ךותב 9. יתלבלו 4, 06 141 -- תלבלו

 4 ריתה 2.
 8. ינסעכהל 2, 23, 24, 67, 82, 80, 94, 90, 100, זסז , זוג,
2% ,28 ,271 ,260 ,2%2 ,242 ,230 ,225 ,105 ,168 ,144 ,128 

 290, 001. | השעמב ז, 30 80, 93, 9,
; 288 ,4 271 ,260 ,264 ,2%8 ,227 ,226 ,201 ,172,195,198 

 קזותס 139. 141, 224 טז 2,91 -- םכשעמב (סחז6ַש
 158. ץראב--רשא ץראב 182. םכש + ןעמלא 1:6. תרכה
 קצותס 2%2. | םבכל -- םבכתא 0 תווּגזַפ. 184 -- ש2הל 277 חוזה
 400 ג קזוגס 2. ןעמל 1. לכבו 126 -- לכל %6 6
 ז 48, 270 ; קזנתתס 258 -- לכלו 201 ; תטתש 224 -- לככ 112, %ו66-

 +טע 3. יוגב 67,100,149,15ף, 201, 271, 295 -- ;ביוגה 1.

 ₪ הפ ןב >< ₪66 הרק 1. ירש ,1.  .םפיליחה 12
 154 לכו 2" קזנמס לכ תאו 4. םכעהש

 ע. םםילייחה 9. 4 תאו 4. רשא , 4
 חדנ 2%2. רוגל --אובל 23 -- בושל 14%, 201, 224.  ץראב םכש

 96,173 -- ץראב אב +. הדוהי -- םכירצמ 2:
 6. ראו 115,201. םכירובגה זף0 -- שב \ 101, קדנתס +

 < תאו :%--ו,180.  ףטה -- ףטה םכעה 96. | ךלמה תונב תאו ,
 96. = תונב -- תונב םכישנה 11%. | תאו 4%-- אתאו ף9.  רשא
 --רשא 96. | חינה -- ריאשה 178. | ןדא רזובנ 4, 82, 5%

 1 8,178,157 5 הילדה וו ו תירכ ו2
 ו = צב 1972 ואביו 20, 126. סחנפהת דע =- תכירצמ ץרא

 182. - סחנפהת -- ה 1" 9כ. 240 67 -- הך 2" [0ק.ת40 290 --
 ה 2% סע פס 5-

 8. והימרי -- רמאל והימרי -
 ף. תלדג 2, 3,115 -- תולודנ 80, 96, 112, 126, 140, 150
 18, 210, 24, 253, 259, 260, 264: קנווס 82 -- תלודג

 ;כיתנמטו 1:82. - ןכלמב 1,14ף. - רשא -- רשא רמאמ
 187. חתפ 1 ינילע ₪ 102. | םםישנאה 4

 10. שכהלא 1.4.72: 84,ז14,11%כ150,154,155,178,182
 249,259, 260.  הוהי 30. - הלוש

 יתחקלו , 253- | תא 1", 89. | רצאנדכובנ 72 -- רצאנ דכובנ
 126, 224 -- רצנ דכובנ 150 -- רצאר דכובנ 155,158, 179 7
 259, 260, 264 -- רצרדכובנ 2,115,154 -- רצר דכובנ 180 4:
 ידבע , 24. תא 2. ורירפש 72, 80, 91, 93: 90 2
 116,153.172: 178, 210, 253. 260, 204, 271 3, 659 'ק ; קונוס 0

 140 06 113,155 -- הרירפש 154. | םבהלע 2.
 11. אבו 72, סב, 112, 115,116, 150, 158, 176,178,182, 1
 224 262 253 260, 271 4. 659, 691. = הנהו 56. | תומל ?*

 ופה. יבשל יבשל ךשאו , 82. | < ברחל 6
 12. שא , 40 -- 0166 שיא 112. | שאב םכפרשו 4.

 1 העורה 4,112, 4.

 13. תרא סם 120 -  תבצמ 4
 תב , קל | בירצמ 27--- ₪ וס ע 99.

 הבשו

 תראו -- לכו
 ףורשי

 1. לא 2"-- לאו 72,201 -- תרא 172. | םכידוהיה -- ו 06
 185. | םביבשיה 1%-- םכיבשויה 4,112, 141,158, 264, -

 םביבשיה םכירצמ ץראב , 126,158.  םביבשיה 96',2% -- םכיבשיהו
 93,141 -- םכיבשויה 112, 271 4, 284. | לודנמב 1, 4, 4%
 112,116,150,172,178, 210, 224, 226, 227, 250, 260, 264: קז\מוס

 141,290. | ףונבו 82, 84, 89, 91, 93 96. 4

 158,178, 240: 252: 258, 260, 264, 28 ; קתותס 252. | סרתפ 2,
 ג82 -- ץ106₪2 םבורתפ

 2, תואבצ , 84. | םכיתיאר 182. | םבילשורי 96. | ירע לכ -
2% 



 6. 1 צ

 קכירצמ ץראב כיבשיה טשכעה לכו רודג "להק
 זכשב ונילא תרבד רשא רבדה : רמאל טורתפב 6
 תא השענ השע יכ :ךילא סכיעמש ונניא קדוהי 7

 שכימשה תכלמל רטקל וניפט אצי רשא רבדה לכ

 , וניתבאו ונחנא ונישע רשאכ םשיכסנ ;דל ךיסהו
 שכלשורי תרוצחבו קרדוהי ירעב ונירשו וניכלמ

 ןמו :וניאר אל הערו םכיבוט היהנו שכחל עבשנו 6

 זכיכסנ הל ךסהו שכימשה תכלמל רטקל ונלדח זא
 ונחנא יכו : ונמת בערבו ברחבו לכ ונרפחה גס

 זכיכסנ קרל ךסהלו שכימשה זרכלמל שירטקמ
 קרבצעהל כינוכ קדל ונישע ונישנא ירעלבמה

 לכ לא :והימר' רמאיו | םכומסנ קדל ךפהוו 0

 עכעה לכ עו שישנה רעו םכירבגה לע םכעה "
 רשא רטקה תא אלה :!רמאל רבד ותא םינעה 1

 םכתא םכלשורי זרוצחבו קרדוה' ירעב שכתרטק
 עכתא ץראה םשעו סככירשו םככיכלמ םככיתובאו

 דוע הוהי לכו אלו : ובל לע הלעתו הוה' רכז 2
 רשא תרבעותה ינפמ שככיללעמ ער ינפמ תאשל

 1.5.6 10 א

 96,112,158.  לודג -- בר 30 ₪98. םביבשויה 8%
 2ף8, 200 סורתפב , 112 -- ו , 2

 16. רבדהו קותס 1 -- תרבדה 224.  תרבד -- ת 066 ₪ 4.
 וניניא 96 -- ונינא 93 -- נ 1% טק. 14 4. םכיעמוש 96, 2

194 

 17. השע םבא 96 --הושע 283. לכ , 91,187. | תבאלמל 4
 30: 72,116,150, 154,158, 173,178, 180, 270, 205 -- הכלמל 6

 -- תכאלמל םכירחא םכיהלאל 96 -- כ 8113088. טק. 4 8.
 ךסהו זי 4: 24, 30, 72, 2 7 93, 101, 2 16 14%, 150 2

9 260 ,253 ,252 ,227 ,226 ,224 ,198 ,187 ,168,172,173,176 

 260: 27ז 4: קתומס 11נ --' [טק. 280 290 -- ךסהלו 5 2

 קתמס 201. הל 96. | וניתובאו 6 1 7

 270. .ונרש 155. | ירעב --ידשב 264. | ירוצוהבו 6%

 112,154,158,180,182. | םבלשרי זז -- םבילשורי 96. | היחנו
 6 םכיבמ 116 24

 17,118. םביבסנ - - (24) = - רשאכ 2.

 18. | ונלדח --נ \ 30. ז-רכאלמל 1 תגגזפ- 44 6
 150,154, 172,178, 180, 224, 205 ; 10006 2 -- כ 01[ג0. טס. 4

 82, ךיסהו 89 -- ךסהלו 5 ונירסה 1סנל6 4.

 ברחב 84, 89,150, 154 --) 0ק.48 01. | בערבו--ב 2" קב

 18 126 -- 208 8ם6 טסס6תה 060. 11. 64. |

 19. 'כ 72. | וחנא זגפ. - תכאלמל 1,420, ל2, 06) 80
 150, 154,178, 180, 201, 252 ; 10756 2-- כ 0118.10ק.74- 0

 וג. | ךסה ג, 126, 224 -- ךיפהלו 160, 198,288. הל 6
 םביכסינ 0. םכבישנא קצותגס 96 ; 1076 4. הל

 םבינווב 154 -- קועגס ונווכ 4. הביצעהל 1, 23, 30.72; 4 90

,154 ,96.101,112,115,116,128,144,150 :94 :93 :91 

,23,268 ,2%2 ,242 ,227 ,226 ,224 ,187 ,172,176,180,182 

 264, 271 4 ; קעננתס 141 ; (ס66 2. | ךסהלו :, 6

 1 55, 158,180, 187, 253, 28, 260 -- ךסהל 150,227 -- ךיפהו 2
 -- ךסלו תטתס

 20. לע -- לא ותא םכינעה 40 -- לא 150,201 -- לעו 168 -- ע

 גק.185 67.72. | לעו 1"-- לאו 40,150, 208. | םבישנאה
 1076 4 לעו 2"-- לאו 40, 150, 01 4. לכ" ל"

 ותא םכינעה , 30. | םכינועה 112, 149,150: 154; 264. | ותוא 2,
 64 רבד 8616- 4. ,

 21. אולה 5 2, 67, 100, זז2, 1ז4, 10,ד6,6 139.44

 155: 168,182, 195: 254, 287, 2881, 100 1, 69 2. | ריטקה 2:

 םבתרטקה תרצחבו 210 -- תוצוחבו 4, 72, 154, 8.
 םבילשורי 6. םבתא 49- שככיתבאו 1 20 0 100 ל

 82, 80: 93: ף, 101,102,112,116,116,141,150,154, 2

 195, 210, 224, 246, 2%2, 253, 258, 260. | םבכבלמ 4,142
 --- םכהיכלמ 99, 14%, 260 -- םכ , 101. | םםהירשו 260 -- םבכירש

 14 ץראה לג 9. בל ל. |

 22. לכי םג,102. | לוע , 94,190.7 השל 27 ערה
 (טק.צגמ 82. עור 4,96,112, 10, 158,187, 201, 258, 2604
 ינפמו 1,102,1ף0. | תובעותה 2, 4, 30, 72, 849 91, 96 2

2 ,252 ,261 ,187 ,178 ,176 ,172 ,158,168 ,155 ,117,126,150 

 264 -- תרובעתה 4. | יחתו 150. - המשל
 199: 201, 252, 258 271 1, 288, ךסס -- | 02,140 1. | הללקל

 ןפתפא

 =םבכיתבא לכו 305 15 שמ 42 ,

1 4 60. 

 תער תאו שכיתער תאו וישנ תוער תאו הדוהי

 : םפלשורי תוצחבו הדוהי ץראב ושע רשא זםככישנ
 :0 וכלה אלו ואר' אלו קדזה שכויה דע ואכד קל

 ינפלו םשככינפל יתתנ רשא יתקחבו יתרותב
 זז י'הלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל ; שככיתובא

 תא תירכהלו הערל שכב ינפ שפש יננה לארשי
 12 רשא הדוהי תיראש זרא יתחקלו = : קרדוהי לכ
 ומתו שכש רוגל םשכירצמ ץרא אובל שכהינפ ומש
 ןטקמ ומתי בערב ברחב ולפי םכירעמ ץראב לכ

 המשל הלאל ויהו ותמי בערבו ברחב לודג דעו
 14 ץראב םכיבשויה לע יתדקפו : קרפרחלו. הללקלו

 בערב ברחב םכלשורי לע יתדקפ רשאכ םכירצמ
 14 הדוהי תיראשל דירשו םילפ היהי אלו ! רבדבו

 הדוהי ץרא בושלו םירצמ ץראב םשכש רוגל םיאבה

 תרבשל בושל שכשפנ ערא םכיאשנמ קרמה רשא
 ז 5 ונעיו : כיטלפ כא יכ ובושי 4ל יכ שש
 תרורטקמ יכ שכיעדיה םכישנאה ללכ והימרי תרא
 ץרודמעה םכישנה לכו שכירחא שכיהלאל שכהישנ

 לע ב > 1 ₪

 ף. תוער 1"-- ו 7.
259 0 ,224 ,178 ,172 ,141,150,154,168 ,116 2 ,101,102 

 252, 254, 255, 260, 200, 270 -- םבכיתובא הדוהי יכלמ 9.
 תוער 2" -- 74 ,2 ;  תוער - - תוער -- םככיתובא תרער

 תאו םככיתובא תער תא יבלזב -- יבלמ בכיתובא 6.
 םבכיתער - - - תאו \ 313: 428. | תוער 3", 126 -- 2 6
 197,258. תאו וישנ תוער , 9- תער - - - וישנ , 195 2

 475 - ל 96. | םכבתער 3: 23: 24, 5% 67,106. 62

 +, 75 260, 264, 277, 288, 2ף0 -- םבכיתוער 1,
 ף, 2 126, 149, 190, 154, 182, 224, 227 ; קז1גס .

 תוער 1, 4. 23: 72: 91 2 96, 90, 112,112, 115,209
 179,182, 2%9, 260, 264 קוומס 20,04,114. | תוצוחבו

 4, 72: 99: 96.112,154,158,180,182 -- זרצוחבו 1

 שבילשורי 96.
 10. אלו 158; קתותס 91,201 ; תטתס 224. | ןאכדת 2%2----

 ואבוד 150 -- ד ₪6 ת 14 וארי --' (ס086 2 6:
 אלו וארי , 96. | יהלא תואבצ יהלא הוהי יתקחבו 112 -- יתוקוחבו

 182 -- יתקוחבו 158 -- יתוקחבו 80, 178, 282 ; קזוומס

 ;כהינפל קוותוס 182. | ינפלו -- פ ₪02ק.146 82. | םבביתבא 2
792 ,154 ,150 ,141 ,115 ,102 ,101 ,94 :91 :80 4 .92 ,72 
 224, 240 246, 251, 258, 260, 264- םבהיתבא 40 - םככתבא 2.

 זז. תואבע ,180.  ינפ תא 50,772.  =בבב -- כ שק,
 תערל 126.  תירכהל 1,168. תא -- תא םבבל 126 -- תאו 4

 פכ תא -- םככתא 4
 12, הדוהי - - יתחקלו . 99. תחקלו 182. | תיראש לכ זו 2
 178,182,253. | םבהינפ תא 150,184--ה [טק. 185 ףפ. אבל

 1,072, 120 ד 4 19 0,
 260, 264.  ץרא , 201 -- ץרא לא 258, 264. = לופי 1

 בערבו 1, 2:23.72, 84: 93: 1 5,
 19 5 168, 180, 182, 108, 201, 2 220 יל 249: 25%

 270 : קזזוהס ז 4ז ; (סע6 4 ותמי -- (6) -- בערב ,4
 בערבו - - - - ומתי ,4- ומתי , 6. ןוסקכ 1-

 לדג :26. - בערבו ,ז0ז --1 .91:155:180. | ותומי +,
22,,,, ,149 ,116 95 :03 

 224, 251: 2 2%8,260. ויהיו 4 --- קמנמס היהו 0. הללקלו
 המשל ₪ 253, 2589, 0. המשל , 3 -- המשלו 1, 2, 23, 30 2
 < 84,402 ז16,126.145, 15 ,,,-
5 ,281 ,4 200,271 ,228 ,227 ,226 ,210 ,201 ,187,198 ,182 

 200, 602, 664 1 : םצנתס -
 1. םביבשיה 2 22: 20, 72, 82, 84. 90, )1, 93. 6
 ד ד ד," ,?,,,,,60 םבילשור*

 ף6. | בערבו 1, 2: 4272: 94,932 )0, 150, 154, 168, 201,228,
 14. רירשו ₪06 158.  הדוהי ג". 154. םכש ז".30.  ץרא
 21. | םבירצמ 7. עג0 82. | בושל ף1,126,154 -- קוס רונלו
 6- ץראב 1.23, 72, 93096, 150, 154, 158, 168,198. 2
 םטמס 10,22% --ץרא לא 3: וקלה \ .בושל 172. " םבשל 5
 72 -- תבלל 2ג. | אל יכ -- אל ידירש יכ 1. | ובשי 4

 176,227. - ,םכיטילפ 96,115,126.154, 158,195; 221, 249.
 15. תא ,- םכיעדויה 3, 4, 112, 150, 158, 253, 258, 4
 =- תבערה 1. יכ,72-- תא 84.  תרטקמ 96.154.  תודמועה



 0 תק. ויק ד 5

 יננה הוה רמא הכ : הערל םככילע ירבד ומוקי 0

 דיבו ויביא ריב שכירצמ ךלמ ערפח הערפ תא ןתנ
 הדוהי ךלמ והיקדצ תא יתתנ רשאכ ושפנ ישקבמ

 ! ושפנ שקבמו .וביא לבב ךלמ רצארדכובנ דיב

6% 7. 1% 

 הירנ ןב ךורב לא איבנה והימרי רבד רשא רבדה 1

 והימרי יפמ רפס לע הלאה שירבדה תא ובתכב
 הדוהי ךלמ והישא' ןב םכיקיוהיל תיעברה הנשב

 ! ךורב ךילע לארשי יהלא הוהי רמא הכ :רמאל 2

 יתעגי יבאכמ לע ןוג! הוחי ףסי יכ יל אנ יוא תרמא

 ולא רמאת הכ :יתאצמ אל החונמו יתחנאב 4

 תאו סרה ינא יתינב רשא הנה קדוהי רמא קרכ
 התאו : איה ץראה לכ תאו שתנ ינא יתעטנ רשא 5

 הער איבמ יננה יכ שקבת לא תולדג ךל שקבת
 ךשפנ קרא ךל יתתנו דוא שכאנ רשב לכ לע
 : פש ךלת רשא תומקמה לכ לע ללשל

6/2 

2 

 'לכע שבנה .והימרי ללא ?דוהי רבד הדיה רשא

 סכירצמ ךלמ וכנ הערפ ליח לע שירצמל : שיוגה 2

 הרכה רשא שמכרכב תררפ תהנ ל הדיח רשא

 זכיקיוהיל תיעיברה תנשב לבב ךלמ רצארדכובנ

 50 10 א

 158,176, 105, 230, 249, 252, 253: 258, 260, 264-\ב'א 80 ---

 קזנופס וביוא 82. שקבמ 2%2.  ושפנ 1%-- םכשפנ 201. < תא 2%,
 188. | רצאנדכובנ 116, 288, 290, 659 2 -- רצאנ ָךַּכובנ קזותתס 2

 -- רצנ דכובנ 40,224-- רצאר דכובנ 150, 155, 178, 187.28,

 264-- רצרדכובנ 2,113 -- רצר דכובנ 158,180 -- כ 9

 לבב , 180. | ובוא 96,112,150,158. שקכמו --ישקבמ ריבו 6

 -- ישקבזכו 115, 1.

 1. רבד -- לא היה 1-- רב טק. 154. הימרי לב. | והירנ
 106 168. | הימרי קונוס 82 -- איבנה והימרי 1ק3--  תנשב 7

,229 ,227 ,226 4 210 ,187 ,168 ,158 ,155 ,102 ,101 ,93 

 2%0, 2%1,252,258,300,601,658: קתומס 4: [סזש 154. | תעברה

 246 -- תיעיברה 4, 23: 30, 72, 89, 91: 9335 ,,1,, 4

7 ,11 

.271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 ,2:3 ,262 ,220 ,224 ,108 ,182 ,180 

 279: 283: 284, 286 ; קנווס 82--- תעיברה גסו ---יע [טק.זג- 1
 יקיוהיל ז01. | הדוהי ךלמ , 253. =  רמאל , 1 5

 2. הוהי , 30 -- תואבצ הוהי 178 --קותוס ךלמ 3. | לארשי ,.
 2. יתהמא ף3, קונתס 180. 'ואא 4.  יכ ; 254.  יבואכמ 1,
220 ,182 ,178 ,158 ,154 ,150 ,115,126 ,96,112 ,3( ,84 ,72 :20 
 220, 282כ 252, 260, 204: קעוגס 82, 4,141 -- איבאכמ 3.

 הודנמו 4 "

 4. רשא - - רמא -- הוהי רשא רמא 187. = ינא ,3- סרוה
 72,112,1%0,2532 תאו ז:%"% שתונ 1%
 249, 283 -- שיתנ 182 -- ת טק. 4. 1. איה ,, .2ף0 -- איה יל
499 .494 ,342 ,300 ,101 ,100 ,204 ,260 ,258 ,253 ,145,150 ,102 
 זת4ז8. 431, 519 584,612: תמותס 43 (סז6 570 ; תטמס 1
 -- תוגצק. 880. יל 160,168,180, 308, 403, 490, 531 -- איהה אפ

 סזו6 587 -- אוה 168,172,178, 210, 262 ; קוותס 4.
 5. תלדג 2,3,115,141,154,187,2ו0,26ו -- תולודג 4 9
 1, 93: 96. 6 ג 68, 264, 28 ; קזווגס 128 -- !-רלודנ
 116, 263, 258, 0. לא , 24 -- לאו 150. לע :"-- לא 0.

 תא ךל , 168. | תרא ,- ללש קזומס 224. | [רמקמה
 14 -- זרוומוקמה 2 80, 93, 96, 115, 0 158, 249, 3%

 258, 200, 204, 3. םכש

 1. הוהי - - רשא טק.זג 102 -- רבד רשא רבדה
 איבנה ; 6. םכיוגה לכ 72,116, 14%, 149, 130, 100, 5: 7%
 187. 249: 2 2%8, 0% 264, 26 ?7ו 4, 283 .\, 288, 300, 01.

 61 : (סוז6 2 -- תתזָפ 4 לכ 168. * \
 2. הכנ 1, 4, 23, 24, 72, 84, 89, +, 4 0
 176,182,210,226,226,22ך,יָנו 25% םי 270, 288, 20 ; קזוחגס
 159. 7 ךלמ 1*-- ךלמ לא 150. | לע -- לא 05%. | שמכרכב --

 (02. אט זפתפפא

 קרללקלו המשלו הברחל טככצרא יהתו םשכתישע
 3 שתרטק רשא ינפמ : קרזה פויהכ בשוי ןיאמ
 הוהי לוקב שתעמש אלו הוהיל שתאטח רשאו
 ןכ לרע שתכלה אל ויתודעבו ויתקחבו ותרתבו
 ; קרזה םכויכ תאזה הערה שככתא תארק
 24 ועמש זכישנה לכ לאו סכעה לכ לא והימרי רמאיו
 2% הכ + טכירצמ ץראב רשא הדוהי לכ הוהי רבד
 םשכתא רמאל ילארשי יהלא זרואבצ זרוהי רמא
 רמאל שכתאלמ םככידיבו טככיפב הנרבדתו םכישנו
 תכלמל רטקל ונרדנ רשא ונירדנ תא השענ השע

 זרא הנמיקת שכיקה םפיכסנ הל ךסהלו כימשה
 26 ןכל : שככירדנ ערא קדנישעת קדרשעו םככירדנ
 ץראב םכיבשיה קרדוהי לכ קדוהי רבד ועמש
 קדוהי רמא ירודגה ימשב יתעבשנ יננה שכירצמ
 קרדוהי שיא "לכ יפב ארקנ ימש דוע קריהי סא
 27 דקש יננה :זםםירצמ ץרא לכב הוהי ינדא יח רמא
 הדוהי שיא לכ ומתו הבוטל אלו הערל שכהילע
 ! שכתולכ דע בערבו ברחב שכירצמ ץראב רשא
 28 זרדוה' ץרא שכירצמ ץרא ןמ ןובשי ברח יטילפו
 קכיאבה זרדוהי ריראש 'רכ ועדיו רפסמ יתמ
 ינממ שוקי ימ" רבד םשכש רוגל כירצמ ץראל

 20 דקפ יכ הוהי שכאנ תואה שככל זראזו ! שהמו
 זכוק יכ ועדת ןעמל זרזה םכוקמב זםככילע ינא

 כ

 ץ 4 12

 ל2.  בשי 2 84 80, 93, 96, 182: 224, 4.

 1ג 82 -- ה 0 9-
 23. ותרותבו 24, 82, 84, 80. 01, 96, 112,114,1156,

 140. 72 זס 72.17.19 0% 210, 220) 242,200, %

 260, 264, 200 270, 271, 27 2833, 284, 286, 200, 65: קנותגס 2)
 94, 14: -- ויתרותבו 2 1006 4 וקנו

 12 2%8, 200, 264, 277. ףגסס 1: (06 113 -- וותקהבו

 187. | ויתדעבו 2, 84, 2 200 ; קעותוס 150,182, 224, 8

 --'. 187. אלו :-- אלא 82. - תראה , 9,
 תםויהכ 4,93 -- םבויה

 -  115והכה =--יה 2

 2%. תואבצ ,\ 187 -- תואבצ יהלא לארשי יהלא , 3.

 כבדיבו 1, 2: 3: 45 223: 30 2 82, 84, 91, 4% 6 101, 2
5% ,171 :172 ,168 ,160 ,+ + 

,288 ,271 ,260 ,264 ,200 ,258 ,253 ,252 ,246 ,210 ,182 ,180 
 601. הושע 283. | אהלא השענ 150.  רטקל ,116. | תכאלמל
 ג, 1.30.72 9059 116, 150, 154, 180, 220, 227, 260 ; ןזוומס 2,
 178-- בל טק. 3 ף1 -- כ 0113 טק. 0 ךיסהלו 7%

 םכקה 1, 2, 23, 30. 723 52 116,
 179,182, 187,108, 224, 226, 227, 252, 251, 2%8, 260 -- םביקת

 ףָנ. | הנמקה 2, 89,102,171,226, 227,251. - תא 282.
 םככירדנ 1"--י 96 -- דנ 0.18. 80 -נ 1טכ.18. 72. | הושעו

 293. | הנשעת 2; 3,102,158, 227,258. | תא הניעשה , 4.
 ;כבירדנ 2%-- םככיבסנ 226, 228, 2%0 ; 10116 ₪

 םכויהכ ג.

 26. ןכלו 1. םביבשויה 4,112, 253. 281. | רמא -- םכאנ
 96. | ימש , 224.  יפב 96. | הדוהי שיא הדוהי 187.  רמא 2.
 -- רמוא 112,116, 187,264. | ינדא הוהי < 93,150. | ץרא לכב

 --ץראחב 8060
 27. דקוש 102,112,242, הבוטל אלו , 158.  ץראב רשא
 םכירצמ , 84. | ברחב , 158 -- קמתס בערב 128. בערבו . 4-
 רבדבו בערבו 201. | םכתלכ 30, 72, 89; 93, 180, 187, 210, 2499

-.0 ,258 
 28. יטלפו 72, 90, 253, 2589, 0- ןובושי 4, 30, 72. 4 9:
220 7 ',,,,,,,ָ,ָ ,3 

 249: 252; 253: 355 : קעגתס 4, 113, 141 -- ןבושי 2:

 ץרא ןמ -- ץראמ 3. | רפסמ - - ץרא -- םכוקי ימ רבד םכש רוגל
 182. | םכירצמ ץראל ,;96. - ונממ !ס6 4

 20. תאז 150 -- הזו 102, 400. | שבכל ,
 יכ,126. | דקופ 4,112,150,284. ןועדת -

 ירבד תא 2%1.  םככילע 2"--- םבהילע 4
 ל הכ יכ 1, 0 רמא 518 4. ןתונ 4,112, -

 ערפה 72,906 : קוומס 150,158 --א%א% 1. ךלמ ,. 72 -- ל 7-
 דיב -- דיבא 4 -- קוס ךימ 89. | ןיביוא 2 ו 2

 םכואנ 7.

 ומקי 7



 600 ג. 1

 הלעת תואפר יתיברה אושל שירצמ תב תלותב

 ץראה האלמ ךתחוצו ךנולק זכיוג ועמש :ךךל ןיא 2

 ! םכהינש ולפנ וידחי ולשכ רובגב רובג יכ

 אובל איבנה והימרי לא קדוה' רבד.רשא רבדה 3
 : םכירצמ ץרא תא תוכהל לבב ךלמ רצארדכובנ

 ףנב ועימשהו ירודגמב ועימשהו םכירצמב ודיגה 14

 ברח הלכא יכ ךל ןכהו בציתה ורמא סחנפחתבו
 הוהי יכ דמע אל ךיריבא ףחסנ עודמ |: ךיביבס 5
 והער לא שיא ללפנ כג לרשוכ ;רברה ! ופדה 6

 ונתדלומ ץרא לאו ונמע לא הבשנו המוק ורמאיו

 זכירצמ ךלמ הערפ זכש וארק : הנויה ברח ינפמ 7

 הוהי ךלמה זכאנ ינא יח :! דעומה ריבעה ןואש 8
 זכיב לרמרככו םכירהב רובתכ .יכ ומש זרואבצ
 עכירצמ תב תבשיי ךל ישע קדלוג ילכ =: אובו

 הלגע :  בשוי ןיאמ התצנו היהת המשל ףנ יכ 0

 .64 זןפ5א5אי

 3 ושגו קדנצו ןגמ וכרע : הדוהי ךלמ והישאי ןב
 4 ובציתהו םישרפה ולעו םכיסופה ורסא : המחלמל

 5 עודמ : תונירפה ושבל זשכיחמרה וקרמ םשכיעבוכב
 ותכי כהירובגו רוחא םכיגופנ שכיתח המה יתיאר
 : קרוהי שכאנ ביבסמ רוגמ ונפה אלו וסנ סונמו
 6 רהנ די לע הנופצ רובגה טלמז לאו לקה סוני לא

 תורהנכ הלעי ראיכ הז ימ + ולפנו ולשכ תרפ

 זרורהנכו קדלעי רואיכ שכירצמ |! וימימ ושעגתי

 קרדיבא ץרא הסכא קדלעא רמאיו כימ ושעגתי
 9 בכרה וללהתהו םכיפוסה ולע : קרב יבשיו ריע
 שכידולו ןגמ ישפת טופו שוכ ושכירובגה ואציו
 גס קדוהי ינדאל אוהה זםכויהו :  זרשק יכרד ישפת
 ברח קדלכאו וירצמ שקנהל המקנ כו זרואבצ
 תואבצ הוהי ינדאל חבז יכ שמדמ התורו העבשו

 1ז ירצ יחקו דעלג ילע : תרפ רהנ לא ןופצ ץראב

16 

₪0 4 

 לך ₪ ₪ 0

 הלכפת 6.
 12. םכיוג -- םכימע 4.96.20. | ךנולק \ 36 -- ךינולקק 4.

 ולשכ -- ולפנ 0. ודחי 1. 3, 72, 82, 01, +,
 168,172,173כ 176, 178, 210,226, 227,2%3,2%8,664 קעומס 2,

 20, 182 : 06 0 -- * (גע.14- 1.

 13. הוהי רבד -- היה 1, 20, 1009 לא , 0. אבל 10

2 ,120,116 ,128 ,111 ,100 ,107 ,00 ,05 ,82 ,80 ,72 ,20 

 187, 224; 244, 253, 258 200, 264, 384. | רצאנדכובבנב 76

 294 -- רצאנ דכובנ 76, 120,136, 223 -- רצנדכובנ 384 -- דכובנ

 רצנ 18, 1, 80, :07 -- רצארדכובנ לא 4--רצאר דכובנ 9
 20: 82, 89, 95, 100, זס, ז%0,155,108,177,178,181, 187, זס1)

 244, 258, 260, 264, 278, 202 -- רצרדכובנ 151, 250 4 לבב

 22].* תפהל 2. תהא וד2 0

 14. םםירצמב ודיגה , ,9- ועימשהו 1" -- ועימשה 6 0%

 150, 201,204, 384. לדנמב 2, 40, 72, 80 0: 2

2 ,258 ,224 ,181 ,178 ,177 ,168,170 ,155 ,111,129,136,154 

 384 -- לודגממ 6. ףונב 18, 10, 80, 3, 96, 102, 2

4 250 ,244 ,220 ,224 ,106 ,191 ,182 ,177 .158 ,154 ,150 ,149 

 =-- ףנכ םכחנפחתבו 270 -- 7 1% ורמאו 2

 ובציתה ףז -- ת קזומס ו 7. ןכהו --- הכהנ . 80. יי הבובה

 2.72: 90, 01. סק דנס,ז20,130כ 50, 1 זקס, סל 159

:1 ,200 ,260 ;258 ,2% ,2%1 ,225% 
 1%. ףחסנ -- ף קמתס ך 20 -- 0:8 ופחסנ 491. | ךריבא

 2נ 23; 80, 84, 80: 93: )5, 111, 120, 18, 168,170,178,180%

306 ,338 ,307 ,101 ,204 ,264 ,260 .253 ,20 ,240 ,226 ,22% 

:536 :512 :531 :514 ,501 :477 ,461 ,414 ,405 ,404 :396 :387 
 570, 575: 88: 629, 611,646: (0706 614- - אלו 4

 רמע 4.

 16. לשכ 40, 72, 10, 100, 110, 170, 177, 253, 28, 260, 4
 204. - םבגו 30, 76, 80, 95, 120, 170, 294, 384. | כבנו לפנ 4
 לא 1% 80. - המוק 58 ספ -- ומוק 120, קזוחס 96 -- המוק שיא

 170. | הבושנו 1, 2, 3: 4, 19; 72: 76, 80, 80, 91: 93: 95: 96:

 107,100, 110,זוז,116,116,120,136, 144, 150, 154,

,258 ,263 ,244 ,223 ,210 ,178,180,182,106 ,172,173:175 

 204, 384: קזותס 30, 113,141, 177 -- המוקנו 7. ונימע 9

2 ,168 ,158 ,155 ,150 ,136 ,120 100 ,107 ,96 :93 :1( :72 ,20 

 191,196, 224, 244, 21, 260, 264, 204, 384; קזנתמס 1.

 וניתדלומ 4, 80, 93, 96, 100, 1ף8, 196, 251, 384 - וניתדלמ 8.

 הנויה -- רבדמה 0.

 19. םכאנ ,196. | ךלמה הוהי < 80,150. | יכ ומש ,-
 ומש , 4 רובתב 84, 10166 4. םכירהב , 223 -- םכירהה
 160. | למרכבו 110 -- למרכו 0. =כיכ 0. אבי 2

42 119 ,107 ,102 ,90 :95 :93 :80 ,80 ,72 ,20 

9 ,224 ,223 ,101 ,187 ,182 ,181 ,172,177,178 ,170 ,158,168 

-94 ,204 ,269 ,264 ,260 ,28 ,2523 :240 

 19. הלג גוג.  ושע 120--י 0ק.98 סף -- אישע 91.  ךל
 93. | תבשי 23: 302 76, 90, 01. 93. 107,

,4 2609 ,251 ,24,262 ,246 ,223 ,60,154,170,172,181,182 1 

 294. 384 -- ן' טק. 8 1. םבירצמ -- רצמ 10ק.146. 112 --

 םכירצמ ןויצ 1. ףונ 4, 0 6 10233 2 זז

 168, 182, 187, 191, 244, 282, 294, 384.  המש 107. | היהי 1:

 ןיאמ - ילבמ 4. בשי 18, 30, 72, 76, 89: 93:

 170,182,101 יא

 20. היפ הפי -- היפפי 2%3, 258, 260 -- היפיפי 2, 4, 18, 76%

 ש , זסז -- שימכרכב 1 2 84,989, 0ז,93,112,113, 6

 צ50,154,155,168: 173:175, 178, 180, 182,187, 105,198. 2
 227, 252: 2%3,258,200, 264 קומו 10,201. | רצאנדכובנ 176--
 ירצאנ דכובנ 80,126, 150 -- רצנדכובנ 1 -- רצנ דכובנ 40, 224 --
 רצאר דכובנ 2,4,96,155,158,178,187,2%8,260,264 --רצררכובנ

 2%1.  הנשב 40. | תיעברה 1,2,1דּג -- תעיברה 82: 94: 1.

 3- הניצו 4 ושוגו 154-

 4. םביעבבב 82, 8, 01: 101, 227 ; קעוגס 173 -- םביעבובכ 72.

 שכיחמורה 1, 06 89. | רנירסה 2, 2, 67, 90,100, 120. 2

 144, 175176: 195: 210, 225, 226, 230, 242, 246, 249 -- תונוירסה

 84, 91, 112,149: 224 -- תונורשה 4: 72. 96. 159 7,

 227, 253 -- תנירשה 252, 258 ; קזומס 168 -- תנוירשה 116 ---
 תונירשה 102,198, 260, 260, 271 44, 288, 300, 601 ; קנס 04--

 תנוירסה 40,115,178 -- נ טק. 185 5.

 5. םכיגסנ 1, 2, 3: 67. 84, 1, +,

 1 9. 5 דס, 08 1ק2 170

 224, 225, 227, 230, 2 246, 2%2, 270, 288, 300, 1. רחא

 5 שכהירבגו 1, 23: 20, 84, 89, 02; 94, 116, 1289, 42

 155:172,175,176,182,210,2%2,270 --- רך טק, 7.

 ותכוי 112, 150, 158 -- ותוכי 93. | סונמ 172. אל 145. | וגפה

4066 
 6: לקה 96, 120. 0 לע הנופצ ךי < 05. הנפצ 2

 לע --לא 1.

 7. ראיכ 588 96 -- רואיכ 2; 80,09,112,114, +1 7%
 192,187; 195: 224, 226, 242, 23, 258, 200 ; ןונתמס 82 -- רואכ
 93.  תרהנכ 154 -- תורהנכו 80,158 : 10766 82--- תורהנב 0
 -- תולחנב 187. | ושעוגתי 115 -- ושענתי 89 -- ט6 ושעגתו 4.

 ןימויב קצותגס 4

 7, 8. הלעי - - - - תורהנכ ,,44.

 7, 8. ושעגתי - - - - וימימ ,
 9. ראיכ 2: 1: 4: 23: 24, 30, 67, 72, 82, 84,

 1סז,1ס02,112, 114, 115,126, 128, 120,741, 150 6 2

,204 ,200 ,258 ,254 ,263 ,252 ,227,240 ,210,225 ,182,195 ,176 
 260, 270, 271, 286, 1001. | תרהנכו 154 -- תורהנכ 23, 30 2
 158,172,60:1%%ז. - ושעונתי 89 -- !ס₪6 ישענתי 82. | הדבא
 242 -- הדיבוא 1, 72 22 116, 150,154, 158. 249. 2

 258, 200, 264 -- הדבוא 4, 64 יבשויו 96,112,150,158. 2

260 ,258 
 9. וללוהתהו 1, 24, 03; 112, 150, 158, 105, 246, 2%2, 258,

 264, 200, 270, 271 4, 300 1 -- וללהתיו 1 =בירבגה 2: 22

1 , , 102 :99 :96 :94 :93 :91 :89 :84 ,67 24 
 1 54 1552 172: 182: 195, 210, 252, 42 209, 270, 4. ישפות

 4 40, 80: 96,158. | ישפת םכידולו ןגמ , 195. = םבידלו 116 --
 =בידולו הנצו 168. ישפות 112,158.  יכרוד 4%

 10. םכויהו היהו 72 -- קזותוס םבכייהו 96. | ינדאל טק. ג 9
 -- הוהיל 168. | הוהי ינדאל -- הוהיל 178 -- ינדאל הוהיל 8 --
 יהלא הוהיל 224. | הוה ,126. | ןירצמא 168. | התוורו 93 ---
 קוומס התורי 158. םכימדמ 1. ,חבז יכ ,155. | חוהי ינדאל --
 שכיהלא הוהיל 1. - תואבצ ,1וָב. - לא --לע 93:96: 6

 10, 158,182, 249 : םעותס 201 ; סוס 154 -- א [טק.14
 11. ולע (0צ%% +. רעלגא 1. יתברה 72, 2%8, 2600 2

 269, 271, 284 -- תיברה 82,112, 141,150, 226, 252, 650 'ק, 61

 -- א תיברה 93. | תאופר < 2, 102, 14 -- תאפר 30 -- [ רואופר

 93ג 96 112, 115, 116, 150, 198, 226, 227, 246. | הלעת קזומוס
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 השעא אל ךתאו המש ךיתחדה רשא זכיוגה לכב

 : ךסנא אל קדקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ

 6 ו יש

 לכא תציבנה והימרי כא קדוחי רבד דיה רשא
 רמא הכ : הזע תא הערפ הכי שכרטב שיתשלפ

 ףטוש לחנל ויהו ןופצמ שכילע םשכימ הנה זדוהי
 עכדאה וקעזו הב יבשיו ריע האולמו ץרא ופטשיו
 תרוסרפ זרטעש לוקמ : ץראה בשוי "לכ לליהו
 תובא ונפה אל וילגלג ןומה ובכרל שערמ ויריבא
 כיכר כ ל

 דירש לכ ןודיצלו רצל תירכהל שכיתשלפ לכ תא
 יא תריראש םכיתשלפ זרא קדוהי דדש יכ רזע
 ןולקשא קדתמדנ הזע לא החרק האב : רותפכ

 ברח יוה | + ירדוגתת יתמ דע סשכקמע תריראש
 ךרעת כא יפפאה יטקשת אל קרנא דע ;דוחיל

 6 שר

 ןיפ א א

 דודשל אבה םכויה לע

 4 א זז

 הירכש שג :אב אב ןופצמ ץרק םכירצמ היפ הפי

 וידחי ופנ ונפה המה זםכג יכ קברמ ילגעכ הברקב

 : שכתדקפ תע שכהילע אב שכדיא םוי יכ ודמע אל

 ואב תומדרקבו וכלי ליחב יכ ךלי שחנכ קדלוק
 אל יכ הוהי סכאנ הרעי ותרכ : שכיצע יבטחכ הל
 השיבה :רפסמ זכהל ןיאו הבראמ ובר יכ רקחי

 קרוהי 'רמא / + ןופצ שמע דיב הנתנ םכירצמ זרב

 אנמ ןומא לא דקופ יננה ללארשי יהלא זרואבצ
 קדיכלמ לעו היהלא לעו שכייוצמ לעו הערפ לעו

 ישקבמ דיב לכיתתנו וב שיחטבה לעו הערפ לעו

 וידבע דיבו "לבב ךלמ רצארדכובנ דיבו שכשפנ

 התאו : הוהי שכאנ שכדק ימיכ ןכשת ןכ ירחאו

 יננה יכ לארשי תחת לאו בקעי ידבע ארית לא

 בוקעי בשו שיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעשומ

 ידבע ארית לא התא ! דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו

 קרלכ קרשעא יכ ינא ךתא יכ קדוהי םכאנ בקעי

26 

₪7 

28 

0 

 רצנ דכוכנ 107,136, 384 -- רצאר דכובנ 72, 76, 80, 0, 7

202 (% ,204 ,260 ,258 ,244 ,221 ,187 ,158,178,181 ;155 :150 

 -- רצרדכובנ 11,116, 250, 2%3/--- רצר רכובנ 180, 201 -- דכבנ

 רצאר 1 ןכירחאו 76. 7 1 177,198, 1. 222%

 244. | ןוכשת 4, 95, 109, 112, 120, 149, 1733, 195: 253 260, 4.

-204 

 27. לא , 80 -- בלא ןב 95. | הוהי םכאנ בקעאז ,.
 תהת , 115 -- תחית 187. | ךעישומ 1. 2, 3: 4; 19, 20, 2, 76

 84, 80, )5, 101, 10ְֶק, 10 100 ,,,%6 09

 ד 1, 154 15 158, 168, 170, 172, 173, 177 12 187, 6

2 ,202 ,270 ,260 ,264 ,200 ;258 ,253 ,250 ,244 ,227 ,224 ,198 

 284 : קנומס 82, 128, 141, 2 קחרמ 2,991,102,

 150,182, 223,224,292. | םב"בשמ 150. | בשי 252. | בקעי

96.10.1010 :91:93:95 ,80 ,80 ,76 :72 10 :4:10 :3 :2 
0 210 6 ,182 ,177 ,170 ,155 ,150 ,126 ,120 ,126 ,116 

 227, 244, 251, 28, 260, 264, 284,202, 204, 384, 659'ו אלמ :

 קזומס 128, 224. | ן]אנאשו

 08 ססחו. 27 : ותרכי ךיביא לכו ךירצ לע ךדי םכורת זס.
 28. התא \ 80,111 -- התאו 4, 30, 95: 96,107, 4%

 106, 201, 223, 224,294: קנווס 384. ךתא יכ -- ךתא השעא יכ

 154. - ינא 139. 'כ 27.95.1209. | המש , 80,107 -- טק. 7

 154-- םבש 2, קוס 224 -- השכש 0- ךתואו 3

 114,120,136, 224,251 --21 191.  השעת 724. הלכ 292.

 ךיתדסיו קזגמגס טפשמל , 9,

 1. רבד היה טק. 4 לא 1

1 

 2. םבימא

 הוהי , 4- איבנה ,

 םכילוע 112,1%0,2ף0; 4016 290. | ויהו מ

 99. - ףסש 2, 10,114,128,150,155,187,210,246. האלמו 2,
 20, 101, 116, 155, 182, 226 253, +. יבשויו 4, 2
 224, 263, 2%8, 260, 264, ליליהו 4, 80, 154, 22%, 6

 לילהו 1,2,72,06,112,139,228,249.  בשי 3,94,זסו,וזָנז
 115,126,128,141,144,149.155, 195, 210, 252, 271 -- יבשוי 4,

 160, 180, 253 5% 260, 288 : קזותוס )1 ; (סזוט 178 -- יבש"

 21: 10, 72: 5 1 16,100, 158, 187,201, 270 ; תטחס
 ץראה -- הב 150, 201 תג.

 4. לוקמ קזותס לכמ 102. | רסרפ 2,ףָּג -- תוסורפ 0
 ףוצרפ 96. אלו 1,2.  ונפי 1:6. לע 858

 180, 187,198, 201, 224, 250 ; קזוחוס 4 -- א [טק. 4
 ןויפרמ רו 4 |

 4. אבה קזומס אב 4. דדשל 2, 40, 72, 91, "6, 102%

 2 לכ 1" 1,126,1%0,154, 178 --ץרא לכ 6
 רוצל 42 16 149. 2 ו 7 2% 270,

 ןדיצלו 2, 126, 210, 262, 2%3 -- || [(טק,ץג[ ז4ז. | דירש -- תיראש
 7 רזוע 4, 5, ףז, 101, זז, ,, 72
 187, 224, 253, 2589, 4 264! קזומס 82. | דדוש 4,772, 8ָף,ו00

 112,126,1%0,14,158,283.  רתפכ ףנ,1ו6,ז4ו,ז78,ז9%
 5. אב 96--לא האב 187. | החרק טק. ג. 128 -- ההרקה

 201. לא , 182 -- לע 4, תטחס 224 -- דע %8-
 ידדגתת 3,401 175, 9

 -- ודדוגתת 1%8 -- ודדגתת 187,198 - טק. 4 7
 5 (נא 286, 663 -- ה ו 99 ית 4.

 112, 10, 187, 253, 260, 264, 3. לא נק. זג(. 6118186 זז,

20 = 

5 
-.(ַ 

1 
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 דיו -
 וע , 4

 יטוקש

2% 

2 204 :109.114.129,150.153.138.181,196,201 89.93.94 
 קזנומס ף5 : 1016 84 -- היפהפי 177: 224, 650 2. | הפי --יפי 6

 126,170 : קוותס 72,244. היפ 58 182--ה ,151.  ץרק קזותוס

 ןרה 550 -- ץוק 223, "אב ןופצמ , 516. | אב 1", 120 -- הב
 2%0, 442 -- אב הב 611. אב 2-- הב 8700
77 ,5 .90 :95 :93 
0 ,258 ,2% ,251 ,248 ,212 ,230 ,218 ,212 ,200 ,199 ,187,196 

41 ,403 :390 .360 :367 :355 :34% :338 :337 :335 :325 :300 :204 
1 .536 :532 ,531 ,520 ,524 .507 ,501 ,487 ,486 ,481 476 ,461 
2 629 ,618 ,608 .594 :593 :592 599 :587 :586 :595 :584 
 תטמס 40, 559- א [טק.146. 1,130,223, 249, 312, 753: 401, 5%

 646 -- \ 107, 588, 614 -- 00. 185 384 -- האב 2.

 21. םכנ 1%-- םכג + הזבימל 4. הירובש ל-2

,5 ,100 ,107 ,102 .96 ,95 :93 :89 ,84 80 ,76 

1802 ,178 ,177 ,172 154,1589,170 ,150,151 ,120,136 ,116 
,253 ,250 ,240 ,244 ,226 ,224 ,210,221 ,201 198 ,196 ,197 

 260, 264, 286, 204: 3843: קונעבס 01,94,112,128,141.  יכ םבגס

 1419. המה , 19 -- 58 72--06 םכה 173. | ונפי 204, קזננמס

 2,1ף8 -- קותגס ונפת 107. | וסנו קםעותס 2. ודהי 1, 2:10,

 72, 80: 82; 94, 89, 91,93.107,110,זו2,ז15,ד16,26,ו1)

2 ,224 ,196 ,192,101 ,150,154,168,170,172,176.177,180 

 253; 258: 2943 קוומס 128,178 -- אוידחי 120. | אלו
 120,150, 158, 106, 201, 244, 253, 258, 260, 204, 4- רזמע

 394. | םכדיא , 93- | םבהלע 2. | תע -- תא 244 -- תעב
 226 -- טק. + םבתדוקפ 4, 19, 76, 93, 100, 112,

! 1706 ,9 1 

 22. (0ת. זרומודרקבו 4, 80, 80, 96, 112, 129

 160, 226, 2533, 294 -- תומורקבו 4. ואבי 187 -- אב 9.

 הל --- ךל 19: 23: 83: 89:95:96. 1589,

 223. 244, 204, 184, 666 ; קנס 116,250. יבטוחהכ

 23. םבואגנ 9, רוקחי 4. הבר !07%6 2:

 רפסמ , 9-
 24. השיבוה ז, 2,10; 21, 30, 2 76, 80, 80: 95: 2
 1סֶד, 10,110, 1וז,112,114,116,116, 6 0 1

,246 244 ,242 ,230 ,224 ,187 ,158,160,178,181 ,180 19 

 250, 262, 252, 258, 260, 264, 204 184, 601 --- ה [טֶת. 4
 תרב השיבה -- תב השיבוה 5255 - תב , 384- םכע 6

 דע 0. :
 2%. רמא הכ 201, 84 -- תוגזק. 860. הכ 40. | תואבצ 0155

 דקפ 1,219 22 76, 80, 84, 80. 91, 93: 94: 95: 107.
 1וזנ,דנ4,115,116,126,128,120,136) 141,150, 154, 0%
5% :253 ,240 ,226 ,224 ,223 ,210 ,187,196 ,172,176,178,182 
 260; 294, 3843 ננס 7. לא -- לע 2, 18, 10, 95: 90. 9%
 150,161, 244, 204,384: קונמס 72,177 -- תא 116 -- לע א -
 ןמא זוז --ןומה 294. אונמ 10, 23, 30, 72, 76, 80, 89: 95: 96%
 1סֶסְכ 150, 158,187, 191, 244 - קעננגס ונכ לעו 1% קזותוס 8
 160 -- ו 18, 23, 8,116,145, 198, 204,384: תטתס 1

 הערפ 1%-- הערפ ןומא 109. | הערפ --(6) -- לעו 1.
 לעו הערפ , 80, 494. = לעו 2"-- ךלמ 1, 80,109,246.  לעו
 --ו.18,21,146,150,184. | ההלא 80. לעו ('--ו, וו.
 לעו 5%--ו, 18, 23,110.  לעו הערפ , 530. | םביחטבה לכ 7

 22% -- םביחטובה 112,\0, 1589 +
 26. םבישקבמ 22. | רצאנרכובנ 2 -- רצאנ דכובנ קזוזתס 82 --

 הס

 כ



 (0 ג. 1.

 הירעו אצת אצנ יכ באומל ץיצ ונת + הוהי רמא 0
 ;רשע רורא :ןהב בשוי ןיאמ קדנייהת קדמשל 10

 ןנאש :םכדמ וברח ענמ רוראו הימר הוהי תכאלמ 11

 קרוה אלו וירמש ללא אוה טקשו וירוענמ באומ

 ומעט דמע ןכ לע ךלה אל הלוגבו ילכ לא ילכמ

 םכיאב שכימ  קדנה ןכל |! רמנ אל וחירו וב 2
 וקירי וילכו והעצו סכיעצ ול יתחלשו הוהי םכאנ

 ושב רשאכ שומכמ באומ שבו | : וצפני םכהילבנו 3

 ורמאת ךיא : שחטבמ לא תיבמ 'רארשי זריב 4

 באומ דדש : המחלמל ליח ישנאו ונחנא זפירובג 1%

 ךלמה שכאנ חבטל ודר* וירוחב רחבמו הלע הירעו

 תצובל באומ דיא בורק |! ומש רואבצ זדוהי 6

 ילכו ויביבפ לכ ול ודנ | ! דאמ ץדרהמ ותערו ז7
 'כקמ זע קרטמ רבשנ הדכיא ורמא ומש יעד)

 ןוביד תב תבשי אמצב יבשי דובכמ ידר + הראפת 8

 ךרד לא !  ךירצבמ .תחש ךב הלע באומ דדוש יכ גס

 18 (0 ג. ןפתפא

 7 לא זרל הוצ .קדוהיו יטקשת ךיא + ימדו יעגרה
 ! קרדעי כש שיה ףוח לאו ןולקשא

 5 6 יי

 1 יונה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא קרכ באומל
 השיבה סכיתירק הדכלנ השיבה ,הדדש יכ ובנ לא

 2 ןובשחב באומ תלהת דוע ןיא ! קדתחו בגשמה

 ןמדמ שג יוגמ הנתירכנו וכל הער הילע ובשח

 זכינֶחחמ קדקעצ לוק : ברח ךלת ךירחא ימדת
 קדקעו ועימשה באומ הרבשנ ! לודג רבשו דש

 יכ יכב ּהלעי ּיִכבְּב תוחלה יהלעמ יִּכ 1 הירועצ
 וטלמ וסג :ועמש רבש תקעצ ירצ םכינורח דרומב
 ךחטב ןעי יכ : רבדמב רעורעַּכ הניהתו סככשפנ

 שימכ אציו ידכלת תא םכג ךיתורצואבו ךישעמב

 8 ריע לכ לא דדש אביו : דחי וירשו וינהכ הלוגב

 רשא רשימה דמשנו קמעה דבאו טלמת אל ריעו

 [ 1 60 ה ₪3

 לב 5 12 1.8 6 + 0 א 4

 8. דרוש 1,24,80,112,114,126,140,150,158,187, 6

 253: 258, 260, 264, 28: קונוס 82,141 -- רדש 144. | לא קונוס

 תא 72. לכ ,180. | רמשנו 1. | רושימה 3.4, 2, 7

 932 94 6, 101, 102, ,, ז

0% ,259 :253 (240 ,242 ,210 ,224 ,210 ,176,178,:(5 ,158,172 

 264: 269, 270, 283 ; ננס 139 -- רושמה 71. רשא , 4.

 רמא 51:

 אוצנ 149.173,2%1.  הירעו -- ר קזומס ל 6% 9. ץית 7.

 הממשל קעומס 3. | ןייהת 114.  בשי 2,
.226 ,224 ,187 

 10. השוע 96,112,1%0.  הכאלמ 96. | היימר 96. | ענומ
80, 112,126,144,150,159, 240, 253,258, 260, 264,284. 

 11. ןאנש < 96. | וירענמ 2, 2: 94, 5 45

. 4 ,2 (6 ,224 ,210 ,187 ,182 ,173 ,172 ,168 ,155 

 טקושו 283 -- טוקשו 40, 112 -- טקוש 0. לא 1", 126 -- לע

 182.  ילכ --- אל. 6502.  אלו--ו, 250. קרה 2.  הלנבו
 93. | דמע 0.148 172 -- דמע אל 74. וחרו

 12. םכיאב , 0. םכיעוצ 72, 112, 150, 158, 249, 2 2

 258, 260, 264: קענתס 4. והועצו 4, 72, ,,, 6

 126,150,158,180,182,187 -- והעוצו 252 -- וה אעאצ| 91 ----

 והיעיצו 224. = ויליבו קזנתס 210. | םבהילבינו 10 -- 06 םכהילכנו

| 27 

 13. שובו 4, 72, 89,96, 102, 112,114, 78

 172.178,1852, 253,259, 260, 264,283: קתתוס 30,148. שמכמ

 4 ושוב 4, 96, 126, 150, 158, 187, 283 ; (סע6 .

 תיב רשי 4. לאתיבמ 150, 154, 155, 158, 187, 201,224,
 םביחטבמ 4 -- םכחיטבמ 4.

 14. ךא 187. | םבירבג 2, 80, 96, +, %6

 128,141, 154,172, 175,182, 187,195, ישנא 93, 6-

 המחלמ 1.
 15. דדוש 4,112,126,128,154,1%8. | באמ 224.  הולע גסס

 -- הילע 180. | רחבו 168. | וירחב 2, 23; )1,101 --ירוחב 40

 --י תש ) 188. - ךלמה ,126 -- ךלמה הוהי 1.
 16. ךיא 96. | אובל , 116 -- ) \ 30, 72, 91: 913:

 258, 260, 264, 260,271, 28 -- ל מ.11מ. 2%3.  הרהמ יכ

 17. ודונ 4, 72, 82, 9, +, 72

 210, 253, 258,260; קעומס 141. | וביבס קעומס 182. | יעדוי 4,

 96: 99, 112, 150,195, 246, 252, 258, 260, 264, 1. ומש 2.

 ורמא , 149 -- ורמאו 150. | הכיא -- ךיא 658. | הטומ 96. | וע
 82, ,260 0 ,,,,,,, 

 2 לקמ -- ל 066 1 6.

 18. ודר (סע6 113 -- ידו 158 006 03.  יבשו

 93:96, 112, 115,116,146,180,182,2ף0,270,271 6, 6590.

 691 : קתנותס 2,111,120,160,168,201 : (0706 168,178 -- 6

 יבשב 128 --' 17 [טק,ז48 82 --יבשו 283.  .תבשי 08 194--

 -- [רבשוי 4,91,112,150,158,105,230,28 -- יתבשי 23,

 1 8722 227 ןביד 1, 96, 126,210, 253, 258, 2600, 4.

 דדש 1, 2: 3, 23: 24, 72, 94, 89, 91, 93: 94, 99, 100, 101, 2,

 1 ,,,ץ 1, 72

2 ,246 ,242 ,228 ,226,227 ,224,225 ,210 ,176,178,182,195 

 254,270, 271,279, 284, 286, 200, 200 1, 650 -- ו טק. 180 2

 --ד 27 06 ה 40. הלע --ה 40. תחיש 9.
 19. ירמע ךרד לא .72. | ידבע קעותוס 182.  יפצ 72 -- 'פצוי 6.

 ףתגרה 96, 2. ימודו 112. 150, 264, 284 -- מדו 6.
 7. יטוקשת 4,112,150,182,187, 253, 0 264, 283 --וטקשת

 14 לא . 4 תוך 2 -- ה 5 הרעי 1; ץנפסשע +.

 ז. לארשי 182. וה 91. | הדדוש ז12,150,158 -- הרדש
 144. | השיבוה 72, 80, 6, 101, ,,,,,

 158, 172, 178, 258, 260, 264. | השיבה םכיתירק הדכלנ ,9:
 14%. | םכיתרק 30, 93. < השיבוה 30, 72, 80, 96, ,2

 115,116,126,150.155:158,172,178,264: קמסס 1
 2. תליהת 150,1%4,158,224: קוס 72 -- תולהת 4.

 הער --המחלמ הער 150-- המחלמ 2 155, 210, 246, 24 זז,

 1. בל הנתרכנו 3, 210, 224 -- ר טק. 146
 כג -- יכ 1. ימודת 96, 112, 158,

 3. הקעו 269,300.  םכינורחמ 3; 24, 67, 82. 944

.279 :277 ,271 ,270 ,260 ,253 :252 ,251 :250 :225 :195 :173,175 
 283. 286, 290, 659 -- םכינרוחמ 84, 158,182, 2 200 17 --

 קכינורוחמ 112, 4. דוש 4, 72, )6, 112, 116 92
.1 ,264 ,260 ,258 :253 ,197 ,172 159 ,250 

 4. %%הרבשנ 82.  יעימשה 201. הקעצ 84, 80, 6, 0-4
 הרועצ 154 -- היריעצ 72, 80, 91: 93: 99. ָ,,,2
 180, 210, 253, 260, 264, 271 44, 355: 659 'ק. 691 : קזותגס 2, 09

 100,158 -- הריעצ 178 -- ועצ טק. 4. 4
 5. תרחלה 175, קוומס 82 -- תיחולה 1, 2, 4, 72.80: 93; 2
 114, 115,126,150, 152: 230, 291, 270, 659 'ק, 691 ; קנס 3

 -- תוחולה 91, 96, 102, 154, 158,187, 292 -- תיחלה
4,200 204,271 ,260 ,116,129,155:175:176:178,192,210,253 
 קזומוס 3, 30, 198, 201, 224 - תחולה 1. יב 2 סו
 דרמב 2, 23, 24, 253: 258, 260, 264; קצנתוס םבינורח
72 ,+ 1133 ,101 ,0 :02 :91 ,80 ,84 ,82 0% ,4 -- 108 

 172, 187, 210, 224; 242, 249, 2 2%8, 260 -- ר ; 96 -- םכינורוה

 72, 112,126, 150,178, 283 -- םבינרוח 4, +,

 141,144: 154כ 155,158, 168,173: 175, 176, 182, 105, 240, 6
 262, 204, 260, 270, 290,300. - ירצ \ 82 -- צ טק. 4"

 ועמש ₪ע., 140. 24 -- קנגמס ועבש

 6. וסנ טק. 45 24 -- וסונ 4, 72 0. וטלמו 6.
 שככישפנ 1 -- כ ,5- הנייהתו 1, 2: 3, 4, 23, 10, 82, 84, 89

.130,149 ,116,126,128 2 99 ,96 7 

 ו 160: 168,172, 176, 178, 180, 182, 187, 15, 02

 224, 242, 246, 24 252, 254, 259, 200, 264, 288, 100, 601 ; קז! וס
 זן -- ה 1" ₪7. 148 4. רערעב 2,325 20: 72: 99% 00. 1

(240 ,242 ,224 ,210 ,178 ,154 ,141,149 ,112,114,115,116 ,102 
 263, 269 -- 06 דערעכ 297. | רבדמב טק. 3. 128--רבדמכ

,160 
 7. ךיחטב 224 -- ךחטב ןעי 150. | ךיתרצאבו 1, 3, 99 2

 101,102,113,11ף, 116, 1260 105, 172, 178,182, 187, 210, 4

 -- ךיתורצאבו 30, 72: 158, 195: 242, 28 -- ך'תרצואבו 2, 84,

 114,154,175,176,270. שומכ 4, 72, 89,91:959 6
 126,1ף0,172,178,182,187,227,252,253,0 264, 270,271 4)

 659 'ק, 15 קזותס 2, 2, 24, 20, )1,113, 154, 18, 224,

 וידחי 96: 145: + 260, 264; קזנותס 158, 20! ; [סז6 224; תוסס

 1 - ודחי 1, 4: 72, 89. 91: 933 2,

 2 182, 262: 252; 258, 270, 271 8, 659'ק, 691 : קווחס 1

 178 -- אדחי 2,
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 ! ובל שכרו ךס
 ליליא באומ לע ןכ לע ! ושע ןכ אל וידב ןכ 1

 : זדגהי שרח ריק ישנא "לא קעזא הלכ באומלו
 ורבע ךיתשיטנ המבש ןפגה ךל הכבא רזעי יכבמ 2

 דדש ךריצב לעו ךציק לע ועגנ רזעי םי דע םי
 באומ ץראמו למרכמ ליגו החמש הפסאנו : לפנ 3

 תצל דדיה דדיה ךרדי צל יתבשה םכיבקימ ןייו

 ונתנ ץהי דע הלעלא דע ןובשח תקעזמ : דדיה 4
 זכג יכ קרישילש תלגע םםינרח דע רעצמ כלוק

 זכאנ באומל יתבשהו !ויהי תומשמל םירמנ ימ 5
 יבל ןכ לע :ויהלאל ריטקמו המב הלעמ הוהי 6

 שרח ריק ישנא ירא יבלו המהי שכיללחכ באומל
 י'כ :ודבא השע תרתי ןכ ללע קרמהי םכיללחכ 7

 תדדג שכידי לכ לע הערג ןקז לכו החרק שאר לכ

 אלו ותרבע ?דוהי ושאנ יתעדי ינא

 .0 ןפתתאו

 ירמא הטלטמנו סנ ילאש רעורע תבשוי יפצו ידמע
 עס יקעזו ילילה התח יכ באומ שיבה |: התיהנ המ
 21 ללא אב טפשמו : באומ רדש יכ ןונראב ודיגה

 : תעפומ לעו קדצהי לאו ןולח לא רשימה ץרא

 :+ למעו +: שכותלבד :תריב  "לשה 'ןבג לעור ךובוד דעו
 24 לרעו : ןועמ זריב לעו לומג תיב ללעו םכיתירק
 תוקחרה באומ ץרא ירע לכ לעו הרצב לעו תוירק
 2% זכאנ הרבשנ וערזו באומ ןרק העדגנ : תוברקהו
 26 באומ קפסו לידגה הוהי לע יכ והריכשה : הוהי
 27 קחשה אול שאו !אוה שג קחשל היהו ואיקב
 ידמ יכ זראצמנ םכיבנגב סכא ללארשי ךל דיה
 28 עלסב ונכשו .שירע ובזע : דדונתת וב ךירבד

 ! תרחפ יפ ירבעב ןנקת קדנויכ ויהו באומ יבשי
 20 ותואגו ונואגו והבג דאמ האג באומ ןואג ונעמש

- 

 להב גז 5 ד ו

 רדנתת 2 -- דדוגתת 112, 1066 4

 28. םבירע -- םםירה 250.  יבשו* 4, 84, 91: 6

 158,168,187,195. 230, 249, 258, 264, 281. ויהיו 173 -- היהו

 ז%0.  ןנקת , 172--ןנוקת 150, 180, 252--ןינקת 182.  ירבעב ,

 4 יפ ,\ 2

 29. עמש 187. | האג -- איג 150 -- ה 145. ) דאמ , 84---

 באומ 96 -- דא [טק.145 175.  ונאגו 1, 2, 20, 91, 126. 4, 2240

 220. ותאוגו < 201 -- 106 תואגו 4. םכור) 22 4: 72, 4

 1ז4,115,116, 126,150, 182, 224, 253, 28, 260 ; קנווס 20.

 ובבל 23:93: 144, 145, 150,190, 240, 271 4, 288, 601 : קנס 2.

 49. ותרבעו 6. אלו -- אל 23; 10, 72, 9 1 1
 1 45, 153 -- אולו 4 אל -- אלו 6

 31. לע 150,"2.  לילא 150,108, 187 -- ליללא % 7

 267: 260 4. הלוכ 150, 158 -- ולוכ 112 -- ולכ 2 9%
 160, 168,251 תוגזפ. 601 ; קוס 128 -- ה 115. - קעצא- -

 לא -- לע 30 72. - הגהחא 4.
 42. הכא !סה6 154.  ךיתושיסנ 8 7, 210,

 2%3:2%8,260,264. בי 72,"2,ף3. לע --לעיכ
 224, 253, 258, 260; םטמס 180. ךיצק < 224 -- ךצכ 2

 128,158, 249, 252, 298, 200, 204 --- ךיציק 1. ךרצב 50 --

 ךריצק 40, 116, 150, 182, 224 --- ב [טק. ג[. 4. דדוש 2; 4

2004 2% ]1 1+ 80,101,112,114 ,20 

 לפונ 4 . :

 33. למרבה ןמ 150,187,201.  באומ -- ןופצ 0. םכיבקמ 2.
 אל 1%-- אלו 23. - ךוררי 112, 4 2%3: דדיה 1" צץנ6ש₪ז דריה

 89. דדיה 2" ץגה6ש: דריה 89 --', 19% -- ה 06 ל 67 -
 דך 2" ק.140 144. אל 2% 201 -- אלו

 דריה 89 --'* \ 269 -- ה \ 284-- דדוה
 14. דע 1" [ק.85 82 -- לע 84. | אלעלא 173, 0:16 126 --

 א (טק.13. 82.  ונתנ -- עמשנ 180. | םכלק 283.  רעוצמ זז2)
 + 5, 2 2242 230,283. | רע 1", 182 ---

 דעו 1ף50.  ?םםינורוח 72, 112, 159, 182--- םכינורח 102 -- םכינרוח

 158,178, 224,226, 2ָבס ; קזומס 94. | הלגע 178. , הישלש +,
4 271 ,270 ,2%4 :253 :105 :172,176 ,144 ,128 ,101 ,100 ,1 ,67 

 288 1, 200, 100 '1 -- ' 1" [טק.188 82. | כג | 82,116, 14

 םכירמנ -- 1 10ק- 34 4

 2%. הוהי שםפאנ 55% 1.

 דדיה 3% ,106זטפ

 המב -- ב [טק.ג8א 126 -- קזומס
 ומב 9:

 36. ןכ ,187. | םבילילחכ 4, 23, 24, 91, 93: 94+ 5%
 144,154.158,178.66:. המהי --.-- יבלו , 24,178, 4

 הגהי שרח 6. םבילילחכ 4, 21: 24, 82; 93, 94, 96, 2

 1 .,+72 246, 100 '1, 68, 663 ; קזותוס 8

 -- םכלילהכ 154. | לע 2%-- לע יבלו 4. | הרתי 116, 06 1%
 תטתס 201 -- קוונגגס 7רתי 2. ודבאו 6.

 37. יכ ל: 72. | לכ 2%-- לכ לע 30,154,187, 253, 6
 204, 271 8, 283 8, 288. | העורג 2, 40, 72, 89,

260 ,2%8 ,2% ,226 ,224 ,210 ,182 ,180 ,178 ,172 ,116,126 

 669 -- העודנ קזגתס 116,180 --העדנג 6 1

 160,198 -- ע טק. ג 8 1-רודודנ 1, +

 1789, 182, 253, 2%8, 669 -- !"רועודג 150 -- [-רורודנ 112, 200 --
 תרורדג פז; 139: 155, 230 ; תצתס 3 -- [ רודדג 2, 2, 2,

,/2 ,242 ,224 ,210 ,176 141,144 ,126 ,116 ,114 ,113 ,3 
 2%0, 264, 260, 271, 27, 283, 284, 286, 650, 664 ; קזווהס 4 -=

 תדודנ :סז,173,270. | לעו -- לכו 182 --ו 116.  םכטתמ לכ
 23, 72, 145, 154, 158, 201, 249, 253, 258, 260, 564, 66 -- יג

 1066 כ

 לע -- לעו ל לו

 תבשי זו 2, 3, 29, 72, 84: 80:01. 02: 4, +,

2 :249 221 2100 97 1820 73 ,176 2 .116,129 

 268, 260, 264, 271, 279. 284, 286 ; סו 155 -- בשי 40 --יתבשי
 226 -- יתבשוי 160, 288 -- וי טק 18% 141 -- תבשי ךרד לא 4.

 ירערע 1: 2: 2: 30: 72: 90: 91: 93, 94, 101, 102, 114, 116, 6%

 צ 1,154,176,178,182, 210, 224, 230, 2%3, 255, 260, 271, 270,

 283, 284, 286, 0- הטילמנו 6. התייחנ 4, 22 84, 2

 10, 154, 158, 168, 187, 249, 270 ; קזוומס 113 -- התיהנ מנ 6.

 20. שיבוה 1. 4, 30. 72: 89.93; 00, 101, 102, 112, 115, 6

2 ,249 ,220 ,224 ,196 ,187 ,182 ,158,178 52 140,159 

 253: 259, 0 264, 269, 271 4: קז!תס 82,141. | התח יב ,6.

 התח קהתס התע 128. | ילילה , 84 -- יללה 258 -- וליליה
 032 6 101, 112, 264, 270, 064 ; קחתס 243 1076 4

 --- יליליה 3: 23: 67: 94, 99, 1, ,,, +,

'00'1 ,288 ,271 ,260 ,254 ,242,252 ,210 ,105 ,182 ,180 ,168,176 
 -- ולילה 40,116, 150, 187, 271 /, 65 'ק ; קז!םוס 2, 201, 224 --

 וללה 2%3: 260 --' 2" טק. 184 4 וקעוו 89, 96, 99,
 253, 260, 264, 270, 271 4, 659 'ק, 61 ; קונוס 2,116,104, 1

 224 -- יקעצו 126 -- וקעזו באומ 39. | ןונראב טק. 4" 8

 ו , 1, 250 -- ןואנראב 128. - דרוש 4, 03, 112. 158,י22, 200--

 דש 144
 21. טפשמ 7. אב , +. רושימה ד, 2.2. 44 23% 0

,,,,,,, 2 .93.94 ,91 89 ,84 

2 ,2689 ,2%1 ,262 ,226 ,224 ,210 ,179,182,187 ,176 1 

 264, 270, 28,664: קתותס 139,141. לא 2"-- לאו 23.  ןלח
 2, 3, 115,126, 172, 187, 227 --- ןולוה 3, 72, 9"

 283 -- ןלוח 2. לעו טק. 285 2 -- לאו 6, 79

 154, 158, 182,187, 201, 22%, 241, 258, 200, 601 ; קמ 2
 תטתס 4 1-רעפמ 93: 159: 224 -- תועפימ 1,772: 80, 2

 ל 116,720, 160, 201, 210,272: 260, 2040 271 0, 650 0,691 ג
 קזותס 2 פן ּי

 22. לַעו + 5% ןביד 2; 120, 154, 252; 258, 200 4

 --י ק.125 139. | לעו 2"-- לאו 80, קגומס 201. | ןובנ 1.

 תכ ג. | המיתלבד ז.
 23. םביתריק < 4 -- םכיתיריק 1.

 -- קוס לובג 1.
 2. לעו 2.190. הרצבא ג39 -- הרצוב 6,150.  ץרא
 40, 224. תקחרה 2; 3, 93,154: 172, 210 -- תוקוהרה 4 4

 96,112,150,158.264. תברקהו 2, 3; 93, 154, 210 -- תובורקהו

-204 71 ,,, .9 ,72 

 24, 25. באומ - - - תקחרה ,.
 25. הערגנ 1,996. ועורזוו 2 84, 6, 112,150, 154,

.4 260 ,258 :251 ;240 ,187 ,182 
 26. והרבשה 2 -- והוריכשה 4, 112,1ף0, 155, 168,789. 2

 202. יכ לע < 7. כ קפשו 182, תטחס 1.
 קוחשל 4, 40, 72, 91, 6, 101, ,,ן,ן,,+,, 9

0% ,28 ,23 ,227 ,226 210 ,155,158,160,176,178,187 

 264, 288, 400,601 ; קעותוס 82, 4-
 27. אל זי 4, 72: 82, 80, 91: 93, 04, 96, 113, 116,126.

.0 258 ,251 ,224 ,210 ,105 ,158,179 ,154 :145,150 ,141,144 

 קוחשה 2, 4, 23: 30 2 80: 923: 96, 101, 102, 112,114, 6%

69 ,224 ,210 ,187 ,182 ,178 ,126,140,150,154,159,172,173 

 249: 253; 259, 260, 264, 271 4.3: קזונתס 82, 4,141. .  לארשיל
 2%8. | שכאו 116,150.  םכיבנגכ (סת6 141. - אצמנ 2

 114,126,171, 10: 253: 258, 260, 264, 271 4, 650 'ק: קנגוס 2

 -- אאצמנ 224.  ךרבד 96, 182, 2%3, 258, 260, 264. )ב ,.

 ריב למג < 96.  לומנ
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 'לכארשיל .ןיא םכינבה קדוה רמא הכ ןומע ינבל 1

 ומעו דג תא שככלמ שרי עודמ ול ןיא שרוי כא
 קדוה! שאנ שיאב שימ' הנח ןכל :בשי וירעב 2

 קרמחלמ זרעורת ןומע ינב זרבר ללא יתעמשהו
 שריו הנתצת שאב היתנבו הממש לתל קדתיהו

 ןובשח יליליה |: קדוה' רמא וישרי תרא לרארשי 1
 שכיקש הנרגח קדבר תונב קדנקעצ יע הדדש יכ
 קרלוגב שככלמ יכ תורדגב קדנטטושתהו הנדפס

 זכיקמעב יללהתת המ + וידחי וירשו וינהכ ךלי 4
 ימ קריתרצאב החטבה הבבושה תבה ךקמע בז

 הוהי ינדא פפאנ דחפ ךילע איבמ יננה :ילא אבי 5
 ןיאו וינפל שיא שכתחדנו ךיביבס לכמ זרואבצ

 ינב תרובש זרא :בישא ןכ ירחאו !דדנל ץבקמ 6

 הוהי רמא הכ םשנודאל ! קדוה שםאנ ןומע ל
 זכינבמ הצע הדבא ןמיתב המכח דוע ןיאה תואבצ

 יבשי תבשל וקמעה ונפה ופנ : פתמכח החרסנ 8

 ןפתפא

 ירה םעאניונב

 150 60 ג. זז

 38 .היתבחרבו באומ תוגג לכ לע : קש םכינתמ :לעו
 ץפח ןיא ילככ באומ תא יתרבש יכ דפסמ הלכ

 39 הנפה ךיא וליליה קדתח ךיא

 לכל התחמלו קחשל באומ היהו שוב באומ ףרע
 40 האדי רשנכ הנה הוהי רמא הכ יכ = :ויביבס
 41 תודצמהו תוירקה הדכלנ : באומ לא ויפנכ שרפו

 בלכ אוהה זכויב באומ ירובג בל קדיהו השפתנ
 42 זרוהי לע יכ שעמ באומ דמשנו !  הרצמ השא

 44 םשכאנ באומ בשיי ךילע זחפו תחפו דחפ : לידגה
 = 44 הלעהו תחפה לא לפי דחפה ינפמ סינה : הוהי
 באומ לא הילא איבא יכ חפב דכלי תרחפה ןמ
 4% ודמע ןובשח לצב |: קדוהי שכאנ שכתדקפ זרנש
 ןיבמ קדבהלו ןובשחמ תצצי שא יכ םכיפנ חכמ
 46 ךל יוא :ןואש ינב דקדקו באומ תאפ לכאתו ןחיס
 ךיתנבו יבשב ךינב וחקל יכ שומכ םשכע דבא באומ

 47 לכימיה תירחאב באומ תובש יתבשו |! קדיבשב
 ! באומ טפשמ הנה דע קדוהי כאנ

 7 ב ד ₪ ₪ 0 10

 47. תיבשו < 4. תובש תא 89, 150, 182 -- תיבש 4.
 באומ דחא

 ןיא = 1% םכאו 23, 0 24

 שרי -- שרי 93 -- שרל 4

 1. הוהי -- ינדא
 שרוי -- ! \ 22 30, 91, 1545

 דג -- תג 116,182 ; קתנמס 172 -- קזותוס ךע 4. בשוי 2:

 2 ב ו 2. מכ הב ד לא -- תא 150. - ןומע ,|

 העורת קומס 99. | התיהו ,182. | לת ג, קזגמס 182 -- ליתל
 286 -- קוותס תתל 89 -- לוקל 96. | היתונבו 7 291-

 הנתצית 150 -- קנס הנתצה 126. | וישר" 3: 4: 24, 67, 0

287 ,,,, ,99.12 ,96 :93 
.7 ,200 ,4 271 ,270 .260 :240 

 2. ילילה 2 3 96, 114,116, 158, 175, 187, 210, 249 -- וליליה

 139: 06 84. | הדדוש 4,112,150. - יע 96 -זו'ע

 תונב , 96. | הנרוגה 112,253. - הנדפס , 154 -- הנרפס 89 --

 הנדופס 4,96,112,126, 172, 263, 260, 264, 283 -- הנדפש רה

 ?ס0 ; תטמס 150. הנטטשתו ג -- הנטטשתהו 2, 40, 89, 56 1)

 115,116.128,1%5,242,246 --הנטוטשהו 178 -- הנטטותשהו 159

 250 -- הנטטשותהו 4. | תרדגב 82,197 --ר \ 252. \ םככלמ יב |
 4 ךלי 018 2 -- ךלה 253, 260 ; םטמס 224 וינהכ --ויכלמ

 253; 260, 264. | ודי 1, 40.72, ,,,,, 76
 154: 172, 173,176, 178, 201, 210, 226, 2%8, 664 ; קזומס

 182 -- * (טק.13- 14

 4. המ --ימ 467. | וללהתת 4ְקֶק, קנותס 150 --' , 1,400 --
 יללהת 126. | אבז 1--ז ₪ק.זג5 261. - ךקמע בז , 128, 4

 -- םביקמעבו 614. = ךיקמע 126, 494. | תבה , 89 -- תיבה

 הבבשה 2, 3, 80, 101, 102, 1160 140, 154, 200, 4. החטובה

 4,112,150,158, 253, 669 -- תחטבה קוגממס 126 -- החטב 4.

 היתורצואב 112, 150, 158, 182, 246, 300, 660 ; ז!מגס 06 ----

 היתרצואב 23, 101, 187 ; קנס 04 -- היתורצאב 4, 30, 94, 2

 116, 246, 253, 208, 260, 264, 107, 132, 1 396. למ --יכ 4

 -- ימ הבבלב הרמואה 253 -- '5 הבבלב הרמאה 258, 260 4
 390, 579. = אובי ח.פ,

 210, 252; 1'300 ; קזותוס

 5. ךילע ; 72. = ינדא הוהי < 40,112 -- םביהלא הוחהי ,%

 2%0. - ינדא \ 3, 72, 84,128 -- [טק. 14. 44 ךיבבפכ 6

 - ךביבס 1 -- ךיתביבס 258. 5 " ןתכותוד דל 1010 227

 -- י.ד26. 0 ירדמל 2, 1,000,112, 00 10 1.6

+ ,264 ,260 ,2%8 ,2%3 ,220 ,182 

 6. ןכירחאו 10, 158, 108, 1. ב
 ות. 258 -- ושע

 7. רמא , 4

 ןומע -- ע אמ.

 הוהי -- ינדא 82. = ןיאה ₪6 ןיעה

 39. לכ ,זנף. תונג 84,182; קתותס 03.96,187.  היתובוחרבז
 1ז2, 126, 150,182, 787, 293, 264, 271 4 -- היתובחרבו 2

 ז 44, 158, 2695 הלכו ל = לוב 306 == ולב 261 תת.

 ן-רא 2 ל
 29- ךיא 17--' \ 126 -- קום ךיא 158. ולילה 2, 6

 זז 4, 141, 210, 240 -- ולליה 102 רוע 1 27

 669. שב 114-- שוב שב סְפ. | היהו 55 1. מלו קחשל באומ
 ק.145 67. באומ 3%, 175 -- באומל 126. לכל התחמלו קחשל
 -- תבשל 182.  קוחשל 1, 2, 2.30, 72, 80. 04, 90 99, 2

 זגב,ונ4,115,126,דג1,140, ד ק0, 154, 158,ד60, 709 7

 224, 230, 249: 253, 259, 260, 264, 270, 288, 601, 66: קעותוס

 82.  התיחמלו 150, 66) -- חתיחמל 4 -- ה טק. 18- 4.
 40. הנה , 89 -- ננה 182. | הארי ץנ000טע 11\ -- הלעי 2.

 שרפי ף6. | באומ לא -- באומל 187. | לא -- לע 42
 41. הרכלנו 89. תודוצמהו 96, 180 -- תופימהו 7.

 6%8. . ירובג , הריצמ 150, 4

 1 תו ו לוו
 43. רחפ -- תחפ 96 -- תחפ א 126 -- דחפ ינפמ סנה 5.
 תחפו , 72 -- דחפו 96,187. | חפו ,182. | ךילע -- לע 2.

 בשי 40 2 1 160, 154,158, 178,182,187, 7719

 279, 280, 283 -- 'בשוי 1.

 44. סנה ז,10, 2 9 5 15 תה 6 6 19

2 ,253 ,22 ,226 ,224 ,210 ,201 ,0,158,168,172,172,176 1 

 264, 271 0,658, 659'ק:; קמנתס 178,182. | ינפמ -- לא 2ף0 -

 לוקמ 2, 178 -- ךותמ 271 .4, 28 4. לוסי 23,112, 116,6

 150,178,182, 226, 258. לא 1% 84,ףז1. | תחפה 1"-- תחפב
 0. הלועהו 112,1%0,182. - ןמ -- ךותמ 233,145, 182, 01

 210, 224, 252: 258, 260, 264 ; קזנמס 128. | איבת 71. הילא

 -- הילע 150,228 -- א טק.186 1. לא 2"--לא אא 1.  באומ

 .-- וזכ 02.18 - םכתרוקפ 4,112,11ף,158, 260 +

 םכאנ -- רמא 4%

 45. םביסנחכמ 6זע. טיקסקזגקת. /. 11ססקתז ; 60 42 1ק(0 1מ תת
 1מזסע 160010ת18 162174005, םסוגט+ ןילמ 'ב. | חוכבמ 0. האצי
 10 72: 92: 96 120, 150, 158, 201, 224, 240, 2ף0 תו418. 253, 0%

 260, 271, 3 286, 300 -- האצל 4. ןיבמ -- תיבמ 2.

 ןוחיק 1, 2: 2: 4: 23, 72: 84, 01, 92, 0, 100, 2

0 ,178,182 ,176,176 ,168 ,154,155 ,126,119:141,150 ,116 

 224, 252, 251: 264, 271 4, 00, 66) ; קננותס 82, 4, 4

 לכאתו -- תו , 126. | תאפ תא 84 --פ [סעו6 126.  באומ ,
 דוקדקו 190, 297 -- רקדקו 96 -- רוקרקו 1ז2 -- רקרקו 72, קז!תוס

 89. - ינכ לכ 15%. - ןואש 58 84 -- ןואאש
 46. באומ ,96. |  תדבא 190. - וחקול :1:2-- 0

 יבשב ,4. ךיתונבו זסז, 112, 126, 271 .

 ושפתנ

 (0תוקהתהמםס ]מת 2 48: 45.46 סטתמנ \טתאופת. 21; % 29.

 דוע . 4,96 --ו , 102. | המכחב 187. | הדבאו 8. | הציע 6

 ןובשחמ האצי שא יכ | שש. 21, 28.'

 הבהלו | ןובשחמ *אצי שא יכ | ל-48, 4.

 שומכ שע תדבא | באומ ךל יוא | אש. -- 0.
78-66 

 ןחיפ תירקמ הבהל%

 ןיבמ

 יבשב ךינב וחקל יכ שומכ שע *%דבא | באומ ךל יוא

 : ןנרא תומב ילעב

 ! ןואש ינב דקדקו

 באומ רע הלכא

 באומ תאפ לכאתו ןחיס

 תיבשב ויתנבו

 : היבשב ךיתנבו
 םכטילפ וינב ןתנ



 לא זא 61

 תכפהמכ + התוכמ לכ לע קרשיו שכשי הילע רבע 8

 שכש בשי אל קדוהי רמא זרינכשו הרמעו םדס

 הלעי היראכ הנה ! שדא ןב הב רוגי אלו שיא

 ונצירא .קדעיגרא יכ ןתיא קדונ .לא ןדריה ןואגמ

 ימו ינומכ ימ יכ דקפא קרילא רוחב ימו ץדילעמ

 ועמש ןכל =: ינפל דמעי רשא הער הז ימו ינדיעי

 וס

 ןפתפתפאי

20 

 רשא ויתובשחמו סכודא לא ץעי רשא הוהי תצע
 יריעצ שכובחפי קצול שא ןמית יבשי ירא בשח

 'םכלפנ לוקמ : םכהונ םכהילע םכישי אל כא ןאצה 21
 הנה : הלוק עמשנ ףופ שכיב הקעצ ץראה השער 2

 היהו הרצב לע ויפנכ שרפיו האדיו הלעי רשנכ

 : הרצמ השא בלכ אוהה וכויב םכודא ירובג בל

 קדער .העמש יכ דפראו תמח השוב קשמדל 23
 התפר :לכוי אל טקשה הגאד כיב וגמנ ועמש 4

 קכילבחו הרצ הקיזחה טטרו פונל התנפה קשמד
 קרלהת ריע הבזע אל ךיא : קרדלויכ ;דתזחא 5

 סאגת אז

 שא +: ויתדקפ תע וילע יתאבה ושע דיא יכ ןרד

 קכיבנג שכא תוללוע וריאשי אל ךל ואב םכירצב
 ושע תא יתפשח ינא יכ :שכיד ותיחשה הלילב

 וערז דדש לכו' אל קרבחנו וירתפמ זרא יתילג
 קריחא ינא ךימתי קדבזע | : ונניאו וינכשו ויחאו
 הנה הוהי רמא הכ יכ :וחטבת ילע ךיתונמלאו
 התאו ותשי ותש סוכה תותשל סכטפשמ ןיא רשא

 ! קדתשת התש יכ הקנת אל קרקנת קרקנ אווה
 קרפרחל קרמשל יכ ;דוהי םשכאנ יתעבשנ יב יּכ
 קחניהת קדירע לכו. .ההצב היהת הללקלו ברחל
 קדוהי זראמ יתעמש קדעומש : םשלוע תוברחל

 ומוקו קדילע ואבו: וצבקתה חולש שכיוגב ריצו
 ! םכדאב יוזב יוגב ךיתתנ ןטק הנה יכ : המחלמל
 עלסה יוגחב ינכש ךבל ןודז ךתא אישה ךתצלפת
 פכשמ ךנק רשנכ היבגת יכ העבג שורמ ישפת
 17 לכ המשל זכודא התיהו ! קדוהי שכאנ ךדירוא

 ןס

11 

14 

15 
16 

 רש ב ו וע יי וס הי ₪ א

 התכמ 89, 94, 114, 225 -- היתוכמ 1, 2, ,,,78%
 182, 187, 224, 203, 28, 264, 271 4 -- היתככ 0 ו-7

2270 ,226 ,210 ,172 ,155 ,154 ,126,140 ,116 ,11% ,102 ,101 ,96 

 229, 240, 260, 260, 271, 28, 601 ; קזנתס 141, 4

 18. םםודפ "9 2

4 260 ,2%8 

 תת. 118. 4

 ןב . ל 4
 19. ןתוא ו 89 -- זתיא עז 1 עיגרא 1.

 ונצרא 2, 0, 28 -- וניצירא 150 -- ןנ'צרא 252, 260, 271 /) --ןַנ

 (טק.136.. 24. | הלא 4-- הילע 6. רקפא -- הנפי קזנתוס 21
 -- דוקפא 1ז2,111,115,150,182, 224, 281.  'מ יכ--ימו 5%
 ינמכ 2, 80, 94; 114,155, 210, 225, 227, 242, 258. | ינדיעוי 1, 3

 4: 23ג 72: 04, 90: 101, 102, 112, 113,114, 115, 6 4 ז 0

,226,227 82,225 ,78 0 ,1 
 240, 261,251, 2%8, 260, 264, 281, 477: 490, 401 ; קז!תוס 141 --

 ינדעוי 2. 102, 140; 55 206, 494::237.-- תטפס ינידעוי 224 --

 י ל 7.148. 82-- ינדעי 246 --ינדעיא 168 ---ינעידוי 526 -- ינדועי

 658 -- ונעידוי 93 -- סנש ינריעוי 419 --ינריע" 366. העור 12
 96, 112, 1ף0,168,178,182, - דוזכעי 112, 1

 20. תצעא 1%% --רבד 6502: םטחס 40. 2 םכודא לא ץעי --
 בשח 1: %% ץעי 139- תכודא לא -- םכודאל 90, 4.

 לא 1% 0.180 2 -- לע 30, 8993: 154, 159; 224, 22%, 60 5

 66 ; קעוגגס 2. ויתבשחמו 1, 2, 3: 4, 10, 72, 52, 8, 91, 14

,,ָ , 159 .141,144 ,128 ,126 ,116 ,1156 ,94 

 195, 210: 224, 2 2200 227: 253: 264, 0. 9. לא 9%

 -- לע 116,178,201,224,24) ג קזוחס ףז ; תטמס 40. יבשי , 6

 --יבשו" 4,84,112,115, 42 2,000 אול -- אל 1, 2נ 3 42

 20, 72, 52, 84: 80: 93: 4 6, 1סס,ש 6

,2.2 ,227 ,224 ,210 ,187 ,141,150,154,168,172,178,182 

 258, 260, 660- ןובהסי - םכא 2%-- םבאו 0
 אל -- א \ 187 -- אול 24. | םכהלע 2, 94. | םבהיונ : ? 2

 80, ף, , 1,

 182, 187, 220, 227, 21, 253, 260, 264, 271, 283, 609, 61 ; קזותוס

 82, 141 -- ונ קננמס מ ףפ -- ונ (טק.זג. 128 -- כ ,

 21. השער םכלפנ 0. 6 102 -- השער שבלפנ השער 3.
 םכלוק 1, 2, 72, 8. 3, 101, 112, 115, 141,149: 15%, 155,

 160, 182,187, 198,201,2ו0 0 , 228, 230, 246, 240, 4
 252: 253, 299, 260, 288, 601 ; קחתוס 3,911,113 ג (0ז6

 176 : ץ10600ז 102 -- ה קזותוס ח 9.

2 
 הרומעו 4,112,113, 126, 178, 182, 283 -- עו

 היניבשו 150 4. השי זז אל 1

 כח
4 

2 2 ₪ 
>> 

 22. שורפיו 80,112. | לע -- לא 2,וֶלָּב. | הרצוב בל
 ףז -- קוס ךל 3. | ירוביג ְףַ.- םכדא 6. בלכ היהו ו

 הריצמ 1892, 4
 23. השב :01,155,187.  ועמש הער העמש ₪ הער העומש עמש
 153.  העומש 4,23,30,72,84,89,91,93,1ו2,זו5ו וו 7

,7 ,226 ,224 ,210 ,182,187 ,176,178 2% 154,159 
 260, 669: קתומוס 4, 15% -- ע טק. 46 2 -- העומשמ 6

 ועמש , 72 -- ו גת. 85 4. | וגומנ 4 72, 8% 2,
 187,249, 283, 9. שכיב ₪7. תג0. 89 -- םכיב שכבל 150 -

 םבויב 596, 639 -- םםיכ 9: 246, 2%0, 401, 313,
 418, 423, 461, 614: (סת6 533: תטתס ץג46(גז 40.-- בל

 4 הגאד -- הקתעצ -
 24. טסר 89 -- ₪ 2% וס ש

8 .2-0 
 2%3ו: לו

 כד
 --/ו

 הדלויכ ליח 154

2 5 

 5 ההדסנ !סע₪ 126. - התמכחה קנווס
 8. וסונ 4,112, 114,1ף0 ; 06 139.  ונפהו 150 --קננפוס ונפח
 99- וקימעה 1, 2; 3: 4: 23: 24: 10. 2% 82, 84, 80, 01: 03: 2

 ף6, 101,102, דד יד
240 2200 2 ,210 ,201 ,108 ,187 ,182 ,178 176 75 

 250, 252: 32 258, 60 204, 270, 286, 288 1, 200 ; קזנמס 1.

 יבשוי 112, 150, 182, 28, 660 -- ' [טק. 3. דיא קונוס

 דיאמ 126 -- ךיא קגמס 93, 96,158.  ושעא 24.  ויתאבה
 וילע וק.1ג5 3 -- ךלע 96.  תרע -- רע = ותדקפ 4 ---=

 שכתדוקפ 150 --' טק.
 9. םבא 1%-- םכאו 4 םכירצוב 96,112,1%0. | אול 1.
 וראשי 67, 99, 113: 144, 160, 175, 176, 195, 210, 216: 254, 0%

 288, 200, 100 1 601 -- * 2" (טק. 8 2. תרוללע] 226

. 271 ,260 ,258 :155 ,141 ,82 
 גס. 'כ ספ זףס. | ינא \ 10 -- 066 יכנא ב-4 | ןישע 84 ---
 וילוש 24.  יתלג 2, 253 --ייתיליג 150,182 -- תילג 1.  יתילג ושע
 תא פנו 4 תא 2", 93, 168, 225, 0, אבחנו 4: 93 5
3 10% ; 260 2240 ,116,149,150,154,159,178,182,108 
 םטמס 10-- ה 2.14. 141. אלו 2,224.  דדש יכ 0--דדוש
 4,96,112.154,158,227.  ויניכשו 96,187. - וננאו 72 -- ונינאו

 פג -- וניניאו 96, 182 -- ונניא 224.
 1ז:. ךימתי הבזע 2. ךימותי 4: 23, 72, 90, 112, ד 6
02 ,258 2 ,240,251 ,228 ,227 ,226 .126,14,150,178,195 

 .264: קננמס 82 -- ךמותי 102 -- ךמתי 145. = ךיתנמלא 3
 ךיתנמלאו 2: 3, 23: 24: 10: 67: 84, 91: 94, 101, 102, 2 16
270 260 .7 ,224 ,210 ,176 ,128,139,141,154,155,168,175 

 290 וילע 99- יחטבת ץזוחוס 6.
 ה יבנה פו רמה זה הנה יש =- חנה א/05- "רשא
 154 | ןיא 4,126. | תתשל ףנ,210  םסכה 2 התש 0
 96, 101, 102, 154: 227, 2 258, 200, 2604: םטתס 82,252 --ות

 תנק,146 200. יכ -- (7) -- ותש 30.  אוה .112.  וקנ 1
 251 תוגזק. -- הוקנ 284. = הקנת 1%-- הקני 84 -- קוגומס הקנל 6.
 אל 0.14. 195.  הקנת אל 150 ותש 5
 27ס ; קזומס 182, 224 -- הותש 28. | ותשת 6 1:4--ת 2

 [גק.ז8
 13. יכ 2", 187. | הפרחלו 790-

 הברחל 182. | הללקלו ברחל -- ו ב קנס הפ -
 הירע קס םכירע 93- - הניהת 2ף8, 260 4.

 -- תוברוחל 96. | םשםלועו
 14. העמש 160. | יתעמש -- תע טק.186. 126 -- ונעמש -

 תאמ םטפס םכאנ זֶלָג- | חלוש < 3 -- 1. 96, 201, 660-
 הילע ומוקו הילע 8. | ומקו 126, 154,158, 251, 260, 264-

 16. שס. 288. 'כ 1,116,172, 224. ןוסק 4 116
 128,172,178,195,228. התא יזב 82. | םכדאב -- דאמ התא

.9 -- :6% 
 16. ךתוא 4, 1סז,112,ז1ז3,1140 144, 155, 175: 178, 195: %65-
 ינכוש 4, 112, - ויגחב = 19%: ,י: עלסה , 150.-- ה 1; 2
 126, 154,187, 201,224 -- שה !טש לס 15%. - שפות 2

 15 4 העבגה 6. יכ -- םבא ךנק \ 4 4-
 ךדירא 126, 260 -- ךדרוא 113, 269 1.

 17. היהו 173, 201 ; קנותס 1. | םכורא 154. . הממשל 27--
 המשנ 102. | רבוע 112,1%0,182,187,195, 258. | םכושי 2

 1% קורשיו 23, 80,112, 150,182, 26) ; טז 1

 ברוחל 112, 283 =-
 ה
 תברחל 0
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 לא קדוהי רבד קדיה רשא :שנדזא ןב למ 4
 והיקדצ תוכלמ תישארב סכליע לא איבנה והימרי

 יגנה תואבצ הוהי רמא הכ 1 המאל הדוהי ךלס 5
 יתאבהו : םכתרובג תישאר זכליע תשק תא רבש 6

 שכימשה תרוצק עבראמ תוחור עברא זכליע 'רא
 רשא יוגה היה' אלו הלאה תוחרה לכל זםכיתרזו

 םכליע תא יתתחהו :! םכלוע יחדנ שש אוב אל 7
 שכהילע יתאבהו סכשפנ ישקבמ ינפלו זכהיביא ינפל
 קכהירחא יתחלשו הוהי סכאנ יפא ןורח תא הער

 שכליעב יאסכ יתטשו : שתוא יתלכ דע ברודה תא 8
 היהו : הוהי םכאנ םכירשו ךלמ םכשמ יתדבאהו 39

 שכאנ םכליע תיבש תרא בושא םנימיה רירחאב
 צו

 6 ו

 זכידשכ ץרא לא לבב לא הוהי רבד רשא רבדה ג
 ואשו ועימשהו סכיוגב ודיגה : איבנה והימרי דיב 2

 ז 2 6 ןפתתאי

 26 לכו היתבחרב הירוחב .ולפי ןכל :ישושמ תירק
 קדוהי שכאנ תצוהה שכויב ומדי הדמחלמה ישנא

 27 קרלכאו קשמד זרמוחב שא יתצהו : זרואבצ
 28% רוצח זרוכלממלו רדקל ; דדה ןב תרוגמרא

 הוהי רמא הכ לבב ךלמ רוצארדכובנ הכה רשא

 20 לכהילהא : םכדק ינב תא ודדשו רדק לא ולע ומוק
 סכהילמגו םכהילכ ללכו םכהיתועיר* וחקי םכנאצו
 40 וסנ : ביבסמ רוגמ םכהילע וארקו םכהל ואשי
 הוהי זכאנ רוצח יבשי תבשל וקימעה דאמ ודנ
 בשחו הצע לבב ךלמ רצארדכובנ טככילע ץעי יכ
 41 בשוי וילש יוג לא ולע ומוק ! הבשחמ םכהילע
 דדב ול חירב אלו שיתלד אל הוהי םשכאנ חטבל
 42 ללשל שכהינקמ ןומהו זבל םכהילמג ויהו |! ונכשי
 איבא וירבע לכמו האפ יצוצק חור לכל שכיתרזו
 33 פינת ןועמל רוצח התיהו : הוהי םכאנ םכדיא תא
 רוגי פצלו שיא שש בשי אל שכלוע דע זרממש

 צץ ג תא 1 5 - יס 7 סואי

 139 -- םכתורזו 20, 113, 126 -- םכיתרח 6. חור קעומס וחור

 112.  האיפ 1,96, 227,260. | וידבע קונתס 3, 9ז,סב. ספג ץג-

 6600: 4 תא , 30, 82, 187 -- 6016 0.

 23. היהו 1: ןעמל 4 -- ןועמ 150 -- ןו (טע.14 71,

 םכ נת ןועמל -- םבינתשמל הממש 72. = ןינת םטפס 1. הב --אב
 12. ןב ,%6.

 34. איבנה , 145,150. | תרוכלמ , 72 -- תוכלממ 20,901
 150, 178, 201 - תכלממ 1 -=- קזנותס יכלמ 2 -למ טס. 7 1%

 היקדצ 1, 2, 23, 52, 84, 89, 91, 04,100,101,114,128,1ג0 1480

226 ,28 ,227 ,226 ,22% ,224 :195 ,180 ,178 ,176 ,172 ,158 ,145 

.1 0 ,290 ,2881 ,286 ,284 ;25 :277 ;269 ,260 ,24 

 95. הוהי ינדא 22%. = תואבצ -- הלא תואבצ 145. | רבש , 4
 -- רבוש 72,112,126,150,160,187,19%, 210, 2%1, 288, 601 --

 106 דנש 4 םבלוע 173 - %- |

 36. לא קחוגתס לע 128. | םכלוע 168, קעותס 01 ; םטתס 201.

 העברא 1.  תוחר 114,116,172 0 קזומס :11-- תחורור
 עבראמ -- ראמ 84. | תוצק -- תוחור 0ק.186 168. | םםימשה --

 ץראה 128,172. םכיתיריו 4,150,154,178,182 ; קווחס זלּ

 -- םבתיריזו 84, 93 -- םכיתירזח 23, 72, 89, 91, 94, 96, 101, 2
6 ,19% ,187 ,180 ,176 ,168 ,112,114,115,116,128,149,155 

 240: 253, 258, 260, 264, 271, 270 283, 284, 286 ; זו! נס 139--

 םכתירו 30,126. | תוחורה 1, 4, 23, 24, 72, 59, 1, 2

6% .156 ,150,154 ,139 27 

,4 260,270,271 ,258,260 ,2%4 ,253 ,252 ,227 ,226 :224 ,182,195 

 279, 290 ; קוס 40, 141 -- תחורה 2: 3, 94, 102, 249. | אלו --
 וג145.  רגה ק.185 67 -- ה ,150- אל ,94,96. | אביב)
2 6% , ,120 ,101,112,114,116 ,96 :01 :82 4 

 182,187, 224, 227, 253, 2%8, 260 -- \אובי 400 -- ואבי 30, 2,

 89,116,158,173,201,249-- %אבי 2,154.  והדנ 96. | םבליע

 4: 30,72,91,91,112,116,1%0,175, 251, 260, 264,271 4,6%9'ק

 691 : קננתס 2,201,224; [סע6 154,158,(11, 4

 37. יתחהו 96 --יתחתהו 260 -- םניתתחהו ץזומתס 99 --ה ₪7

 1. 126. | םכלוע םטתס 155, 224 ט10600: 04. | םעהיביוא 72,
 112,150, 2%2, 208, 2604 יתאבהו -- בהו טק. 6 1.

 תא 2"-- תאו 150.  ופא 96 126. - הוהי לשו 4. | םכהירחא
 סט 114. ברחה תא ,96. | יתולכ 1, 3, 23: 24, 67 8
 91, 93, 94: 109 ,0ְס ,,,,,,, 60

% ,2 ,230 ,227 ,22% ,105 ,154:155,172,175,176,178,187 

,28 ,1 288 ,287 ,286 ,284 ,28 ,27 ,277 ,270 ,260 ,264 ,260 

 200 1, 659 +. םכתא 1, 2, 3, 30, 72, 82, %4, 03, 94, 96, ףְס

7 ,224 ,210 ,182 ,168 ,156,160 ,101,116,126,128,141,150 
,0 ", ,286 ,284 ,28 ,27 ,271 ,264 ,260 

 28. ואסכ קזועגס . םבליעבי , 1. ךלמ , 4.

 39. ₪0. , 1,144,187. . בםישא 30, 72, 8, 01, 93, 2
 115,116,126,144,150, 210, 226, 2%1, 260, 264, 271 4, 6%9'ק,

 601 ; קוותוס 158,178, 201, 224: (סת6 154.  תובש 72, 80,

8+ + ,,,,,,9 ,90 939 

 182, 225, 226, 246, 262, 258, 260, 264, 270, 271/, 659 'ק, 61 ;

 קעונתמס 2) 30 84, 113,141,158, 178, 201; 6 154 - יו

 עג 0

 1. לבב ךלמ 150,158. | לא 2%, 187--לאו 8,
 154,175,176,182,246, 253, 2%8,260,264. םבידשכ ךלמ 10.

 ןעי :

 2%. ךא 96. | הבוזע 16 -- הבזע 4,112,178. הליהת 6
 145,158-- תוליהת 150 -- הלהתו 186 -- תליהת 260 -- תרלהת
 115: 253,271 4, 659'ק : קתוס 01,126, 141 ; 0106 24, 67 ; 1-
 6602 80,172--0ה 2 קב ץ4. הירק קונגהס 3 -- תיריק

 96. | יישושמ

 26. הירחב 2, 89,101, 10 --'רוחב 182. | היתובוחרב

 112,160,187,253 3: קנומס 82 ---היתבוחרב 72, 126, 140,154--

 היתובחרב 1,182, 284.  התמחלמ 40,116.  םכאנ -- רמא 4
 זרואבצ , 1.

 27. שא !גק. 240 6125 4. | לכאו מ.
 28. רדקל -- ר קמתגס ה 99. | תוכלמלו 1. | רצאנדבובנ 6
 --= רצנ דכובנ 550 .-- רוצאר דכובנ 155, 187, 258, 270, 284, 6
 --- רצארדכובנ 1, 2, 84, 80, 01, 99, 112. 113,139, 9

 182,198, 253, 271 4, 299, 297,659 ) 'תי -- רצאר דכובנ 1, 0
 72: 89: 2 126, 158, 178, 201, 224, 260, 264, 660 ; קזומס 2

 -- רצאר 96. | הוהי --ינדא 1וָג.  ומק ז. | ולע , 128 -- הילע
 1 --ולעו 14%.  ודדושו 19% --ורדשו 144. | תא --לכ 2

 29. םבהילחא תא - םכהינאצו 252, 258, 2609,

 כהיתעירי 1, 3: 23: 30: 72: 84, 89, 94, 102, 114, +
 158,172,176,258,260.  םככילכ גפָפ.  'הילמגו 258 -- כ קונוס
 ל ף6. - ואשי -- וחקי םככילע 155 1ם4ז8. 187: 076 6

 ו -בהל ג ע2

 340. וסנ ודנ < 99. = וסונ 4: 72, 96, 112, 150,158, 182, 660--

 םנ (טק.148 93: 297- - )דונ 72,112,114,182, 660 ; קזותמס 130

 207- וקיזמעהו 9. יבשי \ 2 -- 'בשוי 4, 96, 1129, 79
 260, 283, 669 -- בשוי 180.  םכאנ -- שנאנ ךלמ 6.

 שבככילע -- םכהילע 06 89 ; םטתס 173, 182. | רצארדבובנ ,

 72 -- רצאנדכובנ 96,116, 297 -- רצנ דכובנ 190, 669 ---דכובנ
 רצאר 4 23, 155: 158, 187. 259, 260,264 --א , 113.  ךלמ ,7.

 הציע 4, %6- םכהילע -- םככילע 3, 93, 96, 101,

 ו 168,160, 172: 176, 178,182, 187, 20%, 200, 210, 7,

2 ,4 282 ,2 271 ,270 ,204 ,200 ,258 :253 :249 26 .1 242 

 127: 230: 342: 375י 22 396, 403, 408, 414, 421, 441, 434 וחג.

:9 :541 :533 :531 .530 :519 :514 :595 :494 :491 :474 :467 ,461 
,614 ,63 ,612 ,607 ,606 ,601 ,590 :597 :584 :575 :562 ,60 

 642, 646, 5% 664 ג קזננוס 2, 30, 82, )1, 141,145,1723,175: 2

2 .626 ,101 ,168 ,80 07:6! ; 428 52 :399 :297 ,295 ,260 

 570,636: תטמס 1,491--כ טק. 186. 72 - תגזפ. )342. םככילע 'ק

2772 ,21,252 ,260 ,242 ,228 ,226 ,201 :198 :171,195 ,80 24 

5% :157 ,352 ,332 ,120 ,118 ,313 ,108 :307 :100 ,207 ,200 ,288 
4 :521 :515 ,425 ,420 ,419 ,410 :499 :494 :399 :361 ,160 :259 

-663 ,644 :639 :637 .598 :596 ,576 :572:574 :571 :546 540 :539 
 11. וכק 1,2,128, 284. ולעו 1:6. יג ק סב. ולש 182--
 קזוומס ילש 5%- בשי ז,2, 40,772, 89,913, )6,101, 2

 116,128, 158 224,246, 270 ; קזותס 82,182 -- ןי (גק.ץג. 1

 --יבשי קוומס 201. ול 1 --אל 187. | ונוששיש
-9 249 :105 

 42. שכהילמנ -- םכהינחמ 96. | זבל , 112 -- דבל 7.
 182. - םכהינקמ -- םבהילמג 96. | ללשל קנס ילושל 6.

 םכתרזו ףג -- םביתיריזו 84, 175,176: 182, 227, 228 ; קזנתס 13
 -- םכיתירזו 223, 72, 89: 91: 94, 99, 100,101, 112, 6

,246 ,226 ,224 ,180 ,178 ,172 ,168 ,155 ,154 ,150 ,149 :139 

 249,260, 264, 271, 277, 279: 293, 294; 280, 659 2 ; זנתס 2

 ןומחו



 ו 15. 414

 פכידשכ התיהו + קיר בושי אל ליכשמ רובגכ 10

 יחמשת יכ : הוהי םשכאנ ועבשי היללש לכ ללשל 1

 קושד קרלגעב ישופת יכ יתלחנ יסש יולעת יכ

 קררפה דאמ םשככמא קרשוב : םירבאכ ילהצתו 2

 ! הברעו היצ רבדמ סכיוג תירחא הנה שכחדלוי

 לכ קרלכ קרממש קדתיהו בשת אל :הוהי ףצקמ 3
 וכרע : היתוכמ לכ לע קרשיו םכשי לבב לע רבע ג4

 לכא קרילא ודי תרשק יכרד לכ ביבס רבב לע

 הילע ועירה : האטח הוהיל יכ ץח לא ולמחת 5
 קדיתומוח וסרהנ היתיושא ולפנ הדי הנתנ ביבס

 קדתשע רשאכ קדב ומקנה איה קדוה' תמקנ יכ
 תרעב לגמ שפתו לבבמ ערוז ותרכ : הל ושע 6

 שיאו ונפי ומע לא שיא קדנויה ברח ינפמ ריצק
 וחידה תוירא לארשי הרוזפ הש ! וסוני וצראל ל

 ומצע ץורחאה קדח רושא ךלמ ולכא ןושארה
 הוהי רמא הכ ןכל ! לבב ךלמ רצארדכובנ 8

 ו. ןפפפאב

 שיבה לבב הדכלנ ורמא ודחכת לא ועימשה סנ
 3 יכ + הילולג ותח היבצע ושיבה ךדרמ תח לב
 המשל הצרא תא תישי אוה ןופצמ יוג הילע הלע
 ! וכלה ודנ המהב דעו םכדאמ הב בשוי היהי אלו
 4 ינב ואבי קדוהי שכאנ איהה תעבו המהה םכימיב
 וכלי וכבו ךולה ודחי קרדוהי ינבו קדמה לארשי

 5 ךרד ולאשי ןויצ |! ושקבי םכהיהלא קדוהי תראו
 אל זכלוע תירב הוהי לא וולנו ואב םכהינפ הנה
 6 זשכהיער ימע קדיה זרורבא ןאצ : חכשת
 וכלח/ ידעבג "ירא רהמ .שניבבוש נירה ועתה

 7 זכהירצו שכולכא שכהיאצמ לכ | : שצבר וחכש
 הונ קדוהיל ואטח רשא תזרחת םששאנ אל ורמא
 8 לבב ךותמ ודנ |: קדוהי שהיתובא קדוקמו קדצ
 : ןאצ ינפל כידותעכ ויהו ואצי שכידשכ ץראמו
 9 זכיוג להק לבב לע הלעמו ריעמ יכנא קדנה יכ
 ויצח דכלת סכשמ הל וכרעו ןופצ ץראמ םכילדג

 א 15 ים מ 07 0 4.

 182,197, 201, 2%9, 271 4,288,601. | יולעת , 126 -- יזולעת 5

 1 49, 158 -- וזולעת 89 -- זלעת 96,112,1%0, 153 0
 283: 659'ק: קזותבס 4. יסוש 72, 101, 112, 4

 182, 249,253 --וסש 258.  'יכ 37--'כ| :ז6,164.. ישפת 232

 1,116,128, 141,154,155,158 173, 210, 258, 2640 !סזס0 82--
 ושפת 2, 89, 115, 253, 260, 1)6 -- ושופת 4, 96 1
 224, 270, 286, 65 'ק ג קזותס 126,178,182,2%2. השד 2, 2

100 ,99 ,94 ,89 ,84 ,82 ,79 ,67 ,10 :24 
 1 44, 154, 172, 178, 250, 277, 279, 28, 288, 1001, 601 --א טק.

 181: ולהצתו 2 6 126,149,150. 7 222

 2538 260: 270, 659 2: קזומס 158,178,182 -- צ טק. 36

 םכרבאכ 210 -- םכיריבאכ 2, 4, 23, 30, 72, 82, 84, 80, 6, סְס,

 102,112,1וָבו נוב, 15 42

20 ,246 ,227 ,226 ,22% ,105 ,187 ,182 ,155.172,176,178,180 

; 664 ,6%8 ,1061 ,290 ,286 ,28 ,271 ,204,260 ,260 ,259 :252 
 קזגנגס 04, 1

 12. השב 128, 172,179,15%, 224, 251, 260, 264, 271, 1.

 ךאמ , 195, 201, 1- הפרח < 145%, 187 -- הרפחו 4.
 שככתדלי 96, 116, 150, 168, 187, 249, 1. ירחא 153.  הייצ

 10 -- הצו ו

 13. הוהיל :ז6.  הממש המש 192. | הלוכ 1:2, 150.
 רבוע 112, 122 1909, 4 לרב תטתס לבה 1. כושי 2

 150, 252 -- םםרשי 158. | קורשיו 4, 89, 96 , 7.

 לכ 2% 2,197,279. היתכמ 1, 30, 82, 89 5%

,2589 ,253 ,249 ,246 ,227 ,226 ,172 ,158 :155 141,154 ,116 

: ,264 
 14. ביבס , 93 -- ביבפמ 4

 קנותס כ 99. | תשק לע 96. | ץח לא --יהלא
 15. ועירה --ר קוגמס ע 128. | ונתנ (סחש 82. | היתישא זו

 קוגזתס 89 -- היתושא 1 -- היתוושא 187, 227 -- התוושא ְףו ---

 התתיושא 195 -- היתוישא 4, 72, 93: 96, +,

 172, 178, 224, 210, 240, 2ף1, 2%2, 2%1. 258, 260, 264, 271 4,

 659'ק, 664,601 ; קזגתוס 40,111, 126,141,158, 4 הנ

 ם 154. היתמח 2, 75

 224, 253, 2%8, 260, 283 -- ה'תומז 182, 269, 271 4, 280, 284,

 659 -- היתמוח 23, 24, 30, 8, 1, 94, 113, 110,128,168, וסב

 227, 254, 270, 271, 27 286, 20, 09. | אוה 178, !סנס 4.
 התשע , 30. | ושע ןכ 96. | הל -- ול

 ,16. ערוז נק. 30 141 -- | \ 2, 10, 82, ףו,זז6, 224 -- אערוז

 1.  שפותו 72, 1זָג,150 -- ישפותו 112 --ישפתו 11.  לנמ לענ
 126. | הניח 28 -- רשא הנויה 168. | וצרא לאל 0%
 זסו,116,126,146,149, 150, 155,158, 160, 173,178, 180 ו82)

; 1 66% ,601 ,400 ,288 ,28 ,270 ,200 ,2%8 ,260 ,224 ,201 ,108 

 זוזתס 4, 164,297 ; (סזז סט 7- וסוני ; 84 -- ושני 1, 23, 2
 ףז,170,102,116,116,144,15%, 2 220, 242, 240 --= !ני טק.

.0 
 17. ןשארה 2834.  ןורחא 4.  ומצע ,126.  רצאנדכובנ ג
 2%2 -- רצאנ דכובנ 1%0, 224 -- רצאר דכובנ 899, ,%

.4 ,260 ,2%8 ,187 

 18. שביהלא 14
 ן- תדקפ 4.

 19. יתבבושו 3, 4, 30. 72, 1 06, 1, ,,%
24 ,27 ,164 ,260 ,2%8 .240 ,22% ,1%8,178,182,187,210 

 יכרוד 1121%0--ר

 ופרהנ --

 רקופ 4, 21%4- לא ו ,זז% --לע 0 ה 9 ₪

 לא 2% 1 -- לע

 2. \אשו - 20 טק. 7 4 %סנ 1 ועמשה 93-
 ועימשהו 30. 72, %6- רכס 2-8. שופוה ד 20 729 000 06
2 ;251 ,249 ,246 ,182 ,154,172 ,150 ,140 ,130 .102,112,126 

 28, 269, 264 -- ושיבוה 7. לב , גסז -- קזנתס לכ +
 תח (סזפ ץח 96. | ךדורמ 300 ,,,,,,7
 226, 228, 246, 252, 2%3, 28, 200, 264; קותוס 82 -- ךרודמ 2
 112, 24 ! 10166 89 -- ךדודמ 150 -- קס ךרדמ 91,158 -- דר
 טק. עג0. 1. ושיבוה 4, 30, 72, )6, 102, 112, 4, 0
 ז +4, 149,150, 154, 2% 7 2 240: 253: 2689, 0%
 264, 271 43: קועבס 82,14ז. הבצע 89. ותהו 201. | הילוליג

,0 
 2. אוהו 2, 91,150, 224: קחנמס 154. | ותישי 30. המש %.

 היהי , 84- = בשי 2, 10, 72, 2, 0 96,101,102,,

 154,155, 158, 187, 246, 249, 251, 270, 281 : קתתס 141 --?

 טק. 46 2. הב קזגמס םםב דעו , זז -
 ודדנ 182, (07:6

 4. םכהה 89, 154 -- םכאנ המהה דג -- המ טק.
 אוהה 172,178. 2493 קזנמס 1. הוהי , 1. ואובי 4.

 המה , 40.72: 93-  ודחי א 4 - וידחי 9, 60. ךלה 2
 5 226. הכבו 23: 40, 72; 1, 76
 154: 155: 172, 227, 261, 253, 258, 260, 264, 601 ; קזנתוס 201 ;

 תטמס 224.- תא 2, הוהי 2", 4
 5- ואוב 4,150 -- ואבי 1. תולנו

 6. ןאצ קזותגס ןוצ 180. ץ רדבא 82,128,154, 0 281 ---
 תודבוא 89, 96, 112, 150. | יה 72, 91, )4, 99, 112 %
 150,151,182,250,252, 2 260, 271 4, 6%9'ק, 664, 6 ; קזנתוס
 1079. 3 (סע66 82. | בהיעור 112,1ף0. ועתה 3 -- םכועתי
 2%4. | םבירה -- םכירע 252 -- םבירש 150. | םכיבבש 2) 6
 101,102, 119, 226, 2%2, 270, 283, 658 -- םכבבוש 1, 224, 4
 -- םבבבש 149, 253,258, 260 -- םבובבוש 3:43 1,
 150,153,173,176,210, 225,254, זז 2, 288,659 'ק : קזננםס סז,
 114,179 -- םכובבש 40, 99,144,154,175: ץקתתמס 128, | לא

 העבג ,2. העבגה 1. וחכש יכ
 7. םבהיאצומ 1, 2. 4. 23 67, 84, 91, 94, 96, 99, 100 2
2 ,,, 115,126 ,112,111,114 
2% 4 ,251 ,252 ,250 240 ,246 2 2309 :227 :195 ,176,187 
 260, 264, 270, 271, 279, 284, 286, 20 -- היאצומ 101. | ורמא ,
 197. | קרצ הוצ 4. הוקמ 93- םכהיתבא 1, 2, 7, , 4
02 ,1789 ,172 ,154 ,144 ,141 ,126 1 :93 :91 ,99 ,84 

 224, 253, 260, 283 - םבכיתובא קזוזחס 4 -- םככיתבא 4.
 8. ורונ 4, 72, 96,112,150,158,182: קנומס 1399 -- ופונ
 ואצ 2, 1; 24, 72: 89: 5, 2 116, 5
 176,182, 187, 201, 225, 252, 253, 260, 659 'ק, 664, 691 --ואצא

 145- ויהו , - םכידתעב 2, 116, ,(47-
 ף. להק ,30. | םכיוג ,197. | םבילודג 3: 4 799%

.264 ,260 ,258 ,251 :249 ,176 75 ,+11 
 ץראמו 1ף0. | דכלת -- ל קתומס כ ףָב.- | ויצח , 141 -- ויציח 0

 --הצחא 4. - רוביגכ 150 -- רבגב 283 -- ר קתגומס ל
 םםקר 4

 10. היללוש
 1ז. י'כ 1"--יכו 2--'כ%א ?. וחמשת 8, 6, 112, 149

 152, 251: 260, 270, 284, 286, 659 'ק ; קונוס 2
 7 \ 268 יכ 27-- יכו 72, 8 )34 116, 145: 159
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 תשק יכרד לכ שיבר לבב לא ועימשה :ולכיה 20
 קרל ומלש הטילפ 9 יהי לא ביבס הילע ונח '

 הוהי ילא יכ הל ושע התשע רשא לככ הלעפכ
 קדירוחב :ולפי ןכל + לכארשי שודק ללא קרדז 0

 אוהה שויב ומדי התמחלמ ישנא לכו היתבחרב
 קדוה' ינדא שכאנ ןודז ךילא יננה |: קדוהי םשכאנ גז

 ןודז לשכו : ךיתדקפ זרע ךמוי אב יכ זרואבצ 32

 לכ הלכאו וירעב שא יתצהו זכיקמ ול ןיאו לפנו
 עכיקושע זרואבצ הוה רמא הכ ; ויתביבס 3

 וקיזחה זשכהיבש לכו ודחי הדוהי ינבו לארשי ינב
 ומש תואבצ הוהי קזח םשכלאג : םחלש ונאמ שכב 4

 זיגרהו ץראה תא עיגרה ןעמל כביר תא בירי ביר
 לאו הוהי םשכאנ םידשכ לע ברח |: לבב יבשיל 5
 ללא ברח : הימכח לאו קדירש לאו "רבב יבשי 6
 לא ברח :ותחו הירובג לא ברח ולאנו זכידבה 7

 ויהו הכותב רשא ברעה לכ לאו ובכר לאו ויפוס
 הימימ לא ברח : וזזובו היתרצוא לא ברח םכישנל 8

 ! וללהתי כימיאבו איה סכיליפפ ץרא יכ ושביו
 הנעי תונב הב ובשיו םכייא תא םכייצ ובשי ןכל 9

 מ

 קזותס 178, 201-- הטילפ א% 2, 01, 158, 168 -- הטילפ ול 112 -
 הטלפ 72,80,102,113,149.225,246,2%0,2%1,260.  ומילש 1

 לכב הלעפב ץצונוס הטילפ 182. | הלעופכ 150. | לכב !ס6 4.
 הרז 4.  שדק 28. - לארשי ץממס רסב 2.

 30. הירחב 2, 80,168 -- םכירוחב ףָּג- = היתובוחרחהב 72

 150, 182, 187, 249 -- היתבוחרב 4, 72, 154,158! קעוזחס 04---

 היתובחרב 1, 253: 258, 260, 264, 284. | התמחלמ -- ת ,
 הוהי -- ינדא 4.

 21. הנה ף9. | ןורז , 4.

 19, ינדא ,\ 116, 154, 178 -- 10ק. 18 4

 ךמוי א ךתדקפ 258 -- ךתדוקפ 24

 22. ןודז- 7. םכיקמ --- * 106 ו 4 וירעפ וי

 ויתוביבס 112,168, 10%, 251, 260, 264 ; קנותגס 04 -- היתביבס 6
 224--'ביבס 1: 4, 96, 115, 150, 158, 22%, 226, 24(, 261, 288 --

 ּותביבפ 9.

 ינדא הוהי < סָג -- הי ינדא טק. 4

 תואבצ , 4

 33. םביקשע 116,210. | לארשי ינבו הדוהי < 126. = וידחי 0
 158,260. | לכ 114,154,1%5,201. | םבהיבוש 12, 6
 150,154,182,283. | קזחה ג. | םכחלשל 116 150,182 ---

 םכאאש
 34. םכלאוג 84,112,158,176,264.  ז!יגרהו קנווס זינרהלו 2.
 יבשיל --יבשי 258 ---יבשוי 96 -- יבשיל 2 150,158. 9

 279, 283,2%4---יבשי לא 182. לבב , 96 -- לבת ג -- ב 0.
ּ: 1 

 35. לע -- לא 40, תטתש 182 -- תא 126. | םכידשכה

 150,178,182,187 -- םכירשכא ףנ. לאו 1"-- לעו 182.  יבשש

 2: 4: )1, 96,112,128,150, 158, 264, 281 -- יבשי לכ 4.

 הימכח -- היהלא 4.
 346. 00. | 145. | לא 17--לע

 2%8. - ולאונו 2. 4. 72, 84. 80, 93, 94, 96+ 112,
 158, 178, 226,226, 227, 664 -- ולא [טק.18[ זַזָּב. לא 2%--לע

 :50,182,201.  הירבג 82,99,102, 141, 175, 182, 10%, 224, 6

 249. 36: 37. לא - - הירובנ , 9.

 37. ובכר לכ 226. | לאו 2*-- תאו 116. לכ ברעה < 72.
 ויה 82. לא -- לכל 149. | היתרצא 1: 23: 10, 72, 82, 1,

2242 1 7 .141,155 ,126 ,114,116 ,102 93 

 227, 253, 258, 260, 264, 270 -- היתורצוא 84, 96. 0

 182 -- היתורצא 176, 178 -- תו טק. דג 12 הווזובו זף0 --

 וזזובו 4, 112, 182 ; (סת(6 126 -- וזובו 6.

 28. ברוח 112,187. וימימ !סז6 שביו 154. | ץרא יב

 --ץראמ 158. | םכילספ 1,2, 3, 84, 9. +,
 173.175:176,210, 271, 283, 30071. | אוה 178. | םכימאבו 4

,228 ,227 ,108 ,145 ,126 ,116 ,112 .93 :89:91 ,84 ;72 :30 

6 ,474 ,471 ,467 ,421 ,405% ,399 ,301,337 ,280 ,270 ,260 ,258 
.596 :587 ,562 ,560 ;559 :541 :535 :531 :530 :519 :493 

 646, 646 ; קצנמס 206 -- שכימ הבו ז --םכילאבו 172,613 --יאבו

 םכימ 614. - וללוהתי 4,112,113, 150, 260, 264, 260, 71, 270
. .4 ,284 ,2853 

 39. תא םכייא < 74 הבשיו 9. הב , 72,145. : *%תונב

 ז7נ. אלו 1%--ו. 89,108. 8 הצנל 182, | אלו -- רשת 2

 00 64 ןפתפאי

 לאו לבב ךלמ לא דקפ יננה לארשי יהלא תואבצ
 19 יתבבשו :רושא ךלמ רא יתדקפ רשאכ וצרא
 רהבו ןשבהו לטרכה הערו והונ לא לארשי תא

 20 תעבו סכהה סכימיב :ושפנ עבשת דעלגהו טכירפא
 תאו ונניאו לארשי ןוע תא שקבי הוהי םכאנ איהה

 רשאל חלסא יכ קדניאצמת אלו קרדוהי זראטח
 21 יבשוי לאו הילע הלע שכיתרמ ץראה לע : ריאשא

 ;רשעו הוה! שכאנ שכהירחא שכרחהו ברח דוקפ
 22 רבשו ץראב חדמחלמ לוק \ : ךיתיוצ רשא לרככ
 24 ךיא ץראה לרכ שיטפ רבשיו עדגנ ךיא | :"רודג
 24 תדכלנ םכגו ךל יתשקי : שפיוגב לבב המשל התיה

 הוהיב יכ תשפתנ סכגו תאצמנ תעדי אל תאו לבב
 25 ילכ תא אצויו ורצוא תא הוהי חתפ .! תירגתה
 ץראב תואבצ הוהי ינדאל איה הכאלמ יכ ומעז
 26 ץרולפ היפבאמ וחתפ ץקמ קדל ואב ! םידשכ
 : לראש קדל י'הת לא קדומירחהו םימרע .ומכ
 27 אב יכ םכהילע יוה חבטל ודרי קדירפ לכ וברח
 2% ץראמ םכיטלפו כיסנ לוק |! שתדקפ תע שכמו
 תמקנ וגיהלא הוהי תמקנ תא ןויצב דיגהל לבב

 ₪ תק ו

 286 ; קונותס 141 ; 06 04. תא \ 126, 1%8-- אתא 1. לא ,

 227 -- לע 101, 00006 154. והיונ 96, 150, 227, 290 -- הןנ
 ןשבה א 1 -- ןבשחו ןשבהו 2.

 20. םבהה -- איהה 96 -- המהה 6%8. | אוהה 178. - םכאנ
 הוהי , 96. | שקובי 4.89, 96,112, 126,1%0,154, 224. תא 6

 לארשי תיב 23, 96, 201. | וניניאו 96. = תואטמסהח 832
 227. הדוהי -- ד ,115. אל 1,96,141  קמתגס 82,150. '
 הנאצמת 1, 2, 23: 30 2 82, 80 )1, 92, 100, 101, 1

16 ,158 ,144,149,150,154 ,141 ,11%,116,126 

178, 180,182,195, 210, 2240 220, 227, 230, 242, 240, 2513, % 

 260, 286, 288, 601 -- ' טק. 148 290 -- הנאיצמת 4. | ריאשה
 קזוותס 15-

 21. הלע--ולע 178, (ס6 154.  יבשי 1, 2, 3, 23, 24, 30, 67; 2

176 45 :144 5 1 :94 :93 :99.91 2 

,2 ,271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 :257 ,242 ,210,230 ,192,187 
 20 3 קחתס 141. | דקפ 2, 3, 40, 84, 89, 2 1166

 129, 144, 150, 172; 182, 195: 249: 253, 258, 260 בורח
2 210 :178,187,195 ָָ ,144 .112 ,96 2 
 298.  םבירחהו 91,923: 96. 144, 198, 258. םכהירחא --- םםהירחא

 ב ץראב 145. | הוהי 4,126. | לכ 22%. | ךתיוצ 72.
 22. רבשו 00. 24. 139 -- רבשו דוש 3, 13, 771
 201, 250; 258 -- 408. דוש 4. :
 23. ךיא - ' ; + ערגנ 1:2 -- קמתס העדננ 7. רבשנו

 קצנתנס 0 10ע66 ו 4 שיטפ ₪ םישפ קצנמס 4 למ -ב

 ל פל ירא 2%-- לכ ךיא 4 לבב קתומס 51 ף -- קתומס
 לכב 168 --ב 27 טק. 1. םכיוגל 22% -- םכיוגה 158, קוס

 155 --ב 16
 24. יתשוקי 2 283 --י'תשקוי 182 -- תשקי 150, 201 --'תשקו

 7 הדכלנ 1 -- יתדכלנ 269. | תאצמנ , 126-- תא טק. 5
 --צ [םק.זג 174.: - הוהיל 228.  .תירגתא ?0-

 2%. ורצא זז 16,269 --)א [טק.18 67. אציו 30, 82, 93, 1.

 253, 260, 283 ' קזוזחס 258 -- אצויו ורציו ז18 -- א טק. 0,
 הכאלמ -- א ₪610 150, 160, 224, 288,601. אודה %
 הוהי ינדאל ₪ ינדא הוהיל 168 -- הוהיל 1 -- םכיהלא הוהיל 6
 - 26. ואוב 112,150. - היסובאמ 4, 72, 94, 80, 91, 93, 1

 112,116,1ף0,154:155,158,168,173, 175, 176, 182,187,
 240: 253: 25%: 2%8, 200 ; קענתמס 9. םבימירע 150 0%

 253,260, 204. - המירחהו 182. | תיראש - - לא ג: 6.
 לאו 2

 לכ -- ב נק. 18 1 -- לכא ודרו קעגמס 4 יוה
 יףה ,178.  םכמי 284 -- מ [טק.זג0 1?

 תע קוגתס דע 5. םכתדוקפ 4,93,96, 5
 28. ביטלפו שביסנ לוק 10ע6 2185 םכיטלפו טק. 0

 - כיטילפו 5, 5 תאי
 20. ועמשה 1%4--ו ;153. = לא -- ?ע 89, 224, 658 -א טק
 20. | טביבר , 96 -- םכיברו 93-- ר טק.46 4. | יכרוד 96 2
 283.  הילע הל 178. | ביבק , 182. לא 2%--תא 116. | הטילפ --
 הטילפ הל 4, 30, 72, 89: 93: 115, 116, ,,, 2

 195, 210, 224, 227; 246, 253, 258, 260, 264, 270, 271 4, 69 'ק 3

 קב
 םכהילע ,
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 בל יבשי לאו לבב לע ריעמ יננה הוהי רמא הכ

 קדורזו םכירז לבבל יתחלשו : תיחשמ חור ימק 2

 : הער םכויב ביבסמ הילע ויה יכ הצרא תא וקקביו

 לאו ונירפב לעתי לאו ותשק ךרדה ךרדי ךרדי לא
 ולפנו ! זדאבצ לכ ומירחה הירחב לא ולמחת 4
 יכ : היתוצוחב םכירקדמו שכידשכ ץראב שיללח 5

 תואבצ הוהימ ויהלאמ הדוהיו לארשי ןמלא אל

 ךותמ ופנ :לארשי שודקמ טכשא האלמ םכצרא יכ 6
 תע יכ הנועב ומדת ירא ושפנ שיא וטלמו לבב

 סוכ : הל םכלשמ אוה לומג הוהיל איה המקנ ל
 ותש הניימ ץראה לכ תרכשמ הוהי דיב לבב בהז

 לבב הלפנ שכאתפ : םיוג וללהתי ןכ לע םכיוג 8

 ילוא קרבואכמל ירצ וחק ;דילע וליליה רבשתו
 ךלנו הובזע התפרנ אלו לבב תא ונאפר :אפרת ג

 אשנו קרטפשמ םכימשה לא עגנ יכ וצראל שיא
 ואב וניתקדצ זרא קדוהי פצצוה | : םכיקחש דע 10

6/9 

 ו זןפתצתאי

 :רדו רוד דע ןוכשת אלו חצנל דוע בשת אלו
 40 זראו קדרמע תאו שסדס תא םיהלא תרכפהמכ
 רוגי אלו שיא םשכש בשי אל הוהי םכאנ קדינכש
 4 ג .יוגו ןופצפ אב שנע הגה |: שכדא ןב קדב

 42 ןדיכו תשק |: ץרא יתכרימ ורעי שכיבר םשכיכלמו
 המהי שכיכ שכלוק ומחרי אלו המה ירזכא וקיזחי

 ךילע קדמחלמל שיאכ ךורע ובכרי םיפוס רעו
 4: וידי ופרו טשכסעמש תא לבב ךלמ עמש : לבב תב
 44 הלעי היראכ הנה : הדלויכ ליח והתקיזחה הרצ
 זכצורא העיגרא יכ ןתיא קדונ לא ןדריה ןואגמ
 ימו ינומכ ימ יכ דקפא קדילא רוחב ימו קדילעמ

 4% ועמש ןכל :ינפל דמעי רשא הער הז ימו ינדעוי
 רשא ויתובשחמו לבב לא ץעי רשא ;דוהי תצע
 יריעצ שכובחסי צל כא םכידשכ ץרא ירא בשח
 46 השפתנ לוקמ : הונ םכהילע זכישי אל כא ןאצה

 : עמשנ םיוגב הקעזו ץראה השערנ לבב

 ה השיח ותום 6 0 אי

 2 תיחשמו 4
 2. לבבל םבירז < 140. | והורה 30, 72.  וקקוביו 0 1%
 158,168, 187, 251, 258, 260, 264 -- ק 1" טק. 4? + הער

 הוהי םכאנ . ,
 4. 60. טק.40. 82. ךרדי לא 0.3 20%.  ךרדי ךרדי , 2.
 ךרדי :"--ךורדי 4,112,116,150,153. 283,309.313. ךרדי 2%

1 ,,,,,,,,, ,9% :94 :93 :89 ,84 :20 :4 ,2 

260 4 ,210 ,206 ,201 ,178,187 ,176 ,172 ,168 ,158 1532 50 1 

14 ,142 :337 ,327 :310 ,118 :313 ,100 .108 ,264 ,260 ,253 :252 

21 ,418 ,414 ,408 ,405 ,404 :403 :399 :396 :392 :375 ;366 :355 
14 ,505 .494 :490 :477 ,476 :474 :471 :467 ;461 :452 :431 :423 
,7 ,596 .590 :557 :554 ,570 ;502 ,560 :549 :541 ,526 :524 :519 
6592 4% 6% :+ :639 ,0 2 

 קונעגס 240, 251: 357 ג 106 428.  ךרודה ,87

 200, 313--- 242. | ךרדה ךרדי 00. דג" 11. לאו ונירפב
 --ו וני טק.18. ונוירסב 1, 3, 4, 84, 101,112,111, 6

 172: 175: 182, 187, 242,261: סז6 168 -- ונוירשב 93, 6 0

 154, 158, 168, 227, 253, 260, 264, 891 -- ונירשב 8% 22.

 קצותמס 258 ; 1סע6 04: םטתס 40 -- קוזופס ינירסב 1. לאו 2%

 -- ו \ 84: 89, 91, 144, 155, 172 - לא 2%-- לע 72 -- לאו
 180. | הירוחב 2:3: 72, 89: 93, 96, 99: 112. 116,126, 4

 155, 158, 180, 182, 210, 224,252, 253, 5% 260 ; קזנתגס 30, 2,

.1 

 4. םבירקודמו 4, 03, 112,150, 1589, 2. היתצחְב 2, 50,

 92 90, 116, 126,149,154, 2 4 2%8, 260 --היתוצהב 3, 0

 82,114, 14ז, 224, 246, 262, 260, 271, 270, 280, 281, 6

 היתצוחב 3: 4, 72, 84, 94, 1,774
 ת. לארשי 1%י182. = .ויהלאמ , 1. | םבשא -- וכ ל2.  שדקמ

 172, קזנתוס 4.

 6. וסונ ל2,112,114,1ף0,155,158,182.  ושפנ תא
 126 10, ,7 108, 201, 224 -- ושפנ אא 1

 לאו 80, 168, 201, 224 -- לאא 2. אוה 2.145,178,182 6

14 
 7. פוכ יכ 1. לבב , 201.  'רכשמ 258 -- ר , 187 -- כ קזוס
 ב 141--ר 096 ת 1%8-- תרכשמ איה 4. לכ , פו - 8

 99. | הניימ -- ה \ 258. * םבווג -- םכ \ 258 -- םכ טק. 4

 ןכ -- הוהי 1 - וללוהתי 4, 112,150, 59, 12

 קזגתס 24, 141 ; [סע66 82 --י [טק.ז8[. 102 -- וללהתה 201, טז

 23 - ללוהתי %-
 8, םכואתפ 3: 4, 93, 96,112,158 (ס6 82. רבשתו , 224.

 ולילה 1, 2, 72, 82, 89, 93, 96. ..ָ,7%

 180, 187, 24, 22, 254, 260 -- ולליה ָףז - ל 2% (סז6 7 4

 יחק !סזס 0- הבאכמל 40,116,172, 195, 0.
 9. וניאפר ף6, 150, 158, 201 --וניפר 1,4,182.  תא--ת וטק.
 186 93--תא הוהי ף6. אלו , 116.  התאפרנ ו 7%

 187, 271 8, 288, 664; (066 201 -- האפרב 6. הבוע 1 ==

 הובוזע 4 -- הבוזע 227. | וצרא לא סב, 681 -- ל
 ךע 126 -- תא קזואוס 4. םכימש 40,72 -- ה טק. זא-

 םכטפשמ 89 -- מ קצוגוס כ 4- אשנ . דע -- לא 7.
 10. איצה 260. | תא 1"-- לא 187 -- תא תע 8ֶפ. | ונתקדצ

 84, 176, 22 -- \ניתוקדצ ף6,1ו2,ו20,168,18
 . - 260,264; קוותס 113. ואוב 2,1%0!4,96,1. תא קו6

0 

200, 204, 270 ; 

 לא --

 ןכשת 2, 23, 10, 154,1%6,172;94,112,126,149, 182,210,
 227, 249: 25%. 664. דוע 93. | רד ף3. 96,102,1%4 -- דוד 9.
 רודו 1, 2: 3: 4: 23: 30: 67: 72, 89. 91. 90 5 ;, ,,,4
7 ,172,173 ,158 ,155 144,150 ,115,116,126 
 22%, 226, 227, 228, 240, 252, 253, 2%8. 260, 264,260 ,271 ה,

 664: קזותס 139.
 40. םבודס 4, 23, 30 2 89: 2 6 99, 112, 1113, 2 5

 126, 14:150,158.179., 200, 264, 26, 281 ; קעותגס

 82.  הרמע תאו -- הרמעו 116. | תאו הרמע .94. | הרומע 4,
 40, 93,112,113,126,158,249, 283.  הינכש לכ 246 -- היניבש
 4, 82,149,150,154,187. | םבכאנ--רמא 2, 40 תגי 96

 116,145,180,182,201,224,250,200. | אל) 72,105. שיא
 195- הב , 2 3

 41. ןופצמ -- ןופצ ץראמ 40 תגצַפ- 150, 187, 252 תטחס 201 --

 ןופצמ ץראמ 145. | םביבר -- םכילודנ 150, 182, 250 ; תטת6 1.
 והועי 50: 93: 96, 112, 114, 128, 160, 176, 182, 253 -- רוע' 116--

 וגס ודועי 4 -- ורועי ודבעו 4 ץרא , 5.

 42. ןודיכו 1, 2: 2: 4: 67: 72: 82, 84, 89: 91, 93: 96. 112 %
,240 ,224,225 ,182 ,178 ,158,172,173,176 ,154 :150 :139 ,126 

 263: 258. 260, 264, 283,664, קמותוס 30,141: 106 4
 וקזחי ף- | המה 06 םכה דג -- אוהד אל 116, 14.
 םכיב 15%. לע 201,224.  םכפוס 145. | המחלמ 96.  זרב

 -- תב המחלמל שיאכ 182. | לבב ₪ק.ז8*. 4
 41. לבב 269. | ופר 10,150,180,182. | הרצ , 252 -- המש

 2%8. | והתקזחה 4,155. הדליכ 4.
 44. ןדריה , 94. | הואנ 182 -- הונ לחנ 145. = העגנרא 7,
20 ,280 ,1 288 ,282 13 ,242 :225 ,210 175 ,144 :115 ,100 :9 
 -- העאגרא 3 םכצרא 49 -- םכצירא 1, 4: 72, )1, 935 1

 112,116, 126, 227,253, 260, 204, 271 4, 65 'ק ; קצננוס
 224,2%8-- םבצארא 201 -- םכצ (טק.ז86 8 -- וסת ונצירא 4
 ימ - -- רוחב 51: 1. - דוקפא 4, 22, 94, , 7
 226, 228, 240, 283 -- א ; %)- ינמכ 2, 00, 101, 114, 2
 זדְב, 210, 227,251,258. | ינרעי 102 -- ינריעוי 4, 23, 30, 82, 94
5+ ,,,,, ,,112 ,101 ,96 ,94 :93 :91 
 226, 227, 228. 246, 253, 258, 200, 204, 270 ; קצוחחס 141 --- ינריעי

 90, 113,126, 252 --)נעידוי 187. | העור 4 72,960,
 עפ( רשא 0 דומעי 84, 96, 112,150

 4%. לא 1" [גק. ד8 ףז -- לע 2ג, 82,150,105, 249 --א קב
 12 141. לבב ךלמ 96. | ותבשחמו 126 -- ויתבשחמו :
8444 .94 :03 ,91 ,80 ,84 ,82 ,72 .10 :21 

 155:172:175: 178, 224, 252, 253,258, 2608. לא 2%-- לע
 80,150.  ץרא -- יבשי 80, זס1, 116, 182 תוגזק. (סז6 201 ; תטס

 דג -- יבשוי 145, 187, 249, 691 -- ץרא יבשוי 260, 264 -- יבשי
 ץרא 253,258. - םכא 1" (0ק.ז48 128. - אל 1%-- אול 0

 271 32, 04. םבובחפסי =-- כ 06 4 ירועצ 2.
 ןאצה ,5- םכא 2%-- םכאו 96,1%0 -- םכ טק, 4

 הילע 4.
 46. השפתנ ,, 178 -- ץראה השפתנ 96. | שערנ 195 -- ע 7.

-21 .26 

 יפנה 99. לע -- לא 24 לאו -- לעו 8, 2

 180, 258 -- קתוממס תאו 11% -- א [טק.18. 128. | יבש" 6

541 
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 ! ןבכרו בכר ךב יתצפנו
 השאו שיא ךב יתצפנו 2

 רענו ןקז ךב יתצפנו
 ! הלותבו רוחב ךב יתצפנו

 ורדעו הער ךב יתצפנו 3

 ודמצו רכא ךב יתצפנו
 ; סכינגפו תוחפ ךב יתצפנו

 ככ .תרא כידשכ יבשוי רכלו לבבל יתמלשו 4
 ! קדוהי כאנ ככיניעל ןויצב ושע רשא סשכתער

 זריחשמה קדוהי םכאנ זריחשמה רה ךילא יננה 5
 ךיתלגלגו ךילע ידי קרא יתיטנו ץראה לכ זרא

 וחקי אלו ! קדרפרש רהל ךיתתנו םכיעלפה ןמ 6
 זרוממש יכ [רודפומל ןבאו קדנפל ןבא ךממ

 ועקת ץראב סנ ואש |: הוהי שכאנ היהת סכלוע 7
 קרילע ועימשה םיוג קרילע ושדק םכיוגב רפוש
 רספט ;רילע ודקפ זנכשאו ינמ טררא זרוכלממ

 תא םכיוג קדילע ושדק :רמס קליכ סוס ולעה 8
 לכ תאו הינגפ לכ תאו היתוחפ תא ידמ יכלמ

 ;רמק יכ לחתו ץראה שערתו : ותלשממ ץרא 29

 .6002 16 ןפתתאו

 11 ורבה ! וניהלא הוהי השעמ תא ןויצב הרפסנו

 יכלמ חור תא הוהי ריעה שכיטלשה ואלמ שיצחה
 הוהי תמקנ יכ התיחשהל ותמזמ לבב לע יכ ידמ
 12 וקיזחה סנ ואש לבב תמוח לא :ולכיה תמקנ איה
 שכג יכ שכיבראה וניכה שפירמש ומיקה רמשמה
 : לבב יבשי לא רבד רשא תא השע זכג הוהי שכמז
 14 ךצק צב תררצוא תרבר שםיבר זםימ לרע יתנכש
 14 םכא יכ ושפנב תואבצ הוהי עבשנ ! ךעצב תמא
 ג ץרא השע :דדיה ךילע ונעו קליכ שכדא ךיתאלמ

 : שכימש הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב
 16 הצקמ םכיאשנ לעיו זפימשב זכימ ןומה ותת לוקל
 : ויתרצאמ חור אצויו קדשע רטמל ושכיקרב ץרא
 17 ירספמ ףרצ לכ שיבה זרעדמ כדא 'רכ רעבנ
 18 השעמ המה לבה !זםכב חור אלו וכסנ רקש יכ

 10 קרלאכ תצל |! ןדבאי םכתדקפ זרעב שיעתעת
 ותלחנ טבשו תצוה לכה רצוי יכ בוקעי קלח
 20 המחלמ ילכ יל התא ץפמ ! ומש תואבצ הוהי
 : תרוכלממ ךב .יתחשהו פכיוג ךב יתצפנו
 21 ובכרו סוס ךב יתצפנו

 צב בת עץ 0 א 4

 172,178,182,187,252 : קתנתס - םכתדוקפ
1% 

 19. אל \ 89 -- אל יכ 72. | בקעי 1 2, 30 72, 82, 80, 1
1 ,187 ,178 ,154,176 ,150 ,128 ,126 ,115,116 ,112 ,101 ,99 

 224: 252: 259, 260, 264, 260, 271 /., 283, 313: קנתמס 2

 105 2 רצי 0, 120, 2%1, 260, 264, 2. טבשו -- לארשיו

 םבש 30,72,115,116,150,1%4,187, 108, 220,250, 4

 421: 474: 477: 494: 514: 542, 590, 614, 616 ; תטמס אז
 טבש לארשיל 375 -- שבש לארשי 530 ---) קוצמס י| 294-=) ,6

 - טק. 288 66 0 !0766 ל 171 -- טק. 4- 4 |
 20. התא יל < 04. | תוכלממ - - - - יתצפנו ,%.

 20, 21. ךב ---- םכיונ , 1

 21. סת. 4,182. | בכר --- וס , 187. | ובכרו 1%*-- ובכורו

 112,2%2,2%8. ובכרו - - יתצפנו ,1זף. ובכרו 25--ובכורו

 21--23. 'תצפנו -- (22) -- ךכב ,42

 22. שיא -- השא 154.  רענו ןקז טק. 45 139 --- ןקז רענ 6.
 ךב.יתצפנו 3% 20.

 21. ךב 2. העור 4, 72, 112, 150, 187, 268, 200 4

 ורדעו הער -- רכא 1. ורדע 4. ךב - - רכא ,2

 רביא

 24- *תתובלישו 4. יבשוי , 96 -- 1 \ 1; 3: 24, 30, 67: 72, 2

7 ,175,179 ,154,172 ,128 ,126 ,113,116 ,102 ,94 :93 :89 :84 

 105, 210, 224, 252, 252. 28, 260, 270, 283, 290 ג קזנמס 1

 182. שא -- תא ְסָּ. | ןוצל 250. | םבאנ--רמא 4
 25. תיחשמה הנהי םכאנ , 1,182. = ךילע , 96. | ןימ

 םביעלפה םכימשה 96. | רהל , 72. | הפירש 989
 -- הפרשל 4

 26. אל 4. | ןבא ,ז26. | הניפל 4.  ןבא 1:58. | תודסמל

 וג6 -- תדפומל 4, 284 -- כ (טק,180 ז:%. | יכ,72.  תוממוש
157 

 27. ץראב -- ב 06 ד 80. | הילע ועימשה םכיונ , -

 םכיוג םסמ קטת6. 224 -- המחלמ 601. | הילע 1,"2. | תוכלממ לכ
 182 -- תוכלמ 242. | ינמ ,126.  ונכשא 2%8,72,10%. רשפמט

 93. | סוס , 182 -- םביסוס 187 -- םבופ ,.
 28. םביוג , 226. תא 1% 128 -- לכ 'ג54, 226. = יבלמ לכ 1.

 ןידמ 224 -- אידמ 2. | תא 2%"-- תאו 21,72,145, 22

 178,182, 195,198, 252, 258, 264,288, 601. 5 היתחפ 6 14

 172: 253: 258, 264. לכ 1% 72, 82, 80,96,1ףף. -הנגס
 ץרא ,158. | ותלשממ -- ותכלממ 7.

 29. שערתו -- זגרתו לוחתו 4: 727; 7

 224, 253: 28, 260, 264, 271 \. המק יכ -- המקכ 96. | המקנ

 3 השעמ 86 ואלמ ס0.11 0.

 תכיציחה 1ף0. | םביטילשה 6.
 ותמיזמ 116, 150 4

 הוהי 2%, 96-
 זז. ורבה -- רך 6 ד

 לבב ₪7.148 139 -- לבב לכ 6.
 אודו 7%

 12. לא 1%-- לע 139,180.  תמח ף3 --תומוח 102
 264, 200, 271. 279: 2 286 -- רומח 1, 23: 94. 4
 165,158,258,293. םנואש קמפוס םכנואש 158.  ומיקה רמשמה
 18 4 םכירמשמה 1 -- םכירמשה 20, 154, 201, 226 ; תש
 168 -- םכירמוש 4.112. הניבה 22 - הוניבה 252.  .=ביברותה
 112,150,182,264.  הוהי המה ג.  םכג 27-- םכגו 150, תטמס
 201.  השע ,182 --השע רשא 126. בד ,4 לא 2%--
 לע 80,116. - יבשו" 4, 96, 101, 112, 150, 258, 264, 269, 1

.659 ,286 .284 ,279 
 12. תנכש 82, 253, 260, 659 'ק, 691 --' טק. 45 24 --יתנכוש

 4: 96, 112 -- תנכוש 650 2. | םכימ לבב. 96. = ,םביבר
 201. - תרצא 82,115, 144 -- תורצוא 3: 4, 72, 91, 93: 99 2
 111,126,150,154,168,171,178,182,187,210,220 2 קצזמגס
 94,139. 141 -- תורצא 1, 2, 2, 30, 80 12 1, 9 2
 253, 258,260, 269: קעותס 128 -- היתורצוא 60 5. ךצק לע

 176 -- ךציק 4; 120 0 ,,,71-

 14. הוהי -- ינדא 227. | תואבצ 100. 3 2.
 190 --- רמאל 180 ₪418. 187 -- שק. < 4

 182 - אלמ מ. 11ם. 4 רריה ץנססץטע
 6. השוע 112. וחובב 158. | ןיכמו 72, 96 -- ןיכמא 82,
 -- ןיבונו 156 -- ןיבמ 5- ותנבתבו 1, 224, 242 --- )ת)ונבתבו

 :98 -- ותנובתו 187. | םבימש -- םכיקחש 2 20.
 16. הלעיו 116, 145,198, 22433 קזנתס 201 ; 10766

 =ביאישנ 1 4, 23: 72, 89 91, 93: 96: 102 ,,,5
 1, 260, 264; קזנגתס 141 -- םבאישנ
 2,101,180, 227, 253.  ץראחה 8%
 187,224. 22ף,253 % קזומס 201 1076 רטמל ---

 רשמל ף6.  אצויו \ 4 -- אצ' 84, 91,126, 251, 260, 204,
 .ויתורצואמ 96, 112, 150, 182, 264 -- !יתרצואמ 4, 23: 154, 3
 קחפס 94 -- ויתורצאמ 149, 158, 252, 253, % 269; 271: 7.

,284 ,282 

 17. לכ 1% 58 154. | שיבוה 1, 4, 21, 72, 80, 93 2
 116,150,172,173,11%, 178,187, 224, 249, 2 2ף8,260, 42

 271, 279, 283, 2894, 3 106 82. - ףרוצ
 ' 0. 5, 5% 209 : קזווס 4- וב קצנגגס 4.

 18. םביעותעת 4, 72, 89, 91: 93: 96, 1025 , 5

 ושפנב , 2

 ךתאל5כ 6

 (?0תוקגזגחס 10, 16 6טמג 21, 0.

 אוה לכה רצוי יכ

 אוה לכה רצוי יכ

 באקעי קלח הלאכ אל

 בוקעי קלח הלאכ אל

 ותלחנ טבש לארשיו

 ותלחנ טבש %%%א%*ו

 + ומש תואבצ הוהי'

 : ומש תואבצ הוהי
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 טכירככ םדירוא : הוהי םכאנ וציקי אלו שכלוע תנש 0
 ךשש הדכלנ ךיא : םידותע ספע םכיליאכ חובטל 1

 לבב המשל התיה ךיא ץראה לכ תלהה שפתתו
 ! התסכנ וילג ןומהב זכיה לבב לע הלע : יוגב 2
 בשי אל ץרא הברעו היצ ץרא המשל הירע ויה 3
 יתדקפו ! שדא ןב ןהב רבעי אלו שיא לכ ןהב 4

 ורהני אלו ויפמ ועלב תא יתאצהו לבבב לב לע
 הכותמ ואצ : הלפנ לבב תמוח םג שכיוג דוע וילא 5
 ןפו .: הוהי ףא ןורחמ ושפנ תא שיא ומלמו ימע 6

 ץראב זרעמשנה קדעומשב ואריתו שככבבל ךרי

 קדעומשה קדנשב וירחאו קדעומשה קדנשב אבו
 עכימי קדנה ןכל : לרשמ לע לשמ ץראב סמחו 7

 שובת הצרא לכו לבב יליספ לע יתדקפו כיאב
 וכימש לבב לע וננרו : הכותב ולפי היללח לכו 8

 םכידדושה הל אובי ןופצמ יכ שכהב רשא לכו ץראו
 זכג לארשי יללח לפנל לבב שג |: הוהי םאנ אט
 וכלה ברחמ סכיטלפ :ץראה לכ יללח ולפנ לבבל ;ס

 הלעת סכלשוריו הוהי תא קוחרמ ורכז ודמעת לא

 יס וז

 29. םכמוחב 4,112,126, 150, 172, 182,224 -- קממס קמחב

 זי תישא -- םבישא 660 . םבתרכשהו 1892-- כ ₪26 ב

 7 וזולעי 80, 112, 128, 150, 264, 271 2, 1 אל קזומס 4

 40. םבדירא 2, 93. | םכיריבכ 96 -- םכי טק.ז406 82. | חבשל

- 26 ,102 :99 :90 94 :93 :91 :89 849 ,72 ,30 ,23 :3 (2 
 158,176, 182, 224, 252 - 7] טק. 4 םבילאכ 1, 2

 93: 96, 126; 155, 159, 251, 28 -- םבליאכ 114,139. םכע ,7

 םבידתע 2, 1. :

 41. ךשיש 20, 8,126,170. | שפתתו טק. 1
 10, 158, 200, 264 - הלהת ףָּג -- שושמ +.

 2 לע = לא ןמהב 283 -- 1056 ןומהכ כ

 קו תלוהזה

 271 . 1מםושע 42 66 43 11.10 64. 2:

 43. ויהו 150. = הירע -- הילע 4, קננזתס ף, (סתל6 הייצ

 150. | הברעו \ 82 -- ה , %- ץרא 2", 82,126. | לכ 0
 258,260, 264. אל 145. | רובעי 4,101,112,224, 5
 269, 271 ןהב 2"-- | 2: ןב ,1--לכ 1ף%0 -- תק.

 ע6. 4
 44. ליב 281 -- ןב 84. | לבב 30, 91, 96 -- קזומס הלבב

 יתאצוהו 1, 2: 3: 4: 23, 24, 72, 93: 96: 112, 116, 126
70 ,225 ,224 ,195 ,182 ,178 ,170 ;173 ,172 ,158 :154 1502 ,45 1 
 240: 252; 253: 2 2% = 264: קתס 1 ג

 (סע6 4- תא 98 אל 224. | דוע םכיוג < 8
 דוע וילא דוע 173. בג ,158 -- בו 168. | תרמוח

 218 182 -- ,;  - לפנ
 46. שיא , 84. | תא ; 24 ןרחמ 2

 46. וארתו 40, 72, 54.93 2 187.  העמשב 3 -- קזותוס
 העומשב 201 -- העומשמ 145. - העמשנה 153. | העמשה 7.

 העומשה הנשב וירחאו , 82, 75 וירחא 0.
 סמחו דוש 2533, 260, 264.  לשומו ףָב, 126,150 2 7
 242,251. 260, 264 -- לשמו 4.23, 0
,1 6 
: 0 ,288 ,28 ,270 ,252 ,250 ,240 ,246 ,228 ,22% ,224 

 0 82: .- 201 -- לשומ 112. לע , 228--לא 20

.204 . 250 
 47. ןכל פג 2 --ל ₪. ג 4

 - -=;הוהי :םבאנ !תכואב 72 -- באב 5 262.
 - לכו יליתפ 2. הצרא לכו לבב , 182. | שובית 7

 20 ; (טווש 141 -- שביה 8 היללח טק. ג.
 ולפנ 158 1.

 48. וננירו 150. | ץראו , 91. | ןהב זס אבי 2,
,7 ,234 ,178 ,154,172 1499 .126 ,99 ,93 ,91 ,89 .84 ;72 30 4 ,3 

 228, 22, 2%, 2ף8, 200, 204, 269 -- ואובי 400, 683 'כ -- ואבי
 160,182 ; קחותוס 200 ; 6 עו בידרש 23 - 78
 -- | \ 2: 3: 4 30 2% 4% 9 ב, 99, 116, 120, 144, 149. 4

 172, 210, 224, 252, 1, ג 260, 204-
 49. לבבב (סזוט 4. לופנל 4,112,150, 2%1, 260, 6.

 יללח .ז*-- יללח תא 136 -- יללח לכ 182. | םכנ ג"-- שכנו 01.
 50. םכיטילפ 3, 4, 96, 101, 116, 154, 195, 210, 224, 251,

 ה ₪6 1ף%8. אב םכיאב

 יליפספ לכ 8

2 = 

 קזותגפס 24

 וג 1. ןפפ

 רבב ץרא תא םושל הוה! תרובשחמ רבב רע
 40 שחלהל לבב ירובג ולדח : בשוי ןיאט קדרמשל
 ותיצה סכישנל ויה םכתרובג התשנ תודצמב ובשי
 31 ץורי ץר תארקל ץר ! היחירב ורבשנ היתנכשמ
 .הדכלנ יכ לבב ךלמל דיגהל דיגמ תארקל דיגמו
 42 סכימגאה תאו ושפתנ תורבעמהו : הצקמ וריע
 34 הכ יכ | !ולהבנ המחלמה ישנאו שאב ופרש
 ןרגכ לבב תב לארשי יהלא תוֶאבצ קדוהי רמא

 הל ריצקה תע האבו טעמי דוע קרבירדה זרע

 24 ילכ ונגיצה לבב ךלמ רצארדכובנ ונממה ונלכא

 ! ונחידה ינדעמ ושרכ תצלמ ןינתכ ונעלב קיר
 45 לא ימדו ןויצ תבשי רמאת לבב לע יראשו יסמח
 46 רמא הכ ןכל | !םכלשורי רמאת .םידשכ יבשי
 ךתמקנ תרא יתטקנו ךביר זרא בר יננה קדוהי
 37 התיהו : הרוקמ תא יתשבוהו המי תא יתברחהו
 ! בשוי ןיאמ הקרשו המש זכינת ןועמ זכילגל לבב
 : שכמחב |: תוירא ירוגכ ורענ וגאשי זכירפככ ודחי
 ונשיו וזלעי ןעמל טכיתרכשהו שכהיתשמ תא תושא

 שנ ג

 שה 1

 ב.  לע--לא 150. | תבשחמ 2, ,, 7
 210. ץרא ,17. | הממשל 180. | ןיאמ קוחוס ןיא יכ

 בשי 1, 2, 30, 72ג 89; 96, 154, 155: 187, 253, 258, 200

 40. לדח 40. | ירבג 2, 82 -- ירובג .םככל 1. | ובשי
 תדצמב 281. וןיהו 168,20:. | ותצה 172 -- ת קזותס צ 96 --
 אותיצה :ז4--ותצנ 201.  היתונכשמ 4, 40, 84, 89.96. 2

-- 4 271 ,260 ,204 ,260 ,258 ,224 ,182,187 ,150,158 ,128 ,126 

 1טק.18. 1. ורבשנו 1ף0 -- ו טק. 46 - החירב 2:

 21. םכתארקל 226. | ץרי דיבהל -6  ךלמ 4.

 לכ 1. הצקמ ,

 זס2. | השפתנ 40. | תאו 55 94-- 32. תרבעמהו 230 -- ב \

-72 
 21. תואבצ , 96. | ןרונכ סב. 96, 112, 126 2

 תרע 30,145,1% -- דע 1-- קתתוס ץע 96. | דוע--ו 2
 רע - - - הכירדה

 44. ינלבא 112, 1ף0נ 253, 260, 264, 271 /1, 650 'ק : קזותתס 201 ;

 +0156 84, 172, 4. ינממה 112, 1ף0, 261, 260, 204, 271 0
 659 'ק: קונמס 1,126,201: (סו6 84,175,178.  רצאנדכובנ 116

 -- רצנדכובנ 89 -- רצנ דכובנ 40 -- רצאר דכובנ 2: 4,

 155, 158,178, 187, 258, 260, 264, 277 -- רצרדכובנ 154. 269, 7.
 ךלמ , 126- ונגצה 149, 28 -- ינוגיצה 10 -- ינניצה 112,

 253, 200, 264. 271 0, 659 'ק : קנננמס 126 ; (06 4,178 -- 2, 
 -- ינגצה 201.  'ילכ , 171 --'לככ 96,187. | ןינתכ וונעלב , -
 ינעלב 980, 12, 150, 201, 25, 260, 264, 271 2, 659 'ק ג קזומס

 126 כ (סהד6 4,154,178 טגס6שצ 116 -- ינעלב אלמ 114.  ןינתכ

 --ן 0.246 ףנ--(ס6 םכינתכ 40.  ושירכ 116,126,168, 12
 260, 264 -- וישרכ 187 -- הפרכ 172 -- וסירכ 4, 90, 150

 הק י227+ 2830 1% 269 -- וסרכ 82, 80, 93: 94 2 10
 179,180, 2240 226, 228, 288,601 -- וש 1טק.188 2,901,173 --

 ש (טק. 8. 102 -- [שרכ ונדעזמ 1.93: 145,187 ;: םטתס
 129 ; ט10000 0, ינחידה ף1, 9,112,116, 116,150

 178,225, 2652; 2 260, 264, 271 4, 6%9'ק, 691 ג 10100 4, 2

 114-- ונחדה 4-
 2%. יסמח ₪6 יתמח 93. | ירמאת 1987. | תבשוי 4, 24, 2
.7 106 ; 200 260 2 ,259 ,253 ,175 ,150 ,112 99 :96 :912/94 
 לא -- לע 20, 72, 116, 145, 187, 201,224, 2 25 יבשוי 4
6 ,284 ,270 ,200 ,264 2 ,258 :253 ,230 ,158 ,112,150 ,96.99 

 םכילשורי 6.
 46- תא 7 יתבחרהו ₪ 1. יתשבהו 3, 30, 67: 2

4 ,252 ,242 ,210 ,210 ,182 ,176 ,168,172,175 ,155 ,116 ,100 

 -- יתבשוהו 2: הרקמ 30, 172, 175, 182, 246, 1.

 27. התייהו 168. = = םבילגל , 89. | ןינת 158,228.  הקירשו 2
 6. ןאמ 9. בשי 22,930; 72, 01. 03, 155, 187, 224, 0%

 282 : ןזנמוס

 28. וידחי 258, 260, 264; קו1וגס 158. | םביריפככ 2, 3, 23, 9

2 .-.-.ָ 90 :94 :01:93 .50 :84 ,72 

2600 ,258 ,253 ,252 ,251 ,240 ,210 ,201 ,105 ,182 ,179 
 271 4, 279, 280, 286 ; קזעמס 128,141,155 -- (סזו6 םכירפכב

 158. -וגאשו צנס6שטז 4- ירגכ 246, 3.

 ול ל



 זו 121 ,

 לא םשכיבתכה הלאה שירבדה לכ תא דחא רפס
 תיארו לבב ךאבכ הירש לא והימרי רמאיו + לבב 1
 הוה' תרמאו : הלאה םירבדה לכ תא תארקו 2

 יתלבל ותירכהל קדזה שוקמה לא תרבד קדתא
 זרוממש יכ קדמהב דעו שכדאמל בשוי וב תויה

 רפסה תא ארקל ךתלככ היהו : קדיהת פכלוע 3

 ! תרפ ךות לא ותכלשהו ןבא וילע רשקת קרזה
 הערה ינפמ שכוקת אלו לבב עקשת הככ תרמאו 64

 ופעיו קרילע איבמ יכנא רשא

 ! והימרי ירבד קדנה דע

= 

 תחאו וכלמב והיקדצ קדנש תדחאו םכירשע ןב 1
 ילטימח .ומא שכשו סכלשוריב ךלמ הדנש קדרשע

 לככ הוהי יניעב ערה שעיו ! הנבלמ והימר* תב 2
 קדתיה קדוהי ףא לע יכ : םיקיוהי השע רשא 3

 וינפ לעמ שכתוא וכילשה דע קרדוהיו שכלשוריב
 קדנשב יהיו ! רבב .ךלמב .רהיקדצ דמי
 שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל זריעשתה

 .60 8 ןפתפפאב

 51 קרתסכ קרפרח ונעמש יכ ונשב + שסכבבל רע

 : הוהי תיב ישדקמ לע זכירז ואב יכ ונינפ המלכ
 52 לע יתדקפו הוהי סכאנ םסכיאב כימי הנה .ןכל

 54 לבב הלעת יּכ !ללח קנאי הצרא לכבו היליספ
 . ספידדש ואבי יתאמ הזע כורמ רצבת יכו שכימשה
 54 לודג רבשז לבבמ הקעז לוק + הוה' שכאנ קדל
 55 דבאז לבב תא קדוה' דדש יכ , ! םידשכ ץראמ

 ןתנ םשכיבר זכימכ שכהילג ומהו לודג לוק קדנממ
 56 ודכלנו דדוש לבב לע הילע אב יכ !םפלוק ןואש
 ;דוהי תולמג לא יכ שכתותשק קרתתח זרירובג
 57 היתוחפ הימכחו הירש יתרכשהו : שכלשי שלש
 עכאנ וציקי אלו וכלוע תנש ונשיו הירבגו הינגסו
 59 רוהי רמא קרב | ףפש תראבע הוה למה
 רערעתת רערע קדבחרה ילבב תרומח זרואבצ
 ידב םכימע ועגיו ותצי שאב םכיהבגה קדירעשו
 59 רשא רבדה : ופעיו שא ידב סכימאלו קיר
 ןבייהרירג  ןבי ה דירש  תרא יי תשיבפה ההומרי החוב

 לבב \=ךדוה' ךלמ ןהיקדצ ירא .ןתכלב "ריפחמ

 60 בתכיו : החונמ רש הירשו וכלמל תיעברה תנשב
 לא לבב לא אובת רשא הערה לכ תא והימרי

 רי תי[ 1 םיס יש ו

7% 6% + ,91,932 

,2%2.2%3 ,240 ,227 ,226 ,224 ,210 ,201 ,187 ,182 ,178 ,176 

 258 260, 264 -- תעיברה 4, 141 -- יעיברה 89- = אהירשו +.
 60. בותכיו 112,112,126, 258. הערה -- רבדה 150 -- הערה

 תאזוה 182. אבה 2 24.6

% ,251 ,262 ,224 ,187 ,149,150:154,158,178,182 ,126,128 

 260, 271,284.  דחא , 96.  םכיבתכה הלאה 215 84. | םביבתכה ,
 126 -- םכיבותכה 4, 72, 89, 93: 96. 9 2

 224, 227, 251, 258, 2600 4. לא 37-- לע 6

 61. לא ,126.  ךאובכ 1, 24, 67, 120 7

 242% םטתס 2ףס -- ךאובב 112, 254 -- ךאבב 80,112, 182 ; /166-

 :טע 172 -- לא ךאבכ 6 תא תיארו 41

 62. חוהי -- הוהח גסז. התא -- ה \ 171 -- התאו 06 -- רשא

 182 -- ת ₪ע.140 128.  םכוקמה לכ 358. ותרכהל 1. ' %תלבל]

 178.  בשי 10,80,101,128,158,224,283.  כדאמ 80,116--

 תבדאמל העמל 06.
 63. היהו 555 9. ךתולככ 4,112,116,150, 156,182, 22,

 253: 258, 260, 264, 200, 271 44 -- תולכב 1%8 -- ךתלככב 6

 אורקל 4,96,150,2%1. תא -- לא 226. | רושקת 0
 179, 252: 258, 260, 204, 270 1. ת-רכלשהו 150 -- 6

 יתכלשהו
 64. הככ , 93 -- 51% 2

 6 ינא 4.

 עקשת קממס לבב 3. - רשא 83

 1. והיקדצ , 40. | וכלומב 96. | םבילשוהיב 96 -- לבב
 לטמח ף3 -- לשומח 67, 72, 89: 96 ,,,,,,72

 22%, 252; 253, 260, 264, 270, 271 4, 659 'ק, 691 ; קזנתס 2
 158,178, 201,224 ---' 10. עץ 4

 2. לכ 4 םכיקוהי 101,102,113, 279 -- םכקיוהה 4
 100,176, 180, 246, 260, 270, 277, 284, 288 '1, 290 ; תטחס 1.

 3. לע , 10 -- לע ףא 4. | םכילשוריב 96. = הדוהיבו
7 ,168,192 ,158 ,154 ,150 ,126 ,101 ,96 ;91 ,91 .80 72 

 224, 226, 227, 228, 253, 258, 260, 264 ; 016 141 -- הדוהיב 1.

 םכתא 2, 22, 10, 72, 82, 80, 91, 2 96, +, ,ָ,%

:1 ,281 ,260 ,253 ,252 ,249 ,224 ,195 ,182 ,168 ,160 ,58 1 

 הדור 126

 4. תיעישתה 3: 4, 24: 30, 67, 72, 84. 89. 93,
178,180 ,168 ,144,150,154,158 ,128 ,116,126 

; 200 ,286 ,44 271 ,270 ,260 ,264 ,200 ,258 ,254 ,263 ,227 ,224 

 קונוס 141, 282 -- 'עישתה 101,116 -- תעישתה 2, 94: 99: 2.

 שדוחב 158.  ירשעה 1,3.113,114,144,210. | רךשעב 126 --
 ירישעב 1. - שדוחל 158. | רצאנדכובנ 116,128 0 קזווס 01 --
 רצאנ דכובנ 89, 126,182, 224 -- רצאר דכובנ 75
 187, 258, 260, 264, 284 -- רצרדכובנ 154, 7- אוה , 158 --

 ₪7. 146. 175 -- אוהו 3. | םכילשורי ף6. | הילע ונחיו , 149, 1.
 הילע ונביו , 115. = קייד 4, 260, 264 --- קונתנס קוד 4

 לא -- לע 195. - ודומעת 214
 םבילשוריו 96 -- םכלשריו 4.

 ףז. ונשוב ף6,112,126,150.  יכ --'מ 5. המילכ 4, 0
,260 ,264 ,260 ,258 ,253 ,187,224 7% 

 290, 290 659 7- | ונינפ קס יעגפ 96. = םבירז -- ז
 6. לע ישדקמ < 5- ישדקמ , 226. = הוהי -- -- - לכ

 52. םכיאב ,1,145.  םכואנ 9. לכב 197, םוגת6 201 --
 לכו 2 126,179, ך00 ; קזנממס 182 -- !0ע66 לבבו 5

 םכצרא 4- קונאי 112, 264 -- קנאו 4
 53. הע 150,158. הל ואובי :ז4. | םבידדוש הל ₪ 182 -
 שבידדשה הל 172. | םבידדש , 128 -- םכ , 224 -- םכירדוש 4

 101,102, 112, 115,150, 158, 105 -- םכידדשה 4

 64. הקעצ 80,102 --ה ,258. - לבבמא 4. לדג 4.
 ץראב 2 קזנמס 67 -- קנס ץרא 4 םבידשכ , 4

 5%- הוהי דדש 678. 24. = דדוש

 252; 259, 200, 204. | ןומכהו תטמס 20. 5 ןילב 225.6 בובר =כומפ
 -- םכימי ומכ 182. | םכימב קונומס 158. | ןואש מסת קטת(ג6. 4

 -- קוס ואש -
 56. הילע ,6- ררש 2,241, 300 040.89, 0: 03,

 155, 178, 210, 270 3 קחתוס 113 : תטתס 128 -- )|
 82 -< חוש 182. הירבב 2, 23, 82, 80.102,111, 7

 הירוביג 150.  התתחה 182 -- התתיח 150.  םכתתושק < 96--
 ל 0 6 155: 2% תלומנ ₪ 2, 84, 227,252 -- תולומג

,5 .96 ,93 ,91 .89 ,72 ,40 ,4 

 158,172,173:17לג 176, 178,180, 182, 187, 224, 220, 246, 9

.6 260 ,258 

 57. יתרבשהו 2 היתחפ 2, 2 4

 הירוביגו 160 -- הירובגו 1. 3: 4, 212 399 4 6 "0

.155,158 ,144,154 ,116,126 ,101,102,112,111,114,115 

 1 176, 178, 182, 187, 19%, 210, 224, 2 ו וה

 253, 254, 258, 260: 264, 271, 283, 0 1% םבלוע 218 16

 וציקי אלו ; 30.72. | וצאקי 3. | ךלמה ,%
 68. תררואבצ הוהי טק. 18 הוהי -- ינדא 149, 210 2

 270. תואבצ , 187 -- הוה י תרמח 1, 8,113,149 --
 תומוח 96, 112,114,150,154, 158, 187, 227 -- תמוח 7

,268 ,252 ,224 ,182 ,172 128,120 116,120 9% :54 :12 

 260, 270, 271 4, 290 ; קזותס 252 -- תומ [טק. 4 4. לבב
 --לב 126. - הביחרה 4--ר קמתמס ד 4. | םםיהובגה 2

 126, 158, 168, 226, 243, 258, 260, 264, 260, 1 2,' שאב

 שא ידב םכימאלו קיר ₪ קיר ידב שכימאלו שא 89,91,116,145, 1
 224-- קיר 0.14. 200.  םבימואלו 96, 112, 201, 251, 260 4.

 ןפעיי 5.

 59. איבנה , 201. | תא 1"--לא 72,80,116,128,178 : קזותס
 141. - הירש --ךורב 337. | היפחמ -- הישעמ 252 -- תטפ6 היקחמ

 1. תא 2% 2 150 -- לא 80, 145, 175, 201, 253,260, 264. <

 הדוחהי ,6- הנשב + תריעיברה 2: 3; 4, 23, 10; 72,

 264.  ובלת 99. קחרמ 22
101 102, 2 
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 תיב תא ףרשיו : שלשוריב לבב ךלמ ינפל דמע 3

 תאו םכלשורי יתב לכ תאו ךלמה תיב תאו הוהי

 זרמוח לכ תאו יו שאב ףרש לודגה ריב לכ
 זרא רשא םידשכ ליח לכ וצתנ ביבס םכלשורי
 םעכעה רתי זראו שעה תרולדמו ! םיחבט בר
 ךלמ לא ולפנ רשא שכילפנה תאו ריעב שכיראשנה
 : םיחבט בר ןדארזובנ הלגה ןומאה רתי תאו לבב
 זכיחבט .בר ןדארזובנ ריאשה ץראה זרולדמו
 רשא תרשחנה ידומע תאו = : שיבגילו שימרכל

 רשא תשחנה שי תאו תונכמה תאו קדוהי תיבל
 עכתשהנ לכ תא ואשיו שכידשכ ורבש הוהי תיבב
 תורמזמה תאו םםיעיה תאו תורפה תאו : הלבב

 תשחנה ילכ לכ תאו תופכה תאו תקרזמה תאו
 תראו שיפסה תראו ! וחקל שכהב ותרשי רשא
 תראו זרוריפה תראו תרוקרזמה תראו תרותחמה
 בהז רשא זרויקנמה תאו תופכה תראו זרורנמה
 שכידומעה ! שכיחבט בר חקל ףסכ ףסכ רשאו בהז

 רשא תשחנ רשע זםכינש רקבהו דחאה םכיה סכינש

169 

4 

5 

16 

7 

8 

 יפ

20 

 ₪ 6 70 א 4.

4 --24 000.14 -- 

 תיבה 1ף0,201 --י'תב 1

.8:8 602 
 14. תמח 194,258 -- תומוח 4, 84, 96, 112, 150,264 -- תומח

5 ,168 ,755 ,144 ,141 ,101,112 ,93,944 ,01 ,30,72 ,23 ,1 

 187, 271 1 200 '1' ; קענומס 4 םבילשורי 05.% בוצמ % ב

 ותצנ ₪ 1,149 --ןצ /טק.:2. 128. לכ 2.30.  רשא ,.
 תא , 0. תא בר ג9ְק. | םכיחבמ גק.ז85 11% -- םכיחבטה

 ל .

 תאו 7" 55 126. | תיב 4%--

 לדגה 224, 28 -- לודג 7

 1(. תולדמו , 84 -- תלדמו 1, 150,182,96,11%. = םכעה , -
 ריעב , 96. | םכילפונה 4,112,150. | לפנ 84. | לא --לע 6
 קמותס 297. | ךלמַה 96. לבב ,102.  ןומהה 190,178: םטש

 224 -- םביראשנה םבעה -
 258 ; קוגוגס 4.

 16. .םםיחבמ .- - - - תולדמז . 93- | תלדמו 40, 79, 84, 96,
 116,126,100,178,182,284. ראשה זִדָּג. ןדא רזבנ

 155:158,178,187,2ף8. | םכיחבט -- ה 06 ₪ 90, | םכימרוכל
 זז2. ' =ביבגוילו 2 150, , 0 264 --בי טק.

 180 129 -- םכובגלו 6.
 17. ידמע 116. | תשוחנה + תיבב 10,154, 2%8 ; 6

 נ. | [רוננמה תאו ,112. | תנכמה 128, %5 -- תונוכמה 72,
 93; 9. 5% 260, 264 -- תגנוכמה 4, 14. | תאו 3"

 קמממס םכאו 150.  ורבש -- רשא .112. | םכידשכה 3

 (ס66 113. ואשיו -- ואיביו 172, | תא ; 96. | לכ
 1 םפתשוחנ 112 -- םכיתשחנ 2.

 17,18. תרשחנה -- (22) - - רשא לו 0.
 18. תרפה 3 -- תוריפה לכ 250 --תוריפה 9
 גסנ,112,116,126,140,150,155, 172, 173 178, 19%, 198, 224,
 249, 22; 253,260, 204, 664; קזוווס 82, ף(,139,141 -- תודיפה
 182-- תריפה 21,154. תאו 2% 180 -- ת , 84. | תאו תוקרזמה
 תורמזמה < 84. תורמזמה , 180 --ו , 1,116. | תוקרומה 2,
 172 1 96,99,ז12,115,116,126., +,
 178,182, 260, 264; קזווגס 82, )+, 10,1%%--ר

 ןדא רזובנ 93, 114,159 7

 טק, 14. 139 -- תורנמה תאו תוריפה תאו תקרזמה 93. | תקרזמה
 תאו , 141, 224,258. |[ רפכה 176,210,240. | ראו 6" קומט
 לאו 11%, - תרשחנה תופכה 96. | םכהב -- םכה 197 -- םכהל

 שבהב ף6 -- םכהב הל 5.
 19. םכפסה ףָּג -- םביפיסה 9 89, 1%0,158,182 -- קזותוס

 תופסה תתחמה 2, )1, 126, 182, 253, 200 -- תונחמה 84
 תקרומה :ס1,249,269. | !["ררסה 15% -- תריסקה 4

 224, 281 --  ךורפה 14 ז-ררנמא 2, 1ף4 -- תורונמה
 1 200 24 ; קזותוס 1גֶפ -- זררונמה
 4,158,240. | תאו תופכה , 4 226. | תפכה 28. | ריקנמה
 172 -- קוגוחס תווקנמה 4 רשאו , 72 -- תאו =

 ףסכ 2%, 84 -- ףסכ תאו
 20. םםירמעה 1, 2, 30, 89, 91: 39 0 6, ,72

 180,187, 269 -- םכידמעהו ז14 -- םכידומעהו 4. םכיהו
 180,198,20,14%ו > קזגחס 3. דהא ו, 2, 1, 30,72, 55,

 רץ. 1 ןפפפאי

 'כע וליח ילכו תגוה "לבב ךלמ רצארדכובנ קצב
 5 אבתו : ביבס קיד הילע ונביו הילע ונחיו םכלשורי
 : והיקדצ ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה
 6 ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב
 7 לכו ריעה עקבתו + ץראה שעל שחל היה אלו

 ךרד זדליל ריעהמ ואציו וחרבי המחלמה ישנא
 זכידשכו ךלמה ןג לע רשא זכיתמחה ןיב רעש
 8 ליח ופדריו .: הברעה ךרד וכליו ביבפ ריעה לע

 זרברעב :והיקדצ תא וגישיו ךלמה ירחא שידשכ
 9 ךלמה תא ושפתיו : וילעמ וצפנ וליח לכו וחרי
 זרמח ץראב קדתלבר לבב ךלמ לא ותא ולעיו
 גס קרא לבב ךלמ טחשיו ! שכיטפשמ ותא רבדיו

 טחש הדוהי ירש לכ תא םשכגו ויניעל והיקדצ ינב

 גג והרפאיו רוע והיקרצ ינע תראו /! קדתלברב

 תיבב והנתיו הלבב לבב ךלמ והאביו םשכיתשחנב

 ַז2 ישימחה שדחבו יהתוב כ הע תתדקפה

 ךלמל הנש הרשע עשת תנש איה שדחל רושעב
 עכיחבט בר ןדארזובג אב לבב ךלמ .רצֶארדכוְבנ

 הי תל

 5. אובתו 75 176; קזומס 141. דע ספ %
 6. שדוחב 158. | יעיברה -- ישימחה 59. | העשתב -- העבשב

 ף6. | שדוחל 158,281. - אא בערה ו.
 7. לכו ,182. - וחרביא 3 -- ח ₪. 95. 03 -- ותרכי 6.

 ואציו ,\ 1 -- אציו 2 ריעהמ -- מ ,\ 40 -- ה \ 187 -- ריעה ןמ
 חָב,159,182,201,224,251,258, 260, 270 סוס 1206. יב.

 םכיתמוחה 4, 89, 258 : קומט 04 -- םכיתומחה 264, 4
 תכיתומוחה 112,150,158. | לע ל 2.

 8. םבידשב -- םבידשכה 126. | ךלמה ירחא -- םבהירחא 9-
 ונשיו 2 -- וניציו 84-- שי נק. 185 128. | והיקדצ תא -- ותא 2
 =- ךלמה 249. = והיקדצ טק. ג. ףז. | תרוברעב 690
2 ,11 2 112 :102 ,99 ,965 :93 ,91 
% 664 14 ,269 ,264 ,200 ,2%8 32 ,252 ,224 ,187,195 ,179,182 
 ' קזנתס 23, 30, 94, 141 : 10166 23, 24. וחירי 2, 23: 30: 72 2

 ף6, 160, 172, 175, 176, 182, 224, 246.
 252, 2%, 29, 200, 264, 260, 271 4, 4 601, 664, 61 ' קזנתוס

 1 וצופנ 72, 112, 150, 158, 268, 2600 4
 ף. ותוא 112,154,264. לא -- תא ג קוס 5 ךלמא
 290. | התלבר ,180 -- התלבראב 96. | ץראא 72,91. | ורבדיו

 40. | ותא 2%--ות טק. 4 2.
 וס. תא לבב , 8. | והיקידצ ג -- והיקדצ ךלמה 115. | וינעל

 1:5. | לכ תא םבגו -- לכו 80,182. | תא םבגו -- תאו 5
 תא 2% 30, 72, 82, 06, 178, 224, 254, 258, 260, 200.* רש , 6.

 הדוהי הש 4. | אתלברב 0 -- התלברב לבב ךלמ 4.
 1ז:. םביתשוחנב 4,112.  והאיביו 2 7 0
2 :249 ,224 ,195 ,187 ,180 ,154,173 ,150 :112,120,139:149 
 258, 260, 264, 271, 284.,279, 286 ; קונוס 1. לפב ךלמ ל
 הלבב - - והאביו -- לבב והאביו הלבב והאיביו 40.  הלבב , 99--
 סת הלבבב 154. = הנתיו ב. | תיב 9, 126, 171, 201, 659
 תודוקפה 4,112,150, 226 -- תודקפה 72 84, 89.12
 96, 101, זז, 1, ָ,,, 169, 72:17
: 271 ,260 ,204 ,260 2 :253 :262 ,240 ,246 ,7 ,224 ,210 ,195 
 קונזתס 67, 82, 94 06 1ג9. | דעא 4. | םכנתומ 10106 158 -

 ותמ 9421.

 12. שדוחבו 1%8---שדחב 72,116.  ישמחה 2, 2
 96, 116, 126, 180, 224, 253: 9 260. רשעב גו. | שדוחל
 19,172,281. - אוה 178. | עשת -- עבש וסז. ךלמל הנש

 שק. 186 זִקָג- | הנש , 242,262. | רצאנדבובנ 8
 רצאנ דכובנ 126 -- רצנדכובנ 249 -- רצנ דכובנ 89 --ר (ס6 כ
 128 -- רצאר דכובנ "6, 150, 155, 78 7: 2%9, 260, 64
 == רצרדבוכנ 115. | לבב ךלמ 198. 0 ןדא הזבנ 72, 93: 155:
 159,178,180,187,2%9, 264.  דמע -- דמוע 150 -- גם ו9ת6
 עסס6תמ 60646 הוה, 6א קתננמ4 (סעוקווסתס ; 6גתו ףט03תב ץ0069 אתו

 הוה, 6ז קזטעות ףטאפ (6ףטטתזטת) (טתפ [טקזג ע4(טזגה : 2.
 םכילשוריב 96 -- ב , 2%,

 13. ףורשיו 5 204 -- ףורשי 6
 הוהי -- הוחי וה 258. | תאו ז" קונוס לאו 3 - 9.

 לב - - יתב םספ קטפ6ג6. 224. | יתב < תיב 6.

 ז-ריב זול

 לכ ,-

 םבילשורי 6

 2ז]
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 לא זכתוא ךליו טכיחבט בר ןדארזובנ סכתוא חקיו 6
 שכתמיו לבב ךלמ שכתוא הכיו : התלבר לבב ךלמ 7

 : ותמדא לעמ הדוהי לגיו תמח ץראב הלברב

 עבש תרנשב רצארדכובנ קדלגה רשא שעה הז 8
 תנשב : השלשו טכירשעו םשיפלא תשלש םכידוהי 29

 הנמש שפנ ססלשורימ רצארדכובנל הרשע הנומש
 שכירשעו שלש תנשב |: םינשו טכישלש זרואמ 0

 שכידוהי שכיחבט בר ןדארזובנ הלגה רצארדכובנל

 שפנ ירככ קרשמחו שיעברא תרואמ עבש שפנ

 : תואמ ששו זסכיפלא תעברא

 ךלמ ןכיוהי ?רולגל קדנש עבשו זכישלשב יהיו 1
 שדחל השמחו םפירשעב שדח רשע םכינשב הדוהי

 זרא ותכלמ זרנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ

 ם שס יז סא

 201. ץראה 1%-- ךותב םכיאצמנה ץראה םביששו ---

 םכישמח 96. | שיא ;4. | ץראה םבכעמ -- ריעה ישנאמ 8.
 ריעה ךותב -- ריעב 225, זננגס +

 26. םבתא 1, 23, 30,72, 82, 91, 93. 94 96 1
,6 ,294 ,280 ,270 ,271 ,260 ,258 ,253 :195 :182 ,158,173 ,154 
 659 -- לא םבתוא 187 -- םשהבט בר םכתא 150. | ןדא רזובנ

 93: 114,155, 158,178,187, בר קועפס ברבר 1

 ךלויו 4: 72: 84 91, 90, 101, 112, 114, 12

 176, 182,187, 240; 253, 258, 260, 264 : ננתס 128 ; 10166 8

 --ו 0.240 139.  םכתא 1, 3, 23, 30, 82, 80.01:
 116,126, 141,150,154,178,182,2%3, 258, 260, 271, 2ֶקֶס, 283,

,284 

 27. םכתא 1: 3: 4: 30, 72, 80: 91: 94 959 ,
4 ,271 2 ,258 ,252 ,224 ,195 ,182 ,178 ,168 7 

 םבתמיו , 89 -- םכתימיו 1, 23, 24: 30, 72, 84, 01, 01, 96, 2

 נוק, ז16, 126,140, ד 0, פי 187, 195: 2

 252, 253: 258, 200 42 269 ; קזננמס 113; 6 144. | התלברב

 126,1%0,201,246. ץראב רמאיו 187.  הדוהי 5 1%0 -- ההוהי

 93.  ותמדא לעמ 6.
 28. הזו 89 -- הוה 224. | רצאנ דכובנ 126, 158, 178 ---רצנדכובנ

 80,116 -- לבב ךלמ רצארדכובנ 4, 93, 187 -- רצאר דכובנ 2,
 20, 96,155: 25%, 260, 264 --רצררכובנ 24:67, 154, 270, 200 ; תש

 82.99, 128 -- רצר דכובנ 4. ביפלא -- אא פלא

 םכירשעש 4

 29. תנשב ₪15 150 -- תנ 68. 24. הנמש 1, 3,423, 2

1827 -4ָ,ָ.,. .93:94:06 ,91 ,80 ,84 

 224, 252, 258, 264, 271, 270, 284, 286 -- הנמש ו 4. ו

 רצאנדכובנל 8, 201 ; קזנתס 154: !סע6 126 --- רצנדכובנל 400 -=
 רצנ דכובנל 158,182 -- לבב ךלמ רצארדכובנל 30, 72 -- דכובנל
 רצאר 2; 4: 23:93: 96, 150, 178, 157, 258, 260, 264 -- רצאר טק.

 14 91. | םכלשורימ -- םכלשורימ הלגה 3: 96 14
 228, 240, 258, 260, 271, 27, 28, 284, 286, 300, 65, 663 -- הלגה

 188. 84 - [0ק. 186. 168 -- םבלשורימ הלע 260, 271 . שפנ 2

 89 -- וינפל 172. = הנמש , 182 --הנומש
 154, 158,19ף : קחנתס 12. תואמ , םכישלשו 2

 150, 2 םכיתשו 3,155 -- 'נ 10. 4% 4

 29, 30. רצארדכובנל - - (8) - - םבלשורימ , 2.
 20. רנשבא 4. רצאנ דכובנל 158, 201 ; 10766 126 ---

 רצנרכובנל 89 -- רצאר דכובנל 2, 4, 23: 87, 25%

 260, 264 -- רצר דכובנל 96,116 -- רד ₪45 91. | ןדא רזובנ 2
 94, 114: 155; 158, 178, 187, 258 --]דארזוכנ דרכובנ 89 --ןודא רובנ

 96. | םבידוהי / 96 -- 218 154. | שפנ , 22%--- קז1מגס 215 1.

 םכיעבראו 2, 84, 93,139: 141, 150, 182, 105, 201,271 2 ---

 םביעבראא 126, השמח 4

 31. ןיכיוהי 1, 2: 2: 4, 72, 84, 80, 91, 93: 96. 4

,,,, 168,172 ,116,126,139,141,150,154,158 

200 4 200 ,2%8 ,262 ,21 ,230 ,226 ,224 ,210 ,198 ,187,195 

 270: 282, 284, 286, 301,659, 664; קעוגתס 30,82. םםבינשב 6

 תנשב 128.  שדוח , 1 השמחו םבירשעב 08 182 -- טק.

 35 82. | השמחו -- העבשו 14%. | שדחל , 72.  ךדורמ 6
 72: 96, 114,150, 154,172, 182, 187, 253, 2%8, 260, 264 : קזותוס

 139 -- ךרודמ 4, 89,112 -- ךררמ 178,84,17%. | ותוכלמ 4

 .1 2( ןפפפא

 תריבל קדמלש ךלמה השע רשא תונכמה זרחת
 ! הלאה םכילכה לכ שכתשחנל לקשמ היה אל הוהי
 21 דחאה דמעה המוק המא הרשע הנמש (סכידומעהו
 עברא ויבעו ונבסי קדמא קדרשע םשיתש טוחו
 22 זרמוקו זרשחנ וילע זררתכו : בובנ זרועבצא

 לע טכינומרו הכבשו תומא שמח תחאה תרתכה
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 ינשה דומעל הלאכו תשחנ לכה ביבס :תרתוכה .

 21 החור הששו וכיעשת םכינמרה ויהיו :  םינומרו
 24 קיו ; ביבפ הכבשה לע האמ שינמרה לכ
 קרונפצ תאו שארה ןהכ קדירש תא םכיחבט בר
 2% ריעה ןמו :ףסה ירמש תשלש תאו הנשמה ןהכ
 המחלמה ישנא לע דיקפ היה רשא דחא סירס חקל
 ואצמנ רשא ךלמה ינפ יארמ םכישנא קרעבשו
 ץראה שכע תא אבצמה אבצה רש רפס תאו ריעב
 : ריעה ךותב שכיאצמנה ץראה זכעמ שיא סביששו

 צב 1 ע

 80: 2 96, 10, ,,,,,2 1'"נ

 ו 163. כ
5% ,2 271 ,264 1 ,250 ,240 ,246 ,242 ,230 ,228 ,227 ,226 

 ףסס 17, 659 ה תי 663 2 --ה 0ק.1ג 01,128. | רשוהחהנ
 רשא ,187.  תתחת זז.  תנכמה ?ס -- תונוכמה 4: 2 7
 0 178,182,187,264: קונמס 139 -- תנוכמה 2.
 תיב 22%,15%.  תשחנל 116 -- םכתשוחנל 112 -- םכיתשחנל 4

2 ,9 9 .72 

 21. שבידומעה 67, 128, 210, 260, 270, 200 -- םכיָדמעה 0
 -- םבכידמעהו 4, 10, 82, 84, 80,102, 1 160.

 264. הנומש 91, 96,112,150 -- םכינש 1, 80. | המא 17 תש
 רומא 2: המק 283 -- קונוס זרמק 201 -- תרמוק 30

 116, 150, 154,180, 210, 252, 253,260, 1 3, 659 'ק : קזגתס 4,
 ף1 126,158, 182,201 ; !סעש6 178 םטמס . דומעה 1.4, 2
1% 1 ,,,, 99 ,96 :93 .91 ,80 :4 ,72 ,10 

9 .253 ,252 ,224 ,182 ,179 ,158,172,173,175,176 4 

 260, 271 8, 290: עומס 2,82,04,141.  םוחו--פ תנק.18

 המא 2%, 172 -- התמוקו המא 84. | ונבסי -- וניבופי 150 -- ונבוסי
 4, 126, 154,158, 182, 251 -- ונכוסי 112 -- ובבוסי זו( בפי

 ויבעו .. 84- ויבעו -- זיבועו 4 עברא , 91 -- 215

 בובנ \ %4-
 22. תרתובו 4. 72, 96, 150, 158, 182, 264, 270 ; ז!זוס 139 --
 תורתכו זסז. | תמוק 126 -- תמקו 30. - תרתוכה 22

. .601 ,288 ,264 ,260 5% ,224,251 ,150,158,160,172 ,128 
 דחאה 4 םכינמרו 1, 2, 23, 30, 72, 82, 84, )1, 93: 04,

 9, 101, 16 1 ה

 252;195,210, 429 258, 260, 271, 270, 283, 284, 286 -- םכינומירו

 4,158. | תרתכה 1,2 3: 21: 30, 2 82, 84, 80: 91: 93 65

 כ 101, 102 1160 126, 141,149, 154, 55, 9 9

 192, 195: 224, 242, 251: 258, 260, 260, 271, 279, 280, 28 280 ג
 סממס 113. לכה ,201. הלאבו 284 --- םכיעשת םכינמרה הלאכו
 ;ביששו 7 רמעל 158,182: | םכינמרו 2, 22: 10, 82,01נ 2

8 ,252 ,240 ,210 .155,178 ,141,154 ,116,126 ,114 ,102 6 
200 ,280 :279 :271 ,260 

 23. לכל החור ויהיו =בינומהה .1, 2 2
 115,126,144,150,158,172,105, 264, 260, 270, 288,200 ; קזומס

 139 -- םכינמרה לכ םביעשת (ס0א6 55 4 -- העשת 0

 -- םביעברא 116 -- ' 0.14 67.  םםינמרה - - - םםיעשת , 6.
 לכ החור , 6- לכ , 197 -- לבו 116, 201 ; קנווס 4

 שבינמירה 4 -- םכונומרה 2, 2 67, ו, 100,112,115, 2

 1 58,168, 210 264, 200, 271 4, 288, 290, 1'300. | הכבסה

 תנע ביבס לע זו ב

 . 24. תאו . 4 -- באו 283. | הנשמה -- הנשמ 30. | ירמש --

 ירמוש 96,112.
 25. ריעה .ןמו -- ריעהמו 8%. | ריעה -- םכעה 155. | סירס 6

 סורס 18 -- [(0ע66 םירס ו-7 היה -- א\/ה 12 06 1%

 העבשו -- השמחו 126. = יאורמ 4, 182, 26) -- האורמ 24.
 ינפ תא 4 ריעב טק. דג. 1. רפוס 4, 72, 89: 2

4 ,281 ,279 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,253 ,180,182 ,160 ,126 

 9- רש , 182 -- רשה 277, 4. אבצ 252,277, 0.

 איבצמה 2, 72, 89, )6, 112,126, 150, 153, 154, , 2

 1, 210, 224, 227: 240, 252, 253; 258, 260, 264; קזוםוס 19



 6. זְלצ

 זכוי רבד לבב ךלמ תאמ ול הנתנ דימת תחרא

 ! וייח ימ' לכ ותומ וי דע ומויב

 .1 .60 זפפפא

 ! אילכה תיבמ ותא אציו הדוהי ךלמ ןיכיוהי שאר
 2 אסכל לעממ ואסכ זרא ןתיו זרובט ותא רבדיו

 ואלכ ידגב תא הנשו + לבבב ותא רשא םכיכלמ
 4 ותחראו : ויח ימי ככ דימת וינפל שחל לכאו

 7 ב תז 2 ם אס יס א.

 34. ותחראו -- ותחוראו 4, 23, 30, 72, 96, 757%

 182. | תחורא 23, 30, 72, 6, 102, ,,,, 4.

 ונתנ !סעו6 ב. = ךלמ , 180 -- ךלמה 20, 72,182 ; קזומס 1.
 ותומ שבוי דע , 1. | ותמ 40 | ויח

87 8,,+,, ,1 .4 
 210, 224, 2%3, 28, 200, 101 ; קונוס 30. תאו 89.  ןכיוהי 4
 אצוי 3,72,89:91:96:112,150,172,182,253, 258,260,264,301.

 ותוא ף6,102,112,154: קזנמוס + אלכה 4, 72: 6%

 187,198, 201, 210, 25, 258, 260, 60 5, 691 -- אולכה 4

 154:,116,145, 252, 270, 271 4, 401, 659'ק : קומס 6
 150,182 -- אלכ 96.

 42. תובוס 4, 23, 30, 72, 89, 90 0 ,,,,70

 182, 220, 263, 258, 200, 264 קזומס 141: (סד6 139. | תא לע
 ז9- םביכלמה 72: 89, 93, 101, 116, 126, 145, 150 74

 210, 22, 2%3; 260, 264, 270, 271 4,659 'ק, 664, 691 ; קצנתוס

 201, 401: (סזז6 2, 3,091,168, 4. לבבב 4 ףו--לבב 20

: -99 ,84 
 31. אנשו ְףָנ,150,180,182--ה [וק.14= וינפל דימת ₪ 6.

 רימת ,112. ויד [נק.זג= 168 -- ן" 1,2, 3, 23, 30, 72, 84

 ףז: 93: 94: 99.11, ,,, +, 5
:264 ,260 ,258 ,240 ,227 ,220 ,224 ,201 ,198 ,182,195 

 664, 61 ; קזנתס 82, 128, 130,155 1:



2 7 6 0 ₪ 

 15 ףטנפטפ 6809 [טתז 1/3115 10\1.66ם63 ומ 1661626061 1,10901ב

 ן: וא 1

 11601. 02008. 1501, קפצ +0%0מג 6011411 ----- 1, 2, 32 4: 21, 24, 27, 10, 67, 72, 82, 84, 80, 12

0 .145 ,144 ,141 ,130 ,110 ,128 ,126 ,116 ,115 ,114 ,114 ,112 ,102 ,101 ,100 ,9 :96 :94 :92 

 ד 5ס) 153, 154, 155, 150, 160, 171, 1722 171, 175: 170, 170

 201, 210, 224, 225, 220, 227, 220, 240 272420240, 0 0 הק כ ו

 1160. 0006. 1/1511, 1ם 100618 161664618 1 160, 201, 204, 205, 200, 200, 220, 20%,

5 ,152 :351 :342 :437 .336 .112 ,330 .127 :121 ,120 ,319 :318 :313 :400 ,408 ,407 ,401 .207 
4 ,414 ,410 ,400 ,400 :405 .404 :403 :399 ,392 :37% :375 :366 :361 ,360 :359 :350 :157 .156 
49 .477 :476 :475 :474 .471 ,467 .461 :453 ,452 :445 :434 :431 :428 ,425 ,423 .421 ,420 410 

,541 .540 :539 :535 :531 :511 ,510 .526 ,524 ,523 ,521 :519 :515 :514 :506 :505 :494 :493 :491 

5 :597 .596 .590 :557 :5%4 .577 .576 :575 :574 :572 :571 :570 ,562 .560 ,559 :549 :546 :542 
:675 :669 ,648 ,646 ,645 ,642 :630 :637 ,636 ,616,642 ,614 ,614 ,612 ,607 ,606 ,602 ,601 

680, 081, 687, 12 

 11607. 62008. 1מנקע601, סע ?060םמםב ,281 .270 ,277 ,271 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258

-0 300 ,280 ,288 ,287 ,286 

 1160. 2066. 1גק16001, 1 10015 16166018 0011911 ----- 280, 196: 545: 650: 055: 056. 657, 2

| - ,666 ,664 .661 

 113 םוגע0ו]ב ( 5קמב 001009 ףט 003 1,660410065 ) 6 11210 ]6200102 ----- 18, 10, 50, 56: 60, 76, 80, 2

2 ,212 ,211 ,190 ,106 ,181 :7 170 ,151 ,146 ,120 ,125 ,111 ,110 ,100 ,108 ,107 ,106 ,95 

 218 210, ב, 242, 937, 239, 244, 248, 294, 409, 306 425, 329: 335: 338. 339. 340 343: 5%
0 .446 .442 .441 :437 :436 :435 :433 :432 396 .307 :394 :353 300 .370 .360 .368 :367 :365 
12 550 ,540 :544 :536 2 .517 .516 ,513 ,507 ,501 ,480 ,488 .487 ,486 :485 :484 :483 :481 

,617 ,611 ,610 ,609 .608 :604 ,603 ,594 :593 :592 :589 .588 ,586 ,595 .581 .57% :573 :567 :564 
.64 ,641 ,611 ,620 ,624 ,618 

 זז 5 8 02000.

 נג

 ךתקזס81 -- קסע (0(טמג 6028 - ---- 16 [ 7י

 קסע (ססנת 60[ .=--- לז

 1ם 10018 16608 6011 -- 7

 1מקע601 -- 1ת 10615 1016618 00136 -- 3

199 113090 - 
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 ו .

 תרבח :! שתעבראל זכהיפנכו םכהינפו שהיעבר 9
 שיא ןתכלב ובסי אל שכהיפנכ התוחא לא השא

 שכדא ינפ שהינפ זרומדו :וכלי וינפ רבע ללא 10

 רוש נפו םכתעבראל ןימיה "לא ;דירא ינפו
 םכהינפו :ןתעבראל רשנ ינפו ןתעבראל לואמשהמ זז

 תורבוח שכיתש שיאל הלעמלמ .תודרפ סכהיפנכו

 לא שיאו |: קדנהיתיוג תא תוסכמ םשיתשו שיא 2

 תכלל חורה המש היהי רשא לא וכלי וינפ רבע
 קכהיארמ תויחה תומדו + ןתכלב ובסי אל וכלי 3

 תכלהתמ איה םידיפלה הארמכ תורעב שא ילחגכ

 : קרב צצו שאה ןמו שאל קדגנו זרויחה ןיב

 תויחה אראו :!קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו
 זרעבראל תרויחה ילצא ץראב דחא ןפוא קדנהו

 שו ₪ 5

 ז שדחל קרשמחב יעיברב קדנש שישלשב יהיו

 שכימשה וחתפנ רבכ רהנ לע קדלוגה ךותב ינאו
 איה שדחל השמחב : םיהלא תוארמ קדאראו
 4 היה היה :ןיכיוי ךלמה תולגל תישימחה הנשה

 םכידשכ ץראב ןהכה יזוב ןב לאקזחי לא הוהי רבד
 2 ארו = + הוהי די שכש וילע "התו רבכ רהנ לע

 שאו לודג ןנע ןופצה ןמ האב הרעס חור הנהו

 למשחה ןיעכ הכותמו ביבס ול קדגנו תחקלתמ
 קרזו זרויח עברא תומד הכותמו : שאה ךותמ
 תחאל םכינפ העבראו :הנהל שכדא תומד ןהיארמ
 7 הרשי לגר זכהילגרו : שפהל תחאל םכיפנכ עבראו
 תשחנ ןיעכ שכיצצנו לגע לגר ףככ םשהילגר ףכו
 8 קרעברא לע שכהיפנכ תחתמ שדא ודי ! ללק

 ןב

 9% ו

 צב זז םפ 10 א.

 ןהיפנכ 112 -- םבהיפנכב 181 -- םכהיפנבא 96. = ם4תבכלב
 קל כ 0152 2 ונס 95, 107, 10, 8-

 שיא , 89 -- א 1טק.ת85 82. רבע , 28, גס -- קזותס דבע ףס-
 זס. תומדו -- דו גק. זג 129. | 'נפו 3, 181, 106, 223,

 ןמיה 86 -- ןימיה ןימה 29. | ןתעבראל 18, 10, 80, 93: 150 9
 180, 260: קזנתס 50, 05, 141, 154: 1076 4 לאמשהמ 2, 9

 מ 93: 95: 99; 101, 75

 109,100, דזס,1נד,זו2,ד12, ז16) 16, 26, 20,128,

223 ,182 ,181 ,178 ,172 ,170 ,150,160,168 ,158 ,151,154 ,150 

,204 ,288 ,270 ,204 ,260 2% ,244,262 ,242 ,220 :224 

 םבתעבראל 90 20, 72,006, 107, ,,1,,+,,,2

 224, 384, 666 ; קזנתס 15 ; (ס06 82--ן ₪0ק.ז85 2.  רשנ ינפו

 ןתעבראל , 1,30,111,136. םכתערבאל 28, 72, 80, 01; )6,107
 151,223:224,284,110,11%: קתותס 157 -- ת,223--ר תק.

| 4 14 
 11. תרדרפ 80, 91, 264 -- זרודורפ 4, 23, 50, 60, 72,

2 .06 ,182 ,181 ,108 ,161 ,160 ,115,126 ,112 ,100,111 ,108 

 244, 294, 384 -- תדורפ 154 -- ר טק. 85 168. | אלעמלמ
 םכיתש , 1.  תרבח 1, 19, 50, 80, 82, 3, 94, 107,109, 6

 126, 177, 196, 223, 224, 22%, 227, 2%, 200, 270 -- תורבח 2, 9

100,101 ,99 .95:96 ,91 :89 :83 ,76 :72 :67 ,30 ,20 ,28 24 ,23 :4 
2 102,108,110,113,114,115,128,136,119,141,144,149.1 

210 ,191,195 ,182 ,178 175,176 ,170,172 ,159,168 ,158 

 210, 242; 244, 246, 2%2, 258, 281, 204, %4- תרופכמ , 6.

 תא \ 99 -- תא הנהל 19. הנהתיונ 23, 94, 108,110,1וג, זז

 116,128,140, 172, 224, 252, 263, 28, 260, 264 --- .הנהיתויונ 2

,158 ,154 ,151 ,141 ,125 ,112 ,100 ,102 :6 95 :76 :67 ,4 

 168,17ְל,179,182,191, 223,226, 250, 484 -- הנהתויונ 20,

 170 181,242, 2 66% : קזותוס ףז -- הנהותויבנ

 136, 196 -- הניהתיוג 271 4 --ית טק. 13. 139 -- הנ (טק.זג. 2.

 12. 00. 91. לא קס תא 80. וכלי ---- - לאי, קל
 היהי ופכמ 29. | חורה ,128. | אלו 18, ס3,158,182,244, 2

 +6 4. שכתכלב 18, 72; 93, )6, 107, 111, 136,151,

 258,691 -- ]| (0ק.18 168, 4.

 13. תמדו 196 -- תומד תיחה 76. | ןהיארמ 0

 23: 20: 10, 50, 22 76, 80, 8, 93; 94, 90, 101,108,זוס,ווווו

 1ו6,125,126,116,150,151,170,172,ד5,178,ו80,ו82,וסי
 221, 224, 22%, 246, 253, 258, 270, 204, 470, 691 ; קזותוס 2,100

 ז 54, 2ף0 ; תטת6 9 -- ןהארמ 28 -- םכ [טק.זג \ 82.61. שא ,
 20,253 -- שיא 196. | תרעב 28, 30, 80, 82,11א,128,ו78,2420

 2%8, 260 -- תורעוב 2, 80, 93, 95, 96, 107,
 158,181,196, 226, 244, 204, 204 -- תרעוב 110 -- תורעעוב ו
 הארמכ , ז70. | םכידפלה 28,100,102,1ופ,1פא.1פ1, 226,242,

 2%0, 2%2, 263, 271 4, 2ָדֶ, 659 -- םבדיפלה 168, 287ך,
 400 1, 659 ; קזותוס 4. | איהו ,,,,

 224, 2%8, 4)2 -- אוה 178,658. | ןיב קזווווס ןמ 11 -- ךותב 24.
 הגונו 2, 80, 80, 9%, 96, 102, 107, 100, ,,,ָ,,,

 177, 196, 223, 224, 200, 294- שיאל 170, קזוחס ף9.- | אצי

1 ,80 ,72 ,40 

 קדבה 6 14. אצר 28,170. | בושו , 80 -- (סז6 בושי

2% 

 1. הנש םבישלשב יהיו 11008 ו3]סנל. 10, 224. = *ךי) עסא תו]0,

 ף6,99.100,116,126,128,141,144,105,230, 270,280, 2007 65 סת( ; 139 - ץסצ םסמ תוגןסז : 1 2, 3, 23, 24, 67, 82, 80, 1
 = 29: 72 5 258.  השחמב < שדוחל 283 -- דחאב
 שדחל 76. | הלגה 3.300. | רבכ רהנ לע 94. | וחתפנ ₪.

 14(. 126. | תרארמ 80 4:
 2. רשע השמחב 7. אוה 4.95,159.178.182. | הנשה ,

 224. | זרישמחה 1, 28, 20, 50, 72, 76. 80, 82, 01, 93, 96
,1364 ,126,128 ,116,126 .109 

2 ,253 ,244 ,224 ,227 ,181 ,178,180 ,176 525 .159 

 264, 260, 271, 2834, 288, 202, 204, 384 -- תשימחה 2, 4.
 ךלמה ,6 ןיכיוהי 18, 28, 10, 76; 923, 05, 96, 100. 111

 150,158,181,182, 223,384 1076 204 -- ןיכ" 29, 4

 1. היה היה -- היה היה םכדק ןמ האובנ םכגתפ הוה הוהימ 7.
 היה 1% 384 -- ויה 60, 100, 111, 154 0418. 601 ; קנננתס 0.

 יהתו רבכ (0ק.ז4< - רבכא 82. - ןילע [טק.18. 82--ו
 116,154,155,181: 4 1. ךי--' 0.148

 4. אראו 58 107 -- האראו 96,196 ;: קתותס 1ז 6. | הנהו 6

 היהיו 28. הרעש 26 60 -- התע ןכ הרעפ 145. | האב , 28--
 האב התע ןכ 148. ול -- (6) -- ןמ (נק.זג= 2.  ןנעו 6

 116,150,181,196.204,691. | לודג ,170. | תקחלתמ < -.
 הגונו 4.50: 95, 102, 109, ,,, 1,

 106, 224: 244, 252, 294, 384 -- הגונ 112. | ול קנגמס אל 5.

 תומד הכותמו זסֶל. | ןיעב , 80 -- ןיעכ א 115 -- ןיעב ליעב 6.
 למשחה -- ל קוומםס א 12% -- ה , 66%.  הכותמ 196. שאה , 4.

 ף. הכתמו - :

 6. תחאל םכינפ העבראו , 244. | עבראו ף6 191. | תחאל ג"
 --רחאל 115,196. | תחאל םכיפנכ עבראו , 182. | העבראו

 20.76 109, 150, 198. 184: נמס - תחאל 2%-- תחאל םכהל
 10ְד. | םכהל ,1פז -- םבהמ 5,181 : סע 384 -- ל טק

 72, פז -- ןהל 154: קונוס 136 -- הנהל 5.
 .7. םבהילגרו ז" קוס ןהילגרו זז. | ףככ -- ףכב ץוווס 0.
 לע --ב (טק. 18 100.  םביצצונו 4,102, ,: 2 70
 161,181,182, 223, 224, 244, 204 -- כיצנו 107. | ןיעכ 18 4
 8. ידיו 1, 18,190, 50, 60, 72, 76, 80.95, 7: 108,109, 2
2249 ,227 ,210 ,181 ,170 ,151,159 ,150,151 ,14% ;116,12%:136 

 227, 253, 260, 264, 271 3, 294 155: 370, 384. 650 5: 659'קג
 66%, 666, 691 : קעותמס 2, 4, 115, 126, 158, 244: 1075 2
 תטמס 91.  םכדא --ד 1ק.1486 24. לע 6 לא 15%.  העברא
 קחפס 4-- םכתעברא 29.  ןהיעבר 18, קוס 76. ראל םבהיפנכו
 טק. עג= 9- ןתעבראל 18, 76, 15, 180, 223, 244 -- ביבס

 םכתעבראל 4-
 9. תרורבוח 112, 12% -- תורבח 3, 23, 28, 30, 72. 93. 95: 6
1% 2 ,149 ,130 101,108,10,10 
20 4 ,283 ,270 ,278 ,271 ,264 ,251 ,244 ,226 ,181 ,173,179 
 292, 204, 184; 659. | א לא (טק.ו36 82. | לא ,136,170 --לע
 221.  התחא 1,4,18,10, 23, 28, 20, 50, 72, 76, 80,91,94. 5%

 107,ז08,1ז1,116,116,126, 146, 130,141, 144, 149,150
 170,172,17ְד, 182,191, 15,223, 224, 277, 242, 244, 246,
 252: 253, 258, 200, 264, 270, 4)2. | =בהיפנכ קש. +1. 3



 ו

 לוק יהיו ! ןהיפנכ הניפרת שכדמעב הנחמ לוקכ 5
 קרניפרת םכדמעב שכשאר לע רשא עיקרל לעמ

 הארמכ ששאר לע רשא עיקרל לעממו > : ןהיפנכ 6

 זרומד אפכה תרומד לעו אסכ תרומד ריפס ןבא
 למשח ןיעכ אראו : הלעמלמ וילע שכדא הארמכ 7

 הלעמלו וינתמ הארממ ביבס הל תיב שא הארמכ

 הגנו שא הארמכ יתיאר הטמלו וינתמ הארממו
 סכויב ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ :  ביבס ול 8

 תומד הארמ אוה ביבפ הגנה קדארמ ןכ סשגה
 לוק עמשאו ינפ לע לרפאו קראראו זדוהי דובכ
 ! רבדמ

 3% % ל

 ! ךתא רבדאו ךילגר לע דמע שכדא ןב ילא רמאיו

 ילגר לע ינדמעתו ילא רבד רשאכ חור יב אבתו
 שדא ןב ילא רמאו :ילא רבדמ תרא עמשאו 3

 קכידרומה םיוג לא לארשי ינב לא ךתוא ינא חלוש

 א 0 10 א 3.

,283 ,264 ,260 ,253 ,240 ,244 :221 :105 ,178,182,101 

 שיאל , 109 -- שיאלו 28. | םביתש 1%-- םביתשא 96. | תוסכמ 1"
 --! 82:28.  הנהל 1% 204. | הנהל - - שיאלו , 72, 76, 6 7

 116.145,180, 224. | םביתש שיאלו -- םכיתשו קצנמס 1.

 תסכמ 284. תא הנהל ,109.  הנהל 96,18.,2ז.  םבהתיוג 49
 67,108,111, 210, 244: 254,290 -- םכהיתויונ 1, 23, 28, 20, 0

9 ,91,96,100,111,112,125,126,136,159,175,177,182 ,90 

 223: 253, 258, 200, 271 4, 204: קזנמס 149 -- םכהתויוג 95 ---

 קותוס םבוהיתיוג 128 -- םכהיתיבג 196 -- םבהיתויבג 66% --היתויוג
 154-- ןהיתויוג 190, 178,181 -- ןהיתיוג 1. \

 24. לוק 1*-- דיפלה לוק 29. = לוקב 1%-- לוקב 101. = לוקב 2*
 --כ,182 --לאקכ 96. | ידש , 80. לוק 2%--לוקב 14.
 הלומה 1, 4. 19: 50, 76, 80, 80 91, 93: 96: 99 2
2 150 :139,149 ,115,116,125,126,136 

,264 ,260 ,254 ,240 ,244 ,224 ,223 .198 .106 ,175,181 :173 

 קוגמס 94,198. | הנפרת 28, 40,111,182. | םכהיפנכ 00

2 ,110 ,10 ,96 ,03 :80 ,80 ,76 ,72 :50 ,30 ,28 ,23 

9 ,230 :22% ,227 (116,125%,136,154,172,173,178,1802 

 253: 260, 6ז : קזנתגס 126,130, 158 : 06 82--|ה (טק.186 ףמב

 25. 0. 4. 81, 101,100,140,188.  לעממ 28, לס. עיקרל

 --ל 0ק.148 89.  םכדמעב 0.146 105 --ע 65 7 טק.

 הנפרת 28, 30, 93. | םכהיפנכ ז, 2, 3, 18, 10: 23, 30, 60, 72, 6
 80, 802 ב; 96, ,,,,,,%6 150, 155, 2

 22%, 210, 271 4, 601 ; קתוגתוס 28, 158 -- ןה טק. :4: 01 ---
 םביפנכ 4.

 26. לע , 1.
 כ טק. 8. 4

 הארמב , 76. | ריפסה 6%

 וילע ,
 27. האראו :8.  לאמשח 4-- למשהה 28,30,100. | הארמב

 208. שא ;109. | ריב ק.ז88 4. | הארמכ 145. | הלעמלו
 וינתמ הארממו , 50, 76. 4. הארממ 181,196 -- הארמו

 72. :יתיאר 215 7. שא --(10) -- תיב , 2 שא 2"

 --רשא הגונו 18, 96,102,125,136, 150, 182,106.
 204. ול -- הל
 28. תשקה 58

 ןנעה 3 -- ב 00. 14 4

 אסב 158--

 ירשא 1:70. | היהא 1.

 םכויב ; 223 -- ךותב 10. | ןב --יכ

 76. הארמ 28.30."1.  הארמ - - הגנה , 80,178.  ביבס הגנה

 218 :זָב. | הנונה 06, 102, ,,,,,, 81 12

 221, 224,281,204. - איה 100,17ס -- ה טק. 230 82. | תרומד

 -- דובכ 182. | דבכ 284. - האראו \ 223 -- ה \ 28, 10,72, 6

 100,112,158,170,18ז -- תומד האראו לופאו 1

 112,12%6,181,226, 204. -וינפ 89,181 ; קתונתס 204: 6 1

 רברמ -- דובכ ךורב לודג שער ירחא עמשאו חור ינאשתו רבדמ

 ומוקממ הוהי 66%.

 ןנעב קגותוס

 ז. דומע 99,112. | ךלגר 20. 82,150,178. | הרבדאו 4

 ךתוא 2, 3. 4, 19: 76. 53: ,,,,,,,5

 210, 224, 246, 240, 264; קז!תוס 04,128 ; [סזוש 71.

 2. אובתו 114,182,19%. - הוהי חור 178. | ינרימעתו 0

 23, 24, 76, 82,901, ,,,+,,,,,ץ,, 75%

,4 ,260 ,258 ,254 ,253 ,252 ,240 ,224 ,210 ,195 ,178,180 ,176 

 270, 290, 664, 6ףז ; קזנתס 4 --- ינדיזכעיו .

 6 14 נו

 16 שישרת ןיעכ שהישעמו םשינפואה הארמ |: וינפ
 רשאכ םכהישעמו שכהיארמו ןתעבראל דחא תומדו
 17 ןהיעבר תעברא לע :ןפואה ךותב ןפואה היהי
 18 קרבגו ןהיבגו !'ןתכלב .ובסי.. אל .הּפלי שכתכלב

 ביבס זכיניע תראלמ שכתבגו שכהל קדאריו שכהל
 19 זכלצא םינפואה וכלי תויחה תכלבו !ןתעבראל

 : סכינפואה ואשני ץראה ילעמ זרויחה תצשנהבו
 20 חורה המש וכלי תכלל חורה זכש היהי רשא לע
 קדיחה חור יכ שכתמעל ואשני םינפואהו תכלל

 21 סכאשנהבו ודמעי םדמעבו וכלי םתכלב : שינפואב

 חור יכ ספתמעל םינפואה ואשני ץראה דעמ
 22 עיקר היחה ישאר רע תומדו : שינפואב היחה
 = ! הלעמלמ שכהישאר לע יוטנ ארונה חרקה ןיעכ
 23 התוחא לא השא תורשי שהיפנכ עיקרה תחתו

 תופכמ םשיתש שיאלו הגהל תוסכמ שיתש שיאל
 םכהיפנכ לוק תא עמשאו | + שהיתיוג תא הנהל

 הלמה לוק שכתכלב ידש לוקכ זכיבר זפימ לוקכ

 ץ הג 7

 ז+. האראו 18, 80,116,195,196. | ץראב -- ר טק. 8
 תויחה 2%-- תת טק ע84< 2 עבראל 9% -- ר ,-

 16. הארמו 1, 5076, 80, 94, 05: 06, 100, 125, 126, 150 2
 191,182, 224, 244, 258, 204. 66%, 601 ; (סז6 18 -- הארמכ 0

 72 םכינפאה 2, 28, 80, 80,108,111,178, 00 4
 כהישעמו 1% 258 -- ןהישעמו 181,66%.  םכהישעמו ----- ןיעכ

 223. - תישרת 66%. | ןתעבראל דחא תומדו ,19.  דחא --דח
 1טק.זג. 128.  םבתעבראל 4
 271 44, 400, 687, 601 : קונגבס 155,294. | םכהישעמו םכהיארמו
 --עמו םכה ₪00.14 19.  םפהיארמו , 145 -- 55 109 -- ןהיארמו

 150,181, 294, 665 : קותס 28, 76,95,158.  ןהישעמו 150.
 665 : קנתס 158.  ןפאה זז ךתב 1 ןפאה 1

 17- לע -- לא םכהיעבר 2, 18, 10, 23: 28, 20: 72: 76

2 .178,196 ,154 ,111,116,125,136,150 ,0 ,108 1 

 226 ; (0166 126, 4)2 -- ] שק. 18< 4. =רתבלב א495--

 ןתכלב 1,80,139,172, 225, 2443 קזנתוס (, 1. ובלי , 19-
 אלו 18,234. " ובסי 154.  םכתבלב 18, 30, 72, 6

-16 2 

 17,18. ןהיבגו - - אל , 5 !
 18. ןהבגו 93 -- םבהיבגו 19. 23, 30, 80, 9 4

 ומס 5 כ 076 4 הבוגו 80, 956. 7

 19,179, 221,226, 251, 204 -- הבג 196. | םכהל 1%-- םכהל םכל
 29--ןהל 1,181.  האריו---ןהבגו האריו 28.40.  ןהל 181.  שכתובגו

,5 ,1 ,102 ,96 28% 19 

 181, 196, 226, 210, 244. 252: 258, 200, 264, 24 ; קע1תוס 4.
 תוואלזכ 2, 19: 22: 29, 10. 50, 72, 860 95:90, 90,

 108,100,110,111,112,116, 126,128, 136. 4 ו

4 ,251 ,2%0 2 ,242 ,220,230 ,195 ,178,181,182 17 

 254,200 260, 270, 294:  קזנומס 4, 94 -- 10966 םכיאלמ 3 --=-

 תתואילמ 6. םכתעבראל 19. 96, 10, 116, 172, 182, 221, 2
 687 : קוגזחס 116, 155, 201,

 19. תיחה +. םכינפאה 08,111,1:,80פ5ֶ. < אשנהכו 1.

 תויחה 2" (0ק. ג 0. םכינפאה 2, 80, 82, 1089, 4.

 20. ובלי - - םבש , 28, 0. המש 2ג, 80, 80, 06, 116

 ו 182; קזותס 178 ; 06 204 ; םטתס 108 --- םכ קב
 ?4- 1- תבלל 1%-- םכש 150. | תבלל -- בליס

 221 - טנפ 1:ף. | המשו 294. | םבינפאהו 10,800, 120

 116,159,11%. | םכיתמועל 4, 76, 80, 80, 93, 2
 116,116,154,158.159: 223, 251,260,204. | הויחה קנס 5.

 םבינפאב 4, 26, 80 82; ָ,,,,24

 2ן. 00. 181,665. | ןתכלב 19 -- םכתכלבו 196 -- ל טק.

 + 160. וכלי 182.  ודומעי :12. | םבינפאה 4%
 10ס,111,114,115,281-  םכתמועל 4,890,102

 116,136,150,154,158,182,260,204. | םכינפאב 2, ,
.4 ,179 ,108 :9 ,82 

 22. לע גק.ז80 3.  היחה ישאר -- ה י טק." 139. ישאר

 - ר ₪2. 45 3 -- ישאר עיקר היחה זז. | תיחה 831:

 !סע 95, 204- | עיקר , +. חרק 9. ןהישאר +.
 1גז6ע ססמפ. 22 6 23 היחה ישאר לע תומדו 2.

 23. תרשי 240,284. השא --השא אל 24- התחא 0
159 ,155 ,154 ,150 ,110 ,1156 ,111 ,108 ,94 :90 ,80 :76 :30 



60. 1, 

 רמאיו : תאזה הלגמה תא ינלכאיו יפ תא חתפאו

 תרא תולמת ךיעמו לרכאת ךנטב זשכדא ןב ילא

 יהתו הלכאו ךילא ןתנ ינא רשא תאזה הלגמה

 ךל דא ןב ילא רמאיו ! קותמל שבדכ יפב 4
 יכ .: םםהילא ירבדב תרבדו לארשי תיב לא אב 5

 חולש התא ןושל ידבכו הפש יקמע זכע לא אל
 יקמע שכיבר שכימע ללא אל : לרארשי תיב לא 6

 םכא סכהירבד עמשת אל רשא ןושל ידבכו הפש

 תיבו + ךילא ועמשי המה ךיתחלש םכהילא אל ל
 שכיבא וםניא יכ ךילא עמשל ובאי גל "רארשי
 ישקו הצמ יקזח לארשי זריב לרכ יכ ילא עמשל

 תמעל שיקזח ךינפ תא יתתנ הנה :קדמה בל 8
 רימשכ + שחצמ תמעל קזח ךחצמ תאו םכהינפ

 תצלו םכתוא קורות צל ךחצמ ותתנ רצמ קזח
 ילא רמאיו !המה ירמ תיב יכ שהינפמ זרחת 10

 חק ךילא רבדא רשא ירבד לכ תרא סדא ןב
 לא הלוגה לא אב ךלו ! עמש ךינזאבו ךבבלב 11

 רמא הכ שכהילא תרמאו שכהילא תרבדו ךמע ינב
 ינאשתו |: ולדחי םכאו ועמשי כא קדוהי ינדא 2

- 
 0/4 לר

₪ ₪ 

6 

 172, 210, 224, 226, 246, 241, 252, 258, 271 4. | אנהו 2
 182, 22%, 228 -- קוס הנהו

 ז. רמאיו (טק.1ג. 82.  םכדא ,126. תא 1%--ת טק."

 ז26. | ת רשא (טק.145 ?. לוכא 7 175 7 2: 40 20 5

 80.91.94.114.158,168,13,182 -- (סתו6 ולכא 115. | לוכא
 146,176 -- ,5 9353 :91 28% 22 \ 

 182,195:210,260. | הלינמה 4, 29, 060, 4 ךליו -
 רבד !0ק.ז4 82. - תיב [טק.240 82 -- נב 233 6
 1 55: 158, 172: 17315 240 2%0, 253, 25834 םטעס 601 --

 תרי 0. ע8.

 2. ינליבא'ו 2, 40 22, 28, 30, 82, 01, 913 1 6

% ,225 ,224 ,180 ,176 ,175 ,168,173 ,160 ,159 ,150 :149 ,44 1 

 249: 252: 253: 258, 260, 204, 288, 100, 601, 664, 61 ; קתומוס 1

 תא 2" פט 1:6 -- תה 0ק.18. 82:  ,הלינמה 4,168.  תאוה -
 ה ₪. 4 1.

 2. 'לא , 28. | םכדא פמ 20. | הלינמה 4,096,260. | אתאוה

 4. י'נא ;93. | ןתנ 0.8 ז -- בד 227 -- ןתונ 2
 253. = הלכאו , 4 -- הלכואו 112,1%0,264. | קתמל 4.

 4. אב ךל שכדא [טק,18 4 הל 294 אוב

 150.  *ירבדכ קנותגס 158.  םבחלא 46
 ף. אל--ל [1ק.:86 01. לא ן"--לע 29,224:  םבע ,20--
 םכ גק.120 126. התא -- ה 94 -- התא אל רשא 96. | חולש

 תק. 140 139 -- ) \ 28 -- ול טק. 4 -- חלוש
 6. אל 1%-- א נק. 98 96. | םכימע לא , 8.

 לע 224. 2 םכימע 36 ןושל (םק.זג5 זֶק-. | םכימע םביבר ₪ 4
 -- 22 182. | םכיבר ,72. שא --רש [טק.138 1:6. אל

 201. םכהירבד תא 6, 11%, 168, 180, 182, 22%, 226, 228,

 258, 260, 264 -- םכהירבד ןושל 8 -- טק. 36 3- | אל ך" קב
 5 4 םכהלא 96, 154,168.178 - י' טק. 181. 67 -- קז!םוס

 םכיהלא 2. המחו -
 7. יכ - - - אל ,4- עומשל ז12,150- 4
 192. ווא םביבוא 4,72,91; 112, 150,2%1 -- םכביא

 168. | עומשל 4,1ז12,150,283. | ילא , 3 -- הילא 112 -- אילא
 17% -- מטפס ךילא 224. | 'כ 2", 4, 28. | בל א -

 8. הנה -- ה 1% טק. 8 4. כיקוו = 2.
 תמעל 1% 6 2"-- תמועל 4,91,96,112,150,158. | - - - םכהינפ

 תזכעל , 182. | שכהינפ ₪116 שכחצמ 115 -- הינפ (טק. חג(. 6.

 ךחצמ תאו -- ךהצמו 28, 40, 72 ; זומתוס 1.
 9. רוצכ 4, 200 0 7 ןסז, זו, ,% ו

 150,154,168,172, 173,182, 220 2% 8, 664- בתא
, ,)126 .90 ,94 ,1( ,80 ,82 ,72 ,40 ,28 ,23 

 159,168, 182, 105, 224, 246, 253, 258, 200, 283 -- םכתוא =כהמ

 4. | םכהינפמ -- שכהמ 6.

 זס. ילא ,29. | ירבד ,6
 -- ךנזואבו 4

 זז. אוב ףז,ז44,227 : תווס 8
 הלוגה ינב הלגה 93, 195, 224. ךימ,ע 6

 .לא 15+ -

 ךילא א

 זו%5 -'8

 ךמע - - - לא -- לא
 תרבדו

5 2 ₪0 60. 1. 

 שכצע דע יב ועשפ שכתובאו המה יב וררמ רשא
 4 ינא בל יקזוחו טכינפ ישק שינבהו : קרזה שפויה
 רמא קדכ םכהילא זררמאו שכהילא ךתוא חלוש
 5 יכ ולדחי זכאו ועמשי כא המהו :קדוהי ינדא
 +: שכותב קדיה איבג יכ ועדיו קדמה ירמ קריב
 6 לא םשכהירבדמו שכהמ ארית ללא טכדא ןב התאו
 טכיברקע לאו ךתוא םכינולפו שכיברס יכ צרות
 לא םכהינפמו ארית ללא שכהירבדמ בשוי קדתא
 7 ובדותרא::תרבדו | הדמה  ירמ תריב וכ 'זדחת
 : המה ירמ | יכ ולדחי םכאו ועמשי שא שכהילא
 8 ךילא רבדמ ינא רשא תא עמש םדא ןב התאו
 זרא ילכאו ךיפ .הרצפ ירמה תיבכ ירמ יהת לא
 9 החולש די קדנהו האראו : ךילא ןתנ ינא רשא
 זס ינפל התוא שרפיו : רפס תלגמ וב קדנהו ילא

 סכיניק קרילא בותכו רוחאו סכינפ קדבותפ איהו
 ! יהו זדגהו

0 

 1 לוכא לוכא אצמת רשא תא םכדא ןב ילא רמאיו

 ; ללארשי תיב לא רבד ךלו תאזה קדלגמה תא

 שה ת.ז[

 3. רמאו 55 :. חלש 23, 20, 20, 30, 72, 82, 80, 01: 93: 4:
9 ,182 ,178 ,175 ,168 150 ,154 ,150 ,149 ,126 113 ,96 

 227, 240: 253: 259: 0% 264 -- 7 ת.ז 7. ינא ,195-

 ךהא 1, 28, 20, 10, 72, 82, 91, 2 96, 116, 120, 150, 154, 9
 150, 168, 178, 182, 224, 240: 253: 258, 200. נב -- רב

 271 4. =בחגה 28. 20, זסז,ז5ב כ םאומס 72. םכידרמה
% ,154 ,120 52 ,10 ,96 ,94 ,91 ;89 ,82 ,72 10 ,20 ,28 
 171, 210,224, 240,253,260. | ודרמ 1טק.145 99. | םבתבאו ₪
6% 2 .115,139 ,102 ,101 ,4( ,82 ,72 ,10 ,28 

 178, 182, 224, 253: 5% 200, 204, 1 כצע ,
 4. םבינבהו -- שכ טק. 13 9, השק 93 -- השק טק. 1

 139. | םכינפ -- ףרע 93. | יקחוחו 96. | ינא רשאא %
 הלש 22: 28, 20, 10, 72: 52; 52 126, 154, 159: 182 2
 2%3:2ף8,260. | ךתא 28, 20, 10, 82, 91: 93, ,,
 1 54: 159, 182, 221 5 2%8, 260 תכהלא 2 29: 2
 82,96,115.126,150.154,158,1ד-,179. 1. םכהלא 4 42
22 ,+ ,1 :933 .91 82080 .72 ,20 

 178,691 -- םכהי טק.186. גב. | הוי ינדא -- םכיהלא הוהי
 20 ינדא , -

 ף. םכא -- א 0ק.18 4. יכ 1"-- םבא יב 9.
 6. ארית 1% 289. | הירבדמו 101. | םכיברס -- ב טק, 5
 םכינלסו 72, 115: 154, 150: 224,251: 5% 260, 28-86 םכינולסו

 םכה 1%4-- םכינולאסו 4. | ךתא 23.28, 30,723
 ד 54 158, 159, 168, 182, 240; 2 2%8, 200 - ביבר קע ==
 ק 0. 185 2. בשי 28, 30, 72, 93: 99; 159: 168, 249, 32

 קממס 82. | םבהירבדמו 96. - לא 47--א טק." 2:
 םבהינפמו -- ו טק. ג 82. | תהת 10766 1 ב תב יב וקל

.2 .18 
 7. סמ. 96,121,530. יתרבדו 154 -- אתרבדו 91.  םכא
 =בהילא ועמשי ₪ 1ף0.  םכהלא 4, 20, 72 94, 1,
 224,2%0,260. | בא 15.  יכ (גק.148 82 -- טק.180 5
 570. | ירמ תיב 1: 2, 3, 116, 154, 150 1600 75
 224 246, 253, 258, 260, 264, 313: 396, 5192 541: 542 ג 015 3

 תגמס 201 -- תוגז8ַ. 400. תיב 423, 426, 4-
 8. תא 1" ₪07.45 82. - ינא | 224. | מ יהת גק,זג
 יהת ארית 96. | תריבב קנס 96. | ךיפ , 28. | לוכאו 6

 101,126,160,1%4. | ןתנ ₪5.91 9 -- רבדמ 224 -- ןתונ
 93,96.112,115,168. - ךילא -- ךל 6

 9. האראו -- ר 0.145 82.  הנהו -- נהו טק. צח 2.
 ך (גק.1ג6 82. החלש 21,96,116,2%3,258,260. יל ,90-

 וב - הב . תליגמ 5 150, 258, 260

 9, 10. יו + רפס [0ע- 8 4

 זס. שורפיו 112,252. התא 1, 2, 3, 4, 21, 28, 20, 10, 72, 2
, ,102,115 ,101 ,100 ,90 ,94 :93 :91 :80 
0 ,200 ,258 ,246 ,224 ,182 ,178 ,172,175,176 ,168 ,158,159 

 271, אוהו 1,158,178,182 -- הנהו 246 תזה. 660 .
 םכינפב 650 5.  רחאו הילע 6 1 -- ךילא קצגנתס 1
 םםינק 67. 72. 89 99: 109 2 9

 ךי--



0 1. 

 שכש ילע יהתו ! תלצה ךשפנ תא התאו רהזנ 2

 עכשו העקבה לא אצ םכוק ילא רמאיו זדוהי ד: |
 קדנהו העקבה לא אצאו םוקאו :!ךתוא רבדא 3

 רהנ לע יתיאר רשא דובככ דמע הוה' דובכ שש
 לע ינדמעתו חור יב אבתו : ינפ לע לפאו רבכ 4

 ךותב רגסה תצב ילא רמא'ו יתא רבדיו ילגר
 שכיתובע ךילע ונתנ הנה שדא ןב התאו :ךתיב 5

 קיבדא ךנושלו ! םככותב אצת אלו שכהב ךורסאו 6

 חיכומ שיאל שכהל היהת אלו תמלאנו ךכח לא
 תא חתפא ךתוא ירבדבו ! קדמה ירמ תריב יכ 7

 עמשה הוהי ינדא רמא הכ םכהילא תרמאו ךיפ
 ! המה ירמ תיב יכ לדחי לדחהו עמשי

6 4 

 ךינפל התא התתנו הנבל ךל חק שכדא ןב התאו 1

 קרילע התתנו |! םכלשורי תא ריע הילע תוקחו 2
 התתנו הללפ הילע תכפשו קיד הילע תינבו רוצמ

 התאו : ביבס םכירכ הילע םכישו תונחמ הילע 3
 לזרב ריק קרתוא קרתתנו רזרב תרבחמ ךל חק

 התיהו הילא ךינפ תא התניכהו ריעה ןיבו ךניב

 5 0 10 א 4.

 ו, 30. ול הנרכזת 0 -- הנרכזת 4%

 172, 173178, 225 תוגז8. 226 תגגז8. 253, 258, 2600 8, 1 ג

 (ס76 82,128: תטפס 224--נרכזת 145.  ויתוקדצ 6

 126, 158, 178, 264, 659 'ק -- ותוקדצ 115 -- ויתקדצ 72, 7

 150: 152 252; 253, 260, 271 4, 61 ; קתנוס 112, 204; 0166 2

 השע רשא , 6. דימ .

 21. תאו 1. אוטה 1:15 היד 852

 253; 260, 271 4, 356 זת4זַב. 691 ; קתתתמס 115,158. | היחנ 6.

 רהמ אאל 6. | תא 0616 4.
 22. וילע 6. ילא 9 הא וב ילא 60 . אצ . 72--

 ילא אצ 1. לא 866₪ 72--ןמ 2840.  ךתחא 6
, 79 .101,126,150,154:155.158,159 

 23. םכוקאו , 28 -- אצאו 650 2. | לא -- ןמ 40, קזנתס 4
 עקבה 144.  הנהו --הנהו םכש 4.  םכשא 3-  דמוע

 112,1ף0,172,178, 210, 2%2,2%8,264 10706 128.  יתאר 4

 רובכ 6. לופאו ,,,0. .

 24. אובתו 1,809,102.  ינדימעתו 1, 4, 23: 89 2

 זז3,115,116,126,139,150,154, 159,172, 6 17 6

 182, 105: 224, 240, 253, 28, 260, 264, 1. ילנר , 96

 יתוא 1:2, 1123, 115,172,264: קזותס 82,128. אוב 2, 0%=<5

 96 --ךל 150. | ךיתיב ָּג,112, 260, 264 -- ךיתב
 25. תאו ונתנ -- ונ טק. 246 154. | םביתכע 2, 2, 2

.22 2 ,94,126,154,150,172,178,182 :89 ,82 :72 

 אל 93. - םככנותב -- ךותב 4
 26. ךנשלו 8. | קיבדת 28, 4.

 קחוהס ךקה :15. | תכהל ,
 המה -- םםה 1.

 27. 0. 28. 20. 06 66 19 92  ךתהא 72

 96.99,116,126,150,154,158,178,182,2%1,2%8,260. תא , 7
 הכ - - ךיפ [גק.ז85 17%. | םכהלא 1 5, 2 7
 126,1%0,154,158,180,210,224.  ינדא הוהי ₪ 30 -- םכיהלא הוהי

 1 ינדא , 0. עמושה 29,96.101,זז2. | עמש

 ךכיח 96, 126, 150,158 --

 חיכומ -- מ טק. 4

 1. הניבל 4. | תתנו 28,10,72,116,154,195,226,240,26מ
 253, 258, 200, 300, 691 -- הת [טק.ז4. 19. *  התא | 224 ---

 התוא 1, 3, 23, 24, 67, 802 0, 8%

,\, 270,271 ,260 ,264 ,262 ,250 ,246 ,210 ,172 ,168 ,144,155 :39 1 

 290, - תרקחו 29, 101,150 -- התוקחו 172, 226, 228, 1

 -- התקחו 23.182,2%1,258,260,264. - הילע,128. תא ריע
 טק. :4.. 171. | םבילשורי 6.

 2. תתנו 4, 29, 30, 72, 82, ב, 56, ,74 1%

 ז78.195,224. ק"ד 116,126. | הללוס ו 4, 28,400 1

 96, 112,113,1ו5,116, 126,100, 172, 1קנ,178, 176,182, 7,

 243: 249: 269, 270, 61 ; קזנתוס 04 ; [0766 82. | תתנו 72
20% 7 2 ,172 ,160 ,158 ,1%4 :145 ,116 ,115 ,91 ,82 

 691. הילע 4"-- ע 0ק.288. 160. םםירב 4.
 4. לורב - - התתנו , 72. | ריק חתוא התתנו , 14%. | תתנו 9

,2 650 ,260 ,258 ,253 ,224 ,154 10 ,149 116,126,1290 

| 60. 1. 

 דובכ ךורב דודג שער לוק ירחא עמשאו חור
 ז3 השא תוקישמ תויחה יפנכ לוקו : ומוקממ הוהי
 שער רוקו שכתמעל שכינפואה לוקו התוחא לא
 ז4 תמחב רמ ךלאו ינחקתו ינתאשנ חורו : לודג
 ! הירקות :ילע תדחה דיה הוה

 15 רהנ לא כיבשיה ביבא לת קרלוגה לא הובאו
 תעבש שש בשאו םשכש סכיבשוי המה רשאו רבכ
 16 [רעבש ;רצקמ יהיו ! שכותב םשכימשמ כימי
 17 םכדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד יהו 6 שימי
 רבד יפמ זרעמשו "רארשי זריבל ךיתתנ קדפצ

 18 תומת תומ עשרל ירמאב ::ינממ שכתוא תרהזהו

 וכרדמ עשר ריהזהל [ררבד צלו .ותרהזה גלו
 ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה ותיחל העשרה
 10 ועשרמ בש אלו עשר תרהזה יכ התאו : שקבא
 זרא הרתאו זרומי ונועב תצוה קדעשרה וכרדמו

 20 ירכוע קרשעו וקדצמ קידצ בושבו : תלצה ךשפנ

 ותרהזה אל יכ זרומי אוה וינפל ירושכמ יתתנו
 ;רשע רשא ותקדצ ןרכזת תצלו זרומ  ותאטחב
 21 קידצ ןתרהזה יכ קדתאו :! שקבא ךדימ ומדו

 יכ קריחי ויח אטח אל אוהו קידצ אטח יתלבל

6 

 ל 251 תע

 =בהילא - ליבק 0% םכהלא 2 2. 91.92: 94. 25 1260 100%

 169,168 -- היל [גק.24: נס. | תרמאוא 24 --ו 8ם.]1ם. -
 -כהילא ,, 150 --' \ 39, 72, 69

 =-יהיל טק. 4. 139. הוהי ינדא -- חוהי ינרא הוהי 94. ינדא

 20 הוהי , - ןועממשי 2.

 12, יניאשתו :7ס. | לדג 2834 -- לודג חור 384. - דבכ 2.
 הוחי ₪36 96. - ומקממ 1, 72, 82, 80, )4,100, 172,177 9

224, 1- 

 13. לוקו 1%--ו 2" טק. 46 +. יפנכ -- נכ טק. 8

 תרקישמ 154 -- 2 התחא 2, 22, 24, 20, 10, 67, 82, 0

2490 .240 + 116 ,102 ,101 ,4 

 253,2%8,260,264,290.  םבינפאה 28,114,139,159 -- םבינפאהא

 82. | שכתמועל 1, 4, 28, 06,112,115, 158, 258, 2604

 14. הקזח ילע ת.ז 102. | הקזח ילע הקזח 4.
 15. אבאו 23, 28, 30, 72, 01, 99 102, ,,, 0

 253, 258, 260,264. הלגה 168, 250,251.  ביבא--ב 2?
 100. | םביבשויה 89,112,119:258. לא 2"-- לע 2
 םבש - - רשאו 93. | בשאו 28,72, )6,116,126,172,241, 9

 260, 264, 270, 271 4 283 3, 659'ק ; קנס 23
 (סע6 1,158. | המהו 28, 10, 72,150 1%8--המהב 4. | םכיבשי

42,,, ,99 .96 ,04 ,91 ,80 ,82 ,72 ,10 ,28 :23 :4 ;2 ,1 

: 283 ,271 ,204 ,260 ,258 ,22 ,252 ,201 ,226 12 1 

 םבש בשאו , 72 -- [0ק.185 1סָפ. | בשאו - ב ₪.

 םכימשמ ,\ 99 --* ; 9 5 הכותב

 22% --כ 0ק.145 50. 4 בשאו 34 ססת.16 םכימי טק.14= -

 16. םבכימי - - יהיו , 28 | הצקמ -- ץקמ 10. | 201 םכימי 1.

0% ,210 ,204 ,115,139 ,102 ,96 :91 :91 :89 :72 ,30 :20 24 .1286 
-55 :286 ,271 ,270 ,209 

 17. שכדא 175.  הפוצ )6 ''"70: קזותוס 14

 יפמא 3.  התרהוהו 96 -- ת !טק.145 19%.  םכתא 2.4.23, 4

1,852 + 96,114,120 :94 :93 :82,91 ,72 ,40 

 210, 224, 240, 252, 28, 260, 270, 283, 288, 601. | ינממ , 180 --

 כ 2" 0ק.20 1.

 18. ירמאכ קענמגפ תומא 4 אלו ותרהוה , 4

 רהזהל 1,91. עשר אוה ותיחל , 28. | ותויחהל 30, 149, 150 -
 ותויחל 2: 4, 22: 89: 91: 93, 94, 96 1, ,,,6

260 ,258 ,253 ,240 ,226 ,224 ,182 ,178 ,176 :175 :170 ,155 

 271 8; 355. עשר אוה \ 40. אוה יכ :68. | ונועכ קתותס 4.
 ךדימ -- * טק." 22

 18,19. עשר - - (6) - - תומי 219

 19. התרהזה 154, 158, 195, 227, 270 -- 1סע66 ותרהזוה 4

 ועשרמ , 28--שר (טק.185 3.  וכרדמ 28, 260,271 , 4.

 העשרה -- ש , 253 -- העשדה 72 | עשר אווה 24

.1 10766 

 144 24 -- רשאו 1:

 תרא .\ .

 20. ותקדצמ 1, 145.150: קמומס 260 ; 06 1. | לשכמ 9
 258. | אוהו :50. אלו ---.-- תומי \ 4. | תומי --- יכ ,-

 ותאטחב -- ות 0. 46 11% -- ת, 190. | אלו -- אל יכ 180 --
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 ולכאָי הככ הוהי רמאיו ! םהיניעל הנגעת שדאה 3
 עכחידא רשא וכיוגב אמט שכמחל תא לארשי ינב

 אל ישפנ קדנה קדוהי ינדא קדהא רמאו + שםש 4
 דעו ירוענמ יתלכא אל הפרטו קדלבנו קדאמטמ

 האר ילא רמאיו : לוגפ רשב יפב אב אלו התע 5
 עכדאה יללג תרחת רקבה יעופצ זרא ךל יתתנ

 םכדא ןב ילא רמאיו : שהילע ךמחל תא תישעו 6
 כחל ולכאו שלשוריב שחל קדטמ רבש יננה

 ! ותשי ןוממשבו הרושמב זכימו הגאדבו לקשמב =
 וקמנו ויחאו שיא ומשנו שכימו טכחל ורסחי ןעמל ז7

 : םנועב

0 

 עכיבלגה רעת הדח ברח ךל חק שכדא ןב התאו 1

 תחקלו ךנקז לעו ךשאר לע תרבעהו ךל הנחקת
 ריעבת רואב תישלש : שכתקלחו לקשמ ינזאמ ךל 2

 זרא תרחקלו רוצמה ימי תראלמכ ריעה ךותב

 הרזה תישלשהו היתוביבס ברחב הכת תישלשה

5 2 2 6 1. 0 6 27 

 ! ללארשי זריבל איה זרוא קדילע ץררצו רוצמב
 4 תיב ןוע תא תמשו ילאמשה ךדצ לע בכש התאו
 אשת וילע בכשת רשא םימיה רפסמ וילע לארשי
 ף רפסמל זכנוע ינש תא ךל יתתנ ינאו : שנוע תא

 תיב ןוע תאשנו זכוי סכיעשתו תואמ שלש כימי

 6 ינימיה ךדצ לע תבכשו הלא תא תילכו : לארשי
 םכוי סכיעברא הדוהי תיב ןוע תא תאשנו זרינש
 7 רוצמ לאו :ךל ויתתנ קדנשל :כוי ;דנשל כוי
 : הילע תאבנו הפושח ךערזו ךינפ ןיכת שכלשורי

 8 לא ךדצמ ךפהת אלו םשיתובע ךילע יתתנ הנהו

 9 ןיטה ךל חק התאו : ךרוצמ ימי ךתולכ דע ךדצ

 קדתתנו שימפכו ןחדו םשכישדעו "רופו כירעשו
 רפסמ שכחלל ךל סכתוא תישעו דחא ילכב שתוא
 זרואמ שלש ךדצ לע בכוש קדתא רשא כימיה
 זס ונלכאת רשא ךלכאמו |: ונלכאת שכו' כיעשתו
 ! ונלכאת תע דע תעמ סכויל לקש םירשע לוקשמב
 זז תע דע תעמ ןיהה תישש התשת הרושמב זכימו
 12 תאצ יללגב א'הו הנלכאת שירעש תגעו : התשת

 ו תו תום 6 7 0 א

 קוותס 113,172 -- בכש לכא 96. | שולש 4.
 10. (204, 10 6011 ₪ 2 2 260 -- 21 4 , ךילכאמו 0.

 רשא ,128. | לכאת 249. | לקשמב 47 1 1%
 160 ה 158,159,226 ; קזנתס 5. לקש -- םכחל 21-
 םכויה קננמס 4 רע , 72 -- דעו 96, 145, 150 -- לא 4.

 11. םכומבו 180-  .ןיהה וס1ו6 ןיה 1.- .תעמ -=- מ נק, 48 1

 דעו 96,150 -- רע*%

 12. !רגועו 23, 28, 72, 80, 06, ,%7 155,270 -2

 100. 18. 4 םבירועש 4, 23: 72, 93: 90 12 102, 10

 150,1%4.168,178,182,253. ונלכאת קתס 4. | אוהו %
 200. ילליגב 182 -- 'ללבב 112,210 --' כ. 235 4. | תאיצ 2

 178.253.  םכדא 28.93. | הניגועת 23, 112 -- הנגועת 6

 150,182 -- הנינעת 1, 4, 28, 10, 80, 03,114,115,172, 19%, 5
 200 7: קזנתס 82, )1, 141 ; !ס6 4.

 12. לכאי 72 -- אלכאי 9-
 14. רמואו 112. | החא קמתמוס 4 הוהי -- םכיהלא 5.
 שפנ 115. | האמוממ 112,158. - הליבנו : --ו,159. - תלכא
 244.  ,ירענמ 1, 40,101,128,15%, 249,2%0,100. "אל 6
 150. | לוגיפ 430, 93: 150, 224 249, 260, 264 -- (סזו6ש לגפ 1.

 1 <. הוהי רמאיו 23-  הארא 4. תא ךל 182. תא , 4.
 יעפצ 159 --יעיפצ 1, 28, 30, 72, 96, 112,116, 2%3, 258, 260, 4,

 271 4, 659 'ק; קנווס 126 ; !ס06 )4,115,155 --פ טק. ג ףז

 -- יפיעצ ג. = ילליג 72 -- 'לגלג 2 -- '?ילב 899. | םכהלע
 16. רבוש 28,112, 116: 172, 28 ; קזנתס |28 -- קוס רכש

 168 -- תא רבש 1. | םכילשוריב 96 -- םכלשורימ ףפ9 -- לארשיב
 200,200. 0 הבאדבו 99 ([םמשבז 262. | ןתשי | 4

 17. ןורפחי 2. ויחאו , 91 -- ו'חאב 40, 145, 4

 םכנוועב 6. :

 1. תאו 4. התרבעהו 2 200, ךינקזז 2

 146, 150,158,182, 224, 258, 260, 264 ; קזומס 11 ; 06 9

 198. ךל תחקלו , 180. | תחקלו -- ק קזנוחס ַכ 96. | ינזואמ 6-
 לקשמ , 72. | , םכתקליחו 2.

 1,2. רוצנה --(7) - - םכתקל חו [0ק. תג 24

 2. תירישילש 5 112 -- תישילש 6

 5 182,195, 201, 224, 21, 258, 260, 264, 286 ; קז!זוס

 120 -כר הי שלשו 1. רואב -- שאב 14 ריעה ךותב , 6.

 תואלמב ו 6 79 168, 176, 182, 210, 1

 -- ת (טק.:85 144. | תישילשה 4, 23, 91: 933
 ז 00, 154: 155, 172, 182, 201, 224, 240, 24), 20, 25, 268, 0

 קוותס 139 -- תשילשה 6. ברחב -- רח טע. ג 5.

 חורל - - היתוביבס פג: 28. היתביבס 1, 2, 3, 4, 23, 30, 72,
5 ,, ,115,120 ,101,114 ,94 :91:93 .80 

 176,178,1,159,168.172,17%פ5, 210, 224, 240, 24נ, 240, 0

 2%3, 200, 283% -- --= היתביבס ביבס 182. | ז"רישילשהו 3, 4, 23, 4
 פו, 93.96, 99,112,ווב,1ו5,11ו6,150,154,155,179, 208, 90
 2ף0, 2%3, 2ף8, 200, 264 ; קזותוס 139 - תשילשהו 4 חורי

 היתביבס 5 קירא קזוווס 4. הירחא 0.

 3. א תחקלו ןסס,%- טעמ רפסמב < 4- רפסמ 64.

 םכתא ז, 2, 4, 28, 20, 40, 72, 82, )1, 93,94,101,102,1וגוו4

 כ

 התוא , 158 -- ! \ 4, 23, 28, 20, 30, 82, 01, 04, ,,,%6
2000 ,268 ,263 ,262 ,240 ,224 ,182 ,179 :159 :154 ,150 :129,139 

 271 8, 28 -- קמתתס ךתא 96. | ןיבו -- ב 2.141. 67 -- ך ןיבו
 ף-- | תניכהו 1, 28, 10, 72 -- התוניכהו 4, 80, 94, 114,

 7 176, 224, 253, 268, 260, 204 ; קנותס 2,112 ג 6

 82 -- תוניכהו 23: 96 -- ' .172 -- הת 0ק.14₪ 116. תא ,.

 התייהו ז. רצמב 28. התרצו 80,168. | תיבל קזנמס ינבל 6
 2. ךרצ ₪5 הדצ 155. תילאמשה 72. = ריב , 4.

 4, 5. תרא - - - םכנוע 55 4.
 <. ינש -- ותש . רפסמ 28, 40,72 -- ל טק. 148 +.

 %א% םבימי 17% -- םכימיה 150,226. | שולש 224 -- ל 016 מ
 201 --(0ק.146 2%4. - רואמ , 1 תראשנו -- ת

 175. - תיב ןוע (0ק. זג" 24. | ןוע תא 1, 4, 23, 89.94, 12

,227 ,201 ,182 ,180 ,160,176 ,158 ,155 154 ,126,14%,150 

 269: 200, 264, 283, 260, 288, 601, 601 ; קזנוגס 128 ; (סז6 14

 12 תיב (ס6 ינב 1. :

 6. תריליבו 56. | הדצ ₪6 155. | נימה 145, 227 -- ינמיה 1,
9 120 6 ,+ ,0:5 ,00 ,93 ,91 ,80 :82 ,72 :10 4 

,182 ,150 ,176 ,171 ,168 5 ,139 
 201, 224, 520, 242, 260, 204,270, 659.7, 691 --אינמיה 3 --

 תינמיה 253, 258, 260 --ונמיה 150 - ונימיה 246 --ינ* (טק.,14 4
 הדוהי קזנגס לארשי 96 -- ההוהי 03 -- אהדוהי 67.  םביעברא --

 א (גק.ע8 3 -- א םם.1ות. 434. - ב2" [עק. ז41 01180000

 הנשל שבא 2", 226. - ויתתנו 1, 168 -- קוס ךיתתנ 4.
 7- רוצמ , 29- םכילשורי 6. ןיכת -- םבישת 201 תוגזפ.

 ךעורזו 9 / לכ 2,007 2 0 0-0

2000 ,264 ,260 ,258 ,253 ,220 ,224 ,10% .178,182 ,158 ,154 ,150 

 2ףס ; קגמס 113,11%. תאבנו הפושח , 4. | אפושח 210--ו,

.0 ,141,172,17%5 ,100,101 

 8. תרתנ 99. | ךילע םביתובע < 96. = ךילע -- ךל 9
 כיתבע 1. 2, 20. 80/04, 115, 116. 154, 158, 150, 178, 182 2

 28. אל 201. | ךופהת 28 -- םבכהמ ךיפהת 96. | ךדצ לא \
 נס. | ךתלכ 4,128,1509,172,283. ךרצמ 28 -- ךירוצמ 2

4 99: 116 144. 159, 178. 227, 2535 5% 200, 271, 270, 283, 286, ' 

 289, ךסס 1, 6סז , 601 -- ךידוצמ 89, ףסס --ךדוצמ 102 -- ךדצכ

 9. ןיטיח 93: 286 -- םכיטח 72, 96, 150, 153:154: 355 : קנווס
 1583 (סח6 258. | םכירועשו 2. 3, 4, 23, 91, 939,

 150,168, 178, 210, 200, 253, 28, 260, 264, 60 2 --ןירועשו 1:

 לַפו 82 -- ליפו קזומוס 28 -- ןילופו 660 2. | ןחודו 4. 93:90. 2
 ז15,139.150,1509.243. - םכימסוכו 3, 7
 261, 251 -- ןימסוכו 112,150 -- סכ טק. 8: 115. | תתנו

0 2 ,101,115 ,82,91,94,96 :72 :10 ,29 

 172,173:19590 252: 251, 208, 4 םבכתא 1, 2, 4, 23, 28, 3%

2 258 ,253 ,182 ,150 ,150 ,141 (93:94:101,116,126 ;91 ,72 

 260, - ילכ 1290 תחת טו עק. |= =כתא ד 2,

 72; 82; 91: 93: % 96, 101, 116, 26, ,%0) 11 ב 1.99

 172, 182, 2%0, 253, 258, 260. רפסמ םכחלל ךל כ.
 172 6 בכש 1, 2, 23, 28, 10, 72, 82, 80, )1, 93 2

74 ,224 ,182 ,178 ,176 ,126,128,111,154,155,159 ,116,116 

: 659 ,280 ,284 ,283 ,27 ,271 ,270 ,269 ,264 ,260 ,258 2%3 :240 
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 זכינבו ךכותב כינב ולכאי תובא ןכל + ךיתבעות 0

 תרא יתירזו םכיטפש ךב יתישעו שכתובא ולכאי =
 ינדא סאנ ינא יח ןכל ! חור לכל ךתיראש לכ גז

 ךיצוקש לכב תאמט ישדקמ תא ןעי אל סכא הוהי

 יניע פוחת אלו ערגא ינא :כגו ךיתבעות *לכבו
 ותומי רבדב ךיתשלש |: לומחא צל ינא שכגו 2

 ךיתוביבס ולפי ברחב תישלשהו ךכותב ולכי בערבו
 ! שכהירחא קירא ברחו הרזא חור לכל תישלשהו

 יכ ועדיו יתמחנהו שכב יתמח יתחנהו יפא הלכו 1
 ! שכב יתמח יתולכב יתאנקב יתרבד ;דוהי ינא

 ךיתוביבס רשא םכיוגב קרפרחלו הברחל ךנתאו 4
 רסומ הפודגו קדפרח קדתיהו רבוע לכ יניעל ג 5

 םיטפש ךב יתושעב ךיתוביבס רשא שיוגל המשמו

 ! יתרבד חוהי ינא המח תוחכתבו המחבו ףאב

 ויה רשא שהב שיערה בערה יצח זרא יחלשב 6

1 18 )0 

 3 טעמ שםשמ תחקלו : שהירחא קירא ברחו חורל
 4 חקת דוע זכהמו : ךיפנכב שכתוא תרצו רפסמב
 שכתא תרפרשו שאה ךות לא שכתוא תרכלשהו
 : לארשי תיב לכ לא שא אצת ונממ שאב
 םיוגה ךותב שלשורי תאז הוהי ינדא רמא הכ
 יטפשמ תא רמתו : תוצרא היתוביבסו היתמש
 רשא תוצראה ןמ יתוקח תאו םכיוגה ןמ העשרל
 וכלה צל !תוקחו וסאמ יטפשמב יכ ?ריתוביבס
 7 זככנמה ןעי זדוהי ינדא רךמא קדכ ןכל :! שכהב
 שכתכלה אל יתוקחב שככיתוביבס רשא שכיוגה ןמ
 רשא םכיוגה יטפשמכו שכתישע אל יטפשמ תאו
 8 רמא קדכ ןכל ! שכתישע פצל שככיתוביבס
 ךכותב יתישעו ינא כג ךילע יננה קדוהי ינדא
 = רשא .תרא ךב יתישעו |! יוגה יניעל םכיטפשמ
 לכ ןעי דוע והומכ השעא אל רשא תאו יתישע אל

) 0 

 7 ב תק 2 0 0 א 4.

 -- ךיתיראש 158, 225, 226, 227 -- ךתריאש 4.
 11. ינדא םכאנ ינא , 28. | ינא 1". 159,180. | םכאנ , 160 -

 נ ₪ק.1ג6 126. | ינדא הוהי < 4 -- םכיהלא הוהי 82. | אל םבא
 145. תא .154.  ישדקמ קדמ 29.  תאמט רשא 154.  ךיצקש

 94 96, 150, 154, 269, 271, 270, 283, 286 -- ' , 5. ךיתבעת 1,

 72,141,17%, 249: 253, 256, 260 -- ךיתובעות 4
 150: 243, 264, 271 -- ךיתובעת 158. | ערגא אל 28,145 -- עדנא

 200, 658 ; (סעז6 158: םטתס אלו --ו.96.116.  סחת

 1,159,176,178,182, 243 ; 0166 80 -- סוחא - אל , 1.

 למחא 1, 2: 3, 28, 30, 72. 82, 80, 01, 2 ד 2 5 6

2 ,251 :249 :243 20 0 ,178,182 ;172 :159 :155 :154 :129 

2%8, 260, 4. 

 12. ךתשלש 20, 80, 128,168 --- ךיתישילש 4, 96, 154,176 --
 ךיתשילש 101, 159, 224, 260 -- ךיתישלש 3, קזנתתס 82 --- ךתישילש

 23: 72.150,158, 182, 201, 252,258, 264, 601 -- ךיתש טק.

 113 --ית !טק.זג. 112,141 --ךתשילש 60
 173,175, 243 -- ךתישלש 4,102,155, 226 - ךישילש קתותס

 ותמי 246 -- תומי 150. | בערבו -- ברחבו 96, 114. | ולכאי 8

 158 -- קצננגס ולבי 4 ךכתב 159-- ך 29. | תשלשהו %

 40, 260 -- תישילשחו 2: 2 2 89, 91: 932 96. 5%

4 .251,258 ,201 ,182 ,180 ,178 :154,155 ,116,128,139,150 

 260, 288, 601 ; קצנתבס 1 ז-רישלשהו - - ברחב ,
 ה יתבובשס כ ככ 2202 91: 93: 99. 79

.172175 ,168 ,155 ,154 ,150 ,140 ,141 ,116,126 

 246. 240: 280, 2%2, 208, 200 1. תישילשהו 2: 3; 23, 5,

 80, 91. 93:96: 99, 100, 102, 11ב, 115, ו 4

.1 ,288 -. ,ָ,ָ, ,201 ,179180 ,17176 ,15 

 חור לכל הרזא < 4
 13. הלכו -- הרחו ב. 4 אאאא יפא 175. | יתחנהו (טק.136 ז
 -- יתוחינהו 96, 112, 190,176, 2%4, 264, 290 -- יתחינהו 3: 23, 0
 72:93,115,116,126,158, 172,242, 262, 2ף3, 258,260, 286, ףז

 -- יתחונהו 230 --- 'תוזדנהו 2, 24, 30, 67, 100, ,81)

9 ,281 ,271 ,270 ,260 ,2%1 ,240 ,246 ,242 :195 ,168 :156 ,44 1 

 601. | םכב :%-- הב 28 -- ךב 82, קנס 4 - - יתמחנהו

 םכב -- (8) ,4. ינא 298, יתרבדו יתאנקב

 (טק.זג 15%. | יתלכב 5 6 42 7 155:159, 178, 224,

 253, 260 ; קז!תוס

 14. ךתנאו < ס- = הברחל -- ל , 40 -- 06 הפרחל 2.
 הפרחל 3. | םביוגב (טק.36 173. | ךיתביבס 1, 2, 22 , 4
1,,,, ,114 ,101,102 ,4( :91:92 ;89 ;82 :72 ;20 

 ד 50,154: 155: 172 175: 178נ 182, 105, 210, 224, 246,240,

 2%8, 260, 271, רבע יזכ 2: 0.72. דפ 03. 120 0 זו

 ז 55, 159, 168, 175: 176, 251, 2%2, 2%8, 260, 260, 271, 270, 286 -

 דבוע 5. 14; 15. ךיתוביבס - - (9) - --יניעל , 53-
 1%. הפורח 96. | רפומו :ף0. | םכיוגב 93, ו

 ז 54,155: 182, 224,270 נ קחתגס 126. | ךיתביבס 1, 3: 4, 5%

 20, 200792: 82: 80.05: 04: 1010 102, זכו ד
19 260 ,268 ,260 ,210 ,178,182 ,141,154,155,168,172,175 

 283. | יתשעב 1, 3, 72, 80: )1: 93, + 2

 249,253,168,172,17%. | המיחבו 28,96,150,224. | תחכתבו

 6טתנ 11, 14

2% 2 ,250 ,230 ,224 ,141,150,158,178,152,195 ,116,126 
 260, 270, 277: 279: 253: 42 200. ךפנכבב 4

 4. םבחמו \ 93- בתא די(, 20, 282
 1ס0ז, ,2 116,126, 128,110,141, 150, 158, 172, 179, 2
2 ,286 ,284 ,283 270 ,271 ,270 ,260 ,260 ,208 49 :253 ,250 

 6%. תפרשו -- ר , 117.  םבתוא 23, 80,193, 100 2
 164, 168,175: 243 -- ץוווחס ותא ב שאב 100. 14

 אצת , 29 -- 2 5. תיכו

 5. רמא 58 155. | הוהי ינדא -- רמא 182. | ינדא . 4 -- 'נדאא
 6. םבילשורי 96- = ךותב , 24. היתביבסו 1, 3, 23, 28, 0%
12 29 ,126 ,101 ,94 :93 :91 ,80 ,82 ,72 

 ד 54, 168 172, 175: 176, 178, 182, 224, 210, 243, 253, 2600

 202- תצרא 14
 6. רמיתו 2. יתקח 1.2. 4, 2 29, 20; 10, 82, 80, 91, 59

 96, ,,5 וס 2 150, 172, 2

 224, 20, 242, 246, 251: 258, 260, 264. | ןמ 2% 28 -- םכיוגה ןמ

 1. | היתביבס 1, 2, 4, 23, 26, 20, 10, 72, 2 9 93: 949
,175 :155 ,154 ,190 ,140 ,141 ,130 ,126,128 5 

 182, 224,243,250,253,283.  יכ ,210. | יתקחו 1:2: 42
12 2, ,114 ,101 ,96 :93 99 ,82 72% .20 ,29 

 99 179, 182, 224, 242, 240, 258, 260, 264 -- 'תקחבו 4

 םבב 4
 7. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 28. | םככנמה -- םבכתבה 29 --

 ;כתנמאה גז.  רשא :%-- רשאא 96. | םכביתביבס 1, 23,
,?,, 101 .94 :93 ,1( ,82 729 0% 29 

 1 55:172, 175: 176: 178, 182, 230, 243, 253, 264 -- םבבתביבס
 8. | יתקחב 1, 2: 3: 23: 30, 72, 82, 80, 91 4 96.

0 ,224 ,210 ,182 ,178 ,155 ,154 ,150 ,116,128,141 7 

 253, 25%, 260, 270 -- 'תקוחב 4 -- יתוקוחב 96. | יטפשמ תאו --
 ימפשמבו 96 -- יטפשמו 4 יטפשמו 2.

 םכתישע - - - - יטפשמכו ,/ 145, 182, 351: 375- יטפשמבו 22
 114,145 3: קוותס 128 ; סו תבכיתביבס 1, 23, 28, 20
1 ,126,139 933 89,913 ,82 72 ,10 
 155,172,175.176.179 260, 270, 271, 1)6. אל %
40 260 ,253 ,250 ,210 ,201 ,175 ,173 ,168 5 ,1 ,40 

6 : 691 ,575 579 :521,547 :477 :421 420 :396 392 :352 :12 
 542 -- 6196 530, 614 -- 0.145 4,155. - םכתישע טק

 173 -- ושעת :

 ף. אל 1%, 337. | תא 89. | אל 2',גגְ. | והומכ , 93 -- דוע
 40 40 -- והמכ 10 2, 3: 4: 7% 72 82, )1, )4, 100, 101, 2

2 159,169 ,155 ,154 ,140 ,41,144 113,114,115,126,128,1. 
,253 ,251 ,240 ,243 ,226 ,225 ,224 ,210 :195 ,178 ,175,176 

 260, 264, 270, 290. | לכ 250. | ךיתבעת 4, 30. 72, 4
 1 69, 224, 253: 5% 260 ---ךיתובעות 96, 112,126,178,2270 7-0

 271 4 ; קחתוס 139 -- ךיתובעת

 10. ךכותב , 195: 243 ד , 2 םכתבא 1, 4, 0
,178,182 ,176 2 :159 ,154 ,128,141,1%0 ,116 94 

 253: 258, 260, 283 : (סע66 82 -- םבכותב 6. יתישעו -- י 2"

 1 כ. 46- 6. םביטפשמ 1,150,158. | יתיריזו 114,150
 252, 264 -- תרזו 1- לכ . 253. | ךיתיריאש 96 -- ךתיריאש 4

)201247400 5. 7 

 : שכתישע אל ככיתוביבפ רשא יוגה יטפשמכו שתישע אל יטפשמ תאו שתכלה אל יתוקחב -- 5: 7.
 ! כתישע זשככיתוביבפ רשא זסכיוגה יטפשמכו סתישע אל יטפשמו | םשתכלה אל י**אקחב -2



 (0 ג. ז 9

 ינא !כ שכתעדיו שככותב ללח לפנו + שםכישעמ

 שכיוגב ברח יטילפ שככל תויהב יתרתוהו : הוהי

 ןכיוגב יתוא םככיטילפ ורכזו : תוצראב םכיתורזהב 9

 הנוזה שסבל תא יתרבשנ רשא שש ובשנ רשא

 זכהילולג ירחא תונזה זכהיניע תאו ילעמ רס רשא

 ככל ושע רשא תרוערה לא םכהינפב וטקנו
 שכנח לא אל קדוהי ינא יכ ועדיו !  כהיתבעות 10

 הכ ! זראזה קדערה שהל זרושעל יתרבד 11

 רמאו ךלגרב עקרו ךפכב הכה זדוהי ינדא רמא

 ברחב רשא לארשי תיב תוער תובעות לכ לא חא

 בורקהו תומי רבדב קוחרה : ולפי רבדבו בערב 2

 יתילכו תומי בערב רוצנהו ראשנהו רופי ברחב
 פכהיללח תויהב הוהי ינא יכ םכתעדיו .: שב יתמח 3

 ככ לרא םכהיתוחבזמ זרוביבס טכהילולג ךותב
 ץע לכ תרחתו שירהה ישאר לכב קדמר קדעבג
 ונתנ רשא שוקמ התבע קדלא לכ ערחתו ןנער

 ידי תא יתיטנו : םכהילולג לכל חחינ חיר שכש 4

 סם 4

 דס וי זס ול

14 71,,,,, ,0 .82 ,72 ;28 :21 :4 20 

.1 ,664 ,281 ,271 ,258 2499 70 ,182,224 ,180 ,172 ,158 

 וברח 159. | ומשאיו -- א ; 28. | םבכיתחבזמ 1, 2: 4. 23,
.1 6 ,115 ,114 ,102 ,101 ,04 ,1( ;80 :82 :72 

2024 0 ,268 ,263 ,224 ,210 ,182 ,178 :175 :172 ,154 1507 

 %% ורבשנו ָּגִפ -- קממגס ותבשנו ף1. = םכבילוליג 6
 154. | םככינמה 1. = וחממו 93 -- וקמנו 150. | םככישעממ 0

 -- םככישעמ שככינמה 6.
 7. םבתעדיו -- ועדיו 40. | *כ 555

 8. יתרתהו 28, 30, 96, 126 -- שככל יתרתוהו סף. | יטלפ 2
 2 םבכיתרזהב 1, 23, 28, 102,116, 141 -- 30,96 --

 תככיתורזיחבו 0. :
 9. םבביטלפ 158, 249, 293 -- םבבטילפ 93.102,1%9.  יתא ם

 2, 23: 29: 10; 72; 82, 80 01, 02, 06, 114, 1 זוג 20

6 ,284 ,2834 ,271 ,260 ,260 ,258 ,230 ,224 ,195 ,182 :150 :154 
 -- יתו 00.14: 139. | ובשנ קממס רבשנ 2.  רשא 2"-- תרא
 רשא 28.30.72.  יתרבשה קעננמס 126. | תא -- ת גק.צג48 12

 הנוזה . 96 -- ו ; 6 רשא 3" 1- תכהיניע 0:8 4

 םבהיניע םבהיתונוע 93 -- קזומגס םבכיניע 4. תונוזה 1. 4 2

,2589 ,253 ,251 ,224 ,210 ,170 ,93;96,101,112,113,150,176 

 264: קננמס ג, 141 -- תנוזה 114. .  םכהילוליג 4: 93, 6
 1 - שככילולג 195, קנווס 11%, 158 -- ו ,- וטוקנו זס

 112,1ף0, 283 -- םקנ קזנתס םככינפב 15%, 22% : קזותוס

 1%8 -- םבהינפל 176. | םבהיתבעת 3: 4, 23 729, 6
 141, 10,158, 159: 1785. 2 260 -- םככיתובעות 29, 960. 2

 264,284: קזומס 113 -- םכהיתובעת 894:

 10. 00. , 29. אל יכ 115.7 | לא --לע 691. | םכניח 6.
 11. הוהי , 4. | ךיפכב 28. | ךילגרב 28. | חא ; 201 -- חאא
 154. 3 לא !סתחפ לע 72. לכ 72,145.  תרבעת 28, 30, 93 --

 זרובעת 72, 82, 141, 249, 258 -- תבעות 3,116,154, 24
 ברחב ,5- בערבו 1, 2, 2, 93, 101, 178,182, 268 -- בערב*א

 פז. - רבדב 1682  ולופי 112, 0.
 12. קחרה 4, 28, 30,113,115,154, 176, 249. ברקהו 4, 4

 40, 126, 224. | לפי 28, 40,72, 93,126.154,158,182,249,9
 2543 קממתס 1:78. | יתלכו 89,128,150,173,182, 208, 234 ---

 יתיליכו 0. ּ
 14. םככיללח 150,180, 253. | םכהיללג 270 -- םבהילולינ 2

 6 0 1 4 -- םככילולג 2%3.  תביבס ז, 29,
 137,589 246 -- ת (טק. 80 11%.  םכהיתחבזמ
,+ ,1 .94 :93 :91 :80 ,72 ,40 ,20 

 165: 172, 175, 176, 182 -- םכביתוחבזמ 4 ו
 ונתנ -- (12) - - לכב [וק. ז40 141. | לכבו 72

 תחתו ג" קוופוס וחתו 96. | לכ -- ץע , 116,182,ָפ5ָ. | ןנער -
 ר ט.13. 99. התובע 1, 565 ָ,,, +

 קחתמס 82,ף3,141.  רשא -- ר 93.  הוהינ 96, 168, 01,
 251, 258, 260, 264 ; קזווחס 4 -- חוחנ 30. | םכהיללנ ופ,270-=

 םכהילוליג 4, 93: 96, 150 154 7
 14. תתנו 4. תא 1". המשמו , 72 -- מ 1" !טק.זג[
 17גג .ירברמ 14 התלבר 160, 172, 288, 601 ; קזוותס 4; ץו06זטז
 176. | לכב -- ב טק. ז8 ָגְפ. | םכהתבשמ ג -- םכהיתבשמ
 זץ 126,154,176,182,224-- שםכהיתובשמ
 23, 20, 3, 113, 251 -- םכהיתבשומ 94,102, וו

6 0 11, - 6 

 בערו שכתחשל שתוא חלשא רשא תריחשמל

 17 יתחלשו : כחל הטמ שככל יתרבשו סככילע ףסא
 רבעי זכדו רבדו ךלכשו הער היחו בער סככילע
 : יתרבד קדוהי -ינא ךילע איבא ברחו ךב

 6 ו לז

 : ףינפ שכיש שכדא ןב :רמאל ילא הוהי רבד יהיו

 4 ירה זררמאו ! םכהילא אבנהו לארשי ירה 'רא
 הוהי ינדא רמא הכ הוהי ינדא רבד ועמש לארשי
 ינא יננה תרואיגלו םכיקיפאל זרועבגלו םכירהל
 4 ומשנו + םשפכיתומב יתדבאו ברח םככילע פציבמ
 םככיללה יתלפהו שככינמה ורבשנו םככיתוחבזמ
 :כארשי ינב ירגפ זרא יתחנו + םכילולג ינפל
 זרוביבפ ככיתומצע זרא יתירזו פכהילולג ינפל
 הנברחת םכירעה םשככיתובשומ לכב + שכיתוחבזמ
 זככיתוחבזמ ומשאיו וברחי ןעמל הנמשית תומבהו
 וחמנו שככינמח ועדגנו שככילולג ותבשנו ורבשנו

6) 

 יב תני 2

 1, 149: 249 -- תוחכותבו 29, 10, 72, 1, 96, 99, 101, 2
 15, ,+,+, 5 0 קוק 220 2020220

 270 -- תחכותבו 2. 89: 935 94 14.15 228, 28. .
 המיח 28. 72: 96. 150: 224- :

 16. תא , 4%. אשה גזע כשרה ,זז6,. פ5חב
 --ה (0ק.135 3. וה רשא ,30-  רשא 1%-- ברחב רשא

 ויהי 29. רשא 24 חלש 145. | םבתוא טק. 24. 2--ו.
2 ,102 ,101 ,96 :94 :93 :91 ;72 ,67 29.02 :20 :24 :21 :4 :2 1 
 116,126, 130, 141, 182, 250, 253, 200, 270, 204, 200 -- םבכתא
 150,224: קזוותס 82.  ףיסוא 50412 260, 4

 -- ףסוא 4. 23: 29; 89 53 158,173, 224, 2583: קנתס
 141 -- ספא 5 םככל -- םככילע 28, 30. .םפחל - חט.

 +1 24 - בכל 129-
 17. בער--הער 271.  הער -- בער %- ךולכשו 1, 4, 23: 4%
 20, 72, 89: 91, 93.10, 126, 1%0נ 154, 155.19 934
 168, 175, 176, 180, 182, 224, 241, 249: 0% 264 : קזותס 943

 +0706 2,141 --קננמוס ךולכש 96.  איבא--איב [0ק.146 1 --יבא

 2. םכדא ןב ,96. = ךינפ ,115- | לא -- לע 286 -- א
 4. | םבהלא 101, 126, 150, 15, 178, 260 -- וילע 249 -- םבבילע

 99 - םכהילע 1, 72: 96, 102, 115, 224,250 ; תטחסס -
 4. ינדא הוהי ₪ 28,118 -- הוהי הוהי 29 -- םכיהלא הוחי 1.

 ינדא 1%. 4,113- | הוהי - - הכ , 180, 243.  הכ יכ 30. | תעבנלו
 182. | םביקפאל 1פפ -- םביקיפאלו 101,150,258. | תרואנלו 0
 0, 113: 145: 154. 172: 173: 198, 300 1 - תרויאיגלו 53
 224, 2ף2, 270, 691 3 קזגזמס 141 -- תוואיגלו 243 -- תיאגלו 23 --
 תוואגלו זסז -- תיאיגלו 225 -- תיאנלו 264 -- ואי גט, 18. 01 --
 תויאבלו 1, 3, 28, 72, 89: 93 52 116, 126, 14, 150, 159, 29
1 ,288 ,4 271 ,200 ,25 ,249 ,220 0 ,182 ,180 ,179 ,176 
 659,664: ץוגוחס 82, 201 -- "ראיגלו 225. נא יננה טק. דג[
 173. הנה 96, 115: 154: 225: 1 4, 400, 61 -- ינ 0.

 צג. 72.  'כנא 96. יתדבעהו 180. | םבכיתומב תא 224 - |
6% ,175 ,168 ,+ ,114 ,91 ,82 ,72 ,20 ,1 

 179, 182, 226.25: 260 -- כ 110. 184. 4
 4. םבביתחבומ 1,2: 3: 4: 2 28, 40, 72, 82, 80, 01.93: 2
2 ,179 ,17% ,168 99 :114,115,116,141,149,150,154:155 
 210,240,2%2, 28. - םבכיללה -- לח טק. 19. םכביללג

 1סז , 262 -- םככלולג 1, 28 - םככילוליג 96, 1504
 ל. הא ד" ל 200- | | ןתבחילולג נפל \ 178. .* םכהיללג 2 4
 -- םכהילוליג 96, 194 -- םככילוליג 4, 150 -- םכבילולג 23, 26: 9

 102, 11ף,158,180) 225 - 2 טק. 4 6. יתירו
 יתיריזו 96, 150, 154 -- 'ר [טק.146. - םבכיתמצע 1: 3: 4: 2
2 ,1789 2 154,172 ,150 ,114 ,101,102 ,94 12 2% 722 ,20 

13 ,271 ,264 ,260 ,258 ,253 ,252 :240 ,246 :7 210 ,196 
 יתו ק.14 141 -- תו טק. זג5 155. | תביבס 3.23, 28,

 4, 01,115, 116, 144,154, 195: 249. | םככיתהבזמ 1: 3: 4 39
9 :155 ,144,150 ,141 ,118 ,101,102 1,945 ,82 ,72 400 ,28 

 179,182, 105, 210, 224, 252,253, 10 281 -- םלשורי -
 . 6. םככיתבשמ 4, 30. 2: 89: 93: 114, 126, 159,172. 2

 -- םככיתובשמ 1, 3, 82, 150, 195 -- םככיתבשומ 2, 29,
 סו, 1ז5,116,128,141,144: 226, 253, 283 -- 06 שםכהיתבשמ
 1%4. | םככינמח -- (8) - - הנמשית ו. תג 141. -הנמשת 1,



6004 5. 1. 

 יכ שכתעדיו ןייהת ךכותב ךיתבעותו ןתא ךילע
 אצ האב הנה םשוה הנה !!הכמ הוהי ינא 0
 6 סמחה : ןודזה .חרפ קדטמה ץצ קררפצה גז

 זכהמהמ אלו םכנומהמ אלו שכהמ אל עשר הטמל
 קדנוקה םשויה גה תעה אב :!םשהב הנ אלו 2

 ללכ לא ןורח יכ ללבאתי לא רכומהו חמשי לא
 דועו בושי אל רכממה לא רכומה יכ : הנומה 3

 בושי אל הנומה לכ לא ןוזח יכ םכתיח םכייחב
 עוקתב ועקת |: וקזחתי ל ותיח ונועב שיאו 4

 לכ לא ינורח יכ המחלמל ךלה ןיאו לכה ןיכהו

 רשא תיבמ בערהו רבדהו ץוחב ברחה |: הנומה 5
 :ונלכאי רבדו בער ריעב רשאו תומי ברחב הדשב

 זרויאגה ינויכ םשפירהה לא ויהו םכהיטילפ וטלפו 6

 לכו הניפרת זכידיה לכ ! ונועב שיא תומה םכלכ ז7
 זשכתוא התסכו שיקש ורגחו !שימ הנכלת שיכרב 8

 קכהישאר .ללכבו קדשוב זכינפ לכ לאו זרוצלפ
 קרדנל שפבהזו וכילשי ?רוצוחב םכפסכ : החרק גט

7 0 60. 

 רבדממ המשמו הממש ץראה תא יתתנו שכהילע
 ; קרוהי ינא יכ ועדיו שכהיתובשומ לכב התלבד

2 

 : הכ זבדא ןב התאו +! רמאל ילא הוהי רבה ח"ו
 לע ץקה אב ץק לארשי תמדאל הוהי ינדא רמא
 3 יתחלשו ךילע ץקה התע :!ץראה תופנכ תעברא

 לככ זרא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא
 4 יכ לומחא אלו ךילע יניע פוחת אלו : ךיתבעות
 םתעדיו ןייהה ךכותב ךיתובעותו ןתא ךילע ךיכרד

 הער קדוהי ינדא רמא הכ ; קדוהי ינא יכ
 0 ץקה אב אב ץק : האב הנה הער תחא
 שו- ךילא .הריפצה קדאב : קדאב הדגה ךילא
 דה .. קרמוהמ שפויה בורק תרעה קצב ץראה

 8 יתילכו ךילע יתמח ךפשא בורקמ התע |! שירה

 לכ זרא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא
 9 ךיכרדכ לומחא אלו יניע סוחת אלו : ךיתובעות

 ית

 7 ב תק ₪ 2260 10 א

 -- ךיכרד יכ 116 -- קוס ךיכרדב 28. = ךיתבעתו 2, 4

 נז ,120) 100,160, דקל 182, ל 260 -- ךיתובעותו 32 2

,4 ,262 ,244 ,242 ,210 ,144,175 ,96,100,112,130 :91 ;67 ,24 

 260, 270, 271, 290, 300 1% 659 : קזותוס 141 -- ךיתובעתו 8

 178.  ךכתב 115,159. הייהת 4, +

 182, 22%, 271 4, 601 ; עומס 82, 201 -- וייהת קונתס 128 --[

 10.4. הכמה 4

 ז0. | םכויה 5 89. | הריפצה 30, 72, 80, 91.93.96. 2
,227 ,226 ,224 ,210 ;195 72 15 

 242, 253: 255, 260, 264, 260. 271, 283 ; קעננתס 2, 94, 12

 154: (ס 0 ץצ -- צ 0.24. 54 ןדוה

 ןז. םכנומהמ אלו \ 4. | אלו :"--ו. 96.  םכנמהמ 27

 2%9,260 -- םבתמ המ 96. | םכהימהימ 96 -- םכהימהמ - 4, קעותוס

 94. הנ \ 4, 249 -- חנ 176, 251, 260, 264, 311, 192, 396, 417,

 11% .7 קוגתס 82, 327: 356, 476 ; !06 466, 490 -- הונ

.7 ,283 :173 ;96 ,1 
 12. הנקה 26,30,72,154,159 --נו [טק.ז48 130.  רכמהו 8%,

230 ,176 ,172 ,168 ,159 ,144 ,128,141 ,100 ,80 ,82 2 

 271,300 -- ר (ס6 ד 158.  ולבאתי ₪ 11%. | ןוזוח ל

 הנומה -- נ טק. 18

 13. רכמה 28, 20, 30, 67 12 168 176, 21070
 242,243,2%1,252,271,300. לא ג%--לכ לא 3. בושי

 דעו 4, 28 -- דועו רכממה לא .
 126. | םכתייח 1: 2, 4, 28, 30, 80,923,06,116, 150 42 8%

 168, 210, 224,220,252 ; קנתס 11,115 כ 006 139. ןווה קב

 180 3 -- ןורח 93, 180 -- וז טק. 8. 4 שיא 4. ונוועב
 20 אל ותיח , 6. ותייח 150, 14, 158 -- ותיחו

 אל 3%-- אלו 23, 28,201 ; םטתס

 14. עקתב 149, 250, 258, 260 -- 28 ףג -- קת טק.13 4
 ןיכהו לכה ₪ 96 -- לכהו 72. = ןכהו 182,251, 260,264 --ן טק.

 18[. זזף -- (06 ןיבהו 4 ךלוה 4.23. 28, 0 91. "2

2604 ,268 ,253 ,262 ,224 ,105 ,112,114,115,116,150,182 

 260 270, 271 : קזותס 04.  הנורח 1 --ו , 283 --ןורח סב --נ

 1טק.ז4: 11%. לכ , 226 --לכ לא 72.  הנמה 28 ---הונומה 6.

 15. ץוחמ 6. "רבדה בערהו < 224. | בערהו -- בערה טק.
 14. תיבמו 2. תומי , 93- בערו 2.

 16. םבהיטילפ וטלפו -- יתוא םביטילפ ורכזי 650 11. | וטילפו 4.
 םכהיטלפ 2 94:96: 2 269 -- םכהטילפ 4, ,ָ,,6
 -- קזנמס םביטילפ 4 לא -- לע 93,158, 10%, 271 4 200 ;

 תטתס 1:49. | יניכ 29. | תואנה 28 -- תויאיגה 3, 82, 04, 99, וס,

 111,114.155,182,15,210,227,246 0 קזונמס 141 -- תואינה 4.

 םכלוכ 2; 4,93,150,1%8. תמה 2%8, 260 -- תומוה 2, 4, 23,
9 ,253 ,226 ,173 ,172 ,168 150 ,150 ,144 ,139 ,112,126 ,96 

 269, 271 4 -- תמוה 4. אאונועב 4

 17. הנפרת 72, 4. םכימ םבקיר 4.

 18. ורנח 150.  םכתא ז, 2, 3, 29, 20, 10, 72, 82, 80,023: 4

 06, 101, +, ז 58, 159, 172. 182, 19%: 243,

 251: 259, 260, 270, 28 -- תו (טק.ז4מ 149. לא 8%
 201. השוב , 1.

 19. םכבהזו וכילשי תוצוחב שםכפפסכ םכבהזו םכפסכ היהי הדנל < 4.
 תצחב 126 -- תוצחב 2, 28, 20, 40, 72, 91, 933 +,

 < .חוהי םכאנ בושי 224, 271 4, 4.

 160, 158,178, 210, 29 -- םככיתובשומ 258, קזותס 105 ----

 שבביתבשמ 28, 30, 72 -- ובשו טס. 45 141. | ועדיו-- ד קזותוס

 ע וז. תא כופלב הוהי , 4

 2. התאו 173. | ינדא הוהי < :4%. - ינדא -- א קזותס הי 1.

 הוהי -- םכיהלא 226. = .תרמדא לא 154 -- דאל טס. 4
 אב ץקה אב לע -- לא 224. | עברא 3, 29, 6

 126,150, 154,182,210,224,2%50, 282, 271 4, 650'קכ, 1.

 2. התעו 96,246 : קענמס 1. ךילע 1% קומו ךילא 6.

 ךיתטאפשו ךיכרדב 4,320 ; קענתס 120 ; ץ10600 4.

 ךיתבעת 4, 30 72: 94: 115: 159,178, 224, 288 -- ךיתובעות
2642 ,250 ,246 ,243 ,210 ,176 ,168 ,156 ,128 ,126 ,100 ,99 :96 ,67 

 260, 270, 271, 284, 290, 400 1, 669 -- ךיתובעת 150, 2109 +

 2:4, ךיברד -- (זז:) - - תתנו ,4.

 4. סחת 1: 4: 94,149, 159, 224, 241, 240 -- ת טק. 85.
 ךילע 150."1.  למחא 23, 20, 10, 72. 80, ,,

 16 0 141,154,159,172כ 178,182, 210, 224, 270, 201, 2

 258,260. = ךילע ךיכרד יכ -- ךיכרדכ ךילע 96.  ךיכרד יכ
 ךיכרדכ 28.30,150,1%4,180,249.  'כ 1",ז4ְפ. ךכרד 159--
 קזומס ךיכרדכ 126. | ךיתבעתו 23, 72, 82, ,., ,,,0

 224, 253, 258, 260 -- ךיתובעתו 141, 210 -- ךיתבעותו 2: 3 4%
72 ,182 ,176,176 ,172 ,154,155 ,114,139 ,102 :93 :91 :80 :20 

 2%2, 3. הנייהת 93, 114, 115, 126, 140,150, 182,224, 20

 249, 691 3: קמנמס 141,158: תטתס זףף --ן] קתתס ו 4

 % הוהי
 5. הכ 55 3. | רמא 515 20ז.|  ינדא \ 20 -- ד קנווס 1 .

 הוהי ,6 הער 1* קזומס תער ,. רהא 21, 30, 06,

:1 :255 ,207 ,288 ,271 ,260 ,258 ,226 ,182,224 ,158,168 ,53 1 

 471, 587 תוגש. 601, 616 0 (סת6 4,28 ; םטתס 108, 201, 4

 5-9. הוחי -- (58) -- הב 4
 6.אב 2". 145,176.  ךילא ץיקה ץ ₪טק.:38 173. | ץקה 6

 126 -- [' טק. 80 115 -- ץיקה ךילא 150. | ךילע 0%

 159, 225 : קתומוס 28 --- א טק. 18 4.

 7. הרפצה 4, 23, 04,101,22%, 2%2,271 4 ךילע 9-

 בשי 0, 72, 126, 150, 182, 224, 253, 258, 260, 264, 283 -- |י טק.

 13. 139. | האב קמתוס 126,175. | םכע 158. | המוהמו 23 -
 המואכ 4. דח , 28 -- רה 1.

 8. התעו קזותס 4 ברקמ 82. | ךופשא 2, 4, 21, 28, 0

 96, 99, 100,102 ,,+,,,,,ץ,%6

,288'1 ,271 ,260 ,264 ,268 ,252 ,251 ,250 ,240 ,246 ,241 ,210 

 2סס 1, 650 : קתתס 04,230.  יתמח תא 101,240. --- ךילע

 ךיתטפשו ,99- = יתלכו 28, 04,159, 182, 249 -- יתיליכו 96, 1ףס ;
 זותס 2 -- *תליכו 4. | פא (06 יתמח 201. | ךיטפשו 1.

 ףיברדב ,\ 126 -- ךיכרדב גז, סת 139. ךיתתנו 156. " ךיתבעת

 20, 72,172,178,182, 251, 2%8, 260 -- ךיתוכעת 21 -- ךיתבעות

 2נ 4, 82, 80, )1: 94: 99:101,102, 14,115, ול

,260 ,242 ,210 ,224 

 9. סחת 82, )4, 226, 243, 2%, 268, 4, %יניע 24 -- יניע

 ךילע 2 -- ינוע ךילע 146 -- תג. 4 ךילע 1. למחא 1, 2

4,102,111,115,116( ,1( ,82 ,72 ,10 ,20 :23 :3 

 182, 230,241,251,253,260, ךיכרדכ ךילע < 96. | ךיכרדכ , ז

 ו
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 הארמכ תומד הנהו האראו : הוהי ינדא די םש 2
 הלעמלו וינתממו שא הטמלו וינתמ הארממ שא

 די תינבה חלשיו : הלמשחה ןיעכ רהז הארמכ 3
 ץראה ץיב חור יתא אשתו ישאר זרציצב ינחקיו
 שכיהלא תוארמב המלשורי יתא אבתו םימשה ןיבו
 סכש רשא הנופצ הנופה תימינפה רעש חתפ לא

 הוב שפש קרגהו "והנקמהי האנקה "למס בשומ :4
 ! הרעקבב .יתיאר רשא קדארמכ "לארשי יהלא

 קדגופצ ךרד ךיניע אנ אש שכדא ןב ילא רמאיו 5

 חבוזמה רעשל ןופצמ הנהו הנופצ ךרד יניע אשאו

 עכדא ןב ילא רמאיו : קדאבב הזה האנקה למס 6
 רשא תולדג תובעות סכישע שהחמ התא קדארה
 דועו ישדקמ לעמ הקחרל הפ סכישע לארשי תיב
 לא יתא אביו ! תולדג זרובעות קדארת בושת
 רמאיו ! ריקב דחא רח הנהו האראו רצחה חתפ
 הנהו ריקב רתחאו ריקב אנ רתח םכדא ןב ילא

 תובעותה תא הארו אב ילא רמאיו :דחא חתפ 0
 ! ;רפ שישע שה רשא תוערה 10

 ילולג לכו ץקש המהבו שמר תינבת ללכ קדנהו
 ! ביבפ ביבפ ריקה : לע קדקחמ לארשי  זריב

00 4 

 6 דיס ואו

 2. האראו פ₪ ג. = וינתמ הארממ -- וינתממ 96. הארממו 23,
 221. וינתממ 4 שא 2" קונמס שיא 80 -- שאנ 4

 וינתממו -- וינתמ הארממו 182 -- וינתממ 15%..= הלעמלו -- הטמלו
 הלעמלו 23--ל 1" 00.45 3. רהוז 4, 5 0 94, 96, 2

 1 1 179, 23, 268, 2600 4. ןעבא 11%. | הלמשח

 96 -- קנגממס למשחה 4 8
 3- תיציצב 72,96,112,182 ; קזותוס 1,115 : 0:6 139 -- תיצצב

 שאר 28.  יתא 1%--יתוא 91,96,112,11%.  ןיב -- ןיב יתוא 6.

 םכימשה -- םכימשה המילשורי 96. | איבתו סב, 160, 227, 5
 601. | יתוא 1,91,06,112,115,264. - המלשרי 3 --- המילשורי

2242 80 ,72 ,158 ,160 ,115 ,112 ,102 ,90 :07 :82 :72 :22 

 252, 253, 28, 260 ; קצות 171 ; םטתס +4 תרארמב 89.

 159,172 -- תוארמכ 99,112. | לא , 28. | חתפ \226.  רעשה

 246. - תמינפה 115,253. - הנפה 4.72,
 158, 159. 5 הנפצ 72,141,159, 4

 בשומ למס < 96. | בשומ , 158.  הנקמהו ב, 190 -- אנקמה %)
4 ,225 

 4. יהלא הוחי 224. | יתיארמכ 6.
 5. רמאתו - אנ ; 28.  הנופצ 1% 27-- ו, 0
 הנופצ - - אשאו , 72, )3, 100 השאו 260 -- ךיניע 2

 ךרד 2%-- ךרדא 144. האנקה ,154. | הזה , 28,145. | ךרד
 האבב 4 -- האיבב 72, 1 ,1,,,,

182,105, 224, 251, 2559, 4% 264, 271 4. 

 6. האורה 80,112,115,182. | התא , 24. | םכהמ -- םבה המ

 96, 178, 242, 271 4, 283 4, 659 'ק, 601 ; קחונתס 5% 158 ג 6

 72. | םםישוע 82,112. | תובעת 159, 178, 246, 2%1, 2%8, 260 --
 תבעות 2, 3, 28, 101, 114, 115, 210 -- תכעת ף4-- תוביעות 1

 תלדג 3, 4,101,115, 210 -- תולודג 21. 72, ו,
 116, 150,154,176, 182,195, 253',224, 258, 260, 264 -- רלודנ

 2,410. תולדנ -- (11) - - רשא ,5- םכישע , 28 ---

 םבישוע 1: תרובעת 159, 178, 246, 253, 2%8 -- תכעות

 2; 23: 28; 94, 114,115,150,154,182, 4. תלדנ זו%,1%4--

 ז-רולודג 4: 23: 72; 91: 93: 94:96, 101, 112, 16,126,130
 182, 224, 21, 2%8, 260, 264; קזותוס 82 -- תלודג 8, ו 9

 7. יתוא 1, 96, 112,113, 251,258, הנהו , 201. | רוח

 4, 23, 72: 95 6 126, 224, 2%8 -- קזומס דח 1 0 -- 6

 ךה 3- ריקזמ קוותוס

 8. ילא , 8 -ל םכדא ןב , 6 רותה 6.

 ריקב רתחאו , 72.  רותחאו 8 ,96,112,116,126, 150,251; 6

 2. תחא קעותוס 3, [סז6 4

 9. םכדא ןב ילא 89,154--ןב ילא 4. אוב 6,101,150
 260, 264,270. | תבעתה 899, 159 -- תובעתה 3,

 246, 249. 253 -- תבעותה 2, 3, 4, 23, + ו 1

 182, 210, 268, 260 -- תבעותו 4- הלאה תוערה 198 -- יעה

 תוערה 6- המה ף6, קזווגס בישוע 2

 זס. אבאו 3, 28, 20, 40, 72, 1, 93, 94,115, 7%

 182, 224, 253, 258,260,264. | לכ תינכת א 96. | תנבת ב.

 ואיי 0-7

 | הדאראו אובאו
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 תרבע שכויב םכליצהל לכוי אל םכבהזו םשכפסכ היהי
 יכ ואלמי צל שכהיעמו ועבשי אל םכשפנ קדוהי
 20 והמש ןואגל וידע יבצו :קדיה שנוע ושכמ
 ויתתנ ןכ לע וב ושע סכהיצוקש שכתובעות ימלצו
 לז יעשרלו:זבלי-שייזהדיב ויתתגו = + הדנל שכהל
 22 וללחו שכהמ ינפ יתבסהו + הוללחו ללשל ץראה
 23 קרשע |: קדוללחו זםכיצירפ קדב ואבו ינופצ תא
 ריעהו .שימד טפשמ קדאלמ ץראה יכ קותרה

 24 קרא ושריו שכיוג יער יתאבהו ! םמח קדאלמ
 ! סכהישדקמ ולחנו יזע ןואג יתבשהו םכהיתב
 קדוה לע קרוה + ןיאו םכולש. רשקבו אב .הרדפק

 איבנמ ןוזח ושקבו היהת העומש לא העמשו אובת
 27 לבאתי ךלמה : םינקזמ הצעו ןהכמ דבאת הרותו

 קדנלהבת ץראה שפע ידיו הדממש שבלי שנו
 םכטפשא סכהיטפשמבו שכתוא קרשעא םככרדמ
 : זדוהי ינא יכ ועדיו

 יי

 ד

 ז ינא שדחל השמחב ששב תריששה ;דנשב יהיו

 ילע לפחו ינפל םכיבשוי הדוהי ינקזו יתיבב בשוי

 הש יתו וז ₪

 116 41, 194: 158, 159כ 172, 180, 182, 224, 253, 260,

 271 4 -- תצוחב 82. | םכבהזו - - הדנל , 4,172
 היהי הדנל , 72. | הרינל 96,126.2%1. | היהת 96 -- התיה -
 בבהו םכפסכ , 72. אל 42 ולכוי 1. | םבהיעמ 144 -

 תכהיעימו 116, 200, 264 ; ז1תס 82 --- םבהייעזכו (סנפ6 2
 תכהעמ 4. לשבמ 9- היהי - ,

 20. וידע 4016 תםכידע 28. וחמש 182.  םכתבעת 21,72;: 249

 2%3:2%8,260 -- שכתבעות 2, 3, 24, 28, 0 67, 91: 92: 94: 999
 נסס,זסנ,102,111,114,116,128, 130, 141, 144, 154.155.

9 .279 ,270 ,260 ,250 ,246 ,243 ,242 ,210 ,210 :176,195 ,175 
 284, 286, 290, 100 1, 659 -- םכתובעת 178 -- ו 2" טק. 2
 -- ןוהיתבעות 182. | םכהיצקש 28,159 -- םכהיצוקישו 96, 150 --
 תבבהיצוקשו 1, 23, 2 220, 2ף8 ; תטת6 201 -- םכהיצקשו
 1%4, 224 -- םבהיצוקיש סב, 260,264. | וב קנותס ךב 28 -- 6

 לצ ת00- ייתתנ 96. 0 הדינל 1
 ו לה ביה תנו דוס 1251 תט6 -- 6 היתתנו 124
 בידה 112. זבל 066 ןבל 4 הללחו 3, 101, 210, 260, 1
 283 -- והוללחו ז12, 11,116, 126, 158, 252, 257, 260, 271 0,

 659 'ק : 1076 4,139 - והללחו 264, 1-

 22. יתוביסהו 18, 260 -- יתביסהו 4,126, 150 -- יתובסהו ז,
 ףכ 5 100, 112,11ף,116,141,144,168,175,224, 262,200,

 271,281: קתתס 82,128. | ינפ תא ף6.  ינפצ 159. | ביצרפ
 111,115, 160, 172, 89 והוללחו 2, קזנתס 3 -- הללחו

 230 -- והללחו 145: 2.
 21. קתרה 126 -- קקרה - ץראה יכ -- ץחא הוב 6.

 בוכה 1 ריעהו -- ץראהו 224 -- ריעהו ץראהו 4-
 24. םכהשדקמ 89 -- םבהישידקמ תא 96 -- םכהישדקמ רא ג,

 20. תו השב תפס בלש
 26. לע ,96 -- לא 154- | אבת 28, 20: 1072, 52, 9
 זסז,102,126,130, 144, 154,158, 159,168, 175, 176, 178, 229
 243: 246, 251, % 200, העומשו 1. 3: 4, 23: 28, 30 2
59 ,126,144,150,154 ,126 572 ,12 ,06 2 :91 .90 

 182, 224, 227, 262, 263, 258, 260 ; ןננתס 4: 1076 1.
 העומש לא פו לא -- לע 72, 145, 250 ; קתומס ף4: תטתש

 268. - תעומש 96 --העמש 82,180.  ןווח -- םבולש -
 27. ךלמהו 28, 0, 2. ישבה וו בס 3 ספה 2 יט 7
 +סע6 |[ 5 םכתא 1, 2, 2, 4, 24, 28, 20, 10. 67, 72: 89: 2

 ב, 100, 101, ָ,ָ,, 5
2009 7 270 ,200 ,260 ,262 ,20 ,246 ,242 ,224 ,210 ,176,182 
 200,601, 659 --םםתא םכהל 96.  םכהטפשמבו 4-- םכהיטפשמכז

6 2 210 ;154,155 ,112,115,150 

 1. תישישח ףָג,15ס -- תששה 28. | יששב , 28, 226 -- 'שישב
 זנ6. | שדוחל 283. ינאו 150. | בשי 28, 40, 72, 2
 159,182,195, 2240 202. םביבשי 2, 4, 23, 28, 30, 72, 89: 2%

 116,150,154,158,159,210,253,284.  לופתו 112--יהתו
 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 100. | ינדא , 28, 30, ב -- (סזו6 הוהי 7.

 פ5
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 ריעה תודקפ וברק רמאל לודג לוק ינזאב ארקיו
 שכישנא חדשש ;דנהו ! ודיב ותחשמ ילכ שיאו 2

 שיאו הנופצ הנפמ רשא ןוילעה רעש ךרדמ סכיאב
 זכידב שובל שכותב דחא שיאו ודיב וצפמ ילכ
 חבומ ללצא ודמעיו ואביו וינתמב רפסה רסקו

 בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו ! תשחנה 3
 שיאה לא ארקיו תיבה ןתפמ לא וילע היה רשא

 רמאיו :וינתמב רפסה תספק רשא טכידבה שבלה 4
 תיותהו סכלשורי ךותב ריעה ךותב רבע ולא הוהי
 לע םכיקנאנהו םכיחנאנה םכישנאה תוחצמ לע ות

 רמא קדלאלו | : קדכותב תושענה תובעותה לכ 5
 ככיניע סוחת לע וכהו וירחא ריעב ורבע ינזאב

 םכישנו ףטו קדלותבו רוחב ןקז : ולמחת לאו 6

 לא ותה וילע רשא שיא לכ לעו תיחשמל וגרהת
 זכינקזה כישנאב ולחיו ולחת ישדקממו ושגת

 תרא ואמט םכהילא רמאיו : זריבה ינפל רשא ל
 ואציו ואצ םכיללח תרורצחה זרא ואלמו תריבה

 הלפאו ינא ראשאנו שתוכהכ יהיו : ריעב וכהו 8

 תיחשמה קדוהי ינדא ההא רמאו קעזאו ינפ לע

5.2 5 0. 12 00. 1. 

 ז1 ןפש ןב והינזאיו לארשי תיב ינקזמ שיא םשכיעבשו

 ודיב ותרטקמ שיאו שכהינפל שכידמע סככותב דמע
 12 ןב תיארה ילא רמאיו : הלע תרטקה ןנע רתעו
 שיא ךשחב םכישע לארשי תיב ינקז רשא שכדא

 ונתא האר הוהי ןיא סכירמא יכ ותיכשמ יחדחב
 1 בושת דוע ילא רמאיו : ץראה תרא קדוהי בזע
 14 אביו : שכישע המה רשא תולדג תובעות הארת
 הנופצה לא רשא הוהי תיב רעש חתפ לא יתא
 : זומתה תא תוכבמ זרובשי שישנה םשכש הנהו
 ז% הדארת בושת דוע םכדא ןב תיארה ילא רמאיו

 16 תיב רצח לא יתא אביו : הלאמ תולדג תובעות
 זכלואה ןיב הוהי לכיה חתפ הנהו תימינפה הוהי
 לא םכהירחא שיא השמחו םכירשעכ חבזמה ןיבו
 שתיוחתשמ קדמהו קדמדק םכהינפו קדוהי לכיה

 17 לקנה זכדא ןב תיארה ילא רמאיו ! שמשל המדק

 הפ ושע רשא תובעותה תא תושעמ הדוה' תיבל
 לכנהו ינפיעכהל ובשיו סמח ץראה תא ואלמ יכ
 18 השעא ינא םכגו : שפפא לא הרומזה תא שיחלש

 ינזאב וארקו לומחא אלו יניע פוחת אל קדמחב
 : שתוא עמשא אלו לודג לוק

 שא םיז 5 5 0

 קזממס לומחאה 1:15. = לודנ - - וארקו , 116. = לודג לוק ,6.
 כתא 2, 02: 94 1 + 199: 242 2409

 252, 2%8, 260 -- םבהילא 28, 30,182 -- שבהלא 6.

 18: 9,1. לודג ----- אלו , 1.

 1. ינתאב 6. לדג 283. | רמאל .2,83  וברק 4 תדקפ
 72,154:230, 258 -- תוורוקפ 4, 93, 112,126,1%8 -- זרדוקפ 96 |

 150. שיא 4.  ילכ תא 168. | ותחשמ , 2 -- ותיחשמ 4
6 180 ,96,115,126,150,158,178 :93 :91 :72 

10116 264 
 2. רעש ךרדמ -- רעשמ +.

 160.  הנפ 4.

 קונוס 4

 רעש , 1, 30 -- הוהי תריב רעש
 הנפצ 23, 141,182,210;72. לכ 28.  רצפמ
 שבל 24, 67, 9, 100 6% +7

20 6 ,281 ,270 ,271 ,260 ,2%1,264 ,250 ,246 ,182,195 :175 

 2סס 1. - רפופה 2, 4, 82,112,141,149,227,264. | ןאוביו 2.

 א תשחנה 128 -- תשוחנה |

 3. היה ;96 -- קס לע 1. | לא 1"--לעמ 1%4 -- לע
 96, 116, 150, התיבה 1. שובלה 1, 2 4 23, 5% 10

,, ,113,115 ,99,101,112 ,93 :91 ,89 :72 

,3 ,246,240 ,242 ,224 .149,150,154,172,171,175,176,178 

 254 258, 260, 264, 271 4, 300, 601 : !סזו6 82 -- שובל 2

 182,19%.  רפוסה 4,233, 82,091, ,,76% 224

 4. וילא 28, 30, ףָב, ף6,114,115,116,150, 18929, 6
 264, 271 4, 6ף0 2, 659 'ק, 61 ; קונוס 139, 178 -- ילא 72, 2%

 126 ; קצנתס 168: 1076 1. רובע 23; 96 2 1

 19%; 263. | ריעה ךותב ,, 96 -- 0ק.188 154. | ךותב 2%

 םבילשורי 96. = ות תיותהו -- ויתיותהו 1. = תיותהו -- ת ג" קוס

 ה 1 ות !טק.18 128 -- ות 4, 28, 10, 72, 6 139: 4

 153, 228 תוגז8. 650 2 -- ית 14. תחצמ

 םכיקאנהו 4. תרובעות 3, 182 -- תובעתה 30, 72, 6

 תבעותה 82. 80, 1, 114,115, 154,159, 224, 2 253: 2585, 0

 -- תבעתה 9.

 5. הלאו 28. | וירחא , 30 -- .  225 --' . 288,601. לע--לא
, ,116,149 ,0,101( ,80 ,72 :20 ,28 :4 :3 

 195, 201, 210,226, 2%2, 23,260, 264, 270, 1 7 4,659'קע

 691 : קמנתס 82,114,126. םחת 24,2,67,100,, 6

0 210 ,201 ,198 ,195 114% 

 246, 2%3, 260, 264, 270, 1'288 -- קצותגס סוח 82 -- סוחת א 4.

 שככניע 4, 82, 89, 93, 115*-: 0 224, 22%, 271 ג,

 255: 659 ל; 1. ולמחת , 30 -- ולומחת 96, 150, 4.

 6. ןקז רענ 96. | רוחב הלותבו < 96. | רוחבו 226.  ףט
 23,101,150,154,182, 201, 268,260 ; קתותס ז76. | וגורהת 6.

 וילע -- ד .1ל3 -- 182 -- יד4 תה ל
 154 ת4ז5. 224. ולחת , 30 -- וליחת 4.

 7. םכהלא "זו 2, 4, 72, 93, 101, 116, 126, 150, 154 0

 180, 210, 224, 249, 251, 268,260. | ואממ ,116. '  תררצהה
 154,159 --  םכירצחה 1: ואצא 5. ריעב ,-. |

 8. םכתכהכ 82, 93: 96, 141, 149, 249 -- םכתכהב 28, 20, 246 '

 מ שמר 72. ץקשו 23,150,224. - ילולינ 4, 96, 150, 154, 5.
 הקודמ 2: 1704 ביבס 2" 4

 זז. תיב , 28.30. 72,90,150, 171,182. | זהינויו 28 -- הינזו 0
 -- הינזאיו 2, 72, 128, 151 -- והנזאיו 4 דמוע 10: 64
 --- רמע 0% 198.  םככתב 178.  םכידמוע 112 -- 06 םבודמע
 82. | םבהינפל -- םככותב 28 -- שכהילע 182. | הלוע 2

-204 ,126 

 12. יתיב , 20, 30. 72+: .לארשי \ שש :םבישוע 8
 ךשוחב ותיבסמ 159. - יכ רשא 201. | םכירמוא 2
 227,2%8--רמא 1. האור 112,115,182. = ונתוא 2

 14 בזע יב

 ז 4. ילא -- הוה 250. | תבעת 126-- תובעת 0
 253, 258. 200 -- תבעות 20.28, 01,113. 15. תלה 5

 תולודג 1: 3: 23: 28; 72: 89, 93, )0, 101,112, ,,,22

 225, 259,260. 2643 קנגמס 111,128,139 -- תלודג 40 4-
 םבישוע 112, 8-

 14. י'תוא 96, 112,111,172; 251, 264, חתפ , -

 סא 2%-- לע !0106 06 םטמס 201-- א [קק,186 281. םכישנ
 28 -- תבישנה תכשי הנהוי 6 --- םטתס =בישנא תובשי , 1
 0 154 -- תובשוי 4, 29 2 96 17 28 : קונוס 12

 ומתה 4
 15. התיארה בושת ,\ 268. - הארתו 4 בעת 6

 -- תובעת 4, 20: 253; 258, 260 -- תבעאת 1, 3, 89. 2
 114,115, 154: 195: 2109 4 282 --[טק.18= 1. תולדג , 2

 -- ו, קוגתנס 114-- תולודג 4 220 72, ד 0
 116,150, 172, 254, 260, 2643 ןקזווהס 128 -- תלודג 52

 עזוותס 1

 16. 'תוא ףנ1,112,111,172,195,264, 28, - ?"רמינפה 2, 2
 44.  חתפ ,4.  לביה 210. | חבומה ןיבו -- חבזמלו

 בירשעב 94, 99, 150, 195 ' קחתתס 3,158. | השמחו ,6.
 םבהירוחא 112, 126, 128, 154,182, המידק 96 -- המדק

 שמשל 28, 0. | םכהו 14%. | םכתוחתשמ 28 -- םכיוחתשמ 1
 40, 96: 145: 182,198, 224, 253 ג 10116 158 -- ת 1006 כ 172 -

 'תיוחתשמ
 17. תיארה , 1. | תשעמ 154,159: 249. | תא 96,112,1%--
 ת (טק. 4 2 -- לכ תא 225, 2%2, 259, 260 4 זרובצעתה

 8, 102,126. 258 -- תבעותה 5 116

 140,154,210,22%. | ההאלמ 15. | תא 96,2%8,"2 --זה
 ובושיו 72, )6: 112, 150,154,182, 253, 270 ; ץזנעגס 4- ינסעכהל
 2, 20,113 -- 'נוסיעכהל 96. | םכיחלוש 96,112. | תא 37-- לא

 1%0. | הרמזה 1. 2, 21, 28, 5, 5 200
 ספא 1,1ף0 -- פא 300, 68'ת-

 19. המיחב 72, 96,150, 2ף1. אלו 28, 40,723 קזנתס
 סחת 82, 94,149; 158, 168, 176, 178 -- פוחת השעא 28 --- קזננמס
 לוחת 96. | למחא 1. 23, 29, 20, 10, 72, 82, 1, 94, 9, 100, 1019
7% + + + ,, ,102,113 
--== 271 ,270 ,264 ,260 ;253 ;240 ,246 ,242 ,210 ,178,182,210 



 ₪ בי 7

 לוקו :הוה' דובכ הגנ תא האלמ רצחהו ןנעה 5

 לוקכ קדנציחה רצחה דע עמשנ סכיבורבה יפנכ

 שבל שיאה זרא ותוצב יהיו : ורבדב ידש א 6

 זרוניבמ ללגלגל תרוניבמ שא חק רמאל םידבה

 בורכה חלשיו : ןפואה לצא דמעיו אביו טכיברכל ל
 זרוניב רשא שאה לא םיבורכל תוניבמ ודי תא

 חקיו שכידבה שבל ינפה *רא ןתיו אשיו שיברכה
 תחת םכדא די תינבת םכיברכל אריו ; אציו

 יכצא םכינפוא העברא הנהו האראו : םהיפנכ 9

 דחא ןפואו דחא בורכה לצא דחא ןפוא שיבורכה

 ןבא ןיעכ שכינפואה קדארמו דחא בורכה 'לצא
 רשאכ שכתעבראל דחא תומד שכהיארמו : שישרת 10

 תעברא לא שכתכלב ! ןפואה ךותב ןפואה היהי גז

 רשא םכוקמה יכ סכתכלב ובסי אל וכלי שכהיעבר
 לכו : סכתכלב ובסי אל וכלי וירחא שארה הנפי 2

 שכיאלמ סכינפואהו סכהיפנכו שהידיו םהבגו םרשב

 זכינפואל + םכהינפוא םכתעבראל ביבס זכיניע 3
 " דחאל םכינפ העבראו :ינזאב לגלגה ארוק שכהל 4

 תש תו

 לא 21.93. שובל צ 11% -- שובל 1, 4, 23, 28; 30, 72, 8 -
1 86 ,+ ,5 ,9 .9 :92 

 246, 249, 251, 253, 258, 260, 270, 601 ; קנבס 1

 רמאל -- שנאל סָג.- = תניבמ 154,249. = תוניבמ לגלגל 1.
 תניבמ 154,249. -- * 102159. | םביבורכל 1, 2, 3: 4, 2 4
7 1009 ,96 ,94 :93 :91 ,89 ,72 ,30 ,20 ,28 

6 ,,,,, ,126 ,116 

204 ,260 ,268 ,264 ,252 ,2%0 ,210 ,227 ,224 ,210 ,201 ,178,195 

 271: 277: 279; 283: 284, 286, 0)2, 3001. | דומעיו 4 ןפאה
' 4 ,28 

 7. תוניבמ ודי -רא בורכה חלשיו םכיבורכל תוניב רשא שיאה לא
 םכיבורכל < 89. | תא בורכה תא 96..  תרניבמ 2ג, 154,150 =
 *, 102 -- (0ז6 תונובמ 4. םכיברכל 2 116 1

 154,172,175,270,277. שאה לא רשא < 150. לא ג"--לַע
 159,198. | םכיברכה - -- לא ;158. - שיאה 5 "

 תניב 154, 2390 -- ' 28 -- תוניבמ 1, 253, 258.  בניבורבה 2

 29, 72ג 91, 99; 112, 155, 152, 195, 243, 252, 2ףג, 28, 0
 271 4, 270, 284, 284, 286, 650 : 10116 4 -- םםיבורכל 4, 30 12

 06, 116,126,150,11% -- םכיברכל 0 עומס 28, 1 שובל

 218 126 -- שובל 1, 4, 21, 28, 30, 72, 2 89, 93:96

2 0 224 ,105 ,182 ,180 ,155,168 ,154 ,115.116,141,149 

 258, 260, 260, 270, 271 /1, 28, 601 ; קז!תוס 1

 8. םכיבורכל 1, 4, 40, 72, 89, 93. 96: 99, 112, זז 5, 116 4
 159, 182,107,201,224, ; 4 200, 204, 293 : יז! תוס 21

 תינבת , 14% -- תינבת : םכהיפנכ די תחת 96. | םכדא , 3
 םכדאה : תחתמ 14 ןהופנב 93 --

 9. אראו 158. | הנהוא 96. | תעברא םזומס 4,1סֶפ. | םכינפא

 2,182 --ן|פוא 28.  םכיברכה 28, 72, 82, )4,100,

 175,277. | בורכה - - ןפוא , 72. | ברכה 29. | דחא 2"--- ןפוא

 דחא 96 -- דחאה 115,116, דחא - - - ןפואו ,

 14%5,158,180. | ןפוא 270. | דחא 3%-- דחאה 4

 רחאה ף0, 115,116, 160, 178, 246, 258, 4.

 ןפואה -

.4 ,154 

 זס. ןהיארמו זסז, 158, 178, 182 -- ל , -רומד , 1.

 םכתעבראל דחא 0ק.18: 4. - דחא -- םכדא 30 -- דחה
 20 ןתעבראל 40, 150,158,182 ; קוותס 28 ; (076 4.

 ןפאה 0. - ןפאה
 11. םכתכלב :%--ןתכלב 40, קזותוס 4.

 2%9. אל 1%-- אלו 1, 4, 228, 260, 264. | םכתכלב 2" קזוזוס
 ןתכלב 28. | יכ --עבר אא יכ 29. | וירחא שארה וירחא קזוםוס

 112. אל 2%-- אלו 1,72,1%0, 268, 260, 264.
 12. םכהיבנו 1, 2, 4, 21, 28, 40, 72, )1, 93, 96. 99, %

6 ,224 ,182 ,178 ,73 ,158,159,168,172 ,155 ,150,154 ,116 

 2%2, 2%3, 260, 288, 601,602 ; קזומוס 4, 113, 141 : [טז(6 4

 םבכינפאהו 4, 23, 28, םכיאלמ -- תואלמ 172. | םכינע

 28. | ןתעבראל 224, קזומס :%0. |: םכינפואל שכהל 4.
 13. םכינפאל 30,8, 115. ארק 3, 23. 28 30 6

 154, 182, 210, 250, 277, 6%9 -- הרוק 253. = ינזואב 66. =
 14. דחאה -- ה . 28,115.  בירכה -- םכיברכה 206 = ו , 7.

 חא 47-

 םכינפאה 28 --

 ןיעב -- ןי טק. 2. 28 -- ךותב ןיעכ 14:. | ןבא ,

 לא --לע 6

 6 גז ₪ 352

 ךתמח תא ךכפשב לארשי תיראש לכ תא התא
 9 הדוהיו לארשי תיב ןוע ילא רמאיו ! םכלשורי לע
 ריעהו שכימד ץראה תצלמתו דאמ דאמב "רודג
 ןיאו ץראה תא הוהי בזע ורמא יכ הטמ קדאלמ
 זס למחא אלו יניע סוחת אל ינא שכגו האר הוהי
 11 שכידבה שובל שיאה הנהו :יתתנ שטשארב םככרד

 יתישע רמאל רבד בישמ וינתמב זרסקה רשא
 ; ינתיוצ רשאכ

 6 ו א

 1 םשכיברכה שאר לע רשא עיקרה לא הנהו האראו
 : כהילע קדארנ אסכ תומד הארמכ ריפס ןבאכ
 2 לרא תב רמאיו שכידבה שבל שיאה ללא רמאיו

 ילחג ךינפח אלמו בורכל תחת לא לגלגל תוניב
 . ןיניעל אביו ריעה לע קרזו שכיברכל תוניבמ שא
 4 ןנעהו שיאה ואבב תיבל ןימימ םכידמע זכיברכהו
 4 קדוה' דובכ םכריו | : תימינפה רצחה תרא תולמ
 תא תיבה אלמיו זריבה ןתפמ לע בורכה לרעמ

 , הב

 == נתוכהב 1, 20, 72,דז 6, 130, 1892 - ₪3 6. ראשאנו --

 35 29, 210 תגעק. 224 -- ראש]ו 72 115, 149,150 2

 1 4, 180 תוגזק. 182, 201,251 -- רשאנו 30, 210--ראשא 5

 4 - גז8. 335. 'תכ 'א 'תי 1 4 -- תוגז8. 3306 'א 'ק ל 6.
 הליפאו 96 -- ה ; 154. | לודג לוק קעואו 178. | רמואו זס.
 הוהי -- םביהלא 28. | תיחשמל קנגנתס 96. | התא , 93. תא 4

 כ לך ל. לכ ,175. תא לארשי ךפשב
 תא 275 םבילשורי 6.

 ף- הדוהיו , 23. = דאמב -- . 6
 200, 264, 271 4, 2891, 4. המומ 101, 112,126, 150 4

 ורמא ,180. | ןיא 145. | הוהיה 4. האור 112,160 14.
 ג. =כנ 5. ינא , 6- סחת 1,168, 243, ,

 260 -- קנ1מס סוחא 4 לומחא 4, 28, 96, 112, 224, 225, 6

 264, 284 -- למחת ב. | םםשארב ,
 11. שבל 3. 20: 67, 94, 100, 102, 112, 128, 144, 150, 1686, 0

2710 ,270 ,260 ,264 ,254 ,252 ,251 ,20 ,246 :241 ,242 ,20 ,227 

 283, 290, 001. | תסקה -- רפוסה תפק 650 5. | וינתומב 4.
 ךשאכ 0. 18. 91 -- רשא לככ 1, 93.96, ,,,,55
 14,172, 201, 225, 240: 253: 260, 264, 270, 271 4, 650 2, 650 'ק ;

 קזנתוס 158 : 06 3 -- כ, כ ינתויצ < 4.

 םכימד -- פסמח 253 %

 1. לא , 28, 66011 -- לע 93. - םכיבורכה 4, 28. 30 0
 5 116,150,158,210,2%1,2%2 --בוךכה 60 1

 הארמב , 116, 1: םבהילע -- ה 99.

 2. שיאה לא -- שיאל 4. שובל 1. 2, 4, 23, 28, 102

 82, 90: 91, 91: )6: 101,112, 11ר, 114, 115,116, 20

 154,173,180, 182, 224, 240, 252: 253, 258, 200, 270. 601 ; קזנזוס

 99. 1 רמאיו 2", 4- אב , 96, 180, 1סָצ -- אוכ 2

 תניב 102,113. | לגלגה 3,226. | לא 4"-- תא 28--ל ק.
 צב 82. בורכה 155. ילכו 2. = ךינפח תא 4 --יו ,8%

 178.  ילחנמ ף6. שא פע 150. | תניבמ 28, 249 --י 24.
 ;ביבורכל 1, 2, 42 30, 72, 82, 80, 01, 03, 04, 96, 101, 2

,224 ,201 ,182 (180 ,115,116,126,150,154,158,173:175 

 270 : קמממס 112: 1076 23. - קרזו , 182 -- קורזו 4, 23, 29 2

9 220 ,225 ,178 ,112,116,126,154,172 ,0 ,94 :93 :82 :72 

.0 ,264 ,260 ,28 ,2%3 :2%2 ,246 

 2. םכיבורכהו 1: 4, 30. 72, 80, 03: 04: 06, 102, 119, 115,

29 279 ,271 ,260 ,260 ,28 ,201 ,105 ,182 ,172 :159 ,158 ,150 

 286 ; (סח6 3.22. | םבידמוע 96, 112, 168, 258, 264 -- ךירמע 0

 --וגז8. 200. םבש 182.  ןיממ 289,224. | תיבה 270, קזנתס

 ואובב 28,112 -- ואובכל 150. | תמינפה 6.
 4. דבכ 195.  בורכה לעמ -- תיבה לַעָמ בורכה ןתפמ 4
 . אלמ 96. | הגונ ,,,((, 6 150,178, 4-

 5. םביברכה 2: 28, 82, )0; 113, 141, 42 16 178, 243, %

 253,277. רע קמומס לע 28. | הנצחה 89 -- הנוציחה 4
,,,, ,101 ,6 ,72 ,10 ,23" 

 172, 178, 182, 204, 224, 2%, 260, 204, 386 ---הנוצחה 5
 268. " לוקב 89ס. לא ידש ₪ 145. )לא | 126,224, 1.

 ורבדכ 2

 הק ---- תא 182. תא - 6. ותווצב 10 -- ותוצכ 6.



 ו

 הינזאי תא שככותב האראו שיא השמחו םכירשע

 רמאיו ! םעעה ירש והינב ןב והיטלפ תאו רזע ןב 2

 עכיצעיהו ןוא םכיבשחה םישנאה הלא סכדא ןב ילא

 תונב בורקב אל שירמאה :! תאזה ריעב ער תצע

 תצבנה ןכל ! רשבה ונחנאו ריפה אשה שיתב

 קדוה' 'חור ילע לפתו !םכדא ןב אבנה ופהילע >
 תיב שתרמא ןכ הוהי רמא הכ רמא ילא רמאיו

 םכתיברה : היתעדי ינא שכחור תולעמו לארשי 6

 ! ללח היתוצוח סכיתאלמו תאזה ריעב סככיללחה

 םכתמש רשא םככיללח הוהי ינדא רמא הכ ןכל ל

 איצוה שכתאו ריפה איהו רשבה המה זדכותב

 קכאנ סככילע איבא ברחו שתארי ברח : הכותמ 8

 יתתנו קדכותמ שככתא יתאצוהו : זדוהי ינדא 9

 ברחב : םיטפש שכב יתישעו םירז דיב שםכתא גס

 םכתעדיו סככתא טופשא לארשי לובג לע ולפת

 קכתאו ריסל שככל היהת אל איה : הוהי ינא יכ 11

 טפשא לרארשי רובג לא רשבל ;דכותב ויהה

 אל יקחב רשא הוהי ינא יכ שכתעדיו +: םכתא 2

 זכיוגה יטפשמכו שכתישע לפצל יטפשמו שכתכלה

 והיטלפו יאבנהכ יהיו : םכתישע םככיתוביבס רשא 3

 רמאו לודג לוק קעזאו ינפ לע לפאו תמ הינב ןב

> ₪3 

 1 ע 6 ץ 10 א ב

 אראו 144.  והינזאי 115,150: םטמס 154 --היניאי 10% --והינרא

 6. ירוזע 1, 28, 30, 72; 00,112, 6 150,182, 4 240.

 252, 258, 200, 264, 281, 601 : קנבס 1 154.. יהמב קצ 2

 2. ילא--- הלא 253. | םכדאה 96. | םביבשוחה 4 2.

 ק-כיצעויהו 4, 29, 101,112,116,150 10 258, 49

 282 : קזנתוס 155 --- םביצעויה 126 -- ה , תצע , 20: -- 8

 1סז -- תוצע 182-- קנס הצע 258. הער 96. ריעה ריעב %

 2. םבירמואה 4,112, ברקב 4. אוהד

 4. םכבילע קצננבס 3. |

 ף. לופתו 112, 64. וילע 1 -- אילע 1. חור --.די

 רמא 1% 28, 10, )6, 180, 224 =- רומא 4,112,281.  רמא 29

 -- רמאבכ הוהי 2"--ינדא 101,180. | ןכ קעותס ןה +

 לארשי -- לארשי והי ז:00. | איתעדי 6.

 6. םכתברה 102,0120.8 0 בכלל 1080. =כתאלמ] צ 29,

6 ,116 ,112,114 ,100 ,90 :94 :93 :91 ,50 :82 :72 ,30 :20 

1% 1 ,1689 ,158 .155 ,145,150,154 ,128,141,144 

2604 ,259 ,252 ,242 ,242 ,22% ,201 ,182 ,178,180 ,176 

 270, 283, 288 1, 289, 1'400, 658, 659 * ריתי, 664, 691.  היתצח

 -- היתוצח 23, 28,114,115, 172,182, 224, 253, 208, 260 --==

 היתצוח 2: 2: 4: 29: 67, 82: 89, 94, 99, 100, 102, 113, 6%

4 230 ,227 ,176 ,175 ,155,158,168 ,144,154 ,128,139:141 
, ,264 ,251 ,246 

 7. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 126. =  ינדא , 1, 28,178 -- הי

 ינרא 11%. | שככללח 96.  םככותב 30 -- ה גק.188 28.  אוה]

 72: 6. איצה 159 -- איצוא 4: 2 תוגז8- 850. 9,

,4 271 ,260 :253 6 ,226 ,224 ,206 ,198 ,182 ,160 ,158 ,154 

:531 530 :490 ,471 :461 ;425 :375 .306 :337 ,330 ,300 .288 
 560: 575: 576, 584, 598, 632 : (ס6 06, 249, 542 -- ה

 297: 355 7-- א'צות 4 הכותב קעותגס 1.

 8. ינדא הוהי < 112 -- הוהי ינדא הי 9.
 9. 0. , 4 םככותמ קענתגס 1 +.

 --כ ₪2.

 10. ברחכ קמס 180. | ולופת 112,100, 260,271, 2קֶס 28,

 284,286. | לע קזומס לכ 158 -- לא 28,30--ע גק. 43. 1.

 לובג -- ירה 375. םפשא 3, 23, 28, 30 5 6 ו

0 ,178,182 ,172 ,155:158,159 2 71570 

 224, 220, 227, 242, 2%2, 21,258, 260, 269, 664-- טפשא פשי

 11. אוה 4, 96 -- איהו 28. | אל , 261. | ויהת םכתאו -- ויהתו

 28. הכתב 159. לא --לע 260,271 4,300. טופשא זו
.4 ;112 ,99 

 12. יקוחב 4,114,126.154,158, 283 -- איקוחב 96. יטפשמבו

 2,2%8 -- טפשמכו 99. | םבביתביבס 1, 4, 28, 30. 72 1. 7%"

7 7%,,+,,, ,+ 94 

.1 208,260 ,253 ,246 ,243 ,210 ,159:172,178,182 

 ז 3. יהיו הו 4 יאבנהב 30, 250, 28, 300 -- ב , 4.

 הילטפו 145. והינב 28. 30, 96,145, 150, 178, 224, 2:8 ; קזותס

 םחא 5

 יתשעו בכב

 ז 4 96 ו

 ישילשהו םדא ינפ ינשה ינפו בורכה ינפ דחאה ינפ
 15 םסיבורכה ומריו ! רשנ ינפ יעיברהו קדירא ינפ

 16 זרכלבו :!רבכ רהנב יתיאר רשא קריחה תה

 םכיבורכה תאשבו שכלצא םכינפואה וכלי שכיבורכה

 זכינפואה ובסי אל ץראה לעמ םכורל םכהיפנכ תא
 17 ומורי שכמורבו ודמעי שכדמעב ! שלצאמ שכה כג

 18 קרוהי דובכ אצוו : שםהב היחה חור יכ שתוא

 19 ואשיו ! שכיבורכה לע דמעיו תיבה ןתפמ לרעמ
 יניעל ץראה ןמ. ומוריו םשכהיפנכ תרא שיבורכה
 רעש חתפ דמעיו שתמעל כינפואהו זכתאצב

 קכהילע לארשי יהלא דובכו ינומדקה הוה! תריב
 20 יהלא זרחת יתיאר רשא היחה איה |: חלעמלמ

 21 העברא : חמה םיבורכ יכ עדאו רבכ רהנב לארשי

 = תומדו דחאל םכיפנכ עבראו דחאל םכינפ העברא
 22 המה שהינפ תומדו | + שהיפנכ תהת טכדא ידי

 קכתואו שכהיארמ רבכ רהנ לע יתיאר רשא סכינפה
 : וכלי וינפ רבע לא שיא

6 

 ז הוהי תיב רעש לא יתא אבתו חור יתוא אשתו

 רעשה חתפב קרנהו קדמידק קדנופה ינומדקה

7.4 2 1 ₪ 

 ינפו -- | ;96. | םכדאה 168.  ישלשהו 159,260. | יעברהו 0
 126 -- ישילשחהו

 1 <. ומוריי 1 162 0020 ביברפה

,283 ,270 ,271 ,270 ,200 ,250 ,198 ,154:,175 1440 ,141 ,113 ,82 
 294,286, 659. אוה 4,28,96,158,178. רהנב -- רהנ לע

 16 .כיברבה 28, 820 הד 2 םכינפאה

 םכיברכה 3: 28; 82, 113; 154, 182, 281 -- כחל ב בוהם 2

 ז-בהיפנכ , 28. | םכינפאה 2, 28, 0,150,182. | םבלצאמ -- םב
 , 07. 146. 26 -- כ ;,

 17. ודומעי 112, 150, 283-- ) ; 89. | םכמורכו 150 -- םכמרבו

 90.5% ומרי 23, 82, 09, 101,126, 1289, ,, 2

 178,210, 250,252, 25,200,200: 271. בתא 223 לס

20 72. 82, 94 96 101, 102, 114, 116 4 1 

168, 179,182, 210,224, 250, 251,253, 2 2002700250: 25. 

 הנהב

 18. ןתפמה 1. דומעיו 1: 2, 12 תביברבה 2

 זסס) 141, 182, 19%, 198, 260, 270, 271, 270, 284, 2806,
 19. םביברבה 28.30, 82, 141, 108, 201, 260, 279" 70

 290, 280, 9- םבהיפנכ תא 2- ומוריו \ 112 == )מריו 2

2 ,179 ,154 ,150 ,126 ,116 ,115 ,101 ,96:99 4 72 .30 ,9 

 226, 243, 253, 258: 264 260, 271, 279 6. %יניעל 6-

 םבינפאהו 28, 40,115.  םכתמועל 1, 03, 96, 112, 5%
 159; 200, 284. | דומעיו 112,284.  חתפ ,154.  ינמדקה 150

2 116,116 ,102 ,101 ,03 ,82 22 :20 

20 

 243, 253: 258, 260, 204. | לארשי קנס רשי 96. | םבהילע ,
 112 -- ונילע 7.

 20. אוה 28,06 ;: קתנתס תרחת , - רהנ 4.

 שכיברכ 2, 28, 10, 72, 102, 154, 243, 0.
 21. העברא 1" -- העבראו 1, 50 ,,,8

 העבראא ףז. | העברא 150,"2-- ברא [0ק.ז80 113.  דחאל ,

 224 עבראו -- העבראו 59,96, 150, 168 -- אעבראו ף1 - ר

 0.185 - תרחתמ

 21,22. םםתואו -- (ז:) -- תרחת ,.

 22. םבהיארמו 1. םכתאו 28, 30, 72, 114, ,,%

 192, 21, 258, 0. שיא , 252 -- שיאו 173,264; םטתס 4.
 לא -- א טק. 4. 7. לא וינפ 182 --ו ,2.

 1. יתא 2, 3: 4, 29: 24. 28, 20, 30, 67, 72, 80, 03: 94,
 101,102,114,115,116,126,128,ז30, 141, 44, 154, 155,

2600 ,260 ,268 ,251 ,262 ,243 ,242 :210 ,178195 176 :175 ,172 

 271, 279: 28, 284, 286, 287, 1'288, 280, 400 "1, 659 -- זרא

 150. חור \ 115 -- הוהי חור 112.  יתוא 91,04,112,105, 129

 264.  ינמדקה 1, 28, 20, 10, 89: 94: 9 <, ,,59
 224 240, 253, 258, 260 -- קונוס ינמקה 72. הנפה

.2582 ,203 ,182 ,159,172,773 ,158 ,126 ,112 :06 ,80:04 ,82 :72 

 260. | המדק 28,120, | ךעש 1,זְס5ְ. | םבירשעשכ



00 1 5 

 חורו :ריעל שדקמ רשא רהה לע דמעיו .ריעה 4

 חורב הארמב הלוגה לא המידשכ ינאבתו ינתאשנ
 רבדאו :יתיאר רשא הארמה ילעמ לעיו שכיהלא 2 5

 ! ינארה רשא הוהי 'רבד לכ תא הלוגה לא
, 

- 0 

 ךותב פלא :ןב יי 2 5מאל ילא | הדוח הבד "ה :
 תוארל טשהל םיניע רשא בשי התא ירמה זריב

 תיב יכ ועמש אלו עמשל וכהל זכינזא ואר אלו
 הלוג ילכ ךל השע ושכדא ןב התאו ! שה ירמ 3

 זכוקמ לא ךמוקממ תילגו שכהיניעל שכמוי קדלגו
 : קדמה ירמ ריב יכ וארי ילוא םהיניעל רחא

 הדתאו םהיניעל וכמו הלוג ילככ ךילכ תאצוהו 4

 זכהיניעל | + הלוג יאצומכ םכהיניעל ברעב אצת
 ףתכ לע שהיניעל + וב תאצוהו ריקב ךל רתח
 קדארת אצלו קרסכת ךינפ קצות הטלעב אשת

 שעאו ! לארשי תיבל ךיתתנ תפומ יכ ץראה תא 7
 סכמו' קדלוג ילככ יתאצוה ילכ יתיוצ רשאכ ןכ

 לע יתאצוה הטלעב דיב ריקב יל יתרתח ברעבו
 ילא קדוה רבד יהיו ! םהיניעל יתאשנ ףתכ 8

6) ₪ 

 ₪ 0 1 א.
* 

 180, 224, 261, 260, 264, 271 2, 288, 602 ; קוס 28 ; (0ז16 6

 יתתנו 2 4 םכהל 2"-- םבכל 1, 93,150, 155, 224, 251:

 קזומס 28. םטמ6 3 -- 7 [1ק.746 4. רשב -- דחא 2.

 20. יתוקחב 40,94,112,158,178. | יטפשמ תאו -- יטפשמבו

 93,158 -- ישפשמו 2,115,168, 105, 224; תטמס 160 --יטפשמא

 82, 1. תאו \ 141, 210, 14 םכתוא 2; )9,112,115.

 144,154,172.175.179 264 -- םכהל 1 יכנאו 5, 240.

 21. לאו -- תאו 28,101,116,1ף0 -- ל 0ק.145 2 91, 4

 בל קנווגס לכ 126. | םבהיצקש 30, 154, 155, 159 -- םכהיצוקיש 6

 150, 258,260. | םכהיתבעתו 4, 101, 126, 172, 2%3, 258, 260 --

 ם=בהיתובעתו 172, 102, 178 --- םכהיתבעותו 2, 23, 28, 20, 30, 2

 94 תו 1 29, 141, 154, 182, 224,241,281---(0ז6 םככיתובעותו

 93. ךלוה 28, 82, 80, 91, 3, 10, 6

; 283 ,204 ,260 ,258 252 222 42 ,173 .172 ,158 ,160 ,120 ,126 

 קחוממס 128 -- ערה

 22. םפיברכה 2, 30 28, 10, 120, 128, 154, 182; 4 2

 1 םכינפאהו 28, 20, 115, 224- םכתמועל 4, 96. 2

 116,150, 150, 227, 28, 260. | הוהי דובכו 96 --- וּגזַפ.304. הוהי

 14 וילע 5.

 23. דומעיו 28, 112, 1

 24. ונתאשנ +. ינאיבתו 1, 1: 23, 28: 20, 10 72, 80, 1

 3, 90. 1 ,,,,,ץץ

 108, 210, 224, 20, 251,252, 2 2%8, 260,6%9,691 : קז!תוס 2,

 ז13 -- ינאובתו 102, 154, 160, 226, 228, 601 ; קזוווס + הלגה

 149,180, 258. | הארמכ 2: קצותס 4 ילעמ -- מ 1

 הארמה -- ה ז"ל ₪02.85 1. - יתאר 4.
 24, 2%. הלוגה - - (9) - - הארמב ,6.

 2%. הוהי ירבד -- הארמה 6- ינארה -- יתיאר +

 2. תיב 1% 28, 0, ף6,126,178,180. ירמה ,1פ5ָ. --התא
 םביניע למ 154. | בשוי 3, 2, 28, 93, 94, +,
; 260 ,2%8 2 2 , ,+ 11 

 קונוס 141 ; (סח6 82. | רשא , 96 -- לוג + םכהל זותוס 8
 17%--,182. | וארי קזומוס 261. | םכינזואו ף0 -- םכינזאו 2, 2,
 7 126 0 1 58, 159, 22+, 25 288 ; קזותוס ז 4

 עומשל 1, 21,112,1וָנ, 78, 224 המה 1, 28, 10, 72 /

 ף6,145,150,154,178,182 ; קוותוס 250, 7.
 3. הלג ,1ג9. | ילגו קוגתס 2%8. | ךמקממ ז. | םבקמ זו+.
 םכהניעל 28. | ילואו 180. םכה 22%. המה -- (וס) -- תילנו

.224 \ 
 4. תאצהו 28,159. ךילכ 154. | ילכב 15, 6 9.

 םבזנוי , םכהיניעל - - התאו , אצת קזוחוס 015
 יאצמכ 4 :

 %. םבהיניעל -- םכהינועל שכמוי 89. = ךל =- אנ 126. | וב ,
 6. ןהיניעל 0 150. | איצת 14,159 -- אצת 150 ךינ

 פ טז כ זס. ךיתתנ -- ת ג" ₪6 ך %6
 7. יתיוצ 112. | יתאצה גגֶפ -- תאצוה

24. - 

 - תֶת--

4 

5 2 

 182, 240, 2%1: 2%2, 260 ג עומס

60 42. 1. 

 תיראש תא השע קדתא הלכ קדוהי ינדא קדהא

 : ןב :רמאל:ילא זדוהי רבד יהיו !: לארשי
 לארשי תיב לכו ךתלאג ישנא ךיחא ךיחא סטכדא

 לעמ וקחר סכלשורי יבשי סכהל ורמא רשא הלכ
 16 רמא ןכל : השרוסל ץראה הנתנ איה ונל הוהי

 יכו זכיוגב םכיתקחרה יכ קדוהי ינדא רמא קדכ
 טעס שדקמל שהל יהאו תרוצראב םכיתוצפה

 17 רמא הדכ רמא ןכל !םכש ואב רשא ?רוצראב
 יתפסאו טכימעה ןמ םככתא יתצבקו קדוהי ינדא

 יתתנו שכהב סכתוצפנ רשא תרוצראה ןמ שככתא

 1% וריפהו המש ואבו + לארשי קץרמדא תזרא שכל

 ! קדנממ קריתבעות "לכ תראו קדיצוקש לכ זרא
 ₪ םככברקב ןתא השרדח חורו דחא בל ושכהל יתתנו

 רשב בל שכהל יתתנו שרשבמ ןבאה בל יתריסהו

 20 זטכתא ושעו ורמשי יטפשמ תאו וכלי יתקחב ןעמל

 21 לאו : שיהלאל םכהל היהא ינאו שעל יל ייהו
 םנכרד ךלה בל םכהיתובעותו שכהיצוקש בל
 22 זכיבורכה ואשיו :הוהי ינדא שאנ יתתנ ססשארב

 לארשי יהלא דובכו םתמעל םינפואהו םהיפנכ תא

 23 ךות לעמ הוהי דובכ לעיו !  הלעמלמ םכהילע

-. 

 רות ו ייז שמ

 16: תטמס 154. | לופאו 112,173 - הלפאו 27ז . ינפ לע ;
 258. | קעזאו -- ארקאו 650 2. | לוקב 93,126, 650 2. | רמואו

 4,112,243.2%3- - ההא \180 -- קממגס התא 28. < הוהי 5.
 הלבה 28. 39: 2- השוע תא , 168 -- לע 5.

 1%. ךיחא 2", 201,253.  ךיתלואנ 96, 150, 253, 260 -- ךתלואנ
 1, 28, 91,112, 126, 226 -- ךית?לאג 4, 30, 72, 80, 102, 180,

 268 ; קזנמס %- לכ 2. הלכ , 19% -- הלוכ ז12--ולכ 20,

 160, 601 -- תוגזפ. ב45. 'כ ולכ 154,228. | יבשוי
 178,224. - םבילשוהי ף6. = | הוחי -- הדוהי 178. = איה \ 253 -

 אוה 96, םעמס זזף<. | ץראה ,זז3- - השרמל 58
 16. 0 , 5- רמא 1% 40, ף6,126,201 -- רומא 2
 6 139 -- רמא הכ 150.  ינדא היהי < 96.  םכתקחרה קנווס

 זוג. | םביתוציפה 1: 3: 4, 29: 72, 91, 93: 90
2 210 ,195 ,178 ,176 ,175 ,172 :150,159,168 ,144,140 ,141 

 240 22 264, 209, 271, 284, 286 -- םבתתציפה :סז -- םביתציפה
2 82,114,116.116 ,10 ,23 

 94,113 -- םבתציפה

 דוג. שדקומל :. אב 0-

172 8 35 ,195 
 17. רמא 1% 1, 4, 28, 29, 1 רמא הב , 2:

 ינדא הוהי < 6 -- םכיהלא הוהי 4 םבימעה ןמ , 6.
 בימעה ץראה 96 -- םכיוגה 180, 195: 249, 1- םבתצפנ 2
 9. 101,149.172,210 -- םכתוצופנ 1,112,116,144,150 7

 228, 242, 262, 2534 -- ךיתוציפה 96 -- םכיתצופנ 4 -- וצ 0.

 1ז4 -- םכתצופנ 2, 29, 30, 72, 93, 99, 102, 113, 1 2
 159,169. 182, 224, 226, 243, 240, 258, 200 ; קז!תוס 4.

 תצראב 182 -- םכוגב 4

 המש 4. 26 5

 םבכב 2,101,116, 126, 172, 210,224, 001 -- םכש 249. | יתתונו
 סמ 2%3. - םבכל --ב 00.14. 72,906. תא \ 96,145,150 -

 לא 1. -

 18. ורסהו 89. תא -- לא ג. | לכ, 254.  היצקמש

 116,159,2%8 -- היצוקיש 4, 96, 190, 260 -- םכהיצוקש 28 --

 םכבהציקש 40. | התבעת 4 -- היתבעת 23,101, 144, 150: 22

 224: 253; 28, 260 -- היתובעות 20, 91; 93, 90 9
 150,155,168,175%, 178, 210, 242, 246,260 2 264, 400 ; קז!והס

 128 -- םכהיתבעות 28 -- םבהיתבעת 40 -- היתובעה 6.
 19. םכהל 1%-- םככל 1,114,150,2533 קחומס 155 ; 1070 3

 -- ה טק. ₪ דחא -- שדח 10, 158, 160, 271 0,

 691 תוזָק. | םככברקב , 4 -- כ , 23, 10, 92, ָָ,,ָ,,
 226%, 246, 270, 288, ףסס '1, 601, 602 ; תטתס 150 2

 176,198 -- םכ (גק.ת8 72 --כ (טק.ז80 139. - יתרסהו
 24, 67, 82: 94; 99, 100, 101, 114,139, 5,,ָ, 

2% ,277 ,271 ,260 ,264 ,2%4 ,2%1 ,210 ,227 ,226 ,224 ,210 

 280, 1סס 1, 659 -- יתוריפהו +5
 659 -- !תורסהו 89,128. בל 2%-- בל תא זו ג, 72,209
7,852 .96 91,932 

-61 ,100 ,4 271 ,200 ,258 ,240 ,246 ,227 ,226 ,22% ,224 ,198 
 םכרשבמ טק.136. 17% -- םככרשבמ 5



 (ג ג. 1.

 ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו ! קדוהי ינא יכ 1

 לארשי תמדא לע שככל הזה לשמה המ שכדא ןב 2

 רמא ןכל |! ןוזח לכ דבאו םכימיה. וכראי רמאל 3

 לשמה תא יתבשה הוה' ינדא רמא הכ םשכהילא

 רבד שא יכ לארשיב דוע ותא ולשמי אלו הזה

 תצל 'כ + ןוזח לכ רבדו כימיה וברק .םכהילא 4

 תיב ךותב קלח שכפקמו אוש ןוזח לכ דוע היהי
 רבדא רשא תא רבדא ?דוהי ינא יכ : ללארשי 5

 זריב םכימיב יכ דוע ךשמת צל קרשעיו רבד
 ! קדוה' ינדא שכאנ ויתישעו רבד רבדא ירמה

 תיביהנה כדא -.ןב =: תמאל ילא תוהו הבד הז 5
 טכיבר שכימיל הזח אוה רשא ןוזחה שכירמא לארשי

 עכהילא רמא ןכל : אבנ אוה תוקוחר .שיתעלו 8
 רשא ירבד לכ דוע ךשמת אל הוהי ינדא רמא הכ

 ד 4 תדוה ?נהא .םכאנ יהשעיו .רבד  רבחא

0 

 לא אבנה שסדא ןב :רמאל ילא הוהי רבד יהיו 3:
 שכבלמ יאיבנל .תררמאו םכיאבנה ללארשי יאיבנ

 לע יוה הוהי ינדא רמא הכ !הוהי רבד .ועמש : 3
 שחור רחא שיכלה רשא םכילבנה םכיאיבנה

 לארשי ךיאיבנ תוברחב םסכילעשכ : ואר יתלבלו 4
 תיב לע רדג ורדגתו תוצרפב שתילע אל :לה =

 ז 6 00 ו שו יצרה

 9 זריב ךילא ורמא אלה םשדא ןב ! רמאל רקבב
 10 זכהילא רמא ! השע התא המ ירמה תיב לארשי
 שכלשוריב הזה אשמה אישנה הוהי ינדא רמא הכ
 11 ינא רמא : םכותב המה רשא לארשי תיב לכו
 קרלוגב שכהל קרשעי ןכ יתישע רשאב שככתפומ
 12 ףהכ לרא םככותב רשא אישנהו |: וכלי יבשב
 וינפ וב איצוהל ורתחי ריקב אציו קדטלעב אשי

 !: ץראה תא אוה ןיעל הארי אל רשא ןעי הסכי
 14 יתאבהו יתדוצמב שפתנו וילע יתשר תא יתשרפו
 םכשו הארי אל התואו םשכידשכ ץרא הלבב ותא

 14 ףיפבא ללכו .קררזע - ויתביבסי רשא ילכו יז רומי

 1 יכ ועדיו | שכהירחא קירא ברחו חור לכל הרזא

 םכחוא יתירזו שכיוגב שכתוא יציפהב קדוהי ינא
 16 ברחמ רפסמ ישנא שכהמ יתרתוהו | ! זרוצראב

 שכהיתובעות "לכ תרא ורפסי ןעמל רבדמו בערמ

 ! קדוהי ינא יכ ועדיו שכש ואב רשא סיוגב
 :: ףמחל .םכדא :ןב = : רמאל ילא \ חדוה  רבד..יהיו

 ! קדחשת ,קרגאדבו .הזגרב ךימימו לכאת שערב
 19 ץדוהי ינדא רמא קדכ ץראה םשע לכא תררמאו
 הגאדב שכמחל לארשי תמדא לא םכלשורי יבשויל
 הצרא שכשת ןעמל ותשי ןוממשב שכהימימו ולכאי

 26 ץבירעהו | !'הדב .םסיבשיה : לכ . םמחמ !הףאלממ
 קכתעדיו היהת הממש ץראהו הנברחת תובשונה

 ץ גיאת [קמ ₪ 0 א

 סמחמ , 28 -- פמחמו 253,260. | םםיבשויה 4, 93: 5 2
 2%1, 253, 258, 200, 264 -- םכיבשיה ץראהי 1.

 20. !-רבשנה 28 -- [רובשנה 72, 126, 172, % 23 258, 0

 -- תבשונה 40, 102, ,,0- םבתעדיו =- ד ,14.

 22. ןב --ןב המ ףַ- המ , 1. | וכרא 96,258 -- ובראי ןעמל
 1- וכראי רמא הכ 29.  דבאו -- רבדו 96. לכ , 93. | ןווחה 1.
 22: 60 - נז 16 רומא 112 ז 26 0 -כהלא )6

 99,115.126,128,150,150,224, 252.  ינדא הוהי < 28.06,

 יתבשהו 96, 158, 180, 4 ותא \ 180 -- ותוא 112, 246 5%
 264. = לארשיב --- לארשי תיב 224.  םכהלא 1, 4: 72, 2

 96. 99,126,128,150,150, 224. | רבדו -- דבאו 93. לכ

 24. בא לכ 235 + לכ 155. 5 קלחו--= לדה -2646 י' * תיבה וש
 4: 72. 198 ותגזש. 224, 226, 271 /, 700, 601 ; קצנגמס 6 4

 25. ייפ 294. כ ו לב תאו 2902 \ השעיושאלו 1 אלו 96,

 םככימיכ 1ז2. ירמה תיב , 4. | ינדא הוהי < 182 -- םכיהלא הוהי
 28, 154-- ינדא הוהי ינהחא - ינדא -- א קענתגס * ו

 27. הגה : 174: | .םבירמוא 9103, 00 ד 22098 0 אוהיו

 ההחה פז -- הווה 4, )6, 112, 150, 182, 224, 20, 253, 0
 264; ענתס םםיתיעלו 2 1 60 -- 106 םביתעו 4.

 תקחר 154,159,178 -- תוקחר 3: 4: 28, 10, 72, 82, 03, 115, 6

0 ,264 ,253 ,2%2 ,224 ,210 ,172,182 ,144,158 ,141 

 תקוחר 4-

 28. רומא 112,224: קזגמס 99,115.  םםהלא 2

 ף96,ז14,126,150,1%4,176,224,249,250, 261.  ךשמת .---הְב

 ו ינלא 4 הוהי ינדא 1" < ינדא הוהי 4 - םכיהלא הוהי -

 72. < ינדא ,פז. | ךשמת -- ך קוס ל 258. | לכ תא 1

 הוהי ינדא 2" ₪ ינדא הוהי 4.

 2. לא -- לע 21, 102, 224, 288, 601, 683 'ס ; קזותוס 1.

 -- יאי טק.186. 1 - 'איבנ *אישנ 4. םכיאיבנה 23, 4.
 יתרמאו 182 -- םכהילא תרמאו 96. | יאבנל 80, 1.

 3. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 28. | םכיאבנה 114, 155,159 --
 םכילבנה , 1. \רשא , 290. 5 םכיכלהה
 2%0 -- םביכלוה 4, 12 89, 91,96,112,115,116,144, 22

; 271.4 ,200 ,204 ,200 ,258 :251 ,201 ,105 ,178,182 ,175,176 

 קזומס 139 -- 2 - ירהא קצנתס 1. םכחור -- םכבל
 124 יתלבל 1 /

 4. שבילעושכ 4.20% 29: 72, 95,102 112, ד, 15+ 62 1

 150 ,זדָב, 178, 180, 182, 224, 226, 226,2%8,264-- םבילע ושב .

 תובחרב ₪ ז, קזותוס ךאיבנ 4. ויה > 2.

 5. אלו 1,116. - םכתילע -- ת 0ק.18. 28. - תצרפב
 תיב גק.ז8. 158.  דמעל , 168 -- דומעל 4, 28, 93: 96
 224,226 ; קוומס 128 -- תולעל 30,226. - המחלמ 4.

 יאיבנ

 \ םבאיבנה 94 -- ה ,4-

 8. רקבב ,,,18%
 1 אולה 89, 91, 269, 271 2 ; קתתתס 04. | המ *רמה 505 1 --
 המא אירמה 96. ירמ 28.  םכתא 20. השוע 21:
 10. רומא 112. םכהלא 1, 2, 91, 03:96, 99: 1029 6
 ד 722490 ינדא , 28 -- 58 72.  אשנה 21

 96 -- אישנה םכיהלא 72. < םםילשוהיב 6.
 11. םבהילא רמא 30 -- רומא 6,112,115, 126, 224. | *)א --
 אנ 145- םככתפמ ף3,101,116, 130, 144, 158,159, 252, 8
 -- םבכיתפומ 150,168. | םבהל -- םככל ג

 +016 28; םטמס 145,
 12. אישנה 82,141; םטמס 2: לע 9 2 76

 5% 182, 224, 22ף, 228 : קזותס 4, ל

 ְףָבג גטס כב איצהל 1 ךינפ 269, 271 4, 700.
 13. חרא ,28,30. | י'תדצמב 102,115. - ותוא 93,

 251,264. - ץרא 98 122 -- ץרא לא 28, 40 -- ץראב 4
 התאו 2; 4, 23, 28, 30, 72, 01, 04, 116, 126, 128, 150,159. 2

.0 260 ,258 :253 ,252 ,243 ,224 
 14 לכו -- לע 1. = ויתוביבס 24, 80, 93, 96, 112 -- ) ; 176 -

 ותביבס 102. | ורזע 1, 20,112, 173, 271 44, 659 'ק ג קזנתס 4

 לכל ה לבו
 15. םביוגב םכתוא יציפהב -- יתצפהב 14 םכיציפהב

 ;-בתא 1, 2; 4; 22: 28: 30, 72: 580, 93, 114, 2 116, 126, 0

,258 ,263 ,262 ,243 ,224 ,172,178 ,168 ,160 19 
 270, 283, 602. םבתוא יתירזו םביונב \ 82. = יתיריו 4 10
 252 -- יתרזו 1064 =רתא כ 2 7

2 ,249 ,249 ,224 ,182 ,178 ,168,172 ,159 ,150,154 ,126 ,116 
.1 ,288 2 270 ,260 ,268 

 16. יתרתהו 96,159. | םכהמ ישנא ₪ 150. | ישנא --יתפמ
 בר בערמו 1, 24, 72, )6,126, 178, 198, 260, 271

 4סס -- בערמא 290. . רבדמו [טק. 14. 82 -- , 180 -- 24 , 
 תרא \ 28, 30.72 -- תאא ;. םכהיתבעת 1,159: 224, 253:

 260 -- םבהיתבעות 2, 23נ 28, 30, 72, 82, 93: 94, 102, 113:
.4 ,210 ,228 ,226 ,22% ,210 ,154,158 ,141 ,126 6 

 כש 0766 םבכש 126 -- המש 4

 ל. סמנו. 17, 1020

 19. ךמהל ,ז,159. שער 159.  ."ךיממו 4-
 1. ינדא , 182 -- ינדא והי 4. יבשיל 1, 2, 2, 23,

5,,, ,116,126 102 :94 :93 ;82 ,72 
0% ,258 250 ,243 ,242 ,230 ,224 ,105 ,182 ,178 ,168 ,109 
 264, 28 ---יבשי לא 225. | םבילשורי 96.  האדב 72.  הממשב
 96 -- ומ 02.46 28.  ןותשת 96.  םםששאת 4
 םכצרא 23, 28, 10, 224, 24, 258 ; (0ז:5 - האולממ 23: 20
 112,126, 150,158, 228, 251,254 קזותס 82 -- האולמ) 4.
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 לפת םחחט רשא ריקה תא יתסרהו + הלכל המחב 4

 זכתילכו הלפנו ודפי הלגנו ץראה לא והיתעגהו

 יתמח תא יתילכו : הוהי ינא יכ סכתעדיו הכותב 5
 ריקה ןיא שככל רמאו "רפת ותא םכיחטבו ריקב

 לא םכיאבנה לארשי יאיבנ : ותא כיחטה ןיאו 6
 שכאנ שלש ןיאו שפלש ןוזה הל םיזחהו םכלשורי

 לא ךינפ שיש םשכדא ןב התאו = !קדוהי ינדא 7
 ! ןהילע תגבנהו ןהבלמ ץרואבנתמה ךמע זרונב

 תותסכ תורפתמל יוה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 8

 לכ שאר לע תוחפסמה תושעו ידי יליצא לכ לע
 ימעל קרנדדוצת תרושפנה זרושפנ דדוצל המוק

 ימע לא יתא הנללחתו |: הנייחת  הנכל תושפנו ז

 זרושפנ זרימהל כחל יתותפבו םכירועש ילעשב

 הנייחת אל רשא תושפנ תויחלו הנתומת אל רשא

 ינדא רמא הכ ןכל |: בזכ יעמש ימעל סשככבזכב 0

 תודדצמ הנתא רשא הנכיתותפכ לא יננה הוהי

 לכעמ שכתא יתערקו תרוחרפל תושפנה תא שםש

 (2 ג. 1. .50 52

 6 אוש וזח |! קדוהי זכויב המחלמב דמעל לארשי

 טשחלש אל הוהיו הוהי שכאנ שיירמאה בזכ שכסקו
 7 שכתיוח תווש קרזחמ תגלה |: רבד םכיקל ולחיו
 ינאו זדוהי שכאנ כירמאו שכתרמא בזכ םכסקמו
 8 ןעי קדוהי ינדא רמא הכ ןכל : יתרבד אל

 סכאנ פככילא יננה ןכל בזכ סכתיזחו אוש שכרבד

 9 פיזחה םכיאיבנה לא ידי קדתיהו |! זדוהי ינדא

 בתכבו ויהי אצל ימע דוסב בזכ םכימסקהו תנוש
 אל לארשי תרמדא לאו ובתכי אל לארשי זריב
 זס ןעיבו ןעי =! קדוהי ינדא ינא יכ שתעדיו ואבי
 תוהו זשכולש ןיאו שולש רמאל ימע זרא ועטה
 11 ללא רטא ! רפת ותא שכיחט שכנהו ץיח קדנב
 ינבא קדנתאו ףטוש סכשג ;דיה לרפיו לפת יחט

 12 לפנ הנהו :! עקבה תורעס חורו הנלפת שיבגלא

 ! שכתחט רשא חיטה היא שככילא רמאי אולה ריקה
 14 תורעפ חור יתעקבו הוהי ינדא .רמא הכ.ןכל

 שיבגלא ינבאו קדיהי יפאב ףטש םשגו יתמחב

 צל ג תת 2-28 10 א 4.

 14, ,,, 2 243: 251: 258, 260,264, 283 ; קז!זוס

 240 0 141,171 -- כ קתומס )| )9.  םבולש 2% 72142

6 72 115,116,126,15:0 ,99,112 ,96 :93 ,91 :89 

 178, 224, 243, 253: 258,260, 264,283 : קננמס 1

 הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 158. | ינדא -- ינדא והי 1.
 17. לא -- לע 400, 658; 6 297- תרונב -- ינב 4.

 תאבנתמה 182. | ןהלע 154 -- םכהילע 96,182 --ן טק. 6

 18. ןהילא תרמאו 28, 30 -- םבתרמאו 530. = = רמא 6

 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 126, 154, 1 ןח -- נח

 לה תררפתמל 2 28 -- עותוס תודפתמל 11 --

 תרופרתמל 342 -- תרורפסמל 590. = תרותסכ ע 260 -- זרותסק
 206. לכ 1% 546.  ילצא 89. | יידי , 250---וידי 96,158 קנס
 403 -- םכידי 154, 313 תוגצק- 597. תררשעו 176,182,11%, ךסז

 -- תושע 264 -- זרושועו 93, 150 -- תו (טק.ז46 113 -- תרושעל

 352. תחפסמה 80, 206. 2 2%8, 260, 403 -- קזותוס תוחפטמה

 תנ6. + לכ לעי 2, 519. " .המוק שאר לכ < 330. = ד רצל 5
 155, 160, 253: 258, 260, 264 301, 403, 602 -- ררוצל 337, 356,

 4366. | תשפנ 288.  תשפנה 206.  הנדדצת 2, 23; 72, 80
 7 0 ו 200, 1 ו 206 -- הנררוצת

 בעל תושפנו , 319. הנבל ₪6 28.  הניחת

72: 94- 
 19. יתוא 1,112,112, 140,168, 14

 319. לא -- תא 140: קונוס 4 -- תאו 1. 225

 1 סו א ,ז דד: .םכירעש עזב 2,204, 285.20 28,200 44

4 141 ,128 ,126 ,116 ,116 ,102,112 ,100 :99 :90 :94 :89 :82 

09 ,176,180,1892 ,175 ,145,149:150,151,155,160,168,172 

227 ,226 2 220 ,210 ,200 ,204 ,198 

 240. 2%0, 282, 22: 254, ָ,70 27ו 4 4, 288 1, ךסס 1,301

1% :342 :33 ,330 :332 9 ,7 320 ,419 ,318 ,308 ,307 

4 0+ ,400 ,40% ,404 :403 :366,392 59.30% :357 :352 
7 ,475 :474 ,471 :407 :452 :445 :434 :431 ,425 :423 420 ,418 
9 1 ,530 :523 ,521 :519 :515 :514 :506 :505 :491 :490 :477 

9% ,557 584% :577 - 571 ,560,502 :559 :549 .546 :542 :541 
.1 00% ,646 ,642 ,639 ,6342 ,013 ,612 ,607 ,606 ,602 ,001 ,597 

: . 
 ימע לא -- ימעל 4 -) +

 ילעושב 20 =

225 0 242, 243, 4 

 יתותפבו -- יתתפבו 59,195; 2 260, 264, 420, 31

 תושפנ 1%, 16ז. | הניתומת 8פ, 96, 1209, ,,,

 243: 240, 250, 2%2, 254, 271 4, 300, 401 -- הניתמת 258,

 264! (סז66 28 -- | , 224 -- הנייחת 337 -- הנייחת הניתומת 1

 תויחהלו 40, 96, 116, 150, 154, 607 ; קווחס 28. רשא - - - אל

 471. אל 29,"2%. הניחת 40,72. םכבכבזבכ < 10 -- םככובזכב
 4; 461 -- ןכבזכב 614. = ימעל , 20%. | יעמוש 4, 112, 1%6--וע

 96, 159 -- ירבד גוג -- 'עמשב 24 בוכי עמש .

 20. לא ;96. - הנכיתתסכ ף6, 102, 178 -- םכביתותסכ 2%0 --
 הניתותפכ 171 -- הנכיתותוסכ 145, 252 -- ' \ 158, 224. | תודדוצמ

 1, 4, 28,991, 93,96,112,115,116) 150, 54, 172, 182: קמו

 139, 141 -- זרדרוצמ 114 -- דדצ טק. 1 3-2

 םבש , 94.96. | תשפנה 154. | תחרפל 96, 234 -- תוחרופל
 4, 24,112,116,182; קוס 139 -- תחורפ פל 6. םכתוא

 זסז, 1ו2,1ו3,1ו%,11ו6) 144,158,178. םככיתערז 2 2,

 102,113,11ף5,120, 09 210, 224, 240, 264, 7

 659 -- םככיתועורז 1, 4, 23, 89, ף3, 96, 112, גס, 150, 168, 250

 6. םבירמואה 4, 96,112, 182, 227 -- םכרמא 0. הוהי םכ
 (גק. 86 ףז. | םכאנ ,ז15. | םכייקל 2: 3: 4, 72 9.2

:182,195 ,172,178 ,158 ,150,154 ,11%,116,126,139 

 254, 258 : קזוחס 82, 4
 2. אולה 24, 67,101, 102, 112, 111, 126, 144, 149, 155%

 262: 254. 79 288 1, 28, ךסס 1; קצועמס 94. | הזחמ 6 הכחמ

 3 -- הוזחמ 204 םכירמואו 112, 11%, 150, 264 -- םבירמא

 109,170. 7- הוהי ינדא 1, 21 -- הוהי א 2.
 8. ינדא הוהי < 6. םכתרבד 9. בזכ 100. ?46- 4

 יננה -- הוהי יננה 4. | ינדא 2% 2. | | : הוהי ינדא -- םכיהלא הוחי
: -2 ,29 

 = 9. התיהו -- י קונוס ! 0. לא -- לע 115, 224, 66011--א
 נק. 6. 4 םכיאבנה - םביזוחה 96, 112, 150 +
 קבימסוקהו 96, 150 -- | ,178. | לארשי ימע 168. = תיב --ינב
 150, 182 ; קנומס 116. לאו -- לע 1.  לארשי 2"-- לארשי תיב
 2%1.  ואובי 102,155. | ינדא הוהי < 224 -- םביהלא הוהי -

 ינדא ,\ 20. 72, 116, 182, 0-
 10. ןעיב 8. = ועטה --מ 6 ע 116 --ועתה 1. תא ,

 20. אוה 168 -- הנהו הנוב 1, 20, 102, 112, ,

22 2 220 42 :195 ,172 ,168 ,154 ,150 ,129 

 ץוח 194.  םכניהו 150 -- הנה 72 -- םכנ טק, 145 ןיחט
 180. - ותוא 112,154,2%1. - לפס 96, (ס6 7.

 זז. רומא 112, 126,224. לפת (סע6 לפס 27. . | לופיו 2

 202. היהו .ף6, דד 6, ד 58, 224 -- ד 1% טק. ג 1. =בשג --

 םכ (נק.ז40. 100.  ףטש 4, 28, 10, 72, 80, 94,
 ל 1 59, 168, 182, 224, 243, 4 כ 264. - הנתאו -- תאו
 '100. שיבג לא 04,155,158, 0. הנלופת 112,283.  תורעש

 182. -ועקבת 112 --- 06 עיקבת 4

 1ז,12. הנהו : עקבת -- הנה : ועקבת 1.

 נק. אלה 12.23, 20, 20, 10, 72, 92,900 03, 90: 09 2

 114,115.141,110כ 154,158,178, 182, 1958, 251, 254, 259,

 264, 269: 277, 659. - םבבלא 114,224 -- בכל 28, 30.72, 9
 145, 149: 154. 168, 207 ג: םטתס 150. היא ;ז.  םכתחפט 20 --

 שם (00.184- 1
 13. ןיכל 224. - תרעס 80:96. - ףסוש : 9
 ףז,96,דסזנ,1ו4,115,116,126,144,150,154,158,172,178

 227, 253 286 ; קזנתס 82,141 ; 076 128. - שיבג לא
 + 5% המיחב 150, (ס06 129 -- המהב +.

 14. יתסרהו -- יתצרהו 4. םכתחטא 1. היתעגהו

 271 8 -- והתענהו 182. | ץראה לא -- ץראל 3,102. | לא -
 לע 1.  ץראה --ריקה 180. | ודוסי 2; 4, 23; 72, 91 93: 2
 ד 126, 144,150, 154,155: 158, 172, 173, 178, 182, 2240 2260

 249: 252: 254; 258, 260, 264 ; קזותוס 82, 128,110, 141 ; [0116 4

 לפנו 4. םביתיליכו 6.
 1. יתלכו 28, 30 -- יתיליכו 6.

 -- ותוא 112, 154, 15.

 ריקה ןיאו םםיחטה < 0.

 16. יאבנ 141.0 | םביאיבנה 28, 158, 243. לע
 159,271 4.  םםילשורי 96. | םכיזוחהו 1, 96, ,75

 253, 258, 0. אהל 168 -- אל 4. ןווח , 269 - ו . +

 -כולש 1, 3, 20, 30, 72: 80: 91, 93; 96, 112,115, 116.

 תצ די ותא 2"

 רמואו 4 112.5 5 םככילא 96... ..ןיא



 6. אזטְ |

 לארשי תיב לא רמא ןכל ": שלכ םכהילולגב ילעמ 6"
 קככילולג לעמ ובישהו ובוש הוהי ינדא רמא הכ

 שיא יכ |: סככינפ ובישה סככיתבעות לכ לעמו 7
 לכארשיב רוגי רשא רגהמו ללארשי זריבמ שיא

 ונוע לושכמו ובל ללא וילולג לעיו ירחאמ רזניו
 יב ול שרדל תשבנה לרא אבו וינפ חכנ כישי

 אוהה שיאב ינפ יתתנו :יב ול הנענ הוהי ינא 8

 ימע ךותמ ויתרכהו טכילשמלו תואל והיתומשהו
 רבדו התפי יכ איבנהו |: הוהי ינא יכ שכתעדיו 9

 יתיטנו אוהה איבנה תא יתיתפ קדוהי ינא רבד |
 ; ללארשי ימע ךותמ ויתדמשהו וילע ידי תרא

 ! הדיהי פשבנה ןועכ שרדה ןועכ זםכנוע ואשנו 0
 תצלו ירחאמ ללארשי ריב דוע ועתי צל ןעמל ג

 היהא ינאו ספעל יל ויהו שכהיעשפ לכב דוע ואמטי
 הבד ה ;.הוהי ינדא םכאנ שכיהלאל שכהל 2
 יל אטחת יכ ץרא שדא ןב :רמאל ילא קדוהי 1 3

 קרטמ הל יתרבשו קרילע ידי יתיטנו לעמ לעמל

 שכדא קדנממ יתרכהו בער קדב יתחלשהו כחל

 הכותב הלאה םכישנאה תשלש ויהו + קדמהבו 4

 ₪0 0 א

 99, 115,139: 178, 250, 258, 260 -- יתמענ 4.

 קעותמס יל +4
 ול 14%5---

 הב ,126,180 -- אב 112, 154,178, 240, 4
 271 4, 283 3,659 ': קזמתס 4,158 ; (0ע66 06-06 'ב 40--

 קזגמס הכב 3.  בורב 2, 28, 72, 93 96 ,,,6%

 178,225,253,260,264; קזומס 130.  וילולכ 22 96,150 49

14 

 5. שופת 1ו2,115,116,119.171:224:246, 251,264: 05

 תא , 96. | תיב , 28, 30,115 --'נב 22,150,224,  =כבלב רשא ₪

 6 תיפלבל 1 ורוזנ 23, 28, 30, 72, 96 6

 150, 182, 224, 21, 208, 4. ילעמ -- עמ טק. 246 1.

 םכהילוליגב 4, 28, ג, 96, 150,182 -- םב ג טז =<

 םכלוכ 4 4

 6. רומא 112,224.  תיב לא -- תיבל 96,158. -ינדא , 4.

 םככילוליג 4, 96,150,154. | לעמ -- לכמ 158. = לכ ,
 םיככיתבשת לכ 80 ו 6 150,159,172: 253, 278, 260 ---

 םבכיתובעות 3:4, ,,, 195, 2522 49 260

 270, 271 4, 279. 284, 286 -- םבהיתובעת 4 ובישה -- וריפה

 14 שכבינפ -- כ 0. 4 74

 7. יכ קזנתוס לכ ריגהמו 3 -- רגה ןמו 72, 182, 4.

 השא , 28.  רמיו 60725 2 --ורז) 145.  ירהאמ [0ק.ז88. 116-=
 אירחאמ 2,933. וילוליג 40, 96, 150, 154 -- ולולג 11%. | לא --

 לע 28,30, 93,116 -- א !טק.:45 ףז.  ונוע לושכמו 6.
 לשכמו 2; 89,116.  חכונ 264, 28 -- חכנל 182. = שורדל 6

 72: 93: 96, 150, 258 ; קזנמס 1: יב 1%-- יכ קזנתס 4, -

 ינא יכ 116. | יתינענ :ז:2-- קתממס הנעמ 9ז. |: הוהי ינא יב 15%

 8. ינפ תא :%0. | והתמשהו 154, 168 -- והיתמשהו 2: 3: +, 2

,+ ,99 ,96 ,94 ,80 ,82 ,67 ,30 ,20 ,28 

00 .226 ,22% ,224 ,210 ,195 ,159:175,178 :144,155 :139 

 242, 243, 246, 254: 260, 270, 271,277, 270, 286, 659--והיתומישהו
 93.112,114,150,176, 258, 260, 264 -- והיתמישהו 2

 182,252; קתנתס 1 םכלשמלו 4 לארשי ימע 9.

 9:5 =- יפי רשא 120 -- רשא 4 התופי' ַז12. 'י ינא , 4.

 הוהי ק.?4. 154. - יתתפ 8ף,1ז,178 -- תותפ 28 -- יתיתיפ

 1,150. | אוהה , 28.  יתיטנו -- יתתנו 251. | תא 2" 08

 176. - אידי 64. ךותמ -- ךותב 271 4.

 זס. םכנוע תא 224. | שרדה ןועכ ,128. | ןועכ 1*--איבנה ןועב

 1:8 -- ןועב 8, 06 126 ; תטתש 158. | שרדה (0ק.140. 100 --
 שרודה 1, 4,96,112,150,182 ; (0766 130. | ןועכ 27-- ןועב

 תטתס 4

 1. ועתי -- ועטי 5: וירדאמ 4

 כעל -- - לכב -- אלו וירחאמ לארשי תיב 4.
 159. םכאנ --ינא 178. | ינדא הוהי < 1:

 ינדא הי +.
 13. לועמל 4

 הל , 96 -- הטמ הל 4.
 14. תשולש 283 -- השלש קתומס 2%8. | םבישנאה 505 140 ---
 , 2946. מנ 281. 8 לאינד ד, 2, 4, 29 72.01.03 00
 116,126, 14%, 150 154, 158, 178, 224, 226 תוגזק, 226 תוג18. 58

 רוע 27, ממו

 הוהי ינדא םכאנ ,
 ינדא , 182 ---

 ידי תא 9, 150. .יתרבשהו 2.

 8 60 ל. 1. ₪ 52

 ץכתא רשא תרושפנה תרא יתחלשו טככיתעורז
 21 תא יתערקו ! זרוחרפל םכישפנ תרא [רודדצמ

 דוע ויהי אלו ןכדימ ימע תא יתלצהו סככיתחפסמ
 22 תואכה ןעי : הוהי ינא יכ ןתעדיו הדצמל ןכדיב

 עשר ידי קזחלו ויתבאכה אל ינאו רקש קידצ בל
 21 תווש ןכל |! ותיחהל ערה וכרדמ בוש יתלבל
 תא יתלצחו דוע הנמסקת אל שסקו הניזחת אל
 : זדוהי ינא יכ ןתעדיו ןכדימ ימע
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 1 : ינפל ובשיו לרארשי ינקזמ שכישנא ילא קצוביו
 : שישנאה םשדא ןב :רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 קכנוע לושכמו שכבל לע כהילולג ולעה קרלאה
 4 ןכל :זכהל שרדא שרדאה םכהינפ חכנ ונתנ
 הוהי ינדא רמא הכ סשכהילא תרמאו שתוא רבד
 וילולג תרא קרלעי רשא לארשי תיבמ שיא שיא
 לא אבו וינפ חכנ שישי ונוע ללושכמו ובל ללא
 : וילולג ברב קדב ול יתינענ קדוהי ינא תציבנה
 % ורזנ רשא םכבלב לארשי זריב תרא שפת ןעמל

 יתד ומ

 253 -- םבכיתוערז 29, 67, 95 תרשפנה 4.

 קבתא 2% (סח6 ןתא 40. | תודדוצמ 4, 30, 93, 96, 0 2
 182 ; קזומס 128,139 -- תדדוצמ 28 -- 1 \ 224, 253, 4.

 םבישפנ , 180 --' \ 72/96 -- םבישפנה 99 -- םכי (סעצ6 בו

 רחרפל 21, 28, 20, 3 67, 20 96: 99, 101, 102, 5 159; 22

 224, 246, 20, 270. 7% 659-- תחרופל 4 -- תוחרופל רק,

 182 -- תוחורפל 0.

 21. :בביתוחהפסמ 2, 2 6 157 16 119 1% 262: 5%

 264. 200, 271 0: 1065 4 םבכדיזממ 93, 90, 14, 2255

 227 --' ,% כררריב 22: 00, 114, 12,120 1820

 2סס ( טסו ₪6 ם08 : תפנכ ישנא ואבי ןתי ימו םביפלחתמ =בירפסה

 ורמאיו הלודגה ) קנגנגס 94 -- ןכדימ 89. | הדוצמל 1.2, 3, 23,
2 ,113 ,101 ,100 ,99 ,96 2 91 :89 ,82 ,72 :67 ,20.10 ,29 

 1זפ5, + 5 16
 180,182, 105, 210, 224, 29 220,227 5, 230 כו 2 ו

,284 ,283 ,44 271 ,270 260 ,264 ,200 49 ,249,251 

 200 65 1חגז8. 6 1 ג קזוגמס )4,178.  םכתעדיוו 120
 160,182 קחמס ף0,115--] קב 146 128 -- תעדיו 258 ת2.]ות.

 21--23: ןכדימ - - (35) -- אלו 1.
 22. רקש לע 249. ' אל -- בל 182. = ידיא 11% -- די 227 תש.
 יתולבלו 96. = בושי 93 -- ו ; 4. | ערה , 96 -- הערה 4
 1 ף8, 182, 249: 2599 260. | ותויחהל 1, 21, 28, 10, 2 2

2 19 18180 1552 10 ,100 1260 25% ,96 
 226, 229, 253, 258: 260, 204, 271 /\, 28 ; נ1תגס 128 ; [0ע06 2

1 
 24. ןכל קונוס ובל 6. אושל - הנוחת 80, 158,252 --

 דוע הניזחת 116. מע קזגנתס ישע 4. | םככדימ 1%9. םבתעדיו

 5 178, 182, 224, 227, 249; נמס 28, ף9 -- ] טק.

 ו

 1. אביו 2, 23, 28.20, 10, 72, 96,90;99,93, ,,6
0% ,258 ,264 :252 2200 2 210 ,178,182,195% 3574[ 

 264 -- 7. 180. 168 -- ואוביו 3, 400 -- ןאבי) 150 4

 =םבישנאה קצותס 155 -- םכישנאא 2.

 . 2. חוחי , 9-
 4. ולעה -- ע טק. 0. םכהילולינ 4. 03, 96, 150 4.
 לע -- לא 0-4. לשכמו 580, 93, 116, 14, 168, 1765, +

 םבישי םכנוע 4 הכונ 150,258,283--נ ,4--חכנ בבל לע
 28, 0- שרדא קזותס שרדי 8-

 4." םכתוא ,\ 1 --- ) 2 3: 4: 23, 28. 30, 72, 82, 80. 93. 94. 99:
2 :243 ,129,141,150,178,180,182,105,224 ,126 6 114 

 260, 264, 0. שבהלא 4, 82, 01, 6,114,126,
 1 64,159, 176, 178 224, 252, 260 -- תפהל 180. ' רמא
 שיא 1%-- שיא םכהילוליג לעמ ובישהו ובוש ף6. | שיא 2" 6
 תא . 960 150; 158, 224, 250. | וילול'ג 06,150,178,182 -- ויללב
 154. ובל לא ,144. 0 לא 1%-- לע 40, 72, 933 6

 249, 2ףס ;' קנס 4. לשבמו 6. שכנוע 28, קצותס
 שכיש קחמס 3. | חכונ 4,150,284. | אבנה 182.  יתנענ



 סשגע אזצ

 יתישע שכנה אל יכ שכתעדיו שכתולילע תאו שככרד

 ! ;דוה' ינדא שכאנ הב יתישע רשא לכ תא
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 היהי המ שדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 ! רעיה יצעב היה רשא הרומזה ץע לכמ ןפגה ץע
 ונממ וחקי שכא הכאלמל תושעל ץע ונממ חקיה

 הלכאל ןתנ שאל הנה :!ילכ לכ וילע תולתל דתי 4

 חלציה רחנ וכותו שאה הלכא ויתוצק ינש זרא

 הכאלמל השעי אל זכימת ותויהב הנה : הכאלמל 5
 ! הכאלמל דוע השענו רחיו והתלכא שא יכ ףא

 ןפגה ץע רשאכ קדוהי ינדא רמא קדכ ןכל 6

 יתתנ ןכ קדלכאל שאל ויתתנ רשא רעיה ץעב
 שאהמ םכהב ינפ תא יתתנו : םכלשורי יבשי תא 7

 ימושב הוהי ינא יכ שכתעדיו שכלכאת שאהו ואצי
 ןעי קדממש ץראה תא יתתנו : םשהב ינפ תרא 8

 : קדוהי ינדא םשכאנ לעמ ולעמ

- 

( 
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 תא עדוה םשדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד יהיו :

 ינדא רמא הכ תרמאו : היתובעות תא םכלשורי 3

 5 0 'ע 10 א 4.

 172,224,243,15% 246--' 182. | םכתעדיו ,182.  םכנה --
 תכנה לא 4.,1, 23: 72, 3.1, ,,, 76

 182, 226, 220, 268, 260, 271 /\, 300, 602 ג 10116 82, 120, 2%2 --=

 תוגזק. 200. לא 180, 224 -- םכוח לע 4. יתישע םכנח -- לע

 יתרבד 28. | יתישע ג" קזומס םכתישע 2.  הוהי ינדא -- הוהי
 תכיהלא 226 -- םביהלא ינדא 4.

 1. הוהי -- ינדא 2.
 2. %אהמ 3. | הרמזה 23, 82, )1,171,178, 253, 258,260 4.

 היה . 72

 3. הקויה 4, 93, 112,116, 126,150 -- 7 (סע6 כ .

 96 -- הכאלמ לכ 28, 6. םכאו 4, חקי 4

 1076 ילב -- לכ 7. 246 1.

 4. שיאל קתותס 112 -- שאה 0.

 םכא 28.  יתש 104.

-6, '-- 159,182 

 רחינ 96. 224. "=  דוע חלציה
 א. שס. 224. הנהו 1,175 --יכ הנה 4

 הכאלמל קונוס הכאלמ 2. ףא 51: 4
 הכאלמל , 2. / :

 6. ץע , 224 -- ע היה 2%0. | ץיעב קזנס 99 --'צעב 0
 271 4: תטמס 224 -- ץעכ 112--ץע ךותב ף6 -- ךותב 4.

 הכאלמ
 רתי 1,

 הלכאל ,,ףָ-- | תרא קזומוס
 ויתצק 4, 28, 30 4

 שא ף3, 145, 0. וכתו 4

 ותיהב 4.

 רחי

 רעיה -- ר . 72. = ךיתתנ קזותעס 4. שאל , 150, | יבשוי ₪

 28, )6,112, 1ף0 ; קתונתס 4 םבילשורי 4.

 7. תא 126."1. - ינפ תא םכהב 9 , תא 2% +

 8. ולעמ -- ו 0.146 96. | הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 5.

 2. תא םבלשורי , 182. | םבילשורי 96. | תרא 2*-- תאא 6

 היתבעת 23, 72, 82, 11%, 144,150,1%5: 159, 2 ז78, 210

 2%3 -- היתובעת 4,2%8, 260 -- היתבעות 1, 2, 1, 24,250

 67, 91: 93: 94: 90: 99, 100, 101, 102, 1וָבג 14, 126,

2 0 ,240 ,243 ,242 ,195,230 ,182 ,176 ,154,175 ,141 ,139 

 2%4, 260, 271 4, 4סס כג ]\₪6 סזג : םכירפסב שי םכיבר םכיפולחו

 -- היתבעת לכ 29-

 4. ררמאו , 60. = הוהי -- והי 0. ז86 144. | םכילשוריל 6.
 ךיתורוָדככ 226, 283 - ך'תרוככ 94 0

 110, 158, 228, 243, 284 -- ךיתורכמ 96, 14 204- ךיתודלמו
 182, 246 -- ךיתודלומו 112, 271 4, 283 -- ךיתדלומו ז, 4,119
 30, 72, 03, 96.99,114,150, 55. קזומס 2%2 ; 6
 94.  ץראמו 168. ירומאה 16. - ךמאו פו ז. | תרתח 6

 -- תיתיח 19 -- תיתחה 752--ת ן* קזוחס ₪

 4. ךיתדלמו 23, 80, ָ,,,,,72% 178, 224, 249, 4 0
 -- ךיתודלמו 1, 141, 150, 26, 271, 279, 284, 286 -- ךיתדלומו

 1, 2, 28, 72, 82, 1, 93, ף4, 101, 102, 114,120.

 א א1צ 20 82

 שכשפנ ולצני שתקדצב קדמה בויאו לאנד חנ
 :% ץראב ריבעא קדער היח ול !קדוה' ינדא םכאנ
 : היחה ינפמ רבוע ילבמ הממש התיהו התלכשו

 ז6 ינדא םכאנ ינא יח הכותב הלאה םשכישנאה תשלש

 פכדבל קדמה וליצי תונב שםאו שכינב כא קדוהי
 17 לע איבא ברח וא ! הממש היהת ץראהו ולצני

 יתרכהו ץראב רבעת ברח יתרמאו איהה ץראה
 18 הלאה םכישנאה תשלשו ! המהבו םכדא הנממ
 "= .םינב וליצי אל .הוהי ינדא שכאנ ינא יח הכותב
 10 לא חלשא רבד וא : ולצני שכדבל כה יכ תונבו
 תירכהל שכדב הילע יתמח יתכפשו איהה ץראה
 20 הכותב בויאו לאנד חנו = : המהבו שכדא קדנממ

 וליצי תב שא ןב שא זדוהי ינדא םםאנ ינא יח
 21 ינדא רמא הכ יכ ! סכשפנ וליצ' םשכתקדצב המה
 בערו ברח ושכיערה יטפש תרעברא יכ ףא ?;דוהי

 תירכהל שכלשורי לא יתחלש רבדו קהדער ;ריחו
 22 הטלפ הב הרתונ הנהו ! המהבו שכדא ;רנמפ

 זככילא םכיאצוי שכנה זרונבו םשכינב םיאצומה

 לע סכתמחנו םשכתולילע תאו שככרד תא שתיארו
 רשא לכ זרא םכלשורי לע יתאבה רשא קרערה

 23 תרא וארת יכ שכתא ומחנו :! ;רילע יתאבה

 צץ ה נא תו

 ףס0) 601, 662; קנמס 297,82,128,119.15%. םכשפנ תא 25.
 18. ןל קממוס הל 28. | ה"ח 158. | הער --ה טק. 4

 ריבעא -- ר !טק.ת4= %- התלבישו 196 -- היתלכשו 28, -
 רבע 1, 28, 10, 72, 82, 80, )1, 91, 94% 102. 114, 9

 176,179. 182. 224, 243, 240, 252, 253ג 200 4

 16. ז-רשלשו ז, 23. 28, 30, 72, 94.96, 0,

 224,246, 258, 271 4, 288, 400, 355, 601 -- תשולש 284 -- קו

 זג[ 128. םבישנאה -- ינאה 5מ.1!ם. 160. הלאה ---םכישנאה הלאה
 1:60. הכתב 159. םשאנ 14%. ם2א72.  םבא 82, 224, 0.

 המה 5 173 -- המה יכ 28,30,72. | היהת הממש 9 150 4.

 16--18. הוהי -- (32) -- םבא 6.

 17. ברה ה 99- לע -- לא 4. אוהה 2,139,179, 2:

 טנששטע 89. - רובעת 112,1%0, 260. - יתרכהו -- תירכהל

 18. רשולשו 2894.  הוהי ינדא םכאנ 252. - םבאנ 215 2.

 ינדא , 4,195. אל 58 72.  ולצי 96. | םבינב ₪6 תונב 4.
 יב \ 251, 258, 2600 -- םבא יכ הגה 0

 19- חלשא , 28 - חלשא חלש 1ף0. | לא -- לע 2,230, 89 2

 ף6,1סו,114,115:154:158,178,182, 224,271 0, ג

 םטהס 145 -- א (0ק. 18 128 -- קנס תרא ;. אוהה 9

 11725 הנממ , 6.

 20. חונו 283 --חנו ויהו 1. | לאינד 1, 4, 28 50 1
 ף.9012 16, 10,154 תגזק. ז55,158,182,226,258,601 ג

 קתחתס 139,297--לאנדו 168.  ינאו 96.  ינדא הוהי < 4. | אןב
 139 -- קונוס ןכ 158. | םכא 2%-- םכאו 1,906,150, 258. המה

 ןליצי םכתקדצב , 182. = וליצי 2"-- ולצי 89, 26). | םכשפנ זרא

, -1:92 
 21. כא 67. | רמא , 28. | ינדא -- א קזומס הי )6. | יכ ףא

 8. ייטפש 224. בער 96. | היחו \ 28 --1 23 --י
 ף3.  הער קזומס רבדו 3. | לא -- לע 5

 יהנממ , 1.
 22. הרתנ 96,178. | הטילפ 1, 2, 23, 72, 80, 91, 93: 56

2 ,173,179 ,158,172 ,154 ,144,140 ,102,115,126 

 226,252, 2%9,6ף%1.  םכיאצמה 96 -- 'אצומל 651. | םכינב -

 ש₪כ ,1%8.  םכנה -- םכ 12.9 128 -- קתותס הנהו

 -כיאצי 1, 3: 23; 72, 89: 94, ,ָ,,,, 0

 גל8 192,220, 22%220/203,252. | | שבבילא , 180. | םשכרד =
 םכ !גק.14. )1. | םכתללע 227 -- םבתלילע 72
2 ,224 ,182 ,178 ,150,172 ,154 ,141,149 ,102,114,116,126 

 246 -- םכת (טק.188 139. - יתמחנו קזותס ף6 ; תטתס 4
 בב - הערה ג רשא , . לע 2%-- לא 2%

 םבילשורי 0-

 150,155 --ע [גק. 188 1-- 28 72. | םבילשורי 96. | תרא 2"
 -- תראו 2,115. הילע -- הי טק. = 4.

 23.  ומחנו קתותוס יתמחנו 126. וארית 0. שכתללע 4--
 שכתלילע 23: 28, 40, 72, 82, )1,102, ,,,
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 ידעתו : ךשארב תראפת תרטעו ךינזא לע םיליגעו 3

 שבדו תלס המקרו ישמו ישש ךשובלמו ףסכו בהז
 ! הכולמל יחלצתו דאמ דאמב יפיתו יתלכא ןמשו

 ירדהב אוה לילכ יכ ךיפיב כיוגב שש ךל אציו 4

 יחטבתו =: קדוהי ינדא .םאנ ךילע יתמש רשא 5

 נע ךיתונזת תרא יכפשתו ךמש לע ינזתו ךיפיב
 ךל ישעתו ךידגבמ יחקתו |: יהי ול רבוע לכ 6

 ! היהי אלו תואב אל טכהילע ינזתו תואלט תומב
 יתתנ רשא יפסכמו יבהזמ ךתראפת ילכ יחקתו גל
 תא יחקתו ! םב ינזתו רכז ימלצ ךל ישעתו ךל 8

 ! םהינפל יתתנ יתרטקו ינמשו םיסכתו ךתמקר ידגב
 ךיתלכאה שבדו ןמשו תלס ךל יתתנ רשא ימחלו ּ'ּפ

 : הוה' ינדא שכאנ יהיו חחינ חירל םהינפל והיתתנו
 יל יתדלי רשא ךיתונב תראו ךינב .תרא יחקתו 0

 יטחשתו : ךתונזתמ טעמה לוכאל שכהל םשכיחבזתו 1
 תאו ! שהל םשתוא ריבעהב שכינתתו ינב תרא 2

 ךירוענ ימי תא יתרכז אל ךיתנזתו ךיתבעות לכ

 זף0 60. 72 ו

 ינענכה ץראמ ךיתדלמו ךיתרכמ םכלשוריל .הוהי
 4 זשכוב ךיתודלומו +! תריתח ךמאו ירמאה ךיבא

 תצחר אל םכימבו ךרש תרכ אל ךתוא תרדלוה
 ! תלתח אל לתחהו תחלמה אל חלמהו יעשמל

 5 חולאמ תרחא ךל זרושעל ןיע ךילע ?רפח ל

 ךשפנ לעגב הדשה ינפ לא יפלשתו ךילע הלמחל
 6 תפסובתמ ךאראו ךילע רבעאו !ךתא תדלה זכויב

 ! ייח ךימדב ךל רמאו ייח ךימדב ךל רמאו ךימדב

 7 יאבחו ילדגתו יברתו ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר .
 םכרע תאו חמצ ךרעשו ונכנ שכידש זכיידע ידעב

 8 זרע ךתע קדנהו ךאראו ךילע רבעאו |! קרירעו
 עבשאו ךתורע הפכאו ךילע יפנכ שרפאו שירד
 "התו ;דוהי.ינדא שאנ ךתא תרירבב אובאו ךל

 9 ךכסאו ךילעמ ךימד ףטשאו םכימב ךצחראו :יל
 נס ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשבלאו : ןמשב
 זז םכידימצ הנתאו ידע ךדעאו :ישמ ךסכאו ששב

 12 ךפא לע זכזנ ןתאו : ךנורג לע דיברו ךידי לע

 צל ב תז ₪ 25 0 10 א א.

 לע זץ" אלע :םש 200000 ריבדו < 89 -- ריברו

 ךנרג 175, 178, 260 -- ךינרנ 4 .

 ז2. םכזנה 226. | ךיפא 28. . םםילנעו 2
 6- ראפת 1.

 1 ךישובלמו 89 -- ךשבלמו 3, 6 159,198. ישש ,

 116--' 1:2; 10, 23, 28, 20; 30, 72, 82, 80, 1 93: 96. 2 ו?

3% 297 4 271 ,264 ,252 ,224 ,198 ,176 :173 ,150 ,126,128,145 

 תלספו שבדו ןמש < 30, 6

 28. | תלסו 96,150,158 -- תלסא 139. | רלכא 1, 19. 0%
 72, 82,906, 116,150, 224, 253, 260, 13, 659 "*'תי, 1

 % תלכא 126. | יפייתו 1%0 --יפותו 102. | דאמב טק." 0
 -- ב . ז -- עזותוס דאמכ

 14. ךיפיב \ 26, 30 -- ךיפויב ג, 150, 224 -- ךפיב 10,178 -

 ךיפיב יב 182. | רשא 6%
 1%. תא ;28,30. | ךיתנות 224. | לכ לע -- לבל 96 -- שאר לע

 לכ פָּג. | רבע 1, 28. 30, 72. 93, 94: 99. 8
 182; 224, 243: 251: 258, 260, 264, 271, 27, 281, 284, 286 -- וע

 טק. 46. 6 היהי 28, 0-

 16. תאלט 116 -- תואולס 1, 4, 23, 28, 96 6
 261 ; (סתפ< 128. | 'ןהילע 2.

 17. םבב --ךל 30 -- ב קת. 18" 0.

 17,18. ךתמקר - - (13) - - יבהזמ , 5.

 18. ךתמקר 0ק. 135 141 -- ךתראפת 4.

 ע8 - תרתנ 82,141, 1752059 יי

 19. ןמשו שבדו < 182. | ךתלכאה 4.
 ךיתתנו 96 -- ה ; 224 -- , 4% חוחינ 30, 93, 112, 113, 2

 195: 254--הוחנ 250. יהיו , 30. | ינדא , 154 -- ינדא .הוהי 4.
 20. ךיתנב 22.40: 72. 82. 94. 101 ו-02, 120 1 199

(6 ,224 ,182 ,178 ,176 ,175 ,172 ,168 ,159 :154155 ,141,144 

 2420 259,200, 204. 270. דלי 1, 2, 3, 28, 20.10, 72,

9 ,115 ,113,114 ,112 ,99,101 ,96 :93:94 :91 

 1 145.195:150,109.172,172,ד75, 78 0 2229

207 ,4 271 ,260 ,264 ,260 ,258 ,2%4 ,253 ,252 ,251 ,230 ,226 

 400, 659" תי, 691 -- א תדלי 171. | ול 243- | םבחבזתו 4
 לוכאל , 180 --\ , 1, 4: 21, 28, 20, 10, 72, 82, 80, 93, 04, 96, 2

,172,178 ,159 ,114,115,116,126,141,154 ,112,113 

 224, 22%, 227, 263, 259, 260, 264, 260, 271, 281 -- םכהל לוכאל
 126. | ךיתונזתמ 1, 4..2, 23. 28, 72, 80, )1, 93. 04.96, 4
2 150,172 ,158 ,155 ,154 ,150 ,145,149 (126,144 ,115,116 

,202 2270 ,220 .22 ,224 ,108,210 :105 ,180,182 ,179 176 

 250, 252, 253, 258: 260, 264, 270, 271 /1, 699 'ק, 61 ; קננוגס 4
 82,111,128,139 ; [0166 141 --ז, 0

 21. םםטחשתו 96 -- יטחשתו חטתו 72. | ינב , 126 -- ךינב 4
 28, 72, 96 -- "נב 1. | םבנתתו 96, 139, 159 -- םכינזתו 235

 ריבעהכ קנתוס 158. | םבתא 1, 2, 4, 28, 40, 72, 82, 90 6

 126,128,141,154,178,182נ 243, 240, 251, 268,260, 8'284,288'

 -- םכתו טק. 46 139 -- שאב םכתא 1ף0.  םבהל -- שאב 4

 52 ךיתבע תי 20 202 126, 172,178, 224, 249, 2 200

 -- ךיתובעות 1, 96, 112,252, 264 -- ך'תובעת 258. | ךיתונזתו
6% ,115 ,114 ,112 ,102 ,96 ,94 :03 :91 ,80 :72 ,30 .20 :23 :4 :2 

2 105,210 ,192 ,180 ,178 ,173 ,128,1%0,154,15%,172 ,126 

 ךינזוא

 ינמשו -- ינ נק.

 היתתנו 29 - קעננס

 ךחש 15% -- סת ןרש 03 -- שאי
 658, 659" ית 601 : קזנגגס

 182, 241, 264 -- ודלומו טק.?38 113 -- תודל טק 148 139. |
 םכויכ קננוס 4 זדרדלה 20/1, 21,128. 30, 720 2

 וו 92 160, 168, 173,179, 2
 240, 288, 601, 602, 691 -- תת \ 252. | ךתרא 2, 10, 23 29 2

,182 ,150 1540 ,150 ,126 ,116 ,114,115 ,96 :91 :80 
 243: 249 252: %% 260, 271, 277, 279: 282, 2843 קזנתס 1.

 תדכ 1ף5 -- 06 ךרכ 1:
 ךרש 4. | םכימבוא 4 ּ

 יתצחור 112.  רחלמוה ףז,112, 283 -- רלמה 4.
 דז2 -- יתלתח 94 -- תלתחא 1.

 ךילע ;93- = ןוע 56- ךל , 182 -- אל -. הלמוחל 4,

 29.  יבילשותו 10 -- יכילשתו 96,182. לא -- לע 6
 150,154,159:172 קתס ףנ -- א [0ק.148 2.  הדשה--

 המדאה 10. | לעוגב 96,126, 224,264. | תרדלוה 1,109
 ו, 226,126,150,155,160,180,22%, 2%1,288,601;
 6 94.  ךתוא 1, 2, 3 91, 93: 90: 99 ,,,, 2

.4 10156 : 059 ,277 :264 :226,253 ,169 
 6. רובעאו )6, 112, 182, 4. ז רפמכתהמ 29 0

 וסז) זס2, 126, 141, 149, 154: 172, 227, 243, 249, 250 3 קונמס
 ז28. - רמואו ףז, 112,113, 6. ךל ז"2'(6--יהל לקו

 ךימדב 1% 66 27-- ך'מדב :יהיכ - רמאו 2 120
 166. - ךל רמאו 2"; 35. רמואו 01, 112, 4

 7. ילדגתו , 28. | יאובתו 96,112,111, 246,262, 259, 1%
 ץטצוותס 94 -- ואובתו 154. | בידע 2, 32, 4.19 2 28, 10, 72.

.126,139 ,116 5,,,, ,96 04| 
4 ,200 2 220 ,210 ,168,172,176,178,182,198 7 
 260, 271, 283: קתותס 128.  םביירש 1 -- ךידש קזותוס 4
 ונוכנ 1 4, 19, 23: 28, 10, 72, 91; 93: 96. 1129 ,,1

 זז 2 226, 2%1, 2%2, 260, 264, 283 ; קזותוס +
 ךירעשו 4, 28,126. קתמתמס 2.  םכוהע ז,10,23,28) 02

 93, 1 16,120 ז 9
 182, 224, 226, 228,251, 253, 258, 260, 264, 283 ; קתומוס 2

 139 -- םכריע 182 -- ר טק.זג 141, 144 -- םכוריע ₪.
 8. רובעאו 1,96,112,150 12 264, 284. = ךתע -- ךיתע 4.
 םבידוד 1, 4, 29, 20, 00, 72, 1: 96, 112, ,+,5
:1,601 271 ,260 ,264 ,200 ,2%8 ,252 ,243 ,226 42 ,182 ,176 :175 
 קזומס 113 ; 0766 74. שורפאו 112,1%0,2%1,264. - עיבשא)
 20. אבאו 3, 28, 10, 72, 01; 96: 102, ,,,72
 179, 182, 224, 246, 240, 253, 258, 260, 264, 270. | תירבב --',

 14 ךתוא 1:3, 19, 23, 82, 91, 3,112, 114, 154,172,
 241, 246, 264, 270 : קוותוס 139. | הוהי ינרא -- םביהלא הוהי -

 זרצחור 93, 281 -- זריצחר 182 --

 ז-רלתוח

 ינדא , 6. יהתו 160.  ילא 1:
 ף. 603. (ס66 215 116. | םכימב .11%. | ףוטשאו 24
 ךיימד 154. = ךילע 144. | ךכוסאו 4, ,,,,4

 15%, 178, 182, 224 -- קזומוס ךסבאו 3 -- קחתס ךסבאו 9.

 ןנש

 1. ךשיבלאו 1,244, 2 200 240 60, 72019 0 4 6 106

5 ,224 ,182 ,176 ,173 ,172 ,102,112,114,144,150,154,168 

 240, 2ף0, 2%1, 262, 2%3. 2%8, 260,264, 1 4, 286, 400, 601. .

 ךשבחאו -- ךפבכאו ף6. = ישמ -- קשמ
 זז. ךודעאו 150. | םהז ידע 230. | םבידמצ 2 178,



 60 גז 1

 ךיבהאמ לכל ךינדנ עזרא זרתנ תראו זרדנ ונחו

 ! ךיתונזתב ביבספמ ךילא פצובל שכתוא ידחשתו

 תצל ךירחאו ךיתונזתב ישנה ןמ ךפה ךב יהיו 4

 : ךפהל יהתו ךל ןתנ אל ןנתאו ןנתא ךתתבו הנוז

 ינדא רמא הכ ! הוהי רבד יעמש הנוז ןכל

 ךיתונזתב ךתורע הלגתו ךתשחנ ךפשה ןעי הוהי

 ךינב ימדכו ךיתובעות ילולג לכ לעו ךיבהאמ לע

 'ככ תרא ץבקמ ינגה ןכל : שהל יתתנ רשא 17

 תבהא רשא לכ תאו םכהילע תברע-רשא ךיבהאמ

 ביבסמ ךילע שכתא יתצבקו תאנש רשא לכ לע

 : ךתורע לכ זרא וארו הלא ךתורע יתילגו

 זכד ךיתתנו זכד תכפשו תופאנ יטפשמ ךיתטפשו 8

 ךבג וסרהו זכדיב ךתוא יתתנו + האנקו קרמח 9

 ילכ וחקלו ךידגב ךתוא וטישפהו ךיתמר וצתנו

 ךילע ולעהו | : קרירעו םריע ךוחינהו ךתראפת 0

 ! שכתוברחב ךוקתבו ןבאב ךתוא ומגרו להק

 יה יור

52 ₪0 4. 0 1 

 ! תרייה ךטדב ?ץרססובתמ ?דירעו וכריע ךתויהב

 21 ינדא שאנ ךל יוא יוא ךתער כ ירחא יהיו

 24 : בוחר לכב המר ךל ישעתו בג ךל ינבתו + הוהי

 2% ךיפי תא יבעתתו ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא

 : ךתונזת תא יברתו רבוע לכל ךילגר תא יקשפתו

 26 יברתו רשב ילדג ךינכש כירצמ ינב לא ינזתו

 27 ךילע ידי יתיטנ קדנהו | : ינפיעכהל ךתנזת זרא

 שכיתשְלפ תונב ךיתאנש שפנב ךנתאו ךקח ערגאו

 28 רושא ינב ללא ינזתו |: הדמז ךכרדמ זרומלכנה

 29 יברתו : תעבש אל םכגו םכינזתו ךתעבש יתלבמ
 תאזב םשגו המידשכ ןענכ ץרא לא ךתונזת תא
 40 הוהי ינדא םכאנ ךתבל הלמא המ ! תעבש אל
 ! תטלש הנוז השא השעמ הלא לכ תא ךתושעב
 41 לכב יתישע ךתמרו ךרד לכ שארב ךבג ךיתונבב

 42 קדשאה |! ןנתא סלקל קדנוזכ יתייה אצלו בוחר
 33 תונז לכל : םירז תא חקת השיא תחת תפאנמה

 רה עמ ₪ 0 5 0 א

 126. | יתתנ 150. 154, 253,258. | ךימדנ 06 --נ 2" נק. 186 2

 -- ךידנ 227.  ךיבהוא 96. | םכתא 1, 3, 28, 30, 72, 2, 89, 02

8 ,240.254 ,224 ,195 2 150 1 ,128 ,126 ,116 

 200, 264, 284 -- םכתו [טק.ז4*

4 260 ,258 ,253 ,224 .178 ,154 .50 

%'.-- 72 

 34. ךיתונזתב - - - - יחיו \ 4. | ךיתנותב 93:173-  הנז .7

 93: 149, 168,176,180, 182, 246,601, 602 ; קננמס 2-- נק

 139.  ךתתב 93:198-- ךתבבו 145. = ןנתאו , 4

 25. הנז 4 ועמש קנס 4(, 4.

 36. ינדא הוהי < 2%3 -- םכיהלא הוהי

 ךתשוחנ 112,158. ךיתורע 96. | ךיתונובותב 150--1.159--'.

 0 לע לב לע לכ לולב ךיתבעת 2

 72,126,172, 224, 253, 28, 260 -- ךיתבעות 1, 2, 2: 28, 24

 89: 93: 945 1 12 וז + 5 168. 1

 195,210, 230, 242,270 -- תוב טק 7 129. יטדבו 5%

6 -- 154 6 ;00 ,246 ,158.159,168,172,175,180,182 

 ימרכו 4 רתנ 1, 2: 3:23, 28,290, 30, 72, 80, 96, זסז,

 +," 71 ו

 גג 227, 228, 243, 2 253: 254, 4

 260, 264, 297, 1'300, 659 "תי, 601 --' 4 4.

 975 רש ב ןהילע 28, !0:6 72 -- םכהל 2, 24: 5

 רשא -- רשא לכ רשא לעו 150,182 ; קננמס 126. | םכתוא

:0 ,260 ,264 ,254 14 ,99,112,111,5 :67:80:93 ,24 :23 :2 

 קחמס צז28. | יתיליגו 96, 150, 154 -- יתולגו 116 -- תילגו

 ךתורע תא 149, 158,243, 258, 260, 264. | םכהילא 3, 4, 23, 4

2 ,50 1 4 ,114 ,113 ,112 ,94 ;89 :72 :67 :40 :20 

 178, 182, 210, 251, 252, 253, 2%4, 258, 260, 264, 26 -- םבהילע

 2, 28, 96, 224: 10766 01 -- קותוס םכהלע 4 לכ 49.

 38. ךיטפשו 28, קוס 126 -- ךית (טק.8- טפשמ

 ז-רפאנ 101, 144, 253, 258, 260 -- תופאונ 1, +, 6
 282 1076 4 םכד -- תבפשו -- תטפשו 182. | [רוכפושו

 1, 93,112, 150, 226 -- תוכפשו 2, 3, 4, 23, 28, 40, 2 94

4 210 ,178 ,158,172 ,15% ,102,113,114,116,116,126,154 

 225%, 228, 243. 252; 253, 28, 260, 264, 260,271, 283 ; קזומס 2

 91,139. םכר 'ג%-- 'קנ םברד 9 םכד ךיתתנו ,

 204 המיוח 29, 320 9 6- האנקו ,

 39. ךתוא 1, 2, 23, 24, 28, 67, 72, 82, )6,102, +, 6

2 ,17%,170,178 ,172 .159 ,140,139,141,144,150,155,159 
 224, 243,262, 2% 200 269 -- תטח6 םכתא םבכריב

 עו דייב 96. | ופרהו -- ופדרו 158. | ךיבג 96, 224. | ךתמר
 זסס -- ךיתומר חרא 149, 150 -- ךיתומר 1, 2, 72, (ז, 112,

 115, 126, 154, 155, 168, 243, 246, 283 -- ךי (טק.זג 130 ---

 ךיתמד ץזוגוס 158 -- ךיתמח 224. וטישפה ז 9. ךתא 2

7" ,.,., 96 ,4( ,82 ,72 ,10 ,28 ,21 
 182, 224, 243, 263, 258, 2600. ךירגב תא 2%8, 200, 264 ;

 0-06 139 --' .178. | וחקלו -- ידגב וחקלו 8.
 906 7-4 ךיתראפת 04 ךחינהו 28,144; תטמחס זגֶפ - 2%

 1165.  םכרע 168, 226, 246, 240, 271, 284, 286--

 םכוריע 112, 168, 178, 253; ץזווס 128 -- םכורע ז, 23, 28,

 72, 89:93, 96,102, ו4,וו8,1ו6,126,ו60וז,ו58,ו82, ו
.264 ,260 ,258 

 40. ךתא 2, 3, 4, 28, 29, 30, 72, 91, 94, 99.

 אבל 2% 30: 72: 8 6

 ךילע 185. = ךיתונזתכ

 יהיו 4

 ךיתשוחנ 96 =

 ילכ , 89 -- 8%

 243. 2ף1, 252, 253: 254: 258, 260, 264, 260, 271, 283 ; קזומס

 139.141 3 6 24 תרכז 1, 24: 20, 10, 82, 0 21

 1ו6,126,141,150, 172,178, 224, 252, 264, 659 "תי 1.

 ימי תא -- ימיב 28.30.72. | ךירענ 115,176, 249.  ךתיהב 0.
 .םכרע 24, 100, 113, 154, 227; 246, 249, 260, 286 -- םבוריע 2,

 116, 2ף%8-- םכורע 1: 4, 21: 28, 30, 72, 80, 01, 935, 4

 116,126,128,150,155.158.159:172.182,2%52,2%3.  תספבתמ

 2, 24: 80,126: 154: 155. 159:178. 249. - ךימדב 28, 20
 3 5 182 -- ךמדב ירחא 4. התייה 4

 23. רחא 28. - יוא 2%-- וא יל
 24. המר --המד 243. בחור < 28 -- ,, , 

2600 .253 ,227 
 2%. לכ שאר < זֶדָּג.  ךתמר -- ך ₪0ק. 145 זָגְס. | ךיפו 96--
 ךייפוי 150. | 'קספתו 82, 155, 182 ; קתותגס 1. לכל -- לבו

 רבע 1, 29, 30; 72: 82. 89; 93: 94:99, ,,,,0)

 182. 224, 253, 258; 200,204. | .ךיתונזת 1, 4, 28, 20, 80: 12

 ף4, 112 2 1 תק הדב לכ 17: 179 192,200

 252, 264, 270, 283 0, 659'ק, 691 : קגמס 2,, 821

 14 -- ךיתונז 96 -- ךיתנזת 145,198, 249 -- ו , 44.
 26. לא 5 158 -- חרא קממס 28. - םכירצמ | 28 -- רושא
 קבירצמ 96.  ךיניכש 4,150. | ילידג 89. = ךיתוננת ,6

,253 ,182 ,180 ,173 159 ,158 ,150 140 ,126 :93:94 :89 :72 

 264, 691 : קממס 82 -- ךתונזת 1, 3: 29: 91, 96, כ 100, זס

 דז2,דו,דו4,דו6) 154,155, 168,172, 176, 105, 210, 224,

 252, % 260, 270, 271, 270, 284, 286 ; קתוגס 141 -- ךיתנזת

 160, 243,288. | ינפיעבהל , 23 --'נתעכהל 6, ,,,

 254, 270, 279, 284, 280, 300 1 -- ונפיעכהל 4.

 27. תריטנ 145 -- יתישנ 96, 10:66 ד 6

 268, 200, 264, 269 13 4, 288, 00,602. | עדנאו קעומס 1%0 --

 ערקאו 258.  ךקוה 1ו2,115,158, 253: [סו6 72 -- ךיקח 6
 . ךנתאו -- נ קחומס ב 258.  שפנכ 72. | ךיתואנוש 112 -- ךיתואנש

,.101,114,116.110,139 ,100 ,94 :93 :20 ,24 
.2 ,100 ,288 ,284 ,271 ,270 ,260 ,254 ,24 ,242 .230 :195 ,176 

 תומלכנה ,, 96 -- תומלכנו 224. | ךככדמ 1. = המיז 60.
 28, (201ג. 65 20 ₪ 4 לא - תא רשא 1,

 ךתעבש -- ת קונוס ך 2. םכג 116 -- חרא םבכגו
 20. תה תו ד תא , 4. ךיתונזת 1: 4, 23: 30, 89: 29

25 ,250 ,246 ,224 ,180,182 ,158,178 ,150 ,126 ,116 99 94:96 

 260, 264, 691 -- ךתונות אא זז 5- המדשכ 4
 : ך0. הלומא 4: 23, 93, 06, 112, 113, 114, 115, 126, 155, 2

 224: קמתמס 04,139. - הוהי ינדא -- םכיחלא הוה ף3 -- ינדא
 םכיהלא 28.  -ךתשעב 2, 28, 80,116, 199.178,182. תא

 93. - ?רמלשמ זפ.
 41. ךתנבב 253 -- * \ 28, 40, 153, 159-- ,, 42

 ' 182,249,260,15%. | ךיתמהו 96. | תישע 1, 28. 30 6
 116,150, 158,178,182, 210, 252, 253,260, 264, 659 "תי, 61 ג

 1066 1415. בחר 2 תייה 10 3, 28, 10, 72, 82,

,120,141,149,150,168,172,178 6 

 252, 659" תי, 1-

 32. תפאנמ 4.

0 
 33. !-רונוז 1, 23: 20, 72: 89: 91; 96, 11, 126, 150,224 9
 251, 252; 253; 204, 283: ןזנתס 139 -- תונו א 4. - ירנ קתותוס

 השיא ,\ 40 -- * \ 29, 91: 17%, 224. | תרא \



 ( ג.

 יח : ךיכרד לכב ןהמ יתחשתו טק טעמב יתישע 8
 ךהוחא שדפ התשע םכא זדוהי ינדא זםםאנ ינא

 קדנה +: ךיתונבו תא תישע רשאכ היתונבו איה אט
 תולשו שחל תעבש ןואג ךתוחא פכדפ ןוע היה הז

 תצל ןויבאו ינע דיו קדריתונבלו קדל קריה טקשה
 ינפל קרבעות קדנישעתו קדניהבגתו |: קדקיזחה 0
 ךיתאטח יצחכ ןורמשו : יתיאר רשאכ ןהתא ריסאו 1

 יקדצתו ;דנהמ ךיתובעות תא יברתו האטח פל

 םשכג :יתישע רשא ךיתבעות לכב ךיתוחא תרא 2
 ךיתאטחב ךתוחאל תללפ רשא ךתמלכ יאש תא

 ישוב תא ספגו ךממ הנקדצת ןהמ תבעתה רשא
 זרא יתבשו |! ךתויחא ךתקדצב ךתמלכ יאשו 3

 תיבש תאו ;ריתונבו שדפ זריבש זרא ןהתובש

 5 0 10 א כ.

 4% 23: 20 72: 93: 90, 112, 1ז6,126,100, 178,250 42

 ךתחא 28,128, 140,154,155,168,178,182, 210, 246, 240, 2

 259, 260 ; קתומס 139 -- ךיתחא 96 -- 026 םכתוחא +4

 אוה 2,178. היתנבו 2, 4, 72, 80, 93, 94, 956 6

46 0 23209 ,210 ,172,182 ,155 ,154 ,141 ,128,139 ,126 

 ךיתונבו 53- רשאכ 918 102 -- 4. התישע ף6 -- 6
 *תישע 8. ךיתנבו '3: 4: 72: 80: 03, 06, 102, 14, 110,

,246 ,241 ,210 ,1905 ,172,182 ,190,168 :154,155 :139,141 

.24 

 49. היה ןוע < 6. ןוע ,6-
 115,126, 190,105, 250 4 ךתהא 154,172, 178,182, 2

 240. 240: 263, 258, 4 טקשהו 15, 4. היתנבלו 2, 4

1 42 ,130,141 ,126,128 ,114,116 ,113 ,102 ,96 :94 :89 :72 

 159, 168, 182, 224, 20, 243, 253, 28, 260, 264 -- ל ,.

 50. הנהבנתו 3: 23, 30:94, 99, 102, 150, 150,160, 2

 226, 227, 2%0, 288, 601 --הנהיבגתו 28 -- ןהבגתו 5 -- ןיהבנתו

 קצמס 178 -- הני טק. ג" 139. | הנשעתו 4, 223, 20, 03: 94, 2

 226, 227, 251, 28, 260 4. הביעות 4. תריאר 220--

 *יתישע 1309,

 91. ןורמושו 80,112. | ךיתואסה קתותס 139. | איברתו 1:
 ךיתבעת 4.72: 89. 93.149. 159, 172, 224, 253, 28, 260 ---ךיתבעות

 ז, 2; 21, 20, 10) 82, 01, 04, 101, 102,113, 111,116, 120,

29 ,243,254 ,230 ,105 ,168,182 ,155 ,154 :150 ,144 ,139141 

 271,279:281,286. | ךיתבעות - - - - הנהמ , 28. | הנהמ , 96--
 קצותוס הנממ 3256. = ךתחא 159, 172,182, 240, 250, 28 --ךיתחא

9 96 94 ,03 ,52 ,24 ,23 \ ' -- 178,195 ,15% ,154 :150 :4 :3 
4 .175,176 ,168 ,14,168 ,144 ,120 ,110 ,101,102,114,128 

1% ,283 ,270 260 ,2%4 ,21 ,246 ,242 ,220 ,22% ,108 

 ףיתבעת 4. 72 182, 224, 2%8, 260 -- ךיתובעות

2704 ,260 ,264 ,254 ,115,105 ,112 ,100 ,90 94 :91 ,67 24 

 תישעי ד, ק2, זג2,יזז6, 149: זס 164. 172 176,178, ד8ל ה

 224, 253, 659 "תי, 691 -- אתישע 243.
 52. םבגו 126, (סה6 1:5.  יאשת ז. | ךיתמילכ 96 -- ךתמילכ
 20, 93 5 ךתחאל 4. 899, 154, 168,182 -- ךיתוחאל 240.

 ךתאטחב 28 -- ךיתואטחב 96, 269 -- ךיתאטהל 1ף0.  םכהמ 2
 159,160,288 --ןהב 145,224.  הנקדצה קזגמס 9. 2

 154,158. | ישב 23, 89, 93; 96, 141,172,195*:
 יאשו קזותס ךתמלכ 2% ךתמילכ 30, ךיתקדצב

 קצותוס ךיתויחא 30, 182 -- * 6:4. 96 -- ה , :

 51. ןהיתובש 96, 225 -- ןהתיבש 1, 2. 30, 67, 80, 93, 99; 100 .

 ןסנ,11:2, דו, 126,130,141,144,751: 155: 224, 242, 243, 6
5 8 69 ,2 ,280 ,288 ,287 ,264 ,200 % ,251 ,20 ,240 

 קעונתס 94,176 ; תטתס 158,178. | תא 27-- תאו , 4

 224 -- תאא 82. | תובש 1, 2, 28, 40, 72, 80, 93, 52

 1 53: 210, 224, 270, 659, 61: מס 8%

 178 --'.4.  םבדס , 30 -- םכורס 23, 28, 80, 93, 96. 99, 2
 115,126,150,178,182,224) 260, 264. | היתנבו 3. 4, 30 72

18222 ,168,172 ,155 ,104 ,41 ,116,128 ,102 ,96 

 252, 253, 258, 260,270. | היתונבו - - תאו , 1,226. תאו --ו \
 100. | תובש 28. 30, 72, 80, )3,006, 100, 126, 145,153, 9

 םכודס 28, 30. 01? 2%

 '240, 270, 659 'ק, 691 : קתנתס + 78: 1סע6 4

 ןורמוש 2 126,150. 5 היתנבו 2, 4: 72; 04, 102,114 ז 1%

.4 ,260 ,253 ,252 ,243 ,224 ,155,179,182 ,154 ,141 

 תובשו 1, 40, 72,96,111,126,153, 210) 224,270, 659'ק, 12

 קזותס 24,150,158,178 ;: 06 סף. | ךתיבש ףב,112,149. 54.

 172: קממס 128 -- ךתובש 23, 30, 145 : ץצננמס 258 -- ךיתובש

 72,96,150,180,198 ; קזותוס 158 --ןהתיבש סת 28. הנהכתב 96

0 2 1. .00.1 2 

 4ז ספישנ יניעל שכיטפש ךב ושעו שאב ךיתב ופרשו
 ! דוע ינתת אל ןנתא םכגו הנוזמ ךיתבשהו תובר
 42 אלו יתטקשו ךממ יתאנק הרסו ךב יתמח יתחנהו

 43 ךירוענ ימי תא יתרכז אל רשא ןעי :! דוע סעכא

 שארב ךכרד אה ינא פכגו הלא לכב יל יזגרתו
 לע המזה תא יתישע אלו הוהי ינדא שכאנ יתתנ

 44. רשמי .ךילע רשמה לכ .חדנה = + ךיתבעות לרכ
 45 השיא תלעג תא ךמא תב !התב המאכ רמאל
 ןהישנא ולעג רשא זרא ךתוחא תרוחאו קרינבו
 46 ךתוחאו . ! ירמא ןכיבאו זריתח ןכמא ןהינבו

 ךלואמש לע תבשויה היתונבו איה ןורמש הלודגה
 סכדפ ךנימימ תרבשויה ךממ קדנטקה ךתוחאו
 47 ןהיתובעותכו תרכלה ןהיכרדב גלו | | קדיתונבו

 ש גת ו יו

 182,19%, 210, 224, 2%3) 200, 270, 28 ג קוס 128 -- ךתו טק.
 12. 139.  ןבא 172,182. | ךקתבו 1,96. | םכתברהב 729

-264 ,260 ,258 ,210,253 ,182 ,154,159 ,141 ;102 ,99 :9496 
 41. שאב -- שאה ךותב 28, 30, 72. | תובר ץוומוס םכיבר 1.

 אלו 182 -- א 0ק.748 :00. - ונתת 158. - דוע ,5.
 42. יתוחינהו 52 158, 224, 243 <- יתחינהו 23, 4

 182;173,178, 284, 286: קחתס 1:3 -- יתהונהו ףז --יתוחנהו |
 264 -- יתחינהו תרכז אל רשא ןעי 6.

 --יפא 28, 4 םועבא 923, 145-

 43. תרכז 1,3,72, 96, 112,115, 16, 26,722
 243. 252, 253: 059 " 'ת' ג 10166 4 תא 1%, 289, 2

 ךירענ 139: 249- | וזגרתו 159 -- 6 יל ולב
 קמתמס לכמ 112. םכג 224. אה 93, 99 -- ₪91 96 -- איה
 20. ךשארב ל2ו- כאב סלה | מרא | תואבצ הוהי

 96- אל סב. ייתישע יזע ספסל ו
 2%2:253, 0659 ת%9 691. המידה 4, 6 96. | ךיתבעת 0
 101,126, 210, 224, 253, 258, 260 -- ךיתובעות זז, 93, 96. 24

ּ .200 79 .150,182 

 44. לשומה 4,112,283. - ךילע לשמי < 4.
 190 --- לושמי 89,112, 4.

 45. תרלעוג 14:93:96, 112,150,264. - השא 1.4,
 96 115,168, 172,180, 253, 258 -- ה . 28 -- שי טק. 4" 0
 -רוחאו קתתס ךתוחאו 126. | ךתהא 289, ,,,220

 259,260 -- ך זק. 146 139 -- אךתוחא 128. | תא -- ךתחא 4.
 =בכמא 30, קזגתוס 28 -- ] טק. 85 1. תיתיח 10 - קנווס

 םביתח 99. ירמא \ 224 -- רומא 1, 112, 126 21:

 46. ךתחאו 28, 30, 154, 159,168, 224, 253, 268,260.  הלדנה
 23,1%4,159,168,195:224.253.  ןרמש 20,224--ןורמוש זז
 150. איה היתנְבו < 96. איה . 173 -- אוה 178,182 ; קצ1תוס
 139.  היתנבו 4 116,141: 154: 155 ,, 2

- ,271 ,270 ,260 ,258 ,253 ,252 ,249 :243 ,230 ,224 ,210 
 ז-רבשיה 1, 2, 40 23: 28, 30, 72, 82, )1, )6, 102, 114, 6

79 105 ,182 ,178 ,172 ,168 0 ,+126,128,141,150.154 

 2%2,2ף3,258,260,264. | תרבשויה --- - לע 224. | ךלאמש
.99 :96 :94 :93 :91 ,89 ;72 ,10 ,28 ,23 ,2 ,1 

.182,195 ,178 ,150,172 ,158 :1509,154 ;141 ,116,126,139 
 226, 242, 243, 249: 252: 2533 5% 200 4 ךתחאו 28. 2
 14,159. רבשיה 1, 202000 72
5 ,,,, , .16,126 52 .96 ,94 ,91 

 150,168,1789.1852, 2 260. יניב
 ךנימיב 159 -- ךנימכ םבדפ , 99 -- םכודס 28,
 93, 96. 2 1ל8 822202 2 020
 קוותוס 120- היתנבו 1, 25 4 72: 900 42 6 99, 101, 2

,72 ,168 :159 ,154,155 :114,116,126,140,141 | 
.1 200 ,258 240 ,210 ,226 ,224 

 47. ןהכרדב 1. יתכלה 2,102,155,2%8 ; קעותס 4,113 --
 א תבכלה 139 - אלה 1ף0. ןהיתבעתכו 126, 150: 224,253, 2
 260 -- ןהיתבעותכו 1, 3, 28, 30: 93: 141,154, 172, 182, 0:
 קזגנס 149 -- ןהיתובעותבו 168, ו7ף -- ןהיתבעותבו 2
 1066 116 -- ןהיתבעתבו 4 4 רישע 1:35 0 7000, 102
2 220 ,224 ,182 2 22,,, ,.112,116,116,126 
 252,253, 260, 264, 669 "תי, 691 --יתישע וז 28. יתיחשתו
7 ,,ָ :89:93 ,72 ,10 ,24 ,23 ,3 ,1 
,260 ,260 ,2%8 4 ,253 ,228 ,224 ,105 ,178,182 2,, 1 

 270, 286 ; 4016 96 -- ותיחשתו 126 -- תיחשתו 28.  םכהמ 2

 182, 0-4 לכ 96.

 48. הוחהי , 180. - התשע -- תישע 6.

 ךכ 72102. יתאנק

 לשמי 71

 כרס ,\ 30 = םבודס
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 ירפכב ךתמלכ ינפמ הפ ןוחתפ דוע ךל היהי אלו

 : קדוהי ינדא םכאנ תישע רשא לכל ךל

 ,-ש .ליי ל

 הדיח דוח. פדא ןב רפאל ילא :הוהי רבד יהיו

 רמא הכ תרמאו : לארשי תיב לא לשמ לשמו 3
 רבאה ךרא םכיפנכה לודג לודגה רשנה הוהי ינדא

 חקיו ןונבלה לא אב המקרה ול רשא הצונה אלמ =

 והאיביו ףטק ויתוקיני-שאר תא : זראה תרמצ תא > 4
 ערזמ חקיו ! ומש :םילכר ריעב ןענכ ץרא לא 5

 שכיבר כימ 'כע חק ערז קדדשב והנתיו ץראה
 תלפש תחרס ןפגל יהיו חמציו .: ומש קדפצפצ 6

 ויהי ויתחת וישרשו וילא ויתוילד זרונפל קדמוק
 יהו !  תרראפ חלשתו זםכידב שעתו ןפגל יהתו 7

 ןפגהו הפה והצגנ .בהנ-.סכיפנכ לדג לוהב דחא רשנ -
 ול החלש ויתוילדו .ןילע קרישרש קרנפכ זראזה

- 

 6 7 ויס א

 תריזב ; 195 -- קממס תריזפ 99. = יתירב 96 -- רב 4
 60. תרכז 116. | יתירב תא ינא , 158. | תא -- תא ךתוא 2

 יתרב 154-- תירב 28. | ךתא 1, 4, 28. 30. 72 16
 141,150,175,182, 224,253, 258, 260,281; קמתמס 128. | ימיב

 קתס 130.  יתמקהו ף4, 150,154, 150, 252 -- יתומקהו %

 1 58: 17%: 227, 253 --'ת\מיקהו 1. 23, 30, 72, 80, 93+ 99 6

 דו בול ל ל יתירב 1

 סי תב 2 ד 0 2

 -- ת ק.14 1%46. ךכרד , 9. ךיתחקב 145, 150 -

 ךתנקתב 224. - תרא 2". 96,115. - ךתחא 4 -- ו ,6
 154, 168, 242, 251, 260 -- '' \ 23, 96, 102, 114, 19% -- ךיתויחא

 28, 72 -- ךתויחא 30, 9 -- 'תחא 258. | תלדגה 150, 224----
 1-רולודגה 2, 72; 03: 96, 112, 116, 149, 154, 182, 251, 264 2

 קמתס 139 -- תלודגה 115,150,19%. . ךממ תונטקה לא 16

 לאו 112,158-- תראו 24. | ךל ,180. אלו ל 224.  ךתירכמ
 72, קזונגס 4. , .

 62. יתמקהו 28, 94. 154, 252, 253 -- 'תומיקהו 2 8
 195, 264 -- ךל יתמיקהו 9. | ךתא , 72 -- ךירוענ ימיכ ךתא 0

 -- ךתוא 4.
 63. ירכזת ןעמל 5 2. | תשובו 150,178, 264,283. | ךל דוע ₪
 23. - דוע -- ו ,. ךתמילכ 4+ 30, 96. 150, 158, 224."  לכב

 2%3, 260 -- ל 1" [0ק.146.72. יתישע 23. הוהי ינדא -- הוהי
 םכיהלא

 1-רא 9

 1. רמאל ילא , 6.
 2. דוח 0.140 139.  הדח 4

 '159, 178, 294, 260, 264 -- לשמ 2. /י
 1. !ררמאו , 24..." לדג 253. , .הרבאה 36. .הצנה 4
 224,284,11%. ול 182.  המקרה--ר ₪07.85 ף3. תדמצ 9.

 4. שאר , 72. | ויתקני 1, 23: 990 1, 832

 224 -- ויתוקני 28; 93, 126, 253 -- !יתקיני 72. 94, ,

 2%8 -- ויתוהנוי 4, 96, 178 : 10186 158 -- '2 טק. זג: 130 ---

 ויתקנוי 150. | ףטק -- ףטק ףטש 4. והאביו 89, 2
 2%2, 270, 288, 601, 602. | םבילכור

 5 לע .ג- , םכומה 28. םכובר , 140. | הפצמצא
 6. רחרוס 112,1ף0 -- קוומצוס תחרפ 158 -- תח ,

 264 -- תולפש 72

 לשמו -- לושמו 12,

 המק 64 ז-רנפל 268, 4.

 וישרש 195. | ויחי 112. | ןפנל יהתו פא גס. | חלשתו םכידב ,
 1%4. | הלשתו -- שעתו 1. | תורוארפ 28 -- תורואפ ג, 96 =
 תוראפ 3, 23, 24, 30, 67, 72, 82, 89, )1, 94, 99, 100, 102, זו,

 113, 114,115, ,,,, 9 ז 9,
0 ,241 ,242 ,210 ,228 ,226 2102 ,171,172,173,178,195 

 281, 280, 100, 659 'ק, 664, 691 ; 06 262 -- רוארפ 6

 130,139, 144,160,175,176, 253, 2ף4, 258, 200, 264, 260,

297, 100 1, 601, 2. 

 7. יהיו . 224 -- 5 2% 06 ו לודג 1, 5: , 5%
 40, 67, 72 82, 89, 91: 93: 94, 90, 99, 100, 101, זסכ,זוכ זו
 זו, 116,126,128,130,139, 144, 149,150, 154,155,168,וק
4 ,269 ,204 ,260 ,258 ,252 ,22% ,210 ,178 ,175,176 

 271, 1'288 -- לעב 4. | הנפכ - -- - ברו , 182. | הצנ 2,זוו
 253; 258, 0. הנפכ , 30, 96 -- הפנכ 1, 226 חוגזַק. 288, 8
 -- היפנכ + ןילא ף3, 158, 225, 249- | היתוילדו | התא

 , 23ג 24: 67, 72, 93; 94+ 90, 99, 100, 102, 113, 114, 11%,
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 ו תי 0 זז

 %+ ןעמל : הנהכותב ךיתיבש תיבשו היתונבו ןורמש
 ךמחנב תישע רשא לכמ תמלכנו ךתמלכ יאשת
 55 ןתמדקל ןבשת קדיתונבו םשכדפ ךיתוחאו : ןתא
 ךיתונבו תראו ןתמדקל ןבשת ;דיתונבו ןורמשו
 56 ךתוחא שכדס התיה אולו + ןכתמדקל ;קדניבשת
 57 ךתער הלגת שכרטב : ךינואג שכויב ךיפב העומשל

 תונב היתוביבס לכו שכרא תונב תפרח תע ומכ

 58 תאו ךתמז תא : ביבסמ ךתוא תוטאשה זכיתשלפ

 59 זרכ יכ : קדוהי שכאנ םםיתאשנ תא ךיתובעות
 רשא תישע רשאכ ךתוא תישעו הוהי ינדא רמא
 60 יתירב תא ינא יתרכזו : תירב רפהל הלא תיוב

 : שכלוע זרירב ךל יתומיקהו ךירוענ ימיב ךתוא
 61 ךיתוחא תא ךתחקב תמלכנו ךיכרד תא זררכזו
 ךל ןהתא יתתנו ךממ תונטקה לא ךממ תולדגה
 63 תשבו ירכזת ןעמל |: הוהי ינא יכ תעדיו ךתא 62 יתירב תא ינא יתמיקהו : ךתירבמ אלו ?רונבל

 ה ד ו

 54. ךתמילכ 1, 30. 96,150, 158. | יתישע 156, 154. < ךמחנב
 א וש ל 28.י ןתוא 1, 42 23: 72:91: 04:11,
 150: 252 226, 228, 242, 243, 240, 253, 2%8, 200, 204; קזומס

 1 6 96 -- ךתוא 172,173 3 קנמס 1 -- ותא 1:
 55- ךתחאו 2 228 -- ךיתחאו 116, 141, 150 4 2
5 ,289 ,23 ..' --- 270 ,260 ,258 2 105 ,159 
 190. | םכודס 23, 28, 30:72, 80: )6, 9; 112,115, 128,150, 2240

 204- היתמבו 2: 1, 4, 720 89.02, 04.96, 100 102, זן,
.4 20 ,200 ,253 ,224 ,210 ,182,105 ,154:155,172 ,141 

 ךיתונבו - - (6) - - ןבשת ,158. | הנבשת 80,168, 178 ; קז!תס

 258 -- ןבושת 3, 150, 195 7-- הנבושהת 72
 ץתמדקל - - ןורמשו , 113,172,249. | ןרמשו 28,30,253 --|ורמושו
 112 -- (טק. 18 היתנבו 2, 4, 28, 72, 80, 91: 93: 94, 2%

.2600 ,258 ,253 ,210 ,195 ,102,114,116,128,141,154,155 

 ןבושת ף3,112,150,155 - הנבושת 72,114,115, 123 -- הנבשת

 9, 252: קס 2%8. | ןכתמדקל -- תאו 4. | תראו 3[
 24.  ךיתנבו 1, 3, 72, 89: 94. 1, 5

 178,182, 210, 243, 251: 258, 260,270: קממס 4 הנבשת
4 260 ,268 ,263 ,2%2 ,182 ,180 :9 :93 :80 ,1 

 הניבושת 112, 128, 154, 168, 176, 178, 246, 250 -- הנבושת 2
 . 72, 126, 150, 158, 224-- ןיבושת 15% --ןבושת 116,145 --ןבשת

 96 -- הנבישת 102. | ןתמדקל 4
 6. אלו זו 2, 2: 4: 27: 25, 10: 72: 89: 01 42 62 6

210 ,182 ,176,178 ,168,172 9 .128,141,150,154 

 243. 252: 253: % 20020 0 הת"ה ג =
 72, 89: 93, 96, 112, 115,178, 224, 0 260, 264! ענמתס 4

 .ךתחא 28,150,154.155.172,182. 2 260, 264.  העמשל 10.
 הוב ל - -- 76

 57. םכרטב -- םבויב 590. | הלנת -- ה ק,196 91. | ךתער
 -- ךתורע 93: 96. 375. | ומב !סע6 126. | םכרא גק.זג[ 2

 == כודא קננתס 28,158 -- םכדא ו

355 :313:337 ,101 ,264 :240 ,246 ,220,228 ,180 ,168,171 

6% ,524 ,514 ,506 :505 :477 :471 :423 :419 :417 :404 ,396 .266 
,601 ,598 ,597 :596 :575 :562 :546 :545 549 :539 :535 :531 
 616, 646: קמומס 150, 161,176,178, 203, 251, 307, 109, 1
6 : 645 ,642 ,614 590 530 :491 ,428 ,420 410 ,405 ,403 :275 
 108. 227, 523: 542: 570 3 טנ06:₪: 206. | היתביבס 1, 1, 42
2 "141,150 ,128 ,116 2 ,114 ,102 ,94 ,91 :89 ,72 ,30. 
 159.172,178,182, 210" 260,271,283 ; קננמגס +
 רטאשה 4 ךתא 1, 28, 30, 72, 93: 4 126, 160, 159, 1

 195: 224, 249, 253: 258, 260, 284 -- א [טק. 3 0-
 58. ךיתמז 80, 96,182, 224-  ךתבעת 3; 4, 72, 210, 224,

 258, 260 -- ךתבעות 28 -- ךיתובעת 140, 156, 252 -- ךיתבעות
,,,, ,-- ,102 ,101 94 ,93 ,82 ,10 ,2 10 

 271,279.284,286;1%4,155,182. | תא 2"-- תא רשא 249--
 רשא 1 -- תה 0ק.14. 28.  םכתאשנ 96. | הוהי ינדא 9

 ף6, 1022 126, 149; 150, 154, 165, 158, 173, 178, 152,
 260, 264, 288, 601, 602 --- וו4ז8. 400. ינדא

 59. 00.23. הוהי ינדא הוהי 210. תישעו --יתישעו 0%
 72 22 96,115, 116,126, 145,150, 155, זק, 1892,
 243: 249; 252, 253: 659 'ק: 691 : זותתס 3, 158,178 ; סוס

 168. | ךתא 1, 23, 28, 30; 72: 93: 94, ,,,,,
 182, 224: 240: 253ג 258, 260, 28. | יתישע ףָּג,6סו -- אתישע 3.



 (2 ג. 1.

 הנהו תירב רפהל קדלא הזבו +! תרובר ערושפנ 8
 ןכל ! טלמי אל רשע קדלא לכו ודי ןתנ ג

 רשא יתלא אל כא ינא יח הוהי ינדא רמא הכ
 יתשרפו :ושארב ויתתנו ריפה רשא יתירבו הזב 0

 קרלבב והיתואיבהו יתדוצמב שפתנו יתשר וילע
 תאו :יב ילעמ רשא ולעמ שש ותא יתטפשנו 21

 שכיראשנהו ולפי ברחב ויפגא רכב וחרבמ לכ
 ;יתרבד הוהי ינא יכ סכתעדיו ושרפי חור לכל

 זראה תרטצמ ינא יתחקלו הוהי ינדא רמא קדכ 2

 יתלתשו ףטקא ךר ויתוק שארמ יתתנו קדמרה
 ללארשי .שורמ רהב |: לולתו הבג רה רע ינא 34

 רידא זראל קריהו ירפ השעו ףנע אשנו ונלתשא

 ויתוילד ללצב ףנכ לכ רופצ לכ ויתחת ונכשו
 קדוהי ינא יכ קרדשה יצע לכ ועדיו | : קדנכשת 4

 ץע יתשבוה לפש ץע יתהבגה הבג ץע יתלפשה
 ! יתישעו יתרבד הוהי ינא שבי ץע יתחרפהו חל

6 

 עכתא "שכל המ :רמאל ילא קדוהי רבד יהיו -

 רמאל לארשי תמדא לע הזה לשמה תא שילשמ

 ינא יח : הניהקת זכינבה ינשו רפב ולכאי תובא 3

2. 14 0. 

 8 בוט הדש לא |! העטמ תוגרעמ התוא תוקשהל
 תאשלו ףנע תושעל הלותש איה םכיבר וכימ לא
 9 ינדא רמא הכ רמא |: זררדא ןפגל תויהל ירפ
 הירפ תאו קתני הישרש תא אולה חלצת ;דוהי

 עורזב אלו שבית קדחמצ יפרט 'דכ שביו ססוקי
 זס הנהו : הישרשמ התוא תואשמל בר שעבו הלודג
 עכידקה חור קדב תעגכ קצלה חלצתה קדלותש
 : שבית החמצ זרגרע לע שבי שבית
 :: ירמה תיבל אנ רמא ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו

 לבב ךלמ אב הנה רמא הלא המ םכתעדי אלה
 שכתוא אביו הירש תאו הכלמ תא חקיו טכלשורי
 14 ותא תרכיו הכולמה ערזמ חקיו : קדלבב וילא
 : חקל ץראה יליא תאו הלאב ותא אביו זרירב
 14 תא רמשל אשנתה יתלבל הלפש הכלממ תויהל
 ז < םכירצמ ויכאלמ זחלשל וב דרמיו ! הדמעל ותירב
 השעה טלמיה חלציה בר פעו וכיפופ ול תתל
 16 הוהי ינדא כאנ ינא יח :! טלמנו תירב רפהו הלא

 הזב רשא ותא ךילממה ךלמה שוקמב אל שא
 לבב ךותב ותא ותירב תא רפה רשאו ותלא תא
 17 ותוא השעי בר להקבו לודג ליחב אלו |! רומי
 תירכהל קיד תונבבו הללפ ךפשב המחלמב הערפ

 צג תנא עפ סי א ב

 17. ןתא 1, 2: 3, 21, 28, 10, 72, 01, 93, 96 6 126

2 ,241 ,210 ,182 ,178 ,141,150,154,155,159,172,176 ,128 

 253, 258, 260, 270: קתגמס 24.  המחלמ 182. ךופשב 12
 114,224,2%1 ; קמומס 128. | הלילוס 96 -- הללופ 4, 28, 10 20

 91, 1ו2, 114, 115,150, 150,173, 224,226 227, 228, 246,
 270.5 ץרונבב 92. קיד 3- רובה

 18. הנה 224.  ןתנ ,224.  ודיב .  השעי 194 6 תג תג.

 "כ אל. אלו 28, 91,150, -.

 19. םכא , 252. | יתלא תא 94, 249 --יתלא לא ז16. | הוב ,
 115.  ותירבו קמומס 91. רפה 1,28, 30,913 ,,,6

 150,150, 224, 269. -ויתתנו , 182 -- ויתתנא 6.
 20..יתשר וילע -- וילע יתשר תא 2,115. | וילע , 03,144 ---

 וילע תא 91.  .יתשר תא 99. | יתדצמב 72, 102, 246 -- * ,
 והיתאבהו 1, 4, 89, 94, 126 -- והיתאיבהו 2, 233 1 19

 116,160, 154,150, 182, 22%, 220, 240, 2%8, 260 -- והיתואבהו

 252.  יתשפשנו קזנמס 100. ולעמב 30, 72, 96,150 1:
 21. ויחרבמ 1, 28, 72. 80, 91, +, %

 178,226, 251, 252, 264, 669'-- ר 076 70102. | ןיפנא לכב--

 םכיפגא לכ תאו 224. | לכב -- לכו 8-2
 25% -- כב (גק.85 1. | ןלופי 28,112,283. - הוהי --ינדא 4.

 יתרבד \ 4. |

 22. הוהי ינרא -- םביהלא הוחי 108. | ינא --יתוא 1%8. - תרמצמ
 --ר,28 | יתתנו , 252. | ויתקני 1, 30. 7, 1 5
 116,128, 141,154,182, 105, 210, 228, 270 -- ויתוקנוי 25; 6

 96, 106,108,112,2%3,264: קזותס 111 -- ויתקנוי 2, 4. 289, 4

 114,155: 178, 224, 226 ; קונזתחס 126 -- ויתוקוני 150.  ךר -- קר

 3: קונתס 9ז,זג. ףוטקא סב, 96, 101, ,, 259

 150, 224, 226, 262, 2689, 4. הובג 1023. 28, 50 2 7

0,,,,, , ,101,112 ,96,100 ,94 :93 :91 

2402 0 ,220 ,210,224 ,182 ,144,150,150,172,175,179 ,141 

.4 ,200 ,268 ,253 :250 
 22. ונלתשיא 2.

 רידא , זס. | רפצ
 הנוכשת 4, 4

 24. הדשה -- רעיה 5 ינא ,\ - ע 17 61 2

 ץע לכ 28. | הובב 1, 4, 23, 28, 40, 50, 72, 9, 1%
 1ו2,1ו4,115,116,125,126,1נ0 144,149, 154,168. 72 2

 178,182, 224,250, 253, 28,260, 264, 283 ; קזנתס

 לפש -- ש טק.13% 154. | יתשבה 172,182.  יתחרפה 6
 158,180,182, 4 יתשעו 4

 אשנוא 4 השעו -- ע טק.צ4=

 ויתילד 94, 172 -- ויתולד

 1. הוהי ,

 2. םםילשומ 1
 168. "לבא 25: רסב ן קל[ זזל ' לטוב )112 00

 283 -- רשב + ינישו 4, 923: 06, 126, 150, 154,199, 4

 םכינב 4, 96, 106, 11ף, 125, 154, 158, 225, 228, 251, 258 ----

 לשמח תא 55 96. | תרבא

 128, 150 154, 1590 182, 210, 224, 226, 242, 271,284 ; קדס .

 זרוגרעמ 918 173 -- 96, 141, 253, 258, 0

 תונורעמ 23: 72: 89: 93: 112, 116,126, 158, 225, 226 -- תנורעמ \

2, 529 4 22: 22- 

 8, לא 2%-- לאו 28, 30, 72, 145, 150, 1892, 4.
 ףנע -- ע !גק.ז86 128. | תאשל 30.  יראפ 102. | תויהלו 4.

 9. רמא 1%-- רומא 96,99,112. = הוהי ; 4. = חלצתה
 1 אולה (טק. 146. 168 -) \ 4: 21 28, 40, 72 89, 91: 2

 ף6, + 120 ד 9 0

 210, 224, 2417י 2 2%8, 260, 204, 260, 271, 270, 284,

 9. תא 4 םסקי 116,130,2,11% -- םבסוקי 0 60
 160, 224, 601 ; קתנמס 80,ף1 ; 1סעו6 28 -- םבסק* ו--ספוקו

 וף0. שבי ף6. | לבו 145, 150, 198, 250 -- לבא 141 --

 289. - שבית 96. | אל 72,172,182 -- אלה 96. | ערוב 1
;'288'1 ,283 ,271 200 ,260 ,242 ,230 ,176 22 

 קוגומס 128 -- קמאתס עורוכ 72. הלדג 230,242 ג קזומס 4
 בעבו -- ב טק.146- - תאשמל 23, 93: 253, 288,260. התא

,1 723 :30 ,28 ,23 4 ,2 ,1 

258,200 9 .243 

 10. הנה 172, 249 : קזוומס 176 -- איהו 93. | חלצת 6.
 אולה ז, 23, 82, 91,252.2543 ץומס 94. | תעגב 30, 249: סע

 20. םבידק 96 2. שבית נה שובי 6%
 155,172, 251,258,283 -- אלה שבי 4 לע -- לא 4.
 זרוגורע 2 1:6 -- רגורע 12, 2 0 91: 2 6 102, 9

 126,155,158,159,168,178,182,224-- תוגרע
 7 240, 2532 200, 264, 270 ; קזנתס 3, 1

11, 003. , 4. 
 12. רומא 96,112, 224. | תיבל --תיב לא ףָב.- אולה 99

 175, 284 7- אלה לא 3- , רומא 96,119 -- אנ רמא 0
 תתגק. 486. אנ 172. | םכלשורי , 159 -- םבילשוהי 4, 96. | הירש
 -- ך ₪02.24. 89. - םכתא 1, 4, 21, 88, 10, 72, 82, 03, 945%

,243 ,224 ,182 ,172 (102,114,115:116,126.128,141,159 
;270 ,260 2% 

 13. [-רורכיו 4 ותא 1%, 243. -- תוא 4. ותא 2"

 קוגגגס התא 158 -- ותוא 96, 112,154: 244,281.  '?א 21,89--
 ילוא 102, 24 .

 14. אשנתת קממס 116.  רומשל 96,112, -
 יתירב %- הרמעל 99 -- הדבעל 6

 1 <. דורמיו 3- הולשל 1, 93, 96, 116 1.

 אוז 4.

 תא , 4.

 המירצפ 2

 260,264 ץומתוס 258 -- םבירצמ ךלמ אופ לא 240. | ול תתל ,
 96. בר ק.:" 2 טלמיה מ 93 --' .28.  השועה

 160,178. הלא תא :.
 16. םכאנ , 28,182. אול - ךלומה קזותס 2. ךלממח

 29. ותא 1% 126 --תוא 12 (ס6 89.  רשאו 4.

 רשא ף6. ריפה 102,158, 22%. תא 126."2.  ךותבו 182--
 ת קממס ב 4



 ג 15
 תאטח לכ תא אריו ןב דילוה הנהו : היהי וב 4
 זכירהה לע !ןהכ השעי אלו אריו השע רשא ויבא 15

 לארשי זריב ילולג לא אשנ אל ויניעו לכא אל
 לבח הנוה אל שיאו ! אמט אל והער תשא תא 6

 עכרעו ןתנ בערל ומחל 'רזג אל הלזגו לבח אל
 אל זריברתו ךשנ ודי בישה ינעמ |! דגב קרסכ ז7

 תרומי אל אוה ךלה יתוקחב חרשע יטפשמ חקל
 יכזג קשע קשע יכ ויבא |: היחי היח ויבא ןועב 8

 קרנהו וימע ךותב השע בוט אל רשאו חא רזג
 ןועב ןבה אשנ אל עדמ שתרמאו : ונעב תמ

 יתוקח לכ תרא קדשע קדקדצו טפשמ ןבהו באה
 תאטחה שפנה |: ?ץריחי היח שכתא השעיו רמש 20

 אשי אל באו באה ןועב אשי אל ןב תומת איה
 עשר תעשרו היהת וילע קידצה תקדצ ןבה ןועב

 ותאטח ילכמ בושי יכ עשרהו : היהת וילע 1
 טפשמ השעו יתוקח לכ תרא רמשו קרשע רשא

 רשא ויעשפ לכ |: תרומי אל היחי היח קדקדצו 2
 ! קריחי השע רשא ותקדצב ול ורכז אל קרשע

 50 10 א 4

0 ,,,,,,, ,90101 ,96 

4 ,182,108 76 1000 :159 ,158 :155 :154 :153 

10 % ,264,271 ,260 ,258 ,253 ,251 ,240 ,240 ,228 ,220 ,226 

 602, 659 7 : קעגבס 91, 94,141, 178: 06 171: םטמס 1,

 250,269. א? 230.  השע 93.  ןהב 30, 80,106,112 ; קמס

 158 ;: (ס6 126 -- קוס םכהב 4

 1%. לע - לא 4 ילוליג 50, 93 96. 1 224.

 או 2, 4, 24, 28, 10, 50, 60, 90.91, 93, 94, 96,106 6
:225 0 .198 2 ,168 ,160 ,150 154 1500 ,145 ,125,120 

 258, 260, 204, 100, 601, 602 --- לאו 178,

 16. לבח 15--לובח 2 125,126 הלו 26 1

 0 120 224, 601 ---חליזגו 16 258--הליזנ ב

 אל 25% לא 28. - שכוריעו 112, 150,168, 243, 271 4 ; 076 2
 -- םכריעו 154,279, 286, 288, 602 -- םכורעו 1, 2, 3: 23, 28,

,13 (% ,106 ,102 ,101 :9 ,90 942 :93 :80 :72 ,67 50 

0 ,108 ,105 ,182 ,175 :150 :155 ,144 ,116,125,126,130,141 

 224, 210, 242, 250, 251, 2%1, 258, 200, 204, 001. הסבא 1

 -- קנס אככ 9. |

 17. בישה אל 150,198. | ךישנ 54. אל , 6 טפשמ

 173.  יתקחב 1.2, 3; 4, 23, 28, 30, 50, 72, 82, 8, 01, 03, 96,

 ךסנ,1ס2,100,108,ז12,112,114,ז:5,6 12%, 126, ז

 154: 172, 182, 210, 224, 240, 253, 2%5, 200, 264 -- יתוקוחב 1

 אלו 182.  ויבא --ומא 145. ד 1,72,93,106,126,1%+ וז.
 160, 210 ; םטעחסס 4. |

 18. יכ 002.18 72 -- אוה 240 קשע 2%-- קשוע ו

 260, 4 לז 2% 4. .רשאו -- אוהו 4 הנח :ז6 -- הנהו

 אוה 93 -- אוהו 290 -- אוה 4. תמי ונוועב 6.

 19. עודמ 1, 28, 0, 50, 60, 72, 82, 8, 3, 6,106,108,זז2ו

 115,116, 125, 145,150,158, 172, 176. 224, 240, 2%3, 664 ; קז!תוס

 139, 141,178,182 ; (סח6 126,154. בא 90. תאו

 222 יתקח 1, 3: 4: 23: 30, 50, 72, 82, 8, )1, 93, 96, 99,

2 210 ,182 ,172 ,168 ,154 ,114,115,116,141,1%0 ,112 ,108 

 259, 260,264; קזנתוס 128 -- ויתקח 224.  הישעיו 158. שפתוא
 2:94: )9: 112, 114.125,251, 204: קזותס 1ז3, 4 ויח 2
 93: 96, 106, 126, 149, 154 תגז8- 150, 228, 24, 262: תטתס 4.
 20. שפנהו 14%. | תאטוהה 106, 264. אוה 178, קזנומס 18
 --היה 12%. | תומת לג "6.  ןב 0ק.186 ;0.  ןבה --- באו =.
 באו -- באהו 40, 72 ; קתווגס 4 היהי :ז6, 182 ; = 2.

 עשרה 1, 28, 10, 50, 60, 72, )3, 96, 106, 108,112, ,%

 ו +6 210, 0 2%3, 270, 271 4, 6 א
 659 'ק, 664 : ןיז1חוס ףז ; חטחס היהת - - תעשרו . 4%-

 21. ויתאסח "0, 72, 96, 99, +,
 240 2%2, 264, 270, 271 4, 659 'ק, 664, 091 ; קס 2
 (0ע66 4 השע -- אטהח 6% יתוקח , זז6 -- ו 5

 4 ל 99, 0, ,,+
0 2 ,4 1 
 -- וותקח 2 1 49 -- ויתוקח 168 -- יתו ו ק

 ויח 10,72,3, 96, 106,126,160, 226, 249.  היחי וטק.זג= 14%
 -- 19 טק. אלו 6 1% 168, 210, 24, 8

 םזוחס ובְס ; סט

 139 -- ותו

 .60 5 כ

 לשמה לשמ דוע םככל היה שכא הוהי ינדא זכאנ
 4 שפנכ הנה יל תושפנה לכ ןה : לארשיב הזה
 תנוה תראטחה שפנה קדנה יל ןבה שפנכו באה

 5 טפשמ קרשעו קידצ קדיחי יכ שיאו |! זרומת
 6 אשנ אל וינעו לכא אל םשירהה לא ! קרקדצו
 אמט אל והער תשא תאו לארשי תיב ילולג לא

 ותלבח הנוי אל שיאו : ברקי אל הדג השא לאו

 קכרעו ןתי בערל ומחל לזגי אל הלזג בישי בוח
 8 חקי אל ;ריברהו ןתי ול ךשנב | + דגב זרסכי

 : שיאל שיא ןיב השעי תמא טפשמ ודי בישי לועמ
 9 קידצ תמא תושעל רמש יטפשמו ךלהי יתוקחב
 נס ץירפ ןב דילוהו ! הוהי ינדא סכאנ היחי היח אוה
 זז תא אוהו !קדלאמ דחאמ חא השעו שד ךפש

 תאו לכא םשירהה לא שג יכ השע אל הלא לכ
 12 לזג תולזג הנוה ןויבָאו ינע +! אמט והער תשא
 קרבעות ויניע אשנ םכילולגה לאו בישי אל לבח
 4 היחי צל יחו חקל תיברתו ןתנ ךשנב |! ץדשע
 וימד תמוי תומ השע הלאה תובעותה 'ככ זרא
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 שך ג תיז] ₪5

 אאא םכינב - הנהקית < 260 -- * , 2.
 4. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 108. | ינדא , 13 -- טק.זג 2.
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 המ תרמאו : לארשי יאישנ לא הניק אש התאו
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 וילע ושרפיו רונידממ ביבס םיוג וילע ונתיו 8
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 ! םכיהלא הוהי ינא רמאל םשכהל ידי אשאו סכירצמ
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 יתמח ךפשל רמאו ובזע אל זכירצמ ילולג תאו
 : שכירצמ ץרא ךותב שהב יפא זרולכל סכהילע

 רשא וכיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו סט
 שכהיגיעל .שכהילא יתעדונ רשא שכותב קדמה

 ! םכירצמ ץראמ םאיצוהל 10 טכירצמ ץראמ זכאיצואו
 יתקח זרא שהל ןתאו !רבדמה וא םאבאו גז

 שכתוא קדשעי רשא םכתוא יתעדוה יטפשמ תאו
 יתתג ?תותבש> תרא שכנו /;יסכהב חו שבהאה 2

 ינא יכ תרעדל סכהיניבו יניב תואל תויהל שהל
 רבדמב לאלשי .תיב יב .ררמיו = | םכשדקמ .זדוהי
 השעי רשא וסאמ יטפשמ תאו וכלה אל יתוקחב

 דאמ וללח יתתבש תאו שהב יחו שדאה םשתא
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 ברב והבגב אריו סכיתבע ןיב ללע ותמוק הבגתו
 12 חורו קדכלשה ץראל קדמהב שתתו : ויתילד

 קרזע קרטמ ושביו וקרפתה הירפ שיבוה םנידקה
 13 היצ ץראב רבדמב הלותש התעו : והתלכא שא

 14 2 קרירפ הידב הטממ שא אצתו + אומצו

 איה קדניק לושמל טבש זע קרטמ הב היה אלו
 ץקרגיקלי:יהתו

 0 ו ל

 1 ואב שדחל רושעב ישמחב תיעיבשה הנשב יהיו
 : ינפל ובשיו הוהי תא שרדל לארשי ינקזמ םכישנא
 תא רבד שדא ןב :!רמאל ילא הוה! רבד יהיו
 הוהי ינדא רמא הכ טכהלא תרמאו *רארשי ינקז
 שרדא תשא ינא יח םשיאב םשתא יתא שרדלה
 4 טופשתה שכתא טופשתה ! הוהי ינדא זכאנ שכל
 5 תרמאו : סעידוה שכתובא תובעות תא םכדא ןב
 לארשיב ירחב םכויב הוהי ינדא רמא הכ שכהילא

 ץראב םשכהל עדואו בקעי זריב ערזל ידי תושאו
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 13. ודרמיו (סזש ף99. | יב , 8. . רבדמל סח 154. | יתקחב

22 ,90 ,93 ,89 2 ,72 ,60 ,30 1 

 116,12,11%ף,ו28,ו4ו,150054+ 72

 וס6,108,ווס ווג,

,261 4 ,182 ,2 

 2ף8, 260, 271 278, 283, 202 ; קזותוס 24 -- אי

 ופאמ --ופאמ אל ףו. | רשאו 96. םכתוא
,294 ,27% , 4 271 ,200 .2%1 ,243 ,178 ,108 4 ,99 

 יתתבש , 18:--יתותבש 23, 7 106, 6
 176 5 19%, 210, 224, 258,264,270,27ו, 283. רמאו טק
 139 --רטואו 112.  ךופשל 112,178, שכ] ולכל 9 4

 202 יתוכהב ו 6.

24, 0, 07, 03, 

 3ְע

 קוגנמס 91, 4 ןיב - תריב ז1% -- ] 0ע.186 03 -- 06 ןכ
 16 םכיתובע 1, 28, 30. 2 6 112,114, 128,140, 52

 1789, 246, 262, 253, 298, 260, 264. | בורב 7

 155: 179, 224. 261. 251, 260, 264. | ויתוילד 1, 2, 4, 23, 2
 82. 89:01, 93: 94, 06, 112, 11ב, 114, 115,116,126 0

9 :243 ,228 ,226 ,22% ,224 ,175,182 ,159:173:176 :154:155 

 258, 200 : קצומס 24,141,172 -- ויתולד 7.

 ז2. שתותו 4, 8, 112, 224 -- שפתו 1.

 הבלשוה 28, 309 +,
2 ,1 

 התלכא 4
 11. הייצ 150 4.

 14. היהי 2. הב , 224. -- הל 1 - זוע 4: 90. 2
 114, 126,150, 253, 258. 0 204 לשמל 1,220 4,239, 2

3 154 :150 ,128 ,116 2 99 :96 94 :9 ,82 

 המיחב 72, 96 4.

 םבידק 89. שיבה
 הזוע 4, 96, 112, 14%, 150

 176, 182, 210, 224, 22%, 220, 227, 249; 0. אוה 4.

 1. איהיוו 182, | תריעבשה 4, 24, 80, 260, 270, 277 -- תעיבשה
 1,141,159. 172 --' 1" (4ק.14 82 -- ץרישימחה 1-

 ישימחב 23, 50, 72, 106, 112, 113, 9 9

 178, 198, 264 : קננומס ף4 -- 'שמ טק. 24 149 -- ישמח טק.

 299.  רשעב 108,159 -- דחאב שורדל 93, 96 2

 179, 281- תרא
 2. הוהי \ 5-

 3. רבד , 28. | תרא -- לא 2, 190 10, 72, 80, 106,114,1%%--
 ת 6146 82.  ינקז -- ינב 1. | םבהילא 10, 23: 30, 72: 89: 94

 102, 108, זז2,116,158,170, 178,182, 224, 258, 271 4:

 172. רמא 51 4.

6 

 הוהי ינדא 1" 6 2"-- םביהלא הוהי 5.
 הוהי 1"-- םכיהלא 170. | הוהי - - הכ ;125. | שורדלה 9
 96,112,126,126,150. יתוא 71 204 ---

 יתא םכתא 106. - שורדא 96.  םככל -- םבכתא 6.
 4. םכתא טופשתה ,182. | טפשתה 1, 2, 3: 4.10: 21: 24, 4
1102 ,108 ,102 ,100 ,99 ,96 5 :93 ,59 .82 ,72 ,67 5 209 

 114, דז6, 116, 1287139, 141, 150, 154, 155, 159, 168, 170 2

19 ,270 ,260 2 260 ,258 ,254 ,227,251 ,226 ,195,224 ,176 

 279, 279, 281, 286, םכתוא 106,112, 158, 178,

 264; קעגתס 128. | טפשתה 1, 4.19; 23, 28, 10, 72, 82, 80:
7029 ,,, ,,, ,1 4% 

 172, 182, 210, 2240 220, 254, -. תרבעת 249; 253: 4 200

 =- רבעות 10 22 3: 4, 10: 24, 28,430, 50, 60, 07, 82, 81, 80; 1

 96, 100,102 106, 108, 110, זוג, 114,115, 116,
 139, 141,144 9 168, 175, 1706ג 182,105, 210, 227, 4
 254, 209. 270, 271, 277, 278, 279, 253, 4 286, 1סס '1-- תובעת
 155, 178, 264 -- זרכעות לכ 225. | םכתבא 1,19, 10: 50 79
70 7 ,,,,, 10 ,101 90 82,996 ,72 
2790 1 ,269 ,260 ,28 ,253 ,249 ,243 ,220 ,224 ,105 ,178,182 

-2 ,283 
 1 םכהלא 1,442 50 67; 91: 93, 6 0 ו 0
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 תולכל שהילע יתמח ךפשל רמאו וללה יתותבש

 ןעמל שעאו ידי תא יתבישהו : רבדמב שב יפא 2
 קכתוא יתאצוה רשא סיוגה יניעל לחה יתלבל ימ

 רבדמב םכהל ידי תא יתאשנ ינא כג ! םכהיניעל 3
 ! תרוצראב שכתוא ?רורזלו םכיוגב שכתא ץיפהל

 יתותבש תאו וסאמ יתוקחו ושע אל יטפשמ ןעי 4
 םכגו !  םהיניע ויה שכתובא ילולג ירחאו וללח 5

 אל םכיטפשמו שכיבוט אל שכיקח וכהל יתתנ ינא

 ריבעהב שתונתמב שתוא אמטאו : םשהב ויחי 6

 רשא ועדי רשא ןעמל סכמשא ןעמל שכחר רטפ לכ

 קכדא ןב לארשי תיב לא רבד ןכל :קדוהי ינא 7

 ופדג תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ שכהילא תרמאו

 'לא סכאיבאו ! לעמ יב שלעמב סככיתובא יתוא 8

 םכהל קדתוא תתל ידי תרא יתאשנ רשא ץראה
 שש וחבזי תובע ץע לכו המר העבג לכ ואריו

 םכש ומישיו ספנברק סעכ שש ונתיו שהיחבז תא

 5 6 10 א .

,+ ,,,,,ָ, ,12 :99 .94 :93 

 182, 249, 251, 258, 260 -- 'תבש 96. | דאמ וללח 288,601.
 רמואו 3,112, ךופשל 2 150. | םכהלע :1%.  םכהב

 220, תטתס 4.

 22. יתבשהו 1, 2, 3, 24, 26, 10, 67. 80, 91, 94,
 13,114,116,116,128,ז30,10 +,

 210, 242, 243, 252, 269, 270, 271,277, 279, 283, 286 ---יתובישהו

 112, 178,252, 264 -- תובשהו 21,250. | תא ,126. | ידי 4

 ימשא זנ%. | שכתא 1, 2, 4, 23, 24, 28, 20, 2 89: 93, 1022

(['293,287,288 ,270 ,260 ,258 ;252,253 ,115,128,150,168,172 

 289, 089 2 -- םכא

 25 רבו 220/09 1202 3 5014 8 92: 22 268, 0

 264. ידי תא , 180. | תא \ 96,126 -- 666 2%0.  םכתוא 67
,204 ,261 7 + 2 :94 ,91 ,89 

 271 3: קתותמס 282.  זיררזלו םכתא

 725 50 ו 158, ,,,,2

,284 ,2834 ,270 ,271 ,270 ,200 ,248 ,253 ,250 ,244 ,210 

 תרצראב - .

 24. יתוקחו , 242 --- 'תקחו 1, 3: 4: 23, 28, 40, 72, 91, 6

2 210 ,178,182 ,172 ,154,168 ,116,141,150 ,102,114,115 

 253, 258, 260 -- יתוקוחו 158 -- יתקח תאו 224. = תאו 5155

 יתתבש 1. 3: 4, 23, 28, 72 ,,,,,,%

 175: 182, 210, 253, 260 -- יתבש 96 -- תובש 03 -- יתו 0.

 141. - ירחאו קמממס תאו 176. ילוליג 03, 96,102
 םכתבא 1, 4, 28, 30, 72,102,116,141,150, 54, 2 2409

 253: 255, 260, 270 : קעותס 0.

 2%. םבכיקוח 28,150 4 אל 1%-- אלו 96 -- אל רשא 4.

 םכיבט 116,144,154,182,224. אל 2"-- אלו ז1% -- רשא .
 26. םכתוא \ 120 -- ו \ 1, 2: 4, 28, 70, 72, 2

.4 ,270 ,260 ,288 ,253 ,246 ,172,182 ,154158 :141,150 

 םבתנתמב 4,72, 102,126, 154, 172 --םככיתונתמב 96. רבעהב

 176. | ןעמל 1% 72 -- ן 06 ך 102. | רשא ןעמל םבמשא ,4.
 תכמישא 4, 28. 30, 72, )6, 115,150, 158, 172, 173, 253, 28,

 264 קוס

 27. לא -- תא 260. תיב -- ינב 4,158 : קז1תס 72 -- קזננמס

 אב 126. | םכדא ןב ,172. |  תרמאו 58 195. םכהלא :: 0
7% 150 ,141 ,126 ,115 ,114 ,101 ,99 :93 :82 :23 4 

 182, 224, 240,251,260. | תאז 150.  יתוא ;, 72 -- 5%

,1 ,1156 ,114 ,101 ,100 ,96 94 :92 ,82 ,20 

 159, 178,210, 224, 263, 268, 260, 270, 283 ; קזונתס 4.

 תככיתבא 1: 3, 4, 28, 30, 72, 82, 80, 03; 4,101,102,

4 ,258 ,253 ,224 ,210 ,182 ,178 ,168 ,154 ,141,150 ,126 ,116 

270 

 28. םבאבאו קומס 139. תא 1.320 התא
 72, 82נ 80, 96, 99, 114, 116, 126, 141.50 ָָ,,,6%

27 :277 ,271 ,270 ,200 ,260 ,258 ,253 ,249 :246 ,243 ,105 ,182 

 283, 284, 286 ; קזומס 128 --, 11%. - ץע -- תע 89. תבע ם,
,175 ,141,159,168,172 ,102,110 ,101 ,94,100 ,24 :2 

 210, 242, 250, 251, 260, 270 ; קזנתס 128. בש , 21. | תא 2%
 1,182.  םבש --(6) - - סעכ , 4. | םכנברק -- םכהיתוברק 6

 -- םכינברק 06 28. | ומישיו --ונתיו 99.  חירל 96.  םכהיחחיג
+ ,,,,,ָ, 72/3 0 :28 :4 :3 :2 ,1 

 210 -- םככחהינ 96. = וכפיו 3, 210, 22% -- )כיסי 1155 -

 .6 ו -ר-

 ; סכתלכל רבדמב סכהילע יתמודד ךפשל רמאו
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 14 רשא שכיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל השעאו -

 1% טפהל ידי יתאשנ ינא םכגו ! םכהיניעל שכיתאצוה
 יתתנ רשא ץראה לא םכתוא איבה יתלבל רבדמב
 16 ןעי :  תוצראה ללכל איה יבצ שבדו בלח ?רבז
 תאו שכהב וכלה אל יתוקח תאו וסאמ יטפשמב
 : ךלה כבל םשהילולג ירחא יכ וללח .יתותבש
 17 םכתוא יתישע אלו םכתחשמ זכהילע יניע פחתו
 18 יקוחב רבדמב םכהינב לא רמאו : רבדמב הלכ
 ןרמשת לא סכהיטפשמ תאו וכלת לא םככיתובא
 10 זככיהלא קדוהי ינא ! ואמטת לרא םכהילולגבו
 ! סכתוא ושעו ורמש יטפשמ ראו וכל יתוקחב
 20 זסכיניבו יניב זרואל ויהו ושדק יתותבש זראו
 21 זםינבה יב ורמיו : שכיהלא הוהי ינא יכ תעדל
 תושעל ורמש אל יטפשמ תאו וכלה אל יתוקחב
 תא זכהב יחו שכדאה שכתוא השעי רשא שתוא

 ית יז

4, ,2 ,100 ,9 ,96 .94 :93 ,91 :51 ,82 ,67 ,%0 

5 175 ,170 ,168 ,159 ,155 :144 ,141 ,140 ,128 ,26 1 
2 ,260 ,253 ,252 ,250 ,242 ,20 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 

 260, 279, 277: 0959- 4 ססתג. 12 86 מ. 60. 20 , +.
 14. שעאו 1- כתאצוה 01 99

 ו. םכג 23, 224- ירי 10ק.180 82 - ; 129 -- 7" תא 2
 וו. םכהל -- ל (טק.ז86 82. | יתליבל

 251. םבתא 1, 22 40 23, 24 29, 10, 67, 72. 82,80,91.96.
 ו, 2 126,141, 150, 154,108, 04
 2%" 72 260, 1,292'278,281,2858. | םבהל יתתנ

 ַ ד: אוה 200 6 1 135 3 1700 178, 4

 16. יטפשמ ף3. | יתוקח תאו -- יתקחבו 150, 154. | תראו 0
 --ו. 89. יתקה 4% 28, 30, 60, 67, 72, 82; 8952

 ף6, 102, 108, +, 116, 12%, 128, 141, 159,
2700 ,260 ,2%9 2 2525 .250 :249 :224 :182,195 ,16 
 259, 2- יתתבש 1: 3, 4, 10, 28, 10, 50, 72, 82, 91, 02 106
 110 וז 4, 115: <, 182, 210; 2

 251 258, 260, 260, 279 -- 'תבש ם- ו קהמב וללח 10, 93:
 1,182 260 -- א%% וללח 19. | ירחא יכ פג 28 --ירחאו
 72 יכ . 59- בהילולינ 4, 50, 96, 150 םכבל ךלה ₪
 93: 96 ךלוה 23: 28: 72, 52 1 106, , + 2
% ,259 :253 ,251 ,249 ,224 ,210 ,178 1 1 

 264 קתומס 1
 17. סוחתו 72. לכ םכתחשמ 115. | םכתוא ,182--וג
2 116 2 ,108,110,114 ,106 ,96 :94 :93 :30:72 ,23 :4.19 
.1 ,270 ,260 ,28 2 ,224 ,170,172 ,154,158 ,150 ,126,141 
 19. רמואו ףז,112,128.178.  יקחב 2.19 28, 10, 50, 2

141 ,126 ,126 ,115 ,110 ,108 ,106 25 :94 :93 ,89 ,82 
5% :243 ,224 ,108 1802 ,178 ,176 ,168,170,173 9 
 601.  םבכיתבא 9 28, 30, 50, 72, 89: 2 106 6
:200 ,29 :253 7 ,150,154 1 

 קענומס 128 -- 86 (6תוקסז 249 --' ; 96 -- קוס םבהיתובא 3 --
 כ גק. 181. 82 -- םכתובא 8. לא 96,"2. | םכביטפשמ 6.
 ורומשת 112.  םכהילוליגבו 4, 28, 50, 93; 96, 150, 258 -- םכהיללגבו

 15. ואממת 0 2 :

 19. יתקחב 1, 2, 3: 4. 19, 23, 24. 28, 30, 50: 7
 9025 106, 108,110,112,1ו, 452 110 25 120

,253 ;252 ,251 ,250 ,249 ,224 ,15 ,182 ,178 1 
 260, 270 -- יתוקוחב 158. | וטפשמ 224 -- י (טק.185 03 -- פ
 |28 םכתא 2, 34: 21, 10, 50.72, 82. 106,108,110, 2
9 .279 ,270 ,260 ,258 ,251 ,250 ,182 ,141 126 5 

,286 
 20. יתתבש 1, 4, 10, 23, 28, 10; 50, 72, 82, 4 7

.4 200 ,182 15 
 21. יתקחב 1; 3, 23, 30, 72, 899, 32 96, ,,,6

0 ,268 2 ,251 ,240 ,224 ,210 ,154,178,182 ,150 ,141 
 יתקוחב 4 -- 'תוקוחב %. אל 2% 3274 הי .םבתה 10 20 4
260 ,258 ,253 182 ,168 ,8 1 ,0 ,28 
 םכתא 4, 21, 28, 30, 72: 93: 114 5 116, 126, 150. 2
 182, 224, 2535 % 260, 204, 270, 281. תאו 23,28,40.72,1,
6 160,168,171,178,182,210 42 
 225, 240, 22: 2539 259, 260, 264 602 ; קונוס 141,207 -- תאא

 92,128,1גֶפ - תאו תאו 158.  יתתבש 1: 4, 23:72,92, 89,
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 יתאבהו טבשה תחת םככתא יתרבעהו |: קדוהי 7

 םכידרמה םככמ יתורבו : תירבה תרסמב שככתא 8

 לאו םשכתוא איצוא סכהירוגמ ץראמ יב םכיעשופהו

 ! זדוהי ינא יכ סכתעדיו אובי אל לארשי תמדא
 שיא קדוהי ינדא רמא קדכ ללארשי ריב םכתאו 9

 ילא סכיעמש טככניא שכא רחאו ודבע וכל וילולג

 םשככיתונתמב דוע וללחת תצל ישדק סכש זראו

 לארשי שכורמ רהב ישדק רהב יכ ! םככילולגבו

 הלכ לארשי תיִב לכ ינדבעי םכש הוהי ינדא זכאנ

 םככיתמורת תא שורדא שכשו שכצרא שכש ץראב

 ! סכנישדק לכב שככיתואשמ תישאר תאו

 ןמ שככתא יאיצוהב שכתא קדצרא חחינ חירב 1

 םכתצפנ רשא תוצראה ןמ שככתא יתצבקו שםימעה
 יכ שכתעדיו !  סכיוגה יניעל שככב יתשדקנו שכב 2

 לא לארשי תמדא לא סככתא יאיבהב .הוהי ינא
 : םכיתובאל התוא תחל ידי תא יתאשנ רשא ץראה

 סככיתולילע לכ .תאו סככיכרד תא שש םתרכזו

0 

3+ 
 ללכב םככינפב כתטקנו שב שכתאמטנ רשא

 5 6 יי 1 0 א ₪ 5

 ל 3 04, 102, 116, 0 258, 0

 םככתא ף6, 10 -- םכתאו קזומס 115. | לא 96,140. אלו 8.

 אבי 1, 4, 28, 82, 93,906, 102,112,115,116,126,ו54,169, 0

 168, 172, 252; 258, 260, 264, 260, 271, 283 -- ואובי 23, 150, %)

 400, 601, 602, 683 כ -- ואבי 30, 72,150, 182, 224,

 נא
 39. הוהי ,154- | שיא -- תא 182. | וילולינ 4, 28. 93:

 ובל קזנמסס לכל 158. ודובע 112,150, 260, 283, 405, 418-- ורבע

 10,116,224: תטפס פס --ודובעו 359. | רחאו --ו.0ק.:46 :סס

 -- 650 2. םבםא --יכ 158. םכיעמש , 126 -- םביעמוש 1 %
 96, 112, 178, 258, 264 -- עמשל םביעמש םכש תאו

 -- םכשו 40. ישדוק 5. םבכיתנתמב 1, 72.,4, 94, 102, 2

 116, 150, 178,182, 2 268, 200, 0. =בכיללנבו 130 ---

 םכבילוליגבו 1, 7 20 0010 1

 4ס. ישדוק 182. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 154. | ינודבעי
0 ,, 150 ,145 ,116 90.12 :94 :93 :80 :23 

 182, 10%, 210, 225,243: קזנתוס 9. לארשי 2%-- לארשי =כיהלא

 96. - הלוכ 190 -- ולכ 14 תוגזַק, 160, 22% 1870. 228, 4
 שורדא םכשו -- יא 8ם.]ום: 182. -  שרדא ז, 10, 60, 72, 80,

42 .179 ,175 ,172 ,159 ,154 ,144 ;128 ,126 ,116 ,112 6 

 243: 253: 2%8,260. | םבכיתמרת 40, 159: 224, 2%, 2%8, 260 --

 םככיתומורת 2, 23, 6 12 126, 130, 144: 175, 176, 1892, 4

 240: 283, 287, 2881, 280, 659 : קזותוס 141 -- םככיתומרת

 11%. | םככתאשמ 159 -- ! 4, 9 89, 91, 93: 94, 4

----288 ,200 ,2%8 ;253 ,249 ,115,126,154,172,175,176,182 

 םככיתוראשמ 234 -- קנווס םככיתונתמ 4.

 41. חוחינ 24, 112, 116, 126,128, 130, 172, 2%4,270 : קחתס

 2%2. | םככתא יאיצוהב , 180. | יאיצהב 159: | םככתא 1" 6.

 ןמ - - םבימעה , םכתוצופנ 28,112, 150, 178,182, 2
 264 -- םכתצופנ 1, 2, 4, 23, 60, 72, ףָב,.113,1160,ו26,ו4 ו

 180, 226, 228, 251, 258, 260 ; טז 4 -- םכתוצפנ 168, 6.
 םכב -- םכש 145,150. | םככב ₪0ע.180 3-5 יונה

 םבימעה 2

 42. י'כ למ 160. | יאבהב 4, 23, 250, 252, 601 -- 'א'צוהב 4.

 ץראה לא ,149. ץרא 4224. תא 4. תתל -- תאשל
 התא 1, 2, 4, 23, 10, 72.93: 96. 1, 72

.8 ,271 ,200 ,258 ,253 ,252 ,249 ,224 ,195 ,175,182 

 םככיתבאל 1, 2, 4, 23, 28, 40, 72, 93, 94, 90, 101,115, 6

 ז28,150,154,159,172,178, 182,1פב, 224, 243,

 קזומוס 4
 43. קרא 1%-- לכ תא 253. | תאו -- ת טק. 3-6
 לכ, 2.0 םבכיתלילע 4, 40, 72, 80, 93, ,,ָ,%

 ו28,ו41,ו44,154.155,159,172,170, 178, 224, 249, 251,
 260 -- םבביתוללע 96, 108 -- םכ רשא 1" פו <
 םכתוטוקנו 112,158, 264, 284 -- םכתסיקנו 42 8,114, 0
 םכתוטקנו 284 -- םכ ,\ 208 -- שטבתא םכתטקנו 90- | םככיתער

% ,253 ,251 ,249 ,178 ,169 9 4 ,110 2 ,102 ,94 

'-- 200 

 גבה -

₪ 20 ₪. 6%. 

 20) רמאו ! שהיכפנ תא שש וכיפיו שהיחוהינ חיר

 ארקיו םכש טכיאבה שכתא רשא המבה המ שכהלא-
 תיב לא רמא ןכל ! הזה סויה דע המב המש
 זככיתובא ךרדבה קדוהי ינדא רמא הרכ לארשי
 : שכינז שכתא שהיצוקש ירחאו שכיאמטנ שכתא
 41 םכתא שאב זככינב ריבעהב םככיתנתמ זראשבו

 שרדא נאו שפויה דע םככילולג לכל םכיאמטנ

 זכא קדוהי ינדא םכאנ ינא יח לארשי תיב םככל
 היהת אל ויה שככחור לע הלעהו : שככל שרדא

 בס

2 

 [רוחפשמכ שיוגכ קדיהנ םשירמא םשכתא רשא
 33 ינדא שכאנ ינא יח : ןבאו ץע תררשל תוצראה
 קדמחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב אל כא ;דוהי

 44 ןמ םשכתא יתאצוהו + םככילע ךולמא קדכופש
 שכתוצופנ רשא תוצראה ןמ םכתא יתצבקו סכימעה
 ; קדכופש זרמחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב שב
 45 זפכתא יתטפשנו םימעה רבדמ לא םכתא יתאבהו
 46 םשככיתובא תא יתטפשנ רשאכ :םינפ לא םינפ םש

 ינדא שכאנ סככתא טפשא ןכ שירצמ ץרא רבדמב

 יי תו זמ

 20. רמואו 112. | שבהילא 2, 23, 24, 28, 30, 67, 72, 82, 80, 1
 ףבכ 101, 112, 1160 144, 158, 182, 195, 2240 253, 259, 260, 204

 270, 271 43: קוגמגס 30. רשא , 2. המש ₪ השמ 4.

 40. ןכלו :. | רומא 112,224. תריב לא -- תריבל 6
 לארשי ,126.  הוהי , 126 -- םכיהלא 28. | ךרדכה

 תככיתבא 1: 2, 4, 28, 30, 72: 93: 2 6 101,102:

.4 ,2589 2 .246 :243 ,182,195,224 ,154 ,141,150 ,126,139 
 רחאו 0. םבהיצקש 82 182 -- םכ \ 101 -- םבהיצוקיש 06

 -- (ס6 םבכועוקש 155 -- םככילולג 224. = = םבינוז 42 30 72 4
.4 ,200 ,258 ,251 ,250 ,178 ,158 :112,150,155 

 30, 1. לכל - - (10) - - ירחאו ,.
 11. םכניתנתמ 0. 186. 4 -- םככיתונתמ 2, 23; 30, 80, 91, 2
 זסנ,דו2,11ף,116) 139: 144, 149:150. 155: 7

 178,195, 249: 264, 269, 270, 271, 270, 283. 4 280 ; קונוס 82,
 426 וז, 2- םככינב תא 1%9 -- םככיתנבו םבכינב 6
 -- םככיתונבו םככינב 264. | לכב 224, םטתס 72. = םכבילוליג 2
 96, 150,154, 224, 26) -- םככיליג 28 -- קנוומס שכהילולג 158 --
 ו,168. | הזה םבויה 4, 30 99, 120, 182, 249 -- תג, 400. הוה
 190. ינאו ₪ק.18 2-- םכא 4.  שרדא 1" 6 27-- שורדא 6:

 ינדא \ 24- םכא קזומס שםכע 4. 1
 32. הלועהו 112, 126, 149,178, 195, 226, 253, 260, 264, 1.
 ןיה 614. 96 -- היה 4 שבירזוא 4, 1, 112, 120, 4

 תכיוגב 2, 72,113, 269 ; קנס 89, 99, 158. | תחפשמכ 0
 158, 150: 259, 260- תרשל רשא .

 13. אול 99. | ערזבו 3: 80, 113, 126, 178, 210, 225, 258. 4.
 המיחבו 72, 96,150. | הכופש , 178% %6--  ךלמא 30. 24
 80, 128,159: 173, 182, 224, 243, 253 : קוס 4 שכהילע 4.

 24. יתאצהו 28,159,178. | תרצראה ז59. | םבתצפנ

 96, 115, 159, 182, 210, 224, 2%2, 2%8 -- םכתוצפנ 30,168
 -- םבתצופנ 1, 2, 23, 30, 72: 82: )4, ), 100, 101, 111,111,

141, 144, 149: 154, 52 176, 242, 246, 20, 22, 260 ; 

 זזמגס 1. םכהב 116, 006 72 -- םנשש 6%

 96. 4 הכפש 4

 25. יתטפשו 72. םכש קמס לא 4.
 16. תא , 180 -- לא 96. | םבכיתבא 1, 4, 28, 70, 72

 ף4, 102, 13, 2 116, 128, 141, 150,854, 178, 2
,284 ,281 ,279 ,271 ,260 ,260 ,258 :253 ,250 ,246 ,224 

 קזמס 139--וניתובא 158.  ץראב 150,173: 109: 366, 574: 5:
 606,612 ; (ס6 2; םטפס \31,607.  םכירצמ ,150.  םכירצמ ץרא

 4576. ןכ קחמס יכ 56. | טופשא 6 םכתא 6.
 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי ז. = ינדא , 178. = הוהי -- םביהלא %-

 27..םבכתא -- תחת ,5- תרחתמ 6 יתאבו 6.

 תרוסמב 1, 4, 28, 989, 96, 102,112,150,154,168,182,210 5%

 264; קוומס 82,126, 141 -- תרסמכ 224. - תרירבה לו; 8.
 49. יתרבו 82,96,1%9,2%0.  םכידרומה 1, 2.3. 99

 112,115,126,1ף0,160, 210,242, 252,253, 288 ; קזגהוס 10.

 םבכיעשפהו 2, 28, 10 22 82, 9.
 144,154,158,159:172,175,182, 224, 230 וב. 150
 םכהירגמ 82, 8,210,250. | א'צא 159. < םכתא 12, 4,208 0

 המיחבו



 נז

 תצל הדרעתמ ברח יתאצוה קדוהי ינא יכ רשב
 םכינתמ ןורבשב חנאה םדא ןב התאו : דוע בושת 1
 ךילא ורמאי יכ היהו + םכהיניעל חנאת תורירמבו 2

 האב יכ העומש לא תרמאו חנאנ התא המ לע

 לכו חור לכ התהכו זםכידי לכ ופרו בל לכ סמנו

 ינדא שכאנ התיהנו האב הנה םכימ הנכלת םכיכרב

 וב < רפאל  ילא ,הדוה: רבה :?ה'ו : רו

 ברח ברח רמא הוהי רמא הכ תרמאו אבנה שכדא
 הדחוה חבט חבט ןעמל : הטורמ םכגו הדחוה 15

 ינב טבש שישנ וא הטרמ קרב קדל ;דיה ןעמל
 ףכב שפתל הטרמל התא ןתיו : ץע לכ תפאמ 6

 דיב התוא תתל קדטרמ איהו ברח קרדחוה איה

 ימעב התיה איה יכ סכדא ןב לליהו קעז : גרוה ז7

 תא ויה ברח לא ירוגמ לארשי יאישנ לכב איה

 כג שא קרמו ןחב יכ + ךרי לא קפס ןכל ימע 8

 התאו |: הוהי ינדא םשכאנ היהי אל תסאמ טבש גט
 ברח לפכתו ףכ לא ףכ ךהו תובנה םשכדא ןב
 לודגה ללח ברח פשה שכיללח ברח קרתשילש

 קכילשכמה הברהו בל גומל ןעמל : שהל תרדחה 0

 ;ריושע חא ברח תחבא יתתנ םכהירעש לכ לע
 ימישה יניפה ידחאתה :חבטל קרטעמ קרבל

< 

 1 0 יד א מיס

 128,141 תו4ז8. 145, 17%. 225, 210, 243, 264, 200, 77"

 רמא 1", 93:145:158, 225 -- רומא 112,224, 261.  הדחוה ברח
 1ס. 4 2- ברח 290% הדחה 115,168,182, 1.

 הטורמ םכגו , 5. "הטרמ 115,182, 1

 15. הבט 1"-- חובט 20,102, 178,195, 224. | הדחוה , 72 --

 ך יז 022202 ןעמל 2" -- ןעמלו היהת

 93 -- היהא + הטרומ 1: 3: 24.10, 72, 80, 91, 91,112, 2

 150, 155, 250, 288 ; קתומס 141 -- הסורמ 28, 96.

 שישנ -- ש 2% נק. 14. 2, 01 -- אישנ 2. %% ינב 9.
 תסאומ 4, 28, 10.93, 96, 126, 150, 155, 178, 224,250, 253, 271 4,
 : הוהי ינדא םכאנ ץע 2. ב

 16. ןתיו -- ןעיו 72. | התוא 2, 3, 28, 6,112,178, 264: קזנתוס

 כ הטרומל % 4 שופתל 24,112,116,126 2 2%

 260, 264 66. אוה 28; 93: 6, 178, 180 4. הדחה 2

 141, 182,261, 288. - ברח , 96. | אוהו 82,116,178-- איה 1.

 הטרומ 22, 28, 30, 72; 89, )1, 93, 112, 114, 126, 150, 155, 9

 669 -- הטורמ 96, 4. התאו זו, 22 4. 20..29: 109

 זס1,115,116) ז4ז) 150,154, 150: 172,175: 12,

 2602792 230 200 גרה 1, 20, 93 90, 1192 155

 178,4 י

 17. ללהו 72, 115, 226 -- ל'ל'חו 258, 286 -- לילה 28, 260 --
 יהו טק. ג. :12.  ןב -- ן [טק.ג8 2--ןכ 263. איה ג"

 -- אוה 178. | לכב -- לכו 96. | אישנ )1. | תא , 20, 6502 --
 לא 96, 271 4,400. | קופס 112,224,258. | לא 2"-- תא 66

 228, 268 ; קזותוס 2.

 18. ןחוב 4, 150, 224, 283, 669. | המו -- המנ 14%. | םכא -

 (=כ ו )1 םכא םכגפ 30 -- םבכג ש םכא 23. - םבש -- תבש

 224. | רפאומ 4, 72, 93: 6,112,116,150,159,168,178,1820)9 '

 224,226, 250, 281,669. | ינדא הוהי < 4, 253. | 1תוסז 0 4
 18 6 19 רמאל ילא הוהי רבד יהיו 2

 19. אבנה 28 96 -- | 224. | לפכתו -- לשכתו 182. ברח ג
 -- ברחה 154 65גם םג8.'ה'ק'ל. | התשלש 4, 91 -- התישילש
69 ,264 ,260 ,258 ,253 ,182 ,178 ,154 ,91:112:150 ,89 :72 :21 

 -- התישלש 114 -- שי 0.185 141. | ברח איה םכיללח ,
 אוה 178 -- איה אלה ,. ברח 2%, 93 -- לש ברח

 תררדוחה 4,126, 224, 669 -- תררחה 112 -- 166 תרזחה 0
 -- תדרחה 89 --רד (טק.:4 11%. בכל 23, 9 6% 1

 175,178, 225, 228, 260, 271 4, 100, 660; קזותוס 289 4
 20. ןעמל ,115. | הברהו,ז26. | םבילושכמה 93, 6

 253: 669 ; 1סתש 139. | יתתנו 1, קזנתס 176. | חא -- ךא
 היושע -- הירישע 96. | קרבל קנס ךרבל ףְפ- | הטועמ 4,
,226,253 ,182 ,112,114,115,116,100,158,173 ,91:96 ,80 

 260,660 ; קזומס 139 ; (סע6 126 -- הטורמ 24.
 21. ירחאתה 178, !ס6 158,297 ; 146007 173. ימה

 226 --ינמיה 29, +, 46 2%0,288,6010

 602 --'נמה 100.  ימישה , 126--ימשה 2, 89. | ילמשה

 6 200 עילי ₪ 6.

 44 הוהי ינא יכ שכתעריו : שכתישע רשא םככיתוער
 שכיערה זםכיכרדכ אל ימש ןעמל סשסככתא יתושעב
 ינדא שפאנ לארשי תיב תותחשנה ככיתולילעכו
 : ?דוהי

 ש יעל

 : ךינפ שכיש שכדא ןב :רמאל ילא הוהי רבד יהיו -
 רעי "לא צבנהו םשכורד "לא ףטהו קדנמית ךרד
 3 הוהי רבד עמש בגנה רעיל תרמאו : בגנ הדשה

 הלכאו שא ךב תיצמ יננה הוה' ינדא רמא קרכ
 תרבהל ;הבכת אל שבי ץע .לכו חל ץע- לכ ךב
 ;.הדנופצ - בגנמ :םכינפ "לכ דוב .רברצנו תרבחלש
 : הבכת אל היתרעב הוהי ינא יכ רשב לכ וארו

 תצלה יל םשכירמא קרמה קדוהי ינדא ההא רמאו
 ילא קדוהי :.רּבד יהיו ::אוה סכילשמ לרשממ
 ףטהו שכלשורי לא ךינפ םכיש שכדא ןב :רמאל
 תרמאו : לארשי תמדא לא אבנהו םכישדקמ לא

 יתאצוהו ךילא יננה הוהי רמא הכ לארשי תמדאל

 9 ןעי : עשרו קידצ ךממ יתרכהו קדרעתמ יברח
 יברח תוצת ןכל .עשרו קידצ ךממ יתרכה רשא
 נס בכ ועדיו : ןופצ בגנמ רשב "רב ירא קררעתמ

001 

 צ 2 5 1 ₪

 44. הוהי :", 6. יתשעב 2, 28, 01, 01 102, 116, 126.

 ז 54,168, 178, 182, 246, 251, 253, 258, 2604. אל , 5.
 תכהיכרדכ קתומס 11% --', 102.  םבכיתלילעכו 1, 4, 28, 0 2
 ף3, 115,116, 141,154, 172: 4- [-רתחשנה 154 -- קוומס

 ּותחשנה 6. ינדא , 21

 2 םבדא ךב 965. ךתה לא 28. .התנמת מ-2 לא
 םכורד -- ןופצ לא 2"-- לע 2 רעי ךרד 2

 הדשה , 1 -- תיב .. בגנה 35 -- הבגנ 154, 8-

 1. רמאו 96. = = רעיל -- תיב רעיל 72 -- תיב רעי לא 0.
 בגנ 2. ועמש 28. .ךבד - ינהא 90. = המא הכ הוה -
 הוהי 1%--הוהי ינדא 1: 2, 4, 28, 72, 82, 80, 1, ָ,,52

 154, ,75 176 זק9), 180, 182,105,210, 2200200

 --ינדא 126: | הוהי - - הכ , 28. | ינדא , 252 -- חוהי ינדא רבד
 190.  ךב ז"ל 0ע.148 3-- ך 0.145 99. שא -- א 1
 3 -- שיא 72 -- שא ברח ףָג- | הלבא 96. | וברצנו 112. | הנפצ

 9% 210 -- 7ניפצ 4.

 4. ועריו וארו 28. | הוהי ,126. | אלו 5
 5: רמואו 112. | .םכירמוא זנ2, 226. יל ב. אולה 40

 67, 254: 269, 270, 271, 279, 283: 284, 286 ; קזותגס 4.
 6. /\0 ב06 60 6 1ם61ק18 6גקטצ 21 ; 1ם 210. 2017810018 70

-7 5% :655 
 7. ןיב 155. לא ז" קזוממס לע 4.

 6,112,145 -- שדקמ 6

 258 ; (0ז6 0-

 8. ץרמדא לא 1,20. רמא , 150. | הוהי ינדא 9
 7 180,182, 224, 22ף, 228, 246, 240, 253,

 264 -- 'נדא 5 איבמ יננה + יתאצהו

 םבילשורי 96. | םבשדקמ
 אבנהו , 1. | לא 3"-- לע 4,

 ברה יז 0
 ף. עשרו - - - - ןע 6- לב ,52. הנופצ 28, 80,114, 0:

 (סנ6 3,139 --ןפצ 4. 9, 10. רשב - - - בגנמ ,%6.

 10. יכ ,15פ. | יתאצוהו :16. יברח פג ָסָג- הרעתמ --ת

 1% אלו 4.

 זז. הנאה (סע6 28. | ןורמשב קתחחס 96. | תרירמבו 9 2
 -- בל רורירמבו 23,139 -- ר 2" 6 ת 158--ר 2" קוגםס ד

 215 הנאת +0966 8.
 12. הנאנ (ס6 28 -- קזומס חנאת . לא 1%-- לע
 4 108, 182, 225, העומשה ף6. בלו.ל=

 ופרו קוט ופדרו 158. לכ 27.72. | התחכו קוותוס 99. לכו
 --ו.1:6.  הנכלת 94. האב הנה ,72. התייהנו 4, 29%
 - 1 178;54,168,175, 251, 259,260, 264. | הוהי ינדא --

 שביהלא הוהי 1. 13. ילא ,1-
 14. הוהי , 112, 13 -- הוהי ינדא 1, 4, 23, 28, 30, 2 82, 80,
 ף1, 93, 94 96, 115, 126. 139. 1%
,200 ,253 ;262 ,21 ,242 ,229 79 ,224 ,105 ,182 ,180 ,178 
 271 4: 283 2, 288, 02 602 --= 'נדא 24, 29, 9, 100, 102, 2
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 הוע הוע הוע : 'ריפשה חהבגהו הבגה הרלפשה 2

 טפשמה ול רשא אב דע היה אל תאז םכג הנמישא

 רמא הכ תרמאו אבנה םשכדא ןב התאו :ויתתנו 3

 תררמאו סשכתפרה ראו ןומע-ינב לא קרוהי ינדא

 ןעמל לריבהל קרטורמ חבטל קדחותפ ברח ברח
 זרתל בזכ ךל שכסקב תווש ךל זרוזחב : קרב 4

 םכמוי נב רשא םשיעשר יללח יראוצ "לא ךתוא
 רשא םשנוקמב קדרעת לא בשה :ץק ןוע תרעב 5

 יתכפשו !ךתא טפשא ךיתורכמ ץראב ערארבג 6

 דיב ךיתתנו ךילע חיפא יתרבע שאב ימעז ךילע

 קדיהת שאל : תריחשמ ישרח םכירעב סכישנא 7
 יכ ירכזת פ4ל ץראה ךותב קדיהי ךמד ;רלכאל

 ::יתרבה הוה ,דנא

201 

8 

 שכדא ןב הדתאו !רמאל ילא ;דוה רבד יהו
 תא התעדוהו םשכימדה ריע תא טפשתה טפשתה

 קדוהי ינדא רמא הכ זררמאו | : קריתבעות ככ 3

 קרתשעו קרתע ובל זרבותב םכד זרכפש ריע

- 

 .62 52 ₪0 עו

 22 יפכ הכא ינא זכגו + תודעמ :ךינפ הנא ילימשה

 : יתרבד הוהי ינא יתמח יתחנהו יפכ לא

 :: שכיש זכדא ןב התאו :רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 ץראמ לבב ךלמ ברח אובל וכיכרד זכינש ךל
 : ארב ריע ךרד שארב ארב ריו סכהינש ואצי דחא
 2% תאו ןומע ינב תבר תא ברח אובל זכישת ךרד
 26 לא לבב ךלמ דמע יכ + הרוצב טכלשוריב  הדוהי

 שכסק שפקל שיכרדה ינש שארב ךרדה םא
 27 ונימיב . : דבכב האר פכיפרתב לאש םכיצחב לקלק
 קרפ חתפל םשירכ כושל סכלשורי םכסקה דיה
 לנע םכירכ סכושל קדעורתב לוק םכירהל חצרב
 28 שכהל קדיהו + קיד תונבל הללס ךפשל םכירעש

 אוהו שהל תועבש יעבש טכהיניעב אוש םכוסקכ
 29 קדוהי ינדא רמא הכ ןכל |: שפתהל ןוע ריכזמ
 תוארהל םככיעשפ תולגהב שכנוע טככרכזה ןעי

 ףכב םככרכזה ןעי םככיתולילע לרכב שככיתואטח
 40 רשא לארשי אישנ עשר ללח קדתאו : ושפתת
 4ז קדוהי ינדא רמא קרכ :ץק ןוע תעב ומי תב

 תראז אל תראז קדרטעה םכירהו זרפנצמה ריסה

 צלב תז₪ 10 א 4

 206, 251,288 200.  םכפרפוה ןעי 2%, 75.
 םכתרכזה קצגתגס 96, )9 ; 1סץ<6 4.

 שפתת -

 40. התאו 0. 78. 1

 -- תעב תע 4.

 21. ינדא הוהי < 4. הוה רסה 28,116

 200,264. - תפנצמה , 89 -- תפנעמה 101.- .םםרהו 6

 252: 258, 200, 2646, 669 -- ריפהו 145. | הרטע 14%. | הלפשה ,

 6. הובגהו 23; 28: 30; 93,114,116,126,130,150 55

 246, 660. לפשה 4,298, 90 93:96, 112,111,116,178.224,

 260, 264 -- ליפשת 2.

 32. הוע הוע 2" ₪ 3%--הוע ה טק. 46 2.

 תאז . 24, 669. אוב 92: 115, 130; 144: 2
 200; 1ס<6 +

 23. םכדא \ 29. | הוהי ינדא הוהי 4. לא -- לע 9
 1,669.  החתפ ףנ. | הבטל -- םכגו -

 ליבהל -- ל 2" טק. 8- - קדב 4.

 34. םבסוקב 96, 150 -- !סת%6 םכסקבו 14 ךתא 4, 28,
 72, 82. 93:96; 102. 114, 154,158, 150, 168,182, 283 -- ךתוא ךל

 126 -- התא 1ף0 -- התוא 60 4. לא -- לע ,

 ו יראצ 5.
 25. הדעת קתומס 158. | רשא ;, 1. תארבנ -- ר קזנחס ב

 66 ב 1016 | 4. ץראב (סצו6 ץרא 1. ךיתרכמ 1, 2 4

8 ,252 ,249 224,242 ,165,172 ,150 ,141,154 ,102 .93 ,89 ,82 

 -- ךיתורוכמ 4, 72, , 2 264,669 -- | [טק.ז3 ףז

 == ךיתרוכמ 3, 23, 289, 5 2 126, 155, 158, 178, 226

 251, 253; 4. סופשא 2,112,660. | ךתוא 233, 82,ףז,10ף

 112,172, 195, 224, 243; 258, 260, 264, 270, 669 ; קזותס 141-=

 א ךתא 2. 2

 36. ךילע 1% טק. 46 2. שאב -- תעב חפא -

 םכיתתנו קזנתגס םבירעוב - 28, )6, 112,150, +.

 ישרוח 6.

 37. ךימד 6%6-

 םכברפוה 27

 ףכב -- ףפסב 4

 אב -- הרב 4 תעב 1066 %

 הוע 1,
 ול -- אל 5%

 ההזו 2

 הטרמ 91, 6.

 היהת 30 96. | אלו 4, ?+.

 2, התאו ; 96 1. טפשתה 15 -- טופשתה 9,
 טפשתה 136,2%, 243, 384 -- טופשתה 106,10ף,112 -- הלהא תא
 4. תא 1% 109 -- לא 89.  םכימד 80. | התעדהו 30,ווז,גֶפ
 -- ז-ררעדוהו 28, 72, 76, 80, 89, 95, 90, 199, 110, 145, 744
 224, 2%3, 2%8, 200, 660, 1. לכ ,0 היתבעת 1, 2
 23, 72, 76, 50 93, 159, 179, 178, 253, 294 -- היתובעות 28, 0

 67, 95, 96: 9, 101, 112, 1וָב. 114, ,
4 271 ,264 ,260 ,2%8 2 ,2%0 ,240 ,230 ,210 ,101 ,181 ,176 

 209 1, 384, 669 -- היתוכעה 74
 2. תרמאו -- ר ץצופוס ת ָף6 -- וילא תרמאו 5-

 10 -- םכיהלא ינדא 28, 136 -- םבוהלא הוהי ףָב,12%. | ריע -
 יו. 384.  תכפוש 9

- 
 ינדא הוהי =

 2%2 -- יליאמשה 23, 72, 114,115,116,150, 182,228 -- ילאמשה

 80: 93: 149: 154: 159: 226. 669 ; קונוס 158. | תודעומ 2

,4 ,116,120 ,114,116 ,112 ,102 ,46 :93 :50 .72 :20 

 182, 210, 224, 263, 28, 260, 260, 271 4, 660 ; עומס 113 ---

 תדעמ 226 -- כ , +

 22. יפכ הבא -- הבא לא יפכ 4. | הכא --יתכה 6%0 2. | לא
 יפכ , 89 -- 58 4. | יתוחינהו 126, 2%4, 258, 264, 669 -- 'תחינהו

5% 10090 ,99 ,93 :91 .89 ,72 :67 ,28 :4 22 2 

,+ 

0 ,284 ,283 ,279 :277 ,271 :200 :253 :251 ,240 ,243 ,220 

 יתוחנהו 10 5- ךב יתמח
 24. התא 30, 15602. אבל 1, 4, 30, 72, 82, 91, 96 6%

 178, 224,246, 253, 258,260, 264. ברח לא 172.  תחא
 602. ארב 1"-- םכרא 4. | ךרד לכ 30, 226 -- ךרדה 4.

 25. ךרד -- ךרד אא 29- אבל 1, 4, 2, 6
 141,154,158,159:178: 243, 246. 253, 258,260, 264. | ןומע -
 ן ,6- תרא 4 םבילשוריב 96 -- םבלשוחיו 2

 קחתמס 1. הרצב 8, 227 -- הרוצב 6.

 26, לבב , 2. | לא -- לע 30,112, 262: קתומס 72. | םביציחב
 158, 264 -- םכיצחב ש 96. | דבכה 96 -- 86 רבכב

 27. ונימימ 115,177. | היה -- הלע 660. | םבפק 1 -- םבפקב
 224.  םבלשוריב 4,172-- םבילשורי 96. = םבירב -- (6) -- חתפל
 שופ 116, קתותמס 5 24, הפ חהתפל ₪7. 138 144. | חותפל 5

 4. 10, 93: 99 126, 149,178, 249, 660 -- חותפלו

 :ףס. | הערתב 28. | םבירעש לע -- םבירעשב 2. | ךופשל 9
 29,112,126, 1%0,224, 227, 253: 0, הלילופ 96 -- הללוס

6% :225 ,224 ,182 ,176 :173 ,150 ,150 ,126 ,112 ,101 ,72 ,29 
 227, 253 200, 669 : קצנעגס 13 : 006 4 רנר

0,,, ,154 ,150 ,116,126,145 52 :93 :91 :90 

224, 226, 226, 252, 253, 259, 260, 264, 271 44, 000, 

 קייד 93, 126 4.
 28. ₪כהל 1"-- ככל 101. - .םכסקכ ז, 4, 20 20 00

 93, 112, ָָ,,, כ 168, 1732,
 190,182, 224, 226, 2%2, 253, 0590'ת%, 669 -- םכסקה 06 ---

 םכוסקב 258 -- קגתס םכסקב ףז. | אוש -- או טק. 241. 99
 א אוש ( 78. ו) 2 םכהניעב ףָּב. | יעובש 4, 23: 28, 10, 2
19 ,224 ,182 ,178 ,108 ,100 ,126 6 2 99 ,96 89.2 

 66כ ג קתומס 113: !סת6 ןסז. | תעבש ם, 89. 94, 154 -- תועובש

9 .182,195 ,126,190,158,178 4 :91 ,72 30 :23 :4 
 669 -- תעובש 28.116, 253,258, 260 ; קוגתוס 114. | אוהו ,-
 29. ינדא הוהי < 4. = םככרבזה 1*-- םכתרכזה קוגגס 99 ג 6
 4,118. - םככינוע 158, 4 תולגהב פו5 28 -- תולגב קזוזוס
 16% תוארהל - ו א 252: 258, 260, 264 םבכיתאטה 1 42

,10,112 ,94 ,93 ,91 :80 ,82 ,72 ,40 ,28 ,23 
 ו 99 168, 182, 108, 210, 224, 226, 241,

 258, 260, 264, 200, 271, 2 669 -- םככיתאוטח 284, 280 -- תוא
 םגק.185 139. לכב םככיתואטח טג8 130. לכל 145 -- לכו 24

 םככיתלילע 82, 80; 91, 93: +, , +

 כ



600. 1. 

 ויה רשא ךמד לעו תרישע רשא ךעצב 'רא יפכ
 זכימיל ךידי הנקזחת םשכא ךבל דמעיה : ךכותב 4

 : יתישעו יתרבד הוהי ינא .ךתוא השע ינא רשא
 יתמתהו תוצראב ךיתירזו וכיוגב ךתוא יתוציפהו 5
 זרעדיו וםיוג יניעל ךב תרלחנו : ךממ ךתאמט 6
 ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו ! ;והי .ינא 5 צל

 זרשחנ שכלכ גוספל לארשי תיב יל ויה סכדא ןב 8

 ! ויה ףסכ שיגס רוכ ךותב תרפועו לזרבו לידבו

 שכיגפל שככלכ תויה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל זס
 תצבק : םכלשורי ךות לא שככתא ץבק יננה ןכל 0

 רוכ ךות לא לידבו תרפועו לזרבו ערשחנו ףסכ

 יתמחבו יפאב ץבקא ןכ ךיתנהל שא וילע תחפל
 יתחפנו סככתא יתסנכו : שכתא יתכתהו יתחנהו 1
 ךותהכ : הכותב סכתכתנו יתרבע שאב סםכבילע 3

 ינא יכ םפתעדיו הכותב וכתת ןכ רוכ ךותב ףסכ

 60 ג. .4 0 2 2 5

 4 תמשא תכפש רשא ךמדב : האמסטל הילע םכילולג
 אובתו ךימי יבירקתו תאמט תישע רשא ךילולגבו

 הפלקו םכיוגל הפרח ךיתתנ ןכ לע ךיתונש דע
 וסלקתי ךממ תוקחרהו תוברקה : תוצראה לכל
 יאישנ הנה : קדמוהמה תבר שפשה תראמט ךב
 7 בא :זכד ךפש ןעמל ךב ויה וערזל שיא לארשי
 שותי ךכותב קשעב ושע רגל ךב ולקה שאו
 8 : תללח יתתבש תאו תיזב ישדק : ךב ונוה הנמלאו
 0 שכירהה לאו זפד ךפש ןעמל ךב ויה ליכר ישנא
 זס ךב הלג בא תורע : ךכותב ושע המז ךב ולכא
 זז והער תשא תא שיאו ! ךב ונע הדנה זראמט
 שיאו המזב אמט ותלכ תא שיאו הבעות קדשע
 12 ךב וחקל דחש ! ךב הנע ויבא תב ותחא תא
 = .ךער יעצבתו תחקל תיברתו ךשנ םכד ךפש ןעמל
 14 יתיכה הנהו ! הוהי ינדא שכאנ תחכש יתאו קשעב
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 "ג הו

 צב תז22 מס 0 א

 13. הנה 76,136, 150,196, 253, 258, 260; 204,660 ; קז!תוס 16.

 יתיכיה 1 -- יתכה 4, 28, 40, 60, 91, 95 2%

 128,158,170, 178,226, 204, 184. לא --ל/ 109,177: 244 4

 284, 651 ; םטםסס 4. רשא 518 0. לַעו -- לאו 136--ו4

 116,150, 660. | ךימד 1,4,159,170. | רשא 2"-- תישע רשא

 100. ויה 58 28 -- ושע 06 4

 14. דומעיה 112,126. 16, 28, 66) -- יה 7 125. "די

 96, 1500. יכנא קנזס 1. השוע 112, 2%2, 660 ; קזותוס

 144 -- אא השע 4. ךתא 4, 22, 28, 10, 60, 72, 76, 80, 2

6 2 109,110 7% .56 :95 :92 :91 ,89 

 1 50,151,154,158.159, 170, 177,178, זס 196, 224, 224,

,204 ,282 ,260 ,28 .252 ,252 ,240 

 15. יתצפהו 89, 107,151, 154 -- 'תוצפהו 01,114, 226, 2%3 -

 יתציפהו 1, 4,18, 23: 10, 60,72, 76, 80, 01.04.95,110,זזצ, ד

1 159 :155 +" 

 182, 210, 224, 240, 2%1, 294. 9 ךתא 2, 4, 21: 30, 7, 6,

700% ,,,, ,17 ,95 ,94 ,93 :89 

 154.158.170,175.177,182,196.244,240. 260,271 ב

 283, 4 ךיתיריה 76, 80, 100, 107 1782 ו 224,

 384 -- ךותריוו 50 -- ךתירזו 95: 109,177. | תוצראב , 4

 יתומיתהו 109, 112, 126, 196, 354, 669 -- יתמיתהו 6

 140,168, 170, 244 -- 'תומתהו 9, 81, 253; 258,

 264, 283,28%4--יתריסהו 4.  ךתאמוט 72,96,112,669 -- ךיתאמט
 28, 9 --  תאממ 4.

 16. יתלחנו קומס 116. | ךב -- םבב 384.  םכיגה 4%
1 6 ,107 ,95 ,93 ,89 ,80 ,76 ,72 ,60 ,50 ,10 

 182, 2 2250 226, 228, 271 /., 288, 384, 601, 66 ; תטת6 60--

 םכיוגה יממע 6.
 18. היה קזנזממס 28 -- ויהי 249. | יל -- ךל 228. | תיב -- נב
 250. | בסל 4 -- גיסל 1, 18, 72, 93 96. ,8%
 294: 659 'ק, 61 : קצוזתס 126 ; 10166 178.  םכלוכ 6 4

 לידבו לזרבו < 150,180. | לזרבו תרפועו < 669. | תרפעו 1 4
 30: 72, 82, 80, 93, 94, 101, זז, ,,,,

.4 260 ,2%8 ,2%1 ,21 ,246 ,241 ,242 ,182 ,168,176 

 ךותב -- ב , 126, 19% -- ךות לא 233, 91,116, 224, 246 ; תטמס

 200. רוכ , 30 -- קנמס רוב 1. םבכיגיס 1, 2, 7, 18.21, 4

%6,,,,, ,102 ,0 ,93 ,1 80 ,82 ,72 :30 ,28 

12 ,243 ,224 ,105 ,182 ,178 ,173 ,172 ,160 ,155 :150,154 ,149 

,24 ,288 ,286 ,284 ,270 ,\/ 271 ,270 ,260 ,264 ,258,260 :253 

 200 '1', 601, 66, 601 ; קזומוס 139. 2

 19. הכ ,126. | םככלוכ 1,154,158. | םםיגיסל 0
,,+,+, ,+99 ,94 :93 ,1 ,10 ,20 ,28 

 ז 54, 155, 160, 172,178,182, 105, 108, 224, 226, 240, 2 229

 258, 260, 260, 288, 204, 601, 660, 691 ; קזנגגס 82, 141 -- םכגיסל
 2% ץבוק 4, 28, 112,150,178,182,)8 -- ץבק קמ 1.

 םככתא , 115. | םםילשורי 6.
 20. [רצובק 72,102,116,126,150,158,172, 171, 224,

 תרפעו 1, 28, 72, 82, 80, ,, ,,,24)

0 .246 ,243 ,242 ,105 ,154,168,178,182 ,141 

 270. רוב קוס 1.  ךתנהל 30 -- ךיתניהל 96 --- קונוס ךיתנחל
 99. םככתא -- םככותב 4

 21. םםכתא -- ת 006 מ 11%. | יתחפנ 72 =- יתחפנוו 44
 םכבילע -- םככתא 96 -- םככילע םככתא 126. | ותרבע 66

 22. ךתהכ 246 -- ךותיהכ 260 --.ךיתהכ 96. | ךותב ףסכ , 1-

 רוב קמתס 1.  ןכתות 224, 669 -- וכותת 1,150. | תעדיו 4.

 394,669. | םבילוליגב 9 0
 4. ךימדב 4.76, 196, 355.  תמשא , 6- ךיללגבו 159--
 ךילוליגבו 1, 4, 28, 70, 80, 91: 100, 7 2 16
 223,669: קמומס 96 --י.126. | יברקתו 1 2 76: 95:

601 ,204 ,260 ,258 ,253 ,252 ,177 ,160 ,109,115,159 
 יבורקתו 6. אבתו 4, 28, 30, 72, 82, 80, 95, )6, 102, 7
72 .159:170 ,158 ,154 ,10,151 ,130 "10,110 ,108 
---- 384 ,204 ,202 ,278 ,264 ,260 ;258 + ,244 ,224 ,178,182 
 ואבתו 12% -- 'אבתו 18, 94, 223 -- 'אובתו 6 601.  דע--לע

 80, קזותס 126 -- תע 2ֶדֶ תגזק- 0 4 ךיתנש 4, 2,
 9 ,,,, 575 הפרח203. םביונב
 218 28, 10, 60, 72, 82, 89. 91: 5 96, 10ֶל, 125, 6
9 ,224,226% ,11,210 ,182 ,180 2 .4.154 

 246,253, % 260, 264, 288, 204, 184, 601,602, 660 ; קונוס
 126. תוצראה לכל -- תוצראב 18.  לכב 2, 4

 זרצראה 9-
 5. ז"רברקה 80, 95 -- תרבורקה 1:46 -- תובורקה 1, 2

,224 ,196 ,178,181 ,177 ,170 ,1%0 ,126 52 .109 ,96 
 244, 253: %9 260, 204, 270, 384, 6. תרקחרהו 80,154--
 ת ,1395-- תוקוחרהו 72, 6,112,125, ,,,75
 181,106, 224, 226, 244, 251, 258, 260, 184, 669 -- תקוחרהו 5

 146.  ךממ , 60. | ופלקתי -- ת טק. 13 76 -- 6.
 ךב , 93: 244. | תאמוט 96 -- הדנה תאמט 196. 5 המהמה 4

 6 הנהו 22% ועורזל 4, 28, 80, 93; 95; 96, 107. 100, 2
 2 וז 149. 7 181,182, 1060,

 224: 244, 251, 264, 66). | ךופש 181, 1016 72 -- ךפש כד 6.
 7. רגלו 182, 204, 66)- -  קשע 30 -- קשועב 4, 2
 126, 160, 384, 660 -- קסעב 89. | םבותי ךותב -- תאמט ךכותב

 שכותי םכד ךפש ןעמל ךב וחקל דחש :ךב ונע הדנה 7.
 ךכותב , 2 -- 1 ; 76.93 -- קו מס ךכותמ 136. | ןנה 100,111 --

 10266 ןני 4 ךב - - םםותי ,-

 9: ישדג תא לש. + תאו ==. 116, 384. יתותבש 21, 28, 0,

, ,126,144 52 100 ,108 ,90 :93 :80 ,67 

 106 251, 258,260, 204, 669: קתומס 2,177. רלליח 18,100:
 קזנומס 5 -- יתללח 6-

 ף. ליכר גק.145 ג --י, 109.  ןעמל ןיה 28. | ךופש 6
 בד 0. לא 40, 82, 106, 1256, 7% 8)1 -- קזומס

 לוו זק ולכא -- היהו 4. ךב ----- ןעמל ,\ 228% ייתמז
 109,160, ושע , 0. ךכותמ 136 -- 5%

 זס. הליג 100, 669. .תאמוט 96 -- ת , 170 | הנע 4

 זז. 607.05. שיאו 17-- ) \ 107 -- שיאו אא 82. | תא צל |

 זנ2 -- קחמס לא 126. - תשא ,12%. - השע -- ושע קענמס %)

 196.5 הבעת 80,178,253, 258,200. תא 2", 151 ---לא קזותוס

 120. | המיזב 2. תא 3" 2%8, 264, 184 -- לא קנס 4.

 ותוחא 72: 89, 93: 90, 112, 114,120, 161, 181, 224, 264, 660 --

 ות 7.148 זזז -- המיזב אמט ותחא 109. | תב םטמס ךב 4

 ויבא תב ,111.  ויבא --ומא תב ויבא 18. ונע 150,172, 4

 2898 -- הניע 0.

 ז2. דחוש 4, 28,109,112,660. דקל 150. 24
 ךפש ןעמל -- ךפשל 1.  ךשנ --יקנ 1. | תיברת 8ֶס. | ךב תחקל
 ז%6. ךיעיר 89 -- ךער תרא 107 -- ע טק. קשועב

 100, 112,150, 283, 0 יתואו :12, 136, 177, 226: 244,

 264, 00, 484, 659, 660. יתחכש 160, | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי

 196. - ינדא \ 30, 72, 80 100, 110,177, 384 -- ינדא הוה"

 תוהי =- םכיהלא 6. :



 62 ג.

 ידד ושע שכשו ןהידש וכעמ קדמש ונז ןהירוענב

 קדבילהאו קדלודגה קדלהא ןתומשו | : ןהילותב 4
 ןתומשו תונבו שכינב הנדלתו יל הנ"התו התוחא

 הלהא ןזתו |: קרבילהא םכלשוריו הלהא ןורמש 5

 : םכיבורק רושא ללא היבהאמ לע בגעתו יתחת
 שכלכ דמח ירוחב םכינגסו תרוחפ זרלכת ישבל 6

 זכהילע קריתונזת ןתתו + םיסוס יבכר םכישרפ ל
 'ככב קרבגע רשא לכבו שכלכ רושא ינב רחבמ

 אל שכירצממ היתונזת תאו + האטטנ םכהילולג 8

 ידד ושע המהו הירוענב ובכש התוא יכ קרבזע

 קריתתנ ןכל + ;רילע ופתונזת וכפשיו ;דילותב 9
 : סשכהילע הבגע רשא רושא ינב דיב היבהאמ דיב

 קדתואו וחקל היתונבו הינב קדתורע ולג קדמה 10

 ! הב ושע שכיטופשו שישנל שכש יהתו וגרה ברחב
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 ' הנממ התבגע תחשתו הבילהא קדתוחא קצרתו זז
 רושא ינב לא |: התוחא ינונזמ קדיתונזת תראו 2

 שכישרפ לולכמ ישבל זכיברק זכינגפו תוחפ הבגע
 האמטנ יכ אראו ! שכלכ דמח ירוחב םכיסוס יבכר 3
 ארתו היתונזת לא ףסותו : ןהיתשל דחא ךרד 4

 זכיקקח טשכיידשכ ימלצ ריקה לע ;דקחמ ישנא
 טכילובט יחורפ שכהינתמב רוזא ירוגח : רששב 5

₪ 6 1 

 4. ןתמשו 28,91,102,126,178, 2%8--- םםתומשו 11% -- םכתמשו

 154. בה הלהא [0ק,ז4₪ 100. | הלדה 6 4
 159, 224, 250 -- ה ,5- המבילהאו 4, 158 : (סו6 6

 הבהילהאו 168. | התחא 3. 115, 130, 154, 159, 253, 2989, 4.
 ןייהתו 24, 20, 80, 182, 225; 270, 284, 286, 300, 601 ; תטחס 1.

 ןדלתו 601.  ןתמשו 28, 10,102,1%4,178,227. | ןרמש )6 --
 ןורמוש 112, | םבילשוריו 96. | הבילהא 0. 40. 101 -- המבילהא

 4-- לה קת, | :

 3, -יהלהאי = - םבלשוריו
 ₪: ותו 066 ד58. " הבנעתו 150.  שביברק 4, 23, 289

 115, 141,154, 159, 176; 182, 22, 253, 258 -- םביבורק 'ג 4.

 םכיבורק רושא לא , 24.
 6. ישובל 4, 23 91;80: 93, 102, 112,114, 1260 4

 158,173, 180, 182, 224, 201, 23, 258, 200, 270, 271 4. | תחפ

 20. בלופ יבכור 28, 112,126,160 4

 7. היתנות 96 --י , 182. = ןהילע 4. לוב 1502 ' לבב
 173 -- לכבו 96, 150,158. | םכהילוליג 1, 4, 2,

 -- ןהילולג
 8. םבירצמב 28, קונזממס 154. = אל הבזע < 96. התא

,5 0 115 ,6( ,03 ,82 ,10 ,29 

 253: 259, 200, 271 4.  יבכש 150. | הירענב 2,30,ף3,1685 1

 הילתב 159- היתלותב 11%. | תא וכפשיו 5.
 9. דיב 2"-- דיבו רשא , 9- םכהלע 4.

 10. המהו התורע תא 126 -- התברע ץעזותוס 4
 היתנבו 1, 2: 4, 30; 72, 82, 89; 93: 94: 96 ,,%
 129, 182, 210, 224,252,251, 4% 260. התאו 4, 21, 289 2

2 ,128,141,150,158,182 ,126 52 .114 ,96 2 :9 :80 ,82 

 259, 260, 271 4, 2881. | ברחב ונרה ₪ 28. | םכשנל קוס 8.
 םביטפשו 28, 72; 93; 96, 173; 224, 249 -- םכוטפשו 182. | הב --

 הכותב 40, 1.

 זז. התחא ז50, 154,168, 182, 253, 208, 260 ; קזוחס 0.
 המבילהא 4. | תיחשתו 28. | התבנע קונוהס ףֶפ. הנממ לוג ב.

 הינונת 40.  יננזמ 89 -- ינומ 252. | התחא 44
14 ,168,179 

 12. לאו 1:15. - םביבורק 1, 2, 4, 23, 29, 2% 89,

 1 54, 178, 195, 224, 220, 253, 258, 200 264, 26 ; קזוחוס 128 --
 םכ , 96. | 'שובל 2, 4, 23, 30, 72, 89, 93 +
 1 5 ז 80, 224, 226, 2% 3, 28, 260, 271 4 -- םכישובל
 96. ללכמ 89, 96, 155, 249. | יבכור 28,156, 264 -- םכיבכר

 ז%8. ירחב ףֶפ. | םכלוכ 6
 13. האראו 30. | האמטנ -- מ , 28. ךרד 6

 קזגזווס
 14. ףסתו 23, 72, 96 154: קזוחס 178 -- ףסות 130 -- ףיסותו

 94. לא -- לע 72-- תא 30,180.  התונזת ופַפ. | הקוחמ
 ף6,112,150,158, 224: קזווהס זו 6 לע -- ע טק. זי 8.
 ריקה -- ריעה 96 -- ר 0ק.18 126. | םםירשכ 20

 תחא 2

5 2 ₪0 7. 

 ' חמהו -- המשו

 6. א.

 21 רבד יהיו ! וככילע יתמח יתכפש ?דוהי
 24 ץרא תא הל רמא שדא ןב : רמאל ילא הוהי
 2% רשק :םעז שויב המשג אל איה קררהטמ תל

 ולכא שפנ ףרט ףרט גאוש יראכ הכותב היאיבנ
 26 הינהכ : הכותב וברה היתונמלא וחקי רקיו ןפח

 תצל לחל שדק ןיב ישדק וללחיו יתרות ופמח
 יתותבשמו ועידוה אל רוהטל אמטה ןיבו ולידבה
 27 הברקב קדירש : שכותב לחאו םכהיניע ומילעה
 ןעמל תושפנ דבאל םכד ךפשל ףרט יפרט םכיבאזכ
 28 אוש םכיזח לפה שכהל וחט היאיבנו : עצב עצב

 הוהי ינדא רמא הכ םירמא בזכ שהל שימסקו
 20 ולזגו קשע וקשע ץראה םשכע !ררבד אל קדוהיו
 ! טפשמ אלב וקשע רגה תאו ונוה ןויבאו ינעו לזג
 40 ינפל ץרפב דמעו רדג רדג שיא שהמ שקבאו
 41 ךפשאו :יתאצמ אלו התחש יתלבל ץראה דעב
 םכשארב פככרד וכיתילכ יתרבע שאב ימעז םהילע
 ! קרוהי ינדא שכאנ יתתנ
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 ' שםיתש םכדא ןב !רמאל ילא ;דוהי רבד יהיו
 3 םכירצמב הנינזתו :ויה תחא כא ?רונב םכישנ

 את םיז

 יתכפשו 116,669. | יתמח , 1: םבכילע -- ע 0,100 3 -כ

 נק. 235. 99-

 23. הוהי \ 5-
 24. רומא 0.

 ילא 1. רמאל 24
 תא ,28. ץרא ,ז26. | הרהוממ 22 2200

 669 -- האמטמ 224. | אוה 178,210. אל 2%-- אלו
 61 2 2%8: םטמס 0. המשוג 28, 72, 112,

 198, 224, 226 -- המשנ קצגומס ףְכ, 115 : ץ146ז
 2%. האיבנ 28.  היראכ 96. אש
 ףָצ, 5. 0
 2ף1, 252, 253, 258: 260, 264, 260, 271, 279, 281, 600: קומוס
 178.  ףרט 1%-- ףרוט 59, 112, 0% 226 -- ףרטא 195 -- ףרטל
 660. שפנ ;72. ' ןסוח ₪ 96 112, 224, 264, 669- | חקל, ,2
 243 -- וחקל ב; 224. | היתנמלא 1, 4, 40, 793 5
 141, 154, 155: 159: 168 253, 5% 260, 270 -- ךיתונמלאו 224 --

 היתונמלאו 150, 173, 182, 669 - היתונמלאא ףז. | ובר ןס
 הברה 145 -- יח 6. הכתב 0.

 26. ינחכ ף6.  יתרותב 72. | שדק 100. | ןיב קנתס ןכב 4
 שדוק 28. | לוחל 1, 2: 32 4, 28, 29, 30, 72, 91: 93: 96, 101, 2
246,240 ,210 ,182 ,178 ,176 :159,172 ,126 (112,113,115,116 

 261,252 2 2%8, 260, 264, 669 ; קענתס 82,141.
 ולידבה אל , 6. אל -- - ולידבה עפ 10. | ןיבו - 2
 160. | אמטה טק. 48 111-- ה ,7% רוהטל ,

 12. ועידה 4- יתתבשמו 1, 2; 4, 23, 10, 72, 91,904,
2499 ,224 ,182 ,172 1590 :155 ,154 ,141,150 ,115,116 ,102,114 

 2%8, 260 -- יתתבשמ 669- ומילעה אל 30, 72 ; 0:6 4.
 הכותב -

 27. הירשא 126. | םביביאזכ 2 ז26. - יפרוט 4, 28, 99 2
 160,159. - ךפשל -- ש תק. 0 -- ךופשל 669. | *קנ םכד
 ף6.  דבאלו 116,150, 660.  תשפנ 141,154. עצב 1%-- עוצב

112, 126,150, 224, 264- 
 28. וחט -- וזח 96 -- ח 0ק.14 82, | םכהל ,ז. | לפת -
 פפס 96;23 -- ת טק. 72, ףז -- לפתו אוש 150. | םםיזוח
 102,112, 150,150: 224, 264. - םכימסוקו 2 264. | םבירמוא

 112 -- םכירמאו 93 -- םכירמואו 4: ינדא הוהי < 24.
 2. םכע קוגמס םכא 90-  וקשע 1" פ08 144.  קשוע 0
 293 : קצותגס 1. ולזגו דעו 8. ינע 23, 20, 72,114, 2

 168,182. - טפשמ אלב -- טפשמב 6.
 40. רדג 1%-- רדונ 1:2,126,1%0 -- הדג 0.

 21. ךופשאו 112

 < .2%3 - םביתיליכ 6.

 רמועו 1:

 םכתילכ 23, 72, 93,158; 226: 2

 1. יהיו 8 5%

 2. םםישנ ,5-
 2. הננזתו 258 -- הינזתו 1,115. | ןהירענב 30, 115, 159 2
 29, 260, 264--' ; 195. | וכעומ 2 120,160:172. ןהרש 0.

 המשו 30. | ןהיתלותב 5: ו



600. 1. 

 סכהינפל יתתנו ביבס ךילע ומישי עבוקו ןגמו הנצ
 ךב יתאנק יתתנו : שטכהיטפשמב ךוטפשו טפשמ 5

 ךתירחאו וריסי ךינזאו ךפא קדמחב ךתוא ושעו
 ךתירחאו וחקי ךיתנבו ךינב המה לופת ברחב

 ילכ וחקלו ךידגב תא ךוטישפהו : שאב לכאת 6

 ץראמ ךתונז תאו ךממ ךתמז יתבשהו + ךתראפת 7
 תל .םכירצמו םכהילא ךיניע יאשת גלו םכירצמ

 ךנתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ : דוע ירכזת 6
 ! שםהמ ךשפנ קרעקנ רשא דיב תאנש רשא דיב

 סכרע ךובזעו ךעיגי לכ וחקלו האנשב ךתוא ושעו 29

 ! ךיתונזתו ךתמזו ךינונז תרורע קדלגנו קדירעו

 תאמטנ רשא לע זכיוג ירחא ךתונזב ךל הלא השע 0
 הסוכ יתתנו תכלה ךתוחא ךרדב |: םכהילולגב 1
 ךתוחא סוכ קדוהי ינדא רמא קדכ ! ךדוב 3

 געללו קחצל קדיהת קרבחרהו קרקמעה יתשת
 המש סוכ יאלמת ןוגיו ןורכש | : לליכהל קרברמ 3

 קדתוא 'זריתשו |: ןורמש ךתוחא סוכ קרממשו 4

₪822 2 65. 1. 

 לבב ינב תומד שכלכ םכישילש הארמ שכהישארב
 16 הארמל שהילע בגעתו : םשכתדלומ ץרא םכידשכ

 17 ואביו 4! המידשכ םכהילא זכיכאלמ חלשתו היניע
 <  קדתוא ואמטיו םכידד בכשמל לבב ינב קרילא
 18 לגתו 1 םכהמ השפנ עקתו שכב אמטתו םכתונזתב

 הילעמ ישפנ עקתו התורע תרא לגתו ;ריתונזת
 19 תרא הברתו : התוחא לעמ ישפנ העקנ רשאכ
 ץראב התנז רשא הירוענ ימי תא רכזל היתונזת
 20 םירומח רשב רשא םהישגלפ לע הבגעתו :!םכירצמ
 21 תמז תא ידקפתו : שפתמרז םשכיסוס תמרזו שכרשב
 :.ךירוענ ידש ןעמל ךידד םכירצממ תושעב ךירוענ

 22 ריעמ יננה הוהי ינדא רמא הכ הבילהא ןכל
 םשכהמ ךשפנ העקנ רשא תא ךילע ךיבהאמ זרא
 24 זכירשכ לכו לבב ינב : ביבפמ ךילע זכיתאבהו
 דמח ירוחב שכתוא רושא ינב לכ עוקו עושו דוקפ
 זכיפוס יבכר שכיאורקו שכישלש שלכ םינגסו תוחפ
 24. שכימע להקבו לגלגו בכר ןצה ךילע ואבו : שלכ

2% 

 7 ה < ₪ עת 0 א.

 24. ןצוה 23, 150, 158, 182, 224, 264 -- ןכהו 96 -- ןסוח 4 --

 ןצוח 112 --ןצה 115,130,139,160,172,2889, 6; קענתוס

 126. בכר ; 224.  הנצ קוגמס היצ 80.  עבקו 28-- עבוכו

 253 -- ק טק.ז46 1,128 -- סע עבמו 96. | ומשי 28. | ביבס ,

 :ַ:6-- ביבסמ 28,172 -- ב 1" טק. 4 4 םבהינפל -- םכהל

 226. | %וטפשו 96 -- ך 0.145 ףָּג. | םכהיטפשמכ קנס 8
 -- קזגס שםכהיטיפשמב 2.

 25. יתאנק תא 3 -- יתמקנ 246. | שעו 99-  ךתא

7 11 4 115.19 ,94 :93 ;89 :72 ,20 .25 

 258, 260, 28 --'תא 96.  המיחב 150. | ךיפא 1, 40; (סע6 2

 ז55- ין פי ."תרסי 10 - היראה ו-5 ברוחב יש
 לפת 1 2: 1: 23, 20, 30, 72, 80, 91, 93, 94, 115, 201 ד"

 ז54,158,159, 182, 210, 224, 2%1, 252, 253, 268, 260 ; קזותס

 178.  ךיתונבו 23, 24, 28. 67, ף, 100 70
% ,277 ,4 271 ,260 ,264 ,21 ,20 ,210 ,176 ,175 ,172 :144 

 שא 6. .
 26. ךוטישפהו -- ךוטי 0.12. 139 -- ₪ קתומס ם 82. | איל

 ד

 27. ךתמז תא 96 --ז ₪ק.245 28. | ךיתונז 23, 89,99 --ךיתונות

 39, 72,145 -- קחס ךתונות 3. | םכירצמ , ז -- םםירצמ אמ 14

 םבהלא 4, 91, 126, 154, 2%8, 260 -- םכהילע 8 04

 28. לנדא 30.  "נה---הנה זס1. | ךנתונ זנ2,ו2,1

 220. ותאנש 4 -- אתאנש דיב 27-- לבו 168
 רשא 2", םכהמ -- ךממ 9-

 29. ךתא 22.2: 4: 21: 28, 30, 72, 82, 80; 03, )4, 126, 130 2

 182,224,2%2,253,2%8, 260. | הקלו 30 -- ךחקלו 96. | ךיעיגי
 ַ:02. | ךבזעו 126,159 -- ךובזעיו זז -- םכובזועו 2%2. | םבוריע
 112,172, 226, 271 .4 --- םכריע 3, 20, 67: 99: ,,

 175,176, 180, 210, 22%, 227, 252 -- םכורע 1, 4, 21, 28 2

 89, 91, 93, 96, 102, 1ב, 14,115, ,,,,%

 195: 224, 230, 242, 246, 20, 251, 23, 258, 200, 204; קע!תוס 82 ;

 (סז6 140. | תלגנו 26) --ה טק. 4 112.  תורע טק. 86 4
 -- הורע 29.  ךינונז ₪5. 14. 168 -- ךיתוז 115. = ךיתמזו 6.

 ךיתנזתו 96, 159, 2.

 40. 0. , + ושע 96, 99, 160, 22% גגזַת. 100 -- הושע

 284. - ךל , 224. | ךיתונזב 6, 126, 227, 262 -- ךתונזתב 1 ---
 תונ ₪ק. 14. 91 -- ךתונובא 28. | םכהיללגב 40 -- םכהילוליגב

-50 :93 
 21. ךתהא 28,30,116,110,150,154,150,178,182,2%0,251, |

 252,255,200| 9 הסוב 8." \ ךיריב ד
 32. הכיכ 116--הכ אא 82.  רמא 58 28.  ינדא הוחי <

 הוהי ,144. | ךתחא 28,115,110,150,154,182,2%1, - התשת
 2%8.  הקומעה 4, 72, 96, 102, 2 120, 150,158,171,182, 249

 253; 258, 260; !סזז6 1. קוחצל 2, 4, 23: 195; 226, 253,
 260, 264, 260, 271 44 -- קחציל 159 -- קחשל 9

 172, 2%2 -- קוחשל 14%. | הברמ קותוס המרמ 5.
 23. ןורבש 8, 112 ; טו06טז 72,113,158. -םוכ הממשו המש
 זג6--21 99.  הממשו טק.זג5 139--משו [טק.185 1,14ז1--

 המשמו 28,30,72,112. | ךתוחא םוכ 0 130.  ךתחא

 150,154,168,11%, 251, 253, 269, 200. - ןורמוש 89, 6

 -- ןוורמש 96-
 34. התא 1, 2, 4, 2, 28, 30 0% 6 + 129

- 

720,,,,, .96 2 ,89 .82 ,72 ,40 

 178,182, 2539: 260, 264, 651, 6%9'ק -- םכיי טק. 4.
 שביקוקח 2, 4 2 29, 10, 72, 80, 102, 112, 114, 116, 126

0 ,260 ,2%8 ,2%3 ,2%2 ,228 210 ,173 ,108 :155,159 542 1 
 קווחס 04 דששב 182 -- קוממס ךששב .

 1. םכהינתומב 96 -- םכהינינתמב 89. | יחורפו 56. םכילבמ
 ף6, 282 7- בר ,%% םככישארב 1076 11% -- םכהינתמב

 כהישארב 6. הארמ , 126 -- הארמו 28 -- הארמא 1.
 =בישלש 1, 2, 3, 28, 30, 67, 72, 52, 80, 91, 93, 94, 99 2
6% ,225 :195 ,178 ,176 5 1444 ,139,141 ,130 ,114,126 

 22, 242, 252, 0- םכתדלמ 126, 268,200
 . 16. הבנעתו 1, 28, 30, 72; 03, 90,101, 126, 105, 224, 249, 271

 283 8. 659 קוממס 1,141,158. | םבהיניע ב, 1076 115--

 םכיניע 96. = םכהילא , 96 --' .154,159. | המדשכ 5.
 17. ואוביו 3- בכשמ 4 ביהוד ה 2 120 2
0 ,264 ,260 ,258 ,251 ,224 ,182 ,126,150,158,171 1 

 2ךו ה התא 1, 2, 223, 28, 20, 72, 82, 80. 02, 114, 1, 1

 722 258, 260, 283 -- בתא 159. | םכתונזתב
 99 - ו 6 159.  כב--הב 96.  םכשפנ 8. (םכהִּב 0.

 17,18. ישפנ -- (6) -- םבהמ ,-
 18. התורע - - - לגתו הילעמ ישפנ עקתו < 11%. | היתנות

 1%, 246 -- היתונות תא 9, 6 לגתו היתונזת , 145. | תא
 2% ו 27 228. עקתו -- חקתו 0. ישפנ תא 6.

 הילעמ רול מ התחא 4, 28, )1,126, 1394, 00

2 219 

 19. ברתו 8-

 96 -- תו ₪145. 99 -- התונז 4.
 ו-5 220, 253,248, 0 264 -- קנס רכזת

- ,10,115 ,28 ,2 

 20. לע -- לא 198, 1076 54 םבהישגליפ 1, 2.
 70 168,172,173, 182, 288, 6002 ; (סע6 11%. | םכירמח
 2: 10, 82, 100. 52 120, 11 ,'ז72) 182, 224, ,

 264 - 06 םבהירומה 28 -- םכיר טק.18 130 --י ,-
 21. דקפתו 9. ךתמז עזטתס 19% -- תרמז 4 תרשעב

 159. | םבירצמב 40 -- םכירצמ 28, 6502. | ןעמל -- ן 5.
 ךירענ 9.

 22. ןכל , 29 -- אא ןכל 128. | המבילהא 4, 076 176. | ינדא
 הוהי -- םביהלא הוהי 28. | תא 1% 226 -- לע 172. | תא 2", 29

 = = תאו העקנ קענגמס העקב 0- םכהמ ., 4
 ז-כיתאבהו -- * 271 -- םכ ; 96 -- םכיתואיבהו 1, 72, 2

 שכיתאיבהו 4, 20; 30, 80, 01, 115,145, 150,171, 180,182,224--
 םכתאיבהו 28, 94 -- רה לא םכיתאבהו 4- ביבסמ רא 89 -

 םטפ6 ביבק
 5 2ג. ינב 1*--ינבו 178. = םכידשכ -- םכידשכ ינב 36-- םבידסכ 1.

 הקפ ג 28, 80,178. עשו 80 -- עוש 150. | עוקו עושו עוקו
 לכו 150, 224- םכתא 1, 2, 4, 21, 29, 10, 72, 91: 94, 2

 זץ 2658, 0."
 דמח ירוחב , 82. | ירחב 246. | דמח , 29. | .םביסוס -- - םבלכ \
 224. םבישילש 4, 23, 28, 72, 89, 96, +6

 155,173:192 200, 264, 260, 271 4. | םכיארקו
 93,101, 128, 154,158 -- םביאורק 28 -- םכ , 145 -- םכיארוקו

 ו26,6%1.  יבכור 28,112,150,264. | םכלכ 2"-- םבלוכ 5,

 היתנזת 30 --התונזת 28, 128 -- קונחפס היתונרת
 רוכזל 89, ,42

 הירענ
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 יתרטקו הינפל ךורע ןחלשו הדובכ הטמ לע תבשיו
 לאו קדב ולש ןומה לוקו + קדילע זרמש ינמשו

 ונתיו רבדממ פכיאבוס סכיאבומ סכדא ברמ םכישנא
 : ןהישאר לע תראפת תרטעו ןהידי לא סכידימצ
 ; איהו קריתונזת קדנז" תע םכיפאנ קדלבל רמאו
 לא ואב ןכ קדנוז הדשא לא אובכ קדילא אוביו
 םכיקידצ םישנאו : המזה תשא הבילהא לאו הלהא
 תוכפש טפשמו תופאנ טפשמ םהתוא וטפשי המה
 רמא הכ יכ =: ןהידיב שכדו הנה תפאנ יכ שד
 הועזל ןהתא ןתנו להק שכהילע הלעה הוהי ינדא

 ןהתוא תצרבו להק ןבא ןהילע ומגרו |: זבלז
 שאב ןהיתבו וגרהי םשכהיתנבו םכהינב שכתוברחב
 *ככ ורסונו ץראה ןמ קדמז יתבשהו |: ופרשי

 הנכתמז ונתנו : הנכתמזכ הנישעת אלו םםישנה 9

205 

1 

42 

 ו

 100,159, 178, 224, 252, 253, 260, 264, 271 4, 69 'ק, 6ף1 --א%תע

 4 -- סת6 תנש 96. - וני 1, 2 1:6,116,160 14 659"

 ג קצננמס 9. 2 14 התונות 2, 2%, 0, 100, 2, 112

 144, 168, 176, 246, 271 4 -- [ , 96 -- תונזות 112 -- היתונות תא
 93:144 --וג175. | איהו -- א \ 4. 93: 154, 198 -- אוהו 8

2 -- 

 44. אביו 1, 2, 3, 4, 28, 20, 72, 80, 93: 6
0 ,268 .263 ,252 ,2%1 ,224 ,210 ,178 ,158,159 ,154 141,150 

 264--ואביו 30---ואוביו 200.  אבכ 3: 4, 28, 72: 59: 93%

 141,154: 155, 158, 159: 246, 251, 253, 258,260,264---אבב 11%

 ו ד | אב ב -- אבכ כ לאו פ6-- המבילהא

 !סח6 2. | תשא -- תומזה תושא 72 -- תושיא 126 -- תושא 1, 219

 80, 101,113,150,173. 178, 182, 224, 253, 258, 260, 264 ; קוס

 141, 207 : 1סצ6 0, המיזה 6.

 45. םכקידצ 23, 99, 100, ,,,,,72) 2

 210, 246, 2%2, 254, 269, 271, 277, 283, 288 1, 400 1' -- =ביקרצ

 155 -- םביקידצה 96. | המה 96. | םהתא
4 258,260 :253 227.20 2 .20% 2 ,112,149 

,587 ,576 ,57% ,570 ,562 ,560 ,526 ,471 ,431 396 .109 :101 ,283 
 597: 606, 607, 632 --ןהתוא 20,225, 307, 366, 418, 613,646; סת
 477 -- ןהתא 126,612 ; קזומס 4. נררפאנ 96, 288 1, 280

 659 2 -- תרופאונ ,,;, 4% 2%1 -- תרפאונ

 4,178 -- ופאנ [טק.146 144 -- 01 תוכפש טפשמו ----

 תוכפשו 30. | טפשמ 4. | תוכפש , 126 -- 1 \ 1, 91,168, 178 --

 תובפוש 112,111,115,1%0,2%3,258,260--תכפוש 96.  יכ, 4

 זירופאונ 1, 28,112, 110, 126, 150, 21,264 --- תפאונ 4-- תופאנ

 20 22: 34: 30: 72: 80, 03: 94, 101, 114, 42 ו

; 4 271 ,260 ,260 ,258 ,253 :252 ,249 ,246 ,182 ,178 .175 172 

 קצותתס 141 ; (סז6 2. הנה -- המה 1076 89 ; םטמס
 םבהידיב 224, 1016 3 -- ןהדיב 6-.

 46. יכ , 224.  ינדא -- א קזומס * 3. | ןהילע 215 8

22% ,206 ,178,195 ,1751176 ,158 ,145 ,126 ,116 ,96,101 

,117 :313 ,101 ,270 ,204 ,260 ,255 ,253 ,246 ,242 ,210 ,226 

7 519 ,8,421,42%,506 1+,408 ,390 :392 ;366 
 601, 639: 645: 648 : קעגתגס 1,113,172: (0766 207,332 ; תטתס

 228 -- ןהלע ?סע86 173 -- םכהו (טק.ז- 4

 --לה טק. 4
 להק = לוק 11

 ןותנו 1, 4, 82, 96, ,+,+,,7),

 210, 224; 1076 4. תבהתא 154 --ה וסעש ] 3 -- ןה טק.

 140. 7. העוזל < 160 ומגתַק, 601 ; קזותס 1 זבלו -- תבלו

 96 - גבל 4

 47. םבהילע 153,224: קזנזתס ףז ,141,159.  ןהתא 23, 28, 20
.2 ,204 ,200 ,2%8 ,2%3 ,224 ,182 ,158 ,154 ,115,150 ,89 ,72 ,20 

 םכתברחב 4, 28, 40, 72, 102, 114, 115, 141, 154,182, 6 %

 -- ןהתוברוחב 96 -- םכ ,\ 224. = ןהינב 158,182, 271 .\ -- םכהינבו

 1ף%0. | םכהיתונבו 2, 3, 23, 24, 28, 67, )6, ף9, 1

2 2100 ,19% ,17% ,172 ,168 ,150 ,144 ,139 ,126,128,130 

 249; 2%0, 2%2, 2%3,2%4, 0 סס '1 ---ןהיתנבו 0 [( 832

 271 8 -- ןהיתונבו 1, 8ֶפ -- , 224. | ןהיתבו ונרהי -- םכהיתחאו 4.
 וגורהי 10, 264, 283 : קזגוחס 0. םכהיתבו 30

 172,182,224, 2%3 : ןווחס 141 ; 0:6 101,126 -- םכהיתב תאו

 6. שאב ופרשי < 6. ופורשי 112, 264

 48. ודסונו קזומוס ז 3. םכישנה -- םכישנאה

 20, 93, 168, 253- הנכתמזב 182 -- הנכתמימ 170 -- הניכתמוב

 164 -- הנכיתומזכ 6.

 49. ונתנו -- יתתנו 24. הניכתמז 224 -- הנכתמז תא 6.

 שבכילע 145, 154 -- ןכ טק זג = 128 - ןהילע 11: -- כ טק[

3 

3 

 62 גץ. 1. 22

 ינא יכ יקתנת ךידשו ימרגה הישרח תאו תיצמו
 ינדא רמא קרכ ןכל | : קדוהי ינדא םכאנ .יתרבד

 ךוג ירחא יתוא.יכילשתו יתוא תוכש ןעי קדוהי
 רמאיו : ךיתונזת תאו ךתמז יאש תא םכגו
 זראו קדלהא תא טופשתה םשכדא ןב ילא ;דוהי
 37 ופאנ יכ =: ןהיתובעות תא ןהל דגהו קדבילהא
 ןהינב תא שכגו ופאנ ןהילולג תראו ןהידיב םכדו

 תאז דוע + ההלכאל שכהל וריבעה יל ודלי רשא

 תראו .תווהה שכויב ישדקמ זרא ואמט יל ושע

5 

 39 כהילולגל םכהינב תא שכטחשבו : וללח יתותבש
 הכ קדנהו וללחל אוהה כויב ישדקמ לא ואביו
 40 םכישנאל קרנחלשת יכ ףאו : יתיב ךותב ושע

 קדנהו שכהילא חולש ךאלמ רשא קחרממ םכיאב
 : ידע רידעו ךיניע תרלחכ תרצחר רשאל ואב

 ו

 5 176,182,2%1, 252, 28,260, 270 ; ק1תס 4.

 היפרח 30. יקתנת -- ת 2" טק.זג5 91; 93 --'קתנתת 150.  ינא--
 הוהי ינא 3, 115, 10 --- מז. 400. הוהי 180. = םכאנ יתרבד , 90.

 ב. הוחי , ןעי , 126 -- רשא ןעי 226. | יתחכש 5.

 יתא 1, 2: 3, 4: 28, 10, 72, 82, 03, 04: 00 ,,,,5

 159, 182, 20 2%8, 200, 270, 281, 0. יכלשתו

 150 182, 202, 253; 258, 260, 264, 271, 283. תא 2

 30. 72.93.94 ף0, 102 14, זז 6 150, 154, 158, 159. 2

 182, 261, 2%2; 253, 258, 260, 271, 270, 283, 284 -- \תא 4 -- 8
 195.  ךתמז -- ךתמז תא 96 -- ךתמלכ 22%. = ךיתונזת תאו --

 ךיתונזתו קונוס 7.

 םכדא ןב , 224.  טפשתה 2 46. הוהי ,
 72, 89.4 ף6,115,116,126,ו28,1ז41,100,154,155.1589 י

- 

 109: 172, 178: 224, 252: 251. % 200, 264 -- םטמס שופש 4

 תא 1% 5 114.  הלהאא 72.  הבילהא ק.140. 139 --המבילהא

 4 -- קזומס אבילהא 9. | דגתו 249.  ןהל -- הל 96.  ןהיתבעת
 ג, 0, 72,158, 172,253, 258, 260 -- ןהתבעת 159 -- ןהיתובעת
 2, 23, 242 -- ןהיתבעות + 94, 102,115, 0

 1 41,154 182, 195: 224 -- היתובעות קונוס 6.

 37. ןהידב זז 5, 158 -- םכהידיב 154 --- ] נק.ז4 110. | תאו

 (סו6ש םבגו 126. - ןהילוליג סב, 96, 150 -- םכהילולג 115 -- ן] ב
 18. 128,130 --!,176. | תא םבכגו -- תאו ז.  םבהיננכ 2
 224,227,228.  'ל--ול 159.  ודיבעה (086 158. | םכהל ,2

 -- ןהל 40, 90, 159,159.175,178,195:925,102,119,15%: 1
, .6 :271 ,260 

 48. תאז דוע תאז 28. | וללח יתותבש תאו , 224. | תאו --ו
 1:6.  'תתבש 12 2% 20, 30, 22 82, 01: 93: 94: 95 2

10 ,260 2 ,252 ,159,182 :155 :115,116,139:141:149:154 
 279: 293- יללח קצנעגס 6.

 49 אוהה -- (7) - - םבשחשבו , 224. | םבשחשבו 246 - 0
 קמפוס ת 158. תא 98 28. תאו םכהינב 2. נה לוליבל 1
 4, 30, 93: 96, 159, 154, 226 -- 6 םכהיללגל 82. | .הנהו -- תא
 "הנהו תיב 182. | רמא הכ 182.  יתיב [0ק.14. 112 -- 'כע -

 0. החלש 128. | םכהלא 126,150, 154 -- םכהל פג. | תצחר
 -- תצחו 158. | תלחכ ₪6 תלחב 1:4. ידע --'9-
 41. הטימ 158 -- הטומ 150 -- הדמ 2.72. | הדבכ

 140, 154, 180,182, 227, 0, ןחלושו 4, 96, 112, 126, 224,
 258, 260. - ךינפל 93. 1453 קוס ףז -- םכהינפל 198, קזגנוס
 154. יתרטקו ינמשו < יתמש ף96 -- א תמש 3. הילע

 --- םבהינפל 2:
 42. לוק 4- וילש 96, 1ף0,158,288,602. | םבישנאה 6
 בורמ 4 93: 112, 126, 150, 22%, 220, 228, 251, % 200, 42

 260, 271 0: קמוס 6 םכדאמ 6. םכיאבמ 4-
 ;-ביאבוס , 89 -- \ 4, 28: 10 2 11,

 171,175,178:182:224,252,251, 258,260, 264, 297. 651,059'ק%
 61 -- םביאב 8 96 -- א \ 29 -- 086 םכיאבס 1 -- םכיאבלס 1.

 ;בידמצ 72 -- ['דימצ לג -- םכידימצ תא ףָב. | לא -- 2
71 ,252 ,251 ,22% ,105 ,160,180 + 0 ,28 

 288 ; קוגמתס 72,178 -- א [גק.188 28, 1 -- (טק. דג"
 ברידי 90, 116, 182, 224 -- ] טק. 46 140 -- ןהידש קזוומס 16.

 שכרישאר 139, 182: 224, 253 ; קצנתס 7.
 43. רזנואו 112 - םכיפואינ ₪ 1, 28, 40, 72, 52, 93; 29
 150, 251 -* זכניפאינ 91 -- םכיפואנ 3, 24, 67, 8, 99, 112 2

 ו, ,,,-, +, 1689,
270 ,260 ,260 4 "5 :249 ,227 ,225 ,224 ,190 

 01 ג קוגזתס )4 -- םכיפאונ 96 התעע 6 126
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 החקרמה חקרהו רשבה םשכתה שאה קלדה זכיצעה
 ןעמל הקר הילחג לע הדימעהו : ורחי תומצעהו 1%

 קרתאמט  קדכותב קדכתנו קרתשהנ הרחו שכחת
 הנממ אצת אלו תאלה םשכינאת ! התאלח שכתת 2
 קרמז ךתאמטב ! התאלח שאב קדתאלח תרבר 3

 דוע ירהטת אל ךתאמטמ תרהט אלו ךיתרהט ןעי

 האב יתרבד הוהי ינא : ךב יתמח תא יחינה דע 4

 ךיכרדכ סכחנא אלו סוחא אלו ערפא אל יתישעו

 ! ;דוהי ינדא םשכאנ ךוטפש ךיתולילעכו

 חקל יננה שדא ןב :!רמאל ילא הוהי רבד יהיו

 אלו דפסת אלו קרפגמב ךיניע דמחמ זרא ךממ
 םיתמ שד קנאה : ךתעמד אובת אולו הכבה זל

 שכישת ךילענו ךילע שובח ךראפ השעת אל לבא
 אל םכישנא שחלו סכפש לע הטעת אלו ךילגרב

 יתשא תמתו רקבב שעה ללא רבדאו : לכאת 8
 ילא ורמאיו : יתיוצ רשאכ רקבב שעאו ברעב 0

 קרתא יכ ונל קדלא קדמ ונל דיגת תגלה םעה

 ! רמאל ילא היה הוהי רבד םשכהילא רמאו : השע 0

 ללחמ יננה הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיבל רמא 1

 לכמחמו םככיניע דמחמ שככזע ןואג ישדקמ זרא

 ברחב סכתבזע רשא םככיתונבו שככינבו שככשפנ

 יו =

 206 6 ג. אא זז. 2 5

 ינא יכ שכתעדיו קדניאשת ןכילולג יאטחו ןכילע
 ; קדוהי ינדא

 ו ו

 ז ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא הוהי רבד יהיו

 2 תא ךל בותכ שדא ןב !רמאל שדחל רושעב
 לבב ךלמ ךמס הזה שכויה םפצע תא שויה שש
 4 זריב לא לשמו ! הזה ופויה םכצעב םכלשורי לא
 הוהי ינדא רמא הכ םשהילא תרמאו לשמ ירמה
 4 היחתנ ףסא :זכימ וב קצי םכגו תפש ריפה תפש
 זכימצע רחבמ ףתכו ךרי בוט חתנ לכ ;רילא
 5 זםימצעה רוד םכגו חוקל ןאצה רחבמ |! אצלמ
 : הכותב הימצע ולשב כג היחתר חתר היתחת
 6 ריס זשכימדה ריע יוא קדוהי ינדא רמא קדכ ןכל

 הנממ האצי אל קדתאלחו קדב קרתאלח רשא
 ; לרוג הילע לפנ אל האיצוה קריחתנל היחתנל
 והתמש עלפ חיחצ רע זריה קדכותב קרמד יכ
 תולעהל :רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל
 עלפ חיחצ לע המד תא יתתנ שכקנ שקנל המח
 9 יוא הוהי ינדא רמא קרכ ןכל :!זרופכה יתלבל
 נס הדברה .+ ההוהמה .ילידגא נא \כגי ספומדה הע

₪0 4 

 + הב תם נז 2: יתום 0.220 5.

 -- חקר 128; קוגמס 126. | םכםחית 89 -- סתח ץג06%0ז 26 4
 רחת (ע6 150 -- ה 6 7 1%8.  התשוחנ 96, 112 -- אתשוחנ

 14. הכתב ג. התאמוט 112,126, 158, 2%3, 258,260 --

 התאלה 145.  םפכותת 6

 12. 00. ,4 םכינאת 10. 145 136 -- םכינואת 30, 2,

 116,158. | תאלח 130, 175,226, 288,365 ג קוס ול,

 התאלה 4,96. אל 72,1%8. - הנממ | 4.
 13. ךתאמטכ 72 -- ךתאמוטב 112,126,158 -- ךיתאמטב 6.

 ךתרהט 28, 0,102,158 --ר קמתס ת 91.  ךיתאמטמ 6 ---

 ךתאמוטמ 112,158 -- ךתאמטמ דוע 126. אלו 96.1%0. ירהטת
 =- תב. 28 -- םת טק. 1. הע 6. תא , 4.

 14. אלו 28,30,72,96. | ערפא קוגתס ערגא )6. | םחא ז4-

 ךכרדכ 258 -- ךיכרדב קזגמס 89 --י קוס ו 4. | ךיתלילעכו ג,

2 ,168 1500 ,15% ,154 ,141 ,115 ,114 ,94.11 :93 ,89 :82 :30 
 182, 224, 283, 260 -- ךיתללעבו 4 ךוטפש , 72 -- ךיתמפש

 6, 160, + םכאנ א 4 ינדא הוהי < 14

 16. הקול 96,112,1%0,158.  דפסת אלו ,29. אלו ג"-ו,

 28, 20: 72, 01: 141,155, 158,258, 260; םטתס 240. דופסת 6

 112,113,150,210--דפסת ם 72.  אולו--אלו 4 23: 28, 20, 40%

 72, 82: 89, 91: 93:94, 90, 100, 101,113,115,116. 4% זז

0 ,253 :252 0 ,172,176,178 ,168 150 ,158 ,154 ,150 

 260, 264, 271 4. | אבת 1. 4, 28, 40, 72, 93:5 1 16

,268 ,2%1 ,246 ,242 ,224 ,178,182 ,158 ,128,141,144,150 

 264 -- דינת 4 ךיתעמד 6.

 17- םכוד זו 4, 80, 112, 115, 126, 1%0, 224, 261, 2ףב, 284 ג

 קחמס 141. | שבח 2, 40, 72,113,114,128,172,260, 271,280,

 300.  ךלענו 96,126,150,168. בישת 23.  ךלגרב 7
 90, אל 8

 18. רקבב 1" ₪ 2*--רקובב
 126 -- תשא 9.

 יתוצ 14

 19. רמאיו 23:93:96,148. אולה 10 249: 0

 201. ונל = הערה 4 -ךל 1 יכ --- רשא וג, -*

 1טק. 86 114. | השוע 112, 224, 253,259, 4. ו

 20. רמואו 112: 251, 260, 4. םכהלא 23: 289, 2

 ו3,114,115,126,128,150,154:171,175,195, 249,261,260.

 21. םבכיניע - - (13) - - רמא , 6. רמא 1%-- רומא 2

 178,224, תא ,226. ישדק :.  םככוע 4.12. למחמ)--

 זמ קצווס ל ף -- דמחמו 14%, 286 ; קזנתס 178 ; תטת6 224

 םככישפנ 96, קתגממס 82,11%.  םככינבו םככיתונבו < 28.  םככינב
 93: 96, 102:115:173: 224, 249,2%3,2%8,260 קעותס 176; םטת6

 2.  םככיתנבו 2. 4, 30, 72, 94, 96, 16:,11,114,116,ז30,ז0

0 ,260 ,268 ,24 ,224,226 ,178,182 ,158,172 :155 ,150,154 

 271, 283 -- םבכתנבו 149. | םכתבזע -- ז , 28 -- םםתישע

 ולופי :

 יתמתו קזזתס 126.  יתשא , <
 סעאו קזותוס 4. רשאכ -- ר ,.

 126.  *טחו :--י (גק.145 03. - ןכילוליב 1, 4. 29,06.150 42
 182 -- םכבילוליג 40 -- םכבילולג 89 --] 02. 8 140.  הנאשת
5+, 13 933 :01 ,9 ,72 ,30 ,28 ,21 ,2 
 1 168, 173, 178, 180, 224, 220, 288, 602 ; קצנתוס 141 --

 ןאשת ןתעריו 224- ינדא , 182 -- הוהי 120, 5
 ינדא הוהי 4 :

 1. רמאל ילא 96. | תיעשתה 1, 4, 28,101 -- תעשתה 52
 159. ירשעה רשעב 0-

 2. בת 28, 30,72: 80, 93, )0, 113, 11%, 139: 141 2 1

 159.176,182:224:250 2%2,253) 260, 264, 0ף0 2,11, 659 'ק,
 601 : קמתמס 178. | תא 2"-- תאו ה 11% -- תאו 23, 29 2
 | 96, 158, 180, 182,224, 4 לא -- לע 89:90 42

 224, 2%0,65011. | םכילשורי 6. :
 2. לושמו 112,158. לא -- תא 150, קומס 28.  םכהילא הכ
 הכ - םכהילא \ 20 -- ' 22 4, 28: 82, 91, 012 06, 114, 52
 ו41,150,154. 158,195, 224, 249 - הי טק.148 139.  תפש ז"\
 159 -- תופש 1,4,112,158,224.  תפש ריסה ם18 96. תפש 2"
 -- תופש 1, 116.,89.93, 190, 18, 224. ' קוצי 5,

 + 4 וב -- לא 4.
 4. ףוסא 1 16,

 םכימצעה 126. - ואלמ 9.
 ף- חקל 21,126, 154,158, 172, זָב, 178, 182, 227, 253,

 200. דוד 224; קעותוס 158 ; ט10600ת ,. היתחת וע. 4
 114 -- הניתחת 107066 130 -- אאארתחת 1. היחתר -- היחתנ

 128 ן (סעפ6 126. | םכגו 1, 4, 28, 1, 0, , 2
| 4 10756 288 ,258 ,224 

 6. יוא --יוח 224 -- א טק. 164 -- לא )6.  האלמ םכימדה
 241. הב 99 -- הבא 96. | התאלחו , 258. | הנממ האצי אל
 טופ 126. | היחתנל 2", 112. | הואיצוה קזנתוס ז15--' 0

 2 178 ו לו
 6--9. ריע - - (48) - - םכימדה 1.

 -7. חחיצ < 5. עלס -- עלצ 4. אלו 126, (ס6 4.
 ץראה לע -- ץראל 182. |  רפע -- 5 קנוזמס ל 4.

 8. המיח 178. | םכוקנלו 114, 10 -- םכקנלא 4 -- םכוקנל
29 ,195 ,178 ,13 ,140 ,126 ,115 ,102,112 ,96 32 :91 ,89 ,20 

 22%, 246, 251, 260, 264, 271 4. יתלבל -- ילב 0 5
 ף. יוא ₪7. 145 154 -- וה 96 --' . 89. | בגו

 204 לודגא 150. הדודמה קעותס
 פס הברה ביצעה םכצעה 28,931. ' קלדה 16.
 קכתהו 30,72,150.  קחרה 23,153,224.  תומצעהו-- =כימצעהו

 1 ודחי 150, קוגתס 4,115 ; (סע6 158 -- ורשי 4
 11. הידימעהו 112, 144,168, 227 ; קצנתס 2 --' , 4. | הילחג -

 הילדג 150. הקיר 1, 23, 89: 93: 94, 116, 154,159
 182, 224, 225, 249, 251: 258, 200 264, 200, 271 4: קנס 0

 הילא = -(הכותל ג מ לבו



 0 א%אצו

 תאו סכילמג הונל הבר תא יתתנו ! ךבלח ותשי

 ! קדוה ינא יכ שכתעדיו ןאצ ץברמל ןומע ינב

 לגרב ךעקרו די ךאחמ ןעי הוהי ינדא רמא הכ יכ 6

 ! ירלארשי תמדא לא שפנב ךטאש לכב חמשתו

 זכיוגל גבל ךיתתנו ךילע ידי תא יתיטנ יננה ןכל 7

 זרוצראה ןמ ךיתדבאהו םשכימעה ןמ .ךיתרכהו

 רמא קרכ ! קרוהי ינא יכ ץרעדיו ךדימשא 8

 יכככ חרגה ריעשו באומ רמטא ןעי קדוהי ינדא

 ףתכ זרא חתפ יננה ןכל : הדוהי זריב שיוגה 9

 זריב ץרא יבצ והצקמ וירעמ סכירעהמ באומ

 לע םכדק ינבל + המתירקו ןועמ לעב זרומישיה 10

 ינב -.רכזת אל ןעמל קדשרומל קדיתתנו ןומע ינב

 יכ ועדיו שכיטפש השעא באומבו =! יוגב ןומע 1
 תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ ! קדוהי ינא 2

 שכושא ומשאיו הדוהי זריבל שקנ כקנב ודא

 יתיטנו קדוהי ינדא רמא הכ ןכל ! שכהב ומקנו 3

 היתתנו המהבו סכדא הנממ יתרכהו םכודא לע ידי

 תא יתתנו : ולפי ברחב הנדדו ןמיתמ קדברח 4

 יפאכ זכודאב ושעו לארשי ימע דיב שכדאב יתמקנ

 : הוהי ינדא שכאנ יתמקנ תא ועדיו יתמחכו

 המקנב זכיתשלפ תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ 5
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 22 וטעת אל שפש לע יתישע רשאכ שכתישעו + ולפי
 23 סככישאר לע םככראפו : ולכאת אל שישנא םחלו
 םכתקמנו וכבת אלו ודפטת אל טככילגרב שככילענו
 24 לאקזחי היהו +: ויחא לא שיא שכתמהנו שככיתנועב

 ;ראובב ושעת קדשע רשא לרככ תרפומל שכל
 25 םבדא ןב קדתאו : קדוהי ינדא ינא יכ שכתעדיו

 שושמ טכזעמ תרא םשהמ יתחק םשויב אולה

 םשכשפנ אשמ תאו סכהיניע דמהמ תא שתראפה
 26 טילפה> צוב' תצוהח םכויב | ! שהיתונבו סכהינב

 27 ךיפ חתפי אוהה זכויב ! םכינזא תועמשהל ךילא
 סכהל תייהו דוע שללאת אלו רבדתו טילפה תא
 ! ;דוהי ינא יכ ועדיו תפומל

7 

 ' + ךינפ םכיש שכדא ןב ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו

 4 ןומע ינבל תרטאו : טכהילע אבנהו ןומע. ינב לא
 ןעי .קדוהי ינדא רמא הכ הוהי ינדא רבד ועמש
 לארשי תמדא לאו לחנ יכ ישדקמ לא חאה ךרמא

 .ן רש :הלוגב ןכלה יכ הדוהי תיב לאו הפשנ יב
 זכהיתוריט ובשיו השרומל סכדק ינבל ךנתנ יננה
 המהו ךירפ ולכאי המה שכהינכשמ ךב ונתנו ךב

 טה תם זק 2, 0 1 0 א.

 5. תרתנו 72. הבר תרא , םכתעדיו -- ועדיו 28 ;
 תטמ6 -

 6. הוהי - - - כ 16. ינדא . 150, 4. לגרב ךעקרו \ .

 עקרו 5- חכשתו קנס 1
 לא קענמס רא 11% -- לא לכב 6 לארשי -- םכירצמ ו

 7. יננה -- הנה 28.  יתטנ 102 --יתיטנו 40 -- !טז₪ יתישנ 8.
 תא , 40. זבל 28, 20, 40; , 5 זז

 270, 271 4, 28 4, 659 2, 691 ' קננגגס 4: (סזו6 2 -- ןבל סז!םס

 91,993 -- סו ןיבל 96. | םכיוגב קצנמוס 3 -- םכיוגה 96--ל טק.

 ךטסאש , 106 - ךאטש ז

 תו ךיתדבעהו . ךדמשא 28: 93: 252 -- ךדימשאו

1 

 8. הכ יכ 40. | ינדא הוהי < 182. | הוהי , 30. | רומא 1, 7

 99, 102, 112, 126,178, באמ 4

 150,198 5 קתונתס 126 ; 1סע₪< 4

 הנה ,.182. : .לבב
 הדוהי -- ד , 4

 9. חתופ 28, )3,102,112,113, 6% 1 2260 23.

 וירעמ -- מ 10ק.186 1. - תרומשיה 3, 9ז -- זרמישיה %8) 29: 0

4% 7,,ָ ,,,, ,100 ,( 822 ,67 

 242, 252,271,284. | ןועמ -- עמ 271 8. - המיתירקו 2%

8 + 91,112,115,116,145,150 ,91 :72 :30 
,601 6% ,4 283 4 271 ,270 ,253 ,252 ,227 ,224 ,210 ,195,198 

 658, 659 'ק, 691 ; קזנתגס 2, 82, 1267-- תת (טק. 6. 4

 10. ינב לע -- ינבל 1. | לע קתותס לא 4 ןומע 1*-- ןומע

 םכיונב 28. = ךיתתנו 102. | השרמל 246, 253, 258,260 --ל ,
 243. - רוכזת 28 -- ת טק.146 ף9 -- תא רכת 4.

 ןומע 2"-- דוע ןומע 4. 11. באמבו 4.
 12. ינדא הוהי < 224. = הוהי , 89 -- םכיהלא 2%1.  םבדא
 96 -- םכודאא 9ז -- םכודאב 4 םכוקנב 2. 233, 2, 89,

 96, 112, 11ב, 115, 126, 150, 155, 158,159. 2 224,

 246, 249, 2ף1, 253, 258, 260,264. | כקנ [טק.14. 126 -- שכוקנ

 182.  םבשא 28, 10, 72,112,113,115,116,150 2 ו

 173, 182, 224, 251, 253, 258, 260, 264, 35%. | םכהמ קזוחוס 4.

 13. הכ , 5- יתטנו 24, 67, 100,101, ,ָ,8%

 195: 224, 250, 270, 271, 27, 284, 286, 1"288, 00 1 ---י ז* טק.

 18. 82 -- יתוטנו 23 -- תתנו קזווגס 176. םכודא -- ד כ.
 96.  אהמהבו 1. | התיתנו < 29 -- ה ; 96. | הינדדו 28 --ןדדו

 184 -- הנרי 4. | ולופי
 14. תא ז",96,113. | םכודאב 1, 2. 3, 4, 23, 24, 20, 30, 7%

6,,,, ,102 ,100 ,99 ,96 ,94 :93 ,91 ,80 ,82 :72 
%, .159 ,158 ,155 ,154 ,150 ,144 ,126,141 

2 ,260 ,24 ,240 ,243 ,242 ,240 ,227 ,224,220 ,210 :105 ,182 

 2%4, 28, 260, 260, 270, 271, 283, 064- יפאב 28, 310 %

 180,264 (סזש 1ף8 -- כ (גק. ג 04 יתמחבו 28, 30, 9
 112,116,180 ; קתומוס 126,110 ; (סז6 158. רא 27--יכ גָצָ

 -- תאא 6. םכאנ יתמקנ , 1. ינדאא
 15. הכ יכ 40. | ינדא הוהי < 4. | הוהי ,5

 22. רשאב 2. אל :"--אלו 1.

 23. םכביראפו 93, 1, ,,,

 182, 224, 270 -- םבכראפו אל 10 -- ונתת םככראפו 4
 ככשאהר 604 םככלענו 96, 126, 2%2, 253, 260, 2642

 קזומס 4 תבבילנהב 168 -- אלו 6.

 שכתמקנו < 1."  םככיתונוועב 96 -- םככיתונועב 4, 28, 89, 2
0 ,264 ,252 ,240 ,178,182 :154,159 :126,149,150 ,113,116 

 271 : קתתס 82, )4 -- םכהיתונועב קמנתס 72. | םכתמחנו 2

 226 ; ןווומס 9- שיא -- * קתגממס ל 4. לא 0.
 24. ,-רפמל 28,253.258 260,264. | השע ,96. | האבב 5
6 ,115 ,114 ,112 ,102 ,06 ,93 ;59 ,82 :72 ,70 :20 ,29 ,23 ,2 

.1 ,271 ,260 ,28 ,253 ,21 ,246 182 :155 :140 ,141 126 

 הוהי ינדא הוה י 1 ינדא , 20, 105% -- ינדא הי +

 2 רח ה. 23. 202 20, 10: 72/82. 900 02. 00,119.

,220 ,224 ,210 ,195 ,182 :175 ,172 ,158 ,154 ,141,150 ,126 
 240: 252: 2 258, 260, +. םבהוזכ 6 תררא 4

 םבוועמ 1, 3: 4 52 7 100,101, 112 ,,,,0

2 ,220 ,225 ,224 ,210 ,175,108 ,150:172 ,158 ,150 ,141,144 

 253, 258, 260 --- םככזעזכ 0206 03, 6. םככתראפת ף3, 6

 126. | תא 2%-- תאו 28,2ף%1.  םככיניע (סע6 28,72,

 אשמ -- אשמ דמחמ 2 םכהיניב 4. כה תנו ד

52 ,94.102,113.114,115,116,141,150,154,182 :93 :91 ,20 

.0 ,2585 ,220,253 ,224 

 26. 00021. ,115. | אבי 2, 28, 20, 72, 82, 80, 01, 96 2

 1ז1,126, 150, 154, 158,182, 224, 220: 240, 251, 253, 258, 29

 204 טלפה 4 ךילא 1. 1-רעמשהל 6, 128,

 םכינזוא
 לק פיכ 182.  ךיפ=- ךיפ תא ד. לוע ,.זש8.  התיהו 4

 159: 2% 260 -- התיהו ל 93 -- התיהו 23, 100, 150, 158, 178 :

 קצומגס תרפמל 4 הוהי ינדא 4.

 2. םביש \ 28. | םבהלע 224, 260 -- םכהילא 271 4, 288 --
 שכהלא 4

 2,3. ןונע - - - אבנהו \ זסנ.

 2."נב 182.  עמש גנ4.  יירבד 30. | ינדא 1%--א קזנמס * 1.

 דא -.- הוהי / 1262: "לא -=- לע 12 226 ג 10156 4.

 224. לאו 1%--ו,126. | לאו 2" קזומס לכ)ו 6
 זרמדא 375. - הלגב

 4. ךנתונ 72, 112, 150, 168, 178, 246, 2%3, 28, 260, 264 --
 " ךנת [0ק.:5 28. | ינבל -- תריבל 180.  השרמל 6

 154,178. | םכהיתריס 30, 82, 4, 113,114, ,,,

 172, 175,178, 224, 252, 253 --'ת טק. 8. 139 --םבתריט 9

 ךב ונתנו -- יתתנו 6. ךב םבהינכשמ רךא 224 --
 שכהיתנכשמ 11% -- ךב םכהיתונכשמ 96. | ךירפ 28. | המחו פו

 28. | ךיבלח 4,158 : קוומס 115 ; 006 2

 לחנ יפו
 תריב -



6 1 

 רצ לא איבמ יננח קרוהי ינדא רמא הכ יכ 7
 סוסב שכיכלמ ךלמ ןופצמ לבב ךלמ רצארדכובנ

 הדשב ךיתונב : בר םכעו להקו טכישרפבו בכרבו 8
 קרללפ ךילע ךפשו קיד ךילע ןתנו גרהי ברחב

 ךיתומחב ןת! ולבק יחמו :קדנצ ךלע םשיקהו 0
 ךסכי ויפופ תעפשמ | :ויתוברחב ץתי ךיתלדגמו 10

 ךיתומוח הנשערת בכרו לגלגו שרפ לוקמ שפקבא

 [רוסרפב <: העקבמ ריע יאובמכ ךירעשב ואובב 11
 גרהי ברחב ךמע ךיתוצוח לכ זרא סמרי ויפוס | =

 וזזבו ךליח וללשו : דרת ץראל ךזע זרובצמו 2

 ךינבאו וצתי ךתדמח יתבו ךיתומוח וסרהו ךתלכר
 ןומה יתבשהו : ומישי שכימ ךותב ךרפעו ךיצעו 3
 ךיתתנו | :.דוע עמשי קל ךירונכ רוקו ךיריש 4

 קדנבת אצל קר'הת םימרח חטשמ עלס חיחצל
 = !הדוהי ינדא םכאנ יתרבד הוהי ינא יכ דוע

 ךתלפמ לרוקמ אלה רוצל זדוהי ינדא רמא קדב 5
 ! שכייאה ושערי ךכותב גרה גרהב ללח קנאב |
 תא וריפהו םכיה יאישנ לכ שכתואסכ לעמ ודריו 6

 50 ד 10 א 4.

 172,173,176,178,182,224,226,227,240,2%1,251: קתמס 4

 הנצ -- הללופ 253 -- קיד +4

 9. ךיתמחב 3: 4, 28, 30, 72, 82, 80, )1, 93, 94, 96, 01, 12

22 1 ,241 ,210 ,195 ,175 ,115,120,128,141,154,155 ,114 

 258, 260, 271 4, 277, 81, ?ס0 -- ךיתומוחב- 29, 112, זק

 182, 22% -- ךיתמוחב 2, 149, 1 4 ךיתולדגמו 1, 4, 100, 5%

 112,114,150,224,210,242,24)נ קחתס 128.  ץתי , 30 --ץותי

 112,126, 264. - ויתברהב 2; 3: 4. 23: 28, 20, 40, 72, 82, 01,
 93: 94,101,102,1117,, ,,,,,71 ו 5

% 2535 ,251 :249 6 ,227 ,220 ,225 ,210 ,182 ,172 ,168 ,150 

 260, 260, 270 -- ךיתברחב 96 -- ויתבחרב 4

 זס. םכיקבא ג. | שרפ לגלגו < 159. | הנשעית קונומס 150 --ר

 גס ג 720 ירךיתמה 22 עז 0 2

 243, 253, 258, 260 -- ךיתומח 28, 10, 102, 126,224, 226,240, 270

 -- ךיתמוח 1.4.29: 82, 04,114,116,139,158: עומס :4ז. ואבב

,1 ,1 ,82 ,72 ,10 ,20 ,23 :4 :2 ,1 

.0 ,258 :253 6 ,224 ,182 ,178 1752 :172 :159 :155 :154 :144 

 264,271, 283: קזומס 128 -- אבב 4 יאבמכ 4, 30, 72, 80

124 .168 :159 :110,141 ,128 ,116 ,115 ,3 

 251; 253; 258, 260, 264 -- 'אובומכ 28 ---יאובמב 112, קע!תנס -/

 העקובמ 4, 82, )39 6, 150 4

 11. תרסרפב 178 -- תושרפב קוס 116 -- תושרפכ 6

 פמרי -- םכמוי 224 -- סומרי 28,96,112,182,2%0. | חרא , 4

 ךיתצה 4: 93: 112, 113, 115, 158, 159, 172; 178: 24, 253, 8%

 260 -- ךיתוצח 2: 21, 89, 114, 126, 2%1, 264, 270 -- ךיתצוח 3,

.4 -- 220,246 ,210 ,155 ,141 ,102,116 ,04 ;82 :72 ,20 

 גורהי 112,1%0 -- ונרהי 178 ; 0076 126,176. | תבצמו 7

 154,159:251. | ךזוע 4, 28, 06,112, 6 4 ץראל
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 12. ךיליח 150 -- ךילח 28, 128, 2%1, 28 -- ך קוס ר +

 ךתלוכר 11 2, 126, 150, 159, 4. ךיתומוח ו [טק. = +.

 ךיתמח 23, 72; 80, 11%, 126, 154, 178,253, 2650 --ךיתומח ב

 2, 243,249 -- ךיתמוח 28, 82.93: 94.155.158.  ךיתדמח 8
 6. וצותי 112,150 + םכינבאו קענתבס 4 ךצעו

 15- ךירפעו 44 ומשי 4.

 1. ךירונכ לוקו ךיריש ,126. = ךירש 89, 93,160,172,1סָא --

 ריש 1טק. 36 ָגֶפ. ךירנכ 102 -- ךירוניכ 28, 150, 2%8, 260, 264 >

 -- קמופס ךירוצב 96. אלו 1. : .

 14. חטשמ -- חמשמ 96. | היהת , 253- = דוע הנבת אל , 2
 ד." אלה ד. "צא 226,227. הוהידל 199 ד

 158,172,182, 22%, 228, 263, 2ף8, 260 -- תסת קטמ6 2.  ינדא

 הוהי -- םביהלא הוהי 8. .
 15. הכ יכ 72,178. | ינדא , 178 --.א ינדא 96. | רצל 4

,196% ,173 ,172 ,141,158 ,15,126 ,80 ,82 ,72 ,10 ;29 ,22 

 252 ; קזותס אולה 2, 2 115,182, 252, 260, 1,

 279: 281,284,300: קתתס 04. | לקמ וָגְס,243- | ךיתלפמ 4.
 קונאב 1: ברה -- הרה ךבתב 1598 -- ךתכותב 1.

 16. םכיה - - - - ודריו , 82. | םכתואסב לעמ -- םכתואפסבמ 4.
 לעמ -- לעמ לכ 96 -- מ , 72. | םםתאספ 2
 141,178, 2%8, 260, 264. | וריסתו קזגזתס 89 -- ולרע וריפהו

\ 

 ו

 ךילע 2%-- הילע -

 6. אאאט

 ; שכלוע תביא תיחשמל שפנב טאשב םכקנ ומקניו
 16 לע ידי קרטונ יננה קדוה' ינדא רמא קדכ ןכל

 זרא יתדבאהו םשיתרכ זרא יתרכהו סשכיתשלפ
 17 תולדג תומקנ שכב יתישעו |: שיה ףוח תיראש
 זרא יתתב קדוהי ינא יכ ועדיו המח זרוחכותב
 : שכב יתמקנ
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 6 ג . אאטת

 1 רבד היה שדחל דחאב הנש הרשע יתשעב יהיו
 2 רצ הרמא רשא ןעי שדא ןב :רמאל ילא הוהי

 הבסנ שכימעה תותלד הרבשנ חאה םכלשורי לע
 4 הוהי ינדא רמא הכ ןכל :: הברחה האלמא ילא
 תולעהכ םכיבר םכיוג ךילע יתילעהו רצ ךילע יננה
 .4 הילדגמ ופרהו רצ תומוח ותחשו |: וילגל פיה
 : עלפ חיחצל התוא יתתנו הנממ הרפע יתיחסו
 יתרבד ינא יכ שיה ךותב היהת םכימרח חטשמ
 היתונבו | : שכיוגל זבל התיהו קדוהי ינדא םכאנ
 : הוהי ינא יכ ועדיו הנגרהת ברחב הדשב רשא

 ול גו

 לש

 סעותס 150.  המקנב ,23. | שפנ 21,158. | תרביא 4.
 םכלוע ,60-

 16. הכ 182. - ינדא 251. - השנ 4.23: 30, 72, 80, 946
 115,158, 172, 182: 221% 200. ידי , 126, 150 -- 'די רא

 173,180, 250. לע -- לא 116. | םכיתירכ ב, 150  (סו6 6
 -- םכתירכ 4. םכיתרבאהו 10עצ6 4

 17. תרישעו 5. -רמקכנ 2 ת-רולודג כ 30: 22

,9 + .96 :93 ,80 

 260, 264 270 ; קזנותס 04 -- זרלודג 4,113,115,158 --
 130 - 12 רוחכתב 1, 2: 23, 72, 80, 91,102 21

 158,159 -- תחכותב 4, 155: 275, 252, המיח 30 4.

 הוהי ינדא 40. | יתתב --יתתנ 182. | חרא ,96. | םכב יתמקנ
 -- םככיתמקנ 5- יתמקנ --יתמח 220.

 1. רשע 4. הנש 6. דב הוה
 2. רוצ 28, 93: 96, 102, 112, 220,253, 258, 260,264,270 ; 6

 139 - רוצא 126. | לע קמעתס לא 126. | םבילשורי 96. | חאה
 קזומס זאה 99. | תרתלד 28. | הבסנ ץוותס הבשנ

 הבירחה 5.
 4. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 72. = ינהא 55 4. = יתילעהו רוצ

 ךילע 08 5- רוצ 93: 96, 112, 126, 140, 168, 182, 4
 יתלעהו 50 126, 2200 251, 252, 4 260, 1.

 4. תרמה ;. 82 -- 1 רומה 1, 2, 22: 24, 20, 67, 909 9

 ףצנ 969 99, 10 126, ,,,42
2 2222220 210 5 52 9 :154 
2700 ,200 ,260 ,2%8 ,24 ,2%1 :252 ,2%0 ,246 2 ,242 ,210 ,228 
 271, 277: 2 100, 669 -- תמוח 72,150,158. | רצ טק.
 140 -- רוצ 0 168 ; קתתגס 139.  וצרהו 28. יתחפו
2 ,1589 52 .149 :139 ,113 ,102 ,99 ,89 ,10 ,20 ,28 2 
 220, 253, % 260 -- יתיחיסו 93,112, 115, 154 -- 'תחיסו 2
 50 182. התא 1,2, 4 20,072 82070 0

 116, 29, ד 8, דד 202200 2 2406
 261: 253: % 260, 270, 271,283, חיחפל 6.

 ;. הוחי ינא 1.  ינדא םכאנ יתרבד ,182.  םכאנ יתרבד ,+-
 התייהו 7 ובל ד 126. | םכיונב 22, 21 ; קז!מס 80 --

 ל (טק.ע4%
 6. היתנבו 4, 23, 10, 72, 82: 80, 94, 96, 113, 115, 139, 1
 ו 5 ו 192, 210, 224, 226, 24, 23, 258, 4.

 הוהי ינדא 4.
 7. יכ , ד, 4,158. = הוחי ינדא -- םכיהלא הוהי 28. = רצ לא ,
 20. לא קצווחס לע 29.ו "רוצ 200 90,260, 0 ה פתנדכובנ
 8, (סזש 14 --רצאנ דכובנ 150,224 -- רצנ דכובנ 96 --ו ,4
 -- א , 99 -- רצארדכובנ תא 271 4 -- רצאר דכובנ 15%, 259. 2

 601. | ןופצמ ,וסז --ו.283.  םביפוסב 102. בכרב
 224 -- בכרו 1. להקבו 20, 90 סנס 22 "בע

 8. ךיתנב 2, 23, 10, 722 2% 89, 06, 102,113, 2
2 :249 ,246 ,227 ,226 ,224 ,178,182 ,168 75 ,3 

 268,260 -- ו טק. 130- הדשב 40, 7 ינורהי 1010
 וגרהי (סת6 176. | ךפשו קיד -- ןיד ךפשו 6.

 2%3.  הללוס 4, 30 3 96, ,1,,,%



 6 אצזז

 ינדא רמא הכ סכיבר םייא לא שימעה תלכר בז
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 םכימי בלב : יפי תלילכ ינא תרמא תא רוצ הוהי 4

 ךל ונב רינשמ זכישורב : ךיפי וללכ ךינב ךילובג 5

 ןרת תושעל וחקל ןונבלמ זרא םשיתחל לכ תרא =

 ןש ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םכינולא :ךילע 6

 שכירצממ המקרב שש : םכיתכ ייאמ םשכירשא תב

 אמ ןמגראו תלכת פנל ךל תויהל ךשרפמ היה

 ויה דוראו ןודיצ יבשי : ךסכמ חיה השילא 8

 ינקז = +: ךילבח המה ךב ויה רוצ ךימכח ךל שכיטש

 תרוינא "לכ ךקדב יקיזחמ ךב ויה קדימכחו לבג

 דולו סרפ ! ךברעמ ברעל ךב ויה שכהיחלמו שכיה 10

 ולת :עבוכו ןגמ ךתמחלמ ישנא ךליחב ויה טופו

 לע ךליחו .דורא נב 5 ךרדה :דנתנ דמה ךב גצ

 שכהיטלש ויה ךיתולדגמב טכידמגו ביבס ךיתומוח

 שישרת :ךיפ.וללכ המה ביבס ךיתומוח לע ולת 2

 תרפועו לידב לזרב ףסכב ןוה לכ ברמ ךתרחס

 שפנב ךילכר המה ךשמו לבות ןוי + ךינובזע ונתנ 3

5 2 50 2. 60 1. 

 ושבלי תודרח וטשפי סכתמקר ידגב תאו שהיליעמ

 : ךילע וממשו טכיעגרל ודרחו ובשי ץראה רע
 17 תבשונ זרדבא ךיא ךל ורמאו הניק ךילע ואשנו
 איה כיב הקזח התיח רשא הללהה ריעה םכימימ
 18 התע |! היבשוי לכל שכתיתח ןנתנ רשא היבשיו

 זכיב רשא םכייאה ולהבנו ךתלפמ זכו' ןיאה ודרחי
 19 ךתא יתתב קדוהי ינדא רמא הכ יכ + ךתאצמ

 ךילע תולעהב ובשונ אל רשא עכירעכ תברחנ ריע
 20 תא ךיתדרוהו + סכיברה שימה ךוסכו שוהת תא

 תויתחת ץראב ךיתבשוהו זכלוע םכע לא רוב ידרוי
 יבשת אל ןעמל רוב ידרוי תא םשכלועמ תוברחב

 21 ךניאו ךנתא תרוהלב |: שייח ץראב יבצ יתתנו

 : הוהי ינדא שכאנ םכלועל דוע יאצמת אלו ישקבהו

 א תיא

 : אש ;כדא ןב התאו :רמאל ילא הוה* רבד יהיו
 34  תאובמ לע יתבשיה רוצל תרמאו : הניק רצ לע

 ית 5 כ יד 6 7 0 א

 4. 00. 180.  ךילבג 102, 10% --' ,6

 ד וז ךיפוי 72

 5. םבישרב 39, 94,250 -- םכישורב שחפ 150. | רינשמ ,6
 = ם 72. נב סת ןניב 82 --- ואב 03,.קתוםס 01--  [-ךא-=

 לא 260. | םכתהל 145,198, 336 -- םכיתוחול 937112, 1

 -- םכיתוחל 30, 156, 264, 392, 423, 490 -- םבייתחל 154 -- 6

 םבכתחל 96 -- םכיתחול 15%: 158. 309. | זרא ספ ץרא .
 ןרות 4, 28, 72, 06, 112, 113, 150, 225, 253, 28, 2604.

 6. םםינלא 4, 28,126 ןשבמ , 226 -- ןשבמ א 4.

 ושע 1% 6. ךיטשמ 3, 28, 80, 113,126, 172, 178,106,

 251, 258,260, 264,270. ךשרק--ךשדקכ 2 150,300
 356: 392: 403: 491: 505: 524, 590, 601 ; קנמעס 2%,

 337: 357.423,610: !סזוס 242, 207,142,414,526,614.  ןש ושע
 זקס ןןש | למ א 562.  םםירושא 1. 3,423, 1

6,,,,,,,ָ,,,ָ 115,150 2 ,0 

 224, 264, 301 ; קתומס 139. | םכייאמ 112. - םכיתכ ,6

 םכייתכ ז, 30, 80, 93, 96, , 100 12, ,, 142

1 00 ,4 211 ,251 ,225% ,224 ,178 ,172 ,160 ,198 ;155 

 658, 659 'ק ; קענתגס 1.

 7. ששו 1:6 -- ישש 0,

 ךינוב 4

 המקירב 28, 150 -- ב , 24.

 םכירצמ 1. | ךישרפמ 8ֶפ -- ךסרפמ 115 -- ך , 182. | תויהל =
 היד 96 "סנגל. 112: ?השלא 9.

 8. יבשוי 28, 1, 06, 101, 112,111,139, 1 2

 175,176, 224,210, 260 ןדיצ 2 20 1 9 2

 260 ; קזומס 196 --', 28. דראו 28 -- ךוראו - דו

24109 2 2[,2? ,6,115,126,128,141,158,172 ,82 :72 ,20 :20 

 246,252: 25%5,260,264.,2%3. - המה ,1ז3..- ךילבוח 6
 264 -- ךילבח 4-

 9. ינקו 1:6. | אלבג 4. | המכחו 6145. )6(.  -- יקיזחמ
 ךב -- .82. " ,יקזחמ 1155 6. םכהיחילמו 89. | ףב 2% 4--

 תכוה תומא לב והקחב יהוחמו הבז ויה - ויהו 89. | בורעל
 93, 102,112, 4 ךיברעמ 8, 91,178 ; קזנתס

 10. דולו טופו < 210. | דולו -- ד טק. 1 ךילחב 2

 260, 264--', 28,178. ךיתמחלמ 28. ולת עבוכו -- ול תעבוכו
 1 עבכו 226 -- עבוקו 271

 11. ךילחו < 4. ךיתמח 1, 40. 93: ,

 253, 298, 260 -- ךיתומח 233, 28, 126, 210, 224, 26, 283 -- ךיתמוח

 155,168,175,182:;982,91,94:99;4:72. םכידמנו-- םכירמגו

 526, 541, 601 ; (סוו6 28, 82 -- גו טז תה ךיתלדגמב

7+ 0 2 ,+4 ,3( ,80 ,82 ,72 ,30 ,28 

 1 59 172: 178, 182, 224, 2 260, 2%3, 2%8, 260, 400 -- ול טק.

 186 139 -- ךיתולדנמ לע 112.  ביבס - - (6) - - םכידמנו ,%
 ךיתומוח - - - - - םכידמגו , 206,570. | המה - - - ולת 1 8.

 ךיתמח 2, 4, 23, 72, 99, 5% 128, 154, 15%, 182,

 2%8, 260 -- ךיתומח 36, סב, 254 -- ךיתמוח 3, 525

 168 -- ומוח ₪0ק.תג: 141. - המה -- המק 6. ולבלכ %-

 ךיפוי 4.

 12. 0. ; 93. | ךתרחוס 112,190 --ךיתרחס + קזותוס

 15%.  בורמ 91,96,112,1ף0,178,246.  לזרבו ף6- לידבו 0

 -- ל 182.  תרפעו 1, 3,4, 29, 10, 72, 82, 89.94.

 128,141,144,154,159,168, 172, דג. 178, פפה 210, 224, 2

 241, 246, 253, 0. ךינבזע 2, 89, 903, +

 ו

 םבהליעמ 28, 30: 93, 99,100, 114,116, 2%1 -- םבהי טק.

 תרמקר קזחממס 176. | וטושפי 4, 42 לעו 29, קזנתס 4

 -- לא 23, םטמס 168-- לא 21 10 -- ע (0ק.ז8: 1. - ובשי--
 * (טק.?4. 1: הניק ךילע -

 ז7. ךילע ואשנו , 224- = ואשנו אשנו ז15. ךל ,72. | תבשנ
 222 96: 253, 258, 260, 264. | ריעה , 171. = הללוהה 2
 112,126, 150,158, 224, 2%0 -- קללה 202.:: יהתייה .28.: הקזח

 קח יי אוה 2 היבשויו 28, 06, 112, 120, 150,182, 4

 281: (סע6 139 -- הבשיו +. םבתתח 2 -- םכתיתיח 6.

 היבשוי טק. ז8. 100 -- ) \ 2, 2: 21, 10, 72, 82, 80, 01, 115, 4

5% ,253 :252 ,243 ,224 ,210 .176,178 :158,159 ,185 :140,194 

 260, 264, 200 271 : קזנתס 1

 14 התעו ןה6,1 50 224: 5 הרה, ןיאה 1, 2,272 9

 149.154,172.171:178,226 : קנותוס 82 ; (סע6 04 -- םכיאה 0

 ף6,115,150,224 ; קזומס 126,159 -- ןןאה 101 -- כיאה 3

 קזומס 4 -- ןיאהו 182. | םכ"אה -- םבט 126. | םםיב 4

 םכיב -- דיב קנס 159. | ךיתלפמ 28. | םםיאה 6
 -- םכייאה םבאה 4. ךתאצב 4

 אף. יכ םנפ 2. .יתיתב 2,980, 2. ךתוא 2, 82, 80: 91 2

 101,112,1%5: 175: 242, 264, 270, 271 44 ; קצנתמס + ו

 צעק ,.הבהחנ 129. /=בירעב 28 1:0 : 106 זז:ש,זג0.  ובשנ

 66, 144,195: 242, 2ף1 -- !סע6 בשונ 126 -- הבשונ 4.

 + -רולעהְ זז2, קתנמס 110,168... .םכיבר 4.
 20. ךיתדרהו 159: 264 -- ך \ 30 -- 7 , 224- תא 1%--לא

 20, קותס 126.  *דרי 4, 23, 30, 94,173,178,260. (9) - - לא

 רוב -- ,192.  ךיתבשהו 96, 112, 159, 168. | תרוברחכ 91,

,258,288 ,253 ,251 ,240 ,160,168 ,155 ,111,128,1%0,153 

 602 : קזונס סב ; 060 141,158. | םבלועמ -- מ , 93. | תא 2"
 קעותס לא 126. ידרי 4,23,30,159,173 -- ודר" 99. | אל .1

 בשת 30, - םכייחה 20: 9605 +.
 21. ךנתא ךתנא 2 ישקובתו 112, 4.

 ו 6. םבלוע

 אצמת 4

 2. םבדא ,4. אש -- םםש 4 לע (6(:0 לוע 126 --

 לא 198. | רוצ 24, 93: )4: 96, 112, 119, 182; 210,230 2 2692

 271 . הניקא 6-
5 ,126 ,116 ,115 ,82 ,72 ,30 ,20 .2 

 226, 253, 28,260, 264: קתותס 112,141 : (076 128. - תבשיה

12 .159 ,158 ,154 ,150 ,130 .126,128 ,1,115 ,80 .72 :40 ,28 
 173:176: 179, 252: 28, 260, 659 'ק, 691 -- 'תבשויה 1. 4,

 144, 155,172, 225: 249, 270, 277, 286 -- 'תבשוה 227 -- תבשויה
 2:93; 96.101,112,116,126,168,182, 264 ; קוומס 82. תאבמ
 21: 72: 113: 224, 23, 268, 260, 264 -- ררואובמ 6 2

 249,126,155,172,1789,22% ; קוס 139 -- תרואבכקכ
 םבםיה 64% תרלכור 102, 150, 15, 178 -- ךתלכר 224
 םביא 2. 208 םכיבר 035 6 הוהי ינדא -- .הוהי

 ביקלא 154. , - יבדא ב 2012 ו 216 --,) \ 1, 2 22 20
,220 ,224 1 1 18 4 18 ,92 :72 
 2%3,298,260. התא 96. אתרמא 89פ -- תרמוא 153.  תלולכ
 1 יפוי 10 3: 4, 28, 72; 89: 923, 96, 102, ,,5 דל

,2%1 ,240 ,246 ,226 ,224 ,154,168,178,182 ,150 ,144 :139 

.0 ,204 ,260 ,258 
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 םיללכמב ךילכר המה : ךתלכר דמלכ רושא אבש 4

 עכילבחב סכימורב יזנגבו המקרו תרלכת ימולגב
 ךיתורש שישרת תוינא : ךתלכרמב םיזראו םישבח 5

 ! כימי בלב דאמ ידבכתו יאלמתו ךברעמ
 זכידקה חור ךתא םכיטשה ךואיבה סכיבר סכימב 6
 ךיחלמ ךברעמ ךינובזעו ךנוה + סכימי בלב ךרבש 7

 ישנא ירכו ךברעמ יברעו ךקדב יקיזחמ ךילבחו
 ךכותב רשא ךלהק -לכבו ךב רשא ךתמחלמ

 זרקעז 'רוקל : ךתלפמ שויב םכימי בלב ולפי 8
 ככ סכהיתוינאמ ודריו : תושרגמ ושערי ךילבח 29

 ץראה "ירא פיה ילבח ירכ שכיחלמ טושמ ישפת
 ולעיו הרמ וקעזיו שלוקב ךילע ועימשהו : ודמעי 0
 ךילא וחירקהו : ושלפתי רפאב םכהישאר לע רפע 1

 דפסמ שפנ רמב ךילא וכבו שכיקש ורגחו אחרק

 6 אז 1 2 1 ארדה

 14 המרגות תיבמ : ךברעמ ונתנ תשחנ ילכו שכדא
 15 ןדד ינב : ךינובזע ונתנ םכידרפו שכישרפו שיפוס
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 סכינבוהו ןש תונרק ךדי תרחס םשיבר שייא ךילכר

 :6 ךפנב ךישעמ ברמ ךתרחס שכרא : ךרכשא .ובישה
 : ךינובזעב ונתנ דכדכו תומארו ץובו המקרו ןמגרא
 17 גנפו תינמ יטחב ךילכר המה לארשי ץראו הדוהי
 18 ךתרחפ קשמד :  ךברעמ ונתנ ירצו ןמשו שבדו

 ; רחצ רמצו ןובלח ץייב ןוה לכ ברמ ךישעמ ברב
 19 הדק זרושע לזרב ונתנ ךינובזעב לזואמ ןויו דו
 20 שפח ידגבב ךתלכר ןדד | :קדיה ךברעמב הנקו
 21 .ךד' ירחפ המה רדק יאישנ- לכו ברע + חבכרל
 22 אבש ילכר :ךירחס םכב שכידותעו םכיליאו שירכב
 ןבא לכבו טכשב ככ שארב ךילכר המה המערו
 24 ילכר ןדעו הנכו ןרח : ךינובזע ונתנ בהז הרקי

 צ 2 ה ₪5 שץ 0 א ₪ 5.

 22. ילכור 3; 112, 150, 264 -- קנווס ילככ 4--ר 0. 4

 אמערו 226,258.  ךלכר 28 -- ךילכור 112, 1%0, 264 -- ךילכח
 144 -- ךלבח 155:249.  םםשוב 96, 150, 281 -- 016 רשב 4

 לכו 115,126, 155.225, 251 --ו 158.  בהת 1:5. ונתנו
 ךינבזע 28, 93, 94, 102, 115, 155, 253: 258, 260 -- ךינובועב 4.

 23. ןדח קתס 28. | הנבו 150. | ןרעו 72. לכור
 264.  הבש 96 -- ץונתוס אוש 126. | רשא 116,224. - דמלב
 10166 4. ךתלכור 92, 112, 150, 19% -- ךיתלכר 80 -- קונוס

 ךתלבר 9 -- םכתלכר 4
 24. ךילכור 28,112,150,1%4,182. | םבילולכמב 212 126---

 כילולפמב \1 כ 2 45/20 820800 1, 1

 155, 159: 176: 175, 180, 182,224, 22[, 226, 260, 271 4 ; קזומוס

 94,1ג9. | ימלגב 3: 4,72,141,252.  יזיגבו 3 -- !06 ידגבבו

 6. םכימרב 1, 24, 20, 67, 82.00, 102, זזג, 116, 126
 139,160,172,176,178, 226, 242, 243, 270, 288, 1'100 -- םכימרוב

 28. םבילבחבו :ז5,178. | ,םכישוכח מ .ק2 80 96, 2
 112,117,126,199. 170,158כ 17201892, 6 249: 252, 4

 260,264. - םכיזוראו 4, 72, 91,126.150,1%8,182 0! קתמס
 ךתלוכרמב 72,939 5% 1 82--ךיתלכרמב 160 -- םכתלכרמב

 224 -- קנווס ךתלככמב 115 -- ךתלכרמב ולכמב 99-

 25. תוינא 55 72. = ךיתרש 4, 28, 72, 115, 178. 32 268, 0

 269 -- ךיתודש קזגוגמס 4. ךכרעמ 99 -- ךיברעמ 93: 60
 -- ךברעמב

 26. 0. , 242. | ךואיבה םכיבר םכימב 915 224. | םבימב ךינוה

 28.  ךואבה 1, 24, 20, 67.99. ,,,, 76

 195,22ף,7,2ֶ230,2%2,254,270,271,27ֶךֶס7%",284
 659.  םביטאשה 233, 80, 06, 102, 1289, ,,72

 282,220 227 252.06 סנס + ךתוא 2: 3, 23: 20, 30, 80

640 ,,,,,,, 93 :91 

 ?קו 1'4,400. - םכידק 1.96. | ךְרכש םתחפ 108.  בבלבי 2
 -- בל עד

 27% ךינוה 23 28. 89/: 106 90. ךינבזעו 28, 30, 93, 22
 155.253--.%- ךיברעמ 72: 59, 93, 96, 150, 4.

 ךברעמ - - - - ךיחלמ , 180. | ךייחלמ 154,182. | ךילבוחו 2
 112,1%0, 224, 264 -- ךיילבוחו 182 -- ך ,. יקזחמ 25, 5
 258, 260, 204. ךקזב 224. | יברועו זנע.| ',ךיבמרעמ 224. ₪
 93. / .ךמחלמ 126. = .רשא ג-- ךשא לבב הב
 175.  לפבו \ 30 -- ב \ 28, 72,96, 154, 158,182, 224, 2609

 271; 279: 284, 286, 288, 00: תטמט 4 ךלהק לכ טק. 186 ז ל

 195. | ךילהק 96, 159: 253, 258, 260, 264.  ולופי 126. כיב

 28. ךלבה 28 -- ךילבוח 91,102, 112,1%0, 264. | רשרנמ 4
 113, 154, 243 -- רושורגמ 3. :

 29. םבהיתוינאמ , 115 -- 14-- קזומוס םכהיתוינאב 4-- כה*

 טק. 24. 24 -- םכהיתמיאמ 150 -- םכהתוינאמ 158. | לכ 1%
 לכו 28. | ישפות ףסָג,226,112,150,19%. | שושמ 116, [סע6 2.

 ילבוח 3,112, 264. | לא -- לע 102, 180,198,6502. ץרא

 ודומעי 112, 126, 4.

 30. ועימשהו -- ואישהו 224. < םכלקב 150. = וקעה 4.
 וכבו הרמ 233. | רפע -- ר קוגחוס ל 9. | ןושלפתי

 21. ךילא 1"-- ךילע 93.172: 224. | החרק 3, 24: 29, 30 2
7 ,,, ,112 ,100 ,( :96 :94 :92 :91 ,80 ,82 

 ז158,150,160,5%,ז68, 171,171, 176, 180, 182, 195,198, 0

,0 283 ,4 271 ,270 ,253 ,240 ,242,242 ,228 ,226 ,22% ,224 

 400, 60ז, 602, 658, 6%, 601 ; קחמתס 113, 115 -- א [0ק.ז40 20

 120, ,14 רמב 1סע6 רמכ 4.

 +95, 210, 258, 260 -- * \ 4 -- ךינוב!עב 115,154, 1.
 13. ןוו" 154: 10106 142 --- ןויו 1 -- ןיוי 4. לבת 4
 ף4, +9 +, 200

 264, 271. + 298, 601, 602 -- לבותו 1, 5% 96, 115, 150 4

 178,198, 224,2%1-- לבתו לקסנ יי המה ,89- ללכו רן גג

 ילבבו 72 -- ילכ לכבו 40. | תרשחנא ף1 -- תרשוחנ
 ךיברעמ 96 -- ךכרעמ 4.

 המגרות ₪ 190 -- 72 , 

 ךינבזע 28, 89: 2

-264 ,150 
 293. < ונתנו 5.

 14 תריבמ /% 4 ד /\ 93.

 195: 0 2% 200. ריסוס קעונגס

4 .258 ,113,115,178 ,102 
 1. ךילכור 58 264 --- םבילבר 89--' , 224. | תרוחפס
 4,242 126,150,154,172,2%3,264: קזנומס 129 -- תורחס
 0-6: יה 158, (06 126 -- ךר' 5. תרנרק 246, 253, 9%

 260 -- ממס ךנרק - םכינבהו 1, 4, 28, 30, 72: 89: 93
,200 220,251 ,179,220 .176 5% .112,111,120,154 

 260, 659 ק, 691 -- םכינכהו 4
 124-1%- ךילבר - - (95) - - בא ,6.

 16. םכדא 153, 161, 230: 249: 337: 355: 417: 524,
 קונמט 28, 89, 2 206: 356: 40 614: 1086 490, 526. ךתרחופ

 112,126, 150,168, 182 -- ןוה לכ ובר 1 ךישעמ -- ןוח לכ ב, 112 150 182, 249, 264 -- ךתרוחס 28. = בורמ
 תפנב 128 --ברמ 145. ןמגראו 960,115,150,224.  המקרו ץובו < גס.  ךפונב סָב. 96. 150,224 קתותוס 158: 1006 126 -- קזונמס
 96. ץובו חוב 101.  תמארו 67: 89, 99,100, 101,130,ז41)
,279 ,271 ,270 ,254 ,252 ,241 ,242 ,230 ,220 ,225 ,172 ,144 

 296, 288 1, 400, 699 -- תמרו: 1 --'רו , 1262 | .דוכדכו
 178,182 -- דפרכו 4 ךינבזעב 4, 28, 80: 94, 5
 141, 59 210, 2% 2007 14%5-- ךינובזע 10 72-- ךינבוע 22.

 17. לארשי ץראו -- לארשו 72. ' המה קנמס המא 6.
 ךילכור 112, 7% 204 - 1% 20% יטיחב 42 6 10
 178, 258, 260, 264: קוותס 115 -- קזומס יטחכ זרינומ
 150, 258 -- תיבמ קעועגס 4, 28 -- תרונמ קעותוס +. ירוצו 3

 --= רצ טק ,ע40 1. וניתנ 6. ךכרעמ 4 -- ךיברעמ 8

 ךינבזעמ 25-

 18. ךתרחוס 112,156, 224--ךיתרחס 4.96.182. ךישעמ ברב

 -- ברב 227. ברב , 182 -- בורב 3, 112, 150,178, 224, %
 -- ברמ 40 -- ב 1" טע. 24 בורמ 4, 96, 112, 126;

 168,182,2%9,200, 264. | ןוה--ה 2.140 :1%. - רחצ

 רחש 250.
 19. ןויו 4 -- ןוויו 96, 14, 224, 258, 200 -- | [0ק.18: 1 ---

 קונתס לוי 155.  לזאמ 72, 94,150, 225. 226, 264,601.  ךינובוע
 10-ו 29, 80: 93: 94, 102, 2 24.6, 268, 200, 26) -- * 5

 --- ךינובועמ 224. תושע , 96 -- תושעל קזגס 1,176 --! , 5.

 הדקו 076 4,158. | ךברעמב 4 -- ךיברעמב 20. היה ,-

 20. ןדד 018 4. ךתלכור 9 ז 50 -- ךיתלכר 22

 260 -- ךיתלנור 264 -- ךתרחס 271 4, 400. | .שפוח
124 

 21. בדע :%0. - ירחוס 28,112,126,1%0,264.  ךידי קזומוס
 168 -- ךדיא 20. םביליא 227 -- םבילאו 1, 4:23: 30, 723 2

 4, 226, 260, 200, 271 -- םבליאו 2

,1 1 5 .120 + 
 246, 260, 252, 250, 264, 271 4, 8 7, 001 -- םכלואו -

 םכידתעו 28.96, 141, 150, 250. " םכב -- תגַק. 400. ינב ןב

 ךירחוס 112, 126, 150, 154, 249, 264 -- ךיתרחס קזוומס 30 -- ך'

 נק.ע4 100



 64. לזוז

 , הדתמו ךודרוי תרחשל |: ךתעפי וללחו ךתמכה 8

 םכיהלא רמאת רמאה |: כימי בלב ללח יתוממ

 : ךללחמ דיב לא אלו שכדא התאו ךגרה ינפל ינא

 יתרבד ינא יכ שכירז דיב תרומת םשכילרע יתומ זס

 : רמאל ילא הוה' רבד יהיו | + הוהי ינדא שאנ ג

 ּהכ ול תרמאו רוצ ךלמ רע הנק אש םכדא ןב 2

 המכח אלמ תינכת םשכתוח התא הוה' ינדא רמא

 הרקי ןבא לכ תייה שיהלא ןג ןדעב ! יפי לילכו 3

 הפשיו שכהש שישרת םכלהיו הדמפ שכדא ךתכסמ

 ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ בהזו תקרבו ךפנ ריפס

 ךכופה חשממ בורכ תא |: וננוכ ךארבה םכויב 4

 שא ינבא ךותב תייה שיהלא שדק רהב ךיתתנו

 ךארבה ופוימ ךיכרדב התא םימת |: תכלהתה 5

 ךכות ולמ ךתלכר ברב !ךב ּהתלוע אצמנ דע 6

 בורכ ךדבאו שכיהלא רהמ ךללהאו אטחתו סמח

 תחש ךיפיב ךבל הבג ! שא ינבא ךותמ ךכוסה 7

 ינפל ךיתכלשה ץרא לע ךתעפי לע ךתמכח

 ללועב ךינוע ברמ + ךב קרוארל ךיתתנ םסכיכלמ 8

 איה ךכותמ שא אצואו ךישדקמ זרללח ךתלכר

 + ךיאר לכ יניעל ץראה לע רפאל ךנתאו ךתלכא

 (0 ג. 1 .3 ₪0 2 5

 32 ימ ךילע וננוקו קדניק שכהינב ךילא ואשנו :רמ

 33 םכימימ ךינובזע תאצב : םכיה ךותב המדכ רוצכ
 תרשעה ךיברעמו ךינוה ברב םפיבר שימע תעבשה
 34 זכימ יקמעמב שימימ תררבשנ תע |: ץרא יכלמ
 35 םכייאה יבשי לכ : ולפנ ךכותב ךלהק לכו ךברעמ
 ! סכינפ ומער רעש ורעש סכהיכלמו ךילע וממש
 36 ךניאו תרייה תוהלב ךילע .וקרש שכימעב סכירחס

 ! סכלוש "הש
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 : דיגנל רמא שכדא ןב ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו

 רמאתו ךבל ;קדבג ןעי 'קרוה* ינדא רמא הכ רצ
 התאו םשכימי בלב יתבשי םכיהלא בשומ ינא לא

 קדנה : שיהלא בלכ ךבל ןתתו לא אלו דא
 4 ךתמכחב :ךוממע אל םותס לכ לאנדמ התא םכח

 ףסכו בהז שעתו ריח ךל זרישע ךהנובתבו
 ךליח תיברה ךתלכרב ךתמכח ברב : ךיתורצואב

 וה טדא .ךמא .הכ ןפל-. :.ךליחב ךכבל .הבגיו

 7: איבמ יננה ןכל + שכיהלא בלכ ךבבל תא ךתת ןעי

 יפי לע סכתוברח :וקירהו שכיוג יצירע שירז ךילע

2 

6 4 

 שש ג איז ₪ תם 7 א

 1, 01,101, 140, 178, 180, 258, 4. לא אלו , 4 ור

 ינפל כ יהו יב ךיללחמ 15 3: 24, 28, 20, 67, 1.

,+ , ,93 

,227 ,224,226 0 ,178,182 ,173.175.176 ,108 :159159 :155 

 242, 252, 270, 271 4, 601 ; קונתגס 82 ; !סעל6

 19. יתוממ 154,224. | םבילירע 104

 ינדא הוהי < 1. :
 ז2. אש -- םםניש 96 -- רצ לע אש 140-- הנה .ם0 - --לא

 14. רצ 1: 4: 223נ 28, 20, 10, 72, 03: 00, 2 12.6 6

.204 60,% ,203 ,224,220 ,159.172,178,182 :154 :150 ,141 

 ול ,זו5. | התא -- ה טק.145 2--ה 156 | םבתתח 20,
4 226 ,10,72,111,114,115,110,110,158,182 ,28 

 1-רינבת 1066 5. יעוי 2: 3: 4, 23, 28, 72, 3, 96. 2

 112: 115: 126,150, 154, 172, 176, ז78, 182, 195, 224, 6 249

.0 10116 :264 ,260 ,28 :252 

 13. ןדעב 210. | תריה -- ת 2.46 139 -- התיה 1 -- %תיה

 96 -- תויה 150. | לכו 4. ,- ךתכופמ 4, 28, 89, 3, 96,101,
 דס 2 2 כ ד 20 0 כ 2 2 226, 242, 1. 2

 258, 200 ; קונותס 128 ; (סו6 + םכלהיו הרטפ םבדא , 4.

 םכדוא 4. םכולהיו 4, 28, 40, 112, 126, 150, 168, 224, 2040
 270, 28. | םםחוש 112,178, 283 >-- םבהשו 6. "הפשיו , 01 --

 הפשויו 28. ךפונ 112,283. בהזהז 7% "%
 260.  ךיפות ף6,112,1%0,1%8, 226 --ךפות 28--'. 251--תומ

 ךבקנו 28 םכוימ ונְנכ

 14. בםורב 150. | ךשממ 89.  ךכפה 4, ,,%
 1789, 6. שודק 96 -- שדוק 150 -- שדקח 4 -- שדקא

 זרייה , 126 -- טז תויה 115. | שיא (סת6 176. | יתבלהתה אפ

 -- א תכלהתה 1.
 ז5. התא -- היה 14%. | ךכרדב 102. | םפויב 4.

 ךתלוע קזותגס 99 -- | 0[1ק.זג 11% - תתלוע 1.

 הוחי ינא 1. םבואנ 5.

 דע , 72

 ךב --הב

 86. בורב 59; )3, 112, 11, 126, 139, 140, 226, 253, 260, 26.

 ךתלוכר 232; 12 ו 7 ולמ -- ואלמ 1:

 ךלילחאו 89פ. | ךרבאו צו(6טגז 93. | םרכ

 102, 1וּג,116 -- םורב ,. ךפסה 2, 8, ףְפ, 02:,100,

.0 ,246 ,243 ,230 ,175,176 ,116,130,130,144,155 

 17. ךיפויב 150, [סזפ6ש 4. התחש 116, 172,182, 4.

 ףיתעפי 28. לע 2"--לא 8:. ץראה 14.  םכיכאלמ 28, קזומס
 9פ -- טבוכלמ ך 150. | היתתנ 96. | הואדל (ס6 89 -- היארל 6

 -- תואר>כ

 18. בורזנ 4, 82, 80, 00, 99, 112, 126, 160,168, 178, 224, %

 -- ברב 2: ךנוע 1, 2, 4, 23, 29, 0

 ו 116,126,1ף0, 154,158, 59,173. |82, 22%

 226, 249, 253, 2589, 0. לועמ (טזפ6 8. ךתלוכר 93,

 145,150, 158 -- ךיתלכר 8, טז גס. ךתללה ו%0- ךשדקמ
,144,146 ,130 ,116,126 5% 28,130 ,23 ,3 ,2 

 153,154.155נ 189, 225, 24, 261, 248, 260, 26, 271 4. | איָצואו

 72, 89, 94, 96, וסז זז

 = 224 -- ךלמ 6.

 42. ךילע 6 ןהינב זז(. ונגקו 2 ץ2, ף0 0
 +29, 130, 141: 42 168, 17%, 176, 1789, 2 ךילע 0%

 ע (טק.ז4 67. - רוצכ ימ -- רוצבמ 1. | רצכ 90
 154, 172, 176, 224, 220, 271, 270, 284 -- ץומס רוצב %.

 תמודכ זו 23: 93, 90: 112, 115,126, 154,158,178,182,224, 2010
 2%3, 259, 200, 270 ---הינורכ 150 -- דָכ 0ק.146 4. | ךותב לג 0.

 13. זראצכ 112,158. | ךנבזע 28 -- 0 52

 2%3--'.96. 2589. | ךיתעבשה 253 --אתעבשה ף91. | בורב 5,
,200 4 ,253 ,220 ,224 ,182 ,168 ,150 ,112 ,6( ,3( ,82 ,28 ,4 

 264. - ךינה 23, 258, 260 --' ; 30 96. | ךברעמו 8
 173. 2- תררשעה -- ת (סע6 ש 1

 24. םבימ -- מ , 150. | ךיברעמ 156 -- ךברעמו 28. | הכותב

 96 - ו ,9-
 45. יבשוי 28, 8, 96, 112, 270, 270: 284, םכהפלמו 8

 9 בהיבלמ לכו, '30-
 46. םבירחוס 112, 224, 264.

 125 94- ךנאו

 רעש 9:8 1.
 וקרש -- וממש 225 -- קר

 2. רומא ף3,ז12,126,1%0ַ1.  רוצ 80,91,96.112.  הוהי ינדא

 -- םביהלא הוהי 28. | ינדא --' קתתמס םכ 2. הוה 178.  ינא
 -- ישנא 96. | בשמ 258,260, 204. | םכדא 2%--ןב 126-- 6

 0 ןפ 1ס5. |: כיהלא ה 0.
 2- לאינדמ 1, 4, 28, 0% 7 6 1 6 זוז

 175, 182, 224, 225 תו 226 חזק. 204, 288, 400, 601 ; זותגס 2,

 20,114,128,141,155.178:251, 207 : 10766 82 --נד טק. 14. 4

 לבו 28, 10, 72, 150, 153,182 --לכ% 1. אל . 22%.  ךממע 9.

 4. ךתמכחכ קתומס 72.  ךנובתבו 126. - ךל שעתו
 ךיתרצאב 4, 72; 5 116,128, 155, 158, 159, 2
 182, 224, 220, 242, 251, 2532; 4 200 -- ךיתורצאב 20 9

 126, 175,195 ג קוגמס 141 -- ךיתרצואב 1, 2, 23, 28, 82,

,284 ,283 ,279 ,271 :246 :242 :164 

 5. ברב יב 115 -- ורב 5 7- ךיתמכה 4.

 ךתלכרבו 115,154,158,251 -- ךתלוכרבו 150 -- ךתלוכרב 3.
 ךיליח 226 -- ך ,154. | ךבל 30,96: םטתס 150. | ךיליחב

 173 -- ךלחב 5 /

 6. רמא , 113. = ינדא הוהי ₪ 4-- םכיהלא הוהי
 עא. | ךבל 0

 7. איכומ 215 28 -- קומה ךילע 126. םכתברח +,
 15% 1 226, 2%1 --) 102.86. 82 -- םפתובראח ( שכ עזוגמס

 רג 96. | יפי \ ?ק ה לפ 20 - יפני ₪

 8. ךודרי 28 -- ךדרוי 29, 194 -- ךודירויז 1%
2 179 ;173 ,172 ,155 ,128 ,126 529 ,112 ,102 ,96 

 195, 226. 242, 240, 251: 253: 258, 260, 270, 271,283,601 ג קוס

 141 -- ךודירי 9- יתמזכ 89. 64.
 9. רומאה ב, 112, 114, 224, 227 : קעגגס - ךיגרוה 2

 126,2%3,204: 106 139 -- ךנרוה 102,112,11ג, 159 -- ךיגרה

 ןתת קוותוס
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 היה שדחל רשע םשינשב ירשעב :תירשעה הנשב

 לע ךינפ סכיש שסכדא ןב !רמאל ילא הוה'י רבד 2
 + הלכ םכירצמ לעו וילע אבנהו זכירצמ ךלמ הערפ

 הערפ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו רבד 1
 ויראי ךותב ץברה "רודגה כינתה םכירצמ ךלמ

 עכייחח יתתנו + ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא 4
 ךיתילעהו ךיתשקשקב ךיראי תגד יתקבדהו ךייחלב
 ךיתשקשקב ךירא'י תרגד "לכ זראו ךירא' ךותמ

 תגד לכ תאו ךתוא הרבדמה ךיתשטנו :קבדת | +
 ץבקת אלו ףסאת אל לופת הדשה ינפ לע ךיראי
 : קרלכאל ךיתתנ שימשה ףועלו ץראה זריחל

 םכתויה ןעי קדוהי ינא יכ םכירצמ יבשי לכ ועדיו 6
 ךפכב ךב ששפתב : לארשי תיבל הנק תנעשמ

 ךילע שכנעשהבו ףתכ לכ שהל תרעקבו ץורת
 הכ(ןכל ! סכינתמ לכ שהל תדמעהו רבשת 8

 ים 4 א

 224, 246, 253, 258, 260, 204, 271, 278, 283; 204, 194 ; קזוזתס 7

 141 -- תרישעה 80,113 -- ת , 151.  ירשעב , 151 --ירישעב 1,

 18, 28, 60, 60, 72, 76, 80, 80, )1, 96, 102, 6 107, 108,10ֶס

,,,,, ,126,126,120 ,116 ,110,111,112 

 182, 106, 108,221, 224, 251, 253: 258, 260, 264, 204, 184: קז!תס

 141,177,297 -- רישעב 4.

 2. ]ב ;28.  לע--לא 196, קנומס
 150. | םםירצמ , 224 -- םפירצמ 5 0.

 10116 384 -- הלוכ 4 :

 3- רתמאו -- תו צ1. ..ינדא הורי דסק | לע עט ה
 ךילא 107, 1436, 4 ךלמ , 145. םכנתה 114--ןינתה 9

,244 ,150,158 ,14% ,80,108,100,115,120,136 ,76 ,72 ,23 
 251, 184; קמנמס 3, 95,125, 2%8 -- הינתה קחותס 4. | לדגה 2

 גזג- ' ץכורה 93,102 ,00.ו12, 120, 264-- 80. '

 וירואי 8, ף1,ף3, 106, 108,100, 126,:112,12, 130, 258, 260 9

 294 -- ויארי 120 -- וראי 177 --י 1" (טק.ז45 3.  יראי -- רשא
 148. רשא 80. יל 18. | ירואי 3

 126, 126, 140, 258, 264, 204 ; קננמס יניתישע 1, 4, 189"

 10: 23, 28) 0, 00. 72,070, 015 030, 109, וזו

,258 ,253 ,224 ,16 ,178,182 ,153,158 ,112,12%,120,116 

 264, 281, 204, 691 : קננמס 3,113,11% -- ע ק.13: 130 -- ת

 טק. 85 168 -- ינתשע 154 4

 4. םביחה זו 2, 18,190, 28, 20: 10, 00, 60, 67, 72, 76, 80, 2
 פז: 93: 94: 96, 102,109,ו10,111,112,116,126,120 9

.175,176 ,172,173 ,168,170 ,159 ,158 ,154 :150 

,264 ,2%3 ,2%2 ,244 ,227 ,224,226 ,210 ,181,182,105,196 

 294: 356, 3%4, 659 'ק, 666, 691 -- םכי"חה 106,108 ; קזנתס 5

 -- םכיח 107 -- םכי טק. 185 141. | ךיחלב 289, ,,02

 1 59, 224, 484 -- קזוומס ךייחלכ 158 -- קנווס םםייחלב 4.
 ךירואי 80. 3, 100, 126, 158, 264 ; קזומוס 130, 141 -- ךראי 8

 -- ךרואי 125,294 -- הדשה ינפ לע ךירואי 107.  ךיתושקשקב
 99.125.119.182,2%8,28. | ךיתשקשקב -- (6) - - ךיתילעהו ,

 180. - ךיראי ךותמ ךיתילעהו (גק.ז8. 112 -- ,14%. | ךיתלעהו
 89,114 -- ךתילעהו 168.  ךותב 196,250. | ךירוא*י 80, 3, 107
 125,126, 158, 178,264, 204: ץומס זנְ.14ז.  ךיראי -- תאו

 זנ6,126,120,243.  ךיראי 3", 1 -- ךירוא' 107, 25 9

 264,294. | ךיתושקשקב 20,112,125,130, 258,281 --' , 4

 4:5. ךיראי - - (7 ) - - ךיתשקשקב , 151.
 5. הרבדמב קעתוס 28. | ךתא 1, 2: 4, 10, 50, 72, 80, 82, א,

,+ 1105 10 ,108 ,107 ,102 ,96 
,2585 :253 ,224 ,106 ,105 ,182 ,177 ,172 ,170 :158,159 

 271 4,284. | תגד ,129. | ךיראי ינפ לע < ז:ז. | ךראי 80 =-
 ךירואי 28, 3,125: 158, 170, 264 ; קזנתוס 139 -- ךרואי 4.

 דשה 4 לפת 1, 4, 28, 40, 50, 60, 72, 80, 8, 91: 93: 42 3

 96, 10ֶד, 108, זז, ,,,,, 1

 182, 106, 223, 224, 244, 258, 260, 204, 384 ; קזומס 177. | אל
 ףסאת , 80. | אלו קמותס 11%. | ץבקת -- רבקתת %
 224,294-- ץ !גק.148: 91. תייחל 4, 96,100. - ץראה --

 הדשה 10,115.  ףועלו , 112 -- ףועל 0.
 6. ועדיו -- הוהי ינא יכ ועדיו זז.  יבשוי 70
 170,178,196, 264, 279, 283, 284. | םבירצמא 204 --ץראה 0.

 םככתוה :. | תנעשמל 28,204. הנקה 224 -- ץוצרה הנק 09.
 לארשיל 1

 ךלמ , 72 -- ל1 7

 לע 06. לכ 1

8 2 

 ןול

 6 ג.

 19 זרייה זרוהלב ךילע וממש םכימעב ךיעדוי לכ
 20 ! רמאל ילא הוהי רבד יהיו = : שלוע דע ךניאו
 21 % קרילע תובנהו  ןודיצ ללא ךינפ שכיש שדא ןב

 22 ןודיצ ךילע יננה קדוהי ינדא רמא קרכ זררמאו

 הב יתושעב הוהי ינא יכ ועדיו ךכותב יתדבכנו
 23 םכדו רבד הב יתחלשו : הב יתשדקנו סכיטפש
 ביבסמ הילע ברחב הכותב ללח ללפנו היתוצוחב
 24 לארשי תיבל דוע היהי אלו : הוהי ינא יכ ועדיו

 קשכיטאשה םשכתביבס לכמ באכמ ץוקו ריאממ ןולס
 2% ינדא רמא הכ ! הוהי ינדא ינא יכ ועדיו שתוא

 רשא שימעה ןמ לארשי זריב תא יצבקב ;דוהי

 'כע ובשיו םכיוגה יניעל שכב יתשדקנו שכב וצפנ
 26 הילע ובשיו ! בקעיל ידבעל יתתנ רשא שכתמדא

 -  תטבל ובשיו סכימרכ ועטנו םכיתב ונבו חטבל

 קכתביבסמ שפתא שכיטאשה לכב סכיטפש יתושעב

 ! שכהיהלא ;דוהי ינא יכ ועדיו
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 צה ]₪

5 ,--,ְָ,,,90ָ9ָ9 96 939 ,89 ,72 ,28 ,4 :2 ,2 
 1 60, 172,178, 182, 220, 227, 242, % 602 ; קחנתס 82,128, 1
 -- אצא|) ,- שא 1. אוה זז, 4 איניעל 91 = ינפל

 1 ךיאר טק. 14 168 -- ךיאור 4, 1,112,150 -
 19. ךיעדי 40, 72, 52, 5 5 0
 268, 260, קזומס 141 --- ךעדוי 4 םבימעב ץצותפס ךמעב

 100. | תרוהל
 21. לא --לע 96,178: קונתוס 80.  ןודצ 28 --ו 1, 2

 115,154, 159. 1. אהילע 2 -- וילע 1 --ךילע 24
 22. ןודצ 28, 260 --) .113,154,2%1.  ךכתב 293.  יתשעב
 ז, 23, 28, 72, 82: 93: ,ָָ,+ 2 182, 246 ; קזותוס
 ַ:28. הב םביטפש < 4. הב ז%-- ךב 102, 128, 145: םטמס

 1%4-- םכב קומס 3,4--ה טק. 4 4 םבוטפש 4.

 הב 2%-- ךב קווחס 224, תטתסס +
 23. הב ,5- רבדו 252. היתצחב 5 179,

 242, 240: 251 -- היתוצחב 28, 20, 72, 114, 1ף5 -- היתצוחב

 22 128,141,154, 159. 22 דד,

 260, 270 -- ךיתוצוחב 96. = לפנו 224. = ללח , 150 -- טק.
 14 הילע -- ע טק. 46 בירה

 24. 0. | 126. | תיבל -- ינבל 1 -- תיבל ינבל 6.
 5 226 ג (סע6 120. | ביאכמ ז, 22, 28, 10, 50,

 729 93: 90: 99 106,108, 112, 11ף) 116,125, 149,160 4

 168,172,173,182, 224: 227,253, 260, 264 ; קזנתגס
 148: סת 94,144--ב 1חק. דג 1002120.  כתוביבפ 4%

1 ,2 271 ,264 ,225 ,116,125,15%,195 2 50 ,2 
 םביטאשה 9- בתא 'ז, 40 22.28 200/20 =0 720 82000

,172,182 :150 ,108,113,115,116,141,1%0,158 ,102,106 
 242, 21, 253: 5% 260, 270, 271, 279, 283, 284, 6ף% -- 6

 התא ף6. | הוהי ינדא הוהי 173 -- ינדא הוהי 6 ינדא , 1 4
 7 228,180,22%--א קמתוס * 2.  הוהי טק. 1
 2%. הכ יכ 145. = ינדא הוהי < 112 -- תואבצ הוהי 80 -- הוהי

 הוהי 4 הוהי , 1- ינצבקב קמתס 1. | תיב , 96 -- 6
 ב וו כ ---ןיב 284.  וצופנ 4,19: 23, 03: 110 +6

 120,168,178 -- םבתצופנ 150. | שבב 1% 2.548 19% -- םכש
--384 ,300 ,136,158 ,120 ,116 2 80:95 76 

 ב [0ק.ז46. 23, 28, 2 269, 297 -- ,150.  םכב יתשדקנו ,
 182. יתשדקו 191.  םכב 251."2. םכיוגה -- םכימעה 95,129--

 םכיוגה םכימעה 76. | יתתנ רשא -- יתתנו ₪. בקעי ₪
 26. הילע חטבל < 28.  חטבל 180,"1. | חטבל ---- ונבו ,
 .126,158,178. | הטבל ובשיו 115. | יתשעב 4,109, 28, 30 0

,, 110 ,108 ,107 ,102 ,96 2 :80 ,70 .72 
 159, 172נ 182, 191, 210, 224, 1% 284 -- ןתשעב 146 -- הילע

 יתשעב ף5פ. | לכל 190. | םביאטשה ₪ 80 -- םכ 72. | םכתוא
2 .249 :243 ,195 ,119 :120 .112,116 ,91 .89 ,76 ,67 209 24 2 

 264, 260, 271, 278, 292: ץתתוס 5 םבתביבסמ , 0
 בתוביבסמ 19: 24: 20, 2 67: 82: 89: 94 99, 100, 1089, 2

 ו 39, 168, 178: 195: 3 246, 240 250, 252, 254, 204, 270, 2.
 יכ ועדיו , 2. םכהיהלא הוהי -- הוהי ינדא ה לרר ו

 םכהיהלא , 93 -- םככיהלא 80, 95: 144, 159:178 : קוגתתס 28,251 :
 60786 2, 126 -- םכיהלא 1 ,

 1. זרירישעה 3. 4: 23: 28, 20, 50, 72, 76, 80, 91,
 102,106, זס07,108,10,110, 111,112, 1, 6

1989 ,196 ,182 ,179 ,173,177 ,172 ,130,136,150,168, 120 
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 : הדוהל 7

 ןב ! רמאל ילא קדוה רבד היה שדחל דחאב 8

 וליח תרא דיבעה רבב ךלמ רצארדכובנ םכדא
 ףתכ לכו חרקמ שאר לכ רצ לא קדלדג קרדבע
 הדבעה לע רצמ וליחלו ול היה אל רכשו הטורמ

 יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל : הילע דבע רשא ג

 אשנו םירצמ ץרא תא לבב ךלמ רצארדכובנל ןתנ
 : וליחל רכש התיהו הזב 'זזבו הללש ללשו הנמה

 םכירצמ ץרא תא ול יתתנ הב דבע רשא ותלעפ 0
 תצוהה שכעב |: קדוהי ינדא םסכאנ יל ושע רשא 1

 הפ ןוחתפ ןתא ךלו 'לארשי זכיבל ןרק חימצא
 : קדוהי ינא יכ ועדיו שכותב

 6 ול ול

 תרמאו אבנה םשכדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 בורק יכ : ויל הה וליליה הוהי ינדא רמָא הכ 3

 ?:ה!היי/םכיוה תע ןנע כ הנהיל .סכש יבורקו וע

 לפנב שוכב הלחלח התיהו שירצמב ברח האבו 4

" 

 תיק יס ו

 ןושארב הנש עבשו סכירשעב יהיו

 045 א%א1א

 יתרכהו ברח ךילע תניבמ יננה קדוהי ינדא רמא

 9 הממשל זכירצמ ץרא התיהו :! המהבו שכדא ךממ
 ינאו יל ראי רמא ןעי הוהי ינא יכ ועדיו הברחו

 זס זרא יתתנו ךיראי לאו ךילא יננה ןכל |: יתישע

 הנוס לדגממ הממש ברח תוברחל טכירצמ ץרא
 זז לגרו שכדא לגר הב רבעת אל + שוכ לובג דעו

 : הנש .םיעברא בשת אלו הב רבעת אל המהב

 12 זרוצרא ךותב קדממש זםכירצמ ץרא זרא יתתנו

 הממש ןייהת תוברחמ םירע ךותב הירעו תומשנ

 סכיתירזו סכיוגב טשכירצמ תא יתצפהו הנש שכיעברא
 13 ץקמ זדוהי ינדא רמא קדכ יכ :! זרוצראב
 רשא זכימעה ןמ םכירצמ תא ץבקא הנש םכיעברא
 14 יתבשהו םכירצמ תובש תא יתבשו : המש וצפנ

 שכש ויהו טכתרוכמ ץרא לע סורתפ ץרא שכתא
 1% קרלפש היהת [רוכלממה ןמ : קדלפש קדכלממ
 יתלבל שכיתטעמהו םשיוגה לע דוע אשנתת אלו
 16 זחטבמל לארשי תיבל דוע היהי אלו : יוגב תודר

 ינדא ינא יכ ועדיו ספהירחא סכתונפב ןוע ריכזמ

 יה ם יפו, ים 6 1 א 5/5

 ץרא 1%-- ץראמ 72 -- ץראא 1 -- ץרא לא 150.  ץרא לע סורתפ
 018 9, סרתפ 4. לא 93,150 2 255,200, 4.

 םכתרכמ 18, 91, 96, 107, 136, 223, 384 -- םכתרוכמ םבירצמ 6
 הלכממ <

 1%. הלפש - - ןמ ; 109,125. | ןמו 80. | תכלממה 76,
 184. - הלפש היהת , 93. | אלו -- 1 , 182, 204 -- אאלו 1.
 אשנת 30, 94, 109; 145, 182. 294 -- ת 2" טק.ז4. 107 -- א ,+

 דוע .95.252. - .םביטעמהו 14. תירודה = תרואר 20.

 16. דוע , 196. < תריבל ,80.  חטבמ 96. | ריכזמל 6.

 םכתנפב 19, 28, 72, 102, 10ֶקָ, 100, 120, 178, 196. 4 הוהי

 ינדא ₪ 76, 177, 181,182, 384 --- םכיהלא הוהי 120,178. | ינדא ,
.24 ,196 ,150,170 ,144 ,136 ,125 ,111 ,10 :95 ,24 :10 

 17. עבש| 20 ראלב
 18. םבדא ,96. | רצאנדכובנ 116, 154 -- רצאנ דכובנ 6

 < 178, 224 -- רצאנדכבנ 96 -- רצנדכובנ 1,153 -- רצנ דכובנ 50 -
 רצאר דכובנ 155,159,198.221,258,260, 264,204,691 --רצרדכובנ

 29 -- רצר דכובנ 125 -- ר טק.:ג. 72. ריבעה 258, 1) 210

 10166 1 תרא ; 4-- לכ תא 4 הדובע 4, 6 2

 125,150, 155, 224, 227, 252, 253, 2600 7. הלודג 1 4,

4 150 ,130 ,120 ,126 ,12% ,112 ,106 ,100 ,0( :94 2( ,28 ,23 

 1 55, 182, 210, 227, 210, 253, 258, 260, 264, 271 4, 288 1 ; קזנםס

 67, 82, 1- רוצ 50, 93: 94, 112, 129, 4. חרקומ 50 2

 112,150, 224, 204. | ףתכ -- ןקז 1:6. הטרמ 115,126 --ה,

 12%.  היהי 150 -- התיה 6. ול -- אול 4. = רוצמ 1

 ה הדובעה 1, 4, 9

 10, 154, 224, 279, 284, 286, 1. דובע 4

 19. ןתונ 50, 106, 112, 12%, 120, 150, 227, 258.
 רצאנדכובנל 96, 154: 294: קזוחס 128 -- רצאנ דכובנל 120 ---

 רצנ דכובנל ףס -- רצאר דכובנל 72; 150, 155, 178, 198, 258,

 691 -- ץראר דכובנל 158 -- רצרדכובנל 250 -- רצר דכובנל 5.
 תרא ,11ף. | היאשנו 14%. - הנומה 1, 4, 28, 40, 60,

%,, ,154 ,150 ,128,120 ,116 ,8 ,106 ,96 

 182, 210, 224, 23, 28, 260, 264, 24 ; קזותוס 141, 4

 ונמה - זזבו טק. 8. 89 -- וזבו 96 -- | (טק.זג

 הזיב 50, 3: 6, +, +, 260, 4.

 רכש -- ללש 6.
 20. ותלועפ %), 93,96,112,12,150,158, 224,253, 5

 264. | יתתנו 160 -- ויתתנ 224. | תא \ 28. | םכואנ 28.  הוהי

 ינדא <> 2 ינדא , %.

 21. .חימצא -- םכיקא 24.
 ו ,9- ןיתא 4

 ןרק -- ר קזגחוס ל ף9- | ךלו -

 2. ולילה 1, 2, 4, 23, 28, 20, 40, 01, 94+, +
 128,130, 178, 246, 251, 253, 208, 260, 26, 271 2. הה ,1%8--

 קזותוס הי 4

 1. םכוי 1"-- הוהו שכוי -
 הוהי :, 4 שבוי 5

 4. אבו 4. ברחה 6.
 קזותוס 130. | הנמה 72, 258, 200, 26+

 גו6,128,14ו,15פ,168,ו78,1פ5, 225, 243 --היתודוסי 280

 רו. 6% --רו ל 9 4
 ברו ן 0-4" 2 7% 6.

 ןנע -- לפרעו ןגע 9- 0 + ,ןוו ייו*

 לופנב 2%, ָףָנג 112,150, פג
 היתרסי 2, 4, 99 4

 ל. םבשפותב 244.  ךב \ 16. ףכב 1,18,19, 30, 50, 60, 2
20 ,10,110,111,112,116 ,107,108 ,106 ,96 :95 :91 ,80 

100,209 ,181,182 ,172,178 ,170,171 ,151,154 ,146,150 
 227,244: 5 260, 264, 271 4, 283 /\, 204, 84, 659 'ק, 666,

 691 : קונוס 126 -- ך 0ק.13. 28 -- ףפכב 355.  ףתכ ---ץורת ,
 60. ץורת , 144 -- ) \ 107, 168, 181, 182, 221, 224, 1.

 ףתכ 00.18. 173--כ קעותס 2 4. םכנעשהבו -- נ , 4

 תרדמעהו -- מעהו (טק.145 154 -- מ \ 224 --) 80 -- ד קוס *

 96 -- רדמעהו םבהל 4

 8. רמא , 6. ינדא הוהי < 4, 4. ינדא ,\ 100 0.

 הוהי א - איבמ 515 4. ברח 72 -- הער -

 9. התייהו 158. | םכירצמו ז07. = הממש 96. | הברח 4.
 ינא ,109. | רמא [טק.עג1= 4 רואי 10, 28, 50, 80, 033 2%

 125,126, 120,150,177, 5 264, 204 -- (סעז6 רואי 4.

 יניתישע 96 ; קזגמגס 260 ; םטתס -

 < 10. ךילע קננתס לאו -- ו , 129 -- לאו םבכולש -
 ךראי 28, 107, 136, 258, 270, 281, 286 7% 659 - ךירואי 2

 12%, 126, 170, 226, 264 -- ךרואי 0. ץרא ,0- רברחל

 10, 28, 80, 5, 113, 136, 18!, 226, 251, 384 -- זררוברחל ובחל

 106. | ברוח 50, 3, 112, 125, 120, 150, 252, 28, 260, 264,
 271 4, 278, 2- הממוש 2 לודנמממ 19,110, 112,

 126,173,264- - הנופ 515 76 -- הניופ 3- דע 0
 168, 294: 384 -- קנס לעו 9. ליבג 20 -- ב קוס ב

 זז. הב רבעת 1%"-- הנרבעת 1.  רבעת 1%: 2%"--רובעת 2
 וי יהב וי 1 לר -- םשת אלו לר זז אלו -- ו ,6-
 ול (-רא ז" 4 10 -- 5.107. = ץרא , 30. (םכירצמ \ 04
 צ טק. ג. 96 -- ברוח תוברחל םכירצמ 150. = תרומשנ , 109 -
 זרומשמ 224. | תוברחנ 150 -- מ , 18.80. | ןיהת 4 -- הנייהת
 1; 18, 60, 72 23 106, 10ֶקְ, 108, 10, 1ו0,11,- 6
2 ,179 :177 :150 ,192 5 ,1 
 195, 210, 223, 224, 22%, 244, 251, 260, 264, 1 קחמתס 141,

 155, 2523 1006 01, 94, 5% 1 5 םביעברא -- כ \
 :סז.  הנש ,,- יתוציפהו 4, 19: 60, 95% 6
 126,108,112,12%, 140,178, 227, 244, 28, 204 --יתציפהו 1, 2
92 ,,,,+,, ,82,102,107,110,113 ,72 ,60 ,20 
2 ,249 ,22% ,224 ,223 ,16 ,191 ,182 ,180 ,177 ,168,170,173 
 279 3 קונוס 4 -- י'תוצפהו 1, 226 -- יתוציפהו יתתנו

 194.  םבירצמ תא -- שבתא 6 תרא 2% 80 -- ץרא תרא
 14 םכיתרזו 108, 128, 22% -- םכתריזו 40, 93: 95 7

 שכיתיריזו 50, 106, 154, 182, 224, 2%2 --םביתריזו 141 -- םכתירזו
 "84. - ץראראב

 13. ינדא הוהי < 4,18, ספ, 100,111 -- םביהלא הוהי 0.
 ינדא , 129, 224 -- הוהי 108. | םכירצמ ארשי 96. = םכימעה --
 םביוגגה 28.  ןכ א 196.  וצופנ 72,093, ,,,,,,4

 196, 258, 0% 264: יוומס 94. םפש 18, 204 --הבש קזוווס
 14. םכירצמ - - יתבשו , 23. = תובש , 4. = םכירצימ 06 4

 יתובישהו ף3, 108, 126. + 264 -- 'תבישהו 76, 8, ף1, 106,
2 .1789 ,177 ,172 ,170 ,155 150 .149 ,136 ,125 1150 114 
 11, 244, 251 ; קוווחס 82 --יתובשהו 19. 226, 2%1,2%8, 0.

 םבתוא 106,112, 178, 264, 283 קזומס 177 -- םכ ,3,
0 



 4% אא

 יתתנו ! אנ ןומה תא יתרכהו :כירצמ זועמ ןיס לע
 עקבהל ;דיהת אנו ןיפ ליחת לוח םכירצמב שא
 ולפי ברחב תסב יפו ןוא ירוחב : םכמוי ירצ ףנו

 םכויה ךשה סחנפחתבו : קדנכלת יבשב קדנהו
 ןואג הב תבשנו םסכירצמ תוטמ תא סכש ירבשב
 ! קדנכלת יבשב קדיתונבו קדנסכי ןנע איה קדזע
 ! הוהי ינא יכ ועדיו שכירצמב סכיטפש יתישעו
 שדחל העבשב ןושארב הנש הרשע זרחאב יהיו

 עורז תא שדא ןב :רמאל ילא הוה' רבד היה
 תתל השבח אל הנהו יתרבש זכירצמ ךלמ הערפ
 ! ברחב שפתל הקזחל השבחל לותח םושל תואפר
 ךלמ קדערפ לא יננה קדוהי ינדא רמא הכ ןכל
 תראו קדקזחה זרא ויתערז תא יתרבשו םירצמ
 יתוציפהו + ודימ ברחה זרא יתלפהו זררבשנה
 יתקזחו ! תוצראב םיתירזו סכיוגב שכירצמ זרא
 יתרבשו ודיב יברח תא יתתנו לבב ךלמ תוערז תא

 ! וינפל 'ללח זרוקאנ קאנו קדערפ זרוערז זרא

 זרערפ ?רוערזו לבב ךלמ זרוערז ץרא יתקוחהו

 ךלמ דיב יברח יתתב הוהי ינא יכ ועדיו הנלפת

 יתוציפהו : שירצמ ץרא לא התוא קרטנו לבב

16 

7 
8 

19 
20 
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22 

23 
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26 

 ו

 א
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 ! קדיתודסי ופרהנו הנומה וחקלו םשכירצמב ללח
 ף תירבה ץרא ינבו בוכו ברעה לכו דולו טופו שוכ
 6 יכמס ולפנו הוהי רמא הכ |! ולפי ברחב שכתא

 ולפי ברחב הנופ לדגממ הזע ןואג דריו סכירצמ

 7 זרוצרא ךותב ומשנו | ! קדוהי ינדא םשכאנ קדב

 ! ;דנייהת תרוברחנ שכירע ךותב וירעו ץרומשנ

 8 ורבשנו שירצמב שא יתתב ?דוהי ינא יכ ועדיו

 9 ינפלמ טטיכאלמ ואצי אוהה כיב |! קדירזע לכ
 קרלחלח קדתיהו חטב שוכ זרא דירחהל טכיצב
 גס רמא הכ  ז קדאב קרנה וכ םכירצמ .םמשכ םכהב
 דיב פירצמ  ןומה - תרא .יתבשהו | קדוהי \ ינדא
 זז יצירע ותא ומעו אוה : רבב ךלמ רצארדכובנ

 לע שתוברח וקירהו ץראה תחשל םפיאבומ זםכיוג
 12 זכירא'י יתתנו :ללח ץראה זרא ואלמטו םשירצמ

 ץרא יתמשהו פכיער דיב ץראה תא יתרכמו הברח
 11 רמא הכ : יתרבד קדוהי ינא כירז דיב האלמו
 םכילילא יתבשהו םכילולג יתדבאהו קדוהי ינדא
 יתתנו דוע קדיהי אל שכירצמ ץראמ פצשנו ףנמ

 14 יתתנו סרתפ תא יתמשהו ! כירצמ ץראב הארי

 יתמח יתכפשו ! אנב שכיטפש יתישעו ןעצב שא 5

 ג תם יז 2.1 ם סע ונסו 3

 ףונו 28, 102,112, 126,150,158,11%, 268 -- ₪16 תנו 4,

 ירצ -- ירש 2%0,252,2521 -- 4 [טק.28 1. /

 17. יפי ספ 120.  תסביפו 850 14

 22%, 227, 228, 242,260, 100 ; םטתס 1%5. | ןלופי 2, 150---

 ולפת 2%0. - המהו 4. |

 18. ירבשכ 158. תטמ 1זָג,251 -- תוטומ 1 93 2

 150, 246,283. תכשנו קמתס 158. הב --םכש 30.  ןואנ תא

 20 הזוע 28,112, אוה 4: 289 178: 12

 260, 271, 279, 28, 284, 286, 100 ; 016 154 -- איהו

 ןנע . 93 -- ץגגנוס ןבע 150. = ונסכי 194.  'היתנבו 2 4 30 2%

7 28,410 6, ,113,114 ,102 ,96 ,94 :93 ,01 ,82 

.4 ,265 2 220,201 ,210 ,178,182 :159 

 20. העבשב 10ק.,185 1 -- דחחאב 4 הוהי , ל

 44 601. 20 20 הת, 008. 20 , .

 21. םכדא ;96. | חרא ,1 -- התא ?ס -- תא ןכא 224. עוז

 29200 הר םכירצמ ךלמ ,145. | הנה 2%

 השבוח 112,150 -- השבי 182 -- תשכח 96. | תואופר 4, 9 22

 96,172,126,145,182 -- תאופר 80, 3,115,154: קננתס 1

 םכושלו 150. | לותיח 96,150. - השבחל , 96. | הקזחלו 4.
 שפתל גת. 46. 139 -- שופתל 2 0 4

 22. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 28. | לא , 28. | הערפ ,4.

 תרא :" 195. | ויתועורז 4, 89, 96, 112, 126, 150,264 --- ויתעורז

 1, 23, 28,72,93.114, 226, 260 -- !יתוערז 1789, 4 2658, 10

 282. .  תרא 2"-- תאו 28,96,101,1%0,182, 224. - ןיתלפה]
 קותגס תא 3%, 96 -- תאו ברהה 1

 23. יתצפהו 20, 91, 116, 226, 253, 271, 288, 601 --יתוצפהו

 2נ 24. 8, 9, 100, 101, 130, 144, 4, 175.76, 0

 250, 209, 400 1 -- 'תציפהו 3, 23, 28, 40, 2, 94, 102, 13, 0

229 4 260 ,252 ,251 ,210 ,182,105 ,160 ,150 ,155 :115,150 

 2.2. םםיתרזו 100, 102,195, 243, 269 -- םבתירזו 2, 20

2 :279 ,242 ,227 ,210 ,168 ,144 ,130 ,99 :91:93 :72 ,30 

 286, 288, ךסס 1, 659: קתחמס 82 -- םכיתיריזו 96, 154, 252 ג

 קוונתס 1 י :

 24. תרועורז 1, 4, 28, 72, 91, 93, ,,, 2
 224, 251, 28, 260, 264 -- תעורז 15, + לו 6% 260--"

 תועורז 1, 4, 28, 72: 01, 93, 94+ +, 2

 258, 264 -- תעורז 42 195,260. | הוערפ קונתוס 130

 -- הערפ לבב ךלמ 29. | תוקאנ תא 180. | ינפל %
 25. תערז 89 -- תועורז 1, 4, 23, 72, 01, 933 9 1

 126,150,178,182, 253,258 -- תעורז 113, 154, 253, 260, 204. י

 לבב 1*--יתתנו לבב 14%. = תערז 10, 115,126 -- תועורזו 4,

 23: 28, 72, 6,112,114,150 2 250, 200, 264 -- תעורזו

 93,113.154. | הערפ ₪ק.ז48 140 -- לבב 96. | יברח תא
 30, 72:91: 96:99, 228, 20, 263, 28, 260, התא 2, 2

0 .126 ,116 ,102,114,115 ,04 ,91 :72 :10 ,28 

 176, 224, 253, 28, 260, 27ז, 284 -- והא - לא -- 7 10

 155נ 269, 271 4, 288, ףסס ; קזנגס 4 0

04 ,226,227,253,258 2 ,154,172 ,112,140,190 9 2 

 260, 271 ה 3 (סע6 119 -- היתדוסי 22, 72, 102, 113, 6

.4 ,240 ;65 1 

 5. לב 269 2710 2% 200.

 ולופי 112, 4

 6. הוהי 1%-- הוהי ינדא 1, 2: 4. 23, 89, 96, 139, 150. 0.

 בוכו -- שוכו 20. | םכתא םוע 1

 יבמוס 28,112,150,182. | דרוהו ף3. - ןואג -- לואג 4. | הווע
 28,112,1ף0, 226 -- קווותס אזע 11%. | לודגממ 112. | לפי

 הב -- םכב 158. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 154. | ינדא ,-
 הוהי -- םכיהלא 4

 7. ערמשנ 220. רוברחמ 96,182. | הניהת 126,260 42
 9. ינא . 145- הירזוע 96,112, 9.

 9. םכיכלמ 96. | םםויב 17, ,,

 246, 200 ; קוס ף9-

 זס הכ טז ינהא הוהי < 222: = הוה" 20.  תבשה

 ןומה -- ןואג 246, 253. = רצאנדכובנ 72, 96 -- רצאנ דכובנ

 1 <8, 224 -- רצנדכוכנ 141,154 -- רצאר דכובנ 178,198, 64

 = יףצרדכובנ 4
 ו

 זז. אוהו קתתס 115. יצרע 139. | םכיבאומ < ז.  ןקרהו 2
 -ך נק. 8 93.  םכתברה 72,102, 112,154, 224. | םבירצמ

 :-.םכירצמ ץרא 1.  חראא ;.
 12. םבירואי 1 ז 2,150 ; קנס 139 -- (סז6 םכיראי תא 1

 יתומישהו ף6, 112 -- 'תמישהו 80, ָףָב, 150, 258 -- יתומשהו

 האולמו 4: 80, 96, 112, 149, 150, 182, 224,
 םבידו 0766 240 -- םכיער 4

 222 ןסס.

-139 10106 ; 264 ,200 ,252 

 ינא יכ 1.94.

 14. הכ יכ 115,224. - רמא 58 4. םבילוליג 4: 93,

 14: קזנתס 91. = ףונכ 5 זז

 188, 19, 182, 224, 249, 0% 202. םבירצמ ץראמ -- םכירצממ

 14 אלא 4.

 14. יתמישהו 1 260, 264, 279 -- 'תומשהו 4

 283 -- ינא יתמשהו 1 םוהתפי ץרא זנפ == םורת 1עו 2 ל

2 1009 , ,6( 94 :91 :82 ,72 .67 95% ,20 ,28 ,24 ,23 

.144,149 ,141 ,113,114,116,120,128,110,130 

 צל 176,178,182, 210, 224, 22%, 227, 230, 241,246, 0

 260, 252, 253: 254: 258, 260, 264, 270 ןעוצב 4, 29

 28, 96, 102, ,, 178, יתשעו 4 אונב

 112,111,1ף0,182 -- ומס אנכ 11% -- ףונב 4

 ז 5. ןיפ לע -- ןיסב פג. | | ןועמ 145,150 ; תטתס 158 --ז טק.

 186 126 --) . 1 -- קמתוס ךועמ 0. תא 1. אונ 30

 11ף,182 -- אונ5מ י

 16. לח 2%, 259,260. | לחת 1,253, 258, 260 -- לוחת 6
2 1 159 ,154 ,116 ,112 ,96 932 ,1( :89 ,72 ,30 

 210, 224, 227, 24, 250, 252, 264, 270,271 4, 65 'ק, 6סז ; קזווהס
 3,115,126, 128,130,141,144, 150,158 -- 08 175.  ןפוז--
 ם ₪ק.ז45 140. אונו 40,112,115,150,182 ; 0 93 - 1
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 ,יכ ויתוילד ךראב ולדגב ףיו : םיבר םיוג לכ 7

 והממע אל םכיזרא : םיבר שימ לא ושרש היה 8

 זכינמרעו ויתפעס לא ומד אל טכישורב םיהלא ןגב

 קדמד אל םיהלא ןגב ץע לכ ויתארפכ ויה אל

 והאנקיו ויתוילד ברב ויתישע הפי | : ויפיב ולא 9

 הפי ןכל ! שכיהלאה ןגב רשא ןדע יצע לכ גס

 ןתיו המוקב תרהבג רשא ןעי קדוהי ינדא רמא

 : והבגב ובבל שרו כיתובע ןיב לא ותרמצ

 ועשרב ול קדשעי ושע םשיוג ללא דיב והנתאו 11

 והשטיו םכיוג יצירע כירז והתרכיו = : והיתשרג 2

 הנרבשתו ויתוילד ולפנ תויאג לכבו שכירהה לא

 ימע רב ולצמ ודריו ץראה יקיפא לכב ויתארפ

 זכימשה ףוע לכ ונכשי ותלפמ לע : והשטיו ץראה 3

 רשא ןעמל :הדשה תיח לכ ויה ויתארפ לאו 4

 תא ונתי אלו לכימ יצע לכ שכתמוקב והבגי אל

 תם סע1 סא ₪

 7. ףיו 4, 23; 30, 91: 99 4. ךרואב 28, 10, 264 --

 !0ת6 ךדאב 30. - לא -- א טס. 48 4. ב

 8. והוממע 29: 72, 91, 96, 112, 0 %) 150 7%

 180, 182. 224, 220, 251, 253, 254, 268, 260,270 ; קזננתס 94, 1.

 םכיהלא -- (11) - - םבישורב , 180.  םכישרב 89.
 20. אל 2"--- אלו 5. לא , 6 -- לע 72. ויתופיעס

 96, 158 -- ויתפיעס 28 -- ותופעמ 12 114,120, 150, 8

 226, 246, 2ף1 ; קזוחס 1 םבינומרעו 4: 23: 935 2. 1142

 126, 150, 168,282 ; קזומס 82. אל 3". 28. | ויתאראפב 171--

 ויתארפ 168 -- ויתוראפכ 93, 96, 1ף9, 301 -- ויתוראפב 112 ----

 ויתראפב 260 -- ויתראפכ 1, 23, 28, 3090 זס
6 ,205 ,195 ,182 ,178 ,175 14 ,154 1102 1202 1102 1020 

 210, 224, 252, 260, 270, 207, 400, 664 -- ויתוראיפכ 264. = ןיפויב

 91:96. 150,159: קזוומס 126 -- קצותוס וופיב

 9. ויתישע -- ויתי (טק.145 140 -- קזנמס יתישע 1%, בורב

 4: 96,112,126,10, 224,260, 264.  ויתילד 72 227, 1

 258, 260. = והואנקי 3.112, 251, 651 : קזומס 126 -- ןהואינקיו

 96.  רשא , 224. | םביהלאה ןגב -- םכיהלאהא 91. | םביהלא 2

 2: 4: 30: 89, 145. 150,154,173, 251 -- לאה [טק. זג| 4

 10. הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 28. = תחבג 260.  .המקב 8
 117,116, 259, 4. לאו 4 םכיתבע 2, 23, 28, 20, 0 2

 82, 80. 93: 1 ,,,, ,,ָ,,,ָ 

1 260 ,258 ,253 ,252 ,226 ,228 ,210 :178,195 :175 ,168 

 והבגב קגגתס והובבפ 6.

 1:1. והנתיאו 182 -- א !טק.תג< 12 ליא 3, 28, 0 67, 2,

7%,ָָ .139 ,114,128 ,113 ,101,102 ,93 

,600 ,10017 ,288 ,271 ,270 ,258 ,251 210 ,180,195 

 השע 1,23, 30, 80, 93, 96, 116 72

 172: 182, 224, 225, 268, 260, 264 356, 61 ; קזנתוס 1, "4

 201. ושעי סעונתגבס

227 8606 ,172,173,175,176 ,159 ,130 1284 ,115 .114 ,112 

 230, 246, 270, 2881, 280, 300, 659, 664: קח תס 72. | והתשרנ

 3: 4: 99,100,114,130,149.175,179,182,1;24:72פ5, 22%, 227,
 230, 254, 270 -- ' (טע. צג 82, 1

 12. והותרכיו 89, 112, 154, 178 : קזוווס 82,126 -- והתורכיו 6
 -- ותרכיו קזגופס 99. | םבירזא 30,96.  והוששו

 קחותס 126.  תויאיב 149, 14,24 ויתילד 2%3- = ויתורואפ 90

 -- ויתוראפ 112,150, 264 ; קזומס 1 39 -- ויתורופ 283 4 --ויתראפ

.93 ,01 80 ,82 ,72 ,10 ,20 ,28 ;24 :27 :1 ,2 ,1 

 116,126,,115, ,,, ,5 -, 

 206, 206, 210, 224, 225, 228, 240, 2%2, 2%8, 288, 2טְֶד, 100, 101,

 601,602.  לכבו 22%.  ץרא 224 -- םכומ
 והושטיו 96, 112, 150, 154 ; קזוווס

 13. לעו - לאו -- לעו 1, 180, 198 -- קזומגס לכו 4.

 ויתורואפ ף6 -- ויתוראפ סב, 112, 198, 264; קזווווס 1גֶפ -- אר טק.

 ת81. 82,128,140,141 -- |'תראפ 1, 2, 3, 23, 28, 20, 40, 72,

 ף1,94,102,וו4,1ו5,116,ו20 ו +7

270 ,2%2 ,228 ,227 ,22% ,200,210 ,20% ,182,165 ,178,180 

 ויה , 115.  הדשה תיח -- םכימשה ףוע 1%.

 וליצמ מ

400, 01, 02. 
 תריח , 4 -- ל ְ

 14. םכתמקכב 2, 3 178, 182 -- םכתומוקב : --ק (סזש מ

 םכתומומב 99 -- ןתמוקב 96 -- ב . 54-
 260 -- לא 251. לא 1%-- ?ע 10%

 96, 112, 149,150, 155, 172, ב, 242, 204, 2

 תא ,\ 30, 90, 1409,

 םכיתובע 1, 4,

9, 270, 271 4: 

 64 א 0 ₪ 2 ₪

 ועדיו תוצראב סשתוא יתירזו שכיוגב שירצמ תא

 ! ;דוהי ינא יכ
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 ז שדחל דחאב ישילשב קדנש הרשע תרחאב יהיו
 2 לא רמא םכדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד היה

 זרימד ימ לא ונומה ראו שכירצמי ךלמ דערפ
 4 שרחו ףנע הפי ןונבלב זרא רושא הנה ! ךלדגב
 : ותרמצ קדתיה :פכיתבע :ןיבו קדמוק הבגו 'רצמ
 4 ךלה היתרהנ תא והתממר סכוהת והולדג שכימ
 לכ לא קדחלש קריתלעת תראו קדעטמ תרביבס
 ף הדשה יצע לכמ ותמק אהבג ןכ לע : הדשה יצע

 שיממ ויתראפ קדנכראתו ותפערס קדניברתו
 6 סכימשה ףוע לכ וננק ויתפעפב + וחלשב שכיבר

 ובשי ולצבו הדשה תיח לכ ודלי ויתראפ תחתו

 צב ₪ 2

 26. יתצפהו ףז,113,116,171, 19% -- יתוצפהו 24, 29
 ף4 99,100, זס 128,130,141,144,154,227, 210 42 269, 4

 סס 1 --יתציפהו 2 82: 03, 102,115,120, 150,182, 02
 224,226, 2ף1,258,260,271,283.  םכיוגב , 4. | םכתוא יתירזו
 -- םבותירזו 149: 253- | תרז 102, 254 --י'תיריז| 154, 1689 2

 22% -- א תירזו 93- םבתוא 93 --- ) \ 25 42 23: 30, 72: 92,

 113, 114, ד, 116כ 126, 141,150: 154,159, 172,195

 260,283;261:258. - תוצראב 1.

 1. הנש , 253. | 'שלשב 2%9,260,82,17%.- | תרחאב 9.
 שהוחל 28. הוי,30. .

 2. רמא , 89 -- רומא 112, 224 -- 515 11%. | ךלמ ,%.
 אונומה 158. - לא 2%-- לאו 72, 11% -- תא 03. | ךלדוגנב

 קנווס 6. |
 4. זרא -- ר/ (סצש 7 4. הפי , 3. שרוחו 112,

 לצמ -- לעכ 4. המק 96,113,168 -- ) 1טק.146 67 -- המש
 18.  םםיתובע 23: 29.2 96, 112, ,,,+ 2

 226, 2%2,2043 קמומס 91,139.  התייה 155--היה 96. ותרמצ

 -ר,+
 4. והלדג 1, 4,289, 70, 82, 8, 102, זזח, 116, 130: 14

 173,182, 198, 224, 225, 264,300. | םכהת זז. | והתממור זו

,112,115 ,99 ,96 :94 :93 :91 ,72 ,30 .20 :23 ,3 ,2 

2 ,251 ,240 ,246 2 ,76,182,195,210,224 :150,154,172 

 253: 258, 260, 264,270: מס 0 1- תאו 83
 תטתס 6 התורה דד: 3: 235. 722 01, 032 00, 11720 120 0

 154, 158, 224: 249: 2 204 ךלוה 40, )1, 96, 112,114,

 172,2589,260,264,270. - תוביבס 2, 3: 23: 24, 20: 67, 13

,130,141,144 ,126 ,1127 ,102 ,100 99 :96 942 :92 

;242 ,210 ,227 ,225 ,224 ,210 ,178,195 .172,175:176 ;155 

,281 ,271 ,270 .260 ,264 ,260 ,258 ,254 ,253 ,252 ,250 
 היתולעת 23. 93: 96, 112, 126, 150, 168, 182, 226, 243: 253,

 260, 264: קמומס 139. - לא -- תא 115,251; קתחתס 28--ל
 טק. 4. 14

 ₪. ןמ םגג 72 -- ?ב.150: .  ההבנ 1, 060 116, 180 154
 253,659: קנותס 115 -- א . 126, 155 -- אוהבג 182.  ותמוק 2,

,112,115 ,102 ,96 ,94 :93 :91 :89 ,82 ,72 ,10 ,24 

12 ,176,178,182,195,210,224,243 1-5 

 252; 2523, 259, 0 264, 270, 271 ג ; קזנמס 113,14ז.  הנברתו

.260 9 250 ,249 ,172 :150 ,158 ,96 :80 ,72 :20 .28 :4 

 ויתופערס 96, 112, 115, 140, 150,158, 1 204 ; קזומוס 9

 -- ויתפערס 1, 2: 3: 230 24, 20, 10 5% 82 809 91:93: 9

,6 , .144,146 ,130,141 ,128 ,116,126 ,100,114 

 168,173, 175,176כ 178,180, 182,105, 198, 210, 224, 226

1 270 ,260 ,200 ,24 ,2%1 ,262 ,260 ,246 ,2423 ,242 ,227,210 

 284, 286, 288, ףסס '1, 601, 602, 659 'ק;כ 1. ותראפ 24, 203

0 ,,,,,,ָ ,144 102,113,114 .100 ,94.99 

.7 100 ,288 ,284 ,271 ,270 ,260 ,2%4 ,261 ,246 ,243 ,227 ,226 

 602, 659, 663 -- ויתורואפ 93, 96 -- ויתוראפ 112,150, 158, 264 ;

 קוס 139 -- ויתארפ 176 -- ותארפ 24

 6. ויתופיעסב ף6, 149, 180 -- ויתופעסב ;, 2.

 ויתראפ - - , -
 ףוע -- יצע -.

11 

 תרויח 6-

 - - וננק
 וננוק ,ף6, 150 ; סח 164 --נ 1" קחחוס ב 4

 םכימשה , 178. | ויתורואפ 96 -- ויתוראפ 2

 תרוח לכ -- תרוח םבימשה ףע לכ 3.
 וליצבו 96, 15



 4 זז

 וילא תרמאו שכירצמ ךלמ ?דערפ לע הניק וש
 חגתו םכימיב םכינתכ קדתאו זרימדנ זכיוג ריפכ
 ! שכתרהנ שפרתו ךילגרב שכימ חלדתו ךיתרהנב
 יתשר זרא ךילע יתשרפו קדוהי ינדא רמא הכ

 ךיתשטנו : ימרחב ךולעהו פכיבר פימע ללהקב 4

 לכ ךילע יתנכשהו ךליטא הדשה ינפ לע ץראב
 ! ץראה לכ תריח ךממ יתעבשהו פכימשה ףוע
 זרויאגה יתאלמו שכירהה לע ךרשב תא יתתנו
 זכירהה לא ךמדמ ךתפצ ץרא יתיקשהו : ךתומר
 שכימש ךתובכב יתיסכו : ךממ ןואלמי םכיקפאו
 חריו ונפכא ןנעב שמש םכהיבככ זרא יתרדקהו

 זכרידקא םכימשב רוא ירואמ לכ :ורוא ריאי אל 8
 ; קרוה' ינדא םפאנ ךצרא לע ךשח יתתנו ךילע

 זכיוגב ךרבש יאיבהב שכיבר שכימע בל יתסעכהו פ
 ךילע יתומשהו |: שכתעדי אל רשא זרוצרא לע ג0

 יפפועב רעש ךילע ורעשי שכהיכלמו שכיבר כימע

 שכויב ושפנל שיא שכיעגרל ודרחו םכהינפ לע יברח
 : ךתלפמ 11

0 

>) 6. 

2 

 . ךלמ ברח הוהי ינדא רמא הכ יכ

 16 6 א 1

 לפהילא ודמעי אצלו םכיתבע ןיב ללא םשכתרמצ
 לא תומל ונתנ זכלכ יכ זפימ יתש ללכ שכהבגב
 ! רוב ידרוי ללא םכדַא ינב ךותב תריתחת ץרא
 :5 יתלבאה הלאש ותדר סכויב הוהי ינדא רמא הכ
 ואלכיו קריתורהנ ענמאו שכוהת זרא וילע יתסכ
 קרדשה יצע לכו ןונבל וילע רדקאו שכיבר סימ
 16 ידרוהב סכיוג יתשערה ותלפמ לוקמ : הפלע וילע

 תיתחת ץראב ומחניו רוב .ידרוי תא הלאש ותא
 17 זכג !םכימ יתש לכ ןונבל בוטו רחבמ ןדע יצע לכ
 ובשי וערזו ברח יללח לא הלאש ודר' ותא שה
 18 לדגבו דובכב הככ תימד ימ לא + םיוג ךותב ולצב

 תיתחה ץרא לא ןדע יצע תא תרדרוהו ןדע יצעב

 הערפ אוה ברח יללח תא בכשת זכילרע ךותב
 ; קדוהי ינדא םכאנ הנומה לכו

 ₪6 ו א

 ז דחאב שדח רשע ינשב הנש ;ררשע יתשב יהיו

 2 שכדא ןב !רמאל ילא ;דוהי רבד קדיה שדחל

 לב 18 .ת6:6 אתו

 249, 258, 260 -- תימדינ 96 -- התימדנ 28,150 ; קז1!\ס 250 ---+

 יתימדנ 4. | םשםינתכה תאו + ןינתכ 150, 4. הנתו 2

 קזותוס 89, 158 -- קנס חזתז 141.  ךיתורהנב 67 9

72 ,+ ,126,128 ,112 ,100 ,99 ,96 :93 

; 100'1 ,264 ,260 ,2%8 ,22 ,240 ,242 ,230 ,224 ,19% ,182 ,176 

 קתמתס 82. | םכימ ךילגרב = 96. | םכימ ₪ 28. ךלגרב 8
 82, 80,100, 2%2,2%3,260,264- | סופרתו 116,144 -- ספרתו 1,

1090 ,99 ,96 ,94 ;92 ,91 80 ,72 ,67 ,20 ,20 ,28 :22 

 נז ,120,128ו 141, ז10,1 0104, 55.9, 168כ זה לו

,280 ,1 288 ,4 271 ,270 ,260 ,28 ,227 ,226 ,22% ,198 ,176,180 

 2001, 659. םכתורהנ 2, 2, 23; 24, 20, 67, 89, 91, 03: 90; 1%

2 ,172 ,155 ,150 1440 ,141 ,129 ,110 126,128 ,102,112,116 

 195, 210, 227, 210, 242, 243, 260, 262, 264,270 --קוגתגס םכיתורהנ

 96 -- קוס םכתרהנב 1
 2. הב יכ 139 -- קומט יכ 93. | ינדא , 126 --ינדא% 4. תא

 2-2 םיפוברו

 4. לע -- לא 198. - הדשה -- המדאה 40. ךלטא 5.
 ךיתנכשהו 180. | לכ-- לע 28. - ריח לכצש 0

 לכ תיח לכ 6.
 5. תרא , 96,168.  ךרשב קוס ךרטב 96. לע -- לא 6.
 םבירהה -- ץראה 2 תויאיגה 4,114, 154, 15%, 182 -- /רא

 תואיגה 96. | ךיתומאר קנגתס 251 -- ךיתומר ,2

 101,112,116/130,119,141, + ,, 

 195: 227, 20, 271, 283 ; קת1תגס 128 ; (01ו6 67, 11% -- ךיתמר

-, | -- 224 :159 
 6. יתקשהו 28, 40, 2 2 96, 102, 113,126, 9
 178, 227, 252, 2ף8, 281 --תקשהו 4 ךתפצ ךיתומר 96 --

 ךתנפצ :. לא --א ₪. 0 82,93. - םביקיפאו 1 5 5%
,20 ,115,116 ,06,102,112,113,114 ,93 ,72 :20 

0 ,2585 2 2523 ,225 ,224 ,178,182 ,172 ,158,159 ,155 :154 

 264, 260 271, 6ף1 ; קזנזוס 82, 04, 141 -- םכקיפאו 89. | ואלמ*

"9 
 7. יתסבו 0, 72, 226, 2%3, 258, 260, 264, 286 -- יתיסיכו

 10 -- יתפיכו 1 -- תיסכו 3- | ךתבכב 28, 149, 178, 251 ; 'קזנתוס

 1:6-- ת 0:6 ם 89. | םבימש -- םכימש ץרא 3- יתרדקהו

 --ר ₪6 מר 128 --ר ,17%. | םכהיבכוכ ז, 4, 23, 72, 82, 2

5% ,150 ,158 ,154 ,150 ,144 ,141 ,116,126 ,116 ,112 ,96 

 182, 243, 249; 252; 355- | ונפכא , 28. | אלו 28. ןרא 1.
 8. לכו 4. | יראמ 72,113 -- ירואנמ 173. -  רוא ,

 םכרדקא 40 -- ר ; 89.  ךילע ךל 251. = ךשוח 2 לע--
 ע 00 8 2. הוחי ינדא -- םכיהלא הוהי 72. = הוהי -- םביהלא 6.
 9. םביבר , 126 -- אלו םכיבר 195. | יאבהב 91. | ךרבש תא

 2ף0 -- ךרכש 1.
 10. יתמשהו 3, 4, 21, 28, 40, 72, 8, 1, 94: 56 6

 1 54,159,168,176,178, 182, 105, 252, 253 -- 'תומישהו 126 --

 ינרמישהו סב, 150, 258, 200 4. םבימע -- םםיוג 5
 ורעשו קמס 160. יפפעב 4, 23, 20, 10, 773 6%
 172, 179, 240, 21: 23, 2589. 3: קמתממס 113,141.  )רדחו ₪ 4

 -- םכהינפ ודרחו 96. | םכויב -- לע 2%8. | ךיתלפמ 28 ---
 זכ ;,\

 סהאמס 139. םכהלא 1, 91,115, 180,159, 258,260 -- בהיליא
 ברל םכהבוגב 0. יתוש ףָב, 112, 150 --
 התש 116, 244 ; תש ז1% --יתתש 19%. | תומל -- םכימל 2
 לא 2%-- תא 240:250.  רויתחת גג 80, 224, 281. ידרי ₪

.264 ,182,200 :96 94 :93 10 ,21 
 ז =. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 28. | הלואש 2, 3, 28

 ףפ, 101, 102,122 116, 120, 130, 141, 144, 150 2

 1 וק2,1ל3נו7 ף: 76 79520 210, 220, 220) 2000
 246, 2%0, 252, 271 3, 0 ו 4 יתלכאה 3
 םחמס 72,115: 106005 89 -- יתלבוה 300. = יתיפיכ 96, 1%0 --
 *תיסכ ז, 4, 23: 24, 89, 1, 93, 1123 ,,,,,, 0

2 22%,220 ,210 ,182 ,180 ,178 ,176 77 

 249, 251, 252,258 3 ץתתמס 82,04,128, 141: 006 2. | םכהת
 2%3.  היתרהנ 1,072, 4 96, 101,102,

% ,253 ,246 ,242 ,224 ,210 ,172 ,159 ,144,154 ,141 ,140 ,128 

 260, 204 271, 283, 284 -- היתורהנ חרא 178. | ואלכיו -- ואלמיו
 15 רידקאו 4, 25. 20,300 72:82,080: 00 002

 1 178,182, 224, 251, 29, 260, 264, 601 ; קזעמס ז13, 1

 וילע 3" 2 -- ולע רשא 180. | ופלע (ס6 1 -- הפלוע 2
 -- (סת6 הפלככ 6. ה .רמא הב גה 222

 16. לקמ 28. | ותלפמ ,126.  יתשערה -- ש , 93 -- שע ₪.
 עג(. 4 ירירוהב 1,02. 2: 4: 23: 28, 0, 80, 019/92 00 2
 +, ו, +, +, 75 1
 182, 105, 224, 227, 246, 25, 258, 260, 264, 271 8, 601 ; קוס
 % ; (סע6 129 -- ידירוהכ 115, קתותוס 72 --ידירהב 102, 240---
 ל ותוא ףז, 6, 112, 178, 252, 4 הלואש 2: 4, 7.
 0 91, 93: 96, 99, 100, זי, ,,+,ָ,,,,, 9
02% ,246 ,210 ,226 ,210 ,182 ,175,176,178 2 
 252, 271 4,400. תראו 28 -- לא 158,251.  ידרי 20, 0 2
 93: 94, 113, 126, 159: 2553: 5% 200, 264. | תויתחת 89 -- קנווס
 היתחת 128. ןדע--הדשה 72.  רחבמו 6. יתוש 4
 17. ודרי ותא ₪00.14 144. | ותא -- מא 254, 260. | הלואש
16,102 .99 ;91 ,80 ,67 ,10 :28 4 ;2 2 
 ז 4 155: 158, 168, 172,182, 210, 22%, 210, 2 246; 250 2
 271 4, 0. לא -- תרא 155,182 ; קמתגס 126.  ועורזוו +, 2

 93,96.112,113,115, 150,264 קזותס 4. וליצב 4.
 ךותב -- לא 6. יוגה 340 2

 וכ לאו 982, 224. ייהכב  תימה תככ"28. ,?יהכבו 11 29 הבקב
 10.  לדוגבו 4,93,96,102,112,111,150,182,26ז ג קוס

 יצעב [סעט6 115 -- יצעבו 40 -- 'צע תא ןדע -- תדרוהו .
 20, | תדרהו 120,168,2%8,260--7 1 תא 1%. 96.  תויתחת
 99 בכשת , 93. | יללח ;175. | ברח -- הוחי ינדא םכאנ ברח

 53. הנמה 9ו,139:249 602 - ונ!מה 96, 112 -- וגז.
 ונומה 'ק 154, 171,195, 225, 228, 246, 2%1 -- ונמה 1, קונוס 8.

 1. יתשעב 28, 72, 139, 190, 21 -- םכיתשב 6. ירשע 4.
 םכינשב - | ףס -- אינשב ף3 -- יתשב שדח -- שדחל

 6. ו

 2. אש -- םביש 6.
 גגגת6. -- 2 (טק- 18 72, 1

 לע -- לא 225.:20,155,179, 228, 0

 ךלמ 518 102. | ררמדנ וג9, 59
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 . + ?דינומה לכו קדתוא וכשמ קדנתנ ברח ולפי

 ודרי וירזע תא לואש ךותמ םכירובג ילא ול ורבדי

 לככו רושא שש :ברח יללח םילרעה ובכש
 פכילפנה זכיללח םכלכ ויתרבק ויתוביבס הדלהק
 יהיו רוב יתכריב קדיתרבק וגנתנ רשא |: ברחב
 ברחב םכילפנ שכיללח שכלכ התרבק תוביבס הלהק
 לכו שליע שש : סייח ץראב תיתח ונתנ רשא
 טכילפנה שכיללח שכלכ קדתרבק תוביבס ;דנומה

 רשא תויתחת ץרא לא סכילרע ודרי רשא ברחב

 זרא שתמלכ ואשיו םכייח ץראב םכתיתח ונתנ

 לכב הל בכשמ ונתנ ספיללח ךותב רוב ידרוי

 ברח יללח םכילרע לכלכ התרבק ויתוביבס הנומה

 תא םשתמלכ ּואשיו םכייח ץראב םכתיתח ןתנ יכ

 ללבת ךשמ שכש + ןתנ כיללח ךותב רוב ידרוי
 ([פילרע שפלכ ?דיתורבק ויתוביבפ קדנומה לכו

21 

22 

3 

4 

= 

20 

 00 ב.

 ַג2 ךנומה רליפא םכירובג זרוברחב + ךאובת רבב
 דמשנו טכירצמ ןואג תא ודדשו זכלכ סכיוג יצירע

 13 לעמ ץרתמהב לכ תרא יתדבאהו : ּהנומה לכ
 תוסרפו דוע שכדא לגר שחלדת אלו ושפיבר שפימ
 ז4 סכתורהנו םהימימ עיקשא זא ! םחחלדת אל המהב

 1% ץרא תא יתתב ! הוהי ינדא םכאנ ךילוא ןמשכ

 תא יתוכהב האלממ ץרא המשנו הממש שירצמ

 16 איה קרניק + הוהי ינא יכ ועדיו קדב יבשוי לכ
 שכירצמ לע התוא הננוקת שכיוגה תונב קדוננוקו
 ; הוהי ינדא שכאנ התוא הננוקת הנומה לכ לעו

 17 שדחל רשע השמחב הנש הרשע יתשב יהיו
 18 לע ההנ שדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד היה
 זכרדא וםכיוג תונבו התוא והדרוהו פכירצמ ןומה
 19 זרמענ יממ |: רוב ידרוי תא תויתחת ץרא לא
 20 ברח יללח ךותב ! שילרע תא הבכשהו קרדר

 5. ס ע 1 0 א .

 126,175 243 -- וב 90. | ךותב 28. | הלואש 4.
 182. | וירזוע 4, 96, 112, 126, 264 -- והידע 4.

 -- ה \ 30 -- םבילרעה

.3 '-- 601 ,288 

 22. רושא , 20 -- 6 םכלהק 20. ויתביבס 1, +, 1,

0 1 ,, + 30.72.91;93,94.112,113,114 

270,271 1 ,228,243 ,159:172,175,178,182,224 ,54 1 

 ויתורובק 96,149 --ויתורבקל 0 26 2%

 264 --- היתרבק 5. כלב 158 - בלוב 96,1%0. | םכילפונה

 89 93, 112,150, 264 -- ה \ 154,195, 225, 253, 258, 0.
 23. ונתנ -- (זז ) -- היתרבק . 96,195. | ונתנ -- ולפנ 4.
 התרבק 23 -- היתורובק 93 --היתרובק 226 --היתורבק 4 1,
 102, 112, 126, 150,158,182, 259, 260: 264.  יתכריכ 06 זז

 שבלהק 20. - תביבס 4, 23, 10, 1,111,115,ז16,1%4, 24. 2

 20, 7% התרובק 72 80, 93,116,126,160 % 173:

 2%1--היתרבק 28.  םכילפנה 28,116, 154 918.--- םכילפונה ז 0
 =- םכולפונ 89,112 -- ולפנ 180. | ברחב , 116.5 "םכתיתח 0

 -- אתיתח ף1 -- קנווס םכיתוד

 24. םבלוע 150. = הנומה -- םכל.ק 145. תביבס :
 111,126, 154, 225,210, 246,251,2%3,2%8,260. | התרבק , 93
 -- התרובק 4, 28, 5% 90, 22 16 822 24.

 םכלוב 29 145. 150, 158.. | םבילפונה 44 8 ו
 264. = םםילירע 96,160 --' \ 182. = לאו ָָּב -- !ס6 אלו

 תיתחת 28, 30, 154, 158, 175, 182 -- תויתח 3 -- א תויתחת 2,

 םכתיתיח 28, 93, 96, 150. | םכייחה 4, 93. | תרא םכתמילכ זרא
 6. שבתמילכ 20: 943 ,,,,,, 2%8, 260 ;

 קצותס תא -- לא קזומוס 2,126, 2%0.  ידרי 30. 72.

 139: 154: 25. ְי
 2%. םכיללח 1" קזוזמס וללח 6. -
 לכו לבות 251.  ונתנ -- ולפנ 6.

 קזומוס 154, 107155 4 הנמה 93,126. <> ויתביבס 1.4, 23, 8
9 7 ,94,101,113.115 ,91.93 ,82 ,72 ,30 ;20 
 182, 224, 230, 243, 253, 2ף8, 260, 260, 2700 1, התרבק ,

 224 -- היתורובק 96 - היתורבק +, 72, ף3,112,126,1ג0 79%

 ז 50, 178, 258, 260, 264, 260, 271 4; קזומס 2 -- היתרבק 1 :
6 ,ְָָ ,+ 84 

 195, 288, 002 ; קזותוס םכלוכ 4

 1%0. יללחמ 30, 253. | םכתיתה ןתנ יכ , 72. | ןתנ 1"-- ונתנ

 96,253. | םכתיתיח 96. | םםיחהה + םכתמלכ תרא 0

 -- םבתמילכ 5% 2%8, 260, 264. תא

 תטמס לא 126.  ידרי 4, 30, )4, 139,22%. | םביללח 2"-- םכילרע

 18 ןתינ 3.

 2%, 26. םכייח - - (22) - - !אשיו ,\

 26. ךשמ ץזוחוס לשמ ףפ. לבותו 28,96,ָגֶס, 1%0 -- לבות 1,

 4, 21, 10, 72, 93,102:,89,91, 11ו2,ווָבגווָצ,וו%,זו6,ו28,ו%
 158,159,172, 173, 180, 182, 224, 246, 268, 260 ; קזומוס 2, 6

 141 ; סחוס )4. | ויתביבס 1, 3, 4, 2ב, 28, 29,

 וו6,1ו6,128,ו4ו,ו

 270, 283 -- !' ,5- היתרבק ז, 3, 28, 29, 40, 72, 89

 וו3,115, 116,128, 141,154,859, 172, 178, 224, 220, 258,
 270 -- היתורובק 4, 96. | םכלוכ 96,140. | םכילירע 6

 ;ביללח 40. | יללוחמ 4, 91,112,126 --ילחמ 28--מ |
 ונתנ -- ןתנ 30. | םכתיתיח 6, 150, 258, 300 --

 ח ץזוחס ת 3. םכייח . ו.

 ]ראו

 םבילרעה , 72
 יללח תא 150, 241, 271, 0

1 

 לכב - - ונתנ -- םכש ןתנ
 לכב -- לכו 160 -- לכבו

- 
4-( 

 תבולירע 96,

112 72, 179, 1852, 210, 224, 208, 

0 \ 1 %9- 

 םבתתיח 28 -

 יתכהב 4, 28, 20, 20, 729 .

 צג 15 עת

 זנ. 5,168. | הוה 96,145. | ךאבת 23, 2%1, 258,264 --
 ךאבב 60.

 [ 05 [-ךברהבכ 2
 ף6, 154 - סצפ םכיוג 3, 195 -- רובג טק. 34 4
 40, 72,93,139.150 172,182, 5 קחתס 14,

 =כירבב ה 141 52 - בורוכוב

 ךינומה
 םכלוכ

 28,ףָב,1550,158. ודרשו 4--ד 17 (טס 188. ז5-> ]ואב
 ןומה 28, 116,172, 246 -- םכיוג 96. = רמשנו 89. לכ תא

 260, 264 --'.לכב 28. '
 14. לכ,168.  התמהא אל 4,30,72,158. םכלחדת <.

 ;בדא 58 2. | תסרפו 182 -- לגרו 145. | אלו 2.

 14. םכתרהנו 4, 28, 72: 94 99 0% 5 116.
 178. 243: 251: 1- ןמשב 8. ךילא 159 -- 3%
 1%. יתתתב 2, 8)- | המשנו -- המשמו 116,190, ,2

 קוס 2 !סעש6 128 -- | (טק.ת4 01--נ קס ב
 האולממ 4,93:94: 96 52 11, 2

 22ף,251, 252 5% 200, 204, 4.
2 .154,159 ,128,141 2 112 :93 ,91 ,89 ,82 
 224 -- ותכהב 1. תא , 224 -- לא 182. לכ 5
 יבשי 1, 2: 4 220 299. 20% 72: 019 932 4% 009 122 14 155 16

2 225 ,224 ,210 ,105 ,182 ,158,172,178 ,141,140,154 ,126 
 258, 260 4. םכתעריו 116, 1סעש6 1:

 16. אוה ז. | פיונה תונב הוננוקו , 126. | הוננקו 9
 178,210, 242, 252 -- הננוקו 1ו,158--ו 2% קזנתס * 4

 הננקת 1,4,113- התא 28, 30, 72, 80: 95, 6
 126, 139, 141. 3 158,180, 224, 4 260, 271, 281 -- התוא

 ינדא םבאנ 182. | התוא לע גל לעם
 "וג 145. לכ ;224.  הננקת זוג. | התא 1, 4, 28.30 2 0
14 ,200 1 ,224 ,180 ,150,158 ,139,141 ,102,113,116,126 

22. 
 17. יתשעב 10, 14 7. ּ

 שדוחל 28 -- ל ,1-
 19. לע םטמ6 לא 246. | והירירוהו 28 -- והדירהו 1 -- והדירוהו
(469,,ָ,ָ,,,ָ ,102 ,96 1:4 :89 ,72 :40 :21 
2% :2589 ;253 ,251 ,2%0 ,240 ,246 4 ,159,152 ,158 ,152 ,150 
 264, 6ף1 ; קוס 141,176 -- והדירוהו והדרוהו 4. התא 9
+, 1173 %, ,96 9 :91 ,80 2 :29 ,28 ,21 

| -650 ,286 42 ,281 ,271 ,200 ,258 2 250 ,224 ,198 ,182 
 זרנבו 182 -- םכיכלמ תונבו 253. | םכיוגה 28,154. | םכירידא
49 ,182 ,178 .158 ,154 ,112,116 ,96 2 91 :89 ,72 ,20 
 2594 204, 691 ; קנווחס 11 5, 128 -- םכרידא ,-2
 קזוזתס 2, 126, 141 -- םברדא 5 לא 515 06 -- קזוזוס לע

 28. - תיתחת 28, 93,4,102,115,150. | תרא--לא
 158, 160, 178,198, 602 ; קחחס 28,126,250 --ץרא לא 6.

 ידרי 4 30, 93: 94, 113, 139, 154, 258, 200
 10. 'מיכ 116,126,150 3 סת 6 5

 םבילירעה
 19-- 21. ורבדי-- (13) -- הדר ,6.

 20. ברח ולפי . 2,182. " ולופי 93,126. | הנתנ שנ 89 ---
 הנתנ ילא 224. התא 1, 4. 29, 20, 2, 80, 102,113,

 150, 158,172,182, 224,243,258, 200,271. לכו -- תראו
 לכ 43 הנומה 2; 28, 30, 80, 115, 126, 150 2.

 21. ורבדו 1, קונחס 4 יל ₪ 4, 96. = יליא 29
6 ,178 1 ,+" 
 251, 252, 258, 060 264, 664: קזותס 141. | םבירבוג 9:

 רשע , 112 -- טק. 18 .

 תרא -- ךותב 4.



 647 א 1.

 עמשו : שעה תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה 4
 ברח אובתו רהזנ אלו רפושה לוק תרא עמשה

 רפושה לוק זרא |! קדיהי ושארב ומד והחקתו 5
 ושפנ רהזנ אוהו קדיהי וב ומד רהזנ קצלו עמש

 אלו קדאב ברחה תרא הארי יכ הפצהו : שלמ 6

 חקתו ברח אובתו רהזנ אל םכעהו רפושב עקת
 קדפצה דימ ומדו חקלנ ונועב וה שפנ שהמ

 לארשי תיבל ךיתתנ הפצ שכדא ןב התאו :שרדא 7
 ירמאב !ינממ שתא תרהזהו רבד יפמ תעמשו 8

 עשר ריהזהל תרבד אלו תומת תומ עשר עשרל
 ! שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה וכרדמ

 אלו הנממ בושל וכרדמ עשר תרהזה יכ התאו 9
 ! תלצה ךשפנ התאו תומי ונועב אוה וכרדמ בש

 זכתרמא ןכ לארשי תיב לא רמא שדא ןב התאו 9

 ונחנא םכבו ונילע וניתאטחו וניעשפ יכ רמאל
 עכאנ ינא יח שכהילא רמא + היחנ ךיאו םכיקמנ

 בושב כא יכ עשרה תומב ץפחא םכא הוהי ינדא
 שכיערה שככיכרדמ ובוש ובוש היחו וכרדמ עשר

 סכדא ןב קדתאו : ללארשי קריב ותומת הדמלו 2

 זכויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע ינב לא רמא | |

 ובוש זכויב הב ירשכי אל עשרה זרעשרו ועשפ

 218 6 ג אאא .2

 27 אלו : שייח ץראב שכתיתח ונתנ יכ ברח יללחמ
 ודר' רשא םכילרעמ זםכילפנ סכירובג זרא ובכשי
 תחת סכתוברח תא וגתיו טטסתמחלמ ילכב לואש
 עריתח יכ שכתמצע לרע שכתונוע יהתו שכהישאר
 29 רבשת זכילרע ךותב התאו : סכייח ץראב וכירובג

 20 זריכלמ שכודא הטש |: ברח יללח תרא בכשתו
 ברח יללח תא םכתרובגב ונתנ רשא היאישנ לכו
 40 המש : רוב ידרי תאו ובכשי שילרע תא המה
 םכיללח תא ודרי רשא ינדצ לכו שכלכ ןופצ יכיסנ

 תא זכילרע ובכשיו שכישוב שתרובגמ שכתיתחב |
 21 םשכתוא : רוב ידרוי תא שכתמלכ ואשיו ברח יללח
 ברח יללח .הדנומה .לכ .לע .םכחגו חלב הדארו
 12 תא יתתנ יכ : הוהי ינדא שכאנ וליח לכו הערפ
 . | קרא םכילרע ךוהב בכשהו שכייח ץראב ותיתח
 : הוהי ינדא זכאנ הנומה לכו הערפ ברח יללח

6 

 כא רבד םשדא ןב :!רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 ;רילע תטבא יכ ץרא שכהילא זררמאו ךמע ינב
 ונתנו שכהיצקמ דחא שיא ץראה שכע וחקלו ברח
 3 לע האב ברחה תא הארו ! קרפצל םשהל ותא

 צב תנ 2 5 0 א

 1. ילא ,.
 2. םכהלא 1, 3, 72, 82, 1,134, 115, 139 6 1%

 159: 173,178,195, 210, 224, 246, 2%1, 2%2, 258, 260 -- -רהל-

 93. דחא ;1.  םבהצקמ 2 4 ותוא ף3, 96. 6,

 252, 4 הפוצל 4, 91, 93: 96, 102, 112,116, 126, 6) קי"
.4 ;250 ,240 ,224 

 3. רפשב 28, 4.

 4- עמושו 4.

 רהזהו

 עמושה 4, 72, 93:96 6% 78

 210, 224, 246,250. רפשה 67,172,283 --ררפושה תבעה 4. אלו

 --אלו מש 260.  אבתו 1.4.23,28.72,82,80,91,03,94.06112,

.204 208,266 ,253 ,168,178 ,158 ,150,154 ,141 ,126 ,113,115 
 4,5. רהמ --(10) - - אובתו , 5.

 5. ךרפשה 284- אל 72. רהמ --- ומד זז
 126.  %א וב וז4. טלמ - - אוהו , 182.  טלמנ 66

 6. הפצה 159 -- הפוצהו 4, 28, 80,96,112,126, 2%8 ; (סנזס 1.
 הארי יכ --רשא 126. יכ , 243. תא ;30.  עקתי 28. רפשב

 2,113. אלו 14%.  אבתו ז,2, 34/28/29 200 90
8 6% ,,,,,, 961023 ,93 ,91 

 182, 210,224, 252, 253, 258, 260, 2604. * אוה| 150, תטמס 2

 חקלנ גק.146 154 -- תומי זז2. | דימ ,158. | הפוצה 2 5
 96, ,5% שורדא 93, 112, 4:

 7. הפוצ 4, 80, 03, 102, 74 ךיתנ 72.

 יתרהזהו 1ף0 -- םבתרהזהו 4 םכתוא 89, 4 204.

 ונממ עעסע זץקספזגקת. /. 1100836  קזס ינממ.

 וב היהי <

 8. ירמאבו 72.  עשרל עשר < 180. | עשר 1% 24ז. | רהוהל
 11% -- קס ריחזהל 128. | אוהו 96 -- אוה בושל 14%. | ומדו

 -- ושפנו 9.

 9. יכ 28,242. | התרהזה 252. < וכרדמ 1" 96. | וכרדמ 2"

 -- הנממ 30. | אוה --עשר אוה 224. " ךשפנ תא 06

 99.126,139.144,150,154,178,182,2%50. | התלצה 6,
 10. רומא 8, ףס, 12, 4 ריב =-- נב 05: .קננומס 2

 ונעשפ 89, 96, 179, 1 וניתואטחו ג --' , 72: 96. "* ןנילע ==

 ונתא ף-. םכבו -- | םכיקמינ 3.

 11. רומא 112,126. | םכהלא 1, 3, 20.7,
 176,178,210, 2ף%1. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוחהי 226. | םבא 1"
 -- כא וכ 4 ץופחא 4, 23, 28, 93,96,112, 1166 2720

 2%3,258,260,264. | םבא -- תומב למ ז%0. עשרה 28, 4

 ובוש 2%, 139 -- ובש 80, 159, םבהיכרדמ קזותס 1%.
 המל 28,150, 158, 246, 2%0 -- אלו סָ- | ותמת 4.

 12. רמא , 178 -- רומא 112, 4. ךמע ינב לא -- תריב לא

 ךמע : רמאל םכתרמא ןכ לארשי 96. | ונלצת ףַס, 115,195 ---
 ונליצי 224. | ועשפ -- ועשר 400. | לשכי -- תומי 40. | הב 1"
 -- ה 0.146 128.  ובש 4. - לכי,1. הב 2" קתומוס וב 6

 -- םכהב בוב 2 ותאטחב

0 

 27 אל 4, 23: 271 3,288.  םבירבג 235, 6

 128,110, 154,159 172 -- םבירוביג 96--' , 150,182. | םכילפונ
 29,112, 126, 150, 182, 224, 2%8, 260, 264 -- םבילפנ ץראב 6.
 זבילירעמ קמותס 126. | רשא ,96. לאש 224.  םכתמחלמ תא

 2. =כתבהה 1, 28, 00 72,102, זז
 =בתונע 24 -- םכתנוע 1, 2, 4, 23, 28, 20, 10, 82, 01, 04, 0;

155 :154 ,141,144 ,102,114,115,116,128,130 
 176, 182,195: 224, 252, 254, 200, 271 -- םכתונווע 96.  םכתומצע
2 ,100 , ,6( 949 ,93 .80 :82 ,67 :20 ,28 26% 

.27 ,225 ,210 .178 ,176 ,175 ,168 ,155 ,144,150 1292 ,140 ,126 

 243, 250,252: 42 2%8, 260, 260, 270, 271 4, סס 17 -- ת ₪.

 ו תיתיח 4. םכירבג 1, 28,116,1289, ,72

 = =כי נבי 96 :
 28. ךותב , 4- קבילירע 156 -- םביללח 92 לר טק, 2.

 1רא -- ךותב 3- י
 29. היכלמ לכו 4. היאשנ 3 -- האישנ 5. 1 ;כתרבוב
 ף1, 154,250 - םכתרובג 1 המח -- המש 2 םםילירע

 96 -- םכילרעה 30. | תאו 11 --ו 1:28 2
 116,128,119,141,144,154.155,159,160,178,224,601 ג 6

 94 -- זראא 164 ידרוי 2522 4, 28: 501,002 ד
279 ,264 (2%2 ,249 ,224 ,178,198 ,158 :155 ,154 ,116,126,150 

 282, 4 296 ; קנווס 24, 14. ךב תלו
 ף0 ןבופג ו בלוב 6 150. | םכינודיצ 158 ---ןינודיצ 19

 -- םבינדיצ 40, 72 -- 'נודיצ 96,112,139,150. 154, 8

 ינריצ 1, 2, 1,101, 114: 115,116,126, 105, 150, 160, 1731820

 105. 224, 249, 252; 253, 8 5 קזותס 82 -- 'נ|דצ 42 23, 28, 2

 2ף8 3: קוס 04,113: 06 67. תא 17,4,28,96.  םכתרובגמ

 םכתיתחב ₪ + םביתיתיחב 8, 96, 112, 116, 0 6

 םכתיתחתב 4- םבישב 72, 82, 91, 90, 149,159, 159. | תרא
 תא םכתמילכ 96. | םכתמלכ , ג -- םכתמלכ תא 224, 280, 1
 -- בתמילכ 4, 9, 116,150: 258, 200, 204.  *דר' 2, 4, 30, 2

 < 03,130, 176, 210, 224, בו 5 :

 21. םכתא 1, 2:4:29,30,729 90, ,, +5

 159, 224. 33 258, 200, 293 -- םבתואא ף1.  הארי-- הערי 1

 הערופ 89. | םכחינו 1,102,126 -- םכחינו לכו +. לכ ו
 ונומה ף3, 112, 160,178, 226 זחגזש. 246 תוגזק. 251 וגז,

 וליח -- הגומה . 2 לבו < = ( 16/] = = וליח ,-

 32. רתנ 89 -- ונתנ תטחס זררא גר 2000072

 ותיתיח 28 -- די תיתיח 96 -- יתיפח 264 -- ותיפח 260 -- יתיתח
 ו 16,126, 145,176, 224, 252, 271 4, 650'ק ; קזונתס 158 ;

 +סזו6 80, 154, 172 -- 'תיתיח 150 -ו (טק. 8. 128 -- | 4

 בכשוהו 3,112, 116,178 -- קזוחס בכשותו 1ז % -- קזותס בכשתו
 28. תא 1%4,"2. ברח ,139.  הנמה ָגָפ - ונומה

 264, 288, 602 -- תוגז8. 24066 ונומה 'ק 154, 226, 246, 1.

 הוהי 0ק. 236 72 -- םכיהלא 4.



 65. אאאזזז 2190

 , ץראה תא שרייו םהרבא היה דחא רמאל שכירמא

 ןכל |: קדשרומל ץראה הנתנ ונל םכיבר ונחנאו 5
 ולכאת שכדה לע הוהי ינדא רמא הכ שכהלא רמא
 ץראהו וכפשת םכדו םככילולג לא ואשת םככניעו

 קרבעות ןתישע שכברח "רע שתדמע |: ושרית 6
 ! ושרית ץראהו שתאמט והער תרשא תא שיאו

 ינא יח: הוהיייינהא המא הכ .שהלא .רמאת קדכ ?7

 לע רשאו ולפי ברחב זרוברחב רשא תל שםא
 תרודצמב רשאו ולכאל ויתתנ קריחל הדשה ינפ

 הממש ץראה תא יתתנו : ותומי רבדב תורעמבו 8

 ירארשי ירה וממשו קרזע ןואג תרבשנו קדמשמו
 ץראה תא יתתב הוהי ינא יכ ועדיו : רבוע ןיאמ 29

 ! ושע רשא סכתבעות לרכ לרע חרמשמו חדממש
 לכצא ךב .םירבדנה ךמע ינב פדא ןב קדתאו 0

 שיא דחא תא דח רבדו זכיתבה יחתפבו תוריקה
 אצויה רבדה המ ועמשו אנ ואב רמאל ויחא תא

 ובשיו זכע תוובמכ ךילא ואוביו : קרוהי זראמ 1
 ושעי אל סכתואו ךירבד זרא ועמשו ימע ךינפל

 קכבל כעצב ירחא םכישע המה םכהיפב םכיבגע יִכ
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 תא , 4 אוב 2, 21, 24, 20 0, 0, 100, ,,

6 ,1065 ,182 ,172,175,176 ,168 ,160 ,155 :150 ,144 ,139 ,140 

 250, 2%2, 270, 279 284, 286, 288, 100 1. ו 7

 יפ 2"--'פ תא 6,150,182; תטחסס 4. אולו !סז6 4.

 24. יבשוי 28, 89, 96,112,116, 126, 150, 279, 283, 4

 םכירמא ,,155 -- םבירמאו 23 -- םבירמאל 11% -- םבםירמוא 6
 112,126. - שריו 3: 4 28, 30, 158, 172, 178. 240, 2%8, 260,264,

 תא ,168.  ונל -- איה ונל ג%0. | השרמל 1,113.159 4
 2%. םכהלא רמא , 224. | רומא ז12. < םבחילא

 20 99. 96: 0, 100, 102, 112, 11כ, 114, 115, 1160,120 6%

; 286 ,284 ,279 ,4 271 ,270 200 2000 ְ2, 7 

 קמתמס 14ז.  ינדא הי 23. | הוהי 145. | םכביניעו 1. 421, 4,

6%,,,,,, ,115 ,112 :6 035 :01 ,90 ,72 ,10 ,28 

,281 ,271 ,270 ,260 ,260 ,258 ,253 ,252 ,182 ,179 ,170 :172 

 602 : קזזתס 82,128,141. | לא -- תא 182. | םככיללג 2%0 -
 םבדו -- ו ; 159 -- םככיניעו םכדו

 1% ובופשת 93, 4

 26. םכתדמעו 1 -- קוס ןתדמע 96. ןכברה 180, קזותס 6,

 184. | םכתישע 21:72, 80,116,149,150,153,173:  קזומס לג
 -- | כ. 40 130-- הלכ םכתישע 254. הבעת ָ,113, 262 --

 הביעות 182. תא ,150--לא 72.  ןתאמט 96 -- םכתאמטו

 27- םבהילא 23: 20, 20, )4, 96; 99 ,,2\8

 19 2 264, 271: 279: 283: 284, 286 ג קזותס 128 (סז6

 1. ינא -- הוהי ינדא םכאנ הוהי 0 רשא , 17ז -- רשאלו
 ףָב- ולופי ף6,112,126,283. הלכאל 4.93,96,139,150: ץזומס

 72 5% תדצמב - ותמי 2-2

 28. תרבשנו -- הב תבשנו 4. - הזוע 4

2 159 ,4> 1 +94 :91 :72 ,20 

. 200 
 20. ץראה ,182.  המשמו --המשו 24.  שכתבעת ווד
 144, 159: 252; 253, 258, 260 -- םכתובעות 3: +0

271 ,264 ,178 ,158 ,00 1 

 40. ירבדנה 101. | תריקה 113,159--' , 96 -- 0ז6 תורימה 2.
 דח ,178 -- דחא 96. | תרא 1%-- לא 115, 224,253 קזותס 2,

 126, 2ף0, 2%1 -- (\ק.1ג רחא -- א \ 30, קזווגס 8.
 תא 2% 28,176, 253 -- קץתומס לא 2%1. | ואב --!,136. המ

 --תא 139 -- (0ק.188 3.  אציה 2,
 155, 159, 182, 252 -- קזותוס תאצויה 3.

 21. ואביו 1, 3, 4, 2 28, 20, 30, 2 82, 89, 93,94,

 וו4,116,1ו6,126,128,160, 154,156, 158, 759,172, 17%,
 240, 252, 253, 254, 260, 264, 283 -- אביו 6 אבמכ

 126,139, 252, 253, 258, 260, 264 -- 0166 אובמב טפ. תא , 204
 ךרבד 340, 251, 258, 260. | םכתאו 1, 4 2, 2 "2
 זו6,116,126,160, 262, 258, 260, 264, 283. | םכיבנע וזו

 168 -- ע [טק.זג0 126. | םכישוע 89,112. | ירחאו ו 4
 5 246, 261 ; קזותוס 141 ; תטוש 24 1
 וג2,116,ובְפ,150,172,178, 224, 253,264 קזותס ו.

 רבע 1,

, 2421 2 7 250 

2, 

 ו 2 6

 " -בבילו ל 96, 150 4

 62 ג 1.

 : ותאטח כויב הב תויחל לכוי אל קידצו ועשרמ
 1 3 ותקדצ לע חטב אוהו קריחי קדיח קידצל ירמאב
 רשא ולועבו ןרכזת אל ותקדצ לכ רוע קדרשעו
 14 בשו תומה תומ עשרל ירמאבו : תומי וב השע
 ז5 עשר בישי לבה : הקדצו טפשמ השעו ותאטחמ
 תושע יתלבל ךלה םכייחה תוקחב שכלשי קדלזג
 16 אטח רשא ותאטח לכ :תומי אל היחי ויח לוע

 : קדיחי ויח השע קדקדצו טפשמ ול הנרכזת אל

 17 טככרד המהו ינדא ךרד ןכתי אל ךמע ינב ורמאו
 189 תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ בושב :ןכתי אל
 19 הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו :םשכהב

 20 ינדא ךרד ןכתי אל שתרמאו : היחי אוה םכהילע
 : לארשי תיב שככתא טופשא ויכרדכ שיא

 21 שדחל השמחב ירשעב קדנש קדרשע יתשב יהיו

 התכה רטאל סכלשורימ טילפה ילא אב וניתולגל
 22 תקצוב ינפל ברעב ילא קדתיה קדוהי דיו + ריעה
 חתפיו רקבב ילא אב דע יפ תא חתפיו טילפה
 24 : רמאל ילא הוהי רבד יהיו + דוע יתמלאנ אלו יפ
 24 לארשי תמדא לע הלאה תוברחה יבשי זכדא ןב

 7 בג ₪ 12

 13. ורמאב קנגמס 3.  קידצל -- קידצל עשרל 145. | ויח
 ף1, 94, 52 6 15 וי 168,176, 210 4
 אהו 126. לכ לוע השעו , 28. לכ ,ז -- לע 280. | ותקדצ 2"
 -- ויתוקדצ 4 96,178: 2%8, 260,264: 106 126 -- ותוקדצ
 24 -- ויתקדצ 72, 91: 93, 112, 182, 224, 250, 207, 2702
 27 4,659'ק: ץתמס וַזָנ,118 -- ויתקדצו 1. אל -- רשא
 אל השע 101,126.  הנרכזת 1, 3, 23, 28, 10, 72, 89. 2

 102,112,11ָב,114,115,116,126,130139.
2 210 ,182 ,176 2 ;173 ,168,172 ,160 5% 52 13 
6 : 691 ,602 ,601 ,1 00 ,271,288 ,264 .228,240 , 
 2, 91,128 -- וס ורכזת ולועב 6%

 182, 2%2, 601, 602 -- קוס ותלועבו 4. השע -- אטח 5.
 וב , 182 -- הב 2 קצוומס

 15. לובה 3: 4:22 2 120, 139, 160, 105, 210, 224,
 242,246. עשר ,6 -- עשרל 154 -- אאר 96. | הליזג

 30. 93: 2 116,150, 154,182 -- ה ,5- ?רקחב
 94, 115.154, 159, 219 -- תוקוחב 96, 150, 158 -- תרקוחב

 04 ךלה ..ף5- היח 1. 4, 23: 28, 80, 93, 112, 114,150 2
 1. 2 178,152: 22%, 266 ; קעננבס 01, 141 ; 10706 4.
 אלו 2896, 102,116, 139, 150: 158. 250, 260 ; קצגתבס 4

 16. לכו 158. | ויתאטח 4, 23, 28, 10, 72, 89:
 178, 225: 253: 255, 0 264, 270, 271 4, 659 כ : קזנוס

 אשח -- השע 28.72, 139, 182, 225 --אטח שע ףָב- אל--ול 8

 -- אל רשא ף6. | הנירכזת 28 -- ר , 145. ל ,114- \ השע --
 אל 4. החד 2 28, 980,102,114,150,155,172,182, 02

 228 260, 100, 156 : קזגס 10166 4
 177. ינדא , 144 -- הוהי ינדא 227 -- הוהי 1, 5 2 80, 91 5
1 ,250 ,240 ,224 :173 ,158 ,,,,, ,11 
 261,270: קוומס 178. המה 254,227.  ןכתי ---- ךרד \ 26.

 18. בושבו
 19. עשר -- עשר קידצ 0.

 20. תרמאו 9. ינדא , 2 -- הוהי ינדא 227, 249 -- הוה*
 5 2|) 1.2 168, 1- ויכרדב
 1852 --'. 23.  םפשא 28, 30, 72, 82, 0% 52 1%
22 ,200 5% ,253 ,225 ,224 ,178,182 72 1 

.202 
 - יתשעב 150, 246, 400, 410; 587,597, 616, 632 -- םביתשב
 ומס 250. ירשע 260.  ירישעב 1, 4, 22, 28, 10, 72, 80: 2 6
 12, ,+ץָ,,, +, 52 1989, 2
 22% 260, 204, 271 /\ 3 קזנתוס 141,178 ---רשעב טק, עא. 4
 השמחב -- דחאב 642. | שדחל , 4. | וניתלגל 159 --. -%
2 :155 :149 ,144 ,130 ,140 ,126 41 ,67 ,10 ,2 > 
 176, 210, 246, 240, 251, 253, 260, 271, 288, 1001 -- הנתלוגל
 17%. | םםילשוהימ 96. = רמאל התכה < ב. | התכוה 6
 150,178-- התכה 96, קזוומס 158-- העקבוה 650 11.  הריעה 6.

 22. ילא 1", 28. אוב ינפל -- אבי אלו 5ף90- - אב
,182 ,150 ,159 ,154 1500 ,126 ,116 2 ,93 :89 ,72 

 224, 243, 253, 258, 260, 269; 271, 293. אב -.- - טילפה ,6-



 6. אאאזטב

 הנייהתו זבל ינאצ תויה ןעי אל שכא הוהי ינדא
 אלו הער ןיאמ הדשה ריח לכל זרלכאל ינאצ
 זראו שכתוא שיערה ועריו ינאצ תרא יער ושרד

 ! הוה' רבד ועמש זכיערה ןכל + וער אל ינאצ 9
 יתשרדו פכיערה לא יננה קדוה' ינדא רמא קדכ 10 "

 וערי אלו ןאצ תוערמ שכיתבשהו םכדימ ינאצ תא

 תצלו םכהיפמ ונאצ יתלצהו שכתוא סכיערה דוע
 הוהי ינדא רמא הכ יכ ! הלכאל םעכהל ן"הת זז

 תרקבכ : םכיתרקבו ינאצ תא יתשרדו ינא יננה 2
 ןכ תושרפנ ונאצ ךותב ותויה סכויב ורדע קדער

 תרמוקמה לכמ שכהתא יתלצהו ינאצ זרא רקבא
 כיתאצוהו |: רפרעו ןנע כויב שש וצפנ רשא 3

 לא זכיתואיבהו תוצראה ןמ סכיתצבקו םכימעה ןמ

 לכבו םכיקיפאב לארשי ירה לא שכיתיערו כתמדא
 ירהבו שכתוא הערא בוט הערמב :ץראה יבשומ 14.

 קרונב קדנצברת שש שכהונ קדיה'י לארשי שכורמ

 ינא + לארשי ירה לא הניערת ןמש הערמו בוט

 תא !הוהי ינדא שכאנ וםכציברא ינאו ינאצ הערא 6

₪ 2 0. 1 

 42 בטמו לוק הפי זפיבגע רישכ שהל ךנהו +ךלה
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 ! שכתוא סכניא םשישעו ךירבד זרא ועמשו ןגנ

 33 1 שכותב היה איבנ יכ ועדיו האב הנה האבבו

 0 ג אאאוו

 לע אבנה שכדא ןב :רמאל ילא הוהי רבד יהיו
 קדכ זכוערל שכהילא תררמאו אבנה לארשי יעור
 זכיער ויה רשא לארשי יער יוה הוהי ינדא רמא
 4 בלחה זרא ! םכיערה וערי ןאצה אולה םכתוא
 ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה תאו ולכאת
 4 הלוחה תאו סכתקוח אל תולחנה תא ! וערה אל
 תחדנה תאו שתשבח אל תרבשנלו טכתאפר אל
 = .הקזחבו שכתשקב אל תדבאה תאו שכתבשה אל
 5 זרער ילבמ זרניצופתו : ךרפבו שכתא םכתידר
 : קדניצופתו קרדשה תיח לכל הלכאל ;רניהתו
 6 לעו המר העבג לכ לעו סכירהה לכב ינאצ וגשי
 ; שקבמ ןיאו שרוד ןיאו ינאצ וצפנ ץראה ינפ לכ
 זכאנ ינא יח : הוהי רבד תא ועמש זכיער ןכל

- 

 ה

 צב 18 עם 10 א 4

 8. הוהי . 252. | תרויה - - כא ,6.

 הנייהתו , 23. | זבל [ס6 ןבל 6.
 126. | לכל , ז7ז. | ןיאמ -י 2.

 126,150,264,12%. אל 4.

 ןעי ,128. | זבל נאש

 הניהתו 102.  ינאצ הלכאל ₪

 העור 4, 28, 03, 96, 2
 עור 7% 204-

 וער - - - - יערה , 145. | םםיערה , 11% -- םביעורה

 224,204.  םבתא 1, 2, 4, 23, 28, 30, %0, 60, 72, 9, סב 7

 101,106,108,1נָב, 114,115,116,25, 28) 4

"154, 172.176, 178,182, 224, 243, 252, 253, 258, 260, 270, 1 
 -- קנס תא 4.

 9. םביעורה 4, 96, 112 --ה , 4:

 10. רמא .51585 2. הוהי ינדא -- םביהלא חוהי 5, 124

 הוהי -- םכיהלא 108. | יננה , 9. = םםיעורה 2 204.

 תא ,\ 145. | םכתבשהו 182 --םביתובישהו 96. = םםיעורה 2

 126, 264. | םבתוא -- ו \ 1, 2, 4 28, 40, 50, 2 80: 93: 94: 9%

126 6% ,115 ,106,108 

 178, 252, 251, 270, 283, 1'288 ; קענתס 4 ינתלצהו 4

 ינאצ תרא 14 הנייהת 1, 2, 23, 20: 30, 50, 60, 82, 8, סף

2 ,64,789 ,148,150 ,115,125 4 ,112 ,108 ,106 ,90 ,94 

200 %,,\ 271 ,260 ,264 ,260 ,23 ,228 ,227 ,22% ,224 ,198 

 602; 601 : קמ 141,155,158,173,2%0 : םטמ6 128 -- הניהת

 274 ככל 4

 זג. הכ 58 89. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 4.
 הוהי , 112 -- הוהי א 125. | ננה -- הנה 4

 %םביתרקבו 72 --' , 5%-

 11--13. תרוצראה -- (38) - - הלכאל , 9.

 12. העור 4, 28,72,ף150,224,264,3,96,112,11%.  בויב ל

 קזנתס םכויכ 8. תרויה 93. - ונאצ , 4. | תררושרפנ -- ר א

 ןהתא 40, 96, 28 : קתמתס 158 -- םככתא ףָג -- ה נק. 6

 7 2472.  תרמקמה 115,154,159 -- תומוקמה 4, 2 ף

 96,106, 108,112, 126,116,12%, וגס, 144,150,158, 71) 27

 224, 2%1,2%3,264,283 ; קזותס 14ז -- תרומקמה 1.23: 1 8%

270 %786,,,,,,, ,82.9 ,60 ,30 

 קועתס 252. | וצופנ 4, 82, 93, +, 20%

 תמש -- המש 4 ןנע , 2-

 4. םכיתאצהו 154,159 --' . 93,158 ָ--.% תוצראה ,

 178 - ה + םביתאיבה 126, 243 -- םביתאבהו 4, 149

 1 54, 158,178 --- םכיתואבהו 155,253 -- םכתאיבהו 93 -- םכיתאיבהו

06 70 ,2 72 ,10 ,28 ,4 :3 1 

 182, 105, 210, 224, 240, 242, 2%2, 254, 269, 0 664 -- אהו

 םכיתאיבהו 106. | םבתערו 159 -- םםיתערו 116,182 - םבתיערו

 4 30, 50: 89, 93,126,176,2%8. ירה --יררה 150.  םםיקפאב
 4 יבשמ ףָּנ,113,116,1%9,172,1ק3,176. 4

 14. םכתא 1: 4, 21, 24, 28, 30, 50, 67, 8, ף4, 94, 100, 1,

 102, 108.1, 114,116,ונ0,130,144,155, 172,175, 182,210

.0 ,1 100 ,288 ,283 ,2777 ,260 ,2%4 ,252 ,243 :242 ,224 

 רהבו 40. יהי 182. | םכהיונ 1,23, 28, 50, 89, 91: 6

2460 ,2 ,180 ,178 12 139,155 7 ,,,, ,1 

 250ו 252, 253, 258, 260, 264, 284 ; קזותוס 82,04,141 ; 066 6

 128. | הונב -- *הונ 126. | הערמבו 50, 89,125,168 -
 הנערת 29; 96, 250, 258, 260, +.

 רבה תא 23, .

 ינדא ,,1.

 ינא , 5.

 32. הנהו זֶדָּג. | רישכנ 96. = םכיבנע 96, 6 126,158 --
 ₪ביבגוע 2- חפי -- הוני 4. בימימו 116, 172, 182, 249 :
 קוומס 141 -- בטימו 29, 5 168, 176, 264, 0%
 271 -- ביטמו 2 23, 5 20: 10, 72, 82, 89, 93, 59
22 ,246 9 ,224 ,180 ,178 ,158,173 42 144,145:150 ,126 

 254, 258, 260, 271 3 קונתס 04,113. | ןננא 91. | תא 4.
 ךרבד 5% 260. | םבישעו 0.185 3 - םכישועו 0 2
 128 --י ק.זג5 101. םכתא 1,242, ,%

 1ס:,112,11ו3,114,115,116,126,30,100,
.1 270 ,200 ,259 ,253 ,252 ,241 ,224 

 22. שס ,0- האובבו 28, 2,112,116, 155, 2

 210,224: קנותס 82 ; 076 140 -- האבכו = הנהו

 2. אבנה 1%, 29 -- א'בנה 4 -- אבנה הוהי 130.  אבנה - - לע \
 20.2: לע -- לא 9. יער ז,50,91: 93, 108, 114, 75

 126,141,159,172,210,243,116,12%, 271,355: קתתמס
 םכהלא 1, 24, 28, 20, 50, 60, 72, 80, )1,93:96. 2

0 ,260 ,254 .240 ,224 :195 ,178 :173 :159 ,154 ,150 139 126 
 270; 277,286. | םביעורל 493, , 0

 260,264. יעור 4,28,96,108,112,114,150,168 --הער 4:
 ביעור 4,96,112,264. | םבתוא \ 93 -- 2 3:4 2 :1 . 

6,,,ָ,, ,106 ,102 ,4( ,80 ,82 ,72 ,60 205 

260,270 ,2%2,2%8 ,224,262 ,178 ,129,141,158,159,172 

 284 -- ותא 145 -- םכשא 180 אלה ,
6,,,, ,106 ,102 ,90 ,94 :93 :80 7222 ,0; 

09 ,178,195 ,176 ,172 ,158:150 ,154 ,141,150 :126,126,139 

 224, 22: 253, 258, 260,264.  םםיעורה 4, +,

 2. תאו 986 תא 128. | האירבהו 116,150, 154: קנתס 1:
 תומס 72 -- האירבה תאו 4 ןאצהו 28,128, 150,195; 6

 126 ; תטתס 72,224. - ו'ערת 28 -- ןע [0ק.*4. 4.

 4. תרלחנה 28.  םכתקוחה 3. תראו, 30-  הלחה 0
 ףָג,108,155.  םכתבשה < 158. | רחדינה 96 -- תחדנהו

 =בתבישה 72, 56 -- םכתובשה 102, 126,112,12%, 160,264 --

 םכתבשח 260, קענתנס - םכתבשה - - תאו , 180, 224 - 8%

 243. | תדבואה 139,150,4,102,112,12% -- תורבאה 145,

 םכתשקיב 6. םכתדר 10%, םכתוא 3, 107, ,2
 12% ' קזותס 141, 210, 4 ךרפפ ל

 5. הנצפתו 253: 5% 260 -- הניצפתו 28,112, 252 --* \ 4, 2

 30, 72: 93: 94: 192, 173 -- הנניצופתו 96. | העור 4, ו

 112,126,126,150,105,224,210. | הניהתו 28,106. | תיח לכל
 -- תיחל 2%0. < דשה 12%.  הנצפתו 96 -- הניצפתו

.0 ,288 ,257 ,94 ,91 :82 :72 :30 40 \ '-- 252 

 6 ינאצ -- (:0) -- לכב 28. - לכ לעו -- לכבו 2%0. ינפ
 לכ < 93,182. | ץראה -- הדשה 150. | וצופנכ 7%

 168, 224, 258, 260, 264. | ןיאו :"--ו,150.  שרוד ,30--ו
2 .115 .94 ,93 ,1( ,80 ,72 ,60 ,50 ,23 ,4 ,2 ,1 

.1 ,227 :195 ,178 ,176 ,172 

 7. 0. ,1. < מש םכיער ןכל טק.:ג5 106. | םביעור 12
 96,112,1%0,224. | ["רא \ 28, 10, 00, 72, 96, 99. 0

4 ,\0131 == 270 ,249,722 ,246 :225 :195 ,154,158,171 ,150 :145 



 ג א%אא%אזצ 221

 שכשגה יתדרוהו קדכרב יתעבג זרוביבסו שכתוא

 : ויהי הדכרב ימשג ותעב 27

 חטבל טכתמדא לע ויהו הלובי ןתת ץראהו וירפ

 םכלע תרוטמ תרא ירבשב קדוהי ינא יכ ועדיו
 דוע ויהי תצלו ! שהב סכידבעה דימ שיתלצהו 8

 חטבל ובשיו טפלכאת אל ץראה תיחו סכיוגל זב
 ויהי אלו סשסשל עטמ שכהל יתמקהו + דירחמ ןיאו 29

 זרמלכ דוע .ואשי תלו ץראב בער יפסא דוע
 םסכתא םסהיהלא זדוהי ינא יכ ועדיו !  םיוגה 0

 ןתאו |: הוהי ינדא םכאנ לארשי תיב ימע המהו 1

 םכאנ םככיהלא ינא שכתא סכדא יתיערמ ןאצ ינאצ

 רוה .מהא

0 

 ךינפ שכיש שכדא ןב !רמאל ילא הוהי רבד יהיו 3:

 רמא. הכ ול תרמאו : וילע אבנהו ריעש רה לע 3
 ךילע ידי יתיטנו ריעש רה ךילא יננה הוהי ינדא

 שפישא קרברח ךירע : קרמשמו זרממש ךיתתנו 4
 ןע"  :?קרוהי ינא יכ תעדיו היהח הממש קדתאו 5

. 

5 2 ₪ 0 4. 

 ' תא הדשה ץע ןתנו

 0ג2.אאא[צ.

 תררבשנלו בישא תרחדנה תראו שקבא זרדבאה

 קראו קדנמשה תאו קזחא קרלוחה תראו שבחא

 17 ינאצ הנתאו :טפשמב הנערא דימשא ;דקזחה
 קרשל קדש ןיב טפש יננה קדוהי ינדא רמא הכ
 18 בוטה הערמה סככמ טעמה : פידותעלו םסכיליאל
 עקשמו סככילגרב ופמרת םככיערמ רתיו וערת

 ! ןושפרת  שככילגרב סכירתונה תראו ותשת םכימ

 10 סככילגר שפרמו קדניערת טככילגר סמרמ ינאצו
 20 זכהילא הוהי ינדא רמא הכ ןכל : הניתשת
 : קדזר הש ןיבו הירב הש ןיב יתטפשו ינָא יננה
 21 לכ וחגנת םככינרקבו ופדהת ףתכבו דצב ןעי
 : הצוחה לא הנתוא םשכתוציפה רשא דע תולחנה
 22 ןיב יתטפשו זבל דוע הנייהה אלו ינאצל יתעשוהו
 24 הערו דחא הער םכהילע יתמיקהו ! הרשל הש
 היהי אוהו שכתוא הערי אוה דיוד ידבע תא ןהתא
 24 ץכיהלאל שכהל היהא קדוהי ינאו ! קדערל ןהל
 2% יתרכו : יתרבד הוהי ינא סככותב אישנ דוד ידבעו
 ץראה ןמ הער היח יתבשהו םכולש תירב םכהל
 26 יתתנו : םכירועיב ונשיו חטבל רבדמב ובשיו

 התת פו ג 6 וי 10 א

 קעגתס הערשל . -

 2ן. דא 116- " דיוה 02.04 101, 02 128 159, 2

 קוס 172 ; 1076 4 יתישעו יתרבד 145,

 2%. םכלש 284. " רבדמב תמבל < 224. | רבדמב , 150 54.
 ונשיו קננעתס ובשיו 3 --- ונ 10. 18 4 תבירעיב 19 23: 28,

 20: 72 2 6 102,12,712כ זס, 10 120028, 2

 141, 144,145, 149, 150, 152,168, 168, 171, ז7ל, 176, 1802

,22 ,.224.227,2423,246,240 .195 

 602, 6592, 681, 61 -- םביריעיב 154, 150, 198, 225, 4.

 26. בתא 1, 2, 4, 28, 10, 72, 80, 03, 04.6, 1114 6

 128, 150 154,168, 172,182, 2%2,2%23,258, 260,283. | רביבס

 20. 80: 93 -- 1 רביבסו 4, 72, )1, 112, 128, 154, 182, 253, 1

 260 --) 1% 7.146 ף6 -- %תוביבסו 3 -- תוביבקכפ 31%
 -- תוביבפא 28 -- תיביבסו קתנתס 158. "= יתדרהו 159 -- 7,

 27. ץע ,1נ5. תא 1% 681. הלובי תא 1.4.23,
 49,2%0?,22%. | םכמדא 14%. | רא 2"-- םכש 150.  זרטמ

 116,80,11%, 2%1 ; קזנתס 128 -- תוטומ 4, 72, ,,

 21. םכלוע 89.91: 96,112,126,150,154,158,178, 4
 שכתלצהו 9 4 םבידבועה 4,112, 140, 264, 081 ---

 םבירבעה 4 : :

 28. חיהי 260. | זבל 1%0,2%2---םכב 224 -- בַעָה תפרח 1.
 םכיוב 150,253. אל ,182. | םבלכאת -- ת קזותוס ל 4.
 29. יתומיקהו 4,622 126 --יתמיקהו 2

 116,116, 141,149,150, 173,178,182,1ס%, 251, 202, 200, 2:

 קזגמס 128 -- 'תומקהו 28. | םכהל -- םכהילע 28,ָבְס. | היהי
 06, (סזו6ש 4 יפוסא 23, 72, 80, 93: 96.

 1 8, 180, 224, 252, 258, 200 ; 1076 4 ץראב , 6-.

 תרמילכ 4, 28, 93, 96, 190, 158, 258, 260, 264 -- קוס המלכ +.

 םכיוג 1.

 40. םביונה ועדיו 14%, 182, 251, 258, 260, 4.

 72 -- 4 םכתא , 154, 180, 224.

 הוהי -- (6) -- םנתא 58 4

 21. (0תו. , 158, ןיתאו 182 -- קזוחוס םכתאו -

 ןאצ , 89 -- ןאצו 96, 119, 100, 660 2. | תיערמ 264. | ינאו 6.

 םבכיהלא הוהי 1, 2, 82, 96, 116, 100, 154,2%2 -- םכהיהלא 7

 קזומס 4 -- כ (טק.ז ינדא הוהי יש 1.

 םככיהלא קזווזוס

 הוהי , 0.

 2. לע -- לא 145,150,158, 400 ; קזוחס ףֶפ ; [סח6 4. איבנהו

 14 הילע קז\וחס 224-

 2,1. ריעש -- (וס0) - - אבנהו , 1.

 3. ינדא , 6ס1 -- ינדא הוהי 73 5. ךילא -- ךילע
 198. ; יתטנו 28 -- קמחוט יתתנו ף6. | ידי תא 168.  יתתנו 0

 --ו קזומס ל 6.
 4. ךירע -- ךילע קזומס 126,261. | הברח ל 5- היהת

 גת. 8 1. זירעדיו , 91 -- םכתעדיו 94-
 5. תרוביא קזוזתס 128, (סזז6 5. רנהו ₪. 6 % -- דרגתו

 99,112; קזגמס זָנס,158 -- ר טק. פֶפ- ינב - תיב 3-

5% 

 'ומשג 4.

 16. ינאצ תא %6- ינאו -- 1 . 159 -- הערא ינאו
 הוהי ינדא -- םביהלא הוה י :

 16. ראו 04,158: 225, 2.
 תדבואה 112, 139, 2950 -- תודבאה 4

 שובחא 4, 93: 90 2 126, 150, 178,224, 4.
 28, 93: 113,149: 252: 258,283. קוחא
 דימשא , 2 הניערא 4,139 4

 זֶד. הנתאו -- םכתאו 173 -- ב 22 ל
 235 3 -- ינדא וחי 42 = הוהי -- הי וש. 45 +. טפוש 4, 1

 וו2,ו26,1ף0,1%4.172. הש ,28.  םכילאל 12.10
 9 149: 154,158, 159: 173: 178, 251 -- םבליאל 4 59

 ו 26, 141, 253 םבידתעלו .28, 40, 90, 154: 159 2.
 18. בוט וערת -- דוערת 112. | םבכערמ 4,

 182, 268, 260 - 066 םכהיערמ 128. .ושמרת 29 -- כונס הסמרת
 72. | םבכילגרב 1% 66 27--'י.182 -- 6 םכהילגרב

 קכירתנה 91, 93,102,113,154,159,182, 224, 246, 252,253 --
 תורתונה 116. | ןושופרת 28, ףָּג,112, 178 -- 06 ןופומרת 4

 -- ןופספרת 2 96,150, 2243 קוס 141,158 ; (סעצ6
 כ 60. ד: ככלבר 27 119 6 םכהילגר 4
 הנערת 126, 139, 224, 250, 2600, 264. | םפרמו 5, 5
 116, 130,150,158,172,180. 224, 22%: ןגותס 178: (סס 8

 -- סמרמו 96. | הנתשת 4, 24
 20. םכהילא \ 30. 93 --' . 15 3: 4 93: 96. 11, 4

 -- םבכילא 182, 260,270. | 'ננה--הנה 150. | ינא --' 4
 ןיב -- * 94 99: 144 -- ןיב נא 96 | הארחב 6

 ןיבא 1. הזר --הור +.
 21. יערת דצב 2 ףתכבו -- ת קומט ף 4 -- ף 06 םכ
 72 -- ףסבבו 224.  ופודהת 2%8, 260,264. | םככנרקבו 4
 150,159, 160, 288 --י שק. 146. 4 תולחנה 016 תולוגנה 6.
 דע ,149.  םכתצפה 30, 93; 258, 260 -- םכתציפה 2 2%
 72, 82, 80,11וב,114,115,126,154,155,159,182, 4 240
 252,253 : קזממס 172. הנתא 4, 5 97

.0 ,259 ;253 ,2%2 ,224 ,172 

 22. יתעשהו 28. | ןיהת 1גֶפ. - דוע 4
 28,100. - השל --הזו הש ןיבו הירב 4.

 23. יתמקהו 22: 24, 67, )4, 6, 9. +,
1% ,270 ,260 ,258 ,253 ,244 ,242 ,210 ,168 ,155 154 150 144 
 288 ד, 289, 659 2 -- יתומיקהו 91, 112,126, 254, 281--' 1" טק

 1 82.  ןהילע 158 -- םככילע 182. = דחא ךלמו דחא חער
 העור 72,91:93,112. הערו קזופס וערו ףָּג. | םםהתא

 תא -- לע +4 ידבע דיוד < 15%, 0. דוד 1, 3; 4: 28: 2
 82, 8);: 9: 39% 012, וה 16 126, 170, 154. 5 12
 224, 227; 253, 258, 200. 264, 28, 601 -- (טק.זג 2. | אוהו +

 כתוא , 182 -- ! \ 1: 22 3: 4: ו 1
4% ,253 ,262 ,230 ,210 ,155,172 ,116,126,130,141,144,150 
 260,271, 283, 1,280,6597'288. יהי 82.  םכהל 90

 6,101, +, קזותוס
 250, 251 --ןוהל 182.  העורל 96,112,150,224-- 7,189 הד

 תידבאה 30 -- תודבואה 06 --
 תחרינה 6.

 תל
 תאו 3-6.

 ינדא טק.

 זבל -- ןבל קוס



 6 אאא?

 ירה תרמאו לארשי ירה לא אבנה שדא ןב התאו

 : הוהי רבד ועמש *רארשי 2
 השרומל םלוע תומבו חאה טככילע ביואה רמא ןעי

 ינדא רמא הכ תרמאו אבנה ןכל :ונל ;דתה 1
 םכתויהל ביבפמ םכתא ףאשו תומש ןעיב ןעי הוהי

 ןושל תפש 'כע ולעתו םכיוגה תיראשל ץרשרומ
 ינדא רבד ועמש לארשי ירה ןכל ::שכע תרבחו 4

 זרועבגלו שכירהל קדוה! ינדא רמא קדכ ?דוהי
 כירעלו תוממשה תרוברחלו זרויאגלו םכיקיפאל
 [כיוגה תריראשל געללו זבל ויה רשא זרובזענה
 אל םכא הוהי ינדא רמא הכ ןכל : ביבסמ רשא
 עכודא לעו זכיוגה תיראש לע יתרבד יתאנק שאב
 תחמשב השרומל שכהל יצרא תא ונתנ רשא אלכ
 ןכל" הבל .השרגמ .ןעמל !שפנוטאשב בבל ולב
 תועבגלו שכירהל תרמאו לארשי תמדא לע אבנה

 יננה קדוהי ינדא רמא קדכ זרויאגלו םכיקיפאל
 ! שכתאשנ שיוג תמלכ ןעי יתרבד יתמחבו יתאנקב

 ידי תא יתאשנ ינא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 7
 זכתמלכ המה ביבסמ שכל רשא םכיוגה אל סא -
 זככירפו ונתת םככפנע לארשי ירה שכתאו : ואשי 8
 יננה יכ :  תוובל וברק יכ ללארשי ימעל ואשת 9
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 "תוהי גחא ךמא הכ

 222 6%. אאאט

 לע לארשי ינב תא רגהו שלוע תביא ךל תויה
 6 :ינא יח ןכל :ץק ןוע תעב םכדיא תעב :ברח ידי

 םכא ךפדרי זכדו ךשעא םשכדל יכ הוהי ינדא םשכאנ

 7 רה זרא יתתנו : ךפדרי שכדו תראנש שד צל

 ! בשו רבע ונממ יתרכהו הממשו הממשל ריעש
 8 לכו ךיתואיגו ךיתועבג ויללח וירה תא יתאלמו

 9 םכלוע תרוממש : שכהב ולפי ברח יללח ךיקיפא
 : הוהי ינא יכ שכתעדיו הנבשית אל ךירעו ךנתא
 זס יל תוצראה :יתש תאו סכיוגה ינש תא ךרמא ןעי
 11 ינא יח ןכל ! היה שכש הוהיו הונשריו הנייהת
 רשא ךתאנקכו ךפאכ יתישעו זדוהי ינדא זכאנ
 : ךטפשא רשאכ םב יתעדונו םב ךיתאנשמ התישע
 %2 ךיתוצאנ "לכ קרא יתעמש קדוהי ינא יכ זרעדיו
 = ונל קדממש רמאל ילארשי ירה לע תרמא רשא
 ז4 סכתרתעהו םככיפב ילע ולידגתו ! הלכאל ונתנ
 14 הוה* ינדא רמא הכ :יתעמש ינא םככירבד ילע
 :% ךתחמשכ : ךל השעא הממש ץראה לכ חמשכ
 השעא ןכ הממש רשא לע לארשי תיב זרלחנל
 קרלכ ודא לכו ריעש רה קדיהת זרממש ךל
 ; רוה "נא כ ךעדל

 טק ג תן קם

 ' 1. לא - לע 92, 3 קצננוס 7% 10706 90 126 2079

 לארשי ירה תרמאו , 9,126,159. | "רבד 58 1.
 2. ינדא הוה < 4,096. רמא 1" 72. | באד 1פל  הס]
 גס  הטהמל ו 159.252. | התיה 2ף1, קתותס 11% -- היהת

 1 ל

 2. אבנה -- 1418. 2460. םכדא ןכ 4. זררמאו -- יכ 0.

 הוהי ינדא -- ףואשו 22. ןעיבו 91; 96, 115,150,108 ; קזנתס

 154, 251: 1086 130 --- [ע'כ קז1תגס 158 -- סת ןעו 28. | תמש

 91. ףואשו 4. 233 79, +7
 176, 178, 224, 228, 252, 2%3, 259, 260, 264.  םשככתיהל 72
 -- םככתויהב 8,145,225 (076 1206.  השרמ 202. לעתו

 ל לע -- דע 6. תבד 126 -- תבידו +.

 4. הוהי ינדא 1%-- םכיהלא הוהי ףָּב. | ינדא 1% 72, 96 -- וח*
 ינדא 4. הוהי - - הכ , 4 דאז 2 נפל

 הוהי ינדא 2%-- םכיהלא הוהי 1. = םכיקיפאלו 1, 28, 155 : סוס 4.
 תויאיגלו 8 96, 99: 115, 149: 155, 176, 226, 2ף1 -- תוואגלו 4

 תרוברחל 2: 72: 180; 252; 277, 270, 284, 280, 663: תםטמס 2.

 תממשה 28, 260 -- תוממושה 4, 01, 03. 112, 115, 150, 176 2
 226, 264 -- תממושה 126.  םככירעלו 0766 89. | תרבזענה

 159 -- תרובזעונה 145 -- קזנעגס !רובועה 4. ויה היה

 געלו 96.  תריריאשל 4.
 5: אל 465 .,. לתרבה 20.7 רירואש 28.0 \  םפודא לע
 לע 72. 5 םבדא 154. 255. | הלובי 03, 112 -- הלכ 1: ל 6

 1 54: 224, 226 תוגז8. 263, 260, 264; קזומס 178 -- ולכ 116 -- א

 (גק.ז8 11%. | תא 116 --יתוא 96. | םכהל השרומל < 4.
 השרמל גג. בל 182-- םכבל 20, קמותס ף3.  אטשב ₪ 283 4

 -- יטאשב 67 -- שאשב 96. = שפמב ,86
 146,150, 158,175, 180,195, 198, 210, 224: (0עס 44 ןעמל

 השרגמ קעותס השרומל 96. | השרגומ ףָּג -- ס6 השורנמ 113. =

 זבל -- בבל 4.
 6. לע -- לא 23 6. תרמדא -- ירה 146, 226 וגז

 זרעבגלו 130,227. | םביקיפאלו 1, 271 4. = תויאיגלו 5,
204 ,260 ,28 ,21 ,227 ,168 ,154 ,150 ,11 ,114 ,100 ,99 :92 

 קווחס 82 -- תואיגלו 96 --' \ 145. = הוה 182. | יננה -- הנה
 224.  יתנקב 182. | תמילכ 03, 96, 190, 198, 253: 298, 2004

 םכיוגה 1, 4, 30, 126,145, 150, 154,176,182, 22% תגזפי 4.

 םכיתאשנ 4.

 7. רמא (סע6 ריבא ינא -- יננה 40. = ידי ירא ,+

 םכא 518 72 --'ד" םבא 182. אל 1. | םביוגא 96.  םכתמילכ
.4 ,200 ,258 ,252 ,158 ,150 ,96 ,89 ,30 ,28 42 

 8. שבביפנע 4, 28, 93,150,182. | ואשת -- נתת 1 ובורק

 אבל 1% 30, 72: 93: 96 112, 178, 252: 253: % קזנוגס 4.

: 4 ,260 

 ו =

 ךשעא קצותס םכשעא 6.

2 182 10| = | 

 ב םפדיא תרעב , 4.

 6. יה 253.  הוהי -- ברח 0.

 ףפדרי - <- - כא . 145: 1595 2.
 ךופדרי 275 6 4

 "7. ריעש , 182. | הממשו ,\ 252 -- 08 היכמשו 10 -- המשמו

 29, 70, 115,150,171,182,224-- בש [טע.18.

 רבוע 1, 42 23, 28: 93: 96: 112,115, 182,253, 200, 27ז

 9. ויתאלמו וירה -- וי קמוס ב 158 -- וירח זס.

 ויללח ,. 224 -- טק. 140 2 -- לח קתותס 11%. | ךיתועבג , 72 --

 - ו 12 2 28, 30, 80; 91: 93: 949 102 ָ,,9 1%
 175224, 252: 2510 250, 0. ךיתאיג 2, 252: 259, 0

 ךיתואגו 1, 3: 4 23: 25.2 02

000 200602 ,212 2280 ,210,225 ,180 ,1 1 

 -- א , 224 -- ךיתאיגו 113,159; 292 -- ךיתואנו 89 -- ךיתויאגו
 1502. ךקיפא 112,112; 2. 201 יללח 16ק6לטמ+טע) 6א

 6ס תו. 2-- 5: 8 ריעש 84 םבכדיא ; תכהב -ןלפי 6

 9. תוממוש 93.253- | ךנתיא 28 -- תא טק. ו-7 אל ,\ 4
 הנבשת 1, 23; 28: 30: 72; 80; 01; 96, 111, 11%, 116, 126 2
2 ,261 ,250 ,240 ,224 ,182 ,153,154,168,171,172,171:176 
 691 ג קתומס 178 -- הנבשות 102, 130 2 158; 10706 141 --

 הנבושת 4,112, 150, 659 'ק-
 10. ןעיו 28.  יתש --ינש 4

 158,159 -- הונושריו 4.

 11. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 4. ךפאב 21, 204: עומס
 269: (סע6 99 -- קוממס ךפאמ 8. ךתאנקכ 159 -- ךתמחכו
 ךתאנקכו 249 -- ךתאנקבו 2 264: קעןתוס 126, 28 ; 10106 0
 התישע 00,146. 1, 10 - ה , 1, 23. 28, 29, 6

.4 260 ,261 ,228 ,22% ,224 ,182 ,168 9 1 

 ךתאנשמ 1, 23, 28, 20, 30; 72, 80, 93, 94. 6
 1 5 158,168,173,175, 180, 224, 225, 2%2. 'תעדונו

 בב ,2 יתעידנו 113,149. 0-

 12. ךיתצאנ 1, 28, 10, 72, 06, 102, 113, 172, 224, 227: 2

 253,259,260,264. - לע-- לא 21.99.115. | לארשיא 5.
 וממש 72,91:112.659'ק: קחתס 178 --ה ₪ק,4% 120.  הנתנ

 96,154. 5 ז1גגס 2

 14. ולדגתו 176 -- ולאדגתו 4
 שככרבד 96 -- םככירבדא 4

 14. ינדא הוהי < 1. | חומשכ ף3,112,126.281--ח קזותוס 1
 28. 5 תמש 1. ן

 15. ךתתמשב 2:

 הממש 1% (סע6 ךממש 4

 66." הלב 2.

 7 יל, ל2. הנשר זו

 שכביפב -- כ 107. 184- 4

 זרלחנל -- תרלחנל םביהלא יוי
 השעא ןכ ךל < 115. = ]כ קוס יכ

 עדיו 4.



 4 קל. 9.00

 התיה הדנה תאמטכ םכתולילעבו שככרדב התוא

 םכדה לע םכהילע יתמח ךפשאו + ינפל שכרד 8

 ץיפאו ! הואמט סכהילולגבו ץראה לע וכפש רשא גס
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 . שכתולילעכו םככרדכ תוצראב ורזיו יוגב םתא

 וללחיו םשכש ואב רשא םיוגה לא אוביו ! םםיתטפש 0

 וצראמו הלא הוהי שכע םשכהל רמאב ישדק שש תא

 תיב והללח רשא ישדק שש לע למחאו :ואצי 1

 תיבל רמא ןכל : המש ואב רשא זכיוגב לארשי 2

 ינא שכנעמל אל קדוהי ינדא רמא קדכ ירארשי

 רשא ישדק םשכשל כא יכ לארשי קריב קרשע

 תא יתשדקו :םכש םכתאב רשא שיוגב שסתללח 3

 םככותב שתללח רשא וכיוגב ללחמה לודגה ימש

 קרוהי ינדא אנ קדוה ינא יכ שיוגה ועדיו

 ןמ םככתא יתחקלו |: םככיניעל םככב ישדקהב 4

 3 6 די 1.0: 6 .

 59: 93: 96, 107,100,111,1%6,181 ; קזתס 95 -- םבהיללגבו 6,

 223 -- םבהילוליגב 4. האממ

 19. םכתא . 91 -- םכתוא 4,190: 24, 20, 5 6, 6 04

 +7 7 178,181,243.251,264,2ֶדֶד, קס

 284, 286, ןסס 7; קתממס 141 -- םככתא 101. | רוצראב קזותנס

 תרוצראכ 136 -- ב טק. 1. םככרדב 76, 100, 384, 674 ;

 קתס 4 :םיב ל ל 4: 23: 28, 10. 50, 72, 80, 2

11,046 4 .1:0 ,107 ,102 :95 :92 :91 :80 :82 

0 ,251,252 ,244 4 ,224 ,222 ,106 ,172 ,168 ,154 ,141 

 -- םכתלילעבו 109 -- םכתולילעבו 384, 674 -- םבתללעבו
 םכאתטפש 128 -- תת, 4

 20. אביו 4,10,76, 82, 80, )5, 6, 106, 7, 100,110, 2

7 9 ,1 

 106, 223, 224, 244, 252, 253, 260, 4 294 -- ואביו 30. 72 1

 108,150, 200, 384. | לא --לע 3894. ואב -ו ,4. םבש ,

 ננז--המש 225, קמתס 170. | ללחיו 9. ישדוק 96. | רומאב

 4, 80 12, 6 150,223, 184. הלא , 93, 196.-- הלא 4.

 וצראמו 100.86 10 -- ו , 4 אצי 4

 20,21. ישדק --(9) - - רמאב וג.

 21. לומחאו 4, 28, 00, 112,125, 6 195; 16. 264, %

 283,292. - םבש -- םבע 180. | והוללח 4, 18, זס, 23, 24,

 67, 72; 76, 80, 83: 93: 94, )ָפ: 96, 106, 7, 10, 1,

,154,155 ,151 ,150 ,112,115,12%,126,128,130 

,263 ,2%1 ,240 ,244 ,243 ,224 ,210 ,177,178,181,191,196 

 260, 270, 271 4, 300, 664; קוס 141 -- ווללח קצותוס 28 ---

 והולליח 384 -- ה , 66%. | םכיוגב -- הוהי ינדא םכיוגב 1.
 םכש -

 22. רומא 10, 112, 126 -- רמא חכ 6.

 196, 384 -- ,  1: לארשי - - ןבל . 107.  הוהי ינדא -- הוהי

 םכיהלא 108. | ינדא ,170. | הוהי ,95. השוע 96,זז2.  ישדוק
 28,96. םבתאב קנומס םכתללח 95. | המש 4,093,196 --םבכ

 טק. 246. ףז -- 086 םבכש 4

 23. יתשדקו -- ת , 80 -- ינדא יתשדקו 130.- | לודנה , 107 -
 לודגה הוהי ינדא 140. | ללוחמה 18, 10, 50, 83.1, 2

 126, 150,151, 154,158,173, 196,253, 258, 260, 484; קזומוס

 128 -- ללוחמו 136. | רשא ל 1ָג6. | םכיוגה , 130 -- םכימעה
 :גנ. | הוהי 1"--ינדא 28,130. | הוהי ינדא שכאנ , 109,

 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 168. ישידקהב 5 -- יתשדקהב 1,
 106: קזנתנס 158 ; םטמ6 384 -- םכשדקהב 016 11% -- שדקהב רשא

 2%2. | םכהב 204 תוגזק. 243, 271 4, 28 /4, 288, 400, 352 תופזק.

 642 תוגז8. קצנתס 4,366 ; תטחס 6. םכהיניעל ז:, 2 - 8

6 +102+7 ,101 ,9 ,83 ,82 ,80 ,72 ,67 ,60 0% 20 ,28 :22 

74 171,273 ,160,161,168,170 ,144,154 ,141 ,128,130 

 178, 181, 185, 1ף1, 108, 1, 200, 203, 20%, 210, 211, 213,

 תרובל -- ינבל 1,

,4 271 ,270 ,264 ,260 ,2%8 ,2%1 ,240 ,246 ,242 ,210 ,227 ,226 

0% 329 ,327 ,119 ,300 ,302,303,308 ,1 00 2,600 28340 

,180 ,480 ,37% ,366 ,361 ,359 ,342 ,340 :339 :330 :335 :332 

4 ,420 ,419 ,417 ,414 ,410 ,40% ,404 ,403 :399 .396 ,392 
0% ,45 ,476 .47% ,474 ,407 ,461 :452 ,436 :434 ,431 :428 :425 
 491,505, 506, <14 תוגזק- 510, 623, 520, 632, 535: 539: 540, 5%

75% ,571 ,570 .564 ,563 560% :559 :553 :549 .548 546 
,0 ,607 ,600 ,599 ,597 ,596 :594 :557 .586 :576 

 639: 643: 645, 646, 6489, 663 1, 06%, 606 ; קוגתס 6

 207: 307: 357 : !סזש6 294; תטתס 10,149, 78

74375: 

 כ
9 182,195, 228, 244, 2%0, 2%1, 2%2, 350, 379, 393, 397, 409, 

517. 542: 573: 577% 594, 598, 001,017,015- 

 עא אל+צטעז\ 2

 ! שכתערזנו םשכתדבענו שכילא יתינפו .טככילק+

 זס ובשונו הלכ לארשי תיב לכ סכדא ככילע יתיברהו

 11 םשכדא םככילע יתיברהו : הנינבה תוברחהו שירעה

 שככיתומדקכ שככתא יתבשוהו ורפו וברו קדמהבו

 ! קדוהי ינא יכ שכתעדיו סשככיתשארמ יתבטהו

 12 ךושריו לרלארשי ימע עזרא שכדא ושכילע יתכלוהו

 ! סכלכשל דוע ףסות קנלו קרלחנל שכהל תרייהו-

 13 תרלַכא שכל םכירמא ןעי קדוהי ינדא רמא קרכ

 14 אל םכדא ןכל : תייה ךיוג תלכשמו יתא םכדא
 !הוהי ינדא םשאנ דוע ילשכת אל ךיוגו דוע ילכאת

 15 ערפרחו םיוגה זרמלכ דוע ךילא עימשא לו
 םכאנ דוע ילשכת אל ךיוגו דוע יאשת אל םימע
 16! רמאל ילא קדוהי רבד יהיו ! קרוהי ינדא
 17 ואמטיו שכתמדא לע םכיבשי לארשי תיב םכדא ןב

. 

 צ ה ת 2 2

 ף. שככילא יתינפו , 180:14%. | םכתערונו -- םכ ,101 ---
 םכתעדונו 4.

 10. יתברהו 28. 72,102,150,2%0. | םככילא קננתס 5.

 לכ , 292 -- לכ תא 1. | הלוכ 28, טָג --ולוכ 112 -- לכ 4
 וגוש 160,602. | ןבשנו 2, 3: 4, 28, 67,772, 80,910 2

.79 .176 ,175 :172 ,172 ,168 :144,159 110,139 ,114,116 

1 ;270 ,260 ,260 ,2%8 ,22 ,252 ,261 :243 ,227 ,224,226 ,210 

 601, 4. הננבת 72, 113, 115,158,182, 2%8, 2604

 םזותס הנניבח 4

 וז. יתברהו 28,102,:ף0. םכבילע םבדא < 28.  םבכלע 6.
 םכדא , 9ז. | וברו ורפו < 28, 30,72,93: 96,158, 210. יתבשהו

 4 23:01; 114,150, 159,172, 28 -- יתבשהו וברו 6

 יתבושהו 1סזז<6 4 םבביתמדק ףּג -- םככתמדקכ 30

2,,,,ָ +94 :91 ,72 ,28 ,4 \ ( -- 210 ,182 ,3 \ ' -- 180 

 172,175: 23, 2ף8, 260 --- םבכיתומדקב 89, 289. | יתוביטיהו 2

 182 -- יתוביטהו 264 -- יתובטיחו 271 4 --יתבטיהו 1, 2: 3, 20 72

 ף1,94,100,101,116,120, 110, 141,155, 168, 227,243. 249

 20, 2%1, 271 4, ךסס'1 ; קענתס 82 -- יתביטהו 4, 28, 72, 89 12

 עכו דו, דד כ 20 1 0 14 1 9 173180252, 1

 ;בכיתושארמ 28, 101, 112,152 226 242, 1.

 12. יתכלהו 4, 23: 96,113:154,159.172. - םכדא ,
 לארשי , 30. | ךושרייו 182 -- הושריו זס1 -- ונושריו 590. | תיהו

 4, 243, ססנ -- התייחו ףז -- יתייהו 23, 145 -- התיהו

 1 ףסת 154,159: 243 - ף'סות 28; 20; 10, 72, 82, 8 13

260 ,253 ,226 ,224 ,210 ,105 ,182 ,93:96,112,126,178 

 קזמס 1:41 -- ףיסת ,114,זִדָבַג 06 128. | הלכשל
 13. ינדא , 04. =כירמוא 02 2 -רלכוא 112, 4.

 ו 0 2 2. 90 ד 0-0 כ 0 120 01

 175,182, 224, 243, 253, 260, 264, 659 'ק, 601 5 [סנו6ס
 ךייוב 40, 72, 89: 96,115: 150, 153, 158, 182, 210, 224, 270, 271 4,

 659 'ק : םוותס טז, 154, 178 -- ךי'ג 226 -- ךיוג

 ו ל 90. ידוע , 2. הייבו 20 72 0

 178,180, 182, 262, 270, 27ז 4, 659'ק : קמממס ס1, 154 -- ךיווג]

 קב ילישכת :זג, 115, 150,176 -- שכ (1ק.ז4₪ 4

 --ילכשת 20:72: 80: 92: 96: 114, 145,168, 178, 108, 224, 2

 260, 270, 271 1, 283 3, 659 'ק, 61 ; 6 126 -- ,

 1%. עמשא 150 -- קנס עומשא 4. = ךילא -- ךיל טק. 146 0
 --ְך ₪ק.136 4. - דוע 93. תמילכ ףָב, 56, 150, 158, 253, 8:
 260, 264 -- תפרח 28. | םכיוג 140,168. | םבכימע 1גק.עג. 2--

 םכימעה 30, 72 -- םביזמע םכדא 24 ךייוגו 2, 22: 30, 72, 93

 150, 158, 178,182, 226, 200, 2%2, 270,659 'ק ; ןז1תוס 1, 141 --

 ךיווגו 2. אל 2%-- אלו 6 ילישכת ו

 116,154,178,182, 224,252, 2%2 ; קזותס 2 ; [076 82 -- ילכשת

 93, 160, 18 תמ4ז8. 227 תוגש. 288 ; 07765

 17. לארשי תיב , 0. םביבשוי 28, 60, 103, 2%

 178 1812. התא 1:2, 4, 23, 28, 20, 72, 82, 80,1: 03: 94: %

2 ,1500159 ,102,113,114,116,126,141 

 182, 224, 252, 253, 258, 200, 278, 283, 202, 204, 384 -- םכתוא

 19,159. | םככרדכ םכתלילעבו 1, 2, 4, 18, 10; 21; 292%

,136 ,113,120 ,10 ,107 ,95 :93 ,91 ,89 ,82 ,80 ,76 ,72 ,60 50 
1 ,246 ,224 ,106 ,101 ,159.165;:177,178,182 ,155 :154 ,50 1 
 258, 260, 270 ; קזווגס 128 -- םכתלילעכו 244 -- םכתולילעכו 9

 2%1. הדנה תאמטכ \ 253. | תאמוטסכ 74
 תרדינה ז -- הרנה 2.

 18. ךופשאו 4,112,125, 136, 150, 177, 178, 182, 22 -- ךופשו

 28. | שבהלע 107,154. | לע 1"-- לעא 60. | םבהילוליגבו 5%



 62 ג 1.

 שכיתונוע לכמ שככתא ירהט סויב הוהי ינהא רמא
 ץראהו ! תוברחה ונבנו שכירעה תרא יתבשוהו
 יניעל הממש קדתיה רשא תחת דבעת קרמשנה
 קדתיה המשנה וזלה ץראה ורמאו : רבוע 'רכ
 תרוסרהנהו תומשנהו תוברחה םכירעהו ןדע ןגב
 םכיתוביבס וראשי רשא םיוגה ועדיו : ובשי תורוצב
 ינא המשנה יתעטנ תוסרהנה יתינב הוהי ינא יכ
 דוע .הוהי ינדא רמא הכ |! יתישעו יתרבד הוהי

 קרברא שהל תושעל לארשי תיבל שרדא זראז

 םכלשורי ןאצכ סכישדק ןאצכ : םשכדא ןאצכ שתא

 זרואלמ תרוברחה םכירעה הנייהת ןכ קדידעומב

 ; קדוהי ינא יכ ועדיו שכדא ןאצ

4 

5 

0% 

 ינחיניו קדוהי חורב ינאיצויו קדוהי ד' ילע התיה ז

 ינריבעהו : ערומצע קדאלמ איהו העקבה ךותב 2:

 ינפ לע דאמ זרובר קדנהו ביבס ביבפ םהילע

 2 6 עז 0 א 4

7 1 ,, ,95 ,93 ,76 ,72 ,60 ,50 ,10 ,28 

 ו4,1ו5,126,126,116,119,149,150, 151,755, 170, 77, 7%

 181, 182, 223, 241, 244, 246, 2%2, 253, 204, 484 -- םבביתנווע

 154: | לכ לעו 96.15%. | םםכיתבעת 16
 151:159: 224, 202, 184: קזוםס 128 ---.םככיתובעות 1: 29 6

0% ,249 4,,,,ָ 100 99 ,96 :95 :67 

 253, 264: קותמס 82,170,223 -- םבכיתובעת 1%, 178 -- 6

 םכהיתובעות 4

 32. םככנעמל --נ ,ז07. | השוע 28, '"

 4 ינדא הוהי < 100, 112, 130 -- םכיהלא הוהי 108,

 עדוהו 18. | ושב 2: 10.72: 76, 82, )1,023: 94: 95, 107, 1 16,

(6 ,224 .17%,177,182 ,172 ,116,141;155:159,168.170 

 242, 2%2, 253, 249, 260, 184. | םככברדמ 196 -- םככיתונועמ 3
 -- םכביתנועמ 2689, 4.

 33. ינדא הוהי < 4. ירחמ קצנתס 4. םםכיתנוע 2.

 20: 82. 8ר, 80, 91, 94, 107, 5 , 4 159: 4

---- 100 ,202 ,286 ,204 ,2834 ,270 ,278 ,260 ,258 ,243 :224 :177 

 םבכביתונווע 96 -- םככיתאמט 86.-- םככיתואממ יתבשהו
 18, 80, 83, )1, 96.172,178, 271 43: קענתס 4 תרא ,

 ונבו 109 -- ונבנו יתברחהו 96 -- ונתנו 4.

 34. התייה 50,111,158 -- ןדע ןגכ התיה 80 -- ת ,%.

 הממשה 4. - ינעב 71. רבע 1, 2: 3, 30, 50, 72, 76

% :159 :158 4 61 ,128 ,126 ,116 ,115 ,111 ,10 ,106 ,96 

,220 ,224 ,221 ,101 ,170,178 

 35. התיה ,ז 51 -- הת"ה 158. | תומשנה 2, 23, 28, 320%

852 ,,,, ,+ ,,,),],],,], ,89 

 196, 224, 228. 244, 204, 6743: םטת6 170,223 -- , 4. תורצב

 182, 224, 227 ; קזנתס 177 -- תרוצבנ 6 50, 72: 4 פד

 114,116,141, 159, 22%, 258, 260, 283 -- תרצב 4

 26. רשא -- יכ 5. םבכיתביבס 1, 2, 4, 18, 10: 20, 30,

 72: 76, 82, 99: 91: 93: 94: 95: 99 101, 102, 106, 107, 110, זז,

 וגָב,114,115,116,126, 128,141, 144, 140,150

,244 ,242 ,210 ,224 ,221 ,172.175:177.178,181,1892,101 

 252, 253; 259, 260, 271 4, 284, 292, 204 -- םבהיתביבס 0.

 ינא 1%-- ינאו 168. | הוהי 1% 60 -- יתישעו יתרבד הוהי 71.
 יתינב - יתמב 4. תפדוהנה 72 + יתעטנו 198. +4

 המשנה תא 0. יתרבד , 6.

 47. ינדא , 96. | תאז רוע -- דוע םביהלא 96 -- דבלה 2.
 שורדא 96. | תיבל ,106. | תשעל :9.  הברא , 221. םכתוא '

 91,112, 115,125,155: 251,264 קנבס 4%

 48. םבילשורי 96. | הידעמב 289, ,,,,,72 251 --

 הירעמב 159 -- ד קתתוס ל 4. | הניהת 258 -- ןיהת זס.
 תאלמ 80, 159: 4- ְי

 1. ינאצויו 20, 30, 91:91, 9, 100, 114, 130, 182, 240, 250

 209, 270, 271, 283, 100 ₪91 50 4 יולימב םביפלחתמ םכירפפהו

 םכהמ םכינש ןיאש דע תויהל רשפאש =כידרצה לכב ד"'ויו ואו רופיחו
 םכהיניב עירכהל יב ןיאו תחא אפריגל םבכימיכסמ -- ינאיציו 0

 82. 151,159,172 -- [0:6 ונאצויו 67 -- ונאיצויו 107, קזננס

 ינחניו 68 -- והחיניו גס7 -- תעקבב ינאיציו 109.  אוהו ,

 2. ינרבעהו 154. | םכהלע וסב 177, | ביבס 2%, 0

 224 (2 ג. 1 2 ו 6

 יתאבהו רוצראה לכמ שככתא יתצבקו םיוגה

 2% זסכימ שכילע יתקרזו : שכתמדא ללא שכתא
 סככילולג לכמו שככיתואמט לכמ שתרהטו םירוהט

 26 השדח חורו שדח בל םכל יתתנו ! פכתא רהטא

 סככרשבמ ןבאה בל תא יתרפהו סככברקב ןתא

 27 זככברקב ןתא יחור תאו : רשב בל שכל יתתנו

 ורמשת יטפשמו וכלת יקחב רשא תזרא יתישעו

 28 טככיתבאל יתתנ רשא ץראב םכתבשיו : שםתישעו

 ; שכיהלאל שככל ;ריהא יכנאו שעל יל םתייהו
 29 ללא יתארקו וככיתואמט ללכמ שככתא יתעשוהו

 ! בער סככילע ןתא תצלו ותא יתיברהו ןגדה

 10 רשא ןעמל הדשה תבונתו ץעה ירפ תא יתיברהו

 31 סכתרכזה | : יוגב בער זרפרח דוע וחקת ל
 שכיבוט אל רשא סככיללעמו םכיערה םככיכרד תא
 : שככיתבעות לעו סככיתנוע לע םככינפב םתטקנו
 42 עדוי קדוהי ינדא םכאנ קדשע ינא םככנעמל ל
 34 הכ : לארשי תיב זככיכרדמ ומלכהו ושוב ככל

 צג ₪

 24. בבא -- כ 146. | םביוגה ק.1936 24 -- םבימעה 4
 1 52 182, 271 4, 300, 136 תו. יתצבקו -- יתשדקו

 590. לכמ קת. 195 50 -- לכ ןמ 294 -- [כ 10, 6 ו
 2%0, 253, 384 - לכמ םביוגה ןמ 8 לא -- לע 72, קונמס

 25. 60. 25 20 םבכילע םככתא 111. | םבירהט
 0, סענמס 172 -- םבירוהט םכירוהט םכיבר 71.
 כיתרהטו 2. | םככיתאמש 1, 2, 18, 19; 23, 20, 20, 50, 2 76,

,+,,, ,,, ,, 10 ,106 2 .91.93 :90 
,152,110 ,178,181 ,177 ,172:175 ,168 :9 :150,151,154:155 

;4 271 ,200 ,259 :252 ,244 :241 ,224 ,227 ,210 ,195 
 283, 292, 204, 384 3: קוס 67,128, 141 -- םככיתואמוט 96,

 112; קונוס 05 -- םככתאמט 149. | לכמ 4. םככילוליג 42
 19, 50, 76. 91: 2 96, 10 136, 150, 181, 182, 224 -- םבהילולג

 זֶדָּג -- םכהילוליג קוחומס 5-
 26. בכל , 145 -- 06 םככב 136. | ןתא -- םככתא

 תככברקב -- כ ,101- | יתוריסהו 96,106,1089, 70
 181,196, 1843 [ס6 28 --יתריסהו 4 2 60, 67, 72, 76, 80, 1

,126,116 ,95 42 
202022 2 :224 ,182 ,178 ,173 ,168,172 1% 

 268, 260, 204 -- יתורסהו 251, 264- בל תא בל גז.  תא--
 =כבמ 18 -- קנבס לא 1-

 27. רשא תא -- תא בל 96. | תא ,40. | ייקוחב 96 -- יקוחב
 5 7 260. | יטפשמ 196 =- יטפשמ תראו
 8 228, 2%0, 184, 6743: 1076 110 -- תרא
 ימפשמ 80, 66% -- 'טפשמבו 18. | םכתישעו -- םבתוא ושעו 96--

 ;כתוא םכתישעו 5.
 28. רשא ץראב -- רשא חטבל ץראה לע 10. | 456 יתתנ 8
 ( 6צ סת. 27) םכתישעו - - - יקחב 8ָפ. = םככיתובאל 2, 6
 +ךצ, ,,7 181,264: קתומוס 4. םכתייהיו קצנתגס

 99. ינאו ך0,11נ ; קונתס 28 תטתס 109. | היהא 5109

 תכהל 96,158, 674: קונוס 0. םכיהלאל קנווס םםכיהלאל 6
 -- ה.

 20. םככתא --כ טק.ז46 144. | םככיתאמט ז,2,1,23,20
6 ,1 ,106 ,192 ;95 :94 :91 ,89 ,80 ,76 ,72 

,253 ,20 ,244 ;224 ,101 ,182 9-7 
 260, 204: ץוווחס 128, 141 -- םככיתואמוט 6,101 16

 18,289: קמתס 116. בער - - - - יתיברהו , 145. | יתברהו 5 םככיתאמוט 28, 384 --' , 158 -- םככיתוביבס - לא -- תרא
 28,30,72,95,102,107,108,111,ז25,ז5 220

 244,2ף0. | ותוא 01,939 6 170, 4.
 =ככילע -- כ טק. עץ" 04.

 209. יתברהו 28, 30, 72: 99, 7% 220, 244, 2%0--
 יתברהו תהו 71. ירפ תא --ירפ ןתא אל ותא 0. וש

 ו-6 קזומס צ 95 -- ץעה ץראה 109. | תובונתו 4.
 אל ,182. - ץראב בער /

 41. יתרכזוו 6 םכככרר 40,11ף -- קוס שכהיכרד 4
 םביערה ,, 151,196 -- ותאו םכיערה 94. | םביבוט - - םבכיללעמו ,
 10ף.  םכבללעמו 8. %אאל םביבש 18, 76 909
 172,177, 243 -- םכיבוט ובאת 111. | שכיתוטוקנו 2
 150, 204 -- םכתוטקנו סב; 178 -- א םכתטקנו ( 628. 2) זזף -
 םכתטוקנו 170, 181, 384.  םפביתונווע 96 -- םככיתונוע 1: 3 2
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 דאמ לודג ליח שהילגר לע ודמעיו ויחיו חורה
 לכ הלאה תומצעה םכדא ןב ילא רמאיו : דאמ

 וניתומצע ושבי שכירמא הנה קדמה לארשי זריב

 תרמאו אבנה ןכל : ונל ונרזגנ ונתוקת הדבאו

 חתפ נא  קדנה ?דוהי ינדא .רמא  קדכ שכהילא
 ימע סככיתורבקמ םככתא יתילעהו סככיתורבק תא
 םכתעדיו |: ללארשו זרמדא לא םשככתא יתאבהו

 יתולעהבו םככיתורבק תרא יחתפב ?דוהי ינא יכ

 וז

12 

0 

 עככב יחור יתתנו .! ימע םככיתורבקמ שכתא 4
 םכתעדיו שככתמדא לע טככתא יתחנהו םכתייחו
 ! זרוהי םכאנ יתישעו יתרבד קדוהי ינא יכ
 חק םכדא ןב התאו !רמאל ילא הוה' רבד יהיו
 +כארשי ינבלו קרדוהיל וילע בתכו דחא ץע ךל
 קכירפא ץע ףסויל וילע בתכו דחא ץע חקלו ורבח

 לא דחא םכתא ברקו :ורבח לארשי יב לכו ג7

 64% אאא ול מם ס צו

 שדא ןב ילא רטאיו : דאמ תושבי הנהו העקבה
 התא הוהי ינדא רטאו הלאה תומצעה הנייחתה
 קרלאה תומצעה לע אבנה ילא רמאיו : זרעדי
 בד ועמש  תרושביה .תרומצעה :שהילא תררמאו

 הנה הלאה תומצעל הוהי ינדא רמא הכ : הוהי
 שככילע יתתנו |: שתייחו חור שככב תציבמ ינא

 רוע םככילע יתמרקו רשב שככילע יתילעהו םכידיג

 : הוהי ינא יכ שכתעדיו שכתייחו חור שכב יתתנו
 שער הנהו יאבנהכ לוק יהיו יתיוצ רשאכ יתאבנו

 הנהו יתיארו : ומצע לרא שכצע תומצע וברקתו
 רוע .ססהילע טשכרקיו הדלע :רשבו כיד'ג .םכהילע

 לא אבנה ילא רמאיו : שכהב ןיא חורו הלעמלמ

 רמא הכ חורה לא תרמאו םפכדא ןב אבנה חורה

 םיגורהב יחפו חורה יאב תוחור עבראמ הוהי ינדא

 זשכהב אובתו ינוצ רשאכ יתאבנהו : ויחיו הלאה

 שו ₪4

= | 

 נס

 צץ בג ]2 עס 10 א.

.60 ,2%2,2%8 ,2%0 ,244 ,227 ,226 .195,196 ,191 ,182 ,180 ,178 

 24 ונרזגינ 96 -- ר קתנתס ל ונילע +סעז6 2.

 12. םכהילא , 196 -- * \ 12 32 4, 28. 10, 76, 91, 03, 107,
6 ;240 ,244 ,223,224 ,210 ,114,115,150,151,104,158,150 

 128. | רמא 112.  ינדא הוהיפ 100. . יכנא 506. 6

 תא חהתפ ,182.  חתופ 19,80,96,100,112,125,150 2,181)

 196. 244, 249 : קנתס 82. | תא , 6. םככיתרבק 1, 2 1%

,1 0 ,109 4 ,107 ,4( ,1( ,80 ,80 ,70 ,72 :20 ,20 ,29 ,21 

 113,ז1ף 116,128, 141,151, 154, 158,150. 170. 177, 8) 12.

.4 ,204 ,28 ,200 ,260 ,255 :253 ,252 ,224 ,223 ,196 ,195 

 יתלעהו 8 5% 10, 60, 72, 9; 108 224, 2%8 ----

 יתלעהבו 76. תיככיתרבקזמ 1. 2, 4, 18, 23, 28, 320 8, 2

 107,108, 10, ז10, 118,113; 2 116. 4% 136. 1 4

24 294 1 :253 2 17 170 52 ,172 .159,170 ,158 

 -- םכהיתרבקמ יתאיבהו 4

 13. תרא עט 146. | םככיתרבק 1,18, 10, 23, 28, 0, 72, 6,
1% ,,, 11:60 ,100 ,107,108 :94 :93 :91 :80 

4 .283 ,253 ,2%2 ,210,249 ,106 ,159,182 ,141,150,154 

 =כ קל קעותס 1 ף0. יתלעהבו 1, 5 50: 72: 760: 4 פ5,1סע

 102, 107,108, 100, 111,113,1ז4) 116, 128, 130, גנו 1 2

,2%%5 2 ,244 :224 ,222 ,196 ,101 ,178,182 :175 ;172 ,160 

 292, 602 -- יתילעהבו 91-- יתילעהו 80, 294,384 ; ,קת!תס 126--

 יתלעהו 4. םבכיתרבקמ 1, 2, 19, 28, 30, 50, 72,76, ף,
 94, 10ְק, 108, 10, 110, זוז, 11,116, 6 1 0

,281 ,258 ,253 ,252 ,196 .199 ,54 1 

 14. םככב יחור -- חור םככב 107, 4 יחור (טק.ת8. 3 --+

 ר 7.14 126 -- חור תא 9,72. | םכתיחו 96 -- םכתייחהו ג

 -- םבתייחיו 107 -- םבתייחו ימע 66%- יתחונהו (סץפ<6 6

 םככתא -- תא זז. לע -- לא ,1, 28, 72,150, 155,196, 1.
 םככתמדא , 96 -- כ , 60 -- םככיתמדא 4. םכתעדיו ,
 הוהי - - יתרבד , 4. יתישעו -- ע ; 99 -- יח ןטק. 4 7.

 הוהי 2%--'1דא 1 :

 1%. הוהי ;,

 16. התאו , 1. ץע 1%- ץעא 144. | בותכו 4,23, 28,

.107 :99 :96 ,95 ;93 ,80 ,72 ,60 ,50 ,20 

 126,120,136,150,154,158,12%, 168, דב,877,178,17%,ו80

 196, 243, 244: 2 8|2 7, 289, 659 7 ; קזגחוס 82 -- ה 9

 וילע - - ( 7) - - הרוהיל , 4 הדוהיל -- ד 151: קזותוס 7.

 ינבלו -- תיב לכו 4 לארשי , 28, 91. | ויריבח 6

 106,112,12ף,136, 182, 244, 2%2, 294; קזומוס 130 --וריבח

 260, 271, 278, 2834, 292--'רבח 50, 00, 72, 70,

 1גס,1%0,153,155,111,12%, 159,175, 178, 196, 223, 227,

 271 4, 384, 6%9 'ק ; קזגוווס 126,128. | בותכו 28, 60, 60, 72,

,| , ,106,100 .90 ,83:93:95 

 ן 29,130. + ז::8,168, 73: 77,ו

,22 ,286 ,284 ,28 ,260 ,204 ,250 ,2%8 4 ,244 ,224 ,223 ,190 

 204, 100 1, 184. לכו -- לאו 28. | תיב -- ינב 1%8. = ויריכח
 28, 3, 06, 106, 112, 126, 224, 244, 294 קזומס 136 -- וריכח

 171, 254, 260, 271, 279, 283, 202 ; [ץי1ווס 2%8 --וירבח ו,

78, 

 50, 00, 72, 4 80, 107,108,10ְס, 10, +

 155,159, 178,196, ל27, 204, 271 4, 394, 059 ק :
 1:7. םכתוא 1, 23, 112, 12%, 155, 30+ דחא ףר" לא רש

 182. | לא -- לא ןמ 9%. | דחא ץעל ךל , ץעל 93 -- ל.
 וונ,129,196. ךידיב 112,178, 196, 53, קזומתס 1

 קזוגס %.

-2 
0-* 
/ 

- 

 144 - ויבס אמ 1" 06 דואמ :וף. | העקבה -- הדשה
 107. תשבי 23, 91, 12 160, 175,196, 223, 224,258,1

 -- תושיבי 3- הצב 2%
 5. םכדא -- ד קוס ל 4 הניחתה 9.

 רמואו 112. ינדא הוה = 18. תא 12

 3, +. הלאה -- (9) - - רמאו ,+-
 4--5. הוה -- (19) -- התא 6.

 4. שס. , 107. | רמאיו . 182 -- 5 0 ילא . 45% -- ןב ילא

 שכדא 1, 294. 379: 487, 602, 665 -- ןב ילא 337 -- תומצעה ילא 4.
 לע -- לע לא 28 -- לא 182,258. | זררומצעה 17--ו

 תומצעה - - הלאה \ 30, 0. שכהלא 1, 2, 3: 4: 23: 20,
 ו +, ,,,,,,775

 181,191, 210, 224, 244, 20, 204 -- ילא 96. | הלאה תומצעה 6.
 ז-רושביה 215 294 -- ) 289, +

 6. ינדא , 40. | תמצעל 154. | הלאה \ 80,100, 384.  ינא הנה
 תגמ6 יננה 224. הנה , 109. | יכנא 95, 96,226 : קנס 7.

 חור ,6- םכתיחו 96 -- םבתייחהו 1 -- םכתיחיו 4
 6. בכילע ז"-- 8 םבידנ 2, 10, 28, 80, 116 -- םכדיג

 168 -- ]ידיג קונתגס - יתלעהו 28; 20, 30, 67, 72, 91:

 נסו,דו2,1ו4,ד16,130,136,130, 144,168, 175,176, 781

2 ,1 288 ,278 ,270 ,260 ,264 ,200 ,2%8 ,253 ,240 2 11,210 

 001. | םבכילע יתמרקו רשב , 76.  יתמדקו 80. | םכבילע 3"
 --'6- רוע קעותס דוע 4 םבתייחו - - יתתנו , 2-

 כתייחהו 1 -- םפכתייהיו 4
 7. רשאכ עמ 28. " יתוצ 76, 107,108,100,126,151, 0

 יתיווצ זז2 --ינוצ 384. | לוק ,150. | יאבנהב 80,170
 גננ,125 ;: קמומס 128,258. | תרומצע ,96, 126 -- [רומצעה 2

 25. םכצע / 94. מצע םעותוס 4.
 8. םבהילע :"-- םבכילע 18,1%9.384 ; קתנמס 28. | םכידג 2
 28, 67, 93, 89,100,101,102,130, 144, 252, 4 659 -- םכדוג
 168 -- םכידיג רוע 146. | הלע ,\ 28 -- הלוע 95,181. | םבהילע 2"

 --' 107 - םבהילע םכידיג 19. רוע 93 -- דוע 80, קנותוס

 ף- וילא פ9 -- ילאא 91 -- תאו, 484. םכדא ןב 60. חורה לא
 אבנה , 28,112,150,182. חורה לא 1% 294. | אבנה 2".

 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 108. | תרוחורה 76 -- תחור 82,
 2. יאוב 91, 112, 12%, 126, 150, 168, 244- יחפו -- יחפו
 תורה 4. םכיגרהב 40, 89,102,108,111. - ויחו 5609 2

-1%4 ,244 ,182 .159 ,150 
 10. ויחיו יתאבנהו , 1. יתאבנתהו 18, 28,100 6
 150, 171; % 2%1,66ף ; םטת6ס 4 ינויצ 28, 5. אבתו 2,
10% 79 ,12 ,96 5 :93 ,91 ,80 ,82 ,80 ,76 :2 50 :30 :4 ;2 

 10,זוס,זוו,ווג, ו4,115,126,126, 716, 148,159
49 .243 ,224 ,223 ,210 ,195,190 ,178 ,158,159,170,176,177 
 252: 253: 259, 200, 204, 4- יחי 223. םכהילגר לע --
 םכהילע 80. - םככילרַג 06 126. | לדג 28. - :דאמ 6.
 11. הרמצעה 28. - הנה 72, 94 -- הנהו 18, 21, 76 9:
 182, 258. | םכירמוא 107,112,2233. וניתמצע 5, 28, 29: 2

 76, 80, 59; 94: 99. 22 108, 10,110, וג, 112,113,
9 .240,249 ,196 ,182 ,178 ,176 ,168,172 ,116,128,141,154 
 258, 200, 270, 364 - ונתמסצע 9. הדבא 1, 18, 28, 30, 2

.16 ,,,,, ,89 10% 
 250, 251: 4% 354: קזונתגס 7 ונתקת 270 -- וניתוקת
7% :95 ;93 ;50 ,80 ,76 ,72 ,60 0 :30 ,28 ,10 ,18 :4 :3 ,2 10 

,9 54:59 :151 130,139,149:150 ,1 

 אהלאה 6.
 יתעדי קצנתגס 4

 - ד -ר חה -

2 
0 



 6 גאז

 ידבעו : שיהלאל םכהל היהא ינאו כעל יל ויהו 4
 יטפשמבו םלכל היהי דחא העורו שכהילע ךלמ דוד

 .ץראה לע ובשיו 4! םשכתוא ושעו ורמשי יתקחו וכלי 5
 זככיתובא הב ובשי רשא בקעיל ידבעל יתתנ רשא
 זכלוע דע זכהינב ינבו םכהינבו המה הילע ובשיו

 שכהל יתרכו : סכלועל שהל אישנ ידבע דודו 6
 וכיתתנו שכתוא היה! שכלוע תירב שכולש זרירב
 ! שכלועל םכותב ישדקמ תא יתתנו שכתוא יתיברהו

 המהו שיהלאל םכהל יתייהו שכהילע ינכשמ היהו 27
 שדקמ הוהי ינא יכ שכיוגה ועדיו : שעל יל ויהי 8

 ; ספלועל ככותב ישדקמ תויהב לארשי תא

 יול וס 0

 ךינפ שכיש שכדא ןב : רמאל ילא הוהי רבד יהו

 'כבותו ךשמ שאר תצישנ גוגמה ץרא גוג לא

 6 ג אא 1. 68 52

 1% רשאכו : ךדיב שכידחאל ויהו דחא ץעל ךל דחא
 המ ונל דיגת אולה רמאל ךמע ינב ךילא ורמא'
 19 הנה הוהי ינדא רמא הכ שלא רבד !ךל הלא

 יטבשו םשכירפא דיב רשא ףסוי ץע תרא חקל ינא
 הדוהי ץע תא וילע שכתוא יתתנו ורבח ללארשי
 20 זסםיצעה ויהו : ידיב דחא ויהו דחא ץעל םכתישעו
 21 םכהילא רבדו : םהיניעל ךדיב שכהילע בתכת רשא

 לארשי ינב תא חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא הכ

 ביבסמ שכתא יתצבקו שכש וכלה רשא םכיוגה ןיבמ

 22 יוגל סכתא יתישעו : שכתמדא לא םכתוא יתאבהו

 זכלכל היהי דחא ךלמו לארשי ירהב ץראב דחא
 . - דוע וצחי אלו שיוג ינשל דוע קדיהי אלו ךלמל
 24 זכהילולגב דוע ואמטי אלו ! דוע תוכלממ יתשל

 = לכמ שכתא יתעשוהו שכהיעשפ לכבו שכהיצוקשבו

 שכתוא יתרהטו םשהב ואטה רשא םכהיתבשומ

226 

 ד ב. ם יז תו ים 6 יי ₪

 םכהיתבשמ 1, 23, 72, 76. 1%

222 6 ,224 ,172:175:210 1776 0 ,128,139 

 253, 258, 260 -- םכהיתובשומ 4, 28, 96. ,,,\%6

 150, 176, 178, 196 -- םככיתובשומ קזותוס 112, 244, 184 ----

 היתובשומ 101 -- םכהיתובשמ 109, 223, 264 -- םכתבשמ 18 --

 םככיתבשומ 19. | םכהב -- םכב 154. | םםתרהטו ספ. א םםתא
6% .4 ,03 ,80 ,82 ,80 ,76 ,72 ,50 ,10 ,20 ,20 :21 42 :3 :2 ,1 

6 .129 6 ,+ 110 10 ,108 ,107 ,99 

:19 2 1600 ,158 151,154 ,150 ,141 

4 ,284 ,278 ,271 ,270 ,260 ,258 ,2%1 ,252 ,250 ,244 ,224 ,223 

 286, 288, 290, 292, 204, 184, 602 ; קנווס 128-- לכמ םכתוא 1

 יכנאו 7. םכהלאל 1.

 24. דוד 9ָג,ס3.113,158,160,176, 226,6%8.  םכהילא קזומס

 6 הערו 1, 10: 28, 20, 50, 60, 76, 80, 82, 80. 3: 6

2 ,173 ,150,150,170 ,116 ,107,108,100,111,116,12%,120 

 249 244: 262, 260 24: קצונגוס 1 םכלבל -- ךלמל שבלבל

 -3|1 --ךלמל 196.  יטפשמב 1.23, ,,6

 249: 294 -- ב \ 96, 146 -- 'טפשמ 1 יתקוחו 129, 225, 4

 -- יתוקחו 2, 19, 24, 20, 50, 67, 83, 94, , 100, 01,112, %

200% (6 ,242 ,230 ,226 ,210 ,139:144,151,155:175,176,178 

 270, 271 4, 200, 1001 -- יתוקח תאו 28 -- יתקוחבו 4

 ורמשת 3384 -- ודמשי קמנמס 95. | ושעו , 109.  םכתא 1,2,זסע

0 106 ,95 ,94 ,80 ,82 ,80 ,76 ,72 ,60 ,50 ,30 ,28 ,21 

 1נס,זנז,דונ,114,116) 126, 128,120,136, 141,140, 150,154,

2 270 ,260 ,258 ,253 ,252 ,240 244 ,224 ,106 ,178 ,158,172 
.204 

 25. ץראה ,182 -- ב ץראה 109. רשא - - יתתנ 80.  יתתנ

 ידבעל , 109. = ידבעל , 116,191. :יפשי | ז 82. < ,אכבותבא ו
,7 ,6 ,102 ,95 ,4( ,1( ,82 ,80 ,76 ,72 ,60 ,50 ,30 ,20 ,28 ,19 

 1סֶכ,זנס,:נז,1ו2,דוב,דו4, 15,102 5

2 ,244 ,243 ,242 ,224 ,223 ,105 ,154.159,170,177,182,191 

 253, 258, 260, 270,204, 484. | םכהילע 159. | םככינבו 9.
 םפהינב ינבו \ 26, = :ריודו\ 58, 36, 05: 03, 15% 176, 105. "ל

 קוס םכהילע 95. | םבלועל , 24, 96 -- ו , 260, 271 4, % 22.

 26. תירב 2"-- תירבו 23, 28, 80; 93, 94, 96,

 154,158: 225: 244, 249, 184: קזותס 136,250 ; םטמש

 םכתוא 1% 96 -- | \ 1, 4, 21, 28, 10, 0, 72, 76. 80 89: 93: 4

7% ,,,ָ 110 ,100 ,108 ,107 952 
 106, 210, 244, 252, 253, 258, 260, 271 4, 204.  יתיברהו םכיתתנו

 םכתוא , יתברהו 28, 30, 50, 95, 107, 2 12%, 130

 154, 191, 221, 260, 258, +. םכתא 1, 4, 28, 10, 50, 72, 6

 80, 89: 93: 94: 95: 99, 107, 108, 110, זוג, 14,116 6

 150,158, 196; 244, 252; 253,258, 260, 271 4,283,204.  יתתנו

 ז50. | תא \ 93, 196. 384 -- םכתא 12. | ישדקמ -- ינכשמ 2
 93, 196, 384 -- רשא ינבשמ 2. =כפתב

 27. םבהילע -- םבכותב 10ְק- | יתיהו 28,107. | םבהל -- אל
 םכהל 244. המהו - - יתייהו , 860. | יל

 28. םםיוגה , 4 הוהי , 106. | תרויהמ 89.  שדקמ 4

 2. ךינפ , 94- | גוג , 180. | אישנ 55 0. שארמ זז.
 לבתו 67, 94,100, 101, 130, 168, 176, 182, 22%, 246, 250 2

 259, 260, 264, 270, 271, 270, 283, 288, 0% וילע -- םכה
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 2, 3. לבותו - - (12) - - אבנהו , 24.

 -- קנס ךדיכ
 ז8. אלה 1, 2, 10, 28, 20, 10, 60, 72, 70, 00 + 52

 96. 7 108, 10, 110, דזנ, 111, 114,116, 116,125,

2 ,177,178 ,172 ,170 ,158,168 ,154 ,150 :141,149 ,136 

 106. 210, 223, 224, 244. 252, 253, 258, 260, 264,204. = ונל ,%.

 19. רבד -- רמא םבהילא 4, 24, 28, 10, 50, 72, 80, 2

,, 110 ,107,108,100 ,106 ,102 :99 94 :93 
4 ,210,252 ,100 1082 ,178,882 1760 .1698 2 

 2%4,2%8,260. רזא ,91.  ינדא הוהי < 100, 384 -- םביהלא הוהי
 96,170. | ינדא 129. הנה , 80 -- וס6 יננה 4 חקול 2
 109,112,125,196,264. | רשא 588 11%. | םכירפא , 196 ---

 שכירפא ףסוי 11. | לארשי -- הדוהי 250. = לריבהח 71:
 112,120, 244, 252, 294-- וריבה 89,154,254:  קעומס 130 --
 וירבח 28, 50: 72, 0% 106, ,,ָ, + 9

 196; 227. 1 659 'ק : קנס 4 םכתא 1, 3: 4, 4

00 ,108 ,107 ,106 ,5( ,94 :93 :80 ;82 ,80 ,76 2 50 :30 ,20 

 :ונ,1ור,1ו4,רוף,116,126,120,136, 144,150 0

,226 ,224 ,221 ,210 ,101 ,182 ,160,168,170,172:177,178 

 262, 9 259, 200, 283, 288, 204, 184, 602 ; קצנממס 4

 םםיתישעו 3, 23: 50, 60, 89, 91, 96, 9, 100, 110, ז1ז, 113, 6
4 ,260 ,258 ,253 ,252 ,250 ,246 ,244 (210 :191 :173,177 ,12% 

 278,691 ' קזותס 82, 115 -- םביתשעו 6. דחא 2%"-- דחאל

 18, 93: 95, 145, 159, 294 -- םכידחאל 80, 184. | ודיב 40 ---
 !סזו6 וידיב 184 -- קזותס יךיכ

 20. רשא 18 0. בותכת 28, 93, 95, 100, 10, 1:2,

 126, 126, 120,177: 182, 5 שכהלע 1.

 21. רבד 60.  םפהלא + 6 80, 91, 93, 100 2

2400 ,246 ,244 ,182 ,181 ,125,120,136,150,158 :115 ,111,112 

 288 1,294.  רמא 818 זזז. | ינדא הוהי ₪ 80,129. | יננה 2
 150. | ינא ;, 4. חקול 89, ,4. ינב -- ריב

 ל6,1סו,224.  ןיבמ -- ןמ 96. | יתאבהו ביפפמ םכתא
 םכתוא 23: 24: 82; 91: 94: 112,125, 144, 168, 176, 105, 196. 2
 254,264, 269, 277: 290, 659 * -- םבכתא 106. | םכתא 4

,9 :95 ,94 ,93 ,80 ,82 ,80 ,72 ,60 50 ,30 ,28 10 
04 ,120,116 ,126 ,16] ,10 

 168, 170, 172,179. 221,242: 244, 240,252, 2ף1, 258, 260, 4

 260. 281, 294: 0% 384: קזותחס 4 םכתוא יתאבהו ביבסמ ,

 244. לא 242 -- לע 80,146. | םכתמדא ץזומס םכתוא 2.
 22. םבתוא 2; 19, 24: 112, 125; 15%: 175: 105: 242: 2432:

 260, 288 1, 280, 290, 10077, 659 2. || יררהב 129 -- רעב +

 ךלמל םפלכל היהי ; 159.  היהי 7", 72,126 -- ויהי 150, קנווס
 17. ךלמל 5. אלו 1%--ו. 72 4 היהי 2%-- ויהי 50

12 ,173 ,126,126 ,116 ,111 ,110 10 ,96,108 2 00 ,60 ,40 

 196, 224, 225, 253, 271 44, 204, 384, 659 'ק, 691 ;: קזנתס
 144% םטמס 107 -- ה 2" 0ק.:86 95,120.  דוע - - - ינשל , 50
 -- 585 אלו 2"-= | , 4. ינשל 14%, 182,226 ; קזוותס

 28,1ף0%- ת 1גק.285 1 -- תת טק. 4- תכלמזכנ

 24. בהילולגבו םבהיצוקשב ₪ 40. | םכהילוליגב 4, 18, 28, 2
 80, 93, 96, 107, 100 111, 120, 150, 182, 106 -- 2 , 

 םבהיצקשבו 224, 253, 258 ,260,264, 271, 281--*, 28---םכהיצוקישבו
 96, 1%0, 22 -- םבהיצקישבו 86, 4 -- םבהיצוקצבו 292.  לכבו--
 לעו 12) -- ב ;, - יתעשהו 30, . םכתוא 2, 19: 23: 9

2% ,287 ,26 ,264 .106,111,112,12%,144,155:242,243 

 280, ףסס '1, 6%9 2 -- םככתא 96. | לכמ , 242 -- לבב 6



 כ ג. 1

 םכיוגמ ףסאמ סע לאו תובשונ תוברח לע ךדי
 אבש !ץראה רובט לע יבשי ןינקו הנקמ קדשע

 ללשלה ךל ורמאי היריפכ לכו שישרת ירחסו ןדדו
 תראשל ךלהק תלהקה זב זבלה אב קדתא ללש
 : לודג ללש ללשל ינקו הנקמ תחקל בהזו ףסכ

 רמא הכ גוגל תררמאו םכדא ןב ובנה ןכל

 לארשי ימע תבשב אוהה שויב אולה הוהי ינדא

 התא ןופצ יתכרימ ךמוקממ תאבו ! עדת חטבל
 לודג להק טטלכ זכיפופ יבכר ךתא זכיבר כימעו
 תוסכל ןנעכ לארשי ימע לע תילעו : בר ריחו
 יצרא לע ךיתואיבהו היהת םכימיה תירחאב ץראה
 ! גוג םכהיניעל ךב ישדקהב יתא וכיוגה תעד ןעמל

 יתרבד רשא אוה התאה זדוה' ינדא רמא קדכ
 טכיאבנה לארשי יאיבנ ידבע דיב םכינומדק םימיב

 היהו : שהילע ךתא איבהל םינש שהה סימיב

 ילארשי זרמדא רע גוג אוב שויב אוהה םויב
 יתאנקבו : יפאב יתמח הלעת הוהי ינדא םאנ
 קריה' אוהה שכב אל שמא יתרבד יתרבע שאב
 יגד ינפמ ושערו : לארשי תמדא לע לודג שער
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 ג 1.

 3 יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו ! וילע אבנהו
 4 ךיתבבושו |: לבוהו ךשמ שאר צשנ גוג ךילא
 לכ תראו ךתוא יתאצוהו ךייחלב ושפיחח יתתנו
 ללהק טכלכ ללולכמ ישבל שכישרפו כיסוס ךליח
 ף שוכ סרפ ! שלכ זרוברח ישפח ןגמו הנצ בר
 6 היפגא לכו רמג ! עבוכו ןגט שלכ זכתא טופו

 זכימע ויפגא לכ תאו ןופצ יתכרי המרגות זריב

 ךולהכ לכו רתא ךל ןכהו ןכה !ףתא זפיבר
 וכימימ + רמשמל שפהל זרייהו ךילע שכילהקנה
 ץרא ללא תוובח םכינשה תרירחאב דקפת םיבר
 ירה לע וכיבר ופימעמ תצבקמ ברחמ תרבבושמ

 שכימעמ .קגוהו דימה קדברחל ויה רשא לרארשי

 9 אובת האושכ תילעו : שסלכ חטבל ובשיו האצוה
 זכיטעו ךיפגא לכו התא היהת ץראה תוסכל ןנעכ

 אוהה םכויב היהו הוהי ינדא רמא הכ :ךתא םיבר
 : קדער תבשחמ תבשחו ךבבל לע םכירבד ולעי

₪0 4 
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 נ1 םיטקשה אובא זרוזרפ ץרא לע הלעא זררמאו
 חירבו קדטוח ןיאב שכיבשי שכלכ טבל יבשי
 12 בישהל זב זבלו ללש ללשל : שהל ןיא שכיתלדו

 לק תו ד א יתום 6 ₪ א 5

 תכיתלר ופפ || =כהל יאו 06.5 או 1. ""םבהב
 12. לולשל ףָב, 112, 168, 224, 5, 4. זובלו 93: 96 2
 112,113,150,224,253: 678. בישהלו 96,175. לע ךדי לע 4.
 תוברחה קמע 3. | תובשנ 80, 01, 173: 258, 260 -- תבשונ 4
 28,102,1ף4.  ףסואמ 4,93,112,120,1%0,224. השוע %

 112, ןייניקו 89 -- ןיינקו 40, 93: 96. , 4
 158,178, 226, 284. - יבשוי 4, 28, 3, 06,112, 116.

 לע 25-- לא 4. - רובת 96 -- קוס רוב 4.
 13. ירחס 50, 139, 154, 158, 224, 258, 260 -- ירחוסו 1 %

 108 -- ירחופ 4. הירפכ 99, 175 -- הריפכ 28, 108, +.

 לולשלה 8) 93, 108. 2 168. 2 אב -- אב היריפכ לכו 1%:

 ובלה 3, 96,102,112,113,150,224,260. | תרלהכ 1.
 ךילהק 2, 23, 50, 72, 80, 93: 9, ,,,,,,%%
32 .2 271 2042 200 % ,253 ,224 ,176 ,175 ,168 ,150 ,158 

 קזמס 128,141 -- ךינחמ 40. | בהזו ףסכ תאשל , 72. | ראשלו
 28. - תחקלו 1,6,158 ג קזוזממס ו ןייניקו 89,158 -- ןיינקז
 50 96% 126,150 4 ללשלו 2% 96,115, 2%1 ---

 לולשל סב, 112, 168, 224, 28 -- ל!לשלו -
 ז 4. הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 108. | אוהה םכויב אולה , 4.

 אלה 1, 2, 4, 28, 20, 30, 50, 72, 82, 80, 93, 9%
,2240 ,154,158,159,172,176,178 ,144,150 ,141 :110 ,128 ,126 
 2%2:253: 260, 264, 271 4, 678. | תבשכ 2% קזותס 1

 ערת 22
 1%. ךמקממ 102, 2 168, 262 -- ]]כקממ 4 יתכרימ , 3

 --ץראמ 69ז. | םכיבר ,1ו3. | ךתוא 182 --קחחוס התא
 יבכור 28, 112,126, 160. | םכלוכ ףַג -- וילא 4. ליחו בר

 לודג < 8. ּ
 16. ימע , 28. | ץראח תופכל ןנעכ , 72. = ןנעב 06 6
 ץראה תופכל ,96. | ץראה תא 4. כימיה תירחאב וג 6.
 ךיתאבהו 115, 159-- ךתואבהו 4- ךיתואבהו 24, 2 7

 178, 254, 269, 270, 271, 290, 400 1 -- ךיחאיבהו 1, 21, 28,
% ,224 ,182 5% 154 .1206 4 +94 :91 ,89 ,72 
 258, 260, 678 -- ךתואיבהו 82. | לע 27-- לא 72, 4. | תעד ,
 3. | םביוגה לכ 30,72. | יתוא ב, 101,112, 168, 264, 271 2

 קזותוס 139- יתשדקהב 4. יניעל 4.
 17. רשא הז 30. | םכימיב - םבימיב הוהי ינדא רמא מיב 4.

 םכינמדק 1, 30, 89, 91, 5 126, 128, 141, 1ף4, 182, 2%%,
 258, 260, 4. לארשי יאיבנ , 40. | יאיכנ -- יאישנ 252, קזוווס

 6. םכיאיבנה 28, 40, 96,178 : קזגמוס זז - המהה 6.
 יאיבהל 4 ךתוא 1, 93, 90, 112, 114, 49.7% 0% 7

 253, 258, 200, 264, 0% 288 1 28.9 12; קזומס 28 ג 06
 1- םכהילע קת. זג1. 89, 94 -- םכהילא 149 -- כלוע

 18. םכויב אוהה , ג84- שכויב 2", 1. אב 1, 4, 9
 76. 5% 96,2 108, 10, ,+ |28,ו%ז 2 ו
 ו9,178,ו8ו.0 16, 224, 244, 2%2, 3% 2% 0 204, 1

 םזותס ווָב, 177. בו, 2285--ו 2240 לע--קא 4
 חוהי ינדא םכאנ ,19. | ינדא הוהי < סב, 136,244. לעת 3%-

 ותמח 0.

 4. וולא תרמאו 4. = הוחי , גס =- םכיהלא 108. לבתו 2
 67, 96, 99, 100, 101,102, 4 105. 1ל5, 90 210

7% ,281 :279 ,271 ,270 ,264 ,260 ,253 ,250 
 4. ךיתבבשו 1, 2, 23; 89: 96: 113,144, 168,175, 52.

 ;ביתתנו 224. | םכייחה 160 52 226, 601, 68 -- םכיחה קזזומס
 ףפ,116.  ךיחלב 28,126, 227,2%3, 258,200. | יתאצהו 126

 19- ךתא 1, 2, 4: 30: 50 2 89 42 6 108, 113, 128,

 14, 158, 159: 224, 252, 253, 1- ךיליח 96, 1089, 0
 -- ךילה 28, 80, 269 --' 9% ישובל 1, 4, 28, 40, 50, 90, 2
202 ,+ ,1260 .99 ,96 

,270 ,264 ,200 ,258 2 176,178,180,195,:224,251,252 
 678 ג קזנמס 1 = שבישבל 60,-  ללכמ 190, 293. = בל ל

 2%-- םבלוכ ף3, 96, 116,150. 158,182, 678. | להקאא 1.
 הניצ ף3 -- הניצו 678. ישפות 8, 8 200. 204, 4.

 ₪, לכ , 91 -= =בלוב ףב -- 0:6 הלכ 126. | עבכו 9
 6. רמוג 4, 28, 93, 113, 150, 158, 251, 258, 260 +

 המגרות < 154 -- ) \ 12 4: 91.101,113,159, 172,178, 224, 24.
 ויפנא לכ תאו , 93- = לכ תאו -- לבו 1,101,145,158, 188 -- תאו
 לכו 1:68. תאו-- לאו 2. | םבימעו 82, )6, 158, 246 ; םטתס 1.

 ךתא , 180 -- ךתוא 2 --ךתא רשא
 7. ןוכה 3: 93: 94 1 158, 172,171,178,182,252, 2
 678 | קצנתס - התא ,145. | ךלהק 24, 20, 0, 67, 9
9 ,252 ,22 ,210 ,158,178,180 108,113,114,130 ,100 
 260, 264, 260, 270, 1 4, 277, 290, 001: תטתס 128. יתוייהו

 : ָפ -- תיהו 60 -- התיחו 3
 8. םבינשה --י' ,. 96 -- םבימיהח 7. אבת 4, 28, 10,722 1
---- 264 ,260 ,2%8 2 ,224,252 ,178 ,168 5% 
 %ובת ף6-- ואבת 11%.  תבבשמ 2, 9, 12 792ְ1

 168,175,250, 2. זרצבוקמ 1, 4. 50
 182.25, 5% 260 4 לע -- לא 4. הברחל -- ר ,2.
 אוהו 1, 28,178,182 : קצנתס 4 םכלוכ ף3, 96, 116, 678 -

 םכ \
 9. התילעו 5%, 158 -- 6 הילעו 2.  האשכ 24 0 67,

 ף4, 100,112, 11ָב, 130, 230, 242, 2 246, 2%2, 271 4, 0
 קזותס האושב ףו -- א (0-6 | 4. אבת 2, 28, 0, 50, 2
 108,113, 154,178,224, 246,252; 2 258, 0 264.  ןנעב 5.
 ;:ביזכע 30. 72% ךתוא 2, 3: 23, 29, 67, 2 89, 91, 93: 99: 0%
 וסו,ו02,112,114,116) 128, 141,144, 154, ,,,75
 וו 182, 210, 240, 242, 243, 250, 261, 253: 49 2% 2000

,200 ,1 288 ,286 42 .279 ,277 ,271 ,270 ,264 
 10. חוהי ינדא -- םכיהלא הוהי ג08. | היהו קוואגס ןיהו 3.

 + ךיבבל 899. | תובשחמ 96.
 :1. לע -- לא 150, 225, 251 ; קזותוס אבא 2, 4, 28,

 72, 99, 108,126, 242, 246, 253, 258, 200, 204. | םביטקושה 9.
 93, 4 יבשוי 28, 03, 96, 112,116, 0, 8
 -- םכיבשי 180,182. | םכלוכ 28,93,96,116. | םכיבשוי 2
 5 182 : (סעצ6 4. ןיאב 132 = המח 2 7%
 1-9 178, 298, 260, 264. | חירבו םכיתלד < 6



 אז.

 : הלכאל ךיתתנ הדשה תיחו ףנכ לכ רופצ טילע
 ינדא שאנ יתרבד ינא יכ לופת קרדשה ינפ לרע
 חטבל םכייאה יבשיבו גוגמב שא יתחלשו : הוהי

 עידוא ישדק שש זראו :זדוהי ינא יכ ועדי 7
 דוע ישדק שש תא לחא אלו לארשי ימע ךותב

 הנה : לארשיב שודק הוהי ינא יכ יוגה ועדיו 8
 רשא םויה אוה ;דוהי ינדא שאנ התיהנו האב

 וקישהו ורעבו לארשי ירע יבשי ואציו : יתרבד 9
 חמרבו די לקמבו סכיצחבו תשקב הנצו ןגמו קשנב

 שכיצע ואשי אלו : סכינש עבש שא םכהב ורעבו 10

 ורעבי קשנב יכ שכירעיה ןמ ובטחי אלו הדשה ןמ
 זכאנ םכהיזזב תא וזזבו שכהיללש תא וללשו שא

 שכוקמ גוגל ןתא אוהה כויב היהו ! הוה' ינדא ז1

 תמסחו סכיה תמדק שכירבעה יג לארשיב רבק םש
 לככ תאו גוג תא םכש ורבקו טכירבעה תא איה

 לארשי תיב סכורבקו : גוג ןומה איג וארקו הנומה 2
 ורבקו : שישדח קדעבש ץראה תא רהט ןעמל 3
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 שמרה שמרה לכו הדשה תיחו שימשה ףועו שיה

 קרמדאה ינפ לע רשא םשכדאה לכו זרמדאה רע
 ץראל המוח לכו תוגרדמה ולפנו סכירהה וסרהנז
 21 ינדא שאנ ברח ירה לכל וילע יתארקו : לופת
 22 ותא יתטפשנו : היהת ויחאב שיא ברח ;דוהי
 שא שיבגלא ינבאו ףטוש סכשגו םשכדבו רבדב

 זכיבר שכימע לעו ויפגא לעו וילע ריטמא תירפגו
 23 יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגההו : ותא רשא
 ; קרוהי ינא יכ ועדיו םכיבר םכיוג

 ו

 ז רשא הכ תרמאו גוג לע אבנה םכדא ןב התאו
 = ךשמ שאר פצשנ גוג ךילא יננה קרוה' ינדא
 2 יתכרימ ךיתילעהו ךיתאששו ךיתבבשו : לבתו
 42 ךתשק יתיכהו : לארשי ירה לע ךיתואבהו ןופצ
 4 ירה .לע  יליפא ךנימי דימ .ךיצחו ךלאמש ,דימ
 ךהא רשא זכימעו ךיפגא לכו התא לופה לארשי

 צץ ג תם ך ₪ ים מיס יז 0 א

29 ,224 ,177 ,154,158,159,172 ,150 ,126 ,111,115 

 253: 258, 260, 204, + התא , 4. ךפנא 264. | םבימעו

 םכיבר 19, 23; 93, 102, 111, 130, 145, 140, 150,048,
,2 ,384 ,294 ,2650 ,240 ,228 ,226 ,22% :223 ,106 ,182,101 

 665, 666 -- כ טק. 146. 01130. 139 -- גז. 484. כיכר 1
 224--] 80.  רשא ,196. | ךתא ,זזז. על 6%
 128, 149, 173, 191, 196: 253: 258, 260, 204, 394. | רפצ 14 -

 ךחא 4. | הדשה תיחו , 77. = תיחו -- תיח לכו 224 -- ו 4.
 היתתנ קזנמס ,

 5. הרשה ; 1785 פת ,,,,,86
 1:נ,116,116,126, 1בְכ,150, 151, 154,158, 150,170, 72%

 182: 223, 224, 240, 252, 2%, 28, 260, 204,680. | כ 2185 4

 ינא -- הוהי ינא 6. ינדא הוהי < 4.

 6. יתחלש 182. שא ,1קס: | יבשוובו ג9,01. 05.22
 ז60, 182,191, 223; 294 -- יבשויב 224.--- םכיבשויבו 4

 םכיאה 4. חטבל -- ח , כ 9

 7. עידא 80,150. - לארשי -- לארשי ינב ג. | אל ג73 -- או
 תא \ 30, 680 -- תא עא 115.  םבש 72,"2.  ישדק 2"

 דוע , 19 -- עידוא דוע 151. | = םםיוגה ועדיו
 ועדיו , 72. | .םםיוגה ,13,145- לארשי

 -- ישדוק 9.
 תבתעריו

.1 ,99 ;76 

 8. 0. , 0. התייחנו 1, 4, 28, 76, 93, 95
 116,136,149.154,158,178, 191,196, 226, 258, 270 -- זריהנו

 20. ינדא ,76,116. = ינדא הוהי < 18,905.  אוה , 4

 ף. ואציו -- ובשיו 76 -- ואציו ובשיו 100 -- אצ [טק.14: 112.

 יבשוי 28,95,96.100,111,112,150,170,181,680. לארשיב 4.

 וקשהו 40, 139, 150, 1. ןנמ 111, 224 -- ןנ5מבו 4 ו

 הנצו , 14% -- הניצו 4. תשקבא 4 םכיציחבו

 154,158-- ב 384. | לקמו 99,384. | די, 109.  חמורבו
 100,112,116,1(ו, 106, 223, 244, 264 -- ב , 4. ורעבו כבו
 93.  םבהב 0.145 139 -- הב 80,196, 384; קוחס 0% -- כ

 [טק.:ג 28.  העבש 151.  םבינש -- ש תומס י 3 -- םכינשא ג

2 

 10. אל 4. ואשי -- ואצי 24- םביצע , 76. | ןזמ קזנתוס
 םכיצע 182. | םבירעי 170,244. | ללשו 80. | תא , 30,244--
 תא שא גנג. | םבהיללוש 28,93,95,96,111,112,106,184---

 םכהיללשה 170. | םכהיזווב 4, 28, 76: 93: 96

 196. 225, 228, 244, 260 0. ינדא , 89, /

 זז. אוהה , 253. גוגל ןתא , 19. | לארשיל 178. | איג 2
 91, 93.9. 1, 2 ,,,,,,, 

 260, 278, 202, 355, 680 ; קזנתוס 3,128,178, 260,261; סז6 1:

 םכירבעה 1" 6 2" -- םכירבועה 112,150, 4. - - - 7 זרמדק

 תבירבעה \ 4. תמסוחו 93,112, 22%, 227, 264. | איה , 4

 -- אוה 96,178: קתתמס 161.  תרא 1% 80,191 -- םכא קעומס
 168.  םכש תא < 28. | תאו קזומס לאו 1%8 -- גוג תאו 1.
 לב גת. 186 172 -- 04 הנמה 130,151, 253 0

 -- ונומה 93,110, 300, 601, 602 ; קזותוס 177, 604 - תתגזַפ., 6%

 ונומה 'ק 154, 176, 178. 182, 22%, 226, 228, 246, 24, 261, 0.
 םכש וארקו 145. אט 96 -- א ,99.126, 154,182. גוג 2"

 -- איג
 ז3. םכעה 1. = ינדא הוה 151,224. - ינדא , 4

 .אלו

 19. יתאנקו - שאכ 76, 286 -- 80. | *תרבד , 3.
 םכא קצותוס לא 1- אל 2. הו 25 2-

 20. ףועבו 4. = תייחו 109.  המדאה - - - - לכו , 80, 223, 4.
 שמרה 2"-- שומרח 2 המדאה :"-- ץהחאה

 150,151,196. - רשא 0. לע 2%-- קע1מס לכ 6.
 רגרדמה 2 קומס 11% -- ר קמתס רג 50. המח

 173: 253, 258; 260- ץראל , 23. - לפת 4, 30, 50, 72, 99:
4 :223 .158,150,177,178 .4 

. -204 2000 :253 222 

 21. תרארקו 6 67. וילע 224 -- 9 לכ 6.
 רה ג2לה  ברההו  לל -- בההו 156 ינהא דסכ הי

 -- םכיהלא 150. | שיא ברח -- ברח רשא 9%. | שיאב
 ויחאב -- והערב ף6- היהי

 22. יתטפשנו -- ת , 76. | ותא !ס:6 התא 173 -- ךתא קזוזזמס
 2%61.  םבשנב 204--ו 680.  ףסש 1, 23, 10, 2 76; 80 5

 94,113,155:159:177:224, 30 200, 20 -- ףטושב
 ינבא 80.  שיבנלא [טק. 186. 112 -- שיבג לא 5
 168, ףסס -- לא , 80. | שאו 72, 294,384. - לעו 1%-- לכו 4
 א קס | לעו ופנ לעו 2%-- םבירצמ לעו 1

 -ו. 0. םבכינע -- םכיוג זז

 :*תשדקשהו 4.

 כבר ו

 יתעדנו

 ועדיו ,-

 23- יתלדגתהו -- ד 93+

 221. - םםיוגה 46

 1. ביג 244. - גוג -- (6) -- תררמאו | 226. | וילא תררמאו
 20[ נהא הוהינפ זס הוה כה הוה 1 ךילע ל

 לבותו 1, 2,109: 28. 30, 72, 70, 80, 80:92, 95: 90, 0,110

 ץנ2,דנכ זנב, ו15.דדס,126,זבה, ד 80, אנ, 02 דל

2 ,246 ,244 ,220 ,224 ,223 ,106 ,173,175.177,178,181,191 

 257, 258,260, 270, 680 ; קוותוס 04, 141 -- לבות 4.

 2.. ךיתבבושו 19, 40, 72, 76, 93, 94, 90, 109, 2

 וו4,116,ז50,15ז, 154: 158.170, 173, 177,18ז 1820980 16
2 ,204 ,270 ,260 ,260 ,258 ,253 ,240 ,244 ,226 ,226 ,224 ,210 

 ! 680 ; קתממס 82, 1: ךיתשאשו < 93, 210 -- ךיתאשאשו
 224 - ךיתאשישו 170 -- ךיתישאשו 7 ךיתלעהו 72

 17%, 223 -- ךתילעהו 95 -- ל ךיתאבהו 1, 4, 154, %

 181, 210, 252, 271 /\ -' ב 2, 67, 82, 8ָב, 100, 110, 177,243: 2

 . 270, 277, 659 -- ךיתואיבהו 19: 30, 05,110, זז, 1
 1%5,170,191, 210, 226, 250, 253, 254, 283,204, 100 -- ךיתאיבהו

6,,,,,, ,1117 .109 ,96 ,94 .93 ,80 ,80 ,76 ,72 ,28 

,227 ,225 ,224 ,223 ,106 ,173 ,172 ,168 :159 ,151 ,150 ,14 

 200, 484, 0. לע -- לא 95, 116, 145, 140, 249, 271 2, 5%

/ -400 245 

 4. ₪00. | 23- | 'תכהו 28, 76, 01, 933 1%

09 ,250,258 ,224,220 ,178,181 ,170,171 :159 ,155 ,139,154 

 279, 283, 284, 286 -- יתיכיהו 95 -- ךיתכהו 9. ךתשק
 171 -- ךרתשק 6. ךליאמש 20; 67: 83, 9, 100, 114,110

2000 ,288 ,270 ,260 ,2%4 ,246 ,227 ,101 ,181 ,176 ,175 

 200 1, 1 -- ךילאמש 271 4. ךצחו 244, 28, 260, 680 <----
 ךיציחו 28,116, 150, 158 -- ךציחו [סעז6 6. ךינימי 8

 ליפא , 144 -- לופא 0
 4. לעו 4. לפת דו 2, 17, 10072 76 80, 01 30



64% %%1% 

 ! שסלכ ברחב ולפיו שכהירצ דיב סכנתאו שםהמ

 ינפ רתפאו שתא יתישע שכהיעשפכו ששכתאמטכ

 קדתע קדוהי ינדא רמא קדכ ןכל ! שכהמ

 לארשי תיב ללכ יתמחרו בקעי תיבש זרא בישא
 תראו שתמלכ זרא ושנו ! ישדק כשל יתאנקו
 זכתמדא לע שתבשב יב ולעמ רשא סללעמ לכ

 זכימעה ןמ םשכתוא יבבושב + דירחמ ןיאו חטבל

 םכב יתשדקנו םכהיביא תרוצראמ םשכתא יתצבקו
 םכהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו : שכיבר םכיוגה יניעל

 זכתמדא לא םשיתסנכו שכיוגה לא םכתוא יתולגהב

 דוע ריתסא אלו ! שש םהמ דוע ריתוא הלו
 לארשי תיב לע יחור תא יתכפש רשא שהמ ינפ

 | : קדוהי ינדא שכאנ

22% 

24 
5 

206 

27 

265 

0 

6% 

 קדנשה שארב ונתולגל קדנש שמחו םכירשעב 1

 רשא רחא קדנש קררשע עבראב שדחל רושעב

 הי לע הרתה רוח כהה שםצעב רעה דתה

 ינאיבה שכיהלא תוארמב + המש יתא אביו הוהי 2

 וילעו דאמ הבג רה לא ינחיניו לארשי ץרא לא
 שיא הנהו המש יתוא איביו : בגנמ ריע הנבמכ 3

 0 ו ו

 14 לב טק. 4 1 139 -- לכ תא 10 --לע 96. 116. .תיב

 -- נב 96.  םכשל -- םכש לא 066 1, 4

 26. ואשנו 30, 93, 145, 150, 173, 659 א רפח. 4
 םכתמילכ 28, 80, 93: 90 5 4 לכ , 6 -- -

 םכלמע < 1ף50.. יב 24. 0 .םבתבשכ קעומוס 4

 27. יבבשב 1, 28, 40. 72,80,111,126,173,224,2%2.  םכתא

 1, 20 4, 28, 10, 67: 72, 802 91:04 2 ד,

% ,22 ,240 ,242 ,224 ,182 ,158,159,172,178 :150,154 ,128 

 260, 270, 271, 27, 283. . .םבימעה -- םכיוגה 150,154. | םכתוא

 220 20 91, )6, 112, 210, 242, 264; קננתס 1 רצראמ

 159,271 4. | םבהיביוא 72, 93: 96, 150, 154. = םכיונה טק.

 139 רה 54
 28. םככיהלא קזותס 72.  יתלגהב 2, 3090 7%
 221. םכתא 1,22 3: 4, 21, 24, 28, 20, 40, 67, 72, 50, ב, 4

 96, 99, 100, 101, 102, 11, 114, 115, 116,126, 130 4 ז 0

20 ,230 ,224 ,210 ,195 ,182 ,176,178 ,158,172 :155 154 

 252, 264, 258, 260, 260, 270, 2777, 283, 20, 3001, 0. לא

 5 :סז --ןמ 72. | םכיוגה -- םכימעה 72, 224. = לא 2"-- לע
 1, 2; 3; 23, 28, 20, 10, 67: 72; )6; ף), 100, 0, ,6

4 ,198 ,105 ,182 ,180 ,160 ,158 ,155 ,154 ,149 :145 ,128,144 

0 ,260 ,264 ,260 ,258 ,253 ,251 ,250 ,240 ,246 ,227 ,226 ,225% 

 271, 277 18. 281, 288, 100, 601, 62, 1 םכתמדא ,

 אלו -- לעו 4. ריתא 89,283. | דוע , 226 -- טק.

227 

 םבש םכהמ -- םכהמ ינפ םכש , 180 -- שיא זז 6- -- כ

 נק, 186. 2.

 29. אלו ,5 דוע ינפ < 115. - דוע 30. חרא 2
 ינדא \ 0.

 1. הנש :%-- תנש זף0. | וניתולגל 1.4, 2
8 , ,154,155 ,112,111,116,126,140 

 240, 254, 28, 260, 264, 20,271 5 סזונגס 8

 -- וניתלגל 0. - .רשעב 4.

93.6% ,89.91 , 
6 ,22% ,182 

 : ,2%23 !סז6 9

 שדוחל + העבראב קזומוס ףֶפ.

 רחא 2 רשא 2 התכוה 4, 28, 2 4
 הזה םכויה הוה ְףָנ. | הוה , 126 -- אוהה )

 602 ; (סח6 72. | יתוא 30 96, 112, 168, 264
 2. חרארמב 159,178, 224. | ינאבה 2%8. | ינחנו 30,09, 1

 -- סע ונחינו 28. רה ,1ף0.  הובנ 2, 3, 4, 28, 72, 80

 94.96, ו2,113,1ו5,1ו6,126,ובס,וג9,150,ו54,ו727

: 283 ,4% 271 ,264 ,2%1 ,240 ,246 ,224 .178,195 

 141 -- הובג לוצ 0.

 2. אביו 1, 4, 23

 128,ו4ז,144,149,ו501
 243, 251, 252, 2 2% 260, 264, 20, 002 ; קזומס 178 -- אוביו

 601.  יתא 1, 3, 4, 23, 24, 28, 2, 10, 72, 82, 50, )1, 93: 6.

+ ?+ ,9 
,271 ,270 ,20 ,260 ,258 530 ,2%2 ,24 ,227 ,15,210 ,178,182 

 איביו 94, 102, 601,

2. 
74 

 קזותוס . 1

20, 10, 72, 8, 91, 93. 

64, 159, 168, 172, 173, 170,182, 

2 0 

3 1 

 65 אאא1א

 םכאנ ידבבה זכוי פספשל וכהל היהו ץראה שכע לכ
 14 ץראב םכירבע ולודבי דימת ישנאו | : הוהי ינדא
 ץראה ינפ לע םכירתונה תא םכירבעה תא םכירבקמ
 15 ורבעו : ורקחי שכישדח קרעבש הצקמ קדרהטל
 ןויצ ולצא הנבו שכדא םכצע הארו ץראב םכירבעה

 + גוג ןומה תציג לא שירבקמה ותא ורבק דע
 16 ; ץראה ורהטו קדנומה ריע שכש זכגו
 רופצל רמא הוהי ינדא רטא הכ םכדא ןב התאו
 ופפאה ואבו וצבקה קרדשה תיח .לכלו ףנכ 'רכ
 ילודג חבז ככל חבז ינא רשא יחבז לע ביבפמ

 ; שכד שכתיתשו רשב שתלכאו ללארשי ירה לע
 ותשת ץראה יאישנ סכדו ולכאת וכירובג רשב
 ; סכלכ ןשב יאירמ םכירפ סכידותעו םכירכ זכיליא
 ןורכשל כד שכתיתשו קדעבשל בלח שכתלכאו
 ינחלש לע קכתעבשו : שכל יתחבז רשא יחבזמ
 ינדא םשכאנ קדמחלמ שיא 'רכו רובג ,בכרו פופ

 21 : הוהי סכיוגה לכ וארו כיוגב ידובכ תא יתתנו
 יתמש רשא ידי זראו יתישע רשא יטפשמ זרא
 22 קכהיהלא הוהי ינא יכ לארשי תיב ועדיו ! םשפהב
 23 זכנועב יכ זכיוגה ועדיו : האלהו אוהה סויה זמ
 ינפ רתסאו יב ולעמ רשא לע לארשי זריב ולג

 צ ג ₪

 1 4. םכיוג דימת 4. | םבירבע נק 116 -- םכירבוע 93, 2
 150. | םכירבועה 204. | חרא 27-- תאו

 93. 55 6 112 7 181, 1 680 ; קעומס 172 --

 תא ץראב 6. םכירתנה 1, 80,112, 116, 149, 154, 1502
 2%2,253.  ץראה לכ סב. ץקמ 40.  תעבש 226.  םבישדח ,1.

 ןרוקחי 14
 1. ורבעו -- ע טק 4

 תכירבועה תא 150.  םכדא םכצע הארו ,

 םכירבועה 64

 6 ."הנבו וסע6 נו:
 דע -- תא 4- ותוא 93, 112, 264, 2789, 24 לב למ

 ןומהה 6. ְי
 16. ריע , 180 -- ריעה 2 168 ; קמנמס 128, 1.

 הנמה 89. 253, 258, 200, 264. | ורהטו ורבקו 30.  ץראב 2
 96, 110, 140, 150, 158, 224, 271 4, 100, 66% -- ץראה תא 2
 ג7.הכ , 24 רמא 2%-- רומא 91, 01, 112, 113, 159, 2
 279, 293. 284, 286 ; קזנתס 4. רפצל 40, 89, 42
 172: 251; וצבקתה %0:1. | ואובו סב, 150 2 ופסאהו
 29,182. -'נא -- א קנתמס [ 96. | הבז 1%-- הבוז 6

 ירה -- תמדא 93, 691. - םבתיששו 1. | םכד רשב +.
 18. םבירוביג 96, 150 -- ! \ 23, 28, 128,130, 150,172, 4.

 ץראה , 28 -- לארשי 251. | םכילא 2,72. 91:
 178, 182, 224, 246, 251, 258, 260, 264, 260, 271, 28% -- םבליא
 | דו 26 28 9190 1702 םכולאוו 114 = םכליאו 8

 -- םביליאו 00. | םכירכ קעוממס םכירפ 116. .םבידתעו
 128,159 -- םכידותע םכע 6. יארמ 126,2%1,11% -- 'אירב

 154--מ ₪ק.146 102. | ןשב --רשב ופָג. | םכלוכ +.
 20. םכתיתשו -- םכ 29. = 'חבזמ -- יחבז לע 23. = םבבילע

4% 
 . יתעבשו קמ 96. | ינחלש לע , 1892. | ינחלוש 6

 - רובי 96,180154.  .ל2) ,2.
 לז ת-רא זו ידבב 2, 72, 1, 59: לכ וארו

 תכונה 4. 4 תראו =-- 6
 22. ועדייו 96. = תיב --- ינב 0. | הוהי ינדא 30. | םכביהלא 2.

 םבויה ןמ 10-66 םכויהכ 1.
 23. ולב 150- תריב -- ינב 40, קזותגס 4 יב
 ריתסאו 1.4, 28, 20. 72; )1, 935 29 1,752

 168,172, 178,224, 258,260, 271 4; קזותגס 82, 141,

 ?-בלוכ 93.
 24. םכתאמוטכ ג -- םבתאמוטב 112,2533,258,260 --םכתאמטב
 116. | םכהיעשפבו ז12,115:251, 260 ; קמותס 72. | םכתוא 1,

 2, 217, 03: 22 168, 264,17%: קזגמס 141 -- םכהב 14
 ריתסאו 1, 4, 23, 28, 72, 82, 80, 91, 93: , 6 126

 139,150,154,158,168,178, 224, 253, 258, 260; קווחס 141.
 2%. יצבקמ הוהי + בושא 180, 228 תוגש. טו0ס(טז 4

 זרא , %6- תיבש , 128 -- תובש 1, 28, 20, 40, 72, 80, 93: 9%
 1ז2,זו4,116,116,126, 145, 150, 158, 172, 224, 22%, 227, 0%
 271 4. 659 'ק, 61 ' קורס 67,991: [(סת6 4 יתמחירו
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 סשתשלשל תחא הדמ הפמ השלשו הפמ השלש
 בחר תא דמיו !ופמו הפמ םשכליאל תחא הדמו ג:

 הרשע שולש רעשה ךרא תומא רשע רעשה חתפ
 קדמאו תחא המא תואתה ינפל לובגו + תומא 2

 ששו קדפמ תומא שש אתהו קרפמ לובג זרחא
 וגגל אתה גגמ רעשה זרא דמיו ! ופמ זרומא 3
 שעיו ! חתפ דגנ חתפ תומא שמחו םכירשע בחר 4

 רעשה רצחה ליא לאו קדמא םשכישש (כיליא תא

 ינפל רע ןותאיה רעשה ינפ ידעו ! ביבס ביבס ג 5
 זרונולחו : זרמא םכישמח ימינפה רעשה שלא 6

 רעשל המינפל המהילא לאו שיאתה לא תומטא

 ביבס ביבס ?רונולחו זרומלאל ןכו ביבס ביבס

 רצחה ללא ינאיביו :  םכירמת 'ריא לאו המינפל זל
 ביבס רצחל יושע הפצרו תוכשל הנהו הנוציחה

 לא הפצרהו ! הפצרה לא תוכשל שישלש ביבס 8

 קדפצרה סשכירעשה ךרא זרמעל םירעשה ףתכ

 5 יז

 הפמו 1, 4, 23, 26, 20, 72, )3, 100 852 2279
 228, 253, 260, 264 ג קזנתגס 168 ; (סעס 43

 ווי בחור 20, רעשה , 6. ךרוא 68, 0 264 --=
 ךראו 29,72. שלש ז1,2, 4, 28,20, 40, 72, 82, 84, 6
 1ס1,1וָב,115,126,128,141,150) 154,159, 176,182, 210

 252; 252, 28, 260, 283 ; קזנתס +

 12. תחאו 14%. | המאו 6 תמאו 96 --ו, 178. | לובג הפמ

 הפמ :80 לבב הפמ 1%-- ופמ 3, 96, 168, 1

 264,687 -- ה ק.180 141 -- ההפמו הפמ 182 -- תחא המאו הפמ
 הפמ 40. שש -- ששו 264 -- תואמ שש 28. | תומא

 תואפ הפמ 2%. 89 -- ופמ 28: 91: 93, 94, 96.
,00'7 ,280 ,4 271 ,260 ,252 ,210 ,180 ,172,175,176 ,139,141 

 687 ; קתנמס 3,128 ; םטתס 4. תומא 2" 2. הפמ 4,

8%, ,154 ,150 ,126 ,115 ,114 ,99,112 ,80 ,72 :30 :20 

 182,100 227, 228, 28, 269, 270, 271 290 ; קזנתס 261 ; 6

 1233 תטתס 2, 4

 13. רעשה גג ג. | אתה גנגמ -- גגה אתמ ף4. - נגימ
 בחור וצל ול םכירשעו רני = 78.

 14. תרא ,30. םכילא 4,111,126,178: קוס 30 -- םםליא
.268 ,150,224 ,114,115,116,150 ,4( ,82 ,28,72 ,2 ,1 

 264. | םבישיש 99 --' . 96. | לאו -- תאו ףָב, 11%. | ליא ,6
 רעשא 4. בוב סובב םו ביבס 2"" 4

 ו. רעשה ינפ לעו . 4. | לעו --ו ,96.  רעשה :"--ה ,2
 130,141, 182 -- שה טק. 4. 4 ןותאה 240,28,15% ---=

 ןותיאיה 168, 175, 28, 260 -- איה 1טק.ז25 130 -- א [טק.ז3< 3

 -- ןותיאד 1, 4 30, 72, 91, 93, 00, 112, 11%, 116, 126, 160

 154,158, 176,178,182, 224, 220, 262, 23, 264, 271 40 659'ק.

 691 : קוס 4. לע---דע 210--לעו 93. - ינפ 93.14: +.

 םכלואה 96 -- םכלוא 1, 28, 80, 93, 99, 112, 4 1

 172,178,182, 106, 224,253, 2%8, 200 ; קזותס 1.

 16. תרונלחו 12 3, 23, 80; 94, 9, 114, 116,128, 150,172, זס

 224, 258, 260, 264 -- תנולחו 286. | תמטא 9ָ8פ -- תומוטא 40
,182 ,168 ,15 ,150 ,126 ,116 ,112 ,00 ,03 ,01 ,82 ,72 ,28 

 251: 253, 208, 260 ; !סע06 130 -- תמוסא 154. | םכיתאה ₪ 1.

 המהילא לאו \ 28. | המילהא < 150 -- המהיליא 30 2
 180, 2%8 -- המה יליא 03, 96, 115, 158, 168, 243 -- המה ילא <9

 -- יל טק. 186 128 -- המהליא 3.,1, 20, 102, 116, 126 -- המיחלא
 189. - ןכו - -- המינפל ,180. | רעשל -- רעשל המ 9.
 ביפפי 279992. .יייביפסו =-י= בוי 4, ספ יי/'ךבו 40 קב

 תומליאל 28, 30, 3, 96, 111, 126, 150, 155, 158, דב, 210, 240,
 251, 253; 258, 260, 264; קזותס 139,141. | תונלחו 1,2, 2, 14

 28, 82, 90, 94, 114, 11%, 116, 224 -- תונולח 2, 91 -- תונו טק.

 גו יז סביב ו 0 םםירומית 7870

 םכירומת 4, 72, 93, 96, 120, 13, 182, 105 282 ; 1076 82 ---

 תבירמית 159 == םכירמתה 4

 17. ינאביו 4, 141, 253, 277. 270, 283, 4.

4 ,224 ,150 ,141 ,116 ,114 ,11 ,1( ,30( -- 258 
 12. הפצ רה 5-

 18. הפצ רהו 15%. | לא --לע 150. | םכירעשה ךרא תמעל ,
 1 תרמועל ף3, 258, 0. ךרוא 253, 258, 260 4.

 הפצרה ,ףז. | הפצרה -- (6) -- הפצרהו עמ 158. | הנתחתה

.0 ,28 ,2 

 הנוצחה 93: 2
 םיבסי כ

5 2 4. 6.1. 

 הנקו ודיב םכיתשפ ליתפו תשחנ הארמכ והארמ
 4 ןב שיאה ילא רבדיו : רעשב דמע אוהו הדמה
 לכל ךבל סכישו עמש ךינזאבו ךיניעב האר םדא
 התאבה הכתוארה ןעמל יכ ךתוא הארמ ינא רשא

 : לארשי תיבל האר התא רשא לכ תא דגה הנה

 5 שיאה דיבו ביבפ ביבס תיבל ץוחמ המוח הנהו
 זרא דמו חפטו המאב תומא שש הדמה ;רנק
 6 אוביו : דחא קדנק המוקו דחא הנק ןינבה בחר
 ותלעמב לעיו המידקה ךרד וינפ רשא רעש 'רא
 ףס זראו בחר דחא קדנק רעשה ףס זרא דמיו

 7 ךרא דחא קדנק אתהו ! בהר דחא קדנק דחא

 ףסו תרומא שמח זכיאתה ןיבו בחר דחא קדנקו
 ; דחא זדנק זריבהמ רעשה ששכלוא לצאמ רעשה
 דמיו : דחא הנק תיבהמ רעשה סכלא תא דמיו
 תומא סכיתש וליאו תומא הנמש רעשה םכלא תא

 10 םכידקה ךרד רעשה יאתו : תיבהמ רעשה "פלאו
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 ב

 צב זז ע

 294,290. | תשיחנ 283. | הדימה 150. | אוהו 6.
.6 ,150 ,10 3.21 .28,01 

 ו ל 240 173 -- רמאי 4. ךנזאבו 0
 2 260, 264. -- .ןנזואבו 6. עמש 22 םבשו ךתא

 1, 4: 30 22 ב ה כ 6
 260, 264, 2834, 287, 288. 280, 209 602, 659 2 ; קונגס 4

 הכתארה 1: 72% 96, 116, 126, 159, 178, 225, 4.
 התאבה , 28 -- תאבה 1 16, 243, 270, 277 1הגז8ַ. 288, 200, 0

 -- התאבוה 89:92, 529 126,150,1%8,173, 182, 2%1 -- !ראבוה
 התא ,\ 3- האר 2"-- האור 24

 5. הנה 224. המח 96 < תבל לז בבס ל
 דיבו 5 89.  הדמה , 96 -- הדימה 150. | המאב קצותס המאו 2.
 חפוטו 93, 150, 251, 283 -- חפוט 159. בחור 4
 ןייניבה 126 -- ןינבה 2 96,150,154,159,178,226. הנק המוקו
 דחא -- בחר : דחא הנק דחא ףס תראו 6. המקו 4, 29, 6

.220 19 
 6. אביו 1, 2: 42 21: 29: 20, 30, 72, 82, 80/93: 96

260,204 ,253 ,252 ,224 :195 :150 ,158 ,154 :150 ,126 16 
 קצנתוס 178.  רעשה 96. .ךרד 0.4. 128 --- ךרד לא 4.
 ויתולעמב סב, 112, 150, 240, 260, 264, 271 4, 69ז -- ותולעמב 1
9 155.158,175,182,226,230 ,149 :144 :139 ,130 ,102 ,0 2 

 270 -- ויתלעמב 72,980, 91,115:126.153,227, 253, 258, 659 'ק
 קחמס 128. תא קוממס לא 1:5.  דחא ---..5 דחא -- ךרא רחא
 דחא הנקו 40. בחר דחא 1%-- בחר רחא הנקו ךרא דחא 9.
 בחר -- 11016 ץססו קזפתונום(טע, 6א ססמ.7 6 8, תיבהמ --(19) --ךרא

 89 - בחור 22 150.28 -- ךרא 145, 158, 250, 271 4. '
 דחא 2%, 93 -- !0ק.145 128 -- רעשה 180 7. בחר 2%--

 בחור 2 56- בחר - -- - תאו ,4
 7. ךרא ₪7. 145 3,72 -- ךרוא 28, 283 -- ךרואב 150. | אנקו

 182. דחא הנקו 55 17%. בחור 28,112,1%0,28 --ךרא
 ףסו קוגתמס ףשו 24 -- ינדא ףסו 2. . לעשה ז" 176 כלא
(6 230 ,210 ,94,100,114,168,176 ,91 ,82 2 :67 :30 :29 ,21 

 260, 252, 271: 9 283, 30017 ; תטת6 1%4 -- כלי א 4

 8, (20ת. , 4, 82 933 168, 2533 4.

 םבלוא 1, 20, 89: 91: 90, 112 2 116,126, 155,172
 182,105: 2 240, 2ף1, 28, 260, 288 ; םעוגוס 4

 רעשה , 28 - קס 38ת6 טסס6נת, 6א סס ג. סף, רומא - - - הנמש

 8,9. רעשה ----- תיבהמ , ,4.
 . 9. םבלוא 2: 4: 28. 89 906, 112, זז, ,

; 4 271 ,260 ,2%8 ,2%2 ,2%0 ,246 ,108 ,182 ,180 175 
 קזוחס עס8 רעשה 16קופגע 6א 1ם) טסתו. םכלוא תא דמיו 4
 הנמש 02.18. 72 -- הנומש 3: 4, 91,96,112,150, 154: 2200
 28. = וליאו , 128 -- ולא 3 --' \ 1, 2, 23 24, 29, 6
 178,180,252, 4 283 - ויליאו 72,153, 271 8, 6597, 691 --

 ןילאו 28, 80, 92,112, 7. םכלואו 4.80: 93,
 126, 150, 154, 158,182, 258, 260, 260 ; קונוהס 04, 1.

 10. הפמ ז"--ופמ ף3,126, 226,601 ; קזנמס 1: השלשו
 הפמ [ק.עג8 168. | הפמ 27,182 --ופמ סָנ, 1. הדמו 4
 ' דחא 224. | ןתשלשל 172. | הדימו םביליאל 3, 89, 6
 112,140,154,158,173,182,252 : קננמס 5 -- םנילאו 8

 -- םםילאל 72, 99, 126,128,178, 226. | הפמ 37-- ופמ 89
 2 114,126: 130ג 155,198, 6פז ; קנתתס 178 ; 10 %

 רמוע 4,

112, 2 
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 קרעבש [רולעמו : קדמא םכירשעו שמח בחרו 6

 ופמ דחא ול םכירמתו םכהינפל ומליאו .ותולע

 ךרד ימינפה רצהל רעשו : וליא לא ופמ דחאו 7

 האט םשורדה ךרד רעשה לא רעשמ דמיו שורדה

 םכורדה רעשב ימינפה רצח לא ינאיביו : תומא 8

 ואתו !קרלאה תודמכ םורדה רעשה תא דמיו 9

 ומלאלו ול זרונולחו הלאה זרודמכ ומלאו ולאו =

 םכירשע בחרו ךרא קדמא סכישמה ביבס ביבפ

 שמח ךרא ביבפ ביבפ תומלאו |: תרומא שמחו ןס

 לא ומליאו : קרומא שמח בחרו המא םכירשעו 1

 הנומש תולעמו וליא לא םכירמתו הנוציחה רצח

 עכידקה ךרד ימינפה רצחה לא ינאיבו !  ולעמ 2

 ולאו ואתו : קדלאה תרודמכ רעשה קרא דמיו 1

 תי יס

 178 -- 'תולע 28,12,141, 1289, קזננתס 175 -- ותלוע 72,

 0 10 1 1-2 ומלא 126 --' 2,

 24, 20: 67.99:139.155, 227. 242, 241, 260, 271, 28ָב, 200, 400.1
 -- וימליאו 72, 03, 112,150, 249, 264, 271 4 659 74.

 םכירומיתו 112, 180 -- םפירמיתו 1, 4, 113, 2 130, 159, 2

 252 -- םםירומתו 93. 06, 120, 250 06 16 תב 061 293 ; קזנתס 1

 ופמ 1*-- הפמ 150,29,114.11%, 154, 240; קעומס 25%1. | ופמ 2"

 -- הפמ 28, 20, 114, 115,150, 154 176, 240: קנס 26| --ו

 100. דג. 120. לא 5 242: 253: 258,260, 0

 -- ויליא 72, 91,112,150, 271 4, 659'ק, 601 --בילא 2% זו

 27. רעשלו 28.  םבורדה 1*--םכידקה 149.  םכוררה -- - - דמי
 מ עשו רעש כ 22 סת 22 יףעשה == ה 5%

224 (% 155 ,144 ,110 ,101 ,0( ,923 ,82 ,72 ,30 :290 

 246: 240: 251, 2%2, 258, 601 ; קענתס 176 -- שח גט. 7 1

 תרומא --- המאב 4 -- המא 154, 198, 22% : קז!תס 28.'

 28. ינאביו 141, 155 -- יניאיביו 4. רצחה 1. 4: 30. 77,

 150, 154, 158, 168, 178, 182, 203, 260, 271, 283: קענותס ףז

 06 110. | םכורדה - - דמיו 101. | תא -- לא ז5ש0 קמס 2,

 141. רעש 1,340, 82,145,158,168, 210, 261,260 ; תטעס 1.

 תדמכ 72, 96, 224 -- תודמב 89, 158 -- תדימכ 0.

 29. הלאה ---- ואתו 515 168.  וןיאתו 5, 2, 251,659 'ק.

 ולאו , 171, 258 -- ויליאו 72, 93, 226 -- ליאו 1, 2, 8:4 21 2

1 ,,+,+,+,,, ,94 80 ,82 :67 ,20 

20 (210,927 ,19% ,182 ,180 :176 :154,158,168,172,173,175 

 252, 253, 260, 264, 260, 270, 271, 283, 200, ?סס '1' --- וילאו 2%

 96: 32 659 ק. וימליאו 72,903, 112 -- ומליאו 1, 4: 30 1

 949 90, 100, 0,113, ,,+,, 72 ל

,260 ,24 ,260 ,28 ,2% ,2%2 ,224 ,210 ,180,182,195 ,175,176 

 271,281, 691 ; קנותס 82,128, 290 -- וימלאו 28,6%9'ק.  תדמב

 4, 96 -- קוס תודמב 89 -- תדימכ 150. | תנלחו 1%4 -- תונלחו

78,08 .139,141 ,114 :91:99 :91 ,89 ,30 ,20 ,28 ,21 ,2 
 224 246, 253, 258, 260, 260, 290. , 1ל \ 29. | ויממליאלו

 112,150, 264, 601 -- !מליאלו 3: 4, 30 94

. 
, 

 271, 281; קעותוס 82, 128, 1 -- וימלאלו 2% 49 ק ג קזותוס 1

 ביבס 2%, 1 -- 25 173. | המא םכישמח ךרא < 0. רוא -

 בחורו 283. | םכירשעו 1.

 29-- 33. המא -- (47) - - ךרא 2
 20. ₪0. , 0 [-רומליאו 4, 72, 93, 96, 112, זז זז

 116,150,158,159,180,182, 250, 252, 258 ; קזוםגוס 82,ף4; ז6

 110. | בםיבס 2", 93,178. םכירשע שמחו < 89. | המא , 06 -

 תומא שמחו 224. | בחורו :78,264,283. שמח 2%"-- שמחו 1.

 21. (00ת. 41, 42, 6 31 515 +. ומלא 210 --', 23,

 1סו,115,130,139:144:154:155, 175, 176, 182, 2%2 -- וימליאו

 4: 72; 91, 112, 150, 250, 21, 204, 271 44, 27, 283, 284, 69 'כ --

 וימלאו 28,286. | רצח לא -- רצהחל

 רצחה 1, 28, 80, 93, 90, 139: 145: '50,154,158,1דב. 178,
 271 4 ; קזווגס ף4 ; (סז6 130,175. הנצחה 0 --י, 2

,71 ,270 ,260 ,254 ,2%1 ,240 ,227 ,210 ,168 2 ,144 ,100 ,99 
 288, 200 -- ! , 1, 4 םכרמתו 159 -- םכירומיתו 4

 נו2,וזָּג -- םכירמיתו ף, קזגחוס 04, 141 -- םכירומתו פג
 22(, 283ב. ולא 8ס,91,115,139, 154,158, 178, 253, 260 -- ויליא
 72,150, 211, 271 4, 659 'ק, 691 -- וילא 28, ףב,113 -- ופמ וליא
 ופמו 3- | תולעמ וז. | הנמש ז, 23, 29, ,,%
0 ,208 ,2%2 ,15 ,182 ,178 ,68| 4% 144,150 ,128 ,115 ,90 
 271, 279, 284, 280 ; קז\חוס וילעמ 72, ָסָּב, 90, וו,

 160, 264, 271 4, 659 'ק -- תולעמ 0.

5 2 40 60. 

 19 הנותחתה רעשה ינפלמ בחר דמיו !  הנותחתה

 שכידקה קרמא קדאמ ץוחמ ימינפה רצחה ינפל

 20 רצחל ןופצה ךרד וינפ רשא רעשהו : ןופצהו

 21 ופמ השולש ואתו : ובחרו וכרא דדמ הנוציחה

 רעשה זרדמכ קדיה ומלאו וליאו ופמ קרשלשו
 שכירשעו שמח בחרו וכרא המא םכישמח ןושארה
 22 רעשה זרדמכ רמתו ומליאו וגולהו ! קדמאב

 וב ולעי עבש זרולעמבו םכידקה ךרד וינפ רשא
 234 רעשה דגנ ימינפה רצחל רעשו : םשכהינפל ומליאו
 ! המא האמ רעש לא רעשמ דמיו זכידקלו ןופצל
 24 דדמו םשכורדה ךרד רעש הנהו שכורדה ךרד ינכלויו
 25 ומליאלו ול םכינולחו ! הלאה תודמכ ומליאו וליא
 ךרא המא םכישמח הלאה תונלחהכ ביבס ביבס

 הת וז

 19. בחור 112,283 -- בחר תא 93,691.  הנתחהה 4

 תימינפה 9. המא \ 2 -- האמ המא +. תפידקה 23 ==

 םכידקהו 126, 0. ןופצהו - - (7) - - הנותחתה 91 6.
 20. (201. 015 4 הנופצה 0- הנצהה 159.-- 2

 גו4, 23: 258-- ) 28, 20, 01,113,114,150,242,2%2. | וכרוא

 96. | ובחורו 96 -- חר טק. 186 115 -- וברחו קצנתס 4
 21. ןיאתו ז,72.ף6,ז1ז2,126,150, 271 4, 659'ק. |. השולש ,

2 99 .96 .94 ,93 :91 ,59 ,72 ,30 24 :23 40 :41 |( -- 28 
2 ,,,, ,154 150 ,141 ,120 ,128 ,126 ,116 

 252; 253, 258, 260, 264, 28. ופמ 1"--הפמ 4 29,
 94, 112, 2 126, 160: קזזמס 240, 1. השלש 159 -=-

 השולשו 116, 260, 271 4..  ןפמ 2"-- הפמ 1, 4, 20, 10 42

 112,114,116,168: קתמס 240,261. | היה ומלאו וליאו , 4.

 ולאו 2, 23, 28, 20, 01, 102, 126, 150, 178, 180, 10%, 224, 74

 277 - ויליאו 30, 72,91.112, 150, 168, 251 ; [סע6 24 -- וילא]

 115,271 3, 659'ק.  ויכליאו 72, 91, 93, 150, 264: 10106 30 --
 ומליאו 1, 3, 59: 94: 96. 9, 101, 126 0 +, 5

 172,175 176,180, 210, 202, 260, 271, 270, 282. 284, 286, 601 ג

 ןקנותבס 82, 141, 200 -- וימלאו 2, 2 לכ כ 2020

 ₪9 ה --- וירומיתו ומלאו 30. | תדימכ 159,182 -- תודמכ 145 -

 5 מק 3 ז.  ןשארה 96,282. ונרא | 224. - בחורו 2

 םבישמח 2 המא 94, 4

 22. ונלחו 2, 20, 82, 80, 1 0 תו

 252, 258 -- רינולחו 72: 93, 112, 11%, 153, 158, 182, 264, 659 'ק

 -- וינלחו 4, 28,150 -- ונלוחו זָגס- | ומלאו 2, 20: 82, 1
 126,149: 155: 173: 258 -- זמ 6 -- וימליאו 72, 93:15 2

 168,264, 659 'ק -- מלאו 28.112. | וירומיתו סב ,150, 691 --
 ורומיתו ף6 -- ורמיתו 67, 9, 100 101, 114,110, 144, 155, 2
 173: 175: 178. 230, 100 1 ; 06 290 -- 'ךומתו 72, 112, 283 --
 ורומתו 115, 126 -- וירמתו 152: 158, 252, 264, 659 'ק. | תררימכ

 150 4 םכידקה -- םכידק טק. 8 4 העבש

 וב , 159 -- הב קצנתוס 2: ומלאו 2, 28, 149, 173,178 -- ליאו

 128 -- וימליאו 72: 92: 112, 150, 1523: 250; 12 20 279: 202

 ו |
 לג. רצח? םנפ 2. תרימינפה -
 רעש לא -- רעשל 93.96. | המא 6

 24. ינבליו 28 --- ינכילו') 3, 30, 72, 2 80, 91: 92: 94: 960. 2

%,,, .145,150 ,144 ,115,116,126 ,114 ,113 

 192, 224, 226, 227, 240, 2ף2, 218, 260, 264, 283, 601 : קזוומס

 128, 1 ןז --- ינכילו 1, 4. 23,158,159. | ךרד 1%-- ך קזותס םכ
 תרכ |םכרחה 28.0 םבורדה .- - הנחו 228,154. הד 277
 ךרד לע 249. | םכורדה 2"-- ו, 283. - דמו 158. ולא 2%
 179, 227. 242, 251, 258, 260, 264 -- !יל'א 72, 93,112,659 'ק ג
 4ס0ע06 29- ומלאו 2, 5% 118.224-- וימליאו 72: 93 4

 240, 250, 264, 659 'ק, 687. | תרודימב 150 -- תודמב 158 -- ו
1164 6 

 24, 25. ומליאלו - - - תרודמכ ; 99. =
 2. םכינלחו 26, 40, 80, 112, 159, 252. ול 173 -- וליאו +4
 ומליאו 40 - ' \ 2, 91, 114.115,139, 155, 224, 2 243 -- וימליאלו

 72, 91,112,150, 264, 659 'ק, 691 -- וימלאלו 28, 96. | תרנלחהכ
 1 תונולחהב 2, 72, 91:93:00 101, 112, 1 126 9

 12 249: 251: 268, 260, 264, 271 ; קונוס

 דגנ (טק.ז8- 4

 128 -- תונולחהב 89 -- תנולחהכ 172 -- םכינולחהכ 96. = הלאה
 15 - ךרוא 258, 260, 264, 2834 -- ךראו 4. בחורו 2

 204. םכירשעו שמח , 6 הסה 2
 26. ן"רלעמו 283.  ותלע 23, 30, 89,115, 242, 28 -- ויתולוע
 4: 93, 150, 168, 204, 71 3 6%9 'ק -- ותולוע 2: 144, 176 -- ויתלע
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 ףתכל קרפמ זרונחלש העבראו קרפמ זרונחלש
 העבראו : וטחשי םכהילא תונחלש הנומש רעשה 2

 יצחו תחא המא ךרא תיזג ינבא הלועל תונחלש

 שכהילא תחא המא הבגו יצחו תחא המא בחרו

 שכב הלועה תא וטחשי רשא שילכה תא וחיניו
 ביבס תיבב סכינכומ דחא חפט סכיתפשהו : חבזהו 3
 רעשל הצוחמו !ןברקה רשב תונחלשה לאו ביבס 4

 לכא רשא ימינפה רצחב שירש זרוכשל ימינפה
 לא דחא םכורדה ךרד וםכהינפו ןופצה רעש ףתכ

 ילא רבדיו : ןופצה ךרד ינפ שכידקה רעש ףתכ 5

 זכינהכל שכורדה ךרד קרינפ רשא קדכשלה ;דז
 ךרד הינפ רשא הכשלהו : תיבה תרמשמ ירמש 6

 ינב המה חבזמה תרמשמ ירמש םכינהכל ןופצה
 דמיו ! ותרשל הוהי לא יול ינבמ םכיברקה קודצ 7

 56 ע1 0 א עי.

 11 הלועה 2: 4: 30 )1, 96, 112, 150, 158, 2 224. 264 ;

.2 10766 

 39. שכלואבו 4.28.91, ,,0 1 8%

 224, 250, 252 258, 260, 264,260,271 /\ ; קצוזתס 04,141 ; 6 14

 םכירעשה 30. | תנחלש 154, 258 -- תונחלוש 4, 28,311 10
 הפמ 1, 30, 72,112, 11%, 150, 154. 15%, 180, 226, 242; קעומס

 139. הפמ תונחלש םכינשו , 145, 249. | םכינשו -- םכינשו חשל

 96. | תונחלוש 4, ג, 115 -- תנחלוש 1%4 -= תונחלושה 0.
 ופזמ 4, 23: 91, 93.96, 100, 102, 114, 150,172,178,180,182) 18

 210, 22%, 228,2%2,2000 קתותס 32,141. | שחשל 5 2,211

 154:172; 251. | םבהילע 150,154,150,1,130,14%, 178, 2240
 246, 288, 601 ; םטתס 158 --י ,1. הליעה 3 24, 5

(6%6% 11 1 , ,102 ,101 ,100 ,99 :93 ,01 ,82 

; '['100 ,200 ,260 ,264 ,258 ,2%0 ,224 ,210 ,178 ,176 ,172,175 

 קזומס 11% -- הלועה תא 96.14%. | תאטחה 182. | םבישאהו 8

 -- םבשאהו םבימלשהו 1 7

 40. הוצוחמ ף1 -- ץוחמ 5 הלעל ד 30, 72, 11

 159:253.  רעשה ז" קותס רעש 176. | הנפצה 8, 11% -- ןופצה

 145. - זרונחלוש 3,150 -- תרונוחלוש 96 -- תרנחלוש 4.

 תורחאה -- ר 28 =- ה , 50." רשאיטפ נ." "הבל %
 25: 80: 0: ד כ 10 זס 5 ל 224 6

 2533 קזותס 94. | תונחלוש 3, 96, 115 -- ו ,1

 41. 00. 4. | העבראו 290,114,14%.  תנחלש 130,28%--

 תונחלוש 3, 96,150, 154. | הפמ 17-- ופמ 11

 159,172:175,178,180 : קוס 4. הפמ תונחלש העבראו ,

 210. - עבראו 72.  תנחלש ונס, 284 -- תונחלוש 6
 1 הפמ 27-- ופמ 3, 91, 96,102,141, 150, 2 זל

 175,180 ; קתמוס 128,158. הנמש 1141

 154,159, 182,108, 253, 258 --) !טק.ז40 82 -- הנמש 98 29--

 תומא הנומש 249. | תנחלש 283 -- תונחלוש 28; 933
 םכהלא 158, 159 -- םכהילע ענותגס 54

 42. ןרנחלש 130, 28 -- תונחלוש 28,03.96,150,1ף4. | הלעל
,251 ,210,242 222 ,1 

 תרחא המא 1:"% המא תרחא תרחא - - יצחו 0155 4

 יצחו זס בחרו 0ק. ג 14ז -- בחורו 93: 4 המא

 תחא 2"-- המא תחא ף3.158. | הבונו 30,093: 4

 תחא 3"-- צח תחא זקָּג- | םבהלא ז,וזָּג,150 -- םכהילע 4
 וחיי ז73. הלעה 1, 2.3: 20:30, 72, 82, 03, 01,110

 43. םביטפשהו חפיפס 4 םכינכמ 28 -- סת

 =כינבימ 89. זריבל 30, 80,158: ןמותס 1. | [-רנחלשה 6,
 1 %4, 2834 -- תונחלושה 3, 96, 150 -- ןחלשה 6.

 44. תררבשל 2, 10, 93, 96, 253 9, 4.
 רצחב רשא 96. | םכהינפו - . - - - ימינפה , 4

 תרוכשל ימינפה 11%.  רשא , 30,933. לא 1-- לע 90
 150,159; 228, 261 קס 5% ףתכ :"-- ףתכה 0.

 רעש 1%-- רעשה %4 ןופצה 1" -- 1 210807 וה

 --רעש 116.  םכרדה 284. לא 27-- לא רשא 2%0.  ףתכ 2"
 -- ךרד ףתכ 190. | ןפצה 82,100,130,160,172, 2

.0 ,200 ,288 ,283 ,279 ,277 ,270 

 46. וז 116, 154 878. 160 ; קזנתוס

 בורהה ב וש -- ןופצה 224." רט

 45,46. ךרד - - (7) - - םנורהה ,

 46. הכשילהו ג -- תוכשלהו 116. = ךרד , 23. | ןופצ 4
 --ו.94. | הבומה -- בהממ 41 םכיבורקה 59

 150, 182, 263,258, 4. ינב 4. לא -- תא 4.

 47. המא האמ ג%% האמ המא 28.  המא 1", 17% -- המאב

 רצחב , 72 ==
 ימינפה 2%

 הבשילה
 תיבה -- חבזומה 4.

) 

 6 222 ם 2 ₪ ₪1.

 ביבס ומלאלו ול תונולחו הלאה זרודמכ ומלאו
 עכירשעו שמח בחרו הדמא םכישמח ךרא ביבפ
 34 וליא לא םכירמתו הנוציחה רצחל ומלאו : המא
 4% לרא ינאיביו : ולעמ זרולעמ ?;דנמשו ופמו ופמ
 46 ולא ואת : קרלאה זרודמכ דדמו ןופצה רעש
 המא םכישמח ךרא ביבס ביבס ול תונולחו ומלאו
 237 .הנוציחה רצחל וליאו ; המא םכירשעו שמח בחרו

 : ולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ וליא לא םירמתו
 48 תא וחידי שכש םכירעשה םכיליאב החתפו הכשלו
 49 כינשו ופמ תונחלש זוכינש רעשה םכלאבו : הלעה
 תאטחהו הלעה םכהילא טוחשל קרפמ זרונחלש
 40 חתפל קרלועל קרצוחמ ףתכה לאו : םשאהו
 תרחאה ףתכה לאו תונחלש םכינש הנופצה רעשה

 4ז הדעברא : תונחלש םכינש רעשה שכלאל רשא

 ץ 2 1

 12. ינאבו 4,141,154. | רצח 96,246.  ימנפה ז02. תדמכ
 4, 96, 159 7- תדימכ

 43. ויאתו 72, 93, 112, 150, 264, 659'ק. | ולאו ומליאו < 6.
 ויליאו 72, 93: 204 -- וליאו .4, 23, 24, 20, 04, 101, 113,111

 9 168, 182,210,224, 2 2% 260, 270 ; קצנתגס 2
 141 -- וילאו 28,112,150) 659 ק. וימליאו 72, 94 -- ומליאו 1,
 1, 0 109,150 כ 5202202520 200
 260, 264, 691 : קתגזמס 82,94,128,141 --וימלאו 7'112,150,659-

 ומלאלו - - - תודמכ , 93. | הלאה תודמכ -- ביבס ביבפ
 תדמכ 4,154, 159 7- תרימכ 10. | תונלחו 1, 4, 23, 28, 20,
 פי זז6, 141, 154, 190 172, 1790 109221 1
 260, 270. | ומלאלו ול , 4 ומלאלו , 72 -- ומאלו 11 ; --- וימליאלו
 1 60, 250 -- ומליאלו ד 20, 116, 154, 5%
 182, 252: 253. % 264% קזותס 82, 04, 128, 141 -- וימלאלו 5
 זז2>. | ביבפ 30,"2 -- 8 28, | בחורו 93 112, 292 -- הכהרו

 224- 20% םס6 6סתו. 6ק6716טת 60. 20 ; 1ם 130 4
 34 וימליאו 72. 93, 204 -- ומליאו 1, 20, 10, 1,101, 42

,2658 2 ,1%2,224,243,252 ,175 ,172 ,168 ,150 ,144 ,116 

 6: קזומוס 82,044, 5% ז 41,200 -- ימלאו 200 112,659 'ק --וליאו

 ף6 -- ומליאלו 158.  רצחל --רצח לא 155.  הנוצהחה
 ד פ תבכירופיתו 1
 1 (ס -- םבירמיתו 2:94:96,101, 114,178 ; קתותוס 141 ; 06 10

 --- םבירומתו 112,284: קנותתס 139 0066 24. לא 0%
 101, 102,115,139: 154: 155: 254: קוס 144-- ויליא 93,

 264, 691 -- וילא 28, 72,112, 178, 659 'ק -- תולעמו וליא
 הפמ 1, 29, 30, 72: 91: 94, 114, 115,116,150, 154,158, 2
 1. קעונתס 251, 200 ; (סז6 110 ; תטתס 168. הפמו 0
:270 ,,,ָ, ,116,150,154 .94 :91 ,72 ,20 

 (סע86 140, 290 -- ופמ 139. | הנומשו ו
 225, 200, 283 --! ן92.  תלעמ 140.7 הילעמ 72,000, 12

 150, 264, 659 2: קנתס
 3%. 00. ,176.  ינאבי 270. | תדמכ 96 --- תודימכ 4
 19. 00. 176. - ואתו 96,115,145,182 ; (0ת6 158 --יאת
 289, 55 659 'ק. וליאו 5 106 8

 ---ולאו 13, (סנו6 ףז -- ויליא 72, ב, 150 - וליא
 154,192: 210,224: 2598, 00 204 6597 691 ; קזומוס
 4 128, 141 - ןילא 28,112. | ומלאו , 178 -- וימליאו 72,93 -
 ומליאו 90, 116, 150, 154,168, 182, 252, 251, 4

 260, 264: קמנותס 94, 128,141 --- וימלאו 4, 28,112, 659'ק
 ומליא רנלחו 1 תונלחו 2 21, 28, 20, 10, 94: 02
 1ז4,141,182, 0% 253: + ל ב בורס 22

 202- בחורו 283 -- בחרו המא םכירשעו 4.
 27. 0. , 6- ולאו 2, 2 7 ו

 260, 264 -- ויליאו 722 085 1 2 ד 050 רק יאו רצחה
 20. הנצחה 20 --'/99:155:253 7-0 1, 22 23, 82,981, 9
 113, ,2 283 -- הניצחה 28. | םכרמתו 94 -- םכירומיתו
 0 112,111 -- םכירמיתו 91,114 -- םכירומתו 95, 150, 283 ;
 זותוס 0- לא 2 - 215 99. ולא 2, 23, 9 9
 1 44,154 155: 175 ד לא 2 1 ,0,2%1,659'ק, 687 --וילא

 28, ף1 : קזוגס 0. הפמ 1, 20, 70, 72,114,115,
 154,249. קזותס 91,141,158,2%1. | הפמו 1,209, 22
 גג, 115,116,150, 154 270 : קס 1,141,158.  הנומשו ג
 4 294 91: 930 112,114 150, 258, 271 0, 2093 --1 4 ז-רלעמ

 293.  וילעמ 72 93. 1 659 'ק -- וילע 3
 48.  םבילאב 30, 72, 93,990, 115, 154 -- םכליאב ,

 141, 155,242: 251, 253, 258, 200 4. בירעשה] 5 יוחירי
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 ביבס ביבס תומא עברא עלצה בחרו תומא שש

 שולש עלצ ירא עלצ זרועלצהו : ביבס זריבל 6

 תועלצל תיבל רשא ריקב תואבו סשימעפ שכישלשו

 ריקב ,םכיזוחא ויהי אלו סכיזוחא תויהל ביבס ביבס

 תועלצל הלעמל חלעמל הבסנו הבחרו : תריבה 7
 תיבל ביבס ביבס הלעמל הלעמל תיבה בסומ יכ
 הלעי הנותחתה ןכו קדלעמל זריבל בחר ןכ לע

 ביבס הבג תיבל יתיארו : הנוכיתל הנוילעה לע 8

 זרומא שש קדנקה ולמ זרועלצה תודפימ ביבס
 שמח ץוחה לא עלצל רשא ריקה בחר :הליצא 9
 ןיבו : תיבל רשא תועלצ תיב חנמ רשאו תומא 10

 ביבס תיבל ביבס קדמא שכירשע בחר תרוכשלה

 ןופצה ךרד דחא חתפ חנמל עלצה חתפו :ביבס 1

 תומא שמח חנמה זשכוקמ בחרו םורדל דחא חתפו

 תאפ הרזגה ינפ לא רשא ןינבהו : ביבס ביבס 2
 שמח ןינבה ריקו קדמא םכיעבש בחר כיה ךרד

 ! קדמא וסיעשת וכראו ביבס ביבס בחר זרומא
 הינבהו הרזגהו המא האמ ךרא תיבה תא רדמו

 1: ₪ 6 עץ 10 א 4.

 89. 91: 93: 99: 141: 195. 224. 242; קנס 4

 ה 182.  חתפה ----- םביתש , 9.
 עבש -- שש 6.

 4. המא -- (6) -- דמו ,158. | תא 168. | םבירשע בחרו
 המא . 30,115. לא ---לע 115,658 ; 0706 1. םםשדק 1.
 5. ריק תא ז, 110, 150, 152, 158: 252, 268, 200 4. שיש

 182.  עלצה בחרו ,96. עלצאה 28. תיבה 226.  ביבס 3% 1.
 6. עלצ 1%--צ 02.14 82--- עלצ ןיב 4. | לא קתומס לע 5

 שלש ה וכ 00 כ 29: 30, 72: 80; 02: 04, 112, 12 1 2% 1

 150, 154, 158, 150,182, 3,2%8(224,252,2, 2060, 264, 283 ; קזותנס

 178-- שלשא 96--שו טק 140. | םבישלשו -- םבירשעו 4

 םכימעפ -- םכיעלצ 227. | תאבו 113,1%0,1%9 -- תואב 4.
 ריקב 1* קצועגס ריקל . זריבל -- תריבב קזנתס 2, 86 2.

 ביבסו2 ד םכיזחא 20, 80, 141, 14, 210 4
 םכיזוחא ויהי אלו , 4. | היחי 899. | םםיזחא 0 +

 210, 242 --'. 249. | ריקב 2"-- תוריקב 4, 24

 7. הכסנו 1, תטםס 28 -- אבכסנו 14 הלעמל 20 4: 24: 2

 180,182. | הלעמל - - - - תועלצל , 28,1ף0. | בפומ יכ -- ביבס

 יכ 253. בסמ וג -- דסומ לג. | תיבה -- תיבל 14% -- תיבה
 תועלצ 153. | ןכ לע -- לכ 224. | בחור 28,034. | זרריבל 2%5--
 זריבה 1, 4, 23, 80, 96, 101,116, 45, ,,

 182, 224, 226, 226, 228, 2%8, 264 -- ל [טק.ז%\ 91, 0.

 ןכו , 28 -- ןיכו ז116. | הנתחתה 28,182. לע 1%%,"2 --לא

 הנילעה 28. - הנכיתל 1, 40 89 ,,,,

 8. יתארו 4. | הבוג ף3, 112: קזותוס 139- | ביבס 2" 4.

 תודסמ ג,111,116,168,6ְףַז -- | , 101,102,172 --תודסומ 1%

 28, 72; 93: 90, 112, 115, 182,224,227, 2 270,271 4,659 'ק

 עומס 150,158 ; (סת6 154 -- םי (טק.14 2. | תעלצה זז.

 אולמ 112,198 -- אלמ 28... +,
 178, 224, 242, 2%3, 258, 260, 264, 4סס ; קזועגס )1,158, 2%2 --

 06 לאמ 96.  היליצא 8

 9. בחרו 82, תטתס 224 -- בחור ף3. | ריקה -- תועלצ תיב חנמ

 ריקה 8פ. | עלצל , 89. | לא 686 96. -  ץחה זו. | חנומ
 30, 93, 96, 112, 150, 158, 253, 2%8, 260, 264. | [זרעלצ ווג -

 תועלצה 116,178; תטחס -

 10. ןיבו -- תיבו 23, 260 ; [סזז6ס 2.

 93 -- תיבל 96 -- ב טק. ג %-

 ! ביבס ! ביבס ביבס 6.

 חתפה 1%--
 .7% בחורונ 8

 תוכשל 96. | בחור 5,
 ביבס - - ביבס -- תיבל בחר

 ריר 0 - ביבס 1", 240.
 ביבס 3 . 1

 וז: חנומל 28,ף3,112,150,158,173, 253, 2%8, 260 ; קזותוס וג

 --נומל רשא ףז -- חנמל רשא 2%0. ךרד -- לא 4. ןפצה
 םכורדל -- םכורדל ךרד 30. | בחורו ג, 96, 180, 28%. | חנומה
 28,ף1, 93,996, 112, 145,150, 158, 253, 268,200 שמח--שש

 20. תומא , 5. ביבס 2

 ז 2. ןייניבהו 93, 1%4-- ן'ינכהו 6 לא . 3

 -- לע 40, 8, ף6, 102, 15, 158,150, 108, 224, 22%, 2%0 ;

 קונוס 2%:. תאפ ךרד < 15ָג. בחר 1" ₪ 2"-- בחור 6

 הריקו 150. = ןיניבה ףַּג -- ןינבה 28,1%0,1%8,178. בחר תומא ,

 וכרואו 5. 1004 ביבס 2% 1 8 |

 13. ךרא ז"-- ךרוא 8. האמ 1" < המא 28, 23% -- האמה

2 
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 זדמא האמ בחרו קדמא קדאמ ךרא רצחה זרא
 48 םכלא לא ינאביו ! תיבה ינפל חבזמהו תעברמ
 שמחו הדפמ זרומא שמח שלא לא דמיו ריבה

 שלשו ופמ תומא שלש רעשה בחרו הפמ תומא
 49 יתשע בחרו המא םטכירשע םלאה ךרא : ופמ תומא

 שכידמעו וילא ולעי רשא תרולעמבו המא קררשע
 ! קרפמ דחאו הפמ דחא םכיליאה לא

1. 

 1 תומא שש םיליאה תא דטיו לכיהה לא ינאיביו
 : להאה בחר קדפמ בחר זרומא ששו ופמ בחר
 2 שמח חתפה זרופתכו תומא רשע חתפה בחרו
 זכיעברא וכרא דמיו ופמ תומא שמחו ופמ תומא
 3 דמיו הדמינפל אבו + המא םכירשע בחרו קדמא
 תרומא שש חתפהו רומא םשכיתש חתפה 'ליא

 4 וכרא זרא דמו : תרומא עבש חתפה בחרו
 לכיהה ינפ לא המא םכירשע בחרו המא שכירשע
 % תיבה ריק דמיו : םכישדקה שדק הז ילא רמאיו

 צ ג 5 ז ₪

 182 -- המאו 4. בחורו 6. המא 2%, 2) -- המאב 4.
 תעבורמ 4, 28, ף3, 112,159: 253, 258, 260 ; (016 96 -- תועברמ

 14% -- תועבורמ 0.
 48. ינואיביו 112 -- ינאיביו 1, 2, 4, 23, 26, 20, 30, 2 80
 ף6), דס0ז,115,150. 154 5 108, 172, 170, 178, 182, 210, 2
 240, 252, 253; 260, 264, 279, 283 : קזוומס 8 םבלוא
.0 ,2589 :240 ,224 ,182 5% ,1+ ;89 ,28 ,4 
 קבלא - - תיבה 015 28. | בלא לא 112."2. | לא 2"--ל'א 2
 1 4 חוגז8. -- תא קנווס 3, 96, 8- כלוא 6

.4 ,268 2 :240 ,242 ,224 ,180 ,173 ,158 4 

 רומא 1% 65 2" ₪ תדרואמ 4. הפמ 1%-- ופמ %
 178, 180, 1 ; קזנמס 4 הפמ 2%-- ופמ 1, 96, 168%

 180, 226 ; קזומתס 4 ופמ - --- בחרו , 30.72." | בחורו
 ף6.  שולש 116,128,1%0.  ופמ 1%-- הפמ 2,3:4.72, 93: 49
 114, 15: 150, 154, 168,182, 240, 601 : קעתס 0. שולשו
 260. - ופמ 2"-- הפמ 4, 28, 72, 93, 94, 114, 115, 150,154, %

 182,198, 249 : קנבס 71
 49. ךרוא 28, 96. | םכלואה 4, 80, 93.96, 10, , 5
2 200 ,258 ,253 .240 ,180 2 .159 ,154 ,116,119,150 
 עתמס 141.  בחורו 284. המא 27--אהמא רולעמב
 14 -- תלעמבו 10, 284 -- תולעמ הנמשו 313. | ולעי קזותתס ולע
 28--ו 99 -- ל !ק.188 1:8. ןיליא ףס --' ; 1 -- לע 4
 =- תולעמבו וילא 28. | םםידמע 102 -- םבידמועו 72, 0166 96 --
 םבידומעו 30, 89: 93, 112; 114, 150 42 108, 172, 178, 182, 4

 262, 253,260: 1066 140. םבילאה 28, 72, 93:99: 5
 =בליאה 1, 4, 40, 80, 114, 115,150 242, 2513  קזונגבס

 הפמ ז%--ופמ 96,116,178: קומט 139.  דחא 155.  הפמ ?"
 -- ופמ ף6,116, 178,210 ג קונתס -

 "4, ססחו. | 242. ינאביו 72, 82 --- יניא'ביו 4. לכהה 5.
 תא -- לא 28, 15: קזגתס 2,115, 1 םבילאה 28, 320 2
 119 -- =בליאה 1,102, 114,115, 110, 242, 251,251, 2%
 264, 29,283 -- םבלואה קוס 4, 96. | בחר 1%, 96 -- בחור
 28, 1785, 4- הפמ 1, 4, 23, 30, 72, )3, 100, 114; 115: 2
 190 9 2 220 ; קנת 91, 4 הפמ - - שש ,
 242. בחר הפמ בחר -- בחר בחר ופמ 96. | בחר 2". 1 ---
 בחור 28.3. | ופמ 2. 3, 22, 24, 20; 67, 94: 116
,+ ,179 ,176 ,175 ,172 .156,168 ,140 .128,139 
7% ,280 ,1 8 ,287 ,271 ,270 ,260 ,260 ,2%8 ,252 ,244 ,227 
 659 7: םטמס 150.  להאה בהר ,224. בחר 47-- בחור 3-

 122.- פחרו ': להאה , 195.
 2. ופמ -- (16) -- בחרו , +. בחרו ז%-- בחורו

 ' תפתכו 21, 28, 30, 130, 246, 240, 270. שמח --שמח תומא רשע
 28. ופמ 1%, 96--הפמ 1,3,28,72,91:94, 7
 150, 154, 158, 16892 180, 210, 601 ; קעותס 4. שומנחו
 ופמ תומא , ז76. | ופמ 2"--הפמ 1, 3, 40, 72, 95 4
 1ז5, 150. 154, 158,168,172 ; קוגמס 1. שביעברא -- העברא
 116.  המא םבכירשע בחרו 56 243. | בחרו 2%-- ו ,; 96 -- בחורו

 1- םכירשע א 4.
 אבו 21 116 -- אבי| 159. - לא 9, , 0 .2
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 וכראו ול ויתועצקמו תרומא שיתש וכראו קדבג
 ינפל רשא ןחלשה קדו ילא רבדיו ץע ויתריקו
 קכיתשו |: : שדקלו לכיהל תותלד םכיתשו : הוהי
 שכיתש תותלד תובסומ זכיתש תותלדל ?רותלד

 : קררחאל תותלד יתשו תחא תרלדל 5
 רשאכ םכירמתו סכיבורכ לכיהה תותלד לא ןהילא

 :ץוחהמ כלואה ינפ לא ץע בעו תוריקל שיושע
 תופתכ לא ופמו ופמ םכירמתו תומטא זסינולחו 6

 : םכיבעהו תיבה תועלצו שלואה

 6-4. 1: 21 11 יו

 ןופצה ךרד ךרדה ;דנוציחה רצחה לא ינאיצועו 1
 דגנ רשאו הרזגה דגנ רשא קדכשלה לא ינאביו

 קדאמה זרומא ךרא ינפ לא | : ןופצה לא ןינבה 2
 טכירשעה דגנ : תומא םישמח בחרהו ןופצה חתפ 3

 ₪ 0 10 א

 21. לכיחהו 939 3 קחמס 128 --ה 2" קזותס ח

 תוזוזמ 156 -- הזומ 96. | העובר 1.4, 28, 30, 80.1, סָב,06,112)

,224,240 ,182 ,170 2 
 252, 258,260 ; קמגתס 128. | שדוקה 93:150,283. | הארמה --

 ה 1% 00.18 1004

 22. שלש 1, 2, 4, 28, 40, 72, 80, 1, ,2 12

 115, 116,150,154,158,172,195: 2%3, 258, 260, 264, 260) 27ז9

 281,286: קחממס 178. הבוג 4 --- הובג 3: 28: 0, 2 17%

 168,172,173:178. 195: 224, 253, 258, 260, 264, 283 : קזונמס

 141. וכרא 1. | ויתעצקמו 1, 3: 4: 23: 30: 72, 6 09

 נסו, 1ו2, ונ.114,115,116,141,140:154, 155,159 2

 182,224,230, 242,243,240, 262,251, 2%8, 200,264; קעותגס 8

 -- ויתועוצקמו 28, 94.139 -- ויתעוצקמו 2. = ןל -- ץע < 1.

 ול ,96. | וכרא 8,150.  ויתוריקו 3: 93. 96. 6

 178.182,224,246 סע 139 -- ויתרקו 28 -- ויתורקו 4.

 ילא קמותמס ןילא 178. = הז 6.
 21. 001: 60 שדוקלו 6.
 23: 24. 1"רותלד - - לביהל , 9.

 24. תתלרל 158. = םביתש , 243 -- םכיתשו 28,1%8. | תבסמ

 159 -- תיבסמ 1, 4, 28, 20, 72, 82, 80, 115,158, 2 249

 253,200 --תבמומ ג 1 172. רחש דהא 139, קזנתס 1

 -- לחאה יתשו -- ו ; 30 -- 'תשא 96 -- םביתשו 2

 271 4, 288, 601. | תרותלד 2*-- תרותלדל 30, 72 : קזתס 4.
 ררחאה 4.

 25: ןהלא 4,158 -- םבהילא 150. | םםיברכ ,

 116, 141,154. 210, 224, 2535 260, 270, 271 4 -- םביּברכו 1.

 םכירומיתו 150, קגנוגס 112 -- םכירמיתו 102,113, 114 -- םכירומתו

 2% 93,96,112,158,168 -- תורמתו 4, 159 -- תרמתו 4.

 תבכייושע 112,154 ; 109066 2 -- 6 םבתישע 1. תריקל 2, 4%

 קזנמס זָבס. | ץע בעו < בע ץעו 154 ץיע 3 --,14%. לא"

 7 156 154 כלאק | 20 72016 ו וחפפ ג

 26. םםינלחו 4: 28, 00, 102, 113, 4 110, 141, 252, 253, 13

 -- תונולחו 180 -- תונלחו 15% --י . 258. | תמטא 4 -- תומוטא

8 1,72:93:96.99.112,115,150,178,182,224,250 

 200 -- תמומא %) 154. | םבירמיתו 30 0 22 קוס 24

 -- םבירומתו 4 72, 94 168, 242 ; קזגמס 139 -- םכירומיתו 6.

 הפמ 1, 40, 5,113,114,150, 150,168: קתמס 1,141.  הפמו

 1, 40, 80,113, 112, 150, 150, 168 ; קצוגתס 91,141. | תפתכ

 115, 176,210 -- תפתב 159. | םםלאה 5,
 תרועלצו -- ת, 0. םכיבועהו 101, 112,

 1. ינאיציו 4, 114, 283 -- 'נאצויו 67, 0, 06

 260, 271 -- יניאיצו 28. | הנצחה 28, 40 --' . 258-- ו \ 29

 ז 4, 141, 242, 252, 4. ןופצה 1"-- ה , 1, 93:96, 24.

 ןופצה - - (9) - - ינאְביו , 182. | יניאיביו 28 -- ינאיבי) 1, 2, 3, 49 |

,,,,, ,59,91,93.96,112,115 ,72 ,10 :20 

 249, 250, 252, 253,258, 260, 264, 271 4. 659 : קזוס 4; 6

 67 -- יניאביו 154. | תוכשלה 116. | רשאו --ו , 150. | ןייניבה
 96,154 -- ]ינבה 28, 178 -- הינבה 4.

 2. ךרַוֶא 28, 182, 252, 258, 260, 264, .

 האמה (ס6 תואכה 4. בחורהו 93,96,102. | םבישמח -<

 םבירשע 4. א תומא

 3. םכרשעה 899. רצחל רשא ג",178.  הפצרה 28-- פשר |

 178.  חנוצהה 4, 28, 82, 1ֶדָב, 263,258 == ) 1 9 6

 תומא 1%.

52 ₪ 

 .חריושעו

 24 (0 ל. 1

 14 תריבה ינפ בחרו + המא קדאמ ךרא ;דיתוריקו
 15 ןינבה ךרא דדמו : המא האמ כידקל קררזגהו
 ופמ אהיקותאו הירחא לע רשא הרזגה ינפ ירא

 ; רצחה ימלאו ימינפה לכיההו קרמא האמ ופמו

 16 ביבס םכיקיתאהו זרומטאה שינולחהו םםיפסה

 ץראהו ביבס ביבפ ץע ףיחש ףסה דגנ םכתשלשל
 17 חתפה לעמ לע :תופכמ תונלחהו תונלחה דע
 ביבס ריקה לכ יראו ץוחלו ימינפה ריבה דעו
 18 םכיבורכ יושעו |: זרודמ ןוציחבו ימינפב ביבס
 שכינפ םכינשו בורכל בורכ ןיב הדרמתו כירמתו
 19 ריפכ ינפו ופמ הרמתה לא טכדא ינפו + בורכל
 : ביבפ ביבס תיבה לכ לא יושע ופמ הרמתה לא
 20 [כירמתהו כיבורכה חתפה לעמ דע ץראהמ
 .21 ינפו העבר תזוזמ לכיהה + לכיהה ריקו כיושע
 22 תומא שולש ץע חבזמה : הארמכ הארמה שדקה

 ו

 ו82. חמא - - - - הרזגהו 05 9.  היינבהו 178 -- ןינבהו

 היתריקו ז, 28, 91, 94,107, 113: 115, 141,154, 155 159: 2
 258, 200, 28 -- התוריקו 4--היתורקו 158. האמ 9"2 המא 2

 14. 00. ,180. | תיבה יגפ בחרו , 29. | בחורו 96. \ הרזגהו
 הינבהו 20- המא , 2.

 ז6. ךרוא 26. 93. = ןייניבהו 154 -- ןיניבה 93 -- ["נבה
 158.  ינפ ,182. | הירוחא סע 154. | אהיקתאו 10,116 --י \
 29,128, 119, 141, 144, 149: 175: 176, 210, 260, 271 -- היקותאו
 0 226, 100 -- אהקיתאו 72, 102, 145, 224, 271 4 -- אהיקיתאו 1

 5 260, 264, 659 'ק, 61: קזנתס 5%

 178 -- אהיקו תאו 159 106 96 -- אהוקיתאו 1. הפמ 0
 40, 72 5% 169,225 : קמוהס זזה, 251. 5 הפמו 1,2,25,70

 72 54 168, 22ף : קצנתס 115, 1- האמ , 4 המאב

 ןףס. | ימינפה לכיההו , 101. | לכההו 28. | ימלואו 12
 1 60,158, 253, 258, 260 --ימליאו 96,159 --ומליאו 4--ומלואו 4.
 16. םביפסהו 20, 72,101,11%, 147; 0006 82, 1 -- םביפיפה
 מ 182, 260 -- 06 םביפיסהו 96. | םבינלחהו <

 101, 113,115, 224, 242, 246, 250, 253, 203: קונתס 8

 םבינולחה ₪ - ז-רוולחהו 228, םטמ6 182 -- תרונלחהו 220.

 תמוטאה םכיקיתאהו| < 4. תרמטאה 1:3 =-- תומוטאהו 11% --

 תומוסאה 2, 4, 72:93:96:112, 130, 179',150,158,150, 2
 10%, 224,250,251,252. | םיבס ז" פופ 4 ןתשלשל קזנתס 6
 -- םבתלשל 224. | ףיחש -- איחש 06. ץע ,171. דע , 20--
 לע קעומגס תונלחהו תונלחה ₪ק.צ45 130.  תרנלחה 4
 == תרונולהה 3: 67: 72: 91: 92, 96; 90; 101, 112, 11, 1
 ו, 176,1789,250,2%1,264,260 00:

 קוותגס 128 -- תנולחהו 168 -- תנולחה 4 5 תרנלחהו

 9 507 תונולחהו 4, 72: 03, 96, 101, 112, 76 8

 178, 249: קוותוס 128 -- תנולחהו 4 1-רופוכמ 28: 22

 112,1ף0 -- תרוכוסמ 158. =
 17. לע -- דע 182. | דעו -- לעו 0.

 28. לאו -- תאו 225, קוס 128,158 -- לאא 6.
2 

 ז9. ושעו :16,2%1. | םכיברכ 2, 28, 20, 82, 04,10:, ,6

 172; 274 -- םכיברכה 1%4-- םכיבורכה 96. | םםירמיתו 4

 172, 2589. 4% 264 -- םכירומתו ף6,112,150, 168,260 ; קז!תוס

 139 -- תורומיתו 3. | הרמיתו 172, 264: 6 144 -- הרומתו
 720 93:96, 112, 113 150,168, 250 ; קוס כ -- תרמתו 6

 בורבכל םכינפ םםינשו , 1. | םםיתשו 14
 = 1. םבדא -- הירא 155. | הרמתה לא 1"-- הרומתל 6.

 לא 1" עמ 112. - הרומיתה 112, 2ף0 -- הרמיתה 102, 260, 4
 -- הרומתה 4, 28, 72, 93, 113, 150,168, 178,105 ; קונתס

 ופמ 1% 96 -- הפמ 1, 80,114,150,154,243 : קוותס 01,158--
 ופמו ופמ 224. | ינפו , 224- | הרומיתה 112, 250, 258 -- הרמיתה

 ףנ, 102, 260 264 -- הרומתה 4, 26, 72 3: 96, ,
 178,182,19%, 2243 קזממס 130. ופמ 2"-- הפ5מפ

 154,168. קעותוס 1 ג וס 02, ל ישע וס 21 2

 0, 58: תטתס

 20. ץראהמו +סעצז6 1: דעו ז, 2, 210, 22% -- 72 +
 לעמל 28. | חתפה 98 99-- ה 3 -- התפל 28. | םביברכה [ז,

 4, 29, 82, 90, 115 141: 154, 159; 198, 225 -- םכיבורכהו
 םכירומיתהו 96. 0 268 -- םכירמיתהו 1, 102, 260, 264 --

 שכירומתהו 72, 80, 3, 113, 168, 195, 250. | םב"ושע 4.
 לכיחה ,, 4, 30, 72, 112, 158, 691 == ?כיחב 153 -- ה 2" קזננוס ח 9.

 ימינפל ףַּב. | ץוחל
 ןוצחבו 8,
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 יחתפכו :ןהיחתפכו ןהיטפשמכו ןהיאצומ לכו ןבחר 2

 ךרד ךרד שארב חתפ שכורדה ךרד רשא תוכשלה

 רמאיו :ןאובב םשכידקה ךרד הניגה תרדגה ינפב 13

 .ינפ לא רשא םכורדה תוכשל ןופצה תוכשל ילַא

 םינהכה םש ולכאי רשא שדקה תוכשל הנה הרזגה

 וחיני םשכש םכישדקה ישדק ;דוהיל .םשיבורק רשא

 וכ םשכשאהו תראטחהו קדחנמהו םכישדקה ישדק

 שדקהמ ואצי אלו םכינהכה שכאבב ! שדק םכוקמה 4

 רשא םכהידגב וחיני שכשו קדנוציחה רצחה לא

 שכירחא םכידגב ושבלי הנה שדק יכ ןהב ותרשי

 תיבה תודמ תא הלכו : םםעל רשא לא וברקו 5

 םידקה ךרד וינפ רשא רעשה ךרד ינאיצוהו ימינפה

 קרנקב שידקה חור דדמ : ביבס ביבס ודדמו 6

 ! ביבס קרדמה זקרנקב פינק תומא שמח ?זרדמה

 הדמה הנקב םכינק תואמ שמח ןופצה חור דדמ גל

 םכינק תואמ שמח דדמ שורדה חור תא : ביבס 9

238 0 02. 

 רצחל רשא קרפצר דגנו ימינפה רצחל רשא
 4 ינפלו ! םכישלשב קיתא ינפ לא קיתא הנוציחה
 תימינפה לא בחר זרומא רשע ךלהמ תרוכשלה
 5 תוכשלהו : ןופצל םכהיחתפו ערחא קדמא ךרד
 קדנהמ ?םכיקיתא ולכו' יכ ?רורצק זרנוילעהד
 6 הנה תושלשמ יכ + ןינב תונוכיתהמו תונתחתהמ

 לצאנ ןכ לע תורצחה ידומעכ שכידומע ןהל ןיאו

 7 רשא רדגו : ץראהמ זרונכיתהמו רונתחתהמ
 לא הנוצחה רצחה ךרד תרוכשלה תרמעל ץוחל
 י8 ךרא יכ !קדמא םשישמח וכרא זרוכשלה ינפ

 קדמא שישמח קרנוצהה רצחל רשא זרוכשלה

 9 ץדתחתמו !קדמא קדאמ לכיהה ינפ לע קדנהו
 רצחהמ הנהל ואבב םידקהמ אובמה הלאה תוכשל

 נס "צא ץכידקה ךרד רצחה רדג בחרב : הדנצהה

 11 ץכהינפל ךרדו : תוכשל ןינבה ינפ לאו הרזגה ינפ

 ןכ ןכראכ ןופצה ךרד רשא [רוכשלה קדארמכ

 ץה 5 0;

 150.  הנהל ;180.  רצחמ ג,96.  הנוציחה 2ג,72,80) 7

 111 8 178,182, 224, 258, 260, 264 ; ןזוותס 2, 1

 141 -- הנצחה ?0,91,116,159: קתממס 04,128, 210 -- הנוצחה

 1. 4, 25. 195: 253 -- הנופיתח 4.

 10. בחר 2%1--הרב 93-- בחרבו 1%4--בחרו 11:--*בחרב

 96... .ךלג 158. ךרד --ר 4078 ל 101. | הרימה 26. = לאו==

 0 ןיינבה 28, 6 4 תכשל ב

 . ןחינפל 155, 271 4. = תררובשלל 224 -- תכשלה 0,

 מ טק. 145 89 -- ןופצהא 116. | ןהיאצמ 80 -- םכהיאצומ 45

 -- ןהיאצומ ןהיאמ 28. | ןהיטפשמבו 80, קזותוס 72-- ןהיטפשמ לבו

 כ

 ןהיחתפכו 89, קענתוס

 12. יחתפבו 72, 1076 1.

 -- ןופצה 180 -- םבידקה 2:

 224 -- ךרדה 8

 םכוררה , 96 -- םכורדה ןופצה 4

 ךרר 2" ?49: 253, 260 -- 4
 . ינפב -- שארב 22%. | תורדגה 72, 80, 6
 ז הנגה 4,72,96, 11, 115, 168 -- הנוגה קזומס 8

 -- הנופה 249. | ןאבב 3, 4, 23, 20, 30, 72, 91,96. 6 5

 1 4 3 024: 243: 2592 264 -- ןאובכ -.

 13. תדרוכשל 1%--ו .96,128:;93. | תרוכבשל 2"-- ו ,

 הנה -- לא ₪02.45 139. לע
 198, 225,251 -- א [םק.ז 01,130. | ינפ, 29. | הריזגה 4.

 תרוכשל 3%--ו. 93:96. שדוקה 96,227. | רשא - - ולכאי 8%
 99. | ולכאי -- שדקה תוכשל ולכאי 28. | םבינהכה -- ה 2" קזזמס
 ג 96. | םםיברק 1, 28, 72, 80,100,11ז6,141,1%4,150,224, 6

 -- םכוברק 150 -- םכש שיבורק ז. | ישדק 1%--י
 םכישדקה :%6₪ 27-- ה 96. | םםישדקה - - םםשש 2

 שכבש 2" קצומגס םכשו וחוני 21. ישדק 2*-- ישדקו
 קתותס ז55 --'\ 224. | החנמהו םבישדקה , 1. החנמה 6.

175. 4- 

 ' שודק 30, 2, 3 96 99,111.
 224: 203, 260, 264: קצומוס 1.

 14. םכאובב 28, 80, 93, 102, 112, םכינהכהמ קזותוס

 96. יאל 1,1נ 55. שחוקהמ 283 -- שדקהמ ןמ 1. לא ג

 4 הנוצחה 4, 28, 82, 0, 253 - ! \ 3, 23, 30 , 6

 150,155, 210, 242, 283 -- הנָצַהה :. | םכהידגב תא %
 158. | םכהב 72, 8,115,150: קזותס 281 -- ] [טק.זג 4

 שדוק 4. המח 4 4 ושבלו 1, 4, 23, 28. 40, 72, 80, 9
4 271 ,270 ,264 ,2%3, ,249 ,227 ,224 ,182 ,180 ,14% ,112 ,96 

 659 'ק, 691 : קוותס 1,115, ,,2 6 +

 ידגב 4 ורבקי !סזז6 - לא 27-- תרא 5.

 1 זיריבה -- רוב (גטק.זג 195. | אי'מינפה %. ינאצוהו

 154, 258 -- ינאיצהו 15 2. ךרד :*-- ךרד לא 4
 רעשה -- רעש םכידקה 28 -- ינשה רעשה זי םכידהא

 םכורדה ::+5%0%-

 16. דדמו וג. | הנקב -- הנקב ודדמו 4. שמח --ה טק.
 93- ו ₪ 28, 40, 72, 89, 93, 96, 8%

,0 ,200 ,258 ,24 ,22% ,224 ,1%4:155,158,160,176,180,182 

 288,659 'ק, 691 -- תאומ 14% -- א טק. זג6 1-
 17. 60ת. 4,158 -- 99 3 רדרמו 26, 93, 691 -- דדמא

 1 חוה תא אג ןפצה 4 הדמה - -

 תרוזנא < הדמה ₪15

 17,185. הדמה - - (8) - - ביבס , 5%

 18, 01. 18 6 19 = ספ. | תאו 67,115. | םכורדה 6746. 6,
 ךרמ -- רדמ םכוה חור לא ביבש הדמה הנקב דדמ 6. קכינק

 - שמח ,%

 96 -- ןהיטפשמו 224 -- ₪ 08 מ 2-- פ

 141,150, 159, 283. | קיתא 2"-- קיתאה 11ָצ. | םבישילשב 2,
 ףו,93,102,112,1וָב, ווב קצוגס +

 4. בחור 892, לא -- לע 1,260.  ימינפה 224. | ךרדמ
 430. המאה 4- ןהידתפו 2,114,115, 150. 225, 14 2609 2215

 28 ; קוחמס 24 --- םכהינפו םכהיחתפו 28 -- םכ ,3%
 6- רפשלהו 28. | תנילעה 28 -- תונוילעה 1, 2, 4, 24, 30,
5 ,1 9 
% 200 ,288 ,287 ,28 .271 ,264 ,260 :28 ,23 ,224 ,210 

 קזומס 24, 91, 94.128.139,141 -- תרוגלעה 2

 .קוגמס הנוילעה 158. | תררצק 28 -- תרורוצק 89. 91: 5
 זס, 154, 182,242, 260 3 קתומס 82,128. | כ 28-- אל יכ 0.

 ולבי 283 - ולכאי 160, 251 1תּגזַק- 271 4, 288, 00
 תביקיתיא 190 -- םכיקיתאה 154. | תונותחתהמ 2

62 ,224 ,210 ,182 ,179 150,155 :139 ,115 ,113 ,112 ,96 

 249: % 200, 204, 290 :; קזנמס 128 -- תרנותחתהמ 4-

 זרוגוכיתהמ 113 -- [רונוכתמו 254 -- תונכתהמו 1, 2, 24,182 --

 , * 100, 101,144; 2 269, 270 -- תנכיתהמו 154,159 -- תונכיתהמו

62 24225 ,105 ,178 ,176 ,172 ,168 ,116 94.29 :67 :39 ,20 ,4 

 250, 258, 260, 204, 271 ןייניב 154 -- ןיניב 96 -- ןיינב
: ,2 

 6. רושלשמ יכ , 29- = תשלשמ 150, 159 -- תושלושמ 99 5
 96,112, 253, 258, 460 -- תשלושמ 28,154. | ןהל טק. 8

 =- =בהל 07 148, 10.22 173, 179: 180, 2250 220.
 269 : עקגונתס 3,251 : (סעו6 2,01 -- ] [טק.125 72,82.  םבירמע

 28,115,116,159,182,198. ידמעכ 28,116 --כ טק. 8

 =-ורומעב 158, 6 159. - תרעהה 154. 199... לצאנ ןכ לע
 96. | תונתחתהמ לצאנ , 29. | תנתחתהמ 0 -- תונותחתהמ 2
2 0 ,139 ,128 ,11 ,112 ,100 ,99 :90 :94 89:92 ,72 ,67 242 

 182,210, 224, 240: 250, 253, 264, 28, 260,264; קנותגס 141 --

 תנותחתהמ 154-- תונחתהמ 1. = תרונכיתהמו , 89 -- 2
 -- תנכיתהמו 49, 91 -- תונוכיתהמו 3; 72: 93, 96, 100. 112, 11,

 ןזפכ 141, 149, 150: 1542 155: 173, 224, 242, 240 250, 8
 [רונוכתהמו 15. ץראהמו 4

 7. זרמועל 28; 93, 99; 112, 253, 298, 260 -- % תמועל 96 ---

 ערותעל 158. | תכשלה 178. רצחל ףג. הנצחה 40,176 3
 -- הנוצוחה 3: 4, 23, 72: 89: 032 96. 1 , 9, 2

 1723: 182, 210, 249; 252; 252, 258, 260, 264; קצנתס 9
 115,128 -- הונוצחה 28 -- הנציחה זז, 2 -- תונוציחה 24.

 וכרא , 242.
 ו ;ירובשלה - - = = וכרא , 180 -- 018

 7: 5. הנוצהה -- (10) - - לא 218 150 4
 8. המא -- (6) -- כ, 28. | יכ, 116,251. - ךרוא

 הנצחה 115,210 -- הנוציחה 2, 72, 89, )3, 04, 06, 112 9

 158,182,224, 240, 251,251, 260, 264 ; קזומס 79

 252: 10706 290 -- הנציחה 23, 30, 116, 150, 154 -- הנצוחה 2

 לע -- לא 96, 150, 182, 258, 4

 9. תרחתמו 1, 28, 20, 72, 80, 93, 96. 90.
 172,178, 182, 224,276, 227, 204, 271 /\, 6 659 'ק ; קזוגהס 1%

 -- א תחתמו 158.  תוכשלה +, 0",

 182, 224, 226, 227, 2ף0, 204, 271 \, 286, 659 'ק ; קזנזוס 99, 5-
 אבמה .89, 2%8 -- א'בזכה 1, 4, 28, 30 72, 93, 6

 168, 180, 253, 260, 20, 271 3, 659 'ק ; קוותוס 116,128 כ 6

 178 -- במה 182. | םכידקהמ קצותס ף9. | ואובב 9 2
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 ןכשא רשא ילגר תופכ שוקמ תאו יאפכ שוק5
 דוע ואמטי אלו םכלועל ללארשי ינב .ךותב שש
 זכתונזב שכהיכלמו קדמה ישדק שכש לארשי תיב

 זרא שפס םתתב ! שתומב זכהיכלמ ירגפבו 8
 שכהיניבו יניב ריקהו יתזוזמ ללצא סכתזוזמו יפס
 ושע רשא םשכתובעותב ישדק שש זרא ואמטו

 זכתונז תא וקחרי קדתע ! יפאב שתוא ללכאו 9
 : ססלועל סככותב יתנכשו ינממ שכהיכלמ ירגפו

 זריבה תא לארשי תיב תא דגה שכדא ןב התא גס
 םשכאו : זרינכת [רא ודדמו כהיתונועמ ומלכיו 1

 ותנוכתו ריבה ררוצ ושע רשא 'רכמ :ומלכנ
 לכו ויתקח לכ תאו ותרוצ לכו ויאבומו ויאצומו
 זכהיניעל בתכו םכתוא עדוה ותרות לכו ותרוצ
 ושעו זיתקח לכ זראו ותרוצ לכ זרא ורמשיו

 לכ רהה שאר לע תיבה תררות זראז ! שתוא 2

 זררוה תאז הנה םכישדק שדק ביבס ביבס ןלבג

6 

175,176, 178, 182, 210, 210, 242, 2444, 250, 252, 253, 2689, 0 

264, 260, 270, 271, 277, 283, 288, 
 9. התעו 28, 93: 94, 96,116 ; קנס 168 -- 6 התא זז.

 וקיחרי 96. | םכתונז קזוחס םכתונזת 172. | ירגפו --ירגפ תאו 221

 זס. התאו 1.30, 50,76,100,136,150,196, 669 ; קזותס

 תיב =-ינב 177. \  תא 2", 10. | כתנועמ 1,185"

72,,, ,100,111 ,107 ,106 ,95 :94 :89 

 176,181,1פז, 224,260 -- םכהיתונוועמ 6. תינבת 12
 1סת66 116,158 ; 10000

 11. ומלכנ -- כ 06 מ 14 לכמ -- לכמ תא 14 ושע

 95- ותנוכתו , 18 -- ותנכתו 1, 4, 179 -- תנוכתו 223 -- 06

 ותנובתו 158. = ויאצמו 109, 196, 249, 253, 2%8, 260, 264, 384 --
 * 89,107, 155, 160: 172: 175. 224, 601 : םטתס 42

 ויאבמו 95, 100, 136, 170, 106, 240, 253, 258, 260, 204, 184 ----

 ואבמו 1. = ותרוצ לכו 1% 109. | לכו 1%-- לכלו 151 -- לכ תאו
 168 -- לכ תרא 72. - ותרוצ 1%-- ויתורוצ 60, 93, 96, 108,

 112,125,150,158,181, 244, 264, 184, 660 ; קזותוס 177 --ויתרוצ

,,,, 106 ,100 :95 ,91 ,76 ,50 :18,190 :2 

 0 7 258, 200, 271 4, 204, 6597, 1)6 -- וותרוצ 2

 -- ותורוצ 191. = ותרוצ - - - תאו , 80, 93: 95. | לכ תאו 1%
 לכו 100,115,136,2ף1 ; קענמס 04. תראו %

 לכו - - ויתקח , 30. = ויתקח 1%--י , 60, 170 -- ויתוקוח 96 -=
 ויתוקח 2, 3, 94,108, 125,150, 177,178, 227 ; קזונתס 82 -- ויתקוח

 76, 669 : קזמומס 141. - לכו 2"-- לכ ראוי: 289, 46

 168 ; קונוס 100 ; (07:6 1. לכו ותרוצ , 107, 177, 4.

 ותרוצ 2"-- ויתרצ 28 -- ויתורוצ 96, 108, 109 ,%
 181, 251, 184-- ויתרוצ 18, 19, 50, 723 ,,,,, 4%
 175: 253, 260, 271 4, 292, 659 'ק, 691 -- !'תורצ 258, 264 ----

 ותורוצ 17ס -- ויתדע 6. ותרוצ - - (8) - - לכו , = לכו

 ותרות , 76 -- ויתורות לכ תאו 109 -- ויתרות תאו 28. | ויתורות
 91,960, 107, 136,150,158,18,111,112,12%ז -- ויתרות %)

,258 ,253 ,244 ,228 ,106 ,182 ,108 ,106 ,95 :91 ,72 :50 102 
 264,271 4, 292, 691 ; ץנוגמס זנ 5 --ותרת גִדְק, 191 --ויתקח

 עדה 108,159. םכתא 1, 4, 28, 40, 60, 72, 76, 80, 2 4
25 ;177 ,141,170 10156 2 ,111,113 ,108 ,107 ,95 

42 :294 220 ,28 ,2789 ,271 ,260,270 ,268 ,253 ,2%2 ,244 ,224 

 669.  בתכו , 136 -- בותכו 4, 72; 76: 83: 93: 95: 99

 נגנ, 112,112, זמ, זג6כ 25,300 90,177, 178, 225: 4

 249, 251, 2%2, 253, 258, 260, 184, 66) ; קוס 82. = ורמשו 106
 -- ותרוצ לכ .תא ורמשיו 384. | לכ 2", 107. | ותרוצ 3*-- ויתרוצ
 3,196, 059 'ק -- ותרצ 113 -- !י'תורוצ 107,150. | ויתקח 2%--

 +, 00, 80, 04, 160, 601 -- ויתוקוח 96 -- ויתוקח 3, 833 6
 1%0,170,181, 243 -- וותקח 82 -- ויתקוח 28 -- ותוקח 1 4.

 ושעו -- ו קזומס א 130. | םכתא זו 19 28, 60, 72, 0 9

 5, 106, 10ְק, 108, 10, 13, 116,116, 136, 141,160,168,

/ 260 ,258 ,253 ,22 ,244 ,224 ,221 ,178,181,196 :177 :172 

.669 ,384 :294 
 220 הובה א 6 293. תריבה -- (11) 4= לע

 לכו 28, 80, 96,150,158,384: (סעו6 13; תטת6 72 -- לע] 1--
 לכב םטמס 224, + ולובב 1, 40, 50, 722 76. 8

 108, 100, 10, זנ, 112,116, 116,125: 130, ,ָ,,6

 177,181, 224, 244,204: ןצומס 113,128,141 -- לובג

 ביבס 4,112,12%."2.  םבישדקה 18,סָנ, 100,150, 384 10665 4

582 600. 1. 

 19 :שמח דדמ שיה חור לא בבס "+ ידרדמה קדנקב
 20 ודדמ תוחור עבראל :הדמה הנקב זכינק תואמ

 בחרו תרואמ שמח ךרא ביבס ביבס ול .קדמוח
 !לחל שדקה ןיב לידבהל תואמ שמח

206 
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 1 :ץכידקח ךרד הנפ רשא רעש רעשה לא ינכלויו

 2 ולוקו םכידקה ךרדמ אב לארשי יהלא דובכ הנהו
 4 הארטכו : ודבכמ הריאה ץראהו זכיבר זכימ לוקכ
 יאבב יתיאר רשא הארמכ יתיאר רשא קדארמה
 יתיאר רשא הארמכ תוארמו ריעה זרא זרחשל
 4 אב זדוהי דובכו :ינפ לא לפאו רבכ רהנ לא
 ; שכידקח ךרד וינפ רשא רעש ךרד ריבה לא
 % אלט הנחו ימינפה רצחה לא ינאבתו חור ינאשתו
 6 תיבהמ ילא רבדמ עמשאו | : תיבה קדוהי דובכ
 7 תא םשדא ןב ילא רמאיו :ילצא דמע היה שיאו

 + 2 זז תו

 עוגוס הנק - ביבס הדמה זז, 268 -- ₪478. 800. בבס
 19. 60. \ 96, 180 -- 5 סו לא: 03. + יבש 4 ל 22 ומס

 18 לא קעותס תא 4 ררמ , 54+

 20. רחור 82.  דדמ 112. המח 159. ביבפ
 ל.  ךרוא 285 9% 200, 264. | תואמ שמח בחרו , 1.

 בחורו 96 -- בחר 168. = לידבהל --ד ,1. = שדק 168,226 -
 שדוקה ף3, 150 -- שודקה 28 -- שדוק 6. לוחל 2: 4 24
2 210 ,105 ,178 :10 ,139 ,116 ,112 ,100 ,96 2 

 246, 253: 254, 00 200 270, 200 ; קענתגס 2, 252 ; 10766 697 1

 240 -- לוחה ןיבו 15+

 1. יניכילויו 3 --ינכילויו 4, 23, 28, 10, 72, 90, 01, 96
 זז 178, 152, 224, 226, 263, 28, 200, 264, 283 ; קזנתוס

 113,115.116, 128,141 -- ינביליו 159, 210 --- ינכליו 1 4
 לא 7% הנופ 112,116, 150, 150, 253, 268, 260, 264 -- !ינפ

 93 -- הנפ אוה 0. תםבידכק 4
 2. יהלא הוהי 15.. . םבידק 145 -- םכורדה 154 -- תכידק טס
 ג 139. - לוקב קממוס 99.  ודובכמ 1,22 3, 4, 23, 28 22
22 ,224 :195 ,150,158,159,178,182 ,115 ,112 902 942 :8093 

 253: 255. 0% 264, 660 : קענתגס 120, 141: 1076 4
 1. הארמכ - - הארמה ,149.  יתיאר רשא הארמכ ,2
 111. יתיאר רשא 2", <. יאובב 24, 94, 112, 168, 240 2
 400 1, 659 -- ואבב 149. 250 | תרא ,5 660. | תרארמו

 113, 242 -- הארמו זסז -- תוארמכו 669. | לא 1%-- לע
 2 תווח ס8 5 בכ 0. לופאו 82,271.

 לא 2% 28 --- לע 1. 23, 89,932 90 + 9
 180, 182,198: 251כ 271 4, 288, 601 ; קצותס 72, 4 לן =

 ייפ 4 ו

 4. לא -- לע 99. תיבה -- תיבה תא 145.  רעשה 6
 ז 46, 150, 249 -- רעשא 0-

 5. יניאשתו 28 -- ינאשיתו 1. לופיב תה יס 22 ומ 202

 20: 72, 82, 80: 91: 94 96 1027 וע ד 2 דו ו ה
5% ,253 ,252 ,251 ,210 ,224 ,210 ,182 ,178 :158,159 5 

 260, 264, 283, 290, 609: קונופס 141 ; סע 139. | תימינפה וב

 115, 15. אלמ + 16ַ1. - תיבה תא 28, 30, 67, 80, 94, 96. 0

0 ,251,251 ,240 ,246 ,228 ,29% ,172,175 ,168 ,160 ,158 ,4 1 

 264, 271 8, 288, 400 ; קזנוס 82, 1.

 6. ןילא 115,150. - דמוע 28,ף3,96,112,1160,150" 1

: .4 ,260 ,258 :251 ,242 

 7. ילא -- ' \ 72. | םבוקמ תאו יאפכ 9 ףָּג. | תאו -- לאו
 ץ-רופכ , 93--1 \113,168. 252,253. ולגר 11%.  רשא 8

 ףָב. | ןוכשא 224. םכלעל 156- אל +2
 תיב 0ק. 185 129 -- נב 150,249,258. | םבש תא 21, 9
 22%.  ישדוק 28. םכה ג. | םבהיכלמ 72,158. | םכתנזב +.

 ירגפב 4. םםתמב 0-
 8. שביפיס ף96 -- םבפיס 3,150. | יפס תא . 89, | תרא ו
 קוגחס לא 154. - יפיס 2, 4,93,96,112,1%50. | םכתוזמו 9.

 תרזומ 82. = > יניב ריקהו -- ינבירקהו ף3- = ואמטו -- א , 5
 ראי 2 ישדוק . םבתבעתב 72,993: 159: 12
 -- םכתבעותב 1, 23, 28, 10, 89, )4, 101, 113,114,115,1289, 2

 178;155,172, 182, 224, 22, 258, 260, 28. = ולכאו ףָג. ' םםתא
2 ,101 ,100 ,99 ,96 ,94 ,1( ,89 ,82 ,72 ,67 ,10 ,28 230 6 :2 22 10 

2 .160,169 ;159 ,154 ,150 (114,115.116,128,130,141 ,113 
- 
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 טכיברקה קודצ ערזמ שכה רשא םכיולה םינהכה לא

 ! תאטחל רקב ןב רפ ינתרשל הוהי ינדא שכאנ ילא

 לכאו ויתונרק עברא לע קדתתנו ומדמ תרחקלו 0
 ותוא תאטחו ביבס לובגה לאו הרזעה תונפ עברא

 ופרשו זראטחה רפה תרא זרחקלו : והתרפכו 1

 בירקת ינשה זםכויבו : שדקמל ץוחמ תיבה דקפמב 2

 חבזמה תא ואטחו תראטחל םכימת שכיזע ריעש
 רפ בירקת .אטחמ ךתולכב : רפב ואטח רשאכ 3

 עכתברקהו + שימת :ןאצה ןמ ליאו םכימת רקב ןב 4

 ולעהו חלמ סכהילע זכינהכה וכילשהו הוהי ינפל
 ריעש השעת כימי תעבש : : הוהיל הלע שכתוא 5

 שכימימת ןאצה ןמ ליאו רקב ןב רפו ויל תאטח

 ורהטו חבזמה תא ורפכו שימי תרעבש |: ושעי 6
 זכויב היהו ימיה תא ולכיו + ודי ואלמו ותא 7

 קת סו 1 0.

 19. תרתנו 22 80, 107,108, 100, זוז, 1589, 7 21

 260,691 -- קנווס יתתנו סב. | םםיולהו ערזמ

 22. םכיבורקה 2: 91, 93; 95: 106, 112, 12%, 150, 2 18

 106, 224, 2%, 28,260, 264, 270) 24 286, 394  קזנתוס 7

 1016 82 -- םכיבורקה ןהכה 96. = וילא 224, 4 ינדא הוהי ₪

 244,384. | ינדא 18. | הוהי -- םכיהלא 111. | וניתרשל 8, 96

 100 6 תאטחהל 80 -- ח 6 ₪ 6.
 לסת כ 2 107, 108, 1:6 7, -

 106, 224, 244, 253, 268, 260. | לא 1,223,802, 1

 177: 223: 224, 22ף, 220, 228, 2%8, 260, 264, 100,384, 2, 2

 תרעברא 95. עברא לאו ויתונרק , 80. = ויתנרק 1
2 .100 ,95 ,94 :93 :91 .80 ,52 ,76 ,72 ,67 ,60 ,50 ,30 :24 

 106,107, 0, 1זס,112, זונה, 114, 115,126, 128,130, גוג 4

 5. 5 , , ו,
,271 ,270 200 ,264 ,200 ,2%8 ,253 ,2%2 .243 ,210 ,22% ,224 

 ּ לאו 1*-- ו 93 -- לעו 8
 284. - עברא 2" קנמס העברא . תוניפ 28, 93,136, 0

 294 -- תניפ 4. | לבגה 384--ה ,126.  ביבס , 223. | ותא
 2נ 4: 19: 21; 28, 10,00, 60, 72, 76, 82, 80, 91: 03, 4, 95 6%

,,, ,5 107,108,100 ,106 ,101 

 150: שז, 104 158, 150; 168, 170, 172, 175, 177, 2, 1

.4 ,204 ,281 ,270 ,260 ,2%3,'2%8 ,2%2 ,244 ,224 2230 

 התרפכו 106 -- ה (טע.18- 4 :
 21. רפ 18,ז0ְד,100,111,136, 4

1 

 22. 'נשה 2.0 =ביזע 4 םפימת , 60 4.

 ואטחו -- תאטהו 4: תא , 4 חבומה בזמה זז1.

 24. ךתלכב 4, 10: 28, 30, 82, 8, 3, 101, 1089, 6

 126,141, 1ף1,173,177,191, 196, 223, 224, 246, 28, 184 ----

 ךתולככ 76, 110, 12ף,136 : קזוזתס 9, 251 -- קזומס ךתלככ 0%.

 ובירקת 1. רפ , 28, 40, 80, 96 םכימת ז%

 24. םבינהכה ןאצה 80. | םכהלע 10סָד -- םכ , 182. . לעהו 6.

 םכתא 1: 3: 4, 19, 28, 30, 50, 72, 76, 80, 82, 8, 91, 93:
 106, 10ְל,113,114;,108,100,111, 115,116, 126, 36, +

 151,1צ4, 168,170,178,182, 210, 223, 224, 244, 202, 253,

 260, 264, 260, 270, 271, 278, 283, 202, 204, 184, 60) -- סח

 5 הלע , 224 -- הלוע 4, 28, 60, 96, 99, ,7%

 176, 181, 226, 270 -- אהלע ףז -- הלועל 4
 2%. תראטחל ץזגתוס 126 -- הוהיל תאטח 107 -- םכיזע

 םבויל 28. \ ןב ,176. ' לאל 486.  ןמ , 7%. םכמימת
 22, 60, 102, 114, 141, 154, 155, 224 -- םכימימת םכימת 4

 ושעי , 3-

 26. ורפכי ז, 2, 1, 18, 23, 24, 28, 10, 0, 600 8

7 

7 ,,ָ ,59 ,155 ,151 ,149,150 :145 :141 139 ,136 

 243, 2% 178,180,181,182, 10ו,1ף5, 190, 226, 227, 230, 2

 240, 20, 2%1, 2%1, 2ף4, 200, 204, 270, ו /4, 277 חזק. 1

 288 1, 200, 204, 100 '1, 605, 658, 6% 'ק, 66 1: ןקזותוס ו
 !סוז6 110,114 -- ורהטי ףָג- | תא -- לע 4, 50, ָ,,%
 ז 4, 18, 170 זאק, ותא , ספ -- ותוא 112 -- [רא

 תריבה 2%0. - וידי תא ףָּב -- |'רי 18, 1, 26, 50, 2 8ָס, 985:
,150,158 ,146 ,108,100 ,106 ,99 

 181, 182, 244, 164, 271 4, 204, 384, 659 'ק ; קזווחס 9ָג,177 -

 וידי ינימשה 107 -- ידי
 27. תרא 1% 168. | ינימשה םבויב היהו ,%- םכוזימ 4.

 ינמשה 28,108,109. לע -- תרא 198. - םככיתלע 4, ג,
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 < 290, 1001 -- ו* \ 99 -- 0185 4.

 60 ב. 1.

 11 המא המא תומאב חבומה תודמ הלאו : תיבה
 התפש לא הלובגו בחר המאו המאה קיחו חפטו
 14 ץראה קיחמו + חבזמה בג הזו דחאה תרז ביבס

 קדטא בחרו תומא םכיתש הנותחתה הרזעה דע
 עברא הלודגה הרזעה דע הנטקה הרזעהמו תחא
 ז ; רומא עברא לארההו :קדמאה בחרו תרומא
 16 ליאראהו ! עברא תרונרקה הלעמלו ליאראהמו
 לא עובר בחר הרשע סכיתשב ךרא הרשע שכיתש
 ג7 ךרא קררשע עברא קררזעהו | : ויעבר תרעברא

 לובגהו היעבר תעברא. לא בחר קדרשע עבראב
 ביבס .קדמא הל קיחהו המאה יצח קדתוא ביבס

 19 הכ םשכדא ןב ילא רמאיו + םכידק תונפ והתלעמו
 ותושעה שויב חבזמה תוקח הלא הוהי ינדא רמא

 19 זרתתנו : כד וילע קרזלו הלוע וילע תולעהל

 צץ ה.581 ₪ 2

 13. הלאו -- הלאו אר לע 107.  תמאב 80,906. המא 1
 14%. | חפוטו 258,260, 264 -- ;196. | קחו 1,22%. א המאו
 11% -וב107,זז8' םטו6 לס. בוהק
 קוגומס 82 : !סתוס 1- | הלבגו 19,113,154.252,384. לא התפש <

 107. לא -- לע 18,76.125,196, 294384. תרז 6
 דהא 153.  הז158. בג,95.  :הבזמה -- בג הה :הבזמה 0

 -- התפש לא הלובגו חבזמה
 14. קחמו 1. דע 1%-- דעו 4

 10, 170,181 -- הנותחתה זעה -
 בהרו 1%-- בחורו 96, 150, 196-

 הנתהתה 28, 20, 72,

 םכיתש -- םכינש

 המא , 80 -- המאא
 המאה --(8) -- תחא ,107. תחאו זזג. | הרזעהמ 6.
 דע 2%-- דעו 0. הלדגה 1, 23, 76, 80, 141,178,2ף9, 2

 בחרו 2" -- בחורו 10 4 המא 1.

 1. לאירההו 90, 96,171 3 קזותוס ֶדָ- תמא לארהמו 6
 -- ליארהמו 102, 59, 226 -- לארההמו 109 -- ליאיראהמו 2, קוונמס
 14 דפ -- ליארההמו קצותס 1 -- לאירהמו 1 11 16
 210, 227, 384 --' \ 76,151, 170, 243, 258, 284 -- ?ארהמו 4
 -- ליאראה 0.145. 3 -- יא [טק.ז85 128,141,168 -- א ז" ₪
 רו 8 - לאיראהמו 18, 10, 28, 2 80, 80,901: 93: 99: 52
2 .1589 154 ,145 ,136 ,126 ,116 ,107,108,110,112,116 ,106 
 1דְד, 180,152: 221, 2 246, 249, 20, 2%1, 252, 278, 202, 204
 60%; 659 '/; 666. 9 691 ; קתס 178,173,17%. הלעמו 126,
 150,669.  תנרקה 19.95, 384-- תונרקה ןמ 250--ת טק. ג. 4

 16. ליאיראהו קתותס 114 -- ליארההו 171 -- לירההו 6
 -ליראיהו 102 -- לארההו 109 -- לאירהו 1,80,224--' , 4
 204 -- ליא טק. 48 1,130 --'א טק. 106 128,141 -- א 1" קב

 186 83 - לאיראהו 19. 28, 30, 50, 72, 89, 03: 959:
 1נס,111,112,112,115,116, 126, 120,136, 150

34 ,240 ,244 ,227 ,210 ,108 ,196 72 
 261, 252: 278, 283: 202, 650 2, 5 659 'ק, 669, 691. | ךרוא

 95,100,283. | בהור 28,109,196. עובר ,4 לע
 93, 2250. העברא 1046

 7. תרעברא 4. ךרוא 281,66,28,100,12%). - הרשע 2'
 -- ה 136. בחר 80 -- בחור 28, 125, 196, 283, 669 -- בחר

 עובר 186, 22% -- עובר בחור 384 -- 048. 464. עובר -
 לא , 224 -- 72 1, קזותגס - התא זו 203, 4, 29,807

 82, 89, 91: 94: 95: 6 1סז,106, 107, 108, 10, 1:0, 11 12

150 ,154 ,144,150 ,126,116 ,115,116 

 192,101,106 223,224, 230, 244, 262, 2%3, 25, 260, 270, 28ָגַ
 294, 669 : קממס 128. | המא 224. קחהו 1,100,1%4 -- קייחהו

 106. | המא הל -- המאה ףג- | ביבס 2"-- הלעמלו ביבס 1.
 והיתולעמו 108, 112, 116,126,181,106, 66) -- והתולעזמו 4
 19:96: 99 111,155: 177,178, 244, 264, 660 2 -- והיתלעמו 4,
 28, 80, 80, 106, 146,168, 170, 223, 253, 258, 260 ; קעווס 1

 -- ויתולעמו 10 -- ת , 109. זרונפ , 80 -- תונופ 96 -- הנופ
 60 4. המידק 4. ְ
 18. ינדא הוהי < 107. | ינדא , 6 זרקה 80 93: 59

 108,177,181 -- תוקוח 150,158,196 -- תקוח 384. ותשעה 2,
+ ,100 ,107 ,8 ,82 ,80 ,76 ,72 ,30 :19 ,2 

 70 1% 11, 210. 242 קוס 172,177 -- תושעה 14.

 זרולעהל ,\ 80. = וילע 1" קוס מ 3. וילע קרזלו הלוע לוג 9.
 הלע 1,119,340, 50, 72, 70, 80, 82, 8, )1, 03; 94, 95, 107,
 128,130,130,154,111,111,12%, 0% 72, ו

 196, 210, 224, 244, 253: 258, 200, 204, 270, 204, 484. קורזלו

,,,,, ".90 ,95 ,93 ,91 ,89 ,90 4 
 1% 178,181,182,196, 223, 227, 2ף1, 253, 294, 4.
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 6 אזצץ

 ןומישתו ישדק תרטשמ שכתרמש אלו :םכיתבעות 8
 רמא קדכ : שככל ישדקמב יתרמשמ ירמשל
 אל רשב לרעו בל לרע רכנ ןב לכ ;דוהי ינדא
 ינב ךותב רשא רכנ ןב ילכל ישדקמ לרא נובי

 תועתב ילעמ וקחר רשא זכיולה זכא יכ : לארשי 0
 ואשנו סכהילולג ירחא ילעמ ועת רשא לרארשי

 ירעש לא תודקפ שכיתרשמ ישדקמב ויהו : שכנוע 1
 תרא וטחשי המה ריבה תקרא שיתרשמו ריבה
 סכהינפל ודמעי הדמהו םכעל חבזה תראו קרלעה

 םכהילולג ינפל שכתא ותרשי רשא ןעי ! שסתרשל 2

 ידי יתאשנ ןכ לע ןוע לושכמל לארשי תיבל ויהו
 ושגי אלו : שכנוע ואשנו .הוהי ינדא םפאנ םכהילע 14

 ישרק ללא ישדק לרכ לע זרשגלו יל ןהכל ילא
 :ושע רשא םכתובעותו שכתמלכ ואשנו טכישדקה

 ותדבע לכל זריבה .תרמשמ ירמש זכתוא יתתנו 4
 ינב שיולה שינהכהו | :וב השעי רשא לכלו ג

 תועתב ישדקמ עררמשמ זרא ורמש רשא קודצ
 ודמעו ינתרשל ילא וברקי המה ילעמ לארשי ינב
 ! קרוה' ינדא שכאנ םכדו בלח יל בירקהל ינפל

 ינחלש לא וברקי קדמהו ישדקמ לא ואבי קדמה 6

 לא שכאובב היהו :יתרמשמ תא ורמשו ינתרשל זל

 218 (2 ל. 1. .4 52

 זרא חבזמה לע םכינהכה ושעי הדאלהו ינימשה
 םסכאנ שככתא יתאצרו שכימלש תראו םככיתולוע

 : קדוהי ינדא

0 

 1 זםכידק הנפה ןוציחה שדקמה רעש ךרד יתא בשיו
 2 רוגס. הזה רעשה הוהי ילא רמאיו : רוגס אוהו

 יהלא הוהי יכ וב אבי אל שיאו חתפי אל היהי

 4 אישנ אישנה זרא : רוגפ היהו וב אב ללארשי
 םכלוא ךרדמ הוהי ינפל םכחל לוכאל וב בשי אוה
 4 רעש ךרד ינאיביו = + אצצ וכרדמו צוב רעשה

 הוהי דובכ אלט הנהו אראו תיבה ינפ לא ןופצה
 5 הוהי ילא רמאיו |: ינפ לא לפאו הוהי תיב תא

 = עמש ךינזאבו ךיניעב קדארו ךבל םכיש םכדא ןב
 זריב תוקח לכל ךתא רבדמ ינא רשא לכ תזרא

 לכב תיבה אובמל ךבל תמשו ותרות לכלו הוהי
 6 לארשי תיב לא ירמ לא תרמאו : שדקמה יאצומ
 טפכיתבעות לבמ שככל בר הוהי ינדא ךמא הרכב

 7 ילרעו בל ילרע רכנ ינב שככאיבהב : לארשי תיב
 טפכבירקהב יתיב תא וללחל ישדקמב תויהל רשב
 'לכ ללא יתירב תא ורפיו שפדו בלח ימחל תא

 צג תזאש עפ סי א

270 ,277 ,4 271 ,270 ,260 ,264 ,254 :243 ,210 ,227 ,105 ,182 
 284, 286, 290, 1סס '1, 659 -- םככיתובעת 113, 224 -- םבהיתבעת

 89 -- םבהיתובעות 2 -- םכהיתבעות קענבס 1 :

 8. תררמשמ תא 128, 250 -- תרמשמש תא
 298 17, רמשמ 4.

 ף. הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 150. | לרעו --ו , 180. אל 8
 149 -- אלו ף- | לא אבי לא אבי 20. | אבי 5 72: 82: 1

- 14 32 8+,ָ7,ָ 1 5% ,,,,, ,92:94.113 

 252: 253, 258, 260, 264 -- ואבי 96 -- ואובי :ס0 -- קמב אבי 4

 לכלו 158 -- לכל ינתרשל 6.
 10. יכ \ 6. רק תעתב 4. | לארשי ינב 2%

 139, 154,168 ; קונוס 251 - ו415.800. ינב 14% -- םכיולה םכא יב

 נה. ועת עפ םכהילוליג 1. 4 5% 93: 96, 150,182 --

 םכ , 1ס1 -- םכהילולג ילוליג 260 -- םככילולג 23, 108. | ואשנו =
 וא 0.40 1. םכנוע תא 20 -- קתומס םכנועמ 8

 11. ויהו תטפ6 היהו 148.  םכתרשמ 1.  תדקפ ז,23,80) 1

 168, 2%8, 260 -- תודוקפ ף3, 112,116, 126 158 - ז-ררוקפ

 28, 96 -- תידקפ 228. | תיבה 2", 115. הלועה 67
76 + 4 101,102 ,100 ,99 :96 :91 

 178, 182. 230, 243, 258, 264, 271 4, 2881, 200) 300 '1 -- קנס

 םכלועה 89.  םכעל 98 99 -- ,6. םכתרשל ,4.
 12. םכתוא 22 3, 23, 91,

29 ,['288 ,287 ,270 ,264 ,260 ,210 ,210 .176 ,175 ,172 ,155 

 290, 100 1, 6ף9 9: קונגס 7. כהילוליג 1, 28 93: 5 4.

 תיבל -- ינבל 1. | לשכמל 4: 72, 82,159. = הוהי -- םביהלא 23.
 םכנווע 96 -- םכנוע תא 146 4

 ןומשתו 0

 12. והכל =-ה 2040 ו יל 180 | תשנל :298 4 לע תש
 -- לא 180,182,28,15%.  ישדק לא | 224. לאו 150. | ישדק 2"

 הר* 96. . /םםישהקה -- םכ , זסז, | ןאשנו , 182. תיכתמילפפ

 80, 93; 90, 150, 1589. 14 259, 260/ 64. םבתבעתו 1, 4, 2

 89,93, 113, 116, 158, 224, 2%1, 262, 283 -- םבתובעתו 102 --

 םכתבעותו 2: 3: 23, 28, 10, 82, )1, )4, 114, 115, 2% 14

 155: 168,178, 243, 253, 2%8, 260 ; קזותס 1.

 14. םכתא 1, 4, 23, 28, 30, 72, 80: 93: 94.96, 11, זז,
23 ,282 ,243 ,224 ,182 ,178 :158,168 ,154 ,141,150 ,116,126 

 258, 260, 264, 270, 284. ירמוש 112,172, 260, 264 -- שםבירמש

 ל ותדובע 28, 93, 6, 112, 126, 10, 29, 260 4.
 הב 4

 15. כולה 0  םכינהבהו 277, 284, 00.
 --יתרמשמ ג. | ילעמ םכרותב 4.

 7 ינדא הוהי < 9%, 107, 4- ינדא -- א קחתס *

 16. ואובי 96,112,168. לא 1*-- תא 264. | ינחלש -- המהו ,
 126. | ינחלש לא -- ילא 10, תטמ6 224 -- ינחלשל 2%0. | לא 2"

 -- לע זק. | ינחלוש 150,158 -- ינחלש ישדקמ 80, = ינתרשל ,
 224 -- 'נתרשל 28.96. | שמא ורמשו 11 -- תרמשו 181.

 תא ,178.  ישדקמ
 המחו זז%.  יניתרשל %

 72076, 50. 89: 93: 95: 106: דסק, גז ד 2 0

4 ,258 ,244 224 223 ,190 1822 ,155:159 1542 ,151 150 
 -בכיתלוע 199 23, 28: 60, )1, 116, 101, 226, 260, 264, 281, 4

 -- םבביתולע 1,100,227. - יתצרו 80,1נז -- יתאיצרו 1

 יתיצארו 102, 126, 177, 2%8 -- יתיצרו 1, 18, 72; 80, 93: 90

 107, 108,109: 2 120, כ 9 1 0227,

 355: 284, 601 -- יתצארו 60, 224, 22% -- 'תיאצרךו 1. ינדא

 הוהי -- םכיהלא הוהי 6.

 1. יתוא- 82,112, 263,264 -- !תוא ןצחה 28---' 2

 254. - הנופה 2, 3, 4, 82, 89, 91, 93.90 +,
 154: 249: 2 258, 260, 264, 271 . ריד קה ל רנפ 4.

 2. ילא הוהי < 40. | הוהי :"-- דא 4. | רונפ היהי < 5%
 רוגק א 3. אל 1%-- אלו 101,154, 198, 225; קזותס 1.

 אובי 1,3,102,158  קתומס 04,141; (סת6 2--וןאבי 28. לארשי

 -- תואבצ 4 תב

 4. זראו 116,150 224-- תאא 139. לכאל 1, 4, 23, 30, 2
 80: 93: 4. 1 ל

,1 ,243,252 ,227,242 ,226 ,22% ,224 :108 ,182,195 ,180 ,178 

 260, 264, 659 'ו ריי, 669 1- ךרדמו 145,168. | םבלא 2
 9496 210, 246. | אבי 4, 28, 20, 72, 82, 91, 95:

2 ,252 ,81101 116 61 240 ,224 ,178 .168 159 ,158 1542 ,150 ,126 

 2589, 0% 200 כה ו 2

 4. ינאביו 23.  ןפצה 3,210. האראו 1ז%,2%1. | הנהו---

 אגהו 224." חוהי 1%, 99- | הוהי תיב תא , 4,224. | תיב -- ינפ

 252- לופאו 28,80,112: קונוס 1. לא 27"--לע 1, 450

,2 ,180,182,108,22%5 ,158,178 4 0 22 

 21% 260, 271 4, 4. ינפ קוותס וינפ 1.

 ף. ילא הוהי < 28,150. | הוהי 1", 30.  םבישא ג. ךבל --

 ךינפ 224. = ך:זאבו 89 -- 06 ךנזחאבו 96. | לכ תא -- לכלל 4.
 רשא , 72 -- 55 115. ךתוא 5%

 242: 251: 252; 258, 200, 264, 288, 601 ; קע1מוס 24, 82, 01, 5%

 139,148. | תקח 28.30,150. לכל 40,178. ויתוחות 12
 96, 112,116, 141,158, 178, 251, 253, 260, 264 -- !תורות 8
 -- ותרות 2, 4, 115: 243: 252, 258, 271 4, 281, 650 'ק, 601 :

 קצומס 24,155 --ו'תרת 80,182. אבמל סב, 172, 253: 2589, 0
 264. - לבל 89; 224,225 -- לכל| 145. יאצמ 4.

 6. לא 2" 68, 251. י ינדא , 16. , םבשתבעה
 11ג,115,128, 210,251, 258, 260 -- םבכיתובעות ,9

5% 200 ,25224 ,101,112,110,144,155,168,175,176,210 ,100 

 סוס 139 -- ככיתובעת 1 :

 ל. ללחל סה  םבטברהחב 1 בלה רופי 258 תיהב
 89. - לא -- תא 2, קזותוס 28 ; (0ע06 126 -- תאו לכ ,9

 220. =בּכיתבעת .ז: 3: 72: 100, 178, 210, 252, 209, 0

 תכביתובעות 24, 67, )6, 100, 101, 112, 126, 130, 144, 5



 ג. זז 239

 ! וכעידו' רוהטל תגמט ןיבו ללחל שדק ןיב רוי

 והטפשו יטפשמב טפשל ודמעי קרמה ביר רעו 4

 תראו ורמשי ידעומ לכב יתקח תאו יתרות תאו

 האמטל אובי אל םכדא תמ לאו : ושדקי יתותבש 2%

 רשא תוחאל חאל תבלו ןבלו שכאלו באל זכא יכ
 תעבש ותרהט ירחאו =: ואמטי שיאל התיח אל 6
 רצחה לא שדקה לא ואב םויבו : ול ורפסי םכימי 27

 ינדא שאנ ותאטח בירקי שדקב תרשל תימינפה

 הזחאו שתלחנ ינא הלחנל שהל התיחו : הוהי 8
 החהנמה |! םכתזחא ינא לארשיב םכהל ונתת אל 20

 לארשיב םרח לכו סכולכאי המה םשאהו תאטחהו

 תמורת לכו לכ ירוכב לכ תישארו |! היהי שכהל 0

 תרישארו קדיהי .םינהכל שכיתמורת לכמ לכ =

 6 אשזצב 5 2 5 0 ו

 אלו ושבלי טשכיתשפ ידגב תרימינפה רצחה ירעש
 תימינפה רצחה ירעשב סכתרשב רמצ םהילע הלעי
 18 יטנכמו שכשאר לע ויה' שיתשפ יראפ + התיבו

 19 םתאצבו :עזיב ורגחי אל םהינתמ לע ויהי םיתשפ
 פכעה לא הנוציחה רצחה לא הנוציחה רצחה לא

 שכב שיתרשמ קדמה רשא םכהידגב זרא וטשפי
 שכידגב ושבלו שדקה זרכשלב זעכתוא וחינהו
 20 טכשארו :! שכהידגבב שכעה תא ושדקי אלו שירחא

 זרא ומסכי שוסכ וחלשי קל ערפו וחלגי ול
 21 ללא שכאובב ןהכ לכ ותשי אצל ן"| !  םכהישאר

 22 שכהל והקי אל השורגו הגמלאו : תימינפה רצחה

 הנמלאהו לארשי תיב ערזמ תולותב םא יכ םישנל
 24 'מע תראו : וחקי ןהכמ קדנטלא קדיהת רשא

 צה זק 5 יז א

 יטפשמל 0 מפשמל : 6 50 22

 95, 106, 10ֶק, 108, 100, 111,113, 15, 6 1490

10 ,249 ,4 210 ,227 ,224,226 ,181,106 ,168,176 ,151,154 

 252: 264, 270, 294, 384, 659 'ק, 601 ; קזנתס 177 ; 6 2

 139,158,17% -- םפשמב 96, 210.  יטפשמב , 244 -- יטפשמבו

 14 והוטפשו 149, 244, 664; קונעגס 177 -- והוטפשי 19 0

 60, 5, 96,108,181,182,106: תשס 154 -- והשטפשי 2, 189, 9

7 ,111,112,113 ,160 7 ,106 ,03 ,01 ,80 ,76 ,20 

 זל6, 178,210, 222, 224,220. 227, 240% 262, 270, 271 4, 204 2

 659 'ק, 691 ; קתותס 80,11%5,128,116,130, 1500 158,200 ; םג6

 269 =- והטפשי אנעי 1. * תראו :"--ו 96,150. יתרת 27%

 260, 264 -- יתורות 4, 50; 93: 95 + 7%,

 244. 252,294 -- יתורת 94, 253 --יתורת 109.<=- ויתרות 1.

 יתוקיח 96. 158--יתקוח 28 --יתוקח 19, 24, 99, 6
 100, 112, 178,210, 226, 252, 22, 264, 270, 200, 204 ; קזזתמס

 דוגל לָכב -- לכו 7. ידעמ 40, 72, 80, 4

 ורומשי 156, 287. 7 יראו 2 == ו 5 .  יתתבש 1,232, 30, 0

 72, 76,890, 82, 80, 01, 03, 90, 99,106. 1 ו

 דצ,ר160, 25,120, ד0ז,140) ד 61, 1540 105.8 59,

270 ,252,298 ,181,101,106,223,224,244,240 ,172,176 

24 

 25. לאו -- ) . 170 -- ליאו 136. | אל 1"-- אלו 260. אבי 1,

 2נ 7 4 28, 10, 50, 72, 76, 80, 83, 80, 91. 93: 94: 95; 96. 9, 107
 108, 100,110, וז,ז:2, 1ז3,1ו6,116, 126,266 +

242 ,1 ,224 ,101,223 ,151,154,168.170,175:177,178,181 

 252, 252, 259, 200, 204, 270, 204, 384 -- ואובי 10 כאלו 58

 72 -- 06 םכאל 126. | חאל ; 96-- האלו 72,
 76: 93:95:136.145,151, 158. 224,244, 258, 484: קתותוס 177 כ

 10906 1430, 4 תוחאלו 1, 2, 19.,3: 28; 30, 50, 72, 76, 82, 8,

6 ,125 116 ,110 ,10 ,100 ,102 ,101 ,99 :95 :94 :91:93 

7% ,159 ,155 ,154 ,151 ,145 :128,110,136,139:144 
 ( כי

8 ,226 ,22% ,210 ,196,108 ,105 ,176,178,180,181,101 . 
 כ! --/), 200

242: 244,259, 200, 264, 260, 270, 271, 277, 278, 27 283, 2 
 286, 287, 280, 200, 100 '1 ; קזותס 7. אמסי 60 -- ואמטי הל

: -6 ,18 
 26. זרררהט 112 -- ת , םכימי תעבש , זוז בימי ,

 99. | רפסי 224 -- קחתוס ודפסי ף9. | ול ,6.
 27. ואוב 6,112,126, 150. | לא שדקה , זז.  שדוקה +.
 תמינפה 136 -- ת , 116. | שדקב , ו8ז -- שדוקב 96. ותאטח

 384 -- | ; 98 - ותאטח תרא %6. ינדא הוהי < 0%, 151 ---

 ם=ביהלא הוהי 19, 72, 80 -- הוחי א ינדא 6.
 28. התיהו , 126. | םכהל 1%-- םככל 0,

 ןתלחנ וו: -- םכתלחנ א 6.
 5 ונתנ 28. - םשכהל 2%-- הזחאל בהל 6. םבתזוחא

4 ,965 

 28, 29. לארשיב - - (8) - - ינא ,6.

 29. הנחמה < 4. תראטחה 18, 23, 8, 9%, 102, זז

 244, 261 : קזגמתמס 7- המה -- המה ולכאי זז.

 כלבאי 204. - | לכ 19,197
 116, ז41,ו00,1%1,159,168, 176, 18ו,1סז,223, 243,066 ; תגמס

 ₪4 ינא , 6
 ' כ /

 הווהאו 10, 29, 00, זז,

. 

. 
 02, )1, 03, 00, ס7,וומ)

 246, 194. | םכתוחא ינא לארשיב 80. | היהי םכהל , 72. שכהל
 -- הל 159 -- קזוומס םככל 141 -- םכהל ךל 44

 40. ירישארו 1"-- ו \\ 10, 72, 150, 204% קחוותס 7 ירוכיב

 100 150 -- ו 4. לכ 2% 178, 224, 494. | שכביתומורת

 67 6 זס1:,0,106,1000ו,112,ז2%,ו10,130, 144,

 וקס,וק5,ז76,181,182,1מ, 230, 242, 243, 244, 100, 77,

 278, 281, 290, 202, 294, 109 1: 84-- םככיתמרת 80. | םכינהַב

 17. שבאבב 1, 4, 18, 100 40, 60, 60, 72, 76, 0 90 3.
60 ,ֶ7,,ָ,,ָָ ,1 ,110 ,10 ,108 ,106 ,101 

 151נ 154: 158, 168,170, 172,177,181, 182, 106, 223, 224, 42

 261, 2%2, 253: 259 0% 264, 283, 204, 484 -- םכאובכ 112 --

 קחחס םכאבכ 9%. | ירעש לא -- 'לא 24. - רעש 1 72: 10095 4.

 רצחה . 99, 650 1. | תרימינפה , 83 -- תר ,.
 תימינפה -- (9) -- 'דגב 5 223.  'דנבידעב גס.

 195 -- םביתשלפ 107. | אלו , 91. | םכהילע ,%6
 קמתס :36. | רעשב 76,126. | התיבו ידגב 5.

 18. םביתשפ 1%-- הלעי אלו ושבלי םכיתשפ 80. = ויהי לע <
 לע טק. 80. םכשאר -- םכשאר םכרשש 14%. לע --- םבשאר \

 קה ו יטנבמ וג 6! שםהינתומ 28. '  אלו 1, 4, 23: 28, 72

1% ...125,145 ,108 ,106 2 ,96 85 

; 606 ,184 ,204 2400 .240 ,244 ,227 ,223,224 ,180,181,182,106 
 קוגתס 72: 1סע6 2: תטתס 4

 20 הנוציהה ד =- | 28, 07. זז 249 --- 1 30, 76

 וסע 150. 150, 173: 224: + לא הנוציחה רצחה 2", 52

 195,204. | לא 2"-- לא רשא 196.  הנוציחה 2"--י,
 82,903, 176: 253 -- ב 30 76, 80, 110, 150, 173, 224, 4.

 קכעה רצחה לא 107. ששפי 170.  םבתרשהתה 2
 ףףֶפ, ךסס, 101,-102, 140, 130, 144, 101, 22%, 252, 270, 271, 7,

 279. 270, 283, 284, 286, 288 1, 200, 100 1, 650 ---' [0ק. 14 4.

 תככ 60 -- הב 03. ' םפתא זז: 3: 4.10 29, 10, 50, 72: 76, 0
 80: 93: 94: 5: 6 106, 107,108, 10,110, זז, ,,

7.2 0 4 136,141,150 ,120 ,116 

2022 ,283 ,278 ,270 ,260 ,258 ,253 ,250 ,244 :221 .106 

 :רובשי?ב 223 -- תובשלב 5) 10, 28, 80, 9, 106, 107, 110 2

 12%, 175,195: 226, 278 : קזנתס 24, 04, 100,128, 139,141---

 תבשילב 160.  ,.ושבל* 82,102, 216.,220,228. 5 םבכידגבב 5
-- 

 20. םבשאר 384 -- ר טק.180 80. - אל 1%-- אלו
 במב ד, 20 70. 80, 02: 059: 107, 100,112, 12, 196,172, 4

 181, 22. ומסכי אל 14% -- ומסקי 1.  תרא ,6.
 21. לכ--כ קוננגס ל פס: םכאבב כ 5

,109 ,107 ,106 ,101 ,96 :95 93:94 ,50 ,80 ,76 

,155 :154 149,150 ,144 ,141 ,116,130 ,116,125,128 ,114 

29 ;251 ,244 ,224 ,223 ,210 ,178,181,182,106 572 159,170 

 253: 281, 294, 384 -- ואבב 0.

 22. הנמלא 196. - אל ,106. - וחקי , 80 -- וחקת 0.
 ת-רולתב 2, 24, 67,111, 105: 254, 260, 277, 290 -- עירלותב

2 100 99 ,90 ,95 ,92 :80 ,81 ,80 ,72:76 ,10 ,28 1% 42 

2 170 ,168 ,154 ,144 ,141 ,107,110,114,126,130,136 

 םכיתשפ ,
 ךמצ

 175,176, 196, 210, 227, 288 1, 280, 1001 680 29. | ריב ,
 109 -- תיב ןרהא 96. | הנמלאהו ץראהו 4:

 23. ורי 224, 28 -- קותס ידרוי 95 -- ר 0.140 28. | שדוק
 4, 28,1%0,158,244. - לוחל 1,2, 190 24, 28, 10, 50, 60, 72, 4
6 2 ,107 ,106 ,101 ,96 ,95 ;93 :80 ,80 

,1892 ,168,172,177,178 ,154,158 ;136,150,151 ,126 ,12% 
 221, 224: 244, 262, 253, 258, 200, 264, 204, 384; ןזנמוס 1
 -- ל 2% 02. 82. יב :זז,130,146,1%0,150:384. - םכעדוי

 2, 24,67, 8, 100, 102, 114, 172,176, 182, 10ז, 15, 2107

%, -- 650 ,'1' 400 ,286 ,284 ,277 ,270 ,269 ,246 ,242 ,230 

 281 -- םבועידוי 1, 19: 50, 60, 72, 80 6, 106, 107, ,2

 112,דז%,116כ126) 161: 190,173, קמ 178, 181, 223, 226,

 244,252: 294: 358 : קזגתוס 141 ; [סע06 128, 144,177 -- םכועדוי

 9.6% 196- קוווחס שכועידוא 5.

 24. ביר --' 5. המה ,. ודמעי -- ואבי ?94-



 6 קץ ג,\ ג

 תמורתל הזמו הזמ אישנלו : היהי ללארשי תיב 7-
 לאו שדקה תמורת ינפ לא ריעה תזחאלו שדקה
 המדק תאפמו המי כי תאפמ ריעה זרזחא ינפ
 זכי לובגמ סכיקלחה דחא זרומעל ךראו קרמידק
 לארשיב הזחאל ול היהי ץראל ! המידק לובג לא
 תיבל ונחי ץראהו ימע זרא יאישנ דוע ונע אלו

 קרוהי ינדא רמא קדכ !; טפהיטבשל לארשי )
 טפשמו וריפה דשו סמח לארשי יאישנ שככל בר
 שכאנ ימע לרעמ שכיתשרג ומירה ושע קדקדצו

 קדצ תבו קדצ תפיאו קדצ ינזאמ : קדוהי ינדא 10
 תאשל היהי דחא ןכת תבהו הפיאה : ככל יהי 1

 לא קדפיאה רמחה תררישעו תבה רמחה רשעמ

 םירשע הרג םירשע לקשהו : וחנכתמ היהי רמחה 2
 קרשמחו הרשע שםילקש םכירשעו השמח כילקש

 רשא ץדמורתה תראז :! שכל היהי הנמה לקש 3
 וכתיששו שכיטחה רמחמ קרפיאה ערישש ומירת

 ןמשה תבה ןמשה קחו : סכירעשה רמחמ הפיאה 4
 יכ רמח פיתבה תררשע רכה ןמ ערבה רשעמ

 ןמ ןאצה ןמ תחא השו : רמח שכתבה תררשע 15

 סס

 50 שץ 10 א 4.

 141,154, 159: 172, 171, 182, 108 תוגז8. 224, 262, 251, 2689,

 264: וממס 290 -- רטועל 3,112,150. | דחא ,178--םב
 םביעלקה 6. לא 2", 178 -- דעו 93: 90, 159 -- 1 16

 8. ץראל פג 140. היהת 115,22%.  הווחאל 3,062 6

 158 -- תזחאל 80. | אלו , 115 -- ולו קס 4. | תא יאישנ זרא
 96. - לארשי יאישנ א ץראה 1,996 -- קוס

 לארשי 1:12.  ונתת 22%. | תיבל -- ינבל קנגתגס 249 --
104 

 9. ינדא הוהי < 96. = ינרא \ ?2, 11% -- ינדא והי 113. = דושצ
260 ,298 ,2%2 ,20 ,226 ,1%0 ,119 969 ,93 ,89 :72 :30 ,2 

 271 23 !סה6 82. יריפה 96 -- ו , 4. טפשמ 93

 258, 260, 204, 288 ; םטת6 601 -- שפשמה 6 םבכיתושורג

 96, 112, 2%3 -- םבכיתשורג 23: 80, 03, 102, 114, 126, 2402

 258, 260, 264 קזותס 04, 139 -- כיתשורג 28 -- םבכתשורג

 10. קדצ 1"-- קדצ ינבא קדצ זז15. | קדצ תפיאו 51; 4

 תרפאו 4 היהי 29,93,150,158, 253, 268, 260, 271 4, ֶדָד
 תתגזפ. 288, 6סז ; קתנגגס 129 ; !סע66 144 -- ןיהיל 4

 זז. הפיאה 1"--י \ 1, 154- הפיאהו 150. | ןכות %
 היהי , 176 -- םככל היהי 182, 251. |  תאשל , 246,-- תתל שבכל
 וז%-  רשעמ תא :26. | רמהה 1"-- רמוחה 3, 96,158, 4

 רמהה ---- תבה ,ז78.  רמחה תרישעו תבה , תרה

 20, 168 ; 1006 114,126.' [רירישעו 72, 80: 03: 90 2 1%

.240 ,224 ,210 ,198 ,182 ,168 :150 ,154 ,150 ,149 ,116,120 

 2%8, 2600, 264; קעומס 04 -- רי [0ק.145. 139 -- תירשעו 868

 -- תירשע 15%. | רמחה 2"-- רמוחה 93:96,158. | הפיאה לא
 לא 126. | הפיאה 2"--' 1,249 -- הפהאה 1:6.  רמחה 4%-

 רמוחה 28, 93, 96.158. | ותנוכתמ 28, 03, )6,112, 4.

 12. לקשה 28.  םבירשע 1"-- השמח 4. | "הרג 106 הרכ
 םבירשע 2% 327,559. | םםילוקש םבירשעו השמח , 28, 366, 540.
 השמחו קתותוס 72 -- שמחה /0ק.:3. 356. | הרשע --הרשע השמח

 524. | השמחו \ 243 -- ה . 144. - הנמהו 590, קענתס 0

 הנמה הרשע 6. :

 13. המרתה גַגָג. | ומורת עז 4
 תייש 3. | הפיאה 1:%--' 80,154. | רמחמ 1%-- רמוחמ 4, 28,
 72: 93:96.150. | םביטיחה 96 -- םםיטה 1,115. | םכתששו ָּט

 -- םכתישישו ף3 -- קוס םבתוששו 100 -- םכתיתשו 4.

 הפיאה 2"-- ' 154 -- הפיאהא 96. | רמחמ 2%-- רמוחמ 1, 2
 93, 96,113,150 -- 026 דמחמ 158. < םכירועשה 1, 4, 72

 96,112,112, 126,150, 250, 2%1, 252 ; קעותס 0.
 14. קוחו 93,115,116,119,2%2. -ןמשה תבה ,6.

 --תבהו 1ז5, 253, 258, 260 -- תיבה 4.  ןמשה 2", 180 --ןמשהא
 139.  רשעמו 650 2. | רוכה 4, 23,72, 80, 91: 93, 14

 150,154, 252: קתנמס 130,139. | םכירשע 224. - רמוח 1

 רמח :- -ןיכ 20: 03, 11, רמה 2" -- רמוח 12

0 126 

 ז6. דחא ז,15ס : קמנבס!5,126.7'  םכיתאמה מי סי מיל"

 -- ןמו 4. | םכיתאמה -- םכ ,101. | החלמל 0086 140. | הלעל
 253,258, 200, 264 -- ה?על| 1, 2, 28, 10, 72, 80; 03: 94;

 תישיש 260 -- קזותוס

 תבה צד"

 ₪ זז א 2

 : ךתיב לא הכרב חינהל ןהכל ונתת שכיתסירע
 11 ולכאי אל המהבה ןמו ףועה ןמ הפרטו הלבנ לכ
 ; זכינהכה

240 

 יי

 1 הוהיל המורת ומירת הלחנב ץראה תא םככליפהבו
 ךרא ףלא טכירשעו קרשמח ךרא ץראה ןמ שדק
 : ביבס הלובג לכב אוה שדק ףלא הרשע בחרו
 2 תואמ שמחב תואמ שמח שדקה לא הזמ קדיהי
 3 ןמו : ביבס ול שרגמ המא םכישמהו ביבפ עברמ
 ףלא טכירשעו שמח ךרא דומה תראזה קדדמה
 שדק שדקמה קדיהי ובו םכיפלא זררשע בחרו
 4 יתרשמ כינהכל .אוה ץראה ןמ שדק |! םםישדק
 = קדיהו קדוהי תא תרשל סכיברקה קדיהי שדקמה
 5 השמחו : שדקמל שדקמו זכיתבל םוקמ שכהל
 ;ריהי בחר סכיפלא תררשעו ךרא ףלא םכירשעו
 : תכשל םירשע הזחאל שכהל תיבה יתרשמ ץםכיולל
 6 ךראו בחר שיפלא זרשמח ונתת ריעה תרזחאו
 לכל שדקה תמורת תמעל ףלא טכירשעו השמח

 צב ₪ 2

 =-ןהבל 244. היהי םטפס ויהי 244 ---היהי הוהי 182.  םבכיתוסירע
44 :139 ,116 .1011 :99 ,96 ?91 ,24 232 ,4 20 
2499 :249 ,227 ,210 ,196 2 ,176,179 .155,159 
 2%4, 264, 269, 270 1% 279, 200. 2 סס 1 -- םככיתוסרע 672
 82, 83,100,110,141 -- םבבתוסירע 28 -- םככיתסרע 76 ---
 ;ככיתפורע 258.  ןהבל -- םכינהכל 4,253. = ךיתיב 9%
 136,178,191,190,12%. 5% 6ףס 5 -- ךיתב 107 -- ךיתיב הכרב

7 
 21. הלבנ , 170-- הליבנ 9.

 125,170 -- ר 0.4 4 ןכ ,

 הפירטו

 ןמו ,

 1. םבבלפהבו 126,139.251,40,11%.  הלחנב -- לרוגב 1.
 שדוק 28. = ךרא 1"-- ךרא ביבס ג --ךרוא 28,283.  --השמח
 רה הלו הכה ל 2%8 -- ךראו 13 -- ךרוא 28 +:
 בחורו 28--ו, 40. איה קתומס 150.  לכב -- לכו 155, קוס

 1 הל
 2. היהו 3: 96 172, 180 תג.

 ;בישמח 11%. תואמ 1" < .תומא 93. | תואמ 2" -- תואמ תומא
 ג עבורמ 96, 112, 150, 1589, 4 ול ל

 4. [ראזה -- הזה 2206.  דמת 23, ,,,,,2
 2%2, 251: 258,260, 264. | ךרא , 168.-- ךרוא 28,281. השמח
2 :243,251 ,227 ,176,182 5 1>,ָָ .90 :03 ,72 

 253, 260, 264, 271 4, 659 'ק : קוס 2,
 178 3 [0766 2 ; תטתס ? -- קעותס םבישמח 155 -- טז ישמח

 שדוקה 28,294. שמח קנותוס

 ז-כרשעו 96- ךרא ףלא 224 בחורו 4, 4 שדוק 4.
 4. שדוק 22. אוה . זן 4 ץבינהובל 22. םביבורקה שכישדקה 250, קזומס 4

 92. 1-ררשל -- תראשל
 ף. השמה 116. | ףלא -- םכיפלא 168. | ךרוא 28,150

 בחור 2 היהו 1, 22, 72:01, 025 00, 112, 118, 69
 10, 224, 227, 243: 249: 2% 260, 264, 270, 271 4, 059 'ק, 61
 -- היח 168, קנווס 178 -- הוהו 4-- הוהי 94.  םכהל ,%
 226. = הזחאל , 40 -- הזוחאל 28, 6,112,158, 2%8. | תוכשל 1
5% 113 6,,, ,96 94 :93 .80 29 30 ,23 :3 ,2 
; 200 ,258 ,253 :227 ,220 224 ,210 ,158,159,178,182 ,54 + 

 קזנתוס 82, 1, 100, 130, 141,173, 2.
 6. תווחאו 112, 158 -- תזחאלו 15%. | תרשמח -- תרשע

 1589, בחור 28; 93 1- ךראו , ז -- ו , 116 --ךרואו
 28,281. - שמח 224.  ףלא -- םביפלא 168. | תמועל

 ף6,112,150,2%8,260,264. תמרת 126. | היהי שדוקה 8.
 תיב -- ינב 89. = לארשי -- לא ; 158. | יהי 6.

 7. אישנלו -- .89;  | הזמ 195. | תמרתל 126.  שדקה 1%-
 שדוקה ף3, 283.  תרזחחאלו סב, 96,112,126,158,226 -- סט
 הזחאלו 89 -- ו 28. | לא 1%-- לאו 28. | ינפ - - תמורת , 24.
 שדקה 2'-- שדוקה 96, 28 -- שדקה לאו 150. | תראפמו קווזוס

 114 -- תאתפ 158. כי -- םכי לובג לא םכי 224. | המי ,4
 המרק תאפמו , 96. | תאפמ 72. | המידק \ 89 --' \ 28, 30, 0.
 ךרואו 160, 284. | = תמעל 1, 4, 28, 30, 72, 8ף, 1, 6
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 קרפיאו רפל זרפיא החנמו : ויל יזע ריעש 4
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 השמחב יעיבשב : הפיאל ןיח ןמשו השעי ליאל 5
 וכימיה תעבש הלאכ השעי גחב שדחל זכוי רשע
 ! ןמשכו החנמכו הלעכ תאטחכ

6 4 2-4 

 הנפה תימינפה רצחה רעש הוהי ינדא רמא הכ 2
 תבשה זכויבו השעמה ימי תשש רוגס היהי סכידק

 ךרד תצשנה תצבו .! חתפ שדחה םכויבו חתפי 2
 ושעו רעשה תזוזמ לע דמעו ץוחמ רעשה כלוא
 'לע הוחתשהו וימלש זראו ותלוע תרא סינהכה
 ! ברעה דע רגסי אל רעשהו תצציו רעשה ןתפמ

 תותבשב אוהה רעשה חתפ ץראה םכע ווחתשהו
 אישנה ברקי רשא הלעהו |: הוהי ינפל סכישדחבו

 ליאו שכמימת זכישבכ השש תבשה םכויב הוהיל
 קדחנמ םכישבכלו ריאל הפיא קרחנמו + שימת
 רפ שדחה ?םכויבו : הדפיאל ןיה ןמשו ודי תתמ

 םכמימת "ליאו סכישבכ תרששו שסמימת רקב ןב

2 

 ה

 ג אש, 5 2 ₪0 א.

 םימלשלו הלועלו החנמל לארשי הקשממ םיתאמה
 ץראה שעה לכ : הוהי ינדא םכאנ םכהילע רפבל
 לעו : לארשיב אישנל תראזה המורתה לא ויהי
 זכיגחב ךסנהו קדחנמהו זרולועה קדיהי תוושנה
 אוה לארשי תיב ידעומ לכב תותבשבו שכישדחבו

 קדלועה תאו קדחנמה תאו תאטחה תא קרשעי

 : לארשי תיב דעב רפכל שכימלשה תאו

16 
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 18 חקת שדחל דחאב ןושארב הוהי ינדא רמא הכ

 19 חקלו :שדקמה תא תאטחו םימת רקב ןב רפ
 לאו זריבה תזוזמ לא ןתנו תאטחה שכדמ ןהכה

 רצחה רעש תזוזמ לעו תבזמל הרזעה תונפ עברא

 20 הגש שיאמ שדחב העבשב השעת ןכו + תימינפה

 21 העבראב ןושארב : תיבה תא שכתרפכו יתפמו

 תועבש גח חספה שככל ;ריהי שדחל שו רשע
 22 אוהה זכויב אישנה השעו | : לכאי זרוצמ כימי
 234 תעבשו ! תאטח רפ ץראה םכע לכ .דעבו ודעב
 תעבשו סכירפ תעבש הוהיל הלוע השעי גחה ימי

 תואטחו שסימיה זרעבש םויל םםימימת םיליא

 ית זית סי

 271, 283, 288 7, 280, 200, 100", 60%, 659 2 -- םכיממת 6
 תכימיח תעבש ,72. | תעבש 27-- תעבשל 6%

 -- תעבשא 76. | םכימיה 1 תאטסח 2 6

 24. הפיא --' . 191.  הפאו :;:. - השעי -- ליאל השעי 0
 -- ליאל ליעשל 5. = ןמשו -- ןמשו הלע 19. = הפיאל ןיה 15 4
 2%. יעבשב 28. | םכוי רשע , 178. | רשע --רש טק. זס

 -- רשע אאא 175. - שדוחל 28,283. - תעבש - - גחב , 7.
 הלאכ ₪0ק.185 130 --- הלא לכ 14 םכימיה קנווס" בימי 6.

 הלועכ 2, 3, 4: 23, 24: 25, 50, 83: 93, 94: 96, 90,102, זז 12,
 11, 16, 126,116) 190 7 54, 158,170, 173; 1דָד, 179, 2

 רולו?
 -- וע

,195 210, 224, 243, 244, 22, 200, 271: 270, 283, 284, 6, 20. 

 החנמכ 18.19, 0 294: קזנמס 1זג, 151 -- הלועבו 100, 674-
, -674 ,184 ,224 ,116 :107 ,99 ,96 :76 

 1. ינדא הוהי < 76.96. | = הוהי -- םכיהלא 108. | רעש , 6.
 תמינפה 126. הנפה , 126 -- הנופה 2. 3, 4: 80: 93: 956,

 116,125: 136, 150, 172,196, 210,221,227,249,204. | םבויבו 1"

 -- םםוב בוב 27

 2. אבו (0166 םכויבו רובה כלוא < 1 בלא 20

 קממס 290. | רךעשה - - - ץוחמ ,6- תוזוזמ 4. זרא

 תכינהכה 76.  ותלע 1: 4:10, 23. 30, 50, 72,
 106, 107, 1089, ,,2 16 וז

 155: 159, 182, 106, 223: 224, 244, 260, 271,294: 384: קז!מוס

 177. | הווחתשהו 106. | לע -- לא 384. | ןתפמ , וסל,
 רעשה 4%-- תיבה 253. | רעשהו <- רעשה 83 -- רעשהו השעו
 2. וחתשהו 145. - חתפ -- ךרד 151. רעש 80 איהה 2

 210, 288, 665 ; קזוגתס 1ף0 -- איהה רצחה 674.  הוהי טו ב.

 4. הלועהו 2, 50, 76, 80, 89, 6, 10, זז, 6
 151.1%8,1789,195, 4- בירקי 4% 18, 19, 28, 60 1 ףנ

,,, ,108,109 ,107 ,106 ,96 .95 :93 
,224,442 ,22% ,182 ,181 ,151,158,159 ,150 ,141 

 252; 258, 260, 283, 202, 204, 384, 601 : קזווהס

 154. | אישנה , ז:07.- | תבשה םבויב , 107. | םכויב טופ 2.

 השש -- ינש 2%0 -- תשש 4. | ליאו םכמימת , 72. | םכמימת , 8
 -- םבימימת 24, 30, 60, 76, 80, 80, )1, 93: 95, 90, 7,

 ז12,111,115, 126,136,12%) 149, 151, 158,168,170" 7

 178,181,182,11,19ְל, 100, 220, 261, 2%2,263, 208, 260,260)

 286, 202, 204, 384, 664: קז! מוס 141 -- םכמימת החנמ 9.

 םכימת -- םכימימת % םכימת 4.

 ף%. החנמ -- תחנמ 0.

 6. שדוחה 28,284. רפ--רפ קת 8 יליאו

 [בזנומת ו%-- םכימת 5 4 ו 2% 80 93, 96;9%, 106,107,

 וגס0,1וו,116,12%, 126,136, 140, 150, ,+,+,,ָ%

ַ 
2, 82,177 ;( 6 

 170, 172,176, 182, זו, 224, 306, 336, 384, 601 -- םכימימת

,262,268 ,226 ,177 ,175 ,168 ,155 ,116 50 

 286, 202, 66%, 674; קזומוס 128, 41. םכזנימת - - תששו , 4

 הששו 40 ןוו ו 114 ליאו קזווהס ןאצה ןוכ ליאו 204-

 םכממת 126 -- םכימימת 3, 4, 28, 50, 72, 70, 80, 8, 5%
 96.99,1סְק,וסֶפ,ווס,ווז,ווק,ווב,וזס,זו ו ו

8 ,5 ,260 ,220 ,224 ,175,177,183,19% ,168 ,158 ,1%4:155 

0 
"( 

 וו4,11) 126, 140,150,154.172,182, 106, 210, 226, 243, 1

 279: 283: 4: 286,659 3: קתותוס 139 -- הלועל 158. | ינדא ,24.

 16. לכו 6 םכעה 0.186 116 -- ה 1 0
 146,154,198  היהי קזנגס 4 לא -- לע קונמס 28, 0

 המורתה -- תמורת 2

 17. לע 93 -- לאו קתמוס 28. | אשנה 1. תולועה החנמה ₪
 96. - תולעה 40, 8, 01,102, 116,126, 154,158,182, 243, 24,
 252: 258, 200, 204: קזותס 141 - תלועה 2, 4 23: 94: 3
 סתומס 177 -- תלעה 224 -- תלע 150 -- הלעה 1

 2%2 -- הלועה 28,674. | ההנמה 150. | ךסנהו --נ טק.14 1.
 בצחב 181 -- םכוגחכ קענתוס 1 [רתבשבו 4 -- םבידעמבו

 תרותבשבו 269, 4ס0 -- תרותבשבו ידעומבו 271 4 -- םכידעומבו
 זרותבשבו 281 . לכבו 6 92: 94: 96,139: 145: 99
0 ,271 ,200 ,246 ,244 ,225 ,224 ,154,155:158,160,178,180 
 400,601 --לכבא 126.  ידעמ 28, 40, 93. | ז"רא ,150,180--

 תאו 1. | תאו החנמה , 9. | תאו הלעה , 4. תאו 2"-- )
 160. | הלעה 40, 72, 1, 3,111.

 158,172:177:244,250,252, 251,258. 260. - תאו "4.

 תיב 2%-- לכ 4 -- ינב 4.

 18. ינדא הוהי < 12.

 םכיהלא 10ַ.  ןשארב 5.
 ןב ,9- תאטחל רקב '177-

 שדקמה -- חבומה 5-
 19. תרחקלו 36. | רפה םכדמ 10. | לא ;40--ל2ע

 159, 178: 225. 244, 23 קזומס 107,128 | םטמס 170 -- לא לע

 11: -- א 0.14: 94,ז2ף5. - תיבה -- רעשה 5 תוניפ
 1876: 3,136,150, 181,196 -- תרעפ 96. | חבזמלו זז

 לעו 58 80 -- לאו 20. | תוזוזמ 674. | רעשה 224 -- רעש תיבה
 9. | רצחה , 186, 674 -- רצחה הרועה 9. תמינפה 4
 20. שדוחב 283 -- שדהל 18,115, 2523 קוס 28 1:

 הגוש 4, 18, 89: 95, 96, 109, 112 2 126, 10, 154, 1965 2

-4 ,204 ,260 % :253 :252 

 ינדא , 1,244. הוהי ,14% -- הוהי
 שדוחל 28. | רפ \ 28,151
 תאטחו קמתגס תאטחל 4

 21. ןשארב 1לְד. | םכו , 80,182.  שדוהל 28,28.  היהי--
 היהי ברעב גגז,150, 196 גש. -- היהי תעב 24. | שככל 2

 --גה םככל 1. הפפ 109. | חפפה גח < 107. | תעבש
 21. 29, 30, 72. 93: 5 96, 106, 107 5 וו

.227 ,224 ,190 ,182 ,177 ,170,176 ,151,154,155 ,136,150 
 271 3, 294, 384, 66% -- תועובשש 2 29 126,181 ; קזומס

 139 -- תעובשש 7% 172
 22. אוהה ,168. | דעבו --ו ,136-- דעבו שכעה דעבו 6%.
 לכ , 5 םכעה 5 תאטחה 28,196. -

 23. השעי -- הלעי 128 --י טק. 18- 5. הלע 1, 40, 50. 22
9 ,,,ָ,, ,108 ,107 ,95 :80,93:94 :82 ;80 ,76 
 150,154,159,160,168,170,172. לד, 106, 223, 250, 22%
 253, 29, 200, 288, 601, 24 תעבש 1%-- העבש 251, ץקונתוס
 204. תעבש - - - - םבירפ , 154. | תעבשו 2%-- העבשו 2%1--

 06 העבש 204. | םכילא 1, 23, 28, 50
 159,178, 181, 244, 258, 260, 204 -- םכליא

 141.155,172,191, 196,221, 249,253, 271,283. | םכמימת ו,
2049 198,0% ,176 7 ,+ ,101 :95 :94 :93 :22 
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 תאו שבכה תא ושעו : דימת זכלוע תוקח הוהיל :%
 :דימת תלוע רקבב רקבב ןמשה תאו החנמה

 שיאל הנתמ אישנה ןתי יכ הוהי ינדא רמא הכ 6

 תה שכתזחא קדיהת וינבל צה .ותלחנ וינבמ = =
 וידבעמ דחאל ותלחנמ הנתמ ןתי יכו : הלחנב זק

 ךא פושנל תרבשו רורדה תרנש דע ול קרתיהו
 תלחנמ אישנה חקי אלו ! היהת שכהל וינב ותלחנ 8

 וינב תא לחני ותזחאמ שתזחאמ שתנוהל שעה
 ינאיבו :  ותזחאמ שיא ימע וצפי אל רשא ןעמל גָפ

 שדקה תוכשלה לא רעשה ףתכ לע רשא אובמב

 זכוקמ םפפש קדנהו קדנופצ תרונפה סכינהכה ללא
 רשא סכוקמה .קדז ילא רמאיו |! קדמי םכתכריב 0

 זראטחה תאו ששאה זרא סכינהכה שש ולשבי

 רצחה לא איצוה יתלבל החנמה תא ופאי רשא
 רצחה לא ינאיצויו : םעה תא שדקל הנוציחה 1

 רצחה יעוצקמ תרעברא ירא ינרבעיו קדנוציחה

 ! רצחה עצקמב רצח רצחה עצקמב רצח קדנהו

 5 0 עז 0 א 4.

42 270 (260 ,259 ,2%3 ,2%2 ,224 ,177 ,176 ,168,172 ,151 ,150 
 תבל ד 115,168.  רקבב 70,115,182."2.  השעת 2% השע*

 76, 107,224, 384: תומס 181. | ותא , 91 --ותוא 4
 13:14. רקבב - - - - - השעת , 109, 145, 180 2.

 14. החנמבו 28.  השעי 30,96.  רקבב 2% 80 -- רקובב

 תישיש 18,170--' \ 225,226, 227, 244. | ןמש 80,1%0. תישלש
8 ,226 ,198 9 ,172 ,170 ,159 ,158 ,99 ,04 ,80 ,28 :23 :3 :2 

 -- תרשלש סורל 76, 80, 83: 95 6 10, ,

 158,177: 244: 251: 25%, 260, 264, 3842 66% -- ברל 40, 86

 107 -- םכדל 1 --םורל יש גז. | תלופה 95, 96,112, 150, 244
 66%, 674. החנמו 1,18, 76,136,1%0,665. - תקח 4: 29

-- 674 ,384 ,244 :223 12 ,151,159 ,128 ,126 ,100 ,102 ,96 :93 

 תוקוח 80, 181 -- תקוח 4. בלע 0.

 14.15. דימת -- (16) -- תא , 7.

 15- ושעי 10, 28. 76, 91, 93; 95: 100. 110,126, 22%,
 271 4, 659'ק 3: קנתוס 2, 11%, 139 -- ושעיו 6. תא 2.

 תאו - - שבכה , 146. | רקבב 2% 80,244 -- 555 9%. | תלע 24
,4 89 ,80 ,72 ,30 ,10 ,18 

2004 ,2%8 ,2%3 ,2%1 ,223,224 :105 ,191 

 16. ינדא , 195. = שיאל -- דחאל 93. | איה 17-- אודה 4%
 115,172,173. - םכתוההא 4, 28 91,96. איה 27-- אוה זז

 קעננתגס 4

 17. ןתי , 4

 ךא קתוומס לא +.
 םכהל -- ול 1 1

 18. םכתונוהל 91, 93: 96, 126, 139, 190, 1789, 2, 2%1; 1

 258, 260, 264; 0066 11% -- םכתנל 89 -- םכפנוהל 224 -- , 4
 תבתזחאמ 93,96.158.182. | ותווחאמ סב, 96, 158 -- התוחאמ .
 לוחני 24, 28, 72, 80, 93, 56. 6 1 5%

 182,108,224,252,253, 202 ; קוותס 2, 23,11נ,116: 6 91

 14 רשא , +4 אל ,112--א [טק.145 140. | וצופ*

 72: 94,112, 126, 150, 158, 253, 258, 260 -- ונדפי 93.96. -

 שיא , 72 -- 215 ותזוהאמ 96, 4.

 19. אבמב 158,159, 253, 258, 260,264. | ףתכ -- חתפ
 תכשלה 28%--ה , 224. | שדוקה 28,284. | תונופה

 ף96,102,112,115,150,173,195,210,26%1,2%2 -- תנופה 1, 14

 הנפצ 2, 28, 82, 94,141. | הנהו קתנתס 50 171. | םבםש ,

 םכוקמה 36,72.  םביתכריב 2

240 ,227 ,224 ,210 ,198 ,180 ,178 ,173 :158172 ,145,150 ,116 

 252: 253: 258, 260, 264, 270, 271 4, 659 'ק, 691 : ננס 2, 2
 128,141,1ף43 076 4.

 20. ולשבי 72, 89:112 ; 0716 4.

 איצה 89. לא -- תא 180,6%0 2. | רצחה 4. הנוצחה 2

 28, 28, 260 --= ) ; 72, 94, תא 4
 21. ינאיציו 40, 158, 159 -- ינאצויו 4, 284 -- ינא'ביו 1.

 הנוצחה 28,116, 264 -- ו , 23, 30, 82, 10 224 -- שרקל הנוציחה
 םבעה תא 1 ינריבעיו 1, 2: 2: 4, 28, 72, 8289, 91: 2

 96, 102, 112, 11ב, 116, 120, 128,144,150, 164, 72 2 5

 9 1% 210,226,246, 251: קתותס 141.  עברא

 יעצקמ 1, 28, 30, 72, 94, 150, 173, 253: 258, 260 --' . 115. |
 הנהו , 115,224. | רצח ו" 23 -- רצחה 1,310,178.  עוצקמב 1,

 הנתמ ,96. | דע ,ז15.  אישנל קזותוס אישנה 4.
 . וינבו 23.14%. | םבהל היהת <

 םבש , 93 -- 06 בש

 ל

 : ותאצ ירחא רעשה תא

60 0. 1. 

 7 זרחנמ השעי ליאל ץרפיאו רפל ?רפיאו |: ויהי
 ! קרפיאל ןיה ןמשו ודי גישת רשאכ םכישבכלו
 8 :אצי וכרדבו אובי רעשה סכלוא ךרד אישנה אובבו

 9 ךרד אבה זכידעומב הוהי ינפל ץראה םכע אובבו
 אבהו בגנ רעשי ךרד אצי תוחתשהל ןופצ רעש
 בושי אל קדנופצ רעש ךרד תצצי בגנ רעש ךרד
 10 אישנהו : ואצ' וחכנ יכ וב אב רשא רעשה ךרד
 11 זכיגחבו :ואצי שכתאצבו תצוב' שכאובב שכותב
 ליאל הפיאו רפל הפיא החנמה היהת סכידעומבו
 12 השעי יכו : הפיאל ןיה ןמשו ודי תתמ שכישבכלו
 קרוהיל הבדנ םכימלש וא קרלוע קרבדנ תצושנה
 ותלע תא השעו סכידק הנפה רעשה תא ול חתפו

 רגסו אציו תבשה סכויב השעי רשאכ וימלש תאו

 11 םכימת ותנש ןב שבכו
 קרשעת רקבב רקבב הוהיל םויל הלוע הרשעת

 14 תרישש רקבב רקבב וילע השעת החנמו !ּותא

 החנמ תלסה תא סרל ןיהה תישילש ןמשו הפיאה
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 צ ב ₪ ₪ 2

 260, 279, 286, 202 ; קזוומס 128 -- ימימת 159 -- םםימת +
 ויהי % 116 - ור 1

 7. השעת 7 60 ₪.
 זרחתמ 95- רשאמ ף3, 107, 660 3.

 ודי - - - החנמ .1- ןיה \ 0-

 9. 008. 158. | אבבו 30, 72, 91, 932 95: 96 0

 1ז0,דננ,ד1כ,1ד5,116) 125, 120,136, ז01,154, 150,177,

 106, 223, 224, 252, 253. 259, 260, 270, 204,384. | בלא 2.
 אבי 1, 4 19: 30, 50, 72, 70, 91, 93: 95, 90, 106, 07 0

 צד גו ו 120, 136, 150, 151, 154, 150,

4 ,204 ,260 ,258 2 ,252 ,244 ,224 ,191,227 :177,178,181 

 וכרדב 2:
 9. אבבו 10, 72, 93, 95: 96, 7, ,,,,,52

 5 ה

 204 384- הוהי , 7. םכירעמב 126, 384 -- םכ

 אבה רעש ךרד < 136. אבהו 294. ךרד 191. | ןופצה 4.
 תווחתשהל 6, 10, 115, 12%, 270 ; קוומס 24 -- תוותשהל 4
 בננ רעש -- בגנה 95. רעש 2"-- רעש רכש 107. | אבהו בננ
 = אוה .תכגו 167. םננ ז7-- בננ ןופצ 120. | ב1- - אבהו
 158.  בננ 2% 2--בגנ הנפצ 28. אצי 2" .דזזג. רעש ב

 הנופצ - - אצי 168.  הנפצ ]+[ 4 אלו

 20. רךשא --יכ 92 יב אב 1שק. תג. 2 אר 0-8

 ,אב 80.  וחכניכ 180.  אצו נפו, 0 0727000002

 108,10ף,110,111, 112,126,126, 136, ,,75
 7-52 196, 18 תוגז8. 210, 223, 224, 243, 244, 271

 281 2 204. 394: 659 ק, 666, 601 ; קוס 178, 252 ; 1076 24

 10. םבאבב 1, 4, 18, 28, 20, 72, 80, 02, 05.
 111,112, 115,116,120,116,14ז, 154,155, 9.

 106, 224, 244: 252: 2 2%8, 260, 384 -- םכאובבו 150. | אובי .

902 :95 :94 .93 80 ,82 ,80 ,76 72 ,50 289 ,18 0-1 
 107, 108, 10 דנן

25800 ,251 :252 ,244 ,158,159,169,177,178,191,191,196 
 294, 384 -- ואובי 400. | אצי 10 126, 136, 150, 170, 196,

 221 -- \אצו קונוס 7.
 זז. םכידעמבו 113,130, 4

 םבישבכלו -- החנמ םכישבכלו 80, 10.
 ןיה ₪46 19-- עומס ןיל 95-

 12. תשעי יכו קועתס 215 116. | יכו -- ןכ\ 93. 665 -- 5.
 הבדנ 6. הלע 1 19: 302 76, 80, 80, 94, 107, 1

 140, 172, 176: 223: 253. 258, 200, 270, 1%4. | וחתפו וג.
 תא ול ,246. תא ו". 95,100,136,150,168. רעשה "1

 -- ה 4 הנופה 3, 4, 28, 80, 06, 5, ,,+,2
-- 384 ,286 ,284 :279 ,2% ,240 ,244 ,221 ,210 ,181 2 150 
 קזוומס םכיוופה 95. תא 2%, 28.95. - ותלוע 4, 28.70.93 5
2% 224 ,8 ,170 ,155 ,140 ,120 2 ,102 ,96 
 2640 260 271, 278, 283, 292, 384. | תאו --ו 95. וימלש --
 ;בימלש 182. | םבויב תא 178. | תא - - תבשה ; 80. רעשה 2"

 -- תיבה 4:
 13. ןב -- נב <. ותנש -- נ ₪ֶק. 140. 96 -- הנש 5%

 השעת 1%-- השעי 76, 107, 224, 184: תטתס 1. הלע %

:99 :94 :93 91 ;89 ,82 ,80 76 +72 30 10 

 םבכישבכלו , 226. | גישת רשאב --
 גישת , 7.

 היהת קנס היהנו 6.

 תתמ --גישת רשאכ 7.



6... 4 
 אל רשא 'רחנ ףלא דמיו = + םכינתמ ימ ינרבעה

 אל רשא לחנ וחש ימ םכימה ואג יכ רבעל לכוא

 ינבשיו ינכלויו םכדא ןב תיארה ילא רמאיו : רבעי 6

 לחנה תפש לא הנהו ינבושב = ! לחנה תפש לע

 הלאה םכימה ילא רמאיו : הזמו הזמ דאמ בר ץע

 הברעה לע ודריו הנומדקה .הלילגה לא םיאצוי

 ; םכימה ואפרנו זכיאצומה המיה לא המיה ואבו

 אובי רשא לכ לא ץרשי רשא היח שפנ לכ היהו

 ואב יכ דאמ הבר הגדה הי'הו היח' שילחנ סש

 אובי רשא לכ יחו ואפריו קדלאה שכימה קדמש

 ידג ןיעמ םשכיגוד וילע ודמעי היהו : לחנה המש 0

 קרנימל ויהי םכימרחל חוטשמ םכילגע ןיע דעו

 ! דאמ זדבר לודגה שיה תרגדכ שכתגד זדיהת

 לחנה לעו ונתנ חלמל ואפרי אלו ויאבגו ותאצב ::

 לובי אל לכאמ ץע לכ הזמו הזמ ותפש לע הלעי

 ןמ וימימ יכ רכבי וישדחל וירפ שכתי אלו והלע

00 4 

 5 עץ 0 א .

 258, 260, 264, 660 ; קנס ימ ; 452 -- 'מ םבימב 2

 250: 312, 375: 490: 541,584 תומס 154 10766 121 -- וגז.

 00. םכימב 418 -- ימב 96 --יא 2

 5. ףלא -- ינריבעיו ףלא 254. אל -- (8) -- לכוא , 0.
 לב 22 רובעל 4, 28, ב, 96, 112, 6% 2

 227, 280, 252, 252,259, 260, 204. | 'כ-- תא 4
 ו רבעי :סזז<ס 4 י

 6. תיארה , 182 --התיארה 172. | ינכליו סז , 168, 283 ---ינכילויו
,+ 56 .01 ,80 ,82 ,72 ,10 ,28 ,23 ,4 :1 

9( 6% ,28,200 ,2%2 ,224 ,108 ,182 ,178 ,158 ,154 ,150 

 -- ינכיליו 99. 249. = ינבישויו 30, 72. 96 -- ינבישיו 23,

60 ,23,208 ,262 ,224 ,178,198 ,154 ,126,150 ,116 ,112,115 

 60: ; קתותגס 141 ; [סע6 4. 2 22.24.2970 672 2 7

132 72 ,,,,,, ,101,115 ,100 ;96 ,94 :93 .91 

,253 ,251 ,240 ,246 ,242 ,224 ,210 ,198 ,195 ,182 ,176 :175 

.4 ,6001 ,17 100 :297 ,288 ,4 271 ,270 

 7. לא ,168--לע 1, 1402 154, 155, 198, 226, 5
 הזמו = ו ;, 8.

 8. תכיאצי 20, 72, 8,113,115, 6 9 7 195: 2

 253; 259, 260, 264, 271, 283, 284, לא 1%-- לע 9.

 הנמדקה 28, 4. לע -- לא 6 173 180. 20
 251: קחתס 28,126. הברעמה ג. המיה 1% 30.  המיה לא ,

 28.72. " םבאצומה 4 -- םכיאצוננה 150, | ואפרנו -- ואפ טק.
 ףז -- א . 1, 14 תו

 9. שפנה 126. | ץורשי 1,112. - אוב 72

2 ,154,172,224 ,126,150 (93,96,102,112,113,115,116 :80 

 253: 2%8, 260 היחי -- היחו 4. ואב --. ואבי 1:

 אובי 2%-- ) \ 1, 4, 28, 10, 72; 80 ₪7 94, 96, 102,112, 1%
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 דאמ , 4.
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 22 זכיעברא תורטק תורצח רצחה תעצקמ תעבראב
 שכתעבראל תרחא קרדמ בחר שישלשו ךרא
 23 סשתעבראל ביבס שכהב ביבס רוטו : תועצקהמ

 24 רמאיו : ביבס תוריטה תרחתמ יושע תרולשבמו
 יתרשמ פכש ולשבי רשא שכילשבמה תיב הלא ילא
 ; שכעה חבז תא תיבה

0 0 

 ז תחתמ סיאצי שימ הנהו תיבה חתפ לא ינבשיו

 זכימהו שכידק תריבה ינפ יכ המידק תיבה ןתפמ

 ! חבזמל בגנמ תינמיה תיבה ףתכמ תתחתמ זכידרי
 2 ירא ץוח ךרד ינבסיו קדנופצ רעש ךרד ינאיצויו

 זכיכפמ שכימ הנהו סכידק הנופה ךרד ץוחה רעש

 4 ודיב וקו סכידק שיאה תאצב :  תינמיה ףתכה ןמ

 : םכיספא ימ שימב ינרבעיו קדמאב ףלא דמיו
 4 ףלא דמיו זכיכרב שימ זםכימב ינרבעיו 'ףלא דמיו

 יב ג דיי ₪

,6 ,100,154 ,116,116 ,96,112 :93 :80 :21 ,4 
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9 0 116,126,139 ,112,116 ,6( ,94 ,80 :28:72 :4 ,1 

 178,182, 251: 252, 253, 268,260, 264, 260, 271 4 ; קזותס 1
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1% 1 0 :126,119 ,116 ,116 ,112 :91 ;89 ,72 ,28 :4, 
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 תכימב -- םכ ,\ 224 -- םכימכ קתותס 158. | םכיכרב םביזממ , 6.
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 תג6 156. ינריבעיו 1, 4, 28, 72, 89, )3, 06, 102,112, 4

 126,139, 150: 158, 168) 178, 195ג 198 246, 250, 251,252, 2



60. 1. 

 חרזאכ שככל ויהו שכככותב כינב ודלוה רשא
 יטבש ךותב קרלחנב ולפי שככתא "רארשי ינבב

 זפש ותא רגה רג רשא טבשב ;דיהו + ללארשי 1

 ! ;דוה' ינדא שאנ ותלחנ ונתת

 4 2. מץ

 ךרד די לא הנופצ הצקמ שיטבשה תומש הלאו 1

 הנופצ קשמד לובג ןניע רצח תרמח אובל ןלתח

 ! דחא ןד שפיה סכידק תאפ ול ויהו תמח די לא

 רשא קרמי תאפ דע שכידק תאפמ ןד לובג לעו

 תאפ דעו המידק תאפמ רשא לובג לעו :דחא

 המדק תאפמ ילתפנ לובג לעו : דחא ילתפנ המי

 קדשנמ לובג לעו + דחא קרשנמ המי תאפ דע

 לעו ! דחא םכירפא המי תאפ דע המדק תאפמ

 ןבואר המי תאפ דעו שכידק תאפמ םכירפא לובג

 תאפ דע סכידק תאפמ ןבואר לובג לעו = ! דחא

 שכידק תאפמ הדוהי לובג לעו : דחא הדוהי המי 8

 השמח ומירת רשא המורתה היהת המי תאפ דע

 תאפמ םשיקלחה דחאכ ךראו בחר ףלא םכירשעו

6 ₪ = ₪ 9 

 אז א

 669 : קתמס 111,128 14:. התא 1, 2, 4, 28, 40, 72, 82, 80,

 ף1.94:96,101,113,115,116,126, 150, 154,158, 178,224,

,284 ,283 ,270 ,277 ,271 ,264 ,260 ,25% :251 ,252 

 הלחנב שככל ₪ 253.  ,הלחנב , 4. םכירגהלו -- םכי

 םפבפותב 2%- ו , 283 =-- םבכותב 115, "  דדילוה ג 22
1% 6, ".4 :93 ,91 ,99 :72 

% :195 2 7 ,158,168 ,154 ,150 ,149 :145 :129 

2 ,281 ,271 ,270 0 ,204 ,260 ,28 ,2%3 ,252 ,220 ,22% ,210 

 286, 288, 601,669: מומס 2,141 --דילה 159. | םכינב מ

 176 -- םככל 116 -- םבכינב 4 םכבכותב 27-=1 ,

 היהו 145,154: קנס 1. םככתאו 076 115.  ןלפי-- ולחנ*

 1 שבש 1זפ --י'נב 116,159: קתנמתס 1:

 21. טבשה ֶדָּב, קונוס 128--ב 2" טק. ףָּג. ותלחנ תא זֶדָּג. |

 1. הלא ז:6. | הצקמ 58 182 --הצקמ רשא 06. | לא =
 לא רשא 96 -- לאו סָנ. | די נ%-- םכ 254. - ןולתה 2
1 139 ,116,126 ,112,115 ,102 96 29 :89 ,72 ,30 

4 ,281,252 ,250 ,240 ,242 ,22% ,224 ,10% ,178,182 ,154,168 

 260, 264, 260, 271, 283; קתותמס 2,04,111,128, 141. אבל
4 ,258 ,243 ,224 ,178 ,168 ,58 1 ,115 96 :72:93 .28 4 

 לובג לא זֶקָּג. | הנופצ 27--ו 4,141,150. ויהו -- היהו 1.
 םכיה -- םכו תאפ דע 4.
 1,2.]ד -- דחא , 1:

 2. לעו קנווס דעו 4 דעו 115,126,150, 180, 210

 !סת6 290. -- המי--- םכי 116, 250, 251 - 3 (טק.14- 6
 2. 00. 1.  המדק 3,168. דע 82, 80, 145

 קזותס 4 המי = =

 4. לעו קתתתס דעו 4. | המידק 1. 4, 23, 24, 28, 0 72

199.4 82 ,,,,,, , ,15 93,952 

 224, 251, 28, 260, 271, 66) ; קזנתבס 0. רעו 1, 5%

 150,72.96,115%, 158,180, 224, 253,258, 260. השנמ -- םבירפא

 1 -- ילתפנ 4. |
 5. השנמ -- םכירפא 1. = המידק 1: 4, 21, 28, 10.72, 91,015

 זז5,116,126, 141,150, 154, 158,172, 175,179, 6 252, 14

 258, 260, 66 : קצנתבס 0- דעו ז, 28, 80, 96, 150

 180, 22%: 2%3, 660 -- קזנתס לעו תאפ -- לובג 6.

 קכירפא -- הדוהי 1 -- ןבואר 4.

 6. 00. ז. | םכירפא , 145 -- ןבואר 96. | המידכק 6
 154:173. דע ף3,101,112,126, 144,154, 224,226, 602.

 !סזו6 141 -- לובג דעו 253. | ןכואר ע. 45. 130 -- הדוהי 6
 6,7. המי - - (8) - - ןבואר ,

 7. 00. .1,96,149. - לעו קס דעו 28. | המידק 4.
 דעו 4, 28, 40, 72,115, 150,178, 180, 669 -- קוזגס לעו 1.

 המי \ 2.

 8. דע 1%-- דעו 75 תאפ 1%-- לובג 64.

 המי 1*-- המיה 96. | המורתת 144. | בחרו ךרא < 28 -- בחור
 ךרואו 284. | דחאב םונתס 160, 0106 11%. | תאפמ 2"-- תאמ

 תאפמ 28. | המדק 94;30 99 -= םכידק 2%0. - דע 2%-- דעו

₪ 2 50 ₪. 244 
 והלעו ירכאמל וירפ ויהו שכיאצ' קדמה שדקמה
 14 לובג הג קדוה' ינהא רמא הכ : הדפורתל
 לארשי יטבש רשע ינשל ץראה תא ולחנתת רשא
 14 רשא ויחאכ שיא התוא םכתלחנו : םכילבח ףסוי

 ץראה קדלפנו טככיתבאל התתל ידי תא יתאשנ
 15 תאפל ץראה לובג הז !  קדלחנב שככל זראזה
 ! הדדצ אובל ןלתח ךרדה לודגה שפיה ןמ הנופצ

 16 ןיבו קשמד לובג ןיב רשא שפירבס התורב תמח
 ! ןרוח לובג לא רשא ןוכיתה רצח תרמח לובג
 17 ןופַצו קשמד לובג ןוניע רצח שיה ןמ לובג היהו
 18 םידק תאפו : ןופצ תאפ תאו תמח לובגו הנופצ
 ץרא ןיבמו דעלגה ןיבמו קשמד ןיבמו ןרוח ןיבמ
 תאו ודמת ינומדקה זכיה לע לובגמ ןדריה לארשי
 19 ימ דע רמתמ הנמית בגנ תאפו ! המידק תאפ
 זראפ תאו לודגה שיה לא הלחנ שדק תובירמ
 20 דע לובגמ לודגה שיה שי תאפו :ההבגנ הנמית

 21 תא םכתקלחו : שי תאפ תאז תמח אובל חכנ
 22 ןלפת היהו + לארשי יטבשל שככל תאזה ץראה
 ספככוהב םפירגה .םכירגהלו .שפכל .הלחנב .הדתוא

7 

 צץ גאז ת

70 ,772,178 ,154,168 .150 ,140 ,116,126 ,115 ,96 :94 :93 ,80 
 249, 251. %% 260, 264, 271 4, 283 4, 650 'ק, 660, 61 ; קצונמס
 ו, 158 -- ו (טק.288 112 -- היהי 20 -- המהו 10706 1.

 וירפ -- (8) - - וישדחל , 182.  והילעו 258. | תפורתל קצומגוס 1.

 13. הכיכ ז.- הג 4 -- הז 20, 337; 151 תג. ה;

 קונתס 149, 249, 596: 612 : םטת6 06 -- ינ ( 6 ומ 418. הז ומכ יג )
 442: קווותס 161 -- היג 28, ף3 -- אג 602 -- איג 375: 474 7

 -- כג 66 לובה 2. ולחנתה קומס 11ף.  יטבש

 לארשי -- םביטבש ףסוי , 178 -- ףיסוי 6.
 14. התא 1, 2, 4, 28, 10, 72, 80: 03. 94.11 2
6 ,281 ,283 ,270 ,271 ,260 ,253,258 ,224,252 ,172,178 ,159 
 ויחאב 11, קס 96. תא 30. | םככיתובאל 28, 91,03, 6

 126,139: 200. ץראל קזנמס 4. כבל , 4
 הלחנל 3 -- הלחנכ טו6סז 2

 18. הז 5 ץראה , 1- הנפצ 82, %4 -- ןופצ 4. | ךרדה

 גט. 146. 96 -- ה 4 ןולתח 1. 4: 23, 24, 30, 72, 80, 1 2

 שי 06, 102, 116, 126,139, 10, 154, 158, 150 4

 ל 176, 2 210, 224, 4 22% 2230, 249, 0

 261, 252, 2 258, 200, 264, 200, 270 : קנמס 1. אבל

0 ,258 ,253 240 ,224 ,178 ,172 ,126 ,102 :96 :93 :72 ,10 ,1 
 264 -- אבל ץראל 28 -- ואבל !סעצו6 5

 16. ןיבו -- ו ,144-  ןכיתה ז15.184. לא --לע 80 5
 ו 158.  ןריח 160,198, 225, 288, 601 -- |ורוח 150, 8.

 16,17. קשמד --(15) -- ןבו ,%4
 17: לבג == לובהה ד , 902 5 יז ל 1 ד 1

 192,224. | ביה --לודגה םכיה 250. | ןנישע 6
 160,154 224, 2579 258, 200, 264, 281. | ןפצו 28. | הנפצ 4

 -= הנופצו 126, (סח<%6 4 לובג 56, 72 תאו -- תאו

 441 641, 612, 648 ; [סוס6 227,240: םטתס 182 --) 321 --דעו
 327 -- טק. 2. ןפצ

 18. ןיבמ -- תיבמ 159. | ןורוח 150. | ןיבמו --י זז 110--
 זמ 14%.  לובגמו 5%. לע ,ז19 --דע 126.  ינמדקה 5%
 126, 128,154, 159: 178: 224, 243, 253, 669. | ודומת %

 112,116,150, 220. | ["רא 23. 10,72, 226,313,
 540 -- תאא 96 -- תאז 180, 431, 0 562, 616,648 ; 6

 3 דעו 28,154-- לע 271 4 -- לא 224 תרבירמפי 8

7 + .96 :93 :91 ,80 ,72 

 182, 252, 253, 259, 260 לא -- לע 4 לדנגה 1.
 תאו -- תאז 145, 180, 431, 541, 576, 612, 6483 [סעס60 +.

 הנמית .27--*\ 1. הבגנ , 4
 20. שכיה ,6- לדנה 283. דעו 70. | חכונ 0.
 אבל 1, 4, 28, 30,72, 82, 80, 93, 6; 102 ,,, 42
.204 0 ,253,259 (252 ,240 ,224 ,159,172,178 ,154,158 160 

 תאו -- ראו 112, 155, 200, 288, 1.

 21. [רראוה \ 93-
 22. ןליפת 1, 4, 28, 10.72, 80: 91, 93: 90 5% 116,126.

252,271 ,220 150154,159:159,172,173:170:152 
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 הנופצ ריעל שרגמ היהו + םיפלא תעבראו תואמ 7
 המידקו שיתאמו שישמח הבגנו שכיתאמו ישמח

 רתונהו + םשיתאמו שישמח המיו שפיתאמו םישמח 8

 המידק סכיפלא תרשע שדקה תמורת תמעל ךראב
 שדקה תמורה תמעל היהו המי שיפלא תרשעו
 דבעהו : ריעה ידבעל טכחלל התאובת קדתיהו

 המורתה לכ : לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה 0
 תיעיבר ףלא םירשעו השמחב ףלא םירשעו השמח
 ! ריעה תרזחא לא שדקה זרמורת זרא ומירת

 תזחאלו שדקה תמורתל הזמו הזמ אישנל רתונהו 1
 דע קדמורת ףלא סכירשעו השמח ינפ לא ריעה

 ףלא םכירשעו קרשמח ינפ לע המיו המידק לובג

 תמורת התיהו אישנל ספיקלח תמעל המי לובג לע
 זכיולה תזחאמו + הכותב תיבה שדקמו שדקה 2

 לובג ןיב היה' אישנל רשא ךותב ריעה תרזחאמ

 רתיז |! קדיהי פצשנל ןמינב 'רובג ןיבו קרדוהי 3
 : דחא ןמינב המי תאפ דע המדק תאפמ שכיטבשה

 קרמי זראפ דע קרמידק תאפמ ןמינב ללובג לעו 4
 ףמידק תאפמ ןועמש 'רובג לעו : דחא ןועמש 5%
 רכששי לובג לעו + דחא רכששי המי תאפ דע 6

 ו ב

 17. שרנמה 96. | הנפצ 6.

 םביתאמו - - (7) - - הבגנו , -

 םפיתאמו םבישמחי המידקו 243. | המדקו 28,96. | םכישמח המיו
 םביתאמו , םבישמח 4%-- םבישימח 6.

 18. רתונהו 06 53 ף9 -- רתנהו 1, 72, 258, +

 28. 93:96, 15%, 224,283. | תמעל 1" 6 2"-- תמועל

 96,158. | תמורת 1:--ו ,4.
 206 = ה[ חןוטיכ םושיב תרשע , 242. ' שדקה - - (8) --

 תרשע קמתס 53 3.  המדק 96. | היהו -- התיהו 96.  התאבת
 4 -- ותאובת 723 9 'ק -- קגווס התאלת 6

 םכחלל -- םביולל 4 ידבועל ףָּג, 168, 178 -- םכידבועל 4

 19. דבועהו 4, 96, 113, 178, 226, 6%0 11 -- דבועהו אוהו 93 -

 קתתס רבעהו 115.  ריעה תא 300, 66011. והדבעי ז:, 2 10 2%

2 ,224 ,182 ,180 ,176 ,150,.17% ,128,141 ,120 ,11% ,113 ,94 

 253, 260 -- הודבעי 28 -- והודבאי 166, 230, 300 -- והדבאי 7,
 לארשי , 4.

 20. ףלא םבירשעו השמחב , 5.
 זריעיבר 515 28 -- תרעיבר 126, 128, 19 224 -- ת ,-

 תא , 250 -- אתא 1123. | הוהי תמורת 4

 281. לא , 102 -- לאו 1.
 220 סן ד

 םכישמח 1%--י ,6-
 םכיתאמו 2," 4.

 ךרואב

 שדקה 1 שדוקה 4.90, דר 0 אדוה 6-ן;9
 זרירופפו' -

 2ךר

 שץידוקה 415%
 ו לכ ,

 תזוחא 3, 96, 1160 32

. 

 21. רתנהו 1,269,281. | אישנל 58 9. | שדקה 1".ו1ו%--
 שדוקה 5 4 תזוחאלו 126, 159 א -- לע 2

 המורתו 126. | דע -- לע 28, 271 4 -- לא 15+ לובנ 2

 ינפ לע 93. | לע 1"-- לא 154. | ףלא 72."2.  לובנ לע ,8
 לע 2"-- דע 72 288, 1. המי -- ןופצ 4.

 תרמועל 29, 93,96. | םביקלחה 126. | התיהו -- ת ,4
 שדקה 2%-- שדוקה ז50,1%8,283. וכותב ףו,ף3,27ו 4,ס59

 קנותס 2; (6(01 141 -- ו ;,

 22. זרזוחאמו 3, 96, 126 5 םכיולה -- םכיו טק. ג 7
 -- םכוולה ריעה תזוחאמו 93, 90. ז68, 2ף%3 -- תזחאמו

 1, 2, 3, 21, 28, 30, 67, 72, 82, 8, 1, ף4, 100, 08, וכ,
,180 75 .130,144,1465,150,1%3.154.155 ,116,128 

0% ,284 ,281 7% ,2009 ,204 ,260 ,2%8 243 ;230 ,227 ,226 ,225% 

 288 1, 7- היהי - - (6) - - ןיב ,6%

 23. המידק 1, 2, 3, 4, 23, 24, 28, 40, 67, 72, 9%
 9, 100, וסן 102, זו3,120, 128, 400 וגס, 148, 144,140. 7%
 154,155, 5, 4 178, 182, סמ, 210, 251, 252, 254ו 2%

1 0 ,200 ,283 ,271 ,270 ,26 ,260 

 7 ןמינב טק. ז86. 82 -- ןימינב 8ֶפ, 4

 דעו 0, 115,110

 24. 00. , ןמינב 7. זג. 82 -- ןימינב 8ָפ 110, 250 :
 קזותגס 141. המדק 53 --המידקה 126.. דעו 8ָס,90,115,150, 154
 2%. (0סחו. 51, 160 כזס רכששי קזותוא +גסש 66 ןועמש : 4. דע

 -- דעו 150,1,96,11%) 154, 180,198, 271 42 קזוס 04

 המי , 145-
 26. לובנ ,ז50.  המדק 30,82,242. דעו 890,115: קו

 זבולון  .140

 (2 ג. 1 52

 ! קרכותב שדקמה קדיהו המי תאפ דע קדמידק
 9 לפירשעו השמח ךרא הוהיל ומירת רשא המורתה
 10 תמורת היהת הלאלו : וכיפלא תרשע בחרו ףלא
 המיו ףלא םכירשעו השמח הנופצ שכינהכל שדקה
 קכיפלא תרשע בחר המידקו שיפלא תרשע בחר
 שדקמ קריהו ףלא םכירשעו קרשמח ךרא ק;דבגנו
 11 רשא קודצ ינבמ שדקמה שינהכל :וכותב הוהי
 לארשי ינב תועתב ועת אל רשא יתרמשמ ורמש
 12 קדימורת םשכהל קרתיהו :! שיולה ועת רשאכ
 ! וכיולה לובג לא םפישדק שדק ץראה תמורתמ
 11 זכירשעו קרשמח םכינהכה 'לובג תרמעל כיולהו
 השמח ךרא לכ םשכיפלא תרשע בחרו ךרא ףלא
 14 ורכמי אלו : טכיפלא תרשע בחרו ףלא זכירשעו
 שדק יכ ץראה תישאר רובעי אלו רמי אלו ונממ
 ו 5 ינפ לע בחרב רתונה זכיפלא תרשמחו |: הוהיל
 בשומל ריעל .תצוה "רח ףלא ספירשעו קדשמח
 16 זריתודמ הלאו !  קדכותב ריעה התיהו שרגמלו
 בגנ תאפו סכיפלא תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפ
 קשכידק תאפמו םכיפלא תעבראו תואמ שמח שמח
 שמח המי תראפו םכיפלא תרעבראו תואמ שמח

 ה < ומ

 29, 10. 2 96, 150, וכתב 20020 -- פת ב 10
 וכותב 1, 3: 4, 23: 28: 07: 22 80: 91: 93: 96, 1009 2 116

,+ 52 159 :144 ,141 ,139 ,130 ,126 
26 ,242 ,240 ,228 ,227 ,226 ,210,225 ,182,195,198 ,190 
 240. 2%0, 251: 252: 2 260, 264, 271 4, 1'288, 1'100, 659'ק

 3 קצותוס 2,241
 ף. המרתה 28 -- המורתה תאו 1 -- קזופוס הומורתה 9
 -- המורותא 96. | הוהיל פ8 89. | ךרוא 28. | םכרשעו 6.

 בחורו 28 -- ו \ 1 -- בחורו א -
 10. הלאלו -- ףלאלו 94 -- הלאו 145 -- הלאאו 96. | תרמורת
 ץוגמס םכיפלא 126.  שדוקה 28,150. | הנפצ 94 - אנופצ 2.
 המיו -- המבו 14%. | בחר 1% 6 2"-- בחור 28. < םביפלא 1%--
 הוהי םביפלא 1. | םבופלא - - המידקו , 72,93.112. - - המידקו
 קביפלא, 6 ףלא - - - הבגנו <: 178. | המדקו 28, 96 -- ) ; 89--
 נק .1ג 2. ךרוא 28, - היהו קנווס תרשע בחר המידקו

 היהו םביפלא 3. | הכותב 249 -- םםכותב -
 11. םכינהכל -- יתרשמ םכינהכל 149- | שדוקמה 5%
 יףנב 224. רשא 0 1206. תא ורמש תא 120.  יתרמשמ תרא
,10 250 ,246 2 ,221 ,180 ,158 :155 ,115 ,96 9:42 ,28 ,4 ,1 

 253: 259, 0- ועת אל רשא ; 20 2-
 12. התייהו ב -- היהו 28 -- ויהו קגתס 96. | םככל 158,

 128.  הימרת 23 --' . 4 96: 145 --היימורת ף1,168.  תמרתמ
 21. ראה -- שדקה 1. שדוק 4: םבישדקה 128 2

 149, 229, 251, 2583 קתנמס - לבג 1
 14. תרמועל 28, 3: 96, 158 -- תמעלא 6. לובג םבינהכה ₪

 6- ךרא 1% 93, 178 -- ךרוא 283 -- ךרא בחר 6.
 ךרא - -- בחרו ,126. ךרא 2"--ךרוא 2. םביפלא - -(6) --לכ\

 20, 89. 93, -%  ףלא 27-- ךרא 7.
 1 אלו 2"-- ו , 5 רימי 96, 99, 102,115, 8 0% 1%
 172, 173; 224,253 -- ותא רמי 20. רבעי 42 7 7
 1289, 224, 200, 264 -- רי'בעי 72, 93: 2 145: 155: 2
 659 'ק, 6ף1 ' קוגמס 126, 150 -- ריבעי קוומוס 158. שוק 28 =

 שודק 45-
 16. רשמה 5. רתנה 2 116,154,159:195: 2 2
 260,293.  בחורב 28, 1זָנ, 115, 1540 168,178, 252, 283 3 ןווהס
 82 -- בחרב םכהמ 150. לח , 180 -- לוח 28,72, 93, 2
 1 5% 168, 2ף0, 251, 2 2 2% 200, 4 בשמל
 224. | התיהו -- תח , 154. הכתב 180, 283 -- וכותב 18, 2

 271 4, 659 כ : קוומוס 126, 128 -- הבוחר 6
 16. היתודימ 93, 96, 253; 260 -- ) , 128,264,28. | ןופצ תאפ
 וסג.  תאפמ :50. | שמח 3% 1, 28, 40, 72, 82, 89, 91: 93: 94:
 ף6כ 115,126, 128,141,149.150 2 160, 108, 176,178.
 224, 252, 200, 264, 271 0, 4 601, 602, 6%9'ק : 10775 25
 תגתס 99,356. | םכיפלא - ---- תאפו , 4. = = = = ["ראפמו
 ביפלא , 249. | תאפמו -- מ . 89,155, 158,224. -- םכ'דק
 זרעבראו , 112. | םביפלא 3". 176 -- טק. 85 -  ----תאפו

 םביפלא , 40,178. | תאפו 2*-= תאפמו
 182, 225, 24) : םטתס

 בי 4

3% 
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 קרשלש םכירעשו םשכיפלא זרעבראו זרואמ שמח
 ; דחא ןד רעש דחא ןמינב רעש דחא ףסוי רעשו

 הדמ םכיפלא תעבראו תואמ שמח הבגנ זראפו 3
 רכששי רעש דחא ןועמש רעש קדשלש סכירעשו

 תואמ שמח המי תאפ : דחא ןלובז רעש דחא 4

 דחא דג רעש השלש שכהירעש שכיפלא תעבראו

 הנמש ביבפ :! דחא ילתפנ רעש דחא רשא רעש 5%

 ! קךמש הוהי םוימ ריעה ששו ףלא רשע

 1 .4 5( 226 52 20 א.

 27 לעו :דחא ןלובז המי תאפ דע המידק תאפמ

 ! דחא דג המי תאפ דע המידק תאפמ ןלובז לובג

 28 לובג זדיהו קדנמית בגנ תאפ לא דג לובג לעו
 : לודגה שיה לע הלחנ שדק. תבירמ ימ רמתמ
 20 לארשי יטבשל הלחנמ וליפת רשא ץראה תזראז
 40 תאצות הלאו : הוהי ינדא שכאנ טכתקלחמ הלאו

 סכיפלא זרעבראו תואמ שמח ןופצ תאפמ ריעה

 11 לרארשי יטבש רומש לע ריעה ירעשו : קרדמ
 רעש דחא ןבואר רעש קדנופצ קרשולש סכירעש

 42 המידק תאפ לאו : דחא יול רעש דחא הדוהי

 ל תל עי 0

 33. תראפו -- תראפו לאו 150. | תעברא 264. | הדמ =.
 םבירעש 126 -- םכהירעשו 96. | השולש 4 159

 176, 224, 270 : קזנס 04 -- השלשו 4 דחא ז:% 4

 רעש דחא 2%-- רעש דחא רעש 28. | דחא ןלובז רעש , 4,
 רעש 2% קזוס רעשו 139. = ןולבז < 1%% -- ןולובז 4

 24. ת-רראפו 1, 30, 80,996 : קננתס 1. תואמ שמח המי --

 שמח 5 154. | עבראו 224. | םכיפלא 05 173.  עש םבהירעש

 89 -- .םבירעשו 190 -- םבירעש תטתס 4 השולש 101, 10

.0 176 ,44 1 

 35. הנומש 3, 4,112,130, 150, 150, 168, 224, 28 ; קזומס

 ףלא א 8

 המדק 2: 23: 2

 דעו 6

 27. לעו -- דעו 6. ןולובז 4, 250, 4.

.4 ,269 ,210 ,210 ,195 ,155 ,102 ,100 ,99 :94 :67 ,30 

 ו

 28. לובג -לעו -- לובגו 115. | לא ,72 -- לע 198. | הנמת 4.
 לובג 2"-- לובגה 96,115:145, 1ף0,154,158,173.  ימ--'מ דע
 ב תובירמ 23, )3, 160, 288, 601 ; קעותוס 2, 04- זרלחנ

 עומס 15%. - לע -- דע 10,224 --לא 182. - לדנה +.
 29. זראז -- תראו 96. | ולפת 253,260, 264. | הלחנב 0

 <- נמ ק.185 154. הלאו 28. | םכתוקלחמ 2, 3: 42
029 ,195 ,168 15 ,154 ,130,150 ,112 ,102 ,100 ,9 ,96 :99 ,67 

7 ,277,281 ,270 ,200 ,264 ,2%0 ,243 ,242 ,230 ,227 ,226 

 ינדא ; - ֶּ
 20. תואצות 4, 22, 28,729 80, )2, )60. 112,130,150, 154, 9

 1558, 182, 253, 258,260, 264; עומס 2, )4,126,110,141 ---

 תואצת 1, 40, 115, 150, 172, 224 -- ) ,

 11. חרמש 4. השלש 1. 3. 4, 10, 72, 89% 01 95,

:283 ,271 ,204 ,260 ,261,258 ,182 ,179 ,141,150,1%8,159 ,126 

 םזגווס הנפצ 72, 141,150 4

 32. הלאו 28.  המדק 100. | תואמ -- תואז8, 4066. המא 2
 םבירעשו קונתס םכורעשי 258 -- םבהירעשו 154.  השולש 2

 101,110, 7% 270,271,22%. | רעשו--רעש

 90.139,180, 224, 227,253. רעש 1"--רעשו 4, 5 1

 קמתס 129. ןימינב 80,172. רעש 2%"--רעשו 28, קנס



 6720 6ש5 28% 00 כזסטא

 ₪ ףטנפטפ 0305 [טמ% 0 1.66:1סת65 זמ 0 1 טה

 ו תור 6 ד 1 ו

 11658. 02006. 501, סע +000תמג 6011401 ----- 1, 22 1: 4 27: 24, 20, 20, 10, 67, 72, 82, 80, 2

,145 ,144 ,141 ,130 ,110 ,128 ,126 ,116 ,115 ,114 ,114 ,102,112 ,101 ,100 :99 :96 :94 :93 

 אופ ור 51, ד: 150, 50, 168, ד7נכ 172. 1722 175: 170, 179,180, 102,105 108, 201, 4

 ורנה 2כ6| 227, 220, 200 212. 210, 210, 2100 280, 281, 252 252: 254, 0

 1160. 02086. 1/1901, 1ב 10018 10166018 6011261 ----- 160, 161, 201, 204, 205, 206, 220, 205, 4

355 :352 :351 :342 :137 :336 :332 ,110 :127 ,421 ,420 ,110 .318 :311 :300 :308 :407 :01 .207 
0 ,410 ,410 ,417 ,414 ,410 ,400 ,408 ,40% .404 :403 :199 :192 :375 .366 :361 :359 :357 :156 

55 :494 :491 499 .477 :476 :475 :474 :471 :467 .461 :452 :445 :444 :431 .425 :425 .423 421 

:559 :549 .546 :542 .541 .540 :539 :515 :531 ,510 .520 .524 .527 ,521 :519 :515 :514 :506 

1 ,60 ,606 ,605 ,601 ,598 :597 ,596 590% :597 :594 577% :576 :575 :574 :575 :571 :570 :562. 
.1 ,687 ,681 ,680 ,670 ,674 ,660 ,648 .646 ,645 ,642 :639 :617 :646 :612 ,616 4 :613 

 11601. 02000. 1ם1קת611, סע +0 מ 1 258, 260, 264, 200, 270, 271: 277: 279: 2893: 4

286, 287: 288, 280, 100, 659- 

 11602. 02006. 1תגק1601, 1 10018 6106418 6011411 ----- 278, 280, 202: 396. 2 60 655: 656: 7.
: | 1 ,666 ,664 ,661 ,661 ,658 

 113+9ז08ב ( 0קמה800100 (ט08תב 0(1,661מ66 ) 6 11020 8 14 ,76 60 65 :50 ,10 ,18

 80. 9%, 106, :סק, 108, 100, 1זס) זזז, 125. 120, 116. 151, 170, 177, 181, 185, 101, 190.

.7 :356 :385 :304 :303 38% ,379 .340 :339 ,115 :120 :303 ,102 ,204 ,244 ,224 ,211 ,211 ,200 

-43 ,624 .610 .617 :594 :586 :573 :564 :563 553 :545 :535 .517 .487 ,486 :485 :436 .435 390 

 זז ₪ 5 5. 02000. סוג קסש סם 006 0-9

 ---- ננו 1ם 10018 16160818 6011301 -- 2

 --- 1מגקע081 -- קסע (0םמג 00]ג₪ 0 --- 16 | 2%

 יי 1גקעס0 -- 1ת 10616 16166118 6048012 -- 5

 11311870 1 ן
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 דמי אל רשא יה לוחכ 'לארשי ינב רפסמ היהו

 ימע אל זכהל רמאי רשא זכוקמב היהו רפסי אלו

 הדוהי ינב וצבקנו :!ח לא ינב םכהל רמאי שםתא 2

 ןמ ולעו דחא שאר שכהל ומשו .ודחי לֶארשי נבו

 זככיחאל ורמא |: לאערזי םוי =ודג לכ 'ץראה

 וביר שכמאב וביר ! קדמחר םככיתוחאלו ימע

 הינונז רפתו השיא אל יכנאו יתשא אל איח יכ

 המרע הנטישפא ןפ + הידש ןיבמ היפופאנו הינפמ

 התשו רבדמכ ;דיתמשו הדלוה סויכ ;דיתגצהו
 זכחרא אל הינב תאו :  אמצב היתמהו היצ ץראכ

 קרשיבוה שכמא התנז יכ דמה םכינונז ינב יכ
 ימחל ינתנ יבהאמ ירחא הכלא .הרמא 'כ שתרוה

 ךש יננה ןכל |: ייוקשו ינמש יתשפו ירמצ ימימ

 היתוביתנו הרדג תא יתרדגו שכיריסב ךכרד תא
 םכתא גישת אלו היבהאמ תא הפדרו :אצמת אל

 לא הבושאו הכלא הרמאו אצמת .אלו שכתשקבו

 אל איהו : התעמ זא יל בוט יכ ןושארה ישיא
 רהציהו שוריתהו ןגדה הל יתתנ יכנא יכ קרעדו
10 

10 
4 

 ש-א 7

 ימיב יראב ןב עשוה 'לא היה רשא הוהי רבד
 זכעברי ימיבו הדוהי יכלמ היקזחי זחא זכתוי היזע

 עשוהב הוהי רבד תלחת :.לארשי ךלמ שאוי ןב
 סכינונז תשא ךל חק ךל עשוה לא קדוהי רמאיו
 : הוהי ירחאמ ץראה הנזת הנז יכ זכינונז ידליו

 6 דן

 244 .הינוזז תא 76. | היפפאנו 17,199. | הרש סנופ 2ף0

 -- הירש . .

 5. הניטשפא ₪ 178 -- הניטישפא 128,182. | היתנצהו המרע

 18 המורע + 0 76, 80, 0, 95:90, 6

42 150 6 ,2% ,116,116 ,110,112,111 ,108,100 ,107 

 158, 159,161, 173: 175,178, 182, 105, 106, 22ב, 224, 226,
 242: 249: 258, 270, 184: קצנתס 7. היתנצאהו 4

 -- ץ 0.145 11%. - הדלוה 245. | רבדמב (ס% 24
 היתשו 1, 18, 30, 50, 60, 72, 76, 80, 80, 95: 956. 6 1%

61 125,126 ,115 ,111,112 ,110 ,10 

 7 +, 2 210,221,224,2%2,25ג,

 258, 260, 264, 260, 287, 28, 200, 384, 659 ' קו!מוס 82,117

 -- (סצ6 היתשיו 93 -- היתמשו 150 ץחאב

 1120 284: קתומס 245 ; תטתס 244. | ה"צ 150, 244, 24% ; קתותוס

 126. | היתימהו 18, 76, ג, 107, 150, 24+ - התימהו 260 --י
 16. המצב 4.

 6. (20זו. , 2 ינב , 1. המה , 384 -- םכה 1.
 7. םבמא קצומס המא 12% -- םכמע 244. | םכתרוה השיבוה טק.

 18. השיבה 82, 8, 100, 111,116, 130, 156,196:

 271 4 -- םבשיבוה 76.  םכתרה 82, ף3, 115 ; קזותוס 200 -- 6

 התרוה 5: כ 29 14: 1. | הכלא -- שיא לא הבושאו הכלא
 40 -- רה ישיא לא הכלא סמ = - קעותוס יכלא 7. ירהא , 4.

 ינתונ 112, 130, 10, 179 2 1 2%2, 260, 204 -- קזוםס ונתנ

 2 ומזל קענתמס 4 יממו 2, 6

 ייוקישו 4, 76, 3, 96, 108, 126, 182 ---יווקשו 2

 8. יננה , 196. .ךס

 כב א 95+ ירמצ --י ם6

 קשו 4 ב ,

30, 60, 60, 76, 1,107 

 170,181, 106, 224, 226 ואז. 4 % 277 תוגזש. 384; קזותס

 177 ג 6 116 --ש [טע.תגה זו ךיברד 6. םכירופב

 ןו'גהוס 6- יתרדגו ןכצוגווס יתרזנו % הרידב 1 7 245 3

 קנווס 10) -- קזוווס הריזנ 4: | היתביתנו , +7 ו
 ף0, 60,72, 76, 80, 80, 93, 94: 95% 6 וסק,וסְפ, ןוס1נז,דונו

 ו, 9 72 5

130 ,210 

.200 

 177 ו

 224, 245, 249: 253, 28, 200, 200, 270, 283 ;! קזוחוס

 אלו 76,161. - אצמא 1
 9. תא --ירחא ל6.* אלו - - ןישת , 7. | ימפתא , 4 -- םכתוא
 ףז, 02,2 5 3 210,360 נ עודו 1 39, 14
 אצמת אלו\םכתשקבול 156. | םכתעקבו 26. * , אלו 2"-- ו ,6.

 הכלאו ישא 1. זא -- זא התעמ 4.
 וס: אוהו זסק,זז%,178.  יכ ל 160. הל ון" זסָס,220--- קזוחוס
 יל 128. * ןגדה תא 18,776, 90, ב, 96, 136, 150, 170,180, 18ו,
 201, 226, 2%8, 260, 184 ; קזגמס 7- שוריתהו , 80 -- שריתהו

 3נ 30, 89 94,1וָב,136,150, 154, 158,168,181, 253, 8
 שוריתה ץזופס 128 -- שריתה 2: -- שוריתה תאו 19, 170, 20

 ול דלתו-רהתו םכילבד תב רמג תא חקיו ךליו
 דוע יכ לאערי ומש ארק וילא הוהי רמאיו + ןב
 אוהי .זריב לרע יראערזי ימד קרא יתדקפו טעמ
 זכויב קריהו | : לארשי זריב זרוכלממ יתבשהו
 : לאערוי קמעב לארשי תשק תא יתרבשו אוהה

 אל קדמש ארק ול רמאיו - קרב דלתו .דוע רהתו
 לארשי תיב תא שכחרא דוע ףיפוא אל יכ המחר
 שכחרא הדוהי תיב תאו =! שהל אשא אשנ יכ
 תשקב םכעישוא אלו שכהיהלא הוהיב שכיתעשוהו
 8 'כמגתו :! םכישרפבו כיפופב קדמחלמבו  ברחבו
 9 ארק רמאיו : ןב דלתו רהתו קדמחר ול זרא
 היהא אל יכנאו ימע אל שכתא יכ ימע אל ומש
 ;(כפל

2 
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 7 ג ₪

 +. עשוה - - - - רבד 019]11.3. 224. | הוהי רבד 1:6.ת14]ס15. 4
 ףבד -- ץסא םו9]סצ) 65 0זת8ז8 ; 120 -- םסמ ת4]ספ ;: 7%
 82, 980 ף1, 96, 99, 100, 116, 126, 128, 130,141, 144,178 0
 8,297-- ,72, 258. עישוה 145.  היוע.4,וז2ז 16,150 4

 --והיע 430,72,178,182 : תטמס 180, והיקזחי 0

 קותנס 93 ג (סצ6 18 יכלמ -- ךלמ 60 ₪. הדוהי ---
 שבתש 182. - שאוי -- שאי שבנ 2 11% --' קנותנס | .

 2. ז-רליחת 2000 200 הוהי 1" א 4י עשוהב -- עשוהיב
 קסא עשוהב 124. 80,113,154. עשוה - - רמאיו ,7 ךל חק

 ו ו ל 276. ביננו ידל , 182. כ 5
 הנוז 4 -- ונז 168 תג4ז8. 225 0. ץראה תא 4
 2. רמוג 1%0, 269. | םכילבד -- םכי 0. 4 5 ול

 12 246 -- ג. 18. 139 -- ול ןב 4.
 4. וילא תטתס ילא 224. | תא -- תא לע 10.  ימד -- ד ₪

 40 94. - תבלממ 89 -- תוכלממ תא
 5. תא ;\ לאערזי טק. 8 13 0 טק.4- 4.
 6, רמא"ו -- תמאתו 245: | דל 175.  אל.1% 1 - ןל קונוס
 246.  המחור ג, 96,150,178. אל 2"-- אל תא 93.  ףיסוא
 160 - 9 116,159: 195: 224, 271, 283. | דוע 2 5-

 תא , 9. יד 2 אושנ 23, 4.
 7. ריב , 145. | םםיתעשהו 178 --י 93,182. | הוהיב כ.
 46 94. - םבכיהלא קמתוס 72. | ברוחב 158 -- ברחבו תינחבו

 126. המחלמבו המלמבו 40. | םםישרפבו םכיסופב , 5.
 ישביסופבו 72, 96, 226, 4-

 9. לומגתו 112, 2%8, 260. | תא -- ףא 6. | אל -- אל הל 6.
 תמחור 93,1ף0,253. - ןב ול 9. /
 ף. אל - - רמאיו -- אל ארק וילא 'ה רמאיו 650 2. | יכנא 150 --

 ינאו ףָּב. | םכהל 150, קס

 1. רפסמ קס רפשמ ףפ -- רפסמב 116. | לחכ ף1. | דמי
 --- דמלי 106: | בורמ רפסי 100,170. | היהו 2%. 80.  םכקמב

 221. םכהל --- אל 8.
 םבהל 2%-- םבפל

 2. הדוחי -- הדוהי חוהי 50. | וידחי ףָנ,136, 151, 258, 269: 4-
 דחא 0 ץרא 100. לדג 4. לאעירזי 4066 04-

 4. 45 |וסס 6סתו, 1מ61קו6 630. 2; 1ת 270 5% 6%6, 657, 664
 ' ורמא קני 0. םככיתחאלו 1, 2, 4, 17, 23, 10, 50, 60 + ₪
6 ,|" 4 .89 ,82 ,80 
5, ,19 ,158 ,155 ,154 ,151 ,141,150 ,126,128,136 
3% ,2589 ,253 :49 :245 4 ,243 ,242 ,224 ,223 ,178,11,196 
 260, 271, 275, 293. 290 25 294 קזווחס 172,177. המחור

 ב, 107,116.150, 196 223 : עזגוגס 7.
 2. איה , 109 -- אוה 5. השיא -- '

 אל 2"-- אל) 9

10, 116, 170, 2 

4% 
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 ! שכימחרבו דסחבו טפשמבו קדצב יל ךיתשראו

 קדיהו :קדוהי תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו

 םשכמשה תא הנעא הוהי םשכאנ הנעא אוהה םכויב |
 ןגדה תא הנעת ץראהו !ץראה תא ונעי שהו 4

 : לאערז תא ונעי שכהו רהציה תאו שוריתה תאו |
 יתרמאו המחר אל תא יתמחרו ץראב יל היתערזו 5

 : יהלא רמאי אוהו התא ימע ימע אלל

 ו

 ער זרבהא השא בהא ךל דוע ילא הוהי רמאיו 1

 םכינפ שכהו לארשי ינב תא הוהי תבהאכ תפאנמו

 הרכאו ! סכיבנע ישישא יבהאו םירחא סכיהלא לא 2

 : םירעש ךתלו םירעש רמחו ףסכ רשע השמחב יל

 אלו ינזת אל יל יבשת זכיבר כימי הילא רמאו 3

 ובשי שכיבר כימי יכ : ךילא ינא .םכגו שיאל ייהת 4

 הבצמ ןיאו חבז ןיאו רש ןיאו ךלמ ןיא לארשי ינב

 ללארשי ינב ובשי רחא | : םכיפרתו דופא ןיאו

 ודחפו םככלמ דיוד תאו שכהיהלא הוה' תא ושקבו

 ! םכימיה תירחאב ובוט לאו ;דוהי לא

3 0 6 2 4. 1. 

 זז בושא ןכל + לעבל ושע בהזו הל יתיברה ףסכו
 ירמצ יתלצהו ודעומב ישוריתו ותעב ינגד יתחקלו
 12 רא קדלגא התעו ! התורע תא תוסכל יתשפו
 : ידימ הנליצי אל שיאו קדיבהאמ יניעל קדתלבנ
 13 לכו התבשו קדשדח קדגח קרשושמ לכ יתבשהו
 14 הדרמא רשא התנאתו הנפג יתמשהו : קרדעומ
 שכיתמשו יבהאמ יל ונתנ רשא יל קדמה קדנתא
 1% תא הילע יתדקפו :זרדשה תיח םכתלכאו רעיל
 ;רמזנ דעתו םשכהל ריטקת רשא םילעבה ימי
 שכאנ החכש יתאו היבהאמ ירחא ךלתו התילחו
 16 זהיתכלהו הריתפמ יכנא הנה ןכל הוה"
 17 הימרכ תא הל יתתנו : הבל לע יתרבדו רבדמה
 המש התנעו הוקת תפל רוכע קמע תאו שכשמ
 18 היהו :: םכירצמ ץראמ התולע זכויכו הירוענ ימיכ
 יארקת אלו ישיא יארקת הוהי םכאנ אוהה כויב
 19 םכילעבה תרומש תקרא יתרסהו |! ילעב .דוע יל
 20 תירב סכהל יתרכו ! שמשב דוע ורכזי אלו היפמ
 ץכימשה ףוע וכעו קרדשה תיח כע אוהה כויב
 ןמ רובשא המחלמו ברחו תרשקו המדאה שמרו
 21 זכלועל יל ךיתשראו : חטבל םכיתבכשהו ץראה

20 

 הע 4 צו ם סי ז א

 םכעו -- תאו 139. | תשקו ברחו < 24. | ברחו , 8.  המחלמ
 154. רבשא 102 10, 50, 76, 80, 80, 96, ,,,,

 182,191. 196, 243, 244, 252, 2523, 204; קזומס 141, 71.

 ביתבשכהו ₪ 224 --* \, 4.

 21. ךיתשראו 1" < ךיתרשאו 107 -- ךיתשהיתוו -יִל 1" לפכ |

 76. = םבלועל יל .94- = יל ךיתשראו םבלועל 99. | םבלעל 4

 -- םכלועב קזנתס 4. ךיתשראו 2" -- ךיתשריאו קדצב יל

 !טק.צ45 112. | הקדצב ִדָג -- קדצל קגותס

 רסחב 269.  םכימחרבו - - קדצב , 6.
 21; 22. ךיתשראו - - - קדצב , 106. .

 22. 00. םסת קמ 4 יל -- רתחבו טפשמבו קדצב יל

 107. . תעדיו --יכ םבתעדיו 150, = תא --ינא יפ 6 5

25 1 ,240 ,246 ,218 ,106 ,180,181 ,10,111,149 ,107 ,95 

 קחותס 1,177 ג 106 72, 244, 269 -- תא יכ 80 --ינא תא יב 7

 -- !נא 107765 4

 21. הנעֶא 2% 018 2. המהו 20.

 24. שוריתה תאו -- שריתהו 253. | תאו 1"--ו ,269.  שריתה
1 ,271 ,262,260 ,224 ,158 ,102,113,116,150,154 ,4:89 :1 

 רהציה ,115. תא 2". | לאער"-- ע קמתס א
 25. היתמחרו +--ינתמחרו 026 ף3- תא , 159 -- םכא קנווס 4.

 המחור 72,96,115. אלל קנווס כ 171 --אולל

 טפשמו 6.

 ז. דוע ; 150. | בוהא 258.  השא --ה 2.148 03. | תבוהא

 17:72: 99: 93:96: 112, 19: 144, 150, 154, 224, 268 ; קזווס 2

 ווד 2 עיר 72.93. 150, 224, 245,

 תבאנמו תבהאב 150,258 : קונמס 269 -- [רבחאכ

 םכהא- ו . 227 -- המהו 23, 226 -- םכ [גק.145 130. = םבינופ 4

 112,113,144,150, 253. לא 72. - םםירחא ,
 יבהואו 1:2, 4. יששא 4.

 2. הירכאו 154,260, 264. | ףסכ --לקש 2. | רמוחו 22

 150, 258 ; קע1תס 115 -- ו , 4 םםירעש 1%-- םכירועש 17,

 03, 112, 154. 240. תםבירעש 27-- םפירועשש 2 5

5 ,249 

 3. רמואו 112 --- הרמאו 30 -- רמאיו 1%0. = ינזת אל , 2.

 אלו 96, קנננתס 1סס ; 0186 116. | ינזת -- יתת 93: הת אלו ,

 116. -  ךיילא 0 -- ךיהלא -
 2: 4. םכיבר --(11) - - יבשת ,%6

 4. םבוברו כומי זז." שכיבה , זז6.  "ןאו רש ,\ 118. = ןואו

 --ו.159 154.  ןיאו הבז , 1. | ןיאו 37--ו , 150.  הבצמ ןיאו ,

 115 -- הבצמו 180. | הבצמ -- בצ טק. 46 281 -- החנמ 6.

 דופא ןיאו - ןיאו דופא ןיא 4. | דופיא 258 --ו 2,117, 2

 195, םביפרת 4 -- םכיפרת ןיאו קזנתגס 1.

 ובושי 17, 30, 72, 2 5. רחאו 150, 180,201 ; קחומס 0.

 89,96,113,115, 2 210,224,19%, 2%2, 2%8,270. | דוד

2 ,149 .126 ,06,111 ,1,993( ,80 ,82 ,72 ,40 ,123 

 ד ג 2 173, 179.8 82, 20%. 220,220, 227% 21, 229

 258, 260, 260, 271, 28, 669 ; קזותוס 141. לאו -- לאו בהלאו

 269, 184: תומס 177 -- שריתה תא 6.

 201,184: ץוצוחס 177 -- רהציה תא 6.

 יתברה 95,111, 221,250 9 20.

 זז. בושא . 93. 7 נגה תא 19 4 ותיעב :06,111 ---

 ותעב ,גב סל. = ישריתו : 76 80 0,

9 .240 ,224 ,223 ,182 ,158 1540 ,150,151 :139 (11,128,136+ 

 259005 264, 200, 281; 384-- ישורתו 1סל. = ודעמב 20, 60 2

2 ;150 :109,110,111,113,776,130 ,94 ,80:93 

 195, 223: 224: 32 200. תא ,. התוורע +.

 ' 12. הלגא , 80 -- הלגא לא 107. | תאא ספ.  התולבנ
10 ,108 ,107 ,106 96 :95 :93 :80 812 :76 722 ,60 ,0 

 +ו6,ז25,120.136,139.150 ,,,,

2600 ,260 ,28 ,253 ,24% ,244 ,242 .230 .224 ,210 ,108 ,182 ,191 

 270, 294 1943 סונמס 82, 4,141,77ְ. הבהאמ 182 --יבהאמ
 לס. - אל 28 1. ודיכ 4

 ו רטושמ לם סה | כב תא 05-  הגה לב לב
 --ו 6 הדעומ 00.28 116 -- | ,

 14. יתומישהו :7,ז12 -- יתמישהו 18, 80, 93, 03

 1:0, 170, 171, 221. 251, 258 -- 'תומשהו

 -- יתמשהו יתבשהו 150. | הנפג , זז. | התניאתו 158, 196,

 ישא - - - הרמא , 170,221.  .רשא 2"-- הרמא רשא 11%--רשא

 ףרמא זָפ6. | יל 100,248."2.  םבתמשו 18,08-- פי 3
 -- בכי (טק.1\ 5 לאו רעיל 4. ו

 ג <. ימי , 151 --ימ 22. | םבילעבה \ 4- | רשא -- ר ,%-
 המ תא 1:45 -- קס המדנ 0. התיילחו 17, 6 0

 ז 2% -- התיליחו :70- | הבהאמ 145. | יתואו 7
 178,181, 204- רחכש 6. /

 16. יכנא הנה -- יננה 1:0. | יכנא , 20, 151,170 191.  התפמ

 2 היתכלוהו 1: 2: 3: 10, 23, 50, 60, 2, 75 5

,128 ,126 ,116 ,113 ,108,100,110,112 ,107 ,106 ,46 

2 ,"172.7 ,159,170 ,155,155 :154 ,151 ,50 

0 ,2600 ,269 ,24 ,253 :251 ,249 :244 ,243 ,226 ,225 ,224 
 270, 278, 290,294, 384:  קזנזגס 04, 141, 177 --' , 4

 רבדמה , 182 -- הרבדמה 96, 14% -- רבדמב 4

 17. היתתנו 224. | תא 51 109. | קמע תאו-- קמעו 5.

 רכע קזוחוס 290. הירענ 50,170, 249.  כויבו 106,150 ; קזנוס

 ונל: 06 76 -- םבטכ 170 | התלע
 154, 2525 - תירצפכ  רבמ ז

 ז8. אוהה , 109. | תואבצ הוהי 150.  יארקת 1*--וארקת 0

 -- ל יארקת 40,100. - יארקת אלו ישיא , 80, 100 --- 555
 ל ד, 05, 2642 260. "דע ,

 19. יתוריפהו 96, 108, 125: 178, 245, 246, 258, 270, 204, 4

 -- יתריקהו 2, 4, 17, 23, 30, 2% 76. 80, 89, 93; 95, 106,107, 100

 112,114,115, 710,126, 110,150, 151,160, ז70,172,1737

-- 1' 300 ,202 ,288 ,280 ,278 ,260 ,264 ,260 ,252 ,251 :249 ,196 

 יתורסהו 9: -- יתרפהו יתרסו 0. | אל 201. | ורכז 71.
 20. יתרכו --יתרכזו 158. | םכהלא 150. | תירב 218 106--

 תבולש :תירב 100. = בעב | דל 2 תיקח ד4ג:- הדעה

 רהציה תאו 0

 ףסכה תראו 4



 ו

 שככותונב הדנינות ןּכ "לע קדרלע בוט יכ קדלאו
 שככיתונב לע דוקפא אל | ! הנפאנת םככיתולכו 4

 זכה :יכ קדנפאנת יכ שפכיתולכ :ילעו קדנינזת יכ
 אל סעו וחבזי .תושדקה סכעו וחרפי :תונזה שכע

 ששאי לא לאטשי קרתא קדנז כא: < טבל. ןיב'י

 לאו ןוא תיב ולעת לאו  לגלגה ואבת 'לאו הדוהי

 לארשי ררפ הררס הרפכ יכ .: הוה! יח ועבשת 6
 כיבצע.רובח : בחרמב שבככ הוהי סער" התע 7
 ובהא ונזה זדנזה כאבס רפ +ול חנה םנירפא 9
 ושביו היפנכב התוא חור ררצ + הינגמ ןולק ובה 9

 ; וכתחבזמ
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 תיבו לארשי תיב ובישקהו שינהכה תאז ועמש 1

 שתיה חפ יכ טפשמה ככל יכ וניזאה ךלמה
 עכיטש הטחשו + רובת לע השורפ תשרו הפצמל 2

 שכירפא יתעדי ינא : שלכל רסומ ינאו וקימעה

 .סכירפא תדינזח התע יכ ינממ דחכנ אל לארשיו

 6. ז\. עס 5 ₪ ..

 1 זפע ?ץרוהיל ביר יכ לארשי ינב הוה' רבד ועמש

 ' קרער ןיאו דסח יאו זרמא ןיא יכ ץראה יבשוי
 2 ףאנו בנגו חצרו שחכו קרלא |! ץראב םיהלא
 43 ץראה לבאת ןכ לע + ועגנ םכימדב טכימדו וצרפ
 שכימשה ףועבו הדשה תיחב הב בשוי לכ ללמאו
 4 לאו ברי ללא שיא ךא + ופפאי שכיה יגד םגו

 5 שכויה תרלשכו |: ןהכ יבירמכ ךמעו שיא ףכוי
 6 ומדנ :ךמא יתימדו הליל ךמע איבנ זכג. לשכו
 - ףאסאמאו תפאמ תעדה התא 35 /םעדה ילבמ ימע
 כג ךינב חבשא ךיהלא \תרות חכשתו יל ןהכמ
 7 +רימא ןולקב סכדובכ יל ואטח ןכ זכברכ * :ינא

 : היהו |: ושפנ ואשי כנוע .לאו ולכאי ימע תאטח
 = םישא ויללעמו ויכרד  ןילע יתדקפו ןהככ זבעכ
 זס תא יכ וצָרּפי אלו ונזה ועבשי אלו ולכאו : ול
 זז !בל חקי שוהיתו ןייו תונז 4: רמשל ובזע קדוהי

 12 לכינונז חור יכ ול דיג ולקמו ראשי וצעב ימע
 134 .םכירהה ישאר לע ! שהיהלא תחתמ ונזיו -העתה
 קדנבלו ןולא קרחת ורטקי תרועבגה רעו וחבוי

 הז 1 הם ₪ 6 210

 קוומוס 178. סת 200: םטמס 240,2%1. | שריתו 1: 6% 1

.+ ,200 ,268 ,252 250 ,224 :159 ,158 ,154 

 12. ןזכע 10:66 4. דיגי טק. 184.- 2:

 םבעתה 17,224,650 2: 10106 154,201. '

 םבהיהלאל 168 -- ןולא 7.
 0 תרעבגה 6. ןורטקי 1. תחתו 4. הלאו , 1.

 הלצ , 128 -- הליצ 4 -- םכלצ 17 -- הלני 3 -- וז הלס ו.
 הנינות , 94- בכיתנב 1, 24, 72: 80, 03, 94: 96 4%
6 ,254 :240 ,224 ,210 ,176 ,168 ,150 :154,155 ,141,150 

 290. | םככיתלכו 40. 72: 80: 93: 4, +
 168, 173. 224: 245, 246, 24 86 6 41101, 28 ; 0116 82 -- םככיתלבו

 יכ 150. - הנפנאת < 14% -- הנפאנת נאת 30 -- הנפניאת 1.
 14. דקפא 1, 23, 72, 89:91: 93, 94, 96, 112,1וָב, 6
2 ,224 5 .158,150 :154,155 ,150 ,149 ,141 ,129 ,126,128 

 246, 251, 252, 253,258, 200, 264, 260, 271, 279, 1. לע , 4.

 תככיתנב 1, 17, 72: 82, 89, 91, 94, 90,11ב, 115, 128, 1 0

 154,155, 274, 249, 259. | םבביתלב 1, 40, 72, 80: 93: 94
 102,113.115,141, 154: 155; 245, 258,269.  הניפאנת 6

 הנפניאת 112--אנ (0ק.ז85 115. תונוזה 7%

.271 ,270 ,200 ,264 ,260 ,258 ,253 ,252 :249 :224 ,178 ,176 ,172 

 282; 659 -- תנוזה 89. 279 2 280, 6% ; 1016 94 - ה -

 זרושידקה ף3: 209 -- תרושודקה 5-
 1%. הנוז 03, 96, 112,111, 126, 144, 150, 150, 172, 178, 4

 249, 253: 264, 260, 271 4. םכשאי -- שא !טק. < 4

 לאו 1%--ו 4,112,113, 145150, 176, 198, 224, 260, 271, 283 ;

 םטמ6 249. -ואובה 0-
 אלו 2. יח (סעוש יה 4.

 16. החרפכ קזנתוס . הררפ . 20ז -- הררוס 2?

 112,111,117,116,128,ונ0, 141, 144,150 7%

 224, 24%, 246: 253, 258, 209 ; קזותוס 82 -- הררפ 17. ררס --

 רדה 7. הוהי \ +5-

 18. שביאבס - ובה ובהא , ז4- ובהא -- םכתא 3.

 ובה , 100, .9- ןולק = הננמ 126 -- הינינמ 4

 30, ק2,116,1590, 154, 224, 253, 269 ; קז!מוס 1% -- ןולקמ 6.

 ז9. התוא \ 4-- ) \ 1, 2, 24, 72, 80, 93, 94, 113,116,126,ז4זו

 ז 0, 154, 158, 159, 210, 224. 245, 249, 2%3, 28, 260, 269,

 281, 0)2, 66. | הינפכב < 6.

 93 -- ושוביו 5 םכתוחבזמ 1, 3, 4, 24, 67, 91, 94,

 99, 100, 101, 102, 2 128, ז40, 130, 144. 154, 155,168, זק2)

0 ,264 ,28 ,2%1 ,2%0 ,246 ,245 ,242 ,230 ,210 ,178 ,176 ,175 

271 4, 200, 7. 

 כ -- יב 4

 ונזיו -- ועתיו 1

, 

 לאו 2%-- ! , 271 4. | לאו "₪

 ושביו טק.זג[. 890 --ושביו וחבזיו

 1. וניזאה , 5. +. הספורפ ףַּג -- הטורפ גס -- השו טק. 88
 לע קוגוחס דע 1.

 2. םביטיש ףָּג, (סזו6 4 -- םכיטס 201, 253,277, 2קֶס, 254, 6

 100 - וקימעה ץזותוס יקמעה 6. ינאו ₪ ןיאו 1 45.

 שכלוכל ףָּג -- םבלוכל יקמעה 64
 3. ונמזמ 1סזוט 4 התינזה- 17, 99, 033, 141, 249 -- התנזה

 119, 224- יכ , אמטנ שכירפא ,?.

 התאמטנ 9.
 אמטנ מנ 4 ----=

 ג. רבד עמ 149.  ינב -- תיב 168 --רנ 0ק.185 110. | םכע
 ם18 בשה דו, 0 22 0100

,22 ,250 ,246 ,243 224 .195 ,17% :159 :158 ,155 154 ,150 ,144 
,3001 ,200 ,280 ,287 ,283 ,270 ,269 ,204 ,260 5% :253 

 תעד -- תַע טק.ז4 112 -- ץראב תעד 4.

 2. הלא -- גם תא 8. 0 ז כ ולא 154,160, 601... חצר 1 6

 -- חוצרו 30: 72. 89. 91, 93: 9 1, +7
 540, 2%1.  בונגו 2; 72, 80.91, 2 ,,,,,,+, 

 178,224, 2493 !ס6 )4. - ףואנו 72, 5,
 173,178, 224: 249, 1- וצרפ , 4. תכימד 130 4.

 4. ןכ -- הלא 6 ללמא 4 -- ללמואוו
 בשוי \ 159 7-7 ) \ 15 22 43 40, 72, 82, 80, 04, 102, 2 16
200 ,200 ,251 ,252 ,246 ,245 :241 ,224 :172,182 ,158 :154,155 
 270 271,283 -- אבשי - זרייחכ 154, קונוס 126 -- תיחכ

 139, 150 -- ריחל ףועבו קעגתס 245 -- זריחבו -

 בגו -- לכו 0
 4. ךא \ 23.

 [רבירמבכ

 ף. התלשכו 150,195. 0 םכויב טו 24% -- םכויה םכג 4.
 איבנ -- א , 182. | הליל \ 201 -- הלילה 180 --- הלילו קנמס 1,

 יתמדו 93. ךמא -- א טק. 1.
 6. ימע ומדנ 55 4. | תעדה 1"--ה 93,190 התא--ה \

 6 התסאמ 150 ןהכמ ךאסאמאו :0ק. ע4 2.
 ךסאמאו 1, 17,330. 22 82, 91; 06, 99,112, 115, 116,126, %0

 110,145,150,154: 159, 160, 161,168, 71,176,178,ו808
 וגז. 201, 200, 220, 224, 226, 227, 242: 245, 249, 250,251, 2
:51 :342 ,137 :332 ,327 :319 ,309 ,308 ,4 271 :260 ,260 ,253 
 252: 105: 392: 399: 493: 494: 405, 417 ב18. 431: 2 2 1%
 467; 471, 474: 477: 494: 505: 506, 514: 519: 524: 531: 540 תו.
,607 ,562:571:575:576:599:596,597,595,601,600 .560 :541,549 
 612, 613, 614, 632, 645, 640, 648 ; 10106 173,400, 542 -- ךסמאו
 ףָג -א 270.05 4--א 27 (טק.788 113 -- ךא (0ק.14. 8

 -- ג. 286 290 -- תג. 406 'א'ק 'ל 206, ף40 -- 18.
 לא ריתי 3,195:225: 408, 414. 41 8: 419: 420, 421; 69; 642 -- תו.

 גט6ש ךסאמאו 'ק 475, 570, 602. | יחכשתו 150 -- ת טק. 195. 9.

 רדות קעותוס 72.
 קי הבורב 80112. יל 15

 ובדובב 210 -- ידובכ 300, 683 'ר.

 ימאי
 8. תרואטח 4. לאו -- לעו 1 תרנוע (סע6 93. ואשי ,
 10.  םבשפנ 7, 200 150, 154, 160, 224, 240, 288, 001 ; ןיצותוס

10166 : 6 ,20 
 0. היחו .245- ₪כעב -- םעכ 72, קדנגבס -

 : ייתדקפו קצוחוס וילע -- ו טק. 8 2. ויכרד 07. 185 2

 <- , 72 -- ויכרר ומדו 96 -- ויכרדכ 40. = ויללעמו קזותוס 21: 2

 <-- ויללעמב 22% -- ויללעמבו 271 4.
 10. ןלכא 17.72. ונזהו 72,150. - וצורפי 1,112,150 +.

 יב , 6- רומשל ףףָּב, 112, 128, 150, 225, 260, 271 4,
 11. זרונז קונגםס יונז 96 -- דר טק. צג" ןיי 1,330,

270% ,269 1 250 ,227 ,224 ,180 ,173 ,150 ,141 ,101 ,96 7 

 בירי 126,150. | יבירמכ -- ב (טק.18. 115 --

 םהבפ| 92,924: 249 =

 ןולקב -- ן טק."
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 ונמקי ישילשה זםכויב םכימימ ונייח' | : ונשבחיו

 קדוהי תא תעדל הפדרנ העדנו : וינפל ;ריחנו
 הרוי שוקלמכ ונל שכשגכ אוביו ואצמ ןוכנ רחשכ
 ךל ק;רשעא קרט סשירפא ךל השעא המ !  ץרא

 : ךלה טכיכשמ לטכו רקב ןנעכ םככדסחו הדוהי
 יפ ירמאב םכיתגרה םכיאיבנב יתבצח | ןכ דע
 חבז אלו יתצפח .דפח יכ |: אצי רוא ךיטפשמו
 תירב ורבע שכדאכ המהו : תולעמ שכיהלא תעדו

 : סםפדמ הבקע ןוא ילעפ תירק דעלג : יב ודגב שסש

 וחצהי .ךרד .שינהכ רבח םידודג שיא יכחכו
 הירירעש יתיאר לארשי תיבב :ושע המז יכ המכש 1
 הדוהי זכג | לארשי אמטנ סכירפאל זרונז שכש 1

 ! ימע תובש יבושב ךל ריצק תש

> 00 ₪ = 

9-0 ₪ 9 ₪ 
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 ןורמש תוערו שכירפא ןוע הלגנו לארשיל יאפרכ

 לבו : ץוחב דודג טשפ אובי בנגו רקש ולעפ יכ 2
 זכובבס קרתע יתרכז סכתער-.לכ שכבבלל ורמאי

 ךלמ וחמשי שכתערב : ויה ינפ דגנ שהיללעמ

 רונת ומכ םכיפאנמ טסלכ , : םכירש םכהישחכבו 4
5% 

 ןו 08

 = 7 ונאפריו ףרט אוה יכ קדוהי ללא הבושנו וכל

 ( ו ג

 4 לא בושל שכהיללעמ ונתי אל |! "לארשי תצמטנ
 אל הוהי תאו שברקב פינונז חור יכ םכהיהלא
 שכירפאו לארשיו וינפב לארשי ןואג הנעו : ועדי
 שכנאצב : םפמע הדוהי כג לשכ זכנועב ולשכי
 ץלח ואצמי אלו קדוהי תא שקבל וכלי םכרקבבו
 קרתע ודלי וסירז זכינב יכ ודגב הוהיב ! שהמ

 העבגב רפוש ועקת : שהיקלה תא שדח םכלכאי
 : ןימינב ךירחא  ןוא תיב ועירה קדמרב קדרצצח
 9 לארשי יטבשב החכות םכויב היהת המשל טכירפא
 זס לובג יגיפמכ הדוהי ירש ויה | קדנמאנ יתעדוה

 זז םכירפא קנשע : יתרבע כימכ ךופשא םכהילע
 12 ינאו :!וצ ירחא ךלה ליאוה יכ טפשמ ץוצר
 ז 1 זכירפא אריו : הדוהי תיבל בקרכו םכירפאל שעכ
 ללא םכירפא ךליו ורזמ תרא הדוהיו וילח זרא

 . -ככוי קל .תאוהו ברי ךלמ "לא חלשיו רושא
 ' 14 פנא יכ = ! רוזמ םככמ קדהגו תלו ככל אפרל

 ינא ינא ץרדוהי זריבל ריפככו טכירפאל ללחשכ
 זף לא הבושא ךלא :ליצמ ןיאו אשא ךלאו ףרטא
 .ינפ ושקבו ומשאי רשא דע ימוקמ

 !ךנררשי שהל ךצב
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 תה ו

 שס 4

 7 הית קי 7 א

 249 : קזותגס 4. ואצומ 1, 2: 4:17: 23, 30, 72, 90 4

72 ,+ ,,,,,,,,ָ,ָ,2 1023 ,99 :96 
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 1 זז 23

 1 ורבע ןע! קדוהי תריב "לע .רשנכ רפש ךכח "רבא

 ךונעדי יהלא וקעזי יל ! ועשפ יתרות לעו יתירב 2
 עשה |: ופדרי ביוא בוט ירארשי חנז + ללארשי | :

 סכבהזו סכפסכ יתעדי אלו ורישה ינממ אלו וכילמה

 ןורמש ךלגע חנז : תרכי ןעמל סכיבצע שכהל ושע

 זכי = ןיקנ ירלכ צל. יתמ דע 'זפב ייפא דרח

 יכ אוה שיהלא אלו והשע שרח אוחו "לארשימ
 התפופסו וערזי חור יכ : ןורמש לגע היהי טכיבבש ל

 ילוא חמק קרשעי ילב חמצ ול ןיא קדמק ורצקי
 וה קדתע לארשי עלבנ |: והעלבי שכירז קדשעי 8

 רושא ולע המה יכ ! וב ץפח ץא ילככ יוגב
 יכ סכג : םשיבהא ונתה םכירפא ול דדוב תגרפ זס

 ךלמ אשממ טעמ ולחיו שכצבקא התע (כיוגב ונתי
 ויה אטחל תוחבומ שכירפא הדברה יכ : שירש זז

 ומכ יתרות ובר ול בותכא : אטחל תוחבזמ ול 2

 הוהי ולכאיו רשב וחבזי יבהבה יחבז : ובשחנ רז 12
 המה םסכתאטח דקפיו םכנוע רוכזו התע שכצר אל

 ןביו והשע זרא" לארשי חכשיו | : ובושי סירצמ 4

 שו

1 08 7 

 ! ותצמח דע קצב שולמ ריעמ תובשי הפאָמ הרעב
 תא ודי ךשמ ןיימ תמח םכירש ולחה ונכלמ בוי
 הלילה לכ םשכבראב כבל רונתכ וברק יכ + שיצצל
 7 שלכ ": הבהל שאכ רעב אוה רקב שהפא ןשי

 סכהיכלמ "לכ שכהיטפש :תרא ולכאו רונתכ ומחי
 8 אוה םימעב שכירפא :ילא שכהב ארק ןיא ולפנ

 9 ולכא "! קדכופה ילב הגע הקריה שכירפא ללובתי

 אוהו וב הקרז הביש כג עדי אל אוהו וחכ םירז

 זס לא ובש אלו וינפב לארשי ןואג הנעו :עדי אל
 זז יהו : תראז לככב והשקב גלו כהיהלא .קדוהי
 רושא וארק שכירצמ בל ןיא התופ הנויכ שכירפא
 .12 ףועכ יתשר שכהילע שורפא וכלי רשאכ + וכלה
 ז3 'וא ! שתדעל עמשכ םכריסיא םכדירוא  םכימשה
 יכנאו יב ועשפ יכ שכהל דש ינממ ודדנ יכ םכהל
 14 ילא וקעז אלו : םכיבזכ ילע ורבד המהו זכדפא
 יורגה גד לע .םכתובכשמ "רע ולילי יכ שכבלב
 1% םכתעורז יתקזח יתרפי ינאו : יב ורופי וררוגתי
 16 הימר תשקכ ויה לע אל ובושי : ער ובשחי ילאו
 ץראב טכגעל וז שכנושל שכעזמ שכהירש ברחב ולפי

 : ;:כירצמ ] |
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 יתאצמ רבדמב שכיבנעכ ; סשכתואטח דוקפי 8
 יתיאר הדתישארב קדנאתב קדרוכבכ -לארשי
 תרשבל ורזניו רועפ לעב ואב קדמה םשכיתובא

 ףפועתי ףועכ שכירפא :! שבהאכ םכיצוקש ויהיו 1

 ולדג) שא יכ : ןוירהמו ןטבמו זדדלמ זכדובכ 2

 שכהל יוא שג יכ שדאמ םשיתלכשו םשכהינב תא
 הלותש רוצל יתיאר רשאכ םכירפא : םכהמ ירושב 4
 זכהל ןת : וינב גרוה לא איצוהל זכירפאו הונב 4

 טכידשו ריִּכשמ לכתר ושכהל ןת ןתת קרמ ;דוהי
 עכיתאנש שש יכ לגלגב שתער לכ + םיקמצ 1

 ףסוא תגל קכשרגא יתיבמ םכהיללעמ ער רע
 סכירפא הדכה | + שיררופ שהירש לכ שכתתבהא 6

 יתמהו ןודלי יכ כג ןושעי ילב ירפ שבי סשרש
 ול ועמש אל יכ יהלא שכסאמי :  םכנטב ידמחמ 7

 ; סכיוגב םכירדנ ויהיו

 ב |

 הברה וירפל ברכ ול הושי ירפ לארשי קקוב ןפג 1

 .0.1 254 זז 8.

 שא יתחלשו תורצב זכירע הברה הדוהיו תולכיה
 : ;ריתנמרא ;דלכאו וירעב

 ה. ד

 1 לעמ תינז יכ שימעכ ליג לא לארשי וחמשת לא
 2 ןרג + ןגד ערונרג לכ לע ןנתא תרבהא ךיהלא
 1 ובשי אל ! קדב שחכי שוריתו כערי ל בקיו
 אמט רושאבו םכירצמ שכירפא בשו ?קדוהי ץראב
 4 טכהיחבז ול וברעי אלו ןיי הוהיל וכסי אל ! ולפאי
 םכמחל יכ ואמטי וילכא לכ ספהל םינוא שחלכ
 זכויל ושעת המ : הוהי תיב אובי אל םכשפנל
 שכירצמ דשמ וכלה הנה יכ + הוהי גח סכוילו דעומ
 סכשריי שומיק סכפסכל דמחמ םכרבקת ףמ זכצבקת
 טכלשה ימי ואב הדקפה ימי ואב : םפהילהאב חוח

 2 ה

 רי

 יכע חורה שיא עגשמ איבנה ליוא ללארשי ועדי |
 8 יהלא םכע םכירפא הפוצ +! המטשמ הברו ךנוע בר
 תריבב הדמטשמ ויכרד לרכ לע שוקי חפ תו'בנ
 9 כנוע רוכזי העבגה ימיכ ותחש וקימעה : ויהלא

 לע ה דת הע 0

 -- כ טק. ע< רכזי 1:2: 2: 4: 30, 72, 80, 114, 6

 144: 155:159.172,176,182, 210,243, 250, 2%8: קתומס 141-

 רוכוי התע 260, 264, 271 4, 283 4, 288 -- רכזי התע 253 --- קצנוס

 רכויו :15. ' םכנושע 96. דוקפי 17 --) 80 ,ד12, 113 זז 26

0 ,260 ,264 ,260 ,258 ,253 :195 :172,173 ,159 ,158 ,144 :119 

 271, 281 3; קזותס 141 -- דוקפיו 23, 06, 160, 271 4, 288, 601 --

 דקפיו 30, 72, 93: 150, 155. 179, 180,182, 2%0 ; קתומס

 1,154.  םכתאטה 1,417: 24:30, 72, 82, 80. 93:> 2
,, ,154,155,158,1509 ,126,150 ,118,116 ,113 

2049 (0 ,258 ,254 ,253 ,2%2 ,240,251 ,246 ,224,210 ,178,182 

 270, 271, 2853, 200, 400 '1 ; קעוס 12:

 10. הרבדמב 4. הרוכבכ 1טק. 136: 112 --ו , 96 -- הרוכיבב

 1:50.  הניאתב 4,96,102,144,150,158,150,2%8 -- קוס הנאתב

 140. | התשיארב < 96 --* , 116 -- התישארכ 1ז2. | םבכיתבא

4 .154,178 ,150 ,149 ,11% ,113 ,102 ,94 ,93 :50 ,72 ,1 

 260 ; קעותס 141. | תשובל 150,281. יהיו םביצקש
 113,115, 182, 224, 240 -- םכיצוקיש 93, 96 --- קענגס םכהיצוקש 1.

 םכיבהאב 30, 258 -- םבכיבהזב 17 -- םכאבהאכ 4.

 זז. ףועב (ס6 269. | ףפעתי :ַוָב. | םםדבכ

 הדלמ , 126 -- הדלמו 182 -- הרילמ 30,2%3.2%8. | ןטבמ ז.
 ןוירהמו =- ןוי טק. 24 1

 12. םבתלכשו 17.23: 30:99:93:260. ם1--יונ 150--םבגא

 ירשב 168 --ירותב 1%0, 224, 288, 207 --- ש (0ק. 188: 6
 11. רצל 154,172.253,270 0 קתומס 141.  הונכ :ז2.  םבירפא
 89,96,126,150, 182,224.  איצוהל --ו,159--'.1.  לא--

 תא 139. גרה 1, 23; 40, 67, 72, 80, 04, 96. 16
2459 2 ,182,210 ,17%,170 ,172 ,168 ,149,154,158 ,144 ,130 

 246, 2%1, 270 ַ; קעונתמסס 14.

 14. הוהי , םכחר 5. םכיקמוצ 96,112, 249, 8

 :ההדה =( )0

 1. םכש יב =-,םבשמו ז 60 = כ 060 00 בש תכתאנש

 17.93. - עור 4.17, 72,091: 112,116 2%8, 4.

 יתבמ 99 -- תיבמ ָּב- = אל ; 113.  ףסא 23: 244 9 8
 -- ףיתוא 17; 72: 06,112,115,150,154, 239

 258, 260, 264, 270, 287 -- ףיתא 116, 150, 172. | םביררס 2

1 10 ,101,102,116,126,128 ,99 ,91 ;72 ,67 ,30 :23 :4 

29 2 ,227 ,182 ,173,175,176 ,159:168,172 ,154 :149 ,144 

 215, 246,251, 253, 268, 260, 264, 271, 2834, 00 --- בייררס 22

 16. הכוה 17,112, 159, לב זו 3: 17; 23: 30.72, 82,

1 6 ,,,,,,,, ,94 ,91 

 172; זֶדָבכ 180,182, 201, 224, 226,227,230, 240) 250, 251, 2

 253: 255, 264, 283, 659 'ק -- אלב 2,126 --' טק. 1.

 ןושעי -=-* נע. 74 141 -- ן | 201. | | בג'יפ ₪ 1152 "ןודל =
 ןוזלי 9.

 17. םכסאמי -- ספאמי 1%8. | יהלא , 161 -- הוחי 4. כא 2
 ול , 150. ויהיו -- ר 2" [גק.18. 11% --ויהו 248. - = םכידדונ 7

 91,96,1%12,150,173, 182,253, 28, 260, 264 -- 026 םכירדנ 24%

 ג. קקב ףס,גנ6 141,154, 262.  ןל ים, והכל ב3
 ו בגרכ 1; 2, 4: 17, 899 6: 112, 179, 246, 251, 258, 209 ג

 20 242, 271 8 -- אםכתאטה 24.  המהו 6. םפירצמ המה
 ובושי 015 115 : 66 קעס םכירצמ 64 םבירצממ. | ובשי 159. 249: 2.
 14. חכשיו -- ה קונומס * 56. | תא , 168. | והשוע 112,178 -
 והישע 258. | םבירע -- םכירע תוחבזמ 30. = תורוצב 2, 17, 2
 ףכ, 102, 112,115. 126 168, 172, 178, 243, 6%

 249 251, 2523: קוגומס 82 -- תרוצב 4 80, ,,0-
 היתונמרא 2: 3; 4, 17: 24, 72, 06,112,126,176,178,182,195: 59
 251, 250: 254: 290 : קעומס .82 -- ויתונמרא קמנתוס 93 -- לכ

 היתונמרא 4 :

 1: ליג לא םכימעכ < 60 11. | לוג 2,108. םכימעב זק,
 160,253 1 3, 288 ; קונוס 150, 258 --כ 10ק.ע45 1. תנרג 9,

 2. ץרוג 70 זל8,246,260.  םיפעריוסתוס =כעדי

 נף.  שריתו 226, 246, 253 --- ש] טק. 4.
 ןעחבכו קמגגס 115 -- שחבי אל 251, 4. ברב הז

271 ,246 2250 ,224 ,210 ,206 ,201 ,180,182 ,178 5 

 288, 00, 664 081 0: קעוגס 72,110 261 : 10106 150. 4
 2, 4. רםשי - - - שור תו 2. .

 ג. ובושי 182. = הוהי קגתוס הדוהי 3. | בשו -- םכשו 1, 6
 10 -- בשו וכלמ אוה רושאו - םבירצמ , 1 -- םבירצמ תרא

 270.  רשאבו 3, 115 --הושאכו 2.
 4 בסי טופ 178 -- ובסי ץ166001 1.

 אלו =--ו 115. וכרעי 240, עותגס 12 תכחלב קונוס
 נא 0. 5 -רולמוא 2 דל 11278 2707 אמל 03 ל

 גזף6. אבי 2 67. 72.82. 802 00: 94, 112, 113, 11,

 1 1,150 42 168, 178, 2 222 253: 255, 4 תי

 6. המו 180,182, הוהיל 4.
 6. דושמ 4, 17: 80,116, 150, 161, 182, 224, 258 -- קזנמס ךשמ

 93. תומ 4, 23+ 30, 7293: 115, 116,140, 154,178,182, 0
 226, 228, 245,251, 258, 271 4, 281 -- תמ קנס 96. | םכירבקת
 182.  םכפסבל -- םבשפנל 72, 100 201.(\ שומה 1
 92, 802 93:94:96,99.100,101,116,1ז6,126,128ג הרסו,

2 178,180 ,175,176 ,172 ,159,168 ,158 5 ,144 

 105,210, 225, 2044 0 7 ,, 

 םכשרי 298. חה 1,126 -- 6 ףוח 24%.  םבהיהלאב <

 7. כי 155."1- | ימי ואב הדקפה , 7.  הדוקפה ו 1:

 112,116, 150: 154, 253, 258, 26094. םכולישה 60
 - בולשה 1,2,2: 20 2 0 112; 2 16 149. 4 1% 12

 210, 224, קתומס 82. ועדי קזנתס יעדי 4 ליוא לארשי

 -- לארשיל 96. = איבנה , 175- - עגושמ 2 16
 1789,2%8. - ךחורה 7. בור 132: 72, 800112,116, 180 2

 ג 0 108 178, 224- הברו , 201 ---%76-

 7, יםנ = = (11) - - עגשמ ,.
 8. הפצ 1,2: 3:4, 23) 24, 10, 67, 72, 82, 80, 4, 99, 100, 2
 ן14,116,128,10, 130: 141, 144, 149,150 5 5% 1%
20 :241 ,242 ,270 ,225 ,198,210 ,182 ,175,176 :173 1 
 2%1, 2652: 2 258, 264, 270, 4. ויהלא 72, 145, 149
 160, 268, 100 : קזנגוס 1,116 ; םטמס 2. איבנ , 226 -- איבנה

 ף6. - חפ ,176. | ויהלא תיבב , 1. יהלא 150,182: תטמס
 9. ותחיש ף3 -= ותיחש 245. = ימיב קתומגס 150, 10066 72 5

 ןייו 17 -- ןירל 6.
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 ! בקעי ןל דדשו קדדוהי .שורחי. שכירפא .ביכרא

 רינ םככל ורינ דסח יפל ורצק הקדצל םככל וערז 4

 ! שככל קדצ הרויו אובי דע הוהי תא שורדל תעו

 שחכ ירפ שכתלכא םכתרצק התלוע עשר סכתשרח 1

 ךימעב ןואש םאקו :ךירובג ברב ךכרדב תחטב יכ 4

 זכויב לאברא תיב ןמלש דשכ דשיי ךירצבמ לכו

 שככל השע הככ ! השטר זכינב לע שכא המחלמ

 סכתער תער ינפמ לא תיִב
 1 לארשי ךלמ המדנ המדנ רחשב

 4 יי

 ! ינבל יתארק םכירצממו והבהאו לארשי רענ יב 1

 וחבז* םכילעבל לכהינפמ וכלה ןכ שכהל וארק 2

 פכחק זכירפאל יתלגרת יכנאו : ןורטקי סכילפפלו 3

 םכדא ילבחב : םיתאפר יכ ועדי אלו ויתעורז לע 4

 לע ימירטכ זכהל היהאו הבהא תותבעב שכשמא
 ->-ו\

 ץרא לא בושי אל |: ליכוא וילא טאו כהיחל לע +

 ₪ 0 10 א

 17. = לארשי ביכרא 201 -- םיכרי 139. 7 שרחי 23, 0, 0%

 06 דד2, 6 130, 139, 141,154: 159. 0% 120

 22 202012 ל דדשיי ל ג
 12. ורצקו 4 0 168, 249, 271 8, ד

 קעגתס 115,201. פל = םבכל 1. היל | ג 195.  תע ג.

 שורדל ,/ 96 -- ו \ 12 4 29, 30, 94, 144: 154, 158. 19
 224, 2523, 258, 200, 264, 270 : קוס ג תרא , 4.

 הוהי , 149 -- הדוהל - אבי 1:4: 30, 72, 82, 50: 1 "112

 וכ, נף, 116) 126, 150,154, 172,178, 2 240: 252 8

 260, 264, 209: 271, הריו 23: 07, 99, 100 1 6 15

ַ : 0 

 13. התלוע -- ת קצמס ה 1

 שחכ.. 4 יתחטב ךיברדב 4: 96, 1%0,182 -- 6

 ךכרדכ 89. = בוורב 89 -- ורב 4 18
 204 * ךירובינ יח --- + , 8 24%6--י

 260, 264-- ך . 0
 14, םכאקו ןטק. 0 ד תא 45 17: 72, 112, 126 נח תו.

 40621 'א 'תי 154, 158, 226 -- א 1טק. 746. 80 -- קאננמס סאקו 4
 ךמעב 1, 4, 29: 72: 82, 91, 93: 99, 116, 116, 4% 11099

 םכתלכא , 4 -=- םםתלכא א 1

 ג %

14 .2 
 תילי

 < 154: 175: 178: 224: 243: 245, 251, 260, 4 271 : קזותוס 176--
 ךמעב לפו ךמעב 7.

 -- רשי 4
 ןונתוס 24.

 ךרצבמ 269.  רשי 30 94,176, 182, 2%

 דושכ 17.91: 90, 99,112 150, 17%, 221, 258 ;

 ןומלש !סז₪ 93 -- ךמולש 96. | לאבדא 260 6
 0 476 ; קתגתס 24% -- ל?ברא 1,154 תגזק. 178 2 418. 59

 -- ?איברא 271 4. םכויכ 4. השטור 1123 7%

:23 :7 1 

 150,154: 158, 159, 198, 201, 224, 204 -- ל טק. 7.

 רחשב , 526---רחשכ 4,112,150, 180; 24%, 253, 2%8, 271 2%

 237: 493: 601, 613: קעגותס 130, 108, 476 ; 6 17, 23 -- תחשב

 קונוגס 3 -- דחשב 494. | המדנ :"-- ומדנ 112--גה תוגזק. גג

 ומרנ יכק 2 קל א 7 4 ץסס6ש רחשב

 1ג 106 60תו. ותטוקופ 63. אז 1ַג 270, 655; 656, 4.

 ₪ לארשיא 6 והבהואו 2. :כירצממ 24%, 297 --םכ \ 2

 2. םכהל ; 145 -- ככל 258. | ןוחב" 150. . םביליספלו
 2: 3נ 4: 17: 23: 24; 20; 10, 72, 823, 80, ףַנ, 101, ו

,0 141,149.140,15 ,128 ,116,126 

2% ,246,261 ,24.24% ,227,228 ,224,22%,220 ,210 ,198 ,195 

 251: 254: 260, 264, 270, 271, 293, 286, טס, 6: -- םביליספל 6,
 ן10,

 3. יתלנרית ז 64, 4 ויתערז 2, 4, 17, 29, 94, 11.4

 172, 182,243, 253 -- \יתועורז 3, 23, , 6 24%, 4

 204 -ו' קב עו 154 -- ןיתוערז 270 -- %ויתוערז 10 -- יתעורו תעורז

 ממ 0 -9
 2ף9, קענתמוס 4.

 4. תתבעב 1, 2, 20, 30. 52 224, 220, 1

 2%2 -- תותובעב 90, 102,112,139,160,178, 24% -- תתובעב וקו

 93,240. | םכהל? 154 -- םככל 226 -- כ 150. ימרמכ 6
 64 -- עזוווס םכירמכ 3. לע 1*--.לוע 4,17. 30, 4

 ןו2,111,116,126,130, 150, 24%, 246, 2%1, 253, 208, 160

 269, 270. לע 1,04,154,"2. םכההל 7ג -- םבכהיחל 0

 סב, 115, 246 תוזפ- סאו ןקוווגס לאו
, 

 10 ליכא 283% -- ליבוא

 ן12, 160, 601 -- ליכ טק. זג1. .

 0 ל . 4 0 8 8 א,

 5 קלח |: תרובצמ וביטה וצראל בוטכ תרוחבזמל |
 דדשי שכתוחבזמ ףרעי נוה ומשאי רתע כבל
 אל יכ ונל ךלמ ןיא ורמאי התע יכ + שתובצמ

 4 ורבד :ונל השעי קדמ ךלמהו קדוה' תא ונארי

 טפשמ שארכ חרפו תירב תרכ אוש תולא םשכירבד
 5 ןכש ורוגי ןוא תריב תרולגעל |! ידש ימלת לרע
 לע וליגי וילע וירמכו ומע וילע לבא יכ ןורמש
 6 לבוי רושאל ותוא עכג :  ונממ קרלג יכ ודובכ

 לארשי שוביו חקי םסכירפא הנשב ברי ךלמל החנמ
 ינפ לע ףצקכ קדכלמ ןורמש קדמדנ |: ותצעמ
 ץוק ללארשי זראטח ןוא זרומב ודמשנו | : םימ
 ונופכ טכירהל ורמאו סכתוחבזמ לע הלעי רדרדו
 9 תאטח העבגה ימימ : ונילע ולפנ תועבגלו
 קדמחלמ העבגב םכגישת אל ודמע טשטש ללארשי
 10 סכהילע ופסאו שכרפאו יתואב |: קדולע ינב רע
 גז הלגע םכירפאו : םשכתניע יתשל שכרסאב םכימע
 הראוצ בוט לע יתרבע ינאו שודל יתבהא הדמלמ

2 
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 צב 1 2

 קז1וגס 4 ויריפל 6. תחבומל 89,159 -- חבומל

 בוסב קזגתס 72.  וביטיה 23, 24, 67, 82, , 100, 10:

02 246,290 ,195 ,176 ,175 173 .172 .168 :155 149 ,144 :139 

 260, 279: 253, 0% 2סס '1 -- ביטיה 182 -- ועיגה וביטה 4.

 2. ףורעי 2, 72, 6 םבתוחבומ , 1 -- ו \ 24, 30 2

,139 5% 6 2% .102,113 :94 :93 :91 :80 

 101,178,182,195;159, 252: 253: 209,290. - ךדושי 1,722

 112,11ף.116, 172, 178,224: 240, 240,251 ; קזנעס 128 --דושי

 96 -- רדועי 17 -- רבשיו 6. תכתבצמ 1, 2,930, 80, 94, 69
 -102.115: 120,139: 141ג 150, 154: 159:182,19%, 210, 245, 249)

2521 
 ו -- אל יב זז.

 245- ונאירי 4.

 4. תרולא (גק.18. 1--ו 126. | תורכו 96, 145 -- תרכו 8
 --תורב 2; 3:17 99; 22 16 1 ָ 2

 ד ,,,2 210,224, 2203 200 ; קזנתגס 4

 הרפו קעגמגס התפו 4. שארכ \ 201 -- שארב 72, 150 2

 271 4 ; קנומס 128,260. ימלת לכ 17,72,228,260,264, 4.
 %. תרלגעל 4 -- תולגעל ירבד 3. תיבי , 72.--- .ורה* 4

 -- דוגי קתגמס 11%.  לבאא ז1;--קתתוס לכא 72. | וירמכו 6

 שרב גל: 8 ללע ?=כי 07 לוע זז פי לע 3
 קצוגנס 1 ודבכ 96 -- דובכ 4

 6. םכגו 13ַ. ותא 1: 4, 24, 30; 80; 03, 04, 06, 113,126, 11,

 1%0נ 194: 158, 159, 172, 178, 182, 224, 203, 260, 264, 260, 12

 283. לבוי קעונתס לכוי 72.  שביו 72, 80, 93, 96, 113,126
4 260 ,251 ,2%0 .240 ,246 ,168 

 7. ןורמש -- ןורמש םבירפא 40. = הכלמ -- ה גת. ג
 ףצקב 72, 260 -- הצקב . םבימה

 8. זירומב -- תיב 201 -- תיב תומב 2ף%0. | םכתחבזמ 4,
 לג ו-7 9490: 102, 112, 116, 116,

 182, 224, 240: 2%2) 253 271 7-5 כ 1. ונוסכ , 84 -- ונסב

 224 --רנופב 155.  .תרעבנלו 9.

 ךלמ ונל < 262. אל קזומס ונל

 ף. יממ ף0. - לארשיא ף6. | אלו 2נ -- אלא 96 -- ול קוס
 1:6.  םכנשת 249. המחלמל 112 -- המחלמב 224 -- חה
 תש ל -י.יינסי לע 4. < הלוע = 2, 2: 1 149,167, 7
 264 7% 342: 152: 396, 410, 417 תוגש. ו

:575.47 :570 :559 :549 :541 ,526 :523 :514 :477 :474 ,461 
 606, 612, 613, 637, 048, 664; ונתוס 17, 200, 240, 327: 3322 4
 460 461, 646: !סו10 173, 252, 254, 330, 404, 400 -- הילוע +סעו6
 1 -- הילע 102--ןל טק. 07 -- הולע לוע 2%0 --הולע הלוע

0.184 -- 9 
 10. יתואכ 246,י קחו מס 89 ---ותואב קממחוס 126 -- תת (טק,

 144. | םברשאי 96 -- לע םכרסאו 150. | ופסואווי
 םכרפואב 96 -- םכרפאכ ןונגוס 80 -- א קוגמוס ת 0. יתשי .

 ו. שכתוניע 2, 90, 113; 155: 178, 182, 226, 228, 2%8, 26
 271 281 -- םכתונוע 1: 4, 40, 91 246; 249. ל

 קו 3, 659 'ק ג; קונוגס 201 -- םכתנוע 89,

 159, 161,176, 225, 227, 210. 252, 2 קקזגנמס 1 26, 158, 24% --
 ;כתונע 173 70- '

 11: בירפא 17, 4 הדמולמ 4.17,93,זז2,160%

 224.  יתבהוא 270, שודל וגק.ז86 112 -- שידל 102.  םכראוצ

- 



 ונאבו 19, 29, %

 רע \ 159 -- דוע 42 20; 30, 50,609 '

 (ל 1.

 : ונמע רבדי שו ונאצמי לא קריב ול ןנחתיו
 ךיהלאב התאו |: ורכז הוה' תואבצה יהלא הוהיז

 : דימת ךיהלא לא הוקו רמש טפשמו דסח בושת
 רמאיו : בהא קשעל ?דמרמ ינזאמ ודיב ןענכ
 אל יעיגי לכ יל ןוא יתאצמ יתרשע ךא  םכירפא
 ךיהלא הוהי יכנאו : אטח רשא ןוע יל ואצמ'

 ! דעומ ימיכ זשכילהאב ךבישוא דע וכירצמ ץראמ
 דיבו יתיברה ןוזח יכנאו .שיאיבנה "לע יתרבדו 12
 ?ה אוש ךא ןוא דעלג שא |: המדא םיאיבנה 2

 ללע כילגכ שכתוחבזמ שכג וחבז םכירוש לרגלגב
 לארשי דבעיו שכרא הדש בקעי חרביו : ידש ימלת

 רג

 יס ₪

 ג0

₪5 
 תא קדוהי הלעה איבנבו : רמש השאבו השאב 4
 לכירפא סיעכה !רמשנ איבנבו שכירצממ לארשי 5

 ול בישי ותפרחו שוטי וילע וימדו :שכירורמת
 ! וינדא

 ה /

 עכשאיו לארשיב אוה אשנ תרתר םכירפא רבדכ 1
 שכהל ושעיו אטחל ופסוי התעו : זרמיו 'לעבב 2

 םכישרח השעמ םשכיבצע שכנובתב סשפסכמ הכסמ
 : ןוקשי שכילגע םכדא יחבז שכירטא שה שהל הלכ

 5 סידי יס אימת 5

 4. בקע 0ק.זגמ 150. | תא ויחא < 4.
 60, 76, 108,139 178. 224, הרש -- הרס יז

 ף. לא 1%-- תא 76, קזנתס לכויו 4, 17, 10.23, 4 509
60 1 1 .110 ,10 ,108 ,106 ,100 96 :93 :89 :76 :72 

1802 ,178 ,17% ,171 ,150,168 ,154,158 ,1500161 ,136 ,126 

 224,226, 220, 227,228, 249, 252, 253,268 ; קזותס 1293 6

 94,141 - לכו ןנחתיו 1. לאתיב 6, "1,

 198, 201, 224, 264 -- לאתב 50. | וניאצמי 100 --- ינואצמי קצוזמס
 ףָב -- רנ 100. 8 80."

 6. ךיהלא ז7. תואבצ ורכז טק. -

 7. שפשמו -- תמאו 182. | רומש 17, 19, 50, 76. 93,
 136, 139, 10, 159, 178, 260, 271, 2789, 1 292 ; קזותס 2%2--

 ומש 40. = = לא , 126 -- הוהי לא 151. | .דימת ,2.
 8. קושעל 17, 1, 108,112,136, 150, 10, 251, ,

| 4 ,204 

 9. ורמאיו 200, 68 'ם. | םבירפא , 2.
 172.  'ל 2"--ול 4--'ל יכ

 10. םכירצמ ץראמ 4.

210 ,150,151 ,126 ,126 ,115 ,110,112 ,108,100 ,106 ,80 

 252, 258: קצותס 24,141 ; (ס0ע6 82. - ךבישא 1, 3.10, 83, 09
9 ,,,., *155 ,126,144 ,100 ,102 ,101 ,96 :92 :91 

 271 4. | ימיב -- םבויכ 40 -- םכלוע ימיכ 248. =
 זז יתיבכה ויל לע -- לא 23, 260 -- בל לַע

 249. | םביאיבנה 1"-- םכיאבנה 1, 94, 245 -- םכאיבנה 1

 =ביאיבנה - - - יכנאו , 115. | יתברה 50, 136, 150,178, 2

 ןוא . 99 -- ו ,\ 5

 2%8. | + םכיאיבנה 2"-- םכיאבנה 1, 04, 24% -- םבאיבנה

 12. דעלנ ןוא < ָב- | ןוא -- הוהי ינדא ןוא 172. | אוש קזומס
 אבש 4. לגלגבו 10, 201 -- דעלגב 17. םבירווש 17,

 96, 10, 154, 180, 4. וחבז . 93- םבתוחבזמ םכג , 4.

 תכתחבזמ 1, 4, 17: 20, 30, 72, 76, 89, 93, 94. 196 2
 1ז%,1ו6) 136, 141,140,150, 151, 154, 155, 224, 2462 253, 0

 264 -- ם2 ימלת --י ,%-

 13, הדש -- ידש 20. | םכרא -- םכודא 80, 14% --םכרא םכודא

 זסְק. = דובעיו 112 -- רבעי 06 11%. | לארשי , 80 -- 98 4.
 השאבו -- ב , 6.

 14. לעה 99 -- ע ק.ז88 4
 15. םביררמת 100 -- םכירוממת 26). שמי

 119, 120,161, 170, 182, 224, 2. וינודא 17,112, 120, 226

 קצותגוס )+

 1. םםירפא 14 אשנ תתר -- שנתתו 4.

 24 לעבב טוצ 129 -- לעבב אוה 1.
,150,196 

 2. ופיסוי 4, 17: 19: 30, 72, 80, 80, 91,93: 94: 95: 96, 107, 100
,+ ,,ְ, ,120 ,126 ,110,111,112,116,1106 

9 :243 ,226 2 ,201 ,158,159,177,179,181,182,106,198 

 = תתר -- תתו
 תרומיו 18, 09

245, 252, 253; 248, 260, 264, 260, 271 /\, 278, 292, 294% 184--= 

110 5 2 4. 6 

 6 הלחו : בושל ונאמ יכ וכלמ אוה רושאו םירצמ
 !: שכהיתוצעוממ הלכאו .וידב התלכו וירעב ברח

 7 אל דח' והארקי לע לאו יתבושמל זםכיאולת ימעו
 8 ךיא לארשי ךנגמא טכירפא ךנתא ךיא : םכמורי
 יבל ילע ךפהנ םכיאבצכ ךמישא קדמדאכ ךנתא
 9 אל יפא ןורח קדשעא קל ! ימוחנ ורמכנ דחי

 ךברקב שיא אלו יכנא לא יכ םירפא תחשל בוש
 10 היראכ וכלי הוהי ירחא. : ריעב אובא אלו שודק
 11 ודרחי : םימ כינב ודרחיו גאשי אוה יכ גאשי
 עכיתבשוהו רושא ץראמ הנויכו שכירצממ רופצכ
 ! ץדוה' םכאנ םהיתב לע
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 ₪ ג.

 ז הדוהיו לארשי תיב המרמבו שכירפא שחכב ינבבס

 2 [כרפא - :ןמאנ םכישודק כעו לא םכע דר דע
 הברי .דשו בזפ םכווה לכ פכודק דתו חוה הע

 : רבוי שכירצמל ןמשו ותרכי רושא שע תרירבו

 ויכרדכ בקעי לע דקפלו קרדוה' שכע הוהיל בירו

 ונואבו ויחא תא בקע ןטבב :ול בישי ויללעמב

 % - ₪ הכב לכיו ךאלמ לא רשיו : שיהלא זרא הרש

8 

 +. בושי פזומס בושא 180 -- ובושי 224. = לא ,זז%. | רושא
: . -224 ,17 

 6. הלח 17 -- הלכו קצממס 4. ותו ולב , לס

 םבהיתצעממ 1, 4.17, 20: 70, 102, 113, 17, 224, 242, 243, 5
 --- םכהיתוצעממ 67, 91, 93, 100, 120, 110, 150, 168, 175,

 210 20% 100 17 -- םכהיתצעוממ 2 809 42 1% 129: 144. 42

 1%5; 159, 226, 258 --- םבהיתוצעמומ 6.
 7. םכיאלת 1,17,23, 30, 96, ,,8 2

 1ו73,179,182,210,224--'ב29.  'תבשמל :,ז7, 30, 82, 00
 243, 260 0-4 לאו ;, 1- והוארקי 60, 112 -- ו ;,

 סכמרי +

 8. ךיא 1", 260,278. | המדאכ ז%--המדאב 224 -- 066 תמדאכ

 8. | םביאובצכ 1:0, 112,12%:: קזותס זג) -- םביובצכ

 224, 263, 601 : קונוס 201 -- םכי"ובצכ 106--- םביבצכ 2

 קעותנס 251 -- אה 5 ז26. | יבל ילע קזותס ילע יבל

 ימוחינ 17, 19, 30: 50, 60, 72: 8, ב, 2,

 172,175,176,182, 224, 22%, 25ז,270 ; קעומס 141,

 ף. אל 1%-- אלו 17. | ופא :50. אל 2%"-- אלו 17, 10 6
 ו 110,145,150, 151,180, 108, 226, 240 ; 06 139 ; םטת6 4.

 בושא אל -- בושל 4. = ךברקב , 100. = אלו 2?"-- ו
 ןו6, 141,144 150,892, 2012127

 תטמס אבא 1, 2, 4, 30, 72,102, ,,
24 ,283 ,271 ,260 ,264 ,260 ,253,258 ,2%2 ,261 ,178,224 ,164 

 10. גאשי אוה יכ , ,1 5

 וו. םבירצממ -- םכירפא 17. | הנויבו קונוס 24% -- יל

 ז 44 -- םכירצממ הנויכו 109 -- נויכו 1 כ מז םכיתבשהו

 4, 20 94, 159: 252 -- תב טק. 0. םבכיתב 04

 1. ינובבס 2, 4, 1719, 50, 60, 76, 89, ף, 106, 108, 2

 5 "עפ 5, 2
 224, 226, 220, 227,258 : קתומס 72,04,141,2%2.  שחכב--ש ,

 1:2. | המרמכו (סז 'זז5 -- ,  2 תיב 1 56 דוע יגל

%6, ,126,110 ,116 ,116 ,112 ,10 ,108 ,100 ,80 ,72 ,2060 

 1722 173: 176:179,ד95, 224, 220, 252, 270,651 ; תחותמס 4,240

 (סע6 82,93,128. םכע ל 99 -- ;6%1. | םכישדק 2,760,110
 1 ל

 2. /\5 ם06 60. 1ם01ק18 682.12 ; 1ם 270, 655, 4.

 העור :126,150,240,)7,99,106,112. "ףדורו 1 6

 100,112,125,126,136,150: קזנתס 0. בזכ -- םמח

 דשו , 93 -- רושו 17, 50, 108,100, 112, 2 130 150,

 202, 8. תאירבו 6. תבע 0 ותורכי 17,

1122 

 2: ירו ג 113. = הדוהי ,םכע , 116. = דוקפלו
 1:68 --| 70,151: םטמס 4 ויכרדכ -- ד 06 נ +

 ויללעמבו 17, 72, 76, 10, 146, 150, 201, 24%, 258, 271 4, 00 --

 + , 249 -- וילעמב 102 -- 06 וללעמב 50. | בושי קזנמחס 5
 -- בשא ול ,6
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 יכ =: יניעמ רתסי שכחנ רואש ךבטק יהא זרומ 15

 רבדממ הוהי חור שכידק אובי אירפי םיחא ןיב אוה

 רצוא הפשי אוה וניעמ ברחיו ורוקמ שוביו הלע

 | ;רדמח ילכ לכ

]₪ 

 ולפי ברחב קדיהלאב קדתרמ יכ ןורמש ששאת

 לארשי הבוש |: ועקבי ויתוירהו ושטרי םכהיללע 2

 סככמע וחק :ךנועב תלשכ יכ ךיהלא הוהי דע

 ןוע אשת לכ וילא ורמא הוהי לא :ובושו סכירבד

 תל רושא | ! וניתפש םכירפ קדמלשנו בוט חקו

 וניהלא דוע רמאנ אלו בכרנ אל סוס לע ונעישוי

 תצפרא |! םפפותי שכחרי ךב רשא ונידי קרשעמל

 היהא : ונממ יפא בש יכ הבדנ שבהא שתבושמ

 ב

-= 

)\ 

 ו

 תע -- דע 1. | דומעי 168,281. - רבשמב קוס רמשמב 6.

 14. תוממו 4, 18, 21, 30, 72, 80, 01, 93, 05; 96, 107, 1 120,

 1 45, 149, 190, 196, 198. 223, 224, 204, 384, 650 2-- תוממא 1

 יהא נז" < יאה 212. יהא תומ ךירבד . 476. | ךרבד 4, ו

,149 ,145 6 ,107 ,102 ,6 :95 :94 :93 :80 ;72 :30 :23 

 168,1לְק,180) 181, 106, 10, 206, 211, 212, 0 2223; 22%, 6

12% ,301 ,264 ,260 ,258 ,251 ,250 ,240 ,248 ,246 5 ,237 ,212 

,21 ,40% :403 ,396 ,38% :354 :183 ,150 :379 ,368 :367 345 :312 
 422: 425: 431: 432: 442: 445: 474: 481, 486, 487, 488, ףס1, ףס7,
580 ,588 ,586 :595 :575 .570 :567 :564 ,536 :532 .526 :517:519 
8 60 ,607 ,606 ,603 ,601 ,596 594 ;592 :599 

 622, 624, 632,643,666 ; קזומוס 82---טק.ע41. 254--ךרבד 5:5 1.

 יהא 2% 126, 218,248. | לואש 2"--ו , 279. | םפחונ 4, 2

,260 ,2%8 ,1 ,106 ,181 ,177 ,150 ,112 ,107 ,90 :95 :923 :80 

 271 4, 4384 -- םבהחנ 4. /

 ' 15. ןיב -- ' , 72, 80; 91, 93: 94: 95 6
 222. םבוחא -- ב 20. הפי אבי 2, 4, 17, 20, 0

 72: 80,993: 95: )6 10, 11ז, 112,111,116, 6 7

5% :253 ,2 ,243 ,221,224 ,182 ,177,178,181 ,170 ,141,154 

 200, 264, 260 270, 271, 281, 202, 204, 3894. 9 הלוע 72: 80, 2

 93:95: 96. 99, 111, זז2,15., ,, 2452

 246, 240, 21, 204, 384 -- הלאע 20. שביו 40, 80, 0, 1

,196 ,182,101 ,178 ,154,170 ,150 :120 ,111,126 :95 :93 

 258 -- ש [טק.14. ז.  ורקמ 20, 72, 243 -- רוקמ 0. ברחיו ,

 129. - וניעמ 4,17,72.150,226. | אוה 2%-- אוהו 43, 4

 129, 150, 196, 294, רצוא -- ו , 4

 ז. ןרמש 20, 384 -- ןורמוש 7, ולפי ברחב , 1.
 ולופי 112,190, םבהיללועו 17, 80, 93, 129, 150, 16, 201)

 224, 253, 260, 384 -- םכהיללעו 18, 72, )5, 107, 223: 6 139

 -- םכהיללוע 96,112,116, 126,15%, 159,245, 264 269,
 202 3 תומס 94, 252 -- ה 149 -- םכיהללוע 8. ושטורי ז7,

 80, 112, 120, 150,196, 4. ויתירהו 161 -- תוירהו 4.

 ועקובי 17, 96, 112, 10, 384 -- ושקבי קעוגוס

 2. רע -- דע ךנועב תלשכ 95. | יתלשכ 6.
2 ,202 ,284 ,279 , 289 ,223 ,176 ,109 ,106 ,9 

 2. םבירבד -- כ, 76. | ובשו 18,95, 160, 601,602. | ורמא

 וילא , 5. ורמאו 17, 18, 30, 72, 76, 93, 95: 96, 107,109, זז

,20 ,196 ,182 ,180 ,178 ,170 ,150 ,150 ,136,145 ,129 ,125 

; 100 ,204 ,202 ,288 ,271 ,260 ,264 ,260 ,253 ,220 ,226 ,224 

 תמנתס 116, 154,177,1953 [סח6 384. ולא -- ו, 3 -- ווא
 קצעותוס המלשנו -- המלשנו לו לשנו זס. ונתפש 1.

 לעו 6
 93: 95, 17,110, וו5,130,136,150, 151,154, 168, 70

 180, 16, 201, 225, 242, 2%3, 2%8, 260, 264, 204 -- לע 70

 אל 9%,2% -- אלו 107. | אלו -- ו \ 244. | רוע --ו 151.  ונדי-
 110,150, 101, 182, ךב , 170. = םשםחורי

 50, 60, 72, 80, 89, 93,995, 96, 107, 108,10סְסַ, ןזז,זוכ,וו%,זכסו

 136, 150,ז51,154.170, 172,178, 181,106, 224, 224, 253,

 269, 294 -- םבוחרי םכתי 0.

 %. םכתבשמ 2, 4, 80, 107, זוז, 116, 253, 384. םכבהוא זוג

 178, 196, 226, 2%1 -- םכיבחא 136. | הבדנ ץזומס שכבדנ 7.

 ופא , 0- ינזכמ 181, 22%,

 6. (0תותו. 6 65 7 (וגת(ק0(. +.

.1 ,196 ,191 ,10 

 קזוומס 72, (סז(6 107 --כ 9.

 ךינועב 60, 2,

 לארשי 6. הרפיו 72 ִּ
 ושרש :70. | ןונב . - ירי

 .1 .00 זז 0 5 8 א.

 ףעסי ץמכ ךלה טכיכשמ לטכו רקב .ןנעכ ויהי ןכל
 4 ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו : הבראמ ןשעכו ןרגמ

 :יתלב ןיא עישומו עדת אל יתלוז םייהלאו זכירצמ
 : וכתיערמכ + תבואלת ץראב רבדמב ךיתעדי ינא
 יהאו :ינוחכש ןכ לע שכבל שריו ועבש ועבשיו

 שכשגפא !רושא ךרד לע רמנכ לחש ומכ שכהל
 איבלכ םפכש סכלכאו כבל רוגס ערקאו לוכש בדכ

 9 יכ לארשי ךתחש ! םפעקבת קרדשה זרח
 16 ךירע לכב ךעישויו אופא ךכלמ יהא : ךרזעב יב

 זז ןתא ! ירשו ךלמ יל הנת תרמא רשא ךיטפשו
 12 זכירפא ןוע רורצ :יתרבעב חקאו יפאב ךלמ ךל
 14 תה ןל ואב קדדלו ילבח |: ותאטח קדנופצ
 ! שכינב רבשמב דמעי אל רע יכ שככה תל ןב
 14 ךירבד יהא םכלאגא זרוממ םכדפא לואש דימ

2 
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 ןפיסי 18, 17%, 180 -- ופסי 4.

 תכטמ , 159 -- הכסמ לגע 168.  םבפסכמ -- מ , 223 -- םבפסבמ
 םכבהזמו 253: 260, 264. | םכנוטתכ 1, 3, 4, 17, 24, 20; 9 5

 107,100, גו, ן1ככ 1200 042 158,160, 176, 182, 108, 201, 240

1% 200,.100 ,288 ,264 ,260 ,268 ,214,.24% ,228 ,227 ,220 ,226 

 394, 601, 602, 666 ; 10116 82, 8) -- םכנוכתב 30 -- 4
 םכיבצע , 182 -- 558 107. | השעמ , ז7. | הלוב ד, 196 -- ולוכ

 112--ולכ 18, 2ב, 20,130, 160,181) 6סז ; קצנתס 245 ; [0206 82

 םטמס 484 -- םכלכ 80,150, 156,180; קנומס 3, 4
 כהה 6. םבירמוא 109, 112 -- קצומס ורמא 4 יחבוז
 112,181,294--', 206.  םבדא , 182,453.  םבילגע -- םבילבע

 גל. | ןאוקשי 129 -- ןוקשיל 17 -- ןוקתשי 6.
 2. ויהי -- ויה 109. | רקוב 283. | םכיכשמ קעותס םכיקשמ 1.

 ךלוה 4.17.72, 80,89.93,10פ.ן11,1ו7,1ו-- 1.

4 ,220 ,210,227 ,181,196 ,178 ,176 1702 :159 ,139,150 

 258, 200, 384: קונתס 8 --ךלוהו 96. | ץמכ 000.14. 115--

 ץומכ 4.17: 30. 2 80, 89, 03, 90, 10, 10, 110, 111, 6

 120,136, 139: 150, 158,159,168,170,172, ו 190.

 234, 22ף, 227: 243: 245: 250 260, 270. 283, 204, 3

 קזותס 128. | רעוסי 17, 72. )1, 6, 100, 112,

 170,178,181,101,196. 224: 243, 244. 251, 258, 260, 184 : קזותוס

 גלה 252. - ןרוממ 4.93.96, 100, נק, 120 130, 150, 170

 181,196: 244: 260, 293, 294, 384. | הבוראמ 72

1 ,224 ,178 ,150 ,112,120 

 4. יכנאו פ5 72. - ץראמ , 29 -- ץראמ ךלעמה 0.
 יתלוז - - ץראמ ₪טק.18" 82.  םכיהלא 201. | יתלוז 215 110-= 5.
 עדת קחמס עישרת 80. | עישומ 109. | ןיא 218 4ס. | ותלב 1.
 %- תבאלת 30, 100,128, 150,384: (ס76 290 -- תובואלת 2,

 1ל,10:72: 80:91,93:90,זזנ,120,150,154,172,175,ז78,ך8ג)
 12 16 22ף, 228, 240: 2%8, 204:  קז!תס 126,110, 2

 1 רובאלת 1, 3. 4, 2 29: 67: 83: 94 9, 100, 102, 107, 110, 2

72,, "5 158,160 ,141,149,151 ,116 ,111,115,116 

2000 ,204 ,260 ,253 ,251 ,240 ,242,246 ,226 ,210,223 ,190,101 

 2789, 283: 5% 601, 602 ג 102766 1.

 6. םבתיערמב 026 107 -- םכשיערמכ 111 -- םכתיארמכ 4
 ועבש , 690 2. םכוריו 6. ןכ ,6. ינחכש 18;

 168, 245, 269, 184 -- ינוחבש קצומוס 7.

 7. רמנכו 5.
 8. םכנשפא ₪ 120. | בודכ 1: 2, 4, 19, 72, 80, 92, 95, 0; 2

 דוזכ 12,113,115, 116,126, 120, 1390 150, 154,177,

 106, 223, 224, 226, 226, 241. 250, 251, 258, 260, 204; קזננגגס

 תיחדו 5 196,198, 258, 204, 184: תטתס

 9. לארשי תא 80. יב 6.
 10. יהא ₪ היא 145 ; 0166 89. | אפא 126 -- אופא ,

2 .161,170,191,1(6 ,,,, ,107 ,96 2 

 224: 245%: 2492 209 294: קז1וחס 141 --הפיא זז , +5

 168.173:258--הפא 172,251 -- אפיא 4,18,246. | ךעישיו 0

 102, 126, 158. 246 -- ךעשויו 20: 245, 270, 271 44, 184 -- ךיעישויו
 ף6 -- ךעשיו 80 --- ךועישויו קעומגס 7. ךירע -- ךירצ 17.

 ךיטפושו 17, 1124 181, 260, 204, 270 רשא -- רשא לכב

 14%. ל --ונל 6
 1. ןתאו 7.

 12. וע | 2 הנפצ

 13. הדלי 70. | ואובי :196,248,7,17%. ול -- ךל 2
 עומס 4, 72 -- 'כ ול 120. | אוהו 18, ג, 10ְק, 150,196

 194-- אל אוה 180. - אל 1*-- אלו 18 20, 93 -- ול קנווס 05-

 אוטחל ףפ,110,126,196, 1.
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 6 זץ

 ימ : אצמנ ךירפ ינממ ןנער שורבכ ינא ונרושאו 6
 הוהי יכרה פירשו דיפ כעד ןובנ הלא ןביו סככה

 : שכב ולשכי םכיעשפו כב וכל* כיקדצו

50 

 וחרפי 29,141 <=- ה (טק. 34 71.

 ןפיב 3- ןונבלה 4.

 9. םבירפא --י , 170. | דוע , 80 4.
 96, 145 : קזותוס 107 --ונרשאו 111,

 -- קנס ושורבכ 4 ונממ 95: 129, 384 ; קזנתס 1.

 10. ןיביו 80,222, 204. | ןוכנ 80,107 : קתמס 116. | [םכיעדיו
 16 םביקירצו 2: 3: 4, 29, 10, 72, 76, 809, , זז

2 ,,, ,,, ,10810 ,107 

 160,151,154, 0 172 178,181,182, 1ף1, 1960, 198,201 9

 225, 226, 252,253, 258, 271 44, 204, 384 ; קזונגבס 1 --רםנסידש]

 94,177 -- םביקירצ 50, 96, 244, 204. | םבב 17-- הב
 םבכיעשופו 4, 17, 80, 96, 106, 107, 112, 12%, 170, 181,196:

,260 ,253 ;212 ,251 

 רכז זז -- ורכזוו

 ינא 55 סי. | ונירושאו
 שרבכ 170, 252, 4

 6. קי שק

 תיבמ ךסנו החנמ תרכה |: הירוענ לעב לע קש
 הדש רדש : הוה' יתרשמ כינהכה ולבא הוהי 10

 ללמא שורית שיבוה ןגד דדש יכ המדא קדלבא

 הטח לע זכימרכ וליליה שכירכא ושיבה 4: רהצי 1
 השיבוה ןפגה : הדש ריצק דבא יכ הרועש לעו 2

 יצע לכ חופתו רמת סכג ןומר הרללמא הנאתהו

 ! סכדא ינב ןמ ןושש שיבה יכ ושבי הדשה
 ואב חבזמ יתרשמ וליליה םכינהכה ודפסו ורגח ג

 זככיהלא תיבמ ענמנ יכ יהלא יתרשמ םכיקשב וניל
 ופסא קררצע וארק םכוצ ושדק : ךסנו קדחנמ 4

 וקעזו ספכיהלא הוהי תיב ץראה יבשי לכ זכינקז

 1 ם סע א

 9. הרבה 94. | תחנמ 96. | הוהי 1%-- ינדא סב. | ולכא
.4 10116 ; 270 

 10. דדש 1%--דדוש 17,112, 224; קזומס 4

 דדש 2%-- דדוש 17, 93,112, 150
 שרית 72, 141, 1%0, 154, 158, 177;

,201 ,150 

 11. ושיבוה 2, 17, 30, 80, 93, +6
2259 (% ,226 ,22% ,221 ,210 ,195 ,178 ,176 :172,175 ,168 ,154 
,1 ,279 ,271 .260 ,264 ,260 ,258 ,252,251 ,251 ,250 .249 :246 

 284, 286, 204, 659 : קזנתס 128, 141,177 ; 016 82, 200 -- ושבוה

 244.  םבירכיא 4. 17:72: 173: 227, 258, 260, 264. | ולילה 2

 80: 91: 99; 115: 126, 198, 201, 226, 24% -- 17ל'ה 144, 15% ---

 קזנותס ילילה ב. | םכימרוכ 17, 253, 294: קמתוס 139. | הרעש
112 25% 1009 ,99 ,96 ,94 ;1 ,82 ,29 ,23 :3 ;2 

,224 ,176,177,182,195,210 :172,175 ,158,159 :155 ,154 
 225%, 226,210, 242, 245, 4 יכ

 12. השיבה 82, 91, 94, 270, 271 44 -- השיבוא 4. הניאתהו

 4, 144, 260, 264 -- הניאתה 96 -- לבתהו 30. | הללמוא 80, 6,
 112, 114: 254 -- ללמוא 160 -- ה , 180. | כנו 17,198. | לכו

 178, 201,224 [0:6 126, ָבסַכ תגחס 4 יצע -- רעיה הצע

 20. ושובי 17, 108 ; 1026 10 -- ושיבי 1: שיבוה 1, 2, 4,

,+ ,105 ,96 ,93 ,80 ,72 ,30 ,20 ,23 .17 
9 230 ,177,178,182 ,176 ,158,171,175 :154,155 ,150 

 215, 246, 251, 253, 258, 260, 264, 260, 270, 271, 28ג, 24 ;
 קצותתס 128, 141 ; 10766 1. ינב ןמ -- ינבמ 4, 30, 2, 0 7

 96, 126, 145, 150, 182, 2233, 253, 268, 260, 658 ג קזותוס 1.

 םכדא טופ 126 -- םכדאה 258, 260 4.

 13. קש ורגח 30. | ולילה 1.72. 8, 6
 126, 201, 223, 245, 253, 270 -- וליליהו 159. = חבזמה 20 ---

 אחבומ 96. | ואוב :12,150,24%. וניל קזותוס וניול 140 --\
 םבהיהלא 4.

 ץראה יבשי לכ ,6

 הלכא 6 72.

 שיבה 7.
 ללמוא +2 69

 14. םםינקזה 292 -- םכהגננ + יבשוי

 יס 5 ₪ א.

 149. יהלא -- הוהי 03: 96, 145, 1.

 64 אזצו

 ! ןונבלכ וישרש ךיו הנשושכ זחרפי לארשיל לטכ
 7 :ןונבלכ ול חירו ודוה זריזכ יהיו ויתוקנוי וכלי
 8 ןייכ ורכז ןפגכ וחרפיו ןגד ויחי ולצב יבשי ובשי
 9 יתינע ינא זכיבצעל דוע יל המ זכירפא : ןונבל

258 

 לבה: אש

 7. (0תותו. ץ 66 8 ז4מ(כ0- 7. (201ו. , 20, 40, 196, 194.

 ובליו 170. = ויתקני 4, 72, ףָּב, 10ֶק, 111, 13
 150, 161, 168, 170, 195, 224, 245, 249, 258 -- ויתוקני 23, 67, 2

 99, 100 141, 204, 270 106 290 -- ויתקנוי 18, 10, 50, 76,

 91, 949 95: 102, 52 116,126,10,155,172.177,19ו,

 210, 260, 204, ךסס -- פג גאס ת04 : יולימב םבירפפה שכיפלחתמ

 אניינתו האמדק וא"ו רופיחו. = תיזמ -- כ \ 243- = ודוה קוגפפס הדוה
 173. חירו < חריו 245. = ןונבלב קענמוס 1.

 8. 00. , 70. ובושי 2, 17, 20, 50, 72, 76, 80, 89, 03: 95;

 106, 107, 111,112, 11ג,115,125, 120,150, 154, 150: 1702
 178,181,182, 105, 223, 244, 258, 2ף43 קנתס 7:

 יבש 80; 95, 112,125, 116, 181, 258, 260, 202,294.  ול'צב 17,
 80, 6, 10, 12). | שוריתו ןגד 4. וחרפיו 10. 28 112 --

 ו
 1 ! לכאותפ ןב ראוי לא קריה רשא זדוה רברד

 2 ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תראז ועמש
 2 הילע : טככיתבא ימיב זכאו שככימיב תאז התיהה
 רודל שכהינבו שכהינבל סככינבו ורפס םכינבל
 4 ץרבראה רתיו הבראה לכא וכזגה רתי ! רחא
 5 וציקה |: יליפחה 'לכא קליה רתיו קליה 'לכא
 יב סיסע לע ןיי יתש לכ וליליהו וכבו זכירוכש
 6 שכוצע יצרא לרע קדלע יוג יכ : םכיפמ זררכנ
 : ןל איבל זרועלתמו קרירא ינש וינש רפסמ יאו
 קרפשח ףשה קרפצקל יתנאתו המשל ינפג שמש
 1 ₪ תרגח ;רלותבכ ילא +קריגירש וניבלה ךילשהו

 צ 2 < ₪

 זן. 1חסוקו6 ב16 1106ע ףט4 קגז5 קז6606ה0 : 24%.  רבד -- סא
 זתה]סצ ה 65 01ת403 ; 130 -- סמ תח4]סע ;) 1, 2: 2 4: 24, 67. 82, 9 19
0% 260 ,195 ,144 ,141 ,130 ,128 ,126 ,116 99 96 

.2 29 -- (28 

 2. ראז 0ק. 186 19% -- 201. | םכינקזה ₪00.145 82 -- הוהי
 םבינקוה 195. | ונואהו 015 1. - יבשי 1,2. 223, 20, 10, 72; 89: 2
2 :252 ,223,243 ,102,115,126,150,154,158,172,182,210 
 269, 2709 5 קצות 113,177 ; סת 141. | םבכמיב 60

 כא 264.  םםכיתובא 2, 30, 93: 965. 99 5 11
 105 258, 204, 1 4 ; קזנתס 0,

 2* =כהינבל 150 -- שככינבו קענתתגס
 -- כ 0.18 םכהינבו \ -

 רחא , 72 -- ןורחא %6-
 4. לבא 1%-- הלבא 3 - קוס לכאי 4

 לכא 2%, 96 -- (ק. 18
 <. םבירבש 82, 89, 96, 141, 172, 246. | וכבו --וככו 1.

 ולילהו 1, 2, 30, 72, 82, 80, 1, 102 ,,,,+ 74
 179, 195, 198.2 220, 2%2, 2ף8, 260, 200 270, 200 ; 10766 6
 -- ולליהו 67: 99, 100, 112, 128, 130, 144, 155, 160 6
 240, 246, 250, 264, 288, 400, 601 --וללהו 3, 2581 -- ולילה 6
 224. - יתוש 2, 17, 20,126,150,178,223,245:. 1 קצותוס 129

 .-- התש 96 -- התוש 112. | לע ;11ף. | תרכנ -- תרכי 7.
 6. לע ;96. | םבוצע .180. | ויש 150,182 --ו טק. 4

 יניש 4 |
 70 המשל קונעגס המש 176. | יתניאתו 96. | ףושחהח

 1 60, 178. 220 12 281 : קוותס 141 -- שח [0ק.14.
 וניבלהו 2, 115, 182 -- וניבליה 17. | היגרש 243 -- היגוש

 8, 001. , 7- ילא --'\11%- ילבא 9- תלותבכ 160
 --ו.22ף5. - תרוגח 4, 17:23 2 89, 91,91,112,115,

,4 ,260 .253 249 ,246 ,224 ,182 1 
 269, 284: קוס 2 [0166 ילעב 4.

 הירענ 24, ָ,7ָָ-.

 ורפסי 245. . םבכינבו

 ררלו דל 93, 102, 4

 הבראה רתיו ,-
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 !ול התיה אל הטילפ שכגו הממש רבדמ וירחאו

 : ןוצורי ןכ םכישרפכו והארמ טכיסוס קדארמכ 4
 "נוקכ ןודקרי שכירהה ישאר רע זרובכרמ רוקב 5

 ! המחלמ ךורע שכוצע שעכ שק הלכא שא בהל |
 ! רוראפ וצבק םינפ ככ םםימע וליחי וינפמ 6
 שיאו המוח ולעי המחלמ ישנאכ ןוצורי םכירובגכ ל
 ויחא שיאו : םכתוחרא ןוטבעי אלו ןוכלי ויכרדב 8

 ולפי חלשה דעבו ןוכלי ותלסמב רבג ןוקחדי אל
 קכיתבב ןוצרי קדמוחב וקשי ריעב + ועצב תל 9

 ץרא הזגר וינפל : בנגכ ואבי שכינולחה דעב ולעי
 ופסא םכיבכוכו ורדק .חריו שמש שימש ושער

 דאמ בר יכ וליח ינפל ולוק ןתנ .הוהיו ! םהגנ 1

 הוהי וכע .ךודג יכ'ורבד השע פוצע יכ והנחמ
 קדוהי םסאנ התע סכְגְו ! ונליכי ימו דאמ ארונו 2

 ! דפסמבו יכבבו שםוצבו שכבבל לרכב ידע ובש

 קדוהי ללא ובושו זככידגב לראו ככבבל וערקו 2
 ברו פיפא ךרא תצוה םכוחרו ןונח יכ םככיהלא

 םחנ ושי" עדו מי 1 ידערהי "לע שכחנו  דפח 4

 .604 ןספ

 1% דשכו הוהי וכו בורק יכ שול ההא : הוהי לא |
 16 תיבמ תרכנ לכא וניניע דגנ אלה + אובי ידשמ
 17 זרחת ערודרפ ושבע : ריגו קדחמש וניהלא
 יכ תרורגממ ופרהנ רורצא ומשנ שכהיתפרגמ
 18 רקב ירדע וכבנ המהב החנאנ המ ! ןגד שיבה
 19 ךילא :וומשאנ ןאצה ירדע כג שכהל הערמ ןיא יכ
 < זרבהלו רבדמ תואנ הלכא שא יכ ארקא זדוהי
 20 קרדש רומהב םשכג !קרדשה יצע לכ קרטהל
 קרלכא שאו םכימ יקיפא ושבי יכ ךילא גורעת
 ! רבדמה תרואנ

 יי

 ז לכ וזגרי ישדק רהב ועירהו ןויצב רפוש ועקת
 2 שי : בורק יכ זדוהי שי אב יכ ץראה יבשי

 לע שרפ רחשכ *רפרעו ןנע שפוי קדלפאו ךשח
 שכלועה ןמ היהנ אל והמכ סכוצעו בר שכע םירהה
 4 הלכא וינפל : רודו רוד ינש דע ףסוי אל וירחאו
 וינפל ץראה ןדע ןגכ קדבהל טהלת וירחאו שא

 וה םיד וי ימ 67 0 א

 5. לוקב 1*--כ ,7+
.245 

 םסורהה 4 ודקרי הלכוא
 םכעב 72, קוגתס 96 -- םעכ 17, 223: קס 158 --םבכ

 םכוצע ךורע < 150. | קמחלמב' 06
 6. ןוליחי 20. | רורפ ףפ -- ר 2" טק. 14 4.

 7. םכירוביגכ 89 -- ) \ 96, 101, 116, 141, 172, 182, 4.

 ןוצרי 1.213: 2 67, 822 )4, 100, ,,,4 7

 175: 199: 245, 246. 252, 264, 200, 1'300 ; קתנתס המח
 154, 159 : םטמס 201 -- המחלמ 150. שיא 17,150 --ו טק[

 ף1. | ץכרדכ 112,253.3 ט1600: 80, 0- ובלי 17 =-ו

 אל 94,126,144,155,158,245.251.  ןופובעי 17 -- קזוםוס ןוטעבי

 258-- בע ₪02.14. 94.  םכתהרא 2, 4, 72 91+

 126,141, 150,154, 119:159נ 168, 170, 182, 224, 243, 258,

 264 -- םכתוהרוא 96, 99, 112, ָךֶפ, 175 -- םפתחרוא 30

 194, 246 -- םבתוחרא תא 1.

 7, 8. שיאו - - - - ןיכרדב , 4. 4

 8. שיא 126. | ויחא ,\ 96 -- יחא תא זז, 144, 223 תוגזק. 1
 בס.  ":ןוקחרי 2. ותליסמב 17, 93.96, 150, 24, 245

 10116 4. וכלי 150,201. | ולופי 4 אל 2%-- אלו 1, 2,

,221 ,206 ,182 ,173 ,155 ,150 :116 :96 :94 :93 :91 ;72 ,20 

 220, 227, 228, 240, 250, 22, 253, 260, 264, 400 ; קנווס

 141 ; (סז6 2,82,1ף4 ; תטתס 4

 9. וקושי 17, 72: 96: 190, 178, 224, 245, 253, 268, 260 4,

 260, 271 4, 283 : קזנתס 130 -- ןוקשי 0. | המחב 161, 2%2 --

 המוחבו ל, 96. 224, 260 ; םטתש 18? -- המוחכו 1%0. | ןוצורי 2

99 ,,6,ָָָָָָ .3 :112 :99 :93 :91 :89 :72 .17 
12 ,262 ,200 ,249 ,246 ,224 ,221 ,210 ,15 ,182 ,190 :172 ,168 

 269, 260, 264, 270 ; קזנמס 141. | דעב , 99 -- דעבו 150, תטפש

 224 -- רעב קוגתגס 158. = םכינלחה 4 21, 10 14,

---- 280 ,284 ,28 ,271 ,240 ,224 ,223 ;195 :159 ,154 ,150 ,149 

 ןולחה ףַג -- נ קמתגס ג 24%. | ואובי 17,182. | בנגכ , 180 --
 בגנכ < כז!תגס 96,

 ז0. הזגר -- ר קזותוס ל ףְפ. ץרא , 14%. שמש קזוחס שכימש

 4 םכיבככו 3, 30,93: 906, 253, 258, 260, 264, 260, 271 \.

 1 ולכ 21,111, 2 יב 1%-- יבו 6. והינחמ 93, 5

 2%8, 260 -- הנ (טק.צג[ 9- יכ 2%-- 'כ) 7,171,181, 228;

 תטהס 1. השוע 96,112, 2%2 -- השעמ קזוווס ארונ

 126.  י'מ 18,150,151,159, 196, 224. | וניליכי 03 -- ונלככ 4

 ן2. םכג 224, 204. ובוש 2, 3, 4, 17: 24, 20, 40, 72, 76, 6

 89,93,96,111,112,111,126.128,130,144,150,15ז,1%4, 159,

 מח 2 106, 210, 221, 22%, 226, 230

 253, 208, 260, 269, 270, 271 4 ; קזוחוס 141 ; [סזזש 10 -- ארונו

 ובוש 1 דפפמבו יכבבו םכוצבו , 6. םכוצב 320 4

 151,154,178, 253, 270 ; םטמס 20] -- שכצב 1:ז.  יכבו

 6, 136, 158, 182, 258 -- 6. דפסמו 30, ףָּב, 96, 226 ;

 קצווהס 4

 13. וערכו 6 וערקי ףַּב -- ך 066 ל ז1 2. | םכהידנב קזוחוס
 93--'.96 | ובשו 116, 168,196, םכהיהלא 0%

 11%--'.96. | אוה םכוחרו -- אוה שכחנו הוהי םכוחרו
 אוה , 206, | ךרא -- ךרא לא 96, | םכיפא ,\ 201. | םכחינו 75

 . גק. 8. 1

 6, 112, 150,175 5% 260, 264, 260 -- קצ1וס ויבשי

 הוהי ,1-
 1%. דשכ 2, 3,141: תומס 176 -- כ ; 96 -- דושנבו 4
 116, 139, 172, 224: 28, 200, 264, 260 -- דושכ 150 -- דשבו 2:

 אבי 1, 2: 4, 20: 30, 72, 82, 80: 93: 94:
+ ,260,271 ,264 ,200 ,258 :3 ,252 ,224 :223 ,178 ,15 

 16. אולה 2, 1: 23, 24, 67, 9 100, 101, 102, 112, 110 4

.1 ,200 ,286 ,2 1 ,254 :210 :172:175,195 ,168 :155 ,144 

 דגנמ 14% -- דגנא 139. - לכוא 4,91.112. ליו 1.
 17. תודורפ 126,1%0,178,180,182 -- תדורפ

 1 240. - תחת , 245 -- תחתא 3. םבהיתופורגמ גל

 -=- םבהיתופרגמ 2, 223, 20, 72: 93; )6, 112, 113, 150

 225, 2%0, 251; 253: 258, 200, 2040 260, 270, 271, 283 ; קז!תוס

 94. 139 -- םכ ; 145. | רורצוא 72: 93: 94+ 2 6

9260 ,251,251 ,246 :5 :2493 :178221 .173:176 ,172 ,154 
 264: קצועמס 82, 128 -- םכהיתרצוא 0. תורוגממ 17, 30

 78262 קעותוס 04, 126, 130 -- ! , +.

 שיבוה 1, 3; 17: 30. 72, 89; 93: 96. 99 1, 6

2102 ,220 ,195 ,182 ,178 159 ,158 :155 :154 ;150 ,140 

 246, 246, 249: 251: 253: % 260, 204, 260, 271, 282 ; קעננתס 2

1[ 

 19. וחנאנ קוגמס 96. | וכובנ :7, 112,150, 225,253,2589, 0

 264, 209 271 4, 263 - קחמתס הכובנ 115. | רקב --ןאצה 24

 יבא 6- םכגו 150, קנס 1 ןאצה -- רקב ןאצ .

 19. הלבא קזותס הלבא 245. | רבדמ תואנ , 154. | רבדמה
 2 לכ כ

 20. הדשה 30, 224, 226 -- דש + ררעת 2
 82, 80, 94, ,ָ,,ָ,ץ,, +, 176, 2102
 242, 252: קומס 141 -- ערגת < רבדמה 00. 184 0

 = ה 116, 1ף0, 161: 172, 173, 223, 300 1, 661 -

 רבדמא 4

 1. ועירה 82, 96, 159, 172, 224-- ועירה א 288. ושדק עזותס 3
 םטתס 96. ןוזגרי 102.  יבשוי 3, 96, 112, 150, 255, 00 6
 2..ךשוח 150. | הליפאו 96, 22: 0:6 4.  רחשב קווחוס 66
 -- יחשכ 9. שורפ 30, 72. )3, 112, 120, 145, 159 6
 178,224, 226, 228, 262, 251, % 260, 270 ; זותוס 4 ; סו

 113 -- ש קת. 140 116 -- סורפ 4 לע -- רובת לע
 שבוצעו בר םכע , 96. | והומכ 23, 72, 93, 1,
 1 0, 154, 168. 182, 245. 8 260, 264, 27ז 4,284. וירחאו

 -- וירחאו והינכ| 5- ףסי 7 126 -- ףיסו* היהי 96 -- ףיסי
,224 ,221 ,201 ,108 ,182 :154 :139:150 ,112,115 ,93 

 253, % 264) (סעפ6 ף1,113. | תינש 7% ---תונש 40,228 ; תו
 201. רדו רד 1, 20, 30, 93, 102, 150, 159, 182, 224.

 רודו - -.- - אל ,41-
 וירחאו 1%-- ירחאו 9. ןגכ קוגוחס ןנב 141. | הממש -- המש 4. וירחאו - - (9 ) - - וינפל , 24%. הלבא -- טהלת

 126. | הסלפ זק, 20, 93: 139, 150, 154: 249, 1-
 4. םכישרפבו 2 ; קזגמס 72.  ןוצְךי 2, 30, 82, 22+-

 ו
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 ! רהציו שורית סכיבקיה וקישהו רב תונרגה ואלמו 24.

 קרבראה ללכא רשא םכינשה זרא שככל יתמלשו 5
 יתחלש רשא רודגה יליח זכזגהו "ליסחהו קליה

 שש תא סשתללהו עובשו לוכא שכתלכאו : ססכב 6
 אלו אילפהל טשככמע השע רשא סככיהלא קדוהי

 לכארשי ברקב יכ. שכתעדיו : םלועל ימע ושבי 7

 ימע ושבי אלו דוע ןיאו שככיהלא הוהי ינאו ינא
 | :זכלשב

₪ 

 רשב ללכ לע יחור תרא ךופשא ןכ ירחא קד'הו 2

 ןומלחי תומלח םככינקז שככיתנבו םככינב ואבנו
 לעו םסכידבעה לע םגו :  ואר' תוניזח םככירוחב

 יתתנו : יחור תא ךופשא המהה םכימיב תוחפשה 3
 : ןשע תורמתו שאו כד ץראבו סכימשב סשכיתפומ

 כו אוב ינפל שפדל חריהו ךשחל ךפהי שמשה 4

 םכשב ארקי רשא לכ היהו : ארונהו לודגה הוהי

 המילפ היהת זסכלשוריבו ןויצ רהב יכ טלמי הוהו

 ::.ארק הוהי רשא םכידירשבו הוהי רמא רשאכ

 ער

 6 ןספצב

 : טפכיהלא הוהיל ךסנו החנמ הכרב וירחא ריאשהו
 15 ! קדרצע וארק סכוצ ושדק ןויצב רפוש ועקת

 16 זכיללוע ופסא סכינקז וצבק להק ושדק שע ופסא

 ! הדתפחמ הלכו ורדחמ ןתח אצי :כידש יקנויו
 17 הוהי יתרשמ וכינהכה וכבי חבזמלו כלואה ןיב
 ךהלחנ ןתת לאו ךמע ללע קדוה' קדפוח ורמאיו
 היא שכימעב ורמאי המל שכיוג שכב לשמל הפרחל
 18 : ומע לע למחיו וצראל הוהי אנקיו : שהיהלא
 19 ןגדה תא שככל חלש יננה ומעל רמאיו הוהי ןעיו
 סככתא ןתא אלו ותא שתעבשו רהציהו שוריתהו

 20 טככילעמ קיחרא ינופצה תאו : שיוגב הפרח דוע

 טכיה לא וינפ תא הממשו היצ ץרא לא ויתחדהו

 לעתו ושאב הלעו ןורחאה שכיה לא ופסו ינמדקה
 21 ץקרמדא יארית לא + תרושעל 'רידגה יכ ותנחצ

 22 וארית לא ! תושעל הוהי לידגה יכ יחמשו יליג

 אשנ ץע יכ רבדמ תואנ ואשד יכ ידש תרומהב
 24 ןליג ןויצ ינבו : שכליח ונתנ ןפגו קדנאת וירפ
 הרומה תא שכל ןתנ יכ שכיהלא הוהיב וחמשו
 : ןושארב שוקלמו הרומ זכשג םככל דרויו הקדצל

200 

 ץ ב תי ₪ 0 כ

 ןושארב -- הנושארב קו1ומס 244 -- ןושארכ 355, !סזו6 4.
 24. תונרגה תא 99 -- ה קמתגס ד 128.  םביבקיה קננתנס 5 1.

 שרית 30,76,111,150,154,155,181.224, 5, 604,

 2%. יתמלישו 95. = תא -- הבראה תא 30. = םבינשה --- ש קעזמס
 יִנ. רשא ;80. הבראה תא 30.  קליהו קממוס 3, 96 -- תאוה
 תממס 128.  ליפחה 18, 72,111,145,140,150, 182, 6

 210, 224, 22%, 228,666.  ליח 24% --ילח 95. לוד 1.
 יתחלשו 85 -- יתתנ 40. | םכהב 9% -- םבכל

 26. לבא 4, 80,126, 177, 253, 258, 200,204. | עבשו 6 1722

 177,253, 258,260. | םבתלליהו 95 -- םכתללחו ננס 158.
 תא עו 72.  םכש ,זגצ.  הוהי -- הוהי ישדק 99. | םכבמע
 ' השע < 95. | השע ,161.  אלפהל גף. | אלו כ. זג/ 140--
 ו . 18. 72, 4- ושבי \ 80 -- ושובי 30, 89, 91, 96. 1

.4 ,258,270 ,223 ,191,196 

 27. 00. 23 25 לאורה 0

 אלו (טק.146. 140 -- ו \ 03, 150, 201, 244, 4.

 89, 90, 111,181,1ף1, 223, 240, 249, 258, 0 204

 ןיא 18. 4.
 ושובי 'ז7, 2

 (2סב ו תט גז 687. 2, ק6ע קזסאנוב8 5 60תגת900, 0. (ף6 20 תת
 640.2; 1ם 270, 055, 656 4

 1. היהו סע יהיו 1. | ןכירחא 1, 30,155, 158, 150,198, קס,

 224, ךפשא 4: 30, 72, 89, 113,141, 173, 178,182, 2

 258,260, 264. | תא , 10,180. םבכינב -- םככינ(טק. 18 4

 םככיתונבו 17, 29: 67, 92, 99, 100, 112, 11, 126, 130 14

 161,105, 210, 242, 252, 264, 271, 283, 00 ; קנ!ס 82--- םככתונבו

 260: = םבכיניקז 150 --י , 126. | תמלח 72 -- תומולח 30, 6
 112,111,116,1%0,1%4 -- תמולח . ןומולחי 2 1

 150154 - 6 ןמולחי 3. םככירוחבו 178 -- ו ,6) 200.

 ן-רונוזה 1,2,17, 23, 20, 30, 72: 91: 93: 94:96, 102,112,

8 ,227 ,226 ,22% ,178,224 ,172,173 ,126,149,154:159 ,116 

22 71 ,260 ,204 ,260 ,258 ,253 ,252 ,251 ;249 ,246 :245 :243 

 קוותס 141 -- תונוזחו 150. | וארי -- ןוזחי 40 -- ןוארי 7.

 2. םבנ 126,160.  לע--לכ ףַּג. | תוחפשה לעו -- תוחפשהו 1:

 תחפשה 89. | שבימיב --םכ 112.  ךפשא 1.4, 29, 8

.200 4 ,260 ,258 ,253 ,252 ,226 ,224 ,172 ,102,113,139:150 

 3. םכיתפמ 4. 20, 67. 59, 94, 102, 113,115, 72 245.

 שאאו 6. ז-ררמתו 126, 141, 154, 224 -- תורמיתו 9

 100, 101, 102, 11נ,116, 140,139: 144: 155, 172,173,176,5

 210, 225, 227, 243, 245, 246, 271 2, 2881, 280, 300 7' ; קז!תוס

 24,128 ; (0ע:6 1 \

 4. ךשוחל 28 -- ךשחל רואל ּוקָּג. | חריהל ָ- א םכדל , 6.
 אוב -- ו \ 2: 4, 17: 29: 89: 9.112 ,,ָ,,78%

,271 ,260 ,204 ,260 ,258 ,253 ,251 ,224 :182,105 

 5.. ארקי . 72. | יכ קזננגס יפ זז 5. | הוהי רהב 112.  שבולשורובו
 96.  הטלפ 89,93:113,139.253,258,260. םבידרשבו

 160, 240, 288 -- םבידירשכו קחותס 72. | ארוק 3,72: 80, 56 2

 116, 126,150, 150,191, 172נ 178) 249; 252, 253, 28, 260 4

 260, 271 /, ךסס ; קנוותס

 14. לכו 2,170 ; קס 178. | עדי 94, 4 בושו 0. 136,158.156.,3,96 הערה -- (15) -- לאו 9 6.
 ;-בחינו 72,93,96. | םביהלא ריאשהו 18. | וירחא , 30. | החנמ ,

 126 -- החנמו 96, 150 5
 16. רפש 6 וארק -- וערק 4.

 16. ופסא - - - - םבע , 182. | ושדק -- וצדק 30. | םביניקז 6

 191. םכיללע 80, 99,111,172, 173 -- םכ 76. | יקו 2
20 .99 :93 ,82 ,80 ,67 ,40 ,20 

,2 ,240 ,227 ,224 ,1777 ,176 :175 ,173 ,170 ,168 160 ,158,150 
 243, 252 270, 271 4, 288, 300, 6002 -- 'קני 150. | ירדחמ 2.

 התפוהמ 4 17: 89: 93, 90: 109. 112, 136, 150, 226, 245,
 200 קועוגובס 82,141 -- !תפחמ קעענגס

 17. הבזמהו קזומוס 139 -- ו \ 294. | וכבי קזגמס וסבי 1
 תב וב. הסח גוש. יהוה" 126. 7 תלהנאא

 לושמל ף3,111,994--לשמלו 159. ..=םומעב -- ב ו 1

 םכימעה 294. = = היא -- אנ היא 30,109. | 'יהיהלא קוס 1
 18. לומזדיו 72, 93; 112, 126. 106, 260, 283, 202, 681 ; 06

 14 לע 7
 10. .ןעיו 01 -- ןעי למחיו 80 -- ןע 02.12" 196.  חלוש 6

 ף6, 112, 161,251 2: 202. . תא .סס2. שריתהו
-- 260 ,28 ,2% ,2%2 ,224 ,159;181 ,158 4 :141 ,94 80 

 שוריתה תאו 17, 96. 251 -- שריתה תאו זנז -- שוריתה תא 2

 244 -- שוריתה 182 -- שוריתאו 95. = רהציו 145 -- רהציה תראו
 7 6 242 1. ותא םבתעבשו 218 4. תםביתעבשו 52

 182. ותא ,170 --ותוא 96,173,252. - ןתא 4
 דוע שככתא -- דוע םככתא דוע 115 -- טק. 1. הפה =

 בער תפרח 140. 2 68: -- בער הפרח

 20. ינפצה 177;18,89:161. - לא 1%-- תא 244. | היצ
 ויתמשו 1. לא 2" םעממס תא 2. ינומדקה 1, 2. 3.23, ף4 -- הייצ 244, 245. | תא -- רשא 150 -- לא וומס 72, 99 --

 7 . זס 1 , 
14 :245 ,244 .243 ,228 ,227 ,226 = 6 2 

 258, 200, 0% 283, 294: קזנתס 141.  ופכו , 223 -- !פוסו
6 6,,,,ָ,, ,109 ,96 :95 :99 :72,776 

 141 3 06 24. ןרחאה 8% הלעו -- ח 223. . שאב 268, 200, 264, 260: 270, 271, 27, 283, 284 286, 280, 202 : קונוס 1 4,159. 7: 179, 106, 210, 224, 22%, 226, 241, 0% 37
 -- ושאו 6. ותנחצ .1- לידגה -- הוהו לידגה

 21, ססת., 72,76.253. יארת 10 2009
 126, 144, 150, 269, 3001, ילג 4 הוהי 85. | הפ

 לא ג6 וארית 60. 22 \ 204.
 22. וארת 20, )5, 1 681 -- יארית 6
 90 170 דרו ק,180 זֶקָּבג --דרו 80,113,126.  הרומ 2 23. כבל ןתנ יכ ,178. = תא , זוג -- 0ק.5 2. הרמה 4 115, 2443 קוומס 150.  הניאת 76, 109, 136,139 -- הנאתו ג.

 גג. 140 -- הר 23, 9: 1 116, 150, 151, 154,
 223, 224, 5% 600 11, ג קזותס 172, 5 ה תק. 8. 6

 ו הרומו 601 -=) \ 80,170 ; קזנתוס 2



 כ ג ץ.זצו

 תחנה המש וצבקנו ביבסמ שכיוגה לכ ואבו ושוע 1
 טפשוהי קמע לא זכיוגה ולעיו ורועי : ךירובג הוהי 2

 וחלש : ביבסמ שכיוגה לכ תא טפשל בשא זכש יכ 3
 וקישה תג האלמ יכ ודר ואב ריצק לשב יכ לגמ

 קמעב זכינמה כינמה . שתער הבר יכ םכיבקיה
 שמש  :ץורחה קמעב הוהי כו! בורק יכ ץורחה 5
 ןויצמ הוהיו :  שהגנ ופפא םכיבככו ורדק חריו 6

 ץראו םכימש ושערו ולוק ןתי םכלשורימו גאשי

 סכתעדיו : לארשי נבל זועמו ומעל הפחמ הוהיו

 התיהו ישדק רה ןויצב ןכש שככיהלא הוהי ינא יכ

 היהו : דוע הב ורבעי אל סכירזו שדק שכלשורי 8

 הנכלת תועבגהו סיסע שכירהה ופטי אוהה םכויב
 תריבמ ןיעמו םימ וכלי הרדוהי יקיפא לכו בלח

 קכירצמ : םיטשה לחנ תא הקשהו אצי קדוהי 9
 סמחמ היהת הממש רבדמל סכודאו היהת הממשל
 הדוהיו. : שכצראב איקנ סכד וכפש רשא הדוהי ינב

 קכמד יתיקנו :רודו רודל םלשוריו בשת םכלועל 1
 ; ןויצב ןכש הוהיו יתיקנ אֶל

 6 זצו ו 201

 ז בושא רשא איהה תעבו המהה םימיב הדנה יכ
 2 לכ תא יתצבקו : שלשוריו הדוהי זרובש זרא

 יתטפשנו טפשוהי קמע לרא יתדרוהו םכיוגה

 ורזפ רשא ילארשי יתלחנו ימע "רע שכש םשכמע
 4 ררוג ודי ימע יראו :  וקלח יצרא [ראו םכיוגב
 : ותשיו .ןייב .ורכמ .קרדליהו .קדנוזב דליה ונתיו
 4 תשלפ תולילג לכו ןודיצו רצ יל שתא המ םכגו

 שכתא םכילמג פאו ילע סכימלשמ שכתא 'לומגה
 ף רשא |! סככשארב םשככלמג בישא הרהמ לק ילע
 סתאבה סיבטה ידמחמו שתחקל יבהזו .יפסכ
 6 זכתרכמ זכלשגרי ינבו הדגהי .ינבו + םככילכיהל

 7 ,יגנה : שכלובג לעמ שכקיחרה ןעמל כינויה ינבל
 קדמש ושכתא םשכתרכמ רשא שוקמה ןמ זשכריעמ
 8 .םכינב תא יתרכמו : שפכשארב םשככלמג יתבשהו

 םביאבשל ספורכמו .הדוהי ינב דיב שככיתנב תאו
 9 תראז וארק :ירבח .קרוהו וכ, יקוחה יג לא
 ולעי ושגי כירובגה .וריעה המחלמ ושדק םכיוגב
 ג0 זרובְּרהל םעככיתא ותכ : הדמחלמה ישנא ללכ
 : ינא רובג רמאי שלחה כיחמרל םסכיתורמזמו

 הם ות ו 6 דם ו

 המחלמ 6.
 ככה 7221 דק, ד6 20 82

 200 : !ס1%6 89 -- םםכתיא 4

 ושגי , 201 ולעיו 7.
 10. ותוכ 0-2

 םככיתיא סב, 150 4
 .םככיתרמומו 1: 2: 3: 4: 17: 29. 67, 82, 94, 99; 100, 101,102,1זג,

15 10 128, 120 41, 150,154, 101 22 5 210. 

 212, 243, 2ף1: 253, 258, 260, 204, 270, 3001. | םכיחמרל<-|מ

 קזגנגגס א 4 רוב

 ואובו 96, 100, 5% 4 זז. ןשע 30, 145, 161, 14

 ךירבג 1, 172,192, 224- וצבקנו קוס ובצקנו

 12. ורועי \ 253 -- ורעי 2, 93: 96. 141,155, 172, 1736

 246 -- ורעיו 4. * םכיוגה 1%-- םכיוגה לכ 150 --ה טק 7 10

 --ה,182.  םבש --המש 6%8. | בישא קממס 126. | טופשל
271 00,178 03,112.1 :17 ,2 

 -- 70 ביבס ף1.

 13. לשב -- לקל 150. | ואוב 6.

 89 -- וקישה יכ
 14. םבינומה םכינומה 2, 3: 4, 17, 235 % 20 - 77 2

14 41 ,111 ,112 ,101 ,100 ,99 ,96 ,94 

5 2 ,172,175 ,161,168 5 ,154 .149,150 

 תרא -- לא 17. לכ, 6

 וקיש !ה -- וש טק. 1

,4 ,250,251 ,240 ,246 ,245 ,243 ,242 ,230 ,220 ,210 

 258, 260, 270, 271 4, 28, 2881. 200 11. קמעב :*--ב

 טפ,עג5 93.  ץורחה - - - - יכ, 245. | ץורחה ---- בורק ,
 םכוי , 28- ,

 15. םביבכוכו 2, 23:,17: 24, 29, 10; 67; 72, 82, 89,

 ןסס,1ס:,112, 112, 1זס,116,120,130, 130, 4ז) + 5

210 7 8 0 7 ,172 ,161,168 ,159 ,158 ,154,155 

,26 ,4 271 ,2%4,270 ,252 ,251 ,250 ,24 ,246 ,245 ,210 ,226 ,224 

 ס0 1 -- אאא םביבכוכנו 4 םכהננ -- םכהננ תבגה ונ +4---
 םבהגונ 1: /

 16. הוהיו ג%--ו 2" קזנתס ן 96. םכילשורימו +, "3

 1 ,9- םבימש טופ 17 -- שמש

 זֶל. ינא , 195. . םבכיהלא , 89. | ןכוש 17
 90, 2. םםכילשורי +, 6-

 שדק 2" 61 שדוק.

 18. תרעבגהו 9.

 -- ןיע 30 -- ץרא 3.

 ולכ 5,

,72 

 שדק םכלשורי התיהו 515 17,
 םכירזו לגני -

 ןיעמו 72,112,226. | אצי, 2:1. | לחנ

 םביטישה 11 -- םכימשה 1
 19. םבירצמזכ המשל ן, 24,140 ;: תטתס 1.

 היהת - - 5 יקנ 29, 72.96, ,

 םכצראמ ף6 -- םככצראב 60 .

 20. שבלעל 1542 םכילשוריו 6 רדל ,2

 1 2 -- דודל 0. רדו 1, 99,103,154,158, 14

 21. יתקנו 72,96, 112,150. אלו 96. יתכנ
 ןכוש 17, 72, 112,150, 172, 260,

 שכודאו -
,54,178 

₪ 

 1 הנה 6. 2 -ישכהה 29.- = אוהה 2,901, 03, 101,

 182,224,15%: קתאהס 67,128. | רשא , 7, 30,03,141,145--

 םופ 158 3- בישא 72, 89, 03: 96, 112, 116, 116, 126.
 160, 154, 159, 161,175, 210,224. 240, 240, 2%0, 2ף1, 253, 4

 260. 71 6%9'ק ; קוומס 201 -- | , 4 תא 30.  הדוהי

 -- הדוהי בש + םבילשוריו 4.
 2. םביתצבקו 253. | םכיתדרהו 24, 159 -- םכ \ 29 -- דרו .
 צג. 290. | איתטפשנו 99 -- תח; 96. | םבימע 96. | לארשי , 0

 06, 113 -- 6616 4. םכיוגב םזגומס םכהב .

 2- לאו קעומוס תאו 18 - לעו 189,180 1. ימע . 2.

 דליה קונוס דלוי 99 -- דליה תא 264, 271, 5 660 2. הנוב

 161 -- הנוזכ 9, קענמגס ןייב
 ה 0 רצ לכ קככ דד? נז 179, 260.06 ]דיפו
70 .182,105:226 ,172,173 :159 :155 :154 :141 :94 :80 ,20 

 -- ןדצו :76.  תרלילג 1,102,154. - למגה 5 145-
 ו כטו דר92ב | כא 802 92115980, 201,227.

 םנתא =בילמג -- םבילמג יקעז םםתא 40.  םכילמוג 17 6
 112, 201 -- םבימלוג 6 םכתא ,. 72 -=-- כ \ 119 --- םכתא רשא

 226. | הרהמ -- הדוהיכ 96. | בושא קוס 4. | םככלומג 17,

155 ,150,154 ,115 ,112 ,94:96 :93 :50 :72 :30 :20 ,24 230 
0 ,258 ,254 ,253 ,225 ,224 ,201 ,108 ,182 ,178,180 ,159:173 

 279: 4 296290 ; קנותס 113,141.  םבכישארבע 5

 5. רשא ,ז7. | 'פסב סע םככפסכ 96. = יבהזו -- כבהזו 4

 הידמחמו 7. כ בוס הו 2 כ 20 20 0 2.

2 210 ,182 ,178 ,150 ,158 ,14 ,144,150 ,126 ,116 ,102,112 

 245, 21: 252, 251: 258. 260, 264, 260, 271 4 ץצגתס 2

 141.  םבםיתאבה 182-- םכתאבה הל 1. ומככילבהל ו
 182, 19% -- םכלכיהל 96 -- םככלביהל 1,340 0, 5

 227, 291, 204, 270 -- קונוס =בבלבהל 4 -- םבבלבהב 10

 שכבילביהב 8-
 6, םבילשורי 96 =- הוהי קחותס 126. = םכינוויה 17, 93: 96, 4

 -- סוס םכיניה 89. | םבלובג 06 םכלומג 82 -- ב טק. 1 4.

 7- םבריעמ 1076 םכירעמ 93 -- כדיעמ קת 5. םכתא

 סט 336 -- םכתוא 112, 144, 202, 264, 260, 288 1: קתותס 130:

 086 82. | המש -- םבש 96. | יתובישהו 0, 112,139, 168, 12
 245; 246, 264 -- יתבישהו 72, 8, 113: 150,155, 172,178, 4

 242, 268,260 ; קזוומס 82 -- יתובשהו 17, 67, םככלומג 2,

,+ ,126 ,112 ,06 :94 :93 :80 :82 :72 ,20 .24 ,17 

 2 108, 201, 224, 220, 2%, 258, 260, 200 ; קענתס 2

 141. םכבבישארב 227, קזומוס 4 ; 106 4

 8. םבתרכמו 30, קצוגגס 116 --יתררכמו 14% -- יתתנו 1, 4
 םככיתונב 2, 17: 67: 93: 99, 100, 101, 112, 126, 110, 139, 2

260 ,264 ,262 ,242 ,230 ,210 ,182 ,176,178 :172,175 ,161,168 

 271, 283, 100 '1 ; קעונגס . םכרכמו 89 -- כ

 םביאבשל -- א ,
 ף. וארק -- וברק 159. = הילע ושדיק 0

 ;םירוביגה 17.96  -ה 3 -)

 וריעה -- וזיעה

 א 115:141ג 199: 172,182, 4



 לש 6 א ו מ 6

 השלש לע הוהי רמא הכ : הרצב תונמרא 3
 לע ונבישא תגל ץרעברא רעו ןומע ינב יעשפ | =

 : כלובג תא ביחרה ןעמל דעלגה תורה םכעקב
 קדיתונמרא .קרלכאו דבר זרמוחב שא יתצהו 4
 ךלהו : הפוס םכויב רעפב המחלמ זכויב העורתב 5

 : קדוהי רמא ודחי וירשו אוה הלוגב שכלמ

 סי עי

 העברא לעו באומ יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 1

 : דישל שודא ךלמ תומצע ופרש לע ונבישא אל

 תמו תוירקה תונמרא הלכאו באומב שא יתחלשו

 יתרכהו |! רפוש 'לוקב קדעורתב באומ ןואשב

 : הוהי רמא ומע גורהא הירש לכו הברקמ טפוש

 לעו הדוהי יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 4

 הוהי תרות תא שכסאמ לע ונבישא אל ;רעברא

 וכלה רשא זכהיבזכ םכועתיו ורמש צל ויקחו

 הלכאו הדוהיב שא יתחלשו ! טכהירחא שתובא

 השלש לע הוה רמא הכ |! שכלשורי תונמרא

 סכרכמ לע ונבישא אל העברא לעו לארשי יעשפ

 לע זכיפאשה : ילענ רובעב ןויבאו קידצ ףסכב ל

 שיאו וט' םכיונע ךרדו שילד שארב ץרא רפע

 ; ישדק שש תא ללח ןעמל הרענה לא וכלי ויבאו

 קכישונע ןייו חבזמ לכ לצא וטי שכילבח םכידגב לעו 8

 9% שר

 ם 6 10 א

 נז. וניבשא < 260 --' , 158. | ברחכ קומס 11%. ומחר 249

 82, 172:173: 243; 269, 270 -- קמתס וומחר 1. ףורטיו 2,

 89,96,139,182,246. | ותרבעו 128. | הרמש -- הממש %
 חצנל קוגמס 1.

 12. תרנמרא 1, 80,126, 154 -- היתנמרא

 13. ןומע ינב -- באומ 30. = ינב ;96. = לע 27-- לעו
 תורה -- ירה 39 -- תורח 6. ירדה סדק -=--ל יז

 םכלבג 0.

 14. יתצהו -- יתחלשו 224 -- יתצחו 96. | שא 25 6

 היתנמרא 2, 10, 82, 80: 03, 94, 105, 1 154: 224, 252

 28. - רעסב -- םכערב 168 -- דעסב 4--- רעסב 16600

 1%. ךלהו ; 139 -- הו טק.:35 ף1ז. | אוה , 150 --אוהו 1.

 וידחי 72: 93: 90, 224, 2ף1, 258, 4. רמא -- םכאנ זה

 באומ -- הדוהי 149 =-- באומ לארשי 4.
 אאא ךלמ 1. | רישל , 96 -- דישב 24% -

 1. יעשפ | 0.
 זירומצע , 126, 4

 דיסל 22%.

 2. רנמרא 89 -- היתונמרא ז 0.
 לוקבו 40. 144, 150 -- לוקו 2, 4.

 3. שס. 145. | טפש 10,270 -- קותס םפשמ 178. לכו--

 לכו הוהי 2. ברהא 3, 17. 30,72, 80: 94, ,

 1 ,,,,,ץ,,,72 253: 258, 260, 264 ; קענתתס

 4 המע 246 -- הברקב ומע . תואבצ הוהי 6.

 4. הדוהי -- לארשי 150.  .העברא -- העברא אל העברא 5%.
 םכסאמ -- ם 2 תא \ 93, 271 4,400. | ויקיחוו 6.

 אל 2"-- אלא 96. - םםעתיו 9 252. םםהיבזכב 4.

 םכתבא 1,20,72,89,102,116,141,150,154,155,159,178

 243: 245, 246, 253, 258,260 -- םבהב םכתובא 4.

 5. הדוחיב -- ד טק.185 20 -- הוהי ףסָּג. | םבילשור ,6
 6. הוהי ינדא הנבישא 60 8. רובעב

 7. םביפאושה 112, 12%, 226,2%8,260, 264, 32% 7 2

 437: 442; 461, 526, 530, 590, 598, 617,622 -- םביפשאה 2.

 לע ;96. | רפע ;129. | םבילד שארב , 72. | םביונע --ו ,7
 -- םביבנע 4. שיא 20: 72, 76, 93,141, 1, 6

 201, 204, 4. ויבא 24- לא -- תא 0.

 8. םבילובח 17.19, 29 ,,,
 1ו2,116,116,16,1:0101,164, 175,

 198. 224, 244, 246, 240, 241, 2044: קזותס 04, 77, 2520 6

 לן 0.1400 לא 124. | םבישנע 159 = ₪ 125

 תרוירקה קנת הירק 6.

 ! היתנמרא הלכאו הזע

4 1 

 רשא עוקתמ זכידקנב קדיה רשא סומע ירבד
 ימיבו הדוהי ךלמ קריזע ימיב ללארשי לע ?קרזח
 ! שערה ינפל סכיתנש לארשי ךלמ שאוי ןב סכעברי
 2 ןתי שכלשורימו גאשי ןויצמ קדוהי רמאיו
 ! למרכה שאר שביו זכיערה תרואנ ולבאו ולוק
 4 העברא לעו קשמד יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ
 : דעלגה תא לזרבה תוצרחב םשוד לע ונבישא אל
 4 : דדה ןב תונמרא הלכאו לאזח תיבב שא יתחלשו

 5 ןוא תרעקבמ בשוי יתרכחו קשמד חירב יתרבשו
 רמא הריק םסכרא םע ולגו ןדע תיבמ טבש ךמותו
 6 יעשפ קדשלש לע ;דוהי רמא הכ ; קדוהי

 תולג סכתולגה לע ונבישא אל העברא לעו הזע
 תמוחב שא יתחלשו |! םכודאל ריגסהל קרמלש

 דודשאמ בשוי יתרכהו
 ןורקע "לע ידי יתובישהו ןולקשאמ טבש ךמותו
 ; קדוהי ינדא רמא שכיתשלפ תיראש ורבאו
 9 העברא לעו רצ יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ

- 

 סס 4

 זכודאל הדמלש תולג םכריגפה לע ונבישא ול
 10 תמוחב שא יתחלשו : שיחא תירב ורכז אצלו
 11 לע הוהי רמא הכ ! היתונמרא הלכאו רצ
 לע ונבישא אל העברא לעו םכודא יעשפ השלש
 ופא דעל ףרטיו וימחר תחשו ויחא ברחב ופדר
 12 הלכאו ןמיתב שא יתחלשו : חצנ הרמש ותרבעו

 ה ו

 1, 106116 גס ]1061 טז קגזפ קזש0600מ15 ; 112, 24%. | ירבד -
 טסא תו4]סצ, 66 סעת4ג68 ; 130 - לסא םסת תוגוסת 2

02% ,141,144 ,128,130 ,126 1016 ,100 99 ,96 ,82 

 270, 280 -- ,2) 2. הי םמידקונב 112,150 2

 270 -- סבירקנב 2 010000: 8).  עקתמ 2, 03, 96,172, 226. 13
 -- עוקתב 0. ימויב 4 תו 9% 2 0 182 -- וה'זע

 קזותוס 93 -- םכתוי היזע אלארשי 2.
 2. םבילשורימו 96 --' 245. = לק 159- | לבאו 116 -- ולכאו
 ןזגוהס 72, 245 ' 10716 0, תואנ -- ו ,7- םכיעורה 6

112, 115, 150,195, 253, 258, 260, 264; ]06 0 
 1. ונבשא 158. | םכשד 16:. | תוצוחחב 70
 וק1,172,178: קוס גָּגפ -- תצורחב 182,80,11%. | לזרבהב

 119 7 למרבה 7.

 4. לאהזה 72,172 -- לא הזח 30,195: 258 -- ה טק,14 2)
 1- היתונמרא 17. ןב -- תיב 4 רדה

 ף. בשי 17, 30: 79, 4 126, 226 ; קחונגבס 4. ךמתו
.200.4 ,258 .283 ,246 ,22% 2240 ,179 ,126 2 ,92 ,40 210 
 ולגו , 201. | םכע םכרא ₪ 30.  םכע קתומס דע 258. הירק <

 96--יבו200 י
 6. ישלש קוותוס %6- םכתלגה 89, 93; 6. המלש , ו
 המילש 4,72,91,150,172,178.  םכדאל 251,260 -- םכודא לא 6.
 7. יתחולשו קותוס 91. = הזע תמוחב -- הזעב 96. = תמחב 1
 הלכאו 58 110, | היתונמרא 4, 23, 20, 72, 1. )6, 112, 6

0 ,258 ,253 ,251 ,245 .243 :150,158,172,175,182,195 ,144 
 204, 271 200 1 ; קונתוס 82, 1289, 2.

 8. יתררבהו (סעצ66 126. | בשי 17, 80, 94, 126, 15 -- פוש 1.
 דודשאמ -- ש . 29--1 90 = ךמתו 10,101, 126, 172, 253,
 260,660. - יתבשהו 1, 20,126, 128 -- יתובשהו 23: 30:93:
 76 158,159,176, 201 -- יתבישהו 72, 80, 5% ו

 1 182, 210, 224, 2%2, 2%8, 260, 264, 00 ; קז!חוס 141 --
 --- ינובישהו 16:. | שכיתשלפ , 2.  רמא עמ 115. | הוהי ינדא --

 םביהלא הוהי 224. הוהי , 4.
 9. העשפ 6- הוצ 72.80, 112, דזלע 00

 סע 2%-- ופדר לע 253.  המלש 4,72,150, 172,178. | שבדאל
 220. תירב -- תיבה 1. םכיחא -- םכדחא 4

 ג0. תמחב 161, 2%2, 2%, 258, 260, 264 -- % זז 6. רוצ

 72.99.96, 1 150, 245 ' סת 13). תא הלכאו 253; 2589,

 264. - היתנמרא -1, 4, 24, 20, 10, 82, 80, 03: 94,

.0 ,2887 ,28 ,271 ,270 ,269 ,253 ,251 ,210 ,141,154 ,128 



 60 ג. 1. 2041

 ןככילע קדוהי רבד רשא הזה רבדה תא ועמש צ

 ץראמ יתילעה רשא החפשמה לכ לע לארשי ינב
 תוחפשמ לכמ יתעדי שפכתא קר !רמאל שירצמ 2

 : סככיתנוע לכ תא סככילע דקפא ןכ לע המדאה
 הירא גאשיה : ודעונ שכא יתלב ודחי סכינש וכליה
 יתלב ותנעממ ולוק ריפכ ןתיה ול ןיא ףרטו רעיב

 שקומו ץראה חפ לע רופצ לופתה : דכל שא 5
 ! דוכלי אל דוכלו המדאה ןמ חפ הלעיה הל ןיא

 היהת שא ודרחי אל וכעו ריעב רפוש עקתי שכא 6

 ינדא השעי אל יכ :! השע אל הוהיו ריעב הער

 ! כיאיבנה וידבע לא ודופ הלג םשכא יכ רבד הוהי

 אל ימ רבד הוהי ינדא אר" אל ימ גאש הירא

 לעו דודשאב תונמרא לע ועימשה : אבע 9

₪ 

8 10. 1 

 0 ירמאה תא יתדמשה יכנאו ! שכהיהלא תיב ותשי
 תצוה ןסחו והבג םכיזרא קדבגכ רשא- שהינפמ
 : תרחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו סכינולאכ
 10 טככתא ךלואו שכירצמ ץראמ טככתא יתילעה יכנאו

 !ירטאה ץרא תא תשרלי הנש םשכיעברא רבדמב
 11 ףאה םכירזנל םככירוחבמו זכיאבנל זככינבמ םכיקאו
 12 תרא וקשתו ! קדוהי םכאנ לארשי ינב תאז ןיא

 ; ואבנת אל רמאל שכתיוצ שיאיבנה לעו ןיי םירזנה

 14 הלגעה קיעת רשאכ סשככיתחת קיעמ יכנא קדנה

 14 אל קזחו לקמ ספונמ דבאו ! רימע קרל האלמה
 1% תשקה שפתו : ושפנ טלמי אל רובגו וחכ ץמאי
 אל סופה בכרו טלמי אל וילגרב לקו דמעי אל
 16 סוני םשכורע םכירובגב ובל ץמאו + ושפנ טלמי

 ! הדוהי שפאנ אוהה םשכויב

 ב תז₪ 560710 א

 בכורו .17, 112, 12%,

 394- ו 9 סוסה 018 14 ושפנ - - - בכרו , 4

 טל?זמי - - בברו , 70, 80 4 ושפנ תא 4. :

 16, ץימאו 1, 2, 1: 4 17, 10, 23 24, 72, 80, 93, 91, 03: 94, 6,
0 ,13,115: 112 ,109,110 ,108 ,107 ,106 ,101 ,99 

76 ,+ ,2 
 2 ו ,,+,,,70 222260

:279 7% ,270 ,260 ,264 ,260 ,2%8 ,2% ,252 ,247 ,228 ,227 

 254, 287, 288 1, 280, 200, 202, 294, 3001, 60%, 6%0.  םכירבנב

 50,110,111,170,172, 223, 224, 244, 260,270 -- םבירוביגב 17,

 107, 129,196 -- םבירבגכ 80 -= םכירובגכ 0. תםורע -  ו ג

 64. סוני ; 95 -- כונו 72, 4. םבואנ 0,

 1. רבדה תא -- הוהי רבד 40, | רשא ם₪ ף0. | 'ינב -- תיב 2

 17, 18, 10, 04, 05, 111, 110,150,151, 154,150, 160 תג. 3

 180, 182,106, 201,223, 244, 246, 251, 270, 288, ףסֶס, 601, 666 ;

 קוומס 115 ; תטתט 245 -- 'נ 100.14. 80, 01, 00, 141, 24 ---

 אינב 72 -- תיב תא 76. | לעו 7. לכ , 4. החפשמ 7

 יתלעה 1, 55, 107,108, 100, 125,120,136. 1, 196, 6
 2523: 260, 202; רמאל | 60.

 2. יתעדו 17. לכ 107. | תחפשמ 4, 10, 76, 80, 91, 93, 5
24 ,4 ,260 ,253 ,244 ,101 ,182 ,150 ,150,151 ,136 ,120 ,106 

 רוקפא 17, 93:96, 107: 112, 126,136, 161, 176, 178, 16, 201,

 245; 249, 251. לכ ,109. | םבכיתונווע 96 -- םככיתנווע 1%4--
 ככיתונוע 17, 23, 30, 60, 67, 72: 76, 80: 93, ָפ, 1סז,,6

0,,,,,,,,?,, ,109 ,107,108 

2419 ,2 ,223 ,196 ,195 ,182 ,178,181 ,170,176 ,151,168 ,144 

 245: 251: 259225 0% 264, 271 4, 204, 184; קזותס 82, 0.

 3. וידזדי 18, 80, 93, 107, 129: 244, 268, 260 4.

 ח-- דעונ ְּ

 4. ולוק , 80 --ולק 19, 82, 100, 115, 172, 224, 4%4.  ותנעממ ,

 6 -- ותנועממ 1, 17, 24, 30, 50 7, 72 7% ב7 93: 94 9,

 ןסָק, 108, 10,110, ז11, 112,113, 115,125, 126120,

 ז51,154,158,16], 170,172, 172,178,181, 106, 201, 221,

,4 271 ,270 ,200 ,260 ,28 ,2%1 ,22 ,251 :249 :245 :244 :242 
 2ףס ; קזנוגס 177 --ו , 145 -- 06 'תנעממ 150.  םכא --ןיאב 17.

 5. 00. 107. | לפתה זו 4, 30, 50, 67, 82, 81, 80,ף1, 6
 9, 102, 108,ג1ז, 116, 128,12ס,110,136, 144,15ז,1:4

,244 ,223 ,182 ,181 ,178 ,176,177 ,175 ,168,170 ,199,159 

.4 260 ,258 ,2% ,252 ,20 ;249 

 96. | שקמו 4,113 -- ץקומו 4 הל --ול 269. | ןמ --לע
 126,  המדאה ץראה :50. | דכלו 4, 17, 23,330, 50, 828,
,+ 0 ,108 ,106 ,96 :95 :93 

 ודענ ז 72

 ץראה - ה 93 -- אץראה

 225, 243, 249, 252, 253: 259, 260, 264, 204, 394. | דכֶלי 42.

 40, 50, 80, 82, 80, 91, 93, 94: 95, 5% 106, 108, 110, וו,

 :ו3,115,12ף, 126,128, ,,

2% ,249 ,24% ,244 ,243 ,22% ,224 ,221 ,196 ,182 ,175,177 ,173 

 257: 258, 260, 264, 200, 204, 39+ קזווחס 172,

 6. רפוש -- ו , 283 -- רפושב ףפ. | םכא 2%-- םכאו
 224,  היהת , 107 -- ת , 199 -- הארת ו.

 הוהיו -- הוהיו אל םכעו 6.
 7. השעי -- יי ;80. | ינדא הוהי < 80, 106 -- םכיהלא הוהי 7,
 40, 72,181, 196.5 ינדא , 111,144 -- הוהי 8 הוהי -
 םכיהלא 12%. רבד ,196. | ודס ספ, 196, 28ָג, 294. | ןידבע לא

 -- וידבעל 109. לא -- לע ,%6

 הער 6. 4.

 ותשי -- חבומ לב לצא ותשי 2. .ושפנ 15 שלמי 1% קנס אבי 7.
 ף. יכנא %6- תא יתרמשה 5:8 4 ירומאה 17, 93. 4

 154, 202, 681. | םכבינפפ 9, 1

 244, 258, 260, 204, 6%ז ' קעומס <0,01,107 : תטתס 4-

 רשא , 0- הבוגב 172 20: 29. ק0, 02,112. 1195 110126

---- 264 ,200 ,2%8 ,240 ,226 154 ,150 ,139 ,146 

 קזוזמס הבוגב 72 -- קחתס הננכ 24% -- הבגב ן1ז -- םכימש הבגכ

 100. והבוג ןוסהו 1, 4, 17, 19, 23, 29, 10, 50, 60, 22
2 ,100% ,108 ,107 ,106 ,99 :96 5 :91 :53 80 ,76 

,154,168 ,100 ,120,136 ,126 2 .113 

,244 :249 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,106 , ,177 

 249. 241559 200, 264, 260, 271, 283, 204, 184; קזותס 04,130.-

 םכינלאכ 50, 76. 89, 94, 108, 100 151, 154, 1689 7

 סמ, 223: 244: 246, 294- םבינלאב 24% -- לאכ 182. | דימשאו ,
 ל-907, וירפ תא צ.

 10. יתלעה 1; 4,18,76, 95, 107,108,11ז, 116,125,

 161, 170 177, 226, 244 245. 264 202, 204 -- קזוחס תלעא 6.
 ךלאו 116, 129 -- ךילואו 40 111 -- ךרואו 86. | רבדמב .5-

 ץרא , 76- ירומאה 108,

 11. םבהינבמ 24% -- כ טק.246. 126 -- םככינבמ ץרא

 קביאיבנל 1, 2, 3: 4, 18: 19: 23, 20: 10, 50: 67, 72,76, 50, 83, 8
 ףז; 93: 959: )6, 100, 2 106) 107, 108, 10, 110,111 2

 וכ, 115,116, 125,126, 129,110, 136,148,149509
 155, 158, 168,170 75 176.ל7 178

0 ,251,258 ,252 ,24% ,244 ,243 ,242 ,210,225 ,201 ,196,198 
2 ,1 100 ,294 ,202 ,280 ,1 288 ,2833 ,278 19 .269 ,264 

 "6503 קנווס 24 94, 128, 139 290 -- םביעיבנל 180 -- םכאיבנל

 154. | םככירחבמו 120, 136, 154 -- םכהירחבמו 80 -- ,5-

 םביריזנל 1, 4: 21: 29: 30, 50, 72, 76, 80, 89, 93: 94. 95: 24
,+, 110 10 ,108 ,107 ,106 

2" +, ,8 1 52 :151.154 ,150 ,140 

0 ,2586 ,253 ,252 ,251 ,24 ,246 :245 :244 224 ,196 ,182,101 
 264, 271, 278, 283: 202: 294: 54% םתתס 141,177.  ףאה -
 ה 80 -- האה 17. ןיאא 107. - תאו ,6. ינב =-- ינקז 7

 -- תריב
 12. 00. ,111, | וקשתו קזומוס וכשתו 12%. | םכירזנה 7%
7 192 ,96 :95 :93 :89 ,80 ,76 22 :50 :30 ,29 ;23 ,18.19 

150 ,149 ,136 (,,,,, ,101 ,108 
,224 ,210 ,190 ,180,181,182 ,178 ;168,170,177 5% 

2 ,283 ,271 ,204 ,260 ,2%8 2 ,251 ,250 ,249 ,240 252 

 203 קועמס 94, 141 ג 10706 128,129, 4. לעו -- וזראו 400

 170,198. | םכיאבנה 22% -- םבאיבנה 144 -- םככאיבנ 20,
 םכיניוצ 2, 3, 17, 18.80, 96, 10, 109, 181, 196, 245 --'תיוצ 20
 רמאל , 40, 84 -- וס רמאל 112. | דוע ואבנת 96 -- ואבאנת

1 
 14. יכנא 76. קיעמ -- ק \ 182 -- אקיעמ ףַנ- | םבכיתחת --

 חה קוגוהס ע וָבס. רשאכ ,72.  קיעת -- קינעת 136 -- תא קיעת
 29. האלמה , 151 -- !סצש האולמה 107 --ה ן% טק.ז8< 5

 -- האילמה 196. | הל 06 הב 107 -- טז אל 129 -- ל
 רימע 1סְדְ, (סו<ט 9,

 14. קזחו ₪2. 3 -- רובגו 40. | וחוכ 4 196, 24% --
 וחכ תא 76. | רוביגו 809. 196 -- רבגו 28- | ושפנ תא

 10 14,15. טלמי - - (7) - - ושפנ 7.
 16. שתו. 15 16 9 244. 00. 106,224. | שפותו

 82,89,126,226. | תשקה 0. אל ג" פג 80 -- אלו |
 דומעי 112, 178 -- אדמעי טלמי אל 1", 168 -- למי אבי אל



 (. צו

 הנאצת סכיצרפו : הגוד תוריסב ןכתירחאו תונצב 3
 ; קדוהי שכאנ הנומרהה הנתכלשהו הדגנ הדשא

 ואיבהו עשפל וברה לגלגה ועשפו לא תיב ואב : 4
 רטקו : שכיתרשעמ זסכימי תשלשל שככיחבז רקבל 4

 טכתבהא ןכ יכ ועימשה תובדנ וארקו הדות ץמחמ
 יתתנ ינא סכגו |: קדוהי ינדא םכאנ .ללארשי ינב 6.

 לכב שחל רסחו םככירע לכב םכינש :ןויקנ ככל
 זכגו = ! הוהי שכאנ ידע שתבש אלו םםכיתמוקמ ל

 סכישדח השלש דועב םשגה תא סשכמ יתענמ יכנא

 אל תחא ריע לעו תחא ריע לע יתרטמהו ריצקל
 תצל רשא הדקלחו רטמת תרחא קדקלח ריטמא

 זכירע שלש סכיתש וענו : שבית קרילע ריטמת 8

 קצלו ועבשי תלו כימ תרותשל תרחא ריע רצ

 ןופדשב שככתא יתיכה : הוהי םאנ ידע שכתבש ג

 זככינאתו  םככימרכו שככיתונג תרוברה ןוקריבו

 : הוהי שכאנ ידע שכתבש אלו םזגה לכאי סככיתיזו

 ברחב יתגרה םשכירצמ ךרדב רבד שככב יתחלש 10

 שככינחמ שאב הלעאו םככיפופ יבש שכע סככירוחב |

 יתכפה |: הוהי םשכאנ ידע שכתבש אלו םככפאבו 1

 קררמע תאו שדס תרא םיהלא תכפהמכ םסככב

 1. 23 א 4 00

 ירה לע ופסאה ורמאו םכירצמ ץראב תרונמרא
 זכיקושעו קדכותב רובר זרמוהמ וארו ןורמש
 10 קדוהי שפאנ החכנ זרושע ועדי קצלו | ! קדרברקב
 1:1 קדכ ןכל :! םשהיתונמראב דשו סמח םשירצאה
 ךממ דירוהו ץראה ביבסו רצ קדוהי ינדא רמא
 12 רשאכ ;דוה  רמא קדכ ! ךיתונמרא וזבנו ךזע
 ןזא לדב וא זכיערכ יתש יראה יפמ הערה 'ריצי
 תראפב ןורמשב םכיבשיה ללארשי ינב ולצני ןכ
 14 בקעי תיבב ודיעהו ועמש : שרע קשמדבו הטמ
 14 ידקפ זכויב יכ : תואבצה יהלא הוהי ינדא םכאנ

 תיב תוחבזמ לע יתדקפו וילע לארשי יעשפ ידקפ
 ו < יתיכהו :  ץראל ולפנו חבזמה תונרק ועדגנו לא
 ופסו ןשה יתב ודבאו ץיקה תיב רע ףרחה תיב
 ! הדוהי שכאנ שכיבה שםיתב
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 0 5 ל

 1 ןורמש רהב רשא ןשבה תורפ הזה רבדה ועמש
 זרורמאקד כינויבא תרוצצרה שילד רוקשעהד
 : קדתשנו האיבה םכהינדאל

 7 ג 5 ₪ 5

 251, 253: 258, 260, 264, 284 -- 4.400. תא 180 -- ה טק.

 0118885. 4. רהב -- ירהב 650 2. | תקשעה 243 ----

 תוקשועה 72, 90,112.  תרצצרה 4: 93, 243 -- תוצצרהו 12

 -- תוצצורה 6 112, 130 1% 201: 6 1- םםיניבא

 158 -- קמפ ויניבא 96. | תרמאה 30, 116, 140, 242, 284 ----

 תורמואה 93: 90 4 םכהינודאל 74.

 2. ינדא הוהי < 30,96. = הוהי טק. 148 130 -- םביהלא 1%

 ושדוקב םביאב \ 4. ןכתא 180. | תונצב , 201 ---

 תוניצב 17, 93; 96. 126, 224. | ןכתרחאו 116 -- םככתירחאו 93

 תככיתירחאו 145, 10:66 +. ת-רריסב 89, 126, 154,
 הגד 4

 3. הנמרהה 23, 90,102, ,,,,, 6
 243: 253, 258, 204,283 -- הנומרחה 160 -- הנומרעה 1

 4. ואוב 4. לאתיב 154. 155, 5% 198, 201, 224,

 לגלגב 93. | וברהו 30 -- וברח 96. | עושפל 72,06,161) 1%

 רקובל 283 -- ר , 72. | םכהיחבז קזותס 72. | תשלשל -- תשבל

 22 םבכיתורשעמ 96, 112, 140, 168, 176 -- =כ זס

 5. ץמחמ -- ץ קונומס צ יכ -- ן כ 4 ינב - ינב אָנ

 20 -- תיב 176 4. ינדא הוהי < 7. נא נר

 0. 2 ינא ; 91 -- יכנא 016 154 -- % ינא (640. ך )

 115. - םככלא 96-- ךל 6802. | ןוקינ 93 -
 במו םככירע לכב -- םככירעב ג. םכהירע 5.
 רפוחו 112. | םכחל -- םככל 14%,  םבפיתמממ 4
 159: 214, 243: 24% -- ' ; 93 -- םבכיתומוקמ 30, 72, 96, 112, 6

 168,178, 253, 260,264; קזגתס 2%2. | הוהי םכאנ --םככבבל לכב

 2 הוהי ינדא 2.

 7. ינא 1, 30 2 6 12 דועב , 96 -- דועב 1. יתרטמהו

 -- 493. לע 98 3.  תחא 2%-- תרחא 180. אל 1"--אאל
 82. | ריטמת 4, 30.96. = הקלחהו 30 -- תחא הקלחו 8.

 רוטמת -- ריטמא 182, קצנגתס 251 ; 107165 4

 8. וענו -- ע טק. 146 96 -- רשא וענו 14% -- אאא וענו 1.

 שולש 182, 0 לא קמומס לע 72. | תתשל 6, 6.

 ,סשכ 7 ידע 06 ירע 2

 9- יתכה 96,139, 258, 260, 264 -- 'תיכה כ 11%.  ןדפשב 4.

 ןוקריבו -- ו , 182.* .תרברה 283% -- תוברהו ףסָּג. | םבכיתנג 2

 159,176: 243, 252; 2%3, 2%8, 260, 283 -- םבביתונג 6 27

 םככמרכו 115 -- םב 14. םככנאתו 126 -- םככיניאתו 7, 0

6 ,254 ,245,251 ,227 ,226 ,178,182 ,113.144,154,158 

 264; קנס 141 -- םככניאתו 96, 9, 2 159, םכביתזו

 72, 159: 246, 282, 254 -= םבכתיזו 40, 96, 126, 180, 224 ---

 םככי תו תו ירע !סע% 24

 10. ככל 3. ךרדב -- ץהאב 30, 149; 159: 246: 494, 4

 גת. -- 7 10. עא 4 יתגרהו . םככרוחּב 93, 4

 יבש -- יבש שי 4.

 שואב 90, -

 זז. שת. | 4.

 תםנהיפוס !016 93 -- קעותתס םככיפוש 4
 םבבפאבא 6.

 תכפהמכ 1076 תפכמב

 96; 112: 215, 249: 253, 258, 260 ; קנווס 80, 0.
 םכודס 1,317,

 הרומע 17,

 2 :רוהי ינדא עבשנ

 טשככתא אשנו סככילע שכיאב זכימי הנה יכ ןשדקב

 8. הוהי - - - - - הירא 80. - גאש (סתוס גאשי 126. אל ו"
 ארי 93: 384 -- רי" 00.18 82 -- רארי
 הוהי ינדא --  םכיהלא הוהי 10,181, 196, 384. ינדא 9.

 אל 95- אל - - - - אר" ,7- אבניי קעגנתבס
 9. ועמשה 96, 245. לע ל 0.146 1:95. | תונמרא 17-- ו

 עומס יל

 72,154.  דדשאב 96 -- דודשאב שא 260. | תונמרא לעו \ 72.
 תונמרא 2"--1, 154. לע 27-- לא 146, םטמס 201. - ירה ,

 19% -- ירע 6 ןורמוש 89, 96,112 -- ן , 182. | רמהמ

 2%8, 260, 264 -- תומוהמ 1, 17.23: 10.72,

 126,154, 15972.7: ד ה כ 1 2 22 2202

 252, 271 4, 283 : קונוס 82.94.1390, 141 -- מ 2" טק.48 סז

 -= תומהמ 252 270294. " תובר \ ז7 - ) \ 242.,161-/ ו הכותב
 -- םכיבותכו תרבותכ 80. = םכיקשעו 168, 253. | הברקב ---

 הכותב 3.
 10. ועדי -- ואדי ₪. הודוכנו ז 20 ו ד 22 723000

 צץ 2 120, 130,154,161,1689, 2 זו

 210, 224, 225: 246.:243, 240, 252, 251,204 : קז1תס 4,128,141 ג
 !סעש6 140.  םכירצואה 2, 17, 22: 24,007, 82, 80, 03, 112, 02

2422 ,210 ,210 ,105 ,178 ,175,176 ,159,168 ,120 ,126 ,116 

 249. 252, 254, 258: 277, 290, 059.  דושו 420, ,,

 179, 181, 226, 258, 260, 264, םכהיתנמראב .72, 80, 2

 וסנ,102, 115 141,154, 150,168, 224, 227,241, 24% 252, 5%
 200 םכהיתונמראב - - םכירצאה , 5.

 11. .ינדא הוהי < 1, 4.20, 96. |  לוצ זצ2ו | בבסו 0
 176 הירהו 191-710 1723 0 7

158,159 :154155 ,149 ,145 ,116,126 2 ,102 ,94 
2 ,227,210 ,220 ,22% ,224 ,105,210 ,182 ,175,176 ,172 ,168 

7% ,200 ,288 ,270 ,260 ,264 ,260 ,259 :254 :253 249 ;246 245 

 601,602. | ךממ [טק. 45 19% -- ןואג ךממ 4. ךווע

 112, 224, 200, 270 --- ךזעא 4. רו בפו גיל, 0 ו 2 2 ב

 1006 ךיתנמרא 1, 30, 72, 82, 94, 102, 1(112,115,128,1,

,253 :224 .178 ,168 :155 ,154 

 12 הב ןכל 96. .הוהו ינדא 50, 1502 הערה 2
 לךבי-- לדכ 112 -- לידב 182. | ןהא 4:17:93, 224. ןכ 6 יכ
 82. .ינב -- תיב 40 -- ינ טק. 46 91. | םביבשויה 17, 96 22

 202. קשמדבו -- ק ,-

 123. ועמש עת ןורמש 182.  וריעהו 72.  םכאנ-- ם5אנ רמא

 182. | ינדא הוהי < 4. = ינדא \ 245 -- הוהי 116. | יהלא , 7.

 ן-רואבצ 17, 168, 175, 19% דד ת ,6.

 14. ודקפ 076 24%.  יעשפ תא 140.  לארשי -- םכיבשיה לארשי
 ןורמשב 0. | תדקפו 11%. ' תהבזמ 94,115: לאתיב 5
 1 58, 15 168 05 10 !סתנק6מ 198, 201, 224,264. = לא -- ןוא ₪

 [רנרק 154, 0- ולפי 93. :

 1. יתכהו 8, 126, 161, 168,252, 264, 271, 270, 284.  ףרוחה

 17:72.03,712כ 113, 259, 1 תיב לע ףרחה פ₪ 80.

 ג. רבדה תא 1, 4, 23: 80, 15ח 168, 224, 225: 227, 240, 0
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 המיכ השע !והינה ץראל הקדצו טפשמ הנעלל 8

 ךישחה זדליל :כויו רומלצ רקבל ךפהו ריסכו

 קדוהי ץראה ינפ לע םככפשיו זכיה ימל תצרוקה

 : אובי רצבמ לע דשו זע לע דש גילבמה + ומש

 שכימת רבדו חיכומ רעשב ואנש

 יתב ונממ וחקת רב תאשמו לד לע םככסשוב ןעי

 זכתעטנ דמח ימרכ שכב ובשת אלו זםתינב תיזג

 טשכיעשפ סכיבר יתעדי יכ + שני תא ותשת אלו 2

 5 = 0 כ

 .םינויבאו רפכ יחקל קידצ יררצ שכיתאטח םכימצעו

 שכדי איהה תעב :ליכשמה ןכל ! וטה רעשב 3

 ןעמל ער לאו בוט ושרד | ! איה קרער זרע יב 4

 רשאכ םשככתא תואבצ יהלא ;דוה' ןכ יהיו ויחת

 רעשב וגיצהו בוט ובהאו ער ואנש ! שםתרמא 15

 : ףסוי תיראש תואבצ יהלא הוהי ןנחי 2/7 טפשמ

 לכב ינדא רואבצ יהלא קדוהי רמא קדכ ןכל 6

 וארקו וה וה ורמאי תוצוח ילכבו דפסמ תובחר

 זכימרכ לכבו :יהנ יעדוו לא דפסמו לבא לא רכא גל

 זכיואתמה יוה ! הוהי רמא ךברקב רבעא יכ דפסמ 8

 שם סו וס א 2 5

 8. השוע 96, 112 -- שעה 4 המיכ -= יכ 00.78 2.

 ךפוהו 96, 112, 252, 258, 260, 264 -- ךיפהו 1. רקובל --

 הלל 271 253, 258,260, 271 4, 28 ג,

 602 ; תטמס 224 -- הלילו 4, 17,126 ; נמס 100 ; 6 94--

 הלל 82, 290 -- ןיליל 1086 154. | ארקה 4 4

 182, 269, 271 4. ינפ , 96 --והת ינפ 30. ץראה לכ 7 76

 רואבצ הוהי 30 +

 9. גילבמה -- גילבמה גילמה זז =.
 173, 251, 264 : (סצל6 89. | דושו 21 232

 258,260. | אבי 1, 2, 4, 17, 30, 82, 80 1 6

,6 ,253 ,249,2%2 ,245 :178,195 ,172 ,168 ,154,159 ,128 

 264, 270 -- %אבי 2.

 10. היכמ 126. | רבודו 89, 112, 130,179, 2 21, 8

4 260 

 נז. ןעי, 80. | םבכסשב 2, זק, 0,116, 2

 226,244. | ךב--לכ 96. | חקת %
 אלו -- ו . 72. < ימרכ -- םכרכ 6.

 םכצי 17 -- םכנ טק. 84= 4
 12. םכיבר -- םכיבר יכ 2.

 דוש 2 2 139, 12

9 .1789 , 

 םכתינב ונבת 6.

 רמה 112,ז1ף.  םכניפפ6

 םבביעשפ , 168 -- . 96,139 -

 םכימוצעו 40, 80, 3: 96. 111, 6%

 178,182, 213 קזותס 2. < םכביתואטה 99. 1585 6.
 *ררוצ 102, יחקול 17,178 -- וחקל 112.  רפוכ 7,

 96, 258, 283 -- םככיתאטח רפנ :15--ר טק ..זג-
 םכיניבאו 94, 172 -- םכינובא 4.

 13. תרעב -- םבויב 250 -- תעכ 72. | אוהה 2, ג, 8,

 172, 182, 249, 2ף0 ; קזנגגס 200. כודךי 2,1ֶד , 9:2 ז 4

 158,173, 178, 224, 22%, 226, 228, 258, 269, 270, 271, 27ֶס, 283

 200. אוה 2, 72: 80, 96,115; 145,

 14. בוט \ 99. | תואבצ , 80 -- תואבצה 4.

 9% םכתרמא -- רבד ףּג -- םכתירמ 4.

 ז5. אנ ואנש ::ף5.  הער 102. | ונישהו 80,903, 173, 2%0, 1

 -- צ ₪ק.:ג8 115,126.  טפשמ -- פשפ 4 ילוא -1 / 0.

 יהלא , 82, 96, 154, 168, 173, 175,180, 224. | ["רואבצ -- לארשי

 126. | תיריאש 96. | ףיסוי 182 -- לארשי 6.
 16. יהלא הוהי א 5397- הוהי ינדא 355. | הוהי \ 559, 632 -- ינדא

 168, 421, 471: 505, 597, 598, 607 -- הוהי ינדא ז:סז, 243, 2
 476. | תואבצה 20,128. ינדא , 17, 96, 200, 242, 2433, 560, 7

 -- הוהי 3 4, 168, 172, 15, 201 תוגזַק. 210, 261, 317:

 420, 421, 411, 471, 505, <06, 597, 598, 606 -- ריראש 7.

 לכב , 29. תבחר 1, 89,126, 59, 43 -- תובוחהר ,6
 0% 144 149, 168, 172, 226, 249, 253, 268, 260, 264 -- תבוחר

 4, 154,159. רוצח 30, 52, 04, 9, 128, 168, וֶסָד

 249, 252, 270 -- תצוח ףז, 154, 15%, 172, 24% -- תובחר 7.

 רמאי . והוה 1, 99, 115, 141, 158, 178, 243 -- והה קתותוס

 1:73. רבא פו 198 -- רכיא 17,154 -- רכאא 4. | לא ז 7.
 לא 2% 89. יעדי 4, 4, +, 7

4 ,252 ,210 

 =-כנמק ככתא

 17. םםימרב 7. רובעא 4, זֶק, 8ְפ, 10ז, זז2,ז30,ז78,

 ףמא -- םכאנ 4. הוהי --- ינדא 4

 18, שבוי 2 הוהי ז, 1. הוהי - - - המל ,

4 0 4 

 ןכל >; וכעת

 'ם 100. 84. 6

 אטפשמ 4
% 3 

 רה. 7

 טכאנ ידע שתבש אלו הפרשמ לצמ דואכ ויהתו
 12 תאז יכ בקע לארשי ךל השעא הכ ןכל : הוהי

 :4 יכ ! לפארשי ךיהלא תרוארקל ןוכה ךל קדשעא

 קרמ םכדאל דיגמו חור תנרבו שפירה רצוי קדנה

 הוהי ץרא יתמב לע ךרדו הפיע רחש השע וחש

 ++ ןמש תואבצ יהלא

 א

 1 עכבילע אשנ יכנא רשא הזה רבדה תרא ועמש
 2 תלותב טכוק ףסות אל הלפנ + לארשי תיב הנק
 4 הכ יּכ |: המיקמ ןיא התמדא 'רע השטנ לארשי
 האמ ריאשת ףלא תאציה ריעה זדוהי ינדא רמא

 4 יכ : לארשי תיבל הרשע ריאשת האמ תאצויהו
 5 לאו : ויחו ינושרד לארשי תיבל הוהי רמא הכ
 עבש ראבו ואבת אל לגלגהו לא זריב .ושרדת
 היהי לא תיבו זדלגי הלג לגלגה יכ ורבעת אל
 6 תיב שאכ חלצי ןפ ויחו הוהי תא ושרד : ןואל
 7 שיכפהה !'לא תיבל הבכמ ןיאו קרלכאו ףסוי

 צץ גב 5 1 ₪

 82,112,126,ז6ז, 246,249. דאב 111,154,172 -- קנס דךואב

 11%- לצומ 1, 2 1 6 ד 0 172: 173: 2

 105: 224. 220: 253: 2 "260, 270 -- לצאמ 2, 4. הפירשמ

 17, 96,112 -- הפרשאמ 1 -- הפרשממ

 12. לארשי 1" ₪07.18 91 -- הדוהי 2

 40.  ןוכה -- ןווכתה 1.
 תפל יב הפ. הנה םווחס יננהי זק: שי 282, = 'חור ארפו

 ָג. | ארובו 1, 2, 17. 23; 24 72 2

 154: 155: 158 159. 2 0 ד 7 18 2 1:2

 243: 253: 284: 269. 270 1 8, 290, 65: קותס 141 -- ר

 18 126 -- ארוב 172. | ריגנמ 17, 30,93, 96 ג תטת6 201. וחיש

,178,182 ,160 ,154 ,140 ,115 ,112 ,101 :6( :93 :80 :30 :4 

,260,204 ,251,258 ,200 ,245 ,226 ,224 ,206 ,204, 201 

,477 ,476 ,461 ,411 ,428 ,405 ,403 :396 :392 :332 .300 ,401 

007,523 ,606 ,598 ,579 ;559 :531 530 :514 :494 .401 
 קחחמס 173, 249 -- טק. 46 139 -- וחש רמ 2 השוע 6
 112, 206, 252, 476 -- קוס השעו 250. רחש 1. הפיעו

9 ,396 .385 ,351 ,100 ,264 .260 ,251 ,206 ,160 .96 :93 ,30 :4 
 476, 494 579: 575: 599% 597 : ץורוחס 251, 428 --הפיע% 144--

 * 206: 477 -- הפעו ךרודו 3: 22: 94: 00, 1121

 יב בקע -- יב בקע יב

 210,254. - לע ;30. | 'תומב 17,996, 139, 158,160 173, 6
 228, יהלא

 :. תרא ,5- יכנא קזנתס נא
 2. אלו 2, 80, 161, 180, 224, 4. ףיסות 2: 3: 4, 17: 21, 9

07 ₪000 42 :93 :91 .89 ,82 ,72 ,67 ,20 

159 ,158 ,155 :154 :14 ,141 130 ,130 ,116,116,126,128 

,227,243 ,226 ,224 ,210 ,201 ,108 .182 ,180 ,178 ,175:176 

,281 ,270 ,260 ,264 ,260 ,258 ,254 ,257 ,252 ,250 ,240 ,246 

 200 1" -- ףיכת 1.144,172,195, השטינ 7. ןיאו 17.

 20 180, 225, 228, 249 ַ;: תוגש 168, 1.

 2: 00. 4054 ₪ 17. ינרא - -יכ \ 17. . ינדא הוהי <

 168. - הוהי -- ינדא 22% -- םביחלא הוהי 17 -- םכיהלא 4
 תאצויה 1, 2.17, 10, 82, 96, 100, 172, 178, 220, 241,262,

 ריאשת 1" 6 27"--',96. ריאשת - - האמ , 17. | תאציהו 2

2 ,224 ,172 ,14 ,128 2 :94 :93 :91 :89 :82 72 :30 :21 :4 

 245, 249: 251: 270 האמ 27"-- הרשע 1.

 4. יכ ; 17.93.  רמא , 89. | הוהי -- ינדא 1, 126 -- הוהי ינדא
 1, 89: 245; 294. - לארשי תיבל , 1. - ינשרד 180. | ויחיו %

 --ן 2% שק.

 5. לא 89: 145,158, 224, 602.  לאתיב ז,154,155, 9

 201, 224, 260, 264 -- לארשי ריב 80. | אל "9 לא 2
 2%1.  ואובת 96,112.  ראבו קמתוס ץראבו :76. אל 2" לא
 250,271 0.  ורובעת 17,112.  יכ ענפ 128.  לאתיבו 5%
 158, 159, 198, 201, 224, 260, 264---לאתיב 1. = היהי -- ויהי 4

 6. נושרד 4. תא , 30,168. | ויחיו 2%1. - חלצי ןפ ,2
 הלצי -- חלשי 93.  שאכ ,\ 246 -- שאב !סז6 80,93. | ןיאו ,5
  תבכמ -- המכמ 96. | לאתיבל 154,158, 198, 201, 224, 260 4

 - לארשיל
 7. םביבפוהה 113,126, 28 -- קזומגס םביכפחה 24-



 ( ה

 זרג ודרו קדבר תרמח ששמ כלו וארו הר
 בר ספא הלאה תוכלממה ןמ .שכיבוטה .שיתשלפ

 ןושיגתו ער .שויל שכידנמה |! שכלבגמ םשכלובג
 סכיחרפו ןש זרוטמ לע שכיבכשה :! סמח תרבש

 ךותמ וכילגעו ןאצמ סכירכ םכילכאו שכתשרע לע
 סכהל ובשח דיודכ לבנה יפ לע שיטרפה ! קברמ

 שכינמש תישארו ןיי יקרזמב שיתשה :ריש ילכ

 ולגי התע ןכל + ףסוי רבש לע ולחנ אלו וחשמי
 ינדא עבשנ + םשיחורפ חזרמ רפו שכילג שארב
 באתמ תרואבצ יהלא ?ץדוהי שכאנ ושפנב קדוהי
 יתרגסהו יתאנש ויתנמראו בקעי ןואג זרא יכנא

 םכישנא קדרשע ורתוי שכא היהו |: קדאלמו ריע 0
 א'צוהל ופרסמו ודוד ואשנו : ותמו דחא תיבב 10

 דועה תיבה יתכריב רשאל רמאו תיבה זמ סכימצע

 םכשב ריכזהל אל יכ סה רמאו ספא 'רמאו ךמע

 לודגה תיבה הכהו הוצמ הוהי הנה יכ :?;דוה ד

 עלפב ןוצריה : שיעקב ןטקה זריבהו שכיפיסר 2

 שארל םשכתכפה יכ םכירקבב שורחי שא םכיפופ

 תי

00 04 3 

 34 א 0 4.

 :ול הגנ אלו

200 62 

 תקווה קדוה' סו שככל הז המל ?דוה' כוי תרא
 19 יראה ינפמ שיא סוני רשאכ :רוא תלו ךשח
 וכשנו ריקה לע ודי ךמסו תיבה אבו בדה ועגפו
 20 לפאו רוא אלו זדוהי שפוי ךשח קצלה | ! שחנה

 21 חירא אלו שכיגח יתפאמ יתאנש
 22 ושככיתחנמו תולוע יל ולעת שא יכ : שכיתרצעב
 24 רסה |: טיבא תל םככיאירמ טכלשו קרצרא אל
 24 לגיו +: עמשא אל ךילבנ תרמזו ךירש ןומה ילעמ
 2% זכיחבזה : ןתיא ללחנכ קרקדצו טפשמ םכימכ
 זריב קדנש כיעברא רבדמב יל שתשגה החנמו
 26 ןויכ תאו שכככלמ תוכס תא םשכתאשנו : לארשי
 ! ככל שתישע רשא םשככיהלא בכוכ םככימלצ
 27 יהלא הוהי רמא קשמדל האלהמ םככתא יתלגהו
 : ומש תואבצ
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 1 יבקנ ןורמש רהב זכיחטבהו ןויצב םכיננאשה יוה
 2 ןרבע : לארשי תיב שהל ואבו םשיוגה תרישאר

 צ ג תז ₪ ים

 4. םםידנמה -- כ ₪6 ב 99. | עד קמ שער 251. | ןושנתו י

%, ,144 26,128 101,110 ,00 820805 :67 ;20 

 175, 176, 210, 24%, 288 '1, 300 '1 -- ןשיגתו 271 -- ןושגיתו 1.

 +רבש -- טבש 1.

 4. םםיבכושה 44 תרוטימ 93, 4. ןש א 1.
 םביחרפו ,\ 29 -- םכיחורסו 17, 24, 30, 72, 82, 89, 91, 03: 94, 6

0 7%6,, ,130,150 ,112,115,116 ,102 

0 ,260 ,258 :253 :249 ,245 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 :195 .182 

 279. | םכתושרע 1: 2, 4, 23: 30, 67, 80, 91, 94 96 1
 112, 11ָב, 115,126,141, 144,155, 159,168 2 7%

249 60 ,258 :253 2% ,2431 ,242 ,227 ,226 ,225 ,210 :105 

 271, 29, 00 קנותגס 82 ---םבתוסרע 17,935, 0 145

 182, 240,250 -- םבתסרע 149, 154, 224,245. | םבילכואו 2
 ג5 -- םכולכאה 1. -

 5. םביטרופה 17, 96, 112, 139, 251; 252, 251, 268, 260 4

 דודכ 1,17, 20, 10, 72, 82, 8,111,116, 4 15 5%

 172, 178,180, 108, 224, 226, 23, 258, 260, 264 ; קזומס 114

 6. םכיתושה 17, 80.96, 112, 13,150, 224,240, 12 2652, 5

 258, 260, 264. - יקרזמב -- ר , 4. | תישארו -- םבישארו 7.
 םכינמש -- םכינדא 96. | וחשמי --וחשמנ 116. | ולחנ 219

 לע -- ע 8ק. ג. 201. - ףסי
 7. םבילוג 4.17: 20: 01; 93: 112, 113,126, 150,154,195, 1

264,271 ,28 ,253 ,243 ,220 ,224 ,182 ,178 ,176 ,172 

 286, 69 -- םביוג 0. תזרמ 10ק. 85 182 -- הרומ 17

 245 : קעותס :ז% -- הזארמ 126. | םכיהרס 4.
 8. ינדא הוהי < 4.7. = ינדא , 20. | ושפנב , 1 --ינ טק. 7/7
 195. = זרואבצ - - םכאנ , 4. | יהלא הוהי -- הוהי ינדא 96 --יהלא
 ינדא 150.  הוהי 2"-- נדא 72,172,182. | תרואבצה 6
 1 ויתונמראו 2: 3, 17: 24, 96, 112, 126, 144, 178, 2 2

 252 253: 254, 259, 260, 270, 271 4, 200. - האולמו 0
.4 ,243 ,230 ,224 ,210 ,182 ,150 ,144 :112 ,99 ;93:96 

 9. רתוי 190 -- ורתווי 4. הרשעו 1%5 --ר ק. 80
 תםכישנא , 180. -- דחא ,126,1ף0. | ותומיו 24. ]
 10. ואשנו טק.181. 82 ---וראשנו !סז6 96.  ודד 6

 128, 144,154,150,182, 4, 2 2%8. | ופרשמו 1, 22% 30

; 288,601 ,228 ,225,226 ,224 ,54,158,150,160,168 ,50 94:145,1 
 קצותס 4,17,115,130,245 ; 0766 80,102. | איצוהל 51 182--

 ו, 159.  םכימוצע 182. | תיבה - - רמאו , 243. |  רשאל ,7.
 דועה ₪616 228 -- שיה 271 4, 281 4 ךמע -- שיא ךמע 4

 רמאו 2%, 4, 89, 14. ספא , 4. סה , 159 -- םםה
 ריכזהה 106 96. -

 1ז. תיבה 10ק.ת8 128 -- ריבה תא 182, 253, 268, 200, 4

 -- תיבה תיב 39. | לדגה 284. | םביסיסר קצגצוס םביציצר 4.
 ןוטקה 2, 20, 112, 178, 220, 245, 282, 260 4. םביעיקב 1: 32

2 2 ,9 ,94 :01 :91 ,80 ,10 :23 
: 260 ,258 ,252 ,21 :249 ,245 ,224 ,182 ,180 ,178 ,172 ,158 

 קצנתס 1

 12. ןוצוריה 17, 72, 80, 3, 116, 150, 154, 179,180.

 260, 270 ; קוגתס 94 -- ו ,182. | םביפוס , 17. | םםאו %
 201,228. | שרחי 3: 23; 20, 30, 91, 94, 113, 116, 128,141,

 אוה , 119 -- שבו אוה 40 | ךשוח 6.
 19. רשאכ , 156. | םוע 161. | ינפמ --נ 300 --ירפמ 2
 ועגפו -- וב עגפו 96- בודה 4, 17, 30, 82, 80, 93; 94: 90 2
5 :243 ,226 ,224 ,182 ,178 ,161,172 11,504 

 249: 251: 255 1 4, 650 ₪ ; קצתמס 1 תיבה אבו ,
 7 לע -- לא 80: 154: 172, 224: 225 -/ טק. 246. 82, 12

1-20 
 20. אולה 23, 159, 168, 287, 288, 280, 200, 659. ךשוח
 גוג. - לפואו 17.  הגונ 96, 112: 154, 172, 173, 178, 226. 9.

 ןל קנווס יל 1.
 21. יתאנשא 290.  י'תסאמ , 899. | םככגח ב 96. | םבכיתורצעב
5% :254 :249 :246 ,105 ,182 ,168 4 ,93:96 7% ,2 

-0 ,270 ,200 .264 
 22. םבא ; 40. יל ,72,96- | תלע 3 -- תולע 9
0, ,116 2 1022 ,100 ,99 ,94 :1( ,80 ,82 2 20 
4 ,224 ,210 ,182 ,176 :5 172 :159 :158 :155 :149 ,144 1 1 
--1 100 ,282 70 ,271 ,270 ,260 ,258 .253 ,252 ,251 ,246 ,242 
 תלוע 101,246.  םככיתוחנמו 6, 112, 113,120. 0 1%

 246, 258. אל 1" ₪ 2*-- אלו ף1. | .םבלשו -- םכלש ע
 1 בכיארמ 93, 96 -- םככאירמ 1, 10, 72, 89, 2

 126,128,139, 144, 150 טיבא 1016 וטיבא +
 22. יריש 1,117,221: 29 22 900 6 1,742
 21, 220, 227, 2ף8 | קזותוס 2
 4 130 11 : (סעש 128 -- ךריש 253,260. | עמשא -- מ עוגתוס

 שם 6
 24. םבימב +6 2 ןתא -

 2%. החנמו , 145-

 26. יתאשנו קזוחוס 4. תוכוס 160. = םכביכלמ 467 -- 6
 =בכלמ 575. ןויכ -- ןיויכ 96 -- ] טק. 186. 72 -- ןו'צ 06 5

 <-- [סע66 .ןוויכ 210. םבכמלצ 4% ז50, 175. יבבכוב 7.

 .=בביזחלא 385 --3כ טק. 4. 4 םככימלצ בכוכ שכביהלא 5 4

 יתישע 0.

 27. יתילגהו 1, 2, 3, 17, 23, 20, 30; 72, 89, 91 92
2 .115,116 ,101,112,113 
,27 ,226,220 ,210 ,182 ,1 

 270, 271: 279: 28, 284, 280 ; קוננתס 141. | תואבצה 9 258 =

 ץררואבצ צה -.

 1. םכיננאשה אנשה 0. | םביחטבה 93 -- םכיחטובהו 112, 8

 -- שכיחטובה 96 -- ב ₪0ק. 18 11% -- םכיחטכהו רהב
 ןורמש , 17- | .ןרמש 29 -- ןורמוש 96, 112 -- ןויצ 150. = יבוקנ
75 5, ,0 ,8 ,82 529 

 182, 224, 2%3, 258, 260, 204; קתומס 141 -- ובקנ 0, תיב

 -- נב 4
 2. וארו ובלו < 96. = = וכלו -- ודרו 182. = תרמח ,?201. = <
 ;ביבוטה םביתשלפ תג ,126. | הלאה , 96. | באו 182. | םככלובגמ
,99 6 9.942 52 29 :24 :21 :17 ;3 ,2 ,1 

195,229 ,182 ,180 ,178 ,176 ,161,175 90% 159 :139 

 226, 245: 240, 254 258, 260, 270. 271 4, 277, 290, 100 ; קזוזמס
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 ברקב סומע ךילע רשק רמאל לארשי ךלמ שעבר,

 ! וירבד לכ תא ליכהל ץראה לכות אל לארשי תיב
 לארשיו םכעברי תומי ברחב סומע רמא קדכ יב ג
 סומע לא היצמא רמאיו :ותמדא לעמ הלגי הלג 2

 עכחל שמש לכאו הדוהי ץרא לא ךל חרב ךל הזח

 אבנהל דוע ףיסות אל לא תיבו + אבנת םכשו 3
 ןעיו = 3 אוה קדכלממ זריבו צוה ךלמ שדקמ יכ 4

 ןב אצלו יכנא איבנ אל היצמא לא רמאיו סומע

 ינחקיו : םכימקש סלובו יכנא רקוב יכ יכנא איבנ 15

 אבנה ךל זדוהי ילא רמאיו ןאצה ירחאמ ?דוהי

 התא קדוהי רבד עמש התעו : לארשי ימע לא 6

 זריב לע ףיטת אלו "לארשי לע אבנח אל רמא

 הנזת ריעב ךתשא ;דוהי רמא הכ ןכל = + קחשי גל

 קלחת לבחב ךתמדאו ולפי ברחב ךיתנבו ךינבו =

 הלגי הלג לארשיו תומת האמט המדא לע התאו

 : ותמדא עמ

 ₪ כ יטדזז

 רמאיו :ץיק בולכ הנהו הוה' ינדא ינארה קרכ -

 הוהי רמאיו ץיק בולכ רמאו סומע האר התא המ

 רובע דוע ףיסוא אל לארשי ימע לא ץקה אב ילא

 ינדא שפאנ אוהה שפויב לכיה תוריש וליליהו :ןל
3 

 זו .5 0 4

 13 רבד אלל םשיחמשה : הנעלל הקדצ ירפו טפשמ
 14 יכ |: םכינרק ונל ונחקל ונקזחב אלה םכירמאה
 יהלא הוהי םכאנ לארשי תיב םככילע זכיקמ יננה
 דע תרמח תגובלמ סככתא וצחלו יוג תרואבצה
 | ! קרברעה לחנ

 0 ו

 1 .תרלחתב יבג רצוי הנהו הוהי ינדא ינארה זדכ
 2 היהו : ךלמה יזג רחא שקל הנהו שקלה תולע
 ינדא רמאו ץראה בשע זרא 'רוכאל קדלכ םםא
 34 זכחנ :אוה ןטק יכ בקעי ופוקי ימ אנ חלס הוהי
 4 ינארה הכ : הוהי רמא היהת אל תאז לע הוהי

 קדוהי ינדא שאב ברל תורק קדנהו קדוהי ינדא
 5 רמאו : קלחה תא הלכאו הבר שכוהת תא לכאתו
 : אוה ןטק יכ בקעי זכוקי ימ אָג לדח הוהי ינדא
 6 ינדא רמא היהת אל איה כג תאז לע הוהי שכחנ

 7 תמוח לע בצנ ינדא הנהו ינארה הכ | !החוהי
 8 האר התא המ ילא הוהי רמאיו :ךנא ודיבו ךנא
 ברקב ךנא םכש יננה ינדא רמאיו ךנא רמאו סומע
 9 ומשנו :ול רובע דוע ףיסוא אל לארשי ימע
 תיב לע יתמקו וברחי לארשי ישדקמו קחשי תומב

 נס לא לא תיב ןהכ היצמא חלשיו ! ברחב שכעברי

 ה קום תות 0 די סא הם

 150: 10%: 252, 28, 2600, 4. ידיבו )ו

 8. הוהי --ינדא 101,102,144- | ילא ; 40- | האור 12

 226, 262. . רמואו| 112,168. | רמאיו ךנא \ 252. רמאיו 2%-- ,%

 93. | ינדא , 89,161 -- ינדא הוהי 242 -- הוהי ינדא 2%8 -- הוהי

7 1 158,172 42 ,128,145 ,126 ,96 29 ,17 :4 

 210, 224, 22%, 227, 243, 245, 249, 252 -- 'לא הוהי 4, 4.

 אלו 182.21.  ףיסא 7 89,93.99.102:159. -דוע, 2

 --218 126. רבע 23:30, 80.116,141 ; קזותמס 178 -- רובעל 6.

 9. םבעברי -- םכע טק. 236. 24 -- םבעברי 'ארשי 1 ברחב

 -- ברקב :

 10. והיצמא .קענמס 11% -- היצמאה 6. לאתיב 1

 198, 201, 224, 260,264. | ךלמה . רמאל , 72. | אלו 0

 12 לכות , 5. ץראה ,%

 גיי 6 הב , ךמא 515 4
 לעמ = זמ ,1.

 12. וחיצמא

 םכעברי , 2.

 הזח ; 226 -- הזוח 17, 3,112,150,

 2643: קחתוס + ךל 7 ל לא 2 אכנת

 קוזוחס אנבת ף- ָ

 13. לאתיבו 150, 154,158,198, 20, 6 264.  ףיפת 4

 94,198 --'.29,159 רוע 17. | אבנה 30. | הכלממ --
 הבולמ 3.

 14. רמאיו 58 4 -- \ 1- | אל -- אלא 96. | יכנא - - אלו ,

 אלו --ו,116. | איבנ 161,2%. | יכנא רקוב יכ ,7. הקבי ז

772 ,,,,,,, ,99 .4 ,1 ,82 ,30 ,20 ,23 

 173: 175:176, 182, 224, 226,226, 227, 243,246. לבו

 116, 172, 226, 246 -- םבלובו קוגוחס 4 -- סלוכו 1 -- םכלוכו 6.
 םבמקש 176 -- םביקמש < 6

 1%. הוהי 1*-- הוהי ילא 0. 3. 139 -- לא הוהי 6 ז 54,

 ילא , 2) --'.1590. | אבנה , 262. לא --לע 89, 150 2

.1 ,245 ,224 ,201 

 16. התע 6, התא , 30-  רמוא 253 ג קזוותס

 0. לארשי -- לארשי תיב 96, 253 -- תוּגזַא. 304. תיב 20:

 ףיטת קוס ףיטלו 3. | קחשי טק.זג. 102 -- ש טק. 11. 130 --
 261 תוגופ, \גגטס6 קחציל יבס.

 17. הוהי ,126. | ךינב 93,150, 224. | ךיתונבו 6

 139,161, 4. ולופי 17, 112, 28 - וו לבחב פו 7

 -- קזוחס ללחב 9. קלוחת 214 התאו קזומס התעו 4

 זרומת .האמט -- תומת האמט תומת 11%. | תומת , 96 -- ץוחכ
 תרוגת 146. לעמ ,6

 1. ינארה -- רמא 251. = הוהי ינדא -- םכיהלא הוה י 7.
 ינדא ;178, 242. | בלכ 1.

 2. רמאיו -- (6) -- המ 126. האור 96,:ז2,2%2. | רמואו

 112,168. | הוהי -- הוהי לא 4. | ילא טק.ז3 ג. אב --

 100, ז98, 72 173, 182, 22], 22%, 220, 251, 60 293 3 קזוומס
 178. | =כירקבכ 150, סת 115 -- כי |, 0. םכיתכפה 1.

 שארב 14% -- שאר טק. ז4- הקדצ ירפו.-- הקדצו 4.

 הנעלל , 96
 11. אל 93- םכירמואה 112, 168, 4 אלה \ 93 -- אולה

250 ,242 ,210 ,195 :155 ,144 :129 ,102 ,101 ,100 ,99 ;67 24 
 254,271 4; 659. - וניקוחב 149, 150, 158, 226, 258, 260, 264 --

 ינקזחב 7- םכינרק 06 םבכיברק 4. :

 14. םבבילעא 6. תואבצ ז7, 30,224. | וצחל 4.  אבלמ
4% :245 :178 ,154 ,170 ,149 ,120 ,116 ,00 ,82,902 ,70 ,4 20 

 260, 264. תמה ,72.  לחנ--םכי 93:2%0.  הברעה
 1%4 -- םבדקמ הברעה 145, 201 וגז,

 1. הוהי ינדא -- םביהלא הוהי 260. | ינדא , 96, 180
 הנהו 1%--ו . 89. | יבוג 17: 80,931, 112, 113,140,150 ) 8%

 172, 172: 179, 182, 252, 28, 200, 264, 260 355 ; קזנתס 2:
 נ-רליחתב 245 -- תל 02.14 1.  ירחא 253 --דחא קנגתס %

 -- תרהא גש 2 יג 17 -- 'ז (טק. 8 4.

 2. לכאל 1, 2, 4, 17, 24, 20, 30, 72, 82, 89, 01: 93: 94, 2

2 ,150,175,1789 ,154,158 ,144,150 ,141 ,116,126 1352 

 224, 226, 226, 227, 245, 258,260, 264 קצותס 172 --) טק. 7.

 128. - רמואו ז::2-- ההא רמאו 154 -- התא רמאו 198. | הוחי

 ינדא ₪ 96 -- םביחלא הוהי 4 -- הוהי הוהי 269 -- ינדא הוהי ינדא
 100. 706 הוהי ומ עטפזטע 6א 60תגתנ. 4 65 6 הוהי - - ( 8) -- לכאתו

 240. חלפ -- לדח 6050 75 בוקי =- בוקי 664. | ןוטק 2, 2

 161,178. 245,252 ג קזנמתס 1. ְי

 2. זראז -- זראז הוהי 2 -- איה כג תראז 4

 140 -- אלו - הוהי ינדא 253, 2589, 0.
 4. רמא הכ פְפ. | ינארה , 227. = הוהי ינדא 1%-- םכיהלא הוהי

 227,269.  הנהו טק.14. 118 -- 25 173 --1,30.  ארוק
2004 ,2%8 ,252 ,240 ,246 ,172 ,150 ,139 ,112 ,102 ,96 :02 

 בירל 5, 29: 30, 80, 96, 112, 115, 116, 144, +,

 224, 2270 246 253. 2ף%8, 2600, 264, 271 /\ ;  קצןגמס 2 ; 10766

 הוהי ינרא 2"-- םכיהלא הוהי 269. | הוהי 2" -- הוהי אא 2.
 םכוהת תא -- םכהת

 8. רמואו 1:2 -- רמאיו 1 -- רמאו הוהי אא 2. הוחי ינדא --

 תכיהלא הוהי 269. = הוהי -- לכאתו הוהי 20. = לדח -- חלס 6.
 בוקעי - ןוסק 2,89,112,115, 116,178,

 6."איה כג דג "אוה 1722. 80.116,778. - ינדא הוהי ₪ 4

 96 -- םכיהלא הוהי 29, 269 -- הוהי ינדא הוהי 172. = ינדא ,5.
 הוהי 72 - נדה

 7. הנהו -- ו , 150, 224 -- הנהו הוהי 4. ה 5 נדא

 הוהי 249 --- הוהי 1, 17, 29, 30, 89, 94, 116, 145,150, 154, 4

 172; 55 1 201, 224, 22%, 227, 243, 24%, 4. רמה

 אל טק.



600. 

 עבש ראב ךרד יהו ןד ךיהלא יח .ורמאו .ןורמש

 : דוע .ומוקי אלו ולפנו

 ל

 רותפכה ךה רמאיו חבזמה לע בצנ ינדא תא יתיאר 1.

 קכתירחאו שלכ שארב םשכעצבו זכיפסה ושעריו

 שהל טלמי אלו פנ שהל סו אל גרהא ברחב

 שכחקת ידי ששמ 'לואשב ורתחי שא |: טילפ

 ואבחי זכאו ! שכדירוא שפכשמ םכימשה ולעי םכאו

 זכאו םכיתחקלו שפחא שמ למרכה שארב

 תא הוצא ששמ שיה עקרקב יניע דגנמ ורתסי

 םכהיביא ינפל יבשב וכלי שכאו :שכשנו שחנה 4

 יניע יתמשו כתגרהו ברחה תרא קדוצא ששמ

 תואבצה הוהי ינדאו :  הבוטל אלו הערל םכהילע

 התלעו הב יבשוי לכ ולבאו גומתו ץראב עגונה

 עכימשב הנובה |! םכירצמ ראיכ העקשו הלכ ראיכ 6

 שיה ימל ארקה הדסי ץרא לע ותדגאו ותולעמ

 ינבכ אולה = : ומש הוהי ץראה ינפ לע סככפשיו

 תא אולה הוה' טכאנ לארשי ינב יל שכתא םםיישב

 208 6 ג. 4 א 0 5

 4 ועמש : סה ךילשה שכוקמ לכב רגפה בר .הוהי
 5 רמאל :ץרא יונע תיבשלו ןויבא םכיפאשה תאז
 החתפנו תבשהו רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ
 ינזאמ זרועלו רקש *רידגהלו הדפיא ןיטקהל רב
 6 םכילענ רובעב ןויבאו שכילד ףסכב תונקל : המרמ
 7 זכא בקעי ןואגב הוהי עבשנ !ריבשנ רב לפמו
 8 זגרת אל תאז לעה !  שהישעמ לכ חצנל חכשא
 קרלכ ראכ קדתלעו ץדב בשוי לכ לבאו ץראה
 9 אוהה םכויב חיהו . : םפירצמ רואיכ הקשנו השרגנו
 יתכשחהו םירהצב שמשה יתאבהו הוהי ינדא םאנ
 10 לכו לבאל םכיגח יתכפהו : רוא וכויב ץראל
 לעו קש םכינתמ לכ לע יתילעהו הניקל שככיריש
 ;דתירחאו דיחי לבאכ היתמשו החרק שאר רכ !

 11 ץדוה' ינהא שאנ שיאב שיש הנה .+רמ כויכ

 אמצ אלו שחלל בער אל ץראב בער יתחלשהו
 12 זכימ וענו + הוהי ירבד תא עמשל סא יכ שימל

 רבד תא שקבל וטטושי חרזמ דעו ןופצמו כי דע

 14 תולותבה הנפלעתת אוחה םויב :ואצמי אלו הוהי
 14 תמשאב םכיעבשנה |! תומצב :כירוחבהו ?רופיה

 דג ₪ 210 א ב

 13. תרולתבה 91: 94--- תלותבה 2, 3, 17, 20 46 67: 72, 9%
2% ,230,242 0 ,,,,,, 100 ,99 ,89 

 260 270, 271, 283, 300" קענתבס 4 םכירוחבה 1.

 14. ןיעבשנה קזגתוס 150 -- םכיעבשנהו 17 -- אאעבשנה 96.

 תרמשאב א 4. = ןורמוש 112. = ךהלא 265 -- ךיהלא הוהי 9
 22. ךרד \ ומקי 159; 4

 1. מנדא תא קתומס ינדא 178. | ינדא , 96-- תא הוהי 4 -- הוהי
6% ,139 ,94.115,116,130 :89:91 ,20 ,20 :23 ,1:17 

 72 3 75 19.07 210 221227, 240,252: 'רתפבה וו

 זז, 27200 2 םבכיפיקה 4, 17, 96, 6

 2%0, 200,264. | םכעצבו קזנתס שכצעבו 7 םבשארב 4

 םכהירחאו 158,180. | נורהא 112,126, 226 -- אנורהא 19-
 אלו 126,178,180,195, 300. | םוני קוס םכוני ףפ. | םכהל =

 תכהמ 175. | אל --ו.93. - טלמי קתומס אלמי 4,
 2. שבאו 1,150 ורתחת קממס 126. | לואשב

 9 םכא 43014 תכימשה קענתס םבימשל 6.

 תכדרוא 6.

 3. םכאו 176 27--1.99. | םכשמ -- םכא םבחקת ידי םכשמ

 םכימש ולעי 201.  םבתחקלו 93. | ינע 286. = עקרקב -- עיקרב 6

 .- עערקב קנותוס 4. םביה ,242. | 3,4. תא - - (7) - - םבבשנו , 0.

 4. םכהיביוא 4, +, 4 הוצא , 6. םכתמשו

 96,150 ;: קונתתס 4 יניע --- יע ק,24 1. םכהילע םוגפש

 םככילע 182. | אלו -- אלו ל
 5, הוהי ינדאו -- םכיהלא הוהיו 180. = ינדאו , 140. | הוה

 יהלא הוהי 130,227. תואבצ 115,201. | עגנה 4,231,130 6

 116,126,128,150,154, 168,173,182,210,243.  גמתו 22

 82, 96. 172 -- וגומתו 4. | ולבא 4 -- ולכאו גז 72:

 יבשי 1, 4, 21: 29: 30, 72, 80. 03.94, ,,6 149:

 154,168,172, 210,242:252, 6 264, 271, 283 ; ננס

 139,141 --בשו 17. הב ,161.  ראיכ 1%--רואיכ

 116,110.154,161,1789.243, 284, 286, 6%9 ; קזנתוס

 128 --רואכ 150 -- ראיב קזנתוס- 1. הלוכ 14 ראיכ 2%--

 רואיכ 29, 80: 101, 112,1וָב, 116,1%0,161,178, 226, 245 ג

 קזומס

 0. 0. , 149. הנבה 4.17.23.30,72,04,284.  ותלעמ ז7,

 30, 101,126, 144,168, 172, 182,165, 242, 270 קצותס 128 --

 ויתולעמ 29: ב, 112, 116, 224, 2, 253, 258, 260, 264, 1

 6%0 2, 6%1, 659 'ק -- ויתלעמ 1 245 : קזותס 178 --

 6 יתולעמ 154 --ויתוילעמ 1, 016 80. = ותדגאו , 1 --ותדוגאו

 91:93, 96, 112, 126,254, 2%8, 260 --- ותרינאו 17 -- תדנאו 2

 ארוקה 1, 2: 1, 23, 29, 59 2 26 7

, ,4 271 ,200 ,268 ,251 ,249 :245 ,1 ,227 22% ,178 ,161 ,159 

 288 1, 100 ; קזותוס 82,128 ; 06 139. | ץראה לכ קזנתס 14

 7. אולה ז%--ו ,1, 2, 4, 17, 1810, 23 20, 10, 72,76, 90, 7

14 57, ,1 12 ,109 ,107 ,96 :95 :94 

1 ,2525 :249 :245 4 +" 1 

 255 204, 3%; קזגתס 128. | םבישב 18, 30, 95,107, 226 ----

 לא --ל ע ,22

 אל , 72 -- אלו 4.
 רובע . 96 -- . 

 אאוב 6. ץיקה 72, סעותס
 226, 228, 2%0 -- א טק. ד
 ףיסא 17, 94, 2 05 דע

20,116 
 2. ולילהו 4: 29, 30, 72, 80, 99, 115, 220, 230: 245: 253,

 260 -- ולליהו 96, 264. | םכאנ -- םכאנ דה 4. | ינדא הוהי < 1.
 ףלשה - סה 1026 כה .-

 4. םביפאושה 112,258.  ןעבא ,126. | רובשלו 159 ---
 תבשלו 116. 'ינע 1, 89,01. <, 1
 173,178, 210, 224, 225, 270, 271% 659'ק: קעמתס 130 9

 158, 201 םטת6 72--נ [נק.18

 5. רמאלו 72. רובעי 2,999. 258. | שדוחח 2
 הרבשנו 96; 145: 224: 240.  |ןטקהל 102 -- היטקהל קונוס 90
 סע 17. | הפא 115. | לידגהל 168 -- לידגהו 161.  לקש--

 רקש 2 קונוס . תרועהלו 4 ינזואמ 6.

 6. ק.,150.  :תונקלו 02... > רבשנ 2,
 7. חוהי -- ינדא 260, 271 2, 700 | לכ תא

 228 --- קנס לע 8. :

 8. לכאו 245, (סע66 72,116. - בשי 1, 20, 82, 8004,
 126, 128,150, 150, 172, 175: 224, 246, 270, 28; קננתס 14] --
 יבשי 0,116,246. הב -- ה 10ק.148 3.  הלעו 185-- תועו

 140 זף. - ראכ , 560 -- רואיכ 4, 116, 206, 474, 545, 610. 2
 -- ראיכ 24: 30,145,180, 606 ; קנותס 542,613: 10% 52

 249 -- רואכ 17, 20, 89. 94, 101, ,,, 12

0 ,204 ,260 ,253 ,251 ,243 ,228 ,220 ,224 :195,198 ,176,178 - 

2 ,514 ,505 ,477 ,467 ,461 ,428 ,414 ,160 ,120 ,101 ,0 271 

 645 : קנווס 128, 1לג, 205, 250, 205 -- ר!אכ%א 245 -- ראב 182--

 רואב 4.  הלכ , 168--הלוכ 80,112 -- םבכלכ 116.  השרגנו ,
 96 -- העדגנו העקשנו 1, 21, 20,772, 89, 115,

 1 54, 180, 224, 220, 650 'ק ; קנ1תס 110,161, 201, 252 : סוס 6

 -- עקשנו 9 -- החשנו 182. |  רואיכ --ראכ 96 -- 1.17

160 ,158 ,149,155 :145 ,141 ,130 ,126 :94 :93 :91 :72 302 
2 ,281 ,270 ,271 ,260 ,264 ,260 ,252 ;2490 ,245 :242 ,210 ,182 

 288.,286, 602 -- רוא יכ 4.

 9. הוהי -- יהלא הוהי 227. שמשה תא 4. | יתחכשהו < 1.
 ץראל 21: 5. םכויב 2"-- םכויכ קענתתס 72, 245, 4

 10. בפריש 04, 96. 2 יתלעהו 1. ו

 210, 2%8, 260, 264, 271, 2 לכ 1" 117 02

 ₪ככינתמ 1, 96 -- 996 םכיינתמ ף- | היחרק 96. | לבאב 6
1 

 11. ינדא הוה" < 112. | אמצא 09. | םכימל 161. | עומשל
 4,17, 93, 112, 283 -- עמש יל 96. = תא , 154,180. רבד 2

: .0 180 ,154 ,120 

 ז2. דע (עק.145 110 -- 7ע) 72, 93, 96, 126, 150, 201, 2

 263 -- לא קעותס 112. | ןופצמ 17,033, 102, 155, 253, 6
 264. - דעו --ו 190 2. וטטשי 2, 82, 93, 96. 9
- 281 ,271 ,260 ,264 ,260 ,258 245 1,722 4+ 

 טטושי ::2.  רבד , 20,161 --'ךבד 150 [06 1



1% 2060 

 ימש ארקנ רשא זכיוגה לכו ודא תיראש זרא

 םכיאב ימי הנה : תאז השע הוהי אנ םכהילע 3
 זכיבנע ךרדו רצוקב שרוח שגנו קדוה' םכאנ
 תועבגה לרכו סיפע שכירחה ופיטהו ערזה ךשמב

 ונבו לארשי ימע תובש תא יתבשו ! הנגגומתת 4
 םכניי תא ותשו וכימרכ ועטנו ובשיו תומשנ סכירע

 לע םכיתעטנו : םכהירפ זרא ולכאו תונג ושעו 5
 רשא סכתמדא 'לעמ דוע ושתני .פצלו םכתמדא
 ! ךיהלא הוהי רמא סהל יתתנ

 ה 1 .4 00 34

 רותפכמ פכייתשלפו טכירצמ ץראמ יתילעה לארשי
 8 הכלממב קדוהי ינדא יניע קדנה | ! ריקמ םכראו

 ספא המדאה ינפ לעמ התא יתדמשהו האטחה
 ! הוהי שכאנ בקעי תיב תא דימשא דימשה אל יכ
 9 תיב תא םכיוגה לכב יתוענהו הוצמ יכנא הנה יכ
 : ץרא רורצ לופי אלו הרבכב עוני רשאכ לארשי
 10 שיגה צל םכירמאה ימע יאטח לכ ותומי ברחב
 11. [םיקא אוהה זכויב ! הערה ונידעב םכידקתו
 ןהיצרפ תרא יתרדגו תרלפנה דיוד תרכס תרא
 12 ושריי ןעמל + שכלוע ימיכ היתינבו סכיקא ויתפרהו

 צב 182 010 א.

,198 ,196 ,177,178 .151,154:155:158:159,168,172,173 
 224, 244, 252; 253 200, 271 4, 204,384 ; קעננתס 141 ; 6 20

 תלפונה 96,112,136,196, 210, 244,240 ) (ס6 1 13. ןהיצריפ

 ףסֶק,%%0'-- םכה'צרפ :1ג --') 151.  ויתוסירהו 17, 1% 7

 96, 100,112,136, 161,105, 196, 244, 249, 264, 384 --ויתסירהו

,5,120 12 102 ,03 ,80 ,76 :72 ,30 :20 :23 :19 :4 :2 

2% /23 ,250 ,246 :245 2102 ,182 ,178 ,172 ,172 ,168 ,54 1 

 260 ; קזותמס 94, 177 -- ויתוסרהו 83,113, 155,181 ; קתומס 2.

 היתינבו , 1 -- היתנבו 2, 155, 294 -- היתונבו 6.
 ימ 45.

 12. ןעמל בו 4. = ושרי \ 474 -- ושרר ,8% 7

86 ,,, ,1 ,109 ,107 ,102 :95 

 198,201, 206,211, 212,224, 242, בֶד, 244, 24%, 248, 2530 2%

4 ,383 ,380 ,460 ,368 .167 ,366 ,361 :552 .325 :309 :103 :200 
 392: 403, 408, 410: 420, 421, 432: 476, 486, 487, 488, ף07, 0%

 531: 536: 541: 562: 588, 590, 598, 603, 606, 607, 7. תרא

 קוותס תאו 145 -- . 428. | םכודא , 4.
 לכבו ג: -- לכב 180. = ארקנ , 20, 1

 112, 14 תראז השע ,-

 13. הנה ןכל 250. | הוהי -- השע הוהי סֶפ. א שרח 5% 10

 30, 80, 50, 93: 95.107,100, 111,128, 116, 4: 72 ו%

 190, 223, 224, 226, 243, 252, 251, 258, 260, 264. | רצכב 129

10 6,,,, ,107 ,82 ,80 ,23:67 .19 ,17:18 

,242 ,224 ,223 ,196 7 172 ,150 ,154 ,150 ,140 ,141 ,130 

 240 252, 25% 260, 264, 271.4, 204, 100 -- רוצקב קזוזוס 171--

 ריצקב 40. | ךרודו 76.96, 2 6, 6

 244: 253, 258, 260, 264, 194 : קננזמס 04 - 6 ךדרו זז.

 םביבנע -- םכיונע 195, קזותס 150,258 -- ב טק. 184=

 ךשומב 89,109,112,136,181. בכירה 384.-- קנס סירהה 7

 םיסע קוגזתס קימע 95- = תועבגה לכו -- תועבגהו 1

 תועבג 126. | הננגומתת טק. 173-- --

 14. תרא 1% 30 -- ותא 136. = תרובש -- בקעי תרובש 40. =
 לארשי -- הדוהיו לארשי 649 )1. = םבירע -- ועטנו םכירע 4.

 תומשנ , 111 -- ת 145. | תא 2% 8.  םכני 80. | ולבאו תונג

 109. תא 9". 95:96.  ןהירפ 18, 76, 5

 181, 243, 184 : קזותס 244, 246 ; תטתס

 1%. םכתעטנו 93: 95:96; 190, 196, 1894. | םכתמדא - - - אלו ,

 30,181,1ס55. אלו -- אלא 260. ושסני 1,4,224,2%8 קזמפ

 155 | 016 ספ. רוע , 145 -- 98- םכיהלא קזנתס 4

 %םמיכ -- יכ

 לכו == 1 \ 17: 244 -

 ןהילע קזגמס 244. | השוע"

 כ

 ינכש ךאישה ךבל ןודז ! דאמ התא יוזב לכיוגב 3

 ינדירו" ימ ובלב רמא ותבש שורמ עלס יוגחב

 זכיש שכיבכוכ ןיב שכאו רשנכ היבגת שא :ץרא 4

 שכיישוכ 23, 3: 09,102, 112,116, 126, 150,151,154.

 106, 22%, 24%: 251: 200, 484, 664 ; קזנס 94 -- םכישוכ 2

 76,89.96.113:115.177.294- ינביל--- ינבב זמ. ינב--תיב
 70, 111,130, 196,198, 3 246, 200, 184 - '1 [טק.זג; 4
 =באנ -- םבאנ אלה 173. | לארשי - - הוהי / 112. | אולה 2"---
 וב זו 2, 4, 17: 20: 302 76.80, 89. 93, 95 96, 107, 100, 12

 דב, 115,116, 126,ז36, דצד,150,151,154,172,175 7%

0 ,261 ,260 .258 ,253 ,252 .240 ,24% ,244 ,224 ,223 ,196 ,178 
 -- או (טק.עג[ 128. - לארשי ינב 1,905. -יתלעה 6

 151, 178, 253, 258) 260, 264 --יתי טק, 4: 19. ץראמ א 6
 םביתשלפו 17, 0 72, 96, 10, 100, ,,2

 16 100,1ךד, 160,176, 178, 182, 106, 224, 226, 243: 244, 4

 252, 2%8, 184, 601 -- םכיתשלפמו 4. = רותפכמו 4 -
2 "150 ,111,136 ,107 ,102 

 8. ינדא הוהי ₪ 109. | ינדא , 95, 176 2

 הכלטמבב + -- הבלמב 197. | האטח 22. | התא , 8 -- התוא
 10,112, 161, 168, 270 : 026 19. | דימשה --י ד,

11 ,10 10 ,96 ,80.91 80 ,75 ,72 ,10 ,17 :4 ,2 

2 141,150,151,154,158.172,175.177,178,180 ,136 

,260 % ,253 ,252 ,2%1 ,245 ,244 ,227 ,226 ,224 ,201 ,1 

 484, 666 -- (סתש ימשה 82. | תא .150, 168. | הוהי 2"---

 ינדא 130 2-

 ף- יתענהו 67, 72, 80,8, 80,102,155,161,168,172,177, 6
 246, 240, ףסס -- יתועינהו 18, 10, 23, 91: 95: 96, 112, 115,

2 ,4 271 ,260 ,264 ,260 ,245 ,244 ,224 ,196 ,178 ,159 ,136 
 384 -- 'תעינהו 4, 17, 29, 10, 76: 93; 94, 107, 111,126. 029

 1%1:154, 18, 175,182, 221, 22%, 28, 204: קזומס 1

 רשאבכ - - תא 515 74. תרא , 2 עני 36, 107 -- רורצ עוני

 484. - הרבככ 10. | לפי 19,20, 10, 76, 82: 94: 95: 99, 7
 111,116,150,151, 158,1סמ, 196, 224,252, 260, 204, 284 קז!זזמס

 גֶקְ. - ץראל 72 --ץראב קתומס 96 -- הצרא 400, (06 4.
 :ז0. ברחבא 126. ותמי 17,330, 76, 80,939 04, , 6

 198. 223, 240, 269,271 4.  יאטוחה 96 --' , 80. | םכירמואה
 112: 252, 5. ושיגת 95- ונדעב 17,119, 22: 20, 76, 80 59

 ףֶפ, 1ס0ְק, 10, זז, 116, 126, 128, 1 141, 158, 172, 180 2

 210,240, 252,253, 258, 260, 264 ; קעוזמס ז77.

 1:1. איהה קענמוס 0. םכיקא 1% 161 -- 55 24. 1-רכופ

159 ,154 ,136 ,112,126,128 10 ,96 95 :10:89 ,4:17:18 

 190, 224, 2%1, 258, 2600 4 דוד 1, 2:4, 17: 19:29, 30, 59

,15 ,107,111 ,99 ,96 ,93:94:95 :91 ,90 ;82 

 הוהי 1% 2

9 5 > 4 

 1 כודאל קדוה' ינדא רמא ק;רכ  ;דידבע ןוזח
 חלש יוגב ריצו קדוהי זראמ ונעמש קרעומש

 2 ךיתתנ ןטק הנה ! המחלמל הילע המוקנו ומוק

 ' + ג הז 8 תת: א.

 חלוש :0,96,זוו,112,19פ, 196 -- ל קחמס ו 2%. מק
 226, 384 -- המוק קזותס 128. | המקנו 4. | המחלמלו 0.

 2. הנה -- ןה 6 ןוטק 76, 99, 108, 112, 172, 243, 24% ;
 ןזווגס םמייונפה יוזב -- * ; 50 - דואמ 90

 3. ךיאשה ₪ 80 -- ךיאישה 107, 158 --'\ 50, 230. | ינכוש 2

 125.  עלסה 4, 10ְק, 180, 226, 184; תטתס 12 -- ק קזוזוס ה ;ס
 -- עלפו 196. - רמוא )6,112,12%. | ובלב קזנומס ןוצל 2.
 ימ ,196. | ינדרי 4, 243 -- ! . 80 89 -- \נדרוי 2,17,23+ 7,

,195 ,177 :144,159 ,116 ,101 ,100 ,99 :95 ;1 ,82 (72:76 

 1. הידבע ןוזזח 11ז. גג8]סז15, 4 ןוזח --- ץסא מ01]4, 65 023388 ;

 149 -- תסמ תו4]סענ 12, 3, 24, 67, 82,080 91:96, 99, 100, 19

.5 ,72 , -- 289 ,270 ,260 ,116,126,128,110,141,144 

 הידבוע 1, 4, 29: 20, 0% 0 720% 93: 2 96 99: 22 9

 1סק,108, זסס, 10, 2 11%6,125,126 7

19 ,228,240 ,227 ,226 ,210 ,191,196 ,161,178 ,158 ,151,154 

 252, 263, 28, 260, 204,271 4, 204--והירבוע 14%. | ינדא הוהי <

 4, 18, 50, 80, 223 - םביהלא הוהי 108, 106, 484 -- זרואבצ הוהי

 197. - ינדא ,95,110,14%5. - הוהי -- םבםיהלא

5 



 \ 0 ₪ יש 74.

 : הרצ שכויב ךיפ לדגת לאו שדבא םויב הדוה]
 = שג ארת לא זכדיא זכויב ימע רעשב אובת לא 3

 וליחב הנחלשת לאו ודיא זםכויב ותערב קדתא
 תא תירכהל קרפה לע דמעת לאו |! ודיא זכויב 4
 בורק יכ :הרצ םכויב וידירש רגסת לאו ויטילפ 5

 ךל השעי תישע רשאכ שכיוגה לכ לע הוהי כוי
 רה לע שכתיתש רשאכ יכ : ךשארב בושי ךלמג 6

 ויהו ועלו ותשו דימת שיוגה ללכ ותשי ישדק
 היהו הטילפ היהת ןויצ רהבו : ויה אולכ גל
 קריהו  :.םשכהישרומ תרא בקעי זריב ושריו שדק 8

 שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי זריב
 ושע תיבל דירש היהי אלו םכולכאו םכהב וקלדו
 הלפשהו ושע רה תא בגנה ושריו :רבד הוהי יכ

 את, 10 אפ.

 וירעש 1, 2. 3, 4, 17, 19, 20, 10, 50, 60. 72, 65
 99, 100,107, 108,100, 110, זוז, 1ז2, 11506 120,116.

6 ,181,182,223 ,178,180 ,175 ,159,161,170,171 ,150 

,4 271 ,264 ,260 ,2%8 ,253 ,2%1 ,250 ,249 ,24% :244 ,243 :227 

 278, 286, 384, 659 'ק : קנס 24, ,12 200--

 וריעש 196 -- ךירעש 80. לעו -- ו . 196. | םםילשורי 7%

 109, 120, 136, 196, 384. | לרוג 55 19. | התא -- םבתא 4.

 דחאב קעומוס בה =

 12. לאו 1%--ו , 17, 19, 10 50 ,,,+,%
 253, 258, 260, 264, 484. | ארית 244. | םבויב 1" 107,14% -

 טק. 8. 136 -- תא 40. | םכויב .ךיחא , 17. | ורכנ - ו . 29 -

 רךכ 2.145 1. - םכדבא ,201. לאו 4" 55

 13. לא 1%- לאו 06 196, 201, 224, 2%

 384: 605 : קזותתס 50,141 ; תטתמס 1 אבת 1,2, 17, 2,

 30, 60, 72, 76, 80, 80, )1: 93, 95. 96 5% :ס0,110,:וזמ

.1 7% ,9 128,120,141,15 ,113.115,125 

-%4 0 ,258 ,2 ,252 ,251 ,246 :245 ,244 ,224 ,223 ,191,196 

 רעשב ץזותס רחשב תםסויב ,- םכדיא , 93 -- ודיא

 קוומס 173 -- םבדנא 224. ודיא -- (10) -- לא 30. לא 2%

 -- לאו 1,19,60,93,107, 6 129,136,150,ו70,78,ז0

 196, 224, 215, 251, 253, 2%8, 260, 204. 384 ; ונגמס 130,141 ג

 101060 80: םטמס 1. ארית 244, 204 -- חמשת 1

 וריא - - - לאו . 95.12%: 158. = וליחב , 6.

 14. לאו 1"- ו,107,150,201.  דומעה 2%

 149,161,245. תא ;10ף.  וטלפ ,,,

 198, 201, 253, 264 -- וטילפ 269. לאו 2-1 , 17. | וידירש תא

 259 -- ורירש תא 4 -- אהרצא 9.

 15. הוהי ; 154. | התישע 126 -- יתישע 150 -- קעזמס םכתישע

 1ו5. | השעי ןכ 384. = ךלומנ 1, 2 3, 4, 17, 18.10, 23, 40

 60, 72; 76, 80, 80, 91, 93, 95: 96, 106, 107, ,1) זול

00 ,,+,,, ,128 ,120,126 ,113,115 ,112 

2% 2 .226 ,224 ,172,176,178,182,101,196,210 ,170 

 260, 294, 384: עומס 77- בושי ךשארב < 1.

 בישי 4,96,144,170, 606 --\ ,129.  ךישארב 120,2%8: 6 99

 16. לע -- לא 24. | ותש" 136. = דימת , 17 - [וק.145 76

 115, 294 -- ביבס ימשת 23 -- ביבס 4,198, 20, 30, 99, 116,146. |
,22 6 ,201 ,196 8% 1600 ,159 ,151,158 ,150 ,14% 

2834 ,4 271 ,264 ,260 ,258 ,251 ,250 ,246 ,245 ,214 .10372 224 

 288, 400, 384, 6ס1 , 666 -- ביבס דימת 1:29. ותשו -- תש 4.

 ועלו < ולעו 107. | אלכ 1, 4, 17, 18, 20 40, 50, 60. 72, 6

1% 2 1:0 ,10 ,108 ,107 ,106 ,06 ,95 ,93 ,50 ,82 

170 + 1 ,129 11% 

,24 ,260 ,258 ,253 ,252 ,244 ,224 ,223 ,172,177,181,195,196 

 384: קותס 128 -- קעומס אולב 2:

 17. הטלפ 80:93, 107, 108,181 2, 22, ָָ,+,ְ,6%0

 204. - שדק היהו 5 244. | שדוק 108. | ריב קזגוס .תיב תא -

 128 --יב 11%. תא .145. | םבהישרמ 18 (0, 80, מ)

 150 -- םבהימכשרומ 7.

 17,18. בקעי -- - תרא ,.

 18. ריב ,129. | ףס ; 80 --ו , 281. | הבהל ,%6
 םכוקלדו 80. | םכלכאו 384 -- םבהישרומ תא םבולכאו 2. היהי

 1 הוהי --- הוהי יפ 129, 150, 221 -- הוהי הפ 4

 19. בגנה -- ה 170 -- בגנה תא 129. | םביתשילפ 120 ---

 םכיתשלפה 40. | הדש 1% 86 -- ןורמש הדש גס. | םכירפא
 הדש תאו,ז7. | הדש 2", 50. | ןורמוש 112,196 --ו|

 ןימינבו 130,136, 172, 182,264. | ןדרא גת. 4.

 2ךס

 5 ואב וכיבנג שא ! הוהי שכאנ ךדירוא םכשמ ךנק
 ובגגי אולה קדתימדנ ךיא קרליל ידדש שא ךל
 : תוללע וריאשי אולה ךל ואב שירצב כא כיד
 5 ךוחלש לובגה דע : וינפצמ ועבנ ושע ושפחנ ךיא
 ךמלש ישנא ךל ולכי ךואישה ךתירב ישנא 'רכ
 8 אולה :וב הנובת ןיא ךיתחת רוזמ ומישי ךמחל
 סכודאמ סכימכח יתדבאהו הוהי שאנ אוהה םויב
 9 ןעמל ןמית ךירובג ותחו : ושע רהמ ?דנובתו
 10 בקעי ךיחא סמחמ : לטקמ ושע רהמ שיא תרכי
 זז דגנמ ךדמע םכנויב : שלועל תרכנו השוב ךסכת
 יכעו ורעש ואב סכירכנו וליח שכירז תובש כויב
 :2 לאו ! שהמ דחאכ התא םשכג לרוג ודי שכלשורי
 ינבל חמשת לאו ורכנ וכויב ךיחא כויב ארת

 צג 1 +

 242, 244, 254. 270, 296, 106 -- ינדירי ינרי 30 -- ינידירוי 2
 4. סו ,2 יבנת 6. םכאו -- ו \ 80 115 -- ךנמ
 שבאו 96. | םביבככ 40, 80, 3, 108, 109, 12%, 170,224. ניק

 20,226, 200 ךדירא 129, 150, 283 -- ךעידא 0.
 םכאנ -- רמא -

 <. שכא 2"--םכאו 96,150, 221, 184. | 'דדוש 1, 3,190, 20, 0
0 ,112,110 ,110 ,108 ,106 ,102 ,100 ,99 ,96 ,81 2 :70 ,67 

 1 9 9 161, 168,177מ; 175,191

,200 ,254 ,253 ,252 ,2%1 ,240 ,245 :244 ,239 ;227 ,226 ,225 
 271 24, 290 100 התמדנ 18, 80, 113, 115, 154, 7%
2604 ,253 ,16,182 ,107,111,120 ,80 9% 9477 ,244 
 -- תמדנ 150 -- הת טק. 4" 4 אולה 1%--ו. 1: 2 70
10 ,108 ,107 ,96 :95 ,93 ,89 .83 ,80 .76 :72 .69 50 ,30 :29 ,10 

1 141,150 ,110 ,120 ,128 ,126,126 ,116 15 

219 ,245 ,244 :242 ,224 :223 ,196 ,169,176,177.1789,182,191 
 252: 253: 0% 260, 270: 204, 3843: קזנתמס 82. בל"ד

 181. ךל - - םכא .96.111,115. | םבירצוב 8
 1% 224, 244* אולה 29-11 4:17 19: 29230 07

,+ ,11 ,100 ,108 ,107 ,106 ,96 95 :93 .99 ,90 
 1 ,9 10 1 01 54 10 170 0 קב
 1ף1, 196, 223: 224, 242, 245.25, 2 258, 260 0 2
 284- וראשי 243 -- וריארשי דד ש קעונמס א .ז-רולילוע

 ף6 -- תוללוע 1, 19: 23, 30, 72, 76, 80, 80, 93. 5: 106,
5% ,154 ,170 ,144 116 ,120 ,126 ,101 
79 ,220 ,22% ,224 ,196 ,178,182 ,176 2 + .1 

 228, 244 245: 249: 251: 252: 253, 259, 260, 204 3 תס 1
 -- -רללוע 4

 6. ושפחנ -- 5 טק. 4. 4 ועבנ -- ועקבנ 6. וינופצמ

07 ,96.99 ,94 ,03 ,80 ,80 ,76 ,72 60 30 :20 :23 :17 4 1 
120,116 ,126 ,126 ,116 ,110,111,112,113,115 ,10 ,108 

 150,151: 42 168 1721711 7 5170171 80 ד

12 ,250 249 ,245 ,244 ,242 ,242 :227 ,226 2239 :196 ,191 

 262; 253, 258. 260 204, 260, 271,278, 283, 204, 384: קנס 1.
 7. רעו 1. לובג 76. ישנא - - - ךתירב 50. ךיתירב
 89. 5% 200, 364 -- ךלובג 6. ךואשיה ₪ 16 -- ךואישיה 7

 --ו 180. ךמלש - - ולכי , 151. ולכיו 18, 23, 72.76. 91,
:253 ,244 ,201 ,105 ,168 ,150 ,116,126,120,145 07 
 260, 2703 קעותוס 109,115, 136 4. ךימולש 0

 244-- ךמולש 4, 19: 50 72, 76, 80, 4 95 96,
 100, ,,2 120, 120 141, 150, 159,772,179, 1 8וע
 182, 210, 224, 241; 245, 251, 251, 258, 260, 204: כזנתגס 82, ג
 -- ךימלש 99,136. = רוזמ , 386-  ךתחת 6

 126, 116,168, 173: 221; 240, 184. | ןיאו
 הנובת וב < 6. בי;

 8. אולה ,6 9 א ו 17 10 29, 30% 0 72 76 90 90 22

 6.7 ךסה), 100, 11, 12, דזכ) דפ, 116, 12012672

 ו 1,150,154: 159, 172, 178, 181, 106, 924, 242, 244, 245, 12

 252, 252% 258, 200, 270, 204- אוהה , 50. - םכואנ 0-4

 הוהי -- ינדא 03,180.  םכדאמ 86,116, 1%8---םבודאמ לבבמ 4
 9. ותח 294 -- קזותוס ותחי 245. = ךירוביג 30 23
2 ,182 ,177 ,172,175 ,106 ,102 0 -- 264 ,80 \ * -- 96 / 6+ 
 284,294.  ןמית ,106. | תרכי אל וס. | לשקמ , 178 ---ל19 4.
 10. סמחמ -- תמחמ 171. | ךסכת -- ךמכת זֶד. | התרכנו 5
4% ,2589 ,253 ,21 ,224 ,178 ,172,173 ,116,126 ,106,112 ,9+ 

 בלעל 0. ו

 11. ךתדמע 136. | םכירכנו == םכי , 258 -- םכירכנו לעו 1.
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 קכיעישומ .ולעו |: בגנה ירע זרא ושרי דרפסב 1

 קדוהיל קדתיהו ושע רה קרא טפשל ןויצ רהב

 !-הרכולמה

 ₪ ה 5 וז: הר

 הדש תאו שירפא הדש תא ושריו םיתשלפ תא
 20 ינבל הזה לחה תלגו : דעלגה תא ןמינבו ןורמש
 רשא םלשורי תלגו תפרצ דע םינענכ רשא לארשי

 ץ ב תם רך ₪ 1 6 יס א

 דרפפב -- ךרפסב 6. ושריי 22, 107, 150, 171, 191,221, 1,

 271 4 ; קזנתוס 141 --ושריו 30,120 --' [טק.145 82. תא ,.
 ירע , 224

 21. םביעשומ 2, 24, 67, 82, )4,100, 101,113, 130 12

254,271 ,252 ,22% ,210 ,180 ,175,176 ,168 ,160,161 ,155 

 288, 200, 100 '1', 601 -- םבעישומ 230 -- ,  4. טופשל

1 ,ָ,, ,108 .107 ,106 ,6 ,3 ,80 ,17 

 226, 243, 246, 258 ; קזנומס 140. | תא , 106. התיהו--ת ,

 הכלמה 243: 4.

 6 יז לי

 הליפנו וכל והער ירא שיא ורמאיו : דבאנ אלו 7
 ולפיו ונל תראזה הערה ימלשב זדעדנו זרולרוג

 וילא ןהמאיו : קדנו 'לע סרוגה לפיו תרולרוג 8
 המ ונל תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה

 עע קרזמ יאו ךצרא קרמ אובת ןיאמו ךתכאלמ
 קדוהי תאו יכנא ירבע זכהילא ,רמאו :קדתא 0

 תאו שיה תא השע רשא ארי ינא שימשה יהלא
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 וילא ורמאיו :  שכהל דיגה יכ חרב אוה קדוהי 1
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 : שכדריו בכשיו קדניפסה יתכרי לא דרי קדנויו
 6 זכדרנ ךל קדמ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו

 ונל םכיהלאה תשעתי ילוא ךיהלא לא ארק םכוק
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 לרגה 2,170 --ה ,130. הני לע ,.
 7, 8. ונל -- (14) - - ולפיו 7. :

 8. המ - - (9) - - ורמאיו , 19. | וילא \ 30, 72 --' 244 -ול
 680. | ונל - - - רשאב , 195, 298,384. | רשאב -- רשא
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 141,158, 283 -- הוהי תא הלודנ 30,172. - רמאיו 270. | תאז
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 חרוב 50, 93, )6, 111, 12ף, 161, 178, 196, 224, 252, 269,
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 זז. רמאיוו 4.
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 קותשיו 96, 10, 112, 125%, 161, 243, 244, 6%

 םכיה 1" לט 9,

 ונלעמ 29.95. ךלה 10, 23: 5% 76, 80, 82, 93, 107, %) זס

 126,736,150,154, 172,177, 195, 226, 227, 254, 4. רעוסו
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 1. רבד יהיו 116. תג]ס 5. 224. = *הי) טסנ תוג]סז, 6 סזת4(ג ; 139
 -- םסמ תוג]סז: 1, 2, 3: 24, 67, 82, 80, 01, )6, 9,100 6

 126, 128,110, 141, 144, 260, 270, 289 -- , 72, 258. | יתימא 4,

260 ,258 ,190 ,149 ,111 ,96 :93 
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 1, הלדגה 1,189,706, 102, 6% 158,168, 177.
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 4. חורבל 4, 17: 20: 151,93,100,110,12%, זק, 178,196 4
 246, 288, 384, 675: 677, 678, 680 -- חרביו 112. | ינפלמ 1"--

 ינפילמ 260. | אצמיו , 182. | ה"נא 680.  האב--ה,196.
 השישרת :<ז, קומס ףס,172: תטמס 180 הב -- ה 9

 -- האב 74 אבל 4: 10, 72; 80, 50, 93, 95: )6, 107

2 ,223 (181,196 ,178 ,154 ,150 (111,126,128,116 ,100,110 

 244, 245%, 2%2, 253, 259, 260, 184, 675. | םבהמע -- ה
 120 -- כ 1

 4. הלדג ז,110,111,110 1.
 226 -= םבויב 4

 5. ואריו 4, 18, 10, 72, 80, 80, )5, 7. 6
 1%0,151,176, 177, 201, 244, 204, 678,680 ; קתותס 128. וקעציו
 40,110,678--] 00.48 82. שיא 80. לא 4
 201. - והילא < 6. ליו 10:24, 83, 101,116, 144,155, 2

200 ,2881 ,286 ,277 ,270 ,242,246 ,181,195,198 ,176 

 659 -- לימיו 10, 284 -- -- שיא וליטיו 1. | היינאב 5
 םככילעמ 7. דרי הנויו (טק.צ85 זסז -- הנוי דריו 1.

 6. ברקיו -- ארקיו 72, 100, 184, 678 ; קוס , לבוחה

2 ,+,, ,112 ,90,110 :95 :60:91 ,17 4 

,3894 ,260 ,28 ,253 ,249 ,24% ,243,244 ,223 ,196 ,181,182 
 677, 678, 680 ; 006 130,224. | ורמאיו 4. = ול -- ולא 0

 -- ול בר 109. לא ;1,72, 66%.  ךיהלא -- ה , ב. | ילוא ₪.
 186 50 --ו,109. | תשעתי -- תשעשי 116. | םביהלא

 מל ,9- א
 7. וכל קוס ונל 80. | הלפינו < 71 --.", ,,5
 1989. 4- תולרוג 1"-- תולרג 4, 23,111, 115,116, + 2

 177, 210 -- תלרוג 80,126 -- תלרג 294. | הערנו -- לרוגה לפיו
 העדנו 96. | ימלשב -- ימ לשב 181,244. | הערה , זוגו -- הערה

 לדג 281. - םכיב -- הינאב



 60 ג. 1.

 ךיניע דגנמ יתשרגנ יתרמא ינאו 5
 ! ךשדק לכיה לא טיבהל ףיסוא ךא

 שפנ דע זםימ ינופפא 6
 : ישארל שובח ףוס ינבבפי שוהת

 יתדרי פכירה יבצקל 7
 זכלועל ידעב היחרב ץראה
 : יהלא קדוהי ייח תחשמ לעתו

 יתרכז הוהי תא ישפנ ילע ףטעתהב 8
 : ךשדק לכיה לא יתלפת ךילא אובתו

 : ובזעי שפדסח אוש ילבה שכירמשמ 9
 ךל החבזא הדות לוקב ינאו | 0

 : הוהיל התעושי המלשא יתרדנ רשא
5 

 ! קדשביה לא הנו תא אקיו גדל קדוהי רמאיו ג

6 

 ךל זכוק :רמאל תינש הנוי לא הוהי רבד יהיו

 האירקה תא הילא ארקו הלודגה ריעה הונינ לא

 הונינ לא ךליו הנוי זכקיו : ךילא רבד יכנא רשא

 .1 ]ז 0 א א.

 רעפה ילשב יכ ינא עדוי יכ םככילעמ זכיה קתשיו
 14 בישהל כישנאה ורתחיו : שכילע הזה לודגה

 ; שכהילע רעסו ךלוה זכיה יכ ולכי אלו השביה לא
 14 הדבאנ אנ לא הוהי הנא ורמאיו הוהי לא וארקיו
 יכ איקנ זכד ונילע ןתת לאו קרזה שיאה שפנב
 1% זרא ואשיו : תישע תצפח רשאכ קדוהי קדתא
 16 וארייו : ופעזמ שיה דמעיו שיה לא והלטיו הנו*
 תבז וחבזיו קדוהי תרא קרלודג קראר' שישנאה
 : שכירדנ ורדיו קדוהיל

22 
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 1 קדנוי יהיו קדנוי תת עלבל לודג גד קדוהי ןמיו
 : זרוליל השלשו זםכימ' השלש גדה יעמב

 רמאיו : הגדה יעממ ויהלא הוהי לא הנוי ללפתיו ₪

 יננעיו הוהי לא יל הרצמ יתארק

 ! ילוק תעמש יתעוש לואש ןטבמ

 4 ינבבסי רהנו פכימי בבלב הלוצמ ינכילשתו
 : ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ

 ל ג כז ₪ 0 א

 --ו \ 179. | יתעויש 150 --יתעווש 100.  *תעמש 6 00
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 258, 260, 204, 384, 675: 677 -- ונובוסי 96 -- ינבבבסי 107 =---
 ישארל שובח ףוס ינבבפת גז. | ךרבשמ 1. ךילגו
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 -- ףא 128, קתומס ףיקא 17, 72, 178 -- ףיסוה 0.

 ךישדק 16, 258, 260 --- ךשדוק 6.
 6. ינפפא 2, 144, 191 -- ינופופא 6. | םכימ -- תרומ 2 0
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 השביה לא , +
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 204 675 : קזווהס 82, 4,128 -- ולימו 76. | םכיה לא \ 1.
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 6. זצו 24

 זכיפא ךרא ופוהרז ןונח לא קדתא יכ יתעדי יכ
 אנ חק הוהי התעו : הערה לע שחנו דסח ברו 3

 הוהי רמאיו : ייחמ יתומ בוט יכ ינממ ישפנ תא
 בשיה רועה :ןט .הדנו' :תוציו = + ךל קדרח בטיהה | =

 ץריתחת בשיו קדכס שש ול שעיו ריעל [שכדקמ
 הוהי ןמיו : ריעב היהי המ. הארי רשא דע לצב 6

 לע לצ זרויהל ;דנויל 'לעמ לעינ ןויקיק שכיהלא
 ןויקיקה לע הנוי חמשיו ותערמ ול ליצהל ושאר
 תולעב תעלות םיהלאה ןמיו :  הלודג ץרחמש
 יהיו | +! שבייו ןויקיקה קרא ךתו תרחמל רחשה
 זרישירח שידק חור שכיהלא ןמיו שמשה חרזכ

 זרא לאשיו ףלעתיו קדנוי שאר לע שמשה ךתו
 רמאיו !ייחמ יתומ בוט רמאיו זרומל ושפנ

 ןויקיקה לע ךל קררח בטיהה ;רנוי לא זכיהלא
 קדוהי רמאיו |! זרומ דע יל קדרח בטיה רמאיו זס

 אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תפח התא

 אל ינאו :דבא הליל ןבו היה הליל ןבש ותלדג 1

 הברה הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא

 ונימי ןיב עדי אל רשא שדא ובר הרשע שםיתשמ

 ! הדבר המהבו ולאמשל

= 
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 6.1 ןס א 4.

 (כיהלאל הלודג ריע קדתיה הונינו קדוה' רבדכ
 4 ךלהמ ריעב אובל הנוי לחיו : םכימי תשלש ךלהמ
 הונינו זכוי שכיעברא דוע רמאיו ארקיו דחא כו
 וארקיו םכיהלאב קדונינ ישנא ונימאיו : תכפהנ
 עגיו ! שנטק דעו שכלודגמ שיקש ושבליו םשכוצ

 ותרדא רבעיו ואפכמ ושכקיו הוניג ךלמ לא רבדה
 ל רמָאיו קעויו : רפאה לע בשיו קש סכיו וילעמ
 .המהבהו םכדאה רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב
 זכימו וערי לא קדמואמ ומעטי לא ןאצהו רקבה

 8 וארקיו המהבהו םכדאה םשיקש ופכתיו :,ותשי לא

 קדערה וכרדמ שיא ובשיו קדקזחב וכיהלא לא
 9 שחנו בושי עדוי ימ : םשכהיפכב רשא סמחה ןמו

 נ0 תצרו : דבאנ תלו ופא ןורחמ בשו שיהלאה

 קרערה שככרדמ ובש יכ שכהישעמ תא םכיהלאה
 םכהל תושעל רבד רשא הערה לע םיהלַאה םחניו
 | : השע אלו

 ( שד

 ו

 : ללפתיו :ול רחיו הלודג קדער קרנו לא עריו
 דע ירבד זרז אולה קדוהי הנא רמאיו הוהי לא
 השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה

. 

 ב תם יז 5 5 5 6 'ע 10 א 4.

 100, 125, 150, 151,196, 223, 244, 680 -- טק. זג=

 םביפא , 89. = םבחינו 50,107,125,196, 223, 245, 24, 0
 -- שכחנו תמאו 95 -- םכחינו תמאו 4

 3. הוהי 181,184."1. | החק 4.
 *תומ 4,

 4. הוהי , 170. ביטהה 100 -- ביטיהה 2 -- ב גת. 6%

 הרח ,, 242 -- (טק.146 2.

 5. ריעל םכדקמ בשיו 18 89. הכוס 4,17,19,50,91,06,111
27% ,220,251 ,224 ,195 ,172 1 1 

 לצב קזגמס 72. | הארי -- הארי המ היהי 107 -- 1016 ואךי

 6. םםיהלא הוהי -- הוהי ינדא 1, 107,173:201,394. | םביהלא

 182. | ןויקיק \ 253 -- ן"קק 2: 109, 12%, 172,173, 1ש --ך 90

 ילעיו 6. לעממ 72. הנויל תויהל < 1. לצ 17

 ושאר לע -- ושארל 1. ול --נב 40. | תערמ 4. "המשיו =
 תמשיו עמשיו 107. = ןויקקה 10ס,12%.  הלדנ 1.17.72

 7. םביהלא 40,96.182. | תעלות , 22%--ו , 80,28ָג. | תולעב
 107 -- ו 80, 89. 177, 283 -- ז-רולעכ 30, 50 05, 101
 172,176, 245: 253, 255. 204: 384, 677, 678, 680 ; קצונבס 1%

 136,159. תא , 4.
 קצנתגס 91, 4.

 אנ 125.22. תא 4%

 ןויקקה 0 172,2%1,12% -- ןווקיקה

 שביו 1, 4, 23, 50, 72, 80, 80, 93:95.

 1ו126,136,2,12%, 180, 151,154,178, 106,226, 227, 4 252

 246, 252: 254, 204, 384, 67%, 677, 680 ; קזנםגס 141,177 ---

 שביתו 96,111, 221, 4

 8. חורזכ 96, 112, 12%, 170, 177, 259, 677, 8. קזנתוס 119 -

 ןרזב !ס:66 8) -- כ סע ק 99. ןמיו , 80 -- ןמיו ושאר לע

 95. | םביהלאה 196, 204. - תישרח 'ג, 89: 95, 107

 136: 244, 284, 678 -- (סע6 תושירח % שמשה 2", 107 -

 שמשה תא 109. - שאר ,14% --ושאר 96. | הנויה 9%.  תרא

 ושפנ , 9. תא , 6. יתומ -- ו , 4
 9. 60. | 19. | םםיהלא , 182 -- הוחי 30, 24-

 95. ביטהה < 30 -- ביטיהה 2 -- ביטה 74

 ןויקקה 109, 125, 172 -- רשא ןויקיקה 7.

 2, - תרומה 4

 ןס. התסה 17:18,30 ו % 10,782

4 ,268 ,253 0 ,246 .244 ,228 ,226 ,224 ,224 ,181,196 ,160 

 294: 384, 601, 60%, 666, 680 ; תטתס 182 -- ת טק. 1

 ןויקקה 109, 1265; 2. התלמע 182. | אלו -- אשדק אלו 1.

 ןיבש 17,330, 50. 7.6 ז50,ז73,177,ז9ז0

 196, 223; 224, 246: 258, 204, 184; זנותס 140 ; 00 139. היה ,

 95 -- 0:6 אוה 244.  ןיבו 7, 8% 89,100

 ז50,181,224,245,2%5, 204,677 ; קזומגס 5,130,177 ; (סזלס

 11. אל 1"-- אל דבא 95- לע פוצ 6. הוננ

 הלדגה 7, 19, 107,113,116,141,177, 224, 283,384. הב,

 גו. הרשע , 2. אוביר 76, 196, 258, 260, 678 ; קז1זוס %

 -- וביר 224, 280 -< אובר 1, 17, 18, 50, 60, 80, )1, 4, 107, %

, , 
 לא -- סכוהלא

 י
 * \ 5-4. כ 202

 ביטה < 9% -- ביטיה

 251, 384: 675, 677, 680 ; קזגוהס זָגס ; (ס66 82, 141, 176 -- ףלא
 אובר 6. ערי -- שיא עדו

 140, 23 קוומס 72,115 -- א טק. 935 91,139 -- קזנמס ךילא

 96. תא -- לא 80, קוס 2 --- לכ תא 1077, קנס 4.
 האירק 1סז -- ץונפוס הירקה 4. ינא 96, 107, 145, 4.

 ףבוד 108,100,112,, 44
 3. הונג 03, 109, 150, 677. | הוהי רבדכ , 72. | רבדב קוס

 244. .  הוננו 109,677. | הלודגה 96 -- ) , 1, 50 8,
 177: 224, 4 השלש 136, (סז6 1.

 4. אבל 4,18, 40, 72, 80, 80. 93: 95: 96, 99: 107 0
 (דו(רד 2 דכוו1לב דגסכ 150, 172,177, 179, 191: 105.,

 215: 252: 253; 25% 260, 675. - ריעה 354. - ארקיו , 96 -- 8

 1 = 25 הונינ זז < -- ' ,. 109: 196 7.

 ף. ונמאיו 4. | הונינ פג 150 -- ,170 =-' ; 109, 677. םםצ

 שבילודגמ 107 -- ו . 1, 93, 141,1ף0, 177. 182. - דעו--ו ,-
 6. ךלמ לא -- ךלמל 1. = הוננ 100, 677.5  ואפכמ םכקיו , 6.

 ל. הונינב , 109 -- * . 677- | וילודגו 4, 19, 30, 95,
 אנג זול .דדכ דד, 120,120, ד36 100,101, לס 172,178, 1

6779 ,67% ,384 ,204 ,200 ,258 ,253 ,282 ,281 ,215 :244 ,227 ,223 
 678, 680 ; קתגתס 82,זָגְפ. | רמאל 76. | המהבהו שכדאה 8
 19. המהבהו -- המהבהו מבלו 260.  ןאצה רקבה , 177 -- ןאצהו
 רקבהו 72. | רקבה , 384 -- רקבהו 60, 7 ,,,7
 182, 245,294. | המואמ ומעטי לא , 154.  ומעאסי 161.  המאמ
 268,260. וערי לא ,181. | לא 2%"-- לאו 4,760, 0%
 15 126,116,150,106, 224, 204, 384, 680 ; (סזז6 2כ0 ; תטוס

 168,182. | םכימו , 4--ו 89. לא 1" 9 אל 161, קזומוס 6.

 8. וסבתיו -- ושכתיו שתיו 17. םבדאה -- אוהו םבדאה 4.

 שביהלאה 294. - ובושיו 2, 19, 50, 70, 80,056, 100, 112, 6 0

178, 226, 243: 244, 246, 252, 258, 266, 204, 675, 677, 678, 690 ; 
 ץמתס 82. ןמו 1:50. | םמחה , 89. | םבהיפבב --- םבהיִפנכב

 223, קונמס )ף -- כ (טק. 78 74.

 ף. ימ -- ןמ 89. | עדי 10,94.107,150,196. | םכחונו

 107,109, 170,181,196, 244, 204, 394. | םכיהלא 30. בשו -

 תבשו קונזמס )3, (6::0 4 9,10. םכיהלאה ----- בשו , -

 10. םביהלאה 1%-- םביהלא 20, 158,72,9%. הערה - - םכחניו

16.0. 

%- 
 םביהלאה 2%-- הוהי 109 -- םםיחלא 72,108. רבד ,

 רשעל 4

 1. הלר ל כ רחייו

 2. אנא 1,18,19, 30, 50, 60, 72, 80, 80, 3, 9, 17

 1ו2, 115,125: 145,150, 154, 201,224, 244, 249, 204, 675; 5%
 680 ; קזותגס 95: 158,178. אלה ו דל 15 21, 20: 20% 50

2 ,10 ,108 ,107 ,96 :95 :94 :93 :91 :89 :82 ,80 ,76 
,172 ,154,170 (110,125,126,128,036,141,0 ,113,115 

,258 ,2%3 ,261 ,240 ,246 ,24% ,244 ,241 ,224 ,223 ,161,191 
 260, 271 4, 278, 204, 384. 675, 677, 678, 680. | דע -- לע 0

 יתיה 180. - לע ז" תומס דע 12%. | יתמדא -- תמדאה 66
 יתמדק -- יתמדמק 95. | חורבל 1
 170. 177,223, 244: קננומס 128. יכ יתעדי , 9%. | יכ 2"--הוהי יכ

 ג7.. םכוחרו ןונח < ןונחו םכוחר 30, 50, 60, 72, 80; 95, 6, 7

3 % 



 עגננ-- <

6 1 

 השעא כורעו לליש הכליא הליליאו הדפסא תאז
 השונא יכ !קדנע' זרונבכ לבאו םשינתכ דפסמ 9

 ימע רעש דע עגנ קרדוה דע האב יכ קריתוכמ
 וכבת לא וכב ודיגת לא תגב |: םשלשורי דע 10
 תבשי שככל ירבע : יתשלפתה רפע הרפעל תיבב 1

 דפסמ ןנאצ תרבשוי  האצ' אל תשב הירע ריפש
 בוטל הלח יכ : ותדמע שכמ חקי לצאה תריב 2

 : םלשורי רעשל הוהי תאמ ער דרי יכ תורמ תבשוי
 תאטח תישאר שיכל תבשוז שכרל הבכרמה שתר ג
 ןכל .: לארשי יעשפ ואצמנ ךב יכ ןויצ תבל איה 4

 בזכאל ביזכא יתב תג תשרומ לע זכיחולש ינתת
 השרמ תבשוי ךל יבא שריה דע : לארשי יכלמל 1%
 ינב לע יזגו יחרק ! לארשי דובכ אובי שכלדע דע 6

 ; ךממ ולג יכ רשנכ ךתתרק יבחרה ךיגונעה

 ₪ 0 עז

%,,,, 150,160 ,158 ,154 ,141 ,126 ,116 ,115 
 178, 180, 224, 22%, 251, 262, 23: 288, 601, 602 ; קז!תוס 128--

 הכליאו 145 -- הכלאו 1 4 ללש 23, 2643 קעותוס 200 --

 ללוש 1, 2: 4: 20: 10, 72; 80, 93, 96, 112, ,,
% :253 2 ,240 ,210 ,227 ,224 ,210 ,178 ,168,176 ,159,161 

 270, 28 4,659'ק: קנגבס 01, 113,126, 154, 201 -- ללש לוש

 260.  םםורעו 0.145 139-- םכרעו 195. | ןינתכ 96. לבא 2
 9. היתכמ 1, 80, 102, 141, 154, 226, 258 -- ל, 4

 עבנ 11698 םבילשוהי 6
 10. וכב -- הכב 17, 23, 20, 01, 116 4 ולו

 224, 225,228,243,2%233 קענתס 140,158, 201. לא 2" אל ם,
 2ףז ; תטםס 1 -- קת. 4 הפרעל ₪ 158.  רפע ל 1.

 יתשלפתה , 128 -- ישלפתה ל דג ו 149, 150, 224, 20

 659 'ק 3: קזנתגס 40, 141, 178 ; 1סצ16

 זז. ורבע קומתס 130. | רבשי 2; 3: 42 23, 24, 20, 67, 72, 2,
% ,144 :139 9 20 ,115 ,112,112 ,102 ,100 ,99 ,96 :91:93 

20 ,280 19' 287,288 ,178,210,226,210,242,2%2,270 ,175 ,161 

 3סס 1. | תשוב 17,126,178. אל -- אל יכ 116. תבש*, 5%
94.10.11 ,93 ,89 ,82 ,30 ,29 :17 -- 

 עת 609 ל 2 224, 242, 241, 246, 240, 263,

 260, 260, 271, 284 -- תרבש 4. | ןנאצ -- ןנאש קוגנגס 06, 6
 115. - לצאה -- לבאה 30 -- ה 2

 12. בוטל -- בםושל :. | תבשוי , 96 -- 1 \ 4, 17 29
 :סז, 16,126, 154,155;141,150, 161,172, 182, 243,246, 14

 209 200200, 270271253. 0 כ 27,201 ךרי = 9 14

 רעשב 23, קתנמגס 201 ; 10716 4. םבילשורי 4, 96.-

 1. םכותר 17,30,112,144,150, 161,172, 224, 226,242, 24

 252: 252: 2%8, 260, 2642 260,271 4.  שברל 80.96: 7 24%

 תבשי 1, 4.17. 20; 30, 72, 91, +

.4 ,270 ,260 ,260 ,258 ,251 ,246 ,187 ,172 ,161 ,155 

 שיבל 6. אוהד 116, קענמתס 4 לארשי , 4.

 14. םכיחולש ,, 72 -- 1 \ 1: 17: 29: 30: 899 +,
 168,173, 178, 180,224, 220, 243, 249, 253, 200,270. |תשרמ

 4, 40, 113,115, 116, 126, 128, 150,168, 178,241, רג
 קזותוס םכג 4 -- 06 הג 2. בזכמא 115,251. | בםיזמאל 6.

 יבלמל טק. ע84 4

 15. דע 1"---דוע 1.25 4, 150, 172, 178, 261: 29, 264

 קזנתגס 113, 128 ; 107066 6 שריה , 96 -- שרויה 17, 20:

 . 160 120 דיל ד 160 1267 ק0 61,172 17 22%, 249, 2

 258,061 ; קזנמס 128 ; סע 139. | איבא 20, 10.96, 4
 182, 224, 22%, 61, 6%)'א רסח ; קחתממס 171,178, 201 -- איבא

 67. ךל -- ל טק.148 10 -- ךלא 96. = תבשי 72
.246 ,172,178 .15% .141,154 ,116,126,128 ,80,104 ,82 

 255, 260, 204, 283 -- תשרוי 1 השרומ 93, 96, 4.

 רע םכלודע 112, 4 אבי 1, 2, 4, 17, 40, 82, 9

 96, ז12, 111,150, 154 161, 172, 105, 224, 2450 249, 2522 1

 2%8, 270 -- איבי 4. דבכ 17,195: 9.

 16. יזונו 20, 82, 102, 126, 224, +. ינב -- ךינב

 ךייגונעת 4 --- ךיגינעת 96 -- ו , 11%. 172,180,15%. ,"יביחרה
60 16 ,11 ,113 ,94,112 :92 ,91 :89 :72 :30 :20 :21 ,17 :4 :2 

79 .226 ,210,226 ,201 ,109 ,182 ,178 ,172,173 ,158 ,154 1500 

 243: 215נ 252: 253, 258, 260, 264, 26) ; קז1תוס 2,128,141: 6

 139. - ךיתחרק 145,182. | רשנכ -- ךינב לע רשנכ 271 4, 06

1 

 1 ימיב יתשרמה הכימ לא היה רשא קדוה רבד

 לע קרזח רשא קרדוהי יכלמ קריקזחי זחא םשכתוי

 : כלשוריו ןורמש
 2 ינדא יהיו האלמו ץרא יבישקה שלכ םשימע ועמש

 2 הדנה יכ : ושדק לכיהמ ינדא דעל 'סכב ;דוה*
 : ץרא יתומב לע ךרדו דריו ומקממ אצי ;דוהי

 4 גנודכ ועקבתי םכיקמעהו ויתחת םשכירהה ופמנו
 % בקעי עשפב |! דרומב זסירגמ סימכ שאה ינפמ
 בקעי עשפ ימ לרארשי תריב תואטחבו תראו לכ
 : זכלשורי אולה הדוהי זרומב ימו ןורמש אולה
 6 יתרגהו םשכרכ יעטמל קרדשה יעל ןורמש יתמשו

 7' לכו ותכי היליספ לכו : הלגא הידסיו הינבא יגל
 הממש טכישא היבצע ללכו שאב ופרשי ;דיננתא
 6 לע : ובושי הנוז ןנתא דעו הצבק הנוז ןנתאמ יכ

 ד ג 5 א ₪

 1. הוהי רבד 116. ת4נסנופ. 224. | בד ץסא םוג]סת, 66 0246 ; 130
 -- םסת תג]סו ; 1, 2, 2: 24, 07, 82, 80, 01, 94, 96, 100,

.4 ,72 , -- 280 ,270 ,260 ,116,126,128,110,141,144 

 יתשרומה 1, 3, 17: 22: 30 72, 50: 93, 94: 96, 112, 113, 6
0 ,227,229 ,22% ,224 ,182 ,175,176 ,172 ,154,161 ,149 126 
 253, 93 קזותס 82,128,141. - םכתוי--י 0. 148. 24% --

 קכתוי והיזע 173 -- םכתא הצע 251. | והיקחי 430,116. | הדוהי,
 161. הזה -- היה 220. | ןורמש ל ,. םבילשוריו 6.

 2. םכלוכ 6 1 יבישקהו 4, זסז, 145, 150 -- יבישקהא

 ז 26 -- ובישקהו 30, 96, 224 -- ובישקה קענתוס 115, +02066 0.

 האולמו 3: 4: 20: 89: 93, 96, 101, 112, בס, 144, 150, 16, 4
 224, 2%1, 258, 260, 200, 28. | הוהי ינדא --- םםיהלא הוהי 2
 8006, ינדא 172,790. הוהי 22. ינדא 27-- חוהי 217
5 ,011 94 .80 .82 ,67:72 :20 

 150, 173,182; 195, 22%, 242, 243,245,2%2: תומס
 לניחב 228256 =-כ לביהמ יהב 0.

 2. אצוי 20, 06, 112, 120, 150, 161, 224, 241, 252, 251,
 260, 264, 2009 271 4 וומוקומזמ 24 ד ל 22 24 40, 670 72
2 .130,139 ,128 ,126 ,115 ,112 ,101 .100 :99 :94:90 :93 :80 
9 2 .175,178 ,168 ,161 5 ,140 
; 4 271 ,270 ,260 ,204 ,260 ,258 ,2%4 ,253 :252 ,250 .245 :243 
 (סנפ6 141.  לתמב 1: 4, 17, 20, 72. 80: 93.90.12, ,

,264 ,260 ,253 ,243 ,226 ,224 ,150,161,176,178,182,201 150 
 1 9 'ן יךית*ל ; קענתס 112, 4.

 4. ותחת 253. | םביקעמהו < 198 -- םכיקמעמהו 1 -- ו , 89--
 קמע טק. 140. ףז -- תועבגהו 4 ועקבתי -- הנעקבתי 6.

 שיאה 116 --ה 30. | םכימכו 190. | םכירגומ 89, 6,112
 172, 178, 182, 224, 225, 253: 258, 260 -- םכירגנה 252. | דרמב

 279/30. 2 י

 5. בקעי -- (6) -- לכ 17.  לכ-- לע 96. | תאטחבז 2, 0
 72, 89:93: 96,101, 112, ור,172;128,141,150,155,161

2 200 ,209 ,257 :291 ,240 .243 ,226 ,220 ,82 
 תאטחבו 06 115. תיב 01 154. מ 0.146 11% --ימו 14.
 אולה 1%-- ו \ 1 4: 17, 20: 20 72; 80; 03.6, 101, 111,117 6

,242 ,224 ,182 ,178 ,176 ,172 :154,158 ,150 ,141 ,128 ,126 

 249,252: 253; 259. | ןורמוש 80,96. | תומב ימו -- תומבמו 5
 -- תאטה ימו 201 ומּאזָא. 228-- תומבימו 40. | תומב --מ קפוס ב

 96. | אולה 2%-- ו \ 1, 4, 17, 29, 30, 72, 80, 91,
4 ,178,182 ,176 ,172 158 ,154 1500 ,149 ,128,141 ,116,126 
 245: 249: 282: 253: 258, 200, 204, םבילשורי 6.

 6. ןורמוש 96 -- םכלשוה' 17. | יעשמלו 2%8. | יתדגהו
 קעגגגס 11% -- יסרגהו ינל , 17,180 -- איגל 30, 93, 10

 224,228,269. \ הידוק 2, 23, 112, 112,126, 144, 16,

 182,224,226, 227,228, 246, 251, 252, 208, 271 4: קזותס 2
 94 !סתפ6 129 -- קזועגס ידסיו 3 -- היתודוסיו 220 -- הדסיו

 6 הילבא 2.
 7. הילפפ 1- ותכוי 6 112,154, 1. היננתא כ. 7

 זס --' 4,115,173 -- היננתא 161. | םכהיבצע ףָב- יי 4
 הנוז - - הצבק , 4 הצבוק 93, 96 -- הצבה 7. דעו -ו

 6%0 8. | הנוז 2"--) \17 -- קוגומס ןנוז 96. = ובושי (םק.186 19
 -- ובשי 5% י

 8. תראז -- תג 9 3 הטילו 1, 34 17/29/20, ל, 90, 03, 2
-- 4 271 ,251 240 ,245 ,226 ,224 ,210 ,195 ,150 ,140 ,115,126 

 הללאו 182. הבלא 1, 4, 17, 23, 29; 30, 77, 6



0 1. 

 ךל ףטא בזכ רקשו .חור ךלה שיא ול !ץרמנ גנ
 ףסאא ףסא !הזה שעה ףיטמ היהו רכשלו ןייל 2

 ונמישא דחי לארשי תיראש ץבקא ץבק ךלכ בקעי
 ! שכדאמ הנמיהת ורבדה ךותב רדעכ הרצב ןאצכ

 וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ םכהינפל ץרפה הלע ג
 ! ספשארב הוהיו םכהינפל שככלמ רבעיו

5 

6. 

 ילארשי תיב יניצקו בקעי ישאר תנ ועמש רמאו 1
 בוט יאנש |: טפשמה תרא זרעדל שכל תולה 2

 ילעמ  שפראשו שכהילעמ שרוע ילזג הדער יבהאו
 טכהילעמ סכרועו ימע ראש ולכא רשאו : שכתומצע
 ריפב ראשכ ושרפו וחצפ שכהיתמצע תאו וטישפה

 אלו .קדוהי לא :וקעט וא | תחלק ךותב רשבכו 4
 רשאכ איהה תעב שכהמ וינפ רתסיו שכתוא .הנעי

 עכיאיבנה לע הוהי רמא הכ : םכהיללעמ וערה
 םכולש וארקו ספהינשב שיכשנה ימע תא שיעתמה

 : ;רמחלמ וילע ושדקו שכהיפ לע ןתי אל רשאו
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 ו ..1.

 1 רואב שכתובכשמ לע ער ילעפו ןוא יבשח יוה
 2 זרודש ודמחו |: שכדי לאל שי יכ הושעי רקבה
 שיאו ותיבו רבג וקשעו ואשנו כיתבו ולזגו
 4 לע בשח יננה קדוהי רפא קדכ ןכל : ותלחנו
 טכשמ ושימת אל רשא קדער תראזה קדחפשמה

 : איה הער תע יכ המור וכלת אלו שכיתראוצ
 4 קריהנ יהנ קדהנו לשמ םככילע אשי אוהה זכויב
 / שימי ךיא רימי ימע קלח ונדשנ דודש רמא

 ילשמ ךל היהי אל ןכל ! קלחי ונידש בבושל
 2 ןופיטי ופיטה לא |: הוהי להקב לרוגב לבח
 7 בקעי תיב רומאה : תומלכ גסי אל הלאל ופיטי
 ירבד אולה ויללעמ הלא שא ;דוהי חור רצקה

 8 ביואל ימע לומתאו ! ךלוה רשיה שכע וביטיי
 חטב םכירבעמ ןוטשפת רדא המלש לוממ םכמוקי
 9 היגנעת תיבמ ןושרגת ימע ישנ : המחלמ יבוש
 10 יכ ובלו ומוק : םלועל ירדה וחקת היללע לעמ
 לבחו לבחת קדאמט רובעב קדחונמה תראז אל

 ו שו

 צג: אעסצ10 א
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 240: 251, 252, 253: 2%8,260, 204 | קצנמס 4, 128 -- ינודשנ
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 6. ופמת 17, 67, 94, 99, ל זו 16%
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 ופיטי , 17 -- ופטי 4, 99, 100, 101,130, 175. 242, 240, 252, 1
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 1גק. 3. ת-רומלכ דע גס 22 2 0 ל
 227: 2512 2ף8, 200, 264 -- ) \ 169 11.

 7. רמאה 91.93:96:244.  םכאו 150.  יללעמ ףז -- ו קזוםוס
 ן 9%. אולה גק.138 139 -- ) \ 1, 2, 4, 20, 10, 72. 9 1

 ף6,112,113 2 116, 126, 128, 141, 150, 154, 168

 192. 224, 243: 245: 292, 23, 28, 200,204. | ירבד --י.ז-

 י ₪ק,ז85 96. | ובסיי 168,249.  רשיה 96 --ה,168.  ךלה
150 ,144 ,110 ,126 ,101 ,100 ,96 ,94 :91 :77 :67 ,20 40 2 

,242 ,220 ,168 

 8. למתאו 89 -- לומתאה 159 -- לו ₪0. 136 82 -- לומ תראו
 גסס. ביאל 150.  לממ 141.  המלש ק.זגה 82. ןוטישפת 1,

,715,116 ,111 ,102,112 ,96 :93 ,89 :72 :30 :29 :23 :4:17 

,252 ,243 ,227 ,226 ,224 ,182 ,178 :173 :158 :154 :1590 :139 

 258, 200, 264. | םכירבועמ 96, 112,113, 126, 178, 252 -- קנס

 םבידבעמ 2 יבש 17 -- בו 0ע. 4 4.

 ף9. םכימע 145. | היגונעה 1, 2,4,17, 2ב, 30, 72, 2

 זסז) 102, 12, 113, 116,126, 750,154,

 ז 82, 210, 224, 226, 227, 228, 2433, 246, 2ף0, 263, 2%8, 260 4
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 6 .זצ,

 שיתאל שהיתברח ותתכו קוחר רע טשימצע
 ברח יוג לא יוג ואשי אל תורמזמל שכהיתתינחו

 ונפג תחת שיא ובשיו + המחלמ דוע ןודמלי אלו 4

 תרואבצ קדוהי יפ יכ דירחמ ןיאו ותנאת זרחתו
 ויהלא פכשב שיא וכלי כימעה לכ יכ ! רבד 5

 ! דעו םכלועל וניהלא ;דוה' שכשב ךלנ ונחנאו

 החדנהו העלצה הפסא קדוהי שכאנ אוהה םכויב 6
 ;רעלצה תרא יתמשו !'יתערה רשאו ;דצבקא
 זכהילע הוהי ךלמו שכוצע יוגל .האלהנהו תיראשל

 רדע לדגמ התאו ! םכלוע דעו התעמ ןויצ רהב 8

 קרלשממה קדאבו קדתאת ךידע ןויצ תרב לפע
 קרמל קדתע |: םכלשורי תבל תכלממ הנשארה
 ךקיזחה יכ דבא ךצעוי כא ךב ןיא ךלמה ער יעירת

 יכ קדדלויכ ןויצ תב יחגו ילוח |: ;רדלויכ 'ליח ז0
 לבב דע תאבו הדשב תנכשו הירקמ יאצת התע

 התעו : ךיביא ףכמ הוהי ךלאגי סכש ילצנת שש ג
 זחתו ףנחת שירטאה םכיבר סכיוג ךילע ופסאנ

 קרוהי תובשחמ ועדי אל קדמהו | + וניניע ןויצב 2
 ימוק + הנרג רימעכ כצבק יכ ותצע וניבה אלו 1 2

 ךיתסרפו לזרב םכישא ךנרק יכ ןויצ זרב ישודו =
 יתמרחהו םכיבר םכימע קרוקדהו ;רשוחנ ישא

 4 .4 0( 2189 א 16 ג.

 6 ואבו שכסקמ שכל הכשחו ןוזחמ שכל הליל ןכל
 7 ושבו : שויה שהילע ררקו שכיאיבנה לע שמשה

 יכ סלכ שפש לע וטעו םכימסקה ורפחו םכיזחה

 8 תא חכ יתאלמ יכנא סכלואו : שיהלא הנעמ ןיא

 ועשפ בקעיל דיגהל קדרובגו טפשמו ;דוהי חור

 9 תריב ישאר תראז אנ ועמש ! ותאטח לארשילו
 זראו טפשמ םכיבעתמה לארשי תיב יניצקו בקעי
 זס זםכלשוריו שכימדב ןויצ הנב |! ושקעי הרשיה לכ

 זז ריחמב הינהכו וטפשי דחשב קרישאר + הלועב
 רמאל ונעשי הוהי לעו ומפקי ףסכב היאיבנו ורוי

 12 ןכל ! הער ונילע אובת אל ונברקב זדוהי אלה
 קדיהת ןייע םכלשוריו שרחת הדש ןויצ שכללגב

 : רעי תומבל תיבה רהו

 6 ה.

 1 ןוכנ הותי  תיב ;רה הדוהז .םכימיה  תירחאב החיה
 לע ורהנו תרועבגמ קטצוה אשנו שכירהה .שארב

 2 קרלענו וכל ורמאו סכיבר שכיוג וכלהו = ! םכימע

 ויכרדמ ונרויו בקעי יהלא תיב לאו הוחי רה לא

 הוהי רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו
 4 כיוגל תיכוהו שכיבר םכימע ןיב טפשו : םכלשורימ

 לג 18 םעס עס אפצנ
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 הוה תיבה 150.  תומהבל 96. >> רע* קוס לע* 24.

 הלילי רז

 הינהכ 4.

 תרירחאכ היהי -- היהי ןוכנ

 205. 2 תיבה 50 90. | ןובנ 0 102 ו םכירהה = בי 2

 םכירהה שארב ןוכנ עמ 161. | אשנו , 182 -- אשינו 150. | אוה
 זו, וילע -- וילא 23, 149, 150, 15%, 172, 180, 1989, 12

 224, 226, 262, 270 ; קונמס 154 -- וילע וילא 126 -- ע טק.
 72,9ף,140. | םבימע לכ 72, 251 -- םבימעה לכ 224 -- םכיוגה לכ

 29 -- [סז6 םכוונ לב בע

 2, .םכיוג -- םבומע 30, 224,090: הלענ 126... רה זס
 לאו --ו , 72,150. ונריו 4, 126, 154, 1500 226, 246,

 ויתוחרואב - 112 -- ויתחרואב 24% -- ויתוחראב 264, 269, 53

 201. םבכילשורימ 4, 6.

 1 יבא ס6. כבר | 172150. | םבומוצע 1,
 -ז 12, 113,116,126, 150, 154,158, 150 178, 182, 224: 245; 2

 258, 260, 271 4; קתותס 04.  םבהיתוברוח 96 -- םכהיתוברח 2,

2 ,182 16 75 5 ,101,112 ,2 :23 20 

 245, 246. 200, 271, 281 ; נס 2%62-- םבתוברח 2

 ז:16ַ -- םכתברח תטת6 224 -- םבהיתברח דא 4-- 5%

 םכיתיאל 96,182: | םבהיתותינחו 2 33 6
269 ,253 :249 :246 ,245 ;243 ;225 :178 ,176 ,175 ,155 ;126,150 
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 תיראש היהו !םכדא ינבל לחיי אלו שיאל הוקי 7
 = תומהבב היראכ םכיבר וכימע ברקב סכיוגב בקעי

 ףרטו סמרו רבע שכא רשא ןאצ ירדעב ריפככ רעי
 ךיביא "לפה \ףירע לע ףדי שפרת + "ליצמ ןיאו 8
 יתרכהו הוהי כאנ אוהה שכוב היהו | :ותרכי 0
 ירע יתרכהו : ךיתבכרמ יתדבאהו ךברקמ ךיפוס 0
 ןכיפשכ יתרכהו |: ךירצבמ "לכ יתסרהו ךצרא 1
 ךיליספ יתרכהו :ךל ויהי צל םכיננועמו ךדימ 2

 קרשעמל דוע קרוחתשת תלו ךברקמ ךיתובצמו
 ; ךירע יתדמשהו ךברקמ ךירישא יתשתנו : ךידי 3
 אל רשא םשיוגה תא שקנ קדמחבו ףאב יתישעו 1

 : ועמש
 6 ג.

 זרא םיר כוק רמא קדוהי רשא תרא אנ ועמש
 זכירה ועמש : ךלוק תועבגה הנעמשתו םשכירהה 2

 הוהיל ביר יכ ץרא ידפומ םכינתאהו הוהי ביר תא
 יתישע המ ימע |: חכותי לארשי םעו ומע שע 3

 62 זצ. א 1 0 4.

 14 התע :ץראה לכ ןודאל זכליחו זכעצב קדוהיל
 וכי טבשב ונילע ססכש רוצמ דודג זרב ידדגתת
 : לארשי טפש תא יחלה לע

4 

 ז יפלאב זרויהל ריעצ התרפא טכחל ?ריב זדתאו
 ויתאצומו לארשיב לשומ תויהל אצי יל ךממ הדוה'
 2 .הדלוי קרע דע םכנתי ןכל : לוע ימימ שכדקמ
 3 דמעו : לארשי ינב לע ןובושי ויחא רתיו קדדלי
 ובשיו ויהלא קדוהי שכש ןואגב הוהי זעב קרערו
 4 שכולש הז היהו |: ץרא יספא דע לדגי התע יכ
 וניתונמראב ךרדי יכו ונצראב קצב יכ רושא
 : שכדא יכיסנ הנמשו פיער קדעבש וילע ונמקהו
 % דורטנ ץרא תראו ברחב רושא ץרא תרא וערו
 ךרדי יכו ונצראב אובי יכ רושאמ ליצהו היחתפב

 6 זכיבר שימע ברקב בקעי תיראש היהו : ונלובגב
 אל רשא בשע ילע םכיביברכ קדוהי תואמ 'רטכ

 בג ד ₪ עם

 היראכ , 6. זרומהבכ 72, 76, 106, 244 --ו , 17, 4.
 ריפכבו 19: 76, 80, 80: 93, 95: 96,107, 6 0 6

 180,181, 201, 224, 244, 270, 384 קזןתס 116,251 ; !סעצ6 6

 141, 200 ; תטתט 4 ירדעב \ 19 --' , 106 -- ירדעכ עזותוס

 72. - ףרשו 107. ןיאו 58 9%. ליצמ -- דירחמ 4.
 8. 00. 126. םבורת 7

:1 2 ,+ ,136 ,113,116,1260 ,110,112 

4 294 ,200 ,270 ,260 ,264 ,260 ,254 .251 ,245 ,244 ,226 ,224 

 -- םכרת ם זגז.  ךירצ -- ךאנש 384. | ךיביוא 80, 112,
 דק ווד

 9. הוהי -- הוהי ינדא 139. = %יתרכהו 89. | ךיברקמ

 יתדבאהו -- תדבא (טק.ז8. 1. | ךיתובכרמ 2, 3, 18, 19, 6
:245 244 :176,177 61 /., .96 :95 

 258, 260, 264, 260, 194 : קזנתתס

 10. יתפרהו ךצרא ירע , 17. | לכ ,
 ךירצבמ 17.

 11. םביפשכ קזגחוס םביפסכ 158 --ךיפשכ ג. = ךידימ
 109, !סע6 8 -- ךברקמ 6. םביננעמו 7,

8 10 ,107 ,96 ,93 ,1 ,80 ,80 ,76 :72 ,10 :29 

 ךרצבמ 170 -- רצקמ

144: 155,168, 172,178, 181,106, 242,243. 4 245: 246 
.4 ,202 ,281 ,278 ,271 ,260 

 ךל - ךב 4

 12. ךליספ 4.72, 112, 128, 21, 23, 260, 264 -- ךילספ 18 --

 ךלספ 196. = ךיתבצמו 1: 4.19: 29: 50, 76, 90, 80. 9: 6,
 102, 107, ,,,ץ,?,,|,|, +, 19

,271 ,243 7 ,226 ,226 ,224 ,170,172,175,178,181,182 

 283: 292, 294, 384 -- ךיתבצממו 168 -- ךתבצמו 108 -- ךיתוצמו

 136 -- ךתובצמו 253 -- ךיתבאמו 17. | ךיברקמ 170. | הוחתשת

 -- הוה !טק.זג5 1. - ישעמל 170,180. | ךדי 4
 12,13. ךברקמ - - (6) - - אלו

 13. יתשטנו 245. | ךירשא 1.2.17, 10, 23, 20, 50, 60

7 1,, ,102,107 ,99 ,96 :95 :94 :93 :89:91 

,244 ,224 ,223 ,196 2 , 9 ,60 

 252; 253, 258, 260, 270, 384; קזנתס 4. ךיברקמ 71+.

 ךיתרמשהו 29 -- ד \ 384. | | ךירע -- ךידע 7.

 14. המיחבו 36. 50, 93, 96, 12%, 191, 196, 224, 244 -- מ טק.

 6 15. תא לו 18: --לכב 196 -- םכא םעמס 244. - ועמש

 אל , 111,170. ויהי טק. 46 .

 * 16 ינועמש 1 -- ועמש תא ועמש 6

 ז. אנ ,18:. תא 1*--רבדה תא ז.- הוהי, 109,1ז:.  רמוא

 112,125,196, 244, 269, 204. | תא 2" הנעמשת 6.

 תרועבגה תא 4 -- ת ,17. = ךלק 5.
 2. םבינתיאהו 17, 19. 23, 40. 50, 76, 80. 899, ,, 7,

1 .125,136,139 6,,ָ ",108 

 158,159: 168, 170,172, 176,177,178,180,173,17%, זסמ, 22

260 ,2%8 ,2:3 ,2%2 ,2%1 ,246 ,241,244 ,227 ,226 ,22% ,224 

 288,204, 384. ידסמ 3, 24, 29,607.

4 ,200 ,270,288 ,210 ,210 ,195 ,150,173 ,113,125,136 

 ץראה 30,76, 258.  םכע -- תא 149.  םםעו-ו

 טק. ג. ף4 -- וחכותי 0.

 1. המ--המע :ס7.  ךל,זז5,ז36. ךיתאלה 4%
107,100 ,93.94,95,96 ,91 ,8 ,80 ,76 ,72 ,50 ,30 :29 ,23 ,19 

 חכותי

 14. התעו 150. | ידדוגתת 3: 4, 17, 23, 20, 30, 73, 90,

 זסס,וסז,112, וכ, 7ו5,116,128, 130, 144, 150, 2

 105, 224, 226, 245, 240, 240, 20, 251, 260, 270, 271, 283 ; קזנזס

 82.94. - ידודג 14%. - יחלה --ה 4 -- 0:6 50 82. | טפוש
1 ,224,245 ,172,182 ,80,96,112,111,116,154,161,168 ,82 

.34 271 .209 ,264 ,260 ,268 

 40 06 1 4 60. 1מ61ק16 630. ₪ ; 1 270, 6565, 4

 1. 1מ גסס ססזו. ח11] קזש ץס6₪ יפלאב 6 לארשיב 1.

 שכהל ,: תויהל 1% 6 2" -- תויהיל 66 06 )פלא

 לארשיב [0ק.ז48 72.  יפלאל 1%0. | הדוהי -- לארשי 302.  אצי
 קוממס ואצי לשמ 1, 40, 8, 100, 178, 182, 210, 1

 2%2.  לארשיב , 201 -- הדוהיב 476.- ויתאצמו 1, 4, 17, 23
270 ,227,264 ,22% ,182,105 ,155,172 ,128 ,89,113 :72 

 ויתואצומו 4, 06, 101, 112, 168, 24%, 2%3, 271.8 ; קתותס 130 -

 ותאצמו 1:6 -- ויתואצמו 20, 224, 246. | בדקמ , 72. = ימיכ
 1%0,155:168 -- מ 1% טק, 1.

 2. תע ,161. | הדלי 115,116, 05,284. | הדל ,14

 רתיו -י ,2- ןובשי 128, 2%2, 253, 258, 260, 408, 414, 4109

 491: 494: 557: 597 3: 06 428. | לע -- לא 4%

 3. הערו -- הארו 224, 260, 271 4, 281 /\, 0. זועב 7

1 ,260 ,260 ,259 ,257 :245 0 ,224 ,116,161 ,117 ,112 ,6 

 28 -- םםשב 150.  ובשיו -- ובשי 17, םטת6 201 -- ובושיו 222

 התע יכ 218 4. !5--- דע

 4. וניתונמראב - - (8) - - היהו , ז7. | רושא , 206. | אובי 2,

- 16 ,15% ,150 4 ,ָ 101,102 .67 :23 :2 

 176,182: 105,230, 287, 1'288, 280, ןסס']. ונצראכבכ 2

 225, 24%. | ךורדי 2,112,245, 258,269 ; סע 130.  וניתנמראב

 1: 4, 29, 10, 72, 80, 93, 4, 5% 1 -/,] מ

14 ,241 ,242 ,226 ,105 1% ,,,,ָ, ,1501 

 260, 284: !ס766 290. | ונמיקהו 4, 168, 6, 2%0, 260, 264 ----

 ונומקהו 112 -- ונומיקהו 50, 4 םכיעור 20, 112, 125, 2

 253,269. - הנומשו 2,112,168, 4.

 5. דורמנ , 182 -- ו 2: 3, 17, 23, 20, 67, 725, 4 6

 99: 100, ז13, 116,116: 126,128, ,,, 15

 210, 226,241,2%1,25%1. היחתפכ 89. אבי 4 17, 200%

 50, 72, 89, 91, 93: 96, 106, ז1ס) 116,125, 4

,252 ,246 ,243 ,178,224 ,150,154,158,172 ,130.141,149 

 268, 271,281,)26. וניצראב 1, 89,96,115,139,168,182,

 25. ךורדי 2, ,,%ְ% 269 ; 101176

 ונילובגב 2,242 96, 139, 160, 168, 172, 6 245, 254, 258, 4

 264, 270, 288, 290, 601, 602 -- ונלבגב 1, 0 -- ונילבגב 1 50 =

 ונילובגל 195 -- וניתנומראב 112, 22% -- וניתונמרא 4.

 6. תיריאש 96,182. = ברקב 6 -- ברקב םכיוגב

 םכיבר , 197. םביביברכו 72:76, 80, 3, 96, 107, זו ו, 6

,4 ,294 ,288 ,264 ,258 ,244,261 ,224 ,201 ,170,180 ,150,160 

 602 ; קזותוס 172 ; (ס6 4: תטתס 12% -- םכביברכ 19. | ילע -

 ילע רשא 50. | בשע ₪6 בצע הוקי אל , 109. | אל -- ול

 146. הוקי 384. | אלו -- הוקי אלו זו. לחי 52 6
 384 -- ללחיי קזוגס 0.

 םבכיבר ,,%4 7. תריריאש 96. = םכיוגב , 1

. 4 4 

0 : / 
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 זכגו : םכהיפב הימר םכנושלו רקש ורבד היבשיו 3
 התא :ךיתואטח לע שכמשה ךתוכה יתילחה ינא 4

 טילפת אלו גסתו ךברקב ךחשיו עבשת אלו לכאת
 תצלו ערזת קדתא :ןתא ברחל טלפת רשאו 5

 שוריתו ןמש ךופת אלו תיז ךרדת התא רוצקת
 השעמ לכו ירמע תוקח רמתשיו :ןיי התשת אלו 6

 ךתא יתת ןעמל םכתוצעמב וכלתו באחא ריב
 : ואשת ימע תפרחו הקרשל היבשיו המשל

2 

 ןיא ריצב תללעכ ץיק יפפאבכ יתייה יכ יל יללא
 דיסח דבא : ישפנ התוא הרוכב לכאל לוכשא 2

 ובראי םכימדל םשכלכ ןיא םכדאב רשיו ץראה ןמ

 שכיפכ ערה רע + םכרח ודוצי והיחא זרא שיא 3
 רבד לודגהו שכולשב טפשהו לאוש רשה ביטיהל

 .62 228 א 6 א

 4 ץראמ ךיתלעה יכ !יב זדנע ךיתאלה :המו ךל
 תא ךינפל חלשאו ךיתידפ םכידבע תיבמו םכירצמ

 5 קלב ץעי המ אנ רכז ימע |: שירמו ןרהא השמ

 ןמ רועב ןב םשכעלב ותא קדנע קדמו באומ ךלמ
 ; קדוהי זרוקדצ תרעד ןעמל .לגלגה רע שכיטשה
 6 ונמדקאה שכורמ יהלאל ףכא ,הוהי םכדקא קרמב
 7 יפלאב הוהי הצריה ! הנש ינב םכילגעב תולועב
 יעשפ ירוכב ןתאה ןמש ילחנ זרובברב םכיליא
 , 8 בוט המ .םכדא ךל דיגה + ישפנ תאטח ינטב יהפ

 טפשמ זרושע כא יכ ךממ שרוד .קדוהי קדמו
 9 לוק +! ךהלא םשכע זרכל ענצהו דפח זרבהאו

 ועמש ךמש קדארי קדישותו .תורקי ריעל קדוהי
 זס תורצא עשר תיב שאה .דוע : קרדעי ימו הטמ

 זז עשר ינזאמב הכזאה |! המועז ןוזר תפיאו עשר

 12 סמח .ואלמ,.הירישע .רשא | !.קדמרמ ינבא םיכבו

 צג נשא תל א

 201, 228 -- תורצוא 24, 112, 113, 110, 144, 140, 155, 6 %

,4 270,271 ,264,260 ,260 ,258 ,254 :253 :245 :243 ,210 ,226 :195 
 290 -- תרצואו 17. | תפיאו תומס ספאו 96. | ןורז < 224 ----

 ןודז המעז 225 -- קזנעגס המיעז 1.
 ז1. םיכבו - - הכזאה טק. 14. 150. | ינזאמב --ז , 4. עשר ,
 6. טיבה = ב ינבא א 150 -- 'נזאמ 7. המרמ -=-

 סמרמ 7.

 12. היבשויו 96, 112, 113, 159, 24%, 261, 24.

 271, 283 -- הנושלו 96. | םבהיפב 1:6 יפב +
 13. יתלחה 10, 96, 102,116,126,179, ,,,,6

 -- תילחה 245 -- 'תי טק.146 139 -- תי 130.  ךתוכה 2

 פז -- ו 94: 154, 229 -- ךיתוכה 2, 113, 115,172,182 -- ךיתכה
 89, 116, 24% -- ךיתיכה 4. םכימשה ::%--ה טק. 2

 ךתאטח 24, 72, 82, 03: 99 3 227 254: 9

0 .67 ;30 :29 1 ,17 ,4 ,2 ,2 ,1 , ( --- 200 ,200 ,288 ,4 271 ,270 

4 1 1 ,1 ,12 ,101 ,6 ,94 12 

1 ,178,182,105,108 ,176 ,17% ,172 ,168 ,161 ,160 159 :155 

26 ,264 ,260 :2% ,252 ,240 :245 :243 ,242 ,226 ,22% ,224 ,210 

4 2 '-- 281,288 ,271 

 14. התא -- רשא 252 --התאו 258.  עבשת -- ב טק. 4

 ךהשיו 6 םכחשיו 89. | גיסתו 1,172, 227 -- גישתו 168, 4
 -- גשתו 154, 271 4, 288, 00.  טלפת 6

 150, 182, ברחהל טלפת רשאו טק. 845 24

 14,1%5. התא :ןתא , 4

 15. 00.96. התא 1%--התאו ףתָג,20ז. | ערזת---ע ,

 רצקת 1,2: 3:4: 17: 29: 30, 72, 80, 93, 94. 115, 1
 150,154, 175,176, 182, 224,243, 253,260, 271, 281. התא 2"

 --התאו 150,205.  ךורהדת 0 2 2 2453

 קתתמס 82,168. אלו 2"--ו,126. | שרָיתו 4, 90.93: 94%
.2 ,240 ,224 ,172 ,154 ,150 ,141 

 16. רמתשיו -- ת,, 5: תרקוח < ירמע ים
 םכתצעמב 1, 3 4, 72, 89, 102,116,178, 210, 253 ; קזותס 3 ---

 םכתוצעומב 2, 23, 01, 96, 101,112,128,130,ז40,155,161

 173,175,176,182: 2422459 246, 2%0, 264, 271, 283 : קזותתס 1

 -- םבהיתצעומב 17 -- םכתצעומב 30, 94, 1156, 2

 224, 243,2%1,2%8, 260, 270. ךתוא ז7,112,115,116,1689

 245 252: 253: 5% 260, 264% קונמס ףז,130. | היבשוויו 93; 229

 24%. - הקירשל 2, 4, 19% -- ק טק. ג 126. תפרחו -- תאטחו
 226 -- | ; 128 -- !סע6 יתפרחו

 םכנשלו

 1. לא 6. יפסאב 116 --יספאכ 11%, (06 128 -- ופסאב

 ז50. | תוללועכ 1.17,ף1,112,113:115. 159, ,78

 224, 22ף, 220, 227, 253, 258, 260, 264 ; קז1וס 94-- תללועבכ

 116,126,161, 243 ; קצנתוס 139 -- תתוללעכ 23, 29 6
 158, 168, 182, 245, 260, 270 ; קזוגוס 130, 141 ; [סזז6 2.

 לכשא 2, 4, 21, 30, 80, 6,101,111,115,116,126, 130,144, 150,-

.4 ,264 ,200 ,258 ,253 ,252 ,20 ,246 ,241 ,224 ,172,195 
 לוכאל 2, 23, 67, 72; 91: 93: 99, 100, 102 ,,02
0% ,269 2540 ,250 ,240 ,245 ,22% ,224 ,210 ,176 ,17% ,168 ,161 

 271, 288 1, 400 1; קזנס 82, 4 הרכב 232596

 2. דבאו 201. | רשיו --רתיו 24%. = יא -- \  253. | םכלכ ןה
 40. | שכימדל , 96 --'* \ 4 23, 30, 3,116,150, 224 ג קנווס 2.
 ובוראי 245, 293. | שיאו 116, 150. | והיחא תא -- וחיחאב 251.
 תרא ,150-- לא 82. | והיחא וק.148 139 --ה .253.0  ודוצי

 ש

 1זז,126,111,116,12%, 128,136, 139. +,
0% ,28 ,253 :24% ,244 ,223 ,210 ,106 2 ,,+,ָ 1 

-3%4 :204 ;292 ,288 ,260 ,264 

 4. ךיתילעה 1: 2, 3: 4 17: 23, 20, 30, 50, 60, 72,76, 80, 80, 1
 ו ןסנ,106,197,108,ז00 110, דו: 112,170,

2 161,170 ,159 ,155 ,154 :151 ,150 :149 ,141 ,139 ,126,130 
2 223 ,196,210 ,182,195 ,180,181 ,178 ,176,177 75% 

 245, 246. 249: 253: % 200 204. 204,384: קננתס 130,2%2--

 ךתילעה 93. . םבירצמ ץראמ -- םבירצממ 1. = תיבמו םכירצמ --
 | םב ק.13 91. | תיבמ ז:6. | ךיתדפ 226. | חלשאו קעומס
 ךלשאו 125. | ךינפל א + השמ תא , 107. - ןרהאו 2

 176, 182 -- ןורהא תאו 4 -- ןרהא תאו 4-
 <. רומז 9 164 אנ ; 253. המ -- כ 2
 2דְד מַה. | קלב ,112. | ותא ;76 -- ותוא 6
 246,259. רועב -- ו , 177. = לגלגה - - ןמ , 177. = םביטישה
 : 16 דעו 2,17, 18.19: 23: 20:93: 2 96, זנזנ 12 16 155

2 22595 2012 ,106 ,101 ,181 ,180 ,178 52 1+ 

 24 229 200, 484 ; קזותגס 161, 21 -- קזנתוס לעו 5

 -- ןמו 1 -- טק. 2. לגלגה 10186 ליגלגה 2 -- לג 2"
 +4 128, 4- רעד -- תעדא ( ₪0 צ ) 115. - תרקדצ ז7ג

 4 הוהי תא 5.
 6. ףכיא 96,111 -- כ [טק. 184 4. םכיהלאל 20. | ונמדקאה
 -- א 80.  תרולעב 1,17, 23, 24, 20: 76 81: 89: 94: 99 2

 108,110, 11ז,115,116,126, 136, 139,158,150, 175, 170
,270 ,260 ,254 ,253 :241 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,106 ,105 ,182 
 290/,271:4 = תלועב 176 -- תלעב 6 258 -- תולעב 150--ןנ'

 טק. ג. 1. בילגעבו 6.
 < 7. הצריה --' . 72 -- האריה 93. = הוהי , 6. םבילא 5%
 20, 72, 93: 5 96, 10, 110, 111, ז2, 113,116, 726,128 0
 ו 9 168, 175, 176. 177, 178, 180, 191, 224, 2
 245, 2%8 -- םבליא 89: 94, 15%. 253, 294. = זרובבירב 16
 1543 קוס 95 : ₪06 1%8-- ברב [0ק.140 116. רכב 6%

4 170 ,161 150 ,110 ,144 ,141 ,116,136 96 912 

 ינטכ 5.
 8. דיגהו קצנתס 201 --- [טק.186 204 -- דגה שאו 1.
 שכדא , 196. = בוט המו הוהי < 0. תל ו

 230 7- הוהי 0.145 80. | שרד 17,110: 23, 20, 30,550 %
116 , .107 ,90 ,94 .93 :91 ;80 ,82 ,80 
4, ,176 151,158,159 ,150 ,144 ,136 
 223,224, 225, 226, 227, 220, 243, 244, 245, 2ף8, 260, 2
 184: תומס 200 -- טק, 245 154 -- שרד לאש 1. ךמזכ , 2
 161 -- ךמ 115. דסח -- קדצ 224. | ענצהו --נ ; 95. תבל בל

 17. םכע -- שבא 244 -- הוהי םבנע 4.
 ף. חישתו 224, 477. 697 -- החדנ הישותו 173 -- 018 8

 הישורו 519. הארי -- היהי 256 474 -- 'ארי 96, 150 0
 1878. 400 403, 601 : תשמש 2 -- ה טק. 4 יעמש 6.

 הטמ 1066 השמ 5

 10. דוע , 17 -- ) \ 29 160, 172, 182, 288, 1.
 שיאה 1, 72:89, 149,150, 161,171,172,173, 201,220,227: 9
29 ,206 2 ,342 ,332 :127 ,300 ,286 ,264 ,260 ,252 21 ,24% 
6 514 :505 ,477 ;476 -918 475 :474 :453 ,431 408 :40% 395 

 531: 542: 549, 562: 590 597, 607: 612, 636, 645 ג קנס
 178,261, 308, 420, 467,584: 10766 570,577 -- שיח 201--ש
 100.18. 428. | תיבב 102. - תרורצואו 150,225 --= ת)רצא) 2



 6( ג. 1. 279

 ירפמ היבשי לע הממשל ץראה זרתיהו ! רהה 3
 ינכש ךתלחנ ןאצ ךטבשב ךמע הער : םהיללעמ 4

 ימוכ .העלנן יןשב הערי למרכ . ךותב הנ. 'הדבל = =
 : תואלפנ ונארא טכירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ :םלוע 1% *".

 הפ לע די ומישי שכתרובג לכמ ושביו םכיוג וארי 6
 ילחזכ שחנכ רפע וכחלי =: קדנשרהת םשהינזא זל

 ודחפי וניהלא הוהי לא םכהיתרגסממ וזגרי ץרא
 'לע רבעו ןוע תושנ ךומכ לא ימ :! ךממ ואריו 8

 יכ ופא דעל קיזחה צל ותלחנ תריראשל עשפ
 וניתנוע שובכי ונמחרי בושי = : תצוה דפה ץפח 9
 תמא ןתת :סכתאטה לכ שי תולוצמב ךילשתו 0

 ימימ וניתבאל תעבשנ רשא סכהרבאל דסח בקעיל
 הק

0 |. 0.1. 

 4 רשי קדחכ שבוט ! קדותבעיו קצוה ןשפנ זרוה

 היהת ּהתע הדאב ךתדקפ ךיפצמ שוי קדכוסממ

 % ףולאב וחטבח לא ערב ונימאת לא :םכתכובמ
 6 ירבנמ ןב יכ : ךיפ יחתפ רמש ךקיח תרבכשמ

 שיא יביא התמחב קדלכ קדמאב קדמק זרב בא

 יהלאל הליחוא הפצא הוהיב ינאו + ותיב ישנא
 יכ יל יתביא" יחמשת ירא : יהלא ינעמשי יעשי
 9.ףעז :יל רוא הוהי ךשחב בשא יכ יתמק יתלפנ
 יביר בירי רשא דע ול יתאטח יכ תצשא ;דוהי

 :ותקדצב קרארא רואל ינאיצוי יטפשמ קרשעו
 נס הוהי ויא ילא הרמאה השוב הסכתו יתביא ארתו
 סמרמל קריהת הרתע קדב קדניארת יניע ךיהלא
 זז תוהה םוי ךירדג תרונבל שכוי + זרוצוח טיטב

 ז2 רושא ינמל תווב' ךידעו תצוה כו | קח קחרי
 רהו .םשימ םכיו רהנ .דעו רוצמ ינמלו רוצמ ירעו

₪0 41 

 + ו 6 1

 רוצמ , 145. = ינמלו 0.145 139 -- ) , 20 -- ינימלו 112 -- קנווס
 ינפלו 6. דעו פ18 149 --) \72,1ף0,182.  ךהנ 21 161 --

 רהנה 1 -- רהנא 6

 13. המשל 40 -- הממש 22% -- המ טק. 4

 101, 112,178 -- קזנעגס היבשו 4

 1טק. 18. /

 14. הער -- הער ךיטבשב 11ף. | ךיטבשב 102, 158. | ןאצ -
 ערמ ןאצ 0 -- קזנמס ןאצו 1. *נכוש 1: דדבל --

 קתומס הדבל 150. | למרכ -- למרב 24. = וערי -- ושרי
 דעלגו 096 לארשיו 4.

 15. ימככ םבירצמ ץראמ -- םםירצממ 24

 16. ושוביו 96, 283 -- ושכיו 1. | לכמ -- רוגמ 161.  םכתרובג
 --ר קתתמס ת 158. הפ לע --הפל 72,150. | לע 80. הפ
 קזופס יפ 99. | םכהינזואו 96 -- םכהינזאו 7
: 601 ,288 ,260 ,200 ,28 ,240 ,228 ,224 ,201 ,180 ,150,178 ,150 

 קזגמס 120,172: 1076 141, 154 םטתס 3,72, 250.

 17. ובחלי ₪26 וכלחי 1 -- 58 1 -- ₪ וכחלו 24%. | רפע ,
 6. ילחוזכ 2, 11 וזגרי (טק.ץ4= 1

 תכהיתורגסממ 23: 93: 90, 112, 116, 126, 139, 178 245 5%
 269 -- ה.72. -  ואריו זו 112, 126, 158, 180, 182, 226, 6

 243 קזועגס 4; 10766 1 :

 18. ימ--יכ 93. ןוע אשנ ,72.  אשונ 2
 111,125, 126, 15, 226, 260 680 ; קזנתס 1. רבועו צל לכ

260 ,245 ,182 ,168,178 ,125,126 ,112,113 ,102 ,6( ,80 ,50 :29 

 680 ; צונתס 1 תריריאשל 6. אלו 72, 116,150 :
 קחותגס - .

 19. בשי 245 -- בושת 680. | ונמחרי -- ר.1טק. 735 101 ---
 ונימחרת 60. שבכי 2: 3: 23; 20: 10, 67, 82, 83: )), 100

 זז, 128, 140, 141, 144, 10, 159, 176, 182, 105, 210, 242, 2

 2%4, 270, 278, 290, 3001 -- שובכת 680. | וניתונווע 96, 154 --

 וניתונוע 1, 50, 72, 91,03, 1089 ,,,ְ, 6%
 1789, 224: 245, 2%2, 2%2, 264, 26) ; זנתס 128 -- וניתנוע זרא

 201.  ךילשתו , 17 --' \ 155, 160, 602 -- ,  180. | תלצמב 2
 -- תולצמב 1, 2 22 23: 24: 20 50 67; 82, 83, 94, ), 100 2

 129,130,130: 154, 15%, 161, 175,176, 178,180, 182, זס5, 4

4 270,271 ,264 ,260 ,28 ,2%4 ,252 ,246,250 ,24% ,242 ,230 ,224 

 277, 278, 289, 290, 292, 100 1, 602, 659 -- תלוצמב +,
 3, 101, 110, 111, 116, 126, 144,172, 13 -- לוצמב ז

 םכתואטה 3, 24, 20, 67, 83.96, 9, 100, 130, 159

 290, 24%, 254 270, 100 ; קנותוס 128 -- וניתאטה 4

 1ה%6ע 6סנתוו4זג3 1 66 20 ; םכוקמב ךילשת 'רשי ריב תאטח לכו

 םבלועל בל לע ולעי אלו ודקפי אלו ורכזי אל רשא 6. ו
 20. דסחו 2, 96, 150 4. םכהרבאל -- םכ ,1-

 תרעבשנ , 17. | וניתובאל 1, 17,91, 126,96,112,113,12%, 300

 149 168, 19%: 245: 240, - יזממזכ 5.

 היבשוי 6,
 יריפמ 150 -- י . 96 --ר

 נק. זה 139 -- 161 -- ורצי 150, 253, 259, 260, 264 -- ורוצי

 קצותס 1:5 --] 17 0ק.18< 4

 3. ערה ₪6 עירה ף3- | ביטיהל טק. 146 139 -- ביטהל
245 .126,149,150,154,159.178,1905 ,116 ,93,102 :89 ,72 

 260. לאש 12 20, 30, 67, 72: 91: 93: 94: 90; 99; 2

9 ,182,210,246 ,175176 :159 :158 ,155 ,130 ,128 (126 :116 

 258, 260, 264, 271, 28, 4001 -- לאושה 180.  טפושהו 17
 80: 99,112, 113, 116, 178,182, 224, 0, םכולישב 258, 0

 264 -- ! . 30 94. רבוד 29: 80: 99, 112,161,172,105: 2

 268, 200, 204, 270 271 4. - תוה ,\ 252 -- (טק.ז45 188 --- תווה

 40, 50, 96 : קזנבס 1: הותעביו 6 1 -- התבעיו 150 -- עביו

 תותפבעיו 29-

 4. םבבאט 128 -- םבבוש זק. | רשי -- דשי ז. | ךפצמ 6
 224.  ךתדוקפ 17, 91: 93, 96, 112, 172, 224, 22; 268, 260 4

 -- ךתדוקפ הנה 253. | םכתכבמ 72, 89, 116, 150 160, 252 -
 םבתסובמ 17 -- תוצוח טיטכ סמרמל 0.

 = =. ונימאת (גק.148 139. עירב 96. | לא 2"--לאו : 4

6 ; 300 ,264 ,260 ,251 ,228 ,224 ,201 ,150 ,110 ,115 ,96 

 154. 1 רבכושמ 112,113, 2 116 172: 224, 2 2200 2000

 . 264,260. - ךיקח < 0,72, 178 -- ךיקיח 158. | רומש
2690 ,251 ,245 ,226 ,224 ,178,182 ,154,161 ,116,128 ,94112 

 282 : קזוגס יחתפ [טק.ע4 4

 6,.הלכ ,178.  .התומהב 1: 2, 2, 17, 23, 20, 10, 80. 04:
 זו2,117,126,119, 154, 168,161, 172, 176, 182, 10%, 224,

 243, 240, 252, 260: קנס 67,82,141,2ף0, | יביא ,150---
 יביוא 82, 112, 220, 22 -- 'ב'או

 7. ינאו ,; 128. | הוהיב 06 הוהיו 128 -- 'ב טק. 8" 1.

 הליחא 29,150. - לארשי יהלאל ג. | יעשי , 146, 180 -- ע טק.
 125 72. - ינעימשי 112,182. - יהלא -- יהלא הוהי 1.

 8. יחמשת , 161 -- וחמשי קזנומס 4. יתביוא 25, 6

 178,182, 253, 258,260, 264 ; ןונתס יל ו

 ךשחב , 72 -- ךשוחב 245, 260

 9. ףעז קזונתס בעז 7. אשא , 14. יתאטח -- ית קי
 180. ז. ידע -- לע 4. ינאצוי 210, 260 -- 5%, ), 

 24%, 281 -- ן' טק.14 119. - רואל -- ר , 17 -- ואל טק.
 128. | האראו :

 וס. תביוא 82, 04, 00, 112, 113, 172, 252, 289, 260, 4

 היפכתו זֶל,93,116,126,154, 178,182, 226,258. הרמואה 2

 168,178. 245,246. | ילא םק.ז45 164. -ןיא תזוחס היא 3

 -- 6 א 89. | הוהי -- ךיהלא 173. | הנארת 2
 258, 260, 264 -- הניא טק. 135 גס. | התעו ףַּג -- התעא ףו -
 הניארת התע %. תרוצח 1: 4: 17: 29: 30, 72, 82. 93: 94: 2%

0% ,200 ,260 ,263 ,252 ,224 ,110,161,168,172,180,105 ,120 
 271,283: קזותס 141 -- תרצוח 89,128 -- תצח 25% --וח ו

.18 

 0 11. וי ךירהפ תתנבלי םופ 7.
 .קחרי קונוחס ץחרי 6.

,258 ,240 
 12. אוהה 4 ךידע ו אובי טק. *. 140 -- | 7%
5,,,,,,, ,112,113 ,96 :93 ;91 ;89 :72 ,30 :29 

 224: 243: 245; 252, 253, 200, 204, 260 -- או טק. עג. 139

 ואובי גסס. | ירעו --ידעו 1. - רוצמ :%-- רצבמ 40. ינמלו

 תנבל 4 אוה 150
 קוח ף3, 11, 116, 126, 150, 178. 2



 ₪6  ץק ד 1

 : לעילב ץעי הער הוהי לע בשח אצי ךממ :אלמ גז

 וזוגנ ןכו םשכיבר ןכו שימלש שא הוהי רמא הכ 2

 והטמ רבשא התעו :דוע ךנעא אל ךתנעו רבעו 3

 אל קדוהי ךילע הוצו : קתנא ךיתרסומו ךילעמ 14

 הכסמו לספ תירכא ךיהלא תיבמ דוע ךמשמ ערזו

 : תרולק יכ ךרבק םכישא

 ש ג תו

 יגח םולש עימשמ רשבמ ילגר שירהה לע הנה 1

 רובעל דוע ףיסוי אל יכ ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי

 ךינפ לע ץיפמ קדלע | ! זררכנ ץדלכ לעילב ךב 2

 :דאמ חכ ץמא סשינתמ קזח ךרד הפצ הרוצמ רוצנ

 יכ *רארשי ןואגכ בקעי ןואג זרא ?דוה' בש יכ 3

 והירובג ןגמ | : ותחש םכהירמזו זכיקקב םכוקקב 4
. 

 ה- ית,

 1 ; ישקלאה םוחנ ןוזח רפפ הוענ צשמ

 2 (פקנ המח לעבו הוהי שקנ הוהי שכקנו אונק לא
 3 םכיפא ךרא הוהי : ויביאל אוה רטונו וירצל הוהי
 הרעשבו הפוסב קדוהי הקני אל הקנו חכ לודגו
 4 לכו והשביו כיב רעוג  וילגר קבא ןנעו וכרד
 ןונבל חרפו "למרכו ןשב ללמא בירחה זרורהנה
 ף אשתו וגגמתה תועבגהו ונממ ושער םירה :!ללמא
 6 ומעז ינפל : קדב יבשוי לכו לבתו וינפמ ץראה
 שאכ הכתנ ותמח ופא ןורחב זכוקי ימו דומעי ימ

 7 ! ונממ וצתנ םכירצהו זכויב זועמל  קדוהי בוט
 8. קדשעי קדלכ רבע ףטשבו = + וב יפח עדיו ידרצ
 9 הוהי לא ןובשחת המ ! ךשח ףדרי ויביאו המוקמ

 נס דע יכ + הרצ םימעפ שוקת אל השע אוה הלכ

 שבי שקכ ולכא םכיאובס םכאבסכו שכיכבס םכיריפ

 שת תם 1/2 ייפ 0 יו

 ויביאו המוקמ 02. 24 1.
 ףדרי לוו

 לא -- לא ווחשתה לא קזנתס 1.

 השוע 1:2,126,269. | םבקת 96. | םבימעפ הרצ < 6.

 10. 00. 150. | םבירס 89,17%5,264- | םביבובס 20 ל,

7 ,2 161,698 ,154 6 ,112,111 ,102 ,90 :94 :93 :91 

 178, 180, 182,210, 224, 243, 246, 240, 261 ; קז!וס 1

 םכאבסבו 2%3 -- ב ,. תכיאבס 1, ,ָ,,,, 2

 258 -- םביסובס 17--' ;

 נו. ךממו 253. | בשוח 113,130, 269.  ץעי 6 124

 126, 150, 154, 172, 173, 178, 182, 224, 241, 269 ג קזנתוס 2.

 12. הכ יכ 190 -- הכ אא 139. | םכימילש 17. | וזוגנ נק.

 67 -- וזגנ 1, 2, 3: 17, 28: 10 72, 90, 91. 93, , 6
227 6 ,182 ,172,178 :159 ,155 ,154 ;150 :144 :141 

 210 243, 258 -- !זאובנ 140--- וז 00.48. 24% -וגנ טק. 4

 ךיתיניעו 96, 112, 154 --ךתיניעו 126,182 - ךיתניעו 0 -- ךיתינעו

2 ,178,225,241,251 ,+ 8 .22 

 258, 260 : קנוותס 3 --ךתינעו 20, 168,172, 224,226, 262 ; קנווס

 141 -- ךיתנעו 1, 139, 161, 195: 198, 245 ;: קזנתס 2 94 --

 ךיתינע 180. | אלו 40 -- אלא 0.

 13. רובשא ו, 72 1 ,,70% 245.

 260, 264, 260, 271 4. ךילעמ והטמ 10. 1 245.  והטומ 22

 173: 253, 258, 260, 264,283 --! \ 89-וה [טק.146 139- ולע 1.

 ךיתרפמו 1. 3: 4, 17, 82, 80, )ז, 101, 102,128,ז41) 15

 176,178. 242, 252, 400 -- ךיתורסומו 2, 244 12, 1

 126; 154: 159, 182; 195, 245: 254, 258,260 4 260,270, 271 ג,

 277, 290, 300, 659 -- ךיתורפמו 93 -- ךיתרפומ 246. | קתנא קב

.1 14 

 14. הוהי --ינדא 251. = אל , 145 -- אלו 1. | ערת --וי 2

 186 91 -- 2רא 4 תיבמ קזנתס תבמ 112 -- אבמ 96.

 ךיהלא ;178. | הכפמו 0:86 הבסמו 116. | ךירבק 245.

 השע 4.

 ויביא 2 -- יביאו 9.
 9. ןובשחתת 6.

 המקמ 29,

 1. םכירהה -- םכירהה םכיהה 4.
 יגח בופ רשבמ 1. ףיסי 283 -- ףסי 93 -- אב* ףיסוי 1.

 דוע ךב רובעל < 40.  רובעל דוע -- אבי 182. = דוע , 2. 17%--
 ו 1. רובעל ,\ 150 -- ו \ 1,17,72, 52, 6 להל

219 ,60 ,258 ,253 :243 2 ,178,180,198 ,17% ,171,172 ,161 

 271, 659 'ו ריתי ; קזותס 04. לעילב , 4. ולוכ 112 -- ולב
 29 82, 96, 154 תוגז8. 228 גת. 1.

 2. רצנ 113,182.  הרוצמ -- הרוצנ 224, 24% --ר [ט.

 14. 112 -- הדוצמ 176 -- הער הרוצמ 96. | ץימא 4, 6, 7
.4 ,243 

 עמשמ 182. | 'ַגְה - קזותוס

 40 106 240 6סתו. 1תסנקו< 08.2: 1ת 6

 2. בש -- ב טק. = תא ,. 1, 226 -- טק. 4- 1.

 ןואנכ -- ןואגב 1, 72, 112, 24%, 253 ; קז1תס 128 ; (066

 לארשי , 24 -- לארשי תא 4. | םביקקוב 17.72, 89, 93, 96, זז,

 139, 150,161: 173: 243, 24%, 253, 2589, 0, םםהירומזו 2,

== 264 60 ,258 ,23 ,246 ,24% 150 :113,139 ,112 ,93 ,89 

 קונתוס םבהיתורמזו 126 -- םכהרומזוו 4.

 4. והרבג 1, 17, 23, 20,991, 116: 15%, 172, 224, 226, 227 --

 והירבג 2; 3: 24, 40, 82, )101, 111,126, 128, זו +4

.254 ,2 ,246 ,243 ,212 ,22% ,210 ,168,175,176:182,15 

 1. רפס הונינ אשמ , 4. אשמ טסא תוג]סז, 66 012818 ; 8,

 139 --תסת זתג]סז ; 1, 2: 2, 4, 24, 67, 82, 80,901, 96. 9,100, 101.

,\ -- (28 ,270 ,260 ,144 ,141 ,110 ,128 ,116,126 

 כוחנ , 30.. | 'שוקלאה 17, 23, 30, 72, 8. 91. 93, 94
,, +,:161 ,150,100 ,149,154 ,116 ,112,113 
 182, 22%, 228. 9 25:89 260, 264: קזנתס 128,110-=

 ישוק לאה 150 -- ישק לאה 6.
 2. אנק 1, 3, 30, 89, 112: 150, 178, 253, 260, 4.

 םכקונו 2, 17. 29: 91: 93: 113, 128,130: 154. 173, 7
 229, 245, 251, 258, 269 ' קנומגס 141, 252 -- םכקנו שכקונו 6.

 שכקנ 1%-- םכקונ 113, 139, 243, 251, 258, 0- הוהי 27, 0
 =- אוה 24 המיח 4, 30, 72; 93; 250, 253, 260.

 שכקנ 2%-- םכקונ 112; 139, 243, 251, 258, 260, 651 -- 016 םכחנ
 246 - קמס םכקנו 201. | הוהי 2"-- אוה 651. = וירצל ,7-
 רטונו טק. 186 67 -- רטנו 1, 17, 23, 20, 10, 80, 94, 96 0
 + 101, 172.70: 17לג 210,220,"

 243: 252, 2813 קתותס 200. | אוה , 226. | ויביואל 72, 4

 178,225, 252,258.  ויביאל - - וירצל טק."
 1. םכיפא 518 2. לנו 20, 20, 8, 91, 0,112, 6

 ו150,28,14%: 154 1 179, 180, 182, 201, 224, 24%, 19

 2533 (סעש6 99. | חוכ 2833. | הוהי 2". 246. | הפוסב -- ם תוו-

 םטוס. 67, 288, 5 הרעסבהו 1 170 239 20,

 ו 178,182, 199, 224: 22%, 226, 227, 228, 243, 24%, 2ף02

 קחתס 128,110,155,158,2%1 --ש טק. 245 80, 4 וכרד

 קמחמס יכרד 150. | ןנעו קוגומס ןנעג 260 -- ןאנעו 128.  ר קבא
 (טק.ז8 7.

 4 רעב 1, 17, 30, 82, 89, 00, 150, ז182,,172/,54, 210

 225, 242 2. לכו -- לכ 0ק.:86 130. | תרהנה 4. | בירחה

 -- ה 6: ב (0ק.ז4 72.  ללמא 1%-- ללמוא
 ללמא 2%-- ללמא 7

 ף. וגגומתה 1.17. 23, 20, 209 7, ,,,, 2

2102 170182 17 722 0 4 1 120 36 

,1 270 ,260 ,264 ,260 ,258 ,22 ,251 ,249 :243 ,228 ,227 ,226 
 279, 281, 284, 286, 059: ץתותס 141 -- אנגומתה 4 -- קזומס

 וגגנתת 1:28.  אשתוא 82.  ץראה --ה ,1,4--ץראה לכ +
 לבת 9, 4 178, 221,2625) תפס 21. לכו 2 168-ו.

 5 240- | בש יז ד 720 20. 722090 01

 126,128,141,149,150כ 154,158, 1909, ,,,,,2

,271 ,26 ,2% ,240 ,241 ;210 ,225 ,224 :195 

 6. דמעי 1, 4, 30: 72: 89, 91, 90, 113, 120,128, 42

 זז ָץ,5 176, 179,182, 224, 243, 22, 208,200, 2

 209,281.  ותמחו 253. | הכתנ , 139 -- הכתינ ףָג- שאב 2

 1 180, 2 םכירוצהו 30, 80, 1 6 102 2,

 224, 245 : עזוגגס 2. ונממ וצתנ . 6. ותצנ < 22% ---

 וצאתנ 4

 7. זועמל (066 ןעמל 24% -- ,  172. | םבויכ ץ10600ע
 עדויו 72, 06, 112, 154: 178, 224, 2%3, 28, 260, 264,260 ; קז1תוס

 139. יסוח 4, 24, 20, 72, 93, 90,112, 5
70% ,264 ,260 ,249 ,254 ,253 ,245 ,243 ,228 ,224,225 ,179,105 

- ,1007 ,290 .277 

 8. ףסשכו 173: קוותמס 130 1

 139, 150, 161, 224, 245, 28, 200 -- רבע וע 0

- 

 רבוע 89, 1, 6, 6

 השעי -- אוה



 תואבצ הוהי שכאנ ךילא יננה .! הפרט ויתנועמו 4
 יתרכהו ברח לכאת ךיריפכו הבכר ןשעב יתרעבהו

 ! הככאלמ לוק דוע עמשי אלו ךפרט ץראמ

 ו

 שיש אל האלמ קרפ שחכ :הלכ שימד ריע יוה 1
 הבכרמו רהד סוסו ןפוא שער לוקו טוש לוק :ףרט 2

 זרינח קרבו בהח .בהלו הלעמ שרפ ! זרדקרמ 1
 ולשכי הדיוגל הרצק ןיאו רגפ דבכו ללח ברו

 סכיפשכ תלעב ןח תבוט הנוז ינונז ברמ :סכתיוגב 4
 יננה : היפשכב תוחפשמו הינונזב םשיוג תרכמה | 5

 ךינפ לע ךילוש יתילגו תואבצ קדוהי שכאנ ךילא
 יתכלשהו : ךנולק תוכלממו ךרעמ זםכיוג יתיארהו 6

 לכ היהו : יארכ ךיתמשו ךיתלבנו םכיצקש ךילע 7

 הל דוני ימ קרונינ הדדש רמאו ךממ .דודי ךיאר

 1 א 84 3 ט א.

 בכרה תרדלפ שאב סכיעלתמ ריח ישנא םכדאמ

 5 וללוהתי תוצוחב : ולערה םכישורבהו וניכה זכויב
 זכידיפלכ ןהיארמ תרובחרב ןוקשקתשי בכרקד

 6 זכתוכילהב ולשכי וירידא רכזי = : וצצורי םכיקרבכ

 7 זרורהנה ירעש :ךכסה ןכהו קדתמוח ורהמ'

 8 קדתלעה קדתלג בצהו ! גומנ לכיההו וחתפנ
 *כע זרופפתמ כינוי לוקכ תרוגהנמ קדיתהמאו
 9 .חרמהו איה ימימ םכימ תתכרבכ קדונינו + ןהבבל
 נס בהז וזב ףסכ וזב =! הנפמ ןיאו ודמע ודמע שכיסנ
 זז הקו ! תחמח ילכ לכמ דבכ הנוכתל הצק ןיאו

 הלחלחו .שכיכרב קיפו סמנ בלו הקלבמו הקובמו
 12 ןועמ היא . : רוראפ וצבק םכלכ ינפו סכינתמ לכב

 קדירַא .ךלה רשא םכירפכל אוה .קדערמו תרוירא

 14 ףרט קדירא : דירחמ ץיאו הירא רוג םכש איבל

 וירה ףרט ולטיו ויתאבלל .קנחמו ויתורג ידב

 --- 1 סת 0 א 4.

 112, = קיפו -- * \ 1: 2, 3, 23: 24: 29, 94, 90, 100 6

,244 .246 :245 ,242 ,227 ,226 ,210 ,10% ,182 ,175 ,168 :155 :139 

 254: 260: 270, 271: 270. 284, 286, 288 1, 200, 001, 659 ; קנס

 172 -- קאפו 82. םביכרבא 96. < הללה) 4. = םבלוב 6.
 דוראפ קעותוס ף.

 . 12. היאו 178. | הערמ 2, 23, 130, 200, 0 658.  .אוה ,

 םביריפכל :,2, 17: 23, 24: 20: 30, 72, 5, 89:91. 42 96,101

8% ,155,158 42 120,128,140,150 16 2 ,112 ,102 

,270 ,260 ,264 ,260 ,258 :254 ,2534 ,22 ,24% :227 ,224 ,195 ,182 
 271 4,290 ; קזנמס 141 ; (ס0ח6 ז72.  הירא 1% 1 94 4 איבל ==

 * \ 96 -- קזומס אובל 72. = הירא רוג < 30.  רוג ;168.  הירא 25

 -- הירא איבל 4. | דירחמ -- ר 06 7 4 :
 13. ףרוט 80, 112,161, ,% 264 ; קצנתוס 7

 ןיתרג 4.29. 40, 91: 94,141, 155, 175, 176, 242, 241, 262, 60
 271, 283,288; םתופס 24 -- )יתורוג 3, 72, 9, 2 7

 178,182, 201, 245, 251, 253: קותס 9 -- ליתרוג 2, 1%

 195; 224 -- ץתורוגמ 150. = ויתואבלל 5,

 245,251, 253 -- ו'תאכלל 1--- ויתאיבלל 4 וירוה א 96 -

 וירוח 9, 112, 111, 150, 155, 5% 243: 253: 258, 0, 204.

 ויתנעממו 1, 3, 17: 23: 24, 30, 67, 91, ף, 100, זס1, 102, 6

0 ,199 2 .175,176 72 149,154.155,161 ,141 .129 

,1 300 ,290 .288'1 ,283 :279 1 :269 ,254 ,246 ,243 ,242 ,230 

 659 -- ויתונועמו 3, 96, 112,113. 253, 264 -- ויתונעמו 2, 116

 245 -- ויתנועמ 29, 144 -- ותנעמו 82 --* ,%-

 14. ךילא -- ךילע 96. = תואבצ הוהי -- הוהי ינדא 246. | הוהי

 -- חוהי ינדא 96 -- ינדא 112,130, 149, 201 תוגזָפ. 22%. " *'תרעכהו

 72.  ןשעכ 30.112,1נ0.149, 246,258; קתתס 72. | תבכר 7

 -- קמאפס הבבר 89. | ךירפכו 9%. ,  ךפרט קזותס הפרט 6.

 רע ,זקפ | וולוק 22 | םבכבטלמ 27 ות ל 8

 ז. םכימדה 30, 145,150, 224, 246 ; קזותס 1%4-- םכימדא 1.

 הלוכ 112. אלו 14%. | ףרט -- קרפ 3.

 2. לוקו -- לוק 178 -- לקו 2. פא 126.253;93. | סוס 1,

 קתוס 4 רהוד 4, 10, )6,112,150 2, 3%

 224, 245, 246, 5. הבכרמ 245 -- מ 4.

 3. הלעמ טופ 150. | בהלו --ו , 30, 150 -- ב וע. 14

 רבו == הג 2 -- קרבו תינחו 1:90. כורו 7, 2%

 260, 264 -- ברמ 2. לקח אול דבוכו 112, 150, 4.

 ןיאו רגפ 29. | אצק 171 -- השק ָָב. | ולשנו 6

 161,178, 251,253, 260, 264,270, 65 'ק ; ז!תוס 2459 ; םטת6 3

 -- ולשכא 4
 4. בורמ 17, 8, )6, 112,126(, 2 251, 251,

 260, 4 2ךו 4 ; קזנתוס 2 1 הנז :50,210,24%. | תבט

 4 תלעב -- ת \ 17 -- תלעבו 168 -- קזותס תלעכ 4.

 תרכומה 8, ף3, 101, ,, 792% %

 260, 264 -- (סזו6 תוומה 4 , םבייג 96 -- םכ . 29. | הינונזיב

 15- תחפשמו ,. היפשבכל קזנמס 4

 5. הוהי -- ינדא 128, 130,170, 4.

 תג 01. | לע -- לעמ
.4 260 ,258 

 יתלינו < 1%4 -- ל הק

 יתארהו 30, 8, 144, 178, 243,

 ךירעמ 96, 2%8.  ךינולק 258 -- ו ,

 6. םביצקיש 93 -- םביצוקש 1, 2, 3,4, 17, 23, 24, 29, 30, 72,

,182,224 ,178 ,172 ,158 ,164 ,150 ,149 (99,:112,120 :94 

 252, 251, 258, 260 ; קזומס ווג -- םכיצקש םכוג 14%. | ךתלבנו

 1,93--ב 06 72. יאורכ 159 --יאורב 112 -- קזווגס יארב

9 160 72 ; '-- 1 100 ,290 ,3 271 ,270 

 258, 260, 264, 288, 60, ישנאו 1:60, קונוס 19-
 שביעלותמ 93, 112,178, 224, 252. | שאכ 1,258. | תודלפ

,,,,,, 93.90 39 :29 .23 :3:17 

 149. 4% ז 58, 161,172, 178, 182,195, 210, 224, 225:

 240, 252: 258, 209, 283 : קזונתס 24, )4, 128, 141,156, 4
 םבישרבהו 1, 2, 3: 4 24, 30, 67, )9, 128,130, 155, ,%

.4 :270 ,270 ,254 ,252 ,260 ,246 ,242 .224 :195 :178 ,176 

 ולערה -- ר קוס ל 9.

 4 - הכרה ד כ - םבויב , 4-

 %. תוצחב 1, 29, 30, 729 ,9 1%

 224, 245; 249: 252: 253: 258, 200 -- 1 רצוחב 4, 17, 89,154
 וללהתי .14 2: 3: 4, 17: 23: 29: 30, 82, 94, 90, 100, 110, 126, 1410

5% ,251,252 ,245 ,241 ,242 ,224 ,210 ,182 ,173,176 :155 ,154 

 270,271, 2934 -- ללוהתי 102. | ןושקשקתשי 4 -- ןושקתשי 0.
 :-רבוחרב < 37, 1%4, 224 -- 1 רובוחרב 72, 89, 93: 90 202
 126; 249,264.  םכהיארמ 4,96,150. | םביריפלב ,, 72 -- םםידפלכ

 2,100 -- םכדיפלכ 17,277, 279 284. | וצצרי
,252 ,246 ,243 :176 ,175 :116,126,144,154,155 ,101,102 

,284,286 ,284 ,27 .271 ,260 .264 ,260 

 6. רוכז 89,112,150,154,161,168, 178, 224, 260 ; קזנמס 1.

 ויררא 159 --ויריבא !סו8 180. | שםכתכלהב 1, 240, 248 --' ,
1 ,288 ,270 ,254 ,242 :175.195 ,159 .128,140 ,00 ,67,991 

82,201 ,96,112,126,13209 ,80.91 2 4.17 . | -- 

 210, 224, 226, 227, 204, 271 4, 658, 659 'ו ריתי ; קתותוס 172 -- |

 רתפולהב 2.22, 20, סת, 102 1 711,775,7012176.  התמח

 17, 94,102, 190: 155 - היתמוה 6. ןכוהו זו 2, 17, 20, 2

 90 91: 22 ף6, 101, 112,111,120) 140, 150, 1550159, 1082

 173; 175: 178, 182, 210, 224, 226,243, 246, 240, 252 קצומס

 נ4ַ:.- ךכופה 1:2, 5 6

 182, 210, 224, 22%, 243, 2ף1 ; קז!תגס 82, 80,141 ; 10716 4.

 ל. רוחתפנ 253.6 :לפיההה ,/06--  בלבנ | 15 = 1 4
 8. בצוהו 3, 112, 172, 178, 224 -- צהו 116 -- ב [טק.ז4 1.

 התלונ ₪: 2, 178, 2200: (סצ6 התלעוה 112, 8

 היתוהמאו 17: 89, 91: 93, 96, 112, 113, 126, 178, 224, 240:

 259,264, 27ז ב --', 182. | תונהנמ 1:ז2. לוקב 245, 253 -
 אלוקב ף6 -- כ ,150. | כינוי קננתגס הדנוי 2. תפפתמ 3: 2
 99, 160, 210, 230, 270, 288, 200, 601, 602 ; זוומס

 128 -- תרופפותמ 17, 20, 01: 03: 112, 113,126, 1390, 5
 172,182,240, 253,258, 260, 204 -- [ררפפותמ 161. ןהיבבל /

 דל; 22: 20/79: 89: 91, 03,06.112,113,116) 130, 141, 150. 42

,252 ;249 ,240 ,246 ,243 ,228 ,227 ,220 ,225 ,224 ,108 ,155 

 268, 260, 209, 271, 283, 659 ; קתנתס 82,04,128--ןהבל 14%--
 ןוהבבל 14

 ף9. הוננו :16. | תבירבכ זק, ף3, 161, 168, 251, 268, 260
 איה ימימ -- אהמימ 89. *ממ 91,150,172. אהוד 52

 קזומוס ודמע 2% 130 -- ודומע 1

 נס. אב ד" -- וב זז 4, 72 וב ק"ב 175. | הצק קו

 ג 2 -- אצק 171. | הנובתל 72,96,112, 210, 245 ; קזוווס 8
 --.160,288. | דובכ זו 40,772, 80,991,

 161, 172: 173: 179, 224, 246, 22, 263, 258, 260, 264 ; קונתגס 2,

 ן13,141 -- לושכ 150. - לכמ 5
 וג. הקב 72. | הקלובמו 1, 4, 17, 30, 80, 91, 93, 96. 4
 158: 173: 178: 224: 243: 253, 2%8, 260; ווסט 128 -- קלובמו

42 
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 ךלכאת שש !ןבלמ יקיזחה רמחב יסמרו טיטב 5

 קליכ דבכתה קליכ ךלכאת ברח ךתירכת שא
 זשכימשה יבכוכמ ךילכר תיברה ! הבראּכ ידבכתה 6

 בוגכ ךירפפטו הבראכ ךירזנמ : ףעיו טשפ קלי ז7

 קדחרז שמש קררק וכויב תרורדגב סכינוחה יבוג
 ךלמ ךיער ומנ : שיא ומוקמ עדונ אלו דדונו 8

 ןיאו שכירהה לע ךמע ושפנ ךירידא ונכשי רושא

 יעמש לכ ךתכמ הלחנ ךרבשל ההכ ןיא :ץבקמ ס
 קדרבע תל ימ רע יכ ךילע ףכ ועקת ךעמש

 : דימת ךתער

 .1 .60 א 8 לט א.

 8 ןומא תצנמ יבטיתה | ! ךל שימחנמ שקבא ןיאמ

 זכי לליח רשא קדל ביבס ושכימ םכיראיב קדבשיה
 0 חרצק ןיאו םכירצמו המצע שוכ ! התמוח םכימ
 זס הכלה הלגל איה כג : ךתרזעב ויה םכיבולו טופ
 יכעו תוצוה לכ שארב ושטרי היללע כג יבשב
 זז זכג !םכיקזב וקתר הילודג לכו לרוג ודי הידבכנ
 זועמ ישקבת תא כג קדמלענ יהת ירכשת תא
 12 (שכא םירוכב שכע םכינאת ךירצבמ לכ : ביואמ
 ז + ךברקב זכישנ ךמע הנה :לכוא יפ לע ולפנו ועוני
 שא קדלכא ךצרא ירעש וחתפנ חותפ ךיביאל
 : 4 יאב ךירצבמ יקזח ךל יבאש רוצמ ימ + ךיחירב

22 

 קימת 1 ₪ ה

1 54: 178, 224, 253, 258, 260, 4 

 - ךיביואל 2, 72, 82, 80, 06, ,,82 22

 252.98 התפ 2,128, 1:4,ד61,220.י 'התפנ זקב הלכאו 0

 ךיחורב קוס

 יבש א 90. .ךירצבמ - - ד

 םיסב קזומשקל2. = יסמר 24, 6.
 יקזחה 96, 161,

 1%. ךלכאת 1% ₪06 ילכלאת 6.

 ת גל קגנמס כ ף -- ת 2" טק. 85 1. ברח . 4.96. | דבכתה

 קליכ , 96. | דבכתה --ידבכתה 20, 145, ,,2 --%דבכתה

 2 -- ידבדכתה 180 --דבכתת קצנס 4 ירבכתה ,150, 182 --

 ת \ + הבראכ \ 224 -- הבראב 14

 16. 00. , 224. - תיברה -- + , 102 -- יתיברה 30,101 4

 ךילכור 2, 102,

 יאוב 30, 56, 2.

 רמוחב +, ,+ 4

 שאא 6. ךתירכי 89 =

 168, 178,182,269. | יבככמ 3:4.93:113,126,1%0. | םבימש

.1 150 

 17. ךירונמ \ 254-ךיריממ 4, 112, ז6נ -- ךירטמ זק. 5 נב 4,

 116, 155,158. 226, 244 --בוגכ הבראכ 96. | יבג ,

20% 6 ,168,175 ,160 ,150 ,158 ,155 ,130 ,116 102 

 242: 243: 245, 252, 271, 270, 281, 288,601, 24. םכינחה 1

2 ,144,150 6 ,94 :03 ,91 ,80 ,52 ,30 :23 :17 :4 

 1: 158: 150 הז 0ז,ד ל, 224, 22%, 226, 227, 8,

 260 -- ץצנתס םכינוהה 128 -- 016 םכיצוחה 72. | תרדגכ 1. -

 הרק -- חרק 96,182 -- ה ₪ק.18. 2. | שמש קמתמס שמשו 1.

 דדנו 4: 20. 67, 91,100, 101,116, 126, 1404 189, 0

 195: 242,252,288 ; (ס6 ף9. אלו 224. - עדנ 19%. | םםיא-
 א [טק. 184.

 8. ךיעור 30,112, זננ.- ךלמ 6 ךרידא 89, 4

 ושופנ 17,112, 113, 224, 2%8, 260, 264 -- וצפנ 126 --- ושיפנ 1

 19. ההכ !סע6 הככ 1 -- ה ג" ₪0ק.148 80. | ךירבשל 9.

 155:245. | ךיתכמ ז16. | אלכ ףפ. | יעמוש 112. יכ-- לכ יב
 145. 0 30 --ימע 346... ךתער 1%

 60 יג ירש יי יייז+

 ואר : קקעמ טפשמ צצ ןכ לע קידצה תרא 5%
 םככימיב לעפ לעפ יכ והמת והמתהו וטיבהו םכיוגב == =
 שכידשכה תא םכיקמ יננח יכ :רפסי יכ ונימאת אל 6

 זרשרל ץרא יבחרמל ךלוהה רהמנהו רמה יוגה

 וטפשמ ונממ אוה ארונו שיא : ול אל תונכשמ 7

 היתמוח 8

 201, 23, 260, 288,601 ; תטתחס 4

 7. ךזאור ₪ 68 רהי יס מיד ז 2

 260, 264/--* 1םק.ת4% 24%. | הדדוש 0.5 הל--ל
 72 ף6, 102,139: 144, 52 158,161,182,224, 59

 226, 24, 268, 288. 601, 602 ; קוווחס 2, ג !0166 04,126, -
 8. יבסתה 17,89,102,112, 113, 148,150,154, ,,2
 173,178, 246 -- יביטיתה 72 2 2%8 -- יבימתה 253, 260 7
 אונמ 96, 112, 139,190, 154. 159, 175: 1759 2

 ןומא הבשוה < 4.
 םכירואיב 80,112, 150
 ליח קזנתגס 15 1.

-5 .1418 
 253: % 260, 204, 29 -- אבמ 7.

 הבשויה 1:00, 2 20% 3 10ע6 4.

 קכימ 1%-- םכימו 150. | חל ,-
 בימ םבי -- םםימיא 30. | םכימ -- הל םכימ 6.

 = לשל 116, 150, 182, 2 200.

 ף- םבירצמ 4, 91, 102, 09 200 | קנתוס 170. | ןיא 4
 טופו 14%, 201: 245- םכיבלו 1%0-- םכייבולו ף6. :ךירזעב 06

 10. בג 1%-- םכגו 201. = איה 72 -- א , 112 -- אוה 17,

 הלגל , 158 -- הלוגל 1, 3: 17, 29, 89, 93, 94+:
2260 25 1002 9 0 .139 

 227, 228, 242, 243, 245י 252: 39 2%9, 260, 264; קזנמסס 1,

 לב ג סוס 23.  היללוע 1, 17, 23. 80: 91: 93.94. 90
22 ,161,172 ,159 ,18 59 113,126,144,149.59 
2000 ,264 ,260 ,2%8 .3 ,251 :240 :245 :243 :227 ,226 ,226 224 

 271 4 3: קעוווס 1291 י ושטוהו 112, 160,754 השקפהי 90.

 שארב ,5- ז-רוצה 1, 23, 20: 20. 72, 93: 90: 139. 52

 160, 224 245: 252, 2531: %9 260, 271, 279; 281, 264 <- 1 רצוח
 ד לע 1 לבו ל ו תירבבפ .249- לרה 120

 הילדג 23, 20, 82: 97: 192, 141: 2 2 וקתור
 12 154  .םכיקיזב 2,172 23: 292 2000 זז
2 ,262 ,246 5 ,224 :192 .173 ,172 ,168 ,155 :154 ,14% 1260 

.4 ,200 :259 
 וז. ירכשת (סעש ידבשת 5 -- וסח6 תארי ירכשת 1.

 ביאזכ 40. 1.

 12. ךירצבמ -- ך 5%
 ז,2,17:94 72. לעו 1.

 -ביטיא תו ד 9 כיתבו 1 ו עבז

 לכא 1, 2: 4: 30 80: 93, 126. 150

 ם ג 5 49 א ש א.

 1 : תנ'יבנה קוקבח קדזח רשא תשמה

 2 ךילא קעזא עמשת אלו יתעוש קדוהי קדנא דע
 1 טיבת למעו ןוא ינארת המל : עישות אלו סמח
 4 ןכ רע : אשי ןודמו ביר יהיו .ידגנל סמחו דשו
 - ריתכמ עשר יכ טפשמ חצנל אצי אלו הרות גופת

 ש בית זמ 1

 טפשמ -- (7) -- יכ 558 ,-

 6. ל ו רך ופכ 6
1 

 5. וטיבהו םכיוגב ואר !טק.135 6 11₪ זֶקָּב- | םםיוגנ 17
 309 : תטתס 206. והמתה 30 -- והמהמתהו 96 -- ת 0ק. 3:

 והמת -- והמתו 4. לעפ 1%-- לעופ 112, 2 11 227, 1

 לעפ 2%, 89 --לעופ 112. 224,227. | םככימיב 2 17. | אלו 80
 150,198 תוגז8. 224. | רפוסי 4, 8, )6, 112, 126, 154, 253 ---

 יב ; 72 -- יב לקועב 4. עשר ע
 לקועמ 4, 40, 89 96. 6

 .."ךפסי אל 6%

 6. רמהנה 4. ךלהה 1. 80.91.93 4

 172,178, 182נ 224,242, 251,252. 3 אל ןל ₪ 161. יאל , 4.

 זן. אשמה צסא תוג]סז, 60 0:ם4/4; 110--תסמ תופ]סז : ד,
 67,224 ף1,96, 99, 1092 110,126(, 5 144, 0%

 270, 289 -- \75ו 24 רשא , 14. קוקבח 915 7.
 איבנח --' \ 9%

 2. אנא 2- הוה' 94: 54 יתעוויש 96 -- ךיתעוש
 ןפ-- א 29. - אל ---עמשת 58 2

 4. יניארת 17, 154. ןואו למע < 6. ןוא -- לוע
 דושו 23, 0,112, 9 161, 168, 224, 2%3, 28, 200, 264 ; קזוזמס

 0. םמחו -- ו , 6- ןודמו קוותוס ןידמו 1ף0 -- קצופוס ןורמו

 2 אשי -- אשא 150

 4. ןכ ; 1- אצי :"-- אצת 1. הרות -- הרות ות 6.
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 הפצאו רוצמ לע הבציתאו הדמעא יתרמשמ לע :
 : יתחכות לע בישא המו יב רבדי קדמ תרוארל

 זרוחלה לע ראבו :ןוזח בתכ רמאיו קדגהי יננעיו 2
 חפיו דעומל ןוזח דוע יכ ! וב ארוק ץורי ןעמל

 אבי אב יּכ ול הכח המהמת' כא בזכי אלו ץקל

 קידצו וב ושפנ הרשי אל הלפע הנה :רחא] אל 4
 אלו ריהי רבג דגוב ןייה יכ ףאו : היחי ותנומאב 5

 אלו תומכ אוהו .ושפנ לואשכ ביחרה רשא הוני
 'לכ וילא ץבקיו סכיוגה לכ וילא ףסאיו עבָשי

 הצילמו ואשי לשמ וילע שפלכ הלא אולה : םימעה 6

 יתמ דע ול ול קרברמה וה רמאיו ול זרודיח

 ךיכשנ ומוקי עתפ אולה |: טיטבע וילע דיבכמו

 קדתא יכ :ומל זרוסשמל תייהו ךיעועזמ וצקיו
 ימדמ זבימע רתו ָרְּכ ךולשי םכיבר .םכיוג זרולש

 עצב יוה = : הב יבשי לכו הירק ץרא פמחו שדא ס
 ףכמ לצנהל ונק שורמב םשושל ותיבל ער עַצְב

00 4 

 שס 7 זץ א

 זז כ,ד16,126,139,150,158,150,160, 172, 178,182,זסבנ 224

 243: 2%8.,2%2, 288, 601,602 ; קנבס 12

 ז. הדומעא 112,293,  ירבדי המ תוארל 010%.  תארל 9%.

 יב < לע ג יתוחכתו 1

 2. ינינע'ו 1, 2ף8 -- 10106 יננעתו ,. בותפ 2. 3, 17, 2,

 80: 92; 06, 101, 112,111, 178,100 72,,,, 

 274, 22%, 226, 243, 246, 246, 252,258, 270. - תחלה 23, 2 1.

 172, 173:176, 242, 245, 240, 258, 260, 264 -- תוחולה ,2
 96, 112, 114, 178, 220, 228, 260 -- תחולה 4, 17,150 4.

 ארק 17, 23: 10, 89, 94, 102,116, 126, 54, 4 225, 227, 3

 -- ארוק לכ 4

 3- חיפיו 17, 96. = ץקל ,.

 160, 105, 201, 224, 243, 269, 601. < ביזכי 66. | ול קזומס אל 5.

 יכ 27.89. אוב 17,ף3,102,112,1%4,182. - אובי ז7,2בנ
 158:102,154,15%; 245. אלו 14.17.3072,

 150, 1ף%, 160, 178, 182,224 246,240, 20 259, 260 4

 271 4, 288, 400, 601 ; קצותוס 128,130 (סזש 1643 תטמס 2-=

 אבי אל 2.
 4. הנהו 474: 494-

 %27 -- הפלוע 1 -- הפלע םקצותס 1 אלו 150, 15%, 300 - |

 \ 200. | ישפנ קזעמס ז7. קידצו וב טק. 88 428. | וב 17

 קידצו -- קידצו ינליציו 96 -- אאקידצו 116 -- צו טק. 3"
 ותנמאב 102, 175, 403 -- י'תנומאב צופ6שז 320 -- תנומאב +5.

 2, ל ריכ - - וקידצו

 5. ףא 150. | דגב זי 3:23 30; 72, 09, 15

 161, 168,175,176, 195, 210, 246, 2%0, 100 1 -- , 4. רבגא

 89 -- דבג 150 = ליהי פד. ! אלהי 1" -- 1 1 36,116,
 168, 201, 224 -- אלא 82. | חוני -- ךונ 150. | לואששב 9:

 קזגתוס 2; 80. | אלו 27-- | , ףוסאיו ::2, 11. לכ ו"

 4. לכ - - םםיוגה א 25- םכיוג 150 ץובקיו 6. 0

 6. אלה 'ז 22 47 24, 20, 30, 72, 89: ָ,ָ,,,6

4 ,178 ,172,176 ,128,141,100,154;161,168 ,126 

 250, 262, 263, 268, 260, 264; קעותוס 1. ואש

 1-7 72 99. 93.  הצלמו פז. = תדיח 175. = = רמאיו 12 ך

 יה 126. אל ןל ₪ )6. אל קזומוס ול 89 -- אלו

 דךיבפמ 156 -- ריבבמו םיט בע 1,320 8%

,228 ,206 ,22% 

 7. אלה 1, 2, 4, 17, 200 2 89: 93: 94, 96, 102, 12/1 5

,243 ,224 2 .176 ,178,168,172 ,154 ,160 ,141 ,116 

 אל 2. 6 11 5

 הלפע 00.18. 3 -- הלפוע 112 -- ולפע

, 

9% ,212 : 
 םבכוכ ואשי

 250, 252: 263, 4. ומקי 2, 93, 150, 14, 159, ךיכשונ

 17,113, 240, 258, 260, 264 -- ךיבשנ 72 --י . 91. = וצקייו 4

 99: 182, 254, 270, 20, 400 -- וצ'יקו ךעזעזמ 3 -- קזו!מוס

 ךיזעזמ 8. יתייחהו 1%4 -- התיהו ו, 4. תוסישמל :: 2
 116, 224, 2%8, 260, 264 -- תסישמל 17 -- ו ,6

 8. תרולש וסע תוקש 1.

 ז12,139.16ו,ו79, 4

 9. עצב ג"-- עצוב 4,ף4, 112, 178, 22%, 0,

 ף1. - ונק \ 30 -- וניק 248- | לצניהל 7.
 10. תרשוב 1%ס -- קזגווס םכשְב = ךיתיבל 80, 06, 154, 0.

 םכיבר . 2256. | אטחו 23, 30, 80, )1; 6, 113,161, 72 26

 לכו , 126 -- \ ,3

 םכורמל? ןכוז\נגהס

 .61 זי ב 5 ג ₪ שט מ.

 8 יבאזמ ודחו ויסוס טכירמנמ ולקו :.  פצצ' ותאשו

 רשנכ ופעי ואפי קוחרמ וישרפו וישרפ ושפו ברע
 9 םכהינפ זרמגמ אובי סמחל קדלכ : לוכאל שח
 זס סלקתי סכיכלמב אוהו :יבש לוחכ ףסאיו המידק
 רבציו קחשי רצבמט לכל אוה ול קחשמ םכינורו
 11 וחכ וז שכשאו רבעיו חור ףלח זא : הדכליו רפע
 12 ישדק יהלא :הוה' שכדקמ קדתא אולה ! והלאל
 : חיכוהל רוצו :ותמש טפשמל ?;דוהי זרומנ ול
 13 למע לא טיבהו ער תוארמ שכיניע רוהט ! ותדסי
 עשר עלבב שירחת זכידגוב טיבה המל לכות אל
 14 אל שמרכ זכיה יגדכ שכדא השעתו + ונממ קידצ
 א ךפרפב ההבי הדלעה רבחב הרלכ "רב שמ
 1:6 ןכ לע + ליגיו חמשי ןכ לע ותרמכמב והפסאיו

 וקלח ןמש המהב יכ ותרמכמל רטקיו ומרחל חבזי
 17 גרהל דימתו ומרח קירי ןכ לעה : הארב ולכאמו
 :ּ ; לומחי אל כיוג

 ש תם תן

 7. םבויא 1: 2 30, 72, 80, 93, 96, 112, 126, 190,172,178, 2

 226, 227, 243: 252, 2533: קוזמס 113, 141. ארנו 258, 2604

 ונממ , 9-
 8. םבירמנמ -- םכ , 94 -- קונוס םכירשנמ 4 -- םכירמכמ 7.
 יביאזמ 93: 8 ושפו -- ושרפו 3, 4. וישרפו \ 93: 4

 6077 --י 149 -- וישרפ 541. = קוחרמ , 182 -- ו 4
 243, 245: 252: 2 260, 264 -- בור 6. ואובי סזע 96, 2

 139: 283. -ופעי ,\ 91 -- ופועי 1,430 80 ו

 1%4,155:172: 175, 150,224: 253, 258, 200 ; קזותס 82 -- ופיעי

 תי (הסוו2 141  לכאל זו 240 17, 200 40, 72, 82, 80: 01
,158,150 :194 ,11 2 9% 

 182, 224, 242, 243; 24%, 2%2, 2ף8, 200 +.

 9. הלוב 112 - ולכ 160, 602 ; קתנבס 1 150.  סמחל--

 ;במהל ג10,150. | אביי[, 2, 2, 4, 77, 20:00, 7228207900 02 4

 96, 112 2 128, 14ז, 150,154, 158,150,161,172,1789, 2

 243, 240, 249: 262: 253, 200 264.  םבהינפ -- וינפ 4.

 המידק , 224- | ףוסאיו 72,112,161, 168, 182 -- קצנעמס לכאיו 4.

 לוחכ -- ו,1. - יבשב +
 צס. םביבלמכ 150. = םכינזורו 23: 20: 94:96, 1

 ומס: 228: 220, 212,248, 277. <" אוהו 96, 4

 רובציו 2. ְי
 1. רבעיו -- וינפמ 24% 978. -- רובעיי 1 ו

 וזחוכ 6. והלאל , 4 -- והולאל 269 -- ויהלאל קזנזתס 72, 1.

 12. אלה 1, 2, 17, 20; 30, 72; 80,933. 94, 96, ,,5
2 ,178,182 ,176 ,17% ,172 ,154.159,150,168 ,180 ,119,141 

 243: 245: 249: 252; 258. - 'שודק 72, 80, 1, 150,178, 182, 2

 220, 243, 253: 258, 200, 264, 271 . | קעומס 82, 4; 0106 40

 246. אלו 102,154, 224: קמתס 72,141. | תומנ-- תומת 2400

 68% תי רוצ חיכהל 20: 90- ותדסי -- ותדלי 0.
 24. תוארמ -- ו. \ 82. ער -- ערב 1.4, 30, 72, 141 0 1:

 קזנוגס 176 ; םטמס 224 -- קוס שה 2 ווב הו 0 ו =ביהנב

 לו 23, 20.20. 72.04 110, 126 100 1 108 1500

 178,182, 22%, 228, 243, 208, 260, 2604, + שירחת , 4

 עלבב 150, קוגתגס 72, 24% : 40786 80 -- 186040: עלככ

 עשר 2

 14. םכדאה 93. | י'דגכ < 158 --'גדב 128 -- קזוותס ינדכ 0

 שמרב 24. לשומ 2: 2:17.23, 7 4 1

0 ,2881 ,270,283 ,264 ,258,260 ,182,210,24%,2%0,2%2,25%3 
 659 2: קמס

 15. הלוכ 112 --ולכ 20,141,154 מגש, 160. | הכחכ

 הלעה 515 161.5 חרוב 2 154,161, 168,172, 178, 2ף8 ; קתומוס

 89. ותרמכמכ קזגמס ְסָּג- לעו 96 -- לאע 130. ליו 5
+ ,245 ,224 :190 ,149 

 16. ןכ ,1 היבוי 96 -- אחבא 126 -- חכזאי

 רטקיו , 96. | ותרמכמל למכמ 260. = וקלח -- ורמח 128 -- ולכא
 124 האירב 2, 3, 20.30, 72, 89, ף1, 66, +,

.209 204 200 2% ,282 ,227 ,224 ,182 6 1 

 271 4 : קזגומס 141 -- הרב 1.

 17. קירי -- קירת = דימתו בורחל 17, 91,112,

 251, 258, 260, 200, 271 4. | םבוג--ו 72. אלו 0 1

 קזמס 140.  למהי 1, 3/4, 17/ 29, 30, 72, 82, 89, 91: 93: 6
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 ! תרוניגש לע יבנה קוקבחל ;רלפת 1
 ההד יהא תקכטש אמא 9 דמכששהההה--

 ךעמש יתעמש זרוהי 2
 ךלעפ זדוהי יתארי
 והייח סכינש ברקב
 עידות טכינש ברקב
 ?'רופות שכחה זגחב

 אובי ןמיתמ הולא

 ןראפ רהמ שודקו
 ודוה שימש הסכ

 : ץראה האלמ ותלהתו

 היהת רואכ הגנו 4
 (: רק תי ביג
 : הזע ןויבח םכשו

 רבד ךלי וינפל 5
 : וילגרל ףשר אציו

 ץרא דדמיו דמע 6
 סיוג רתיו הא

1 

 הלס

5 6 1.10 5 

 355 -- והי טק,145 2 11 428 --ונייח 412 -- +056 והיוח 14

 ברקב 2*--ברקבו 294. ועידות 223. = .זגורב 4 9.

-=-- 204 269 (260 ,258 ,240 ,223 ,181,106 ,154,170 ;112,125 

 ןגורב 665. | רכזת 1, 3, 17. 20, 30, 72, 80, 82.8, 1 94: 95:96,"

 110, 111,126,144,150,176,177,182,224, 42 258, 260; קנס

 172-- ר] 0.24. 14.

 3. הולא -- הו 0ִת. 145 50 -- ןמתמ 80, 6

 151,196. אובי \ 253 -- ) ב 12 2, 20: 20, 72, 7 91:93: 4

0 1 .136 6 ,125 ,113 ,111 ,100 ,108 ,107 ,102 ,90 ,95 

,261 ,24% ,244 :243 2 ,190,223 ,178,181 ,154,158,159,161 

 252, 258. 260, 204, 384. | שדקו 264.  רהמ ,6. ןראפ -

 עיפות ןראפ 384. | הלס -- אלכ הלס 107. | ודה 9.

 ותליהתו 4, 17, 96, 109 -- תלהתו 146. | האלמ , 1.
 4. 600. [טק.18. 173. | הגנו 12 29

7% 142 (% ,148 ,320 ,301 ,204 ,260 ,226 223 ,196 ,170 ,136 

 476. 477: 486. 514-- חגנו 20. | רואב 4. םכינרקו 8

22 ,201 ,108 ,148,196 ,136 ,111,116 ,110 ,96 ,95 :60:93 ,30 

 220, 227. 24, 204,300 ; קזותגס 1,130,177: סת6 89, 154. 200.

 384-- וינרקו 06 76. | ודימ -- ו . 387. | םכשו קזנתס בש

 224. 204=-- ןויבח , 00. וזוע 50.06, 112, 1%1, 384, 6ף0 2 --

 וזע 2,418.10, 20, 40, 60, 72, 76, 80, 89.
 ןובנ 2, 126. 148,001 196:

 220, 252, 260, 2049 296: 659 'ק, 665, 666 ; קנס 1 זו

 244, 24.0, 2ף0 : 10ע56 1, 4.

 5. ךלי --ךלהי 96 --ךלמ 80. | אציו קזזומס אצי 204. וילנר 1%

 6. דדומיו 2, 19, 72, 76. 89, 93: 944
 151,170,177,181,182,196: 244, 245: 260; 204,384. | =ביוגו 14

 וצצופתתיו 2, 18, 10, 2 0 125, ,70) 1

 191,196, 223, 244, 253, 260: 294: 1 קונוס 82,943 (סז6 4

 יררה , ז6:.  תעבג 80, 190 תכבלוע 1" 20.:-' חובו
 שבלוע , 6. ת-רוכלה 9.

 7. ןוזגרי -- ] \ 2: 76, 141, 201 -- ) ,5- תעירי 1.

 8. םבירהנבה קגנומס םכירהנכה 95.  שכא 17-- םכאו
 תבירהנב כא , 72- מוב םכא ךפא ₪ 19. | ךפא , 76

 ךיפא 151.  םכא 27-- םכאו 80, 150,181,196, 224, 204; סעוםוס

 176: םטחס 201. | םכיב קתוומס םכיכ 8. | ךתברע ₪ 107 ---

 ךיתרבע 60, )3, 148, 1906, 221, 4. ךסוס :,76,80,גנ1,

 ךיתובכרמו 95, 111, 181, 196, 212, 244, 24%, 260, 271 4 309: 2

 524, 612,620: 10ע66 130 ---ךיתבכרמו 6 10

6 420 ,390 ,379 ,307 ,335 ,300 ,204 ,288 ,248 ,224 ,200 ,200 
 585, 588, 590, 601, 603, 608 ; קחונתס 154, 168, 383, 8 ו

 562 -- ךיתובכרמ 2; 4, 50, 89: 91, 6 140, 61

% ,306 ,302 ,301 ,204 ,260 ,2%8 ,251 ,226 ,211 ,211 ,176.195 

2 ,431 .296 ,392 :387 :369 .368 :365 :355 :342 ,340 :338 :317 
;3% ,526 ,510 514 .459 .488 .486 ,484 .477 ,476 ,468 :461 :433 

 !סז6 171, 428 -- ךתובכרמ 136 --' ; 170. | העישי קעותס

 9. הירע קטותס ךירע 211. | ךתשק ,\ 86 --ך 6אז6ת1- טק. 8 1

 תעבש 95,160, 260, 404, 486, 6ס1 ; קזותגס 204 -- תועובש 1, 2,

80,107,100,112,126,120,145,140,150,51 ,59:72 

 .601 1 וי וז ו

 1:0 וכיבר וכימע זרוצק ךתיבל תרשב זרצעי :  ער
 זנ ץעמ סיפכו קעזת ריקמ ןבא יכ : ךשפנ אטוחו
 12 : הלועב הירק ןנוכו פכימדב ריע הנב יוה : הננעי
 14 ידב סכימע ועגייו תואבצ הוהי תאמ הנה אולה

 14 ץראה אלמת יכ : ופעי קיר ידב םכימאלו שא
 ! שי לע וסכי םימכ ?ץדוהי דובכ זרא זרעדל
 15 ןעמל רכש ףאו ךתמה חפסמ והער קדקשמ יוה
 16 התש דובכמ ןולק תעבש |: שהירועמ לע טיבה
 ;דוהי ןימ סוכ ךילע בופת -לרעהו קדתא כג
 17 דשו ךסכי ןונבל פמח יכ + ךדובכ לע ןולקיקו
 לכו הירק ץרא סמחו םכדא ימדמ ןתיח' תומהב
 18 הכסמ ורצי ולספ יכ לפפ ליעוה המ : הב יבשי
 שכילילא תושעל וילע ורצי רצי חטב יכ רקש הרומו
 19 םשכמוד ןבאל ירוע הציקה ץעל רמא יוה |! םכימלא

 חור לכו ףסכו בהז שופת אוה קדנה קדרוי אוה

 20 לכ וינפמ סה ושדק לכיהב קדוהיו |! וברקב ןיא
 : ץראה
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 7 תז ₪ 1

 ךשפנ , 6.

 ץעמ -ץ

 262: 29 2%8, 260, 204, 270 -- אטוח

 11. םיפכו -- ץיפכו 20, קזנתגס 96 -- םביפכו
 ב 0 ,

 12 ,הנוב 22 5: ל2 0 50,001 212020

 154, 168, 224, 246, 240, 252, 260, 270 ; קענפס 82 -- ינוב

 2%3.  םבימדכ קוותוס 89 -- שבימדה 4 ןנכו 20 10

 היריק 96-

 13. אלה ג, 2 7200 22800000 12

 129,141כ 150, 158,168, 172, 178, 224,245, 252, 253, 259, 9

 204, 209. הנה עפ רעב ל 22

,7 ,180,225 ,178 ,172 ,161 ,158 :155 :154 ,150 ,141 ,102,116 

 240,252, 260: 00: קהתוס 128,140.  םבימע טק.ז46 טו -- 5
 כב כ 9 דב ו יפו 0 םכימואלו 4, 72; 2

 == םבימעו 139. 5 קיר 1סת6 קוח ז50. | ,ופעיי 1,232 20: 0

6 ,225 ,182 ,180 (173,176 ,159 ,112,154,155 ,96,102 4 

 227, 228, 261 קתומס 141 ; 0166 01 --* , 150 -- עו

 14. תא-- הוהי תא 171. | דובכ ,1,94.  םביה 24% -- םכיא .

 15. ףא 150. - רכש -- רקש 96 -- קמתס רמש 4. טבה

 2 לע -- לא 2: 29: 139: 144 150: 154, 173, 180,

 22%, 220, 2 258, 651 ; קננתס 4 םכהירעמ 93: 245: %

 249: 477 -ע טק. 186 1 -- םכהירואכעמ 4

 16. בוסית 258, 260, 264 --- ! \ 1, 20, 02: 126; 139, 150 2

 158, 172,182, 224: 243.  ךילע -- ךולע 251.  םוכ , 3 --ו םוב
 72 ןולק יקו ז, 20, 150, 155: 22%, 7. לע -- לא 4

 17. ןונבל -- ןולק 1. לוש) 2.90, 80,112, 180,101, 253: 4

 260, 264 -- 406 דועו 7. | תמהב 1:6. ןתחי 6.

 ימדמא 89 -- ימדב 0. הירקו 6. הב יבשי קעועס היבשי
 21 יבשוי 27 101, 112, 1444

 19, לספ -- ףסכ 182 תוגזַפ. | ורצי :*-- ורצוי 23. 24, 92, 01,
 6 100,102, 112, 150, 154, 224, 252, 4. הכסמו 150, 4

 הרמו 23:96: 139: 252 -- הרומ 150. | רקש , 126. | רצוי 7
 80: 93: 22 1209 1602 179 245 5. 10766 וילע -- לע 4.

 תשעל 9- םכיללא 04, 126, 139, 245 -- םבילילא םבימלא 4

 19. רמוא 4, 112, 184, 168, 172, 253, 269 -- םכירמוא 4.
 אוה ג" -- אוהו 150, 409, 420, 471, 607, 616. | הרי 30

 הנהו 150.  אוה 2", 471. שפת 89 -- סופת 14,

 בהז קננגמס בהזב 2. וברקב-- וב

 20, לכ -- לכה ₪

 1. הליפת 4, 17, 90, 224, 268, 4 לע -- ע טק. 4

 תונויגש 1. 2: 4: 19: 23: 30, 50, 60, 72, 70, 80, 82, 89, 91, 93: 42

 99 6 107,108,10ְס, 1ו1,112, 111, 127, 120, 136.

 ג 61, 154, 1552 159 71 178,181,182,196,223: 2

2710 ,258,260 ,252 ,251 ,249 ,246 ,245 ,244 :243 ,225 ,227 ,226 
 279, 284, 286, 292; 204, 384 : קזווס 141 -- ו ,

 2. הוהי - - יתעמש 08 80.  יתארי --יתשארי 10. | ךילעפ 8
 .--ךלעפב גָד. "םםינש ברקב והייח | 50, 211,212.  הודד 6

.77 1099 .249 .182,244 ,94:144:145:150,175,176,178 
 460, 584 - וה 0.145 89 -- והויח םטת6 9% -- טק דג 4 ₪
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 וזרפ שאר ויטמב תבקנ 14
 שכתצילע ינציפהל ורעסי
 ! רתסמב ינע לכאל ומכ

 ךיסוס שכיב תרכרד 1%

 : שכיבר ושכימ רמח
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 ינטב זגרתו יתעמש 16

 יתפש וללצ לוקל
 ימצעב בקר אובי

 רשא זגרא יתחתו
 הרצ םכויל חונא

 ; ונדוגי שכעל תולעל

 חרפת אל הנאת יכ ל
 זכינפגב לובי ןיאו
 תיז השעמ שחכ
 לכא השע אל תומדשו
 ןאצ הלכממ רזג

 ! שכיתפרב רקב ןיאו
 הזולעא הוהיב ינאו 18

 ! יעשי יהלאב הליגא

 יליח ינדא הוהי 19
 תוליאכ ילגר םשיו

 ינכרד' יתומב לעו

 ; יתוניגנב חצנמל |

 .0 1 ג 5 8 ₪ ש

 דע יררה וצצפתיו

 שלוע תועבג וחש

 1 : ול שלוע תוכילה

 ל ןשוכ ילהא יתיאר ןוא תחת
 : ןידמ ץרא תועירי ןוזגרי
 8 קדוהי הרח פכירהנבה
 ךפא שכירהנב שא
 ךתרבע כיב שא
 ךיסוס לע בכרת יכ
 ! העושי ךיתבכרמ
 9 ךתשק רועת הירע
 הלס רמא תוטמ תועבש
 ; ץרא עקבת תורהנ

 10 שכירה וליחי ךואר
 רבע לכימ םכרז

 ולוק שכוהת ןתנ
 : אשנ והידי זכור

 1 הלבו דמע חרי שמש

 | וכלהי ךיצח רואל
 : ךתינח קרב הגנל
 2 ץרא דעצת םעוב
 ! שכיוג שודה ףאב

 13 ךמע עשיל תאצי
 ךחישמ תרא .עשיל
 עשר תיבמ שאר תצחמ
 ! הלס ראוצ דע דוסי תורע

 צ בג ]זך ₪ עפ 10 א

 15. ךסוס 107,180. | רמוח 76: 83+ 1

 196, 260, 294- םכימ -- םםימ כיב 109-- םכימ לע 4
 16. לוקל --ו ; 182. = וללצ ;10ֶפ. | יתפש ת.ז 0.
 אבי 1: 4, 17, 19: 20: 10, 72; 76, 80 85, 5, , 6

 107,108, 10,110, זנו,113,126,128,136,14ז,150,1) 7

290 6 ,244 ,223 ,1(6 ,181,182 .178 ,177 ,172 ,168 1% 

.+ ,294 ,292 ,284 ,278 ,271 ,270 ,260 ,264 :258 ,252 ,252 
 יתמצעב 151, 06 96. יתחת 150 --'.17. "הונא קזופס חינא

 95 -- \ , 387. | םבויל -- תעל 149 -- םבויב 225, 228 -- ל , 4
 -- ויל םק.186 2. | הרצ -- ה, 245. תולעל םֶכעל <

 תלעל 11. | םכעל -- םכע ₪. 46 91 -- אל םכעל 91. | ונדני
 89, 107 -- ונרוגי קצנמס 4.

 17. הניאת 136 -- הנאת לאת 107 -- הרפכ הנתא 14%.  חרפי
 קזממס 95: 184. - ןיאו 1*--ו,18. לובי -- לובג

 תמדשו 172. - אל 95,2%. - לכוא 100, 269. | רזנ ₪6 רנז
 99 - רזג אל 95. | הלכממ ןאצ ₪ 1%1. '  אלכממ 226, קזומס

 173 -- האלכממ 154 -- הכלממ 0116 4. ןיאו 2", 6.
 םכיתאפרב 4.

 18. הליגא הזולעא הוהיב 215 80. | הוהיב -- ינדא הוהי 4.
 הזלעא 2: 4, 17: 23, 20: 30, 50, 89, 91, 93: 94+

,196 ,178 ,176 :172 ,155,158 :150,154 ,113,116,126,141 

 242, 240, 283. - הליגאו .
 19. הוהי ינדא ₪ 1, 18, 72, 76, 8093, 5,

 244, 66% -- 'נדא םכיהלא 40. | ינדא ,\ 201 -- ינודא 4
 ילח 150, 244. | לעו--ו, 244. | 'תמב 4,17,18, 3:0

2 ,242 ,226 ,223 ,196 ,176 ,158 ,154 150 :96 :95 ,52:92 :82 

 244, 253 260, 283, 4. ינכירדי 2, 23, 2, 30, 50, 60, 72,

 89, 93: 94: 90, 101, 102, 108, ,,,6 וז

7 2 ,160,168 ,155 ,154 ,151 ,150 ,144 ,41 

 258, 260, 260, 271, 2834, 288, 202, 294, 100, 184, 601 -- ינדימע*

 76, 107, 10, 111,145, 148, יתניננב :: , 9

113,110 ,110 ,10 ,102 ,99 ,94 :93 ,91 ,80 ,76 ,72 ,60 ,50 

22 ,182,223 ,177 ,172 ,170 ,168 ,160 ,155 ,154 ,150 ,141 :139 

 243: 244, 246; 249, 251, 28, 288, 68 -- יתונננב 4.

46 

2000 ,246 ,244 ,227 ,226 ,224 ,221 ,213 ,212 ,211 ,206 ,200 

12 .421 .403 ,357 :384 :369 .367 :366 :365 :335 :109 :306 :204 
 453: 461: 476, 487: 488, 489: 490, 518. 526 -- רעובשש 9
 ב, 113. 154: 170, 196, 240. 148: 355: 399, 471: 505: 4 ו
 590 ; קנגמוס 477 -- תעיבש 2. תטפ 120. 5 מפ 170 =-
 רמוא 80, 91, 95, 100, 112, 125%, 181, 223, 253, 258, 260, 260,

 294 ץראה 150, 198, 204-
 10. 008. 107. | םכרוו 150, 224, 2- םבוהת -- םכ 7

 -- םכוקת 80.  ולוק , 224 -- לק 1,136. | םכורו 2%
 והרי 1, 2, 17, 60, 80, 95, 116, 12%, 160, 245, 252; 253: 264, 0

 271 4, 601 : קננתס

 נג. הרי 18, 19, 50, 76, 80, 100, 150, 196, 224, 204,
 6ףס 2 ; קזוומס ףָב, 384: תטמ6 107 -- חירי 82. | דמע ,.

 הלובז 1, 2: 4: 17: 23, 29, 30: 72; 89: 91, 93: 95: 96; 107, 0
 :וס, זוו,112,116, 126,116ג 129, 149, 10,151, 154, 155

1 ,227 ,223,224 ,196,210 ,176,178,191 ,173:175 :159,170 

 244, 245, 240, 249; 252: 251, 258, 260, 204, 1894: קננתס 2

 141 -- 181. ךיציח 96, 109, 151, 294 --' , 125, 258 -- ךינפ
 1ןסֶל.  ובילהי 258 -- ןוכלהי 196. | הנונל 17, 50, 80, 95, 2
-4 ,294 .269 ,258 ,240 ,224 ,22 ,106 ,150 ,125,136 ,100,111 

 ךיתינח 148, 151, 181, 204, 184 --' !ק.1ג6 107 -- ךיצח 4.

 12. רעצת 40, קצונוס 269 -- דעסת . ץרא 106 ןוא 1.

 ףאב שוד < שדה 4

 13. עשיל ךמע , 224. = עשיל 2"-- עשילו 196. | ךיחישמ 6,
 611 | (סו6 91,332 --ך, 515. דע --לע 76,116: קס ףמ)

 14 רואצ ₪ 150

 14. ויטמב --' , 223, 489: 584 --  (גק.עגמ 1זז -- ויטמב קמב
 ו. וזרפ 96 -- לזרפ 1, 2נ 4, 18, 10, 20, (0, 60, 72, 76, 2

 82:93: 94: 95: 107,108,100,1ז0, 1, ,,,

173,170 ,150 ,158 ,154 ,151 ,148,150 ,139 
9 ,./ 271 ,264 ,200 ,268 ,253 ,252 ,244 ,226 ,224 ,223 ,210 ,201 
 659/ק , 66%, 666 ; קונוס 128,172, 1ָדָד ; טז 40 -- ווזרפ 1.

 ורעסיא 67 -- ורעשי 112,22ף. - ינצפהל 24 -- יניציפהל 5-
 כתוצילע 4, 23; 30, 50, 60, 72, 76, 80, 95, 6,102,108,
20 ,223 ,182,106 ,172,178 ,136,151,155 ,126 ,12% ,112,113 

 2ף1 : קוס 2, )4 -- םכתותילע 10 -- םכ , ז7. | לוכאל
 95,111,112,125,136,175:245.  ינע -- ירא =.



 םכיאפוקה =

 6: ₪ תש די 1.

 ןענכ שבע *רּפ ?דמדנ יפ שתכמה יבשי וליליה 1
 שפחא איהה תעב היהו : ףסכ יליטנ לכ ותרכנ 2

 םכיאפקה זכישנאה לע יתדקפו תורנב םכלשורי תא
 קדוהי ביטי אל שכבבלב שכירמאה שכהירמש לרע

 .הממשל שכהיתבו הפשמל זכליח היהו + ערי אלו 4
 ותשי אלו םימרכ ועטנו ובשי אלו וכיתב ונבו

 רהמו בורק לודגה הוח/ כ בורק + םכניי תרא 4

 זכוי + רובג בש חרצ רמ הוהי כו לוק דאמ 5

 האש שוי הקוצמו הרצ כו אוהה :כויה הדרבע
 םכוי : לפרעו ןנע כו הלפאו ךשח םשוי האושמו 6

 זרוגפה עו תרצבה שכירעה לע קדעורתו רפוש
 יכ םכירועכ ּגכלּהו טָכִדַאל יתרצהו + תרוהבגה ז7

 : םםיללגכ םכמחלו רפעכ שכמד ךפשו ואטח הוהיל
 זכויב שכליצהל לכ צל םכבהז שכג סכפסכ כג 8

 יכ ץראה ללככ לכאת ותאנק שאבו קדוהי תררבע
 : ץראה יבשי לכ תא השעי הלהבנ ךא הלכ

6% 

 תדל שרטב :ףסכנ אל יוגה ושוקו וששוקתה

 ןורח זככילע אובי אל שרטב כו רבע ץומכ קח

 08 06 ל 0 ל

 : ןב ישוכ ןב הינפצ 'לא זדיח רשא הוה רבד
 ןומא ןב והישאי ימיב היקזח ןב הירמא ןב הילדג
 : קדדוה' ךלמ
 : ףסא :! הוהי .םאנ המדאה ינפ לעמ לכ ףסא ףסא
 זיה יגדו שימשה ףוע ףסא קרמהבו םשדא
 שכדאה תרא יתרבהו .םשכיעשרה תרא תרולשכמהו
 4 לע ידי יתיטנו | ! קדוה' םבאנ קדמדאה ינפ לעמ
 זכוקמה ןמ יתרכהו םכלשורי יבשוי לכ לעו הדוהי
 קכע סכירמכה ,םש תרא ילעבה ראש זרא קדזה
 5 אבצל תוגגה לע .םיוחתשמה תראו |! םינהכה
 קדוהיל שיעבשנה פיוחתשמה תראו שימשה
 6 הוהי ירחאט םיגוסנה תאו : שפכלמב סכיעבשנהו

 7 סה : והשרח אלו זדוחי ערא ושקב אל רשאו
 הוהי ןיכָּה כ חוה' שפוי בורק יכ הוהי ינדא ינפמ
 8 יתדקפו הוהי חבז שויַּב היהו : ויארק שידקה חבז
 סכישבלה לכ 'לעו ךלמה ינב לעו שירשה לרע
 9 ןתפמה לע גלודה לכ לע יתדקפו : ירכנ שובלמ
 : המרמו סמח סכהינדא תיב םיאלממה אוהה זכויב
 זס רעשמ הקעצ לוק קדוהי שאנ אוהה םויב היהו
 ; תועבגהמ לודג רבשו הנשמה ןמ הלליו שםיגדה

 שה ק 2 5 0

 11. ולילה 1: 4: 20. 89, 94, 6 140, 150, 80

 227, 215, 246, 249 -- רלליה פז. | יבשוי 2,23,06,112,160, 21

 1006 168.  שיתכמה 4.  םכע לכ --לכ לע 145. | ילטנ

 12. תעב -- =ביב 30,139, 150,158.  אוהה 2,17, 30. 1

 139:155: 172,178,182 3: קנומס 4. שפחא -- ספחא 4.

 תא , 1.  םכילשורי 96. אתוהנב 82. לע ד
 112 -- םכיאפהה 139.  םכהירמיש 96 -- םכ 4.

 6,112,168. אל 5 ז50. ביטי :,116.1%0,2%3-- בט" 0%

 126, 22% - ביי עירי זי 266 25%

 13. הסישמל 1, 17, 30: 93, 150, 224, 28, 2600 4.
 --ה ₪02.46 96. - ובשי אלו -- ובשיו 4

 14 םורק ז* -- עעהק יפי 159. = הו == =- לודגה , 9.
 לודגה . 93. = בורק 2"-- 3 150. = לוק -- ברק 145. | םבו 2%

 לודגה םכו 226. | חרוצ 4, 96, 112, 126, 252 -- חוצ .
 םבש =- םםש 2

 15. םכויה , 0. אוהה -- הוה 6. האוש ז,2 7 -

1% 72 .96 94 :92 ,89 :72 :29 

. 4 271 ,260 ,204 ,2%2 ,246 :24% ,243 ,227 ,22% ,210,224 :195 

 קוס 128, 1. האשמו 23, 20: 30, 91, 3: 0, 102, 113,

 149, 170. 155: 176, 178, 182, 23. 268, 200 4. ךשוזז 4

 הליפאו 96, 269, 271 .

 16. רפש םכירעה -- מכירחה 161, 286 -- עה 8

 91--ע !טק.245 96. | תורוצבה 1,4.93,1121260 , 7

 2%1 -- תררוצבה 154 -- תורצבה 2: 3, 17, 23. 24, 20, 30, 72,

 91: 94:96, 99, 100, 101, 113, 116,128, 130 4 זי

2 230 ,228 ,226 ,22% ,224 (176,195,210 ,172,175 ,159:168 

6 ,277 ,44 271 ,270 ,204 ,254 ,269 ,252 ,250 ,249 ,245 :243 
 290, 4סס 1, 659. < תוניפה 224. | תוהובגה 224, 2%1, 264-- 0%

6% ;225 ,154 ,03::140 

 17. יתורצהו 2, 4,91,112,111,264. | םכדאל -- םכדאה לע 1.
 םכירויעכ 96 -- םכירועב קאגתס 246 -- םביףבעכ 171. ייפ | 4.

 ּךפושו וק,זג8, םכימה 20.  רפעפ 175. 7 םבמפוחלו 90.80
 160 -- םכימחלו םכיללגב קצעגגמס 24% -- םבילגלגכ 27.

 תכירמואה

 םכהיתבו

 18. ₪5 1%-- ףא 150. | םשג 2%"--- םסגו ז50. 8 םסובהז
 םבלצהל 260 44 הפ וז", 6 ךא -- ךא הבנ + השעיו

 קצומוס 93- יבשו* 6 101,112, 144,150. 03 2609 2774699-

 1. וששקתה 1, 2, 4,200, 2

.14 ,271 ,260 ,264 ,200 ,2%8 :253 6 ,224 ,182 ,178 ,172 ,159 

 ושקו 1, 2: 4, 17. 23, 40, 82, 80, ףָג, 4,113,116, 6 1281

5 ,246 ,182 ,178 ,175,176 ,172,172 ,158,168 ;155 ,144,154 

 2%0, 253, 258, 260, 260, 271, 281, אלא 7.

 2. קוח 17,102. מכ 1, 2, 3, 4, 23, 24, 20: 67: 92,
59 1542 ,149 ,141 ,130 ,10 ,126 ,111,116 ,101 ,100 ,99 :94 

 1. רשא הוהי רבד 14. תו4]ס0115. רבד ץסא תוג]סע, 65 סע-
 תג0ג ן 149 7-0 ]01 : 1, 2: 3: 4, 4 67, 82, 80, 91, 90: 9

%- -- 270 ,260 ,144 ,141 ,130 ,128 1 2 
 והיקוח 72 - היקלח 178,224, 225 ; קמתוס 155,201.  ימיב--ןב

 145. הישאי 168. = ןומא -- ץומא 288. = הדוהי ,5
 2. ףסא 1%-- ףוסא זז2, 0 168, לכ

 4. המהבו םכדא עפ 91. תלשכמהו סב, 190, 300, 250, 587 -=
 .-- 2 06 5 596 -- '5מהו ₪. 11. 645 -- ולישכמהו 1.

 תביעשרה -- כ ,101. | הוהי םנאנ ,4-
 4. ידי תא 7 לכ . 17,158. 3 לפשי יז
12 ,130 ,126 ,116 ,101,102 ,94 :93 :91 :89 253 :29 ,29 ,17 

2 ,245 ,243 ,242 ,182 ,178 ,176 ,108 159 .18 159 ,144 

 ו-27 260, 264, 200, 270 271, 279, 283, 284, 286 ---הדוהי ירע

 +בשי 6 םבילשורי 4, 90 --' \ 93- ןמ -- תא 271 4.

 הוה -- אוהה 17, 201 ו. 226, 228, 260, 271 4, ךסס -- הז טק.
 צג. 141. - תא 9 5. ראש -- שכש 96, 150,

 לעבה , 72 -- םםילעבה 96. | תא 27-- תאו 1ֶד,30,72, 80, 9
 160, 172, 180, 228, 258, 200, 288, 300,001 ; תטמס 201.  םבש ,
 12 םבימרכה ** 4. םפע -- תראו 15% -- רשא

 שכע הדוהיל 96-
 <. .תוגגה -- תונגה 72: 93: 139, 149, 180,198. 245 : קורס -
 אבצל -- ל ₪07.18. 96 -- אבצ לכל 180. | תאו 2%, 96 -- ו ;, 4.

 הוהיב 1, 40,102, 116, 225,250 : קנוגס 12.
 6. םביגפנה 1, 161, 173: 243: 245. | ירחאמ -- ר טק.

 ךשאו -- השא תאו 72 -- | , 17, 224: תטת6 201 -- רשאו ירחאו
 15 אל , 182 --ול 158. - הוהי 2%, 4. | והושררה ,2
13 ", ,224 ,178,182 ,176 9-2 4 

 קצונתס 1

 7. סה קממס םבה ג. | ינדא הוהי ₪ 10 - םכיהלא הוחי 2
 129,154, 225, 227 -- םכיהלא 1 --הוהי 29.82,126. | הוהי םכ. +
 הוהי 2%, 17 -- נדא 182. יב 2%, 149. - ןיכה צוט6שטז ןיבה 5-

 הוהי 9- חבז , ויארק שידקה , :26. | שידקה
 שדוקה 150. | ויאורק 2,4, 72: 89.93: 42 9.

 251,155:173:224.22%: קתתס

 8. *תדקפו - - - היהו , 126. | הוהי דבז (טק.ץ8. זֶקָב- | בז --
 כאנ אוהה ף4 -- חכז אוהה 461, 584. | יתדקפו 08 189. לכ

 םכירשה 271 2, 288, 400 - 10766 218 6. לעו 27-- ל \
 ;בישבולה 112, 224, 26) -- םכישבלמה 14%. = שובלמל 96 --) ,

 ןסס --'יזגב -

 ף. לע גלודה לכ ; 89. | גלדח , 6
 1 44 150, 154, 178, 245, 258, 260 לע 2%-- לעו 2

 אוהה -- םכאנ אוהה 40. | םביאלממה --' ,
 10. אוהה 518 2). הוהי םבאנ , 4. הלילו < 4.

 ז-רועבגהב קוותוס 251 -= 9%
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 םכישוכ ו כג ! יוגה ייא לכ ומוקממ שיא 3

 תא דבאיו ןופצ לע ודי שיו :  המה יברח יללח

 ! רבדמכ .קריצ 0 קדונינ תא ששיו רושא

 זכג תאק זכג יוג ותיח לכ שירדע הכותב וצברו 4

 ףסב ברח ןולחב ררושי לוק ונילי הירתפכב דפק
 תבשויה הזילעה ריעה עראז |: קררע קדורא יכ 5

 התיה ךיא דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל

 : ודי עיני קרשי הילע רבוע לכ היחל ץברמ המשל

 ו

 קדעמש אל : קרנעה ריעה .הלאגנו הארומ יוה /
 היהלא לא החטב אל הוהיב רסומ החקל אל לוקב
 היטפש םכיגאש .תוירא הברקב הירש : הברק אל

 ישנא סכיזחהופ היאיבנ : רקבל ומרג אל ברע יבאז

 קדוהי !  הרות ופמח שדק וללח הינהכ תודגב =
 וטפשמ רקבב רקבב הלוע השעי אל הברקב קידצ

 יתרכה ! תשב לוע עדו אלו רדענ אל רואל ןתי 6
 רבוע ילבמ םכתוצוח יתברחה טשתונפ וטשנ םכיוג

5 ₪ 

 600 ג. 1. 2

 ! הוהי ףא זכוי טככילע אובי אל שכרטב הוהי ףא
 3 .ולעפ וטפשמ רשא ץראה יונע לכ הוהי תא ושקב
 ףא שכויב ורתסת ילוא קדונע ושקב קדצ ושקב
 4 הממשל ןולקשאו היהת הבוזע הזע יכ ! קדוהי

 5 יבשי יוה : רקעת ןורקעו הושרג! םכירהצב דודשא
 ןענב זכבילע 'קדוהו רב שכיתרכ יוג פיה בח
 6 קדתיהו + בשוי ןיאמ ךיתדבאהו םסכיתשלפ ץרא
 7 היהו + ןאצ תורדגו םיער תרכ תונ שיה לבח
 ?תבב ןוערי םשםהילע זרדוהי ריב זריראשל לבח
 שכהיהלא הוהי טכדקפי יכ ןוצברי ברעב ןולקשא

 8 ינב יפדגו באומ תפרח יתעמש |: שכתובש בשו
 :! שכלובג לע ולידגיו ימע תרא ופרח רשא ןומע
 9 יכ לארשי יהלא תואבצ קדוהי כאנ ינא יח ןכל
 קשממ קדרמעכ ןומע ינבו קדיהת שכדפכ באומ
 ימע תיראש שכלוע דע הממשו חלמ הרכמו .לורח
 10 םכנואג תחת שהל תאז : ולח יוג רתיו סכוזבי
 11 הוהי ארונ : תואבצ הוהי שכע לע ולדגיו ופרח יכ
 ול ווחתשיו ץראה יהלא לכ תא הזר יכ םכהילע

 הב זמ ים 6.7 די

 2 ו

 ור רא 2 רש המשל זמ
 במבו 9 == תב

 ו וה 2 בב 2 כז

 המה ,

 ה" 22 150 1.

 רופיק 4 260

 | =- דופק זק 20, 20. 72, 50, 05 00, 00, ד ז2, 6 126 0

2 ,224 ,210 ,161,168,172,176,178,182 ,155 ,154 ,149,150 

 245, 240, 240, 251. 252, 251: 259, 260, 264, 271, 284 : קזותס

 82: 04, 128, 2 הירותפכב 4: 30, 80, 111: 140,150, 1

 178,182, 246,252, 268, 200, 264,260 -- הירותפכ 112 --הרותפבב

 גפָפ -- היתרפכב קמותס 198. . לוק --1 , 195. | ררשי 161 ---

 דדושי 245, 186002 112--- דרושי 4. ברוח 6 259

 269; קוגגס זוג. - הרזא ₪ 18 -- קצומס הירא 96. | הרע =

 הדע קונתוס 4, 10866 80,116 -- הזרע 4.

 15. חטבל תבשויה , ?0ז. | תבשיה 2 3, 4, 17, 23, 209 2

6%,,,, ,116 ,101,114 ,94 :93 .91 ,80 ,82 

2049 ,260 ,2%8 ,253 ,2%2 ,240 ,242 ,226 ,210,224 ,172,178,182 

 200, 270, 271, 283 ; קחםס 141 -- ת , 1 -- תבשי 96. - הרמואה

 112,168. ץברמל 150. | היחל --ל 805 רבע גז
 23: 20: 30: 67, 72, 82, 50, 93.94, ף6. 113,

204 60 ,258 ,2%1 ,240 ,227 ,220 ,224 ,182 ,161,178 ,158,159 

 220. קורשי 72, 93,112,126, 224, 24%, 26) -- קנס קחשי

 -- קרשי םבשי עוני 99, 250 -- עיניו 227 -- 2' טק. /

 240 וה -- שתה לס =

 הארמ 1, 2: 3: 23; 24 20: 10, 67, 72, 82, 24 91: 4.
 101,102, 1ונ,110,128,10,14: 144, + %

4 ,252,264 ,250 ,245,246 ,243 ,210 .195 ,192 :173,175 ,172 
 270, 290 -- הארומנו 4. האלגנו <

 2. אל 1"-- אלו 03- אל 2%-- אלו 30,93,150.178. 2 2%

 260 ; 10706 80,130: תטמס 201 -- אל הוהי 6 רסמ 4.

 אל 4%-- (0766 אלו 4 לא טק. 200 -- לאו זק , 90, 6

 144, 150, 178, 201, 224, 228, 270, 288, 602 ; (סעט6 1

 3. םבכיגאוש 17,96, 112, 130, 168, 24%, 2%1 -- ףרטל םכינאש

 180. היטפוש 89,96,1ו2,2%1 --ה . 253.  יבאזז 6

 161, 178,182, 224, 2%0, 2%1,2%8 --יבא| 72 --יבאזו 168/ רע

 -- אבראע 4

 4. האיבנ 72. | םכיחפ ו,2,3,4,17,23:20,30,67,72,82,80

 91:94: 99,100,101,102, 113,110, ז 40, 14 +

 150, 154,155, 159, 168,172, 1ֶקָּב,1ְל << 170.

 230, 242, 243, 24%, 250, 22,263, 25%, 200, 264, 270, 200, ף001'

 ==- םבידגם 6% תדגב 128 -- תודגוב 8, 2 24%, 2%1, 204 --

 תודחפ 96. | הינהכ , 210 -- ץזותוס םכינהכ 3. = שדק , 89 ---

 שדוק 4, 96, 24%, 269, 1.

 5. הלוע -ו , 150.  רקבב 2" [0ק.זג|. 173 - , 18: -- רקובב

 283.  וטפשמ רזאל ןתי < 4.

 אלו 51: 4 --ו, 14%, 1.

4 ,12 ,4,996 

 6. יתרכה , 168 -- יתרכהו 40 -- ותרכה 6.
 םכתנפ ףז, קזותוס 128 -- םכתוניפ 96, 2%1, 269 -- םכתניפ 2

 םכתצה 172, קזותוס 128 -- שכתוצה 30, 110, 224, 2%2, 261,

 ןתי , 17- אל 2" קווחוס אלו 214

 עדי 30.113,158 246. | !רשוב

 םכיונ , 14.

2202 22 0 /.159,159,168 
 8 250, 252, 253; 254, 290. | אל 1%, 260 -- 64 (6.

 אובי 1"--ו \ 1: 2, 4, 17: 29: 30: 72. 99 0 93: 94: 11,116 6
 .139,150.154,161,178,182,252,2%3, 5 רטוש |- == ןורח

 20, 93,154. 178,195. 252. ןורח 6ע2(. 101. = ב-5 םכרטב

 הוהי 1,126.  אובי 27--ו ,1ק, 20, 72, 80:94:
 158, 22 253, 5%. םבכילע 2"-- ןורח :םכבילע 17.

 ףא םבוי -- ףא םכרטב םכוי 5.
 3. תרא , 40- | לכ ;14% -- 218 150. ונע -- ימע בס, קצגס
 2ף1 -- ו יינע 89 -- ו 10ק. 45 99. | ץרא 3200 9

 19. - ושקב ולעפ ך 0 גב ולעפ שקב ולעפ : הוחי עפ ג.
 ושקב קדצ ,5- יקב . ו 0-0 ילוא -- הלוא

 15 רתפת 0 ףא , 94.
 4. רודשאו 4 השרגי 0 0. ןרקעו 1.

 5. יבשוי 2,112, 1זב,161, 224,243, 2%8, 260, 264, 260,271

 ףג ,198. | םכיתשלפ -- םכ , 29. | ךיתדבאהו -- ת, 1. | יבשש
 1ף0--ו 1: 10,178

 6. תיהו 72. | םכיה \ 82 -- םכיה תיראשל 1ף0. | תונ קוס
 הונ 173--תוונ זז2,154.  תורוכ 2 0

0 ,240 ,245 ,228 ,22% ,182 ,173,178 ,161,168,172 159 

 2%1, 269, 271, 279: 284, 286: קגגוס 82,ף4. - םכיער ,6

 יבועור 1ל.20,דג2,1ז3264. 0 תרהדהו 4. 23. 72 00, 101, 02

,252,253 :249 :249 2250 :195 ,141,154,172 ,126,128 ,111 

- 

 . היהו -- התיהו 2 1 150 : 016 ))-- יהיו ז 58 -- תיהו 2

 8 של הדוהי תיב < 96. תיב -- ינב 30, 94, 290. | םכהילע ,
 182 -- קנס הילע 128 -- ןהילע 29. = וערי 80. | יתכב קזוומס 4.
 בשו 585 3.  שכתיבש 17, 144, 175. 198, 253, 200,271 4, 69'ק

 קוס 1,141, 1, 240.

 8. יתעמש --י ; 17 -- יבעמשיבב יפודגו 1, 2: 3: 4: 7
 ל, 50. 10 90 99: 112, 113,116, 1260 150, 154, 18,150 2

 ולר, וקמ, רכס 182, 210,224,225226) 227, 228, 2440 282, 4

 2%8, 260; קותס 94,128. ופרוה 230. תא-- תורו

 רלדנה 39 2 לבה 10
 9. ןכל ,23. | תואבצ , 180 -- תואבצ ינדא 17%. | םבודסכ 4
2 210 ,10% ,182 ,178 ,168 ,126,161 ,91,112 :50 :72 :30 ,20 

 243: 245: 249: 251, 288,260, 264, 260 ; קעותגס הרומעב

 2%1,17,89,112,113.161,178,19%, 283 -- הרומעב קזומס 25

 הרכמו קוגפגס הוכמו 128- | ימע , ףג -- ומע 145. | םכוזובי 0
 -- םכוזכי 89. = לוג 17. 23, 30, 06, 1169 ז 41, 14, 176, 201, 4

20 7-5 -- 141 6 ; 602 ,601 ,288 ,240 .48 226 2280 

 םכיוג 145, 260, 264. | םכלחני
 10. םכנאג 150. . יכ -- רשא 3. ולידגיו 12

,,,ָ ,.91.93:112,116,126,139 ,89 :72 

229 21 2490 ,246 ,227,228 ,224 ,201 ,198 ,195 ,182 ,180 

 8 20 260, 264, 279, 284, 288, 6001, 2, 659 3 קצוגנגס 4

 . יהלא 0ק.148 1. | ץראה ,17. | וחתשיו ף0.  ומקממ 5,
 2, 20, 82, 80: 94,101,116,128, 141,144, 156, 172 --ומוקמ 64

 ייא 1סעפ6 ין א
 קםכתא -- ת ; 4. | םבישוכ 224 -- ,(5 12, --'כ 1.



 ( א? 1

 ! דירחמ ןיאו וצברו וערי קדמה יכ תימרת ןושל
 בל לכב יזלעו יחמש לארשי ועירה ןויצ תב ינר 4

 ךביא הנפ ךיטפשמ הוה! ריפה |! סכלשורי תרב 5

 ! דוע ער יארת צל ךברקב קדוהי ללארשי ךלמ

 לא ןויצ יארית לא םשכלשוריל רמאי תנוהה זםויב 6

 שישי עישוי רובג ךברקב ךיהלא הוהי : ךידי ופרי גל

 ! הנרב ךילע ליג: ותבהאב שירחי החמשב ךילע

 ! הפרח הילע תאשמ ויה ךממ יתפסא דעוממ יגונ 8

 יתעשוהו איהה תעב ךינעמ לרככ תא השע יננה גט

 קרלהתל שכיתמשו ץבקא קרחדנהו קדעלצה תא

 איבא איהה תעב ! שתשב ץראה 'לכב כשלו 0

 םשכשל םשככתא ןתא יכ םשככתא יצבק תעבו שככתא

 םככיתובש תא יבושב ץראה ימע לכב קדלהתלו

 ! ;רוהי רמא זםכיניעל

 2:08 ל זז שי 2

 7 ךא יתרמא :בשוי ןיאמ שיא ילבמ םכהירע ודצנ
 לכ קדנועמ זררכ' אלו רסומ יחקת יתוא יארית

 *ככ ותיחשה ומיכשה ןכא ?רילע יתדקפ רשא
 8 דעל ימוק שכויל הוהי םכאנ יל וכח ןכל : םכתולילע
 ךפשל זרוכלממ יצבקל כיוג ףסאל יטפשמ יכ

 לכאת יתאנק שאב יכ יפא ןורח לכ ימעז סכהילע
 9 הרורב הפש ושכימע לא ךפהא זא יכ :ץראה לכ
 ! דחא םככש ודבעל 'זדוהי ששב שכלכ תורקל
 10 :יתחנמ ןולבו' יצופ תב ירתע שוכ ירהנל רבעמ

 1ז רשא ךיתולילע ללכמ ישובח צל צוהה כויב
 אלו ךתואג יזילע ךברקמ ריסא זא יכ יב תעשפ
 ז2 ךברקב יתראשהו : ישדק רהב דוע ההבגל יפסות
 ז1 לארשי תיראש : הוהי שכשב ופחו לדו ינע סע
 סכהיפב אצמי אלו בזכ ורבדי אלו הלוע ושעי אל

 ץצ ה גז 2 .תסלצזסאפא

 אל 17,582, 94, 145, 154, 155, 224- יפיסות 2;1, 3,179. 4
11 120% 6 ,1017 ,96 ,94 :91:93 :72 ,30 ,20 

,9-5 0 
24 (253 ,252 ,251 ,240 ,24% ,241 ,227 ,2206 ,22% ,224 ,210 ,201 

 258, 260, 204, 260, 270, 271 /2, 200, 200 ; קזו!מס 139 -- יפיפת

 4, 89 -- 'פסות 4. ההיבגל 96 -- הה /)0ק.13: 1. רהב =
 ריו

 12. יתראשנהו 0.

 12. וערי \ 4.

 14. יעירה 72,145 : קזנומס 258. וחמש קוס 99. םםילשורי 96-

 15. ךטפשמ 4 -- ךךיפשמ 1. הנפ \ 178. | ךיביוא 2

 -- ךביוא 82, 251, 253 -- ךיביא 1, 2, 17. 30: 80, 03, 94, 6
 128, 150, 168, 154, 176, 178, 192, 6ף0 2: קעומס 72

 אל ₪ לא יארת , 72 -- 'ארית 24, 67, 89, 91: 4 6

 99,160, 101, 112, וב, 116, + 4 1

0 :249 (6 ,243 ,220 ,210 ,195 2 17 52 ,172 

 254, 270, 271 4, 290, 1001 --יאירת 230. = דוע -- דוע דאמ
 16. םםילשוריל 4,96. | יארת 3.

 17..רוביג 258, 260. | עישי 284. - שישי ,0-
 הילע 284 4. | שירחי קזותס שירחו 89 -- שרחי

 1 הנירב 30, 956

 18. ויה ,96. | תאאשמ 140. | ךילע 2
 198 תוגזַק.- 224, 271 4, 288 ; קזותוס 1, 4.

 19. השוע 21,112, 0. לכ , 9. אוהה 2, 83, %

 182: נמס 116.  העילוצה 96 -- העילצה 4 -- העלוצה 6
: 260 ,251 ,178 ,161 ,150 ,144 ,126 ,11 ,112 ,91 ,89 :72 

 קתס 82.  החדנהו הנהו 245.  םכתמשו 40. | הליהתל %
 260,264. - לכב -- לכ לע 6.

 20. אוהה 2, 80,03, 178, 182, 1.

 יצבקא 340. | ןתא קזומס םככתא ג. םכשל , 30. * הליהתלו 6
 227, 258, 260,264. * לבל 150, סוס 154. | םבכתבש 226--ף,
 80, 93:96, 150, 168, 178, 195, 22%, 227, 253,260, 264; קוס

 290. = םבכניעל 96 -- םכ טק.13 82 -- 086 םכהיניעל

 יוסחו 5

 ךילע 17-=

 יתבהאב

 םככתא יצבק תעבו , 4

- 

6 

 תע אב תע אל ורמא הזה שכעה רמאל תואבצ
 יגח .דיב הנה הבד הג = תרונבהל .קדוה' תב ₪
 קככיתבב תבשל שכתא שכל תעה :!רמאל איבנה 4
 הוהי רמא הכ התעו :ברח הזה תיבהו םינופס 5

 5 0 0 א.

 הדוהי -- הדוהי ןב עושווהי 6. עושוהי 6. קודצוהי 4

 רמאל , 4.
 2. 00. 4. רמאל |, 154. | ורמא -- ןרמא 96 -- םכרמא
 תטמס 261 -- קתתתס ורמאל :%%. - תע אב , 89. אוב 2
 116,139: 144, 176, 260, 271 4. | תע 2" קגנמס דע 3. | תיב ,

1% 

 2. שת. , 4

 4. םכתא םככל 16 םככל םכתא 154. | תבשל , 258 --ל ,14-

 הנעמ 2,172. -

 260,264 -- םכתצוה 1, 17, 23, 89, 94, 99, 102 42

 ז 55,179, 182,243, 24%. ילבמ - - רבוע 182 רבע 0
 72:93, 94.128,150,154,178: 253,270. - ורצנ (0ק.785 154--

 וצתנ 96 -- ד קממס ת בשי זו 40,72, 50: 93, 94, 1
 1 28, 154, 243, 283 -- רבע 6-

 7. ךא ;72. | 'ארת 20,91,91:168.258-  יתא 19

1+ 96.116.150 ,94 ,89 ,82 ,72 .30 :20 

 268, 260, 264, 284 -- קומס ותא יחקת -- וחקת 4.

 סמ 2,172. אל 154,226,228 : תטתס 1.

 יתדקפ -- דקפי 96. | הומיכשה 4 -- וממשה ףג. | ותיחשהו 4:
 פב 2"-- לכ תרא 150. םכתלילע 1, 4, 17. 30, 01.:90: 03, 2

 126,141,150נ 154,155, 172, 182, 224, 246, 268, 260, 264,

.202 
 . יכ 1%-- שאב יכ 17.  וטפשמ זק --* טק.18 3.  ףופאל

 1,112,126, 168, 226,226,227, 268, 271 4 3; קנותס

 םכיוג -- םכיונח לכ - ךופשל 23: 30: 93: 04; 112, 11323 3

 161,168,182,246:251.2%8,260,281. םכבילע 116 --םכהאילע
 6- ופא 6. שאכ קענתוס 2: לכ 2

 כ ךופהא 2, 96, 112, 113,129, 150, 160ז-: 2

 246, 251: 251; 258, 260, 264, 260, 271 4.  הפשב 4 אורקל

 96, 161, 245, 269. | הוהי -- הוהי דחא 1. | ודבעלו 5
 ג 22 28 - ודבעל לו 260 -- דחא ודבעל קצותוס 1.

 דחא -- רחא 4.

 זס. ןולבי 101, 126, 144 -- ןוליבי 1, 17, 10, 72, 80: 6
2 ,158,168 ,15% ,154 ,141,149,150 ,112,113,116 ,100,102 

2100/72 255 2435 .227 2-2 10 ,182 

 264, 260, 271 44, 283 -- ןוליבי 139, 6.
 זז. ישבת 17, 20, 89, )1, 113,116, 126, 141, 144,170

 159,161,172, 176,178, 182, 224, 254 -- ןושובת 96 -- ישבית

 173. - ךיתלילע 1. 4, 17: 29: 30 67, 82, 8, 1,
2 ,75.17 ,150,172 ,155,158 ,154 ,144,150 ,141 ,116,126 

 20. 224, 200 242,241, 248/ 280, 254, 271,204, 20901-' "יב 2

 201 --(076 םכב 154. הזילע קמתמס 158. | ךיתאוג 2.

 ו
 ַז יששה שדחב ךלמה שורדל שיתש תרנשב

 איבנה יגח דיב הוה' רבד היה שדחל דחא םכויב
 .עשוהי לאו הדוהי תחפ לאיתלאש ןב לבברז לא
 2 הוהי רמא הכ :רמאל לודגה ןהכה קדצוהי ןב

 ₪ תי ין

 1. םכיתש תנשב 1:6 תגנסנופ. 224. | תנשב ץסא תוג)סת, 660 01-

 תגז4 ; 12 -- תסמ תוג]סז ; 1, 2: 32: 4, 7, 2 9 9 6 099

22 , -- 28 ,270 ,260 ,144 ,141 ,128,110 ,116,126 ,101 ,100 

 2%9. | שוורדל קממס 1.  ךלמה ,ףסָּג- שדוחב 283.  --יששה
 שדחל ,ז7ְ. יששה , 1 -- יש 0ק.14 82 --ינשה 201.  שדחל,
 96. | איגח 4-- ה ₪6 ת :סנ. | לבבורז 1, 4, 80. %
2 ,227 ,226 ,224 1952 175,178 ,126,141,154,172 ,112,116 

 קזותס 252,200. | לאיתלש 30, 3, 150, 168 == לא יתלש 6.



2% .)6 

 זכיתש תנשב יששב שדחל העבראו םכירשע שכוי'ב 5

 ; ךלמה שוירדל
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 זדוה' רבד הקריה שדחל דחאו סכירשעב יעיבשב 1

 ןב לבברז .לא אנ רמא : רמאל איבנה יגח דיב

 ןהכה קדצוהי ןב עשוהי לאו הדוהי תחפ לאיתלש
 זככב ימ : רמאל שכעה תריראש לאו רודגה 3

 ןושארה ודובכב הזה תיבה תא האר רשא ראשנה

 ןיאכ והמכ אולה קדתע ותא םשיאר שתא קדמו

 קזחו קדוהי שכאנ לבברז קזח התעו : םככיניעב 4

 שקע לכ קזחו ילודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי

 הוהי םכאנ םככתא ינא יכ ושעו הוהי שכאנ ץראה

 םככתאצב םככתא יתרכ רשא רבדה תא !תואבצ 5
 יכ : ןארית לא םכככותב תדמע יחורו שכירצממ 6

 ינאו איה טעמ תחא דוע תואבצ הוהי רמא הכ
 תאו שיה תאו ץראה תאו שימשה תרא שיערמ

 תדמח ואבו סכיוגה לכ תא יתשערהו :הברחה ל

 הוהי רמא דובכ הזה תיבה תא י'תאלמו שיוגה לכ

 ; תואבצ הוהי שכאנ בהזה ילו ףסכה יל : תואבצ 8

 ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ .היהי לודג

 שכאנ פפולש ןתא הזה זסכוקמבו תואבצ הוהי רמ

 צ)

 ים יש ץ 1 א

 14. רעיו -- דעו 6 תא , 54 יח לבבור;

54 ,182 ,17% ,126,10,161 ,112 ,100 ,90 .93 ,89 :17 ,4 

 לאיתלאש 1,72,126,145,150,154,173,176,178,2%3,2%8: קזנמס
 128, 297 ; 1016 2ף0 -- לא יתלש 96. | חור - - - - - עשוהי , 114

 תור עושוהי 96,168. - םכעה - - - תאו 4
 חור 2% 22. םכעה . 126 -- םםהיהלא הוהי לוקב בעה 72.

 הכאלמ ושעיו קוגמס הכאלמה שעיו ֶקָּג- = הכאלמ , 89. ואבצ
24 ,149 

 1%. שדוחל 245. | שישב 8.

 מ 206 סנה. 1מ61ק16 03. 2 ; 1ת 270, 65%, 656, 7.

 ז. יעבשב 36, 96 -- םביתש תנשב 650 2. | דחאו 0:6 תחאו

 14 שדוחל 24%. איבנה , 126 -- קנומגס אמנה 6

 2. לבבורז 4.17, 89, 91: 93; 96, 126, 154,161, 182,224, 268 ;

 קזעמס 252.  לאיתלאשש 76
 178, 224, 2ף8 ג קנוגנס 207 | 6 204 תהפ קעועגוס חתפ 99 -

 תחפ לא 297.  עושוהי96. | קדצוהי ןב , 145. | לדגה
 לאו -- לכ לאו %-

 3. ימ -- ןמ 96. | האר םטמ6 ואר 30. - תא , 30.96. | ודבכב

270 ,242 ,224 0 ,144,158,178 ,126,128 ,101 ,82 :24 :2 

 659- | םכואוה זז, 200. .רתוא גש.  התע) קא." אלה ג
 4, 17: 23; 29, 30. 2 2. 7 5 6 ג

4 ,253 :252 ;249 :215 2 ,172,176,179 ,161 ,158 ,154 ,150 

 260, 264, 269 ; קזנןגס 128 ; 06 139. | והומכ 72 93, 2

 126, 149,159, 178. 10%, 245, 28, 2600 4, 281. 5 =בכניעב 6.

 4. לבבורז 4, 17: 89, 93: 6 ז 50, 154, ,,72

 269 : קתומס 172. | עושוהי 96. | לודגה , 80. | קזחו 2* -- הוהי
 קזחו 2. םבע , 150 -- םכעה 59, 93 ; קזומס 171. | -!- - - כ

 תואבצ , 525 182. תואבצ הוהי שכאנ -- םכירצממ םככתאצב 17.

 5. [-רדמוע 89, 93+, 5, 7 5

 230, 246; 204, 20) : 06 14]. | םכככתב [82. וארת 44

 6. יכ , 15%. | תואבצ , 96. | תחא טעמ < 476. | תחא -- תאז
 201 == הא 251 -- - אָוה 17. 89, 178, 224, 47% -- טק.

 תג 5 ינאו -- | \ 30 -- א טק. דא 100 -- 'נ 10ק. ג. 3 --

 איה ינאו 4. = תאו ץראה ; 17. | תאו 2" 17 --ו ; 154,324,

 תראו 3", 88 -- ת
 7. םכיוגה 1*--יתאלמו םֶביונוה 8

 337: 1- ואבו -- לכ ואבו 242. תדמח -- ה 06 מה 0

 -- םכוגה לכ ,תא 526. | םכיוגה 2%-- ה , 224.  יתאלמו --י ,,6

 -- םכאנ יתאלמו ג תא 4 הזה , 4 רמא , 9.

 8. 0. 4,994. יל --ו, 201.  םכאנ ₪02.80 72 -- רמא

 ז 0, 160, 180 וגז, 182 תתגזק. 224, 271 4, 283 4, 288,

 9. לודגו 3. | היהי תו'גפוס הוהי 4.  ןמ ןורחאה הזה , 178. הזה ,
 זקו--הוה בה 17.  ןתא --הוהי ןתא 72.  םכאנ -- רמא

, 

 םכיוגה - - ואבו , ,

 עז ג 00 214

 רורצ לא -- רורצּב
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 6 סתערז : שסכיכרד לע שכבבל ומיש זרואבצ

 ןיאו ותש העבשל ןיאו לוכא טעמ אבהו קדברה
 רכתשמ רכתשמהו ול שחל ןיאו שובל הרכשל
 7 ומיש תואבצ קדוהי רמא הכ 4 רוקנ;רורצ שמא
 8 ץע םכתאבהו רהה ולע |! םככיכרד לע םככבבל
 9 הנפ : הוהי רמא דבכאו וב הצראו תיבה ונבו
 יתחפנו תיבה טכתאבהו טעמל הנהו הברה 'רא

 רשא יתיב ןעי תרואבצ קדוהי שכאנ קדמ ןעי וב
 10 ןכ לע : ותיבל שיא זםכיצר שכתאו ברח וה

 ! הלובי האלכ ץראהו לטמ סכימש ואלכ סככילע
 זז ןגדה דעו ופירהה לעו ץראה לע ברח תורקאו
 המדאה איצות רשא לעו רהציה לעו שוריתה לעו
 : םביפכ עיגי לרכב לעו קדמהבה לעו שכדאה לעו
 ו2 קדצוהי ןב עשוהיו 'לאיתלש ןב ירבברו עמשיו

 הו קב .זבעה  ?ריראש לכו  לודגה  ןהכה
 הוהי וחלש רשאכ איבנה יגח-ירבד לעו שכהיהלא
 ז4 יגח רמאיו + הוהי ינפמ שכעה וארייו שכחיהלא
 ינא רמאל םכעל קדוהי תוכאלמב זדוהי ךאלמ
 :4 ןב לבברז חור תא הוהי רעיו : הוהי שכאנ שכתא

 קדצוהי ןב עשוהי חור תאו הדוהי תחפ לאיתלש
 ואביו סכעה תריראש לכ חור תראו לודגה ןהכה

 : שכתיהלא זרואבצ זדוהי זריבב קרכאלמ ושעיו

 ה ו

 =בכתיבב ₪ 1%4 --' ; 89. | תיבהו -- תיבה תיבהו 0.
 שכינופת א 1.

 5. התעו ,5% תואבצ , 14. םכככרד 89, 6.

 6. לבא 2, 4, 24, 10, 91, 01,126, 150, 154,172, 253,288,
 264-- לכאו 96. = ןיאו 1"-- אלו ָףָּב- אה ותש קומוס יתש 150 --
 קצנמס ותוש ףפ -- התש 102, 128, 158, 160, 225 ; קנס 2

 201. ןיאו שובל הרכשל , 100. | ול - - שובל | 154. | שובל , 1
 =- ו \ 172: 243, 269 -- ושובל 6. תכוהל לש ג 2120

 1ו111,140,150)2, 175. 178,182, 224, 226, 220, 228,245, 6

 261: 253, 258, 260, 204, 200 : קנס 80, 1. ל

 רכתשמה 4. רכתשמ -- רכתשי 4.

 2ף:, - לא-- לע 7.
 7. םכככרד 96 -- םבכיכ טק.

 8. ולע -- לע ולע 1.  םכתאבהו ץע םבכתאבהו 96. תיבה טק.
 תג[. 114 -- אבה קזנתוס 4. הדבכאו 1260 72, 06, 112, 0

2000 ,264 ,200 ,2%1 ,246,252 ,226 ,224 ,180,182 ,150,154 ,140 

 27ד ה, 282 4,650 2.11, 650'ק : עומס 112, 158,161, 172,

 קסוכ 01 כ וסתם 2,20,דסו,128) םטמס 2.

 9. לא , 72 -- תיבה לא 14%. |  םכתאבהו -- םככאתהו 4.
 ריברה \ 1. יתחפנו -< =צתחפנו ןעי 1% 0 27-- ץע'

 ןעי - - - המ . 30 19%,14%.  המ--אמ 10 -- המ אי 4.

 בורה 4.

 םבימשה 4

25 
 תואבצ -- םבכיהלא 4.

 10. ואלפ -- אאלכ 0.
 אאלכ גס. הלובי תא .

 11. ארקאו -- םכרקאו 4.

 האלאכ 120 ---

 ברוח 80,112, 111,258, 260 1.
 כ חה לעו פס = 5 .לעו ז%-- ו 72.  ילעו 27--

 228. | לעו ןגדה , 0. | שריתה 1, 4, 30, 89, 102,115, 2

 150, 164. 172, 2%2, 2623, 258, 04. לעו רהציה , 154: 4

 רשא -- רשא לכ 1, 23.80, 04, 1ף0, 159, 161, 171,182,201,

 225, 226, 2%1 -- תוגזָא. 460. לכ 180. | לעו 60"- ו,

 1 228 ; תעחס 2. לעו םכדאה ו לב ו

 12. לבבורז 1217, 72, 80, 91, 3. 96, 99, , 5%

 150:251,258 ; קונוס 252, 200) 27. לאיתלאש 1, 72

 114: 145: 150, 154, 150, 176, 178, 224, 261, 2ף8 : קזנגס

 141, 207 3 !סזוט 128,200 --איתלאש 1. | עושוהיו 96 -- עשהיו 2,

 קו ו כו תו בדיהלא -- (6) - = לעו א
 2 1נ- לעו -- ו 150, 2062 -- ) [טק.עג\

 הבד 7: רשאכ -- כ ;\ 17/96, 141, 158, 228, 246, 00 -- אכ

 רשא 260. | םכהיהלא 2%-- םכהילא םבהיהלא 158, 159 -- םכהיהלא
 םכהלא 150, 154, 1. ואריו 30, 80, 112, 6. 4 לוקב 9

 שכעה ססתו. 14 \ 1.

 13. ךאלמ -- תוכאלמב
 םכעל , 17 -- ראל 4

 כג

 תכאלמב 182 -- יכאלמב 1.
 ינא -- נא כג 2ף0 -- תוגש

 +םעכ



 ל

 םכאנ ילא םככתא ןיאו םכידי השעמ לכ תא דרבבו

 הלעמו הזה כפויה ןמ סככבבל אנ ומיש : הוהי 8
 רשא פויה ןמל יעישתל העבראו םכירשע סכוימ
 ערזה דועה : שכבבל ומיש ?דוהי לכיה דסי

 זריזה ץעו ןומרהו קדנאתהו ןפגה דעו קדרוגמב
 ! ךרבא הזה יפויה ןמ אשנ אל 20

 ! רמאל שדחל העבראו זכירשעב יגח ללא תינש
 שיערמ ינא רמאל חרדוהי תחפ לבברז לא רמא ?ז
 תוכלממ אסכ יתכפהו :ץראה תאו כימשה תא 2

 הבכרמ יתכפהו כיוגה תוכלממ קזח יתדמשהו
 ! ויחא ברחב שיא סכהיבכרו םכיפוס ודריו היבכרו

 ןב לבברז ךחקא תואבצ הוהי שכאנ אוהה זכויב 3
 יכ זכתוחכ ךיתמשו הוהי שכאנ ידבע לאיתלאש

 : תרואבצ הוהי שכאנ יתרחב ךב

11 00 04-14. 

 , הוהי רבד יהיו

61. 

 10 תנשב יעישתל העבראו םכירשעב : תואבצ הוהי
 איבנה יגח דיב קדוה' רבד היה שוירדל שכיתש
 זז זרא אנ לאש זרואבצ ק;דוה רמא הכ :רמאל
 ז2 שדק רשב שיא אשי ןה :רמאל הרות םשינהכה

 דיזנה לאו שכחלה ללא ופנכב עגנו ודגב ףנכב
 ונעיו שדקיה לכאמ לכ לאו ןמש לאו ןייה לאו
 13 אמט עגי פא יגח רמאיו : אל ורמאיו כינהכה
 ורמאיו שינהכה ונעיו תצמט'ה קרלא "רכב שפנ
 ז4 יוגה ןכו הזה שכעה ןכ רמאיו יגח ןעיו \ + אמשי
 רשאו שכהידי השעמ לכ ןכו הוהי וכאנ ינפל הזה
 ז% םככבבל אנ ומיש התעו : אוה אמט םכש ובירקי
 ןבא לא ןבא םכוש שכרטמ הלעמו הזה ויה ןמ
 16 םכירשע תמרע לא אב זכתויהמ |: הוהי "לכיהב

 הרופ שכישמח ףשחל בקיה לא אב הרשע התיהו

 :7 ןוקריבו ןופדשב שככתא יתיכה : םכירשע התיהו
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 7 ב 2102 ₪ ס 10 א

 130 -- ףשחל םכחל 4. | הרפ 82. | התיהו 2"-- ת ,4
 17. יתיכיה 4 -- י'תכה 100, 150,161, 168, 178, 258, 60 204

 -- יתכהו םככתא 1%. ןופדישב 96, 182 -- ו , 0.

 תרא -- תאו 72, 14% -- קזותס לא 4. השעמ -- ה קת. 4

 112 -- 'שעמ םבכדי 154. ןיאו -- ןיאו תראו 4

 18. הזה -- אוהה 159. | םבוימ -- םכויה ןמ 250. | העבראו =
 הלעמו 4. יעשתל + ןמל ₪5.148 4 -- םבאל 160. | דפש

 17,980, 112, זקס, 161,172, 220, 2.

 19. ערזה -- ה \ 30 -- הזה ערה 4. | הרגמב 1,102.  דעו--
 ץעו :80. | הניאתהו 4, 72, 158, 224, 28, 200, 264 -- ) 4 9-

 ןומירהו 4, 245, 258, 260, 264. = ץעו -- תעו 4 -- ץעאו 96 -ץ
 ק.186 99. תזה 96. ןמ פו 1%0 --ןמל 23. הזה -- דע 4.

 20. יגח -- איבנה יגחה

 21. רומא 80,112,113,224. - לבברז לא -- לבבורזל 4.
 לבבורז 4.17: 89. 91:03: 90112, 1%4, 161,178,

22 ,215 

 22. אסכ תא 89. | תוכלממ 1"-- םכיוגה תוכלממ 4, 224 - ו
 159. | תובלממ קזח יתדמשהו , 89 -- 515 2. קח

 24%. 260. | יתכפהו םכיוגה , 4. | היבכורו 269 -- %היבכרו 89 --

 הובכרו 17. >  םבהיבכרו םכיפוס ודריו , 89. = םכהיבכורו 252 --
 םכהיכברו 279. = ברחב -- אברחכ 0.

 24. תואבצ הוהי םכאנ , 96. | םבאנ 1%-- םכואנ 89. | לבבורז
 417: 80: 923: 00, 126, 154. 1789, 252, 258, 260, 2643 קזנוס 4

 לאיתלש 4, 30, 72, 182, 253, 260 -- לא יתלש ף6. | - - - ךיתמשו
 הוהי - - 4 םכתוחב 72 -- ! ; 94,176. 6

6. 

 לא : תואבצ הוהי רמא שככילא בושאו תואבצ 4

 זכיאיבנה כהילא וארק רשא םככיתובאכ ויהת
 אנ ובוש תואבצ הוהי רמא הכ רמאל םשינשארה
 ועמש אלו שיערה םככילילעמו סכיערה שככיכרדמ

 10. חעבראו -- ר ,112. | 'עשתל 2. | ליב, 3--לא 4
 17, 23, 72 82. 89 תג. 126,130, 130, 14% תוגש.

2 178,180 ,168,172,175,176 ,160,161 ,19 14 
,253 ,2%2 ,20 ,246 ,24% ,22% ,227 ,226 29 ,201,210,224 

 260, 264, 271, 288, 601, 602 -- טק.ע4. 1

 1ז. אנ,72. תא , 6.
 12.ןה -- | [3ק.146 4.  שדוק 283 -- שדקה 150.  ודגב ףנבב

 -- רמאל ודגנב 96.  ודגב -- ודגנ 150.  ופנכב -- ודגב ףנכב
 40 -- ויפנכב 150. = דימה -- רימה 1,303 קתתוס 5 לאו 2"
 אלו 148 --!, 224,252. ["0-- ןייה ןי לאו 2" קזומוס תאו

 89. משה 80 90, 102, 145, 150, 154, 168, 178, 4
 182, 198, 246, 258, 260 ; קומס 141 ; םטת6 201,2%1. | שדקיה

 יא. א
 1. םבא יגח רמאיו -- םכא רמאיו ינח ןעיו 96. | רמאיו --ןעיו

 201. .שפנ 17. הלא לכב \ 4. | םכינהבה ונעיו , 72, 2.
 אמסי אל 5-

 14. ינח -- איבנה יגח 253. | ןכו 6.
 ף6. לבל 17.72 145,224, 2283 וס 126, - וברקי 4.
 16. אנ 96,145. | הזה -- אוהה 7. הלעזמלו 4.
 כרטמו 1ף0 -- םכרטב 3,176. | ןבא 1" 6 27-- ןכא 6.

 ןבא לא , 1. לא קזומס לע 128,1ל3, 178, 1.
 16. םכתויהב 2ף0 -- םככתוהמ 23. אב 1". 2.- --  תמרע
 לא - - 008 168. | תרמירע 4,195: 245, 258, 200, 264. | הרשע

 קמס הדשע 154. 0 אב 27-- אבו 4 ףושחל
 96, 113 149. 154: 178; 226, 246 -- ףושחלו 1 ףס -- קזותוס םכשחל

 םבאנ -- םכאנ והי

2 ₪ 1 

 ז רבד היה שוירדל שכיתש תנשב ינימשה שרדחב
 : רמאל איבנה ודע ןב היכרב ןב הירכז לא הוהי
 : םכהלא תרמאו :! ףצק זככיתובא לע קדוהי ףצק
 קדוהי זכאנ ילא ובוש זרואבצ ;דוהי רמא קדכ

 7 ג <> 12 עי 0 ב

 םככלא 29,1ף9. - רמא 2%-- םבאנ 249 -- רמא םםאנ 4
 4. רואבצ -- (11) 3 - לא , 96.  םככיתובאכ ויהת לא , צד:
 םככיתבאכ 1, 2: 4; 23: 24, 20: 30, 67, 72, 82, 80: 93: 04: 90; 4

 נסנ, 102,128, ד90, 141, 44, 150,ז54,ד06,ז03 דס

 182, 1)ף, 210, 210, 242, 243, 2 246, 240, 258, 0% 264, 09

 277,290. | בהלא 2, 3: 20: 93: 126, 150, 154, 150, 227, 2%1--

 !סעו6 םככילא 15%. | םכאיבנה 94. | םםינושארה 5
 2%2,2%3,2%8. - תואבצ , 30. | אנ -- שיא 2%0.  םככילילעמו
 םביערה , 4,158. | םבכיללעמו 1, 20, 30, 72, 82, 80, 91: 93: 2
612 ,160 ,150 ,155 ,150,154 ,140 ,146 ,128 ,126 ,112 ,6 

4 ,271 ,204 ,253 ,243 ,226 ,224 ,210 ,108,201 ,171,179,182 

 288, 601, 659 "י ריתי --וו , 17 -- םככלילעמו 154 22% -- םב , זס[
 -- םככילעמו 141 -- םככילילעממו 249, 271 4, 400 -- םבכיללעממו
 2% 23: 180, 227, 240, 2ף8, 281 /\, 602 -- םכביללעו 252 - ילעמו

 1 ינימשה שדחב 4.(1]ס008. 224. שדחב טסא תוג]סת) 65 01-
 תג0ג ; 139 -- םסת תוג]סז ; 1.2, 3: 4: 24, 67, 82, 80, 01, 06, 0

 100, 101,126כ 128, 110, 141, 144, 200, 270, 280 -- , 5%
 משה =- יעיבשה לק. " תנשכ 161. 7 והירבו 0 722 ברב

 40.0 אודע וג 4, 17, 23: 89.90, 102,130 150,158
 195, 224, 2255 7% 228, 24%, 24, 2089, 0. איבנה ,4.

 2. םככיתבא 4, 17, 30, 72, 82: 80: 93, 94. 190, 154 2
 176, 179, 182, 224, 243, 253, 28%, 260, 264 -- םכ , 101 --אא

 םבכיתובא 175-

 4. םבהילא 2.17, 23, 40, 72, 52 152
,260 ,258 ,253 ,252 ,251 ,250 ,246 ,245 ,172,178 ,168 ,161 

 260, 271, 279. 284 : קוס 1ז- | רמא 1"-- ארמא 6.
 הוהי 1%, 17, ףפ.. ובש 161. תואבצ 91,126."2. --- בושאו

 תואבצ , 268. | הבושאו 17, 128) 145; 201 == קנווס ובוש



₪ 7 

 רשא כיננאשה וםיוגה לע ףצק ינא לודג ףצקו ג |
 קדכ ןכל : הערל ורזע קדמהו טעמ יתפצק ינא 6

 הנבי יתיב זשכימחרב טכלשוריל יתבש ?דוהי רמא
 ; טפלשורי לע הטני הוקו תואבצ הוהי שאנ הב

 דוע תרואבצ קדוהי רמא קרכ רמאל ארק דוע ל
 רחבו ןויצ תא דוע הוהי שכחנו בוטמ ירע הנצופת
 : שכלשוריב דוע

1 

 6 ו יול

 רמאו : תונרק עברא הנהו אראו יניע תא אשאו
 הלא ילא רמאיו הלא המ יב רבדה ךאלמה לא
 : םלשוריו לארשי תא הדוהי תא ורז רשא תונרקה
 הלא המ רמאו : שםישרח העברא קדוהי ינאריו

 רשא תונרקה הלא רמאל רמאיו תרושעל םכיאב
 ואביו ושאר תצשנ אל שיא יפכ הדוהי זרא ורז
 שכיוגה תרונרק תא תודיל שכתא רירחהל קדלא
 אשאו : קדתורזל הדוהי ץרא לא ןרק שכיאשנה

 רמאו !?קרדמ לבח ודיבו שיא הנהו אראו יניע 6

 שכלשורי תרא דמל ילא רמאיו ךלה קדתא קדנא
 ךאלמה הגהו ! הכרא המכו הבחר המכ  תוארל

 רמאיו :ותארקל אצי רחא ךאלמו אצי יב רבדה 8

 בשת תוזרפ רמאל זלה רענה לא רבד ץר ולא

( 

 יו

1 

 ₪ 6 זס א

 2%8, 260 -- םכימחינ 4,96, 154, 264 -- םכימוחנ 21: 72:89:

 101,112,126,130, 144,175, 252 ; קז!תוס

 לש :

 14. רמאו 58 :סז.  רבודה 112,168, 261,260.  יב--יכ 4.

 הוה 29- | םבילשוריל 96. | הלדג 4.
 15. ףצוק 112,113,150, 224, 281,260. - םכיונה לכ 4.

 םכינאנשה < 96. " ינא 2", 176. | יתפצק -- םככילע יתפצק 6
 16. הוהי 1% זס1 -- תרואבצ הוהי 198.  םכילשוריל

 םכימחרב (08 םבכימשר ךיב 96. הב ,182. | תואבצ הוהי םכאנ ,

 תואבצ , 25. = הוקו =- ה ה ,,2

 126, 150, 201, 224, 12 659 ק קצותתס 178 -- אוקו 0 --

 קממס ווקו 245. | הטניה 4 -- דטני 150. < םםילשורי .
 ז7. רוע 17--ו ;128.  תואבצ , 130.  דוע 2", 17% --ו ,74.

 דוע - - (8) -- הנצופת , 7. הניצופת 2: 23. 72, 80, 01, זס,

 1:כ:126,128, 100, 104,155,172,ז73,176, 178. 195, 0

 225,220, 2%2, 286, 288 קעותוס 82,141 --ו,

 ידע 72. | םבחינו 4.
 ירע קעותנס

 תרא .\72,139.  םבילשוריב 6.

 ז. תרא . 30,145.  אראו . 161 -- האראו 17, 40, 201, 224 -
 %אאראו 4 עברא 1.

 2. רמואו :ז2. | רבודה 112, 0.
 ורז קזנתוס ודז א 2

 תא 2%--תֶאו 20, 10, 126

 168 -- םבילשוריו 6.
 3. םםישרח -- םכישדח קננונס 90, 155, 4

 4. רמואו ז12. | רמאל , 112 -- רמאל ילא 23,126 -- ילא %
 ורז . 4 -- ודז קזנתתוס

 ילא , ל.
 לארשי תא , +5.

 םכלשוריו , 180 -- םכלשורי תאו

 יב -- וכ 155. | - =

 יפכ -- יפב 226 -- כ קזומוס 5 4.

 אלו םכתוא 96,101,112, 130, 144,158, 168, 73

 252, 4. םכיוגה -- םכישנאה 4 םכיאשונה 260 -=--

 םכיראשנה 4.
 5. 445 סס 60. 1תס1ק1ש סגק. 2 ; 1ח 270, 65%, 6%6, 667, 4.

 יניע תרא 160, 1. האראו 30, 4. ןדב 2. הדיזמ 2

 245 דר הדמה 14.

 6. רמואו 112. | הנא ,זז2. | התא |, ז6ז. ךלוה ו,
 כ; 12, 126, 159,761, 168, ֶלָב, 78,182, 224, 245, 59

 253, 268, 260, 264, 260, 270, 271, 283 ; [סזז6 1בְס- | ילא -- וילא
 72. דומל 2 150, 55, 41 תא .\ 4 םבילשורי 6.

 הבחר המכו הכרא ₪ 30, 150, 1789, הבחר -- בחרא 4.

 הכרא -- הבחר 4.
 7. הנה 150,224. | ךאלמה , 126 -- ה ,5- רבודה זז

 יב . 96. | אצי גל !סזש אציה סא -- אצוי 101, 112,144, 150, ז
 158,258. | אצי רחא ךאלמו , 80, זסס. ךאלמ 25, 260 +.

 אצי 2"-- אצוי :01,1ז2,144, 4

 8. ולא -- וילא 80: 91, 96, 120, 150, 178, 210, 224, 226, לגְד,

2 8 

3 5- 
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 ף זריא סככיתובא +: הוהי םכאנ ילא ובישקה אלו
 6 יקחו ירבד ךא | : ויחי םכלועלה ספיאבנהו שפה
 וגישה צולה סכיאיבנה ידבע רא יתיוצ רשא
 תואבצ הוהי םכמז רשאכ ורמאיו ובושיו םככיתבא
 : ונתא השע ןכ וניללעמכו וניכרדכ ונל תושעל
 7.אוה שדח רשע יתשעל קדעבראו םםכירשע כויב
 הוהי רבד היה שוירדל שכיתש תנשב טבש שדח

 ! רמאל איבנה אודע ןב והיכרב ןב ;רירכז ירא
 8 :אוהו םכדא סוס לע בכר שיא הנהו הלילה יתיאר

 קכיפוס וירחאו הדלצמב רשא שכיסדהה ןיב דמע
 9 ינדא הלא המ רמאו |! שינבלו פיקרש םכימדא
 המה המ ךארא ינא יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו
 זס רמאיו שיפדהה ןיב דמעה שיאה ןעיו ! קדלא

 זז ונעיו : ץראב ךלהתהל הוהי חלש רשא קרלא
 ורמאיו םיפדהה ןיב דמעה קדוהי ךאלמ זרא
 : תטקשו תבשי ץראה לכ הנהו ץראב ונכלהתה
 ז2 יתמ דע תרואבצ קרוהי רמאיו קדוהי ךאלמ ןעיו

 הדוהי ירע תאו שכלשורי תא שחרת אל זדתא
 ז3 תרא הוהי ןעיו ! הנש שיעבש הז התמעז רשא
 ! שכימחנ שכירבד םכיבוט שכירבד יב רבדה ךאלמה

 14 רמא הכ רמאל ארק יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו
 : תלודג האנק ןויצלו םלשוריל יתאנק תואבצ הוהי

 רע ה יז 5

 0.740 139- | םכיערה 2%-- םכיבוט אל רשא 6.
 ו,150. אלו ועמש ,72. אלו 2"-- אלו יל 6.

 5. םככיתובא \ +- ! \ 1, 2, 17: 29, 30.72, 2
09 ,269 ,261 ,260 ,258 ,243 ,224 ,182 ,161 ,158 ,154 ,150 ,128 

 271, 277: 279: 283: 284, 286, 059: קתומס זזָב- | םביאיבנהו 1,

42 160 ,128 ,126 2 ,101 ,03 :91 :89 ,72 ,30 ;20 :21 ,17 ,2 

4 ,253 ,252 ,251 ,240 ,245 ,224 ,182 ,155:158:172,178,180 

 260, 269. 271 3, 270 284, 286, ףסס ; קזנמוס 141, 2ףס -- םכאיבנהו

 94 -- םביאיבנה %6.
 6. ןירבד קענתס 1. יקוחו 89, 253 -- יקחו 6. יתויצ ₪

 150. "רבע 96. | םבאיבנה סו, ז13. | אלה 2,170 21:20 0
 72נ 82, 59: 2 ף6, 112, 113, 126, 128, 141, 150, 154, 161, 4

. 271 ,264 ,260 ,258 ,251 ;249 :245 ,241 :224 :195 ,172,179 

 םככיתובא 89, 91: 42 96 99,101, 112, 2 126 159: 2592 -תא

 םכביתבא 182. | ובשיו 2: 4, 21, 20; 91, 92: 94, 90, 154, 2
 268, 200, רשאכ -- רשא ץהאב 4. רואבש 4

 ונכרדכ - וניללעמכו --* , 4 -- ונ \ השעי 0 -- השעא
 176.  ונתוא 96 -- ונל 4.

 7. םבויבו 0. יתשעב 96. | הרשע ף6. | שדח 1%, 30--

 שדוח 245,283. והירכז 10,112; 145,172, 182, 245 ; (01:6 2:

 היפרב 72, 93: 150, 159, 201. ודע 30 723 2 72
 178 -- אודיע 245 -- ! 202.

 8. הלילה -- 0-70 הלילה 0 בכור 12 6

 168. םכודא 2,032,020, 72, 03:00, 101,1712,113,126,130

2 ,245 ,243 ,224 ,210 ,105 ,178 ,176 ,172 .168 ,161 ,159 ,158 

 258, 271 4, 28 ; קונתס 82, 80,128,141. | אוהו -- הנהו 6.

 רמוע 1,112,זוָב,168, 245, 252,264.  ןיב --', 24.  הלוצמב
0 ,154 :150 ,126 ,112 ,6( ,901 ,89 ,82 ,72 ,30 :20 :21 :17 

,253 ,262 ,245 ,243 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,182 ,178 ,176 ,160 

 258, 200, 264, 288 ; קזנתס 04, 113 ;: סלט 0, 55 |

 145 -- םכימודא 42 72. 03, 06, 112, 126,150, 1%0,271, 1.

 םביקורש 4: 72, 96, 112, 150, 154, 168, 17%. 1 253, 268, 4.

 9. רמואו 112 -- מאיו 4 רמאיו כ. עא" 2.
 ילא 96. = בודה 0.

 10. דמועה 112,113: 245, 251.

 וו. אנעו 96. | ךאלמ ;99.  ןיב דמעה ןיב 96. | רמועה
 112,111,269. | םביפדהה 686 ןיסדהה 1%0. | רמאיו ן%0

 רשא 201. | [רבשו" 20, 96, 112,182) 24%, 261, 263, 268, 00
 264,284. | תטקושו 112,114, 173, 251, 262, 23, 28, 260 4.

 12. ןעיו פ5 72. | הוהי רמאיו , 126. | התא -- התא בא .

 רשא ץונתס תא 4. רמעו 91, 93, 96 130, 141, 144,
.4 ,224 ,201 ,178 ,158,168 

 1. תרא --לא 190.  ךאלמה , 10. | רבודה 0.
 םכירבד ג"-- רבד 96. | םכימוחינ 2, 40, 150 , 712

 אלו =

, 



 60 ג. 1.

 ךב ?דוהי רעגיו ןטשה ךב הוהי .רעגי ןטשה לא
 עשוהיו : שאמ לצמ דוא הז אולה םלשוריב רחבה 1

 ; ךאלמה ינפל. דמעו שכיאוצ שכידגב שובל קריה

 םידגבה וריפה רמאל וינפל םידמעה לא רמאיו ןעיו 4
 ךילעמ יתרבעה האר וילא רמאיו וילעמ שכיאצה

 ףינצ ומישי רמאו : תוצלחמ ךתא שבלחו ךנוע 5
 ושאר לע רוהטה ףינצה ומישיו ושאר לרע רוהט

 ךאלמ דעיו : דמע הוה! ךאלמו םכידגב והשבליו 6

 זכא תואבצ הוהי רמא הכ :רמאל עשוהיב הוהי 7
 התא םכגו רמשת יתרמשמ .תא .סכאו ךלת יכרדב
 ךל יתתנו ירצח תא רמשת וםכגו יתיב תא ןידת

 עשוהי אנ עמש : הלאה זםכידמעה ןיב שיכלהמ 8
 ישנא יכ ךינפל שכיבשיה ךיערו התא לודגה ןהכה

 יכ ! חמצ ידבע תא איבמ יננה יכ המה זרפומ
 תחא ןבא לע עשוהי ינפל יתתנ רשא ןבאה הנה
 קדוהי שאנ קדחתפ חתפמ יננה שכיניע קדעבש
 : דחא זוכויב איהה ץראה ןוע תא יתשמו תואבצ

 לא שיא וארקת תואבצ הוהי םשכאנ אוהה םויב 0

 : הנאת תחת לאו ןפג תחה לא והער

 6 יד

 3. עשוהיו --י \ 20 -- עושוהיו 96 -- לה עשוהיו עיריו 7. :
 שבל 1, 67, 83, 0, 102, 6% 175,170, ד 250,

 םכיאצ 1,117, 10, 21: 20, 30, 70, 80, 2 80. 91,923, 102, 6

,,,,, 139 ,136 ,128 ,126 ,111 ,110 ,107 

 158,168,170,172, 176,177, 181ו,182,105, 223, 242, 243,

 245: 253, 258, 260, 264, 271, 279, 283, 284, 292, 24: קזנזתס 2ף0

 -- םכיאוצה 108. | דמועו 106, 100, ,1 198, 2

204 

 4. רמאיי) גזז --ךאלמה %:70. | םבידמועה 1:2, 76
 264, 384. וריסה טק.145. 82 --* \ 60 -- רא וריפה 2.

 םכיאצה ,\ 72 -- םביאוצה 4, 96, 101, 100, 112, 12%, 168, 1.
 וילעמ --ו . 15%. וילא , 109,394 -- 1. 258. | ךילעמ -- מ
 223. ךינוע 106,151, ךתוא 76. 82, ףז, 96, 16

 דק, 1122 קל 245: 251, 270 1

 קזונגגס תצלחמ

 5. רמואו 112, 125, 182, 219, 461 -- רזכאיו קזותס 232 ; תטמס
 14 רוהט -- רוהטה 4. ושאר - - - ומישיו , 72, 76, 107

 112,151.  ומישיו ףינצ < 76. | ףינצה קזגמס ףינצ 178.  רוהטהו
 224 -- רוהט 178.  והושיבליו 4, 72 -- והשיבליו 18.10, 23, 20
 60, 76, 80, 83:89; 95, 90, 107,108, 100,110,11ז, 126,139 4

 ז 50, 168, 170, 178, 182,196, 226, 243, 244, 246, 261, 252,

 258, 260, 204. 384 ; קזנתס 82, 128 -- והשיםליו ומישיו 4.

 רמוע 93, 100, 112, 126,173 42

 6. דעיו קצוגגס לעיו 6 -- ןעיו קצנתוס 4.

 6, 7. חוהי - - - עשוהיב ;, 5.
 עושוהיב 6.

 7. תרואבצ , 40, 182 -- לארשי יהלא תואבצ 24. = ויכרדב
 14 ותרמשמ 1. רמשת 1%*-- רומשת 3,112, 1.

 רמשת - - - - - כול 0 םבגו 1%-- ) \ 150 -- םכאו 6
 יתיב תא , 3854. | תא - - יתיב , 196. | רמשת 2"-- רומשת
 1 רבא לכ, לס יריצח 196, 225 ; קזוזמס 4.

 םכידמועה הלאה , 94-

 8. עושוהי 96 -- עשוהי תא 155,196. | ןהכה 28 ףפ -- ןהכה נה
 76. = .ךיעירו 'ז, 50, 95, 168, 224, 260 --' , 111,182. ' םבובשויה

 95, 112, 12%, 170, 258, 260 -- םכידמעה 253. - ךינבלפל
 תפומ טק. 188. 2 -- 1 80,128.  יכ 4 יננה קעותס וננה

 16. תרא קמחוס התא 6. י
 9. הנה ,,96 --הנה ידבע תא איבמ יננה 5. | עושוהי 96.  ןבאה

 תל. תחת סו בש החותפ 2: 3:17: 10, 23: 24,

6 ,100 ,108 ,107 ,106 ,101 ,90 ,95 ,93 ,89 ,80 ,70 ,72 ,60 ,50 

 1גנ, 1ו2,113,126,126, 130, 144,150, 151, 154, 158,170

0 ,249,252 ,245 ,244 ,224 ,106 ,182 ,181 ,180 ,177:178 ,176 

 268, 260, 271 3, 384 קזותט 82,04,129,141,15%. | תאבצ הוהי

 -- הוהי ינדא 96. | אוהה 2, 17, 19, 50, 60, 72; 89, 100,136, 1,
 176,181,182,221,384; קזותוס 126 ; ץנ0600ת 106,110. םכוי 1.

 10. תואבצ הוהי -- הוהי ינדא 107. | והער לא -- והערל ז 7
2 100 ,99 .96 :93 ,01 ,89 ,2 ,80 ,72 ,60 ,00 ,10 ,20 :22 ,18 

 106, 1סֶדְ, 108,100, 110, ז12,1וֶנ, 125, 126, 130

4 .176 ,,,, :145 442 1 

,244 ,228 ,227 ,226 ,226 ,224 ,210 ,201 ,196 :195 :181,191 ,180 

2% 7 .1 .60 202 

 9 היהא ינאו + הכותב המהבו שכדא ברמ שלשורי

 היהא דובכלו ביבס שא תמוח קדוה' שכאנ קדל
 זס הוהי שכאנ ןופצ ץראמ וסנו יוה יוה ! קדכותב
 שכאנ שכתא יתשרפ שימשה תוחור עבראכ יכ
 יכ. :רבב תב תבשוי .יטלמה ןויצ יוה | ! קדוהי
 לכא ינחלש דובכ רחא זרואבצ קדוהי רמא קדכ
 תבבב עגנ םככב עגנה יכ שככתא סכיללשה םשכיוגה
 ז 4 ללש ויהו שכהילע ידי תא ףנמ יננה יכ : וניע
 ז 4 ינר : ינחלש תואבצ הוהי יכ םכתעריו שכהידבעל
 שכאנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ןויצ תב יחמשו
 ז < ויהו אוהה םכויב הוהי לא זכיבר םכיוג וולנו :הוהי
 תואבצ קדוהי יכ תעדיו ךכותב יתנכשו םשכעל יל
 16 לע וקלח קרדוהי תא הוהי לחנו =: ךילא ינחלש
 :7 רשב לכ סה :םכלשוריב דוע רחבו שדקה תמדא
 : ושדק ןועממ רוענ יכ קדוהי ינפמ

-- = 

0 

 ג ךאלמ ינפל דמע לודגה ןהכה עשוהי תא ינאריו
 2 הוהי רמאיו |! ונטשל ונימי לע דמע ןטשהו הוהי

 יו ל

 220 258, 260, 264, 1 2% 1.000 3, 6592 --ילא 2
 ץח . 23 -- (ור 29: 72, 89, 93

 224: 243: 2 60 2 ; קנבס 139 12 לא 6 ךילא 4
 רמאל 10. 188. 173 -- אל טק." 4 תריזרפ 4

 םםבילשורי ף6.  בםורמ 2 161, 224, 20, 263, 28, 260, 2642
 260, 271 ב : קוננחס הכותב -- דאמ -

 הי מ וכ הל דובכל זפס. "היהא 72
 1:0. וסונו 17,721, 260,271 4. -ץראמ קזותגס ץראכ

 4 הוהי שכאנ סו6 יתבאנ 72. | עבראכ (טק.ע8 ףצ
 עבראהב 5% 198, 246, 288, 0 קונתוס 201 , 258 --- קנס

 עברא 99- תחור 80: - יתשרפ -- יתסרפ 4.
 11. ת-ררבשי 22, 20, 20 2 7 91:92:94: 2 126 120
 ד 179,182 252, 260, 264, 270, 271, 283 ; קו!זמס

 141,168 -- תבשויא 4. ב
 12. יכ 1.1%ף0. | רמא ,182. | תואבצ ,150. | דובכה 2
 כיללושה 112,251 ; 006 130. | עבנה לכ 17, 228 -- תו
 לכ 201 -- עגונה 90, 112, 224, 200 ; קותמס 82. - םככב ₪6
 =כהב 82. עגונ 8,112, 224, 260 ; קצוזהס 82 -- עגנכ ו
 168 253, 651 3 (סח 154: םטמש 201. | תבבב -- תבב טק.
 1-- תבב 2.29. ונע ק.186 3 -- וניא קזועס ףפ - יניע 0%

 682 'ת.
 13. יננה קונתגס הנה

 .-- (סזז6 םכבילע ףינמ 6.
 זג 3,144. ויחו -- היהו

 1 4 180 תג

 ףינמ -- איבמ 4 -- ףינמ איבמ 5
 םכהילע -- םככילע 154, 22% -- ה
 ללוש 150 | םכהוהבועל

 ;-בהידבעל ללש ויהו , 40. = הוהי -- הוהי ינא 145. | ינחלש --
 =ככילא ינחלש 6.

 1 4. יתנכשו ,\ 384- ךבותב -- 3 6
 1 5. וולנו לו 107- = לא --לע 196. | הוהי 1", 136. | אוהה
 181.  ךכותב יתנבשו , 201. = ךכותב 5 80 -- הוהי םכאנ ךכותב
 ופנ. ;תערה ,.145- 30 פס א לכ 116 -- םכאנ יכ 5-

 הוהי יכ -- הוהיכ 5- ךילא -- ךולא הוהי 175-
 16. הדוהי -- יוריב דוע רחבו הדוהי זג1. | םבילשוריב 0-

 17. סה -- כה 7.

 ז, עושוהי 96, 109. < לודגה | 252. | דמע 1%--דמוע 0
 125,116, 196. 260, 271 4 -- דמועה 1. ךאלמה 76.

 הוהי , 72. דמע 113,"2 -- דמוע 10,112, 126,136, 168
 260. 7 ידמע - -ינפל ,191:  הנסשל

 2. לא ,182. | ןטשה - - רעגי 5 17. | ךב - - ןטשה ,
 136,176.  רעניו קזנמוס 215 106 -- | , 2,150, 223, 204: %4-

 רחובה 2. 4, 18, 80,110 2 120,179, 12 0 2449
 3843 קתתס םכילשוריב 96, 107,109. | אלה 4
7 ,1060 ,6 .95 :94 .93 ,59 ,83 ,82 ,80 ;76 :72 ,50 ,30 ,20 .17 
15% ,+ 0 120 ,113,125 ,111 ,10,110 ,108 
2% 252 :240 ,245 ,244 ,224 ,223 ,181 ,168,172,177,178 

 260, 204, 384. | הז 145. | דוא קזותס דוע 99 --ו ,2
 דוא זכ 2. לצומ 2, 18, 10, 50, 60, 72, 95, 96, 102, 108, 9,
200 ,224 ,223 ,196 59 7275 , ,+ 

 484 -- לצא5פ 6
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 לבברז דיב לידבה ןבאה תא וארו וחמשו תונטק
 לכב סכיטטושמ קרמה קרוהי יניע קדלא קרעבש

 הלאה םסכיתיזה ינש המ וילא רמאו ןעאו !ץראה זז

 זרינש ןעאו :! הדלואמש לעו קררונמה ןימ' "לע 2
 ינש דיב רשא שיתיזה ילבש יתש המ וילא רמאו

 רמאיו :! בהזה סכהילעמ םיקירמה בהזה תורתנצ 3

 : ינדא אל רמאו הלא המ תעדי אולה רמאל ילא
 ןודא לרע סכידמעה רהציה ינב ינש דלא רמאיו 4

 :ןראה לכ

0 

 ! קדפע קדלגמ קדנהו האראו יניע אשאו בושאו נ
 הלגמ האר ינא רמאו האר התא המ ילא רמאיו 2

 ! המויב רשע הבחרו המאב םכירשע הכרא הפע
 ץראה לכ ינפ לע תאצויה הלאה תאז ילא רמאיו
 קרומ עבשנה .לכו .הקג הומכ הזמ בנגה לכ יכ

 יי

2 1 

 ז רועי רשא שיאכ ינריעוו יב רבדה ךאלמה בשיו
 2 יתיאר רמאיו האר התא המ ילא רמאיו + ותנשמ

 העבשו השאר לע הלגו הלכ בהז זררונמ הנהו
 רשא תורנל תוקצומ העבשו העבש הילע היתרנ

 הלגה ןימימ דחא הילע סכיתיז שכינשו : השאר לע
 רבדה ךאלמה לא רמאו ןעאו : הלאמש לע דחאו
 רבדה ךאלמה ןעיו |: ינחא קדלא המ רמאל יב

 רמאו הלא המה המ תעדי אולה ילא רמאיו יב
 6 הוהי רבד הז רמאל ילא רמאיו ןעיו :ינדא אל

 יחורב כא יכ חכב אלו ליחב אל רמאל לבברז לא
 7 ינפל לרודגה רה התא ימ : תואבצ קדוהי רמא
 תואשת השארה ןבאה תא איצוהו רושימל לבברז

 5 יד" :רמאל ילא הוהי רבד יהיו :קדל ןה ןח
 יכ תעדיו הנעצבת וידיו הזה תיבה ודסי לבברז

 זס זכויל בז ימ יכ + שכילא ינחלש תואבצ קדוהי

6/4 > 2 

4 

 שת בז ים 6 קי יס עופ

 130, 155, 168, 223, 250, 271 4, 7'100 -- ר, 102 -- תרדמוע

 רושימל םכככותב 99. | אצוהו 223. | תואושת 4 59 4
272 2 ,140,155 ,108,112,125 ,95:96 

7 5 :*355 :135 ,325 ,204 ,260 ,258 ,251 ,244 
 487: 48%: 459: 490, 494. 507, 513, 517: קתתגס 128, 141,ז77)

 2ף0-- תאושת 18, 76, 80, 8, 107, ,

.7 111 (-- 50% ,481 ,474 ,420 ,401 ,384 ,248 ,228 196 
 ןח ןח 5.14 6.

 8. ילא -- לבברז לא 6.

 9. לבבורז 4.17, 99. סב, ד, ,,,,+2
 2%8. | ודפי" 72 -- ודוסי קעותוס 89 -- הדסי . תיבה תא 7,

 22:10, 50, 150, 224, 250, 253, 200, 264, 271 4, 288, 100, 6סנ ;

 קזנמס 251 -- תגז8. 400. תא 182 -- תיבה ץראה 4.

 ודיו 93: 94, 225 --/' (טק.1ג. 141. | התעדיו 89 -- םבתעדיו 6

 150,154. | םככילא , 30 --' . 93 -- ךילא םטת6 1.

 זס. ימ יכ -- ימיכ 243. | וחמשו תומס והמשו 128. | לבבורז
 4, 17,923: 154, 172,178, 2652, 4. המה ,\ 93,126. 4

 םכיטטשמ 2: 4: 17: 23, 20, 30, 72, 80, 94, 90, 0,
23 ,271 ,264 ,260 ,2% ,253 ,245 ,243 ,242 ,182 ,158,172,178 

 -- וסע6 תוטטשמ 154 -- קזותס םכוטסושמ ףף-

 11. ןעאו \ 252 -- תינש ןעאו 150. | רמואו 112. = וילא 4

 םכיתזה 1. 29, 72, 96, ף, 113, 126, 128, 14, 6% 176

----- 28 ,271 ,260 ,264 ,200 ,2%8 ,251 ,252 ,250 ,24% ,227 ;226 

 ה .30.  הרנמה 17.23: 3004, 96: 99,108, 126, 4,

 158,176, 178, 182, 6 2%0,2%8, 200, 264, 283. לעו 7

 הלאמש 1, 4, 17, 23:30, 72, 89, 91; 93: 94: 96, 99, 12,

(201 ,18 ,182 ,178 ,168 ,158 :154,156 :113,126,141,144.150 

 224, 226, 243, 240 251, 252: 253, 258,260, 264 ; קזנתתס 8, 2

 12. רמואו 112.  יתש -- ינש 93: 245, 250, 2%1 ; [0ז06 200 --

 יתש ינש 198. | יליבש :. | םכיתוה 20, 30, 72. 93:96. 99,

.26 ,260 ,253,258 ,224 ,173,176 ,155,168 140,150 ,128 ,126 

 ינש , 96,161 -- יתש 30. תורתניצ 182--ו , 86 210

 --ירתנצ 96. | םשיקרמה 126,149. - םכהילע 4

 13. רמאל \ 201. | אלה 1, 4, 17, 23, 29

,224 ,182 ,17% ,158 ,154 ,150 10 ,113,126 ,112 ,96 ,94 

 249; 252: 253,258, 271,283: קזומס 128. יתערי ףָג. הלמ המ

 1טק.עג. גי -- הלא המה המ 30. 6 155; 180, 253, 2

 264 -- הלא אאא המ 141. | רמואו ז2.
 14. הלא ,136--- לא 128 -- הלא ילא 40 -- ילא 1.

 יג םכידמועה 112, 4

 הזה , 4

 ינש ,.

 1. יניע , 150- אראו 58 הנהו , 0.

 החרפ הלגמ .התא המ ילא רמאיו החרפ הלגמ 24.
 2. התא ,6

 הפע הלגמ ==
 הליגמ 40

 האר 1% 145, 161 ---האור 112, 258, 260, 4.

 רמואו :נ2. | האר ינא , 30. | ינא ,17. | האר 2") 14% -- האור

 112,2%8.  המאב רשע הבחרו , 96 -- 8 89. | רשע -- םכירשע

 ז- המאב אא -

 3. הלאה \ 72. | תאציה 17, 20, 30, 72, 8, 91. 93. 9
 ז50,154,158,168,172,178,182,224, 243, 249. בנוה 2

 188, 178, 224, 24%, 251, 258, 260, 264 ; קזוותס 141 -- בננה 1.
 הקנ - - - לכו , 2 הומכ 2% 161 -- ו ,

 קצותס אקכנ 2.

 הקנ 2", 1וג-

 246, 240, 253: 2ף9, 200, 264, 270, 278, 288, 200, 1001, 184, 1,

 602, 666 ; קנווס 94 -- והיערל 170 -- והערל שיא 101. | לא 2"

 -- לאו 9%. תחת לאו 55 109.  הניאת 4, 17, 100,181, 196

 ז. רבדה טק. זג 168 -- רבודה 112,126: 0,-

 80, 89: 94, 0. שיאב קזממס 7.

 ונתנשמ 93-

 2. ילא !סזו6 ןל 72 -- םכרא ןב ילא 107. - האור 7
 רמאיו 2%-- * ב 18, 19, 50, 60, 72, 76, 80, 80, 95, 90, 106, 107
%,, 150 140 ,116 ,111,126 ,10,110 ,108 

9 ,212,213 ,210 ,206 ,20% ,181,196 ,178 :176 ,175 ,170,172 

271 ,264 ,28 ;253 :252 ,251 ,250 ,244 :247 ,220 2200 ,210 

5% 339 :327 ;325 ,120 ;319 .300 ,108 ,306 ,102 ,101 ,4 283 
;379 :360 .367 ,106 :356 :353 :352 :351 :343 :142 :340 :3318 

54 421 ,419 ,414 ,408 ,404 ,403 :399 :396 ;392 :157 :354 :353 
6 ,455 .481 .477 :476 :475 :474 .408 :452 .446 :437 :433 :432 
1% 510 .526 ,521 ,517 .516 ,514 ,511 .507 :505 ,490 ,480 ,488 
2 579 :564 :563 :562 :557 :553 :545 :545 :544 :541 :536 :532 
22 ,601,601,004,606,608,6000 ,296 :594 5902 :5858 :585 575% 

 61 3, 614, 616, 620, 646, 659 'ק, 6644 קננתוס 113, 130,177. 1
 סת 173 -- רמואו 199:592,6%1,112,12%. | הנה 1%0.  תרנמ
 וב לכ 20, קל 0 0 0, גם 107,110, 4
 141,150, 154: 152,210: קתתמס 24 -- הרנמ 6. הלוכ 2

 154,170 -- רהלוכ 95. | הלוגו 18,112. | העבשו = ו ,
 196, 201, 268, 384 : קזנתס 7. העבשו - - היתרנ , 4.

 היתורנ 1. 2: 3, 72, 91: 03, 107, 5, 119,12%. 59

 175, 178, 182, 224, 226, 228, 244, 245, 252, 29, 204 --היתורינ

 ו ברו 2- הו דפה. תוקצמ 17,052 דו1,5ז זק
 224, 246, 2%2 -- תקצומ 1לָק -- תקצימ 154. | תרנל רל 7

 רשא לע < ב
 2. םכיתז 1: 4, 20: 50, 60, 72 76, 83, 91: 96. 2

77% 111,126,128,144,140,150 ,112 ,110 ,100 
 178,181, 106: 244,245. 1. 252; 2%, 28, 200, 384 -- םביתיא

 139. | דחא \ 29 -- 518 50 -- 006 תא 12%. | ןממכ 1

 הלוגה 17. 89: 95: 96, 109, 24 150 154, 173: 224, 184-

 הלאמשה 1.

 4. ןעאו פג 50. - רמואו 4
 269,294. - רמאל ,17ְק. | ינדא 1.

 4.5. יב -- (6) - - רמאל , 22.

 5. שס ,107,126,182. | רבודה 112, 126,260, 204. יב.

 1121546. - ילא רמאה 150. | אלה 10, 4.17, 100 23,200
110,112 ,108,100 ,96,106 :95 :94 ,80 ,82 ,76 :72 ,50 

7 ,,ָ,,,,, 113,128,128,136.141,150 

 178 223. 224, 244, 245, 0 252: 258, 204: המה , 225.

 רמואו 1:

 6. רמאל ד 0 זס 20 ברא לבו 4,17210:

2 150 ,136 6 108,109 ,96 ,95 :93 :91 .89 :76 
 170, 172,182,196, 224,262, 251, 5. רמאל 2", 0. אל

 ליחב קת. 246. 91,139 -- ליחב אלו ליחב אל ה
 7- ימ --יכ 536. | לבבורז 4, 17.19, 80...
4 ,172,196 ,161 ,154 ,150 0 ,126 ,106,108 ,99 

 252; 258 ג: קוותס !41.  רושמנל 112, 160, 288 -- ו,

 ינרעיו 50:

 רועי == ו 95.

 רבדה ,, 196 -- רבודה

+5 
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 ; תרשחנ ירה םכירההו םכירהה ינש ןיבמ תרואצי
 קרבכרמבו עכימדא םכיפוס קדנשארה קדבכרמב
 זרישילשה זרבכרמבו = : שכירחש כיפופ תינשה
 פכידרב סכיסוס תיעיברה הבכרמבו כינבל םשכיפוס

 המ יב רבדה ךאלמה לא רמאו ןעאו : שיצמא 4

 עברא הלא ילא רמאיו ךאלמה ןעיו :ינדא הלא 5
 לכ ןודא רע בציתהמ זרואצו' םפימשה 1רוחור

 לא טכיאצי שכירחשה םכיסופה הב רשא :ץראה 6
 םכידרבהו שכהירחא לא ואצי םכינבלהו ןופצ ץרא

 ושקביו ואצי םכיצמאהו : ןמיתה ץרא לא ואצי 7

 ץרואב וכלהתה וכל רמאיו ץראב ךלהתהל תכלל

 רמאל ילא רבדיו יתא קעזיו :ץראב הנכלהתתו 8

 יחור תרא וחינה .ןופצ ץרא ללא סכיאצויה קדאר

 חוקל !רמאל ילא הוהי רבד יהיו : ןופצ ץראב

 היעדי תאמו והיבוט תאמ ידלחמ הלוגה זראמ

 ןב קרישאי תיב תאבו אוהה םכויב ;דתא תאבו

 בהמ ףסכ זרחקלו :!לבבמ ואב רשא קרינפצ זנ

 קדצוהי ןב עשוהי שארב זרמשו זרורטע תישעו

28 24 )0. 

 4 האבו תואבצ הוהי שכאנ היתאצוה : הקנ הומכ
 רקשל ימשב עבשנה ריב יראו בנגה זריב ירא
 : וינבא תאו ויצע תאו ותלכו ותיב ךותב קדנלו

 הארו ךיניע אנ אש ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה
 תאז רמאיו איה המ רמאו |: תאזה תאצויה חמ
 ; ץראה לכב שניע תאז רמאיו תאצויה קדפיאה

 תבשוי תחא השא תאזו תאשנ תרפע רככ הנהו
 התא ךלשיו העשרה תאז רמאיו ! הפיאה ךותב

 : היפ לא תרפועה ןבא תא ךלשיו הפיאה ךות לא
 9 חורו תואצוי םכישנ םכיתש הנהו אראו יניע אשאו
 הנשתו הדיפחה יפנככ סכיפנכ הנהלו םכהיפנכב
 10 לא רמאו : שימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה תא

 : הפיאה תא תוכלומ המה הנא יב רבדה ךאלמה
 זנ ןכוהו רענש ץראב ריב קרל זרונבל ילא רמאיו
 : התנכמ לע םכש החינהו

) 
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 1 תרובכרמ עברא קדנהו האראו יניע אשאו בשאו

4 

 ץ ג זך ₪ 5 0 10 אפ

 17, 29, 30, 72: 93: 96, זס, 12,149, 150, 14,176, 178, 242,
 243, 245: 240, 249: 251, 258, 200, 264, 270, 271 4 -- תאצוי 2,

 0. יבש 1 --- תש םבכירהה -- כ , זס.

 2. הנושארה 23, 72,112, 126, 154, 261,172, 178, 246

 252,251; 2ף8 ; קענמס 1 םבימודא 4.17, 91,112, 6 14

 178, 224, 245.28 -- םביקרש םכימדא 145.  םםירוחש 2 7,

 22: 30נ 67, 72, 01, 96, 112 1 178, 224, 2, 2%

19 6 ;4 271 ,260 ,264 ,260 ,258 ;251 ;252 ,251 ,240 ,246 

 .-- םכירוחש םבימדא

 3. תישלשה 24, 20, 30: 67, 6 141,201,

 270, 200, 100 '1 -- תשילשה 161, (סת6 82. | ביסוס - - במכל |

 242. - תיעברה 3,144, 175,176, 198, 210, 254,271, 1 20

 100 1 -- תעיברה 82, 89, 94.  םבידרב , 201 -- םכידורב 1,

 150, 224 -- ם2ירדפב םכיצומא 4, 80, 112, 150, 171, 2

 258, 260, 300: 366, 403, 471: 475: 476, 490 505 : קונזמס 2%0-=-

 י !סז6 | 356 -- (06 םכיצמה 1.

 4. רמואו 112. | רבודה 112, 26. יב 58 1:7. - המ -- המאו

 2242 4. 5. הלא - - - - ינדא , 9.

 5. ילאל 1. | הלא -- חור הלא 150. | תחור 400.  תאצי 23,

 154 -- תרואצי 1, 4, 80: 93, 102, 126, 16, 172, 2, 224, 252 ;

 קזותס 141 -- תאצוי 2, + בצתיהמ < 72 -- ביציתהמ 4.

 לכ [גק.צג[. 4 -- לע קזנתס 4

 6. םכירוחשה 2: 4,177, 80, 3,112, 139,149 2

 25, 258, 260, 264, 260, 271 4. | םכיאצו 2,112,176, 24%, 20

 252: 258, 260, 204, 260, 271 4\, 288, 601. לא וז ןופצה

 ג55. | הואצי 96. | םבידורבהו 112, 224: ₪86 139. | ןמית נז
,108 

 7. תביצומאהו 112,150, 224,253.  ושקביו ביו 130. = תבכלל
 96.  ורמאיו 15%, 00, 683 'כ ; 1066 4

 93: 112,145,150,158,178,180, 224, 24%. | הנכלהתו תתו 24

 8. יתוא 90,112 ; קחמס 4 םכיאציה 1: 4: 17, 23; 20, 0

1% + ,113 ,102 ,96 :93 ,89 :72 

,4 271 ,270 ,264 (260 ,243,2%2 ,22% ,210 ,105 ,161,172,178,182 

 293,400. | ןופצ :"--ןופצה 82. | וחינהו ג, 112; קזתמס 11.

 תררא 018 4 ץראב , 9.

 104. חקל 4: 20 80; 102 1% 150 4

 תאמו :סז. | הלגה 4,100. | ידלחמ , 201 -- ידלח תאמ 264 --

 וללחמ 17 -- (סז6 ייולחמ 82. | תראמ 2"-- תאמו 1, 23, 20,
-,,ָ,ָ9ָ, .96 :94 .93 ,91 :82 :72 

2 (240 ,226,227 ,22% ,108,201 ,195 ,182 ,176 ,172 

 258, 260, 264, 281, 288, 100 1, 601,602 ---תאמא 290.  היבוט /

140 ,+ ,94 ,91.93 ,8 ,82 ,72 ,30 ,20 ,17.23 

22 (16 ,201 ,198 ,195 2 ,176,178 ,168,172 ,158 ,150 

,27 ,264 ,260 ,25% ,251 ,252 ,250 240 ,243 ,210 ,228 ,227 ,226 

 281, 284, 288 1', 280, 200, 300.1. 659, 663 1-- היבט 5.

 וכלהתהו 17 0

 תאמ 1%--

 תאבו 1" -- התאבו סָּג. א תאבו 2"-- התא תאבו 1. תיב קזותוס

 ןב 72. | והישאי 3, 180, 252, 281, 260, 264, 6631. | ןב ,

 תב ככ

 11. תררטע 24, 94, 270. | עושוהי 96. | לדגה 4.

 םכיניע 145, 149 -- 2 11ק.14 91 -- ₪7. '

 4. היתאצוהו 2, 72,156 (0/66 168 --- אבו 6.

 בגנה ₪ 93, קזנתס 0. תוכי 2 ותלבו קזותוס תלכו

 0% תראו 1% 126, 168 -- ) \ 17, 29; 10, 72, 80, 91:

 וו 5 160,176, 178, 180, 108, 201, 224, 288, 1

 602 ; קזגמס 1: |

 6. רבודה 2 269. = יב -- רמאל יב 96. = ילא -- ךילא
 ז-ראצוה 4, 30, 599: 4% 96, 102, 126, 150, 154,155, 2

 226, 249 2833 106 290 -- תאצאיה 1. | תאוה קצנמס הזה
 6. רומואו 1: אוה 2,117, 23,172,178 : קזנמס 14.

 מאיו -- לא רמאה 250. | הפאה 2,29.  תאציה 1,304
2-06 2 

 -- איה תאציה 80-

 286 494 7- םכנוע 0.
 7. הנהו 018 7. !-ררפוע 4,17: 22,980, 12

 224, 2ף8. - תאזח ,176 --ו, 590 | תבשי 1, 4, 23: 5
02 ,251,258 ,227 ,220 ,22% ,224 ,154,159,182 ,141 ,102,126 

 264. הפאה 4
 8. ךלשיו -- ןתיו 650 2. | התא . 30 -- התוא 4
 175, 195: 245. 279 60 הפאה 2%0 -- אהפיאה 2. - התא
 ךלשיו - - - , 180. תא קזומס לא 3. ןבאה 72."  תרפעה 2
2 ,,,, 1023 ,96 ,94 :93 ,01 ,82 1025 ,23 

 ו 168,172,176,176,182,105, 210, 22%, 227,

.4 271 ,270 ,264 ,200 32 2525 ,240 ,244 
 ף- האראו 145, 150, 180, 224 -- אאראו 158.  תאצי 2

 קוס 141 -- תואי + 126,154,1%8, 172,182, 224, 3

 -- תאצא 93,168.  םכהיפנכ 40. | הנהלו -- םבהלו 8.
 יפנבב , 150 -- יפנכב 245, קוזתס 2. - הניאשתו ג, 144; קוס
 212 (006 82,110 -- הנאשתו 17, 23, 40,72,89, 901

,155,159 ,128:139:145,149,150,154 ,126 ,112,113 

,242 ,228 ,227 ,220 ,22% 2 ,206 ,182 7% 7 

 2 2% 200, 264, 271 4, 281 4, 288, 601, 6ף0 2, 659 'א רקחנ

 664. .ץראה ןיבו םבימשה < 6.
 זס. רטואו זז 2, 1682 " רבודה ד 2,260. ב02 אא
 המה 154 -- 0.185 139 -- הנה 0. תרובילומ 2. 0.

2 ,144,150 ;139 ,112,120 ,96 99 ,92 

 224, 241: 245: 252: 253 2%8, 260, 204; קתומס 141 -- זריכלומ
 (סזו6 72 -- תכילומ 89 -- תוכלמ 2893- = הפאה 01

 11. ילא ,15%.  תנבל 4-- תא תונבל 72. | ץראה 150, קצווס
 72. ןכהו 2, 93: 99 4 226, 246, 262, 200, 4.

 החינוהו 17,158 -- החנוהו 154 -- .  173.  התנובכ 12
 29: 7% 82, 989. )1, 93, 112? 2 126, 141, 149, 150 ו

12 ,250 ,243 ,227 ,220 ,22% ,182 ,178 ,175,176 ,169 ,160,161 
 252, 09 258, 260, 204, 288, 00, 601 ; קחומס 04, 128, 0

 20 ; סו 130 -- ותנוכמ 6.

 1. בישאו 1, 2: 3:17: 23: 29,020 7, 722 82 90 91 92: 29 6
 זו, 102,112,111,126,10,139144, +,
 ו7ו,172, 175,176, 178,180, 182,210, 224, 227, 210,242,20
; 4 271 ,270 ,264 ,260 ,258 3 ,252 ,251 ,250 240 ,246 ,24% 
 קממס 128,141,15%. אראו 23,201. | תאצי 126,172-- תואצוי
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 סכלשור' זרויהב סכינשארה סכיאיבנה דיב קדוהו

 הלפשהו בגנהו היתוביבס קדירעו הולשו זרבשו

 הכ !רמאל הירכז :לא זדוה' רבד יהיו + בשי +

 דסחו וטפש תמא טפשמ רמאל תואבצ הוה' רמא

 זכותיו .הנמלאו + ויחא תרא שיא ושע שימחרו 10

 ובשחת לא ויחא שיא תערו וקשעת לא ינעו רג

 תרררפ ףתכ ונתיג בישקהל ונאמיו = ! שככבבלב ג
 רימש ומש םכבלו : עומשמ ודיבכה םכהינזאו 2

 חלש רשא םסכירבדה תראו קדרותה זרא עומשמ

 יהיו סכינשארה זםכיאיבנה דיב וחורב תואבצ הוהי

 ארק רשאכ יהיו | תואבצ הוהי תאמ לודג ףצק 3

 קדוהי רמא עמשא פצלו וארקי ןכ ועמש לו

 פכועדי אל רשא כיוגה לכ לע שכרעסאו : תואבצ 4

 ץרא ומישיו בשמו רבעמ םכהירחא המשנ ץראהו

 !יהרפשל ההמה

6 

 הרוהו רמא הפי רפאל..תואבצ הוה" רבד יהי

 הלודג המחו הלודג האנק ןויצל יתאנק זרואבצ
 ןויצ לא יתבש קדוהי רמא חרכ : חרל יתאנק 3

 ריע .טפלשורי קדארקנו שכלשורי ךותב יתנכשו

 רמא הכ | שדקה רה תואבצ הוה רהו תמאה 4

 מ 60 עץ 10 א 4

,277 ,4 271 ,270 ,264 ,260 ,2%4 ,253 ,230 ,210 ,105 ,176 ,168 
 200, 00 1 0, םבילכואה 112. | םכיתושה 2 17,112, 240,

0 20200271 20200 ,22,203 

 7. אלה 2,4, 17: 23. 20, 30:72, %0:,80,93,96,112,126,128)
,253 :252 ,245 ,224,243 ,161,172,178,182 ,158 :154 

 2, כאיבנה 94. = םפינושארה 2.2, 76% 222

 2%, 259, 260. " םבילשורי 96. - תבשוי 17.72, 1, 96, 2
 150,161, 178, 42 244,539 258, 260, 260 --יבשוי 19%.  הולש

 20, 80 היתביבס 1: 2: 3:4, 17, 23, 20, 30, 67, 72, 82, 81,

1 4 130,141,149,150 ,128 ,120 ,101,102 ,100 ,99 :94 

 תב 182, 210, 224, 6 240: 29

 258, 260,271,283,10071. | באננהו 20.  בשו זק, 0,

 126, 150,158,178,182, 252: 253: 258, 260 ; קעותס 114

 9. רמאל ,\ 4, 201. | תמא ,178. | וטופש
 דפה 4 ושעו 5- תא 0

 10. הנמלא 4. | רבו 1, 23, 20: 80:93, 102, 6) 150 %

 253, 2%8, 260, 264, 288 ; קזותגס 82,128 ; תוגמש 4 וקושעת

 תעריו 4 -- תעדו שיא \ 89. | ויחא , 126 --

 ויחא תא 93,144: 154, 172, 782, 250, 23, 258, 266) 264,271 4,

 2 4, 288, 6ס1 -- ןי'חאו 150, 178, 4 ובשחת -- וקשעת ' 6,
 קצונתס 4. /

 11. ונמאי < 4, 24%. | ףתכ קנווס ףסכ 72. | תררוס 4 24

2 (224,226,227,243 ,155 ,112,113,150 ,96 :89:93 :72 

 260, 264, 269, 271 43: קזומס 139 -- תררפ ף9- כהינזואו 6.

 עמשמ 1, 2, 42 20: 30, 72, 50: 94.99: 10, ,4
.2 ,264 ,260 ,255 :253 ,226 ,176 ,173 ,172 ,158,160 

 12. ומש 106 ימש . לדג 1. עמשמ 2. 4, 2 20, 8

,260,264 ,26,268 ,242 ,158,172 ,141 :94139 :93 :59 
 תכאיבנה 9. ;םינושארה 89, 96, 112, 226, 246 8,

 יהיו - היו 29. | הוהי 2 4.
 1. 60 יהיו -- ) . 9-

 ל

 14. לכ , 161, 201, 224.  םבועד+--םכ ,
 רבועמ 3, 112, 150, 13, 178, 224, 4

2 
 גש |

 ארק , 4 ועמש -

 בשמו רבעמ , +
 בשימו 96. = ומשיו

 1. רמאל -- רמאל ילא 17, 23, 30, 72, 80, 96, 1ז3, 4 ז

3 ,60 ,263 ,260 .249 210,224 ,201 ,198 ,178,180 ,155,168 

 288, 00, 601 ; ןזותגס 128,141, 154 10:06 82 תגתס 173 --

 תוגזק, 408. ילא 14

 2. ןויצל -- םכלשוריל 30. | הלודנ ג%-- ו ,
 ו,17,182,284. - הל 6 ול

 3. הוהי 1%-- תואבצ הוהי 4: 23, 72, 145, 150, 180,

 לא , 6 םכלשורי 1"-- ריע םכלשורי 1%0 -- םכילשורו 6.

 םכלשורי הארקנו , 72,178. | םכלשורי 9*-- םכילשורי 6.

. 
 הלודנ 2%

2 

 תחל ל

60.1 

 12 הוהי רמא הכ רמאל וילא תרמאו ! לודגה ןהכה
 חמצי ויתחתמו ומש חחמצ שיא הנה רמאל תואבצ
 14 ללכיה תא הנבי אוהו |: קדוהי לכיה תא קדנבו
 היהו ואפכ לע לשמו בשיו דוה אשי אוהו הוהי
 : םפהינש ןיב היהת םשכולש זרצעו ואסכ לע ןהכ
 14 ןחלו היעדילו קדיבוטלו םשכלחל קדיהת תררטעהו
 1% ואבי םכיקוחרו + הוהי לכיהב ןורכזל הינפצ ןב
 ינחלש תואבצ הוהי יכ שכתעדיו הוהי לכיהב ונבו
 "?קרוהי "רוקב ןועמשת עומש שא .קדיהו שככילא
 ! שככיהלא

 ו

 ו והיו הבדו היהיךלמה שגורדל עברא .תגשבי יהיו

 2 חלשיו : ולסכב יעשתה שדחל העבראב הירכז לא
 תא תולחל וישנאו ךלמ םכגרו רצארש לא ריב

 3 : הוהי ינפ הוהי תיבל רשא םשכינהכה לא רמאל

 ישמחה שדחב הכבאה רמאל םיאיבנה לאו תואבצ

 4 רבר יהיו :  יפינש המפ הז יתישע .רשאכ רוגה

 ₪ פע ככ לא רמא | :רמאל  ילא  ;רואָבִצ 'קדוהי
 דופסו שתמצ יכ רמאל שינהכה יראו ץראה
 ינתמצ טכוצה הנש םשכיעבש הזו יעיבשבו ישימחב
 6 זכילכאה שכתא אלה ותשת יכו ולכאת יכו = :ינא

 7 ארק רשא וכירבדה תא אולה : שםיתשה םשתאו

 צב + ₪ 2

 כ רביל גר, 30,96.15015%5. למאל - == הב 9.
 תואבצ , 91. | רמאל ,\ 224 -- ₪46 601 -- רמאלי )6. | הנה -

 או שיא , 2. ויתחתמ 0. הוהי 2"---הדוהי 4.

 13. אוהו - - - הנבי , 139 -- 28 158.  דוה תא 40.  ואסכ ג"

 -- יאפסכ 6. ואפב - - היהו , 96,126. | ןהכ -- ה טק. 9

 104. היהת , 1. ןיב -' ,6%

 א תוהו כ 2 22

59 ,220 ,224 ,105 ,182 ,173,178 ,161,172 ,154,158 ,190 

 243, 245: 22, 252; 258, 200, 264: נמס 5

 290 -- תורטעה +. היהתא 96 -- הניהת 4. םכלחל 6

 שכרחל 29 -- לח [טק.זג 171. | היבטלו 173. | הינעדילו 6.

 ןב + |
 ג. הוהי - - - םכיקיחרו , זז 2, | םפיקחרו 'ז, 4, 72, 90 10226

.4 ,264 ,260 ,251 ,2%2 ,24% ,220 ,224 ,176 ,158 :141,154 
 ואובי 269 -- ואביו קזנומס תרפשצ הבס עובש 30 --ן

2 150 ,144 ,110 ,128 ,102 ,101 ,99 ,1( ,89 ,72 ,21 ,17 ,2 ,1 

.4 ,288 ,264 ,260 ,2%8 ,22 ,243 ,227 ,224 ,178 ,176 1775 

 ועמשת 1%4.  םכביהלא , 4.

 1. יהו, 59. - %תנשב 96. | עברא -- ךלמה 1סו. | שויררל
 6, 10-66 +. עבראב 1. קיט תה 2 2

 9 7 ו 12

,204 ,200 ,28 ,251 ,252 ,240 :245 ,227 ,224,226 ,109,210 

 271 4,293: קוומס 141, 15% --'עישתה תרעשתה ף6. | וילפככב
 או לנס 72050000 00102 2, +,

 ככ 27,225, 260 288,200,

 2. לאתיב 320; 150: 154, 2 ז 1% 201, 242 200 2064 --

 תיב 89.  רצאדש 99 --רצא רש ?0 --רצצרש 150.  ךלמה 2
 תתלחל 6.

 3. תיבל -- תיבב 150, 15%. | תואבצ , 30.  הכבאה -- ב
 14. 80 -- הכבאאה 96. | ישימחה 1, 2, 4, 17, 20, 72, 89:

227 ,224 ,224 ,210 ,10 ,178 ,154,158 144 ,112,113 ,102 

 262,264 קתומס 128,141 ; 6 24--[כ 10ק. 46 168 --יעיבשה

 200. רזנה - , 

 4. תרואבצ \ 8, 4

 5. רומא 112,252.  לאא 06. | םבע , 14% -- םבעה 0
 קוגחס םבזכ 72. | לאו -- לכ לאו 182. = יכ--םבא 146.  םכתמצ
 -- 4 499. דפסו 20,2%8, 200,264 -- ם 89.  ישמחב 0

 40, 96, 145, 258, 260, 264, 260, 271 יעבשבו 40 -- שו

 יעיבשבו 4. ה -- 3 \ 4 29: 82, 80, 10, 178, 180, 224,

 602 ; תשתחס 1. ינותמצ 2.17, 23, 40, 72, 80,1,112,

,221 ,182 ,150 ,178 72 159 ,144 ,139 ,126 

227,228 

 6. אולה 3, 24, 67, 91, 94: 99, 100, 101, 10,
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 יתמִמז יתבש ןכ : יתמחנ אלו תואבצ הוהי רמא 1%

 תריב זראו שכלשורי תא ביטיהל זדלאה זכימיב

 ושעת רשא שירבדה הלא : וארית לא הדוהי 6

 שכולש טפשמו תמא והער תא שיא תרמא ורבד

 ללא והער ערער זרא שיאו ! םככירעשב וטפש 7

 יכ ובהאת 'לא רקש זרעבשו םככבבלב ובשחת
 יהיו  :.הדוהי שכאנ יתאנש רשא קדלא לכ זרא 8

 קדוהי רמא הכ ! רמאל ילא תואבצ הוהי רבד גט

 יעיבשה זכוצו ישימחה םכוצו יעיברה שכוצ תואבצ

 החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצו

 הכ :ובהא םולשהו תמאהו שיבוט שידעמלו 20

 יבשיו שכימע ואבי רשא דע תואבצ קדוהי רמא

 ערחא לא תרחא יבשו וכלהו ! תרובר םירע 1

 שקבלו קדוהי ינפ תא תולחל ךולה הכלנ רמאל

 םכימע ואבו :ינא םשכג הכלא תואבצ ;דוה תא 2

 זרואבצ קדוה תא שקבל םכימוצע לכיוגו םכיבר

 רמא קדכ ! קדוהי ינפ ערא תולחלו םכלשוריב 4

 ידרשע וקיזחי רשא קדמהה זםכימיב תואבצ הוהי

 שיא ףנכב וקיזחהו סכיוגה תרונשל לכמ זכישנא

 סכיהלא ונעמש יב סכבמע ?רכלנ רמאל ידוהו

 : םכמע

 =<. ..תקחםהמהטכהנהםהקממה/1הנמפק מנ .םקטננו נס ה-טהההההההטהטהה0הוםתטמההההמקוהלםוהננלאטנפבת פנו

 (0 ג. 1. 24 2-3

 ;רובחרב תונקזו םשכינקז ובשי דע ערואבצ ;דוהי
 תובחרו : שימי ברמ ודיב ותנעשמ שיאו םכלשורי
 : היתבחרב שכיקחשמ תודליו םכידלי ואלמי ריעה
 6 זריראש יניעב אלפי יכ תואבצ קדוה' רמא קרכ

 םשכאנ אלפי יניעב שג שהה שימיב קרזה שעה
 7 יננה תרואבצ קדוהי רמא קדכ : ץרואבצ קדוהי
 : שמשה אובט ץראמו חרזמ ץראמ ימע תא עישומ
 8 שפעל יל ויהו שלשורי ךותב ונכשו שתא יתאבהו
 0 הכ + הקדצבו תמאב םכיהלאל שכהל היהא ינאו
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 טכימיב וכיעמשה םפידי הנקזחת תואבצ הוהי רמא
 רשא ?סכיאיבנה יפמ הלאה םכירבדה תא קרלאה
 ! תוגנבהל לכיהה תואבצ קדוהי תיב דפי םכויב
 16 רכשו היהנ אל םכדאה רכש שהה שכימיה ינפל יכ
 רצה ןמ םכולש ןיא אבלו אצוילו הנניא קדמהבה
 11 הדתעו !והערב שיא םכסדאה לכ תרא חלשאו
 ץרזה שכעה תיראשל ינא םכינשארה זכימיב תל
 12 ןתת ןפגה שולשה ערז יכ !תואבצ הוהי שכאנ
 שלט ונתי םפימשהו הלובי תא ןהת ץראהו הירפ
 : ;דלא לכ תא הזה שכעה תיראש תא יתלחנהו
 ז 1 תיבו הדוהי תיב םכיוגב הללק םכתייה רשאכ היהו
 וארית לא הכרב טכתייהו סככתא עישוא ןכ לארשי
 14 ץרואבצ זדוהי רמא קדכ יכ + םכידי ?דנקזחת
 יתא םככיתבא ףיצקהב טככל ערהל יתממז רשאכ

 רעב תידרש ים 0 7

 םבילשורי 96 -- םבלשור* תיב 23, 1
 לא ₪ אל 250. - וארית --יו ,.

 16. ןושעת 96.  ורבד קותס ירבד 96. | תמא -- םבולש 4.
 שיא 215 תא -- לא 158,160, 1 תות. 601 ; קעותוס 93

 200 ספשמ 1,99, 154, 4 םכולש 4 89 -- םבולשו

 הדוהי תיב תאו , 1

0 

 17. תער , 29 -- *תער 96. | וחער -- ויחא 2%1. | ובשחת --

 זך קנס 0 4. תכרבלב 105. תעבשו 17.72: 12

(% ,227 ,226 ,224 ,158,178,180 ,155 ,154 ;112,126,150 ,102 

 רכש \ 82 לכ 6

 לכ ,1. רשא הלא ,72. רשא ,128,140,168: םטמס 201,
 םבאנ \ 5:

 18. ילא תואבצ ילא 4.
 זפ. הוהי , 182- "תואבש , 6
.4 ,258 ,252 ,158 ,150 :145 :96 ,91 

 יעבשה 10. םכוצו 3"-- םבצו 264. | היהי -- ויהי

 תיבלי 3. = הדוהי -- לארשי 65011. | החמשל 1%0. | םכידעומלו

 4: 17, 29+ 72 89; 01: 96 6% ז%

 182,105, 221, 22%, 226, 228, 24%, 252, 253,258, 260, 264 ; קנס

 82,171,290. | םכיבט 99,172. | ובהא םכולשהו תמאהו , 1.
 תמאהו , 2.

 20, רמא 5 224.  דוע 3:4, 30, 80, 91,150, 2, 239

 258,260, 264.  ואובי 17. | יבשיו םבימע , 899. | םבימע -- םבימע

 תכיבר 159 \ בשמו לפ6כ זז 2276 23 תבעה ד םבימע 4.

 תובר -- ת ק.186 4 -- םםיבר 1.

 21. יבשי 4.17, 23, 29, 30, 59. 91: 93: 94, 99, 113, 126, 2%

2% :243 ,175,778 ,158,161,168 ,154 ,150 ,140 

 יעברה 30. | ישמחה
 םבוצו 2%-- םבוצ 224

 253, 258, 260, 270, 283 ; קזנותס 141 -- ריע יבשי 72. - רמאל ד.

 ךולה -- ו \ 30,271 4 -- ךולהל 245. | תלחל 4,17,30.  הוהי .

 178. הוהי תא שקבלו , 89. | תרא 2". 1. | זרואבצ , ל.
 הכלאו :

 22. ואבו -- ואבו הכלאו 1%0. | םכימע -- םכיוג סָג- | םבימצע
 2, 23, 20, 80, 141,154, 180,195, 252 ; קזנתמס 220 םבלשוריב ,

 15% -- םכילשוריב 96. =. רולחל

 23. וקזחי 150. רשע 89. | תנשל 4 -- תונושל 6

1 2600 ,268 ,253 :252 6 ,2465 ,178,182 ,161 ,150,154 ,112 

 קונוס 82,94 -= תונושלה 126-- תונשלה 145. = שיא ףנכב וקיזחהו

 -- וקיזחי רשא המהה םכימיב תרואבצ הוהי רמא הכ 4

 קיזחהו 150. | שיא , 96 -- שיא תיציצב 150. | ירוהי -- י 2" ₪.

 146. 99 -- הדוהי 96. | = םםיהלא -- םביהלא יכ 30 -- הוהי יכ 6.
 םככמע 68 4

 . 251,252, 2523, 258,260: קזנתס 4

 %תמאה 3. תואבצ , 2. |
 4. רוע 29.30: 72, 89: 93: 96. 99, 126, 159 79
 249: 2%8, 2000 264, 260, 271 4 ; קזנתס 3 6
 2--רע יכ 261.  תבחרב 4.172, 243 -- תובוחרב 2 96. 2

 245,249 : קווחס 94 -- תבוחרב 80,154. | םםילשורי 6.
 שיאו -- ו , 150 -- שיאוא - תנעשמ 1. בורמ 29, 9

,224 ;161 ,112 

 %. תבחרו 2 96, 298-- תובוחרו 72 12
 224, 24%, 209 -- תבוחרו 99 - תרליו 2%3, 260. םכיקחשמ
 -- םב 101 -- 6 רוקחשמ 6. היתובוחרב 2, 72: 96 1
 126, 224, 264, 209 -- עותוס היתבוחרכ ף4 -- היתובחרב 29: 2

 ו, 246, 2%2, 271 4, 284, 4.
 6. תואבצ -- עישומ יננה תואבצ 224. | תואבצ - - (12) - - יכ

 -- שמשה אובמ ץראמו חרזמ ץראמ ימע תא עישומ יננה 6.
 ינעב ץ2. | םפהה םבימיב \ 252. | םכהה . 2. | 21-- םכגיכ <.

 7. ךעישומ 4. ץראמ , 9- תרומ =- קחהמ 151 = ןוכצ
 201 תוגזש. 228. - אבזכ 4, 8, 3, 126, 178, 224, 227, 253,

: -204 ,260 
 8. םכתוא 2, 112, 113, 168, 224, 250, 1.

 םיהלאל 72 --ץראב 1. = םכילשורי 72.96. ל 9.
 היהא ינאו ₪ ינא היהאו 150. | שכהל , 29. | הקדצבו -- ד

 ף. "עמושה 258. הלאה 1%-- המהה 15% -- םכהה 2%8 --הלא
 נק. דג. 100. | םכיאבנה 101, 144,175, 195 -- םכאיבנה 2.

 רסוי 17,112,150, 154,224: קנותס 14 הוהי "4

 ן[-רואבצ , 6
 10. םכהה -- הלאה 126, 0.

 היהנ -- ב שס המה ב
 לכ

 וז. םכימיב 72 ; קזותוס 82, 0 - חלאה םבימיכ 176.

 םםינושארה 72, 80, 06, 112, 141,178, 2613, 4. ינא , 6-
 12. ןתת 1" ץעמס היהת ןתת ץראהו הירפ , 1.

 היריפ 17 -- הירפ תא 224- | תא 1", 150. יתלחנתהו 150 5

 ךיתב -- ךותב

 םכדאה 1%- ה 6.
 הניניא 154. | אצויל 93, 4.

 -- םכיתלחנחו 253. | תרא 1"--לכ תא 89. | תריראש ,
 זרא - - תריראש ל

 13. הדוהי תיבו לארשי תיב < 112. | עישא 2. | וארית --י \
.5% :932 

 14 יב 155. :תואְּבַצ ג", 39- | רשָאכ יב 72. . ףצקהב 1.

 םככיתובא 3,17,96,112,113: 172, 225,245. יתא , 30 -- יתוא

 112. אלו -- אלו אכ 0.
 1%. הלאה -- םכהה 150,224: םטת6 72. | ביטהל 1,174
 72; 102, 120,1ף0, 154: 178, 252, 253, 258, 260, 204, 260: 1.
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 הוקתה יריפא ןורצבל ובוש + וב שימ ןיא רובמ 2

 יל יתכרד יכ : ךל בישא הנשמ דיגמ כויה שסג 3
 ןויצ ךינב יתררועו טכירפא יתאלמ תרשק ;רדוהי

 שכהילע הוהיו : רובג ברחכ ךיתמשו וי ךינב לע 4
 עקתי רפושב הוהי ינדאו וצח קרבכ אציו הארי

 שכהילע ןגי תואבצ הוהי :  ןמית תורעסב ךלהו 5

 ואלמו ןיי ומכ ומה ותשו עלק ינבא ושבכו ולכאו
 עכהיהלא קדוהי םעישוהו + חבזמ תיוזכ קרזמכ 6

 זרוספונתמ רזנ ינבא יכ ומע ןאצכ פצוהה זכויב
 שכירוחב ןגד ויפי המו ובוט המ יכ : ותמדא לע 7

 : זרולתב בבוני שוריתו

 6 ל

 קרשע קדוהי שוקלמ זרעב רטמ ;דוהימ ולאש 1

 ; הדשב בשע שיאל םשכהל ןתי שששג רטמו םכיזיזח
 תומלחו רקש וזח םכימסוקהו ןוא ורבד םיפרתה יכ 2

 ןאצ ומכ ועסנ ןכ לע ןומחני "לבה ורבדי אושה
 לעו יפא קררח םכיערה לע :קדער ןיא יכ ונעי 3

 4 זאב

 1 יכ ותחנמ קשמדו ךרדח ץראב קדוהי רבד אשמ
 2 תמח זכגו : לארשי יטבש לכו שכדא ןיע הוהיל
 3 הוצ ןבחו : דאמ המכח יכ ןודיצו רצ הב לבגת

 ! תוצוח טיטכ ץורחו רפעכ ףסכ רבצתו הל רוצמ

 4 שאב איהו הליח כיב הכהו הנשרוי ינדא קדנה

 5 דאמ ליחתו הזעו אריתו ןולקשא ארת |: לכאת
 ןולקשאו הזעמ ךלמ דבאו הטבמ שיבוה יכ ןורקעו
 6 ןואג יתרכהו דודשאב רזממ בשיו : בשת ל
 7 וינש ןיבמ ויצקשו ויפמ וימד יתרסהו : שכיתשלפ
 קרדוהיב ףלאכ ?דיהו וניהלאל תצוה כג ראשנו

 8 בשמו רבעמ הבצמ יתיבל יתינחו :יסוביכ ןורקעו
 ; יניעב יתיאר התע יכ שגנ דוע שכהילע רבעי אלו
 9 ךכלמ הנה סכלשורי תב יעירה ןויצ תב דאמ יליג
 רומח "לע בכרו ינע צוה עשונו קידצ ךל נובי
 ו נורפאכ .בּכד יתרפהו \ :> תוונתא .ןב .ריע לעו
 רבדו הדמחלמ תרשק  קדתתכנו םכלשורימ סוסו
 יספא דע רהנמו סשכי דע פיט ולשמו םכיוגל שולש
 זנ ךיריפא יתחלש ךהירב עשדב זרא םג :ץרא

 האב תודות ס יז יס א תב

 209.:245: 401: 404. 470 : קזחס 250-- תנותא 89,154-- ו , 4,

 20, 161, 226, 228, 400, 560, 575: 584,596, 601 -ונתרא קזנתס 4

 10. םבילשורימ 96. | תרכנו :7.-  המחלמו 40. ירבדו )6 --

 הבול 220 כבל רע 1%-- דעו 80: 93: 5%

3 ,300,601 ,288 ,\4 271 ,260 ,258 ;251 :245 :242 :226 ,224 ,180 

 קוננגס + 0 דע 2"-- דעו 6

 11. םבדב תא םבג -- תא יכ 2. תא ,\ 539 -- התא 4

 םכרב --בב \ 403: 494. | ךיתירב 96, 454 -- יתירב 560. | שכדב

 ךתירב , 226. | יתיחלש 150 --ינחלש 601. | ךריסא 249.  רובמ
 טנפ 201 -- ,\ 61+ םבימ וב < 102, 14. ןפ 27

 11,12. ןורצבל - - - - - ךיריפא ל 4.
 12. ובש 72,161, 245,601. | ןורציבל 4, 30, 72, 96, 260, 40
 403. 4- םבג ; - דיגמ \ 530 -- דיגא 144, 180; 6

 204. הנשמ +סזפ6 בםישמ 4 בישא (0116 םכישא 40.

 11. יכ מ 180.  יתכרד -- ככ קתומס ב 89. יל , 243 -- תיבל

 651.  יתררעו 2,96,154.  ךינב לע ןויצ , 182. = ןויצא 6.
 לעו 96. ןו* , 89 -- ןויצ 72 -- ןו" 154,245. = ברחב 4

 קזותגס רוביג 258260. "

 14. וציח 96.  הוהי ינדאו -- ינדא הוהיו 4 -- םביהלא .הוהיו 2
 92: 145: 172, 210, 229 -- הוי ינדאו הוהיו 2. ינדתו | יז

 רפושב , 89, 126 -- ! ; 22 +. תרעפב 30, 168,172 -- תורסב

.1 6 

 ז <. ומה ותשו 06 ומהו תשו 144. ומהו 1.17.23 )6

,228 ,226 ,22% ,224 ,182 ,180 ,158,178 ,149 ,145 ,144 ,102 

 258, 260, 271 4, 288, 4001, 601 : תטתס 168, 201 -- המחו 1 4-

 ומכ , 150 -- 636 96. | ומכ ןי < 72. = .תויוזכ 2. 4, 17 0
0 ,105,224 ,176,178 1720 ,168 ,154,155 ,119:150 ,113 ,112 

; 2 283,650 ,271 ,260 ,260 ,253 ,252 ,251 ,240 ,246 ,228 ,227 ,226 

 קצותס 82, 1, )4, 141 -- תויוזב 4. חבוזמב 6%0 8.

 16. םבעישהו 4,17 -- אעישהו 96 -- םכ , 30. | שםכביהלא 4.
 ומע -- ןומע 6- תרופסנתמ 1, 2: 4, 20, 80, 15, 6%

 17%, 283 -- תספונתמ 249, 269 -- תיפסונתמ 130. | םםתמדא

 17. המ קונוס היכ 3. | .ובוט -- תובוט 72. = ויפוי

 154, 182, 224 -- )פי 96. | שריתו 72, ,, 710

 2%3,281--'.96. בבני 2,96,126,1%4--בבביע 1%0. | תולותב
 1, 4; 17, 21; 290; 72, 52, )1, 94: 96, )), 102, 112, 14, ז

,260 ,260 ,28 ,254 ,253 ,249 ,180 ,172 ,160 ,158 ,154155 

 288, 200, 601, 602 ; קזומס 24,141 -= ז-ררלותב 10, 9,

,224 ,182 

 1. הוהי שוקלמ תעב טו: 5. שוקלמ .150--ו.89. | הוהיו

 6ף0 2.  השוע 112, 24%, 268, 260, 264, 4.

 םככל 101, 150, 195: 224, 250, 650 11 ; תגח6 9.
 הדשה ף6 -- ץראה 24

 2. םכיפרת 89.  ירבד 1ף%0. - םכימסקהו 1, 2, 3, 4,17. 9%
,+ ,102 ,90 ,94 ,93 ,1( ,8 ,82 ,72 ,30 

 158, 175, 182, 210, 224, 2%2, 251, 258, 200, 260, 270 ; קז|תוס

 290. | תמלחו 72 -- תומולחו 4, 89, 96, 112, 154. 178, 245,
 -- תמולחו 93 -- תומולחהו 150. | אוש זק. | ןומחני -- ןומאני 4
 לעו קזגומס 14 העור 114, 245,552  קזומס 141 -- הערמ 6

 --הערא

 םכהל , 14%-

 הדשב קזותוס

 1. 03קט% תסס תסמטתנ (0קגזגזטע 25 0032ש0, טתוטפ 1168 [ק4ז10 ;

 ב6 נמ 8 224681125 04101205 םסת 1מ66ע7811טנב 0300 ע 0

 תוגפתטנג : 5- ץראב -- דיב 93. | ךרדה -- ר 06 ד 4.

 ותחהונכ 12 96:99, 2 126,1%0, 178,182, 4, 252 : קז!תוס

 1 ןיע קנווס ןיא ף9-

 | כב 180. תמה 60. רוצ 82, 980.09,ז12,126,150, 2
 251. 258, 260, 264, 1 2 ; קענתס ןדיצו 42

-795 7 
 3. רצ זו 2,3:4,17: 23: 24, 20: 30: 67, 72: 82, 80,915 4

,'140,14 ,128 ,126 ,113 .102 ,01 ,100 ,9 ,96 

 155,158, ,,,52 קס זקס, 2 0 20 22 227%

 245, 252, 260,290. | רצמ 2.4,30,126,182,2%2,26). הל ,
 140. . רצבתו < 253 -- רוצבתו זָגֶפ. | רפעב 8, 06 15 --

 רפעמ 1:50. | ץורתו 6זע ץקסקזגקת. 7. 1100826  קזס ץורחו ; 4.

 01טסו 306 16601015, 48 60100215 11000008 המסת. | ץורחו --

 רמחו 15%- דאמ .םיסבכ ז-רוצח 1, 2, 29: 3001:

 99,126, 128, 141,155: 158,172, 178, 224, 24%, 252 -- תצוח 4

-4 1 
 /. שס נק זג. סנז. הנה -- הנה יכ 110. | ינדא 5

 - הוהי 1, 17: 20, 20, 82, 80; 02: )4, 112, 141,150,158, 176,

 180, 224, 225, 227, 252 --- חוה' ינדא 91. | הנשרי 126, 252 --

 .הנשירוי 24, 30, 72, 80, 01, +,
 253, 258, 260, 264, 260, 270, 290 -- הנשירי םביב קננס

 םכויב 1: -- 9. אוהו 17, 894

 5%. ארתו 23:30 : קחמס ףז -- אראת 4. ןולקשאב 1 --ן .

 1. ארתו 6. הזע 1,30, 72; )3, 168, 105 -- אזעו 4.

 ליחתו -- ו . 2 -- \  20:150; 224,227.  'כ--המ 1. שבה 4
 -- ו 23: 80,93,100, 101,110, 210,271.  הטבמ --הטמו 9

 -- קס וטב 4 הזעמ -- ןורקעמ 225 - היעמ 6.
 6. דדשאב 173.  םביתשלפ -- שכ , וסז -- םבכיתשלפמ 4

 7. יתוריסהו 112, 126, 178, 201, 245, 22, 258 -- 'תריסהו 2

2 ,155,158 ,150 ,102 ,03 ,1( ,80 :82 ,72 ,30 :23 :17 

 182,105: 224. 242, 260, 264, 260, 271, 270: 284, 286 ; קזותגס 4

 --יתורפהו ומד 6. ויפמ \ 24- ויצוקישו 4 -- ויצוקשו

 72,94,112, 126, 108, 172,178,180,182, 241,262 ; קזנמס 1

 -- 6 וייוקשו 80. | ויניש 126, 192, 263, 28, 260, 204. | אוה \

 24. ףולאכ 2: 4, 20, 72, 82, 80 )3, 112, 126 0 2
 161,173,176,ז789,182, 224 245, 22, 23 258, 200 ; קז1תוס

 128,141 -- ףלאב 201. ןרקעו 283. 5 .יסובכ .245 -= | , 7-

 8. יתיבל -- דודל אבצמ 17,145, 150, 154, 224, 59

 'א םבוקמב 'ה ; קזותוס 128, 249 -- ה 8 רבועמ 112, 2

 202, 269. בשומו טס ואל סמ = ךובעי ד 2, 126, 76
 םכהילע 93. | שבגונ 4,

,2%8 ,252 ,260 ,240 5 ,243 ,210 ,105 ,176 ,172 ,155,168 

 264, 260, 270, 271 4 ; קוגממס 128,141 -- שנינ 150. | התע -

 התא 3-
 9. וליג קוגחס 24%. = תב יעירה ןויצ , 89. | ועירה 17. | םבילשורי
 96. הנה \ 89- אבי 2" ,,+,68

,293 ,252 ,246 ,224 178,195 ,161,172 ,154 ,150 ,128,130 
 ינע , 30. | בכורו ף1,112 -- ,  89, 150. רומח טק. 1:46. 102 -
 ו! ;96-- רמחה 239. | תונותא 30, 72,930 2
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6 1. 

 לליה : ךיזראב שא סכאתו ךיתלד ןונבל חתפ

 וליליה ודדש םכרידא רשא זרא 'לפנ יכ שורב
 םכיערה תללי לוק : רוצבה רעי דרי יכ ןשב ינולא 3

 דדש יכ םכיריפכ תגאש לרוק שתרדא הדדש יכ

 תא קרער יהלא קדוהי רמא ;רכ : ןדריה ןואג 4

 ומשאי פולו ןגרהי ןהינק רשא |! קרגרהה ןאצ

 תצל םכהיערו רשעאו קדוה' ךורב רמאי ןהירכמו

 ץראה יבשי לע דוע לומחא אל יכ :ןהילע לומחי 6
 שיא םשכדאה תא איצממ יכנא הנהו קדוהי זכאנ
 תצלו ץראה תרא ותתכו וכלמ דיבו והער דיב

 יינע ןכל הגרהה ןאצ תא העראו : כדימ ליצא ל
 זכענ יתארק דחאל תרולקמ ינש יל חקאו ןאצה

 דחכאו : ןאצה תא העראו וכילבח יתארק דחאלו 8
 שכהב ישפנ רצקתו דחא חריב שיערה תשלש תא

 עככתא הערא אל רמאו :יב הלהב םכשפנ םשכגו 0
 הנלכאת תוראשנהו דחכת תדחכנהו תומת התמה

 שר

 208 ב ב 5

 ןרדע תא תואבצ הוהי דקפ יכ דוקפא שידותעה

 ! המחלמב ודוה פוסכ שתוא םכשו הדוהי תיב תא

 4 ונממ המחלמ תשק ונממ דתי ונממ קדנפ ונממ
 5 טיטב זכיסוב זכירבגכ ויהו  :ודחי שגונ לכ אצי

 ושיבהו םשכמע .הוהי יכ ומחלנו קדמחלמב תוצוח

 6 תיב תאו הדוהי תיב תא יתרבגו ! םיפוס יבכר
 רשאכ ויהו שכיתמחר יכ שיתובשוהו עישוא ףסוי
 7 ויהו ! םכנעאו סכהיהלא הוהי ינא יכ םכיתחנז אל
 וארי סכהינבו ןיי ומכ כבל חמשו םכירפא רובגכ

 8 .סכצבקאו שכהל הקרשא : הוהיב כבל לגי וחמשו

 9 םשכימעב םכערזאו . : ובר ומכ וברו םכיתידפ יכ
 ! ךבשו " סכהינב | תרא < חנ  גורב םכוקחהמהו

 10 לאו וכצבקא רושאמו םכירצמ ץראמ םכיתובשהו
 11 רבעו ! סהל אצמי אלו שכאיבא ןונבלו דעלג ץרא
 תולוצמ לכ ושיבהו שכילג שכיב הכהו הרצ כיב

 ; רוסי שכירצמ טבשו רושא ןואג דרוהו רואי

 ז2 =( הדוהי .םשכאנ רכלהתי ומשבו .הוהיב םכיתרבגו

 7 ב הז 2 עי 10 א

 2. ליליה 101.144--', 80,226. שרב 250, 283 --שארב 8

 --ר ₪ק.140 139. םםירידא 3, 4, 17 24, ,,)%6

 ף: זז2, 126,128, זר, 141,140, 150, 158,161 172

2 ,24%,2%51 ,227,243 ,220 ,22% ,210 ,200 ,182,105 ,176,178 

 253: 258, 260, 264, 260, 270, 271 4, 283, 200, 300, 664 -- =בירדא

271 6, ,82,100,101,102,11,130,144 ,67 ,2,231 ,1 

 288, 300, 601, 602, 662 -- 4 ודדוש 80, 4

 וללה 226 --ולילח 20, 89, 9 113, 126, 161 , 178 -- ולליה 22

 -- וליליחו 168. | ינלא 06,270. | ןשבה 1,180. | ךרי קצותוס ךר*

 245.  רוצבה קתמס רוצבב 3 -- ריצבה 1: 23, 30. 72 2
220040 4 ,210 ,178,198 ,172,176 ,161 ,150 ,112,126,145 

 252, 200, 264, 659 'ק : קזותגס 2, 201 -- רשבה 4 י

 3. םכיעורה 17,96,112, 178,251, 258. כ ג" קזנתס יב 2.

 הדדוש 112 -- רדש 4. דדוש 2: י

 4. יהלא םטמס ילא 246 -- םביהלא 150. העור 112. תא

 הגירהה 4, 72, 96,150, 154, 182, 195, 245, 250, 258, 260,
1016 

 5. ןהינוק 1, סָב, 102, 112,245, 264, 260, 271 4 -- ןוהנוק 126 --

 ןוהינק 182 -- םבהינוק 150, 178, 201, 2%2 -- םכהינק 00 ; 1 6

 6300 תס88 ןהילע םכ'מב םכהיערו ןו"נב ןהירכמו ןו'נב ןהינכ רשא

 םכירפסב יתיאר םכיבר םכיפוליחו * 'יקייודמה בורב יתאצמ ךכ * ןו'נב
 ! םכהמ ינפ יתרתפה ןכ לע * םכהב ישפנ רצקתו + םכירחא

 ןוגרהי 1. 4: 17: 23, 30; 72, 89, 91: 93, 102, 112, 4

4 ,2589 ,253 ,2%2 ,24% :243 :224 ,182 ,180 ,178 ,168 ,155 :154 
 ןהירכומו 112, 126, 150, 168, 24% -- 1016 והירכמו 82 -- ןהירכמ

 241 -- םבהירכמו 271 . רישעאו 2: 4, 17, 30, 72, 89, 91; 2

% ,172,176 ,168 ,158 ,154 ,150 ,112,113,139,140 ,101 ,94 

12 ,20 ,264 ,260 ,258 ,245,252 ,227 ,224 ,201,210 ,182,108 

 282, 288, 280, 200, 3001, 659 6:1: קזנחוס ז 41 ; (ס6 82-- א ,.

 םבהיעורו 112, 150 --ןהיעורו 245 --- ןהיערו 20, 67, 72, 101,

 19%, 260, 270, 271 4, 288 -- םכ ,4- למחי 1 23
4 ,289 ,120 ,102 ,99 :96 :94 :93 :91 :80 ,82 ,72 ,20 

 158,172,178,182, 105, 224,243: 253: 258, 260, 264. | םבהילע

 17, 10, 126,150, 176, 178, 182, 224, 253, 258, 260, 260 ; קזותוס

2 

 6. למחא 2, 17, 30, 72, 82, 80; 91: 94+
 168,172, 178,182, 224, 243, 262, 200, 264, 281, 1. דוע
 זותוס לע 9 יבשוי 24, 72, 96, 112, 195, 210, 260, 0 20

 659. | הנה 82,150, 182, 108, 201, 224. | אצממ 241. | תרא

 226--לכ תא 22%.  והער דיב -- והערב 155. | והער קנגפוס והעד
 180. - וכלמ קזותס וכאלמ 4. - אל

 7. הגירהה 4, 72: 96,150: 224, 245; 250, 268, 260, 264. | ןכל
 ןאצה יינע , 366. | ןכל -- םככל 258 -- קומס ןעמל 204. | החקאו

 1 ינש -- יתש 17, 150, 260 ': קצנתגס 2. יתאירק 156.

 םכעונ 4. 91, 96,112 150, 179, 246, 258, 260, 264, 260, 271 4 ;

 קזותוס 128 --נ ; 8). בילבו 17,96,112, 245: 249. הא
 8. דיהכאו 2: 4, 89,91,112,126,1%0) 154,172: 182, 201,

6 664 ,260,204 ,2%8 ,263 (228,24%,262 ,227 ,226,226 ,224 

 19- םכיעורה 93, 96, 112, 245, 1. םבשפנ ,7-

 9. רסואו ::2. | הערא אל -- העראל 72. | תודחכנהו 96 --
 תרחבנהו 112. | תרראשנהו 72,93: 154: 224, 251,294. השא ,

 ג. םביעורה 258;89,112,245.  לעו 145.  םבידתעה 4
 158 סת 139 -- םכידותעה םכידותה 89. | דקפא ; 720

,,,, .12 ,126 :94 :93 :91 .89 ,72 40 
 178, 182,224, 249: 252 258, 200,264: קזנתתס 4

 תואבצ , 17. | ורדע ץומוחס ורע 245. | תא 27-- תאו 2
 252, 258 00 260, 271 1, 288, 601 : קזנתס 24, 154. | תיב ,

 םכתא 4, 17,290, 30, 72, 80, 94, 9 ,,,5
20 ,282 ,271 ,260 ,260 ,258 32 ,243 ,178,182,224 ,161 

 ותוא 5. ודה 4
 4. ונממ - - הנפ ,9- ונממ 2%-- ונממו 93 -- ונממא 3.
 המחלמכ 4. ונממ 4%-- ונ טק.145 ס-- | שגנ 1,2,20 12
 סב, 161,172:210,225: 32 258, 200, 264, - וירחי 6
 ף- ויהו -- היהו 150. | םכירביגכ 154 -- םבירובגכ 2: 4: 23: 249

+ 190 .99 .93 ,91 :80 82 ,72 40 ,20 
0 ,260 ,264 ,200 ,2%8 9 :252,253 ,245 .210 ,182 178 ,161 
 2דו,2ף0--ב 96.  םביסב 120 19,109 לול
 226, 244, 252 -- םביסוסב 96 -- םבישוב (0ע6 3 -- םביכב 6
 224 -- סיסוב 2: םיסכ ז,1ף0,154, 180,108 ; קזונמס 72:
 תטת6 90, 5% רוצח 2: 20: 30; 04, 15%, 172, 180, 224, 1

 2%8, 260 -- תצוח 89 -- תוצח וצוח 24%. = המחלמל 1%4
 כמע -- םבכמע 5. ושיבוהו 1, 20: 30, 72, 80, 94 1023 2

,225,220 ,182,105 ,161,168,178 .126,149 

 246, 249, 253: 2 260, 260, 270, 271,281 ; קזנתס 82,141 --
 ושיבוה 23, יבכור 112, 220, 247; 10716 4.

 6 הופ 281. - עישוא , 224. | םכיתבשהו 4,

 6, 150, 252 -- םכיתבשוהו 1, 2, 17, 20, 72, 91: 03: 94, 2, 5%
 130, 141 52 1 58,16ז, 173, 178, 182, 18, 201, 224, 2

 245,283: קגתס 128. אל 126,  םבתחנ סב. נא 6.
 כההלא 224 -- םככיהלא 5.

 7. ויהו -- היהו 72, 224,260. = רבגכ 6- חמשו -- ש 6
 ם 4. אוחמשו 128 -- וחמשיו 180. | לי -- לע 2.

 8. הקרשאו םכתידפ 20, 0, 03, 182, 249 : כ 10
 ף. ינוריכזי 96 -- | ,24.30. 149,172. ריחו -- ויהו קנס 0

 28 תא ---לע כ םבכינב
 10. שכיתבשהו 1: 4, 20: 10, 72, 89: 91: 94, 149, 158,182, 249
 242, 2%27- םםכיתובישהו 2, 17, 2 168, 0 245%: 249: 13 200
 260, 264, 286 -- םכתובישחו 1%4 -- םביתבישהו 2 120, 0
 1%0, 155,172 - םכתבשוהו ף, 06 128. ץראמ קונוס ץראב
 72.  רשאמו 150.  םכצבקא ,72. לאו 00 178 -- ו 2

 ו 60, 201 ; קזותוס 200. | ןונבל 6.
 1ַז. רבעו 58 4. כיב שכילג (0266 ןילב 3.

 ושיבוהו 1, 2, 4, 17: 0, 72, 89, 93. +
 ו 68, 161,172, 178,182, 243: 5 246, 240, 21, 261, 2658, 02

 264 260 271 8 ; קוס 141 -- שיבחו 96. | לכ ל
 תולצמ 23, 40, 72; 91:173, 252 -- תלוצמ 17, 89, 126,178,

 רואי ע15 80 -- | ; 177, 67, 72: 94, 99, 100,126. 529
 161, 178,195, 210, 224, 250, 252, 0 ו הכח ל םירצמ

 רושא טבשו < 96. | שבשו -- טפשו 6. דוסי קעגממס
 12. םכתרבגו 150.  הוהיב -- הדוהיב ג.  וכלהתי -- וללהתי 10.'

 1. ךיתלד א 260; 264 7 5% ךזראב 4



 לב. 1. 209

 פכימש הטנ הוהי םכאנ לארשי לע הוהי רבד אשמ
 יכנא קרנה : וברקב םשכדא חור רציו ץרא דסיו 2

 ביבס םכימעה לכל ילער ףס שכלשורי תרא שכש
 היהו ! םכלשורי לע רוצמב היהי הדוהי לע שכגו 3

 קרסמעמ ןבא טשכלשורי תרא םשישא אוהה םויב

 ופסאנו וטרשי טורש קריסמע 'רכ כימעה רכל
 קרוהי םסכאנ אוהה שכויב :.ץראה ייוג לכ הילע 4

 תריב לעו ןועגשב ובכרו ןוהמתב סוס לכ קדכא
 קדכא סכימעה סוס 'רכו יניע תא חקפא ;רדוהי
 יל קרצמא םכבלב ;דדוהי יפלא ורמאו : ןורועב

 זכויב + שהיהלא תואבצ ;דוהיב ושכלשורי יבשי
 סכיצעב שא רויככ הדוהי יפלא תא שישא אוהה

 לרואמש לעו ןימי לרע ולכאו רימעב שא דיפלכו
 היתחת דוע שלשורי הבשיו ביבס שימעה לכ תא

 קרדוהי ילהא תרא קדוהי עשוהו : םכלשוריב 7
 דיוד תריב זרראפת רדגת אצל ןעמל קדנשארב

 אוהה םויב + הדוהי לע שכללשורי בשי תראפתו 8

 זכהב לשכנה היהו םכלשורי בשוי דעב הוהי ןגי

 6 שב

 0 10 א ו

 ז. לע -- לא 2220, 91:96, 178. 226, 2%0, 251, 2, 258, 266
 242 -- 2 טק. 84. 1. הטונ 72,101, 112, 154,24%, 270:

 דסוה 2, 17:72, 00,112, 2 245: 249. 282; 2

 רצויו 22 72 0, 2 225: 24%, 6%

 2%2, 258, 200,264: קנונמס 94,141, 201 --רצו 228 --ךסיו 1

 חור

 2, םבלשורי 1% 6 2%-- םבילשור* 6. םיבקזכ םכגו
 14 לע תל טי 7 6 -- לעא 4 היהי 4 -- היהת -

; 602 00 ,288 ,4 271 ,246 ,206 ,201 ,180 ,160,175 :145 :96 :93 

 קתומס 2ףז ; םטת6ס 72, 1%0, 182 -- (סע66 היחת 20

 3. אוהה , פז. | םבילשורי 956. | השמעמ 22%. | לכ ג%--לַבְ

 93.  היסמוע 112,168,250, 26)-- היקמעמ 96. טרש 4, 207

 82, 80: 93, 6% ו 168, 172,195: 253; 258, 260 4

 283 -- טודש +. לוג - |

 4. הוהי םכאנ , 130. הבא 1" קגונגס לכא 6 -- טק. 7 1

 ןוהמתב ובכרו ןוענשב < 30. | ובכורו 112. | לע1 -- לכו 1.
 תא , 130- הכא 2 ןרועב 283 -- ןורוויעב 96 -- ןורויעב

 145, 182 -- ןוענשב 0, :

 0 יפולא 4 9 112,150,178,224,259,25%3,2%8,260,264

 קצותוס 1. שם לב הצמא -- אצמא 224. יל, 6

 541. יבשוי 2,906, 112, 160, 201, 24%, 2%, 2%8, 260, 264, 12

 476; 477 -- בשוי 3 -- בשי 0, יבשי יל -- יבשיל 1

 10766 203. | םכילשוהי 96. = תואבצ , 2 145,224 םטת6

 20] --צ טק.

 6. תא 1%-- לא 2%1.  יפלא , 72 -- יפולא 2, 2

 178, 226, 246, 2523, 268,260." רויכב 93 -- רווככ 225 -- 4, 

 210. | םביצעב , 150 -- םביצאב 224. = דיפלבו -- ו , 126 --ד ,

 182 -- ריפלב 150. | רימעב ₪07. 86 3 -- רימעב 112 -- 1060

 דימעב 9. לַעו = לע וא 4. לאמש 20 17 29; 30, 72, 8

176 155:159,172 :154 2 2 6 7 

20 ,246 ,245 ,243 ,242 ,227 ,220 ,22% ,224 ,201 ,178,182,198 

 252, 2 25 200 2 283 ; קע1תןס 128,141 -- לאמשו 4-

 תא 2", 150. | םכימעה -- םכיוגה 149,159, 246, 20%. םםילשורי

 96. | םבלשוריב , 175 -- םבילשוריב 96 -- ב , 4.
 7. עישוהו 20: 10, 72, 82, 8, 1, סב, 101,139 72

 ו 178,182, 105,210, 224, 227, 243, 1 28, 260, 4 26,

 271 4, ךסס ; קתועגס 128,141 -- אאאא עשוהו +.

 קוגתס 2.

4 ,260 ,268 

 ילהא = יהלא
 93.  הנשארבכ 1,228 -- הנושארב 3, 112, 245, 252, 12

 260, 264 -- הנשארכ 30, 180 -- הנושארכ 6%0 1 אל , 4.
 לדגת <- ג 6 ד 150. | דוד 1,2, 4, 20, 30, 720 5

7+ ,,,, ,4 

8 ,263 ,22 ,246 ,246 ,243 ,242 ,227 ,226 ,201,224 

 271 4, 659: קזנוגגס 141 --י קחותוס ד ףְפ.- | בשוי 8, 93. 94, זו
 150,158, 179, 195, 249: 252, 253, 2%8, 260, 264 -- 'בשוי

 155,182 -- יבשי 0. םכילשורי לע קזוותס 6.

 8. ןנו" 245. - בשוי , 201 -- 1 1,4,17, 299 76
 178,182,195, 224,243, 283 ; קזוחוס 128 -- יבשוי 154, 246, 8

 -- יבשי 72. | םםולשורי - היהו קזנפוס ויהו ק2. | + :

 נ קנווס כ 130. םכםהב , 126. | דודכ ,,,,

 1ו2,150,154,158,172,182,15, 224, 2 259,283 ; קזומוס

2098 
 ייפ

 ר:
 ?שכנה ---

25 05 1. 

 ינס זרא ילקמ תא חקאו !?דתוער רשב תא השא

 יתרכ רשא יתירב עזרא ריפהל ותא עדגאו שכענ
 זז ןכ ועדיו אוהה םכויב רפתו ! םימעה לכ זרא

 ; תגוה זדוהי רבד יכ יתא םכירמשה ןאצה יינע
 12 זכאו ירכש ובה סככיניעב בוט סטכא םכהילא רמאו

 14 רמאיו :ףסכ םכישלש ירכש תא ולקשיו ולדח אל
 רשא רקיה רדא רצויה 'רא והכילשה ילא קדוהי
 ךילשאו ףסכה טכישלש קרחקאו םכהילעמ יתרקי
 14 ילקמ תא עדגאו רצויה ירא קדוהי זריב ותא
 הדוהי ןיב הוחאה תַא רפהל שכילבחה תא ינשה
 15 ילכ ךל חק דוע ילא הוהי רמאיו : לארשי ןיבו
 16 ץראב קדער םכיקמ יכנא קדנה יכ : ילוא קדער

 זררבשנהו שקבי אל רענה דקפי אל [רודחכנה

 לכאי האירבה רשבו לכלכי אל הבצנה אפרי אל
 17 ברח ןאצה יבזע לילאה יער יוה : קרפי ןהיסרפו
 ןיעו שבית 'שובי וערז .ונימי .ןיע לרעו ועורז לרע
 רהב חכמי

 הית ווד כו

 201- תא , 10 6.
 10. תא 2%, 150 -- תשא 0. םכעונ 8, 1,112 2%

 224, 242, 24%; 258, 284. = !תוא ,,,0
 יתא 150.  רפהל 1, 2, 17. 23; 30, 72, 82, 80; 91: 93:94 2

,224 ,210 ,195 ,182 ,178 :173 ,158 128,141 ,111,126 

 227, 252: 3. םבימעה -- םכיוגה 5:
 ז1. רפותו 72, 112,154: 253: 2589. 4

 שבירמושה 112, 268, 260, 264 -- שםכירמשצה 6.
 ותא 155, 271 4, 28 84: קזותמס 4.

 12. רמואו 112 -- אוה רמאו 182. | םבהלא 2
 141,154.172,224,227. ובה 100.78 ף1 -- קנס ובח 4.

 שכאו -- ו 89. | ולרה קוס ולדחי 130. | תא , 145 -- 5 4.
 ירבש --ילקש 65011. | ףסכ -- ףפכ לקש 4.

 11. שס. -4  והכלשה 1, 24, 20, 94, 9,100,114 ---
 ותא והכילשה 1ף0. לא 1%-- תיב לא 101,144. | רצויה 1%--ו,
 182.  רדא --רדא הזה 1.102.  יתרקי -- יתרקיה 96.  .םבכילעממ

 2,177,158, 20ז ; קזנמס 80 ; 0706 2 : םטמ6 00, 205 -- מ , 1.

 חקאו 2 -- החקאו ןיאו 96. | םםישלש תא 250. רצויה -- - - ךילשאו
 --- רצויה לאו 660 2 ₪ רצואה לאו 650 2. - ךלשאו 4
 224.  ותוא 112,260.  תיב --תיב לא 17,150, 3092 590 ; קנס
 261 : 6 356 -- תיבב 366 -- ת , 511. | רצויה 27-- 1

 442 -- רצויה תיב 590 : קומחס 251 -- רצואה 530 -- רצויה אאא
 168 -- מ42ז8. 400. תיב 4.

 14. 0. ; 474- תרא 2%-- ראו 17,145: תטמסס 4

 םבילבוחה 112, 224, 245. | הוחאה קומס חוחאה 72 -- הו ו
-2 13 

 15. דוע 149. העור 8ס,ז12,126, 224, יליוא 17, 2
 7 96, זז 2, 14%, 149. 0 42 158,172, 2

7% ;300 ,264 ,260 ,28 ,27 ,252 24% :243 ,228 ,227 ,226 ,220 

2 .434 :431 ,421 ,420 ,410 ,408 .403 ;396 :366 :356 :355 :151 
2 531 :530 :519 :514 :491 ,499 :477 :476 :474 :471 :461,467 
 549: 560. 587, 590, 601, 606, 6077 ; קזותמס 141,1ֶדג, 204, 7

 157: 399: 404: 584 : 10116 428 -- םכיליוא 6

 16. יכנא הנח --יננה 150. | העור 26,80,112,24%).  תדחכנה
 112,154, 172, 24%, 283 -- תודחכנהו 30 -- תרודוחכנה 4

 דוקפי 1: 89, 102, 1. רענהו 17, 29, 80, 96, 139, 150; 2

: 601 ,227,229 ,201,224 ,178,180 ,160,168 ,15%,158 

 קזומס 141 ;: םטתס 72,182 -- הרענה 5- אל 2%-- אלו 2.

 אפרי אל תררבשנהו , 242. | הבצנהו 17, 89, 96
 178,201, 227,228, 243, 268 : קצומס 176 ; [סע66 141 -- הבצנכ

 (סעו6 154 -- בשנה 182.  לכלבו ג -- קצווחס לללכ' 3-  הארבה
 ג,17,102.  לפא/אל 4

 17. יעור זז269,2,24% -- הער 149, קחומס 261 --' (טק.זגמ
 4,128 -- רבה יער זק. | יבזע 112,269 -- )בע 1ף0. | ועורז -

 וערז 17; 23: 29: 30; 72: 82, 91, )4, 126,128, 141,155, 158, 2
 182, 224, 22%, 227, 243, 252, 270, 271 4. | ונימי - - - וערז ,

 וערז . 72 -- ועורז 1, 4: 20, 80, 03, 101, 112, 126,
 228, 245, 246, 253, 254, 28. 260, 264, 26, 270, 290 ; קז!וגס 4

 128,141. שבי 20.72, +

 172,178, 182, 243: 253; 258, 260,264. | ההכ -- והכ

 ןכ קעומס יב ןכ 4.

 יתוא 112 --



 60. זז,

 תאו םכיאיבנה תא זכגו דוע ורכזי אלו ץראה ןמ
 אבי יכ היהו :ץראה ןמ ריבעא האמטה חור 3

 היחת אל וידלי ומאו ויבא וילא ורמאו דוע שיא

 ומאו והיבא והרקדו הוהי ששב תרבד רקש יכ

 םכיאיבנה ושבי אוהה שכויב היהו :ואבנהב וידלי 4
 רעש זררדא ושבלי אצלו ותאבנהב וניזחמ שיא

 דבע שיא יכנא פצבנ תל רמאו ! שחכ ןעמל 5
 וילא רמאו : ירוענמ יננקה םכדא יכ יכנא המדא 6

 יתיכה רשא רמאו ךידי ןיב הלאה תרוכמה קדמ
 יתימע רבג לעו יער לע ירוע ברח :יבהאמ תיב ל

 ןאצה ןיצופתו הערה תא ךה תואבצ הוהי כאנ
 ץראה רכב קריהו | ! שירעצה לע ידי יתבשהו 8

 תישילשהו ועוג! ותרכי הב םכינש יפ הוהי סכאנ
 שכיתפרצו שאב תישילשה תא יתאבהו :הב רתי 9

 אוה בהזה תא ןחבכ שיתנחבו ףסכה תא ףרצכ
 תצוה ימע יתרמא ותא קדנעא ינאו ימשב תּורקי

 ! יהלא קדוהי רמאי אוהו

2. 200 00... 

 ךאלמכ שיהלאכ דיוד תיבו דיודכ אוהה םויב
 9 דימשהל שקבא אוהה זכויב היהו ! םכהינפל הוהי
 10 יתכפשו : שפלשורי לע שפיאבה וכיוגה לכ תא

 םכינונחתו ןזז חור סכלשורי בשוי לעו דיוד תיב לע
 דפסמכ וילע ודפסו ורקד רשא תא ילא וטיבהו

 11 םשויב :! רוכבה לע רמהכ וילע רמהו דיחיה לע

 ןומרדדה דפסמכ שכלשוריב דפסמה לדג! תצוהה
 12 תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו : ןודגמ תעקבב
 תחפשמ דבל םכהישנו דבל דיוד תיב תחפשמ דבל
 14 יול תיב תחפשמ : דבל שכהישנו דבל ןתנ תיב
 שכהישנו דבל יעטשה תחפשמ דבל שישנו דבל
 14 תחפשמ תחפשמ תוראשנה תוחפשמה לכ :דבל
 ! דבל םהישנו דבל

1 

 1 יבשילו דיוד תיבל חתפנ רוקמ היהי אוהה כויב

 2 אוהה םכויב קדיהו | : קרדנלו תזראטחל םכלשורי

 שיבצעה תומש תא תירכא תואבצ קרוהי םשכאנ

 + ג ת ₪ 25 0 א.

 268, 0 264. -- בשוילו 192 -- בשילו 72.

 הדינלו 4 !

 2. אוהה \ 30. | תירכא קצותוס תורכא 1%0. | אלו-- ו לס

 דוע -- .כמשב דוע 4 האמוטה 4.17. 40.80, 6%

,2 0766) ; 264 ,260 ,258 :253 ,178 ,176 ,141 ,112 

 2. וידלי 1%-- וידליו 1 -- וידלוי 2, 150,178, 243, 4.

 היחי קנומס 201. | רקש יכ ,. הוהי -- בוהי 29. | והורקדו

2 :249 5 .179 ,72:80,112,126,110,150,154,158,17% :17 

 255- והרקרו קצותוס 99. ןיבא 2:30 2 6 154, 201 --ייבא

 150. וידלי 2*-- וידליו 1 -- וידלוי 2. ואבנהכ 288, קעזזמס

 220. ו

 4. ושובי 72,112,245,260, 270. - ונויזחמ 2, 4, 17, 72, 80 1

226 ,225 4,,, 93.96,112,113,126,1509 

 249: 251,253, 258, 260, 264, 260, 270, 271 ב ; קנווס 4, 141 -

 ינוזחנ 227. ותואבנהב 224. 24%, 252, 2%8, 260, 264 -- ותואנהב
 112 -- ותואבנתהב 154 --ותאבנתהב 150. אל 112. ושבלי -=

 דוע ושבלי 17, 112,150, 155, 173,182, 108,226,228, 6 25
 252: 258, 260, 204 -- 1ה4זַק. 300. דוע 180, 4.

 5. יכנא 1%, 154 -- יכנא איבנ ןב אלו יכנא 112. | יכנא - - שיא ,

 1. דבוע 2,112, 245,269.  המדא -- ך 006 נ םכדא

 250.  ירענמ 4, 30, 101,130,144.175,176: קס
 6. רמאו 1%-- רמאיו 72. = לא ןיב (0ק.1886 128 --

 סנו תיב 96. | רמאו 2" 4.72.  "תכה 99,150, 178, 208 ---

 םםילשור* 6.

 יתכוה 112. | תיב , 243 -- קונוס ןיב 178. | יבחאמ קנס

 7. ברח יעור 17, 23, 80, 112, 126, 150, 182, 4 2%

 258,269.  לעו--ו, 2.  רובג 14%.  יתמע 24% -- ותימע 4
 ךהו :80. | העורה 96,112, 269 -- 'עורה 89. | ןצפתו %

 260 -- ) ; 264 -- הניצופתו 4. 23, 40, 80: 94, ,,42

 168, 182,198, 201, 224, 22%, 226, 228 --- הנצופתו 150,158 --

 הנצפתו 227. | יתובישהו 2,96, 112, 20ז -- יתבישהו 1: 3: 4, 20

2459 224 ,178,210 ,171 ,150,168,172 ,130 ,126 2 3 

 2ף8, 200, 4 םכירצעה < 14% -- םכירעוצה 112, 126, 262 --

 עוגת םכירענה 178 -- קצווס םכידעצה 40 -- םכירעיצה 5.

 8. לכבא 96. . | םםונש ,ז26. < הב 130,"1. | ותרפיא 5.

 ועוגיו 17, 96, 150, 154, 158, 160,178, 182, 224, 22%, 226 ,

 288, 601, 602 ; תטמס 168. | תישלשהו 2, 3,94, 99, ,,8%
 130, 168, 175, 176, 195, 224, 246, 2%3, 271, 4001 --- תרשילשהו

 126 -- ת רתויא 6.

 8, 9- תרישילשה - - - רתו* , 7.
 9. תרישלשה 1, 2, 3, 30,67, 80, 4,910.

 175:176,195, 210,224, 271, 284, 1'00' : קזנתס 128. םכתפרצו

 93: ףורצכ 91.93: 56. 4 תא 2", 253, 4.

 ןוחבכ 4, 72, 91, 96, 112, 126, 150, 176, 224, 210, 245, 246, 1%

 253; 258, 200, 264, 260, 271 4 -- 0:6 וחבכ ףְפ, | יתרמא ותא

 (טק.ע8. זֶדָג- - ותוא 112, 253, 260, 270 -- התא 06. | יתרמא

 -- ית 6 6. הוהי \ 24, 30, 13, 10, 154, 168, 28 -- תסמ

 טת6 245 -- 06166 201 -- הוהי לא יהלא \ 96, %

 ז29 -- דודב קגתגס 2: דוד 4: 20, 10, 72, 89, )1, 112,
 ג 64,172,176,195,201 246, 6%2, 268, 264 קזנתס 4

 =ביהלאב קז1ותס 2. ךאלמכ -- ךאלמו 271 4, 283 2, 4

 9. אוהה , 40. | תא ,3- לב, | םכיאבה , 20.
 סע -- לא 6. שכילשורי 6.

 10. לתכפשו -- כ קומס ת 96. | דוד 1, 4, 20; 30 72 1
 0 ,+ץץ, 176,182,198,201,224,

 262, 257,255 260 ; קזנתס 128,141.  בשי 1 %

 1 44 172,178,182: 195: 243,253, 283 -- יבשוי 52 1%

 206, 258, 109; 051 3 קווומס 297 -- יבשיו 100 2

 226, 120, 001 : ץגנוגס םבילשורי ף6. = ילא -- לא 2 5
 7 180, 201, 226, 242 תוגז8. 268, 100, 400, 219, 22

 442, 192, 506.531:541:549,.420.411:452:453:467:471.474:595י
 7 597, 601, 606, 60ֶ, 616, 637, 648 : קזגתתס 204, 226, 428

 +סעש6 4,168, 318, 342, 400, 461 : תטתס 145,158, 182, 243: 52
 613 - (ק%5 08 ילא 1,252,321 --!ת תוגזק. 0 וילא ק 5
 210,227, 2 208. 9: 25 476 491, 5% 24 תא -- תאו

 4פא -- תאא 206. | ודקד 72 --ודקר 355. = וילע - - - רפסמב ,
 4 דפסמכ -- פ קממס ד 3 -- דפבמכ 2. רימהו 1.

 רמהכ טופ 40 -- רימהכ .

 11. דפפמה -- דפס טק. ₪ 6 שםילשוריבא 96 -- לע
 שבלשוריב 245. -  ןומרדה 180, קננזתס 176 --ו , 228 -- ר ,4
 -- ןומרדדהה 190 -- ןומדרדה < 22% -- ןומירדדה 226, 2586, 0
 -- ןומיררדה 264 -- ןומירדד 93 -- ןומירדה 40, 149 ; קוס 4 --
 ןומררדה 112 -- רדדה וע. 4. 91 -- ןומר דדה 172 -- ןומירדה

 ןומירבט ןב 4 96, 200, 650 2 -- תוצא. 400. ןומירבש ןכ 0.

 תעקבב -- ק 96.  ודגמ 1, 4, 93, 145, 150, 201,224,

 12. תוחפשמ 1%-- ו \ 30, 80, 96, 113,150, 175,176: 178, 4

 258, 663 -- דפסמ 4 תוחפשמ 2%, 20 -- 52 , 

 176. 2. דבל 1%-- דכל 4. הוד ו

,1 ,)96 52 :59 ,72 ,10 :20 
 154,158,172,176,182, 201, 252;224,246. ריב תחפשמ 2"

 -- תיב תחפשמו דבל יעמשה תחפשמ 150. | דבל 4% 4
 12,131. זרחפשמ --(10) -- תיב 7.

 13. 00. 414. ולה 15%. דבל 96,"1. דבל - - - תחפשמ ,
 40- יעמשה -- יעמש ריב 1,102 -- יעמשה תריב 2

 הבל -בתישנו 165.0 5 בל 2
 14. 00. , 24. תרחפשמה 24,130, 1%0 -- ה ; 96, +4

 תראשנה :%0. - תרחפשמ 1"-- תרוחפשמ 1, 2,213, א
 102,112, 126,130: 149: 154נ 155, 158, 173, 175, 182, 224,

 243: 246, 249: 252, ,%% 260, 264, 260 271, 27, 280 ; קזנזוס

 141.  תחפשמ 2%, 96-- תוחפשמ 1, 2, 17, 23, 24, 30, 80,901;
6 ,243 ,224 ,182 ,175 :155:158 :154 9 .102,112,120,119 

 240, 252, 253, 259, 260, 264, 200, 271, 279 284, 286 ; קזוזגס
 דבל 20 26.8 "דבק םבהישנו =

 1. היהי , 126 -- תיהי 198. | דוד 1, 4, 29; 10.72, 89, 91, 2

,108,201 ,176,178,182 ,168,172 ,112.139,144,150,154,158 

 224, 246, 28. .  יבשוילו 2, 17, 40, 1, 102, 112, 243 245; 1



 ג זש

 לכ לע ךלמל זדוהי קדיהו ! קדיהי ףרחבו ץיקב 9
 ! דחא ומשו דחא הוהי היהי אוהה זכויב ץראה

 םכלשורי בגנ ןומרל עבגמ הברעכ ץראה לכ בוסי 10

 םכוקמ דע ןמינב רעשמל היתחת הבשיו קדמארו
 דע לאננח לדגמו ושכינפה רעש דע ןושארה רעש

 הבשיו דוע היהי אל שרחו הב ובשיו :ךלמה יבקי זז
 ףגי רשא הפגמה קריהת תאזו ! חטבל טכלשורי 2

 שכלשורי לע ואבצ רשא םשימעה לכ זרא ?דוהי
 קדנקמת ויניעו וילגר לע דמע תוהו ורשב קמה

 אוהה זכויב היהו ! םכהיפב קמת ונושלו ןהירחב 3
 די שיא וקיזחהו םכהב הבר הוה' תמוהמ היהת

 ירדה" בגו | ?רהער דו לע ודי .הדתלעו רהער 4
 בהז ביבס שיוגה לכ ליח ףסאו שלשוריב שכחלת

 סופה תפגמ היהת ןכו : דאמ ברל :םידגבו ףסכו 5
 קריה! רשא קדמהבה לכו רומחהו למגה דרפה

 רתונה לכ היהו : תאזה הפגמכ חמהה תונחמב 6

201 

 5 6 עי 10

 245, 250, 251, 254: 357, 379: 417, 431: !סוז6 428 --י
 7..ערוי - - םבוי , - םכוי .ז"-- םכ)יב 10,150. - = דחא -=

 אוהה ו. אוה \ 111, 170,190. 2 עדווי 96, קננעגס 1.
 םכוי 2%-- דחא םכוי 109. | אלוא )6.  היהי 215 80 -- יהי

 רוא , 4. : :

 8. םכילשורימ 96, 109 --' . 107. | ביצה 493:
 150,244. | םכיה - - ינומדקה , 181. יינמדקה 1. 4. 17,29, 30,

 קל סב כל 5000 ד ו וז 170

 175: 177:223: 249: 249, 258, 260 4. םביצחו 100.146 60 --

 םבייצחו 4. 960 4- ןרהאה 80. - ףרוחבו 96,100 6

 245%: 2ף8, 260, 678, 680-- ברחבו

 9. לכ ; 18. הוהי היהי קנווס = היהי הוהי 107. | דחא 1% 0
 --קמתס דלא 3. דחא ומשו , 2 :

 זס. בסי 2, 4, 30, 76, 01, 107,108, 110, 126, 1410 12

 175: 182, 22, 259, 260, 264; קז!וגס 177 -- בוסו 664. - לכ --
 לע 80. הברעבו 85 -- הברעב 110, 384, 680 ; קנווגס 72, 6, 90
 95:99 128, 130, 150, 244, 245. 258 ; 1סצ0 ןומירל 4

 95,109, 258,260 -- ) ; 76. | בגנ -- דגנ 0006 284, םטמס 2242

 םבילשורי 96. = המארו -- א , 151 -- 0206 המאהו 99. | היבשיו
 107, 384-- ,  258. | רעשמל -- ל , 150,182, 224,204.  ןימינב

 60,100,112,136. - דע 2" 107196 -- דעו )6,173, 201

 394. - םביניפה 107,112, 678 -- א%% םבינפה 91. | לדנממו
 50: 93: 952 96, 10, 110, 111, 128,181, 223, 245, 2%1 תג. 232

 2589 260, 270, 680 ; עומס 384: (סת6 4,107 -- לדנממ 10 --

 ן גק.ז85 2.4. דע , 680.  יבקי 16 יבקז 72 -- יבקיה 10 =

 יבקי רעש

 11. םכרחו -- ברחו 100, 111,150,204. - אל 58 ג.
 היהי -- הב היהי 1. = דוע -- ךלמל הוהי היהו : היהי ףרחבו ץיקב דוע

 רוע היהי אל ברחו הב ובשיו :. םכילשורי 96, 7.
 12. ףךובי 19, 80, 100, 112, 125.136,151,170, 4 223, 6

 251, 270, 204; 384, 678. | הוהי , 680. | םבימעה -- םכיוגה 7,

 111, 201,221, 245, 271 4, 288. | ואבצ רשא -- םביאבצה 4
 םכילשורי 96,107. | קמה 6 חמה 6. | איהו 136. לע דמע
 םנ8 182. | דמוע 50, 93; 95, 10ֶק, 108,100, 112,126,18ז,2

 245, 252, 264, 384, 678, 680. ואלגר 96. | הנקמית 3, 7.
 ןהירוחב 4, 23, 72, 76, 89, 95: 96, 10, 108, 100, 2 1%

,223 ,181,182,106 ,178 .176 ,170,172 ,126,151,154,155 

 2456, 262; 253: 264, 294, 384, 680 ; קזגתס 141,177 -- םכהירחב

 93 -- םכהירוחב 14%. | ונשלו 1, 20, 80, סב, 102, 105: 243, 2.
 קמית 80, ןהיפב 6.

 13. היהת \ - תרמוהמ , 113 -- ! \ 249: 184 -- מ ,.

 קיזחהו 151. שיא \ 384 | די 1%-- דיב 17.30,72, 89, 94
 6 107, 1ז, 9, 6% 145: 149, 150, 172,175, 1

 196, 223, 246, 294, 601, 602, 66%, 680 ; קזגתוס 170 ; תטמס

 180,201 -- 109. | והער - - - התלעו , 29- | די לע -- דיב +
 רי 2

 14..הדוהי -- ד , 126. | םכחלתו 136. | םבילשוריב 96 -- לע
 םבילשורי 225. | ףסואו 112,126. | ליח לכ < 6. לכ ,6

 םכיוג 1789, 1 בורל 100 112, 177, 236, 258, 260, 264, 6%,
 680 -- ףסכו ברל

 נ5. 608. 218 258. | היהת , 201. הפגמ 196-- תפנמה ווז,

 136. | סופה ;96. | דרפהו 30,96,136. | למגהו 30,96, 0.
 זגז,136,150) 155,168,16, 436, 249, 294, 184 - למגהא

4 
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 לע -- לא 4

 645 אזצו

 יתפסאו : ךברקב ךללש קלחו הוהיל אב וי הנה
 קרדכלנו המחלמל םכלשורי לא יוגה לכ זרא

 יצח אציו הנלגשת זכישנהו סיתבה ופשנו ריעה

 34 אציו !ריעה ןמ תרכי אל םכעה רתיו הלוגב ריעה

 קפו\ב . ףטחלה .םכויב .לפהה : םכיוגב ,שחלנו: הדוהו

 4 זםיתיזה רה לע אוהה םכויב וילגר ודמעו ! ברק
 םכיתיזה רה עקבנו שכדקמ טכלשורי ינפ לע רשא |

 יצד שמו דאמ הלודג איג קדמיו קדחרזמ ויצחמ
 5 יב ויההו יכ שפתו + הבכג ןיצחו קדנופצ רהה

 ינפמ סכתסנ רשאכ טכתסנו לצא לא םכירה יג עיגו
 יהלא זדוהי אבו זרדוהי ךלמ היזע ימיב שערה
 6 ,ריהי אל אוהה פויב הדיחו ! ךמע פישדק לכ

 7 עדוי אוה החא :שכוי הריהוי + ? ןואפקי  תורק* :רוא

 ;רוהי ברע תעל .היהו .הליל אלו שנוי אל ;דוהיל
 8 סכלשורימ םכייח שימ ואצי אוהה זכויב היהו !רוא

 ןורחאה שיה לא םכיצחו ינומדקה שכיה לא כיצח

 שץ ג 1

 1. קלחו קוגמגס < קלוח 204.
 2. יתפסאו סלו 258. לא \ 210--לע +

 100,680. | המחמלמל :סְק. | ופשנו קזגמס ומשנו 0% -- ש זק.
 18. 146 -- סשנו (סנצ:6 םכיתבה -- תב 0.145. 2 -- ןמ
 תכיתבה 10. הנלגשת [טק.ע4. 128 -- הנבכשת 50,95, 0

 10, ,,,, 196: 224, 244, 259, 204, 184, 659 'ק;

 680 -- ל , 151.  הלוגב -- םכיוגב 96 -- ו , 18, 80
 םבעה -- ריעה 260 -- םכעה אל םםעה 6

 2. 0. | 24- םכויכ -- םכויב 80, קזנתס 72 ; 10116 ףס ג

 עו66נ 7. םכויב ומחלה , 3.

 4. וילגרו 6%8 --טק.16 66%. | אוהה , ףז --קנמס אהה 4
 רה 3,170 195- םביתיזה 17 --< םכותקה 4 17 50,600, 725

 ףפ: 10, זז, 125,126, 110: 151,170, 181,106 244, 245:

 271,278,283: 292,678. | םביתזה -- (6) - - רשא , 0.
 ינפ 150. | םבילשוהי 96,107. | םכדקמ -- בגנמ 4.

 תכיתיה 2%-- םכיתזה 4: 72, 93, 95, 109, 113, 125,126, 12

 181,196, 244, 253, 258,292 -- חכ םכיתיה 150. | המיו -- אמיו

 136 -- תמיו קתמגס 95. | הלדג 107,224.  דאמ , 19%. שמו

 126--פמו 24%.  רהה --רה 80.  הנפצ 150,151,177 --המדק

 1סְק. | ויצחו -- יצחו טק. 8 113 -- ו'צחכ 17 -- יצחו
 הבגנה 42

 5- איג ירה < ספ. | איג !גק.ע4 128 -- 15 150 --א ,1%
 על 6 27, 285001662. "שבורה - = יכ 156. יפ
 1 -- איב 1, 2.17, 10, 21, 10, 60, 60, 72, 80, 82, 80, ,

,+ ,,,, ,107,108 ,102 ,96 ,95 

 178,182, 108,201, 10 ו 2202270220 2 249: 29

19 ,24 ,202 (% ,286 ,284 ,282 ,279 ,278 ,271 260 ,288 :254 

 602, 678, 680 ; קעותוס 141, 4. םכתפנ ,136-  והיזע 2

 665 ; (סוש 12% -- ה'זוע 112, 484 --הישאי 107 --היזע שערה ₪

 יהלא -- ויהלא 10, 224 -- םכש ינדא 290 -- םביהלא 7
 -- לארשי יהלא 95. | לכו 4% 23: 072, 6
220 6 170,180 ,160 ,149,150 :136,145 ,10 

 228,245, 2%0,2%1, 288, 300, 355, 680 ; קנבס 74

 172,308 ; (סח6 82, 244,290 ; םטת6 12%.  םכישדק ,17 ---םכישודק

 2: 4: 30: 72: 89, 93; 96, 102, 100, 112, 126, זֶדְל , 1789, 181, 6
 244 245, 246, 252, 253, 200, 271, 278, 202, 204, 678. | ךמע --

 רזכעע 8% 16, 108 תוגצק. 200, 206, 212, %)

4 536 .530 ,471 ,432 ,190 ,180 ,460 ,368 ,106 :105 :148 :294 
 575: 593: 597: 603, 608, 61 5, 616 ; קנ1תוס 1, 224,245, 250,
 588 ; (006 14%, 300, 680 ; תשס 223, 42 -- 106 הכע 04.

 6. אוהה -- הוחי םכאנ אוהה 100. - היהי , 0 תרקי 6.

 ןואפיקי 1339 -- קונוס ןואפיקו 1 -- ןואפקו 1, 2, 18, 10, 30

,,,,, ,100 ,107,108 ,95 ,93 :91 :89 :80 ,76 ,72 

,196 ,19% 2 80 ,172,176 ,167,170 ,49,150.151: 

2% ,252 ,230 ,227 2200 (22% ,224 ,223 ,220 ,211 200 2052 

2 ,327 ,325 ,308 ,406 ,24 ,288 ,\/ 283 ,4 271 ,270 ,264 ,260 

,380 ,369 ,461,468 ,356 ,349 :343 ,342 ,340 :338 :337 :335 
5 :33 :432 ,421 ,418 ,414 ,408 ,403 ,396 :392 :390 ,380 :394 = 
,14 :505 :494 ,490 ,489 .457 :477 :475 :475 :474 :453 :442 .436 
2 .559 :553 :550 :546 :545 :541 ,536 :531 :530 :526 :519 ;517 
2 ,608 ,60 ,606 ,602 ,601 ,593 ,590 :587 :584 :575 :573 :564 

 613, 616,648, 650 2, 651, 6%9'ק, 666, 678, 680 ; ץקתגתוס

,270 2 ,211 ,200 ,204 ,201 ,182 ,171,178 ,158 30 ,128 

 תבילשורי 6,



 64. אזצ

 גח תא גחל ולעי אל רשא שיוגה לכ זראטחו

 סוסה תולצמ לע קדיה' אוהה שכב : זרוכסה 0

 שכיקרזמכ הוהי תיבב תוריפה היהו הוהיל שדק

 הדוהיבו שכלשוריב ריס לכ היהו : חבזמה ינפל 21
 וחקלו שכיחבזה לכ ואבו תרואבצ קדוהיל שדק
 זריבב דוע ינענכ קריהי אלו םשכהב ולשבו שכהמ

 ! אוהה זכויב תואבצ ;דוהי

 6 ג. אזטי 2-4 2

 הנש ידמ ולעו שלשורי לע שיאבה שיוגה לכמ
 תא גחלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל קדנשב
 17 תוחפשמ תאמ הלעי אל רשא היהו : תוכפה גח
 תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל טכלשורי לא ץראה
 18 זכירצמ תחפשמ שאו : ששגה היהי טכהילע אלו
 הפגמה היהת שכהילע אלו האב אלו הלעת אל
 גחל ולעי אל רשא ושכיוגה תא קדוהי ףגי רשא

 1) םםירצמ תאטח היהת תראז |: תרוכסה גח זרא

42 

 ב 14 - ₪ 5 071 0 אפ .

52 :253 6 ,228 ,226 ,22% ,224 ,201,221 ,182,106 ,178,181 

 260, 264, 271 4, 288, 204, 200, 665 --- זמגזַפ. 486. לכ 0

 םבימעה לכ 136,172, דג, 251 -- םכימעה 666. | אל 2

 ולעי --' ; 4. = בוחל 7% 196: 221: 244, 253; 5%

 260, 264, 94, 4 גה -- (10) -- הפנמה | 190. | ירבסה

 109, 260, 264 -- תוכוקה 4, 17, 96, 112,126. 4

,541 ,490 ,467 ,420 ;384 :149 ,130 ,126 ,17 . .20 .19 

 1. תראזו 19,30, 76, 80, 93, 100,151, 0, 1 222 220 ג

 !סז6 82. | םכירצמ טופ 109. אל 1.89.  גוחל
 223: 244, 245, 4 תרוכופה 4, 96, 112, 154, 258, 678--ו ,

.77 

 20. היהי , 82 -- היהת 201." = לע 17 - 5% 136 -- לכ 6

 170,181, 221, 184, 650 2,11- ע !0ק.ז48 :4ז. | תרלצמ

 223, קזוזמס 128 -- תוליצמ 4,189. 109, 154, 4

 260, 264, 204, 650 2, 11, 678 -- ת-רליצמ 06, 196, 2%8, 484 ---

 תוליפמ 111 -- קעגעוס תולסמ 178 -- תולאמ 125. | סופה קזותס

 תוסה 136. | שדוק 125,223,245,678. | תריסה 23, 10 86

 80,100, 126,154,155, 191, 223, 253, 258, 266, 1%4-- תריסה לכ

 1 תיבב קצומס תיב + םםיקרזמב .

 21. ריפ -- ריפה 109. | | םכלשוריב 00,140. 130 -- םכילשוריב

 72:95. 245. | הרדוהיבו 80. | שדוק 204,678. | הוהיל 6.
 תואבצ 1%--ו ; 80.  םכיחבוזה 112, 125,170"

 וחקלו -- וחקלו הוהי וחקלו 2. | םכהמ וחקלו טו: 80. | ולשבו ₪.
 14. 2 --ולשכו 100, קס 24%.  דוע , 680. | תיב 182, קזומס

 294.  תואבצ -- םכלשוריב תואבצ 4.

 (0 א קיו

 הניארת סםכיניעו + שלוע דע קדוהי שכעז רשא
 ןב ! לארשי לובגל לעמ הוהי לדגי ורמאת םכתאו
 ידובכ קדיא ינא בא םכאו וינדא דבעו בא דבכי
 תואבצ הוהי רמא יארומ היא ינא שכינודא םכאו
 תא וניזב המב שתרמאו ימש יזוב שינהכה שכל

 שכתרמאו לאגמ כחל יחבזמ לע זכישיגמ : ךמש 7
 ! אוה הזבנ קדוהי ןחלש שככרמאב ךונלאג המב

 "ו

 רמחהו 80,269. | המהבה , 80 -- המהב 1 -- 06 המהיבה 4.

 היהת 2, 30, 80, 93: 96. 149,150, 151,196, 244, 246, 252,
 690 ; גטמ6 20ז:. | תנחמב 294. | הפגמב 1, 40, 80, 83, 72
 181,198 225, 204: 184, 678, 680 ; קוותוס 72) 136: םטמסמס 3

 טנ6:טז 76, 0.
 16. לכ -- לכמ 1. |  רתנה ₪.

 גק. 14 91 -- לעו 109 -- ולעי 2. תווחתשהל 100,112,

 150,170, 384,678.  ךלמל לע 19. | גוהלו 50, 72 2
066 ; 678 ,184 ,251 :244 :196 ,170 ,139 ,125,136 

 תבסה 223, 230, 253, 260, 264 -- תוכופה 112, 678 -- תכופה

 15 16,17. תרואבצ -- (15) - - גלו , 4
 4 גלו 46 8תסתמ 030105 טק. 1465. 2

 17. רשא -- רשא לכ 154 --רשא אא 128. | הלעי 24.
 תאמ , 30 - לעמ 173 -- א !0ק.1485 7.  תחפשמ

,253,258 ,243 ,223 ,182 ,151 ,150 ,136 ,126 113 ,93 ,83 ,80 

 264, 270, 204, 384: ץננתתס 128 -- תוחפשממ 0. םבילשורי 2

 ף6. | תווחתשהל :1%0,12,12%. אל 130,150,204.  םכהילעו
 14 היהי קצונמס ויהי

 18. םבאו קזוחס םכא 294 -- תא 109 -- תאו 666. | תוחפשמ
 96,109.  הלעת אל םכירצמ האב אלו < 29. | םכירצמ , זז.
 אל 1% 128 -- אלו 10. | אלו האב ,175,56. | םבהילע אלו -
 תכהילעו 624. = אלו 2", 1, 80, 126,536 -- | , 601.  היהת , 4

 -- היהי 89 -- הת טק. 18. ףוגי 50,109 6
 196, 226, 246; 204, 384, 678 ; 1066 96. | םכיוגה לכ 23,

5 95,100,111,112,145,150,151,155.160 :93:94 ,82 

 םבילשורי 96. | ולעו -- ול

 אה
 1 !יכאלמ דיב רארשי ירא ;קדוהי רבד אשמ
 2 ונתבהא המב םשכתרמאו הוהי רמא שככתא יתבהא
 ; בקעי תא בהאו הוהי םכאנ בקעיל ושע חא אולה
 3 תאו קדממש וירה תא זכישאו יתאנש ושע תאו
 4 ונששר זשכודא רמאת יכ :רבדמ תונתל ותלחנ
 המה תואבצ הוהי רמא הכ תוברח הנבנו בושנו
 זכעהו העשר לובג שכהל וארקו סורהא ינאו ונבי

 ל תג הז תפס 0 א.

 5. הנארת 10ֶק, 108, 100, 170, 253,258, 260, 264. םכתאו 8

 גדל. | ורמאת \ 201 -- ,  100.  ,ל)בגל קתעבס לובגה 141 =

 לובג 76. 4.
 6. ןב -- ןכ 80. = וינודא 6

 4: 23: 50, 05.96, 102, 107,120,150,15ז,104,178,ז91, 4

 224, 246, 204, 384: קצנגס . ינא 1", 6. היא \ 253 --

 א קמתמס י 3.  ינא - - ידובכ , 109.  ידבַכ 2,18. 560 6

 196. | םכאו 2"--! 93; 201,  םכינודא , 139 -- ו

 23: 20; 30; 50, 60, 72, 76, 80, 82, 91, 93: 95: 99; 102, 106, זס7,

1% ,.141,144.149 ,140,116 ,126 ,110,125 ,108 

229 (270 ,258 ,252 ,244 ,243 :191,196 ,182 ,178 ,176,177 ,173 

 204,394 --ינדא זנו.  ינא 27.120,170.- - יארמ

 126, 178. 243, 3%4- | תואבצ הוהי רמא , 19. | שככל -- ןבכל 8,
 ווז,150 196 ג קממס 3,171. | 'זב 4, 30,50,76, 92,ס1) זס

 136,141, 170, 172, 177, 243, 246, 253. 255, 204 -- 'זוב 120.
 תרא ,0,-

 ל. םבישגמ פז. = יחבומ , 170. | לאוגמ ג 19.,17, 30, 2

 83: 91, 93: 95: 96: 102, 107, 108,10ֶס, 110, זז, 12, 126, 0

,2430 220 ,224 :195 2 168,170 :155 ,116 

 2453 251: 252, 259, 260; 264, 204, 384 ; קע!תוס 1. ןחלוש

,112 

 תכאו ז" (טק.140 130--ו,

 1. רבד אשמ 11 תג]סמכ. 224. - אשמ טסא תופ)סז) 65 סזת48 ;

 120 - תה 0]14ז < 1, 2, 3: 4. 24: 67, 82, 803
 126,128,130, 141, 144, 200, 270, 289 -- \ 72, 258 -- יחיו 5

 פא הוהי ₪ הוהי לא 7. הוהי ,

 2, זרבהא 18. | םככתא \ 50,223. רמא -- םנאנ 9.
 הוהי 4- המב , 201 -- המכ 0. אלה 2: 4% 17: 19 59

.90 :95 :93 :80 :83 :82 :80 ,70 ,72 ,60 50 40 ,20 
2 170 ,198 ,154 ,150 ,141 ,136 ,126,120 52 ,10 

,253 ,252 ,251 ,240 :245 ,244 ,224 ,196 7-2 
 טק. 28[. 139 -- ב 0.145 1-- בקעיל תא גֶדָּג. | הוהי 2% 4- 204,384. חא קמפ ךא 107.  ושע --ו !טק.ו4 204 בקעיל

 בהואו 112, 5.
 2. יתאנש -- 'ג 5. וירה , 85 -- וירה ברה 107. |  זראו

 ותלחנ -- ותלחנו 5-
 4. יב ס8 140 -- 'כ] 76 -- םבא 181. | רמאתת + ונששור

 19, 60, 72,965. 1991292 16 ; (ס60 4. בושנו - נ , 0.
 תוברח --ר (סוו6 נ 154 -- ! ; 80 84. | תואבצ - - הכ ,-
 רמא -- רמאת 17. | סרהא 2, 20, 30, 50, 76, 82, 89, 5

,,,, ,,107,108,111,126,150,151,54 
 242: 244, 22; 253: 270: 94: 284 ; 1סז 141 -- 1066 םכירהא 0.

 ארקו 4. | םכעה 4 קזופמוס 17 הוהי 2%-- בוהי
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 אל שא :כינהכה תאזה הוצמה שככילא התעו

 ימשל דובכ תתל בל לע ומישת אל כאו ועמשת
 הקרראמה תא סככב יתחלשו תרואבצ קדוה! רמא

 שככניא יכ קדיתורא םכגו שככיתוכרב תא יתוראו

 יתירזו ערזה תא םככל רעג יננה !בל לע םימש 3
 : וילא שככתא אשנו זככיגח שרפ זככינפ לע שרפ

 תראזה קדוצמה תא םככילא יתחלש יכ שכתעדיו 4
 יתירב + תואבצ הוהי רמא יול תא יתירב תויהל

 קצרומ ול שכנתאו םכולשהו םכייחה ותא קרתיה

 התיה תמא תרות :אוה תחנ ימש ינפמו ינארייו 6

 רושימבו סכולשב ויתפשב אצמנ אל הלועו והיפב

 ןהכ יתפש יכ |: ןועמ בישה םכיברו יתא ךלה ל
 הוהי ךאלמ יכ והיפמ ושקבי הרותו תעד ורמשי

 םשכתלשכה ךרדה ןמ שכסתרפ שתאו : אוה תואבצ 8

 ! תואבצ הוהי רמא יולה תירב םתחש הרותב םיבר

 שכעה לכל םכילפשו זכיזבנ שככתא יתתנ ינא כגו 0

 טכיאשנו יכרד תרא שירמש םכניא רשא יפכ

> 

8 4 1. )0 1. 

 8 חספ ושיגת יכו ער ןיא חבזל רוע ןושיגת יכו

 וא ךצריה ךתחפל נ והבירקה ער ןיא קדלחו
 9 אנ ולח התעו : תואבצ הוהי רמא ךינפ אשיה
 כמ אשיה תאז קדתיה ככדימ וננחיו לא ינפ
 10 רגסיו שכב םג ימ + תואבצ קזרוהי רמא זכינפ
 ץפח יל ןיא שכנח יחבזמ וריאת קולו םכיתלד
 קרצרא צל קדחנמו תרואבצ קדוהי רמא שסכב
 זז ימש לודג ואובמ דעו שמש חרזממ יכ : ססכדימ
 = ץדחנמו ימשל שגמ רטקמ כוקמ רכבו יוגב
 : תואבצ הוהי רמא וםכיוגב ימש לודג יכ הרוהט
 12 לאגמ הוהי ןחלש שככרמאב ותא שיללחמ םכתאו

 14 האלתמ הנה שתרמאו : ולכא הזבנ ובינו אוה
 לוזג סכסתאבהו תואבצ הוהי רמא ותוא שכתחפהו
 קדחנמה תא שתאבהו הלוחה תאו חספה תאו
 ז4 לכונ רוראו :  הוהי רמא םככדימ התוא הצראה
 יכ ינהאל תרחשמ חבזו רדנו רכז ורדעב שיו
 תגרונ ימשו תרואבצ קדוהי רמא ינא 'רודג ךלמ
 ! יוגב

 שב 7 8 יתימ 6 יס א 4

 294: 384, 601, 602, 6066 ; 06 04 -- תאא 4

 תאו 2"-- 0,
 תספה - 5

 הלוחה 0. 7 139--'.

113 (46,, 100,110 (% ,107 ,9( 822 :30 :27 ;4 :2 

 170: 243,251, 258, 260, 270, 394: קזותוס 7 =רתאבהו 2"

 -- םכתאבהו הלועה תאו 129.  הצראה קנותס הצראו 2 -- יריה

 הצראה התוא , 126 -- טק. 25 139 -- ו 7 20: 0

 50: 72, 76, 80, 82, 80, 03, 94, 96, 106, 107, 108, זז, 1265; 9

29 ,223 1 2 158,170 ,154 ,151 ,129,141 

 253: 258, 260, 264, 293, 204, 384 ; קצותמס 177 -- םכתוא קענתס

 3 - םכתא 136,150: קחמגס 95. | תואבצ הוהי 00 177.

 14. רוראו [טק.:95 82 -- רורא 196. | לכנ 170, 226 -- לבונ

 109.  ורדעב ץזנומס ורזעב 95. | רכז , 30, 224. | רדנו , 119--

 רדונו 1, 10, 50, 80,902, 006 5% 109,112 11 22

 224: 245, 250, 252, 260,271, % 202 ; קזומס 82 -- דודנו קצונתוס

 2 -- דדנו 279, קווגס 244. הבוז 1, 50, 93:96, 0%

 109,112,172, 181, 196, 245,260,270,271% 202 : קענתתס

 ינדאל תחשמ -- תחשמ הוהיל 253. | .תחשמ 6 החשמ 0.

 ינדאל -- הוהיל 1:4 17: 30, 50, 72, 80, 82, 80; 94 95, 06, 07,
1 1689 ,158 :154 ,150 (%480,, ,"1 

24 ,240,251 :245 4 ,243 ,242 ,227 ,22% ,223 ,201 ,182,106 

 258; 260, 264, 271, 278, 288, 204, 400, 384, 601, 6 רמא.

 תואבצ חוהי , 125.  רמא ,129.  תואבצ -- ת , זס

 1. הוצמה קזגמס הוצמב ףפ -- ו

 םכינהכל :

 2. םכא -- םכאו 150, 154,

 -- ו 89: אל 2%, 79: 92
 -- הרואמה 196 -- ראמה 7.

 תא 27228

 תראזה , 4

 אל םכאו -- אלו 1. | םבאו
 תא ז" 30. | הריאמה ף6,1וגצ

 יתראו 95, 197, 109, 4.

 םככתכרב 40 -- | \ 1: 2,4, 80, 99, 102,107,100, |

 110,129.141,150,151,175.176,195, 246, 294: תומס ףֶס --

 םככ \ 29 -- םכהיתוכרב 158, 244, 260 ; קעוזהס 89 -- םככינב 6

 םכגו -- ג 10166 2 4 היתרא 76 1

 3. רעונ 19ְס,112,120,136, 144,155, 170, 196, 244, 26,
 שככל תטגס םככב 201. יתיריזו 50: 154,178, 224, 268, 260,

 270 -- יתריזו 18 -- תירוו 100,129. | שרפ 1" ₪36 96. | לע
 שרפ םככינפ , 89,181. | םככיגח לע )6. | םכּכתא , 223. | וילא

.2 06) ( 26 ,112. -- 

 4. יתחלש , 89. | תא 1% 29, 107 --לכ תא 0.
 הוהי ,

 5. םכנתאו -- ןתאו 129. | ארומב 80. | ינאריו 17, 30, 50, 6
6 ,14 ,150 ,29 1 2 ,111 ,100 ,108 ,95 :3 ,82 ,80 

: 601 ,484 ,270 ,264 ,260 ,238 ,249 ,244 ,2433 ,227 ,225 ,196 ,177 

 קוחס 141 -- ינואריו 4 -- ינואר"ו 1, ינפזכו טק. זג- 0

 -- ! . 95: 109, 150; 243, 4 תחינ 19 -- תחמ 7.

 6. התיה , 6. הלועו ה םכולשב , 181 -- 288 82 -

 ו,182. | ךלה רושימבו [סעש 51: 171. | רשימבו 2%0 --ל ,
 170- יתא ; 95: 4-

 7. תעדו 6. תרותו קזנתוס 5. םכהיפמ 36.

 8. םכיבר לע 182. תירב תא ף6. יול 180.  רמא לגג 1.

 אוה הוהי 8ִפ. = 208 תואבצ :6קטוטםוטז תירב - - ( 7 ) -- םכתאו 0.

 יול תא , 6.

 | קצומס כ 20.

 8. יבו 1-4 ןושיגת ---י \ 1, 20, 102, 120,

5%, [-- 602,059 ,100"1 ,20 ,288 ,286 :24 :279 :270 .269 :2%4 
 271 ב.  חובול 112,195,196, 260, 271 4. | ושיגת - - ןיא 6
 ער --- - כו 180,188. - ושיגת --י , 126 -- ןושיגת 182

 1סְק,ןוז, 150, 182,196, 201,224,252.  הספ--ה !טעפ ס
 הלוחו 17, 29: 76; 95: 96. 99: 106 ,+,890

.4 271 ,260 ,264 ,200 ,28 :252 ;252 ,21 ,246 170,176 ,50 

 204% קזותס 128 -- הלוח וא 384 -- קוגוס הלוח 1. | הבירקה

 164--' 4177.  ךתהפל 98 180 -- רמא ךתחפל 96.

 -רואבצ ,65-
 ף. 60 ,72 התעו -- התעו םכג ימ

 ונחיו - - אנ , 80. | אנ , 109,150 -- אנ ר 10. | וננחיו -- ל ,%
 פנחס ף9 -- וננוהיו 50, 2 196 -- ונינחיו 1. = תאז - 1 . 136 -
 שככל תאז 150, 253, 260, 264, 384.  םככמ אשיה -- םככמא שיה
 80. | אשיה ₪ק.148 144 -- שיה טק.1ג 113.  םככמ -- כ קו

 146. 4- תרואבצ ,
 10. (001מ. 15 4 %פ רו

 שכבב 1% 0766 םכככ 107. | רוגסיו 112, 125, 136, 178, 26)--1
 494. אלו -- ילו 280 --1 , 182. | יחבזמ לע 120,258.  םככב

 ץפחה < תרואבצ , 1 אל ,.

 זז. י'כ ₪6 וכ 82.  שמשא ף6. דעו -- ו , 20; 95: 224, +
 ואבמ 4, 29: 30: 50: 22 76, 80, 82, )1, 10ְק, 108, 100, זז 10
 155, 170,177,178.195.196,223, 243,258, 184. -- -- םביונב
 ימשל 182. .לפפו =-.ב 7. וקמ -- החנמ 18. | רטקמ ,

 1סָד -- רטקומ 50,112, 120, 116,181, 244, 4- שגמו 4,

 3 196, 201, 24%: 184 -- שגומו 120, 4)2 -- שבגוכ 2

 116 -- שקמ 0. החנמ 4, 18, 2 109, 120 16 2010

 245,294: 194. - הרהמ 108,150, 160, 168, 172,242, 270, 4.

 12. םכתאו -- םכתרמאו 100. | םביללחמ -- 2 252-- 7
 196. ותוא 24, 60, 67, 94, 99 1. ,,,,,,+?
 1ף1,155,168,175,176, 191: 253. 260, 271, 278, 200, 202, 10071'

 -- תא 10,196 : ץ166ש 96 -- 'תוא קענמס 125 -- ו 1

 204.  ןהלוש 112,120.  הוהי -- ינדא 67,
2600 ,252 ,20 ,210 ,11 ,180 ,177 ,175 ,155,160 ,144,145 ,126 

 271 ג, 278, 288, 200, 400 1, 601, 602 ; (סו6 82. | לאוגמ 1, 2
,10810 ,107 ,106 ,102 ,96 :93 ,60 ;50 ,30 4 

,244 ,224 ,778,181,191,196 ,172,173 ,36.149:151.170: 

 250, 258 : ץנותוס 82 -- הזבנ 18 -- גת. ג. 154. | אוה -%6,, 

 ובינו , 80, 384: 106 644 -- * \ 4, 168, 170, 369, 488, 494, 6

 -- ובונו 442. | הזבינ 96 -- ז םנגתס נ
 ז 4. ותוא --- ותא 1: 2, 4, 17, 21: 20, 10, 50, 72, 82, 91, 93: 42

 5 96, 106, 107, 108, 10: 110, זנו, 126, 126128, 120 0
 4% זז 168, 170, 172,175,176, 177, 178, 182,195, 221: 2

 245, 253, 258, 260, 264, 270, 271, 283, 286, 204, 184 ; קזווחס 0
 - יתוא 300, 68 'ת -- ותא לאוגמ 80. | תואבצ הוהי רמא , 7.
 םכתאבהו 1%-- ת טק. 185 129 -- םביתאבהו 6. ₪ - -ילוג

 םכתאבהו ,180,182.  לוזג ₪ק. 1885 246 -- לודג קזוומס 0.
 תראו 1%-- ו \ 2, 3, 23: 50, 72, 70, 80, 82, 80, )5, 96, 100, 10
2010 ,196,198 ,101 ,160,17%,178 :155:158 :154 :150 ,136,139 

270 ,200 ,258 ,2%3 ,2%1 ,2%0 ,24% ,244 ,227 ,225 ,224 :223 



600. 1. 

 אובי שכאתפו ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלש יננה 1
 ךאלמו םכישקבמ שתא רשא ןודאה ולכיה 'רא
 קדוהי רמא אב הנה סכיצפה שכתא רשא תירבה

 דמעה ימו .ואוב שוי תא לכלכמ ימו + תואבצ 2
 : םשכיפסבכמ תירבכו ףרצמ שאכ אוה יכ ותוארהב

 קקזו יול ינב תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו 3

 קדחנמ ישיגמ קדוהיל .ויהו ףסככו בהזכ שכתא
 עכלשוריו הדוה* תחנמ הוהיל הברעו ! קדקדצב 4
 שככילא יתברקו : תוינמדק םכינשכו זכלוע ימיכ 5

 םכיפאנמבו סכיפשכמב רהממ דע יתייהו טפשמל

 קרנמלא ריכש רכש יקשעבו רקשל םכיעבשנבו

 ; תואבצ קדוהי רמא ינוארי אלו רג יטמו םכותיו
 תצל בקע! ינב סכתאו יתינש צל קדוה ינא יכ 6

 קצלו יקחמ כתרפ שככיתבא ימימל |: שתילכ

 הוהי רמא ככילא הרבושאו ילא ובוש שכתרמש

 לטכדא עבקיה |: בושנ קדמב שכתרמאו [רואבצ 8

 קרמב סכתרמאו יתא םפיעבק סשתא יכ שיהלא

 עכתא קרראמב |! קדמורתהו רשעמה ךונעבק 9

 תא ואיבה :ולכ יוגה שכיעבק שכתא יתאו סכיראנ 6

 יתיבב ףרט יהיו רצואה ריב לא רשעמה רב

 1 44 א ₪ 1.

 זס לא אולה ונלכל דחא בא אולה ! הרותב םכינפ
 תירב ללחל ויחאב שיא דגבנ עודמ ונארב דחא

 11 לארשיב התשענ הבעותו הדוה' הדגב :וניתבא
 בהא רשא הוהי שדק הדוהי ללח יכ םכלשוריבו
 ז2 רשא שיאל ;דוה' זררכ* :רכנ לא קרב 'דעבו

 הוהיל החנמ שיגמו בקעי ילהאמ הנעו רע הנשעי
 14 תרא קדעמד תוסכ ושעת תינש תאזו : תואבצ

 החנמה לא תונפ דוע ןיאמ הקנאו יכב הוהי חבזמ
 14 יכ לע המ לע שכתרמאו : שכדימ ןוצר תחקלו

 התא רשא ךירוענ תרשא ןיבו ךניב דיעה קדוהי
 ז5 אלו : ךתירב תשאו ךתרבח איהו הב קדתדגב
 ערז שקבמ דחאה המו ול חור ראשו השע דחא

 לא ךירוענ תשאבו שכחורב שכתרמשנו םכיהלא
 16 לארשי יהלא הוהי רמא חלש אנש יכ : דגבי

 סתרמשנו תואבצ הוהי רמא ושובל לע סמח הסכו
 17 זככירבדב הוהי שכתעגוה :ודגבת אלו םככחורב
 ער ;רשע לכ שכרמאב ונעגוה הדמב שכתרמאו

 יהלא היא וא ץפח אוה םשכהבו ;דוהי יניעב בוט
 : טפשמה

 צג תש א א

 243, 952, 258, 260, 264 קונוס 82 -- םביאתפו 45. אובי , 3

142 .0,112,126 ,6 ,80 ,82 ,72 ,30 ,20 7.2240 -- 

,3 :252 :249 3 ,224 ,172,176,178,182 ,168 ,158 ,154 ,150 

 258, 260: 264, 260, 271,284. | ןראה 230243, 1 הוה וב

 יננה 198 תמגזפב תרואבצ , 4

 2. לבלבי 17. ואב 2.4, 9 149 5 15 16 18% 22

 243, 22, 2%8, 200, 264 -- אב 4. דמועה 89, 93,112, 8

 178, 195, 26) -- דימעה 5. ותארהב 1, 2,3,17, 23,200
.139 2, ,101 ,100 ,96 ,94 ,1 ,80 ,82 

 172,173:175.176,182:195: 241.2409,252: קנתס 200. שאב

 112,150. תירובכו 3, 120, 150,178, 2 253: 258, 260, 2600

 271 4 -- קננמס תירובבו 72 -- * ,

 2:3. ףרצמ - - תירבכו , 7.

 3. ףירצמ 96. | רהישו 182. | קקיו 4,182. | םכתוא 91

 923:99:102,112,113,168,2%3,6%02, | בהוב 150, קזנתס 4

 ףסכבו 150, קגמס 128 -- ףסכו 4,126 -- , 660 2. | ישנמ 2
 -- ישוגמ 6. הקדצבו 72 -- ב טק. 13 4

 4. החנמ 4. 93:96. | הדוהי ; 93. = תינמדק 3: 67,

 144, 168, 210, 242, 250 -- תוינומדק 4, 82, 89, < 6 1

,202 1 ,260 ,28 ,249 ,246 245 :223 ,182 ,172 

 5. טפשמל --טפשמב 294.  יתיהו 195. םםיפשכמב םביפאנמב ₪

 20. =ביפאנמבו -- םכיפאנבו םככפאנמבו 2 םביעבשנבו --

 ימשב םביעבשנבו 4, 17, 23, 72, 96, 149, 173, 182, 224, 6 2409
 250, 260: 271 4, 28 4, 288, 00, 602,60 2 -- 12.900. ימשב

 252 -- ימשל םביעבשנבו 228 -- ימש םכיעבשנבו 150. | יקַשועַבְו

 93: 112, 224, 260,272. | הנמלאו 145,150,182. םכתי 1%

 הטמו 126,150, 253,260 ; קצנגס 1. אלו -- ,%

 224, 9. ינארי 182, 245, 258, 2600 41.

 6. ינא -- ינא הנה 96. | הוהי \ 223. = יתאנש 6. בקעי ---

 לארשי 172,175. | אל 2.3182. םכתלפ סמ, 93: 94 -- םביתילב
1 

 7. םבכיתובא 1,96, 102, 112,11ג,126, 130, 149. 172,

 245: 252.  יקוחמ ב, 112, 224, 253 0 06 24%.  םכתרמש , 2

 -- םכתעמש 4 וביש קווזתס יבוש 150 -- ובוש םכתא 0
 בושאו 94,

 8. םכיעבוק 96,112, 178, 182, 22ג,26,24%): קעותמס

 יתא , 223 -- 'תוא 96, 112, 2 9)26.  המב א 224. ךינעבה 6.

 9. םכיראנ --י ; 96. | יתואו 96, 24. םכיעבוק 6%

 112,150, 269,24%. | ולוכ 154 -- הלכ 4, 17, 72

 224, 220, 228, 253, 258, 260, 264, 271 /., 288, 601 ; תומס 17

 10. לכ 2.  רשעאה 96. | לא -- תא 06 1%0;03.  יתבב

 99 -- ותיבב 650 2. | ינונחב 10%. | תאזכ 24 תואבצ 2

 80. חתפא 96. תא 182."2. תברא 2, 1%4, 22%--- תובורא

 1:4: 93, 96, 112, 126 -- תיברא יתקרהו 1:7, 20, 126 4

 195; 262, 284, 0. 659 -- יתוקירהו 1 90, 25 6 100, 101, 2

 175, 178, 223: 245, 25%, 264, 4)2--'תוקרהו 2, 253. דע קנווס

 לע 75. יךילב--ידלב 210 -- ידילב 141,158, 171.  ילב- 4

 9. יכנא 1,112. | םכעה -- םכימעה 23, 20, 96, 180, 182, 260 :

 קונננס 250 ; 10116 4- םכירמוש 96, 112, 4 קדרה =
 [-רא אא 14. - םםיאשונו 112, ,

 10. אולה 17-- ו, 2: 4, 17: 20: 30: 72, 80, 03, 06,126. 12

0% ,258 ,252,263 ,24% ,224 ,182 ,176,178 52 ,10,154 

 264 : קזנתס 4: ונלוכל 93- אולה 27-- ו \ 2: 4: 17: 29 2

4 175,170 ,154,172 ,150 ,141 ,126,128 2 ,72 

 182, 224, 245, 252, 253, 258, 260, 264. | לא -- לכ .
 דא - = ונלכל , 145. = ,עודמא 91. דוגבב 8
 תירב תא 96,154.  וניתבא -- וניהלא 210 -- וניתבא וניהלא 7
 --- וניתובא 12 22 2 92: 96: 99, 101, 102, 112, 130,149: 1
 182, 246, 2%2, 258, 260, 264, 260, 271 4 -- קנווס םבכיתובא .

 זז. הבעתו 4.  םבילשוהיבו 96 -- 06 םבילשוריו 0
 קודוהיבו 6. כ שדוק 245 -- שדק תא 2

 תרב -- תיב 4

 12. תירכי 182. | הוהי ,:סס. | רע קחעס דע 99. - הנועו

 2, 17, 23: 99 2 96, זסז,102,112, 120,130, 140,150 2

 ו 1% 182, 210, 2212 230, 210. 219, 2102080202 20

 269, 260, 264, 200, 271 4, 650 2: קנותס 82, 141 -- קתומס
 הנשו 72. - ילהאמ ₪ יהלאמ 650 2. | שיגמו -- ש טק, 46 ֶס

 .- שרגמו 6. החנמ קענתס החוזמ
 13. ושעת קונוס השעת 82 -- ושעת רשא 130. | תא 6.
 הקנאו ₪ הנקאו 148. | תונפ !סעוש הנפ %. | תחקלו -- ת 6.

 14. לע 2%--לע% 72. | ריעה חוהי 06 הוחי דיעה 4.
 דיעה -- ' \ 245. | רשא קממס תשא 7. תדגב'ז; 20:82, 01

 93: 90. 0% 158, 22%, 228, 253, 2%8, 200, 271, 200 -- תדגבו

 17. הב ,182. | אוהו 217,178. ךתריבח 126. 0 ךתירב --
 ךתירב ךרוענ 126 -- ךירוענ 201. = ךתירב --(6) --רשא ,5-
 6. אל 82,607. - השע -- התשע 392. | חור--ר טק[
 140 -- . 355 -- חורו 606. | ול --וב 466. | שקבמ א ג. א ערז

 -- ערז תיחשהל 30. | םכתדמשנו 524. | םככחורב -- םכ
 -- םככחורב לכמ 355. | תשאבו --ב , 408 | לא < אל -.

 דוגבי 2,101,112,1ף0:; קחעמ 82,128 -- דגבת 149,182,

 466: 471: 524: 576. 584, 6 -- דוגבת 145, 06
 16,16. ודגבת - - (20) -- תשאבו 1.

 16. ושבל 29,82: | היהי 2,126. | אלו ₪ לאו 14+ 3.
 ודוגבת 112. 245 -- 3. 159-- ודגבת 7.

 17. שבתעגה 4. | םככירבידב 260 --* , 96. = ונענוה --- ךונענוה

 182, תטתס 180. | םבכרמואב 96 -- םכ , 101 -- םככרמאכ 2.
 השוע ז7,112,249 -- שע 72:96,145, 150,224: קתוס 154--
 ה 2.145 93- ער ,30,176. | ביש יניעב < 17. | םבהבו --

 א םבהבו וא ,\ 190, 180, 2. יהלא -י
 טפשמה ,%-

 1. יכאלמ חלש יננה קונוס ךאלמ חלש יכנא הנה 597. | חלוש
 253,269.  םביבאלמ 327. | הנפו -- הנפי יב 612. | אינפל 7.
 םכואתפו 1; 3; 17: 30; 72, 89: 1,931 113,154: 155 4



6. 1. 5 

 : ודבע אול רשאל םשיהלא דבע ןיב עשרל
 זכידז לכ יהו רונתכ רעב יב םויה קדנה יכ 9

 תנבה ויה שכתא טהלו שק קדעשר קרשע לכו
 שרש םשכהל בזעי צל רשא זרואבצ קדוהי רמא

 קרקדצ שמש ימש יאר" שכל קדחרזו : ףנעו
 : קברמ ילגעכ סכתשפו םכתאציו היפנכב אפרמו

 זרופכ קרחת רפא ויהי יכ םיעשר שתוסעו
 : תואבצ הוהי רמא השע ינא רשא זכויב םשכילגר

 ברחב ותוא יתיוצ רשא ירבע קדשמ תרות ורכז
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,210 0 ,102,206 ,188 ,178 ,175,176 ,173 ,164,170 ,156 :155 

 224, 225, 211,219, 240, 24%, 251, 255, 266,268 ; קתותס 4:

 !סצז6 82 -- חושו 180, 216, 250 ; (סוצט 188--חשו 242.  לפנו , 6

 וימצעב ז, 2, 4, 19: 37: 3%: 43: 73: 74: 92: 94: 97, 101, 117,
20,6 ,204 ,172,188 ,170 ,150,158 :144 ,139 ,125,128:133 

 219, 220, 224, 235, 249, 2%5 -- תומוצעב קזותס 3%. | םכיאכ ליח

 73:128,1ָגָנ -- םכיאכליח 74, 173 -- םםיאכ לחלחל
 259, 271 4, 283 4, 659'ק -- םכיאבלה 97, 28% ; קזנומס

 11. רמא -- לבנ רמא ג.  ריתסת 3,997, -- דיתפה 9.
 האר לב לב קזומס לכ 7. חצנל -- הלפ 4

 12. לא הוהי המוק לט קב. = ךידי 1, 2.4: 19: 35: 37. 40, +1,
 73: 74,706, 82.92. 93. 97. 99,101, ב7.039,1500586
;5 ,252 ,246 ,224 ,220 ,210 ,206,210 ,173,176,178 ,172 ,170 

 קזותס 3 ; (סזז6 130 ; תטחס 208. לא 2"-- לאו 1%6 -- לע 2%

 םכיונע 1, 19: 35: 37: 39. 40: 74. 59. 93: 97. 99 ,
251 ,252 ,230 ,227 ,226 ,222 ,220 ,206 ,173 ,166 ,164 ;156 

 259,270, 271 4, 659'קַ; קוגתוס 128,158, 224; (0ו00 7

 [םק.ץג. 1.

 13. ץאינ 43: 5. שורדדהת 9,
23%,230,240 ,231 ,164,178 ,160 ,148 ,141 :99 :74 :43 :35 

 14. התאר -- ה . 139 -- התיאר התאר 142 -- התיאר 19 4

.> 1 .97 .92 ,76 ,74 :73 :39 :37 
 21, 227, 249, 2ף1, 260, 270, 275, 21, 2 (סזז6 זסס -- תיאר

,25% ,24% ,222 ,206 ,198 ,102 ,188 ,156 ,93 ;43 :38 ,30 :2 

 266, 664 : ןוז\מגס 201 ; (סזט 4 למע טיבת סעכו < 6,

 תתל ,216. = ךידיב 2, 19: 35: 37, 195, 156, 170, 1780 ָדְס, 2%

 םכיריצח 43 -- םכ , 268 -

0 

 א [גק. עג4 24

4 % 

 19. אל , 93:133 -- טק. 246 76. | ןויבא ןוילע 76. = זרוקתו

 93,186. - םביינע 35.73, ,ָ,,,
 222, 270, 271 8, 284, 286, 65 'ק ; קע!תגס 128, 201 -- |

 24% -- םבי טק. 88 דבאת -- דבאת אל 12

 20. !ועי 19: 30: 35: 38, 39: 73: 74: 765: 94. 97.
 ו 150, 164,170, 102, 216, 210, 220, 224, 226, 227, 240, 250 ;

 +סז:6 119 -- [ 06 | 4 שונא \ 3.
 2ז- התש 5 הוהי , 4. הארומ 206 -- הראומ 117 -

 ארומ 239, 206, 659 1ח חג. 'א םכיקמב 'ה. םכויג < -
 שונא . 175-- 49+

 ז. 1דו6 ק(3[ומטפ 1671 קטנפ 68 88ת08הה כבעפ כ10600ת113: 142, 4

 המל , 3 הוהי ; 99. | דומעת 35, 37. 5%
 170,172, 222, 2%1,2%9.  קחהרב 02,03,99 0 1% 17

 216, 220, 206 ; קזומס 128,142 -- קו (טק, 4 םבלעת

 143.  תותיעל 74. 117: 245 -- תותעב 31 -- -59, 
 2. תוואנב 6. קולדי 153 -- ד 6 ר 73 -- גלדי

 תומיזמב 19: 30: 37:39: 43: 73: 74: 76.93 4
 170, 206, 245, 259 -- קנמס תמוזב - וז . 1-

 2. לליה 73: 74: 97: 133: 245 ; (סת6 117 -- ללח קנס 4

 עשר , 170. | תואת לע -- תואתב 39. | לע , 38,117. | אתואת
 1% ב 6 92: 9 1%

 146, 160, 188,246, ו ץאינ 30: 43, 1506. 5.

 4. הבוגכ 19: 30 35: 38, 74: 92, 97, 117,131, 5
 140, 173, 178, 222, 227 -- הבוגב 71,158 -- קוס הובגב 5

 יי הכנר לדו 2,210, 2200228 2 2727 2855, %

 200, 650 2 ; קזומס לב -- לב ןיא 40. | שורדי 2

 43:73: 101, 148,160, 22%, 240, 245, 255, 274, 288. | ןיאו 1.

 לב -- לוק 27: ויתמזמ 1, 4, 40 2 1ס01,110,131,141,

2 240 ,210 ,226 ,224 ,222 ,210,210 ,102,208 ,188 ,158,178 

 240, 2ףז ; (סחו6 125 -- ויתומיזמ 37, 2%, 43: 74, 21

 148,156, 245 -- !יתמיזמ 2, 30, 39, 73, 1709 7.
 ף. 60. 25%. וליחיכ 76 -- ולחי 283,291. | וכרד , 41 -

 ויברדו 19 -- ויכרד 1: 2, 30 35: 36 37:38. 39: 40, 43.73.74 93.
2 .164 ,158 ,156 ,148 ,137 :33 ,111 ,121 ,17 ,100 ,99 :97 

220 ,235 ,231 ,227 ,222 ,220 ,210 ,216 ,210 ,206 ,201 ,198 ,192 

 240, 245, 240, 21, 252, 20, 266, 270, 271 4, 60 2, 650'ק ;

 קצנתס 94,128,14ז ; סת 82 -- וכרד 228. | תע לכב --לכב תע

 תע 131.  לכב קמותס לעב 76. ךטפשמ וגז. - ודגנ 0.
 ויררצ 1: 2: 4: 37: 39: 40: 42, 43, 73: 93: 97, 101,117,121,

 ז 0, 142, 150, 158, 164, 170,178, 20%, 200, 216, 222, 224, 7.

 251, 201,208 -צ טס, 14 0 םכהב -- ה טק. עא 4

 6, לבנ רמא 205. בלב טט ג. | םומא לב ,134. לב -- לכ
 111, קחתגס 245. טמא 2%3-- ומא | 208. | רודל 30: 35: 0: 9

 40, 41: 73, 74: 59: 92: 93: 94 97, 99. ו
1 ,210 ,208 ,102,206 725 150 2 ,132 

 224, 227, 211: 230: 240, 245, 249, 2%, 266, 268 ; קתנגס

 141,252; (סת6 82. | ךדו , 156 -- רוחו 28. 26: 30:40, 43: 2

,5 97.99.10 :94 :93 :92 :89 :74 
09 ,231 ,227 ,224 ,222 ,210 ,208 ,206 ,192 ,178 ,172 ,170 ,164 

 240, 246: 249, 259, 266. 208 ; קעומוס 3,130, 141, 252 ; 016

 82 -- הלס רדו 142. אל , 133 -- ל 02.
 7. והיפ -- ובלב 24%. | .תמרמ 24% -- תומרמ 37:39: 43: 2
 111,145, 156; 201, 206, ן00 ; תותס 117 -- תומרימ 74-- תמרמו



 214 3 כ 5 \) %. 1

 + רזוע תייה התא ! זכדא ינב ונחבי ויפעפע
 15 = עדו עשר עורז רבש + עשרו ןחבי קידצ קדוהי 5

 ! אצמת לב ועשר שורדת ! ושפנ האנש סמח בהאו
 16 דעו זכלוע ךלמ ;דוהי שא זםכיחפ זכיעשר לע רטמי 6

 : וצראמ שויוג ודבא ! שטסוכ תנמ תופעלז חורו תירפגו
 ג7 הוהי תעמש זכיונע תואה בהא תוקדצ הוהי קידצ יכ 7

 : ךנזא בישקת זבל ןיכת : ומינפ וזחי רשי
 9 ךדו שכותי טפשל

 : ץראה ןמ שונא ץרעל דוע ףיסוי לב קי זז
 : דודל רומזמ | תינימשה לע חצנמל 1

 א כ
 : ךודל חצנמל דיסח רמג יכ קדוהי העישוה 2

 : וכדא ינבמ זכינומא וספ יכ
 יתיסח הוהיב והער תא שיא ורבדי אוש 1

 ישפנל ורמאת ךיא : ורבדי בלו בלב תוקלח תפש
 ! רופצ שככרה ודונ תוקלח יתפש לכ ;דוהי תרכי 4

 2 תשק ןוכרדי וכיעשרה הנה יכ : תולדג תרבדמ ןושל
 רתי לע זכצח וננוכ וננשלל ורמא רשא 5

 ונתא וניתפש ריבגנ

 : ונל ןודא ימ

 סכינויבא תקנאמ .זכיינע דשמ 6

 קדוהי רמאי שכוקא התע

 : ול חיפי עשיב תישא

 תורהט תורמא הוהי תורמא 7

 ! בל ירשיל לפא ומב תוריל

 1 ןוסרהי תותשה יכ
 : לעפ המ קידצ
 4 ושדק לכיהב ;דוהי

 ואסכ םכימשב ;דוהי

 וזחי ויניע

 שח ב ם ן ₪ 6 יז

 208 206 60. !ם10ז םביעשר תובע ץצק קידצ הוהי 7.

 4. 00. 25%. | הוהי 73,76,"1. | םםימשהב 39. | ואסכ--=

 זאסכ ןיכה 74: 93: 97. = ויניע -- יע (טק.146. 128. | וזחי , 419 --

 וארי 62%. | ויפעפעו 17ס -- עפעפע 119. | ונחבי --י סע ו ו

 םכדא ינב \ 2 2 חובק ככ = = 7

 5. עשרו -- ו, 133. - בהואו 10: 35: 43: 74-: 6
 -- ו 30, 92, 117, 188, 201, 259 -- בהוא 4. ישפנ 4

 6. ריטמי 170, !ס86 74. | לע , 156. | תירפונו 30 -- ו קנס

 ג 130. | תפעלז 30--ז קנמס ו 11ז. | ססוכ ז33, קננמס 1

 7. יכ,93. | תוקדצ--ו .30 --קודצ 3%.  רשיו 07,133 ; קזנתתס 4.

 1. חצנמל 7.
 -- תנימשה 4 -- תונימשה 7.

 2. 00. ,5- העאשוה :סצז -- ו , 2.

4 1076 

 3. והער תא --ר ת טק. 42. - תא -- לא 19.30 2
 74.7... 216, 228 ; קזנמס 245,250; תטת6ס 6%

 172. 0 תרפשו 102. | [וקלח 4.
 3: 4. תרוקלח - - (6) -- בלכ ,%

 4. הוהי תרכי , 216. | הוהי ,73,76. | לכ 198. | זרקלח 9.
 ןושלו 228. | תלדג 150, 231 -- תולודנ 19: 35*:

7 ,,, ,33 .92:94:97,117,121,125,13 

240 (2?7 ,224 ,222 ,220 ,210,210 ,208 ,201 ,188,192 ,172,176 

 245, 250, 251, 253, 206, 208, 28% ; קזותס 252 -- תרלודג 4

-249 ,216 ,99 

 5. רשא -- 'שא , 268. = ונינושלל 1, 37, 39.39 97, זז
240,519 :245 (226,227,230 ,220 ,206 ,178 ,148,156 ,132,137 

 2543 (סתו 4 -- וננושלל 2, 4, 10, 30 35: 42: 43:
 ז1ס, 121,125, 130, זנז,155, 158, 172, 173, 175. 176,192, 2,

 224,226, 23, 283 -- ונינשלל 26, ,,% 23% ; קזותגס 7

 171 -- ונושלל 74. | ריבגנ -- ר , 216. | ונתפש 1,

 6. דושמ 4, 19, 30; 39: 40: 73: 74. 92:07. ָ,45
 156, 170,188, 192,206, 216, 24%, 265, 271 44 ; קזומוס 130 ---

 תינמשה 1,76, 252 ; קזומס 2

 וספ --וצפ 7,

 רשמ םכיונע 39. 148, 224: קזנומס 3 -- םבינע

 קנאמ 43. | םכיניבא 4, 210 -- םכינו (טק. ע4. 9- םבוקא התע

 64. גס.  התע --התא 46. | רמאי יכ 99. | הוה 8%.

 ול חיפי , 42. | ול -- וב 4
 7. זרורמא 1"-- תרורמיא 133,198 -- תורמא לכ 40. | הוה
 תורמא ,\ 35. = תרורמא 27-- ו , 131 -- תורמיא 133. | תרורוהט

,1 .97.9 :93 :92 :76 :74 ;73 ;43 :40 :39 ,3% :37 .15:36 :19 
,224,211 ,216 ,206 ,188 ,170 164 1560 155 :137 :131 :12% 

 249, 251, 253, 260, 264, 266, 272 -- תרוהט 40, 40,150, | ףרצ

 266. - ץראל לילעב -- לילעב ץראל קקזמ 40. | ץראל \ 219 2

 בוזעי 19: 35: 99: 192: 224: 240 9- הכיליח 117 -- הבליח ו-7
 1 60, 216, 259; 266 -- הכילח 92 -- ךיליח 153 -- 'כ ךליח 226 -
 ךליח 92 םכותי -- סונמ 4 התייה 1, 30. 4
 240, 270 -- התיה רוע 37, 18, 40 ליל

 23% -- רעה 7.

 1%. רובש 1, 2 4.19: 16 35: 16, 40, 43, 73, 74 76. 92.91.97:
 חס, 156, 164, 168,170 -

:215 ,211 ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 ,206 .7 
 245, 249. 251, 252, 259: 266, 270: קצותס 4,117 ; סנט 1
 ערז 7: 2 קמתס 128. | ערו 245. שרדת 1: 7

 56, 27: 43: 73: 74: 94: 97: 99.110.121,125,וו,133.ו37.וו,
+ ,23% ,226 ,222 ,220 ,216 0 ,188,192 ,178 ,170,173 ,164 
 245, 253, 206, 268, 271 4, 5: קצותוס 142 ; 0116 39 --שו טק.

 18(. 49- ועשר קוומס ועשרו ף9 -- 1 , 117 2 200.
 סב -- לכ 210, 220, 379, 562 : קתנתס סל, 111 ; 10766 90,

 16. סת. , 139. | הוהי --י ₪07ק.145 117. | םכיוג -- הוהי זז.
 17. םכיינע 160, קס 150,172 -- ונע [טק.146. 76. | ןיכת --

 ןיכת הי 119 -- ןיבת 0. םכבל -- ןיכת םכבל 6. ךינוא

 20, 41.73:74:76: 93:79. 5 ו-78
4 ,249 

 18. טופשל 2,192 37: 43: 76: 92: 148, 171,188,192, 208. 9
 289. םכתי 35,117. ..ךדו -- ךרז 290 -- ךדד 6. לב -ב
 (טק.:45 133. - ףיסי 74.97: 133: 155, 239 -- ףיפות 1. ץורעל
2 101,125 ,100 ,99 .76:93 :38:73 :37 :19 ,2.4 
 210, 22ף, 226, 240, 242, 245 : קחתס 141.  ןמ קונתנס לש 4

 1. דודל חצנמל , 222. | חצנמל , 73, 97, 131,133 --
 76 -- רומזמ חצנמל 37 -- רמזמ חצנמל 180. | הוהיב דודל
 הוהי דבעל 201. יתיפח 86 תיפח 41. | ךיא -י 6%

 ושפנל 274. | ידונ 1,190: 10: 17, 18; 40, 73: 74 5%
20209 259 ,253 ,240 ,240 ,21 ,227 ,224 ,222 ,216 2 ,198 170 

6% 474 .437 .403 39% .379 .355 .274 ,272 ,4 271 ,267 ,4 264 
; 650 ,2 650 ,640 ,618 ,607 ,540 :532 :531 :525 :508 :505 ,497 
 ןזנותס 2, 42, 131, 201: 245: 9 256: 373 : (0116 41, 82, 4
 646 -- ידנ קחחחחס 201 -- !דנ םככרה -- םככ 2.186 6

 --ר קממס כ 171 -- סכרה 219,267 ; קונחס
 לי הנה ג טסש בכרי דר וא 152 דופי רלפ כתלי 17
 וננכ 39,178,222,249.  םבציה וג, 206, 24%, 2%%.  רתי--רתי
 73-ישהר ק. 36. 74 -- רתו 0. זרריל 93. 2893 -- תודיל

 קזותוס 3. ומב 35: 76, 166 : קווותס 141,158, 910600: 3-

 לפוא 1. 37: 38: 43: 74: 76, 92; 97,117,133.142, 156, 240, 5,
2 4 5 -- 283 ,266 ,2%5 

 3. תתשה 4.  ןופירהי



 אזצו 165

 דודל חצנמל 1

 וכיהלא ןיא ובלב לבנ רמא

 הלילע וביעתה ותיחשה
 ; בוט השע ןיא

 ףיקשה זכימשמ הוהי 2
 = .שבדא. נב לע
 ליכשמ שיה תוארל
 ! כיהלא תא שרד

 וחלאנ ודחי רס לכה 3

 ! דחא כג ןיא בומ השע ןיא

 ןוא ילעפ לכ ועדי אלה +
 זכחל ולכא ימע ילכא
 ! וארק אל ;דוהי

 דחפ ודחפ סש 5
 ! קידצ רודב שיהלא יכ

 ושיבת ינע תצע 6
 : והפחמ ;דוהי יכ

 לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ 7
 ומע תובש קדוהי בושב
 : לארשי דמשי בקעי לגי

25 2 ₪ 11. 

 לילעב ףורצ ףסכ

 ! טכיתעבש 'קקזמ ץראל
 8 םכרמשת קדוהי התא
 ; שכלועל וז רודה ןמ ונרצת
 9 ןוכלהתי שפכיעשר ביבס

 : שכדא ינבל תולז םשכרכ

8 

 ה !  דודל רומזמ חצנמל

 2 חצנ ינחכשת הוהי הנא דע

 : ינממ ךינפ תא ריתסת הנא דע

 3 ישפנב תוצע תישא הנא דע

 זכמוי יבבלב ןוגי
 : ילע יביא םכורי הנא דע

 4 יהלא קדוהי יננע הטיבה

 : תומה ןשיא ןפ יניע הריאה
 5 ויתלכי יביא רמאי ןפ
 | : טומא יכ וליגי ירצ
 6 יתחטב ךדפחב ינאו
 ךהעושיב יבל לגי

 : ילע למג יכ הוהיל הרישא

 ץ ה תם ] 5 ים 6 1 0

 1. ג]וםטפ 216 (סע1ק005 68 08 17 2041. 38. | דודל חצנמל , 21,

 הצנמל , 38, 73,97,131,133 -- רומומ 37, קמתוס 38 -- חצנמל
 רומזמ 4 260 6 172. לבנ -- לכב 1. ןיא , 4

 ותיחשה -- * \ 201 -- ותיחשה יחתה 121 -- ותיחשה תה 175.

 ובעתה 99.  הלילע , 186, 224 -- תולילע 1533- | השוע 30, 35, 6%
.4 ,206 246 ,240 ,216 ,164 ,156 ,148 142 :117 ,76 :72 ,28 

 2. םבימש 76.  ףיקשה --ש (טק.146 ףפ. . םכדא --םכ , 4.

 תארל ףפ -- תואריל 131,157 -- תוארל ריל 155 -- תויהל 7
 133. | שיה ;76. | שרוד 35, 38. 74, 82. 97. 99,101, 1

 111, 132:156: 245, 259, 200, 28; 06 231. תא ,142--פ8

 113-- ת וטש. 1 7. \

 4. לכה קזגומס לכה ועדי אלה 2339 -- לככ 25). .רס --גס %
 607. | ודחי -- ו ; 172 --'דחי 35: 37: 433 70
 206, 245; 255: 259. ]יא וחלאנ -- ןיאו חלאנ 157. | השוע 2
 28, 76.142, 156, 164, 216, 245: 259, 274. | בוש , 240. | [םושת

 6סזתנת408 2 65 4: בושכע תמח ןוקילחי םכנושל םכנורג חותפ רבק
 ךופשל םבהילגר ולק אלמ המרמו הלא םכהיפ רשא םכנושל תרחת
 רחפ ןיא ועדי אל שכולש ךרדו םכהיכרדב ער עגפו ער לזמ : םבד

 : םכהיניע דגנל םכיהלא 649, 694-
 4. אולה 288, 659,664. - ועד'.76. | לכ, 40,156. | ילעופ
 76:99: 137, 164, 226, 266. | ימע ילכא עפ זֶלָּב. | ילכא --י ,5
 --לכוא 35: 245 -- לבא 591, 6263 (006 148, 525.  ולכא ימע ,

 607. = ימע -- םבימע 158 -- , 540. | ולכא --ילכא 206. | הוהי |
 -- םםיהלא 4

 %. ודחפ --ו . 99 -- אדחפ 214. | יכ רחפ --יכ דחפ היה אל דחפ
 156.  יכ \ זז -- ןיא יכ 591. | רדב 76,148, 1689, 4.

 6. ושיבה 142. - יכ, 25%.  הוהי -- הוהי לא 43. | והיפחמ

-145 :74:93:97:133 
 7. ז-רעושי ןויצמ -- הוהי ןויצמ תועושי 156. | ןווצמ 35. | תעשי
 זףס -- תועושי 1, 38, 73, 220, 245 -- תעושת 40. | בושב ,7-

 הוהי -- םכיהלא 155. | תובש תא 156, 274
 186 130. - חמשו

 בקעי לגי ומע ₪.

 -- ץראב 216 --ץראה 12%. - קקוזמ 10, 38. 39: 41: 73 4
4 ,250 ,228 ,206,227 ,148,156 133 ,131 ,121 ,117 ,99 :97 

 8. ונרמשת קזותגס ונרצת \ 19,145 -- ונירצנת 111 -

 והנרצנת 4-- וונרצנת 0, 92, 93 -- תת 1טק.136 ןמ , 7.

 רודה --ו ;168 -- ךרדה ס7- | 76,170 -- זה 39.
 9. ןונלהתי -- ת , 121 --] , 180. * םבורכ 42 36: 38: 39: 0

0 .3 148,150,156 ,133 :117 ,97 :93 :76 :43:74 :42 
 206, 224, 227, 231, 245, 260: קתוםס 2, 82,110,141 -- םכורב
 73, קזותס 99 -- (0ת6 םבסכ 142 -- םכרכא 11 ינבל תרולז

 תב[. - תלו ד, זס, 04.20 1 314 15 21 724 210, 2222, 6

 -- תולוז 37 -- תלו 14%. | םםפדאה 7-

:2 , .00 .1 

 ד. רמזמ 5.

 2. הנא :"-- אנא 25,259 ; קזומוס

 חצנמל , 73, 97,131. - דודל רומזמ 1

 יניחבשת 245, 255 --

 ונחכשת 40, 73, 6. הצנ 128. - הנא 2"-- אנא 3% -- הנא

 קה 15 תא זק, ונממ 71, 4.
 2,3. הנא - - - - ריתסת , 7.

 2. הנא 1% 74 -- אנא 35:274- | הנא -- (6) -- תישא ,-

 תישא -- תישע 5- ושפנב ףְק, 1076 82 -- פ טק. 4
 יבבלב -- * , 206 -- בלב 39. | יבבלב ןוגי 515 12%. - יביוא

6 ,1 ,74 .73 .43 .42 ,40 ;38 :35 :30 
4 ,206 ,264 ,200 2503 ,251 ,24% ,224 ,222 :170,173 ,104 

 -- קותוס יבוא 1:

 4. יהלא - - הטיבה ₪ק.135 176. | הטבה זס -- טיבה 4
 יננע ; 35 -- יננעו 92 -- ינינע 39.73, 70.156, 188. | הוהי \

 יהלא , 73.  ינע 286 --יניעא 73. | ןשיא -- א ,
 5. ןפ 5 1. יביוא 19: 35: 38: 42: 43: 72: 74: 97: 11; 2

---- 274 ,206 250 ,25% ,2%3 ,24% ,222 ,164,170 ,137,156 :133 
 ויביוא קזנחס 76 -- יבלב יביא 150. | יתלכי -- ויתלבי 6.

 טומא 58 ג -- טומי 9.

 6. ךיתעושיב 36. 93, 5 245 285: 259 --* ,6%%

 = ה וסס ד קה יכ קנס לב 10.
 הרישא

 60 קגז800 (4[ם1 אזט 6טתו 2/ג]מםס 1.

 הלילע וביעתה ותיחשה םביהלא ןיא ובלב לבנ רמא 1
 לוע וביעתהו ותיחשה םכיהלא ןיא ובלב לבנ רמא 2 3.

 : םכיהלא תא שרד ליכשמ 2
 ! םםיהלא תא שרד ליכשמ 2

 דחפ ודחפ םבש %. | :וארק אל הוה.  םכחל
 : וארק אל םכיהלא םכחל 97 ג.

 הוהי בושב לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ 7.
 לארשי תועשי ןויצמ ןתי ימ 25 6

 2. :  בוט השע ןיא
 ! בוט השע ןיא

 ! דחא םבג ןיא בוט השע ןיא וחלאנ ודחי רס לכה 3.

 : דחא םכג ןיא בוט השע ןיא וחלאנ ודחי גס ולכ +.

 רופ םביהלא יכ רחפ היה אל דחפ ודחפ םכש <.

 שיה תוארל  םכדא ינב לע ףיקשה םכימשמ | הוהי
 שיה תוארל םכדא ינב לע ףיקשה םבימשמ םכיהלא 2.

 ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ לכ ועדי אלה 4.

 ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ = ועדי אלה 4.

 + והפחמ 4% יכ ושיבת ינע תצע 6. | : קידצ רודב םכיהלא יכ

 ָ: םםסאמ םביאלא יכ התשיבה ךנה תרומצע

 : לארשי חמשי בקעי לגי ומע תובש
 : לארשי חמשי בקעי לגי  ומע תובש םכיהלא בושב



1. 

 ץראב רשא םכישודקל .
 ; שב יצפח לכ ירידאו המה

 ורהמ רחא שכתובצע וברי 4
 םכדמ סכהיכסנ ךיפא לב
 ! יתפש לע שתומש תא אשא לבו

 יסוכו יקלח תנמ ;דוהי 5

 ; ילרוג ךימות התא

 זכימיענב יל ולפנ שכילבח 6
 : ילע הרפש תלחנ ףא

 ינצעי רשא הוהי תא ךרבא 7
 : יתוילכ ינורפי תוליל ףא

 דימת ידגנל הוהי יתיוש 8
 : טומא לב ינימימ יכ

 ידובכ לגיו יבל חמש ןָכַל 9
 : חטבל ןכשי ירשב ףא

 לואשל ישפנ בזעת אל יכ 10
 : תחש תוארל ךידיפח ןתת אל

 זכייח חרא ינעידות ד
 ךינפ תא תוחמש עבש
 : חצנ ךנימיב תומענ
 ו

 א. 65 ג

 : דודל רומזמ

416 

 ךלהאב רוגי ימ קדוה*
 : ךשדק רהב ןכשי ימ
 2 קדצ לעפו זכימת ךלוה
 : ובבלב תמא רבדו

 : ונשל לע לגר אל
 הער והערל השע אל
 . ! וברק לע אשנ אל הפרחו
 4 םאמנ ויניעב הזבנ
 דבכי קדוהי יארי תאו
 : רמי אלו ערהל עבשנ
 ? ךשנב ןתנ אל ופסכ

 | חקל אל יקנ לע דחשו
 ! זכלועל טומי אל הלא השע

 ו

 1 דודל םשתכמ

 : ךב יתיפח יכ לא ינרמש
 2 התא ינדא הוהיל תרמא

 : ךילע לב יתבוט

 צץ בג 2 ₪ 210 א.

 !סתש ך 11. לב--לכ ג. ךיפא -- ךיפא 76. | םכדמ םבהיכסנ

 -- םכדמ םכהיבסנ םכדמ 3. | םבהיכסנ -- םכהיבסנ 5
 םכתיכסנ 142. | אשא -- אשא הלעא 38. | תא , 156, 240,

 םכתמש 4:37: 73,82,119, 131, 150,157, 216, 231, 2.

 םכתפש 109 -- ךיהי

 ף. %תנמ 1:7. | יסכו 7. התא \ 37.  ךמת 38.73--ו.

9 119 ,97 :92:93 :74 ,43 :17:30 . '--272 ,260 ,158 ,131 ,99 

.267 ,264 ,260 ,253 ,24% ,224 ,216 ,206 ,170 ,153,156 ,148,150 
 274. - ילרג 73 -- לדוג +.

 ולפנ , 8. 6. םבילבח -- םכ , 131 -- ה 6 ת 1.
 םבימענב 8, 04,102 7 ילע - - - - יל טק. 1

 2%1, 1001 -- םכימיעניב 35- | הלחנ 73:76, 153, 56 4
 תלענ 267.  ,'לע --'ל 35: 39: 142; 148,170, 249; [סז6 4

 7- רא ,72. ינרסי 2, 216 -- ינורשי קזומס 131 --

 ם טק.ז4= 4 ן

 8. יתיויש 74, 76, 156 -- יתש 1.

 92: 259. לב 51 38--לכ 76, קתומס 131.  םומא --יכ 5 4

 9. חמשי 157. יובל לניו < 148.  ידבכ 44 , 

 ןוכשי 35.99, 148. 259-
 10. :בוזעת 35: 38, 99. 121, 1ֶקָג, 216, 268 -- חצנל בועת

 לאשל 37: 73: 74: 97, 131: 141. 172, 216, 240,259. אל 2%--אלְו
 ו," 650 2 ; !סז6 130; תטמסס

 ןתת קזוגפס ןתי 40 --רשב 73. | ךריסה 1, 2, 4,17, 19 320

71 ,,.,93,94,97 ,89.92 ,82 .41.74 :40 .39 3% :37 
.- ,+ ְ'- 
 + ,,,,,+,,,,ץ,1,7+,+ 7704

 201, 20ב 206, 208, 210, 21, 216, 220, 222, 224, 22%, 226, 227,

,250 ,26% ,2%4 ,253 ,252 ,2%1 ,260 ,242 ,240 ,210 ,235 ,228 
,283,255 ,271,272,274,275 ,270 ,268 ,267 ,4 264 ,264 

:356 :355 ,342 ,332 ,330 ,328 ,326 ,319 ,311 ,309 ,296 
 360: 373: 377: 379: 396. 397, 399, 400, 402, 40ב, 404, 67

6 :474 :471 :455 :454 :444 :437 ,411 ,428 ,425 ,423 ,418 

,519 ;512 ,500 :506 ,50% :590 :499 :497 :496 :495 :494 :477 
,7 ,570 .566 :559 :546 :545 :541 :549 .53% ,532 ,531 530 :525 
,27 ,606 ,602 ,601 ,599 :598 :591 ,599 :587 :574 

 628, 616, 637: 638,639: 642, 646, 649, 6ף0 2, 60" ריתי, 4

 קזנחס 42, 264 2, 508 --- תוגז8. 'ק ךדיסה 3, 139
 תרארל ףפ, 216, 259, 274 -- ראבל 9.

 ז1. יניעידות 73.74.97:133 -- ו . 40. | חרוא 31,40. 1

,24 ,224 ,220 ,170,178,216 ,166 ,148,150,156 ,137,139 :133 

 255. -  עבוש 1: 3%: 38. 39, 8
 155: 156,158,160,זִדב,192,108, 216, 224, 226,227, 245,

 283 ג (סז6 139 -- 1066 עינש תחמש ףפ..  ינפ תא (טמ.

 ג. 71. תא \ 650 5. | תומענ , 121 -- ו , 17, 203, 242,249--

 תומיענ 1, 2: 3: 4, 19: 3%: 46, 37: 35 2
5 ,1 99 :97 .93 :92 
14 ,220 ,210 ,210 (208 ,206 ,20% 2 179,180 ,164,170 

 ינממ 196, 170 -- יניממ

 1. רומזמ , 73, 97, 131 -- רומזמ חצנמל 0 -- םכתכמ
 הוהי , 73, 650 2. | ךילחאב 4: 35: 37:39:

 169, 5% 188, 206, 216, 224, 245: 259: 2743 10106 7. ימ 2"
 - זכו 40: 26; 38, 39: 9. 156, 173,188, 2

 .2%9 2609 2 267, 271 8, 272, 274, 288, 400, 5, 601, 6ף0 2 ;

 קונוס 33 (סזפ6 41,42: תטתס 7. ןוכשי 3: 35: 39: 99 9
 148, 156, 164, 224: 219,255; 270 283. | רהב , 76 -- ןויצ רהב

 . 6קודשיך  .206
 2. ךלה 38: 99: 137: 148, 155, 227, 251 --) טק. 7.

 לעופו 35: 36: 3%: 39 43: 73, 74, 76, 99.
 164, 173, 188. 206,208, 224,225, 240,251. בודו 5 5

 7 156,164, 188,226, 245; קזנתס -

 1. ונושל 1. 2 4. 10: 35, 36. 37: 38. 39. 409, 42, 43. 73: 74. 6%
82, 922 94: 97: 99: 100, 117, 110,121, 120, 131, 122: 1202 . 

0 ,208,208 ,178,188,102 .141,142,148,156,170,171,176 

.4 ,253 ,250 ,240 ,245 ,211 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,216 
 אל 2%-- אלו 4.91, 188, 201,228, 245. - השע -- ה, 6.
 ובורק 30, 35: 36: 38: 39: 40: 73: 74: 76. 93: 97: 99:

,7 ,220 ,210 ,208 ,206 ,173 ,170 ,158 :156 ,148 ,145 :141,133 

-53 :249 :245 :240 :235 
 4.' ויניעב - ו . 76 -- ו'נועב 35 -- )ל נעב 255. | אמנו 7-
 יארי טופ 188 -- הארי 99, 24% -- בארי (סת6 128 --' 2" טק.

 זג6 2,935. - עבשנ -- עאשנ 3. | אל ף3.-  רימי
7% :99 :97 :93 :92 .76 :74 :73 :43 :42 45% :39 :18 :37 .36 :35 ,30 
6 168,170 ,158 ,156 ,155 :121,12%,128,113,150,151 
2 ,262 ,245 ,240 ,227 ,222 ,220 ,210 ,216 206 ,18 ,192 

 264, 255: 259: 274: 287, 280, 659 7, 664; קזותוס 2, 201 ; 0
 9% -- רומי 139,188 : ?ס6 82 -- דימי 224, קונוס 1-

 %. ךשנב -- ךסנב ;- דחשו , 35 -- דחושו 74, 76 2

 לע -- דע 6. השוע 35, 38 156, 2456, 9. טומי , 150 -

 קב

 1. 1116 (ג1תט5 (סז1ק6טפ 60 1תףטהתו קגזפ קז0606ת5 ;: 7.

 םכתכמ , 73:97.133. ינירמוש 245 -- ינירמש 9, 170, 206 4.

 לא , 76.

 2. 00. , 166. | תרמא -- יתרמא 25: 39: 97: 133, 1489, 4

 246, 260, 204, 264 3; 267,272: 132, 396, 495, 6234 : קזנתס 4

 156,128,14%: (סה6 498 -- אתרמא וגז. | ינדא הוהיל ₪ ינדאל
 הוהי 1. הוהיל -- ל 93+ ינודא 0 --- הוהי 82, 126, 2

 227, 256 -- םכיהלא 17/ = ילא 224. חג. יתבט 4

 ךילע לב -- ךילע לכ אלב גְקָּ- | לב -- לכ 79. |
 ג. (םישדקל 1, 30, 42, 82, 9, 131, 156, 168, 176, 188, 2100

 21, 240, 281, 27%, 281, 291 -- םכ , 37, 76 -- םבישרקל 9.
 לכ ירידאו -- לכ שא ירידאו 4. ירדאו 259 -- 2 7 ; 

 97,117, 133, 250 -- 'ריראו 206. | לכ ; 17-- לב

 4. םכתבצע 3, 74, 82, 99 1%, 1,
 239, 240,268. | רחא קתוחס חא 245. ורהמ -ו,128--|



11. .7 

 ינודש וז םביעשר ינפמ 9
 : ילע ופיקי שפנב יביא

 ורגס ומבלח 0

 ! זרואגב ורבד ומיפ
 ינובבפ התע ונרשא 11

 :ץראב תוטנל ותישי םכהיניע |
 ףרטל ףוסכי הירָאכ ונימד 12

 ! שכיחתסמב בשי ריפככו
 והעירכה וינפ המדק הוהי המוק 13

 : ךברח עשרמ ישפנ הטלפ
 קדוהי ךדי וכיתממ 4

 םכייחב שכקלח דלחמ כיתממ

 שינב ועבשי שננטב אלמת ךניפצו

 : שפהיללועל זכרתי וחינהו

 ךינפ הזחא קדצב ינא 15
 ! ךתנומה ץיקהב העבשא

 .1 25 ג א.

 1 דודל קדלפת

 יתנר הבישקה קדצ הוהי העמש

 ! המרמ יתפש אלב יתלפת הניזאה

 2 אצי יטפשמ ךינפלמ

 ! שכירשימ הניזחת ךיניע
 3 ינתפרצ הליל תדקפ יבל תנחב
 : יפ רבעי לב יתמז אצמת לב
 4 ךיתפש רבדב םשכדא תולעפל
 : ץירפ תוחרא יתרמש ינא
 5 ךיתולגעמב ירשא ךמת
 : ימעפ וטומנ לב

 6 לא יננעת יכ ךיתארק ינא

 : יתרמא עמש יל ךנזא טה

 7 לכיסוה עישומ ךידסח הלפה
 ;.ךנימיב סכיממוקתממ

 8 ןיע תב ןושיאכ ינרמש
 : ינריתפת ךיפנכ לצב

 ה תות זך 0 ₪ 6 7 1

 8. ינירמוש 24% -- ינירמש 39,170. | ןושיאכ -- ןושיאכ לא 1 =

 * \ 39: 253: 260, 264, 267, 272 -- \ , 1. תב (066 תיב -

 לצב -- לצת 18 -- לצבו 240." ךפנכ 171. /  ינרתפת 8
 =-- נירית 170

 9- וז, 24%. | יבוא 2:19:35: 38:43: 73: 74.76, 97,1ז7,121)
- .1 2600 ,253 ,245 ,21% ,226 ,222 ,170 ,164 ,142 :133 

 274 -- 'בוא 227, 1076 4. השפנב ופיקה -

 10. ומיפ , 40 -- ומופ 4. תואיגב 76, 121, 224, 227, 59

4 106 ; 240 

 11. ונירושא 43: 74, 76. 97,101,131,133,170, 178, 210, 22

 239, 254: קתתס 82 -- ונרושא 1, 4,109, 36: 47: 5, 25

2 166 ,156 ,155 ,150 ,148 ,117 ,12% ,119,121 ,93 

19 ;249 :24% :235 :227 4 ,216 ,208 ,206 ,198 ,192 1% 

 253: 255: 260, 264,272; 274,275, 283, 681 ; קזנתס 117 ---ונירשא

0 ,269 ,2 ,226 ,214 ,141,144,176 ,130 ,42,67,100,128 :17 

 271 8, 288, 601, 602, 6643 10706 10, 139 -= ונורשא 41 -- 6

 ונידשא 89 - 86 3426 ץסס6ת ת00ג0ט גם 300 . םכיפוליח וז הלמב שי

 : שי"ר רחא ד"'וי רופיחו יולימבו ןי"ש רחא וא"ו רופיח וא יולימב םכיבר

 הרת -< ה ,, 4 ונובבפ 1, 10. 30: 35: 30! 37: 3% 41

 74.76.92.93:97:99.100,125,131,133.148.151,1%7,166,זֶדָּב,
2269 ,224 ,222 ,220 ,216 ,214 ,208 ,206 ,20% ,1 ,192 ,180 ,176 

 227,211: 239: 245: 249, 250, 25%, 259, 271 4, 659 כ : קזונהס 9
 42, 128,139,145,158 ; (סע6 82 -- | , 188 -- ונבבס

 םכהיניע -- םכ , 43.  ותושי 216. | תוטנל -= ו 99 -- שוטנל 14
 12. ונימד -- * ; 73 -- ונוימיד 170 -- ונוימד 2: 4. 309

+ 42: 76: 82: 92: 93: 117, 119: 125, 147, 150, 156,173, 76, 5 

4 ,272 ,268 ,264 ,260 ,2%5% ;253 ,251 ,211 ,224 ,216 ,206 ,20% 

 681 -- ונמיד 74, 97,133 -- ונממד 06 35 - 1 טק. :3-

 היראכ -- כ טק.185 144. = ףסכי 1:3: 4. 19.37, 39.39. 73.76, >
2 ,130,156 ,126,111 ,11,121 ,101,117 ,94,100 ,89.93 ,82 

,222 ,220 ,21 ,214 ,208 ,20% ,204 ;192 ,178 :176 :175 :172 

4 .2089 ,266 ,264 ,260 ,2%4 ,252 ,2%1 ,249 ,245 :240 :231 

 -- ףו ₪ק.145 2. - ףרשל , 156 -- ל , 28% -- ףורטל 9
6 206 ,188 ,164,170 ,150 ,148 ,142 :137 :133 :74:97 :42 ,40 

 239, 240, 250, 25%, 274, 681 ; (סעוש 128. | ריפכו 73, קזנ1תוס

 בשוי 19: 35: 39: 70: 156; 164, 170, 172, 188, 222, 224, 239, 4

1 ,270 
 12. וינפ קזגתגס ינפ 21. והערכה 46 -- והעורכה 216 -- והעירכה

 וינפ 6. ךיברה

 14. ךידי 35, 41. | םכיתממ 2"-- מיתמ זק. | םכייחב םכקלח \
 133. | םכייחב -- םכ , 148. | ךנפצו 201, 226, 2%5 -- ךנופצו

,4 74 :73 :43 :40 :39 :37 :36 :35 
,222 ,21,220 ,216 ,208 ,206 ,198 ,102 ,180 ,166 ,164 ,07 1 

,651 ,2 6%0 ,274 ,272 ,4 271 ,264 ,260 ;259 :253 :240 .239 :227 

 659 'ק, 681 ; קזומס 42,141, 158, 246 ; (סזז6 82, 94 -- ךינופצו 7

 -- ךנויפצו 156. | םכינב ועבשי , 38. | וחיגחו 35.  םכרתי - ר

 ק. 135 130 -- םכרצוי 34. | םפהיללעל 2, 4. 19
 139. 141,144, 164, 168, 173ג 178, 227, 228, 231, 242, 270

 6%8, 6%9 -- םכהילולעל 71.

 ו. ינאו 43. = ךינפ -- ך ,+-
-8 :133 ,97 

 ךיתנומת 17, 30, 73: +

4 200 ,250 ,255 :251 ,291 ,245 ,21% ,21 ,227 ,226 ,22% ,224 
 268, 270, 271, 272, 274: 275. 283 : קזותוס 4: (סז 6 130 -- תמיענ
 20, ,% ךנימיב זחצנ < 4: ךנימב 33 -- ךנמיב
 131,2ף1 ; קנומוס טד --ךינימיב 1%6 -- הלס ךנימיב 240 --ךינמיב 5.

 ז. דודל הלפת , 2. הלפת , 40, 73, 97,131 -- הליפת 2

 76, זק, 245,259: 681.  הוהי 157. | יתניר 93: 97: 133: 7-

 יתליפת 1,4: 73: 76: 97; 117, 224, 227, 24%, 681 -- תליפת 2
 2. יטפשמ -- ךיטפשמ 7. = אצי -- אצי בשי 145 -- אצוי 4
 ךניע 264, 267,272. = הנזחת 148, 201,272, 681 -- הנזחת ניזחת

 2%0- םכירשמ 76, 12%, 131, 245, 255, 259 681 -- םבירשימב

 97 - םבםישמ

 3. יבל -- ב , 24%. | תדקפ -- תנפצ 201. | ינתפרצ -- נ 1
 סתמס 12%. לב 1" ק.135 סב. | יתמז , 157 -- יתומז

39 1 .99 :93:97 .76 :74 :43 :42 :40 ,38 ,36 :35 :10 :10 
1 206 ,205 ,188 ,175 ,173 ,172 ,164 ,148,155:156 :137,139 

 220, 222, 224, 220, 228, 211, 235, 21, 2%1, 256, 2ף0, 260, 4

 268, 272, 2743 קצוגמוס 4. רובעי 38,148,173 : קונתס 127 :

: -74 10156 

 4. : רלעפל 2: 40 47: 131, 190, 157, 166, 170, 200, 216, 224
 2%1,2%2, 23, 260, 264, 267, 272 -- תולועפל 38, 99, 10 7:

 1442, 240, 25% -- !-רלועפל 30, 394 43: 73: 74+ < 6%
 וקנו 220, 227,2415,091.  רבדב--- כד ז.  יתרמש --י 4

 תרחרא 150 156, 170, 188, 222, 260, 264, 272 -- 1 רוחרוא 7
 24% -- חרא 157. ץרפ 3%, 144, 148. 277, 2790, 284, 286, 0.

 5. ךומת 4: 30. 35: 37: 39: 40: 74: 70, 82, 93: 97: 99 9
,176,178,188 ,164,170 ,156 ,148,156 :132 ,111 ,126 ,121 

,272 ,271 ,264 ,260 ,269 ,25% ,253 ,24% ,240 ,228 ,224 ,210 
 293, 100,681 ; קחמס 119. | יירושא 73, 224, 245,255 -- 'רושא

7% .899 .76 .74 :43 ,42 ,40 :39 ,18 ,37 .36 :30 :19 ,4 2 ,1 
 1סנ,117,110,121, 12%, 111,113ו 139, ,,,,%
1 ,226,245 ,206 ,205 ,188 ,180 ,173,176 ,172 ,166 ,157,164 

 253: 260, 204, 268, 271, 272, 274 283, 100, 681 ; קזוחס 1.

 ךתלגעמב 268 --) 1:2: 30: 41:72: 94, 99, 119. 1

2 ,220 ,216 ,205 ,188 ,178 ,176 ,172 ,170 :157 :155 :140 

 226, 227, 231, 240, 242, 252, 281 ; קתומס 128 -- ךיתו טק.

 2--' 088.  וטמנ ז,2.3,17, 19:36, 41.73: 92; 3,100,

,20% ,188,102 ,178 :176 ,155,172 ,144,150 ,141,142 :127 

2 ,252 .2%0 ,240 ,242 ,240 ,227 ,226,220 ,210,220,222 ,210 

 260, 204, 271, 272, 274,291 -- טמנ 268 -- טומנ 99. | "ימעפ
 224 -- םבימעפ 4

 6. ינאו 245- ךיתארק -- ך , 93. | יננעת יכ -- יננעתו 4.
 ינינעה 10. 39: 43. 76: 5. עמשו יננח 156 -- עמשו 39: 2

 250, 681 -- עמש א 4.

 7. אלפה 1, סב, ז21, 12%, 141, 14, 156, 206, 216, 219: 9
,612 ,606 ,00" ,498 ,474 :455 :437 :400 :379 :372 :355 :274 

 525: 531: 538: 541: 579, 591, 607,626, 648, 6407664 ; (סזזס 0
 2ף1 -- ה 2% [טק.145 1,160,173, 428, 476, <7ז -- הלפא 6.

 ךדסה 158;35:74:82,97,121:133.  עישמ 188,283 --יעישומ 45-

 םכיסה 76: 91: 97: 130: 133, 158, 222, 239, םכימוקתממ

 355 37: 49--ו \ 1: 73, 93: 139, 283. | ךינימיב 1
42 
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 חצנמל

 18 אש ז 5 ) ו

 ז רודל = ירה דבעל

 : ירואש דימו ויביא לכ ףכמ ותוא ;דוהי ליצה זכויב זראזה קררישה ירבד תרא ;דוהיל רבד רשא

 : וילגר תחת לפרעו
 ףעיו בורכ לע בכריו 11

 ; חור יפנכ לע אדיו

 ורתפ ךשח תרשי 12

 ותכס ויתוביבס
 : סכיקחש יבע םימ תכשח

 ורבע ויבע. ודגנ הגנמ 3

 :! שא ילחגו דרב
 קדוה* ספימשב כעריו 14

 ! שא ולח .ההב ולק ןתי ןוילעו

 קכציפיו ויצח חלשיו 15
 ! שכמהיו בר שכיקרבנ

 סכימ יקיפא ואריו 16

 לבת תודסומ ולגיו
 קדוה' ךתרעגמ
 : ךפא חור תמשנמ

 ינחקי םכורממ זרלשי 7
 : שכיבר םיממ ינשמי

 זע יביאמ ינליצי 18
 : ינממ וצמא יב יאנשמו

 ידיא םכויב ינומדקי 9
 ! יל ןעשמל הוהי יהיו

 בחרמל ינאיצויו 20

 : יקזח קדוהי ךמחרא רמאיו
 יתדוצמו יעלס קדוהי
 ילא יטלפמו

 וב הסחא ירוצ
 : יבגשמ יעשי ןרקו ינגמ

 4 קרוהי ארקא ללהמ
 : עשוא יביא ןמו
 6 תומ ילבח ינופפא
 : ינותעבי לעילב ילחנו

 6. ינובבס לואש ילבח

 : תומ ישקומ ינומדק
 7 קדוהי ארקא יל רצב
 עושא יהלא לאו

 ילוק ולכיהמ עמשי

 : וינואב אבת וינפל יתעושו

 8 ץראה שערתו שעגתו
 וזגרי שכירה ידסומו
 :'ול הרח יכ ושעגתיו
 9 - ופאב ןשע הלע
 לכאת ויפמ שאו
 ! ונממ ורעב םילחג
 10 דריו םכימש טיו

 דג בז 2 5 0 ד 110 א 5:

 םבירה 49 -- ץראה תורי גס = ומהו ו ו

 ושעגתי 41, 76 --' , 100 -- ושעגתוו 4. 0
 9. ונמז -- ונמ 4-

 10. וילגרל 275.

 11. ףועיו 25:76, 149, 2

24 

 12. תרשיו 245,259 -- ךשי 253. | ךשח ורתס < 142. | ךשוח

 25: 76. 156. ותביבפ 224, 253 -- ויתביבפ 0

4 ,64 ,158 ,157 ,142,100 ,127 ,111 ,117,121 ,82,03 ,42 ,40 

0 ,215 ,227 ,226 ,222 ,220 ,210 ,208 ,206 ,192 ,188 :176 ,173 

 264, 272; 274, 282 ; !סז6 141.  ותבוס 38, 73: 74: 2

 24% -- התבס (סע6 1%% -- תכוס 76. | תבשח 39-- 0:8 תרשח 1.
 ז3. הגונמ 3: 25: 40; 43, 73, 117, 148, 156, 224, 246, 4

 ויבע \ 38 -- רבע 24% -- וינפ 4. ורבע -- אאא ורבע 1.
 שא קצפס חושיו שא 0,

 ז4. ₪0. 72 77 330 ,228 ,170 ,76,03,121,156,168 

 566, 570, 574, 607 -- םסת קת(. 4. =כערל 2

 םכימשב הוהי *"< 7 םכימשמ 201, קזנתס 145 ; 107066 2

 128 ; תטתס 224. | הוהי -- הוהי אק ןוילע 216. ."יילחב ולק

 -- דרבו לוק 9. = ולוק 1, 30, 35, 57, 38: 40, 7

,+ .99 :97 ,92 ,89 :74 
0 ,210 ,216 ,210 ,208 ,200 ,20% ,188 ,178 ,173,176 :164,172 

 222, 224, 226, 227, 245, 24, 253, 250, 260, 264, 268, 271ז 2

 356, 664; קזוחס 2, 3,043 107% 2. שא ילחגו דרב , %

 249: 379: 437. | שא ילחגו , 591 --אאשא אלחגו 73 -- שא ילחגו
 הוהי םכימשב םכעריו

 ג. חלשי גקֶפ- | ויציח 224, 2%9 -- םביצח 173 -- 06 ויצה

 201. שכצפי 37,92, 123,197, 170, 166, 2060, 4. םכקרבו

 133.  בר,379.  םכמוהיו 38, 39,40,73,117, 156,224, 0 24

 16. יקפא גד -- ק קת. 4 4. ולגיו םבומ -(  םבימ

 -- 2 39:76.153:156.  תדפמ 216 -- תודפמ 7 1

 157: 173; 206 -- תדסומ 137,283. לבת , . ךההעממ ---

 206 -- קוס ךתורעגמ וג -- ךיתרעגמ 131 -- ךתרענ ןמ סו

 -- ר ₪8 ת 158. | תמשנמו 20 ךפא 9
 ופא 2.
 זק. סה

 אדיו , 157: 512 -- ארה 211,454

 חלשי , 7. ינשמי קצותוס 5215 4
 18. יביואמ 2: 35: 73: 74, 76. 133: 164, 225, 245, 251, 260 4.

 267,272. יאנשמו --ו ,\ 239 -- 'אנושמו 173 -- אנושמו 35 ---

 יממוקתממו 131,180. | יכ, 24%. - ונממ קזומס 158 -- הוהי אא

 ינממ אא

 1. סמ. , 222. | הצנמל , 73,97,131. | רבד - - הוהי -- הוהי
 דוד רשא דודל רשא 37. - ירבד 14%. - הרישה , 43 -- קונוס
 שה 142 --' , 266 -- הרישאה 206 -- ש !0ק.14: 71. | הוהי 2",

 164. ותא 1: 3: 4, 30, 36. 37: 39, 40: 43: 73: 74: 82,
725 ,, 139 ,137 ,133 :131 ,125 ,100 ,97 4 
2 ,29 ,2%1 ,24% ,224 ,220 ,210 ,208 ,200 ,188,192 ,179 
 266, 268, 271, 272: 274, 275% 293, 291 : .קזותוס 252 ; (01%6 67 --
 ות (טק.:ג6 141. - ףכמ קומתס לכמ 41. | ויביוא 35: 26: 43: 4
5 ,225 ,206 ,176 ,170 ,164 ,12%,133,142,156 ,101 ,97 ,76 

 260, 264, 271,272 -- יביא 99. = דימו , 170 -- ףכמו 9
 פד, 121, 133, 142, 178. 180, 249 ; קזוזהס 186.  לואש -- ,-

 2. יקוח -- יקדצ 0.
 3. הוהי ,133- יתדצמו 8,101.  ייטלפמו 260. ילא --',99--
 יל .ף7, 213 -- ילא יל 73, 156, 505, 579 --יהלאא יל 74-יהלא :יל
 279, 607, 623 -- 'הלא יל 562, 62% -- יהלא ילא 471 -- הלא 6

 245: 249: 495 : קס 356. ירוצ --י 207. | הפחא -- ה ,8
 --ינגמ 101. יניגמ 1, 4 30; 36: 38. 30: 43:73: 74.76: 92, 93

 ףְד ווד, 12, 72 148, 196, 224, 227, 245.

 יבגשמו 76 0.
 4. ללוהמ 39: 39: 73: 74: 97, 131,133, 142,156,170 5

 20 ללהמו 530. יביא ןמו --יביאמו 131,158. | ןמו ,

 יביוא 35, 38: 43: 73: 74: 76 97, 117, 133: 142
 224, 219. 245, 260, 264, 271 4, 272, 274 -- , 14 עושא ₪

 131, 22% -- עשויא 76 -- ו טק.145 4.

 6. ינפפא 4, 35, 144 -- !נופפא יכפ 253 -- ינופפא יכ 188, 0

 264, 267, 272 -- 'נופופא 14%. = ילחנו 8 ילחגו 73 -- 5
 268. - ינתעבי 2, 4, 110,150, 160, 170, 178, 224, 245, 240, 12

 251, 260, 264, 271, 272, 274, 275, 281, 291 -- 'נועבי :ה 43 -
 ת ק.עג=

 6. ינבבס 178 --ינובס 3,156, 1. ינמדק 6. ישקמ

.4 ,249 ,242 ,226 ,216 ,192 ,171 ,141,157 ,101 ,97 ;39 ,16 ,2 
 7. יהלא -- יהלא יביוא 3 -- יי 1וק. 45 41 -- . 25%.  עשוא ₪
 72:74: 97: 133: 156, 157 -- עשבא 206. | עמשיו זָּבָנ, קזונוס 2

 -- עמשיא ולכהתמכ 3 -- ולכהמ א 11 ילק 112

 259. יתעוש 5 וינפל אבת < 2%0 --, 38. .אובת 74

2 1 7+,,, ,101 ,100 ,99 913 ;2 

2209 ,210 ,208,210 ,206 ,204,.20% ,192,202 ,176 :173,175 
 240, 24%, 2%2: 254, 250, 266, 268 ; זוס 4-

 8. שענתו , 39 -- שעגתתו 224, ידסומ 39: 74, 82, 2

 125: 150, 178, 192, 198, 216, 1. םכירה -=- ' \ 208 -- ץראה
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 הוהי ידעלבמ הולא ימ יכ 2
 : וניהלא יתלוז רוצ ימו

 ליח ינרזאמה לאה 33
 ; יכרד םשכימת ןתיו .
 תוליאכ ילגר הושמ 4

 ! ינדימע' יתומב לעו
 המחלמל ידי דמלמ 5

 ! יתעורז השוחנ תשק התחנו
 ךעשי ןגמ יל ןתתו 16

 ינדעסת ךנימיו
 : ינברת ךתונעו

 יתחת ידעצ ביחרת 37
 : ילסרק ודעמ אלו

 כגישאו יביוא ףודרא 38

 : שםתולכ דע בושא אלו
 זכוק ולכי אלו שכצחמא 39

 ! ילגר תרחת ולפי

 המחלמל ליח ינרזאתו 40
 ! יתחת ימק עירכת

 ףרע יל התתנ יביאו 41
 : שכתימצא יאנשמו

 עישומ ןיאו ועושי 42
 : שכנע אלו קדוהי לע

 אז ע5 \

 : יב ץפח יכ ינצלחי

 21 יקדצכ הוהי ינלמגי

 ! יל בישי ידי רבכ
 22 ץדוהי יכרד יתרמש יכ
 : יהלאמ יתעשר אלו
 23 ידגנל ויטפשמ לב יב
 : ינמ ריסא אל ויתקחו

 24 ומע זשכימת יהאו

 : ינועמ רמתשאו
 25 יקדצכ יל הוהי בשיו
 : ויניע דגנל ידי רבכ

 26 דספחתת דיפח שע
 ! כמתת כימת רבג :פכע

 27 בררבתת רבנ ישכע

 : לתפתת שקע סשעו
 2% . .עישות ינע זכע התא יכ
 : יריפשת תומר םכיניעו
 29 הוהי ירנ ריאת התא יכ
 :! יכשח היגי יהלא

 10 דודג ץרא 'ךב כ

 : רוש גלדא יהלאבו
 11 וכרד םכימת לאה
 הפורצ קדוה' תרמא

 צה < 6 די 0 א

 11. איה 76. | םביסוחה לכל -- םביפחל 59 -- םכיסוחל 17,

 םביסחה 2.17, 31: 38: 41: 74: 82.93, 94, 97: 99, 100, זסז 1
5% ,102 1% 6 2 ,144,155 ,141,142 ,131 1250 

,254 ,242 :249 29 .240 :235 1 ,220 ,210,220 ,208 ,206% 

 264, 268, 271, 272, 274; 275, 283, 201, 4. פו

 32. הלא 240--לא 2%%.  ידעלבמא זזְק.  יתלז 9

 --ידעלבמ 131,148.  וניהלא --' \ 274-- םביהלא 24% --יהלא 7.

 233. המחלמל ליח 37. בימת , 142.  וכרד 522

 206, 220, 228 ; (סנל6ס :

 34. תושמ 272: | ינדימעי - - תוליאכ , 166. = תולייאכ 76, 4

 -- ו. 283.  יתמב 4,17, 19:31, 73: 82, 80, 02, זסז, 2 זס,

21 ,204 ,203 ,175,178,102 ,144,158,168 ;131 130 ,12% 

,253 ,252 ,2%1 ,250 ,240 ,242 ,240 ,215 ,222,231 ,220 ,219 

 264, 268, 270, 271, 272, 274, 27%, 283, 201 -- קז!םס יתמכ -

 ינדמעי 30, 40, 76, 131, 206, 240, 249 -- ינכירדי 2.

 35. המחלמל -- יתחת ימק עירכת המחלמל 76. | התחנו
 146 94 -- השחנו 76 -- תח טק. 18 131 -- ה , 268, 437 -- 06

 291 -- התתנו 546. | השחנ 39.76, 170,178,249. | יתערז

 29: 71: 142, 170, 172, 178, 200, 0 2220 227,240 -= 'תועורז 55%

,251 ,245 :192 5% *121,.125 ,99 :97 :76 :38 :27 

 106 137 -- יתוערז 133, 156, 157 -- 'תעורו

 36. ןתתו --ןתתו ןתיו 33. | יל ,157- | ךעשש -- 6
 ךנמיו 4.133, 274- = ינידעפת 224 -- כ קנותוס ת 24% -- ינרעפת

 43 -- ינדעאפת 133 -- 20 טק. 8 4 ךתוונעו 76, 1985, %

 -- קוס ךתינעו 206. | יניברת 1, לָנ,13ז, 227, 245 ; קזוחוס

 37. ינתחת 15. ורעמ 35 --ידעמ 206. | יילופרק 24% ---

 ילוסרק 37: 39: 40: 43: 73: 76: 93. 12% דב, 142, 148,150,
 192: 198,220, 222, 227, 228, 240,251, 25%: קזותס

 38. ףדרא 1, 2, 3, 4, 30: 3% 39: 42, 43: 73+ 74: 76, 82, 02,
,176,178 ,158,170 ,39,150 ,137 :133 :125,131 ,119 ,97 

2 ,23 ,240 ,24% ,235 ,11? ,227 ,226 ,22% ,224 ,216 ,210 ,208 

 264, 270, 271, 272, 274, 275, 283, 28%. 201, 664 ; (סזוס 1.

 יביא 1, 2: 3, 4. 19: 30, 37: 39: 42.43: ,* 9
(0,,,,,, ,150 ,141 ,13 ,127 ,141 ,128 

270 ,253 ,240 ,227 ,226 ,222 ,216 ,208 ,206 ,20% 

 םכגישאו -- * ; 170 -- םכ ,% אל 1. בושא קזותוס

 בישא 93 -- ב \ 268. | םבתלכ 44 1, +2
 222, 2%, 266 -- םב ;,

 39. אל 155. - ולכוי 1, 36, 37: 39: 42: 43: 73: 74: 75 7
 133: 139; 148,155, 156, 173,175, 192, 206 'םבוק , 4%

 וג 222 -- ק ק,גם= 1 ולפיו 3.

 40. ינרזאתו -- א , 1 0% ויתחת

 ב

 יתקחו ּפפ -- ויתוקוחו .

 [ 2 -- ויתקוחו לג, 117 -- ויתוקחו 30: 35: 36: 37: 409, 43, %

 19. ינמדקי 39: 52: 93: 7: 156, 180, 216, 224, 211 -- ונ\מדק*

 7. | ידא 10, 35,125, 148, 157,170 --'ר'א 2.
 20. (20₪. , 25%. | ינאצי) 150, 206, 283 -- 'נא'ציו 7
 133, 178, 224, 240, 259 --- 'נאצויו 2, 251, 260, 264, 271,272 4

 27%, 2פז -- ינאוצויו הוהי לב. | הוהי יניצלחי 5-
 " 2ז. יביאמ ינלמגי 157. | יתקדצכ 4, 38, 24% -- יקדצב 0
 -- וקדצכ רובכ 2, 4, 0, 18, 29 74, 101, 2
- 137 0116 270 ,230 ,224 .210 ,173 ,170 ,156 ,148,150 ,131 
 דובב קזנומס 1233, 24% : 106 73,97 -- דבכ קוס 158.  בשי 1.

 22. יכא 67. | הוהי 06 הוהי שיא 148. | יתעשר אא 6.

 יהלאמ -- הוהימ
 24. ויטפשמ -- ו ; 156 --- 14.

 101, 148, 164, 219, 245, 249, - רוסא 17, 30, 17: 39:
 7% 923 + 7 188,240: קוותס 130 :
 6 245.  ינממ 39, 228 379, 602 ; קזותוס 156 -- 'נמא 137 --

 ינמ הנממ 4

 24. יחאו --יהאוא הוהי ל -- ינאו 3 -- היהאו
 יומע 73 -- םבימע 166 -- מע ול 7, 6

 הרמתשא 216 -- ראתשאו . ינוועמ 2.
 2%. בשיו 06 םכשיו 94. = הוקי --1 ; 268. ל 6
 יקדצכ \ 41 --יקדצב 07,133,150. | רובכ 20, 39: 40: 74: 97, 1

6 : 250 ,224 ,216 ,.131,133.148,156 

 137 -- ידובכ 244 -< דובכ ג. = ידי , 24%. = דגנל --יא דגנל 7.
 ויניע -- ו . 99,117, 271 20 יִדמ 85 'ךי נמ 60תן. 2ז, ז06-

 ?נמ(6טע ט0665 28 ; 1ת +.
 26. רפחתת %-. םכע 2%-- םכעו 17,320, 36, 17 39

.71 22% -- 272 ,267 ,264 ,260 ,261 ,192,210 ,175 ,111,156 

 רובג 145: 249 : 10116 4. םבימת , 3- ּ

 27. רבתת 73:133,1%0,1ף6 -- קנס דרבתת ףְפ. | םכעו --
 ו 76.  לתפת 156--לפתת זָג, 249 : 006 2%5 -- ללפתת 5-
 28. (20ז0. , 38, 166, 4. התא קצותס םכתא עשות

 ףָּב- | םכיניע 200 --- םכנעו | 21 0 תומאר 43, 6.

 20. 00. 216.  יהלא - - ריאת 0.148 52. התא -- התא

 הוהי 38. - 'רינ ז02. | הוהי ,178. | יהלא 06160 157 -- הלאו
 37. | היג 260. | יכשח קוגמס יקשח .

 49. ךב \ 117 -- הכב 16, 39: 76, 101, 156, 206, 224, 246, 250 ;
 קזותוס ף4: תטטס 71. ץורא 1, 2, 4, 10 10, 6 27: 38. 9.40%

92 199509 .97 ,93 ,82 7% ,74 :73 :42 ,42 

 145:150,155.156,158,164, 170, זֶקָב, 188,102, 203, 206, 210

 220, 224, 126, 227, 228, 215, 245: 2%5; 250, 270 : זנוגס 17

 142,171) 6 178. | רודג 3%. | םסוחלאבו +.

 וזכע .עננגגס

 הרמתשאו 148 ---



 220 ו 28 8%

 243 חור ינפ לע רפעכ שכקחשאו ! דודל רומזמ חצנמל 1

 : םכקירא תוצוח טיטכ |
 | לא דובכ םירפסמ שימשה 2

 4 שכע יבירמ ינטלפת ! עיקרה דיגמ וידי השעמו

 סכיוג שארל ינמישת רמא עיבי כויל וי 3

 ! ינודבעי יתעדי אל םשכע : תעד הוחי הלילל הלילו

 45 יל ועמשי ןזא עמשל זכירבד ןיאו רמא זיא 4

 | : יל ושחכי רכנ ינב : שכלוק עמשנ ילב

 406 ולבי רכנ ינב זכוק אצי ץראה לכב 5
 ! זכהיתורגפממ וגרחיו שהילמ לבת הצקבו

 27 ירוצ ךורבו הוהי יח : שכהב להא שכש שמשל

 ; יעשי יהולא םכוריו ותפחמ אצי ןתחכ אוהו 6

 7 יל תומקנ ןתונה לאה ; חרא ץורל רובגכ שישי

 . ! יתחת זכימע רבדיו ואצומ סכימשה הצקמ 7

 +9 יביאמ יטלפמ זכתוצק לע ותפוקתו

 ינממורת ימק ןמ ףא : ותמחמ רתסנ ןיאו
 ! ינליצת סמח שיאמ

 0 הוהי םכיוגב ךדוא ןכ לע שפנ תבישמ המימת הוהי תרות 8

 ! ;ררמזא ךמשלו :יתפ תמיכחמ הנמאנ הוהי תודע =

 1 וכלמ תועושי לדגמ בל יחמשמ | זכירשי הוהי ידוקפ 9

 וחישמל דסח השעו ! שכיניע תריאמ = קדרב .הוהי תוצמ

 : סכלוע דע וערזלו דודל דעל תדמוע קדרוהט הוהי תארי 10
 :ודחי וקדצ תרמא הוהי יטפשמ

 צב ת18₪ ע6 10 א.

 הוהי םכיוגב , 174 -- הוהי
 הוהי -- ינדא 206 | ךמזא

 כ לס הוא =-

 םביוגב = 36, 17, 117, 156, 219 1.
 156, 220, 24% - רמזא [טק.18 4

 51. לידגמ 1.4.17: 10: 35: 40. 43: 73: 74, 7 99: 7.
 131,1בָב, 141, 156,159,170,172, 102, 206, 216 7 21-21

 240. 245: 253: 255, 259: 260, 270 ; קנננםס 201 ; 016 42. תעושי
 1.2: 4. 39:74: 82. 50,93.117,131,173,178.192. 20 -- תוועש*
 274. = ובלזמ (סנ06 יבלמ 150. | השועו 3535 , 6

 245. - וחשמל י

 112006 זסתגטפ 1 (?0תוק4ז0010ם6ת1 2/: 18 6טתת 2 00ש. 4

 רמזמ 7.

 השעמ 17,76, 1

 1. 0 , 1. חצנמל , 1

 2. םכימשה -- ש קוס ו 35. | לא , 6.

 מ

 3. רמוא 1. 4, 30. 35. 16. 37, 1, 5%
; 681 ,680 ,673 ,245 ,215 ,227 ,164,170 ,148.156,158 ,133:137 

 וותס 117 -- רומא 206. | תעד - - הלילו \ 74. | הליל 4
 הלילל , 97 -- הליל 76,117. -  תעדי 1.

 4. רמא ןיא ; 74. | רמוא ז, 30, 35: 37: 40 7,
 133: 156, 158, 164, 245, 249,255, 680. | םכלק ₪.

 5. אצי .74.97- | םכווק 30, 74, 268. 497, 4955 6
 649, 681 ; קזומוס 2%0 -- לכב םכוק 1 -- םכווק םםוק 74.

 הצקמו 131 --ו , 0 1. םכהילימ 1, 73: 74: 97 2 170

 681 --'. 259. - שמשלו 37: 39: 73: 74 3. 18,201
 228,255, 2%, 680,681 ; קזנמס 4.

 6. אצוי 3, 35: 37: 40: 73: 74, 76, 97, 109 4
 156,164,170,173, 227, 249, 259, 673, 681 ; (סד6 7.

 ותפוחמ 1, 38: 39: 43, 73. 76, 92,975
 166, 173, 219, 227, 240, 251, 255, 2%, 6733, 681 ; .קננתס 6

 שישי טק. דג 117 -- ץיצי 100,111, 246 וגז. רבגכ 283 -=

 רוביגכ 43, 73: 74: 76, 94, 117: 133, 137, 156; 170, 24%, 681 --
 (סז6 דוביגכ 39 -- רובגכ ביגכ 259.  ץרל 222. | החרוא 7

: 245 ,224 :133 ,131 ,125 ,97 ,74 :73 ,40 ,98 

 10ע:<6 7.

 7. ואצמ 39,168. | לע ותפוקתו ₪ק.זג" ָגְס. | ותפקתו לש
 178,186, 192, 222 -- תפוקתו 3% -- אא ותפוקתו 3. לע

 דע 37, 1. םכתצק 133, 158, 170, 25%, 200, 204, 27ו,

 272: 275, 281, 291 -- םב , +. ,

 8. תרבישמ \ 253 -- ' \ 111,1%7. | חרודע -- תר , 268 --
 1הרודעו תרמכחמ 1704

 9. ידוקיפ 40, 43. 133. 206, 227, 1.

 ארב 4 5- םכינע 7.

 הרב , 40.76.1117 --

 41. יביואו 25: 73: 74:76: 97:131, 113, 156,164, 168, 210 59
 251, 268 -- יבוא 43.  התתנ-- ה ,45 2
 2%0 -- ב, ףיוע 25: 39: 43. 70. 25:
 148,156, 245,268. | יאנשמ 93,210. | םכתימצאו 93: 40 ---

 םכתימצי 6.
 42. ועוושי 76 --ו 17 נק.ז45 זנד. | ןיאו --' 274.  עישמ

 לע --- לעו 43 -- לא 1פ3. | אלו קוגמוס לאו 157 -- קזננמס לעו 3.
 43. רפעב 74 -- ץרא רפעב 7. לע לוג 133 -- לא 5%

 חור -- םכימ 39. | שיטב ף7.- | תוצח 1,4,17,73: 76, 82. 93: 942
75 ,158 ,131,141,142,148,155 ,121,125 ,110 
 ו 188, 204, 206, 216, 224, 240, 240, 21, 253, 2%
 271, 274, 275: 283,291 -- תצוח 7. םכקירא --' \ 2 2
 272 -- םבקדרא 210, 228 תוגז8. 240, 266, 403: 437%
 495 505: 530: 541: 5652: 566: 645 : נותהס זֶדָבְ, 201, 200, 1

 379, 591 : 6 4: 39: 444: 498. 587 - ר טק.146 74-- םכקירא

 םכעקרא 156 -- טק.146 156 -- אא%%% םכקירא 3.
 44. יניטלפת 76,245. = יבירמ , 93--ר , 35 -- יברמ 264, %
 272,274.  סבע - - ינמישת ,זָָג- | ינמשת 4, 206,249 --ונמישת
 קזגוחס 97 -- ינרמשת ג -- ינמישתו ינטלפת 76. | שארל --ש ,
 44 -- רואל 76. = םכיוג , 43. | םכע 2" קמוזתס לע ףְל. | אל ₪.
 146 -74  ינדבעי 4, 40, 74, 82, 80: 93, 97. 5%
 ו 206, 210, 216, 224, 235, 240, 249, 271 /\ -- ינורבע'

 166 -- םבע יבירמ ינטלפת ינודבעי 1
 46. ןוא 148,156,171,206, 268. יל 1" וָבָב -- םק.106 ?-
 46. ולובי 125, 148, 164, קב -- ץנ06טז ולוכי 76. = וגרהיו 76--

 ורנחיו 6 1, 41, 73: 74: 131, 133, 148, 166 תוגש. 200.

 קכהיתרגסממ 1, 3, 17: 37: 93, 119, 117, 141,179" 2
 222, 226, 227, 21% 249, 206, 270, 283 --/ה' , 156 -- כ 7

 --' (נק.146 14.
 47. םבריו 74, 121, 133: 206%; 7. יהולא - יהלא 1,2: 3: ג

1 ,52,93.97.99.100 .71.74.76 :43 :39 :38 :37 :36 :35 :30 ,10 
 11,121, 125,128, הני וָבָבכ 139,156: 170,173,176,192,
,253 ,240,245 ,227 ,222 ,220 ,210 ,216 ,208 ,206 ,20% ,204 

 259, 200, 208, 271, 272. 274, 275, 284, 285, 286,280 659 ; קזוזהס
 2. יעשי רוצ 2.

 48. ןתנה 1, 4, 37: 39,490. 93, 94, ,,,,,, 2

 220, 226, 21%. תומקנ יל < 76. = תומקנ ; 73 -ו ,7-
 םכימע , 17 -- שכב ,% יתחת --י , 268 -- ינתחת -

 49. יטלפמ 91 93 --* ;76. | יביואמ 42, 74, 76 7.
 156, 164, 253, 260, 264, 272, 274- קוס יבואמ 245- | ףא
 38.158,216. ימק ןמ --ימקמ 201. ןמ ,14%. | יננממורת 2

 --ו \4,283. - םכיסמה 38, 39, 40, 148, 201, 20ג, 227, 245 --

 א א סח 31, 7. ינלצת 2



3% 

 : אלמי ךתצע לכו
 ךתעושיב קדננרנ 6

 לגדנ וניהלא ששבו
 ! ךיתולאשמ לכ הוהי אלמי

1 

 יתעדי קרתע 7

 וחישמ הוהי עישוה יכ
 ושדק ימשמ והנעי

 ! ונימ עשי תורובגב

 שיפופב הלאו בכרב הלא 8

 ! ריכזנ וניהלא הוהי שכשב ונחנאו

 ולפנו וערכ המה 9
 ! דדועתנו ונמק ונחנאו

 ךלמה העישוה קדוהי 10

 ! ונארק םויב וננעי

0 

 ! דודל רומזמ חצנמל

 ךלמ חמשי ךזעב ;דוהי 2
 ! דאמ ליג המ ךתעושיבו

 ול-התתנ ובל תואת 3

 ! הלפ תענמ לב ויתפש תשראו

 וזאב 2 6 28 2 א.

 נז בר זפמו בהזמ שידמחנה

 : וכיפוצ תפנו שבדמ םיקותמו

 12 שכהב רהזנ ךדבע ג

 ! בר בקע .םםכרמשב

 13 ןיבי ימ תואיגש

 ! ינקנ תורתסנמ

 14 ךדבע ךשח זכידזמ םג

 יב ולשמי לא
 ! בר עשפמ יתיקנו שכתיא זא

 15 יפ ירמא ןוצרל ויהי
 ךינפל יבל ןויגהו
 ; ילאוגו ירוצ הוהי

0 

 1 ! דודל רומזמ חצנמל

 2 הרצ כויב הוהי ךנעי
 : בקעי יהלא םשכש ךבגשי
 3 שדקמ .ךרזע חלשי
 | :! ךדעפי ןויצמו

 2 ךיתחנמ לכ רכזי
 ; הל = הנשדי ךתלועו
 5 םכבלכ רה?

 ץ ה > דא עפ יז א

 164 214, 216, 227, 240, 245; 250, 255, 259, 476 - ד טק. 9

 -- אלגדנ 139.  אלמיא 117.  הוהי , 156 --ו . 268.  ךיתלאשמ

5,,,, ,94 :03 ,82 .41 :39 ,16 ,30 4 ,1 
,249 ,235 ,226 ,22% ,224 ,222 ,210 ,216 ,20% ,188 ,170,176 

 249: 253, 200, 266, 681 ; קצ!מוס 2-- ל, ,

 7. יכא 97- .העישוה 6,148,188, 228,2%0,6723.  וחישמ תא

 4:74: 93. 130, 148, 156, 245, 681 -- תתגזַק. 400. תא 224 -- תאו

 וחישמ 3. = ושרק ימשמ והנעי \ 253. = והינעי 74 -- וננעי

 ימשב תרורבגב 17, 30, 31, 36, 67, 82, 1,100, 102, ז 0

19 ,220,225 ,20% ,178 ,176 :141,157 ,137 ,130,131 ,128 

2 ,2833 ,275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,268 ,266 ,264 ,260 ,252 ,250 

 -- ז ררובגב 2: 4: 19: 40: 43: 73: 74: 89: 97: 133: 139: 144, 29
 172, 192; 206, 210, 210 240 ; 1066 117 -- תרבנב 224. | ונמי

:5 

 8. הוהי , 37, 228, 681 -- הוהי הלא 4.
 המה וניהלא 279. ו

 95 הכה 270. הלב
 4 דדעתנו 170, 226, 0.

 10. ונינעי 36: 37: 43: 74: 97: 117: 150, 216. 224, 246, 2560, %)

 274 -- וסת6 והנעו 379. | םכויב -- ןויב 272. | וניארוק 24% ---

 וניארק 1: 4, 17: 30; 35: 36; 37: 39. 40; 43,
,260 ,227 ,224 ,216 ,102 ,188 ,173 ,170 ,158 ,156 148 :137 

 274 -- ןנארוק 4 5%

 וניהלא , 38, 142 -

 ונמק קונוס ונמיק ג -- ונמק םבשנ

 ז. הצנמל , 1
 2. ךוועב 204. = חמשי ךלמ < ז42. | ךלמ -- ךל גת. 3" 4.

 ךתעושבו בז. = לני 1: 2: 4: 30, 36, 37: 39: 42: 43: 73 2
9 ,157 ,156 ,150 ,148 ,141 ,137 ,133 ,111 ,125 ,97,100 :93 

,216 ,208 ,206 ,201 ,108 ,188 ,176 ,17% ,173 ,170,171 ,164 

4 ,200 ,265 ,213 ,22 ,24% ,240 ,211 ,228 ,227 ,226 ,224 ,222 

 264, 266, 267, 272, 274. 659 " ריי, 664 ; קזותתט 142 -וליני
 דואמ

 2- ובל 0ק.286 42. | תתנ 2, 30, 35: 18, 39, 40; 431, 6

,250 ,222 ,210 ,201 ,198 ,142,148,170 ;133 :125 :119 :97 

 לב -- לכ 272, קזומס 7.

 4. תכרב 29, 74, 93,117, 121,133,

 -ו.9-

 5. סת , 4.

 ושארל -- ל , 6

 לאש , 4ז -- לואש 157,216. | תרתנ 9

,208 ,149,133 ,147 ,142 ,133,137 ,12% ,76.97 :74 :73 :43 :39 
 216,222, 226, 2%3, 20, 266 ; תטתס 18. | ול 24%. | ךרוא 2,

249 ,245 ,240 ,188 ,156 ,148 :133 ,131 ,76 :73 ,43 ,40 :35 :30 
 200 לע 5 ::םבלועל קל 61 ְי

 6. ודבכ 178,222, 2%1,2%6. | ךיתעושיב 40, 76,148, 25% ----

 ו, 133, 166. =, הושת קזגתוס ונושת 2339 -- צו06טפ

 10. תרארי וקפ 39- הרהט 20: 40, 74, 141,173, 2-

 ז-רדמע 2: 4: 30: 31: 37: 3% 40, 42, 71. 89, 02, 94, 12
2 260 ,251 ,240 ,211 ,208 ,206 ,176,192 0 ,150,158 ,148 

 268, 270, 271: 272: 274: 275, 279,294, 284, 286, 201. | וידחי
.1 25 :255 ,245 ,216 ,206 ,170 .117 :76 :27:73 

 זנ. זפמו -- ןפמו 272. | בר \ 74.97.1223. | םכיקתמו 4

 תרפונו 1, 35: 36: 35. 73.74.:43: 76: 97: 99, 1,
2740 ,4 271 ,250 ,240 ,24% ,227 ,225 ,224 ,216 ,156 ,148 

 681 ; קזנתס 117 -- ! \ 37, 1. םכיפצ ף3, 128, 170

 ז2. םבהב ,1. םברמושב 245 -- םברמשכ
 13. תואיגש -- א \ 39.73:157 2 למ -- ןכ 4

 תורתסנמו 39, 73: 74: 76: 97: 133: 148; 156, 168, 245, 680 1.
 יניקנ 1:4: 37:39: 43: 97: 155: 227: 245: 255-

 14. םבידיזמ 1, 402 39: 43, 158, 224, 245, 271 2. | ךושח 12

1,,,7,,, ,2 ,70 73 :43 :39 :35 :37 :36 :35 .40 
 142,148. דס ד כ כ 200220220,

,272 ,271 ,268 ,204 ,200 ,250 ,251 .249 ,245 :239 ,228 ,227 
 279: 2891: 42 286, 201. 65, 680, 681 ; קזוומס 139 -- קשח -

 לאו 29: 18 170, 24+, יב 4. זא , 5 8 ₪

 ןא 272 םבתא 52 198, 271 4, 484 --- 016 ןתיא 2.

 בר עשפמ יתיקנו , 5 יתקנו 30,73: 119: 125: 52 1956 2

 253, 268. 275, 283, 28%, 680 -- יתיקינו 76 -- 1 \ 271 .
 1- ויהיו 76, 245. = ילאבו 2, 30, 31. 35: 41 67, 72
 פד, 101,102, 11, 121, 110, 131,144,150 55, 7 6

2 :251 ,251 ;240 ,242 ,211 ,214 ,208 ,206 ,20% ,201 .188,192 

7 ,286 ,285 ,284 ,283 ,27 .268,275.277 ,204 ,260 

 שו קו ו תה 222 7 ןדצנמל) 10153 ,97/,73..29 
 2. םביב 220. - הלס בקעי 38, 73, 74: 97 -- תב. 400. הלס

.224 
 2. ךרזע 515 97-

4 ,14 

 4. רוכ* 37: 39: 43: 73: 74. 97. 164, 224, 227, 219, 245, 0%
 200 091 כ תמוה תק יילפ יז ייהתהחנמ 1 11. 1

 ףפ, 100, 101,102 156 175: 178,203, 204, 210,

 255, 268, 277, 285, 3001 --הוהי ךיתוחנמ 38 -- ךיתוחנמ

2 :239 .227 ,224 ,206 ,156,173 .4+ 

 פוס 40 -- ךיתהנמ 4 ךתלעו 2: 3: 39נ 41, 82, 99:

:253 ,240 ,21 ,172 ,157,170 ,150 ,125:133:141 :97:99 

 271 4 -- ךיתולועו 142 -- ךיתלועו 40 -- ךיתלעו 4.
 %. ןתי -- הוהי ןתי 73, 74:97: 133 -- וגז. 460. הוהי 4.

 ךל ,,73- | ךבבלב זָגג- | ךתצע לכו -- ךתצעו 1. ךתצע ,-
 6, ךיתעושיב 35, 148, 170, 245, 25% -- ' \ 272 -- ,1-

 נהלא 141. לוגדנ 1, 30, 35: 37: 40 92:93: 7, 6%

 שדוקמ 43:97: 117,132,227. - ]ו'צכ

4 1 



0% ,97 ,94 :93 :92 20 ,76 23 :43 :40 :39 2% 7% :19 :17 :3 ,2 

%,,,,, ,. 101,128,131,133137 

 205, 206, 216, 222, 224, 226, 211, 25, 2, 240, 245, 240, ל
 20014 ושוב אלו -- וממלפתו 2.

 7. רעלת 125. 224, 25% -- בקעי תעלות 0.
 יוזבו -- * \ 170, 216

 8. 0. ..2%%- | יאור 2, 30 35, 8%
 1,216. | וגעלי 46, 41, 67, 100 ₪ 130 זן

,2 ,601 ,4001 ,288 ,283 ;275 ,271 ,270 ,214 ,178 :175 :155 

 664: קוומס 99. | יל--ול 206. | הפשב וריטפי ,%
 9. לג -- לג יל וגיעלי יאור לכ 3% -- לוג 6 150, 156,178 -

 כ לב/47-ו | < לא 76: ל תהי 698 וה
 10. חוג 1,419: 30: 35: 36: 37.38: 1
2409 2 .220,231 ,216 ,206 ,102 ,164 ,150,156,158 ,148 

 253, 260,264, 268, 272: 274, 664 ; קזותוס 82, 11, 139, 4

 יחטבמ 1, 40, 43.76, 156,188,198,245.  ידש לע -- ידשמ 1.
 הדש 260, 271 . :

 10,11. ןטבמ - -(6) - -יחיטבמ , 29, 4.
 זז. ךילע יכ 111,147,180.  םכחרמ , 39.  ןטבמ ימא ₪ לו

 12. 000. 158.  הבורק הרצ יכ , 253.  הבורק , 76 -- 2

69 ,405 :373 0 ,281 ,207 ,201 ,198 ,164,170 ,160 ,157 ,111 

.8 ,5 ,591 ,574 :541 ,540 ,530 :523 :519 :484 :475 410 
 639. 649-  ןיא יכ קוס ןיאמ ָגָג- | רזע 39.76 5%

,235 ,226 ,171 ,170 ,164 ,1%% 

 אלו ,,6

 17 נב וז וריבא 5 7- יריבאו 7- ינרתכ 170 =

 ינורתב

 14. ואצפ 99.  'לע -- םכהילע קזומס 156,178. | היראו 7
 -- היראכ 530. | ףרוט 2: 4 30: 35: 37: 40: 43: 82, )7, 101, 137

 148, 196, 158, 173: 0 219: 240, 253, 2%, 681 ; קזותס

 117. | גאושו 4: 30, 35: 37: 39. 43, 82, ,,6%4
 173, 188, 219, 240, 259, 270, 63, 681 -- באשי 7.

 1%. יתכפשה 24%. - לכ --לע 3, סמנ - - -יתומצע

 74.  יתמצע 2,3: 4.19: 36. 30: 2 94,97:119, 131,113. 2%

6% ,255 ,24 ,253 ,251 ,240 ,240 ,235 ,178 ,170 ,158 ,157 ,150 

 271 8,284 -- תמצע 268. ובל קב -- יביל 25%.  גנדכ
 178, 283 -- בנו ג. 3 0 סמנ ,

 16. שרחכ , 240 -- שדחב 206 --סרחכ 125, 147 ; קזזוס 1

 צו06ש0: זז7 --ושרחכ 157.  ינושל 73: 74, 97, 133 -- ינשלו 6

 39: 92.93, 131,170 271 4. קבדומ
 175,216.  יחקלמ 73, 74, 76. 0 +,

 245: 260, 264; 272; 274, 28+ | יניתפשת 7, 6.

 2 1. כ 5 )א. 221

 4 בוט תוכרב ונמדקת יכ : דודל רומזמ רחשה תליא לע חצנמל | 1

 :! זפ תרטע ושארל תישת ינתבזע המל ילא ילא 2

 5 ול התתנ "0 לאש זכייה : יתגאש ירבד יתעושימ קוחר
7 . 

 : דעו לוע זסימ .. הנעת אלו זכמוי ארקא יהלא :
 6 י 0 ןדובכ לודג : יל הימוד אלו הלילו ,

4 

 7 דעל תוכרב והתישת יכ ; לארשי .תולהת
 : ךינפ תא החמשב והדחת וניתבא וחטב ךב .

 ף

 : הוהיב חטב ךלמה יכ : ומטלפתו וחטב
 ! טומי לב ןוילע דפחבו וטלמנו וקעז ךילא 6

 9 ךיביא לכל ךדי אצמת : ושוב אלו וחטב ךב | =

 : ךיאנש אצמת ךנימי שיא אלו תעלות יכנאו 7

 10 שא רונתכ ומתישת : םכע יוזבו שדא תפרח

 קדוהי ךינפ תעל יל וגיעלי יאר לכ 8

 ! שא םשכלכאתו שעלבי ופאב : שאר ועיני הפשב וריטפי ;

 11 דבאת ץראמ ומירפ והטלפי הוהי לא לג 9

 : םכדא ינבמ זכערזו : וב ץפח יכ והליצי |

 0 הער ךילע וטנ יכ ןטבמ יחג התא יכ ז0

 : ולכו' לב המזמ ובשח ! ימא ידש לע יחיטבמ

 13 סשכש ומתישת יכ שכחרמ יתכלשה ךילע 1

 ; וכהינפ לע ןנוכת ךירתי מב ! התא ילא ימא ןטבמ

 4 ךזעב קדוהי המור הרצ יכ ינממ קחרת לא 12

 : ךתרובג הרמזנו הרישג ! רזוע ןיא יכ הבורק

 יש 1 ₪ 1 קם 1, ם 6 וס א ים

 הבשת 76. = וילע -ו 75 2%9 -- ומטלפתו לתו .

 7. 00 , 40.  והתישת -- ו , 216 -- ומתישת ָגְק, קזזמס 6 6. ₪. 255. = .וקעו == ל ,. 206 -- וניתובא וקעו ע"ש
 תכרב 117,176.  והדחת -- ו \ 268 --והיחת 260. .חמשב 4

 8. חטוב 35,40, 117, 111,156,148,164,173,188,220, 240 --

 ךב חטב 999. | דפהבו 272. ןוילע -- םפלוע 4
 שוזמי -- ו ; 73, 100 -- טומא 176 -- טומכ 188 -- ומת 4

 9. ךידי 35. = ךיביוא 35: 36, 38. 42, 74.76, 97; 156, 164, 2302
 240, 245, 249 -- ךביא 117,131. = ךנימ: 18.  אצמת 3.

 ךאנש 131,170, 227 -- ךיאנש לכל ךדי 38 -- ךיאנש לכל 40 ---

 ךיאנוש 35,125: 156. 239- |
 10. ומישת 76, 157, 188, 310 -- ומתישת מישת 4 -- ומיתישת
 160 -- קומוס וממישת 3% --והתישת 530 -- ומתיש 60ֶל. א רונתב
 591, 626, 649: סוס 108: ץנ06₪ע 37 -- ר , 6. הוהי

 125,471.  םכעלבי -- ולבי
 11. ומירפ -- ו , 268 -- שאמ ומירפ 133 -- ומ"רפ

 12. ךילע -- ' \ 208.  וכשח 245. = המיזמ 30. 74: 59
 133,147: 148,150,170, 226, 24% -- תומזמ 37, 38, 180 ' (06 3

 -- הבזמ 46 -- תרומזמ 25%. | ולכי 4
 11. ומישת 216 --'. 249 --ומיתשת 25%. = ךירתמכנכ 4%

 166, 176, 259 -- ךרתימב 37.73.131 -- ר ,7.

 14. ךזעב 148. | ךיתורובנ 153 -- ךיתרובג 30, 36, 43: 92 79
 111,148, 206, 289 -- ךתלהת 7.

 1. ס0ת., 222. > הצנמל , 72,97,131,131. -תליא 192: 26.

 2. ילא 1" תטמס לא 43.  ינתבזע --ינתחכש 216 -- ונתבוע 6.

 יתעושיב ל -- יתעושמ 36, 133, 216,300; 454, 496 ; קזנתוס 437 --
 מ , 131 -- יתגואש 6.

 1. 00. 219. | םכמי 117,180. | אלו 1%-- אלו 4.
 הלילו -- ו ; 156 -- ה 43 -- הלילו וו 117. | אלו 27--ו |

 40. 43: 73: 74:93: 97. 201, 245, 1 הימד 17, 41, 41, 6%
9 210 ,204 ,170,171 ,160,168 119,445 ,80 

:7 ,288 ,275 ,274 ,272 ,271 .267 ,264 ,260 ;253 :2%0 ,242 ,228 

599% :591 :557 .499 ,494 :444 :414 :42% :425 :423 :419 :418 :396 
 601, 637 ; םטתס :7ו --' , 1סס -- היומוד 43 -- ה"מד 373 - ד

 טק. 46- 24.
 4. 00. םסמ קטמ846 406.  שדק 138. | בשוי 58166 --ו,

 40,119,121,178,206,253  קחומס 142. | תוליהת 1, 4 43:
 76.97, 119. 131, 145, 170, 227, 245, 681 -- תליה ת 2

 601 -- תילהת 6.
 5. וניתובא 1, 2.30, 35: 28: 41: 42: 42, 73: 70, 03, 101, 4%

,208 ,206 ,2(] ,188 ,172 ,170 ,166 :164 ,156 ,148,150 :137 

 216, 210, 220, 24%, 25%, 673: קתותס 82 --', 681. | ומיטלפתו

 4: 37: 74: 147, 206, 245, 255 -- כ [טק,גה, 131 --ומטלפתו ילפתו



 א ס 10 א 4.

,6 :322 ,120 ,110 ,18 ,312 ,100 ,301 ,1 300 ,201 ,283 ,275 

04 40 ,402 :400 ,373 ,362 ,160 :359 :35% :356 :142 ,330 .325 
 405, 407, 400: 417: 415: 419. 423: 425, 428: 411: 434. 4712 ל
0 ;519 :515 ,514 :509 :50% :505 :499 :495 :494 :484 :476 :475 
40 .571 ,570 566 :546 :542 ,541 :549 :519 :538 :531 :525 :529 
,2 ,639 ,638 ,637 ,636 ,628 ,61 ,607 ,606 :602 ,599 :598 :587 

 646 -- לשמו לשמו 252 -- \ 559. = םביוגב ,4.
 20 ולבאי 255. וחתשיו 20: 7- הםשיד פו =-- ינישד 3%

 ךינפל קזגתס 97. = *דרי 2, 3, 99 1, 7
220 (221 170,188,216 ,166,168 ,157 ,142,155 ,141 ,139 

 251, 252, 2813 (016 82. | רפע -- רוב רפע 76 -- רוב 73 --=

 רפא 22. ישפנו 373, 1016 215 --) 27 [0ק. ז86 1804
 אל -- אול 328.  היח אל -- היחל 598 -- היחי ול !סזמ< 54

 21. יערז תטפס 379. רפוסי 4, 48 399 27
 215,240.  ינודאל 4 --ינדאל הוהיל 2 --הוהיל 1,19.30 4% 39*

8% ,7 ,97 ,82 74 :73 :43 
2 259 ,250,251 ,240 ,227 ,220 ,210 ,206 ,102 ,188 ,170 

 681. = רודל \ 2 -- ) , 76, 168, 226, 284 -- רנדו רול 7
 -- דודל 206, 255 ; קוס 121,158 -- ר 0.34

 12. 00. 541.  ואובי :17,173,188,206, 216. ודנו

 ותקדצ -- ו ; 40 -- תקדצ [גק. דג. 12%. - דלנ 4.

1 

 1. דודל רומזמ , 222. | רומזמ , 73: 97,131, 133 --הצנמל .

 יעור 4.30: 35: 37: 38: 43: 73: 97: 125,145, 156, 164, 222, 4
24 10:55 : 370 ,268 ,252 ,24% ,228 

 2. ינצברי 39, 04, 170, 224, 251, 264 -- יניציברי 1. לעו 4
4, 5 .681 ,228 ,201 :145 :117 ;93 :76 :43 :239 

 תוחונמ 1, 4, 19: 35: 37: 3%: 39: 49: 43: 73: 93: 97 7
 ו, 4 168,170, 178,188, 102, 206, 210

,204 ,200 ,259 ,255 ,253 ,252 ,249 ,245 :219 :235 ,241 ,220 
 270, 271, 272; 274: 275: 283, 284, 286, 201, 370, 681 ; קזנתוס 2

 -- תוחנמ 3, 40, 31: 36, 41, 89: 92; 94, 102, 130, 141, 119, 49

,27% ,224 ,310 ,208 ,204 ,203 :173 ,166 ,1489 

 227, 2ף0, 261, 266, 4סס '1, 309, 318, 326. | ינילהני 1, 24% -
 ינלחני 260 -- ונלוחני

 2. שס. , - בבשי 1. קדצ -- קדצ ומש 6.
 4. ךילא 178. | יגב 25% --' \ 681. - אריא - 5

 ער , 148 -- ערא 4- התא -- הוהי התא 4.  ךתבש 2
 131, 147,155, 245 : 106 128 -- ם טק. 39 4-- ךובבש

 ינמחני המה , 252. | ינומחני 1, 2, 4, 37, 18, 39, 40 425 5%
.158 ,157 ,156 59 125,137,148.50 ,117,119 ,93 :92 

2 ,224 ,222 ,220 ,216 ,210 ,206 ,188 ,180 ,176 ,173 ,172 ,166 

 226, 228, 235, 240, 245, 249, 255, 259, 271 3, 1 + קזותס 2

 (ס<

 1. כ 5 8 )\) 4 א 3

 3 , שכיבר שכירפ ינובבס הירא יפמ ינעישוה 22

 : ינורתכ ןשב יריבא ! ינתינע שכימר ינרקמו

 14 םשכהיפ ילע וצפ יחאל ךמש הרפסא 23

 : גאשו ףרט הירא ! ךללהא להק ךותב
 16 יתכפשנ םשכימכ חח רה

 יתומצע לכ ודרפתהו בקעי ערז לכ והוללה הוהי יארי 24
 גנודכ יבל היה : לארשי ערז לכ ונממ ורוגו והודבכ

 ; יעמ ךותב סמנ ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכ 25
 6 יחכ שרחכ שבי : עמש וילא ועושבו ונממ וינפ ריתסה אלו

 יחוקלמ קבדמ ינושלו בר להקב יתלהת ךתאמ 6
 ! ינתפשת תומ רפעלו : ויאר' דגנ שכלשא ירדנ

 17 זכיבלכ ינובבס יכ ועבשיו כיונע ולכאי 27
 '  ינופיקה שכיערמ תדע : דעל םככבבל יחי וישרד הוה' וללהי

 : ילגרו ידי יראכ ץרא יספא לכ הוחי לא ובשיו ורכזי 28
 18 יתומצע לכ רפסא : שכיוג תוחפשמ לכ ךינפל ווחתשיו

 ! יב נארי וטיבי קדמה 1 יוגב לשומו הכולמה הוהיל יכ 20

 9 זכהל ידגב וקלחי : ץרא ינשד לכ ווחתשיו ולכא 10

 : לרוג וליפי ישובל לעו רפע ידרוי לכ וערכי וינפל
 20 | קחרת לא ;דוהי התאו ונדבע ערז 4: קדיח אל ושפנו 1.

 : השוח יתרזעל יתוליא ואבי :  רודל ינדאל רפסי 2
 4 ישפנ ברחמ הליצה =! השע .+ב, דלהנ,.םפעל. ותקדצ רדיגיו

 : יתדיחי בלכ דימ

 צד 2 < ז ₪

 17. םביעירמ 4, 38, 40. 150, 156, 188, 216, 245. | ינופקה

 178, 260, 272, 274 -- 'נ , 170 -- ינפקסקה 5- יראּכ -= היראכ

 24% -- וראכ 39: 267, 270, 27 1מ חת, 288, 660 ( 4,96) ; זו
 207 : תטמס 242-רכ 283 4, 20ז זמגז8ַ. 539 ת478- 542 וגה, 640.

 18. 00. 40. | יתמצע 3: 4:19: 37: 39: 43: 93: 94. 131 2
(6 ,264 ,260 ,2% ,252 ,240 ,216 ,18 :7 150 

 272, 274,283. - וטיב' \ 35. | ואר' ;, 5- יב ,\ 178 -- קזזתגס

 יכ 99-
 19, וקלח 268. | םכהל , 7. לע 37,190, 201. . ולפי 4.

 לרנ 17ס -- אלרוג
 - 20. התאו -- התעו 255.  %אקחרת 74

-259 :139 ; | -- 245 :156 :153 :117 .43 :39 
 21. דימו 73: 74 3- יתדחי 4.

 22. ונעישוה 37. 259. ינתינע םכימר ינרקמו 02.18 14
 ינרקמ 39,216. | םכימאר 1.30. 16: 39: 43: 74: 76: 93 תת.

 פד, 1ז7.131:133:137: 153: 5 168, 170 200 224: 5

 240, 250: 253, 260, 264, 207, 272, 00: 602, 664, 681 : םטס

 216 -- קנס םכימד 99 -- םכאר ינתיניע 4

 יתולייא 4 30, 36, 4
 השיח 1

 21. הרפסא -- רפס טק. 14 ךמש , 5.
 24. יארי --* 2% [טק.188 99, 125 -- האר' 255. | והללה 6.
 א וירכ = - טעו , 527. בקעי 12. לארשי 156. והודבכ , 4

 --והדבכ 76, 117,170,176, 178,192, 251 -- והודובכ 7.

 ורוגי 5 658 : קזותוס 7 (סע6 41 -- רנו 4 לארשי --

 ל 4 92: 208 - לארשי דרי 4

 25. ץקיש קזומס 117 -- ןיקש 7. רוניע 31, 4. ינע

 ןויבאו ינפ + ונממ , 4,117 -- ו טק.14-

 ועשבו 133 -- ועוושבו 121 -- ועמשבו קתותס 156. | וילא קצזמס
 ילא 12%. - %אעמש 208 -- העמש 5.

 26. ךתאמו 133. | יתליהת 1, 43: 73, 74: 76. 7%

 255, 245. 681. ויאירי 5 4, 19: 37, 40, 73, 76, 85. 3,117.11:
,4 ,224 ,220 ,210 ,216 ,206 ,172 ,158,164 ,156 

 27. ועבשי 148 -- עבשיו סל. = וללהיו 24%. = הוהי , 73 ---
 הוהי תרא 6 ושרד 10, 160, 206, 226, 261,602 -- וישרוד

0 ,239 ,227 ,210 ,208 ,164 ,148,156 ,97,133 :76 :38:74 :35 :4 
 -- ושרוד 117, 4 6

 28. ורכז 93 --' ₪0ק.88 4. - ובושיו 1, 20, 27: 18: 39: 40 2
 73:74: 76:97: 1717.ד21,ד2ל,131,132,137,156, 158,166,

;250 ,255 ,246 ,211 ,224 ,216 ,206 ,176,192 :172,173 

 וחתשיו 19.37:259.  וינפל 37 -- ך ,538.  תרחפשהמה 7%
 121, 133: 142, 164, 226 -- 0 , 4. םכיוג -- שכימע 37, 6
 29. הוהי 5. לשמו 1 4 17,19: 36: 40, 41, 7 76, 2

,1331 ,128,130 ,102,110 ,101 ,100 ,94 :93 :92 ,80 

,1608 ,166 ,164 ,160 ,155 ,160 ,148 

2 ,214 ,210 ,200 ,207 ,20% ,204 ,203 ,108,201 ,188,192 ,180 

.274 ,271 ,270 ,268 ,266 :254 ,249 :242 :23% ,211 ,220 ,225 



 אאזט

 קדוהי רהב הלעי ימ 3
 ! ושדק שוקמב םכוקי ימו

 בבל רבו סכיפכ יקנ 4

 ושפנ אושל אשנ אל רשא

 : המרמל עבשנ אלו

 קֶרוהי תאמ הכרב אשי 5
 : ועשי יהלאמ הקדצו

 ושרד רוד הז 6
 ! הלפ בקעי ךינפ ישקבמ

 שככישאר סשכירעש ואש 7

 םשלוע יחתפ ואשנהו

 :.דובכה ךלמ אוביו

 דובכה 'ךלמ הז ימ 8

 רובבו זוזע .קדוהי

 ! המחלמ רובג קדוהי

 םככישאר סכירעש ואש 9
 זשכלוע יחתפ ואשו

 : דובכה ךלמ אביו
 דובכה ךלמ הז אוה ימ 10

 !הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ הוהי

 . 24 25 ג א.

 : דודל רומזמ

 : רסחא אל יער ;דוהי
 2 ינציברי אשד תואנב
 ! ינלהני תחונמ ימ לע
 3 ינחני בבושי ישפנ
 :! ומש ןעמל קדצ ילגעמב
 4 תומלצ איגב ךלא יכ כג
 ידמע התא יכ ער אריא אל

 : ינמחני המה ךתנעשמו ךטבש
 5 יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת
 : היור יפוכ ישאר ןמשב תנשד
 6 יח יש לכ ינופדרי דסחו בוט ךא
 : כימי ךראל הוהי תיבב יתבשו

 ע5. אאזצ

 1 רומזמ דודל

 האולמו ץראה קדוהיל
 !'הב יבש לבת
 2 הדסי כימי לע אוה יכ

 הנוי תור הנ לשעה

 לה תנא פס 0 א 4.

 240, 280, 252, 254, 260, 264, 266, 270, 271, 272, 24, 2ֶדָח, 28
 28%, 201 -- (טק.18 2

 8. דובכה - -ימ ; 1. | הז --הז אוה 4: 40.73: 93/7 6

 245, 6502, 681 -- ה (טק.:45 99. יע 8, 2

 220, 246, 681 ; (0106 74 -- ]וז 'ע 4. רובנו 10ע.. 24. 4 ----

 רוביגו 39: 74: 97: 137: 147, 170 4. רובג הוהי \ 73: 74 7%
 246 + =ירובנ \4- -- רובוב קס 7

 9. אואש 12%. | םבכישאר , 43,216 -- םככ, 02.  \אשו---

 ואשנהו 131,156, 328, 598: ץזונתס 240 : סנו 180,201.  םבלוע ,
 22120. אוביו 1, 17,10, 93: 100, 12%, 155, 156, 157, 122

 220, 270, 100 1 : קזנגס 1 הלפ דובכה 71.
 10. דובכה - - - ימ . 74.76. | אוה ימ , 73. | אוה 1% 216 -

 666 16 -- אוהז הז , 4. דובכה - - - הוהי , 7-

 תואבצ -- ומש תואבצ 1.

 אאאט.

 1. דודל , 133, 222. הוה ,142. | אשא , 178 -- אישא 6.
 2. שובא 41,178. לא 2"-- לאו +,

 וצלעי -- ל , 17 -- וצולעי 216 -- ונילעי 148. = יביא 1
:36, 37: 40: 76, 82, 92: 94: 125 1, ,ָ,,,,,7%6( 

176, 178,188, 102,206, 208, 216, 210, 220 1 215: 90 

240, 245, 252, 2%3, 259, 260, 264, 271, 272, 274, 275, 270, 
284, 286, 201. 

 3- ךיווק 1. 4. 19. 36: 37: 73: 76. 125, 156, 164, 220 1
 259; 673 % (סזוש 117 -- ךווק 131, 222 אל , 156. 4.

 ושבי 1*-- ושובי 4, 30: 36: 37: 39: 42, 43. 73, 76,119,
 188, 210, 220, 227, 239; 245, 270 : קתותס 137. | ושבי ל 74

 141 --ושובי 4: 46, 37: 39, 99, 119,141, 156,188, 206
 220. םכידגבה 1, 2: 3, 19: 30, 11, 36, 37: 74: 769 9

,164 ,157 ,155 ,148 ,141 ,133 :131 ,125 ,121 ,117 ,94,101 

22 ,210 ,216 ,208 ,206 ,192 ,178 ,176 ,172,173 ,170 

4 ,270,271,272 ,264 ,260 ,250 ,253 ,2%1 .245 ,23% ,228 ,227 

 275, 283, 291 ; קנתגס 142 -- םכידגובה לכ 43 -- םכידגו טק. 1

 10- םכקר

 4. ינעידה 4ס --ינעדוה 131 -- יניעידוה 133.  ךתחרא ף3-- 2

7 ,,,ָ, .101 ,99 ,93 ,70 ,42 ,41 ,36 ,10 ,19 :2 ,1 

.176 ,172 ,170 ,168 ,166 ,160 :157 ,155 ,150 ,144 ,141 :139 

,250,251 ,245 ,215 ,211 ,227 ,224 ,222 ,220 ,210 ,208 ,188 

 266,268, 271, 275, 281, 291, 300, 601 --', 274, 285 -- ךיתוחרוא

 25: 97, 239 -- ךיתחרוא 74, 133, 192, ףסס -- ךיתוחרואו 1, 6

 -- ךותוחראו 201, 253 -- ךיתחראו 39, 73, 180, 216, 250 7

 272 -- ךיתחראא ינידמל 4,131,131: 216. 7:

 5. ךתימאב 38: 39: 43: 73: 74: 76: 93, 97, 142, 156, 170 6,
 224,259.  ינרמלו , 128 -- ינידמלו 40 -- ינדמלאו 6ֶקָּב. 6
 התא ,157.  יעשי . 24%.  ךתא 0, 40,73, 74: 52 4

 <. ךורעת 4. 35: 37/73.74,131,133,139.170,216 255,
 ממס 1 אינפל 1:31.  ןחלוש 142, 150, 245, 255, 370 --
 ןחלש נ 70--] 10766 ך 1. %אדגנ 714 יררוצ 1, 4, 19 5

109 ,97 ,94 ,89 .82 ,76 ,67 :2+ :42 :37 :26 
6 ,22% ,220 ,208 ,206 05 .192 :175 ,172 158 157 ,16 

 211, 235: 253: 2599 206, 268, 272, 274: קזגממס 3 -- יררוש

 תנשד -- ש קוס ר 3 -ש סו וע 102. ישאר קל נווספ

 7 226, 681.  .היוור 4, 28 -- הויור 142 -- היוד קזנתס 4
 6. ךא קונחס ףא - בוט , 4 ינפדרי 36: 74:92: 97

 113,150, 164, 252 -- ינומדרי 9- יתבש 4, 201 --* , -

 הוהי , 253.  ךרואל 2: 4 35: 36, 38, 40,737
 ו 216, 240,

 אאזטצ

 + . רומומ דודל , 38.  דודל ;73:97.131.  הוהיל ,(6.
 ץראה .\ 97- האלמו 29: 40: 74, 97, 131, 133, 176, 210 4
 255,259) 681 -- ה הב יבשיו , 1. יבשויו 10: 35: 5

,192 ,170,173 ,150,164 ,148 ,131,137 :97:125 :74 :73 :42 
;291,081 :275 ,274 ,272 ,271 ,204 ,200 .259 :245 :239 :235 ,227 

 +0ע:6 0-
 2. [-ררהנ 2893 -- תורהנה 33 -- ץראה .
 142,170, 178, 283 7- הימנו +, 156 1:

 4. םכוקי - - רהב טוג 74. רהב 55 76/ ימו--ו, 4770
 -- מ טק. 1 םכקמב 283 -- ןועממ 1.

 4. םביפכ , 133. = רבו ; 74.97 -- טו ברו +. אל -- אלו
 זי אושל אשנ ,7- ישפנ 31,41,72:92: 126 2
4 271 ,270 ,267 ,264 ,260 :259 ;230 ,210 ,179 75 
 272, 274, 0% 6597, 664 1 : קזנתס 2, 3, 82, 8; תגמס 0
 224; ץ\66ז 04--ו [טק.145 74,119 --] קו אלו --

 ו, 45-
 ב --ה 43. 'הלאמ -- 8.

 6. 0. , 0. רוד , 133 -- ! \ 76 -- |ושאר רוד -
 וישרוד 4, 37, 38: 73: 74: 97.131.133:145: 7 ו

,6590 ,2 650 ,173 ,4 271 ,255 .249 ,245 ,227 ,222 ,220 ,164 
 681 ; קזנותס 42,166 ; (סז6 82,119,139 --ושרוד 2 2%
2 :293 ;279 ,275% ,274 ,272 ,271 ,240 ,206 29 141,155 
 285, 286, 201, 1001 -- שרר 6% 7
 153, 2 108, 228, 219. 2 208,061 ; קענתוס 2, 70, 1
 -- טז ישרוד 19.  ךינפ 0.16. ג -- יהלא ךינפ 38, 201 --

 הננכי 6. 7:

 ךינפ הוה י 4. בקעי \ 79-
 7. 008. , 259.  ואשא 12%.  םכורעש 274. | םככישאר , 4ז

 -- םכ ,43.  ואשנהו -- ואשו 249. = םכלוע , 73. = אביו
2 ,100 ,7( ,82,902 :74 :73 :42 :41 :19 :38 :37 :25 :21 
 ו21,125,וד, 9 08, 164, 17022

211 ,224 ,222 ,210 ,210 (2009 ,206 ,204 ;204 ,188 ,176 :175 
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 ע:ג.\תאסתסטא הגתתא.2תתד:6ס0 תשסא תש.

 דודל :

 = 4 5 - 7 0-7 - הדוח ךולא 2

 השובא לא יתחטב ךב

 ושבי אל ךיוק לכ שםג

 : אשא ישפנ

 : יל יביוא וצלעי לא

 ! שכקיר םידגובה ושבי

 יהלא

3 

 : ינדמל ךיתוחרא ינעידוה הוהי ךיכרד 4

 יעשי הלא התא יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה 5

 ! וה לכ יתיוק ךתוא :

 ! קדמה םלועמ יכ ךידסחו הוה ךמחר רז | 6
 : קדוה' ךבוט ןעמל התא יל רכז ךדסחכ רכזת לא יעשפו ירוענ תואטח ל
 ; ךרדב םכיאטח הרוי ןכ לע קדוהי רשיו בוט 8

 ! וכרד םכיונע דמליו טפשמב זכיונע ךרדי 9

 : ויתדעו ותירב ירצנל תמאו דפח הוהי תוחרא לכ 10

 : אוה בר יכ ינועל תחלסו קרוהי ךמש ןעמל ג

 ?רחבי .ךרדב גרו! הוהי ארי שיאה הז ימ < 12
 ! ץרא שריי וערזו ןילת בוטב ושפנ 3

 ; סכעידוהל ותירבו ויאריל קדוה' דוס 14

 : ילגר תשרמ איצוי אוה יכ קדוהי לא דימת יניע 15

 ! ינא ינעו דיחי יכ יננחו ילא הנפ 16
 : ינאיצוה יתוקוצממ ל ביחרה יבבל תורצ ל

 : יתואטח לכל אשו ילמעו יינע [ האר] 8

 : ינואנש סמח תאנשו ובר כ יביא האשה 9

 ! ךב יתיפח יכ שובא לא ינליצהו ישפנ הרמש 20

 :  ךיתיוק יכ ינורצי רשיו שה 21

 ! ויתורצ לכמ לארשי קרא זשיהלא קרדפ 22

 7 ב תא 2 מ ס 10 א 4

 13. שרי 4 30, 37: 38: 39: 73: 74: 76: 93: 97: 133. 2
 147, 148,157, 170, 210, 224, 245, - ץראא 74. :

 14 ויאיריל 17. 10: 30. 37: 38: 76: 82. 92 17, 1

,250 ,224 ,222 ,220 ,188,206 ,178 ,172 ,164 ,156,158 ,142 ,141 

--- 1 100 ,274 ,272 ,4 271 ,267 ,260 ,264 ;250 :252 :251 :249 
 ל לו םכעדוהל 1.

 15. ינע 9,206. | דימת "555 6.
 283 -- %א%%%% איצוי 128 -- א'צי +

 16.ינפ 35.1גָב --ה 171. | ילא--הוהי %5 --ילא הוהי 4.
 ינינחו 37. | יכ - יכ עחימ 35. | ונעו 220. | ינא ,

 17, 002. ₪8 1. | יבבל -- בב (טק.ג30 74--',1. | ובחרה
 131.  יתקצממ 131,155,170, 178, 255 -- 'תקוצממ 1, 4,190, 4%

,,, ,121 .97 :94 :93 ,82 :74 :73 ,43 ,40 :30 
,228 ,227 ,226 ,220 ,102,216 ,188 ,176 ,173 ,168 ,166 ,164 

 268, 283 ---יתוקוצממו 38, 39 -- תקוצממו 76 --ית (גק.ז3-

 ינאצוה 264, 272 -- ! , -

 18. "ינוע 141 --ינע 216. | יתאטה 1, 2.2, 4: 10. 35: 7:
, ,1 ,100 ,97 ,93 ,82 ,76 :74 :43 :42 ,40 :29 

164,170 ,158 ,157 ,156 ,155 ,142,148 :137 :131,133 

259 .1 ,226 ,222,224 ,220 ,210 ,216 ,201 ,188 ,178 ,176 ,175 

,272 ,271 ,270 ,268 ,266 ,264 ,260 :259 :255 ;253 ;252 :245 

 275, 283, 291, 673 -- 'תאוטסה
 19. 00. 74.97.1433. יבוא 35: 7, ,,,ָ,7

 156, 164, 253, 259 -- יבוא 31.  פמח -- םכנח 73.  ינאנש 4.

 20. ינלצהו 35, 99, 220 4. לאו 43, קעותס שבא

,17 
 21. םכות 35; 39, 131: 156, 245 ; קזנותס 82 -- בוט 6.

 רשויו 35: 38; 39, 131, 137: 156, 172, 255. | ינרצי 137, 170 7)

 2%0, 264, 271 4, 272 -- 'נ!ארי 4 ךתיוק 74. 97:99: 133 -

 ךיתיויק 142 -- ךיתויק 131 -- יךתיוק

 22. 00. , ןיתרצ זו 2, 82, 179, 231,236, 8

.202 

 אצי 30:35: 93.13 59

 תשרמ --מ קנו *

 כ

0 ,240 ,245% ,211 ,227 ,22% ,216 7 ,17 

8% .519 :595 :497 :495 :494 :475 :455 :407 :403 :355 :283 :259 
 -- ךתאו < 39: 541; 625 -- וא טק. 146 94 -- ךתוא יכ 224 וגז.

 6. רוכז 1: 4. 30: 35, 37: 38; 39; 40. 41: 41.73: 74: 76 92
6 ,2060 ,188 ,170 ,158 ,156 ,148 72 ,21 ,119 ,97 

 210, 224 227, 228, 235, 240, 245, 253: 255, 259, 260, 208 ; קזומוס

 129 : 106 7. הוהל ,6%- ךדפחהו 1-

 7. תאמה 7: 76, 82, 92: 128,113,141,12% 5%

0 264 ,204 ,260 (250 ,252 ,230 ,208 ,178 :175 ,173 ,158,164 

7% 369 :358 :35% ,132 ,128 ,101 ,274 ,272 ,8 271 ,270 ,267 
59 ,599 :499 ;499 :495 :474 :455 :422 :407 :404 :403 :399 :396 
 530. 538: 539: 541: 013--יתאסח 625. | ייעשפו 206 -- ו \ 474-

 רוכזת 1: 3: 4: 30: 35: 37: 38: 39: 43: 74: 76: 93, , 5
% :245 ;2190 ,224 ,220 ,206 ,188 ,172 ,170 ,157 ,149 :111,147 

 27ז 3: קוס 137 ; 076 117.  ךרסחכ , 216 -- ךדפהב 267 --

 ףירסחכ 379. רכז \ 14% -- רוכז 1, 4: 30: 40, 43: 73, 76: 93: 72
6 3 355 ,245 ,239 ,228 ,210 ,216 ,206 ,121,111.148,156,173 

 117- התא ,\ 38 -- ה ;, +. תו 2

 8. הוהי -- התא 224.5 ןכ, 150, - הרוע 58 17 --
 227. ביאה -- יאמן

 יבוש כ
 שכיונע אא א%א% 1-

 9,10. ירצנל - - (8) - - טפשמב |

 10. לכ קעוממס יכ 99. | תחרא 133, 188,216, 250 ; קנומס 9

 -- תוחרוא 38, 131, 24% -- תחרוא סל. | הוהי , 25%, | ירצונל
6 ,246 ,240 ,230 ,224 ,172 ,157 ,156 ,148 :117 :42 :37 :25 :20 
 -- ירוצנל 216 -- ידצונל 4.  ויתודעו 3. 30, 35; 37, 38.40, 43, 4
5 ...206 ,172,176 ,76.91.131,133.148,156,164 

 240, 250, 271 4; קזוגתס 117 -- ויתדיעו 74.

 11. ינוועל 142 -- ונינועל
 12. הז, 38. הארי 5.

 121 - ינרי 7.

 דלמיו < 36. = םכיונע 2"---

 הוהי -- ינדא הוהי 157. = ונרי

 4א



 26 5 9. ק 5 ְב \%. אז

 ַ דודל ךלא ימתב ינאו 1
 5 ! יננחו ינדפ

 קדוהי ינטפש רושימב הדמע ילגר 12
 יתכלה ימתב ינא יכ ; קדוהי ךרבא םכילהקמב

 : דעמא אל יתחטב הוהיבו
 2 ינסנו קדוהי יננחב 0

 ; יבלו יתוילכ הפורצ דודל .
 3 יניע דגנל ךדסח יכ --

 : ךתמאב יתכלהתהו אריא יממ יעשיו ירוא ;דוהי

 4 אוש יתמ שכע יתבשי אל ! דחפא יממ ייח זועמ קדוהי
 ! אובא אל םשכימלענ םשעו ירשב תא לכאל וכיערמ ילע ברקב 2

 . | זכיערמ להק יתאנש : ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ
 :בשא אל זכיעשר עו יבל ארי אל הנחמ ילע הנחת שא 3

 6 יפכ ןויקנב ץחרא ! זחטוב ינא תאזב המחלמ ילע שכוקת כא
 : קדוהי ךחבזמ תא הבבפאו שקבא התוא הוהי תאמ יתלאש תחא 4

 . הדות לוקב עמשל י'ח ימי לכ הוה' תיבב יתבש

 : ךיתואלפנ לכ רפסלו : ולכיהב רקבלו הוהי פכענב תוזחל
 8 ךהיב ןועמ יתבהא הוהי הער שויב הכסב יננפצי יכ 5

 : ךדובכ ןכשמ זםוקמו ! ינממורי רוצב ולהא רתפב ינריתסי
 . ישפנ זפיאטח שע ףסאת לא יתוביבס יביא לע ישאר םכורי התעו 6

 ּ : ייח שכימד ישנא םכעו העורת יחבז ולהאב החבזאו
 6 המז שכהידיב רשא : הוהיל הרמזאו הרישא

 + דחש האלמ זכנימ'ו ילוק קדוהי עמש 7

 צ גה תזש סע א 4.

 זז. ימותב 4:79:70, 151620002
 12. ילגר קזגנוס הלגר 178 -- ילגר הלגר 4

 וכ:,17ס --),112. 0 ךרבא --וכרב 1

 יננוחו

 רושימב -- * , 9

 הוה \ 5.

 ז. דודל . 73: 97: 131: 133, 222 -- חצנמל 4
 ימיזכ 76. 97- זועמ -- ו \ 266 -- ןועמ 7.

 2. בורקב 2, 35: 38: 39: 43: 73: 97, 158, 175, 226, 240, 00
 264, 268,272,274. - םםיעירמ 43:93: 24% -- מ טק. +39-

 לוכאל 30: 35: 93, 137, 251 -- לבאל ול 140. | תא , 43. | יבאו

 224 - 'ביואו 35 38, 42: 73: 74, 97: 133: 164, 24%, 259, 260, 4
 268, 272 -- ביואו 156. | ולפנ זז ל.

 4. ילע 1%-- הלע זָנז --ילעא 12%. | ארי גב 141, 28 5
 -- ארי יא 8) -- אריא 125, 147, 10, 206, 210, 224, 227, 24%7-

 י 1% [גק.זגמ 139. | כא 2%-- םכאו 24%. | המחלמ הנחמ 0.

 חטב 2, 3.19: 30. 36, 37: 38, 39, 40 43 1,
6" ,1 943 
259 (240 ,211,235 ,228 ,227 ,226 ,224 ,210 ,206 ,205 ,204 ,178 

 253: 270 -- טיב 1:

 4. תרהא 272.  יתלאשו 37. | ראמ -- תאא 76. התא ₪

4 ,188 .173 ,133 :97 :94 :93 ,82 74 :73 ,40 :39 :37 :36 ,30 :19 
 200, 216, 220, 211,235, 245, 253, וייח 93 -- יח 7.

 תרזחל 216 -- 06 תויחל 28%. | םכעונב 1.2.3: 4 3 6

 37: 38: 39: 40: 42, 43: 67: 73: 74: 76: 59: 97: 99,102, זץ,
6 2 166,177 ,150,156 ,142 ,113 ,131 ,128 ,125 

4 ,260 ,250 ,253 ,245 ,240 ,211 ,228 ,227 ,225 ,224 ,220 ,216 
 268, 271 2, 272, 274, 277, 285, 1'100, 659 : קצנממס +.

 ולכהב .
 5. ינפצי 121 -- ננפצי 272. | הכוסב 4,40, 43: 74, 76, 147 --

 תכוסב קזגמס 97 -- תכסב ג -- חכסב 272 -- הכוסכ 245 ----

 הבסכ:73 --ובסב 6592. שבוי ף3- ינרתסי 17100

 92; 94: 99,100,121,130,145,148,168,1קנ,176, 178,204,

 210, 214, 222, 242, 240, 260, 255, 27, 1'288, 00 -- קס

 ינירתסי פג -- ונריתסי קזגתס 188. | רתסב -- ר , 166. | הלחא
 43. 4 ינממרי 39-

 6. יבוא 35, 38. 43: 73. 74. 76, 97, 101, 1ָבָב, 156. 164,
 253, 259,268. יתוביבס , 170 -- יתבבס 240 -- \-

 36, 39: 42: 43: 73, 82, 59. 93: 94. 99, 102, 110,121,128,וג8,
,204 ,178,102 ,164,172,175,176 ,155:158 ,141,150 ,137 

2 ,227,241 ,226 ,22% ,224 ,222 ,220 ,210 ,214,216 ,208 ,206 
,2 ,270 ,268 ,206 ,264 ,260 ,2%4 ,253 ,2%2 ,20 :249 :245 :242 

 274, 283, 300 -- ויתביבס 37. | החבזא 14. | ולחאב 4
 יחבז , 4. תעורת 14

 7. יננח 2:17: 30; 40, 43, 117, 142 תוגזק. 147, 150 4%

 ירא 30 1

 ינטפש , 216--נ , 245 --יניטפש
 סב. | הוהי יכ הוהי 76. = ינא יכ ; 30. | ינא --הוהי ינא 1
 ימותב 37, 39:73:76. 93: 97.156.170,240,245. -  - הוהיבו
 "ומעא , 6. הוהיב 74, 97 -- הוהיו 157 -- הוהימו 260 2

 207. אל ₪ לא 25. /

 2. ינינחב 255%.  :יניסנו 198, 224, 245, 25% -- !נתנו קענתמס ל

 1333 6 74- - הפרצ 1.4. 30.35: 37: 38, 39, 42. 73:
 82, 97:  ",ץ,,+ץץְ,ץץ,,ץ 8
5 ,240 ,239 ,21% ,228 ,227 ,222 ,220 ,206 2012 .166,170 
 253: 255י 99 260, 264, 266, 267, 268, 270, 271 4, 272, 4

 659 ו ריתי. | יתילכ 9.
 ו שטה קש ינוע דל - לשל 10

 ךתמאב יתכלהתהו -- היתחת לאשמ ישפנ תלצהו 170.  יתכלהתהו
 --' , 268 -- 'תכלהתהו כלתהו 259. | ךתימאב 48, 43, 73:

 156, 240, 259; 264, 272, 274 -- ךיתמאב 0.
 4. שבע \ 240 -- םכא 201 -- דע 7. אבא 17: 20 11 2

,164 ,186 2 ,,ָ,ָ .117 :97 :73 :43 :42 ,40 ,28 
2 ,260 ,204 ,200 :5 :251 :251 ,240 ,224 ,222 ,216 ,178 ,171 

 -.- בשא 4
 5. םםיערמ 5

 -- םביעירמ 7.
 6. 0תג. , 5. ןויקינכ 0 הבבוסאו 1, 4. 35: 2

,97 99 76 .74 :73 :43 :42 ,40 :38 :27 

,102 ,172,188 ,164,166 1-7 
4 260 ,250 ,253 ,250 ,240 ,245 ,240 :239 :21% ,224 ,220 ,216 
 271, 272: 274: 275, 279: 281. 284 2806, 659 ; קונוס 141 ; 06

 7 תרא , 142 -- 15

 7. עיזנשל 35: 36. 1,
 253: 259, 206, 271 4, 2743 06 172. | הדות --הדות הוהי 1.
 לכ -- רלהת לכ 216. | ךיתאלפנ 1, 2, 4, 10, 30, 16, 37: 9
+ ,5 :119 ,97 :93 :989 :74 :41:73 ,40 
,4 .200 (259 ,253 ,21 ,24 ,240 ,224 ,222 ,21 ,205 ,172,178 

-274 ,272 ,268 

 8. (00תו-* 2. הוהי -- המ הוהי 4.
 ףְד, 148, 156, 252, 259: 10166 4

 ₪כוקמ 142 -- ןועמו 156 -- םכיקמו 200.

 ו ;

 ף. ףוסאת 25: 37: 76: 131: 142: 144, 157, 164, 210, 220

 229, 240, 249: 253: 271 4. | ישפנ -- ונשפנ ג. | ימד --

 םכ,92. נייח +.
 10. םכהידיב טק. 236 4 -- םכהדיב 73, 59-

 פָד.1ו1:133:147:245. אלמ
 =- רה תג 7

 1. דודל ,,2

 םביעשר 10316 םכימלענ 3

 ךיתיב 6,
 םכוקמו כ. 145. 94 --- קנס
 ךידובכ 131, 280 --

 המיז 30 4
 דחוש 35: 37: 74: 235: 5



 אאטזז 65 227 .1 \ 

 : יננעו יננחו ארקא ךילא יעושב ינונחת לוק עמש 2

 8 ינפ ושקב יבל רמא ךל ; ךשדק ריבד לא ידי יאשנב
 : שקבא הוהי ךינפ תא ןוא ילעפ סכעו סכיעשר זכע ינכשמת לא 3

 9 ינממ ךינפ רתפת לא ! םכבבלב הערו םפכהיער םכע םכולש ירבד
 ךדבע ףאב טת לא טכהיללעמ ערכו םשכלעפכ זכהל ןת 4

 ינשטת לא תייה יתרזע ! שכהל סכלומג בשה םהל ןת זכהידי השעמכ
 : יעשי יהלא ינבזעת לאו הוהי תלעפ לא וניבי אל יכ .

 ןס ינובזע ימאו יבא יכ ; סכנבי אלו זכסרהי וידי השעמ לאו

 ין ; ינונחת לוק עמש יכ הוה' ךורב 6
 זז בחנו ףכהד קדוהי יגרוה יבל חטב וב ינגמו יזע קדוהי 7

 : יררש ןעמל רושימ חראב : ונדוהא ירישמו יבל זלעיו יתרזענו
 12 ירצ שפנב יננתת לא : אוה וחישמ תועושי זועמו ומל זע ;דוהי 8
 ו ךהלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה 9

 3 אלול : םמח חפיו ; זכלועה דע םכאשנו םכערו
 בוטב תוארל יתנמאה

 ! שייח ץראב קדוהי 5 יא

 14 קדוהי לא הוק דודל רומזמ = :

 זכילא ינב קדוהיל ובה
 ו רפכ הרוהיל בה

 ומש דובכ קדוהיל ובה 2
 ; שדק תרדהב ;דוהיל ווחתשה
 זכימה לע קדוהי לוק
 שכיערה דובכה לא

 שיבה כ לע הרוהי

 כ

 ךבל ץמאיו קזח
 : קרוהי לא הוקו

 | וס לש 000

 1 ףודל

 ינממ שרחת לא ירוצ ארקא קדנהי ךילא
 : רוב ידרוי שכע יתלשמנו ינממ השחת ןפ

 לב תז ₪ 6910 אפ.

.4 156 ,76,131,137 
 םכבבלב - - םםע ,-

 תבכבבלב | 7

 4. עורכו 2; 35: 37: 39: 40: 41: 76, 93: 97, 04
 206, 227, 245 : קוגזמס 139.  םבהל - - השעמכ , 186.  השעמכ ,
 35--ה ,121--ישעמב זָגָפ, 173 ---לש ירבד 201. | םםהדי 42
 תכהל ןת 39,216,2%. | םכהל 2", 24%. | בשהו 147 --בשהא

 41 -- בשח 1: :

 5. לא . 142,156; 219 -- 06 תא 139.  תרולועפ 38,131-

 תלועפ 4. 36: 40, 73: 74.76: 97, ,,,,,,
 קזותוס 117 -- תולעפ 1: 3: 35: 375 41: 93, 100, 101, ,,2

 208, 222, 226, 230, 261, 272, 274, 1. הוהי -- לא 4.

 ישעמ 19. | םבסרחי 272 -- םכפרהי אל גג. | םםיניבי 1:
 6. יכ , 76 -- רשא 1 --קתתוס ימ זֶדָּב- | עמש 06 ינגמ 1

 לוק 588 2 -- לוקב 2 יינונחת 37 -- ;  5ל-

 7. יזע 4: 37: 39: 147: 156, 206, 245. | יניבמו 4: 10: 355: 1%
59 ,240 ,224 ,206 ,170 ,156 ,147 :133 :131 :97 :93 :76 :74 :73 
 259 1076 117 --) .274-- זעמו 148. | יתרזענו  -ז \ 1 --

 יתרזענו יתזלענו 142 -- יתרזעבו !0ע6 76,131. = זלעו --יו ,3
 --- ולעיו 158 -- אלעיו 97 -- זולעיו 35, 40, 272, 274 -- 1ולליו 4.

 ירשמו ףְל -- ירישימו 76. | ונדהא 272 -- ונידוהא 40.73 7%
 ו

 8. זוע 2: 35: 37: 74: 7%. 93: 97: 99: 133: 156, זד3, 192, 6
 245, 20, 259 -- רזע 268. | ומל -- ומעל 39: 43, 153: 245, 2

 607 ; קגתס 45%. זעמו 4,731, 118, 128, 192, 208 -- הוהי זעמו ג

 -- ועמו רי 4. תועושי \ 39, 41, 224 -- תעושי 2, 30 19

.4 ,170,192 

 9. תרא 1" 5. תרא 2" 6
 281;275,255%. םכערו -- םכארו

 ןוא . 35 ירבוד 25, 0 6 2104

 םכהיעיר 240, קזותס 117 -=-י ,-

 ךיתלחנ 93,148. 1%

 רעא 12%.  םכלוע -

 1 רוהל רומזמ , 222. רומזמ , 7,131,133, 2: הוהיל - -ינב -

 145. - םביליא 19, 173, 188,664; קזגתס 17ו,118 0 (06 2
 -- םכליא 128,2%2. | דובכ --דובכ זעו 46. | דובכ -- 1 , 128--
 דובכ ינב 121 -- ד (0ע6 ז 82. | זועו 2, 4. 10, 35.37, 38, 39, 2

172 ,73:76.97,101,117,12%,111,111,148,150,156,170 

-679 ,673 ,274 ,44 271 ,262 ,261 ,222,250 ,220 ,216 ,206 ,176 

 2. 008. 2%%.  ווחתשהו (סח6 35,117.  שדוק 30 6

 קווחס 117 -- ץראה לכ וינפלמ וליח שדק 7.

 3. לע 1% 076 לא 73. | םביערה לוג 142 =- םביערהי 39 ----
 םכוערה 17 -' . 27+ הוהי 2", 5.

 188, 216, 228, 24%, 255: 271 4: תטת6 160 -- ינינח 20, 145, 7

 =- ינונחו 4 -- יננהו 4 ינינעו 4: 42: 131. 227. +.

 8. 00. , 2%6. | ינפ 076 ךינפ 147. | הוהי , 40 -- יכנא 44.
 ּף. רתפת , 30 -- ריתפת 274: קזנתס 1. לא 2%--לא]

 29,245: קמתמס 1:7 --לאא 42. | ךידבע 39,142. | יתרזע -
 יתוזע 206. | תיה 268 -- הת"ה 39,158,178. - יניששת 29:

 97. 147.259*. יניבעת +

 נס. ינבזע 40, 76, 89,932, 111, 170 4.

 11. ינרה 170 -- ינירוה 40, 76 ךיכרד 41, %-
 יניחנו 227 -- ו ,4- הרואב 4: 30: 25: 27 70, 1,

 156; 200, 245 253:259: קזבס 139: 1076 82. - רושימ --*\
 74:97, 131: 133 -- 1 ג 100 -- רושימב 4. | יררוש 70

95 ,595 .73 .43 :42 ,41 :39 ,38 :37 :36 :35 ,31 ,30 :10 
 ךסס, 101, 102,117, 110, 121, 12ף, 110,131,

2 ,102 ,188 ,176 ,175 ,171 ,172 ,168,170 ,156 ,150,155 ,149 

59 :239 :215 1 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,220 ,21 ,216 ,208 

9 271 ,208,270 ,200 ,264 ,260 259 255 :253 ,252 ,251 249 :245 
 272, 00 '1, 664 -- יררצ 4

 12. יננתת ₪ק. 45 3 -- ינינתת 4 -- ינתת 76 ; קעוס .
 ירצ ,112 --יררצ 76. | יב, 74.97 --'כק 133. - יב 3.

 יריע 37: 39: 72: 117: 200, 220, 246, 260, 264, 271, 274, 275,
 1"286,300,29%, 650. פיו , 245 -- חיפי) 74.97. םבמח 4.

 13. אלול , 117,142, 400 -- 'לול 37, 131: 240, 255, 274,
 613 : קצנומס 418 --אלול 39, 43 -- א (טק.:4 42,240.  יתנמאה

 תוארל 58 76. | יתנמאה ---י , 268 -- ינתנמאה 245, 1.
 ץראבו 73. | םבייחה 30. 36. 37: 39: 43: 73: +?
3 ,268 ,249 ,245 ,156,158,166,180,201,206,216,227 ,147 

 601,602 ; תטמס 145,

 14. סת. 39. | ץמאו 37:73:74:97, 133: 147 : קזומוס 2.

 יננפסאי 6.

 1. דודל ,97,131,131,222.  הוהי , 89. ארקא --- ךילא !סזו6 7.
 ירוצ , 147. | ינממ השחת ןפ , 38, 224,240,379.  השחת  חשהת

 272 --- השחת שרחת 4. | יתלשמנו , 216 -- יתמלשנו <

 ידרי 30: 29: 43: 73: 93, 101, זר, 158, 108, זס" 2

,275 ,272,274 ,271 ,264 ,260 ,21 ,226 ,216 ,214 ,206 

 יעוושב 4, 76, 142 -- יאושב - יאשונב 2. יננחהת 4

 245 -- יאשנכ ג -- יאשנבא 4 -- יאנשנב 18. | ירי --יפכ 7.
 ךישדכ 68

 3. לא -- לע 25%. - יניבשמת 14, 239 -- מ , 272. | םביעשר
 -- כעשר הערו םכבבלב הערו םכהיער גג. | ילעופ 1:35: 79



 2428 1% כ 5 28 א

 .4 חכב ק;דוהי לוק ! רוב ידרוימ ינתייח
 ! רדהב :קדוה' לוק וידיסח הוהיל ורמז 7

 5 זכיזרא רבש ;דוהי לוק : ושדק רכזל ודוהו
 | : ןונבלה יזרא תא קדוהי רבשיו ונוצרב זכייח ופאב עגר יכ 6

 6 ןונבל לגע ומכ םכדיקריו ! הנר רקבלו יכב ןילי ברעב
 | ! כימאר ןב ומכ ןוירשו יולשב יתרמא ינאו 7

 ל : שא תובהל בצח ?דוהי לוק ! טכלועל טומא לב
 8 רבדמ ליחי קדוהי לוק זע יררהל התדמעה ךנוצרב קדוהי 8

 ! שדק רבדמ זדוה! ליחי : להבנ יתייה ךינפ תרתפה
 יפ תוליא ללוחי קדוהי לוק ארקא קדוהי ךילא 9

 זרורעי ףשחיו : ! ןנחתא זדוהי לאו
 ! דובכ רמא ולכ ולכיהבו תחש לא יתדרב ימדב עצב המ 10

 10 בשי לובמל קדוהי : ךתמא דיגיה רפע ךדויה
 ! שכלועל ךלמ קדוהי בשיו יננחו הוה' עמש 11

 1 ןתי ומעל זע ;דוהי תיל רוע .היה דוחה"
 ! שכולשב ומע תא ךרבי ;דוהי יל לוחמל ידפסמ תכפה 12

 : החמש ינרזאתו יקש תחתפ
 ם5. אצצ כדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל 13

 ; ךדוא שכלועל יהלא הוהי
 ַ : דודל תיבה תכנמ רוש רופומ

6 - | 

 2 ינתילד יכ הוהי ךממורא ! דודל .רומזמ חצנמל :
 !.יל יביא תחמש אלו

 3 : ינאפרתו ךילא יתעוש יהלא קדוהי יתיפח קדוהי ךב 2
 4 ן ישפנ לואש ןמ תילעה הוהי סכלועל השובא לא

 < 7 2 5 128 מ 0 10 א 4.

 4. 00. 17. | הוכב 4,188.  רדהב קו ₪0 הרדהב 43 --- 4. לואש ןמ -- לאשמ 216 -- לואשמ 38, 131.240, 250. | ןמ
 10. 28 2 ישפנ , 158 -- טק. 184 4. ינתיח 100

 201, 220, 2%2 -- '1ת"חה 14. יררימ 1:4: 35: 36. 7 42 2
 73: 76: 82,992: 93:118,125, 128,111, ב7, 148, 166.

0% ,230 :215 ,227 ,210,222 ,216 ,214 ,208 ,206 ,201 1 12 

 250, 253, 259, 051: 659 'ק-
 ודוהא 4 ושדוק 131, %. וידיפח -- דיפח 04

 ונצרב 40,132, 150, 262, 283 -- 6. עגר -- ע קזותס ל 1.

 ונוצרכ פל -- ו 27 0ע.146 24%. | ברעל 39. = הניר 4, 6

22 
 7. תררמא 133. י  םכלעל 4

 8. ךנצרב 39.76, 131, 178; 253, 260, 264, 272, 274, 283 ----

 טו86₪05 ךנוצרכ ף7 -- ויצ ךנוצרב תדמעה 1, 29: 422 9

,,,,,,,, ,97 :93 ,82 76 :73:74 
--- 681 ,)2% ,25% ,2%1 ,245 ,227 ,22% ,216 ,214 ,102 ,176 ,158 

 יתדמעה 35. יררהל קזותס ורהל ספ -- ירדהל ג, ץו66ז 7 -=

 ידרהל 4. וע 35: 37: 38: 39: 74: 97, 117, 125, 156, 192,
 2723 (ס0ע6 1גְל. התרתפה 168 -- יתרתפה 3% -- תרתפיה

 יתיה 46 -- !טעז6 תייה 172 -- ת"ח 272. | להבאנ 4

 9. 00. , 39. | הוהי 17--ינדא 228. = הוהי לאו -- וניהלאו 1.
 הוהי 2"--ינדא 2, 3,17,19,30, 31, ,, ,
7" ,,,, ,100 ,94 

9 ,219 4 ,208 ,206 ,204 ,202 ,201 ,1908 ,180 ,178 ,175 

,1 ,268 ,264 ,260 ,)2% ,251 ,252 ,251 ,250 ,240 ,245 ,235 ,228 
 272: 274, 27%, 288 '1, ךסס '1 ; םוגתס 172 ---יהלא 37, 38-- וניהלא

 74: 97: 133 תו. ןנחתא -- ללפתא 4. |

 10. ךדיה 131. דמה 73,245 -- דגיה 74, 97 -- 8266 10ם6 ץ0-

 6011 1265 678; ךיתימא 39 -- ךתימא 38, 73: 74: 93: 7

,+ 
 | וז. 00. ,1.  יננוחו 3, 206 -- ינינחו 76. | הוהי 2" 21

 היה 37, 205 -- היהי 206 =- ה 2" ₪ ק.136 80. רזוע 30: 35: %

 38, 40. 43: 74: 76, 922 97. 76 ,, 
,266,268 ,264 ,200 ,2%3 ,251 ,245 :271 ,206,216 ,188,102 

 271: 272: 274: 275: 279; 253, 284, 286, 286, 291, 65 ; קתותס
.120 

 12. יני'רזאתו החמש , 216 -- ה ,4.

 13. כרי \ 40 -- םבודי 1: 4 35: 37: 39; 43:73:74, 76. 82, 25
,188,102 ,156,158,166,170,178 2 94:97 

200 ,2550208 ,231.25 ,228 ,227 ,220 ,222,224 ,215210 

 םכודא 245 -- םכ קזווףס ) 2. הלא 121.  םכועל ז7. ךדא 99-

 "ןהב קצטמס 5

 4 5. הוהי לוק : רדהב \ 1.
 5. רבוש 2: 10 35; 36: 37: 39: 40, 42, 41: 73: 74 76 7%

 1סז,זוק,118,110,133, 137, 148.150,156, 170,172,
42 271 ,264 ,260 ,2% ,25 ,251 :240 ,240 :219 :211 ,227 ,206 ,188 

 272, 2743 ץוחזתס 141 -- קמתס רובש 139. | רבשיו ,%
 הוהי 2", 38. תא ; 1,133 4 ןונבל 216 == ) \ 281 --

 ןונבלב 255+ 4 ןונבלה 88 ולכיהבו ססתג. 0 10. ע8- 2
 6. םבדקריו 4, 30, 125,215:249.  ןירשו 17, 6

 168, 178, 210, 235; 268, 599 -- ןוירישו 76 -- ןוירש ומכ 74, 7
 11- ןבא 4. םכימיאר 216, 24% -- םבימאו 4

 7. בצוח 35: 36. 37: 39: 49 43: 73: 74. 76. 97. 9
2 ,253 ,250 ,240 ,24% ,224 :210 ,206 58 

 264, 272, 274: 679: ןזגמס :ו7. | תרבהל 5.
 8. 013404 8 66 () (?3ם(קסתטת(טז ; 7. ליחי 1*-- לחי 74

 פָל,133.  רבדמ הוהי ליחי , 17 -- 55 74. = ליחי 2"-- לוחי 9
 -= לחי הוהי 2"

 ף. לוחי 43: 73 -- ) , 266. = תוליאל 188 -- תוליא 39: 7
 245--ו.300. - ףושחיו 35: 36, 37, 39: 49 ,

 176,206, 679 -- ה 0.45 1. תרעי 10,227,283. ולכיחבו
 272 -- ולכיהב 147, טז 19 -- כ 6 ל 404. לכ ,'3% -- לוב

 27, 38:73: 97:131,147,156,170,192,240, 2485. | רמוא
 27. 38: 40: 73י 74: 76: 97: 133: 142, 148,156, 170 ,%
 102, 240, 245: 255: 268 679 -- !0166 רמאי 30. | דובכ \ 679=-

 שודק .6-

 10. ךלמא ּוָגְל. | םבלוע 76, 92, 147 -- ,7-
 גו. וע 2: 35: 27: 73: 07

 206, 24%, 250, 208, 272. | תא , 38.74, 97,133. | םבלשב 3
 --- שכולשב לארשי

 סו רומזמ . 97: תרכונח 4, 37: 43: 5

0706] ; 246,255 ,228 ,220 ,206 ,102 ,156 ,150 ,131 

 תריבה , 76 -- דודל קעגס 0

 2. ךמימורא 260. | הוהי יכ < 76. = הוהי -- הוהי לא 43 -
 יהלא 38. = ינתלד פְק. 259 -- ינתיליד 40, 206, 24%. | תחחמיש 0

 --יתחמש 35:99. יביא 35938: 42, 73: 74. 76, 97, 100
.1 ,249 ,24% ,222 ,106 

 3. הוהי -- ינדא 2 -= הוהי ה

 יניאפרתו 5.
 יתעויש 76, 147, 5.
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 הפרח יתייה יררוצ לכמ 12

 יעדימל דחפו דאמ ינכשלו

 ! ינממ ודדנ ץוחב יאר

 בלמ תמכ יתחכשנ 13
 ! דבא ילככ יתייה

 י וכיבר תבד יתעמש יכ 14
 דחי .שכדפוהב ביבסמ רוגמ
 : וממז ישפנ תחקל ילע

 קדוהי יתחטב ךילע ינאו 15
 ! התא יהלא יתרמא

 ינליצה יתתע ךדיב 16
 : יפדרמו יביוא דימ

 ךדבע לע ףינפ הריאה ק
 ! ךדפהב ינעישוה

 ךיתארק יכ השובא לא .הוהי 18
 ! לואשל ומדי סכיעשר ושבי

 רקש יתפש הנמלאת 9
 קידצ לע תורבדה
 ' זובו הואגב קתע

 ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ 20

 א 2ע 8 )ו

 ! ינטלפ .ךתקדצב
 3 הרהמ ךנזא ילא הטה
 זועמ רוצל יל היה ינליצה
 ! ינעישוהל תודוצמ תיבל
 4 קרתא יתדוצמו יעלס יכ
 ! ינלהנתו ינחנת ךמש ןעמלו
 5 יל ונמט וז תשרמ ינאיצות
 : יזעמ התא יכ
 6 יחור דיקפא ךדיב
 ! תמא לא הוהי יתוא התידפ
 7 אוש ילבה םכירמשה יתאנש
 : יתחטב הוהי לא ינאו

 8 ךדסחב החמשאו הליגא
 ינע תא תיאר רשא

 : ישפנ תורצב תעדי

 9 ביוא דיב ינתרגפה אלו
 ! ילגר בחרמב תדמעה
 10 יל:רש יפ=הוה נגח
 ! ינטבו ישפנ יניע סעכב הששע
 / החנאב יתונשו ייח ןוגיב ולכ יכ
 : וששע ימצעו יחכ ינועב לשכ

 7 ב ₪ 22 0 10 א 4

 ולכ ןוגי 150. "יח --ימי 37. | יתנשו 2, 134, 110, 170, 6 14

 226, 245, 2%2, 260, 264, 27%, 28, 201 -- ייתונשו 1. החנאב
 100.18 97 -- החנאכ ט160002 3. ומצעו 4.

 12. לררצ 2: 3: 30: 31:37: 39: 40, 42: 43: 73: 74 76, 99,
8 ,,,,,,, 9 .94 

6 ,204 ,188 ,178 ,171,176 ,168 ,158,166 ,155 ;144 ,142 

 216, 219, 220, 222, 215, 242, 2%0, 252, 260, 264, 266, 6%, כלו

.1 ,201 ,1 288 ,286 ,284 ,283 .279 ,275 274% :272 

 259.  דאמ ינכשלו -- א%א%%% וינכשלו ְקָ. | יניכשלו 38, 6 +
 -- וינכשלו 220 -- נכשלו קזותס 76. = יעדוימל 1, 4: 37. 38 30, 1,

 73: 74: 97, 118. 133,137, 141, 145,156. 173, 21%, 245,250 ג

 יתיה 7,

 [סעש 117. | 'אור 35,118, 131,156. ודדנ 2 40-- ו / 99 --

 ד 1% סת ז 97,133. ונממ 35,147 : קוס 206 0 סת 17--

 נמ 6.
 15. תחבשנ 2742 7 תמב 97-:  ילבב 6.
.220 ,171,176 ,156,166 ,118,110 ,42 ,41 

 14. לכ , 6. יתעמש -- יתחמש 17 --י ,-

 ל6. | רחי ילע < 37. 39. | | ילע -- ולע
 1%. ךילע -- ךי 0.91. 42 -- הוהי ךילע 77-

 131. יהלא -ה 92. |
 16. יתותיע 37,147 -- יתותוע 188 --יתותע 1, 2. 4. 55, 9

6 ,+ :7 :73:74 :43 :42 :41 ,40 
2 ,252 ,245 :239 2% ,,, ,200 ,192 ,173 ,158 

ְ ; 21 ,286 ,284 ,283 ,27 ,275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,264 ,260 :259 
 קזגתס 128,1נס,142 ; 016 82 -- תנוע 17 -- ייתותע %.

 ינלצה 39.76, 170 -- ינילצה 131. | יביוא דימ ---יביאמ 9.

 ו ,\ 07 = א 0 15 37: 40: 2 7% 2, 7 92, 93, 100, 2

 118,121,125,128, בז, 142, 148, 155,159, 8%

,211,236 ,227 ,226 ,226 ,210,222 ,216 ,215 ,208 ,102 

 260, 264, 266, 268, 270, 272, 274 -- ביוא יפדורמו 5,

-255 ,219 ,148 
 17. לע -- לא 113,148 קזנתס

 235: 284-- ונעישוה עזנתוס
 קזותוס 110 ; ץ10600ז 4.

 18. השבא 137, 172, 208, 222, 26, 266 1. ושובי 1, 1%

 41:74. 76,97,117,118,126,1ָג3, 148,156, 230, 24%, 274----
 ושבוי 188. | םביעשר -- םבידז 156. לאששל 7 4
 19. תפש 39. | תרבדה 74,997, 128,133, 166,208, 222, %)

 דבוא 30, 37, 0,

 תכדסוהב

 יתחטב הוהי =

 ךיובע 14 ינעשוה

 ךרספחכ 35: 43:73, 133, 175: 2452

 ! . רומומ חצנמל , 97,133. - החצנמל ,1.
 2. הוהי , 245. | השובא לא , 142.  השבא 176, 178, 215,

 יניטלפ 30, 245- ו
 4. סה 25%.  'לא ךנזא < 97 -- לא ךנוא ךנזא 133. | ילא ,6
 <- ךילא 147. | הרחמ 272. ינלצה גָפ -- הוהי ינליצה 271 4,
 283. -זועמ קזוומס ןועמ גג. | יתיבל קוס ץג- | תודצמ 2
 93: 97. 52 ז98, 168,178, 21%, 226, 249, 259 -- תדוצמ 1,

2 260 ,251 (24% ,23% ,222 ,188 ,141 ,133 :131 ,74 :73 

 272, 2ָד44. | 'ניעישוהל 259 -- 1 ; 40 -- ל 59.
 4.יכ 206. | יתדצמו 178. | ןעמל ₪

 תוהי ךמש -

 %. ינאיצוה 76 -- ד , 40. | רישארמ 36 == תרושרמ 224.

 ידועמ 1, 4 17: 31: 37: 38: 39: 40, 41, 42, 67: 74: 76. 59:79
,,,ָ,ָ, 131,112 ,119,128,110 ,102 ,100 

4 ,215 ,214 ,210 ,205 ,203,204 ,192 ,176,178 :173,175 ,166 
4 215,240.245,252 ,211 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,220 219 
 264: 99 266, 270, 277, 288, 00 1, 601, 664 ; 1006 :ז7 -[

 קצוזתס ו
 6. וחור קומס 206 -= ר (06 כ 73. - תידפ 1, 3,117,190,

13 100 ,97 ,93 :92 ,76 :74 :73 :43 :42 :39 :38 :37 :35 :21 
,156,158 2 ,117,141.142,147,149 ,12%,128,111 

6% ,216 2 210 ,201,201 ,198 ,192 ,188 ,173,176 ,168,170 
12 251 ,240 ,245 :242 ,239 ,215 ,22% ,227 ,220 ,22% ,224 ,222 
 255; 259: 9 266, 268, 272, 274, 27%, 282, 28ף, 288, 601, 602,
 6ף0 2, 664 -- הת טק. 0. יתוא , 73 -- 1 \ 2 459 9
12 ,245 ,235 ,226 ,224 ,21% ,188 ,178 :158,173 ,131 ,94,118 

 259, 284--' 208. | הוהי , 40 -- הוהי יא 216 -- םביהלא 73 --
 ינדא 155. לא -- וילא 4.

 7. יתאנש -- הוהי תראנש 170. = םבירמושה 35: 73:97 4
 113,156. ילבה --י . 30 --'לבח 35. | אוש -- אבש 24% ---

 אנש 1 תחטב 14

 8. ךדסהב 0. 24. 4 -- ךדפהכ קננמוס 4.
 -- טק. יתעדי 74. תרצב

 ְף. ינתרגפה -- נ \ 89: 255- דיב 15 ביא 5

 170,284. - בחרמל קמתממס 24%. ילגר -- יל -
 10, יל , 37.76.  סעבב , 35 --םעכמ 38,39,97,131 - ב טק.

 4 74 יניע ישפנ < 4 ינע 224. - ינטבו ישפנ , 1.

 11. 00ת.ז1 36 18 | 499. | יכ 58 250. | ולכ -- ולב 74 -

 בש = 0

 תא , 8

 (00 810 11. 21, 2--4 6טתנ 2141. 7, +.

 םכלועל השובא לא יתיסח הוהי ךב 2. 41, 2. : ינטלפ ךתקרצב
 ינטלפתו ינליצת ךתקדצב 2. :  םכלועל השובא לא יתיסח הוהי ךב 26 71, ז.

 : ינעישוהל רודוצמ תיבל | זועמ רוצל יל היה 26 1, +.
 ינעישוהל תיוצ דימת אובל | ןועמ רוצל יל היח 75 71, +,

40 

 ינליצה הרהמ ךנזא ילא הטה .
 ; ינעישוהו ךנוא ילא הטה

 התא יתדוצמו יעלס יכ" 4.
 ; התא יתדוצמו יעלס יכ



 20 .,7 כ5 ) 7

 : שכדַא ינב דגנ ךב זכיפוחל תלעפ קרוהיל יעשפ ילע הדוא יתרמא
 21 שיא יסכרמ ךינפ רתסב םכריתפת : הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו

 ; תונשל בירמ הכסב םכנפצת דיסה לכ ללפתי תאז לע 6
 22 :!רוצמ ריעב יל ודפח אילפה יכ הוהי ךורב אצמ תעל ךילא :

 21  ךיניע דגנמ יתזרגנ יזפחב יתרמא ינאו קכיבר שכימ ףטשל קר
 ; ךילא יעושב ינונחת לוק תעמש ןכא : ועיגי אל וילא

 24 וידיפה לכ הוהי תא ובהא רצמ יל רתס התא 7
 קדוהי רצנ שכינומא : הלפ ינבבוסת טלפ ינר ינרצת

 : הואג השע רתי לע וכלשמו ךלת וז ךרדב ךרואו ךליכשא 8
 2% (ככבבל ץמאיו וקזח : יניע ךילע הצעיא

 | .1 קדוהיל שכילחימה לכ סוסכ ויהת לא 9
 | ןיבה ןיא דרפכ
 מ קכולבל וידע ןסרו גתמב
 : ליכשמ דודל :.ךילא :בורק לב

 עשרל שיבואכמ שכיבר 10
 : הראטח יוסכ עשפ יושנ ירשא : ונבבוסי דסח הוהיב חטובהו

 2 ןוע ןל הוהי בשחי אל שכדא ירשא
 ; הימר וחורב ןיאו זכיקידצ וליגו הוהיב וחמש 11

 1 ימצע ולב יתשרחה יכ : בל ירשי לכ ונינרהו
 ! שפויה לכ יתגאשב

 4 ךדי ילע דבכת הלילו סמוי יכ +
 : הלס ץיק ינוברחב ידשל ךפהנ הוהיב זכיקידצ וננר ,

 9 יתיפכ אל ינועו ךעידוא יתאטח : ;רלהת הואנג םכירשיל

 ץה תז 2 מם פ ס עז אפ 5.

 82:99, 97:99, 100,102,118,121,1ב0,1ב1, זככ, זנ.ו30,ז4

2259 210 ,207 ,20% ,204 ,203 ,180 ,170 ,168 ,166 ,160 ,155 ,150 

 227, 228, 239; 240, 242, 240, 250, 251, 252, 254, 2ף%, 266, 0
6 .326 ,310 ,112 ,400 100"1% ,280 ,2881 ,285 ,284 ,277 

7 ,419 ,418 .417 ,410 ,409 ,403 :399 :362 :359 
5% ,514 :512 .509 :499 :496 :495 :477 :47% 474% :454 :445 :444 
 519: 520 535: 539%: 546: 601: 659, 681 : 0:6 428 -- חב טק.

 240 41 -- ברחב קנס 4. ץיקב 147. .

 %. יתאטה 90 133. | ךעידא 283. | יתסכ 74,133 -- םכ תם.

 ות. 37. - יתרמא ,150. | הוהילא 201. התאו --ןכ לע 4.
 יתאשנ

 6. ךילא , 117: 245 -- ךלא ךלע 150. | רעל ,99. | אוצמ =,
:82 .76 :74 :67 :43 ,42 .41 :40 :39 :39 :37 :36 :19 +4 :3 ,2 

79 .155 :145 :111,137 ,128 52 ,102,117 ,101 ,99 ,94 

9 ,206 ,204 ,203 ,102 ,188 ,17% ,172 ,170,171 ,166 59 

02 ,265 ,20 ,254 ,2%2 ,251 ,246 ,240 ,228 ,226,227 ,220 ,216 

 200 1: (סע66 214. | םבימ -- םכ , 268, | ולא ל 76-- 2
 97 - ךילא 148--וי ק.145 74--] 2.140. זסס -- ילא םכימ לא

 133. עבגי 2-
 7. ססזג. , 222 447. | התאו ז33. יל ,156. | ינירצנת 216 '

 -- ינרצנת 42, 1509. 494 -- 'נירצת 30, 131,147 --נ 7

 ינבבסת 39, 74: 133: 170 200, 224 -- יניבבוסת 73 --

 יניבבפת 6.
 8. סת. , 222. | ךליכשא --ש , 89. = ךרוא 74-- ךדואו 5
 קענתס 17:99 -- ךדוא 73.97, 133. 1,142. | ךלת קזווס ךילא
 133 -- ךלא 74.97. | הצעא 170,377 -- ךצעיא 35. | ךילע ₪ ךליע

 205 ד ו
 9. ויהת -- 1 , 46, 206 -- ויחת ץוגומס 99. | םוסכ קזותוס םכוסב

 245.  דרפב 7 קצנמס 245. | ןיבה ןיא , 4 ןיבה \, 5

 198. | ןפרו גתמב , 38. ןפר 7. םכלבל 131,226,  לב--
 לכ 15%. ברק 17:30. 31: 42, 80, 101, 121,1ג7,139.

5 ,226,227,241 ,20% ,204 ,20 ,175,176 ,168,172 ,166 ,155 
, 909 ,7 258 70% ,268 ,254 ,249 

 10. םכיבאכמ 1: 39: 73: 74: 76: 80, 82, 91, 100, 1189,

 129,141,150. 170 2 178, 206. 12 235; 601 -- יבואכמ

 20. חטבהו 3: 19: 37: 39: 40: 43: 73: 74: 92: 93: 94: 97: 2
5 216 ,215 ,176 ,168,170 2 .133,137 ,121 

 240, 249, 290, 253, 259, 206 --- םביחטובהו 148 -- חטובה 201--
 תסב 131.  ונבבסי 309. +, 2 7

 259, 268 -- והנבבוסי 38: 43, 73, 74, 92; 97,148, 156, ,0
 וניבבסי 80 -- וננבוסי 3% -- והנבבסי 1.

 11: וחמש גק.זג0. 140.  וליגו םכיקידצ וליגו 6.
 םכקירצ 2, | ונינרהו ,. 73 -- ונגרה 95-52

 וליגו , 170.

 28 -- תורבוהחה 6 159 50 200, 264, 272 -- תורבדה
 לא 7- ובו -- ובר 133, קזועגס 7.

 20. רשא , 28, 188 -- רשא הוהי ךאריל 10 268 -- ךיאיריל

0 ,225 ,222 ,220 ,208 ,200 ,188 ,150 ,137 :42:76 38 19 ,4 232 
 24%, 249. 250; 252: 259 206 = ךאיריל 8 -- ךיאירל

 ;ביסחל 3 4, 17+ 19: 31: 36, 75 82; 91, 94, 100, 102,
2 210 ,210,215 ,20 ,178 ,176 2 ,144 ,142 ,21,141 1 
9 ,28 ,270 ,275 271 ,208 250 250 ,242 :235 :211 ,227 ,225 

-0.' 
 21. *סכורמ 4: 37: 39: 41: 43: 74, 119,156, 157 : קזנתוס 141 --
 ₪16 יכרמ 133 -- כ 6 ב 158 -- ךינפ יפסכרמ < 76.  םכנפסת
 200. הכוסב 4,237: 43: 74, 97, 100, 131, 133, 141,170 9
 245,259: קונוס 117 -- הכסכ 5 100 ביס לס | תמעל

,101 ,94 ,82 76 :4 :73 :43 :42 :41 :39 :38 :37 :35 30 :4 1 
 זז 2 1, 1 1% 170 16 ו

20 .210 200 220 ,222,216 ,216 ,208 ,206 ,102 
 264, 268,271, 272, 274: 275: 279 283. 284, 280 ; קוותגס 141--

 תנושל ף7, 100, 251, 252, 9,
 22. 'כ -- רחשא 7-

 א ,76. רעב --י ;206 | רצמ 2
 23. יזפחב ,\ 41,224. | יתרזגנ < 73, 2 158, 206, 216

 260, 602. | דננמ --מ , 133. | יתעמש 150. | לוק תא 7:
 133 -- לוקל 216. | יעשב 7.

 24. לב חוהי תא -- תא הוהי 156. | תא , 9, 157 -- 55
 ודסח 2%. - םכינמא 1,30,76.  רצונ 2: 4, 37:40:74, 97; 2

271 ,264 ,260 ,251 ,240 ,245 ,192 ,156 ,150 :113 :131 ,12% 

 אלפה 41, 113, 148, 225, 24%

 272,276. לע ;76 -- לע לומג 39.  השוע 2
;245 ,240 

 2%. קזח 41. ץמאו - א םבכבבל סֶד. לכ -לע 3

 שבילחיימה 117, 14%, 16; 24% -- "לחימה 6.

 1. ליכשומ דודל , 2.
 אושנ 1.

2. 00. , 5. 

210, 210, 4 

 דודל . 97,ז11,133. 'רשא --י ,-

 :'רשא צל. בושחי 1, 25 722 דל
 הוהי ול < 39,176. = הוהי , 4- | ול-- אל

 הימר וחורב ןיאו , 147. | המר 17 -- הימד 206 -- הימרא 4

 4. יתשרחה --י , 62%. = ולב -- לכ 37,434: 147: 170, 29

 228 355: 379: 403: 454. 497 : (סנו6 240, 471 --ילכ 35 -- אאאא
 373 -- ולב ולוכ 255. = ימצע ,, 147 -- 6 יתמצע 170.  יתנאשב

 -- ג , 40, 188, 406 -- יתוגאשב 4 -- יתגאשב 206 -- ב ,4
 4. יכ 41+ | טמא -=מ , 170. | רבת אל 598. | לע --י

 13 -- ךילע 89. = ךיד' 35, 37, 89, 117, 206, 213, 219: 4
 497: 506, 530, 531, 625 : קזוווס 206, 404, 428-- ךרד -

 ךפהנ , 41 --יבל ךפהנ 1. | ינברחב 2, 17, 10, 31, 940 7%



 א

 ! ול הלחנל רחב שעה

 קרוהי טיבה שכימשמ 13

4: 

 ! וכדאה ינב לכ תא האר
 חיגשה ותבש ןוכממ 14

 : ץראה יבשי לכ לא
 .שבל דחי רציה 15

 ! שכהישעמ לכ לא ןיבמה
 ליח ברב עשונ ךלמה ץיא 16

 ! חכ ברב לצני אל רובג

 העושתל סוסה רקש 17
 : טלמי אל וליח ברבו

 ויארי לא קדוהי ןיע הנה 18
 : ודפחל שילחימל

 םכשפנ תוממ ליצהל 9
 ! בערב שכתויחלו

 הוהיל התכח ונשפנ 20
 : אוה וננגמו ונרזע

 ונבל חמשי וב יכ 21
 ! וגחטב ושדק שכשב יכ

 ונילע קדוהי ךדסח יהי 22
 : ךל ונלחי רשאכ

 אאאזזז. 2 5 48 אי

 . רונכב ;דוהיל ודוה
 ! ול ורמז רושע לבנב
 3 ְּ שדח ריש ול וריש
 : העורתב ןגנ וביטיה
 % קדוהו רבד רשי יכ
 : הנומאב והשעמ לכו

 % טפשמו הקדצ בהא
 ! ץראה האלמ הוהי דסח

 6 ושענ טכימש קרוה' רבדב
 : שכאבצ לכ ויפ חורבו =

 7 זכיה ימ דנכ סנכ
 : תומוהת תורצואב ןתנ
 8 ץראה לכ הוהימ ואריי
 : לבת יבשי לכ ורוגי ונממ

 9 יהיו רמא אוה יכ |
 : דמעיו הוצ אוה
 נס סיוג תצע ריפה ;דוהי

 ! שכימע תובשחמ אינה

 11 :דמעת םכלועל קדוהי .תצע
 : רדו .רדל כל תובשתמ

 12 ויהלא קדוהי רשא יוגה ירשא

 ב תז₪ תת: 4

 12. ירשא --- יחיו רמא אוה יכ ירשא 76 -- אוה יכ ירשא 4.
 יונה 1066 בה הוהי רשא -- הוהיש 73:74: 97, 133: 6

 82 -- א (0ק.18- 4.

 13. הארו 43: 73: 74: 50; 97,131,133,148,156, 206, 228,246;
 קצותס 141, 201 ; !םוע8 140; םטתס 180. ראה, 7

 1 לכ הבד

 14. ותבש -- ושדק 147. | לא -- תא 73. 80, 259 ; קנזס 4%
 148. - יבשי לכ -- בשוי לכ לא 'יגשה ותבש ןוכממ םכדא ינב לכ
 76 --יבשוינב לכ תא האר ז. | יבש 35: 37: 40. 42.74, 119,

.1 260 :29 ,249 :219 ,157 ,156 ,148 

 נז 5. רצויה 1:2: 4. 30: 25: 27: 28: 39: 40: 42: 43, 71, 76, 80, 2,
2 ,216 ,206 ,188 ,178 ,170 ,156 1550 ,148 1390 ,118,125 ,4 

 226, 245',211, 253, 259, 260, 264, 270, 271, 272, 274.2 ךֶס
 283, 284, 286, 201, 6%, 680, 681. | םכבל , 25%. | ןיבמה --ן .
 192 -- ןיבמו 148,156, 157, 206 ; קזנתוס 38, 24% ; 10706 121 -<
 ןיכמה 80 2- לא 133 -- תא קזגתוס 128,130 --

 ל [םק. 8. 14 :

 16. עשנ 259. ברב -- בורב 4, 37, 39: 43: 73. 74. 97.17%
 12%; 133,156; 681. | רוביגו 74. 76, 97 -- רובגו 37: 39, 39: 2

 80,117, 147,148, 156, 170, 680 -- רוביג 24%. | ברב , 76 ---
 ₪16 121 -- בורב 37: 43: 73: 74: 97, 117.33

 17. סופה -- םכופה 272 -- פחי סופה 80 -< וקה 268. | בורבו

 35: 37: 43: 73: 74: 117,125, 156, 245, 260, 264, 271 4, 272 ד <
 -- ברו 147,157. אל -- אל ול 94. | ולח -י 6

 18. הוהי , 224. = ויאירי 10, 30, 35: 36, 37, 38, 99 7
,260 ,2%9 ,24% ,227 ,222 ,220 ,216 ,208 ,206 :172 :156.157 

 268, 271 4. 272, 274, 680, 681 ; קנומגס 42. | םבילחיימכל 62
 016 117 -- מל 68. 1!ם. 206 -- םכילחימה 681. | ודפחל -- ל
 (טק.ז86 141. 208 206 סמ. ךיהלא יללה הוהי תא םכילשורי יחבש
 : ךברקב ךיינב ךרב ךירעש יחירב קוח יכ ןויצ ק6. 4. 6147 ג

 ל
 18,19. םבשפנ - - ודפחל , -

 19. שכתיחלו 206, 235 -- תויחלו ןגותוס 3-
 20. ונישפנ 515 76 -- ונישפנ 4, 30: 37: 43%: 73, 74: 599 7

,192,216,220 ,188 ,157 :155 ,148 :147 :145 :142 :131,132 

 245: 255: 259; 272; 274, 680. התכיח 24%. | וגירזע 30, 37.
-6 ,259 .255 ,216 ,155,156 :147 ,137 ,133 ,97,131 ,80 76 74 
 וננגמ 82 -- ונגמו 17 -- וניניגמו 74, 76, 97, 216, 245 -- וננינזכו 4
% ,680 ,208 ,2% ,166 5% :137 ,133 ,131 ,80 ;73 :42 ,40 :29 

 --- ונינגזכו 1. 37, 117, 0- אוה -- אאא אוה -

 21. המשי 272. | וניבל 1, 43, 80,148,156,216,94%.  םכשב יכ
 ספ ףפ9.  ושדק -- ק קתחמס כ 12%.  ונהסב זו תוס ןחטב 6.

 22. ךדסה 272. ונילע -- ךילע 93 ד אא ונילע וָּגַפפ | ונלחי
 245. - ךל - ארפל :ךל 6

 1. ]16 ?(3]ת. (0קש. :גם08תנ קפגזפ קע20606ם11:: 74: 07, 2
 137,210.245, 541: 571. וגנר 131.  יקידצ 39. הוהיב 2

 170. םבירשילו 4:73: 132; 147 : קנס 80. תואנ 76. | הליהת

.7 :157 :145 ,131,133 :117 :97 :74 :43 :39 :37 :4 :1 
 2. ודוה (סו1ק6 14םף8תב גט]טפ 2/4181 ומוווטמ ; 37.  הוהיל ,

 רוניכב 1, 38; 39: 43: 74: 76: 97: 117,131,133: 156, 245: 250-
 רשע 144. - ורמזי 2

 3. ול -- הוהיל 1,393 קמזמס 180. | שדח < דשח 35. | ובטה
 188 -- וביטה 1, 2: 3: 30 35: 36. 37: 3%. 39: 43: 73: 76 7699

,.,2 ,12 ,118,110 ,97.117 :94 :92:93 

6% .206 ,20% ,178 ,176 ,170 ,168 ,157 156 .148 ,147 ,142 

,206 ,204 ,260 ,253 ,252 ,251 ,2%0 ,249 ,245 :240 ,227 ,226 

 272, 680,681 -- ובטיה 102, קזותס 41 -- ביטיה קצנממס 0.
 4. השעמ 15. הנמאב

 ף. בהוא 130 4 76, 97: 156, 6, 2000
 --₪ם 133 -- טפשמו דפחו 8

 6. םכימש , 40 -- םכימשה + חורו 4 ויפב 76.
 7. סנוכ 2, 39, 40, 118,125,111,148,156, 188, 245,249.

 690 -- דנכ 3%. | ןתונ 4, 20, 35: 37: 42: 73: 70. 80,977, 117, 11

 ז 1,156: 172: 188, 208,216, 225, 24%, 240, 250, 259, 271 .

 1-ררצאב 235; 255 -- תרורצאב 1,19. 38. 19: 40 7

22 ,268 ,266 ,264 ,260 ,224,251 :210 .179 ,170 :141,155:157 

 274, 6891 -- תרצואב 0,131,173, 216, 283 -- א%% תורצואב 4.

 תומוהת , 76 -- תמהת 170,173: 251 -- תומהת 19, 5, 72
 224, 235, 274, 081 -- תמוהת 80, 78,

 8. וארי 4, 30 35: 37: 39; 39: 73: 74: 50, 92: 93: 97. 9
260 ,20 :25 ,245,253 2100 ,206 ,102 ,158 ,148 :147 :145 

 268, 27ז 4, 272, 274, 680, 681 -- ואריו 125, 198 ; םטתס 1.

 ורגי 259. יבש 4: 35. 74: 7697, +, 7
 .'172כ כ

 9. דומעיו 4.

 10. ךיפהא 117--' . 39.40.41.  םביוג --םכ ,76.  תבשחמ
 80, 155: 222, 224. 708 )06 ססו. שיא בלב רובשחמ תרובר

 םכוקת איה הוהי תצעו 76. 147, 24%. 718. 2ק0₪. 10, 4.

 זז. דמעת - - תצע ,76.  םבלועל --םכ , 29. דומעת 5 4
 ז 31, 148, 196, 216, 220, 222, 272, 274,680 ; 10106 117 -- ד , 4.

 תבשחמ 2, 76. 80, 93, 133: 155: 168,170, 215, 271 -- ב -5 

 רודל 3. 19: 30: 35: 37: 35. 39: 73: 74: 76, 90, 93, 94, 97,
7 ,172 ,156,170 ,117,118,110,131.131:137:139:148 

,4 240 ,230 ,227 ,222 ,220 ,)21 ,216 ,216 ,208 ,200 ,188,192 

 249, 251, 252; 253, 259, 270, 681 ; קתגמס 82,141,142. .רודו

,117 ,100 ,7 ,94 ;93 .80 :74 :73 ,43 :29 :38 :27 :35 :19 ;2 
,, 156,170 ,155 ,148 ,139 :137 :133 :131 ,119 

2402 ,245 ,240 ,230 ,227 ,222 ,220 ,216,210 ,215 ,208 ,206 ,102 

 2%1, 252; 253, 259, 270,681 ; קנתמס 24

 טפשמו , 8



 42 שק 5 8 ץ%. אא אזצ
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 -- והישקבאו 74, 97,133 -- והשקביו 148 --- ונשקבאו קזונגבס

 רבינוא הילס ד

 37. רומש 178. | הארו -- הארו אצמנ אלו 4 -- האדו 4.

 38. םביעשפו , 239 -- ) , 264-- םביעשופ 5 1 1

 156: 249, 259 -- םביעשרו 14% -- םכהיעשפו 273. | ורמשנ 2.

 ודהי \ 37 ==דידחי 50 25, 40, 117,170, 200, 215,272. | תירחאו

 80, 145: 147, 148,250 ; קזנמס 130 ; תטתס 0 -- הירחא 4

 רב

 39- תעושת 100,606 ; תפס 205 -- תעשתו 30,80. םביקדצ 2

 =- =כקידצ 2. הוהימ , 4 םכועמ 1, 30: 36: 37, 40. 43: 4

0 6,, ,102,117 ,99 ,97 ,04 :02 ,52 ,80 ,74 

2 ,216 ,208 ,200 ,204 ,102 % ,175 ,170 ,168 ,158 ,57 1 

: 4 ,266 ,260 ,2%3 ,252 ,250 ,235 :224 

 40. םברזעיו -- ר . 35. | םבטלפי , 80.  עשרמ 38. | םכעישיו

 35: 170, 178,251, 28% -- םכעשוי| 282 -- םכיעישוי) 272 ----

 םביעשיו

 הרבהב 268. | "עשר

1. 

 קוג]מו 48 65 40 טהמ(קסמטתוטע :

 1. 0. , 222. - דומומ \ 38, 73, 97, 131, 113 -- חצנמל 4,
 2. ךפשיקב 268. | ינחכות 35. | ךתמחבו , 40 -- , 80 -- לאו

 ךתמחב 37, 147, 216, 227 -- קוס תמחב לאו 43 -- ךתמחב אלו

 228. | ינרפיית 30, 39; 74, 76.97: 143: 206, 227, 24% -- ינירפית
7.6 

 3. ךצח 35,275. 5%% --ךיתח ל6. | יב 190. | ךידי 7
 39: 40: 41, 73: 74. 76.97. 121,130, 113,170,901,206,208,2וֶס

 222, 24ף, 206 : כתונתס 117 ;.(6₪::0 44

 4. םכותמ 4: 35: 37: 3%: 39: 40 41: 43: 73: 74. 76, 80.99,
6 ,224 ,102,206 ,176,178 ,170 ,148,150,156 ,142 ,121,111 

 240, 245, 253: 250, 260, 265, 266 : קזותס 67,139. | ךינפזכ קזותגס

 73. | ךימעזו 4 ןוא 2%"-- ן'א] 147, 156, 24%, 268. |
 ימצעב , 157 -- םכימצעב 12.

 5. יתונוע 2, 42 19: 30, 35: 36: 18, 40, 1: 42: 43, 73: 74
.171 ,166 ,157 ,156 ,148 ,142 ,130 ,133 ,111 ,118,128 :97 

9 .253 ,251 ,250 ,240 ,24% ,240 ,21% ,227 ,225 ,222 ,210 ,206 

 259: 200, 264, 26%, 271 4, 272, 2743 קתו\םס 82. ודבע 4
 ישאר , 7. אשמבכ , 40 -- אשמב 76. )7, 24% : קזנוס 0

 ונדבכי 5. ונממ 40, סנס 4. ]
 6. יתרבח 1,36, 30, 101, 158, 224, 215, 240--'תורובח 30. 1%,

 42: 75: 74: 76: 97, 133: 16, 265 ; קזעתס נס. | יתלויא 1 6

144 
 7- יתוענ 17: 36: 37, 39: 73: 74: 97: 10 7

 158,166, 216, 23%, 246, 25%, 259 -- 'תווענ קזותוס 1 50 -- ') טק.

 185 42.  יתחש 2,17, 11, 36, 37. 73, 60, 89.
 177: 166, 168, 170,171, 201, 208, 210, 220, 226, לג, 249,

 268, 270, 2881. 280, 1סס 1. לכ--לכ יתנאש 1%8. רדוק

-259 ,953 ,148,179 ,133 :97 :73:74 :39 :36 
 7-9. 'תיכדנו - - (:1) - - לכ ,24

 8. ולסכ פְל.- | הלקנ ,1%7. | שםכותמ 4, 0, 37: 18. 3940: 52
 71:74: 760 2 03: 97, דסזו 117,118, 121, 131, 31,

649 ,260 ,259 ,251 ,249 :246 ,240 ,226 ,224 ,216 ,206 ,178 ,176 
 265, 272,274; קזותוס 1בְס, 142 ; [0ז06 7.

 9. יתגפנ ל, 133, 137, 224 -- יתונופנ 3, 4, 17, 30, 31: 35
,109 ,101 ,100 ,99 ,97 ,3 ,76 ,43 ,42 :41 :39 :3% :27 

(210 ,20% ,203 ,73 ,170 ,160,168 ,156,167 ,142,144,148 .139 

 18. עדי 4-- עדו 131. | הוהי נ 18 100. | כימי 1.

 םכימימת , 80 -- םכמימת 2, 40, 31, 41, 82, 94, 161

 1444, 150, 168,172, 176, 20ב, 204, 205, 208, 210,214, 211, 2
 245: 253: 254ג 264, 270, 271, 284, 286 1. 200 '1 -- םביקידצ

147. 
 10. ושובי 30: 3%: 37: 49, 74: 76, 82, 111, 148, 56, 9%

 224: קזומס 141 -- ושיבי + הער -- הרצ 80, 118, 147 -

 1םם,זג 128. ימבו 245, 272 -= תעבו 250. | ןובעד 6

 ןועבר ימיבו -- ןועברו 2%%. = ןועבשי 6.
 20. םביעשר --- ועבשי םכיעשר 156. | יביואו 35. 74.76. 1

 166. 217. 220 1- רקיב 36,118. 379 : סע 11 -- רקיכ'ק

 14%. | םבירכ \ 395 -- םבירק 106 214, 446 -- םכירב (סנצו6 4

 ולכ ז" 742 97- ולכ ןשעב 3- ןשעב 4% 39: 7 2 7% 80

4% :477 :403 :216,373 ,207 ,201 ,150,156,170 ,131,145 ,125 
 499: 523: 530, 531: 538: 565, 599, 607, 623 : קנווס 4,156 59

 240, 101 ; [טעז6 147, 476, 0.

 21. הוול 272. | םבכיעשר קמותמס 206. | אלו-- אלא 4
 קידצ 4:73:113; 147,198: 10706 110 -- ד קתננגמס ו ןנח

 29 0- ןתנו 2; 39, 40, 117, 139: 157 -.

 22. ויכרובמ 4, 30 35: 38, 39: 49, 43:74: 92.91.17 2
 1495, 150,15%, 156, 216, 219, 245, 259 ; קצוגתס ושרי 12

93.77% 50 ,70 .74 .73 :43 :39 :3% :37 :40 
,230 ,228 ,220 ,220,224 ,210 ,206 ,192 ,170 158 ,156 ,117 

 251, 253, 250: 260 268, 271 4. ויללוקמו 4. 38, 43 : קננתס

 6 ןותרכי 80, 1477, 2014 206, 216, 224, 24

 23. הוהימ . 40. | ידעצמ -- עצמ 121 --' \ 66 דע [טק. ג

 וננכ 118,170,178, 266 -- וכנוכ 4. ץופחי 4

 24. לפי , 76 -- לופי 35: 39: 97, 148, 170, 215, 24%, 268 ----
 ליפי 227. - לשי 43, 76, 80, 117,157, 170, 260,270 -- לע"

 ךמס 4, 38, 80, 142, 6.

 25. תרה םכגו 38: 40, 73: 74: 80: 91, 97, 19, 10

 147,170:14%, 178,206: 245, 6ף1 ; קזותס 1. יתינקז 74.
 אל 38.92: 93: 141, 14%, 148, 201, 224! קעומס 142,210.

 קידצ ; 157 -- קידצ כג 7. ₪

 26. ןנח 3%. 93: 178, 266 -- הנוח 224 -- ןתונו ןנוח 1

 וערז 76. | הכרבל --'כרבל 3.
 27. ערמ ל 17.  ןוכשו 6,121,111, 102, 222, 245 ; קזומוס .

 28. הוהי , 70. בהוא 73: 74, 76: )7, 150. 222, 210, 240, 2459

 218 בוזעי 35, 73: 131 6. ּודיסח 141, 00 1.

 םכלעל 170. | םכיעשר ,, 150 -- םכ , 36 -- םביקידצ 1.
 1-ררכנ \ 252 == !תרפכנ 2:

 20. םביקידצו 2. 37: 43, 111,226,24% -- םכ , 76. | ושרי

,1+ ,11 .97 :93 80 :74 :73 :39 :38 :37 .30 
,266 ,260 ,2%1 ,2%1 ,24% ,225 ,226 ,224 ,206,216 ,192 ,170 

 271: 272: 274, 275, 283, 1. ונכשיו (סעז6 ובכשיו 2

 40. יפ קנומס ןפ 6. המכח -- תומכח 602. | ונשלו 1,
 80, 12%, 170 4. טפשמ שמרמ

 41. הרות ףְל -- טשפמ תרות 80. "יהלא 268. ובלב --וברקב
 2%2. אלו 24%. | דעמי 166. | וירושא 2, 4. 30: 37: 38: 29:
2,,,, ,117 ,97 3( 80 ,76 :74 :73 :42 :42 
5 ,222 ,188 ,178 ,173,176 ,172 ,158,170 ,156 :155 ,148,150 

 227, 235: 245: 240, 2%1, 253, 2ף0, 200, 268 ; קזנתס 3.
 32. הפצ 1, 4, 30, 80, 82, )1, 137, 215. 222, 226, 2355:
 266. | עשר --ע 268. - קידצל , 4,156. | שקבמ זק.

 ותימה 17ס -- מהל 0. 130 11 -- וגרהל 29.

 33. ונבזעי אל הוהי -- רמשו חוהי הוק 74. = וניבזעי 8 3
 -- ונ \ 250 -- וטפשהב ונבזעי 220. | ידיב קמגמס 206. | ונעשרי

 141,170, 239 -- ע \ 35 -- !ניעישרי 1. וטפשיהב 4.

 34 לא ,155. | הוהי , 860. | רומשו 35; 379, 6
 245: 274-- רמשי 76. | וכרד ,118. | ךממריו 19 76

 * 25%. 12ומ6ג 6סתנק]614, [64 60תות4%6 תסת 6סתוק]660, (סז1טנסטצ ע606טטתב 6ס0תותו8ז15, תסת 1 תוגזקוחס, (50 30 806 68

 יתנקז כג יתייה רענ
 הולמו ןנוח םכויה לכ

 תס6 1000 =--=- 11/6000. 206 = וערזו בזענ קידצ יתיאר אלו

 : םכחל שקבמ + הכרבל וערוו
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1. 

 ! רקש יאנש וברו
 הבוט תחת הער ימלשמו 21

 ! בוט יפודר תחת ינונמשי

 יהלא קדוהי ינבזעת לא 22

 ; ינממ קחרת לא :
 ! יתעושת ינדא יתרזעל השוח 22

 י-

 ל : דודל רומזמ ןותידיל חצנמל

 יכרד הרמשא יתרמא 2

 ינושלב אוטחמ

 זכופחמ יפל הרמשא

 ! ידגנל עשר דועב

 יתישחה הימוד יתמלאנ 2
 ! רכענ יבאכו בוטמ

 יגיגהב יברקב יבל שכח 4
 ! ינושלב יתרבד שא רעבה

 ימי תדמו יצק קדוה' ינעידוה 4

 ! ינא לדח המ העדא איה המ
 ימ התתנ תוחפט הנה 6

2 2 

 + הרתסנ אל ךממ יתחנאו

5 

 ג יחכ ינבזע רחרחס יבל

 : יתא ןיא זכה בג יניע רואו

 12 ודמעי יעגנ דגנמ יערו יבהא

 : ודמע קחרמ יבורקו

 13 ישפנ ישקבמ ושקניו

 תווה ורבד יתער ישרדו

 : וגהי שויה לכ תומרמו

 14 | עמשא אל שרחכ ינאו

 : ויפ חתפי אל םכלאכו

 15 עמש אל רשא שיאכ יהאו
 ; תוחכות ויפב ןיאו
 16 יתלחוה ?קדוהי ךל יב
 : יהלא ינדא הנעת התא
 7 יל והמשי ןפ יתרמא יכ
 ; ולידגה ילע ילגר טומב
 18 ןוכנ עלצל ינא יב
 ! דימת ידגנ יבואכמו
 19 דיגא ינוע יכ
 ! יתאטחמ גאדא
 20 ומצע שייח יביאו

 צג זז 00:24.

1 

 21. ימלשמ 206 -- הימלשמו 133. = יננטשי 38 -- ינמטשי 6

 -- ינומטשי 220 -- א'נונטשי 41. | יפדר 1.35 7 39: 40. 2

5 7,,,,, ,1189 ,01 ,92 ,82 ,80 ,76 4 

 147, 155: 156: 157:158,166; 170, 1קָב, 108, 201, 216, 220, 2

 227, 211: 235:240, 245, 253, 259, 205; 650 'ק, 664: קזנתס 2
 17ס -- ופדר 206 -- 'פדור 2, 97, 148, 150,153, 210,224; 6

1 

 22/0 2 ניב וע תו סו הוהי 555 1

 23. חשוח -- יתועל השוח 147. = ינדא -- הוהי + 2

4 ,74:97,118,121,125,111,133:147,156,170,178,192,216% 

 22%, 227: 249.:245, 250, 259 - יחלא 2.

 1.60. 222. ! | .חצנמל 70: 97.10 + .יןותרל בט

 ןותדיל 80, 170, 198, 201, 216, 286 -- ןתודיל 433, 178 --- ןותודיל

,1 ,97 .74 ,73 ,40 :39 :38 :37 :36 :35 :4 :2 :1 
% ,227 ,220 ,210 ,208 ,102 ,173 ,160 ,158 ,156 ,152 ,148 ,147 

 211, 235: 249, 253: 255: 259: 260, 208, 270, 272, 650 'ק ; קנזס

4 0 : 245 ,129 

 2. אמ 38, 40, 42: 72, 76, 80, 82, 18,217 +, 49

 1 56, 158, 216, 210, 224, 249, 262 ; קתותס 170.  ינשלבכ 6
 224.  םבסחמ 38, 30:73; 80, 224, 249, 266 -- סוסחהמ 17, 6

 255. | רעב 1, 17.19: 31: 27 22 67. 73: 74: 92: 94: 97. |95

 100, 102, 117,121, 128,130, 1ר3, 142,144,150,155, 157,

 168,170, 172,176,188, 108, 2סָב, 204, 205,214, 215, 2

,271 ,270 ,268 ,266 ,264 ,260 ,254 ,250 ,240 ,24% :225,226:235 

 272; 274, 277, 1'288, 1"100, 659 ; תטתס 82, 201, 4 עשר

 ידבנל וו
 2. 60. 259.  הימד 40,76,119.168,215. 270 ; קזנמס 4.

 יתשחה 35: 36; 37, 74, 97,117. ,ָ,,,,,,6
 166, 170, 172, 201, 206, 216, 215, 260, 267, 270, 272, 274--יתי

 [טק.?4 9- יביאכו 1, 4, 30, 16: 39: 49: 43: 147.

 25. רבענ ףְל ; ץ1000

 4. םבח קעותס סח ג3 -- םכה 4 יביל יגנהב

 235: 264; 271: 274, 275, 291 -- ב \ 97 -- יגגחב 272 -- 'גיגחב

 99. שא -- רשא 5. ינשלב 29: 76, 80, 170, 206, 2223 4.

 5. ינעידה 144, 179 -- 'ידוה 76 --יניעדוה ₪ .259. = הוהי , 4.

 יציק 17: 43:73:74: 245 -- יציקו 97. | תרימו 43 -- יתדמו 274--
 ו.38,ז3ז.  אוה ַ:02,158,172,178,210.  העדא (טק. 4 0

 -- אעדא 206 -- העדאו 4, 37; 38:39. 73 13 7-
 המ לדח המ 4

 6. תרחפס 80, תרתנ 20, 38, 30:73: 74, 80, 07. 1

 133. 137, 147, 148,156, 222, 24%, 20, 23, 266, 270 -- הנתנ 8

 --יתתנ 35. ימי --ימיחי 40 --ימי לכ 37. | ידלחו -- ידולחו המ
 הצרא 5-. ןיאב 4 'רננ 268. | לבד 1
 73:74: 80,97,119,121,זב1.144,170,188, 215,664: תטמס 7

 210, 225: 227: 231: 252 5% 265,274, 100. | *תכדנו 0

 235%; 255: 9% 266 -- יתאכדנו 30, 40, 43, 76, 260 -- יתכזנו 7 3.74, 90,117.191,125,1310139,149,170) 178, 195, 254, 236)
 0% 'תגאש 8. 'בל 4.

 זס. ינדא 0ק.146 זסז -- 'נדא ב 76 -- הוהי 5% 0
 +1, 6 2 200 255 יתאת 4 ךממ

 רתפנ 76 -- הרחסנ 0.
 ג בלו

 קל טק
 ינע 5- םבה , +3

 ז2. (00ת. ,

 רחרהפ קצופס רחרחש 245 -- ס , 0
 ו מ ירואו 206 -- רוא 2.

 יתיא 147-

 יבהוא 35: 97, 133: 156, 239 -- ' \ 41 -
 יעירו 156. 245 -- 'עדי 240. = ודומעי 30

 27,97. יברקו 1, 19: 39.40 + 76, 80, 82, 1, 1

 70 176,192, 200, 21%, 216,220, 226,226, 215, ג,

.5 ,201 ,286 ,284 ,283 :270 :275 :271 :266 :259 :255 :252 ,240 

 קוחרמ 1: 4: 31: 35: 37: 41: 43: 07: 73: 74. 76: 91: 7,
,222 ,215,216 ,208 ,192 ,188 166 ,150 ,149.155 ,111,137 

 22%, 226, 227, 219: 245: 253: 259, 26%, 266, 270, 272 ; קזומוס

.14 ,92 

 13. ושקביו 37,255 ; קונמס 178. | ישפנ ,73 -- םבשפנ 6
 65 --ישפנ ךינפ + ישרודו 38, 259 -- קנתגגס םכישרדו 2

 ותער קמפוס 245 --'שפנ 156. | ורבד --1.35. - תוה

0% :235 .2060 ,188 ,170 ,158 ,6 2 50 ,4 

 200. תרומרמ 245 -- תמרמו 73, 192 -- תמזמו

 ז 4- עמשי 10, 37: 74:76, 80,118,133, 147,175. . םבלאכו --
 ;בלעבו 274. | חתפוי 38 -- חתפא 4 יפ 4

 15. ויפב - - - - - יהאו 21% 1. יהאו -- יה (טפ. צג 67 --

 ינאו 76. | שיאכ , 157. רשא . 4.41. עמוש 8

 142, 148,156, 259 -- עמשי 80,147 -- עמשא 245. | ן'או --[ן ,

 פְפ.  ויפב ;17. | תוחכת 192-- תחכות 9 4

 16, יכ , 5. הוהי \ 38, 39 --ינדא 147, 204, -. התאו

 38: 39:73: 74: 92: 93:97.117:133,215, 249: קזומס 118----
 התאא 41. | ינדא -- הוהי ינדא 2,188 -- הוהי א 4 -- הוהי

7% ,97 :93 ,02 ,80 ,76 ,74 ,73 ,42 ,41 ,40 :39 ,38 :31 :10 
%,, ,146,147 ,141,142 ,137,139 ,133 :118,110,131 

:2601 ,250 ,253 ,2%1 ,24% ,222 ,204,205 ,170,176,178,102 

 17. ןפ --יכ 142. | יל 80. | טמב 2, 38 -- טומכ 100 ---
 --םימב 35. ילע \ 4ז. | ולדגה 274 -- ולגה 2

 18. ינא 518 97.  עלסל 170 -- צ גק.ז6 זָנז.  יבואכמו , 6

 -- יבאכזכו 19, 39: 40, 732 809 ,+,,,,78%
 216, 222, 220, 227, 235, 21 -- באכמו 176 --יבואמ 143 -- אמו

 יבואכמו 7. ידגנל 39: 40, 153, 156,170, 245, 602: קזותס 1

 --ידגנא 1 רימת 0

 19. 00. 156, 255. ינוע 39,142.  דיגא -- דינא רמא 4.

 20. יביואו 30, 35: 35,73,74:97, 133,150, 156, 240, 2%3,2%0--
 יבייואו ל6 -- יבאו 7- ומצע לגג 4. יאנוש 35:131 1

 | קוחחס ירחא 200.
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 : רומזמ דודל חצנמל ַז
 א-ה 77-

 קדוהי יתיוק הוק 2
 ! יתעוש עמשיו ילא סיו

 ןויה טיטמ ןואש רובמ ינלעיו 3
 ! ירשא ןנוכ ילגר עלפ לע םכקיו

 וניהלאל הלהת שדח ריש יפב ןתיו 4
 ! קדוהיב וחטביו וארי'ו םכיבר וארי

 וחטבמ קדוהי שכש רשא רבגה ירשא 2

 ! בזכ יטשו כיבהר לא הנפ אלו

 יהלא קדוהי התא תישע תובר 0

 ךרע ןיא ונילא ךיתבשחמו ךיתאלפנ

 : רפסמ ומצע הרבדאו הדיגא ךילא

 תצפח אל החנמו חבז 7

 יל תירכ סינא
 ! תלאש אל האטחו הלוע

 יתאב הנה יתרמא זא 8

 ! ילע ,םותכ .רפס :תלגמב

 יתצפח יהלא ךנוצר תושעל 9
 ; יעפ ךותב .ךתרותו

 בר להקב קדצ יתרשב זס
 אלכא אל יתפש הנה

 ; תעדי התא ;רוהי

 אאא[זא ב 28

 ךדגנ ןיאכ ידלחו
 + לס = בצנ םבחאיילכ'ילבה לכ ךא
 / שיא ךלהתי םכלצב ךא
 רבצי ןוימהי לבה ךא
 : שכפסא ימ עדי אלו
 8 ינדא יתיוק המ התעו

 : איה ךל יתלחות
 9 ינליצה יעשפ לכמ
 ּ : ינמישת לא לבנ תפרח
 10 יפ חתפא אל יתמלאנ

 : תישע התא יכ
 11 ךעגנ ילעמ רסה

 ! יתילכ ינא ךדי תרגתמ

 12 שיא תרסי ןוע לע תוחכותב
 ודומח שעכ סמתו
 : הלס שכדא לכ לבה ךא
 13 קרוהי יתלפת העמש
 הניזאה יתעושו
 שרחת לא יתעמד לא

 ךמע יכנא רג יכ
 : יתובא לככ בשות

 14 הגילבאו ינממ עשה =

 : ינניאו ךלא שכרטב

 ל \ תי רורס /  6 שו

1,ָ,,, 913 ,80 ,74 ,73 ,43 ;42 ,40 :39 :37 ,16 :30 
2 619 /.137.139 :112 

227 6 ,224 ,222 ,220 ,216 ,21% ,206 ,102 ,188 ,173,176,178 

,2 ,274 ,272 ,/ 271 ,264 ,260 ,2%1 :2%1 249 ,240 ,21% ,228 
 664: קזננתס 82, 94. 15%: 259 -- רושא 39 -- יושא 71.

 4. יפ 76 =- סנש יפכ 7% --איפב 128. | ריש , 201. ' הלהת ,
 38 -- 55 166 -- הליחת 117, +, 7
 וניהלאל , 21% <- םכיהלאל 73. | וארי -

 וארו 37 -- ואר" 156 -- ר קזתמס * 3. | וארייו , 245 -- וארו

7 , ,93 80 ,74 :73 :43 :39 :3% ,37 :31 :4:17 
(2%2 ,2%1 ,240 ,242 ,240 ,235 2240 ,216 ,170,192 ,166 155 147 

: 2004 

 5. ירשא --* ; 206. = רבגה -- םכדא 43-  רשא ,%

 םכש ;76. | הוהי גג. יטשו -- יטש לאו 40. | םביבזכ 40. |
 6. יהלא . 379 --* .; 99 -- וניהלא 133 -- םכיהלא קזומס +4

 ךיתואלפנ 3: 4: 35, 40: 42, 67; 73: 74: 76. 97 , 1
1 ,245 ,240 ,230 ,227 ,208,215 ,192 ,148,155:156,173 

 252: 253, 255, 2593 קנותס - ךיתובשהמו 4, 17: 30. 35:

2 ,208 ,206 ,148,156 ,97:117.118,125,133 :74 :67 :43 :42 

 226, 245: 240, 255; 259. = ונילא ---' , 268 -- וניליא 76 --ונ ₪.
 ךילא ךרע ןיא ,

 245. = ןיאו 74.97:133. - ךורע 1,2,4,17,19: 30: 35: 36.37, |
 38: 39: 40: 42: 43: 73: 74: 76; 89: 59: 93: 97: 99, 100, 101, זו,

 1ז9,121, 126,131, 133, 130:141, 144, 148,150 156.

6 ,222,224 ,21 ,208 ,206 ,20% ,178,188,102 .172,173,176 

,274,275 ,271 ,270 ,268 ,264 ,260 ,250 ,263 ,252 ,240 ,227 

 20ז : קתוםס 67,118,142 -- ךורא 272. | הרבדאו הדינא ךילא
 ק.ז46 2. ךילא , 80 -- ךיל'א 76. | הדגא 272.  הרבדאו -

 הרפסאו 48 -- בד טק.ז34< 14.

 7. החנמ ףְפ. | יתצפחה 252, קוס 17. | םכינזא לב ₪6
 623. | תירכ --' , 41 -- יתירכ 80 -- התירכ 231. | יל, 1%7 -

 אל 97. | הלע 2,17,40,73:133.219,226.235,2ג9. | תאטחו
 3% -- תאטחו הלוע האטחו 7. | יתלאש

 8. זא -- ךא 4, קחומס 12%. | יתרמא --' , 240. | י'תאב --י

 267. | תלינמב 1,17: 35: 16, 3% 39:43:73: 74+ 5
 156, 170, 206, 224, 235, - בותכ -- ו ;, 5.

 9. ךנוצר . 36 - -1  יהלא ,, 41,76,142 -- הוהי 1

 יתצפח -- י . 37 -- יהלא הוהי יתצפח 2.
 יעמ יתרשב 76.

 10. יתרשבו 148 --' ,1-

= 7% -- 1 
 יעמ 2%

 קדצ ,1- בר -- םכעב בר

 ךללהא םכוצע גלֶפ. | אל -- אאאא אל 37. = תרעדי - - אלכא .
 37. | הלכא 46, 201,379 -- הלבא 268. | הוהי -- ינדא

 התא \ 89, 187 -- 218 40 -- קזותוס אל 7. ן

 2 2 גס זז

 78. 128 -- וני [טק.181. 1ת 1086. 2 115 373: 1

 224 -- קונתוס לע . לבה 06 -- קמפס לבח 18 -- לבה

 ןוימהי 147. | לכ םכדא < 7%. - לכ 2".ז1ז. | הצנ
 קוולבהב דולס ומהי 2-י ; רבצי \ 0 --ידובצי

 240, 29: 2004 אל - םכפפסוא 142, קענתס

 8. יתיויק 37. 76- , ינהַא הוהי 215 -- הוהי 1,117.19, 9, 6
10 110 17% ,101 .02:97 ,92 ,70.80 :72:74 :43 :42 ,41 
6 .166 ,158 ,156 7 2+ ,126,128,121,133:137,141 

29 % ,227 ,222 ,220 ,219 ,206 5 ,203 ,201 ,192 ,178,188 

 2%0,2%1, 259, 264: 267.272:599. | 'תלחותו 117,224 --ו
 1 ךל -- ך 0ק.186 137.  אוה 158, קעגתס .

 ף. עשפ זָל.  ינלצה ג,1לס -- ינליצה הוהי גג. = תרפרחו

/ 6 
 10. אלו 43 -- קונג אלל 156. | חתפאא 99.  התישע 6

4 2600 ,2% , 201 

 11. תרגיתמ 43 -- תדגתמ 224. = ינא , 255. | יתאלכ 74.
 12. תרחכותב 2, 40, 80,156, 170, 188, 224, 23%, 266. | לע ,

 11 - 215 206 -- 06 לעו 192. | תרפי -- תדסי קונוס 245 ג
 016 128. שמתו 76 -- םכמתו 73, קמתוס 158.  שעבכ -- סע
 173 -- ש טק. 4 ודמה 1, 2,121, 170 -- רומח ץזותוס

 246. לב לבה -- לכ לבה לכ 222,245. = לבה --לבח 4.
 תכדא -- בצנ םכדאל 141 -- בצנ םבדאה 156 -- בצנ םבדא 4.
 13. יתלפת הוהי < 36 -- יתליפת :הוהי 43- | יתליפת 1, 37 4
 74:76: 97: 131, 206, 220, 224, 5. יתעוש 48, 264 -- לאו
 יתעושו 48. | העזאאה 111. | לא 1%-- לאו +, 74
 97 131: 133, 147, 156, 198, 220 2 260, 601, 6ף0 2; 6

 נצ ו לא יתעמה ,יפ2. .,  לפפ בשות 89. בשת 80, 97, 8

 -- בשותו 147. | לכב 73.97, 133,145: 155,245.  יתבא 2
0 ,118 ,117 ,100 ,03 ,82 ,80 :42 ,40 :37 :17 

 170,176.178, 21%, 222, 220, 235, 250, 268 -- )תובא 6

 איתובא 128 -- יתביא 6.
 14. עשה -- בשה 23. | הנילבאו --י ק.130 133 -- הנילבאו

 םעמ 206. םברטב -- םכ 92. | ךילא 35 -- ך 0.5 7-
 יננאו 1, 240 --יניניאו 74: 76 97, 222 ---ינינא] 131 --- ונניאו קזוםגס

ּ 432 
 א

 0 חצנמל , 7: 131,133. .רומזמ דודל [טק,עג(. 128 ---

 דודל רומזמ < 73: 74, 97, 117: 133, 156, 224, 240, 253, 4.
 2. הוהי יתיוק הוק טק.2ג. 2. הוק פני 6. = יתיויק 7.

 הוהי -- הוהי לא 1, 4 9 1 7 133, 148, 170, 2%: קזותוס
 119 ; 6 1 06 -- תג. 800. לא 224.  עמשיו , לג.  ותעוש 5.

 3. ינילעיו 30 235 -- ונלעיו קחגתס 131. | ןואש קנווס ףואש 1.
 טיסמ , 131 -- םיטמו ןוויה 73, 198, 224 -- ]| ,

 עלפ -- הלפ 899. | ןנכ 80. | י"ירושא 24% -- 'רושא ,9



 210 214. 265 א ו 11

 1 יתיסכ אל ךתקדצ ! דודל רומזמ חצנמל 1

 ךהעושתו ךתנומא יבל ךותב 0
 ךדסח יתדחכ אל יתרמא לד לא ליכשמ ירשא 2

 12 התא : בר להקל ךתמאו : קדוהי והטלמי הער זכויב
 ץראב רשאי והיחיו והרמשי קדוהי 3

 ינממ ךימחר אלכת אל ;דוהי : ויביא שפנב והנתת לאו
 ; ינורצי דימת ךתמאו ךדפח יוד שרע לע ונדעסי קדוהי 4

 ! וילחב תכפה ובכשמ לכ
 יננח קדוהי יתרמא ינא
 ! ךל יתאטח יכ ישפנ האפר

 יל ער ורמאי יבוא = 6
 : ומש דבאו תומי יתמ

 רבדי אוש תוארל אב םאו 7
 ול ןוא ץבק' ובל
 ! רבדי ץוחל אצי

 יאנש לכ ושחלתי ילע דחי 8
 :יל הער ובשחי ילע

 קב קושי לעילב בד 9
 ! שכוקל ףיסוי אל בכש רשאו =

 </ר

 3 רפסמ ןיא דע תוער ילע ופפא יכ
 תוארל יתלכי אלו יתנוע ינוגישה
 : ינבזע יבלו ישאר תורעשמ ומצע
 14 - : השוח יתרזעל הוהי ינליצהל הוהי הצר
 1% - התופסל ישפנ ישקבמ דחי ורפחיו ושב*

 ! יתער יצפח ומלכיו רוחא וגסי
 16 םעכתשב בקע לע ומשי
 ! חאה חאה יל שכירמאה

 17 ךישקבמ לכ ךב וחמשיו ושישי

 ; ךתעושת יבהא הוהי לדגי דימת ורמאי
 8 יל בשחי ינדא ןויבאו ינע ינאו

 :רחאת לא יהלא התא יטלפמו יתרזע

 קוב תן ₪ םיסוס ד ₪

 1% ךיתעושת 35, 80 7,118,133, 148,168, 176. 1.

 18. 00.0 255. | ינע 58 131. | ינדא -- הוהי 2, 8, 2

43: 73: 93: 131, 137: 139. 156, 158, 170, 178. 245, 250 
 260, 264, 267, 271, 272, 274: 275, 284, 201 -- א קנותתס * 1.

 בושחי 131. יל 147. | יתרזע --י , 117 -- יתרזע זע
 ימלפזמו 3. התא , 43 -- הוהי התא 1. לא ,14

 חצנמל , 3: 1.

 2. ירשא --'.76. - לד לא ,ּוָגָג. | הער -- הרבע 2.

 3. הוחי -- ינדא 288. | והייחיו 4, 30. 37: 39: 42. 43, 76, 80 2

9 1-7 
 227, 239, 240, 249, 2%1, 255, 259 : קזומס 128 -- והייחייו 206 =

 וניחיו 17- רשאיו 39, 147 -- רשואי 117, 651 -- רשואו 108 ג

 קמתס 156, 20ז -- רשאו 1, 19, 37, 38: 43, 73:92:
 133:170,173,175, 203,222, 227,231, 2ָךֶסַ. 252, 253,256, 2714,

 659 'ק ; קעותס 20, 42, 128, 131, 198, 206, 216, 245 ; (0:6 4

 לאו -- ו . 157 -- לאא 206 -- אלו 14%. | והינתת 74,97,133 -
 ו. 41: --ה 37. ויבוא 35: 38. 43: 73: 74: 97. 130,133,

 148, 156, 24% -- "רצ 2

 4. ונידעסי 133 -- והדעסי 147 -- ינדעסי

1. 0 , 4 

 סרע 38.73:
 149, 153, לכ -- לע 5. יבכשמ ג. | ותכפה קוגםוס

 118. - וילוחב 4,227 -- וילחכ גב -- וילחב
 חי 0. פאו ל, 5% תרמא 5. ינינוד

 ושפנ קצנתס תאטח +4

 6. יביא 1, 4, 17.10: 36: 37: 39: 43:73:76, 80. 52, 925 7.

 ז21,126,131,137,119:148, 157, 158, 170 ודב, 192,204, 6
2 ,271 ,266 ,252 ,240 ,2 ,235 ,226 ,224 ,222 ,210 ,216 ,215 

 274, 275: 283, 28%, 286, 291 -- יביאו 147, 2523, 260 ; קנבס 4

 ורזמוי 1. רבאו 1:

 7. םבא 2סז. | אב ,73.74:97,131. | תואריל 97 --
 23%. - רבדי :".176-- רבדל 76. | ובל, 259. | ץבקי -- ויבחי
 206 =- [ובקי 48,148 -- ק טק. 146 74. = ול -- אל 17, 80 --יל

 224 -- ובל 49 -- אא %אא ול 131. | אצי ,.

 8. דחיא 9. לכ ושחלתי , 31. | יאנוש 274,253 -=-

 יביוא 211 -- 'ביא 14 ילע 2" .118,168.  ובשחי -- ובשחו =

 -- םכתובשחמ לכ 147. | ער 240. יל קונתגס ןל 206.

 6טתו ע5 42 . 0.

8 

 ; ינבוע יבלו ישאר תורעשמ ומצע 28 40.
 285 ץסע 2

 : יתער יצפח ומלכיו רוחא וגפי 1
 : יתער יצפח ומלכיו חוחא וגסי 28 70 +.

 : ךתעושת יבהא | הוהי לדגי דימת ורמאי 26 40, 17.
 6. + ךתעושי יבהא םביהלא לדני דיטת ורמאיו 20 70 =

 : השוח יתרזעל הוהי ינליצהל הוהי הצר 4.
 ורפחיו ושבי 3. = : השוח יתרזעל הוהי ינליצהל םביהלא

 : חאה חאה יל םכירמאה םבתשב בקע לע ומשי 6.
 םכירמאה םכתשב בקע לע ובושי | 4

 זז. יתסב 133 -- תיסכ 74 -- !תיסיב 157,238. | י'בל
 82 -- יביל 131.  ךתנמא 40.  ךתעשותו < 4ס -- ךתעשא תו 4.

 אל 43,"2. - יתרחב !0ע6 ידתחכ < 2. - ךתמאו ךדסה ,-
 ךתמאו , 240 -- ךתימאו 3% 43, 74, 80, 97, 245 -- דימת ךתימאו
 ינורצי - להקב 1. 37. 73. 93: 2
 170,188, 108, 201, 206, 245, 251, 260, 264, 267, 272 ץננומס

-74 10116 ; 2%0 ,249 

 1ז,12. ךתמאו - - (8) - - להקל , 0 6
 ו2. התאו 147, קתתוס 4 הוה . 239- י הלבת

 40, 73: 74: 97:133: 70,201. ךתימאו 38, 43:74: 97,133 --
 ךתמאו דימת 35 -- ך , 208. | ינורצי -- ו , 170,227-- ב \ 5.

 14. יכ 1,242.  'לע--'.91. | תוער -- ת תומס ל 4

 דע , 37. | ינוגשה 39,144. | יתנוע -- ת , 4 -- יתונוע 2. 19: 0

 25: 36: 37: 3%. 40, 43:73:74: 76.92, 93,97.118.121,125,ונו
22022 ,200 ,188 ,172 ,170 ,168 ,156 ,148 ,142 :139 :137 ,113 

2 ,271 ,264 ,260 ,289 ,255 ,253 :240 :240 :239 :215% ,227 ,224 

 274: 275,293, 291, 111,328. אלו--ו,17.  יתלוי
 28; 40: 43:74:97:121,133,148,224,2ף2 : קזומס 71. תארל

 173.  ומצע -- רפסמ ומצע 40,142. - תרעשמ 17, 9: 6
 168, 170, 224, 268 -- תורשעמ < זָגִג. | ינבזע , 274

 14. 00. 178. | הוהי 1%-- םביהלא 73.  ינליצהל -- טיבח ו
 80 -- ינליצהלו 24% -- נלצהל 266. | שוח 4.

 ז 6. ושובי 2, 30, 35: 37: 74, 70. 82, 97, ָ,

 271 4. ורפחיו , 166 -- דאמ ורפחיו 142. | דחי \ 7, 01
 ודחי 39:74:97:133 : קתוחס 201 ; (סת6 137. | 'שקבמ -- יצפח

 37 --ישקבמא 4ז. | התפסל 76,80, 178, 210,235. וגופי
;4 271 ,268 ,2%0 ,150,188 ,148 ,131 ,118 ,01 ,82 ,40 :29 :16 

 סזומס 117,141, 172 -- וגיסי )7 ; 1סעמ6 4 יתיער 37-

 16. ומושי 35: 37: 74:97: 131: 133, 240 -- )מישי 158, קוס 0

 -- ומ אשי 117 -- ןבשי 268. | םבתשוב 38,74. | םבירמואה 5

 117,133,150,222,215, 250,270. - אה 206.
 17. ושישיא 137 -- וששי 6. ורמאיו 1, 20, 37. 30: 43: 6%
1606 ,158 ,157 ,156 ,148 ,147 ,145 ,131 ,121 ,117 :03 ,80 
2200 ,224 ,222 ,220 ,216 ,216 ,201 ,188,192 ,173 ,170 

5% :275 ,274 ,271 ,264 ,260 ,2% ,255 ,250 ,240 ,245 ,240 ,227 
 200, 598, 602; קעותס 118 ; (סע06 82 ; םטתס 167,198.  דימת ,

 הוהי , 128 -= שכיהלא 92 -- 'גדא 60. | יבהוא 5 75

 (-סתוק19110 5 2 1. 40 8
. 

 תוארל יתלבי אלו יתנוע ינוגישה רפסמ ןיא דע תוער ילע ופפא יכ וג. =: ינורצי רימת ךתמאו ךדפח ינממ ךימחר אלכת אל הוהי

 התופפל ישפנ ישקבמ דחי ורפחיו ושבי ג.
 ישפנ ישקבמ

 ךישקבמ לכ ךב וחמשיו ושישי 7.
 ישקבמ לכ ךב-וחמשיו ושישי 5. | : חאה חאה

. 1 

 : רחאת לא יהלא התא יטלפמו יתרזע יל בשחי ינדא | ןויבאו ינע ינאו 8.
 : רחאת לא ּהוהי התא יטלפמו ירוע יל השוח םשיהלא ןויבאו ינע ינאו
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 שכיהלא תיב דע שכדדא ךסב רבעא יכ

 : גגוח ןומה הדותו הנר לוקב

7% 

 ילע ימהתו ישפנ יחחותשת המ 6
 ונדוא דוע יכ ופיהלאל ילחוה

 יהלא : וינפ זרועושי 7

 ךרכזא ןכ לע חחותשת ישפנ ילע
 : רעצמ רהמ וכינומרחו ןדרי ץראמ

 ךירונצ לוקל ארוק שוהת לא שוהת 8
 : ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ

 הלילבו ודפח קדוהי הוצי לכמוי 9
 ! ייח לאל הלפת ימע הריש

 ינתחכש המל יעלס לאל הרמוא 10
 ! ביוא ץחלב ךלא רדק המל

 יררוצ ינופרח יתומצעב חצרב 11

 ! ךיהלא היא פכויה לכ ילא שכרמאב

 ילע ימהת המו ישפנ יחחותשת המ 12

 ונדוא דוע יכ םכיהלאל יליחוה

 : יהלאו ינפ זרעושי

5 5 2 6. 1-1 

 זס וב יתחטב רשא ימולש שיא םג
 ! בקע ילע לידגה ימחל לכוא
 0 יננח קדוהי התאו
 ! שכהל המלשאו ינמיקהו
 12 יב תצפח יכ יתעדי תאוב
 : ילע יביא עירי אל יכ

 13 יב תכמת ימתב ינאו
 ! םכלועל ךינפל ינביצתו

 14 ןמא םלועה דעו סכלועהמ לארשי יהלא הוהי ךורב
 : ןמאו ]

 ינש רפס

1 

 1 : חרק ינבל ליכשמ חצנמל
 שק

 זםימ יקיפא. לע גרעת ליאב ב
 | +! סםיהלא ךילא גרעת ישפנ ןכ
 3 יח לאל טכיהלאל ישפנ האמצ
 : שכיהלא ינפ האראו אובא יתמ
 4 הלילו זכמוי שחל יתעמד יל התיה
 ! ךיהלא היא םויה לכ ילא רמאב

 5 ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא

 שב ד ₪ 0 םיסות 0 א

 ימהתאאא 121 -- המהתו 206. | לחה 86,166, 220 -- יליחוה 1,

7% :94 :93 .92 :74 :72 :42 :42 :41 :39 :27 1% :52 :39 :17 :4 :2 

,157,159 ,156 ,148,155 ,145 :133,137 ,131 ,12% ,100 
6 ,210,222 ,216 ,21 ,200 ,108 ,102 ,188 ,176 175 ,173 

 227, 219: 245; 249: 252: 253: 255, 250; 270, 601 ; קצותס 8:

 0906 82 -- יליחה 2, 40,170 -- יליחות 178 -- קזנעגס ילוחוה 8

 -- לחות 156 --ולחה 76. | םכיהלא 150. ונדא 57
 170,172,222. - 1[ רועשי 208 --- תתעושי 2, 40, 82,117, 121 1

 141, 142, 190, 118, 235, 255 -- תעשי 4. וינפ -- ינפ 476 :

.4 10766 
 6,7. יהלא : וינפ -- : יהלאו ינפ 80 ; !סש866 30,404 ; םטסס 7.

 7. יהלא -=- הולא 76. | וילע 76. | ישפנ חחותשת < 4
 החתשת 40,118, 170,188, 224,215, 240 -- חחאתשת 4

 החותשת 274.  ןכ ,178.  יהלא ךרכזא 80. ץראמ -- ראמ
 14. 140. ןדריא 201. | םבינמרחו 1, 2: 35: 42,773, 76, 80,
 80, 102, 117, 118, 12ף,137, 150, 157, 158, 168,170, 178, %)

 216, 220, 227, 228, 215,239: 246, 355: 377 -- ןומרחו 9.  רהמ

 [גק. 8 128. | רעצמ !0ק.188. 201 -- רעומ 76, קזותס 350 --

 העצמ 206 -- דעצמ 623, סע 108 -- דועצמ 201 -- רעצמא %-
 8. ארק 1, 80, 170, 216 -- ארוק רמא 118. | ךירונצ לוקל

 ךירונצל 274. = לוקל --ו . 97 --) 0.195 74. | ךירוניצ 4, 4,
 97 ; קזומס 206 -- ךיתורונצ 76 -- ) \ 228 --' . 117,188, 24.

 לכ =- לוק 38. | ךירבשמ לכ , 274. =. ךילגו --י . 141 -- ב קזותנס |
 ע 73 --) ק,145 74.

 9. הריש -- וריש 41, 97, 137,139, 220; קזותוס 356 ; (סזז6 3
 -- וג. 23061 'כ ויו 240 -- תוגזפ. תּגלסז וריש 'ק 356. | ימיע 1 --

 ומע 37, הליפת 38, 74:97, 133, 170. 224, 245 -- הליהת

 37 -- הלהת 80,131: 147 -- הלפתו לאל -- לא 1.
 יח 4: 30, 30: 40, 76,145. 148, 224, 245 ; (016 74; םטתס -

 10. הרמא 1.17: 30, 37: 38: 30: 40, 41, 73: 74, 76, 80, 82,

,9 + ,,ָ ,94 
- 284 ,4 271 ,200 ,2%3 ,249 ,215 ,216 ,21% ,203 ,192 ,176 ,172 

 קונוס הרמזא 206. | לאל , 170. | המל ינתחכש , 145. | ינתחכש
 --ינתחנז 37. המל 145. | רדוק 35:73:74.97,133,198,2זס9
 259: קווחס 67. | ךלא -- ךילא 198,178, 272 -- ךלהתא 7

 100,133: 251, . שחלב 160 -- ץלחב ביא

.76 :37 
 זז. חצרב -- חצרכ 39, 73.133, 698. יתמסצעב 0

7 ,+ ,,,,82,03 ,80 ,76 ,43 ,40 :27 

; 208 ,25 ,253 ,2%1 ,235 ,224 ,)21 ,210 ,206 ,188.12 ,178 ,170 

 !06 73.  ינופריח 215 -- ונפרח 76 -- -7  יררצ 27

8 ,76 .73 ,43 ,42 +40 :39 :30 
 188, 206, 216, 222, 283,24%. | םבירמאָב 147 -- םכארמאב גג

 -- תטת6ש רומאב 7. םכויה לכ , 41- םכהיהלא 73-

 12. יחחתשת 2, 38, 40, 73, 80, 118, וָבַוְו 150, 170, 935. 9

 6. קוצי -- קוצי אל אל -- לכ 5 ףיסוי , 216 --ו
 ז7, 36 97,101,121,137: 155, 170, 220, 224, 283 -- ףסוי 4.

 םכוכ 1.

 זס. ימלש 39; 93: 131: 172, 176, 102, 208, 216, 210, 222, 240

 226,231, 215.  רשא ,76. וב 37. | לכוא 0ק.ז48 2--ו,
1 ,+ ,2 ,82 ,80 ,76 2 40 :39 :37 :36 :4.17 ,1 

 139 5 155, 0 230 22, 220, 227 206 245, 250. ימחלב

 48 -- ב ימחל 215. - ובקע 6.
 קר ו 2

 ינמקהו פפ, 206 -- ינמיקחו 2.

 12. (008- , 2 יתעדי -- תעדי 4 -- יתעוי 201 =< * 2"

 צג( 2. | י'תצפה 10.80: (ס6 176. | יב 80,156. אל יכ-
 אלו 48. - יכ 2% 39, 170 --- קס לב( 200. בלא 20 0: 4

 97: 133:150: 240, 245,253. ילע -- םבהילע 39 --ע קזגמס ל 2.
 13. ימותב 1.37: 723, 121, 122, 2522 יב 42. ינבצתו

 46, 40 -- ב קוומס כ 80. | ךינפל םבלועל < 8. | םבלעל 6.
 ז 4. לארשי יהלא -- לא יהלא םביהלא 3. | םכלועהמ -- םבלועה ןמ
 56: 37: 74: 76. 93:97: 125: 133: 147: 259 -- םבלועהמ ןמ 7.

 שכלוע 38. - ןמאו -- 5%

 הוהי -- םכיהלא

 1. סת , 2:
 14 חרוק 2

 2. גרעת ליאכ , 216. | ל"אכ 43,76. | גרעת 1%-- גורעת 2,
 25: 45. 74.97: 101,144,172--ךילא גרעת 80. גרעת ---- לע \
 ג.  יקפא 158. גרעת 2%, 274 -- גורעת 35.43: 23

 קממס 30. | ךילא , 206 -- קנס ךילאמ 156 -- ך טק. 186. <.

 תביהלא 0.146 2 -- וניהלא 80 -- הוהי 17, 222 -- הוהי םכיהלא
25. 

 1. םניהלאל -- םכ . 242. | לאל , 14% -- לא 19. | 'תמ יח -
 יתמח 7- אבא 4,17: 35: 38: 39: 40: 41: 73: 74: 76 2
,224 ,222 ,178 ,156 ,148 ,110 :127 ,118,12%:131,122 ,117 ,97 

 225: 240,245 : קזגמס 141,142.  האראו ינפ < 36. האראו ,

 ן. 60 1750 ה תיה יל = 274: "5 התה 157, 255. יל
 ו47:235. | םכהל 274. | םבמיו = 9. | הללו ,1%6. | רומאב

 35: 97: 216. 24% -- םכרמאב 76,188 -- רך [טק,136 74. | היא
 225. ךהלא 209.

 5. 00. 497. | הלאו 37.  הרכזא -- ישפנו הרכזא 9.
 ילע ישפנ < - יכ ישפנ 515 1. רובעא 35: 37: 39: 97: 1%

 2%2-- ר 00.24 74. םכדדא -- םפרדא תיב דע םכרדא 93 --
 םכרדא 3:35 : קזגמס 117 ; ץו06טת 36, 377 -- םבדרא , 2

 379. דע -- לע 178. | םביהלא -- םכיהלא ילא 145. | הדותו הנר
 -- הנר הדותו 170. | הנר 2 268 -- הניר 43, 80, 245. | הדותו

 155 4 ןומה 18 4 נגח 170 1.

 6. יחחתשת 4, 38, 40. 43, 80, )7,118, ו 2

 178. 23% -- תחושת 206 -- יחחתשה 6. ישפנ פנג

 הצנמל . 20,97, 131,133. ליבשמ , 7,

+3 



 412 11. כ 8 2 ; א. אז.זצט.

 1 יביר הבירו שכיהלא ינטפש זכעטתו תשרוה םכיוג ךדי התא 3
 : ינטלפת הלועו המרמ שיאמ דיסח אל יוגמ : שכחלשתו םכימאל ערת

 2 ינתחנז המל יזעמ יהלא התא יכ ץרא ושרי שברחב אל יכ 4
 : ביוא ץחלב ךלהתא רדק המל ומל העישוה אל םכעורזו
 1 ינוחני המה ךתמאו ךרוא חלש ךעורזו ךנימי יכ
 : ךיתונכשמ לאו ךשדק רה לא ינואיבי : שכתיצר יכ ךינפ רואו

 4 זכיהלא חבזמ לא האובאו זכיהלא יכלמ אוה התא 5
 יליג תחמש לא לא : בקעי תועושי הוצ

 : יהלא וכיהלא רונכב ךדואו חגננ ונירצ ךב 6
 : ונימכ סובנ ךמשב

 5 ילע ימהת המו ישפנ יחחותשת המ חטבא יתשקב אל יכ 7
 ונדוא דוע יכ סכיהלאל יליחוה : ינעישות אל יברחו

 ! יהלאו ינפ תרעושי ונירצמ ונתעשוה יכ 8
 : תושיבה וניאנשמו

 זכויה לכ ונללה שיהלאב 9
 ו ! הלפ הדונ סכלועל ךמשו

 ַ : ליכשמ חרק ינבל חצנמל ונמילכתו תחנז ףא 10
 | ! וניתואבצב אצת אלו

 2 ונעמש ונינזאב זכיהלא רצ ינמ רוחא ונבישת -
 לעפ ונל ורפס וניתובא : ומל וסש וניאנשמו

 : םבדק ימיב שכהימיב תלעפ לכאמ ןאצכ וננתת 12

 צב הז מם 0 א 4.

 156, 178, 235 -- '!חותשת 260 -- ' ;

 ימהת המו 4026 ימהתו 2. ימהת ₪7. 1438 121 -- ימהתו 76.

 ילע --* 99. < | יליחה 80 -- ילחוה 117. 145: 25% -- וליחוה .
 םכיהלאל , 76 -- םכיהולאל 35. | דוע , 147. | ונדא 2

 -- ונידוא 74.97.133. | תעושי , 147 -- תועושי 1.19: 30, 35 %
37: 41: 42: 43: 74: 76, 92: 93: 94: 97 ָ,,,,, 7 
144, 1%5, 156; 166,170, 172, 173,176, 102, 206, 215, 16, 0 

220, 222,226. 220, 227, 228,210,215, 200207. 2000200 

260, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 283, 284, 28%, 21, 
 659: קזנתוס 80, 82 -- תתועשי 4 יהלאו ינפ -- יהלא וינפ 74%

 133. ינפ -- הלפ וינפ 142. | הלאו , ,24

 ושפנ 17, קזנתגס

 אז

 1. הצנמל , 133;73,97,131. | חרוק 142,284: קזותס 121 --
 הרק 2. ליכשמ 10ק. 146. 128 -- רומזכ 4.

 2. םביהלא -- םכיהלא הלא 206 -- איהלא 142 -- , 38. | וננזאב

 125,111,156.  וניתבא 1, 3, 19: 37.39, 73: 80, 82, 92, 93.94.
,222 ,220 ,206 ,204 ,178 ,170 ,137 ,126,131 ,121 ,118 ,117 

 2231: 235; 240, 240; 21, 253; 259 --' 204,272. | ורפיס

 לעופ 35, 43, 156, 170, 216 -- לועפ 40. | םכהימב םטתס 144 --
 תסמ קטמ₪6 224. - 'מב 227 -- 'מ'זכ 36, 101066 125 -- 'מיכ

-% 160 ,156 

 3. ךדי .17. | התשרוה 30; 43:74: 93: 97:133. | םכעסתו --

 ו . 39 -- קוגגס םבעתתו 3 -- םכעטתו םתו 6. ערת -- עדת

 קוגחס 17,245.  םכימואל 1: 4, 37: 39; 74: 989.
 132, 156, 176, 24% -- םבימעל 4.

 4. שס. 255. | םכערו 39.121,245. - עישוה 80. | ךנמי
 260, 264, 272 -- ך \ 43 -- ךנימו 39 -- מי 8ת.]ות. 92. | ךערזו
 29, 80, 111,222, 266,268. ראו 80. | ךינפ רואו קזותס 21 .

 יכ 3"-- יב 0% םכתיצר , 89 -- םכ +.
 ף. םםיהלא , זָגג - םבדקמ םביהלא 74, 97 -- םבדקמ 3-

 תעושי 2, 17, 39, 40, 42, 80, 07; 111,133: 173,178, 222,

 1076 4. בקעיא

 6. ונירוצ 150. ךמשבו 192,220,226,240.  סבנ ג.  ונמק .

 7. 00. , 37. - אל יכ 5 76. | יתשקב -- יברחב 71.
 חפמבא , יברחבו 74: 97; 2 יניעישות

 8. ונתעשוה יכ 2%9.  ונתעשה 80 --ונתעישוה 272 -- עתשוה

 ונתעשוה 37. | ונירצאמ 3. | ונאנשמו 74, 121,111, 156. 2.

 תרשיבה 36, 80, 93, 216, 235 -- תררושיבוה 170, 245 -- התושיבה
 ןסג -- תושיבח 4.

 9. םכיהלאב -- וניהלאב 6.
 ךמשבו 92. | םבלועל -- דעל ג.

 10. ונמילכתו תחנז ףא --ינתחנז םכיהלא התא אלה 660 2. ףא \
 170--ךא 121.  תחנו--ת , 268 --ונתחנז 39,206, 251 --םכתהנז
 128.  ונמלכתו 40,158,170. אצת -- םכיהלא אצת 17.37: 75
 2%2,6ף0 2,694-- אצא 73.  וניתאבצבצב 5% 28

 ונלליה 37: 74: 97133: 245* -

 יפיחה 80 --ילחוה 39.117: 145,150, 203, 274--וליחוה 17 --ילחה -- יחחושת 1ָל -- יחחותלשת 272. | ימהת המו --- ימהתו
 2%ף.  ונדא 118, 222 -- ונידוא 147 --ותוא 379. = תועושי
0% :93:94 .76 :74 :73 :43 :39 :38 :37 :36 :25 1,1.4.17:19.30 
 זול, 118,121,111,113,137,119:144 150, ,

,227 ,226 ,22% ,220 ,210 ,216 2 ,206 ,188,192 ,172,176 
 2456, 2%1, 253, 255ו 259, 260, 264, 268, 270, 271, 272, 274, 59
 2834, 291 -- תועשי 7% יהלאו ינפ -- הלא וינפ

 ינפ -- ןינפ 37. | יהלאו , 5-

1. 

 +, ק(ג|תתטפ םוס (סע1ק6טפ 60 גתףט4תה ק4ז5 קצק66060115 :
7 ,224 ,216 ,210 ,178,188 ,175 ,1%6,159,172 9 :19.73 

1 ,409 ,405 :403 :379 :377 :373 360 :356 :355 :326 .119 ,24% 
 499: 579: 597: 599: 591: 607: 625: 9- 689100?2ע טסא דודל
 30, 251, 2600 5% ינמפש , 73,131 -- ינטפוש 145 -- יניספש
 29:74 --ינ 38.0 םםוהלא 133 -- הוהי 39,170. | הבירו --
 ו . 264 --' \ 36: 131 -- קעוממס יבירו 0. יביר הבירו --יבירו

 יביר -- הביר 80. | אל < לא 17 -- אלו
 שיאמו 74: פל 133. | ינטילפת 76 -

 קזותס 1.
 דיסח -- כ טק, 2

 יניטלפת 224.
 2. יזעמ . 76 -- וע 1: 3: 4, 17: 31: 35: 37: 38: 39: 41: 67. 44

,2 ,102 ,101 ,99 .97 :92 ,80 ,80 

2 .192,201 ,178 ,176 ,157,173 ,147,156 :144 ,142 ,141 
 206, 208, 210, 214, 21ף, 210,220, 2 226, 228, 240, 2 20

42 ,281 ,270 ,275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,266 ,264 ,250 ,254 :252 

 286, 287, 288, 201, 3001, 659, 664. ינתחנו 58 10 -- ונתחנז

 40, קזומס 12% -- קזותוס ינתחבש 3 -- 'תחנז 158. | רדוק 2
 73: 74: 97: 133: 141, 208, 240, 259 קזותוס 67 -- יתכלה רדק

 14 ביוא , 41 -- ! \ 170, 216 -- יביוא 2.

 3. ךרוא -- ו , 118 -- ךדוא ג, 06 97. | ךתימאו
 80,142 -- ךיתמאו 73. = המה , 89. = ינחני 40, 100, 158, 170 --

 יניחני 206 -- ינוחנו קטועגס 42 -- ינומני 148, ינואבי 0

 :17,170,261,6%9 --ינואובי 38, 73, 76, 168, 188, 668 ; תטתס 201

 -- ינאובי קזותס 206 -- 'נאבי 145, 158 -- ! \ 80, 137, 147,

 245,601. רה \ 3,148 -- לכה 224 תק. | ךשדוק 131 -- ך
 415 ךיתנכשמ 2, 39: 73: 80: 93: 2 110, 111,137. 7 1%

,284 ,27 ,275 ,271 ,268 ,249 ,24% :235 ,216 ,208 ,102 ,170 
.9 ,291 

 4. האבאו 20, 80, 03, 118, 117,170, 178,215, 4. ךחבזמ

 73.74:97.125. - םביהלא :%-- הוהי 3 -- םביהלא הוהי 9.
 לא 27,156.  תחמש יליג < 148.  יתחמש 76 --יבל תחמש 6.

 ךדאו 80,118. | "רונכב , 73 -- רוניכב 1, 17, 29: 74
 170, 224, 259 -- רניכב 80 -- ירוניכבכ םכיהלא 2%--

 הוהי 1:8. | יהלא --' , 268 -- םביהלא 6.
 5. 60. 373. יחהתשת 2, 48, 40,73,80,



 אזזש

 ! בל תומלעת עדי אוה כ
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 זכויה לכ ונגרוה ךילע יכ 231
 ! החבט ןאצכ ונבשחנ

 ינדא ןשית המל הרוע 24

 ! חצנל חנזת לא הציקה

 ריתסת ךינפ המל 25
 ! ונצחלו ונינע חכשה

 ונשפנ רפעל החש יִכ 26
 ; וננטב ץראל הקבד

 ונל התרזע המוק 27
 : ךדסח ןעמל ונדפו

 ע5. אנט

 ! תדידי ריש ליכשמ זורק ינבל שינשש לע חצנמל 1

 בוט רבד יבל שחר 2

 ךלמל ישעמ ינא רמא

 : ריהמ רפוס טע ינושל

 םכדא ינבמ תיפיפי :
 ךיתותפשב ןח קצוה

 251:3001. - ךירחא ךיחרא 73 -- ךיחרוא 74.97, 131 -- ךחרוא
 38 -- ךיחרא 35: 37, 80, 99, 145, 216, 2243 2710 274, 575, ל

 282: 284, 201 -- 1066 ךכרד 4.

 20. יכ 5 18. | ונתכיד < 133 -- ונתיבכיד 74, 97, 6; 245 -=

 קונמס ינתיכד 158, 224. ןינת 2, 17: 37, 80, 93,156, 4 292

 סה 121,172 -- םונת 76. | %סכתו 131. ומילע 4.
 תרומלצ 93,117,121, 1.

 21. 00. ,94- | ונחכש -- ונ ; 188 -- 268. | םכש 2

 וניהלאל 17 -- םכיהלא 38,245,249. | שרפנו , 133 --שורפנו 17

 38: 43:73: 97. | ונפכ 131,170 -- וניפב פֶק.- = לאל --יח לאל 2,
 22. אולה 148.659.  רוקחי 39: 43, 148, 245. | אוה , 4.

 עדי , 80 -- עדוי 1: 2, 3, 17: 39, 35: 37: 3%, 39: 40: 43: 73: 74 6
76 ,+ ,92:93:97 

23 ,252 ,240 ,24% ,211 ,222 ,220 ,210 ,216 ,208 ,206 ,178,188 

 255,268.  תמלעת 11, 264, 272, 274 -- תומלמעהת 7

,+,,,, ,82,117 76 .73 :43 :39 .39 
 156, 172, 206, 216, 225, 245: 251: 25%: 259 ; תומס 4 ---

 תרמולעתו פק -- תרמולעת 2, 74, 80, 92 = 8
 221,218- . .9ל זק.

 23. יכ ;97. = ךילע -- ך 400.14 94. = גרה
10 ,20% ,204 2 ,168,178 ,150 ,137,141,144,148 ,129 

 252, 2%0, 266, 208, 270, 271 4,277: ו קזגנגוס 1.

 ההבסל 4

 24. חמל 274 -- המ 0ק.:%5 71.  ןש"ת 74,97. ינדא הוהי =

 172,245 -- הוהי 1, 17, 19: 38, 40, 42: 43: 74: 76. 97.
,227 ,22% ,216 ,108 ,178,102 ,148,158,170 ,126,111,147 

 249: 251; 255: 259. - לאו 37, 43,201, 65011; קתנתס 0.
 2%. 00. 538 192. רתסת 7. גיינוע 24% - )נע 1, 0

 37: 38: 41.74.76.92,97,118,1ו9,125,ָבוגוָבַד, 142,562
 ו73,192, 208, 226, 239, 240, 251, 259, 266 ; קזותוס 206 ---וניניע

 תגתס זָגָג- | וניצחולו 24% -- וניצחלו 1, 17. 30, 36, 37: 39: 40 1
:155 :148,150 ,147 ,142 ,133 ,121 ,117 ,97 ,94 :80 ,76 :74 

.1 ,264 ,260 ,259 249 ,227 ,224 ,220 .216 ,206 ,188 

 26. החש -- התש 274. | ונשפנ 117 --ונ , 147 -- ונישפנ 4

2-7 3 .74.75 :73 :43 :40 :37 +30 :17 
 216, 227, 245, 249, 259, 2085. | ץראל -- רפעל 39. | ונינטב 4

,,,,,, ,50 ,73 ,43 :40 39% :37 :10 :17 
 178,188, 206, 208, 220, 227, 235, 24%, 249, 259 7-- ונטב 7-

 27. תררזע תם.גגת. 92. | ונידפו 1,4,17:30, 39:49 76

 80, 07, 117,121, זנב 137, 150, 155, 150, 158, 206, 216 71+
 245, 255: 259: 260, 264, 271 4, 272 ; קז\וגס 74 -- ונירפו

 ךידסה 125, 259.

 א שץ

 1 ה 1

 םכינשוש 1, 2, 4, 17: 35: 37, 35, 39: 49+ 42. 435 73.74: 93. 7%

 אז,זטש 25

 : ונתירז םיוגבו
 13 ןוה אלב ךמע רכמת
 : שכהיריחמב תיבר אלו
 14 ונינכשל הפרח ונמישת
 : וניתוביבסל סלקו געל
 15 םכיוגב לשמ ונמישת
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 1ז7,155ג 157: 215; 216, 225, 226 -- ךודה' 235 --' \ 250 -- ה

 39,255. | םבלועל 1, 2 3, 17: 30 35: 36 37: 38: 39.41: 1:
100 ,99 ,97 :94 :93 :80 :52 ,80 :70 :74 :73 

 121,12ף,131,137:139. 66
6% ,224 ,222 ,220 ,)21 ,216 ,215 ,208 ,20% ,192 :178 :175176 
2700 (% ,206 ,260 ,252 :240 :245 :242 :240 :235 :231 :227 

 271 8, 272,274: קזומס 128, 206 -- םכלוע 0.

 ₪. 00, 2. חצנמל , 1

 סגני 4 וריש

 2. ונל ,76.  הפהמל 206. | ןזועו 1.4, 17,100 30: 35, 37: 4%
,206 ,172 ,158 ,156 ,148 :125 :117 :97 :93 :82 :80 :74 :41:71 

 224, 240, 245, 249, 2ף1, 250, 268 ; קנותנס 1 41 --- קז!תגס דועו 3

 -- ןועו ןועו 76. | תרצב 4, 39, 216, 245 -- הרצב 148. | אצמנ

 17. דואמ

 1. ארנ 235 -- אצמנ 147. | .ריהמב ₪ 133 -- רימחב
 טומב 4, 231, 660 5 -- טמבו 40. | םכימי בלב -- הלפ ותואגב

 29% - הפ :
 4. ומהי , 4. = ורמחי , 6.

 ותאגב ותוגב 4-

 5. הלס וחמשי 76. = ריע -- ריע שודק ריע 219. | שודק 2 4
, ,80 74 :73 :43 :42 :40 :39 :35 :37 :16 :35 :17 
2 ,216,220 ,206 ,201 ,172 ,170 (150,156 ,148 :128,131,131 

1 ,252 ,240 ,24% ,240 ,239 ,227 ,226 ,224 

 6. לב -- לא 41. | טומית 74, 97 -- ה +,
 7, 131: 170 5 -- הירעי רזעי 3.

 7. וטמ ק.14 17- תבלממ 6. ולקב 1, 8

 - ב 4.93. | *גומת 43-- גומה 97.  ץראה 1,310.36. 7:
6 ,206 ,198 ,188 ,155,166 :147 :133 :117 :97 :93 :72:74 :42 

 219, 220, 224, 220 תוגזק. 227, 228, 240, 262,

 8. ונמע ,וָָב. | יהלא--7.91-'

 לע , 148, 206 -=

 תבירה , 179 -- םכורה קזנווס

 הירזעי 2

 רקוב 35 -- רקב רע 4.



 6 7 8 א
 + ושדק אסכ לע בשי כיהלא + ןורחא 'רודל ורפסת ןעמל

 | : ש 9 / יה |
 5 ופסאנ -- , בידנ וניהלא זפיהלא הז יכ 15

 ל ! תומ לע | ונגה אוה דעו לוע
 ! הלענ דאמ ץרא ינגמ זכיהלאל יכ

 קר
.11 5 

 ₪ ₪ :.רומזמ .חרק נבל ודצנמל 1
 1 : חרק ינבל רומזמ ריש

 םכימעה לכ תאז ועמש 2

 2 וניהלא ריעב דאמ ללהמו הוהי לודג | ?'דלח יבשי לכ ונזאה
 3 ץראה לכ שושמ ףונ הפ" : ושדק רה ל 3

 : בר ךלמ תירק ןופצ יתכרי ןויצ רה : ןויבאו רישע דחי
 : בגשמל עדונ היתונמראב םכיהלא 6 4

 : ןדחי ורבע ודעונ זכיכלמה הנה יכ ו יבל תוגהו
 ינזא לשמל הטא 5

 : יתדיח רונכב חתפא

 ער ימיב אריא המל 6
 ! ינבסי יבקע ןוע

 םפליח לע שיחטבה 7
 : וללהתי םכרשע ברבו

 שיא הדפ הדפ אל חא 8

 : ןרפכ שכיהלאל ןתי אל
 םכשפנ ןוידפ רקיו 9

 + םכלועל  לדחה

 ! הדלויכ ליח שמש שכתזחא הדער

 : שישרת תוינא רבשת זכידק חורב
 תואבצ הוהי ריעב וניאר ןכ ונעמש רשאכ
 : הלפ םלוע דע הננוכי סכיהלא וניהלא ריעב

4 

5 
 6 ! וזפחנ ולהבנ זהמת ןכ ואר המה

7 
8 

9 

 10 ! ךלכיה ברקב ךדפח םכיהלא ונימד

 זז ץרא יוצק לע ךתלהת ןכ זכיהלא ךמשכ
 12 ןויצ רה חמשי : ךנימי האלמ קדצ

 ! ךיטפשמ ןעמל הדוהי תונב הנלגת
 3 ! הילדגמ ורפס הופיקהו ןויצ ובס

 4 היתונמרא וגפפ הליחל פככבל ותיש

 צץ ג 12 25 ס 10 א 4

 '1:7. | ךטפשמ 35,131 -- ךדפח 80 -- הוחי ךיטפשמ 22.

 כ. 0 6. ובוס 35: 73. 170, 218, 673. | ןויצא 4

 14. ותש 35,210. | םםבבבל 2 קצותס 156 ; 6 1414

 הליחל , 117 --' \ 2,131, 216 -- ה \ 43 -- הליחלו 1016 0

 הלוחל 300. | היתונמרא וגספ , 259. = היתנמרא 1, 2, 37:

0 ,192 7% 119.121,137 :94 :91 :89 ,80 :73 

 227, 215, 266, 268, 271 -- !סעו6 םביתונמרא 12% ---היתנומרא 97.

 ןעמלא 4. | רדל ?6,121; קמס 142. | ןרחא

 ז 5. םכיהלא , 37. | וניהלא קצוממס םכיהלא 73. | םבלועל 4.

 אוהו 4, 38,188,224.  ונינהנ 43:76,240. = תומלע 1 6

2 ,158 5 4 :141 ,111,133 ,80 ,37 

2210 2% ,227 ,226 ,22% ,224 ,21% ,201,210 ,172,173 

1 ,602 ,601 ,400 ,288 ,264 ,260 ,25% ,242 ,240 ,239 ,218 :235 

 -- תומלוע קנס 7.

 1. 02. 222. | !דצנמל , חרוק 3%.  רמזמ 4.

 2. תאז , 80 -- קומס תאז לכ 160. | ונזאה 41 --וניזאה םכיהלא

 205. | יבשוי 19, 30, 35.40, 45 ,,,,,,, 6 259

 222, 219, 245 -- בשי 80. = דלח ₪ לדח 20% -- דל 1טק.עג 14

 2 גב שבב בדה |( םכדא , 1. ינב 29 4

 4. יפ 2. תמכה 4 תרונבת 11[ -- תנובת

 123:178, 245, 251 -- תנבת 271 .

 5. חתפאו 76. | רנכב 284 -- רונכב חב 121 -- רוניכב 1, 7%

 117,156,170,206, 227: 245 -- דובכב קזותס 133, 6 7%

 יתדח 74. 50, 97, 113, 14%, 148,170 -- יתדיח תא 29.

 6. 0. 255.  הריא 259.  ימיב קזו!תוס יממ ןוע , 4.

 יִביקע 245- | ינובוסי 38 --ינבוקי 1, 2, 3, 10: 31: 37; 39 1, 67

7 6 ,+ ,89 

 176, 178, 20ָג, 204, 20%, 206, 208, 210, 21,21%ס, 2 2352300

 240, 242, 2%2, 254, 2%, 264, 268, 270, 272,274, 275: 283, ךסס '1ז*

 ה יניבסי 6 --- ינבבופי 4

 7. =ביחטובה 30. 35: 37: 39: 40, 43: 72, 133, 148, 206, 230 0
 245, 249, 241, 208 -- םכיחטבה המל 4. לע , 39 -- לא .

 םכליח --םכליחב 39.  בורבו 35: 43: 97: 206, 238.  וללהתי 6.

 8. חא -- ךא 148.171,224,2353 קחמס 0)1--ה טק.

 אל :%--אל אמל 268. אל הדפ < 46. | אל 2%-אלו 7

2 ,, 145 2 ,43.76 

 198, 201, 216, 220, 240, 24%, 250, 602 ; קנומוס 80 ; תטתס 224

 אלא 42.  ורפכ --ו ,188 --ורפוכ 24% --ר 6 ד 0.

 9. 00. 222,255. רקיו --חקיו 76. = ןוידיפ 268 - ו ;

 220. םכשפנ

 ף. םבייוג 76 -- םכי ק.ז4% 100 -- םכיוג לכ

 םכיהלא 2" 05
 10. איהלא 110. | םכהרבא 2.148 74 -- ה 16 ת

 ינינמ 1, 30 35: 37: 39: 40: 43: 73. 74, 76. 80: 93 12
; 681 250 ,245 ,240 ,227 ,220 ,224 ,206 ,170 ,156 .148 ,147 :123 

 40286 4- דואמ 2:

 1. 21. (611ק6. 45682 קגזפ קז₪0600ת5 ; 07, 133. | ריש
 , 114 רמו" = ר 6 ן זז. הרק ל :

 2. הוהי דא 216. | ללוהמו 1, 4, 20, 37: 39. 29: 43, 73: 5

 פק, 117,121, 1250 131, 113, 147, 156,158, 170, 216, 222, 9
.9 ,240,245 ,227 

 2. ףנ 42, 121, 110, 133, 210, 210, 240, 5.
 ןופ [גק.ז8 128.  תיירק - ךלמ 55 1-

 4. שביהלא , 76 -- םכיהלא ארונ 216 -- םביהלאו 4.

 היתנמרב 4 -- ) \ 1: 2: 39: 40: 80, 82, 03, 94, 110, 121, 130 79

 172,188, 20, 206, 227, 24%, 2%, 266, 268 --ל ,7.

 בנשמל יל 76 -- ל טק. 4.
 %. ודענ .2. ורבע \ 157 -- רבע יז 5%

 97: 117, 133; 142: 179, 245 : קרוס 4

 6. ואר קזנמס הואר 12%. ןכ --ןב 7-
 == וזפחנפנ וזפחנ 133 -- וזפחנו 71.

 7. 'זחא תת. ות. 76. | הדליכ 142 -- ה ,.

 8. חורב -- חורכ 3 -- חורב כ 409 -- 7 מק. 46 1.
 תויניוא 74, 97 -- תוינוא 131,

 9. רשאכא 4. | ריעב תואבצ הוהי , 499. = חוהי -- וניהלא הוהי
 47. | ריעב 2%. 403. וניהלא , 1,89.  וניהלא ריעב , 6.

 םכיהלא , 7- חננכי 72, 141, 170, 102,251, 284 --- היננובי

 2,118,111,148, 240 ,- דע ,4. הלס -- דעו 39 --

 ל 4 תואבצ 38 ונימְד 60תג. 10 , -

 10. ונמיד קזוומס 3% -- ינימיד 37 -- ונימיד 299. | םבכיחלא ,24
 ךידפח 131 -- ךדפחב 200. ךכליה ₪ 133 --' 148 -- ךילכיה

,0 ,222 17% :173 :74:97 
 וז. ךמשב 80,15% : קתתמס 1,245. | םכיהלא , 39 -- "הלא
 76 -- הוה י 5. ןכ - ןב 14. ךיתליהת 245 -- ךתליהת

 1: 37: 38: 43: 73: 74: 76. 97.131, 145,147 -- ךיתלהת 20
 ךליהת וג. | יוצק לע --יפסוי דע 38. לע -- לכ 156. | יוצק --

 ירצק 14%. -  קדצ \ 157 -- (06 קדצו 206 -- צ טק. 1.
 ףינימי 2:

 12. וחמשי .

 73: 74: 97:170, 198, 227 ; קזווגס 1.

 ןיפצ 268 --

 וידחי -30. 25: 7%

 וזחפנ < 73: 7

 רה לע 80-- 06 תב 2%.  הנלגתו 12
 הדוהי 58 19 --הדוהי ב
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 שיא רשעי יכ ארית לא 17
 יב דובכ הברי יכ

 לכה חק' ותומב אל יכ 8
 ! ודובכ וירחא דרי אל

 ךרבי וייחב ושפנ יכ 9
 ! ךל ביטית יכ ךדויו

 ויתובא רוד דע אובח 20
 ! רוא וארי אל חצנ דע

 ןיבי אלו רקיב שכדא 21
 ! ומדנ תומהבכ לשמנ

5.1. 

 ףסאל רומזמ 1

 ;רוה' שכיהלא לא
 ץרא ארקיו *בד

 ! ואבמ דע שמש חרזממ

 יפי ללכמ ןויצמ 2
 ! עיפוה שכיהלא

5 5  ; 4 

 5 זחצנל דוע יהיו
 ; תרחשה הארי אל

 / ותומי שכימכח הארי יכ

 ודבאי רעבו ליפכ דחי
 3 +? [כליח שכירחאל ובזעו
 12 קכלועל ומיתב שכברק

 רדו רודל שתנכשמ

 ! תומדא ילע שפתומשב וארק

 13 ןילי לב רקיב שכדאו
 :! ומדנ תומהבכ לשמנ

 14 ףשל"לפב שככרד הז
 !הלפ | וצרי סכהיפב שהירחאו

 5 | ותש לואשל ןאצכ
 ודריו םכערי תומ\
 זכריצו רקבל שכירשי שכב

 ; ול לבזמ לואש תולבל
 16 ישפג ההדפי שכיהלא ךא

 : הלס ינחקי יכ לואש רימ

 יה תי[ סיס

.4 ,4,272 271 ,268 ,266 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,251 
 אברי 2 1

 18. סת. , 36,170.  ותמב 30,802, ,,,,,2

 178, 188,227, 211 -- קנס ותומכ 133 --ותמכ 150. | אל 2%-

 אלו 4: 37: 43: 73: 74: 76. 80, 97, 121,111,142,147,156, 20ז)
 245, 601, 602 ; קזגמס 218 ; 076 42: םטתס 224. | דירי

 ודבכי 178,

 19. ושפנ ;74,97.  ויחב 37, 74.97, 170, 215 -- ןייחב 6
 ה-3 --% 2.185 131-- 2,200 ךרבי 8 -- ךרביו 9

 -- ךרובי 74.97- = ךדיו 4,119, 125, 133, 157 -- ךודויוו

6 ,188 ,166 ,158 ,121,111,151 ,43:76 :42 :30 :38 :37 :26 

 220, 225: 23%, 240, 24%, 250, 270, 128 ; קזותס 82,141, 207 --

 ךודיו 170. | ביטת 1. 36, 27, 38: 39; 41: 42, 74, 80, 94; 97, %

 121,133,137כ 139. 142 145, 148, 150, 156, 170, 206. 6

 226, 245, 240, 259, 274--בטית 141,188,12% --יביטית

 17 יל ל ל

 20. אבת ז,30, 36, 48, 30, 40, 41: 43, 74+ 7
6 ,102 ,178,188 ,170 ,166 ,148,158 ,137 ,133 :125 ,121 ,99 

,264 ,250 ,2%3 ,201 ,242 ,240 ,229 ,218 ,235 ,216,224 ,208 

 271; 272: 274, 275, 283, 291 ; קזנתס 142 -- אובתו 245. | רד

 121,148,2%3.  ויתבא 1, 17: 30: 74, 76, 80, 82, 93, 94, 97, 12
,2061 ,192 ,178 ,173 ,172 ,170 (158,168 ,125,131:137,156 

 23592639: 253: 2%9 -- ךיתובא 133 -- !יתובא ויתבא 160. דע 2"

 -- ךא 73 -- אלו 216 -- דעו 201. - אלו 166. הארי 37, 6
 110 -- 'אר*

 21. םכדאו 37, 50, 147,604. | רקיב , 157 -- רקיבא 41. | אלו
 --ו.156,601 --לב 38,111, 147, 651,694: תזותס %-

 ןיבי -- ןיליל 8% 6945 קזוגגס 207, 255 -- ן'כ' 1סת6

 [ץרמהבכ 7

 1. 091, וגקש ת4תףטההה כגעפ קז6606מ115 ; 4

 131,133. - ףסאל -- ףסאל דודל גצָק. | םביהלא לא , 4.
 הוהי \ 5 147 -- טק, 135 4 --'נדא 21%. - רבד פ₪ 38. | ארקיז
 -- ארקיו רמא ושדכב 4. ואבמ דע , 6. רע \ 76, 80 --
 דעו 4:27: 38, 73, 101, 141, 16, 170, 201, 206, 226, 24% -- דעא

 41, 425, ואובמ 10, 36: 37: 38, 40, 41, 42, 43, 74, 7%

 100, ז17,118,121,12ף,133,1ְסְסַמ 190, 158, 173, 188, 208, 2

-4 ,272,274 ,4 271 ,264 ,249 ,246 ,240 ,215% ,227 
 2. ןוצמ 39. | לכמ תמ.]ות. 02.  יפוי 1, 2, 3, 19:10: 35: %

100 ,97 ,93 ,92 ,80 ,70 74 +73 :43 :41 :40 :39 +38 :37 
7, + ,144 :139 ;137 :133 :131 

04 ,24% ,249 ,230 ,228 ,227 ,226 ,222 ,21 ,216 ,214 ,208 ,192 

 259, 268, 283 ; קזותס ף4,141 ; (סתס 70- עיפה 40,712

 תי א 7+- :

 4. אובי ז0, 172,171,214.  וניהלא ,, 38 -- םכוהלא 40 %
 160 -- עיפוה וניהלא 4. לאו ₪ אלו 156 -- ) ,\ 100, 0

 רומזמ ., 4

 10. 00. 176. | דוע -- רוע 272. | חצנל -- םבלועל 4
 אלו 42 38: 39: 43: 74, 76: 93, 131, 148, 156, 108, 216, 210, 5%

 240. 245, 250, 271 4, 288, 99, 602 ; םטתס 224 --'ל אל 74.

 ערחש 4

 זז. םכמכה 206 -- םכימכחה 97 -- םכימכחא 74-- םנ 6
 ותמי 19, 73: 94: 1759 5. רעבו -- ר ק.135

 םכריחאל < 7.

 12. םבבריק זָגָג -- שכברח 206 -- וברק 591.  ומתב 7%
 133--' תומס ן ָגָב. | ומיתב םכברק , 170. | םבלועל -- םב
 28. | םכתונבשמ 1, 2, 3, 4: 10: 35: 36: 37: 38: 39, 40, 41, , 1
02 ,128,131 ,93:97,101,117,118,121,126 :74.76 

.206 ,188 ,1,178 ,172 ,158,166,170 ,156 ,15% ,149,150 

4 ,2641 ,260 ,256 ,24% ,240 ,210 ,218 ,225 ,224 ,220 ,210 ,216 

 270, 271 8, 272, 274: קתתמס 82,141,142. רדל
8 ,204,206 ,73,175 100,121,128,142,150,1660 ,94 .93 :67 
 214, 215, 216, 220, 226, 235, 219, 252, 253, 264, 271 2. רורו

,7 ,02 ,80 ,80 ,76 ,74 :73 ,41 :40 :39 :3% ,37 16 :35 30 :19 4 :1 
6 170 ,155,196 ,139 :117 :101,117,118,125,121,133 
039 ,210 ,218 ,227 ,22% ,224 ,222 ,210 ,208 ,200 ,102 ,188 ,178 

 245, 259. 264, 270, 271,272, 274,275, 291,291.  וארקו 4
 שכתומשב , 170 --) \ 2 39: 73: 82, 150,178, 210, 2260, 2

 2%9 -- בת ,- ילע --' ,-

 ,.14. םכדא 40, 240.  רקיב לב < 36. | .רקיכ 6.
 לכ 80. | לשמנמ 206 =- לשמנא 73 -- אצמנ ₪

 המדנ 228, 00 --) 10ק.18. 14

 14. לסכ ,. הירחאו 4

 לשלל ותש , 142 --יתש 6.

 תומ ,\ 23%. | םכלכאיו םכערי 156. | רקובל 35, 284 -- רקבב .
 םכרצו 80 142 -- םכירוצו 97,123 : 016 74 -- םכיריצו 245 -

 םברוצו 1, 2: 40 35: 30: 37: 30: 40, 42: 73, 76. 92 95, 5

.227 ,204 [222 220 ,216 21% 74 11 1 

(4 1 ,270 ,268 ,267 ,204 ,20 ,252 ,242 ,240 ,219 :211,235 ,228 

 272: 274, 279, 286, 650 2, 651, 659 'ק ; קתנעגס 130,159

 201,206 ; 06 82,141 -- םכרוצ זֶלָג. | תולכל 166, קננתתס
 26 : [סנ6 1. לואש (טק.:48 102--| 4 238, 6.

 ולובומ 4,76 -- לובזמ 1, 2, 46, 37, 38: 30: 41: 43: 73: 74: 12
4 ,166 ,160 ,08 1 %6 ,,,ָ,ָ,,ָ ,117 

,7 ,226 ,222 ,220 ,216 ,210,216 ,208 ,206 ,188 ,178 ,172,173 

 228, 211: 235: 218; 240, 24%, 250, 252; 2%0, 270, 128,601 ; קנותוס
1 ,1309 ,82,110 

 16. םםיהלא -- ה . 74. | דפי קזנמס 4
 לאשמ 80. | לאש 148, ?ָדֶק. - יניחספ 4.

 17- 60. מ. 255* רישעי 1 250 75 4% 399 40 43: 7%

7 ,,,,,, ,11 ,97 :93 ,92 

240 ,238 ,220 ,224 ,222 ,220 210 ,21% ,206 ,201 ,192 ,176 

 לב קזותוס

 תומהבב

 םבהיפפ 4

 לואש דימ ----



 ₪ כ 1.

 הדות שיהלאל חבז 14
 : ךירדנ ןוילעל שכלשו

 הרצ םכויב ינארקו 15

 ! ינדבכתו ךצלחא

 וכיהלא רמא עשרלו 16

 יקח רפסל ךל המ
 ! ךיפ ילע יתירב אשתו

 רסומ תאנש התאו 17
 : ךירחא ירבד ךלשתו

 ומע ץרתו בנג תיאר שא 8

 : ךקלח םכיפאנמ שכעו
 הערב תחלש ךיפ 9

 ; המרמ דימצת ךנושלו
 רבדת ךיחאב בשת 20

 ! יפד ןתת ךמא ןבב
 יתשרחהו תישע הלא 21

 ךומכ היהא תויה תימד
 : ךיניעל הכרעאו ךחיכוא

 הולא יחכש תאז אנ וניב 22
 : ליצמ ןיאו ףרטא ןפ

 יננדבכ' הדות הבז 21"
 : שכיהלא עשיב ונארא ךרד םשו

4106 
 3 שרחי לאו וניהלא אבי
 לכאת וינפל שא

 : דאמ הרעשנ ויביבסו

 4 לעמ םכימשה לא ארקי
 : ומע ןידל ץראה לאו
 6 ידיסח יל ופסא
 : חבז ילע יתירב יתרכ

 6 וקדצ טכימש ודיגיז
 ! הלפ | אוה טפש םיהלא יכ

 7 הרבדאו ימע העמש
 ךב הדיעאו לארשי
 : יכנא ךיהלא שכיהלא
 8 ךחיכוא ךיחבז לע אל
 ! דימת ידגנל ךיתלועו
 9 רפ ךתיבמ חקא אל
 ; םכידותע ךיתאלכממ
 10 י רעי ותיח לכ יל יכ
 ! ףלא יררהב תומהב

 1 שכירה ףוע לב יתעדי
 : ידמע ידש זיזו
 12 ךל רמא אל בערא שא
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 : התשא שידותע שכדו
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 1 : דודל רומזמ חצנמל ! החמ יתנוע לכו
 2 :עבש תב לא אב רשאכ איבנה ןתנ וילא אובב זכיהלא יל ארב רוהט בל 12

 1-77 ! יברקב שדח ןוכנ חורו

 3 ךדסחכ זכיהלא יננח ךינפלמ ינכילשת לא 13
 ! יעשפ החמ ךימחר ברכ ; ינממ חקת לא ךשדק חורו

 4 ינועמ ינפבכ הברה ךעשי ןושש יל הבישה | 4

 ; ינרהט יתאטחמו ! ינכטסת הבידנ חורו
 5 עדא ינא יעשפ יכ ךיכרד םיעשפ הדמלא 15

 ! דימת ידגנ יתאטחו ! ובושי ךילא שכיאטחו

 6 יתאטח ךדבל ךל קכיהלא םכימדמ ינליצה 16
 יתעושת יהלא

 + ךתקדצ יגושל ןנרת

 תתפת יתפש ינדא 7

 ! ךתלהת דיג! יפו
 הנתאו חבז ץפחת אל יּכ 8

 ! הצרת אל הלוע

 הרבשנ חור שיהלא יחבז 19

 ! הזבת אל שכיהלא הכדנו רבשנ בל
 ןויצ תא ךנוצרב הביטיה | 20

 ! שכלשורי .תומוח הנבת

 לילכו הלוע קדצ יחבז ץפחת זא 21
 ! שכירפ ךחבזמ לע ולעי זא

 יתישע ךיניעב ערהו
 ךרבדב קדצת ןעמל

 : ךטפשב הכזח

 7 יתללוח ןוועב ןה
 : ימא ינתמחי אטחבו
 8 תוחטב תצפח תמא ןה
 : ינעידות המכח שכתסבו
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 : ןיבלא גלשמו ינפבכת

 10 החמשו ןושש ינעימשת
 : תיכד תומצע הנלגה
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 ! דודל ליכשמ תלחמ לע חצנמל 1

 שכיהלא ןיא ובלב לבנ רמא 2
 לוע וביעתהו ותיחשה

 : בוט השע ןיא
 ףיקשה םכימשמ סשכיהלא 3

 םכדא ינב לע

 ליכשמ שיה תוארל
 ! זכיהלא תא שרד

 וחלאנ ודחי גס ולכ 4

 : דחא םג ןיא בוט השע ןיא

 ןוא ילעפ ועדי אלה 5
 זכחל ולכא ימע ילכא
 : וארק אל שכיהלא

 דחפ ודחפ שש 6
 דחפ היה אל

 רזפ שכיהלא יכ

 התשיבה ךנח תומצע
 : (כסאמ םכיהלא יכ

 לארשי תועשי ןויצמ ןתי ימ 7
 ומע תובש שיהלא בושב

 : לארשי חמשי בקעי לג

 .11 450 68 )₪ א.

 : דגו ימודאה גאוד אובב : דודל ליכשמ חצנמל
 : ךלמיחא תיב לא דוד אב ול רמאיו לואשל

 3 רובגה הערב ללהתת המ
 : כויה לכ לא סח
 4 ךנושל בשחת תווה
 : הימר השע שטלמ רעתכ
 5 בוטמ ער תבהא
 :יהלס קדצ רבדמ רקש
 6 עלב ירבד לכ תבהא
 ! ;רמרמ ןושל

 7 ןדצנל ךצתי לא בפ
 להאמ ךחפיו ךתחי
 : הלס שייח ץראמ ךשרשו

 8 וארייו טכיקידצ ואריו

 ; וקחשי וילעו
 9 וזועמ שכיהלא כישי אל רבגה הנה
 : ותוהב זעי ורשע ברב חטביו
 זס זכיהלא תיבב ןנער תיזכ ינאו
 ! דעו םשכלוע שיהלא דפחב יתחטב
 11 תישע יכ זפלועל ךדוא

 : ךידיפח דגנ בוט יכ ךמש הוקאו
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06 ; 604 ,623 ,613 ,6007 ,598 .591 :530 :519 :505 ,500 .498 :497 

 172 -- 'תשבה 254.  'םכיהלא 2%"-- הוהי 165.5 = םביהלא יב --
 םכיהלאמ 79. סספאמ 71.

 1הו6ז 6סות . 6 65 7 : והסחמ הוהי יכ ושיבה ינע תצע 4: 30 2

 73:74:75 93.97.99, 100,וגב,141,14%: 172, 240: 538: 9.
 564 קעס והפחמ 64 והיפחמ 74,97 -- והיפכמ 133 --6ז קזס ושיבה

 64 ושיבת 39:73:74.141: 249: 538, 5 -- (ס*₪ יכ ושיבת ושבשי

 והפחמ הוהי 5.
 7..ןתי --והפחמ ןתי 76. = ןויצמ , 102.5  תועשי 038 130 -<ו
 150 -- תועושי 35: 36, 38, 92, )7, 101, 118, 125, 117: 142, 4

 1. סת. 71,171,222.  הצנמל , 7,131,275.  ליכשמ דודל <
 2%3, 260, 264- לינשמ -- רומזמ

 2. 00. ; 73- אבב 35: 17: 3%. 39: 40. 43: 74. 76 7
.5 240 ,216 ,206 ,170,178 ,148,156 ,142 ,121,132 ,119 

 גאוד גק. 246. 61135 43 -- ) \ 2, 39; 80, 97,148,170. | ימודאה ,
 23% -- ו ; 19 9 67, 80, 82, 80, 92, )4. 90, 100, 101, 2

 119,11ס,128,130, 111:144,148,155,157, 75

,268,271 ,260 ,252,254 ,242 ,210,215 20% 5 ,204 ,20 

 27%, 291, 1001. ול רמאיו , 3. = ול -- אל 80, קס 3.
 תיב לא , 6. תב , ךלמיבא קזגגוס 6.

 ך. 00. 255. | המ --לא 76. | רבגה 170,216 -- רוביגה
 24:97, 117: 133: 245 -- רביגה 76.80. | לא , 17 -- ל

 4. תוה 4, 38: 39: 49: 74, 97, 150, 156, 102, 206, 216

 220,24ף. - בושחת 35, 19: 80 168, 253, 2ף ג קזנתוס .

 ךנשל 178.  רעתב קחמס 99,158. שטולמ 37, 59 74
 67, 133: 215. 5% קעונתגס השוע 35, 148,150, 2.

 הימר 7. 148. 6185. 41 -- היימר 76 -- הימד 4
 5. 60. 156,166.  בטמ 80.  המרמ רבדמ 76.  קדצ 6.
 6. 00. ,170.  רבד 206.  המרמ טק.148. 128 ---הימר 6

4 1076 \ 227 

-5, 0 .7 

 ךחסיו קוס ךחשיו 224 -- ךצחיו 4.

 76. םבייחה 5-
 8. ואריו -- וארי 46, 126: 102, 201, 22%, 228 ; [0766 3) ; תטו6

 168 -- אריו 1, 92 --' \ 121 -- וארייו 240, קזצמס וארייו

 -- וארי 170, 602 -- ואר') 1, 30: 74: 80: 97, 110, 112,145, 4

 168,102, 201, 220,227; 215 601 -- וחמשיו 216 ---

 %%זמשיו 16 -- ואר" [טק.ז4 2,130. | וקחשי -- וחמשי 4.

 ף. אל -- אל רשא 74,111. | םבישי -- םכ , 38. | םכיהולא 8.

 ועו 4, 19 40, 31: 36: 38: 29: 40, 42, 41, 82, 92, 94, 7
2 170 ,110,111,148,150,155,158,160 ,126 ,121 ,118,110 

,253 ,251 ,240 ,245 ,211,215 ,210 ,210 ,200 ,176,178,188 

 264, 268, 271, 272, 274, 275, 281, 285, 288, 201, 601 , 602 ; קז!תוס

 142 -- וזעמו קחתוס 224 -- וחטבמ 1. הטביו 2 וזועמ

 הטביו ,71. = בורב 39: 35:73, 74. 97,121, 12%, 111,156,

 זועי 40, 35: 42: 74, 76: 93: 97, ,/,,,, 7%
 172,216, 210, 253: 250: 260, 208 ; (סזו6 4 -- זועיו 39. | ותווהב
 17: 37: 38:73: 74:97:117.131,131.148,172,227,250 - קזומס

 ותויהב ףַּג -- תוהב 245-
 10. תיב 48 -- תיבכ תטמ6

 =ביהלא 2", 3%. םכלוע פו 6.
 11, םבלועל -- םכלועל יהלא 38 -- הוהי םכלועל 24%. | תישע

 הוקאו -- הוקא ותישע לג. * יתישע 97,135 -- יתשע קזותס -
 הוקא סֶל. 133 --הוקאא 74-- הוקאו תמאו דסח 76. דגנל 4
 97.133:24%. ךידפח 35 -- ךדיפהא 12 2,

 172,173: 215, 216, 222, 226, 227, 253, 259, 602 -- ךדסה

 לא קזנתוס אל 4. ךתחי , 4
 ךישרשו 133 -- ךשרשל

 םכיהלא דפחב יתחטב 4.



 :; דודל ליכשמ תוניגנב חצנמל 1

 יתלפת שכיהלא הניזאה 2

 : יתנחתמ שכלעתת לאו
 יננעו יל הבישקה 3

 : המיהאו יחישב דירא
 עשר תקע ינפמ ביוא לוקמ 4

 | ןוא ילע וטימי יכ
 : ינומטשי ףאבו

 יברקב ליחי יבל 5
 : ילע ולפנ תומ תומיאו

 יב אבי דערו הארי 6
 : תוצלפ ינסכתו

 רבא יל ןתי ימ רמאו 7

 , 1 הנכשאו הפועא הנויכ
 דדנ קיחרא הנה 8

 ;,רקפ רבדמב לא
 יל טלפמ השיחא 9

 ן,זצט 25

 ! םיפיזה אובב | : דודל ריכשמ תרוניגנב חצנמל

 ! ונמע רתתסמ דוד אלה לואשל ורמאיו

 3 ינעישוה ךמשב םכיהלא
 : יננידת ךתרובגבו
 4 יתלפת עמש םכיהלא
 : יפ ירמאל הניזאה
 5 ילע ומק זםירז יכ
 ישפנ ושקב םכיצירעו
 ; הלס | שדגנל שםיהלא ומש אל
 6 יל רזע שכיהלא הנה

 : ישפנ יכמסב ינדא
 7 | יררשל ערה בושי
 ! שכתימצה ךתמאב
 8 ךל החבזא הבדנב
 : בוט יכ הדוהי ךמש הדוא
 9 ינליצה הרצ לכמ יכ

 ; יניע התאר יביאבו

 לה .18 56 עז: א

 1. 0. | 222.5  חצנמל , ד, 131. | תונגיב 35 --*/ 97 =

 ו 3:31, 67,80,101,102,128,1ָבְק,144,166,168, 201,204,

4 ,279 ,4 271 ,254 ,252 ,220,225%,271,215 ,210 ,214,215 ,208 

 30 17 -- תניגב קמ. | ליכשמ -- רומזמ 1.

 2. הניזאה םכיהלא < 4. | םכיהלא -- הוהי 118. | יתליפת
.4 - 259 :245 :157 :97,117,131:132 :74:76 :17:73 

 או --ו,201. | םבלעתת ,1ז7 -- םכלעת 80.- יתניחתמ גז
 36: 37:43: 74: 76; 97,121: 133; 158, 206, 227, 245 --יתלפתמ 6.

 2. בישקה 133. - ינינעו 29: 73: 76, 215. | רידא < 74 -- דידא

 !076 17. - יחישב -- שב 5מ.1גת. 150 -- יחישאב 74 -- יחישמ

 תוומס 97.  הימהאו ₪ ג -- 1 ; 39 --' \ 2716 =
 4. לקמ 80,111 -- לכמ 245, קזנתוס 156. | ביא 80,170 ; קזנמס

 142.  ינפמ --ינפמ לוקמ 541. = יכ , 80. | טומי 1
 תטמ6 245 -- טימי 198. | ילע --* 97 --וילע 76 --' גק.146 4
 ינממשי 76, 131, 150, 216, 224, 70 245:2597- ינומטש 206 --

 ינונטשי 225 -- 'נומ טק. 24 .4

 ויל 2 לחי , ינברקב 76 --* . 3.

 [-רומאו 19: 35, 40, 92, 93: 142, 25, 400 -- תמיאו 40 -- תומיאו

 ןלפנ 612. 5% ילע | גז י

 6. דערו קזומס וערו 206. | אובי 1ףף -- ב ₪02.13. 82 -- ואבי
 400. יב -- יל קנס 4, , ינסכתו 515 99 ---=

 יניתכתו 20, 168, 4.

 7. רמואו 35: 37.74: 97,325: 142 -- יל רמאו 1%6. יל , זנ,

 150. רבא קממס ךבא 17. | הניכ 219. | הפועאו 6 4

 הנוכשאו 1, 2; 3: 4, 10: 30, 35: 16: 17 76 93,

205 :192 %,,,, 148,159 ,145 :125,139 

. 271 ,270 ,268 ,2% ,25 ,252 ,251 ,249 ,245 ,231 ,227 ,224 

 8. דודנ 1, 3, 4, 19: 30 35: 38; 39: 40+ 42, 43, 73, 76, 80, 85,
755 :173 ,158,170 6 ,126,131 ,110 ,118 ,101 ,93 

; 268 ,266 ,260 ,250 ,253 :252 :251 :215 1, ,2086 ,206 

 קחמס 131 -- רדנ 284. ןילא , 8.

 9. השיחא תוק.185 1 -- החישא < 73,133.156. ל 6
 חורמ יחורמ 76. | העוס 1, 2, 4, 30, 35, 38, 39: 40, 73. 74, 76,

(6, ,206 ,188 ,170 ,18 ,106 ,160 ,133 ,111 ,12% ,121 ,119 ,97 

 220, 222, 226, 231, 240, 24%, 249: ץתמפס 82. | רעסמו 249

 -- רעפמה 4

 וס 0, ינודא 35 -- הוהי זו 4: 38, 39, 40, 42,

0 ,227 ,208 ,201 ,178 ,137,156 ,97:121,133 :93 :82 ,74 

4 ,428 ,418 ,407 ,377 ,356 :355 ,2590301 ,2:5 ,252 ,251 ,249 
599% ,590 ,87 ,570 ,565 ,541 .498 :497 496 :475 :474 :471 :456 
 601, 612,613 -- ינדא הוהי 130. | גלפ (!סזו ללפ 4 -- (ס:6 עלפ

 131 -- אגלפ 74. | םבנשל 73. 'כא 4. יתאר ו 9.
 בירו , זס --' . 76. | רועב 55 73 -- רועב 4

 11. הלילו א5- הבבסי 37, 150, 172, 2%1 -- הובבוסי ז, ג

 19:30: 37,339: 40, 42: 43, 74, 97, 119,121, 13ו,733,ו39.
 14.2 ו 192, 200, 208, 21%, 21,220, 224, 2 0, 1% 2%

 240, 249, 2%3, 2ף0, 260, 264, 268, 270, 7 4 : קחוס 94, זסס)

 ז גו -- הובבסי 4,73:91, 117,118, 178, 228 -- ןהבבסי

242,245 ,240 ,235 ,226 ,22% ,220 ,215,216 ,210 ,172,192 ,170 
 קומתס 128 -- תעושי 1, 4, 17, 19. 30, 37: 39: 42: 45: 3 6
 80, 93: 97, ,,,,1,,1, ו 5%
 206, 210, 222, 224, 227, 252. .לארשי 1", 7.  םכיהלא -- הוהי

 1, 42 17, 201, 206, 224 תגזַק. 245, 268. תובש תא 4
 10. 6סתוק314010ב6ת םט]טפ 1211, קע1ט5 1ת נגב, סטתג

 תו שר | 222 הצוכל ,סק,זג,ז23.  .תניגנבי זו 1

 80, 101, 102, 128, 119, 144, 150, 176, 20ָב, 204, 20%, 208, 4

 210, 223: 235: 4 200 1 -- תניגב 5- לבשמ 0% 137 -

 רומזמ 27: 201: 15.

 2. אבב 1, 2,17: 30, 11: 35: 37: 38: 39: 40: 67: 73: 74, 9
 ף3: 97: 99. +6
 168, זקס, 176, 178, 203, 204, 206, 208, 210, 220, 211,21%, 0

 268, 270, 271 4. | םםיפזה 2, 18, 71,125: 52 72

 23%, 252, 2599 268 -- םביפיוח 76, 272, 4 ורמאיו - - לואשל

 ּורמאיו 206 -- ורמויו 274. = אלה -- א , 8. [!ם. 92 -- אולה 4
 1. 0 , 5 תכיהלא =- אלה 76. - ינעישה 0
 -- ונעישוה 76. | ךתרובגב 17 -- ךתרובגו 147 -- קמוגס ךיתרובנו

 24% -- ךיתרובגבו 36, 40 -- ךיתרובגכו 7 יננדת < 35 ---

 יננדת 17, 46 -- יננדינת זסז.

 4. םביהלא תרא 235. - עמש העמש 80 -- העמש 17, 39 2
 74:97.117.133:147:2%ז --*עמש 41 --מש הת. ומ. 1:

 יתליפת 1: 37: 74: 76: 97,117: 133: 147,170, 245, 259 --, 8
 -- איתלפת ג. | ירמיאל 117, 274 -- ל ,.

 ף. םבירז -- םכידיז 245---םבידז 39: 73: 74, 260, 271 4, 281 4,
 ףסס ; !סז66 1,440.  ילעו 133. = םכיצירעו -- םכיצירע תדעו
 14% -- ו .; 97 7-- םביצרעו 9. אלו 17,190: 39, 19 6%

10155 ; 228 ,216 ,206 ,201 
 6. רזוע 4, 17: 35: 40: 42: 74, 82, 111, 156,170,172, 210
 216, 240, 240, 2%3, 259, 268 -= רוע םכדגנל 80. | ינדא ,\ 157--
 ינדאו 1 -- ינודא 3% -- ינדא הוהי 139 -- הוהי 19: 39: 4 5
 111,170,172, 173, 201, 240: 250, 25% -- םכיהלא 3. יבמוסב

1% .409 :37 ,15 
 7. בישי 1.17: 35: 18, 40, 73: 76, 80 5 2
 1% 216, 222, 227, 210; 25%, 250, 270, 271 4, 650 'ק ; קזנתוס

 13 1סזז6 158,108 ; תטת6 74.91, 4- יררושל 2 195

52,,,, ,117 :94 ,92 ,43 :42 :41 :39 :37 :35 
,2089 ,206 ,188,192 ,176 ,175 ;172,173 ,166 150% 

271 ,268 ,264 ,200 ,25 ,253 ,252 ,240 ,231 ,226,227 ,220,225 

 272, 274: קזוחס 2 -- יררוצל 131,149 -- יררצל 6.

 ךתמאב טק. 136 94 -- ך , 8. !וח. 92 -- ךתימאב 1, 38. 43:

 74%, 80, 97, 117,125,133, 170, 248 -- ךתמאבו 4 םכתמצה

-5 .166 5% 4 
 8. הדא 74.97, 119, 178 -- ךדוא הוהי 6.

 הוהי , 38, 41, 6
 ף. הרצ לכמ -- הרצמ 157. | הרצ , 21%. | ינלצה 2
 יביואבו 20, 35: 74: 133: 148. 156, 188, 253 -- קזוממס יבואבו 2

 -= ו . 170 -- יביאכו קונוס 24% -- יבאבו קוואוס 142 ---'ב'או

 התיאר 37 -- התאו 97, ו106ז 74. | יניע זע 76 -- ינע 5.

 ךמש הוהי <



1. 

 ישפנ שכולשב הדפ 10

 יל ברקמ
 ! ידמע ויה כיברב יכ

 סכנעיו לא עמשי 20

 הלס טכדק בשיו
 ומל תופילח ןיא רשא
 ! שכיהלא וארי אלו

 וימלשב וידי חלש 21

 : ותירב ללח

 ויפ תאמחמ וקלח 22
 ובל ברקו
 ןמשמ וירבד וכר
 ; תרוחתפ המהו

 ךבה' הוהי לע ךלשה 23
 ןתי אל ךלכלכי אוהו
 ! קידצל טומ שםכלועל

 | שיהלא התאו 4
 תחש ראבל שדרוה
 המרמו םכימד ישנא
 םכהימי וצחי אל

 : ךב חטבא ינאו

 1 ק6 \ 

 ! רעסמ העס חורמ

2 

 10 ץכנושל גלפ ינדא עלב

 : בירו סמח יתיאר יכ

 1 קרלילו םכמו' + ריעב

 היתמוח לע הבבוסי

 : הברקב למעו ןואו

 12 שימי אלו הברקב תווה
 ! המרמו ךת הבחרמ
 13 אשאו ינפרחי ביוא אל יכ
 לידגה ילע יאנשמ אל

 ! ונממ רתסאו
 4 יכרעכ שונא התאו
 | : יעדימו יפולא

 15 דופ קיתמנ ודחי רשא

 : שגרב ךלהנ שיהלא תיבב
 16 ומילע תומישי

 זכייח לואש ודרי

 : שכברקב שרוגמב תוער יכ

 17 ארקא םיהלא לא ינא
 : ינעישוי הוהיז
 8 החישא ?זכירהצו רקבו ברע
 : ילוק עמשיו המהאו

 צץ ב הז עס 10 א 4

 97 -- חממאו קנתפס 99 -- המהאו החמשאו 7-

 ילכ 80, 1.
 1. םםלשב 271 4. | ישפנ 4.
 בורקמ 43, 220 7- יכ ; 309, 7.

 20. םכנעיו קזנתס כעניו בשויו 2: 10: 35: 37: 92

6 ,261,262 ,211 ,226 ,210 ,208 ,178,102 ,156,158 ,145 

 259: 270 355: 373: 406: 454 456: 495. 541: 590: 642, 664 ; זו
 141 --] ק.146 428-- 538. יא .43,99-  תפילח 860

 אלו ומל , 76. | םםיהלא תא 156 -- םכ , 73, קז!תגס
 21. ודי 4.39. 80,121,188,102, 224, 261, 268,601. וןימולשב

8,,,,ָ, +95 ,76 ,43 .42 ,41 .36 ,35 ,30 ,2 
(% ,264 ,260 ,250 ,253 ,261 ,245 ,227 ,222 ,210 ,175,178,188 

 272, 274, 300 1 -- וימלשב וימורמב 145- = לליח 73: 74:97, 5
 -- לליח םםיח +

 22. תואמחמ 1: 3:4, 19: 30 35: 16; 38, 39: 40: 42, 43, 73: 74.
7% :121,12%,131,133 ,110 5% ,101 ,97 ,93 ;92 ,80 (76 

,139,142,148,150,153.155,156,170,175,176,178,198,12 
6 ,210 ,227 ,226 ,22% ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 ,214 ,210 ,206 

,1 ,270 ,268 ,266 ,264 ,260 ,259 2550 .252,253 ,250 ;249 ,245 
 272, 274, 275, 283, 286 ; קזוחס 2, 82, )4,128,1ג0. ובל --ונל

 206. ובר 43, 73, 76, 216, 245 ; תטמס סה, 106002 28%. | ורבד

 175. - המיהו 33. | תרחתפ 41,235 -- תוחיתפ 4, 10, 30 6

21 97 :94 ,92 ,82 ,76 ,74 :73 ,42 ,40 :39 ,39 :37 
 125, 11,133,145,148,155,156,158,170,172, ד: 8%
6% ,264 ,260 ,250 :253 ,249 ,245 ,240 :239 ,227 ,222 ,210 ,102 

 271 4, 272, 274-- תוחותפ 43, 206 -- תחיתפ 80 -- תוהתפ חיתפ
 150 -- חת טק,78% 2.

 23. ךילשה 49, 74, 97,133. | לעו 4.
 27. ךיבהי 74, 133 -- ב טק, 7.

 אלו 4,230, 156, 216 ; קזומס 141 ; םטחס 4

 טומל 179 - ו . 3.4
 24. םכדירות ג: 34. 19: 30, 36: 37: 15: 39: 40, 42, 43, 71,
2 ;131,133 ,12% 212 117 ,100 ,97 ,93 :92 ,82 ,76 

,6 ,201 ,198 ,168 ,160 ,18 ,156 ,155 ,150 149 145 

25% ,240 ,228,230 ,227 ,226 ,224 ,220 ,210 ,216 ,214 ,210 ,208 

,271 ,270 ,267 ,266 ,4 264 ,264 ,200 ,251,250 ,252 ,251 ,250 .249 

6 ,403 :373 ,360 :355 ,342 ,339 ,126 :291,301 ,283 ,27% ,272 
4 :455 :455 :454 :446 :445 :431 :425 :423 418 :417 ,407 
,31 ,530 :52% :525 :510 :509 :505 ,500 49% :497 :494 .476 :475 
2 ,002 ,601 ,598 ,590 ,566 ,562 :559 :542 :541 :538 :532 

 6%9, 064 קזנותס 125, 246, 358 ; (סזו6 225 ; תטפס 130 -- םכדירת

 80,235,2%5. - המרמו , 240, 359. | אל ₪ לא 623. ואח" 24.
 םבהמי 267, 272, 274 --ימי 76--- םבהימד 150 -- הי טק. 4

 חטבא , %.

 עמשאו 6.

 יל ברקמ 72 51.

 הוהי , 178 -- הוהי די

 אוהו 13 73 -- אלו 4.

 ןת\ ראפ א 76-

 היתמח 29: 80, 82.91. 9% 108,172,171,178,188,206, 270

 142, 245, 250,252 --היתומוח 1, 35: 37: 42: 43: 74+, 52
02 .259 ,253 ;240 ,215 ,220 ,210 ,210 ,102 ,166 6% ,12 

 264, 272, 274, 275: 291 -- היתומח 28 40, 118, 112, 224, 266 --

 התיתומוח 76. | ןואו טק. 146. 130 -- ןיואו 133 -- קוס ץואו 7
 --ן ₪02.18 74. - למעו קחוס למעוב + -- למעו לועו 6.
 12. רוה 4, 39, 40: 73: 74: 94: 97: 125: 133, 190, 156 2

 206, 216, 216,226, 24%. | ברקב 43. | הברקב תווה , 80, 24-

 אלו--ו,1,19,201.  שומי 228 --* 2" טק. 74. הבוחרמ

 2: 35: 37: 39: 72: 74: 7% 118,111,ו33,148,150, 156,173,

,2729 ,271 ,264 ,260 ,259 ,253 .240 ;240 :219 ,211 ,227 
 279, 284, 286, 291, 659 -- הברחמ 36 -- הבוחרב 160.  ךות ג

99.0% :97 ,93 ,82 ,76 :74 :42:73 ,39 :38 :37 :36 :35 30 :19 6 :3 
 1 ,,,,,,,ץץ,ץץץץץץץ*59
2 ,220 ,21 ,216 ,210 ,208 ,206 ,192 ,176 ,170,172,173 ,166 

.1 ,272 ,4 271 ,270 ,268 ,264 ,260 9 :252:251 :245 ,240 ,227 

 ז 3. ביוא , 220, 434. 499: 623 -- ) 216 -- יבוא 4
 ינפחרי < 216 -- ינופרחי 145,201 -- ר (0ק.185 74 -- *י 8

 -- לס ינפרחי + -- 06 ונפרחי 160.  אשאו -- אשאו השאו קצונוס

 260. 9 אל 2% 80,198, 377 -- אלו 39, 145, 156, 268, 50
 אלא 312--לע 494. - יאנשמ -- נש ₪ק.ז46 238 --יאשנמ 4.

 ילע (טק.18 2.  לידגה , 2--- ולידגה 148,591.  ינממ 6
 300: 355: 418: 431 : קונומס

 ו 4. שונא -- ונממ 222.  יכרעב 76, 97, 158 -- כ 2" טק, 1.
 יפלא 3,97:131: 259 -- 'פולא פלא 4. | יעדוימו 1, 4.36: 17 4%

14 252 ,245 ;210 ,206 ,178 ,173 ,156 ,148 :133 :97 :74 :73 :39 
 255: 259 270 ; ץוננתס 80,128 -- ועדוימו 7.

 ו 6. ודחי , 80 -- וידחי 30, 35: 27,117, 133: - דוס ,8

 -- ו \ 208 -- דו 0ע. 185 2 -- דוק יעדימו 6. תיב 76
 22. וניהלא ג -- ה טק.ז46. 1.

 16. תומ ישי 1.10: 26.73: 74: 80, 00: 128,121, 6 הוגזק

 1 68, 172 תגזַפ. 176, 178,102, 108, 20ו גתגז8. 208, 215, 216

 226, 227, 211 תת4זַק. 229, 240, 242 תוגזק. 261 , 264 98. 264, 6

 270, 271 4, 288, 602 -- תומ תישי 142 -- תומ אישי 171, 659'כ

 -- ישו טק. 145 2 -- תומ [טק. 86 4 -- מ !טק.46 82 -- ת טק.

 145 94 --ו 06 ה 591.  ומילע -- לע טק. 46. גס --- תומילע
 530. | לואש םכייח < 423. | םכי"יח -- ה ₪86 43. = יכ 7.
 תוער -- ת טק. 85 240. | רוגמב מ. 1:ח. 02 -- הרוגמב 2ף0 -

 םכהרוגמב !סו6 156 -- וירוגמב 066 407 -- םכירוגמב 4.

 םכברקב , 8%
 17. לא ,93. | הלא 80. | הוהיו קתומס הוהי 142 -- ינדאו

 תנו, זק ינעשוי 275 -- יניעישוי 4 -- ינעישוה 206, 226, 246 -=

 ונעישוי קענתס ז 60 -- םכעישוי 4.

 המיהאו 55 133 -- המיהאו 18. םכירהצו ,142-  החשא 5.

* 
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 ארקא וכויב רוחא יביוא ובושי זא 10
 ! יל שיהלא יכ יתעדי הז

 הבה ללהא םשיהלאב /

 !-רבד .ללהא .הדוהיב
 אריא אל יתחטב םשיהלאב 12

 1 יל שדא השעי המ
 ךירדנ שכיהלא ילע 13

 ; ךל תודות שלשא

 תוממ ישפנ תלצה יכ 14
 ךלהתהל יחדמ ילגר אלה
 ! שייחה רואב ושםיהלא ינפל

6 

 לואש ינפמ וחרבב םתכמ דודל תחשת לא חצנמל * ז
 : הרע מ 1 א הול ----

 יננח שםיהלא יננח 2

 ישפנ היסח ךב יכ

 הסחא ךיפנכ לצבו

 רווה רבעי דע

 ןוילע שכיהלאל ארקא 2

 1[ 6 1 סא

 249, 251, 252, 259: 270: קתעגס 80 82 תרפס 6 99

2%0,0 ,2%% ,2% ,224 ,216 ,170,188 ,137,142,148,153,155 
 267, 272. > חמיש -- * 80 -- ה , 4 יתעמד ---ית , תמי ]ומ

 76 --* 208 -- יהעמד 4 ךידאנב 133, 146, 24% -- ךדאונב

 111 -- ךמאנב קזומס 7. ךתרפיפב ל3 -- ךיתרפסב 74: 97.

 148, 176 -- ךיתרפיסב 133 -- םכיהלא ךתרפסב 2.
 א ובשי 166, 176, 249 -- המושי התא התרפס 56
 -- ובישוו 76. = רוחא יביוא ₪ יביא רוחא 216. = יביוא , 37 --ו
 1: 2: 4: 30: 39: 40: 43: 73; 76 תת. ,,,,,, 1

,1 ,245 ,230 ,235 ;206 ,102 ,176 ,137.142,155/158,170,172 
 271, 275: 279: 284,285, 286,291.  רוחא 215 220.  םבויכ 6

 -- םכויה 216 -- הוהיב םכויב . יל -- ' (טק. 8 4
 זז. 00. 80,170. | םכיהלאב 1%-- םכ ,\ אמ. 11:ם. 1.

 רבד 1%-- רבד ישפנ 76.  הוהיב ---ינדאב 131. | ללהא 2%--
 ללהא אריא יל יתחטב םכיהלאב 3%. | רבד 2"-- ורבד 4.

 12. אריא אל , 860 -- 55 130. אלו 224,24%. | אריא -- דעמא
 אריא 27. םבדא יל ₪ 133 --'ל םכדא יל 74.97.  םבדא --רשב 0.
 13. ךררנ 80. | תרודת 80,168, 253, 260, 264, 272-- תדות 2

2 :141 ,139 ,102 ,101 ,100 ,97 ,94 :89 ,76 :31:74 :17.19 

7% ,21 ,275 ,271 ,270 ,252 ,261 ,242 ,216 ,208 ,202 ;176 

 14. יכ.133. | תלצח 274. | יחדמ , 39 ->ייחרמ 76 -- יהדמ
 272. - ךלהתיהל 24% -- ךלהתחל 272 -- ךלהתא 201.  ינפל

 םכיהלא , 147. | ינפל -- ךינפל 97, 133 -- אינפל 74 -- ול 6.
 םכיהלא , 73, 133 -- הוהי 131 -- םביהלא הוהי 142 -- םכיחלאה

 10. רואב -- תוצראב 0. םםייחה , 42 -- םכיחה 3-

 ק4]וםו 57 6% 58 (ה(קסםטתוטז ; 1, סת. , 1.

 חצנמל , 97,131.133. םבתכמ ,156.  הרעמב -- וחרבב ,9-
 2. יננח םכיהלא < 1ף6. | יננח -- ינינח 131. | םכיהלא -- הוהי

 םכיהלא 4 -- הוהי 93,216,2%1. | הופה 217 -- 0:6 היפה

 ישפנ , ךפנכ 35: 3- הפסחא קתתמס הסחה 1

 רובעי 35, 148, 216, 222 ; (0ז6 74 -- דבע* 7. תוה 2 +

. 236,271 ,224 ,216 ,206 ,102 ,188 ,170 ,156 ,10 ,97 ,04 ,80 ,40 

 2. רמוג 35: 39: 74: 97: 1189: 144, 149,156, 170,178, 219, 4.

 ילע , 76 -- 1%
 4. םכימשמ -- םכורממ 37, 39, 245 -- םכימשמ םכורממזנ 93 -=

 אאאאא םבימשמ 73 -- . 170. | ינעישויו ,\ זףס -- ינעישיו 170 2

 0 ו יפאוש 3, 2 ז 2%0) - קצונווס ול יפאש 2%.

 הלס 74.97, 133.  םביהלא ,4 ותימאו 38, 74. 97, %
,2060 

 5. םכיאבל 1, 2, 4 30, 15, 38, 30: 42: 43: 74, 76, 80, 97,

 ןסו, זוק,1ו9,11,125,13ו,133, 137,142.

,222 ,220 ,210 ,217 ,206,210 ,203 ,168,170,173,188,192 

 236, 219, 240, 25, 260, 264, 268, 272, 274, 100 1, 664 ; קזותוס

 וקו. | םביטהל , 73 -- םכיטהול 3%, 12%, 156,158, 292, 4

 םכהיניש 74.97 -- \  217. | תונה וג.  םכיצחו \ 20--י 7.

 םכנשלו 80,ז3ז, 168 --ו 2% קזומס נ ברח , 4

- 

 1 עפ ₪

 ז שתכמ דודל םשיקחר םכלא תנוי לע חצנמל
 ! תרגב םכיתשלפ ותוא זחאב

 2 שונא ינפאש יכ שכיהלא יננח

 ! ינצחלי כחל וכויה לכ
 3 פכויה לכ יררוש ופאש
 :.סכורמ יל םימחל םכיבר יכ

 4 : חטבא ךילא ינא אריא כוי
 5 ורבד ללהא טכיהלאב
 אריא אל יתחטב םשכיהלאב

 ! יל רשב השעי המ

 6 ובצעי ירבד שוויה לכ

 ! עּהל שכתבשחמ לכ ילע
 7 המה וניפצי ורוגי

 ; ישפנ -ווק רשאכ ורמשי יבקע
 8 ןמל טלפ ןוא לע
 : שכיהלא דרוה שכימע ףאב
 9 התא התרפס ידנ
 ךדאנב יתעמד חמיש

 ! ךתרפסב אלה

 צץ 4 ₪ ז ₪

 1. ךם 000.437 203]םטפ 66, 16 1סס1 סתווג5, 1ם(01פגע 0 [01-
 נבט 63 ; וגפנ 1ספוטע גאס תסזג תוג11ח415 -- יתחכשש רומזמה הז

 ף'נ ןובשחב הלעמל ותוא ףתכל 16 60 % 0/5 2/0 לו
 ,/למ ./2ו20076 ,/כ לואי 6 ק01עג. 16 1סע1קל, 19םףטגתו 5

 ןקזמ0606מ115 ;: 0277 זזצנזכל , 1
 לע (טק. ג. 1: תכיקוחר 1: 4.19: 30, 35: 37: 39: 42: 43 2
22 156 ,130 ,99.118,121,128 :93:97 :92 ,82 
19 ,226,227 ,224 ,220 ,210 ,208 ,201 ,102 ,188 5% :173:.175 

286 ,284 ,279 ,272 :270 ,250 ,252 ,251 ,24 ,245 :240 :239 :235 
 סזנתס ף4-- םכיקוחו 206. | םכתכמ \ 224. | וחאחכ 5
 1 6, 216, 240. 245, 259, ותא 1.4.19: 30, 36: 37: 39: 40 2
2 ,1323 ,126,128 ,121 ,118 :7 :94 ,91 :82 ,80 ,76 :73 

 1 39, 141, 1589, ,,,,,, חץ 2 200, 208, 10

 214, 210, 220 2 20 22 200 -- קנס םבתא

 שביתשלפ , 30 -- ם , 6
 2. ינאפש < 2 --ינופאש 17 -- ונפאש 6.

 434, 125.11, 156, 158, 240 -- ץחחול 150
 וניצחלי 133 -- ינוצחלי 245 =- ינצחלו

 2, 3. םבויה - - - - םכחל 7.
 2- יררוש טק. 146- 76 --! \ 4; 37: 41: 73; 74: 97, ָ,,4

 148,150,178, 216, 222, 224, 242: 240, 22 -- 'ר7צ 80,142 --

 *ףרוש זס 6. =כויה לכ , 0. םכויה -- םכחל םכויה
 ינצהלי 224. | םכימחול 2, 35. 43: 76') 4

-272 :259 :219 ,178,192 

 4. טס. . 37. | אריא בוי ינא < 29. | | שבו -- םכוי ינא 6.
 הביא 259. נא קתומס ילא 80. לא 30,723: 74, 7, 2

 24%, 251, 0. חטבא -- ארקא 38,934 -- חשב (0ק.ז8- 14.

 5. םביהלאב 1%-- ינדאב 73. | םביהלאב גרבד ללהא ,6.
 ללהא קזנםס ךלהא 19 -- ללהא ונללה ָגְק. | ירבד קס 2

 .תחמב 28. אל ז22.  הריא 259. .רשב יל 14.
 6. םבויה , 133. - ןובצעי 206 --' (טק,185 144. ילע . 38 --

 *, 24%. - לב 2%, 170 -- םבויה לכ 30.  םכתובשחמ 1. 17:
6 142 :133 ,118 ,100 ,99 ,97 :76 :74 :67 :43 :42 28 

-201 271,276 :280 2550 2525 2470 :210 ,172,173 
 7- ודוגי 4ףסס. | ונפצי 28, 2, 40, 73, 80 ,,7

2 ,219 ,216 ,206 ,108 ,102 ,170 ,156 ,153 ,142,150 :137 :123 

 224, 227,239: 251, 253, 255, 250, 200, 6ף1 -- ונופצי 17, 35 4

,235 ,43:74:76:92:93.97,118,147,148,15%,166,210 :27 
 264, 207, 268, 272, 6%9'ק:: קונוס 2, 20, 42, 158, 201; 6

 2456 ; םטתס 4 -- ינופצי 271 4. יביקע 30: 39, 227 -- .99 . 

 ורומשי 35: 37: 43; 222 -- רומשי < 74. 97,133-- 1; 73-- ,59-
 רשאכ -- ר , 85. 15. 76 <- רשאב קזגותס 0 -- כ , - ישפנל

206 ,201 ,188 ,156 ,195 ,148 ,145 :125 :93 :39 :30 ,17 ,4 
 226, 228, 2%0, 242, 602; תטמס 38 ---ישפנא 4

 8. ןוא 076 ןורא 133. | ישלפ פל. | ומל --ומל ןוא 4.
 ףאכ קזנווס 1 דירוה 4 :

 9. ידונ 1. 4: 30, 35: 38: 39: 73: 74: 97, 11, ,, 2

59 ,277 ,222 ,200 ,20% ,158,172,178,188 ,156 ,153,155 

 םכחול 30: 5 9:
 יניצחלי 97 --

 +נ



 354 1 2כ5 ו 11.

 ! ילע רמג לאל ! כתכמ דודל תחשת לא חצנמל 1
 6 ינעישויו טכימשמ חלשי ה ב

 הלפ יפאש ףרח ןורבדת קדצ שלא שנמאה 2

 ! ותמאו ודפח שכיהלא וחלשי ! ןכדא ינב וטפשת םכירשימ
 % טכאבל ךותב ישפנ ןולעפת תלוע בלב ףא 3

 שכדא ינב שפיטהל הבכשא ! ןוסלפת סככידי סמח ץראב

 שיצחו תינח םשהינש סכחרמ סכיעשר ורז 4

 ! הדח ברח םכנושלו ! בזכ ירבד ןטבמ ועתה
 6 ז[םיהלא םכימשה לע המור שחנ תמח תומדכ ומל תמח 5

 : ךדובכ ץראה לכ לע ! ונוא שטאי שרח ןתפ ומכ
 7 ימעפל וניכה תשר זכישחלמ לוקל עמשי אל רשא 6

 ורכ ישפנ ףפכ ! שככחמ םםירבח רבוח

 : הלס | הכותב ולפנ החיש ינפל ומיפב ומינש פרה זכיהלא 7
 ! ץדוה' ץותנ םכיריפכ תועתלמ

 8 וכיהלא יבל ןוכנ ומל וכלהתי שכימ ומכ וסאמי 8
 + הרמזאו הרישא יבל ןוכנ : וללמתי ומכ וצח ךרדי

 פ הרוע ידובכ הרוע ךלהי סמת לולבש ומכ 9
 ! רחש הריעא רונכו לבנה : שמש וזח לב תשא לפנ

 10 ינדא םכימעב ךדוא דטא זסככיתריפ וניבי שכרטב 10
 : ! זפימאלב ךרמזא : ונרעשי ןורח ומכ יח ומב

 / ךדמה .םכומש רע לחה יב םכקנ הזח יכ קידצ חמשי 11
 : ךתמא זכיקחש דעו : עשרה זכדב ץחרי וימעפ

 12 םכיהלא םכימש לע המור קידצל ירפ ךא זכדא רמאיו 12
 : ךדובכ שראה לכ לע ! ץראב שכיטפש זפיהלא שי ךא

 ד ג א 1 מ 010 א 4.

 148, 158, 206, 216, 24%, 251.  םםהרמ +
 2--ת 6 0 4 לרבוד 252 ל

 %. ומל קזומס ובל 37.  תרומדב 4,
 210. םכטאו קעותס ינוא 4.

 6. םבישהלמ 128. | רבוח , 170 -- 30. 26. 35: 39 0,
 5 23 76: 92295 דד ל 11 1372 192 08 12

;0 ,252 ,2%1 ,242 ,240 .21% ,224 ,222 ,220 ,210 ,210 ,208 ,2006 

 268, 271, 275 -- רבוחו 156. | םםיריבח 255. | םםכוחמ 4
 133: 245 : קונתגס 1%6 -- םכבוחמ 7, קצווגס 74-- םבבחמ קצותוס

 4 -- םכבחכ 4

 7. סורה 74: 97, 117: 133: 245 : קנזס 80 -- םברה .
 ומנש 216, 274 -- ומיניש 1, 93,156 -- ומינש ומיפב 76 -- ומינשא

 74 -- ומניש 259. | תרעתלמ 73, 74, 97: 133, 235 -- ת , 192 --
 תועתלמו 39 -- תועלתמ סב, 255 ' !סעו6 117. | םםירפכ

 ץתנ 1:2: 3: 4.17: 19, 30. 36: 37: 38: 39: 40. 41: 43: 67,
7,,,,,,,,, :101 ,100 ,99 ,94 :92 

% 5 ,175 ,172 ,170 ,168 ,166 ,155 ,150 ,144 ,141 139 
,7 ,217,210,220,226 ,216 ,214 ,210 ,208 ,20% ,204 ,201 ,102 
289 ,,288'1 ,272 ,270 ,266 ,264 ,260 ,254 ,252 ,252 ,242 :215 ,231 

 -- שמסנ הוהי -- ינדא 7-

 8. 00ת- , ןוסאמי 150 -- א ; 73- 7: ומב

 שבימ -- םכימכ ו33-- ומכ םבימ < 74, 97- = ןוכלהתי קזותוס 156 --
 וכלהתיא 76.  ךורדי 4: 35, 40 43: 148,156,170,206. | וצח ,

 170 -- ויצח 1, 10 35: 37: 38: 39: 49, 73: 74: 76 80, 97.99,
74 216 ,108,210 ,156,158 ,147,148,153 ,142 ,137 :131,123 

267 ,264 ,260 ,250 .251 ,252 ,24% ,228,215,'240 ,227 ,222 ,220 

 271,272, 274, 27%, 281, 288, 128,659 'ק, 664: קזנמס 24

 201 --) קעותס * )3 -- צח 4 ו וללומתי 9,

,, ,121,142 ,118 ,100 ,70 ;42 ,40 ,19 :27 :25 

,261 ,240 ,227 ,226 ,208 ,206 ,20% ,102 ,176,188 ,198,170 
 259, 266, 268, 270, 274: זותתס 4,128,141 -- וללמתי עתי 4.

 9. לולכש 35 -- ללכש טו06שז 131. | םכמת 43:73:76. 5-
 "ףולהי 35: 40: 74: 97, 117, 156, 170, 1789, 206, 224, 240, 260, 274.

 לפנ , 170 -- לפנכ 39 -- לפנ שפנ 4. לב -- לכ קוס
 10. וניכי קתומס 2ף0 --' 17 [1ק.188 82. | םכביתוריפ 9 5

5% .93 .74.76 :43 ,42 ,36 
 216, 217, 226, 227, 240, 2%2, 250: 200, 264, 272, 274.3 קזנמוס 2

 -- םבכתריס 31, 206, 24%, 658, 6%9 -- םבכיתדיס 4 -- םבהיתריפ
 21.  דטא קמחוס רשא 97. | ומכ 2"-- אומכ 2. | ונירעסי 0

 -- ונרעסי 30: 39: 73: 74, 76, 80, 92, ףָב, 101,113 6

 170, 173,198, 201, 224,227, 261, 262, 260, 260, 272,318: םטהס

 178 -- ונדעסי סְ, קזותוס 99, -

 ועת -- ע
 בזכ , 4

 ןתפ ומב -- ןתפב

 6. םכימשה לע --'ימש הלע 268 -- םבימשל לג. לע 2%-- לעו
 4,93.155 3: קתמגס 141. | ךדבכ 40, 240 -- ךידבכ 4.

 קוסטה 0 נופה | קס וטל 80-=ףנובה 123 1 ףפכ

 76,133 -- ףכב 245 -- ףפכא 137. | ישפנ , 171 -- שפנ

 137 -- שפנל 250. = ינפל -- ל 43 --ילע 121. | החוש 0 7%
28 ,4 271 ,224 ,216 ,188 ,147 :139 :131:131 :97 :29.73 :38 

 400 ; קזנתוס 74, 158, 198, 24% --' ;201. | הכתב 6.

 8, שס. , 156. | 'בל ןוכנ 2", 259. | יבל 2% 40 -- הלא יבל
 76. חרישא הרמזאו -- ז , 4.

 ף. שס. , 38,156. | הרוע 1"-- הרועו 245 -- קזוממס ירוע 1.
 ירבכ 40,133 --ירונכ 39. | הרוע ידובכ 55 76. | לבנב 6.

 רוניכו 1, 74: 97, 133, 206, 0.
 זס. 008., 156.  ךדא 118. | שבימעב ינדא < 42. | 'נדא -
 הוהי 1, 4, 20, 28: 30, 40, 42, 121,111, 137, 145. 664

 178, 222, 220,228, 245, 2409, 260, 21, 252, 25% -- 'נדא הוהי 2,

 82-- םביהלא 73. | ךרמזאו 40 73: 74, 80, 03: 97, ,2
 147,148,ד58,170, 188, 206, 220, 224, 227, 253, 260 ; קענתוס 4.

 שכימואלב 38. 39+ 74, 97, 118, 119, 217, 226, 240, 245, 249, 4.
 גז.( 186. ויכ 142, 5 לוחג דל 2, 4, 17,725 6 5%

,100 .99 ,97 :93 ,80 ,82 ,80 ,76 :74 :73 :43 :42 :40 :29 
 ו21,דבו. 13,139, 142,149, 6 ,, ,,,,,%
2 ,246 ,240 ,210 ,235 ,227 ,226 ,224 ,222 ,219 ,217 ,206 ,102 
 251, 259, 266, 268, 275,280, 201 ;1076 3%. דע ,111--לע 01

 --ד 0ק.140 2. םפימשה 76 -- םםימשל 24%. = ךדפה -- םביחלא
 ךדפח ץראה לכ לע 253. דעו ,דָגָג -- לעו 201.  ךתימא

 72: 74:93: 97. 117: 133, 142, 206, 259 -- ך'תמא 4.
 11,12. םביהלא - - --- דעו 6.

 12. 008. 156. - לע ג"-- דע 216. | םכימשה 0 2
 24%: קותס 201,206. | םכיהלא , 31 --הוהי 39. לע 2%--לעו

 60,15%:. לכ 39. < .ףךדפכ 293 -- ךידבב 0.

 ר/10. 60 תגקג?3000000 60תגתו. 8--12 6טת 20041. 108, 2-4

 ז. 00. 222. | חצנמל | 9ְוָבז,ָגַב. | דודל םבתכמ < 6.
 2. םכנמואה 74:97.133. קדצל 273.  םםירשמ 45

 245: 259: 2- ןוטפשת 20, 245 ; קזנתס 4.

 4- בלב קזנמס יבלב ףְל -- ב 1" ק. 14 4. ז-רלוע \ 76

 ז-רולוע 42 50: 35: 37, 38, 39: 40, 42, 73: 74. 97
 131,142, 148,106,158, 102, 206, 217, 241, 240, 246, 2 ; קז!תס

 80, 94 -- תולע 1,2,131, 155, 176, 188, 224, 22%, 227

 210. ראב , 274. | םמח -- ם 6 ת 6. בכרי 9.
 ןוסלפת ₪9. 13 74 -- ןוסלפי 148 -- ןוצלפת גג -- ןואלפת 7.

 4. ורז .74: 97: 133 -- ורוז 4, 17, 35: 36: 39: 45 3: 9
| 
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 טכהי'תותפשב תוברח
 : עמש ימ יב

 ומל קחשת ;דוהי התאו 9
 1 םכיוג לכל 'געלה

 הרמשא ךילא ווע 10

 ! יבגשמ שכיהלא יכ
 ינמדקי ודסח יהלא 11

 ! יררושב ינארי שכיהלא
 ימע וחכשי ןפ שגרהה לא 12

 ךליחב ומעינה

 : ינדא וננגמ ומדירוהו
 ומיתפש רבד ומיפ תאטח 12

 קכנואגב ודכליו

 ! ורפסי שחכמו הלאמו
 ומניאו הלכ המחב הלכ 14

 לשמ זכיהלא יכ ועדיו
 ץראה יספאל בקעיב

 ומהי ברעל ובשיו 15
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 ! הלס

 םוא 2% 2

 ַז לואש חלשב שכתכמ דודל תחשת לא חצנמל

 ! ותימהל תיבה תא ורמשיו

 2 יהלא יביאמ ינליצה

 ! ינבגשת יממוקתממ
 ןוא ילעפמ ינליצה

 ! ינעישוה שכימד ישנאמו
 4 ישפנל וברא הנה יכ
 שכיזע ילע ורוגי

 + ;רוה' יתאטח אלו יעשפ אל

 5 וננוכיו ןוצרי ןוע ילב
 ! הארו יתארקל הרוע

 6 לארשי יהלא תואבצ זכיהלא הוהי התאו
 זכיוגה לכ דקפל הציקה
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 ! הלפ - ןוא ידגב לכ ןחת לא
 , ןמהי ברעל ובושי

 ! ריע ובבוסיו בלככ

 8 שכהיפב ןועיבי הגה

 צג תזאא פס 10 א 4.

 ודפח ,, 76, 219 -- דתה 1, 2, 35:36, 38, 39: 759, 7
6 ,.100,118,12%,128,111,117,142,147,148,156,166 

 220, 222, 227,219,255%, 250, 266, 650'קַג קזנמס 141,158, 01,
 245 5 106 42, 80, 89 : תטת6 217 -- ודיפה 14%. - ינימדקי 4

 -- ינומדקי קחתס 72 -- * 2" 10ק.14 2. | םבכיהלא 121.  יניארי

 1 יררשב 2: 3,4: 17: 19: 30: 11. 37, 38; 39: 41; 1

115 7 ,',,,,ָ ,101 ,100 ,99 12 .89 .80 ,76 

,20 ,178 ,17,176 ,168 ,166 ,157 ,142,144,148,150,15% 

,264 ,2%2 ,251 ,250 ,249 ,245 ,242 ,215 ,21 ,227 ,214 ,210 

 260, 264, 266, 268, 270, 271,272, 24 275: 295. 286,288 1% 2ף1,

6 - ,1 400 

 12. 00. 130,25%. | וחכשי -- ותבשי 76. | ומענה 2

 155: 235 --ומעינכה 148 --ומיעינה 130 -- ומיענה 6 24%

 ךלחב 36: 42. 97 -- ךילחב 259. | ומדירהו 2.94 --', 9 70
 142,172: 176, 217,235 -- ד \ 206, 24% -- ומדרהו 4

 וניניגמ 38, 97, 131, 206 -- ונניגמ 1: 29: 43, 73. 74, 80, 9

 142, 148, 178, 224, 227, 240, 25, 268 ---ונינגמ 40, 216 ---ינניגזב

 133,156 -- 'ניגמ 7. ינדא -- הוהי 19, 38: 40 42
 158,170, 171, 178. 227, 245, 251, 2%2, 254, 250, 268 -- םביהלא

 37: 39 291249 =-=- %אהוה' 125 א 73.
 ז3. ש139..0. תואטחה 227,255.  ומיפ--', 36.  םכנאנב

 30,73,141,1ג-- םכנואאנב ף9. | הלאמ 4, 40, 73.74, 76

 97:117.131,123; 156 ; קזנתס 142, 210 ; םטתס 201, 4
 שחכמי 1. ורפסו +סע<6

 14. 00ת.,139. | הלכ.1" 4. | המיחב

 92: 97:125.122; 158,168, 170,188, 217,249 -- המהב 274

 הלכ 2", 74.97. ומיניאו 4: 35:-36 37: 40, 42, 43: 73, 76 5
0 ,216 ,206 ,202 ,188 ,155,158,178 ,144,150 ,131:133 ,101 

.| .80 ; *'-- 283 ,275 ,274 ,272 ,271 ,204 ,260 ,240 ,227 ,224 ,222 

 לשוזמ 3: 4:35: 36: 37: 40, 42, 43: 73:74: 99. 5 1%
299 2 ,216,217 ,200 ,175,178 ,170 ,168 ,133,196 :121,125 

 240, 240, 253, 264, 268, 271 4, 272,274 ; קזותוס 94. הלס ץראה ,

 כ ץרא 1968 \ :הלק 82+

 15. 00. 139. | ובושיו 1, 4, 19. 16. 30: 41: 43: 71 6
6 + + ,100,117 ,97 ,93 .80 

25 ,2% ,2%3 ,252 ,24% ,240 ,226 ,222 ,217 ,206 ,102 ,188 ,168 

 260, 271 4; קזומס 82. | ומהיו 1, 30, 39, 97, ,,,

 255, 602 ; קחותס 144: תטמסס בלככ קזגווס בלכב ףֶפ --

 םכא בלככ 216. ובבופיו , 24% -- ובבסיו 2, 4, 10, 36, 30, 40, 4.

.200 2599 ,2%0 7 ,222 ,208 ,102 ,170 ,133 ,118 ,9 :97 ,82 ,80 

 16. סת. 217. | המה ןועיני 1, 36, 17. 39: 40 1

7 1 .7 .97.11 :93 :76 :74 
 166, 198, 216, 220, 224, 224, 227, 2%%, 2%0, 268, 271 4, 659 'ק ג

 קוותס 2, 42, 80, 18 -- ןועיגי לוכאל 35, 38, 19: 40,
 48: 74: 70: 93, 97: 133; 252 1. ונליו 272 -- עינו 6.

 17. רישא 58 73 --'. 74.97:133. | ךועב ז -- ךדע 8

 -- ךווע 80 97, 133, 150, 240 ןנראו -- ו . 145 -- ןנדאו

 272.  רקובל 283% -- רקבב ₪86 ףַ.  ךידפה וך:.  יתייה
 1:8 -- התיה זו. יבגשזג 6. סונמו \ 74 97, 133 -- סונמ

 40. הרצ זי.

 18. יזע 74, 97, 156, 0- הרמזאו 16, קזותוס 15%. יכ
*. 
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 ןז. קירצ --ו . 191 =- קידצו הזה -- האר 72

 ןימיעפ 6. עשר 04.

 12. םכדא , 170-- םכדאל 40. | קידצל ,-
 =ביטפוש 35, 131, 148, 299: 274 -- כ ,%

 שי ;, 4

 1. הצנמל , 97,131. | תיחשת זָנָג- | החולשב 55+
 141,148, 206 ; קתותס סְק. | לואש -- ותימהל תמחה ת-רא לואש

 15- תרא \ 39, 20% -- ראא 2

 2. ינלצה 39: 74: 97 -- יניל'צה 113. | יחלא יביאמ -- יביאמ ינדא
 147 יביואמ 35: 42: 93: 72 1% 6 222: 245, 4 יהלא %

 48 -- הלא הוהי 42, 76,117 -- הוהי 3: 10, 140 145, 172, 01
 227,2ף1. - יממקתממ 2, 39: 40 2 80, 137.139.235: 259

 ימטוקתיממ 272 -- 'ממוקתממו 38. 74. 97.133. | ינבגשת 1

 פפ -- יניבגשת 224, 245 -- ינטלפת 5.
 3. ינליצה , 76, 274 -- ינלצה 39. | ילעופמ 35, , 1,462
 זָפ6 178,240. | ישנאמ 2, 46 -- שינאמו 259. | ינעשוה 38, 43+

 520 - ינ \, 6
 4. יכ , ד 4. הנה -- כנה 4 וכרא 131 -- !נא 4.

 ורגי 40, 227 -- ודוגי 97. | אלו 43- | יתעשפ 206. | אלו --ו,
 76. הוהי -- םכיהלא ג -- הלא 3-

 5- ןוצורי 1, 2: 4 30, 36: 37: 3%: 39: 40 42: 43: 73: 74, 76 0
 תת, פק: 90 עס דק, 12, 255 1 1 00

,227 ,220 ,22% ,224 ,220 ,210 ,217 ,206 ,102 ,170 ,168 6 

: 283 ,27% ,274 ,271,272 ,264 ,252,255 ,249 ,245 ,240 :235 :211 
 קוותס 130 4- וננביו 80, 142, 175, 283 --- רנ 10.18 4

 יתארקל . 76 --* . 133 -- 'ת \ 8. 1!ם. 2

 6. התאו -- ה ; 99. | הוה .73. | םביהלא -- םם ,4
 תואבצ לארשי יהלא < 76. | תרואבצ -- ב , 35 -- תואבצא
 יהלא -- םכיהלא 1. - השיקח 272. - דוקפל 35: 46 1
2469 ,240 ,276 ,222 ,210 ,102 ,188 ,97:121,131:149,1596 :74:93 

 259. | םביוגה -- ה ,178--.80. | ןחת לא 170. לא 4.

 146 19 -- לאו 30,ס3- = ןוחת 4: 3%, 38: 41, 74, 76. 80,907, 7
 118,126,111,133:1327. ה

 224, 228, 240, 252; 29, 260, 268 -- ןתת 166. | ידנוב

 156, 200, 240 -- ידגנ 9. ןוא ידגב 406 ךידגב 4 ןוא

 הלפ ,.

 7. ובשי ז0, 4,121,137, 17, 216, 249, 2. ובבסיו 2, 4,

75 52 ,117 ,82 ,80 .41 ,29 ,29 .17 

 216, 224, 227, 23%, 246, 261, 268 -- ובבובסיו ז. ריע , 0

 .-ריעה הנה 74. 97 -- ריע הנה 133 -- קממס ריעב -

 8. סס. ,139. | ןועיבי םכהיפב < 4, | תוברח 25 173--
 80.  םכהיתתפשב 2: 30, 73, 80, 94, 11, 111, 176,

 216,227:268. עמוש 35, 37: 43:73:74: 22
 156, 188, 206,220, 222,235, 240, 250, 250; קזותס 4

 9. 139,.60. התאו -- ה , ףמ. ]ום. 02. | ומל (טק.14 4.

 ףאעלת ךדדלה | כיוצר 20, 720087 7220 208

 10. 00. 139. - ווע 27, זק, 240 -- יזוע 153; תטמס 1%6--

 יזע 73:93:97: 133: 157 3: 06 171.245.  הרוששא
 142,156,188,12%. - םכיהלא -- ם 5.

 10,11. יהלא :יבגשמ , 0.
 1ן. 139,.00. | םכיהלא 30, 07, 290 -- איהלא 4



 56 זזאו 28 א 1

 : ריע ובבוסיו בלככ : הלס | טשק ינפמ ססונתהל
 16 לכאל ןועוני המה 1

 : וניליו ועבשי אל כא ךירידי ןוצלהו-ןעמל 7
 2 8 ! וננעו ךנימי העישוה

 ךדסח רקבל ןנראו ושדקב רבד םכיהלא 8 ק 1
 עב לב וה ב פככש הקלחא הזלעא

 ; יל רצ םכויב סונמו יי ו
 8 קררמזא ךילא יזע השמלה דעלב יל 9

 ; ידפח יהלא יבגשמ זכיהלא יכ ו
 ! יקקחמ הדוהי

 ל יצחר ריס באומ 10

 1 :דמלל דודל עכתכמ זרודע ןשוש לע חצנמל ילענ ךילשא זכודא לע
. 0 

 2 בשיו הבוצ עכרא תאו םכירהנ כרא תא ותוצהב : יעעורתה תשלפ ילע
 : ףלא רשע זכינש חלמ איגב זכודא תא ךיו באו רוצמ ריע ינלבוי ימ -

 77-77-77 ; שכודא דע ינחנ ימ
 3 ונתצרפ ונתחנז זכיהלא ונתחנז שכהלא התא אלה 12

 ! ונל בבושת תפנא ; וניתואבצב שכיהלא אצת אלו
 . התמצפ ץרא התשערה רצמ תרזע ונל הבה 13

 ו ! םכדא תעושת אושו
 5 ככ כל תה ליח השענ םכיהלאב 14

 : הלערת יי ונתיקשה : ונירצ סובי אוהו
 6 סנ ךיאריל התתנ

 שד בית ד ₪ 5 םיס ץ 1 ס א

 10. באמ 39,118.  םכדא 283.  ךלשא םכורא ילע ילענ < 2.
 זרשילפ וָנ1- | יעערתה 38, 80, 170,178, 224,284 -- ה 5

 121,168 --'עעורתא . ְּי

 נז. ימ 15--ימו 80 -- מא 36 --' [טק.186 נז. | ינליבוי 1,

1725 1, ,94117 2 :2 ,80 :43 :39 7 52 :20 :4 

4 .216 ,170,176,178,188 ,158 ,148,150,155,156 ,145 
,271 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,2%1 ,240 ,24% ,242 ,240 ,239 ,226 

 272: 274: 275, 283, 291, 1סס '1 ; קזגמס 42,139 -- ו 0

,214 ,210 ,205 ,204 ,204 ,175 :173 ,157,166 ,128 ,125 

 22%, 2ף0, 266, 270 -- ינליבי 17 19, 38, 40, 76, 82, 6

6 ; 286 ,284 ,268 ,21% ,227 ,210 ,208,217 ,192 ,144 ,141,142 

 2 -- ונליבוי 73 -- ינילבוי ריעל 4. רוצמ קעותס רוצבמ
 1 56 -- באומ 4 יניחנ 190 -- ינחנו 7. רע =- רוע ספ

 םכדא

 12, 0 התא , 217. 2%. ינתהנז 7. אצת

 םכיהלא , 117. | םכיהלא 2", 38.39: = ונתאבצב 89 -- וניתאבצב
2,,, ,94 932 ,92 ,82 ,80 ,73 ,41 ,39:40 :19 ,2 ,1 

0% ;252 ,21 250 ,224 ,222 ,216 ,210 ,102 ,178 ,172 ,150,171 

0, *-- 4 271 ,268 

 13. ונל -- אנל 150. | הרוע 73: 74: 97, 121. - רצמ קמוס
 רצמו 156 -- 7 5-5: [רעושת -- תררזוע 7:

 םכדאה 4.

 14. סובי . 74 97 -- ! . 76 -- םבוכי 133-- סוני 4. | ונירצ טס.
 18. 42-- ונימק 4. 39, 40, 80, 03, 117, 145. 156,158, 1 2%
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2 50 

 716. 60 תוק8ז4010ב6₪ 60ת1ת, 7--14 סטו /ג!800 108, 7 --

11. 
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4 ,216 ,201 ,198 ,188 ,132,156 :117 :97 :93 :76 :74 ,43 40 
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 74-- 1 6 יג. | הבישקהו לג -- הבשיקה 41 -- הניזאה

 יתליפת 1: 37: 43: 73: 74. 76,133: 170: 245: 2593 !סע06 131 -
 יתלפת לוקל 6.

 1. ץרא 259. | ףוטעב 93,217,222.  יבל , 216 --יחור
 רוצב -- צ קזנתס ע 99. | ינממ םכורי -- ינממורי 156. | ינממ , 2

 -- ונזכמ 148, קזנגס 4 יניחנת
 2:4. יל -- (6) -- רוצב 13 4

 4. התיה :4ז --יתיה 217,274. - יל -- נפמ יל 216. זוע
28 ,2%1 ,240 ,240 ,222 ,178 ,156,176 ,39,117.131 :25:26 

 -- זועמ 80 -- , 6. ביוא - ו . 37 -- בייוא 76 -- יבא

 5. הדוגא פל, ץו06טז 74. | ךילהאב 43:74:93: 97 6
 24%. - םםימלע 80,206. | ךתפב -- לצב 178. | ךיפנכ ---

 ךינפ זו.

 141. יבגשמ , 40 -- 1 17. | ידפה והלא , 155, 156 -- 6
 601,  םביהלא 206. | ודסח 178 -- יפחמ 6.
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 2. 00. 73- | ותצהב 2; 3, 19; 40, 67, 71, 80. ,9
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 260 -- ותוצחב 274, קעותוס 0. םכרא קפומס םכדא 2.

 קבירהנ , 274- הבצ 216 -- אבוצ םכודא תא , <

 תרא 188,2%. | םכדא 93 -- ךו םבודא 7. אי'נב -- א , 9
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 ךמע תא 80, (סו6 42. | ינתיקשה 74,97 -- םבתיקשה 016 4 --
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-249 
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 ףְד 131,133,188: קמתמס 80 -- ינינע| 227, קתותס 108, 201 -

 יננעו 102: 35: 36: 37: 89: 92, 91, 121,128,1ָבד, 14,142
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 8. םביהלא -- םכ , 170. | ושדוקב 245. | הזלעא , 216 -- הזולעא
6 ,21% ,206 ,149,188 ,118,126 7% ,52 ,80 ,41 ;42 ,40 :35 :4 

 240, 240: 252, 2543 ץזותוס 156 -- ה ,6. הקלחאו 43 -- ה

 38. - קמעו ;76 --ו, 201. - תוכס (טק.14 130 -- | , 200
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 בבושתו 4 --ו
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 שיא לע ותתוהת הנא דע 4
 שככלכ וחצרה
 : היוחדה רדג יוטנ ריקכ

 וצעי ותאשמ ךא 8
 בזכ וצרי חידהל
 ! הלפ וללקי שכברקבו וכרבי ויפב

 ישפנ ימוד שכיהלאל ךא 6
 ! יתוקת ונממ יכ

 יתעושיו ירוצ אוה ךא 7
 ! טומא אל יבגשמ

 ידובכו יעשי שכיהלא לע 8

 ! םםיהלאב יסחמ יזע רוצ
 זכע תע לכב וב וחטב 9

 קככבבל וינפל וכפש

 ונל הפחמ שכיהלא

 םפדא ינב לבה ךא זס
 זכינזאמב שיא ינב בזכ
 ! דחי לבהמ המה תולעל

 -  קשעב וחטבת לא 0
 ליח ולבהת לא לזגבו
 ! בל ותישת לא בוני יכ

 זכיהלא רבד תחא 5

 יתעמש וז סכיתש

 ! שכיהלאל זע יכ

 דפח ינדא ךלו /
 ! והשעמכ שיאל סכלשת התא יפ

 ! הלפ |

 1 עפ ₪ יי

 : : דודל זרניגנ לע חצנמל

 , יתנר כיהלא העמש
 ! יתלפת הבישקה
 3 ארקא ךילא ץראה הצקמ
 רוצב יבל ףטעב

 ! ינחנת ינממ זכורי

 4 יל הסחמ תייה יכ
 ו ! ביוא ינפמ זע לדגמ

 5 עכימלוע ךלהאב הרוגא
 :! הלס ךיפנכ רתסב הפסחא

 6 ירדנל תעמש שיּהלא התא יכ
 ! ךמש יארי תשרי תתנ

 7 ףיסות ךלמ ימי לע זםימי

 ! רודנר המכ ריתונש

 8 םכיהלא ינפל םכלוע בשי
 ! והרצני ןמ תמאו דפח
 9 דעל ךמש הרמזא ןכ
 ! זכוי םכו' ירדנ ימלשל

 /- תופי

 1 : דודל רומזמ ןותודי לע חצנמל

 2 הימוד שכיהלא לא ךא

 : יתעושי ונממ ישפנ
 2 . יתעושיו ירוצ אוה ךא
 ! הבר טומא אל יבגשמ

 ה ד ו  ק 0 סי מופ

224 6 ,204 ,178,102 ,157 ,156 ,159 ,142 :82,137 :76 :43 40 

 228, 235, 240, 242: 245: 250, 250: 271, 274, 283, 21 ; (סזז6 2
 -- הימוד 73: 74. 97,133 -- הימד ג? -- קנממס םכימוד

 ונממ -- ו , 268 -- ינממ 1. יתווקת 37 =- ו ;, 4.

 7. רוצ 245. - יתעשו 40. - אל 4. טמא 4
 8. לע ;76.  ידבכו 30,131,240: רוצו 30. יוע 82,1%6--

 יועמ 117. יפחמו 1, 29: 74: 97: 160, 242, 0 251 ; םגמס

 םביהלאב יפחמ יזע -- טומא אל יבגשמ יתעושיו 55.
 פיבקו תע ןודסב ו בע בס = ולס

 206, 1076 7. הפחמ -- ה ,\ אם. 115. 14

 10. ךאא 3. | 'נב 1%-- לכ 1. | ינב בזכ םכדא 515 2
 םכינזאמב --1,147. = תולעל -- ו , 208-- תולעל ינב 4 -- תולעל אל

 268. | המה -- המח 272-  לכהמ (סת6 14

 11. וחטבת , 157 --.121. - קשועב 5,37,בז,56 2
 240. ולהבת < 4, 35: 93 5%. בוני קזונתגוס בוננ

 12. רביד קזנתס 35 -- יתרבד 4. םכיהלא עגג 80. | ונעמש

 29: 99: 145: 156: 170, 192: 217 תזה. 255; 602, 60 2 ; תטמס ל

 187 -- ה ת.ז 6. - ב 218 224. וע 9 40
 2ף1 -- 07866 דוע

 12. ינדא --ינדא הוהי 2 --- ההוהי 19, 38, 39: 42 77

2 ,178,217 ,170 ,166 ,108 ,156 :151 :137 ,131,112 ,110 ,118 

 22%, 227, 228, 2ף0, 261, 255, 0, התא -- ה \ 208 -- התאא

 לכ והסעמכ קוגגתבס

 ובפש -- טפש-
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 1. 171,222,.008.  רומזמ ,. דודל,157.  הדוהי ץראב 245%

 2. ילא -- ילא התא 206 -- ילאל 4.
 םכיהלא 80 -- \ 239 6

 -- ה ק.עג 74-
 1סעז6פ 82 ; תטתחס 4

 קטחוס 11-

 התא 58 48 -- התא
 ךירחשא 35: 36, 158 -- ךורשיא 6

 ל ץראב -- ץראכ 301, 142 ;
 היצ 02.18 24% -- הייצ 76 -- הוצ

 ףייעו 40, 76 ; קזוותס 80 -- הפיעו סְק, 133 ; קזומוס

 249. - ילב 915 74 -- קזוומס ילכ 80. | םכימ ,-
 3. ןכ --'כ 76. שדוקב 8 ךיתיזח 1,119: 30 35: 5%

 37: 38: 39: 40 41, 42: 43, 74 76, 80, 92, 93, 94: 97. 99. וו
 1ו8,110,126,128, 131, 133, 142, 144, 147. 2

,208 ,200 ,201 ,176,192 2 ,158,168,170,172 ,157 ,156 

4 ,251 ,250 ,249 ,245 ,227 ,226 ,224 ,222 ,210 ,216,217 ,21% 
5% ,274 ,272 ,271 ,270 ,208 ,200 ,264 ,260 ,259 ,25% :254 :253 

 279, 284, 664; קזוותס 141 ; (סז6 82 -- ךיתיחאו 7. ךווע

 6. יתעמש 133, םוגמס 74.97. - התתנ 1%
 178, 224, 24 : קנס 141 ; [סח6 20. | תשורי 1, 40, 17: 30 12
 73:74:76: 97:117.119,121,1נ33:150,158,176:,1, 178, 60

 227, 228, 240, 24%, 21, 253, 259, -. יארי קזומס הארי 9
 =- (סע6 םכארךי ו

 6,7. ךלמ - - (7) - - ירדנל 515 1.

 7. ףיפות -- ו . 229 -- \ 38 -- ת [טק.ג5 73.  תנש 00

-- 2%2 ,2%0 ,235 ,210 ,208 ,168 ,155 ,150 ,111 ,121 ,80 :73 ,40 

 ךיתונש 24%. - ומכ [0ק.145 3 --'מיכ קתתס 156. | רוד 1 2

1017 ,100 ,99 ,97 ,82 ,80 ,76 :74 :42.73 :39 :3% :17 :35 :10 
 נו ודק 312,160, ל2, 168

2 ,251 ,240 ,246 ,240 ,227 ,224 ,222 ,216 ,215 ,206,210 ,102 

201 ,280 ,284 ,281 ,275 ,274 ,272 ,271 ,267 ,264 ,200 253 

 664: קזומס 2,141. | רדו 19,330, 31: 25, 10, 40 67 4

 100, 10ז, 102,128,110, 137, 144,148, 160, 107,166 2

,226 ,224 ,220 ,210 ,214,217 ,210 ,208 ,20% ,204 ,203 ,17% 
.+ ,1001 ,4 271 ,270 ,268 ,266 ,260 ,242 .235 

 8. םבלוע -- םכלוע רודו 76 -- םבלועל 39 -- םכלוע יהלא 4.
 ינפל 06 ינפ לע 73. | והנירצני 97, 134 -- והורצני 37, 389, 2
 92, 121, 158, 228 -- והנרצני 39: 42: 73: 93, 145,166 -- והארצני

 74 -- קמפוס והורצי 156 -- הורצני
 9. ןכ --יכ 3%, קנגמס 1 בו יניטס עג

 1. 00. , 171,222. - הצנמל | 7,131,131. | ןותודי לע --
 ןותודיל 27, ךסס ; קונומס 224; םטמס 201. | ןתדי 206 -- ןותדי 4

 176, 178, 216 -- ןתודי 2, 20 -- ןודודי 7. י

 2. לא . 170, 206,274. - םכיהלא לא -- םכיהלאל 148, 2%0 --
 םכילא 40. | הימד 4,76,117,192, 235, 271 44 -- הי טק. 4

 ינממ 35, קמתס 139: םטת6 206 -- ונממ יכ 40,92. | יתעושי --
 יתוקת 4. (20תג. 2, 2 ; ץ1866 7.

 2. יתעשיו ₪. םמא 4. הבר \ 39 -- רחא

 4. אנא 10,170 ; קתגתס 260. ותתהת 38.73, 74, 80 7

 -- והתוהת 76. | וחצרת טק. 188 74 -- חצחרת ףָּג- | םככלוכ
 38: 74. 76. 97,111: 133, 170, 240 -- םבלוכ 248. = רקיב 53

 קזותוס 80 ; [סע066 40 ; 0106000 1 רם סת כ 117.08 םםיוחדה

 99 -- היוחדה התה 7.
 %. חידה קזוומס 14

 205. ללקי -
6. 0 

 ויפב 988 148 --םבהיפב 39,76. | ונכרבי

 םכיהלאל -- םביהלא לא 1. יסד 9

4% 
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 ברח יד לע והריגי 11

 : ויהי שכילעש תנמ

 שיהלאב חמשי ךלמהו 12
 וב עבשנה לכ ללהתי

 ! רקש ירבוד יפ רכסי יכ

 ₪ זץ

 : דודל רומזמ חצנמל 1

 יחישב ילוק שכיהלא עמש 2
 ! ייח רצת ביוא דחפמ

 זכיערמ דוסמ ינריתסת 2
 ! ןוא ילעפ תשגרמ

 זכנושל ברחכ וננש רשא 4
 ? רט רבה .םבצח רכרד

 סכת םכירתסמב תוריל 5

 : וארי אלו והרי שכאתפ
 ער רבד ומל וקזחי 6

 סכישקומ ןומטל ורפסי
 : ומל הארי ימ ורמא

 שפחמ שפח ונמת תלוע ושפחי 7

 ! קמע בלו שיא ברקו

 7 7 268 2 שא
 ז - ! הדוח רבדמב ותויהב דודל רומזמ

 2 ךרחשא התא ילא םכיהלא
 ישפנ ךל האמצ
 ירשב ךל המכ

 : שימ ילב ףיעו היצ ץראב
 1 ךחיזח שדקב ןכ
 : ךדובכו ךזע תוארל
 4 טכייחמ ךדפח בוט יכ
 ! ךנוחבשי יתפש
 ס ייחב ךכרבא ןכ
 : יפכ אשא ךמשב

 6 ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ

 : יפ ללהי תוננר יתפשו
 7 יעוצי לע ךיתרכז כא
 : ךב הגהא תורמשאב
 9 יל התרזע תייה יכ
 : ןנרא ךיפנכ לצבו
 9 ךירחא ישפנ הקבד
 : ךנימי הכמת יב

 10 ישפנ ושקבי האושל המהו

 ; ץראה תויתחתב ואבי

 שיבת תיז ים

 249, 252, 266, 268, 10077 --' , 74,97. | םבאתפ םבת , 6.

 תכואתפ 4, 17, 30: 35: 37, 41: 43: 74+ 7
.2 ,272 ,264 ,260 ,259 ,250 ,240 ,245 :210 ,216 ,215 ,188 156 

 והורוי 1: 4, 39: 40, 73. 74: 93; 97: 121, 133, 156,170, 1 0
 246, 251, 259--והר" 35: 42, 76, 80 94, ,,,,5

 176, 178,188, 228, 215, 250, 284 -- והורי 216, 227,664. | אלו

 --ו 439.  וארי 37: 39: 43: 74:76: 97: 125: 133,192, 216,
 24% -- 3 \ 36 -- הארי 206 -- וא אר"

 6. וזמל תטתס ונל 1. וקיחי ער רבד ומל ₪ .11- ןמטל

 1'1,38,142,168,210,215,270,288, 280; קזנמס 141.  םבישקומ

 1טק.188 130 -- ) \ 38, 40, 73, 80, סב, 173, 176 ,%.

 7. שפחי 166--י. 39:73. | תולוע 4, 35, 37 1
 פר, 121,111,133:148, 153, 156, 158, 188, 206, 217, 226, 21.

 240, 255, 259, 272,274 קזומס 82,119-- תולע 6
19 ,239 ,23% ,224 ,210 ,21% ,208 ,118.12%,172,175 ,117 ,97 

 270 ; קומס 3 -- 3 \ 36, 80, 227 -- תולועה 216 -- ל)
 141.  ונמת ,\ 235 --ונמט 17; 36, 37: 39: 43:74: 76. 12

64 .260 ,253 ,240 ,230 ,228 ,206 ,188 ,170 ,156 ,153 :145 :133 

6 ;379 :371 ,132 ,300 ,44 283 ,272 ,\/ 271 ,267 ,2 264 ,4 264 
 418: 474: 528: 545: 570, 590, 606, 607, 623, 626, 640, 604; קזננתס

 249, 160, 2523 10186 1, 10, 117,125, 210, 254, 130, 500, 520 ג

 תטתס 157,168, 224, 423, 562, 591 -- ה [גק. 140 110,171,214ש |

 475: 598: 571: 579: 587 -- !נמא 73 -- וכמת 25%. | ושפח %.

 שפוחמ 40: 73: 74: 97,131, 133, 156, 170, 206 -- ספחמ

 ברק 76. | בלו . 80,170 -- . 35. | קומע 1, 2, 5: 4.10. 5 5%

6+ .99 ,97 .94 .76 .74 :73 :39 
,7 ,222,224 ,)21 ,216 ,210 ,206 ,20% ,188 ,178 ,176 ,172 ,170 

 228, 245, 21, 250, 268 ; קזותס :ז7 04

 8. םכרוי 1, 35: 39: 41: 74: 93, 97.2,

 240,251, 271, 275,284: קוותס 4,82,11,וָגפ -- םכאריו 8.
 םכיהולא ףָ-- | םבואתפ 4, 17, 30, 31, 35: 36. 46

5%,+,,,, 130 ,119,128 ,118 ,102 :99 942 932 

0 ,205 ,204 ,201 ,192 ,156,157,166,168,170,175 ,150 

250 ,262,2%3,2%4 ,20 .240 ,242 .240 .219 ,220 ,216,226 ,215 
.81 ,86 ,28% ,284 ,279 ,274 ,272 ,4 271 ,268 ,266 ,264 ,260 

 200 17. | םכתכמ 1. 4. 19: 37: 39: 40; 42, 80, 02, )4, 110, 121,

-- 601 ,1 100 ,24.9 ,235 ,227 ,208 ,192 ,188 ,168 ,160 ,158 ,131 

 ת טק. %-

 9. והולשכיו 22% -- כ , 3% -- והלשכיו 37, 92, 111, 188, 224 -
 ןהולישכיו 3, 17: 31: 36, 38. 41: 42, 43: 74, 89 0, 109, 2

210 ,203 ,168,171 ,17 ,150 ,144 ,142 ,129 ,133 :130 
 227, 211, 242, 300 ; קזגותס 128 -- ולישכיו :70,2%5. | םכנושל ,
 76--1 439.  ודדנתי 1.2, 17, 16, 18, 19, 40, 41, 42, 42: 67, 2

 94, 100, 102, 117, 118. 141) 137, 141ו 142, 144, 149: 155, 6

 111,142,156,12%. - ךדבכו 36, 39, 82 -- ךידבכו 1.
 4. .בומ יב 15 80.  יתפשו 43 --יתפש יתנפצ 76. | ךונחבשי <

 פד ו
 5. ךכרבא -- כ , 224 -- הכרבא 175.  לוחב 208. | ךמשכ 7

 --- ךנשבו 38, 93 -- ךמשלו 4.
 6. ןשדה !ס6 255.  ךשפנ 4. תפשו תו
 7. טבא -- יכ 43- רמשאב 39, 39, 206,217, 24% -- ש ,7

 --- ז-רורומשאב 1: 4: 37: 40, 42, 43, 70, 118,121, , 4
 709 198, 222, 227,219: 240, 2503 קחפס 139 -- תררומשאב 20

5 ,73,131 

 8, 'ּכ -- [0ק.3 2

 70133- ךפנכ 255-
 ף. ךרחא 274 -- רחא 38. יב --יכ קוותס 07,131, 5.

 10. אושל 25- ושקבי == 2 ישפנ , 24% -- קזוזוס
 ךשפנ 13- ואוב' 35: 16, 117, 131, 248, 260, 204, 271,

 27%: 275: 291- אובי 4 תרויתחתל 111--

 220 ץרא 19: 72 82: 02; )3, 101, 118, 111, 145, 210 2
 21 6 224, 255: 259 5 10776 128 -- ץראא 5.

 1ג. והרגי 17. 22: 274 -- והוריני 6 37: 39: 42: 74: 79 2

 70 216, 217, 245 : 10166 723,133 -- והורג" 25 5.

 םבילעוש 1, 2, 4:19: 39: 35: 36: 37: 38. 39: 40, 41,425, 74
 80, 93: 04 97. ו, ,,,,,

155,156,1572168,170.172.176,178188 
2 :250 .253 ,251 ,24.0 .240 ,219 ,235 ,229 7 ,226 ,22% ,220 

 270, 271, 274: 275: 279: 283, 284, 280, 6: קוותס 82, 4
 12, ץםיחלאב , 147 -- הוחיב 142 -- םביהלאב ויחי 76. | לכ --
 פכ ךלמה 80. | עבשנה -- עמשנה 245. | *כ,102,228. רבסי
 10 קוס 99 -- רכשי 92,300. | ירבד 1,2, 3, 37:40: 43: 23
,5 .97 ,93 ,92 .82 ,80 ,76 :74 
216,207 ,179102 ,76) 52 /,158,170,172 ,155 ,148 

-939 :245 :240 :239 ;211 

 התיה 117,129, 150,188. | זררזע

 1. סת. , 171, 2 חצנמל , 1

 2. ילוק , 38 -- 'לוקב 216. | יחישב , 145,215. = דחפמ -- דנפמ

 24%. בוא 55 01--1.1489 רוצח 53 4%
 178, 210, 42 228, 230, 268, 271 2, 272, 274 ןו1תגס 139 -

 רכות 6 ייח -- יננה 6-
 3. ונריתפת 206 --ינתיתפת 268. .דסמ 86 -- דוצמ 37, קזותוס 2.
 שכיעירמ 246. = ןוא ילעפ תשגרמ 98 ףפ. | ילעופ 1, 37,76, 10

,9 ,251 .245 ,156 ,150 :133 ,117,118,126,131 
 4. ברחב 25 1סע66 18 : תוגתס 156 ; ץ106(טע 76

 29. | םפציה 117,142, 245 7- םםיצח -
 5. תריל 2,117,109: 11, 46, 379 89. 10 ו

4 ,231 ,227 ,220 ,21 ,210 ,208 ,204 20 ,168 166 ,157 ,150 

 קוזה. - 54.

 םכנשל



 אש 459

 : ואבי רשב לכ ךידע הלפה עמש 3
 ינמ ורבג תנוע .יהבדז /

 : שכרפכת התא וניעשפ
 ךירצח ןכשי ברקהו רחבת ירשא 5

 : ךלכיה שחק ךתיב בוטב העבשנ
 ונעשי הלא וננעת קדצב תוארונ 6

 : סכיקחר כיו ץרא יוצק לכ חטבמ
 ! הרובגב רזאנ וחכב םכירה ןיכמ
 זכימי ןואש חיבשמ
 ; שכימאל ןומהו שכהילג ןואש

 ךיתתואמ תוצק יבשי וארייו 9
 : ןינרת ברעו רקב יאצומ

 תבר הקקשתו ץראה תדקפ 10
 זכימ אלמ שיהלא גלפ הנרשעת
 : הנכה ןכ יכ זםנגד ןיכת

0 4 

 זאזט 28 כ ₪.

 8 ץח זכיהלא כריו
 ! טכתוכמ ויה שכאתפ
 9 שכנושל ומילע והלישכיו
 ! שכב האר לכ ודדונתי

 זס שכדא לכ וארייו
 וכיהלא לעפ ורדיגיו
 : וליכשה והשעמו

 1 וב הפחו הוהיב קידצ חמשי

 | : בל ירשי לכ וללהתיו

 צי עו

 1 ; ריש דודל רומזמ חצנמל

 2 ןויצב םכיהלא הלהת הימד ךל
 9ירדג בלשי ךלו

 צל גה נז תעס 0 א 4.

,259 0 ,245 ,216 ,206 ,102 ,169 ,155,158 ,150 ,131,142 
 272, 274 -- וניעסי 2 הטבמו 06 131 -- וחטביו 1

 לב --כ (טק.140. 1. | ביו -- םכ קונוס * 7 תכיקוחר 1, 4,

 17,192: 39 35: 36: 18: 40: 41: 42:43:73: 74. 93:94, 97, סז ,1ג 5
 ז21,וב0,וָבוי בב, 130,141,148,150ג 156,156, 157,172, 1

:215 226 ,20 ,216,217 ,208,210 ,200 ,201 ,188,192 ,178 

271 ,270 ,268 ,250 ,253 :231 :240 :245 ,240 

 7. ₪0. 8. | םכירה ןיכמ / 133.  וחוכב 76, קוס 1ו--=

 וחככ קצנגס 2: רזאנ -- ז ץקמתס ד 24

 8 חבשמ 74, 97,133 -- חיגנשמ קעותס 80 ; 86 3%- םבימי

 ןואש \ 73:74,97: 133.156. | ןואש 2"--ןואשה 38.  םכימואל 50

 38: 39: 42: 73: 74: 97, 117:131,133: 240,245, 678 ; קתותס 1

 9. ואריו 2: 30, 74, 80; 02, 148, 201, 6 215: 240, 2%1 --ארויו

 97. = יבשי (טק.185 82 -- יבשוי 35: 41: 429, 11 ז 6

 245,678. - תווצק 4:35: 37: 39: 42 41.76.92. 93.94.12,
 148, 158,175, 210, 215, 222, 220, 2%0, 678; קעותוס 82 -- תוצק

 ץראה 38.  ךיתתאמ 4, 46, 37, 80, 110 5% 113.173:216,6

 224, 227, 21%, 245, 251, 271 44 -- ךיתותואמ 35: 38, 2, 43: 2

272759 :272 ,1 ,.141,148,156,178,192.240 ,97,118 :93 

 279 283, 284, 286, 201, 678: 106 139 --ךיתותא 170 --ךיתותאמ

 39: 40, 117,210. | יאצמ 36, 37, 80, 126,131, 155, 216, 24%--

 ואצומ קזמס 133. - ברעו רקב 0.146 גל -- רקבו ברע 19-
 רקוב . ןנרת 117,176, 201, 206,216,

 10. התדקפ :31:235 ;: קתנמס 1. היקקושתו 4, 40 4

.240 ,231 4 210 ,201 ,188 ,172 ,148,160 ,141 ,131 :99 

 249. 252: 259, 678 : !סצ6 82 -- הקקושתו 1: 35: 7 2, 416

,270 (20 ,23% ,226 ,216 ,102,206 ,142,156 ,117,118,110,121 
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 -- תרשבכב 80 -- תורשכב 46, 208, 238 -- תרשוכב 224 -- א תיִב

 תורשוכב 1.  ךא---ףא 93, 2199 227, 228 ; קזוחס 22%.  םכיררס

 4 37: 39: 40, 76, 178, 2ף1 -- םכ , חם. ]1ם. 92--- ם קזווהס ע וגו.

 ינכש 76, 106 601 -- ונחכש 4 -- כש טק. זג6 5 -- כ 6 ב
 158. - החיחס 2:4. .

4% 

 18. םבא , 206 -- (טק.12. 110--'כ קמתממס 240.  יתאר

 יבילב 1,346. | אלו 23%. | ינדא -- הוהי 4, 40, 38, 39: 40 2

 סב, 118,156, 178, 215 251, 259 -- ינדא םכיהלא 125 -- םכיהלא

.147 :133 .97 :74 :73 
 19. עמש -- שמש 25%. | םכיהלא , 224 -- םביהלא הוהי 6.
 בשקה 4,133, 148 -- בישקהו 222. | לוק 9. | יתליפת 5

 73:74: 76.97.117,131:133. 24%: קתתס
 20. ךורב -- ךורב יתאמ ורסחו גג. | םכיהלא -- הוהי -

 ריפה , 42,128.  יתליפת 37: 43: 73, 74, 97, 131, 240, 24 43
 קונתוס 38 -- ותליפת ָגָב, קונוס 117 -- ותלפת 2, (0106 128 --

 ,157.  ודסחו יתלפת -- ותמאו ודפח 40. = יתיאמ 2.

1 

 כ 0 222.5 תצומל 7.13. 113.218.  תונמנב ריש
 רומזמ < 97,133 : קננתסס 4. תוינב -

92 ,117,118 ,94 ,93 ,92 :89 :74 :73 :43 :42 ,40 ,18 
210 ,206 ,178 ,176 ,173 ,166,172 ,156 1552 ,141,142,148 

2601 :250 ,251 ,252 ,251 ,24% ,240 ,211 ,227,228 ,224 ,217 
 271, 272: 274, 275: 279: 283, 284,286, 201,050; קונחס 82-- \

 26. = ריש -- ריש דיודל 89 -- דודל 4.
 2. וננוחי 37 -- ונינוחי 74. 97, 131; 133 -- ונינחי 43: 71, 00-
 וניכרביו 17: 74, 80; 97: 133; 158 -- וכרביו קענתתס . ראיו 8
 הר רו םלג קהת 12 -- אי 137 -- יי (טק נג 74. ךמנפ 7

 112, 1016 4. ונתא --יתא 4.
 3. ךכרד ץראב טק. 14 ךיכרד 73, 142, 188, 713
 -- וכרד פל, קמתתס 74. | לכב ,156. | םכיוגה 74, 97. | ךתעושי
 טו 73 -- ךיתעושי 35: 97: 133: 148, 217, 245, 284, 377 -- ךת ,

 19--י טק. ב

 4. סת. , 40. | ךודוי 1%-- ךד 30 1 +, 6
 .-ילככ ךודוי 76- דוקו 2--- ךדוי ד

 בלוכ 37: 39: 43: 73: 74: 97: 133, 156: 245 : קז1ותס 80, 1. ְ
 ף. 00. 42. וחמשו קתנתס 4. םכימאל , 36 -- םכימואל
 2392 43: 74: 93:97: 133:156. 240: קתתמס ג17--א [טק.ז8 4

 יב --'ב 128.  טופשת 35,706, 92, 118, 148,188, 222,218, 5-
 רושימב 4, 43, 156, 188, 201 -- רושימ 1, 1.17, 10: 30, 55: 6 73

0% ,,,, 99 :94 :92 ;76 :73 :41 :39 :38 
 ד 5%, 172: 176. 2 200, 208, 210, 216, 216, 217, 220 2
250 ,252 ,2%0 ,249 .245 ,240,242 ,238 ,225,236 ,227 ,220 ,22% 

 259, 260, 264, 268, 270, 271,272, 274,275, 29 קזומס 82 --
 רושמ 74, 97, םכיזכואלו 38, 74: 97, 2

 141,133,156, 240-- םכ .35, 268.  םכחנת ץראב ק.14-
 ץראב , 6- הלס םכחנת , 2.

 6. 01. , 2. וו ל ו,

 םבימע 1%-- םבימע א 99. | םכימע ךודוי םביהלא , 7.
 38: 43: 73: 74 97: 133:156, 224: 24% -- םכיהלא 1.

 7. 00. 119. הלובי הנתנ ץרא (טק.ע4 128.  הלבי קזוומס
 12 וניכרבי 30, 37: 43: 74, 80, 97, 133, 6. ןניהלא - לו

 238 -- וניחלאו
 7, 8. םביהלא .ונכרבי : וניהלא , 7-

 8. ונכרבי , 76 -- וניכרבי 30, 37: 43, 74, 80, 97; 117.133: 5.
 כיהלא , 76, 215 -- וניהלא 38. = ואריו 1, 38, 39, 40, 41: 74

 ד, 117. 9 156, 18, 201, 221; 235, 99

 םבלוב



 2 1. ז.אע 1 2.5 4 יפו.

 ַז : ריש רומזמ דודל חצנמל שכיהלא ףינת תובדנ שכשג 10
 ו ה ! התננוכ התא האלנו ךתלחנ

 2 ויביוא וצופי שכיהלא כוקי הב ובשי ךתיח /

 : וינפמ ויאנשמ וסוניו ינעל ךתבוטב ץיכת
 2 ףדנת ןשע ףדנהכ ,

 שא ינפמ גנוד סמהכ רמא ןתי ינדא ! שיהלא 12

 : םכיהלא :ינפמ .םכיעשר ודבאי ה
 4 וצלעי וחמשי םיקידצו ןודדי ןודד' תואבצ יכלמ 1

 : החמשב ושישיו םכיהלא ינפל : ללש קלחת תיב תונו
 שכיתפש ןיב ןובכשת כא 14

 ףסכב הפחנ הנוי יפנכ

 ! ץורח קרקריב היתורבאו

 םכיכלמ ידש שרפב 6
 1 ןומלצב גלשת הב

 ןשב- רה שכיהלא רה 16

 ושב יףה .םיננבו רה

 םכיננבג שכירה ןודצרת המל 7

 ותבשל שיהלא דמח רהה

 ! חצנל ןכשי קדוהי ףא

 םכיתבר כיהלא בכר 18

 ןאנש יפלא

 : שדקב יניס שכב ינדא
 יבש .תיבש שכורמל תילע 19

 5 ומש ורמז .שכיהלאל וריש
 תוברעב .בכרל ולס

 : וינפל וזלעו ומש היב

 6 תונמלא ןידו שכימותי יבא
 ! ושדק ןועמב שיהלא
 7 התיב .שכידיחי בישומ פכיהלא
 תורשוכב סשכיריפא איצומ

 +: החיחצ ונכש םשיררופ ךא

 8 ךמע ינפל ךתאצב זםכיהלא
 + !הלפ ןומישיב ךדעצב
 9 ופטנ שכימש ףא השער ץרא
 יניס הז שכיהלא ינפמ
 : לארשי יהלא םיהלא ינפמ

 טה גג ₪ 6 זס

8 ,227 ,26 ,224 ,222 ,220 ,216 ,215 ,206 ,102 188 ,178 ,176 

 240, 245: 249: 253: 259, 260, 268, 508 --- ינונבב תם. [זם, 6

 16,17. םכיננבג - - - - רה ,

 17. ןודצרת -- ןודערת דג. | ירה -- רה 7. =בינונפה ד

 4, 30: 35: 38: 39: 45. 42: 43: 73: 74, 76, 80, 02, ד 101, זק
8% .176 9,172 .148,166 ,117,142 ,111,113 ,125 ,110,121 

; 260 ,2%1 :249 ,240 ,220 ,222 ,216 ,216 ,206 ,102 ,188 

 עתממס 1. רהה 168. > םביהלא -- הוהי 2. = הוהי -- ינדא 4

 253, 260,118. - ןוכשי 35. 38. 44, +, 7%
 222,208 ; קזומס 1:41 -- ןוכשל 1. חצנל , 42 -- חטבל 7%

 158 -- ה טק.145 74 -- צנ טק.140 130 --1 06 ב זו.

 18. םבייתוביר 97, קזומס 74 -- םכיתוביר 30 5 24) ---

 םכייתובר 36 -- םביתביר 43 -- םכיתובר 1: 35: 39: 40 1 22

 93:94,117,1ו89.ז1ס,וָבוג1נ3,142.149,150,156,156,188, 2)

 216,217, 222, 22%, 227,252, 253,284, 650: קמתס 1.

 םכאנש 4 ינדא -- ינדא הוהי 1ֶדּג -- ינדא והי 220 -- הוהי 1,

2% /,133,156,1989 ,97,125 :39.40,42,74 :4 

 249,255. | 'ס םבב 1טע,14 ג -- סכ 17 -- םב ףפ -- םבכ 0

 -- ב 0ק.זג0 82. לע 121 -- כ קנס ע 14 שדוקב 6

35: 37.117.111: 224 9- 
 19. תיבש -- יתבש 6 446. | יבש -- תיבש 4. תחקל --

 ת \ 38. | םכדאב -- ב !טק.185 245 -- טק. 35 409. - ףא 0

 39: 42: 157. 249: ץמוממס 598 --ךא 37 -- ף 0. 748 זו.
 םכיררס 3: 4: 39: 40: 43, 73, 76, 50 ,,278
 222, 224, 242, 250, 268 -- םביררוס 499- | ןובשל 5:5 4, 92

 97,131,137,148,156, 176,192.  םביהלא הי, 42. הי -- הוהי

 43 --' 0.230 228 --הי םכיהלא 519. | םםיהלא - - - תאו ול

 20. ךורב 515 148. | ינדא -- הוהי 3: 4, 17, 10 5% 39: 40 2,

7,,,,,,,, .118 ,97.10 :93 :74 :73 :43 
4% 206,210 ,201,203 ,176,108 ,153,156,158,160 ,148 

 245, 249, 250, 255, 118, 601 -- ינדא הוהי 140.  םכוי םכוי נע.

 4. 110. סומעי 35; 38: 39: 43: 74, 97,131, 156,245. לאה --
 לאה םביהלא 240---לאה עשי ָסָג -- לאה םבוידפו עשי 142 -- לאח

 74. וניתעושי 1.17: 30. 35: 36: 37: 39: 40, 41, 43: 92: 93: 7

 זו8,121,131,131,170, 203, 216, 217, 2106 240, 240,

 260, 284 -- זעו ונתעושי 157 --וניתרזעו ונתעושי 86 -- יתעושי 76

 -- וניתרזעו וניתעושי ונתעושי ;

 21. לא \ 38: 39: 45 73: 74. 92, 97, 148, 153, 180, 224, 245,
 598. | זרועשמל 86, ג -- תרועשומל ומ 76 -- תרעשומל 1.
 הוהילו -- םכיהלאלו 35,158, 227. | ינדא -- וניהלא 48 -- םכיהלא

 245 -- הוהי 158, 227 -- ד סא ב 117. | רומלו 74, 2

 24%. | תאצת 80 -- תואצת 1, 80, 102, 144, 169, 20, 210 4

 4סס '1, 309, 336 -- תאצות 3.

 ד

 אנו

 ינועל 39 -- יניעל

 8. ךיהלא קומס 128. | ךתאצב 98 35 -- ךתאצמ 06 2 -
 ךתאצב 157. ינפל ,. 74. 95, 97, 133 -- עשיל 102. = ךימע 7,
 נלס.  ךדעסב 37,131 --צ !0ק.145 2. ןומישב 46

 -- ו . 39:76, 157, 208 -- |ומישאב
 ף. ץרא -- ץרא םכיהלא 1.

 156, 222, 225, 251, 1 (6[0 172, 208 | [₪ק. 18. 4
 תכימש -- םכיהלא - ינפמ -- 1 \ %- םביהלא 1% 3

 -- םביהלא הוהי 39. | םכיהלא - - הז , 166.  יניס הז , 9.
 גס 148.  םביהלא 2"-- הוהי 153 -- םכיהלא הוהי 7.

 לארשי , 1
 גס. האלנ 17 -- ה ,זסז. התא תק. 4

 ה 129, 111,148,152,156, 216, 20

 נז, 000. 178.  ךתייה 29240, 425 5.
 ךתבוט ףְל -- ו ; 850 -- ךתבוטמ קוותוס 7.

5 
 12. ינדא \ 133, 129 -- הוהי 39, 40, 111, 153, 158, 170, 26% --
 ינדא הוהי 178 -- םכיהלא 97 -- ינד טק. 4 ןתי -- רופסי

 27. רמוא 35: 43: 73: 74:76: 97,131: 133: 148, 156,188,
 2210. תרשבמה 80, 220,

 14. יכאלמ 39, 76, 80, 3, 118, 141, 145, 147 תוגזק. 156, 4
 245: 249: 309,650 2 : קנס 4,201. | תאבצ 80. | ןודדי 1%--

 ןודודי 4: 30, 35: 38: 39: 40: 43: 73: 74. 76: 92, 93: 97.
,222 ,200 ,102 ,172 ,170 ,158 ,156 ,139 :133 ,131 

 245, 253; 260, 264, 271 41, 272 : קנווס 3.  ןודדדיד 25

 14% -- ו \ 117 -- ודודו 43:74, 118, 155, 298, 240, 260, 271 4 --
 רול תוונו 40 -- ונ טק. 13. יקלחת 205 -- קלחו

 םעותתס 156, 1076 4

 1 4. ןיבבשת 76. | ןיב -- תיב 17 --ןיב תיב 37 --' ,
 הנוי יפנכ הפחנ < 607. | הנ --ה 0ק.145 74--ה . 38 -- ,9-
 הפחנ -- הזפחנ 150 -- , . ףסככ 10,404; קצומס 158 --

 ב 471. היתרבאו ז, 17,192. 37, 39: 80, 82, ,
6 ,210 ,205 ,176 ,173 ,172 ,150 ,147 :130 :131,137 ,130 ,125 

,274 ,272 ,271 ,268 ,264 ,250 ,254 ,252 ,2%0 ,241,242 ,227 

5 ,401 .358 ,356 ,332 ,126 ,318 ,300 ,201 ,286 ,284 ,284 ,270 
 410, 417: 431: 437: 474: 494: 499; 506 -- היתורביאו 7
 היתדבאו קרקרי 228 --'. 133 - קרקר יב 267, 4

 5. שרפכ 207.  ידש םביכלמ ₪ 498. ידש --ד תק." 4.
 הב םכיכלמ , 157. = םביכלמ , 47ז. | הב --בר 474. | גלשת ,

 111 -- ב 0006 ] ןמלצב 268 -- ל , 35 -- ןומלצכ
 ןומלצב גלשת טק. 34 4 /ּ

 16. יםכיננבג = - - = רה \ 530.. | םביהלאה 17. רח 1.
 םבינונבג 1, 2, 4 209 6 27: 2% 39: 40: 43: 73: 74: 76 802
 3 +, -,',,ץץ+,75%

 התננכ 178 --

 ובושי 148, 4.



 א 54
 ךזע ךיהלא הוצ 29

 ! ונל תלעפ וז שכיהלא הזוע
 םכלשורי לע ךלכיהמ 0

 | יש זפיבלמ רליבו ךל
 קרדנק תיח רעג 21

 שכימע ילגעב שכיריבא תדע
 = ףסב יצרב ספרתמ
 ! וצפחי תוברק שכימע רזב

 סירצמ ינמ םכינמשח ויתאי 12
 ! םיהלאל וידי ץירת שוכ

 טכיהלאל .וריש ץראה תוכלממ 3
 :'הלפ ינדא ורמז

 סכדק ימש ומשב בכרל 34
 : זע לוק ולוקב ןתי ןה

 לארשי לע וםיהלאל זע ונה 5
 : טכיקחשב וזעו ותואג

 ךישדקממ םכיהלא ארונ 6
 לארשי לא

 זכעל תומצעתו זע ןתנ אוה

 / והלא ,ףוהב

 ₪ תש 4 0 א

 224, 220, 235, 245, 260, 100 - 1/ 110.78; 4 וז \ 9

 30. ךילכיהמ 1, 76, 168, 175, 176, 208, 240 -- ךלביהימ 158 --

 לבה על יל קרל םםלעוהי לע | וככל. | לע פה
 םבילשוהי 43,153: 245: 598. = ךל -- ך 0.188 07.  ןוליבי 0

 -- אוליבוי 99--- וליכו 97. םביכלמ -- םכ , 38 --' . זז,

 ייש 40, 245 -- וע 6.

 21. רעג--ר ₪ק.145 74--רעג בלמ 73 --ירעג 0. תיה ,

 35. תדע צגפ6צ תרע 176.  םכידיבא 19. | םבימע ילגעב , 4.

 ילגיעב 2%51- ב תק. 8 1:9.  םכפרתמ 274.  ףסכ יצרב ,\, 4.

 ירצב < 133 -- 'צרכ 026.97 -- 06 יצרוב 118 -- 598 : רב

 קוגחחס רחב 43 -- ב סנו ז 4-- ב ₪טק.145 39. | תוברק וצפחי ₪

 43.  תובורק 245 -- , 208 -- תונרק 80 -- ת , 8ם.]ומ-

 ןוצפחי 30: 39: 73: 74: 93: 97: 133: 145: 147, 156, 168, 24,
 260, 271 4, 274 -- %אוצפח*י 7.

 22. ויתאי -- התאי 4 יניכ 74

 ר ₪ק. 45 12 :

 33. תכלממ 35.80. | וריש -- ורמז 39. = ינדא -- ינדאל 1
 הוהי 4, 40, 42, 80,111, 156, 178, 4.

 34. בכורל 20: 35: 39: 73:74: 93. 97. 150, 156, 17%, 188,105
 210, 216, 222, 224, 240, 1. םכדק -- םכדקחש 39. | ילוקב --

 ב 43,118 --ילקב 1, 40, 80, 101, 178, 21, 264 -- לוקב 206. |

 לוק -- כ (סז6 ע 97. - וע 1, 2, 4 25: 37: 39: 39: 67: 74, 0

,,,, + ,,ָָ .93:97 

2% 4 ,262 ,281 ,240 ,240 ,227 ,224 ,210 ,217 ,210,216 ,203 
 264, 268, 272, 274 ; קענתוס

 35+ ונתי 97. | הע 30: 35: 37, 18, 74. 97,
 172, 20, 216, 222, 25, 268, 271 4; קתומס 141 -- | 142 ---

 בעל זע 150. | ותוואג 238.  וזעו 1, 37.38 74, 3 2
 156,192, 240 -- קזותגס זוע 4

 36. םכיהלא ץעזווגס הלא 4 ךשדקממ 3, 36, 38, 41, 76, 2

,160,206 ,153,158 ,142 ,92:93,101,117,125,131,137 

 22%, 288, 400, 601,602, 6061,7.  לא-א טק. 4 1.

 לארשי לא ךישדקממ לו זנב. | ןתונ 1, 30, 3%: 6
12 .166 ,156 ,149 ,141,133 ,117 ,101 ,97 ,92 ,80 ,76 :74 

,252 ,260 ,249 ,240,245 ,224 2 ,216,220 ,208 ,188 ,178 

 264, 208, 270, 271, 272, 274, 27%, 28, 28%, 201 ; קזוחס .

 וע 30:35: 37:38: 43.74,118, וָב,וָבָב, 141,148,156, 172,400
 259, 208, 270 ; ןזוזתס 82 ; (0ז16 1. ת-רומוצעתו 4. 37: 385,

2 .15,196 ,150 ,148 ,142 ,126 ,97,101,118 :74:76 :41 

 216, 224, 5 2%3, 2ף9, 260, 264, 1 4,272 -- [רמצעתו

 80 -- תרמוצעתו 43, 73, 117,131, 133, 188, 2%1 -- ומוצעתו 8ח

\ .2 .110 

 ץרת קצות 231 --

 א כ 5 2 אי

 שכדאב תונתמ תחקל
 ; כיהלא הי ןכשל זםכיררוס ףאו

 ב0 םכוי .שכוי ינדא ךורב

 :הלס | ונתעושי לאה ונל סמעי
 21 תועשומל לא ונל לאה

 ! תואצות תומל ינדא הוהילו
 22 ויביא שאר ץחמי כיהלא ךא

 : וימשאב ךלהתמ רעש דקדק
 21 בישא ןשבמ ינדא רמא
 ! שי תולצממ בישא

 24 זכדב ךלגר ץחמת ןעמל
 ! והנמ םיביאמ ךיבלכ ןושל

 2% סכיהלא ךיתוכילה ואר
 ! שדקב יכלמ ילא תוכילה
 6 זכינגנ רחא טכירש ומדק

 ! תופפות תומלע ךותב

 27 שכיהלא וכרב תולהקמב
 : לארשי רוקממ ינדא

 538 םכדר ריעצ ןמינב שש

 זכתמג הדוהי ירש

 : ילתפנ ירש ןולבז ירש

 צה תז ₪

 52.  שביהלאל 2

 ד, 156,188, 235, 280, 259 -- ,1-
 דקדקו 456 וגז. רעש דקדק , 5-

 23. ירמא 76 -- קונוס םכא רמא 224. = ינדא -- הוהי ינדא 0

 -- הוהי 1, 4. 30, 38, 39: 40, 42; 42. 74. 97. 2
 יצשס, 178,249. 25%, 60ז. | בםישא 2" 27:38, 71,125, 148,

 תולוצממ 4. 30: 36: 37: 38; 39: 40 42: 43: 73: 76, 82 0%
 1נ9,ד21,126) 133, 142,176, 168) 178,780) 188, 102, 220

 227, 231, 240, 24%, 268, 270, 271 4 -- ז"רלוצממ 80, זז, תי

 148, 173, 206, 216, 222, 240 -- תולוצמב קנומס 171 -- תלוצמב
 224 -- (טק.146 139 -- ול טק, 12.

 24. ןעמל -- ן (טק.18: 74. | ץחמת -- מ 06 ר 1.
 הלמר| =בדב 3 7 | ךילבר 43: 279.5  םכדב -- םכדי זז.

 ןושל , 156 -- 218 2 -- ל (0ק. 48 4. בלב 289. 6 םביבואמ

 ל. 0.59: 71,071 0798 0 0

 25. ךיתוכילה 518 156 -- ו \ 1: 37, 80, 04, 110, 131, 150

 208, 235, 240, 208 -- ךתכילה 73 -- ךתוכילה 133: 249. | תרכילה

 ויביוא 20: 25: 41, 43: 02, 100, 11, 9

7-7 25 .70 

 80, 6- יליא יבלמו ל. שדוקב 1,330,131, 4.

 26. ומדק -- שדקב ומדק 36. - רחא םבירש ₪ 156. | רחאו

 683 9. םכינגונ 4. 17; 30, 35, 37, 38: 40, 43, 74: 76 52, 24
 שך, דק, 21, 26 141, 748, 155, 156,176, 200,210, 216,

 220, 235% 240, 24%, 240, 250, 263, 268, 270, 100 ; קצותוס 141 --

 ;ביעגנ 10 -- ,60- רומלע -- מ נק. 8 80. | רופפת 4

 40, 80, 19, 173,178 -- תפפות 2, 74, 102, 144,

 27. תולהקמב ₪05.146 3 --ה , 150--) \ 39, 300,400.  ינדא ,
 4, 89 -- הוהי 1, 38, 20, 40, 42,121, ,,, 0 0

 רוקמ 74,97.133 -- ו 6.
 29. ןיזכינב 10: 35. 38, 42, 82,119,113,172,176,208,210,

 לקו: קמתמס 2. | םכתמנר - - םכדר \ 6- כדור 562 5

5 ,,, ,97,117 76 :74 :73 :43 :49 :29 
.4 ,272 ,\4 271 ,264 ,249 ,246 ,240 ,224 ,222 ,210 ,178,188,216 

 םכתמגר -- םכתמצר . ןולובז 10, 37: 38: 74, 97, 170 4

 206, 222, 246, 2493 קזומס 3,82 -- ןלובז 1, 4, 17: 30: 39 12
 41:71: 76,980, 117, ד18,110,131,139,148,155, 156,158.

3 ,251 ,224 ,220 ,216 ,214 ,20,208 ,172,172,175,179.102 
 259, 260, 264, 266, 267, 272, 4 לס ב ןקוזהס 217 --ןלובז הדוהי

 133 --ול [טק.188 141. ירש 3%--ירשו זג7, 145,201
 29. ךיהלא -- ךיה וע. 180. 2 --וניהלא 19 -- םכיהלא 5
 110,ז31,147, 156, 201, 24%, 250 : קזומס 80 ; 06 117.  ךיזוע

 240 --- ךווע 36: 18: 43.74.76, 97, 598 ; קנס 141 --ךיזע 219--
 תוע 35: 216: 216090.  הזע 124 4.70. 372 10 30. 40,

-.82,97,118,121,126,131,132.137 :80 ,67:73:74 

2 ,216 ,21% ,206 ,204 ,192 ,188 ,180 ,176 ,172 ,170,171 ,160 



 %4 א 2פ5 4 א. אז.

 / : דודל שכינשוש לע זחצנמל : לשמל שכהל יהאו
 רעש יבשי יב וחישי 13

 2 זכיהלא ינעישוה : רכש יתוש תוניגנו
 : שפנ דע שכימ ואב יכ 0

 3 דמעמ ןיאו הלוצמ ןויב יתעבט ןוצר תע קדוהי ךל יתלפת ינאו 4
 : ינתפטש תלבשו זכימ יקמעמב יתאב : ךעשי תטאב יננע ךדפח ברב םכיהלא

 4 ינורג רחנ יארקב יתעג' העבטא לאו טיטמ ינליצה 15
 : יהלאל לחימ יניע ולכ ! םבימ יקמעממו יאנשמ הלצנא

 5 עכנח יאנש ישאר תורעשמ ובר םכימ תלבש ינפטשת לא 16
 הלוצמ ינעלבת לאו

 : היפ ראב ילע רטאת לאו

 ךדסח .בוט כ .הדוהי ?ננע 7

 : ילא הנפ ךימחר ברכ
 ךדבעמ ךינפ רתסת לאו 18

 ! יננע רהפ יל רצ יכ
 הלאג ישפנ לא הברק 19

 : ינדפ יביא ןעמל

 יתשבו יתפרח תעדי התא 20

 ;יירלוצ לכ .ךדגנ .יתמלכו
 השונאו יבל הרבש הפרח 21

 ןיאו דונל הוקאו
 : יתאצמ אלו שכימחנמלו

 שאר יתורבב ונתיו 23
 ! ץמח ינוקשי יאמצלו

 רקש יביא יתימצמ ומצע
 :! בישא זא יתלזג אל רשא

 6 יתלואל תעדי התא םכיהלא
 ! ודחכנ אל ךממ יתומשאו

 7 - תואבצ קדוהי ינדא ךיוק יב ושבי לא

 : לארשי יהלא ךישקבמ יב ומלכי לא
 8 הפרח יתאשנ ךילע יכ

 : ינפ המלכ התסכ

 9 יחאל יתייה רזומ
 : ימא ינבל ירכנו

 10 ינתלכא ךתיב תאנק יכ
 ! ילע ולפנ ךיפרוח תופרחו
 11 ישפנ שכוצב הכבאו
 ! יל תופרחל יהתו
 2 קש ישובל הנתאו

 שכה חם זר יס יז סא

 זס. ךתאנק 245 -- קס תואנק 137. - ךיתיב 35. | ונתלכא
 150 -- תה 9. [רפרחו 1, 30, 37: 38: 20: 40, 42. 43, 4

2 ,206 ,201 ,156,178,188 ,150 ,148 ,142 :131 :97 :80.93 ,76 

 224, 235: 245; 268 : םטתס 157. | ךיפרה 1, 2: 2:30

76 1509 ,119 ,125 ,121 ,101 ,82 ,80 ,73 ,42 ,41 ,40 

,235 ,231 .220,220 ,222 ,216,210 ,215 ,176.178,200 .172 

 240: 252: 9: ל60. 205 208 2ק1, 272. 27 283 -- קזנתוס

 ךופרח 245 -- רוח 100. עג% 1
 זו. םכוצב סזועגס ןאצב 19--) , 4-- םכוצב ותב +

 156 -- אישפנ ףפ- | יהתו --י' ,\ 157 -- הנאו

 74: 97,133: 4. יל קזנמס ול 6.

 12. ישבל 240. - קש קתותס קיש 4.
 11. וחישי קונוס ושישי 206 -- 7 טק. ז85 24%. - יב קצותוס יכ

 99. יבש" 30: 35: 131,148,1%0,156,38:74,97.118,12%,זק0)
 217, 245: 249 -- םביבשוי קזנתגס 1-רוניגנ 245 -- * \ 6

 286 -- 1 רניגנו 80, 12%, 117, 208, 222, 23%, 403, 431: 437. 6

 508, 528 -- תוניננו 45 -- כ 1" קזממגס ב 3 -- ' (טק. 45 1.

 יתש 1. 4: 30: 37, 39; 40, 43, 76, 80 2, ,,,,,
2% ,66,170 1080 ,155 ,112 ,141 ,131 

,2509 ,240 ,245% ,242 ,230 ,23% ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,220 
6 ,404 ,403 :155 ,112 ,125 ,101 ,272 ,4 271 ,267 ,4 264 ,264 

=-- 528 .512 :500 ,407 :490 :4941 :477 ,471 :454 :446 :431 ,418 
 התוש 498, קזוומס 201 -- יתוש וי 156 -- םכתוש קזוגס 1.

 יתוש תוני 00. ?4- 4 רבש 7.

 14. יתליפת 1:39, 43: 73.74.97.117.131,1נ3: 25%
 272. - הוהי ינדא - תע -- תא 4. םכיהלא , 4.

 בורב 25 32702075 110 3 0 | ידה 5

 -- ךדפה 4 יניב 1.20 73:70:07: 191 1 23 18806
 תרמאכ 7-

 15. ינלצה 39. | חלצנא 274. - 'אנושמ 15 -- 'אנשמו 80 --
 אנש 0גק. 28. 1301 יקמעמו 4. 39, 80 -- יקעמזנו -.

 16. יניפטשת 40 -- ₪ , 170. | תלובש 30, 35: 36, 39; 40, זז,"

 131,210; 245. - םכומ , 80. | ינלעבת < 226. : חלצמ 235--
 הלוצמ לפמ 76. | לאו 27--ו,142. - ראב -- אב טק. 4.

 היפ , 4

 17. ינינע ,39: 72: 30. 07, 131, 1899, 4

 ףידסה 274--ך , 6.

.4 ,253 ,222 

 צ 4.

 18. לא 10, 1 72 175,192, 222. | ךינפ 016 הנפ

 ווק. ךידבעמ 4. 36, 37: 35. 45 43, 73, 74. 80 93:97, 4
 156, 240, 268 ; קתותתס 3. ינינע 1, 30: 43 4

 ישפנ ,
 תפרחל 732

 הוהי -- םכיהלא 4
 בורכ 35: 74:92: 97,131,133%142,

 ינפ 80,2%9 ; קתותוס 121,131,147 --נ קעומוס

.222 ...00 ,1 
- 219 ,208 ,142 

 2, ונעישוה 39: 145: 150 245 3 קזנתוס 80--) \ 40, 5.

 דך ₪7. עץ.

 3. יתעבט , 80. |, ןוויב 153 -- ןיוב 23% -- ["ב זז 14
 הלצמ 76. | םכיקמעמב 4 -- יקימעמב 206 -- יקמעב 76. | םכימ

 == מ. 245 -- כימי 404 תלובשו 35: 37: 38: 40: 93

 ו <8, 227 -- םבימ תלבש 168 -- תולבשו 76 -- תלובש 30,198 --
 קס. ונתפסש 216 -- ₪ טק. 1.
 4. יארוקב 131 -- יתחנאב 6. רודי 0

 22 1: קוותגס 172 -- רהנ 4 'ר) 60

 וגז,224,245 --ינדג 125. | ןלכ- כ טק." 74. | ליחיימ 4
 -- לחימ 156;30,72:97:133.  םכיהלאל ג -- ויהלאל

 6. תרעשמ 2, 35, 76, 80, 11ד,157,158,210, 283 -- תורשעמ ₪

 131. ישאר ,133. 3 םכנה יאנש ,180. יאנוש 1 6

 ליבא יתמצמ 41, 80, ד, 11, 131 160, 198, 13

 224 446; 498, 528: 532, 566, 607 -- יתימצמ רפסמ 148. *

 יביוא 35; 42: 43: 73: 74: 76: 97, 156 245 --'ביוא אל 3.
 רשא , 274. | אל \ 73:80 -- ל [1ק. 145 128. = תלוג

 ןא 518 80 -- א 'כ בישא טק.146. 19 -- בישי 6.
 6. רערי , 180, 226 -- יתערי 35 - א תערי 42. | יתלויאל 3

 117,150 7. יתומשאו 10. 14 110 -- יתמשאו 27: 389.

1702 2+ 9 :80 ,76 729 43 ,40 

 18, 2ז 3, 210, 224, 7 228,235: 240, 24%, 240. 200, 24, 264

55 :446 :431 :425 :406 :359 :358 ,342 :330 :401,318 ,268 
541 ,540 ,538 ,528 ,525 :523 :512 ,598 :499 :498 :497 :496 :495 

 9 %66: 574: 3 4 62% : תטח6 208, 428. | ךמזכא 2.

 7. ושובי 1, 10: 35: 36: 42: 73: 74: 76. +,
 173, 188,192, 219: 2 260 '; קעגתס 82,141. | יב 1%, 76/--יִכ

 80, 97. 133 5 קונוס 99. | ךיוק ו 6
 222, 240, 22 -- ]\וק 37,225. | ינדא חוהי < 74,76,97 -- הוהי

 שכיהלא 27: 39. 7% 156. 178; 245, 250, 261, 26%. | 'נדא--

 הוהי 40. = הוחי , 131, 142 -- םביהלא 35: 39, 201, 249 -- הוהיא
 12%. | תואבצ ,0- לא 2%--- לא) 19 9 6

 168, 188, 198, 201, 206, 245 ; קתומוס 1ָבסַנ (סעו6 42, 82 -- אל]
 12. ינמילכי 76. | יב 2"--יכ 76, 7 ; קנגמס 141.  יהלא -

 םביהלא 5.
 8. ךילע פא 131. | תראשנ ָנָנ. < המילכ 35, 37: 39 2%
 80, סב, 117, 125: 156, 157: 170, 206, 227, 24%, 249 -- תמילכ 2

 יגזתס 97: .
 9. רזמ 1:8,2%3,260. | 'חאל קזווגס יהלאל 6.

 קזומס 216, - ינבל תטתס ינפל 156 -- ןבל

 הצנמל , 97,131,111.  םפינשש 0
 דיודל 178 -- דודל רומזימ 12

 דע-

 םבירכנו



 1 יח

 זרוהי םינויבא לא עמש יב 4
 ! הזב אל ויריפא תאו

 ץראו שימש והוללהי 5
 ! כב שמר לכו שימי

 = ןויצ עישו שיהלא יכ 6
 הדוהי ירע הנביו
 ! הושריו שכש ובשיו

 הולחני וידבע ערזו 7
 ! הב ונכשי ומש יבהאו

 8 אא

 ! ריכזהל דודל חצנמל 1

 ינליצהל שכיהלא 2

 ! תשוח יתרזעל ?רוהי

 ישפנ ישקבמ ורפחיו ושבי 3
 ! יתער יצפח ומלכיו רוחא וגסי

 שכתשב בקע לע ובושי 4
 ! חאה חאה םירמאה

 | ךישקבמ לכ ךב וחמשיו ושישי 5
 4 ךתעושי יבהא שכיהלא לדגי דימת ורמאיו

 יל השוח םשכיהלא ןויבאו ינע ינאו 6

 :רחאת לא ?זדוה' התא יטלפמו ירזע

 ז.אזא כ 5 ₪ ; א.

 21 זחפל שכהינפל טכנחלש יהי
 ! שקומל כימולשלו
 24 תוארמ שכהיניע הנכשחת
 ! דעמה דימת שםהינתמו
 55 ךמעז שכהילע ךפש
 : שכגישי ךפא ןורחו
 26 המשנ שתריט יהה
 ן ; בשי יהי לא שכהילהאב
 27 ופדר תיכה רשא התא יכ
 : ורפפי ךיללח בואכמ לאו
 98 זכנוע לע ןוע הנת
 : ךתקדצב ואבי לאו
 20 שכייח רפסמ וחמ'
 ! ובתכי לא םיקידצ שעו

 10 = באוכו ינע ינאו
 ! ינבגשת שכיהלא ךתעושי
 1 רישב םכיהלא םשכש הללהא
 ! הדותב ונלדגאו
 12 רושמ הוהיל בטיתו
 : סירפמ ןרקמ רפ
 33 וחמשי םיונע ואר
 : שככבבל יחיו שכיהלא ישרד

 + ב 5 ₪ 410 א.

 --- ונילדגאו 74, 145 -- ונילדגא 97 -- הוהי ונלדגאו .
 32. בטייתו 228 1תגעַק. --- * \ 170, 255, הוהיל == ינדאל

 175. .רשמ 283.  רפ .1.  ןירקמ 13:35: 16:37: 39, 40,
12 6 ,80 ,76 :74 :73 

42 ,259 :255 :253 :245 8 :215 ,228 ,227 ,226 ,220 ,219 :217 

 200 ; קנתס 02,201.  סרפמ 607, ,+,,%) 173, 22

 204, 216, 291, 602 -- סירפמו סיפמו 4 -- םירפמו 30. 5% 29:

 43:73.76,80,97,117,ז18,133.147,148.151.156,1%7,224,246)
 249: 260, 264, 267, 272 -- סירפמו פמ 268 -- םבירפמ 01:66 24.

 23. וארי 39: 40, 74, 80. 93, 97, 158, 188, 201, 224 ; תוגמ6 17

 --וארא 131.  וחמשיו 35:18: 39:71:74.706, 80,1ו7,זז8,:גמ

5% 6 ,172 ,170 ,160 ,157 ,156 ,150 ,142 ;132 

 216, 222, 224, 24%, 264, 267, 268,272, 274, 27%, 288,602 --ן

 [0ק.זגמ 120. ישרוד 35, 38: 39: 74,97.119,131, 238 --ישרדו
 188, 255. | םביהלא יחיו < 80. = םםיהילא 206 --הוהי םכיהלא 0
 --הוהי 48. יחיו קננתס יהיו 74---ו \ 101, 131 ; (סת06 141 ; תטמס

 224 --חו 28%. - םכבבל'זגג -- דעל םבכבבל 4

 3%- עמוש 35: 37, 42, 74.76,97,117,118,131,156,222, %
 240, 24%, 253, 250, 260, 264, 271, 272, 274, 27%, 201.  םכינויבא

 טק.148 139 -- ) ; 39,809, 137 -- םכינויבא 15 הוהי , 37-
 תאו -- לאו 19: 73: 74: 97. 133: 208, 25%, קזומס 1.

 35. והללהי 1, 2, 142, 172, 227, 2%, 260 --וללה' 4, 73, 74, 6
 97, 245: 274 -- לל 1גק. צג 245. | םכימש , 133 -- םכימשה

 םביזמיו 6. שמור 4, 19, 30, 35: 37: 42 ,,%

 168, 172, 188, 206,216, 224, 238, 240 ; קזנתס 1.

 36. עישי :70. | ןיוצ 4096 35 -- ןו'צב 74, 97, 133 -- ]יצא 4.

 הדוהי ירע הנביו , 166. = הדוהי -- ד , 89 -- הדוהי ןויצ 39 -- הוהי

 הדוהי 92 1- ובשיו -- יבשיו - םכש 1[טק,:8 130 --
 הב 206, 4, הושיריו 210, +ס0ז6 7, 4

 37. ערזו וידבעו < 80. = והולורני קתוגס
 238, ונכשו קזותס 1%0 -- ונכשי נכי ,.

 יבהואו ,,

 1.000. , 4 חצנמל ,
 2. 00. 166,180. | הוחי ינליצהל פג 73- ונליצהל קזותס

 80 -- ינלצהל 49. | הוהי -- ינדא 227. = יתרזעל , +.
 2. ושובי 35: 74: 76: )7,131,133, 188, 245 ; קתותס 1.

 ורפחיו --- ומלביו 201. | ישפנ -- ישפנ ךינפ 37 -- ישפנ יתער 43

 וגופי -.30, 35: 37: 43, 74, 97,131, 133, 238 ; קזוותס 141 -- וניסי

 4. ובשי 19, 94, 101, 102, זז ובס, 168, 20ב, 23%, 240, 4,

 259: 204, 271, 272, 275, 283, 201 --\ובישי 216, 274 -- ושובי 5

 -- ומושי 37, 147 -- ומשי 156, 268; קח מס 80. | םבתשוב 7.

 שכירמואה 2%9,97,133,156,178,222,94%,3%. ,חאה 1*---חאה יל

 2, 30, 39.43, 80, 131, 14צ, 201, 206, 249 208 ; [01:6 0.

4 4 

 9. הברק -- הברה 148. לא , 133 --'לא 224.  ןעמלו 1.

 יביוא 30, 35: 38: 40: 43: 74: 50; 97, 133 142, 156, 222, 245,
 ינידפ 216,227, 5.

 20. התעדי 227. יתשובו ז,ז33,148,1%8,24% --%א תשבו 7.

 יתמילכו 35: 39. 43: 73: 74: 97: 125, 133,148, 156, 170, 259 --
 ינתמלכו 17. = יררצ 30, 37: 39: 40: 43: 73, 74. 76, 80, 92 3.

2089 ,188 ,178 ,171 ,170 ,166 ,155 ,142 ,139 :125 ,118 :97 

.4 ,204 ,200 ,)26 ,240 ,211 ,227 ,220 ,224 ,220 

 21. הרבש , 80. | דונל -- ד 0. 8 74 -- אלו דונל -
 ןיאו . 73 -- "יאו 137. | םכימחנמל 37: 43: 97. 245 -- םבימחנמלא

 ,74- םכימחנלו 7. אל 82,117, 188,201, 4.

 22. יתורבכ קנומס 131 -- יתירבב 6. שור 37: 73: 74: 7:
 222 -- אשאר ינוקשי . 121 -- ) \ 42; 80, 10,170 ; קזנמוס

 142 --ב \89. | ץמוה 35: 36, 37: 3% 40, 43: 71:74: 76: 92, 73
,240 :210 ,192 ,156 ,148 ,137 .118,131,133 ,9 

 21. םכנחלוש 38. 74: 76: 07. 131. 112, 142, 1489, 6.
 זבהינפל , 97- | חפל , 30. | :םכימלשלו 1, 36. 30: 43: 73: 4 2%

 82, 118, 11, 121, 11, בכ, 172, 188, 220, 215, 229, 2440 2500

 260, 4. שקמל 80, 2, 2

 24. הנבשחת פל -- ה 0:6 כ 5 םבהינע 27% -- םבהיניע

 יניע 156.  .םכהינתמ 28% --'. 80. | דעמת קזגתוס 126, 10766 4

 25. ךופש 37: 38: 39: 49: 43: 73:74. 76. 80, 92: 97, 99, 7
.7 ,220 ,216 ,215 ,206 ,188 ,156,158 ,150 ,148 ;111,111 

 ךימעז 73:97: 131,145: 245. | ןרחו 30. | ךיפא 5. בגישת

.45 :133 :97 :80 :74 
 26. והת 188 -- יהי 121 -- תת ק.146 . םכתוריט קעוזתס
 97 --'\133. - המשנ 58 4 -- המשל ג, 97,133: קצונמס 4.
 תכיהלהאב < זף0 --*. 131. | יהי 05 35. - בשוי 1, 30: 35: 79

16% + 100,117 ,82 ,80 ,76 ,73 ,42 ;42 :19 :28 

 168, 172,176,178, 189, 206, 216, 216, 217, 21ף, 222, 224,

14 270 ,268 ,264 ,252 ,251 ,20 ,240 ,24% ,240 ,215 ,211 ,227 
 272: 274, 275, 201 ' .קזו!תתס 23: 10716 1-

 27. שס. 25%. - התא 455 -- תא תת.11ת. ,: רשא ---

 רשא תא 1. לאו 134. | באכמ 74, 80, 97,100, 131,253,

 264, 272, 24. ורפסי , 118 -- וריפספי 1.

 28. הנת -- הנה 97 --ינת 23. | ןוע 1016 זוע 6.
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 7. תפומב 154--וב80.  יתיה 216. | םביברל -- ל
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 יחכ , 76 -- יחוכ ז31. | *חכ תולככ | 4
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 283,173,176,239,25%. | ץיק 206 -- ץיקו 117. | ףרוחו
 28: 423: 74: 97: 142, 148, 156, 206, 240, 1. =בהרשי 5.

 18. רוכז 18: 73: 74: 76. 979. 1, ,, 2
 245 ; קזנתוס 29. ביוא ,166 --1 , 118,283.  הוהי --ינדא 2, 14

 19. 00. \ 25%. | ךרות טק.185 ז --ו , 92, 141 -- ךירות 1.

 תייחו 97 -- תיחו 38. 40 43, ,,ָ,,,+1,, 6
 -- תויח 173 -- תיח 30, 17, 93:100,128,145, 147,178, 262 --

 תיה 272.  ךינע 92, 156, 176 -- ךוינע . חצנל , 14

 20. יכשחחמו ץראה 4.

 21. בושי 1,330: 37: 38; 39: 40: 41: 43: 72, 73: 76, 860, 1
224 6+ ,168,176 ,156 ,148,150 ,142 ,122 :125 

 227, 235 229, 240, 245, 249. 208 ; קעותס 141. | םכלכנו 42

 76 -- םכלכנא 117. | ינעו 188,224; םטתס 201 --ינעא 74

 22. 0080 , 208. | םכיהלא -- הוהי 180 תזה. ךביר תא %

 -- ךיביר 2 760 188 קצותגס 12% --)ניבור 206 -- הבור 1.

 רוכז 1: 35: 37: 35: 39: 40: 73, 74, 76, 8609 +1
 150, 156,188, 206, 215, 216, 238, 246, 260. | ינימ 74, 14

 24. לא -- לא לכ ָגַז. | לוק -- לכ 7.245. | ךיררוצ ₪

131 ,125 1 .97 74 :42 :41 35% :37 :36 :25 

1 ,220,226 ,215 ,206 ,204 ,202 ,166 ,156 ,150 ,148 ,127 

 240, 2%1, 254, 250, 270, 271 4, 400": קזעמס 04, 128,141 --

 -- ךררוצ 219,226. | ךימקו 206. .הלע 1 6

5% ,1320 4% ,102 ,101 ,100 ,8 ,80 ,67 ,42 ,41 

4 ,206 ,20% ,204 12 ,192 ,176 ,173 ,172 ,170 ,166 ,158 ,157 

:253 ,252 ,239 ,21% ,227 ,22% ,222 ,220 ,215,217 ,210,214 

 259; 260; 264, 270, 271 4, 272, גסס 1.

 235ו 239: 5% 272 -- םפתותא 46, 41: 171, 240, 274 -- םכתדעמ

 םכתתא 80 -- ,73. | תרותוא 1, 35, 37. 38. 39 5%
2 ,240 ,218 ,222 ,216 ,206 ,176 ,166 2 

 260, 264, 208, 271: 272: 274, 275, 201 -- תתוא 20, 41, 75 2

 זז, 150, 188, 210, 210, 220, 235, 230, 245, 240, 251, 271 4.
 6. עדי 148 -- דו טק. 1. יבמכ 180. | הלעמלמ העמלמ

 33.  ךוססב 43. | תומודרק 1, 38. 39: 40. 43: 6
 157; 206, 23%, 245 -- תומדקב 224 -- תמודרק

 6. התעו 35: 36: 37: 38: 39: 43: 73, 74; 70. 80, 89: 7
,216,217 ,166 ,16 ,148 ,147 ,142 ,111 :125,111 ,110 ,118 

271 ,270 ,267 ,259 .255 ,251 :245 ,21% ,228 ,227 ,224 ,222 
 272,274,659 'ק : ץוותוס 17%, 192, 201 -- א רעו 2, 30, 42, 82, 4

 היחותיפ ףס --' ,158. | לישבכ ₪ 97--' , 206. | תופלבו 0
0 ,97 :93:94 ,82 ,80 ,74,706 ,73 :43 :41 :39 .3% :27 :36 :25 ,30 
 דס ,1דפ),ד26,רב1, 132.37. 1012
 ו-5 160, 176,178, 188, 102, 20, 204, 208, 210

260 ,253 ,2%1 ,240 ,227 ,220 ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 ,6 21 

0 ,288 ,286 ,284 ,281 ,280 :279 :275 ,274 .272 ,271 

 == תפליבו 2,200 תופלכבו 228, 1. ןומולהי 2, 10 2

,2 ,156 ,148 ,142 ,133 ,125 ,118 ,97 :93 :76 :74 :73 40 :39 
 7. וחלש -- וללח 224 -- ש [טק.146 74. | שאב -- ץראב 0,

 ךישדקמ 1, 2: 4, 19: 35: 37: 42, 74 80,
 ו 2 176,178, 208, 21%, 210, 250, 250)

 274, 275: 283, 288, 291 -- ךשדקמ אא אולהי 156. | ולליח קונומס
 80 -- ךללח 24%. = ךימש 40 -- ךדובכב

 8. 60. 255.  רמא 118. | םכנונ קצגתוס ב. םבפרש

 אידעומ 128 -- ) \ 29: 97: 132: 142, 150, 173, 210, 224, 4

 לא -- הוהי 1.

 9. וניתתא 1, 76, 80, 125,178, 188 -- וניתותוא 35: 37: 9
 74: 97,118.ו3ו.ו4וי 18,176, 1ספ, קס, 72, 200, 210,222,

 235, 219, 260, 264, 272, 274 : קז1זתס 117 --וניתתוא 2 0

4 ,,,,,, ,100 .99 ,93 ,89 ,73 ,41 :36 :31 ,30 
09 ,21 220 ,210 ,210,215 ,203 ,102 ,176 ,168 ,155 ,160 

27090 ,268 ,200 ,260 252 ,250 ,249 :245 

 אל , 40 -- [ראל 80. | ןיא -- ן'או 37: 74. 113, 142, 157, 218 --
 ןיע 9. אלו , ס בש ]0 -- אאאאלו 156 -- ]יאו 131, תטעס

 לסז. | רנתוא ג4ז.. יערי 2,10) 31,100 20: 67000% 0000

,208,210 ,20% ,204 ,203 ,175 ,170 16% 5% 155,157 ,144 

 242, 262, 260, 270 דעו 156 -- לע 5-

 10. םביהלא , 73:74, 76: 97,133 -- הוהי 37. | ץיאני ל6 --ץ
 טק. 85 19, 73 -- אני ףנאי 147. | ביא 283. | חצנל -- הלס

 131 -- הצנלא 1.
 זז. בושת 166 -- ת ₪ק.85 67. | ךידי 38. | ךנמיו 170 --
 ךינמיו 131 -- ךינימיו 80, 275, 293. | ברקמ ; 73-  ךקה 7

 131,147,1%0, 201 -- ךיקח 133, 227 -- ךק'ה 36, 389. 40

2 ,222 ,216 ,198 ,173 ,166 ,156 ,148 ,117 ,125 ,119 :93 ,80 

 245, 250: 2%3: 255, 259, 270, 271 4: 650 2, 659'ק ; קזנעגס

 42, 43, 128 : 1006 4. הלכ =- הלפ
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 ! ריש ףסאל רומזמ תניגנב חצנמל 1

 קכיהלא הדוהיב עדונ 2

 :! ומש לודג לארשיב

 וכס זשכלשב יהיו 2
 : ןויצב ותנועמו

 תשק יפשר רבש המש 4
 ! הלפ המחלמו ברחו ןגמ
 ! ףרט יררהמ רידא התא רואנ
 סכתנש ומנ בל יריבא וללותשא

 ! סכהידי ליח ישנא לכ ואצמ אלו
 בקעי יהלא ךתרעגמ 7

 ! סוסו בכרו םכדרנ
 התא ארונ התא 8

 : ךפא זאמ ךינפל דמעי ימו

 ןיד תעמשה שכימשמ 9

 : הטקשו הארי ץרא
 זכיהלא טפשמל זםוקב 10

 ץרא יונע לכ עישוהל
 ךדות סכדא תמח יכ 7

 : רגחת תמח תיראש
 שככיהלא הוהיל ומלשו ורדנ 12

 ! ארומל יש וליבו' ויביבס לכ

 זשכידיגנ חור רצבי 7
 ! ץרא יכלמל ארונ

 ( שר

 !.הלפ

 ז.אאט. 25 ג) %י

 1 : ריש ףסאל רומזמ תחשת לא חצנמל

 2 ונידוה שכיהלא ךל ונידוה

 : ךיתואלפנ ורפפ ךמש בורקו

 3 דעומ חקא יכ
 ! טפשא זכירשימ ינא

 4 היבשי לכו ץרא כיגמנ
 + ולס הידומע יתנכת יכנא

 5 ולהת לא וכיללוהל יתרמא
 : ןרק ומירת לא םשכיעשרלו

 6 שככנרק םכורמל ומירת לא
 : קתע ראוצב ורבדת
 7 ברעממו אצוממ אל יכ
 ; שפירה רבדממ אלו

 8 טפש םכיהלא יכ

 י םפ הז ליפשי הז

 9 רמח יו קדוהי דיב סוכ יב

 הזמ רגיו ךסמ אלמ
 וצמי הירמש ךא
 : ץרא יעשר לכ ותשי

 10 סכלעל דיגא ינאו
 : ! בקעי יהלאל הרמזא
 1 עדגא םכיעשר ינרק לכו

 ; קידצ תונרק הנממורת

 שץ ג תק 0 6 ית

 ננ. לכ 76. | עידגא 74,97,133. | הנממרת 7%

 235נ 251, 283 -- 2 245-  קידצ \ 3

 1. 00. 222. | הצנמל ,9ק,1ג1,זָּגָג -- רומזמ חצנמל 4.
 תוניגנב 1: 4, 17, 19: 30 35: 36; 37: 38: 39: 40 , 76
2 ,121,126,131 ,117,110 ,101 ,100 :99 :94:07 :93 :92 ,89 

,,,, "1 ,142 ,141 ,137 

,5 .240 ,227 ,224 ,210,220 ,216 2102 ,206 ,201 ,192 

 249, 20, 22; 253: 255: 259: 260, 264, 266, 270, 272 ; קז!נתס 2
 128 -- ,- הוז 03157

 3. יהיו -- היו 20 -- יהיו תשק יפשר רבש המש ,. שבלשב
 עעומס םככלשב 206. | וכוס 19, 31: 35: 36₪ 4 76:

2 ,141,142,144,148,1%0,17 ,130 ,110,128 ,102 ,101 ,97 

4 ,252 ,2%0 ,24 ,245 ,2390 ,238 ,217 ,210 ,206 ,205 ,204 ,203 
 268, 271 4, 277, 284, 2850 286, 288 '1, 00 "1, 6%9 --- קזותוס ופוס

 133 -- ותכופ 166. | ותנעמו 39: 73, 80. 176, 178, 192, 224, 7,
 225,251. . ןויצב -- שדק יררחב 9.

 4. המש קנווס הזכיינכ 2 תשק קתמוחס תשכ זז:8. | יברחו

 97 -- | , 248 -- תונחו ברחו 76-- תחו 38.  המחלמ 40,43,226 *
 -- המ ; 157 - 8

 5. התא רואנ \ 6. התא -- שמשו התא 80 -- אתא 209

 רידאו 17: 39: 80 +. ףרט -- ץרט 1

 6..וללתשא 38, 76, 80, 216, 224, 235, 28. | ריבא 71,133 -
 ר קתותס ב :17. | בל , 245 -- אבל 74. | אומנ ז4%5. אל ₪

 142,147,15% -- אלו 35. - לכ| 206. | םכהדי
 7. ךיתורענמ 133 -- ת כ 1. | םםיהלא 73; | בכר

 3, 130, 188, 108, 206 ; תטמס 156 -- לכ זס1. סוס 8.

 8. ארנ התא 2" 5: ימו -- ! . 74, 80, 97, 5.
 דומעי 25, 74, 97: 133 6. ךיפא 43, 148 -- רתוא .

 9. םכימשמ , 238. התעמשה 94, 210, 220, 22%, 246 -- תעמש

 2 האריו 4.

 זס. יהלא םכוקב 6.

 --ינע 17. - הלס 6
 1 יי תמח :%-- ת (טק.זגמ ז31 -- אתמה

 ךדות , 137 -- ! . 80 92 -- ךידות 274.-- ךרות 37, קזותוס

 תיריאש 30 --' \ 206. | תמח ?%-- תומח 1, 2, 3, 35, 37: 3%, 9%

7,,, ,1 ,100 ,9 ,97 :76 .74 :73 .42 ,41 

,73 ,155,156.172 ,144,148 :137,139 :133 

,259 ,254 ,2%3 ,24% ,228 ,227 ,226 ,224 ,215 ,208 ,206 ,20% 

 264, 271, 272, 274, 27%, 283, 291 ; ןז!תוס 1, 82 -- תמיח ₪.

 רוגחת 1, 2, 3; 19: 35: 37, 43, 73. 74. 76. 92. 93. 7,
2 ,176,179,1889 ,,,, 1 

 עישהל 80 -- עישרהל קָג- | יונע 3

 1. חצנמל , 07, 131, 133, 218 -- 55 4.
 2. ונידוה 1"--י . 73 -- עדוה 24%. ךל 21 1%6. | םכיהלאל

 קרפ ברל| 0 278.252.  ןרפיפ 74:97. - ךימאלפנ ם
75,,,, 1011 .94 ,93 ,80 :43 :41 :40 :29 .29 

 172, 176,175: 201, 20%, 210, 24%, 249, 268, 274, 284 -- לב

 ךיתאלפנ 16-
 ם- א 1.70 0 אכירשמ 147,148, 205. | ופשא 8

 17: 39 3 76,101, 121, 148, 172, 206, 21ף, 222, 8

 תופשא 2.

 4. םביגומנ 2: 4, 30: 37: 38: 39: 41: 42: 41:73: 74: 76, 82, 22
 ףְל, 117, 118,110,ו21, 52 128, 111, 113, 142, 148,150

4 ,259 ,251 ,218 ,228 ,224 ,222 ,21% ,206 ,176 ,172 ,160 ,158 

 272 -- !יגומנ 216 -- םכינמנ 35. | ץרא \ 166 -- םבהה 6.

 היבשוי 35: 37: 42: 73: 74: 76: 97.118:133, 142, 148,156.
 216,200, 264,272. 9 יתנבת יפ 76 --* \ 37, 208 -- 'תנבית 7.

 הידמע 117, 121, 210, 224, 227, 21% -- הידומע לכ 220.

 5. םכיללהל 1, 37, 40, 80, 82, 92, + 5
 22 קזזתוס םביללוהיל 25- ולוחת 25 -- ולחת 272 --

 ולוהת 39: 74: 76: 93: 97: 142, 148, 156, 170, 176, 206, 222,

 245, 2703: תומס 141 - וללהת קזונננפ 1 םכיעשרל 80 --

 ר,35.  ןרק -- הלס ןרק 219 -- הלפ 5.
 6. לאו 3%.  םככנהק םכורמל 58 48.  םכרמל 28. | םככינרק

 סָל,ז?1.145.172: קמתמס 12%. | ורבדת , 170 -- ןורבדת

 רואצב < 224 -- ראיצב 2%9. | קתע -- הלס 224 -- הלפ קתע
 םוגמס 4.

 7. אצממ 76.281--אצמ 80. רבדממ ק.386 130 -- חרוממ
 38--ד ₪ ר טק. 4. םכירה , 4

 8. טפוש 1,2: 3: 30 35: 16. 37: 38; 41: 42: 43: 73. 74: 76. 97%
 100, ,,,, + ו 60, 168, 212

 173, 178, 188, 201, 206, 208, 21ף, 210,222, 2 238: 245, 9

 250, 253,259 260, 264, 271, 272, 274, 275, 201 ; קתוגס 8

 -- רמח ןייו שפש 217. = ליפשי , 157. | םםיר

 9. סכ 121.  דיב הוהי < 155. | רמח ןייו -- אלמ 217.  רמח
 -- דמה 80, !6''0 4 ךפמ -- םכימ ךסמ 7. דגיו

 קזזתס ךא =- דע 73 -- תא הרמש וצמו

 328 -- קוס וצמיו 145 -- וצמו 4 ותשי , 73, 133 -- ותשיו

 206 -- וצי ותשי 4
 זס. ינאו , 142. | םבלועל 1, 2, 3, 17: 25: 16, 38, 39, 40 41, 2

2,,,,,,, ,9 .99 .97 ,80 ,70 ,74 :73 :43 

0% 206 ,20% ,192 ,178 ,175,176 ,172 ,170 ,156,166 ,155 ,149 

.24 270 ,250 ,23 ,245 ,240 ,227 ,226 ,222 ,220 ,219 ,217 ,21% 

 הרמזאו קזומס 43 -- םכש הרמזא 40. | באקעי 74 -- בקעיא
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 ! ךאלפ שכדקמ הרכזא יכ
 ךלעפ לכב יתיגהו 4

 : החישא ךיתולילעבו
 ךכרד שדקב םיהלא 14

 ! שיהלאכ לודג לא ימ
 אלפ השע לאה התא 15

 ; ךוע זכימעב תעדוה
 ךמע עורזב תלאג 16

 :.הלפ < ףסוה בקע ינב
 סכיהלא שכימ ךואר ל

 . וליחי שכימ ךואר

 ! תומהת וזגרי ףא
 תובע סשימ ומרז 8

 םכיקחש ונתנ לוק
 : וכלהתי ךיצצח ףא

 לגלגב ךמער לוק 19
 לבת וםכיקרב וריאה

 : ץראה שערתו הזגר
 ףכרדי םיכ 20

 זכיבר םימב ךיליבשו

 : ועדונ אל ךיתובקעו

 ךמע ןאצכ תיחנ 21

 ! ןרהאו השמ דיב

265 ₪ 112 7 
 1 ! רומזמ ףסאל ןותידי לע חצנמל

 2 הקעצאו םכיהלא לא ילוק
 : ילא ןיזאהו פפיהלא לא ילוק
 : יתשרד ינדא יתרצ זכויב
 גופת אלו הרגנ הליל ידי

 ! ישפנ שחנה הנאמ

 4 הימהאו םכיהלא הרכזא
 :הלפ  יחור ףטעתתו החישא
 : | יניע תורמש תזחא

 ! רבדא אלו יתמעפנ |

 6 טכדקמ כימי יתבשח
 קל הרכזא : םשימלוע תונש
 יבבל פשע הלילב יתניגנ

 ! יחור שפחיו החישא

 8 ינדא חנז' םכימלועלה

 : דוע תוצרל ףיסי אלו
 9 ודסח חצנל ספאה

 : רדו הדל רמאהרמב

 10 לא תונח חכשה

 ! הלפ | וימחר ףאב ץפק כא
 11 איה יתולח רמאו
 : ןוילע ןימי תונש
 12 הי יללעמ ריכזא

 צלב תז2 תת א.

12 8%,,,,, 168,170 ,166 ,156 ,150 ,142,144 :129 
3% :240 :245 0 ,228 ,227 ,222,226 ,220 ,210 ,216 ,214,215 

 259, 260, 264, 270, 272, 274, 275, 285, 291 ; קוס 141 --ףסוי

 40,131. - תוצארל לג -- תוערל 23% -- ר קנס *

 9. רמוא 1:30, 37: 38. 73: 74, 97, 131, בב, 56 4%
 271 4, 28; קענתס - רודל 1. 3. 30. 35, 4 39: 40, 41,

 42: 73: 74, 76, 80: 93.97.1189. 119 ,,,2 0 ל

% ,235 ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 ,21% ,206 ,176,178 ,172 ,170 

 239: 240, 245, 249, 251, 259: 268. | רודו 1, 3: 30. 355 5% 292

942 97 .93 ,80 ,76 ,73:74 :42 :41 ,40 
4 ,219 6 .208 ,206 ,188 ,178 ,176 ,172 ,156,157 ,148 

 222, 224, 219, 219, 240, 245: 249, 2%1, 2ף0, 2689, 4.

 10. לא -- ילא 99. | םכא \ 147 -- םבאו 9. ץפק קזומס ץפב
 ז. םבימחהר

 11. רמואו 17.30, 35: 38. 43,131. | יתלח 4, 37: 73, 90,
.201 ,228 ,220 ,222 ,206,215 ,170 ,142,144 ,125 ,100 ,93 

 אוה 11, קזנמס 130. | ק"רונש [טק. 14. 180 -- |, 74,252 ---
 יתונש 156 -- ותנש 4. ןימי קונתוס ינימי 39.

 12. ריכזא -- 19: 39: 40, 43: 73, 100, 142, 156, 6

 222, 224, 228, 215, 240, 251, 252, 271 4 -- רוכזא 1: 35: 36. 7
22550 ,220,227 ,210 ,215 ,192 ,166 ,121145 ,76:93 

 274,659: קתוגס 133, 201, 245 ; (076 42 -- הרכזא 4

 הי ;73 -- ה 10.18 זנ0.  יכ, 216. | םכדקמ -- םכדקמ םכימי
 29 -- קזנתוס םכדקב 3. ךיאלפ 38: 39, 74: 76, 80, 7. 7

 1 48, 178, 188, 206, 224, 245, 249 -- ךיאליפ 43 -- ךאליפ 0.

 14. יתיגיהו קזומס 35. | ךילעפ 37: 39: 43: 74, 76 6, 92: 7.
 141,133, 148,152, 178,188, 249. 1. ךיתללעבו לק

 ךיתלילעבו 1, 37, 39, 40, 80, 82, 4, 118, 110,150, 178, 188, 6

 220, 222, 24, 260, 204, 268, 272, 284 -- ךיתוללעבו 238 -- בא
 1 החשא 4

 14. שדוקב 27,74,97. .ךכרד סע ךיתדח 7.

 שכיהלאב 37: 97, 155 -- = 8.

 14.15. התא + םביחלאכ , 6.
 ו5. השועה 35 -- השוע 18.76, 149, 156, 240, 24% -- תרערוה

 142.  התערוה 150 --ו .40,76, 80, 206. ךזוע 38. 74.93, 7.

 112, 166, 218, 240 -- ךו'ע 4 :

 16. רלאג -- תלבג 25%. = ערזב 39, 73, 170, 173: 250,
 264, 2. ףסיו 4. 355, הל

 17. םביהלא ךואר < 80. = םכימ ךואר םכיחלא ,
 םכימ ךואר 142."2.  םכימ 2"-- םבימא 128. | תומוהת 1, 2,

117.19 :99 :97 :93 :76 74 :43 ,49 :39 .1% :37 :36 :35 :30 
6 ,188 ,170,178 166 6 145 ,142,144 ,137 :126:133 

 לוצג . 7.

10 ,268 ,264 ,260 ,250 ;251 ,240 :245 :235 ,225 ,227 ,22% ,224 
 272, 274: 275: 283: 291 : ננס 4.

 12. ומלשו -- ש קעותוס מ 235 -- ומלשי 0 די בכיהלא הוהיל

 ככ ה לאל 60 בכיהלא 725 0 לכ ג הלב 2
7,, 130 ,128 ,102 ,101 ,100 :92 ,89 20 212 
2( ,210,225 ,214 ,210 ,205 ,204 ,192,203 176 52, ,166 

 261, 262, 266, 271 4, 28, 2881, 00 1 -- ולבוי 168 -- ליבוי .
 יש. 74.97: 133 -- יל יש 6. ארמל
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0% ,210 ,215 ,208 ,206 ,203 ,201 ,102 ,188 ,178 ,176 ,160,168 

2 ,255 ,275 ,274 ;272 ,271 ,260 ,259 ,253 ,290 ,249 :231 :224 

 לוכאל 35. 38. 43: 4
 ןתנ \ 117 --ונתנ קזנתוס

 ה



 א אטנזז 25

 ! טכיפשרל םכהינקמו|
 ופא ןורח םשכב חלשי 29

 הרצו םכעזו הרבע
 ! שםיער יכאלמ תחלשמ

 ופאל ביתנ סלפי 0
 סכשפנ תוממ ךשח אל

 ! ריגפה רבדל כתיחו
 םכירצמב רוכב לכ ךיו ד

 : שכח ילהאב ופינוא תישאר
 ומע ןאצב עסיו 52

 ?רבדמב רדעכ םגהנ'ו
 ודחפ אלו חטבל סכחניו 3

 ! שפיה הסכ סכהיביוא תאו
 ושדק לובג לא זכאיביו 4

 ! ונימ' התנק הז רה

 םכיוג שכהינפמ שרגיו 6
 הלחנ לבחב םכליפיו

 : לארשי יטבש שכהילהאב ןכשיו

 פכיהלא תא ורמיו וסניו 6
 : ורמש אל ויתודעו ןוילע

 עכתובאכ ודגביו וגסיו 7
 : הימר תשקכ וכפהנ

 זכתומבב והוסיעכיו %8

 ו 25 ג

 38 | . רפכי פוחר אוהו

 תיחשי אלו ןוע
 ופא בישהל הברהו

 ! ותמח לכ ריעי אלו

 39 המה רשב יכ רכזיו
 ! בושי אלו ךלוה חור
 40 רבדמב והורמי המכ
 : ןומישיב והוביצעי
 41 לא ופניו ובושיו
 ; וותה לארשי שודקו
 22 ודי תא ורכז אל
 ! רצ ינמ שכדפ רשא וי
 23 ויתותא שכירצמב שכש רשא
 ! ןעצ הדשב ויתפומו
 44 .  כתיראי םכדל ךפהיו
 : ןויתשי לב זשכהילזונו
 5 | שכלכאיו ברע שכהב חרלשי
 ! שכתיחשתו עדרפצו
 46 זכלובי ליפחל ןתיו
 : הבראל זכעיגיו
 27 | מפח" ךרבב .גרהי
 : למנחב זכתומקשו

 8 שנריעב דרבל רגפיו

 רי כן ו ים ס י ןיס א

 קזנתס 4. בורע 1: 4, 30: 35: 37: 18: 39: 43: 73: 76. 80 2

220 ,208 ,188 ,156 ,148,150 ,142 ,111 ,125 ,118 ,94,117 

 240; 245: 249, 250, 22, 253, 260, 204, 270, 272; 274 ; קזנתס 2,

 141: סת 1ָגָג -- ןורח 97. | לבאי) קתתס 157.  עדרפצ 4 -

 קכעדרפצו גג. | םפתהשתו 71.
 46. 0. , 259. | םבלובי , 7.

 תכעיניו 76, קזנתס

 47. שס. , 259. | גורהו 35, 131 -- גורהיו 97 -- גרהיו 73: 49

 166 ; קומס 216 ; 0766 117 -- ברחיו .76 -- גרהו דרב

 -- רובב וָּבָג. | םבתמקשו 4, 40; 36: 37: 39: 40, 41: 43: 73: 44
4% , 6 150,155 ,141 ,137 ,94:97:117.131 :80:93 

12 ,260 ,23 ,249 ,245% ,242 ,240 ,235 ,228 ,227 ,224 ,216 2060 

 268, 270, 272: 274, 283 : קזנתס 67 -- םכ 1. למנחכ -
 48. 00. , 259. | דרבל -- רבדל ומע 4 --- רבדל 201, םטמ6
 224 ברעב 20 =-- הבא םבהינקימו 274 --' \ 272--

 םכ ,1189. | םביפרשל -- שכ , 8מ.]גת: 76 -- קננממס םביעשרל 4

 םכעגיו 156, 206, 24% ---

 49. חלשי --י (גק.185 74.  םכהב 38.  םכעוו 235.  הרצו

 156 -- רצו 274. - תרחלשמו 206. יכאלמ , 355 -- קזוומס
 תביכאלמ 4

 50- םפלי < 272--![טק.זג 74.  ופאב 1%6,22%:; תטתס זגז)

 158 -- ופ ,76. | אל , 76 -- אלו 160,2%3, 260,601. | םכתייהו
 1, 30 30 40, 74, 80, 07, 145148 ,172 2 107:6 4. בד 'ז 5.

 51. םכינא 37, 39, 80, 80: 93, 166, 170, 219, 281--' , 4 4

 םכח ילהאב -- שכחילהאב 3 -- םכהילהאב טגהטשטצפא
 2 3274 ו רדעב 7. רבדמכ .

 53. םכחיניו 74,133. | חטבל -- רברמב 860,147. | תאו , 6
 --ו. 206. | םכהיביא 1, 2:4, 17, 20, 36, 37. 38, 19, 40, 70, 4%

,,, ,1189 ,117 ,102 ,94 ,1( ,2( ,82 

 168, 172, 173,175,176,192, 206, 21ף, 216, 21(, 220, 222, 2240

 22%, 226,235, 240, 252, 25, 208, 276, 283, 201. םכיב .קזגוגס 4
 54. םשאביו 9- ירה התינק 145 -- התנכ %.

 55. ביג -- םיןא םכלפיו 37.,36, 40, 42, 9, 101, 4

 לבחב -- בבחב 76. | םכהילהאב , 245. | 'טבש , 40. | לארשי
 2%2 -- בקעי 7- .

 56. ופניו -- ובושיו 153. | תא קווחחס לא 141. | ןוילע ,\ 80 --

 ןוילע א 118 -- תאו ןוילע 142 -- אאא ןוילע 12%. | ויתדעו ז, 7%
 39: 42, 73, 80, 82, ,11ף, 121, 128, 0 7%

 170,172, 173, 188,192, 21ף, 216, 220, 241, 25, 252, 2, 204,

 268, 270, 271, 272, 274, 275. 2833, 29ז : זווחס 1.
 57. וגסיו , 80 -- וגוסיו 35, 74, 97, 148, 238 ; קוס 1.

 ודגביו -- ורבניו 42, 7- םכתבאכ 4, 46, 37, 39, 40, 80,

 99,11;92,93ו7,1ופ.ו2ז,ודו,142,160,ו72,ו70,ו78,

 210, 215, 216, 224, 21, גב, 240, 242, 253, 200, 204, 268, 14

 47. 00. 255. | םכבלו קזוממס םככלו 8.
 28. (00תג, 1חס1ק. ק0]ת. תסטטפ ; 76, 82,178. | םםוחר אוהו
 1::. ג]ספ. 42,142. - אוהו ץסא תוג]סנ ; 4, 38,74,92,156. 2
 274 -- | 11 1מ4]סז : 35: 40: 43: 93 -- .97:133. | תמה , 2.

 29. רוכזו 1, 35: 74, 148,150 - יכ קענתס לכ
 המה , 76. חור 22.14 192 -- חורו ל4, 97:133.  ךלה 5

-15 .149 ,142 ,93 ,80 
 40. המכ -- המב 7- והתמל 42.37. 72: 110 16

 ול 227.256219.-- 220 --ר קזותמס ל 6. והבצעי 0
 121,198 -- וב , 80 -- והובצעי 43, 137 -- והביצעי 1, 2 4, 2

2-6 15 4 99 .94 ;02 ,82 

2712 ,264 ,260 ,251 ,251 :240 :245 ,227 ,220 ,221 ,222 ,210 
 272, 274; 275, 293, 291 -- קוותוס והוניצעי 206. = ןמישיב 235 --

 ןומושיב 66.
 4ז . ובושיו , 80 -- בשיו 1, 4, 10, 82. 933 +,
 178, 216,216, 220, 222,226, 246,250, 2%1,252,268.  וסניו 4.

 שדקו 198, 294 -- שודק 80. | לארשי -- ןולע 198. | ורתה 1.
 42. 0. , 255. אלו ז, (סזש6 130 ; םטתס 18 -- ול -

 =בוי . 1: 19. רצ ינמ -- רצממ 76, קנועגס 133 ; 1076 74 ---
 קזומס רציממ 97 -- רצינמ 0.

 42. רשא , 7- שבירצמב , 170 -- םכב ,% ויתתא
2 ,216 ,206 ,188 ,178 2 .94 :03 ,82 ,80 ,70 .16 :4 :2 
59 ,274 ,272 ,271 ,268 ,264 ,260 ,24 ,252 ,242 ,240 ,211,235 
 29930 291 -- ןיתותוא 1, 2, 30: 25: 39ג 43: 74: 97: 11 1

 1560. 73 176, 222, 249, 250, 270, 1 4 ; קעותוס 141 ; (0766 1
 -- ויתתוא 73:99, 121, 111,155, 215, 210, 220, 245, 2%0-

 ויתפמו 1, 40, 36, 37: 38, 40, 43, 76, 80, 93, 99: 101:
2 ,1859 ,175,178 ,172 ,166 2 7 1590 :121:119;142 
0% :239 :215 ,211 ,224 ,222 ,210 ,217 ,216 ,214 ,206 ,20% ,204 

1[ ,283 5% ,274 ,271 .268 ,266 ,264 ,250 ,254 ,2%2 ,251 
 ויתפומבו 4 -- ויתאלפנו 253, 260. הדשב --ץראב 1. = ןעוצ

 15: 16: 37: 38: 40: 43: 74, 50: 93: 97.117.ו31.32י 140, 0%
.5 .178 ,156,170 

 44. ךופהיו 35, 36,148. = םכהירואי 35; 43; 74: 76: 97. 99. 5%
 149, 218, 245 : קנס םכהילזונ 4-- םכהילזנו 2 9

:89 ,82 ,80 ,73 :67 :43 ,41 :39 ;38 :27 :16 210 
1% 15095 ,142 :139 :111,137 ,128,130 52 

,2085 ,200 5 ,204 ,203 ,188,102 ,172.73 ,168 
- :235 ,211 ,228 ,227 ,226 :224 ,222 ,210 ,216 ,215 ,4 21 
 252; 260 42 260, 269, 271, 2720 27% 5% 283, 201, 300 '1'ג
 קזנמס 3 -- ה , 40 -- םכילזנו 93 -- ןהילנוי 3- לב--ןב 30--

 לכ קוס ף7, (סז6 4 ץויתשי לב םכהילזונו , 9

 45. סו. 259. | חלשי --' 0.186 76 | סב 7%



 א

 ודבע דודב רחביו 79
 : ןאצ תאלכממ והחקיו :

 ואיבה תולע רחאמ לו

 ומע בקעיב תוערל
 ! ותלחנ לארשיבו

 ובבל שתכ םכעריו 3
 ! שכחני ויפכ תונובתבו

 עפ.

 ףסאל רומזמ 1

 ךתלחנב וכיוג ואב םכיהלא
 ךשדק לכיה תא ואמט

 : םכייעל שכלשורי תא ומש

 ךידבע תלבנ תא ונתנ 2
 םכימשה ףועל לכאמ
 : ץרא ותיחל ךידיפח רשב

 שכימכ שכמד וכפש 3
 : רבוק ןיאו שכלשורי תוביבס

 ונינכשל הפרח ונייה 4
 : וניתוביבסל סלקו געל

 הצנל ףנאת קדוהי המ דע 2
 :! ךתאנק שא ומכ רעבת

 וז 25 )₪ א.

 : והואינק' שכהיליספבו
 99 רבעתיו פכיהלא עמש
 ; לארשיב דאמ סאמיו

 60 ולש ןכשמ שטיו
 : שכדאב ןכש להא
 1 וזע יבשל ןתיו

 ! רצ דיב ותראפתו
 2 ומע ברחל רגסיו
 ! רבעתה ותלחנבו

 3 שא הלכא וירוחב
 ! וללוה אל ויתלותבו
 64 ולפנ ברחב וינהכ
 : הניכבת אל ויתנמלאו

 5 . - ינדא ןשיכ ץקיו

 ; ןיימ ןנורתמ רובגכ

 6 רוחא וירצ ךיו

 : ומל ןתנ שכלוע תפרח

 67 ףסוי להאב םאמיו

 ! רחב אל שכירפא טבשבו
 08 הדוהי טבש תא רחביו

 ! בהא רשא ןויצ רה תא

 690 ושדקמ שכימר ומכ ןביו

 ! םכלועל הדסי ץראכ

 ץ ה >ת ד ₪ עפ סי

 76. דיודב 3 -- אדודב 76. = תואלכממ 1, 22 4 30. 35. 26.27
,1% 100 ,99 :97 ,94 :93 :92 :74.76 67 :43 :42 :41 ,40 .39 
 110,121, 125, 131, 133,142,148, 155, 156 6 ל

1 0814 ,206 ,20% ,203 ,102 ,188 .176,178 :173:175 :172 

270 :264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,240 ,242 ,240 ,218 ,224 ,222 ,220 

 271, 272; 274; 275: 283, 201 ; קנ1גס 82, 4 :

 79.71. ומע - - (7)<- והחקיו , 9.
 7ז. תרלוע ₪ 19 -- ו , 80, 284 -- תולוע 3. 206: |  תוערל ==

 תוארל 97,128.  ומע בקעיב , 147, ₪ 18 גז. ודבע בקע.

 ומע -- ודבע 158, םטעס 176. | לארשיב 4 =- טבש רשיבו 6
 - (ס:66 לארשימו ךתלחנ סע 7. .

 קל סה םכותב 1, 30, 35: 37: 48: 43, 156, 2% --

 םכתב 19:73: 74, 80, 97,128, 11, 160,166, 176, 208, 6 2249

---268 100002 ; 132 10106 ; 602 ,288 ,./ 283 ,44 271 ,260 ,246 

 םכטב 272 -- שכותב 148, 06 ובל :31. | תנבתבו "99

 -- תונבתבו 42, 93: 224: 231, 28 -- ז רנובתבו 80, 89 2

2% 2 ,240 ,245 ,227,235 ,216 ,208 ,206 ,173,176,178 ,168 
 259, 260 -- ותנובתבו 41, ף7 -- ןויקנבו 7. ויפב ג.

 1. 291. נק. גף טהנת כג כז006000119 ; 80. ףסאל רומזמ ,

 222. | רומזמ , 97, 131, 238 -- ו , 4 -- ליבשמ 37. = םםיוג ,%

 216.  ךתלחנ 38, 39; 40, 148, 156, 157, 108 ; קזנמוס 142 ---

 ךיתלחנב 35, 118, 145, 148, 266 -- ךתלחנל . לבה 9.

 ךישדק 133: 5 260, 1. תרא 8 םכלשורי

 89 -- םםיילשורי 76, 133 - םבילשוהי 25%. = בעל 8 /

 2. ךדבע 40, 74, 133, 148, 259 -- ָךי (1ק.18- לכאמַא

 121.  רשב תאו 43. | ךדיסה 2: 10: 35: 43: 71 4,

 133: 147,148, 150, דב, 216, 226, 235,256, 268,271, 276, 2799

 284,201. - ותייחל 73, 142, 150
 3. םכימד ג, 133: תטתס 142. | תביבס 37.

 168, 170, 206, 216, 215: 242, 251. | םבילשורי 3. 76,148, 27

 255. -  רבק 1.2: 4: 30: 37:40,73: 74: 76, 80, 82, 03, 94: 7.
 1סז,108,1ו7,וכוגדבוג133,142,144.155,170,172, דבוק

2% ,251 ,248 :235 (% ,227 ,226 ,216 ,21% ,208 ,206 ,188 ,176 

.1 ,283 ,274 ,272 :271 ,264 ,260 ;253 

 4. וניה 4. וננכשל 82, 12%, 142, 215, 71 --ו 8

 -- וניניכשל 30: 37: 39: 39, 43: 76, 150, 157, 198, 260 245: 2:

 קזומס 117 --ונניכשל 19.73.93, 99, 108, 121, 145, 1882 192,

 געל !סזחופ שכעל 121. | םלקו -- םכלקו 272 -- םלקלו 7.

 וניתבבסל 1 -- וניתביבסל 4, 37, 30+ 40, 80. 82: 04. 99
2 ,227 220222 .216 12 0 ,142,172 ,132 ,121,111 

 235, 240, 242, 268, 283 -- וניתביבס 4. :

 5. הוהי -- ינדא 228 תו. ףאנת < 35,133-- רתפסת

 ךיתאנק 3, 240 -- ךיתמח 148 -- ךתמח 271 4

₪ 

 272, 274, 275, 283, 291 -- םבתבאב 73, ,,56
 תשקב 7. קמתוס :3.  היימר 30, 76 -- הימד 166002 0.

 58. והסעביו זֶל3, 216, 224, 23% -- והוסעכיו 4, 36, 37, 0
 והסיעכיו 1, 2, 30, 80, 82, 03, 94, 117, ,,,,,2

 178, 206, 215, 219, 227, 240, 240, 252, 251, 250, 260 ; ץזומס

 141 -- וה . 39.74.97.  םבתמבב 4, 37, 80,117, 206, 6

 275, 242,251, 2%27-- םכתמב 39 -- קוס םכתוממב ף9 -- םכ

 40. | םבהילספבו 40, 41, 76, 100, ֶק, 28% -- םכהליספבו 2,
19 ,264 ,260 ,216,224 2 1 .97 :93 ,980 

 272: 274: 275 והאנקי 235 - והאינק' 2, 4, 30, 26, 29, 72, 0%

6 ,117,121,137,139,150,172,178,1889 ,94 ,2( ,82 

2 ,271 ,270 ,268 ,264 ,260 ,251 ,252 :245 ,242 ,227 ,220 ,224 

 274: 275, 283, 29ז : קתומס 141, 21.

 59. םביהלא -- הוהי 172. = רבעתיו ,
 60. שוסו 35,222,283. | הליש 1, 48, 40, 43.74, 76, 90, 7,
 9:32 156, 188, 6 216, 222, 226, 218 ; (סז66 ז:7 -- הלש

 111, 224, 227, 230, 251, 255 -- ולש וליש 150 -- וליש 4: 2

 101,148, 155,198, 208, 245 ; קצנתבס 714. ןכיש 4.

 61. וזוע 1,19: 43: 156, 240, 24% -- \ע 117.  ותראפתוה 0.

 62. ותלחנבו -- נ .\ 1 -- ויתלחנבו 43. -  רבעתת 255, קז!תוס
 74, ץ106וטז 76 --ת קווחס ע 35 --ומע ברחל רגפיה :רבעתה

 63. וירוחב , 37 -- וירחב 39.74,121, 137, 224, 251.  ויתלתבו

 29: 2 206, 227 -- ויתולותבו 0, ו ב

 125,133, 156, קס, 189,102,

 24, 255: 3959, 286 -- ויתלותבו םכילותבו 17 -- ויתולתבו 4.
 וללה 2; 4, 17:19: 20: 39: 40, 74, 80, 82, )2,137, 7

,227 ,22% ,224 ,220 ,216 ,210 ,208 ,188 ,170,172,176 ,158,168 

2 :275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,264 ,260 ,253 ,280 ,240 :235 ,228 

 288, 201, 326, 599, 601 -- קזוזתס וללוח 4
 64. ברחב ולפנ < 76+ | ויתונמלאו 2, 35: 18, 42.43, 7

,188,208 ,1723 170 ,158 ,148,156 ,121,111.142 ,118 ,100 

 222, 231: 238: 245: 249: 259,266 נ קוס 67. הנכבת 1

,224 ,170 ;156 754 

 66. ץוקייו :173--ץק"ו 94,121.  ןשיב 76, 97, 99 : קזנתס 4

 ינדא -- הוהי 1, 38.40: 43:73: 74: 93: 97: 131, 133: 215: 219; 24.
 רבגכ 283 -- רוביגכ 43: 73: 74, 97, 117: 16, 249 -- רובגב 6.

 ןננורתמ 224 -- ! . 133 ןיי 4.

 67. םכאמיו 73: 74, 272. | להאב 4157 -- לחאכ 3% - טבש תא

 לחאב הדוהי 0.
 68. הוהי רחביו 24%-  שבש תא

 תא 2"-- תאו 07,133, 148 -- תא<א 4

 69. ןביו -- זביו 157. | ומכ -- רובכ 80. | םכימאר 128, קונוס

 121 -- םכימד 4, עוז 07. | ושדקמא 42. ץראב 9

 156; 157,283 ; קזוםס 245. הדסי 06 הדפי 113.  םבלועל ,6.

 תא 1%--תע

 ןויצ -- ןעצ 6.
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 ! רומזמ ףסאל תודע םכינשש לא חצנמל 1
7-8 

 קדניזאה לארשי הער 2

 ףסוי ןאצכ גהנ
 : העיפוה םשכיברכה בשי

 השנמו ןמינבו םםירפא ינפל :
 ךתרובג תא הררוע

 + ונל התעשיל הכלו

 - .ונבישה וכיהלא 4

 ! העשונו ךינפ ראהו

 תואבצ שכיהלא קדוהי 5
 : ךמע תלפתב תנשע יתמ דע

 העמד שחל םכתלכאה 6
 ; שילש תועמדב ומקשתו

 ונינכשל ןודמ ונמישת 7
 !ומל וגעלי וניביאו

 ונבישה תואבצ םשכיהלא 8

 ! העשונו ךינפ ראהו

 ז.אא1א 8 6 2

 6 - ךועדי אל רשא יוגה לא ךתמח ךפש
 : וארק אל ךמשב רשא תוכלממ לעו

 7 ! ומשה והונ תאו בקעי תא לכא יכ

 8 רהמ םכינשאר תנוע ונל רכזת לא
 ; דאמ ונולד יכ ךימחר ונומדקי
 9 - ךמש דובכ רבד לע ונעשי יהלא ונרזע
 : ךמש ןעמל וניתאטח לע רפכו ונליצהו
 זס סכהיהלא :היא שיוגה ורמאי המל
 וניניעל םכייגב עדוי

 ! ךופשה ךידבע שכד תמקנ

 ננ ריסא תקנא ךינפל אובת
 :.ההומת נב .רתוה .ךעוה] לדגכ

 12 שכקיח לא שכיתעבש ונינכשל בשהו
 : ינדא ךופרח רשא םשתפרח

 וכ ךתיערמ ןאצו ךמע ונחנאו
 עכלועל ךל ההונ

 :.ךהלההו רפפנ ירוחג רודל

 ץ הב 2 פע 60

 ונניבשל 73:93.99.108,121, 119,240.  םבתעבש זוג. םכקכח

 25. | ךפרה זזל -- ךי, 268. ינדא -- הוה' 12 42 10: 30, 62 1%

(7,,, ,97,119 ,3( .82 ,80 ,73:74 :43 ,41 :40 

4 ,228 ,226 ,22% 0 .216 ,200 ,176 ,160 ,156 ,145 ;142 :119 

212 % ,275 ,274 ,272 ,271 ,267 ,264 ,200 :25% ,257 :252 :240 

 601, 681 -- ינדא הוהי 172, 188 -- ינדא הי 1%7 -- ינדאי 4

 15 ךתשרמ 21 םבלועל | 3725 = ב 432 רחל 6
2 .168 ,148,157 ,144 ,142 ,121 ,117 ,100 ,99 :94 :92 :42 :41 

 20 2000 20 2210 210220, 2 2-6 רח יהל

 דס 6 ב ב ל סל סכ סס ו סו ל,ול1ו וכ 127.

 ז 44, 148, 150,157, 168,170, 172, 175, 192, 207, 204, 205,

 210,214,215,216, 2ז0, 220, 211, 2%4, 266, 270, 287, 2881,

 201, 001,659. | רפסנו 68:. | ךיתליהת 43, 24% -- ךתליהת
 1; 39:73: 74: 76: 97,121, 13, 681 --ךיתלהת 4

 ךץ, 60. חצנמל , 7, 2 לע 1

 111,157,176.102,12%, 108, 201,206, 216,245.  םכינשוש 4

.77 76 :74 :71 ,67 :41 ,12 :41 ,40 :39 :35 :37 :35 ,19 
6% ,144 ;142 :139 ,137 ,131,121 ,121,12% ,118 

 1לס,דק2) 178, ד78) 188, 1025203 208, 2000 219. 216, 217, 0

,29 ,253 ,252 ,21 ,249 ,245 :239 ,215 :215 :211 ,227 ,224 

 268, 275, 283,291.  רומזמ , 74,97,133 -- יש 4

 2: העור 30, 35: 37 28, 42; 72, 196, 131,156, 188, 217, ל,

 228, 283. | בהונ 1, 30: 35: 42, 43, )7, 118,124,156, 198, 2

 קצותגס בשוי "ד, 2, 10 30: 2027220: 40, 42, 73: 74 76, 0

 93: 102,117,1;97:99,101ו8,11ס,121,120,1311 6

238,200 ,236 ,227 ,224 ,222 ,220 ,)21 ,21% ,203 ,178 ,172 ,166 

 245: 252; 206,269, 274. | םביבורכה :1, 2; 3, 4, 17, 10, 16, 38, 0

,17 ,101 ,100 ,99 ,97 :94 :93 ,92 ,80 .76 :74 :73 :67 :43 :42 ,40 
 1:8, 1זס,121,12%, 128, 110,138, 113, 137, 141, 148, זס

2202 ,210 ,20% ,201 ,102 ,188 ,180 ,172 ,168 ,166 ,157 ,156 

12 ,270 % ,200 204 0 ,25% ,2%4 ,2%3 ,240 ,24% ,240 :239 

 200 1, 664; קזונתס 82. | העיפה 40 --' , 274 -- עיפוה 4

 2 ינפל --ינבל 74, 97,118,166, 238, 466, 468, <08, 0; קז!ווס

 1,612 ; (6[:0 260 ; תטתס 147, 224, 373, 498 -- קזותוס פ, 6

 ב, תטגס פ 24

, 

 ןמינבו , 206 --.ו , 156, 249 -- ןימינבו 35, 2

 גסנ,148, 108,176, 208, 222, 246 ; [סו6 35 -- ןימינב 4. | השנמו

 הררוע -455  השנמו , 14 הררע 39: 73, 80, 178, 224 ---

 ה תא , 206,  ףיתרובג 36, 80, 145,149,1%%. הכל

 290 --ךלו 80, 4. התעושיל 2 4, 17,330, 36. 17, 39:

1 100 ;99 ,97 ,3( ,92 ,80 ,76 ,74 ,07 ,43 ,42 ,41 ,40 

 127,131,133,139, 2 ב 3: 166 172,173. 0%

 178, 180, 188, 12, 203, 20ג, 206, 208, 216,216, 217,2ז0, 0

,259 ,253 ,2%2 ,24% ,243 ,238 ,24% ,228 ,226,227 ,226 ,222 

.00 ,400 ,272 ,270 ,266 ,264 

 4. סות. , 25. | תואבצ םביהלא 206, 24%. ראהו ז33--ו,
 4, 38,156, 198, 249, 253 -- רואהו %- עשונו 2[ :, 230 ----

 העשוינו 40, 43, 150 -

 5. םביהלא הוהי ₪ הוהי םכיהלא 47 -- ינדא 541 -- הוהי ינדא
 117, 160, הוהי \ 38, 327 -- ינדא 80, 2%, 260

 264 4, 267, 272, 128, 649 == הוהי יתמ דע 24%. | םביהלא , . םמ לע 4% לא כ

 " רוכזת 37: 38: 43:74: 93: 97: 125. 131,133,148, .

 6. ךופש 4, 30: 35: 36: 37: 3%: 39: 43: 73: 74: 76: 80. 93: 7.
0% ,230 ,222 ,210 ,188 :172 .156 1 2 
-- 681 ,291 ,275 274 :272 ,271 ,264 0% 253.29 ,252 :240 :245 
 ךופש 98 41 -- םכהילע ךופש 216. = לא טק.ז4 74 -- לע 79
 29: 43.73: 7: 148,166, 180, 215: 245, 2 602, 681 ; קז1זס 18 ;

 םטתס 4. | כינה 76. | רשא , תכלממ 206, 5
 תובלממה 1, 35: 39: 43: 73: 74: 76. 80: 933 5

 240, 681 : קזנתס - ךמשב -- ך . 76 -- עס ךמש 71.
 7. ולבא 37: 38: 39: 40: 43: 73: 74: 97.131.156, 157, 66
 429, 681 --%אלכא 117 - לכ [טק.148. 82 -- ל (טק.4. 4
 בקעי -- + ₪7. 186. 192 -- בקעי תיב 245. | תראו -- תאו והולכאו

 24% -- תאו והלכאו 4. |  והונ , 1455 -- והיונ
 8. לאו 2.

 156,157:170, 239: 245 : קזנמס 7. ונל תונוע < 268. | ונל ,
 90.  תרונוע 1, 2, 17,19: 10 35: 36, 37: 38: 39: 40, 4, 42
9+ ,,,,,, ...97,101 ,93 ,92 ,80 ,76 
176,179 ,172,173 ,170 .166 ,156 52 ,142,144 13 
227 ,222 ,220 ,210 ,217 ,215 ,206 ,205 

 239, 240, 245 249, 253: 255. 250. 260, 204, 271 \, 272,270 ג
 . קזנתמס 7. םכינושאר 20; 35: 37: 41: 42: 43: 93,

 117,121,125: 1377 ,,,, 6 ב5 ל
 218; 239: 245: 252: 253: 259: 260, 264, 1. ונמדקי 2,
 170,2%2.  ךימחר --ך ,43- = ונלד 80,82,172,206,240
 9. ונירזע 1, 30. 37: 39: 40, 43, 73: 59 +
 150. 2 216, 220, 228, 246, 681 ; קנס םביהלא

 274. רניעשי 1, 4, 17: 30, 37: 39: 43: 74, 5.9. 1
 1, +, ו ל לס ל ללב ול ה 22
 245,259. רבב 245. ונליצהו . 30, 37 --' \ 39,188. | ונתאטח

 16 157, 681 -- וניתאטח לכ 142 -- וניתואטה 4 97.
 ןעמל ,, 89 -- שמל ךמש -- (16) - - יהלא , 71.

 זס. רמאי 4- םבכיוגה ; 73 -- םכיונב זס0,224. | אנ היא 4
 29:73; 74:97: 142,156.166. 245,253.  עדויק6. | םביונב 4
 -- םכיוגב 1, 2, 3: 4 17: 19: 35: 36: 37: 38: 39.4 74
 80, 92: 93:97: 99: 100, 108,118, 110, 121,125, 31, ר7,09
0 ,208 ,20% ,102 ,180 ,175 ,166,173 5 0 .142,147 
4 ;25 ,254 :227,251 ,226 ,224 ,222 ,220 ,21 ,216 
 267, 268, 271 1,272,285, 601, 602, 059 664, 681.  ונניעל +
 תמקנ , 33 - םכייוג תמקנ 76. = םכד , 245. | ךידבע , 80 --'

 132, 179 -- וירבע 7- ךופשה , 2:
 11. אבת 2; 3: 4: 30: 35: 37: 38: 39: 40, 42: 73: 74, 70, 8052

 5 108,117, ,,,, 2 זז
39 ,251 ,240 ,230 ,218 ,235 ,224 ,222 ,216 ,206 ,20% ,178,188 
 253, 200, 264, 270, 271, 272, 274: 5: 281, 201,681. | ךינפל ,

 168. | ריסא , זֶקָּב- | לדונכ 1.10: 30; 35: 36: 37: 38. 40, 43: 32
1 + ,21 ,108 2 92 :80 ,74:76 
 215, 217, 219, 0% 2189, 240, 245, 240, 22, 270, 271 4: קזווווס

 +4 ךערז 39:76, 80, 99, 100, 1179,
 17 188,102, 206, 216, 222, 224,268. רתח 2:

 ינב -- ינא 255. | אתומת 267 -- הרומת -
 12. וננכשל 126, גג, 156,168, 216, 238, 681 -- וניניכבשל 6,
-= 208 ,290 ,255 ,158 ,157 150 ,117,149 80 ,76 :43 :29 18 :27 



 2208 1% א שופ ;) אא.

 9 עיסת טכירצממ ןפג ונבישה תואבצ שכיהלא קדוהי 20
 ! העטתו םכיוג שרגת : העשונו ךינפ ראה

 זס שרשתו הינפל תינפ
 ; ץרא אלמתו הישרש

 1 הלצ םכירה וסכ תש, "1 קר ג

 ה ור : ףסאל תיתגה לע חצנמל 1
 12 זכי דע היריצק חלשת

 ; היתוקנוי רהנ לאו ונזוע זכיהלאל ונינרה 2
 3 הירדג תצרפ המל ; בקעי יהלאל ועירה

 ! ךרדי ירבע לכ הוראז ףת ונתו הרמז ואש /

 4 רלימ ריזח הנמסרכי : לבנ כע םכיענ רונכ
 : הנערי ידש זיז רפוש שדחב ועקת 4

 1 אנ בוש תואבצ זכיהלא : ונגח םכויל הסכב
 , הארו םכימשמ טבה אוה לארשיל קח יכ 5

 ! תאז ןפג דקפו : בקעי יהלאל טפשמ
 16 ךנימי העטנ רשא ?דנכו ומש ףסוהיב תודע 6

 : ךל התצמא . ןב לעו זכירצמ ץרא לע ותאצב

 7 החופכ שאב הפרש : עמשא יתעדי אל תפש
 : ודבאי ךינפ תרעגמ ומכש לבסמ יתוריפה 7

 8 ךנימי שיא לע ךדי יהת : הנרבעת דודמ ויפכ
 ; ךל תצמא זכדא ןב לע ךצלחאו תארק הרצב 8

 19 ךממ גוסנ אלו קכער רתסב ךנעא
 : ארקנ ךמשבו ונייחת : הלפ | הבירמ ימ לע ךנחבא

 שה ם 22 5 יז א

 < 28%, 288, 601, 602 -- כ ות 6. 02, 240 -- הגבו 260 -- הנבו 4

 97. = ךנמי 36 259 -- ךנימיו 37 -- ךינמי 252 -- ך . 43. | לע 4
 156.  התצמא ןב ; 494. | ןב , 131 -- םכדא ןב 39.73: 74, 979
 1 48 235 וחזק. 249: 45% 497: 498 15- 541, 572, 599 -- אאא ןב
 42--]כ 166, 4 1-רצמא 38, 39: 40, 93,102,125, 2

6 ,222 ,220 ,201 ,102 ,188 ,180 ,176 ,168 ,156 ,1523 ,148 1440 

-*255 .142 ,111 ,2% :252 ,251 ,2%0 ,240 ,218 ,228 ,227 

0 500 :497 ,476 ,475 :474 :454 :446 ,425 ,418 ,407 ,404 ,400 

, ,601 ,599 .579 .574 ,572 ;532 :531 :525 ,520 :509 
 642 -- תצמיא 528,606;74.97,133.  ךל התצמא -- ךליתצמא 4.

 17. הפורש 1, 3: 4: 19. 37: 38. 40; 43: 73: 74: 76: 92: 93: 979
9 ,117,225 ,01,102 ,99 

0 ,230 ,23% ,224 ,222 ,220 ,217 ,215 ,206 ,188 ,178 ,166 ,156 

 2%1, 252: 2%3, 25%: 259; 260, 204, 270, 271 4, 272 ; קצנתוס 2

 94,141 -- הפורש גופנ אלו 80. החסכ 1%8, 205, 255 -- החוסבו

 7 תרענמ 0. ךינפ , 0
 18. לע ךנימי שיא , 274. שיא -- ישיא - ךינימי 76.

 לע 2%-- לעו 2, 43:76, 80,002. 101,130, 131, 240: 254, 260 ;

 קמתס 148.  ]ןב םכרא ₪ 4. | םכדא \ 38, 80, 142, 216, 215, 4

 תצמיא 29: 74:97 -- התצמא 73, 94,999, 133,117,121,12%,

 188,206, 21%, 217, 224, 239, 251, 268 ; קזנתס 128,'

 19. אל 4,180. | גסנ 67. | וניחת 4.17: 99,
6 ,226 ,222 ,210 ,21% ,208 ,204 ,209 ,192 ,175 :158 ,157 144 

 242, 260, 288, 201, 00 1: ךמשכו 80 -- ו , 7-

 20, 00. 142. | םביהלא הוהי -- הוהי ינדא 198. | הוהי =
 ינדא 649. - תואבצ \ 39 -- ! , 89. | ראהו ף3,102,172,2%1--

 רעהו 5. עשונו 178 -- העשוינו 43: 74: 245 -- העשינו

 1. 0010. , 1: חצנמל , 97,111.133,218. תיתיגה 20 79

 40, 117,131, 106, 206, 208, 240, 24%, 240, 259 -- ז רתיגה 4,

 פ7,13.  ףסאל ₪ק.זג" 73 -- ףסאל רומומ גול -- רומומ ףפאל
:274 :249 :93 :37 

 2. וננרה 224. - 'הלאל 4,121 ; קנותס ז42. | ונע
72%,,, ,159 .125,141,149,150,155 ,94299,118 :92 

 180, 188, 216, 222, 224, 225, 216, 218, 261, 203, 2ף0, 200

 28, 288, 201, 120, 602 -- ונ'זוע 1, 19. 30. 16, 37: 39: 42: 73: 4

-- 206 ,249 ,24% ,240 ,227 .217 ,156 ,137 :132 :119 :93.97,:117 
 ונירזע 131 -- וניזע 2, 35: 40, 80, 102, 121, 142, 14%, 168,

2 ,272 2712 ,268 ,267 ,264 ,226 ,220 ,216 ,206 ,201 ,198 ,175 

 275,681.  ועירה ונווע םביהלאל , 76. | יהלאל -- םביהלאל
 הלס בקעי 27: 39.91, 117,131, 170

 3. הרמז -- ורמז 25%. | ףות 1, 30, 25, 39: 41: 43, 74, 80

 97, 118, 12%, 142, 148,156, 166, 215, 220, 248, 4. ףונבשיב

\ 

 הנשע 06 76. | תליפתב 7, .

 38. 39: 43: 73: 74.75.97.117,133.245. - ךמע -- ךידבע 6%
 6. םבתלבאה -- םכ \ 24%. | םכחלב 39. | העמד --ה , 43 -
 העונד 206. -ומיקשתו 30: 35: 43: 73: 74: 80, 82, 07,117, 1.

 113, 201: 224, 45- תעמדב 4,206, 1.

 7. ונמשת 1986 -- ומתישת 156, 220 -- ונתישת 73, 3
 -- קנווס וממישת זז וננבשל 4, 73: 93: 12%: 123, 156.

 216, 210, 240 -- וניניבשל 36, 37, 38: 39: 424, 21
 145, 158, 220, 252 -- ונניבשל 0, 150, 245, +. וניביאו

 ---וניביאו געל 28 -- ונביאו +2 150,210,240,2%0

 275, 100 '1 -- וניביואו 42: 43, 74: 97. 131: 133, , 6

 188,245, 253 --ונ'בואו 35. | בעלי 73.97. | ומל קנזס ונל 2.
 8. םכיהלא -- םביהלא הוהי 4 -- הוהי 227 וגז. | תרואבצ , 1,
 494. ראה 4,130,156 -- ריאהו 111. | העשוינו 43, 245, 4

 9. ןפג -- ןפג דוהי 175. | .םכירצמ 36,156. | םכיוג שרגת <
 םכיושג רגת 2. שגרת ₪ 1 -- 076 שדנה 4 היעטתו

0 ,230 ,224 ,200 ,117,131,170 ,76 :43 :39 :37 :4:17:19 ,1 
 249: 282, 266 -- העטיתו 97 -- םכעטתו קנס 73,

 10. תיניפ 93 -- התינפ - השרש 712

 ?סע6 יעומתו ץראה 39: 73: 74: 97, .

 12. הריצק 17.19: 2 26, 41, 67, 93: 99, 100, 1265,

7 ,215 2 ,210 ,204 ,202 ,171,180 ,168 7 

 210, 22%, 226, 235, 242, 266, 268, 270, 270 284. היתקני 99

 110, 216, 227, 215, 255, 268, 284 -- היתיקני 39, 99 2

 220, 271 4 --היתקנוי 2; 4, 19: 36, 89: 933 4 2
.220,232 ,210,222 ,215 ,206 ,179,188 

 13. הרדג 245% -- הירידנ 4, 40, 216, 220, 226, 227 -- הרוג 7

 -- גז8.4006. לכ 180. הראו 206. ירבוע 1,395,

 ג 60,156, 210, 220, 222, 218, 24%, 253 -- 'רבע ךרד 4 -- ידבע

 קוותס 17,131. ךרד 7.145 100 -- ךצרד 2.

 14. הניממרכי 74,133 -- הנמסרכו 97. | רעימ 42 19: 35: 37, 4

,1 97 :03 ,92 ,80 ,76 .74 :43:73 :40 :39 
,240 ,230 ,218 ,227 ,226 ,224 ,216 ,173,176 ,160,156,158 

,284 ,283 ,279 ,27% ,272 ,271 ,270 ,268 ,200 :259 :255 :252 

 288, 6ף0 2, 61 ג קוס 146,147, 188 -- רעי 143 -- רעי ימ 7

 זיז טק. דג. 100 -- וזו 73, 4. הניער' 2: 74: 97: 3: 5-

 ז6. שס. 166. בוש םמ 206. הארו | 38.  דוקפו 35. 4
6 ,176,102 ,16 ,148 ,144 :113 ,118,121,125 :97 :74.76 ,39 

 222, 219. 2%2, 283, 200 1. ןפג -- לכ 7. תאז , 4.

 16. הנכו 1,17: 10: 36; 37: 38, 19: 40 42, 43: 73: 74: 4
:7 ,117,142 ,131 ,111 ,128 ,12% ,121 ,118 ,117 ,102 ,99 

2 176,178,188,102 ,173 ,1%0,15%,156,158,170,171 ,148 

2 270 ,268 ,266 ,259 ,255% 2530 ,252 245 :239 ,238 ,227 ,226 

 18%.  תואבצ -- ונבישה 1:

 אלמתו



 ףסאל רומזמ 1

 לא תדעב בצנ םיהלא
 :! טפשי כיהלא ברקב

 לוע ומפשת יתמ דע 2
 ואשת זכיעשר ינפו

 זכותיו לד וטפש 3
 ! וקידצה שרו ינע

 ןויבאו לד וטלפ 4
 ! וליצה שכיעשר דימ

 וניבי אלו ועדי אל 5
 ובלהתי הרכשחב
 ! ץרא ירסומ לכ וטומי

 קכתא םשכיהלא יתרמא ינא 6

 : זככלכ ןוילע .ינבו
 ןותומת םכדאכ ןכא 7

 : ולפת םשכירשה דחאכו

 ץראה הטפש שכיהלא המוק 8

 ! יוגה לכב לחנת התא יכ

 : הכס

 אאא ;2 5 2

 9 ךב הדיעאו ימע עמש
 :יל עמשת סכא לארשי
 נס י רז לא ךב ;קדיהי אל

 : רכנ לאל הוחתשת אלו
 1 ךיהלא קדוהי יכנא

 םכירצמ ץראמ ךלעמה
 ! והאלמאו ךיפ בחרה
 12 ילוקל ימע עמש אלו
 :יל הבא אל לארשיו
 13 שכבל תורירשב והחלשאו
 : שכהיתוצעומב וכלי
 14 יל עמש ימע ול
 ! וכלהי יכרדב לארשי
 15 עינכא ססכהיביוא טעמכ
 : ידי בישא םכהירצ לעו
 16 ול ושחכי קדוהי יאנשמ
 ! שכלועל שכתע יהיו
 7 הטח בלחמ והליכאיו
 ; ךעיבשא שבד רוצמו

 צב ₪ עת א 4.

 16. יאאנשמ 74 -- 6066 יאנש יכ 4.

 -- ל 93,198, 206; 4 םבלעל 7.
 17. והולבאי\ 133 -- הלכאיו 254 - והלבאיו 1.4 40, 36, 20 0

,216,217 ,21% ,214 ,205 204 :175 :155 :137 :119 :73:99 :41 
 225, 2701 הטיח 38 -- אטח 35 --ךטח 267. | העיבשא

 267 -- והעיבשא 180 -- םכעיבשה 153 -- +ךר 1 20.

 ול ושחכי ול 131. ול

 1. ףסאל רומזמ , 97, 2.
 םכיהלא 55 76. לא ,4

.42,74,148,176,259:671 
 3. לד - םבד וקידצי קנגעס 128 -- ו 133 -- וקיזחה

 224 1418. -- ןקדצת 2.

 4. 00. , 255.  ןויבאו 0ק. 36. 140 -- ןויבאו םכותיו
 5. 001. \ 255. אלו סֶ,1ָּגָב -- אלא 74. | אל - 7.
 וניכי טגש6שטע 74- = וניבי אלו , 80. | הבישחב 43, 80 -- היכשחב

 35 -- הבשחב 66ז 74,248. | וכלהתי ל ק. | וטמי 4 7

,249 :235 22 ,206 ,172,176 ,168 ,142 ,121 ,80 ,73 ,42 40 

 681 ; קונמס 216.  ידפמ 4, 74, 80, 7, 121, 176, 216. 5 2499
 268 -- תודפסומ 4.

 6. ינא 58 17 -- ינא : ץרא ידפומ לכ יתרמא ינא 76 -- , 9.
 םכבלוכ 1, 38: 74: 97; 133: 166, 206, 17

 7. 00. 255. - ןכא --לכא 17. | םכדאב 97,260: קזומס
 24%. ןותמת 1: 4, 19, 94, 172, 176, 203, 204, 21%, 220,

 211, 2513: !סז6 82 -- ןתומת 99,157.  .דחאבו ג -- ו ,4
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 ןולופת 156 -- ןולפת (06 4.
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 לבב ₪ ג -- ב , ג -- אלבב

 רומזמ , 131,133 -- 1 . 4. | ףסאל

 טפשי , 10, 173 - םופשי 1:

 ליחנת סז6 7%-

 םכיונ 4, 76, 1.

 1% א 1.

 1.0 |, ריש רומזמ < 4.
 11. רוז 4.

 2. לא ךל ימד , 150. | לא 2"-- לאו 38. | לאו 58 4.
 טוקשת 35: 43, 76, 101, 117: 144, 148, 222, 250, 1.

 2. ךביא 121, 166 -- ! . 1 22 4, 37: 19, 19: 40, 41, 73, 80, 2

,170 ,142,150 ,141 ,131 ,125 ,118 ,117 ,102 ,94 :93 

--281 68% ,,, ,2 21%,216,217,220 ,206 ,192 

 ךיבייוא 6. ןומהי 5- ךיאשנמ) < זָגַג --'. 131 -- ענמו
 ךיאנשזמו זז. :

 4. לע 76,1%. | ומירעי -- ו 43. | דוס ₪106 רופ 76. | וצעיתי
 19: 35. 37,73: 92, 175, 239 -- וצעתיו 4,76 -- וציעיתיו 8

 וצעיתו םטתס 1, ץו(6סטז 131 -- קזותוס וציעתיו ךנופצ
-% , -- 081 ;250 ,131 

 ש. שס. 458. | שכדחבנו 4.

 150 -- רש*י

 6. (00- , ,,- וצענ 2, 40, 80, )7, 170, 2561, +.

 וידחי 35: 37, 40, 43: 74. 80, 97, 133,142, 245- = ךילעו 8.
 ותורכי 30, 35, 38, 40, 73: 74, 97, 125, 148, 155, 156 -- ןותורכי

 43:153, 245, 681 -- ןותרכי 200, 6-

 7. םבדא ףַּג. | באמ ג -- לבג

 ריש 018 38 -- 7

 אלו -- ילו 1:8. | לארשי פו

 קםסרגהו

 151 -- רונינו 39; 156 -- רונכ 93; 97 -- רונכו 198 -- רונכב 4.
 םביענ , 147 -- םביענ לבנ 7. | לבנ -- לפנ

 4. עקת 601.  רפש ז70,173,281.-  אתפכבב 76

 99, 125: 137, 160 178, 227; 245: 259: 650 2, 673, 681 ; קזותוס 40
 1%6 -- קומס אסככ - וניגח א 226 -- וניגח 1, 10, 30. 2

0 ,94 :93 ,92 ,80 :76 :74 :73 :43 :40 :39 38 
 12%, 131,133: 142: 7: 148, 1ף0, 155, 156, 160, 166, 2

179, 206, 208, 215, 216, 220, 224, 240, 245, 240, 252. 25%, 2599 " 

260, 274 
 5. קוח 10: 35: 74: 97: 117:125:142, 150,156, 240, 262, 4
 -- קה 268. | לארשיל -- 'רשיל 156. | טפשמו 7%

.14 ,671 :24% ,240 ,224 ,206 , ,111,142 

 6. תרוע < 206. "מש 133.  יתאצב 74. לע.
 תפש א 74- ותעדיל +

 7. יתריסה 1, 2; 4, 10: 37: 39: 73: 80, 82, 2

,253 ,240 ,240 ,215 ,211 ,222 ,220 ,216 ,178,188 ,170 ,166 

 206, 271. 275. 2939 201 -- יתורפהי פל -- יתרפה 17."  ומכש --

 ומכש ומע 145 -- ומכס 72. ויפכו 4. 40. 74, 97, 142. | דודמ ,

 76 -- דודימ 133 -- רודמ 19: 35: 97: 525 10418. 1016
 הנרובעת 43, 148, 239, 1

 8. הרצב -- ה ,\ 249 -- הרצכ 74 -- הדצב 17. | יתארק 73 -
 התארק 201. | ךנעאו קומס ז30. | םבער -- םב \ 206 -- םבעז
 154 --ר ₪ק.186 74.97.  ךנחנא לוע 97 -- ב 0. 18 4.

 הלס , 189 2. ,

 9. העמש 188, 201, 206, 216, 1 ' קוותוס 6

 ימע , 76. - ךב הדיעאו -- הרבדאו 681. = הדיעאו -- 'ע זק. הוו
 73 -- הידעאו 267, 2. 'רשי

 נס. 00. , 255.  אאל 3. ךב ₪6 ךל 42. | אלו 50 3

 --ו 94. - החתשת 80. | לאל -- אל 1%7 -- רחא לאל 4.
 11. הוהי . 274. | ךיהלא , 76. %%% םכירצמ 11. | ביחרה

 פָד. | וחלמאו 239 -- ל 1.
 12. ימע ילוקל < 40. = ילוק 157 -- 'לקל 80,166 -- ילקב 4 -

 ילוקב 39 קזנמוסט - לארשי 73, 141, 147, 148, 673 -- לא

 2 אל 1 ו יל
 1. והחילשאו 97 -- והיחלשאו 74 -- ונחלשאו 118 -- םכהלשאו

 40.  תוררשב 04,121, 215,286 --) ב. 80, קזתס 142. בל
 1 47- םבהיתצעמב 90 99: 2 1% 215, 224,227, 9

 251; 2 260 -- םכהיתוצעמב 40, 121, 111, 142, 166 ---
 םכהיתצעומב 4. 37, 82, 93, 94, 125, 141, 173, 176. 206

,246% ,222 

 14. ול , 76 -- אול 245 -- אל 17 -- קוס יל 128.  עמוש 2
24 ,118,176,179 2 ,97 .80 .70 .74 :73 :43 

 לארשיו 4, 80, 133, 206, 224 קוגתס 141, - יכדדב -
 וכלהתי 102 -- ןוכלהי 4

 1ף. 60. ם15 240. | םעמכו זָּגָב.  םכהיביא ז,2, 7: 16
,0 ,100 ;( ,4( :03 ,82 ,80 2% 49 :39 :38 :37 

200 59 ,192 ,3,176,178 ,12%,131.137,139,141,142,166 
0% ,252 ,24% ,240 ,21% ,211 ,226 2 ,210,220 ,216 ,215 ,208 
 < 283 -- םבהביא 76 -- םכהינפמ םכהיביוא 150. = םכהירצ -- צ קוס

 ע 50--2443.-
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 : חור ינפל שקכ
 רעי רעבת שאכ 15

 ! שירה טהלת הבהלכו
 ךרעסב שכפדרת ןכ 16

 ; שכלהבת ךתפוסבו

 ןולק םכהינפ אלמ 7
 ! קדוהי ךמש ושקביו

 דע ידע ולהביו ושבי 18

 : ודבאיו ורפחיו

 קדוהי ךמש התא יכ ועדיו 9

 ! ץראה לכ לע ןוילע ךדבל

 ה-0

 : רומזמ חרק ינבל תיתגה לע חצנמל 1

 : תואבצ ;דוהי ךיתונכשמ תודידי המ
 קדוהי תורצחל ישפנ התלכ םכגו הפסכנ
 : יח לא לא וננרי ירשבו יבל

 תיב האצמ רופצ כג 4
 היחרפא התש רשא הל ןק רורדו

 ; יהלאו יכלמ תואבצ הוהי ךיתוחבזמ תא
 : הלפ | ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא 5
 : שכבבלב תולפמ ךב ול זוע םכדא ירשא 6
 והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע 7

 ! הרומ הטעי תוכרב םג

 ליח לא ליחמ וכלי 8

 : ןויצב שכיחלא לא הארי

 20 1. 1. 25 אי

 1 : ףסאל רומזמ ריש

 2 ךל ימד לא כיהלא

 : לא טקשת לאו שרחת לא
 3 ןוימהי ךיביוא הנה יכ
 : שאר ואשנ ךיאנשמו
 4 דוס ומירעי ךמע לע

 : ךינופצ לע וצעיתיו
 . יוגמ זכדיחכנו וכל ורמא
 : דוע לארשי שכש רכוי אלו
 6 ודחי בל וצעונ יכ

 : ותרכי תירב ךילע
 7 סכילאעמשיו שכודא ילהא
 ; סכירגהו באומ
 9 < קלמעו ןומעו לבג
 ! רוצ יבשי שכע תשלפ
 9 זכמע הולנ רושא םשג

 ! הלכי "ול נבל ודו ה
 זס ןידמכ שכהל השע

 : ןושיק לחנב ןיביכ  ארסיסכ
 נז ראד ןיעב ודמשנ
 ! המדאל ןמד ויה
 12 באזכו ברעכ ומבידנ ומתיש
 : ומכיסנ לכ ענמלצכו חבזכו
 3 | ונל השרינ ורמא רשא
 ! שםיהלא תואנ תא
 14 לגלגכ ומתיש יהלא

 יב ת.זקפ ים 0 20 א
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 תואבצ \ 17.
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8 ,250 ,261 ,2%0 ,240 ,245 ,242 238% :215 ,211 ,227 ,226 ,222 

 -- היתוחבזמ 76 -- ךיתנכשמ 39. = יכלמ תואבצ , 89. | תואבצ ,
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 5. יבשי 1.4, 43, 94, 121, 166, 168,172,176, 188,216, 17
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 97, (קז זר. ול קתותס אל 133. | תרלפמ 3

 תוליסמ 1.17. 35: 38. 39: 43: 74: 76, 93. 97. 2
 156,170, 217: 245 ; קונוגס 80 -- תליסמ 1.

 ל. םביהבוע 153 -- ירבוע 15, 19. 73. 120. 120 ה

 192, 238,245 -- ידבוע קוומס 131. קמע 39.  הכבה %)
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1556 
 10. ןיידמכ 76 -- כ , 43. | ארסיסכו 117 --'\ 73.  ןיביב 7

 -- ןביכ 41. | לחנכ 86,זָגָבג קתמס 37,73 -- ב טק.14 4.
 ןושק 40, 272 -- : ,; 
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 פל ; קווחס 245 ' ץו06ז 133 -- ןע% 1-- אב 268. רוד וג,

 208. | ןמוד 30: 35: 37:35: 39, 40, 43, 73, 60, 01, 117,156, 2
 218, 240 ; קנוזמס 82 ; (סוז6 110 -- ןימוד 74, 97: 245-

 12. ומיתש =< 2, 168 -- ומיתיש 30, 39, 73, 80, 156, 42
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 י 2.14. 74.  ברועכ 30: 35: 37: 35, 39: 43: 74, 80: 925 7
 וסנ,126, 131, 133, 148,155,156,172,176, 206, 208,216, 2

 219, 245: 253, 260, 264, 268, 271, 272, 274, 275. 28, 201, 68ו ;

 קעותס 82 ; (סח6 117.  באזכו ,- חבוכו , 76,118 --ו , 4.

 ענמלצכו -- נ , 1,206 - ענומלצכו 37, 5. 39: 40: 43: 73: 40

 93: 97: 125: 133, 142, 148, 219, 253, 681 -- נומלצכו 8. 11.
 לכ תא 4--כ 1!טק.זג0 1. - ומיכיכנ 2, 19: 43, 607,

 204, 214, 225, 245%: 254 -- !מיכסנ 7.

 13. רשא , 681. | ורמא -- ונל ורמא 148. | השרנ 1; 10 6
,121 17 0 07 90 4 :43 :40 :39 :39 

 170, 188, 216, 224, 218, 240, 253, 259, 14 ונל - ומל

 2020. לכ תא 2%2-

 14. םביהלא (סת6 180. | ומיתיש 39: 73, 80, 03, 150, 158 --
 -- ו. 43 ד מיתש שקכו 5.

 16. סת. ;180. רעי רעבת שאכ , 38. | הבחלכו 4.
 16. 00. ,180. | ךרעסב , 76 -- ךירעסב 148, קזנתס 80 --

 סם קחמס ע 4. ךתפסבו 74, 97: 133 -- ךתפופכבו 64.
 17. ןולק -- גולק 267. | הוהי -- םכיהלא 1.
 18. ושובי 35: 74, 76: 07. 231: 245: 253 0.

 ולעביו :26. - ידע -- דאמ 226. - ודפחיו 76.  ודבאיו ,681.
 19. ךמש הוהי < 72. ךמש , 2 הוהי ,

 ךדבל .הוהי .יגזק- ה " " לעאא 128- - .לביאססס לוכ 1

 ולהביו קו תוס



 ז,אאאזצו כ 5 2 ו אאאט 21

 9 העמש תואבצ םכיהלא ?דוהי ! ךב וחמשי ךמעו
 - | !הלפ | בקעי יהלא הניזאה יתלפת ךדפח קדוה' ונארה 8

 10 זכיהלא האר וננגמ : : ונל ןתת ךעשיו

 / ףלאמ מ 0 :
 שולש רבדי יכ קדוהי
 יהלא תיבב ףפותפה יתרחב 6

 : עשר ילהאב רודמ ; הלסבל ובושי לאו
 ד םכיהלא קדוהי ןגמו שמש יב ----

 זרוה' ןתי דובכו ןח ועשי ויאריל בורק ךא 10
 : שטימתב םשכיכלהל בוט ענמי אל ; ונצראב דובכ ןכשל

 13 : ךב חטב םכדא ירשא תואבצ קדוהי ושגפנ תמאו דפח 11
 ! וקשנ םכולשו קדצ

 םיפ א צץ צץ חמצת ץראמ תמא 12

 1 ! רומזמ חרק ינבל חצנמל ו
 0 בוטה ןתי קדוהי כג 11

 2 , ךצרא קדוה' תיצר : הלובי ןתת ונצראו
 ! בקעי תובש תבש ךלהי וינפל קדצ 14

 1 ךמע ןוע תאשנ ! וימעפ ךרדל שכשיו

 ! הלמ | םבתאמה לכ תיסב

 4 ךתרבע לכ תפסא 0
 : ךפא ןורחמ תובישה 0 .

 5 ונעשי יהלא ונבוש ו

 : ונמע ךסעכ רפהו יננע ךנזא קדוהי הטה
 6 ונב ףנאת םכלועלה ; ינא ןויבאו ינע יכ

 ! רדו רדל ךפא ךשמה ינא דיסח יכ ישפנ הרמש 2
 יהלא התא ךדבע עשוה 7 ונייחת בושת התא אלה

 צץ ג יז ₪ 22 1

 679.  יהלא -- וניהלא הוהי ב. | וניעשי 1, 17: 37: 38. 30
60 ,168 :155 97 :93 :80 :70 :74 :41:73 

 216, 2485 -- ,3- ונמעמ 157: 9.

 6. םבימלועלה 74.76,97:133.249, 250 : קונוס 4.39.  ךושמת

7.6 ,82 ,80 .43.74 :39 .3% :37 :35 .1 
 178, 216, 238, 245,253, 678: קתומס 82. | רול

,1 .97 :93 ,89 ,80 ,76 :73:74 :42 :40 :35 :37 

 137נ 142,150, 155: 156. 170, 172, 176,178, 188, 217, 2 2200

 228, 239; 245, 251, 252. 253: 259, 260, 208, 270, 678. | רודו 2,

5% 1181 ,93.97 ,89 ,80 :71.74.76 :43 :40:42 :38 :37 :17 :2 

 11,1גָבכ 142,148, 150,158, 156, 170,172,176,178,188, 2
,272 ,268 ,260 ,2533 ,252 ,251 ,245 ,230 ,228 ,226 

 659: 678 -- םבירודו 379-

 7. אולה 72. תא 38. ונחת 7,
6 ,254 ,22% ,219 2170 ,21% ,214 ,210 ,204 ,203 ,192 ,158 

 271 4.201. ְי

 8. וניארה 17, 39: 43: 74: 76, 80, 97, 117, 2 , %
 224, 227, 245, 4. ךידסח ז7. ןתית קונתס %
 ככ*

 9. עמשא 121 -- העמשא המוק 148.  רברי 1*-- רבדא 80 -

 הוהי רבדי 40. = %הוהי 43. | לא -- לע 25פצ. = לאו -- לעו 1.
 לאו 2" < אלו 201.  הלסכל ובושי , 142. | ובשי 11, 227, 2.

 נס. אְךא 131. | ברק 284. | ויאיריל 1,2,1.19: 36.37
 73: 76, 80, זז, ,,,,7%4

,27% ,4 ,271 ,266 ,2% ,252 ,249 ,245 ,222 ,220 ,216 ,206 ,192 

 283. 201 : קזנתוס 2 -- ויארוקל 97. | אועשי 97. | ןוכשל 3%

6 ,105 ,142,148,1%0,156,170 ,12% ,100,118 ,80 ,73:76 :43 

 238, 239: 24+ 274 -- ; 97. | יצראב 7+,97,
.26004 ,24% ,224 ,216 ,170 ,166 ,142 ;113 

 וו. ושגפנ !0: וענפנ ף9- 1ו,ז2. ץראמ - - - קדצ 58 7.
 12. קדצ 4 ףקשנ -- ףפשת

 13. ןתי -- ןתת 24%. | וניצראו 17, 43, 74, 7 2

 133,150,168,24%. ןתת --ןתי 76--ת 1" טק. 85 1. לובי 4.
 א 0%

 1. דודל הלפת , 222. | הלפת , 38,131, 133 -- הליפת 7,
 43, 4 8. הטה , 117 -- הטה הוהי 40. | הוהי ,

 39: 41,121 -- הלא 76.93, 12% -ר נדא 131. - ךינזא -
 ינינע 39, 678. | יכ ,3-

 2. ריפח , 157, 606. | עשוה -- ע , 268 -- עשוהו 156 --- עישוה

 73, 260 --= העישוה 74, 97 -- העשוה גָגָ. | ךדבע תא %

 93. הרפט 71

 8. ליח -- ליחמ 40 לא 5.
 ף. םםיהלא הוהי -- הוהי ינדא 117. = הוהיל 4. = םכיהלא , 2.
 תאבצ 80 -- יתלפת 156. | עמש 43 -- תעמש 76. | יתליפת %

 43:73:74: 76. 97.117,133, 220,248. - הנאה 4
 הלס ,7-

 10. וניניגמ 28, 29: 40: 74, 80, 97, 117, 156, 24% -- ונניגמ

-- 2%2 ,240 ,218 ,170 ,148 ,142 ,111 :131 ,121 ,93 :73 :42 :25 

 וגיננמ 17, 37. 137, 168, 192, 249. האר -- לע 24
 לו =ברול | 20 215 ךרצחב ףְק, 131,166, 216, 2

 ךיריצחב 38,226 -- ךריצחב 43. 76 - יתרחב יכ 39 -- '
 148.  ףפתסה 80,235,281 -- כ קממס ת זז --ףפתסה ףלאמ

 4. תיבב , 76. | םביהלא 249 -- יהלא הוהי 74:97. | דודמ
 ילהאב ,, 206 -- קנגממס יהלאב 117. | תעשר 206. - עשר ילהאב , 4.

 12. םביהלא הוהי -- הוהי"ינדא 24% -- םביהלא תואבצ הוהי 0.
 ןה -- ןה 214. | דבכו 284. | הוהי 2%-- םכיהלא לג. | אלו
 188 -- אלא 74. - בוטה קמגמס 130.  םביכלהל , 216 -- ב

 40, 150 -- םביכלוהל 95, 41: 45, ,,,,,,+,7
 148, 188, 222, 218, 245, 240, 270, 272, 274 -- '"'כלוחל 76. 9

 | -- ךלוהל
 14. הוהי -- ינדא 253, 260 --'הלא הוחי 41. | םכדא -- הוהי 6.

 הסוב 25: 38: 39: 43: 74. 76, 7, 100, 118, 125, 3,139.

 156, 166, 172, 188, 200, 216, 220, 238, 246, 252, 250, 268 ג

 קצונתוס 7.

 זן. 0. 1

 ל
 2. ךצרא תא 30,43,153 -- ךצרא ךדבע 118 -- ךיצרא 1.
 תבש , 27 -- תובש 224 -- תיבש 73, 74.97. | תובש , 80 --\

 137, 268 -- [ ריבש 19: 35: 43: 99145, 147,179, 2 216,

 222, 215, 250, 25%, 271 41, 659 'ק, 678 ; קזותוס 2 4,

 108 ; (סח6 42,82,1%6 -- קנתס תמש 7.

 2. ןווע 678. | תיסכ קזנוגס םכתיסכ 6.

 םכתאטח רבע 4.

 4. יהלא תפסא :75. - ךיתרבע 43, 74, 97, 133, 148, 0.

 זרבשה 4,198 --' \ 40, 93, 137, 148, 156 -- | \ 30 37, 04
 110,111, 166, 176,216, 231, 235, 240, 4. ןרחמ

 201. ךיפא 43

 5. וניבוש 30: 37: 39: 43: 74: 93: 97. 117, 137, 7%
1% ,285 ,284 ,27 ,277 ,850 ,245 ;217 ,216 ,206 ,168 ,150,155 

 הצנמל , 97,111,113,238. | רומזמ , 180 -

 לכ קזוווס יכ 4.
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 א אאצז

 ילע ומק שכידז שיהלא 14
 ישפנ ושקב םכיצירע תדעו

 : שכדגנל ךומש אלו
 ןונחו שוחר לא ינדא התאו 15

 ! תמאו דסח ברו שיפא ךרא

 יננחו ילא הנפ 16

 לףדבשל ךש הנח

 : ךתמא ןבל העישוהו

 הבוטל תוא ימע השע 17
 ושביו יאנש ואריו
 : ינתמחנו ינתרזע קדוהי התא יכ

8 5, 1. 

 ריש רומזמ חרק ינבל 1

 ! שדק יררהב ותדוסי
 ןויצ ירעש קדוהי בהא 2

 : בקעי תונכשמ לכמ
 ךב רבדמ תודבכנ 3

 ! הלפ שכיהלאה ריע

 2 זז 25 א ;

 3 ינדא יננח : ךילא חטובה
 : סויה לכ ארקא ךילא יכ
 4 ךדבע שפנ חמש
 ! אשא ישפנ ינדא ךילא יכ
 5 חלסו בוט ינדא התא יכ
 : ךיארק לכל דסח ברו
 6 יתלפת ;דוהי הניזאה
 : יתונונחת לוקב הבישקהו

 7 : יננעת יכ ךארקא יתרצ םכויב
 8 ינדא שכיהלאב ךומכ ןיא
 . : ךךשעמכ ןיאו
 9 ואוב* תישע רשא זכיוג לכ
 = !ךמשל ודבכיו ינדא ךינפל ווחתשיו
 זס תואלפנ השעו התא לודג יכ
 ! ךדבל ופיהלא התא
 1 ךתמאב ךלהא ךכרד ;דוהי ינרוה
 ! ךמש האריל יבבל דחי

 12 יבבל לכב יהלא ינדא ךדוא

 ; שכלועל ךמש הדבכאו
 3 ילע לודג ךדפח יכ
 : היתחת לואשמ ישפנ תלצהו

 שיג קיז ₪ 2 ם 0 יי וכ

 ורבכיו קזומס 201. | ךמשל 5 1.
 10. לדג 4. השועו 17: 35: 37: 38. 74, 80, 117, 125, %

 ז 56, 166, 178, 205, 216; 224, 238, 240, 24%, 251,274. | [ז-ראלפב
 4,80. - םביהלא לאה 0.

 11. ינירוה 43: 74. 59, 97, 145 --ינידוה קעומס 17 -- ינרוח 2

 -- ונרוה קזגתס 24%, 1076 37 -- 'נירה 40. | הוהי , 2 ךיכרד

 17: 43: 74: 97,166, 206, 224,245, 651.  ךילהא 97,133 --ללהא
 224. - ךתימאב 38. 41:73:97.117,133,158. | -דחיו ג ג
 133 -- דחיא 74.97 -- דחו 242. | ךמש תרא 4.37: 9.41. 2

 74: 762972 דד כ 0 1 1 201422 5 1

 245, 250, 300, 601 -- תגז5ַ. 84006. תא

 12. ךדוא ; 97 -- ) , 4, 30, 80,118; 283. | ינדא -- ינדא הוהי 9

 -- הוהי 4.17.19: 38, 40, 42: 73: 74: 82, 5,

,216,217 ,206 ,201 ,102 ,178 ,158 ,156 ,112,137 ,121,121 

 249, 250, 2%1, 252, 268, 272, 63, 678. יהלא , 118 --יהלא הוהי

 157. = יבבל -- האריל יבבל לג. א ךמש תא 73, 76, 16 -- האריל
 ךמש 99. | םכלועל לעל 9.

 13. יכ -- יכ ךדוא 80. | לודג , 216 -- לודג יכ 4.

 39:73: 74.97, 133, 156 ---יתלצהו 5.
 הייתחת 76 4

 14. םבירז 9ְק -- םכידזז 678. | ילע -- ולע
 -- םכיצירעו 22%. | תרעו (טאו6 97. "5 םםיצרע 4.

 ךומש 815 133 --/ 131 -1- ב מ

 1%. התא 272, 4 ינדא -- ינדא הוהי 4 -- הוהי 17, 0 20

.119133 ,99,116 .97 .93 ,82 :74 :73 :43 ,40 
 ז56,158,178, 206, 216, 220, 224, 227, 228, 2 249; 250, 1,

 268; 673, 678. | םכוחרו ןונח < 4. ןונחו , 170. | םביפא ךרא ,
 4. רסח , 6. תמאו , 6.

 16. ינפ קתומס 37, 4ז. - ילא --'.76. יננחו , 39, 248 -
 יננוחו 17 -- ינינחו 36, 43 -- יננחו ךזע 1סעצש6 4 הנת , 38 --
 הנתיב וז ךווע 1. 19: 39: 43: 74: 76, 97: 142, 156, 678 --

 רודע 10756 5. ךידבעל 43: 74. 97 33- העישהו 2, 40 -=
 ינעישוהו ךתימא 72: 74.97: 133 -- ךתמא 4.

 17. הבוסל , 249 -- ואריו ק. 131. 10 -- וארי
 4, 37, 131.173.176; קמתוס 142 -- וארייו +. יאנוש 35, 5

 ז25, 156, 250, 272 - יאנוש ושביו -- ש , 285 -- ושוביו
 25: 42:125,111, 148,156, 261 ; [סז66 74, 97 -- ושובייו 4

 התא קזומס יא הוהי \ 35. 73: 74: 80: 97: 143=

 תלצה
 לאשמ 4, 80 -- שמ 6.

 םםיצירע תדעו

 ישפנ , 7.

 ז. ריש - - ינבל א + ינבל טק. 6 41 -- א, 229.

 רומומ ריש < 19,38.24%. | רמזמ 4. | ריש , 4.  ותרספי 5%

 2ף%1--' קזומס ל 4 -- ותדוסו 216 -- ותדוס [גק.88 428.
 יררהכ לג --'רדהב 156 --ירהב 131 -- תרדהב גג. שלוק 7

-245 ,73 
 2. בהוא 3%: 43: 125: 156, 2389,

 97: 1-רנכשמ 86, 25-

 ירעש -- .תונכשמ 4

 יהלא התא , 6. התא -- ה ; 268 -- התא יכ 01
 תוגש. 380. יכ 147 -- הוהי 403. | יהלא -- הוהי 74, 93,133---

 ייחלא 8- חטבה 3.4: 19, 37. 40 73. 80, 82, 02, 93: 94:
6 ,206 ,20% ,203 ,178 ,176 2 70 ,+ 

-- 283 ,200 ,260 ,2%3 ,252 :240 ,240 :215 :227 ,220 219.04 

 טובה 8-
 1. סו. | 25%. ענח 39,678. | ינדא --ינדא הוהי 205 --

 הוהי 1, 4, 17.19: 30: 35: 38: 40: 42: 74 62, 60, 93: 94, 5%
2 .7 ,166 ,160 ,157 ,186 5 . 

,253 ,21 ,246 ,228 ,227 ,222 ,220 ,210 ,217 ,216 ,215 ,209 

3 ,601 ,21 ,288 ,283 ,279 ;275 :274 :272 :271 ,267 ,264 ,260 
 673: 5%- יכ , 7-

 24. ךילא - - (6) -- ארקא ,-

 4. שס. , 255. ךידבע 224. | ינדא -- ינדא הוהי 0 --'נדא הי

 למ -- הוה 4 40, 42, 74, 80, 82, 97, ,,,,1

(6 ,205 ,108 ,178 ,170,172,176 ,166 ,157 ,150 2 

5% ,254 ,252 ,2%1 ,240 ,228 ,227 ,225 ,220 ,216 
 6. התא יכ ,1- התא , 1. ינדא . 132 -- אשא ישפנ ינדא

 147 -- החי 4:17: 30 18, 40, 42, 74, 80, 82, 93: 97. 0
178 2,176 109,160 ,150,157 15 

,601 ,1" 100 ,288 ,286 ,284 ,250 ,251 ,218 ,224 ,222 ,220 ,216 ,206 

 673: 5% ךארק 82,125, 259 -- ךיארוק 38, 42, 97, 119, 4

 222, 218, 240, 678 -- ךיארק רוק 245 -- ךארוק 35-

 6. חוהי -- ינדא 201, 22%, 253, 200, 264, 267, 208, 271 4,

 יתליפת 1.17, 37: 38: 43:74: 76. 97.131, 133, 245, 678 -- תלפת
 הניזעהו 216. = הבישקח 4,348, 130,198.  לוקב , 206 -- לוקל 4
42 ,160,160 ,157 ,145,156 ,131,142 ,40,118,125 ,19 :37 ,17 

 215% קזותתס 130, יתננחת 86, 23% -- יתנונחת 4, 17,

 41,723: 89,93:119.121,111,142,172, זֶקב,176,178, 102, 2
 216, 217, 210, 220, 227, 246: 268 --'תניחת 74, 97, 133 -- תו

 49 -- ינונחת 76-

 7. םכאפ ש15. = *ננעת - - יתרצ / 6.

 יכ , 227 -- התא יכ 142 -- 215

4 ,188 

 8. םכיהלאכ 264. | = ינדא -- ינדא הוהי 13 -- הוהי 4, 19,
4 6 ,., 18,121,131,1332.117| 15 :97 ,80 :74 :42 

 206, 222, 252; 300, 674, 678 - הוהיא ןיאו -- ךומכ ןיאו

 ןיאו הוהי 50. ךשעמכ 179 -- ך ,93 76.

 9. םכיוגה 2 206 -- םבייוג 6. ואבי 1, 3: 4: 389, 29, 0

.99 .97 ,93 ,82 ,80 ,76 :74 :73 :43 
2 ,188,192 ,176 ,175 ,168,170,173 :144,148,156:157 ,142 

 י 204, 206, 210, 215, 216, 217, 210, 220, 222, 224, 225,226, 7.

 215; 252, 252; 268, 284 -- אובי 128. | וחתשיו 74. 76. 97, 2

 173. - ךינפל , 38. =  ינדא , 253, 260 -- ינדא הוהי 173 -- הוהי

,+ ,97 .93 ,82 .74 ;42 ;40 :39 :4 :3 
 ג 47, 148, 176נ 210, 222, 227, 231, 2%1, 252, 270, 673;

 ינדא ךארקא 6.
 ינינעת 39: 43: 76



 אא אטו 7
 ישפח שכיתמב 6

 רבק יבכש םכיללח ומכ
 דוע םשכתרכז אל רשא

 ; ורזגנ ךדימ חהמהו

 תויתחת רובב ינתש 7

 ! תולצמב שיכשחמב

 ךתמח הכמס ילע 8
 תינע ךירבשמ לכו

 ינממ יעדימ תקחרה 9

 ומל תובעות ינתש

 ! אצא אלו אלכ
 ינע ינמ הבאד יניע 10

 זכו לכב קדוהי .ךיתארק
 : יפכ ךילא יתחטש

 ! הלס

 אלפ השעת זכיתמלה 11
 ; הלפ ךודוש ומוקי שיאפר כא

 ךדפה רבקב רפסיה 12

 : ןודבאב ךתנומא

 ךאלפ ךשחב עדויה 3
 ! הישנ ץראב ךתקדצו

 יתעוש ?דוהי ךילא ינאו 14
 : ךמדקת יתלפת רקבבו

 ישפנ חחנזת קדוהי המל 15

 1.אאאטזז. 2 25

 4 לבבו בהר ריכזא
 תשלפ הנה יעדיל

 שופ שכע רוצו

 שו דלי הז
 רמאי ןויצלו
 הב דלי שיאו שיא
 : ןוילע הננוכי אוהו
 6 שכימע בותכב רפסי קדוהי

 | : הלס זכש דלי הז
 7 | שכיללחכ סכירשו
 הפי קמ ל

 יער

 ז.א אז.

 1 | תלחמ לע חצנמל חרק ינבל רומזמ ריש
 ! יחרזאה ןמיהל ליכשמ תונעל

5 
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 לאה זכוי יתעושי יהלא קדוהי

 : ךדגנ הלילב יתקעצ
 3 יתלפת ךינפל אובח
 : יתנרל ךנזא הטה
 4 ישפנ תוערב העבש יכ
 ! ועיגה לואשל ייחו
 5 רוב ידרוי ששע יתבשחנ
 : ליא ןיא רבגכ יתייה

 ץוב ₪ 0

 לוא 9. ּ -

 6. םכיתמכ 80, 196, םבישפח 1. ומב -- 'ב 76 =

 :סו6 ןמב 118. י"יבבש --י 131 -- 'בכוש 355 "2 9

 222, 28 -- נכש 74, 80, 07, 131, 188, 215, 216, 251, 1.

 אל ,17ס. | םבתרכזא 133. | דוע ;147,156. המה קומס
 הר דוב ךדימ -- אל 379: = ורזגנ אל -

 7. ונתש 076 40.  רובב , 158 -- ו , 4. םביכשחמב --מ ,

 4 -- םב \ 268. | תלצמב ףס, 23% -- תלוצמב הלפ 46 -- תולוצמב

1 9 .74.76 :73 ,42 :39 :39 :35 :217 ,1 
240,245 ,228 ,226 ,216,226 ,216 ,176,178,188 ,172 ,156 ,148 

 251, 253, 29 -- תלוצמב
 8. הבמש ילע ,133. | ילע --י, 215. - הפמס , 74, 97 -- במ .

 טק.148 נז.  ךתמה , 17 -- ךיתמה 43.76, 80. לכו , 131 --ו
 4,150. ךרבשמ 30,74,97,133.  הלס תינע , 76. | תיניע -

 9. תקחרח 2. יעדוימ 17, 19: 37: 3%. 39: 74. 76. 97, זז

 142, 148,155, 156, 176 217, 218: 245, 1. ונמכ 7.

 ינתש , 7. תרבעת 150,178 -- תובעת ג, 173, 231, 23% --

 תבעות 1, 4.30: 73: 74, 80, 82,118, 220, 228, 271,276, 284, 1

 659 -- הבעות 73:97 -- הבעת ָּגָג- | אולכ 1, 10, 38, 30, 2

 74: 76. 82, 93, 97,1ב1, 142, 148,1%3,156, 176,178, 206, 0
 224, 228, 218, 2%1, 270 -- קזנתס אלב 246 -- ולכ 73, 4.

 אלו -- ו ,117 -- ]או 2%1. | אצא -- אצמא 7.
 10. ינמ הבאד יניע --ינימ יניע םםאר 74, 97 -- ינמ יניע םםאר 3.
 ינע 128,166,226 ; קתמתמס 178. האבאד 17.  ינממ סב. | ינע

 73 -- נע א 74 - ינוע 19: 25: 380 39: 76, 80, 7,

 217 -- נע 2. ךיתארק 5 4. | שבוי לכב , 176. | םבוי
 82 -- םבויה 39 -- תע 121, 160, 23 !תהזק. 277 תוגז8. ךילא --

 תכנק5  יפכ תתנו

 זז. אלפ ה 76. םכיאפד - ומקי 9-

 17,40, 41,80, ז1 -- קזוחס ךודויו 4-

 12. רפוסיה 17: 35: 37: 3%, 39: 73: 74: 93: 1
 ז42,219,245. ךידסה 43. ךתנומאו 38, 80 93+ %

 216, 228, 218; קזותוס 07 -- ) \ 224 -- ך , 3-

 ז 3. עדויה פג 17 -- ערויה ףְקל -- 06 עדיוה 37. = ךשוחב %

 -- ךשחכ 6. יאלפ 39, 74, 76, 97, 160, 170, 206, 224 --- ךאליפ

 6 הישנ ץראב , 1-2 היישנ 38, 39: 3

.71, ,224,220 ,220 

 ךודי 157 -- ךדוי

148, 

 14. 00. 25%. ךילא , 38 --' . 97. | יתעוש , 73 -- יתעויש

 220, 24% -- 'תעיש 1%6. | רקובבו 35,283 -- ו. 73,744, 1
 יתליפת 37: 7%, 76 97, 117,131.133: 24%. | ךמדקת 9 קב -

 ךומדקת 1. |

 15. המל , 133. | הוהי , 37.  חנזת קזומוס חבזת 17. | ךינפ תא
 155,158, 166, 188, 226 -- ךינפ םכא 4- ינממ -- הוהי 9.

 2. זרדבכנ 4,80.235. | רבודמ 17. 37: 39: 29; 43: 72: 74, 6%

:5 ,220,238 ,117:125:133,156 :93:97 

 [- 60. ₪ק.13: 176. בהר קתומס =כהר 132. לבב 0.

 < יעדויל 4.17: 35: 37: 39: 40: 73: 74: 76. 80, 82,931: 1
42 200 ,2% ,249 ,24% ,222 ,217 ,170 ,166 ,156 ,148,150 :112 
 271 8, 272, 274, 284: קזמתס 117 -- ויעדויל 206 -- ויעדיל 2

 -- יעדול 137 -- יבשויל 389. | םכיתשלפ סָּג -- תשלפ רוצ 4.

 רוצו . 74: 97: 133 -- רצו 1: 4, 30, 73, 137, 150, 157, 168, 09
 הכוס, קס.3000.' "דלי זל: 35, יט 76:97, 6

 197,245. - הלפ םםשש
 4, 5. שיאו - - - - דלי 15 6.

 5. 00. ק.8 5- ןויצלו ,\ שיא 7. דלוי 270

 28, 39: 117,131: 156. 219. 5. הב -- הב םםש 4. הננבי

 127: 157, 175 -- היננוכי 74. 97,131, 148, 170, 215, 240 -- היננבי
 4 -- היננבי 0. ןוילע טק. 13. -

 6. הוחי , 245- | רופסי 25,139.144: קתעתס 117. | בתכב ף

1, ,97 ,82 ,80 ,70 :74 :73 :43 :42 ,41 :39 :38 :2:17 

 1232:137, 142כ 144כ 155, 156, 160,170, 172, 173,188, 205, 6

 21 215226, 2200 2300 2456, 252, 250, 04. בתכב םכימע <

 כ רלפ 19 70 רוק דכנ,196 2ן0, 215.0 בש 7.
 7. םבידשו 274-- םבירישו גָגָנ-  םבללחכ ב3 -- םכיללוחכ 1,
1 100 ;93:97:99 :92 7% .4 :42.43 ,40 :38 279 1% 152 

22,,,,,+]+),, 1 :48 12%.137,142,1 

,260 ,260 ,20 ,2% ;252 ,261 ,246 ,240 ,230 ,220 ,227 ,220 

 270, 271 3, 2סָפ : קנותוס 82, 04,141. לכ , 126. יניעמ
 43:72: 92:97: 121, 2243 (סתו6 74 --'יניזעמ 80 -- ריש יניעמ

 1. חרק - - ריש , 180,259. ריש , 97,131,133,218. רמוזמ 4.

 ינבל , 39. חרק , 157. | תנעל 4. | ןמהל 35 -- ןתיאל 1
 216, 224 -- |\מיתל קונתוס

 2. יתעשי 227 --' 1" 02.14% 240, 29% -- 'תעושהת 4

 בוי -- םבויב 379 -- טק. 7.

 1. אבת 4.17. 30 35: 36, 37: 38, 39: 40, 41: 73:74, 76, 80, 2
7+ ,ָ5 1 ,97 ;93 ;92 

 156, 166, 168, 172,178, 188, 20ָג, 216, 216, 220, 222, 224,
24 ,271 ,268 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,251 ,245 ,240 :215 ,231 

 274, 275: 283, 284, 291. | ךינפל -- ךילא 80,147.  יתלפת ,6
 -- יתליפת 1. 7: 28: 42: 72: 740 97.131:133.24%. טה 15 7

 4. תוערב -- ת , 43,268 -- הערב 76. | תיחו ג.  לאשל ₪
 80, 173, 206 -- לואשב קזווחס 121. -

 8. ידרי 4, 40: 43, 80, 94. 121, 133, 142, 188, 206, 216 +

 252, 259 -- דרוי 76 -- ידרומ 601. | יתיה 4. | רובגכ 21.
 ןיא ,76, 226. ל"א 17: 137, 142,156, 217, 220, 2ג5פ -- קוס



 א אז

 קדוה\ ךאלפ שימש ודו'ו 6

 ! םכישדק להקב ךתנומא ףא
 קדוהיל ךרעי קחשב ימ יכ 7

 ! שלא  ינבב קרוהיל .המדי
 הבר שישדק דוסב ץרענ לא 8

 : ויביבס לכ לע ארונו
 ךומכ ימ תואבצ יהלא ;דוהי 9

 + ךיתוביבס ךתנומאו הי ןיפח
 זכיה תואגב לשומ התא 10

 : סחבשת התא וילג אושב

 בהר ללהכ תאכד התא 11
 ! ךיביא תרזפ ךזע עורזב

 ץרא ךל ףא סימש ךל 12
 ! שכתדסי התא האלמו לבח

 םכתארב התא ןימיו ןופצ 13

 ! וננרי ךמשב ןומרחו רובת

 הרובג שכע עורז ךל 14
 ! ךנימ ,םכוהת .ךד' עת

 ךאסכ ןוכמ טפשמו קדצ 15

 : ךינפ ומדקי תמאו דסח

 העורת יעדי שעה ירשא 16

 : ןוכלה' ךינפ רואב ;דוהי

 זו 0% 86

 : ינממ ךינפ ריתסת
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 16 רענמ עוגו ינא ינע
 : הנופא ךימא יתאשנ
 גל ךינורח ורבע ילע
 : ינותתמצ ךיתועב
 8 שפויה (לכ :שכימכ ינוב

 ! דחי ילע ופיקה
 20 בהא ינממ תקחרה
 : ךשחמ יעדימ ערו

 לפס = אא

 1 : יחרזאה ןתיאל ליבשמ

 2 הרישא םכלוע קרוהי ידפח
 : יפב ךתנומא עידוא רדו רדל

 3 הנבי דפח שכלוע יתרמא יכ
 : שםפהב ךתנומא ןכת םסימש
 4 ירחבל תירב יתרכ
 ! ידבע דודל יתעבשנ

 5 ו דעהו .ןיכא לוע הש
 והלכה דא קפ רוחו רחל תיבה

 ל בק 2 ה ד

 4. יתרכ תירב < 102. | תירב , 14% --יתירב 4.

 133. | תעבשנ גג -- ית , ת.1ום. 76.  ידבע ,

 5. דע ,142. | ןיכא (טק.146 24% -- ]יבא 5 ו עג

 רודל 17, 30, 35: 36, 37: 3%: 39, 40, 42: 73: 74. 7.
8 17060 ,170 6 .7 :125,111,133 ,101,118 

 208, 224, 239; 249: 251; 253: 259, 270,284, 001. | רדו גז,
7,,,,,,, ,102 ,100 ,94 :41 ;41 ,31 

20 6, ,217 ,216 ,215 ,206 ,201 ,192 :173 

-24 ,272 ,268 ,252 :239 

 6. ודו 17, 216 -- די) 117,178. | ךיאלפ 147 -- ךאליפ 4.

 םבישודק 4, 30. 35: 37: 3%, 39. 42: 43:73 721
,210 ,21% 6 ,149 ,144 ,137 ,113 ,128 ,12% 

,252 ,240 ,24% ,240 ,227 ,224 ,222 ,220 

 7. קחשב -- םכימשב 118. = ךורעי 17: 353: 5 14
 148, 156, 222, 218: 24% -- ךךע' 76. | הוהיל ג" קצנוםפס הוה י 4

 הוהיל המדי , 76. = ינבכ 76,133 -- 'נב 220. | םבלא ₪ %
 173 -- םביליא 2-

 8. םבישודק 1,17:30, 35: 36. 37: 38, 30: 41, 42: 43,
(6 ,1789 ,170 ,148 ,142 ,141 ,117 ,133 :12% ,118,121 ,117 :97 

,270 ,250 ,252 ,24 ,245 ,218 ,215 ,222 ,220 ,217 ,216 ,216 

 ארנו 80, 28 -- םכיהלא הוהי 73 -- אוה ארונו 48,156. 1.
 2015 גסס 60תו. 6ק6טמ6טע 60תגתג. 7 65 8 ; 1ם 1.

 9. םםיהלא 38.39.73.156. | 'מ , 80. | ךתנמאו 0,111 --
 םכתנומאו 206. = ךיתוביבס , 274 -- ךתביבס 73 -- ו \ 4, 30, 74

6 ,150,155 ,111 ,119,121 ,117 ,94 :93 :92 .80 :40 :29 

,246 ,240 ,220,236 ,222,224 ,220 ,210 ,210 ,192 ,172,175,178 

 249, 251, 252, 260, 268, 283 -- ךתוביבפק 71.

 10. לשמ 4, 36, 39; 80, 89, 94, 121,220. | תואגב 120 ל

 76, 80.97: 133,156.224, 245. | םכיה פי 3%. | ואשב < 19-

 4. | םפחבשת
 גו. תאכיד 17 -- התיכר 37 -- תיאכד 23% -- תיכד 39: 409: 2

0 ,220 ,210 0 ,142,156,166 :97:118.131,133 :76:93 :74 

 240, 2000252, 253, 255, 2004 276,002. . ללחב 97: 222 ; קזותמס

 128 ; ץנ0שטת 74,180. | בהרל 80. | עורזב 3 -- 9%

 80, 82, 100, 173, 206, 222, 251, 2זְפ. ךזווע 12 6.

 תרורופ קס -- רוע 255.7 " ךיביוא 22 2. 10: 30 42043, 67 =

7 130 ,101 ,100 ,97 ,92 ,59 ,50 :76 :74 :73 

4 ,203 ,166,168,178,188,192 ,157 :156 :150 ,144 ;142 :119 

4 271 ,270 ,266 ,24 ,242 .23% ,228 ,222 ,210,214,217 ,208 ,20% 

 277, 279, 286, 28871, 1"100, 659 -- ךביא

 1ה06ז שתו. 11 ₪ 12 ---רואמ תוניכה התא הליל ךל ףא שבוי ךל
 : שמשו 251,260. 016. 6.

 12. םכימש ךל ,וָגָג- | םכימש --םכ , 38 | ףא - א

 150.  ץרא 235.  האולמו 25:10: 49 423

 99, זסז, 17, 121,ז26,13ז, 148, 150, 16%, 150,172, 50 ₪2

.274 ,272 .364 ,260 :259 24 2 ;245 2 ,248 ,225 ,224 ,220 ,208 

 16. נע 133. עווגו 29, 125 -- עיגו 76, ץג06וטע 3 -- 6 ירחבל 6

 עוגי 355: רעונמ 3, 19: 35: 37. 3%. 39: 40, 43: 74: 75 7:
.2189 ,227 ,206 ,170 ,168 ,156 ,148 ,142 ,133 :131 ,12% ,100 

 2%2.  ךמא 19 -- ךימיא 1, 2: 3: 4, 10, 18; 392 42, 43,
166,170 ,156 ,155 ,148 ,147 :142,145 :117 

271 ,266 ,204 ,260 ,25 23 ;252 :245 ,227 ,224 ,222 ,220 ,216 

 272, 274, 390 -- ךמ'א 37, 76, 99,118, 176,664. | הנופא 3
 -- ו . 235 -- הנומא קצותס 128, 10706 4.

 17. ילע טע 121. = ךנרה 4, 99: 133 -- 1 37,131, 206,

97 :91 ,82 ,76 :74 :73 :43 :39 :38 :17 2 1 '-- 283 
210 :176 ,1 ,172 ,166,168 ,156 ,150 :148 :145147 125 

 216, 220, 224, 227, 235, 240, 249, 251, 252, 25, 268 -- ךנורח

 ךתמה 5. ךיתעב 3: 30, 74, 99, 206, 240 --' , 07: 133 6

 -- ךיתועיב 2 7 156, 172, 192; 259 -- ךיתוענב 188, 10716 8

 -- ךתועיב 80 -- ךותעב ינותמצ 40, 170, 180, 245 -- )

 17, 36, 208, 216, 224, 227, 264 -- ינותותמיצ 74, 97 -- ינותתמיצ

 43, 156 -- ינותותמצ 2, 37: 18,743, 118, 1 2
 235 : קזותוס 82 -- ינותותמצא 121 -- ינתותמצ 1, 3: 4, 19 12

,7 ,101 ,100 ,9 94 ,93 ,92 ,80 ,80 :76 :67 :42 :41 :39 :25 

,07 ,55 ,150 ,128,130,137,139.142,744,148 

10 ,217 ,216 ,210,214 ,206 ,20% ,204 :203 ,179:192 ,175,176 

7 42 ,253 ,262 ,250 ,240 ,242 ,240 ,230 ,226 ,22% ,222 ,220 
.1 ,284 ,283 ,27% ,274 :272 ,271 ,270 ,260 ,260 

 18. ינובס , 131 --1 ; 97,137 --ינובבס 1. | םכימב קזותגס

 םכויה ,6- ופיקח 272 -- ופיסה ג.
 19. יתקחרה 173 -- ת ג; 224 -- 'תקחשה 25%. בהוא 9

 16,216, 238. | עירו 4, 38,73,97:133 -- קזומתס עדו 2:

 עדימ 131 -- יעדוימו 97,133 : !סת6 74 --'עדימו 43 -- 'עדוימ 5
 29:73:76,117:142:156, 208,220,235, 252. | ךשחמו 6

 ז . .ליכשמ , 97,131,238. | ןתיאל -- ןמיהל 6.
 2. ידפח --' ;207. | הוהי לוע 94. | םבלועל 9

 106 16 1% 1% 201, 206, 224, 10 25 209 2 ארישא

 274. רודל 17: 35: 37: 39: 39, 42: 71, 74, 76, 80, 89, 93: 7
168,700 ,160 ,156 ,142 ,137,141 ,119.125,131,133 ,117,118 

1 .249 ,246 ,240 ,218 ,235% ,224 ,222 ,210 ,170,178,188 ,172 

 2%2,253:259,300.  רודו 17.35, 37. 389, 1,
 ף7ָ, 118,119,125, 131,133, 156, 160, 168, 77 5

.0 ,259 ,252 ,252 ,251 ,240 ,246% ,240 ,238 ,235 ,224 ,222 ,210 
 עידוא , 156 -- 255 :

 3. 0.156. | םכלוע דפה < 147. | םבלוע ,76.  םבימש
 -- תגגתק. קא, ףא 145. ןיכהת 3:4, 17, 19: 30: 25.38, 29, 1

64,',,,ָ,ָ ,10171 99 97 933 .80 :76 :74 :43 

0 ,216,216,210 ,206 ,192 ,188 ,173 ,170,172 ,157,166,168 

 222,224, 220,227, 228, 245, 2%0, 262; 255, 259, 200, 064 ; קז!חוס

 2 תכהכ 217, 14
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 ! ץרא יכלמל ןוילע
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 ידסח ול רומשא םכלועל 20
 !: ןל תנמאנ יתירבו

 וערז דעל יתמשו 10
 ! םםימש ימיכ ואסכו

 יתרות וינב ובזעי סא 11

 : ןוכלי אל יטפשמבו
 וללחי יתקח סכא 2

 : ורמשי אל יתוצמו

 טכעשפ טבשב יתדקפו 23
 ! שכנוע םכיעגנבו

 ומעמ ריפא אל ידסחו 4
 : יתנומאַב רקשא אלו

 יתירב ללחא אל 5

 : הנשא אל יתפש אצומו

 ישדקב יתעבשנ תחא 16
 בכל הל א

 קריהי םכלועל וערז 7
 ! ידגנ שמשכ ואסכו

 זכלוע וכי חריכ 18
 :הלס | ןמאנ קחשב דעו

 סאמתו תחנז התאו 39

 ! ךרישמ שכע תרבעתה
 ךדבע תירב התראנ 40

, 

 א אז \  8

 7 שכויה לכ ןוליגי ךמשב
 ! ומורי ךתקדצבו
 8 התא ומזע תראפת יכ
 ! וננרק שכירת ךנוצרבו
 9 וננגמ הוהיל יכ
 : ונכלמ לארשי שודקלו

 20 רמאתו | ךדיפחל ןוזחב תרבד זא
 רובג לע רזע יתיוש
 ! שטעמ רוחב יתומירה
 21 ' ידבע דוד יתאצמ
 ! ויתחשמ ישדק ןמשב
 22 ומע ןוכת ידי רשא
 ! ונצמאת יעורז ףא
 23 וב ביוא אישי אל
 : וננעי אל הלוע ןבו
 24 : וירצ וינפמ יתותכו
 ! ףוגא ויאנשמו

 25 ומע ידסחו יתנומאו
 / : ונרק כורת ימשבו
 20 ודי .םשיב יתמשו

 : ונימי תורהנבו
 27 התא יבא ינארקי אוה
 : יתעושי רוצו ילא

 28 והנתא רוכב ינא ףא

 7 תב תד ₪ ₪ 10

 ךדיפח 216 -- ךידסחל 17.  יתויש < 74 -- 'תייש 7 רזע

 147 -- 8 150.  לע--ע ₪ק.48 43. הובגג

 245 -- רובג יתיוש 89. | יתמרה 9 -- יתומרה 1

 175: 224: 226 -- )1: 4: 17: 36: 37: 73:76, 80, 04,128, ג
 133, 142, 172, 176, 178, 216, 220, 227, 23%, 249, 268 -- תומירה

 92 בע ב ו

 21. ישדק \ 133 -- 5%
 -- ךתתתשמ 3. |

 22. רשא -- ףא 102. | ןובית 74,97,133. - ףא , 147, 6.
 יערז 4: 29: 423. 222--'עורזו 147.  ונצמאת --נ ,145 --ינצמאת 12

 23. אישי \ 147 -- אשי 155,170, 216, 240 [סעוש 171 -- אוצי
 1076 73. ביא 4, 37 4 אל , 156. - ונינעי 17: 74, 6 7.

 24. יתתכו 4, 30, 40, 43, 52. 933 +,
 2240 2250 200 240,- < ,ונפס 42. \ תרה 4/3087. 38,131

 172, 173, 188, 227, 235, 064-- ףרגא 133.

 25. יתנמאו 30, 37, 224 -- \תנו\מאו)

 ז33 --ומשבו 80, קזנעגגס 128,142. '

 וננרק 4.

 26. םביב ודי < 39. = ודי -- ודי אבי
 ת 17. .ונומי -- םכימי 6.

 27 0255 ינואר לו יבא

 133. רוצו ,\ 206 -- רוצ 271: 274, 5.

 150, (סעל6

 28. 176,.008. ינא--התא זק. והנתא רוכב , 9.

 131 -- וננתא 4. ןוילעו 43 -- | 7-

 29. םבלועל , 133, 224 -- םכלוע 76. | רמשא 1. 4, 30, 37, 4
7,, ,117,119 ,97 ,82 ,80 ,76 73 :42 :40 ;29 

1 ,227 ,226 ,224 ,217 ,216 ,206 ,108 ,102 ,180 ,166 16 

 239: 253: 664 659 'ו ריתי. | ול 1" סגג 157 --יל גֶקָּבְג קומסס 4
 תרנמאנ -- ןמאנ 76. | ול 27-- ךל 1- /

 20. יתמשו -- יתבשו 80. | ימיב ףְק, קזווגס 24% ; 18610 13

 --ימכ םבימש שה 155% -- םכימש םכדק 4.

 איתחשמ 89 -- קוותוס ויתאצמ פ

 ומע , 94. | משב
 םכורת -- םםירת

 תרהנבו 4, 80 -

 ילא \ 74: 7%
 יתעשי 231 -- יתעושו

 והינתא

 31. םכא ₪6 וא 74. ובזעי 015 156 --' 242, | וינב קזותוס

 ומב 206 -- וינב םכעל 89. | יתרת ף7- | ישטפשמכו

 21% --.1 31, 32. וללחי - - - - יטפשמבו ל זז.
 22. שס. ; 5

 268.  ןוללחי 76, 97,133 -- אוללהי 74 -- וללהי 19, קזומס 4
 ויגרוצמנו אל , 40, 220 -- 2\צ 2

,39 :2,17 

 33. םביעשפ +7
 14. ריפא אל ומעמ < 178. | רפא 74, 97,142--ר'סא 7 1
 וזל,ז48,1ף6, 224; קזחתס 76 -- רפוא 133 -- רופא סב -- פט,

 - - - . - 4 = י-
 55+ | יתוקה 2: 35, 37, 42, 97:99, 149, 22%, 227,

 ַנ

55 

 שכתדסי -- םכתרצי 37.76 -- םכ ,
 (טק. 18. 291. | תארב 38 -- םכתוארב 1.

 ןמרחו 9 75- ךסשל 2.

 ז4. ערז 39.160,266. | ועתה 17: 35: 37: 35: 42: 43: 73: 74:
 76, 80, 97:99: 73 ד8,ד2ד,131:12%, 122: 140, 147כ 149, כ

 התא , 3-
 תן |

 17% 200, 2ז%,.216, 224, 220: 24%, 2%1; 260, 268. - ךדי 1

 -- ךידי 4ז. | םברת 39,173: 235, 249 -- םבורתו 43 -- לוס
 םבירת 74- ךינימי 252 5.

 15. ךאסכ ךטבש 14ָד -- ואסב 1. תמאו ,

 16. שבעה \ 39.76.1769 -- םכדא 18.97 --(טק.148 74. יעדוי
5% .99 :97 .94 :59 :76 :74 :73 :43 :42 :39 :38 :35 ,17,330 
 110,131.133: 144,156, 66, 170, דב, 176,178, 188,102, 5
2700 ,252 ,240 ,245 ,240 ,218 ,211 .226 ,225 :219 ,217 ;21 ,206 

 286, 400 '1 -- עדוי 5. הוהי \ 72: 74: 93: 97: 102 2

 ובלהי 71-
 17. ןוליבי נק. ז86. 130 - ןולגי 255, 10766 82--] \ 5

 לב 50 כה 260. 7 ךתקדצבו -- ד 156 -- ך \
 ומרי 74, 80, 252 -- הלפ ומורי סב, 117, 156, 188, 206, 224 =

 תוגזק, 3006. הלסק 1.

 19. ומזוע 17: 43: 74: 97: 131: 142, 147, 148, 156, 172, 6.

 אתא 291. | ךנצרבו 4.76. 131, 240, 283 -- ךנוצרב 92 -- ךמשבו
 178 -- ךנוצרכו פְל. | םכורת 10: 35: 36 37, 38: 39: 73: 76.
 92: סב, 100, 118, 121, 111,133, 142,145 1, 7
 166, 170, 17פ, 180, 102,198, 203, 20%, 208, 210 27,

4% ,260 ,250 ,255% ,253 ,252 ,2%1 ,240 ,227,228 ,224 ,222 ,220 
 271 4, 274: 659 ק --' \117,206. | ונינרק 1, 2, 17,109. 30, %

99109 :97 :94 :93 ,92 ,59 ,80 :74 :73 :43 :41 :40 :39 :38 :37 
1% 5 

220 ,210 ;216 ,215% ,208 ,206 9 ,203 ,102 ,179 ,172 ,170 

 226, 2456: 255, 259, 260, 268, 271 4, 274, 275, 1'100 -- ונרק

 קזותוס 4.

 19. ונניגכ 30, 40: 43, 73, 93; 121; 125, 131,
 227, 240, 2%9 -- ונינגמ 168, 249 --- וניניגמ 28, 39, 74, 76, 80. 7:

 24%. | שדקלו 80,131, 148, 283.  'רשי 156. | וניכלכ 0

 38, 39: 40: 43: 73: 74 80, ל 7%
.1 ,226 7 ,215 ,206 ,192 

 20. ךידיפחל 1, 2,19.31: 36, 37: 38, 39, 40, 41, 43: 6%
 82, 92: 94: 97: 99. 100, 117, 118, 121,140, 11, גב 9

17% 75 ,,ָָ 148,159 ,14% ,144 ,142 

19 ,249 ,24% ,224 ,222 ,220 ,210 ,208 ,206 ,201 ,178,188 
5 660 ,601 ,45; ,326 ,300'1 ,206 ,295 ,268 :259 ,255 ,262 

 664 קונוס 3, 42,125, 118 --' \ 240 --ך 76 -- ךידיחל 158--
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 תומ הארי אלו קדיחי רבג ימ 249
 : הלס לואש דימ ושפנ טלמי

 ינדא שינשארה ךידסח היא ףס
 ; ךתנומאב דודל תעבשנ

 ךידבע תפרח ינדא רכז ף1
 ! זכימע זשפיבר לכ יקיחב יתאש

 קדוהי ךיביוא ופרח רשא 2
 : ךחישמ תובקע ופרח רשא

 ! ןמאו ןמא שכלועל ;דוהי ךורב 3

 יעיבר רפס

0 

 שכיהלאה שיא השמל הלפח 1

 ! רדו רדב ונל תייה התא ןועמ ינדא
 ודלי שכירה םשכרטב 2

 לבתו ץרא ללוחתו

 : לא התא שכלוע דע זכלועמו

 זאאאזא ב 28 א %י
 : ורזג ץראל תללח
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 1 ויתרדג לכ תצרפ
 | ! התחמ וירצבמ תמש
 2412 רד רבע .לכ-והפש
 : וינכשל הפרח היה

 43 וירצ ןימי תומירה

 ! ויביוא לכ תחמשה
 44 וברח רוצ בישת ףא
 ! המחלמב ותמקה אלו
 5 ורהטמ תבשה
 ! התרגמ ץראל ואסכו
 46 וימולע ימי תרצקה
 ! הלפ | השוב וילע תיטעה

 27 חצנל רתפת ;דוהי המ דע
 : ךתמח שא ומכ רעבח
 248 רלח המ ינא רכז
 : טכדא ינב לכ תארב אוש המ לע

 צב פז ₪ תפס 0 א.

 נק.14 171, 172 -- רלחהמ 601. | דלח ₪ לדה 17,101: - ה
 1גק.זג 67 -- 06 דלה 210.  לעא 1:7.  אוש 0ק.ז:48 44

 התארב 208, 225, 235 -- 'תארב 35.  לככ 4
 -- תא 590 תגזַה. ינב 140.  םכדא -- הלס םכדא

 49. סת. 437: 541. לכ -- יכ 499.  היחי אלו הארי < 4.
 היחי -- הי ק.145 3 -- חוהי 404. | הארי , 80, 156 --הארי תומי

 213. | תומ -- המ לָּג- | ושפנ -- ודי 4--1 \ 133. | לואש --ו
 80. יהל וס

 50. ךידיסה 157 -- ' \ 74: 93, 97,158, 224, 235: 245, 250, 27,
 562: קונתס 203. | םבינשארה , 73 -- םכינושארה 352.37: 38, 29

,217 ,200 ,178 ,142 ;137 ,12% ,121 ,118 ,117 ,43 

 235: 240, 245, 259: 284 -- 'נושארה 156. | ינדא -- 499 . 

 ינדא הוהי 2, 500 -- הוהי 1, 4, 40, 42, 82, 93, ,,,8

2400 ,245% ,228,235 ,22% ,220 ,217 ,201 ,147 ,14% :142 :131,137 

 255: 311: 142; 355: 358: 405: 407: 41%. 419, 431, 454 476 תו.
 495: 497: 509: 523: 530, 531, 601, 012,613. | תעבשנ רשא 42
 97.133.  יתעבשנ 0 332.  ךתנמאב 30 --ךיתנומאב 4%

 160, 170, 206, 328 -- ךנתומאב -

 51. רוכז 17: 30: 35: 3%, 43: 73: 74: 93: 97, 6%
 188, 201, 206, 216, 240, 245, ינדא , 86, 379 -- הוהי

+ + ,97 ,74.93 ,40 
4 ,431 ,429 ,158 ,310 ;112 ,261 ,24% ,220 ,227 ,210 ,201 ,188 

 497: 599, 500, 530, 531, 538, 541, 601, 607 -- הוי ינדא 01 --
 ינדא והי 215. ךידבע 018 80 --' \ 4.74: 97. 117 - 7

% 500 ,425 :377 :373 ,12% ,300 ,250 ,240 ,217 ,213 ,207 
 יתיאש 1.76: 176, 245 : קומס 204--ותאש 379. | 'קחב 30 6

7% ,1 933 .80 .74 ,73 :39 .37 
2 260 ,265 ,252 ,240 ,240 ,222 ,220 ,217 ,212 ,172,192 ,148 

 266, 286 -- ךקחב 267. | םכיבר -- יכרד 255 -- טק. 24

 ביבר םכימע < 3, 117, 142, 156, 249, 252: 411, 471 2 795

 581,591. | םכימע םביבר לכ טק. 96. 7 1 םכימע -- ע

 379 - םביוג 6
 52. ךופרח 253. = ךיביא +, 2, 4: 30, 37, 19, 40, 599, 2
210 200 ,171,170,102 .72 108 (113,111,722 ,25,131 ,121 

 219,220, 20 2260 231: 235: 245: 251; 2 260 -- ךיביוא תובקע

 207. | הוחי --ינדא 36, 42, 76, 94, 101,111, 156, 157, 175, 4

 201 תוגע8. 206, 213; 252, 330: 358, 477: 499, 532, 7- ֶּ
 רשא 2, 4, רבקע 0.

 53. 0. נ1טנ0נז (6ק4ז3ו1ת) 67, 20%, 358 -- םסמ כטת6. 50% -=
 א 02 הוה דא 2.

 ז. הליפת 17:39: 43: 73, 117, 224, 24%, 681--- , 20. 7,
 ז21. | םכיהלאה , 157..  ינדא -- חוהי 4: 35: 40: 74: 93: 97; 7:

 118,128,133,117,156, 178, 249,673, 680,681. | זועמ קזומס

 122, ץגהסוטע 0. תרייה \ 201 -- התייה 153 -- התיח 1,

 רדב -- רודב ודלוי םכירה םברטב 133 -- רודב 172 300/37

,172 ,166 ,156 ,142 ,128 11 ,118 ,100 :97 :93 :80 :74 :73 

 178, 208, 222,227, 240, 24%, 261,252, 2%3,2ף9, 270, 271, 1

 -- רודכ 188 -- רודל 70: 126: 131, 137, 224, 240 -- רדל 4

 220, רודו 17.30, 3%, 27, 39, 40,773, 74: 70, 80, 92: 93:75

 119, 119,125, 111, 137, 142,155נ 156,660

 +8 42 -- יפ !טק.191. 173 -- פא 245 -- םבעשפ ריפא 0. אל
 201. דקשא ףַ -- רקשי 206. | יתנמאב 7, קנווס 3: 245.

 25. אל 1%--אלו 43 - סע 1.  'תירב תא 39; 93--יתירבב
 74 3- יאצומו 97- אנשא 5.

 46. תחא , 74.97. 3 'שדקב , 38 - טק. 186. 110 --' , 6.
 27. היחי קונוס 4 שמשב ףְֶד, ץנ660טע 150. *

 48. חריב קנווס 5- םכלועל 4, 40 43, 180, 108, 206, 2249

 27ז 4,288. | קחשכ ָגָג. | הלס ןמאנ , 4
 39. התא 128,156.  התחנז ךס --תחנו 76 ---(0ע66 תחחננ

 סאמתו -- םבאיבתו 17. = תרבעתה -- תמעתה 2
 אס. רראנ 1, 25, 36: 38: 39: 43: 76, 93, 1,

 ו, 2 166, 170, 172, 180, 102, 220, 222, 9

 226, 23%: 245: 253, 602, 664- תראינ 30, 73: 74, 876
 .-- התראינ 37. | ךידבע 17.43.2543. | תלליח 74.97. | ורמ --

 ורדנ 147, קונגתס -
 41. התצרפ ?7- ויתורדג 25, 42, 76, 118. 121, 142,

 178, 217, 219, 249, 259 -- ויתרודג 155 -- ויתורזג 156 --ויתוריזג
 קזומס 97,133 -- ךיתרבג 206 -- ויתרדג וירצבמ 39. | תמש 58
 158 --התמש 19: 30, 93: 224 סח 141.  התיחמ 43 -- הותחמ

 76 -- ה 268 -- הצחמ קוס 97 -- הונחמ קזותס 3.
 42. והוסש ז,17,38:73, 76, 118,121, 142,155,1ף6,170

 245; 255, 259:6643 קתוחס 04. *רבוע 35, 389, 5%
 146,166, 222, 240, 245, 251, 259 -- קוס ידבע 17. הי 0.
 הפרחו 0. וייכשל 28, 30: 42: 43: 76, 119: 133; 158, 52

.245 ,225 
 43. תרמרה 93 --' 121, 111, 226, 280 -- ) \ 4 43, 80, 2

 118, 111,172, 216, 215 -- התמירה 170 -- התומירה 76. | ןמי
 131,260.  התחמשה 76. לכ סמ 35. ויבוא 1, 2: 4 30
,, 125 .117 :99 .94 :93 :92 ,82 ,40 :39 :38 ,27 

 ז6ף,168.172,171,176,188;, 2 200, 208, 214,215, 6
 220, 211, 235, 239; 251: 259, 260, 208 -- 'ביוא 76 -- ךיביוא

 קעומס -

 44. (00תתתו. 44 65 45 1ז30(ט0: 259. | ףא -- םכא 130 -- ף טק.
 24. 99. | בושת (סע6 4 אלו -- ו . 147. - ותומיקה 6

 97, 128, 133, 148, 168 -- ותמיקה 2, 40, 67, 73, 92, 100

1004 ,268 ,246 ,242 ,21% ,214 ,208 ,203 ,166,180 ,158 ,142 
 -- ותומקה 25, 117,121, 2 156, 172,178, 240 -- תמיקה 9.

 4%. תרבשה , 201 -- התבשה 43.74, 97, 133 -- ותבשה 4.
 ץראל ואסכו 95 94. | ואסכ 48. | תרגמ 1, 17. 37, 39: 29: 5

5 ,142,149 :113 ,125 ,118 ,97 ,93 :92 ,80 :74:76 

 201, 216, 224, 226, 215, 260, 2%, 268 --התרנימ 156-- תרגימ 4.

 46. יתרצקה 80 --התרצקה 7. וימלע 4. 30, 36, 74, 14

 --י 119, 133, 203 -- תומולע 35. = וילע תיטעה , 17. | תיטעה ,
 35 -- והתיטעה 227 -- תיטעה א 111. | השוכ קזגגתהס 80 -- תשוב

 97 -- הוחי השוב 5-

 47. הוהי ,1,38.216,24%5. | ריתסת 41, 74, 97,133: 246.
 שא , 166. | ךיתמח 148 -- ךיתאנק 131 -- ךתאנק 39: 40 7:

2 2-0 202 .100 

 48. רוכז 17, 30 38, 29: 73: 74: 97: 133, 148, 156. 227, 249 --
 אנ רכו 607. | ינא דלח המ ₪ 156. | ינא , 4. | דלח המ , 8
 -- דלחמ 137,178, 215, 228, 608 תוגזפ. 514, 511, 607 -- דלח ה
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 : הפענו שיח זג יכ

 ךפא זע עדוי ימ 11
 ! ךתרבע ךתאריכו

 עדוה ןכ ונימי תונמל 12

 ! המכח בבל איבנו

 יתמ דע ?רוה' הבוש 13
 ! ךידבע לע שםחנהו

 ךדפח רקבב ונעבש 14
 ! ונימי לכב החמשנו הגנרגו

 ונתינע תומיכ ונחמש 15
 ; הער וניאר תונש

 ךילעפ ךידבע לא הארי 16
 ! שכהינב לע ךרההו

 ונילע וניהלא קדוהי םענ יהיו 17
 ונילע הננוכ ונידי השעמו

 : והננוכ ונידי השעמו

 4 28 ₪ שי

 5 אכצ דע שונא בשת

 ! דא ינב ובוש רמאתו
 4 לומתא םכויכ ךיניעב זכינש ףלא יכ
 : הלילב הרומשאו רבעי יכ
 5 ויהי הנש שתמרז
 ! ףלחי ריצחכ רקבב

 6 ףלחו ץיצי רקבב
 ; שביו ללומי ברעל
 7 ךפאב ונילכ יכ
 : ונלהבנ ךתמחבו

 8 ךדגנל וניתנוע תש
 : ךינפ רואמל ונמלע
 9 ךתרבעב ונפ ונימי לכ יכ
 ! הגה ומכ ונינש ונילכ
 זס הנש סכיעבש שכהב וניתונש ימי
 י- הנש זכינומש תרובגב סכאו

 ןואו למע שכבהרו

 צד גב ₪ פס זאפ.

 - תורבגב 131,139, 220, 22%. = םבינמש 1, 2, 4, 30. 37
 40: 43: 73: 74: 76. 80, 85, 93. 4+7ָ,1ָ, 

220 ,219 6 ,170,178,208 ,166 ,156,157 ,144 ,139 

 251: 259, 283: ץמותס 142,144. - הפועו
,97 ,94 :94 ,92 ,82 ,80 ,76 :74 :73 :43 ,42 :49 :39 :3% :37 :36 
1 68 ,118,110,121,125,128,111,1379 ,101,117 

.214 (20,6 ,188,102 ,180 ,175,178 :170 ,158,166 :156 

.25 ,253 :252 ,245 5 ,228 ,227 ,226 ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 

/ .4 ,4 270,271 ,268 ,264 

 11. עדי 1:4: 37: 43, 82, 04, ,6) 235; 1. זוע 7

 19: 35: 38: 39:42:73:74: 93: 97,117.119,156,172, זֶקָב
 210 2%2, 250, 208, 680, 681 -- דוע 133. = ךיפא 6

 255. - ךתארכו 133, 156 -- ךתאריבו 89, 99 -- ךתואריכו
 ךיתרבע 92: 148, 245: 073,680. ,

 12. ונמל וג3 -- תונמיל 147. = ונמי 9. | עדוה , 224. | אבנו

1% ,2 ,140,110 ,101,102 ,100 ,4 ,02 80 :42 ,16 :31 :3 :12 

,215 ,214 ,210 ,206 ,204 ,202 01 ,76,188 ,168,172,175 

 254, 266, 271, 2865, 6 287, 288 '1, 28, 200 '1 -- ו,

 12. הבש ה בש ג 6 , 245 --ירב

 טק. 46 1.

 14. וניעבש 37: 43: 73: 74: 76, 80, 93, 97, 1271
.4 ,240 5 ,235 ,226 ,224 ,220 ,216 ,102 ,188 ,158 ,155 

 ךידסה 6. וננרנו 1. לכ 4. 37: 92, 7

 131,147, 150,157, 108, 206, 216, 220; קעותס 142,201. | ונמי

 2%9 -- ונימי לכב וניחמש ונימי 6.

 1%. וניחמש 17: 37. 39: 43: 73: 74, 76, 80. 97,
 155,166, 192, 21%, 210, 220, 224, 24%, 240, 681 ; (ס6 1.

 תמיכ 4 ונתנע 80 -- ונתיניע 4, 37: 39: 73: 4 75: 2

 131: 133,150, 166, 227, 245, 208, הערה , 5.

 16. לא -- לע 4,17, 147,150 ; קזומס 102 -- א (גק.:46 0.

 ךדבע 30.36; 73,117,170:;43. | ךילעפ -- ךלעפ 1, 2, 9
.4 .59.92 ,76 ,74 :73 .67 .43 :41 ,40 :39 ,30 :37 .36 .31 :30 
2 ,131,133 ,12% ,121 ,11 ,102,118 ,101 ,100 ,97 

,188 ,178 ,176 ,176 ,170 ,168 ,155,156,158 :144,150 

,7 ,222,226 ,220 ,21 ,217 ,216 ,21% ,214 ,210 ,208 ,206 ,205 

,274 ,272 ,271 ,270 ,268 ,266 ,264 ,260 :259 :25% :252 ;245 

 277: 270: 284, 25%, 286, 287, 288 '1, 280, 20ז, 400 '1, 6631.

 655: 696, 6%7, 664, 673, 680, 1. םיבינב

 17. שס. תסנק. 3603 /3]תג. םסטטכ ; 16, 43, 80, 245,

 680. | םכעונ 3:17: 39, 35: 37: 35: 39: 40, 41: 43: 73. 74,762
 97,100, 117,118, 1, 12ז, 126, 131,133, 137, 150, 06,

,251 ,24% ,23% ,224 ,210 ,216 ,210 ,206 ,205 ,173 ,172 ,170 

 681 -- םכעונ הוהי הוהי -- ינדא 1, 3, 19, 30, 31, 36. 9
 תתאק- 41, 42: 43: 67, 9, 101, 102,117, 119,125,

 1 57 והגזַק. 158,168, 170, 188, 201, 20%, 206, 210, 214, 216, 0

 288 '1, 280, 291, סס'1, 6%9 -- הוהי ינדא 2,130 -- ,2

 וניהלא , 1. . השעמו 1"--ו . 37,39, 74, 97,121: 133. ונידי ו

 == רנדי 9 ונידי - - הננוכ , 860, ,6- הננכ 4, 39,

 השעמו 27-- ו ,1- ונידי 2% 253 -- וה'די 7
 והננכ 4, 118, 253, 260 -- )היננוכ 74, 97, 5

1702 /: 

 ץיצי ק,עגם 1/ "

1 ,274 ,272 ,270 ,250 :253 :252 ,2%1 ,240 ,240 ,224,227 ,222 

 -- רודב קצומס י

 2. םבירה \ 67. = ודלוי 37. 38: 43: 73: 74.76: 93: 97: 99. 5
2 ,245 ,240 ,214 ,206 ,176 ,156,170,172,173 120 

 991 ללחתו 4,235, 100, 125, 128,111, 166, 231,

 לבתו , 1. | םכלועמ 4, 38. 39: 73: 74: 76.92: 93: 97. 5
 129,113,156,170,198, 201 602, 080,681. דעו

99.2 :94.97 ,93 ,92 ,80 ,76 :74 :73 :43 :41 :39 :35 :36 250 
,,,,, 145 :142 ,133 ,117,118,125,131 
2502 2409 ,227 ,220 ,225 ,240 ,217 ,216 .2065 ,192 ,188 17 
.1 ,680 ,100 ,288 ,293 ,275 ,274 ,272 ,271 ,268 ,267 ,264 ,260 

 שבלוע דע , 40. | לא ; 4
 1. אכד דע , כה

 4. ביש , 156. | םככינעב 153. | םםןיב ז9- | למתא
 48, 40,73,121,131,222,224,2%2. | רבעי יכ 37. | רובעי ו.
:7 ,208,216,217 ,172,206 ,148,156 52 42 :38 :25 

 259, 6%. הרמשאו 4, 30, 42, 198, 268 -- הרמושאו 7:

 5. הניש 4.17 7% 235: 39: 40: 43: 73: 74: 76: 85 7%
 1% 0 1 1 0 142, 144כ 155 175 148 55 16
2 ,250,281 ,240 ,24% ,231 ,224 .210 ,216 ,208 ,178 173,176 
 261, 260, 268, 70 680,681 ; קתתוס 82,141.  רקבכ ג --רקובב

 2%. ףולחי 17: 35: 38: 42, 74, 118, בב, 148, 206, 5.
 6.0. 137. רקובב 35 -- רקּבבו

 ברעלו 4: 37: 40: 73: 74, 80, 119, 145, 148, 108, 245, 250: 71:
 קוומס 117,130 12 4 ללי לג 220 2

 7. ונליב < 148. | ךיפאב 11,148. | ונלחבנ 4.
 8. התש 19. 35: 37: 3% 39: 43:73: 74. 76. 89, 93: 97: 99. 7%
2 220 ,216,217 ,156,166 2 133.137 ,125,131 
 226, 228, 245: 249: 253: 255: 250: 268, 270, 659 'ק, 673, 601 5

 קזומס 145 -- אתש 42 -- תתש 0. 8 רניתונוע
5 .99 :97 :93 ,02 ,80 :74 :73 :43 :42 ,49 :35 :37 ,36 :26 
 128, 1ב1,133, 137. 14. ָ,ָ,,,, 75
29 :2385 ,220 ,225 ,224 ,222 ,220 ,210 ,217 ,200 2 ,188,102 
.1( ,286 ,284 :75 .274 6 5 .9 253 :251 .240 
 659, 680, 681 -- ונתונוע 240. = ךידגנל 80, 148, 680 -- ל
 224,602. = וניתומולע 76 -- ונימולעו 43 -- ונימולע 5
7 ,1289 15 :97 :92 ,60 ,74 :42 :40 :29 
20% 5 :249 :245 ,235 ,226 ,224 ,220 ,178 ,176 2 1 
 664, 680 -- ונמולע 4,944, 206, 222, 00
 2%9: 0% 602 רובל 20, 82, )1, 117, 137,552 1%

 102, 208, 216,252, 2 260, 264, 2. ראמל 4, 36, 40
/ .2210 

 9. ךיתרבעב 39% ונלכ 264 0 -- ונוליכ
 245, קנתס 144- וניניש 206 --' , 4 ומכ 58 76. אנה
,6% 9 :245 ,227 ,166 ,156 ;153 ,137 (118 ,76 9 ,1 

.1 
 10. וניתנש 4, 17, 30: 40, 43:73, 5 2 168, 3
 --'.170,681,  םבהב .39.  םכיעבש 015 681. - הנש ץוותס
 עבש 9. תרבגב 80, 235 -- תורובגב 1, 2, 19, 35: 37: 6
 42, 43:74: 75.7. 118, 12ף, 156, 160,172, 2: ו 214
2 3 2 ,200 :59 ,253 ,245 ,240 ,231 ,220 ,224 ,210 50 21 
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 : ןינתו ריפכ סמרה

 והטלפאו קשח יב יכ 4
 :! ימש עדי יכ והבגשא

 יכנא ומע והנעאו ינארקי 5
 : והדבכאו והצלחא הרצב

 והעיבשא םכימי ךרא

 ; יתעושיב והאראו

"6 

 פ -

 ! תבשה םכויל ריש רומזמ 1

 ;רוהיל תודוהל בוט 2

 : ןוילע ךמשל רמזלו

 ךדסח רקבב דיגהל 3

 : תולילב ךתנומאו

 לבנ ילעו רושע ילע 4
 ?הרנכו נירה לש

 ךלעפב קדוהי ינתחמש יכ 5
 : ןנרא ךידי ישעמב

 קרוהי ךישעמ ולדג המ 6

 : ךיתבשחמ וקמע דאמ

 עדי אל רעב שיא 7"
 : תאז תא ןיבי אל ליסכו

 בשע ומכ םשכיעשר חרפב 8

 ןוא ילעפ לכ וציציו
 ! דע ידע כדמשהל

 ! קדוהי שכלעל שכורמ התאו 9

 2008 4-1. 58 ג

 1 ןוילע רתסב בשי

 : ןנולתי ידש לצב
 2 יתדוצמו יפחמ קדוהיל רמא
 ; וב חטבא יהלא
 1 ךליצי אוה יכ

 : תווה רבדמ שוקי חפמ
 4 ךל ךסי ותרבאב
 הספחת ויפנכ תחתו

 : ותמא הרחסו הנצ

 5 הליל דחפמ ארית אל
 ! םכמו' ףועי ץחמ
 6 ךלהי לפאב רבדמ
 ! שכירהצ דושי בטקמ
 ק * ףלא ךדצמ לפי
 ךנימימ הבברו

 ! שגי אל ךילא

 8 טיבח ךיניעב קר
 : הארת םביעשר תמלשו
 9 יפחמ קדוהי התא יכ
 : ךנועמ תמש ןוילע

 .נס הער ךילא הנאת אל
 ! ךלהאב ברקי אל עגנו
 11 ךל הוצי ויכאלמ יכ
 ! ךיכרד לכב ךרמשל

 12 ךנואשי שםיפכ לע
 : ךלגר ןבאב ףוגת ןפ

 13 ךרדת ןתפו לחש לע

 ץ ב ד ₪ מס 10 א

(217,220,27 ,216 ,214 ,20% ,204 ,287 :102 ,172,188 ,158,166 

0% ,280 ,1' 288 ,284 ,. 271 ,270 ,200 ,254 :252 :250 :219 :225 

 664, 681. = .ךילגר 4: 35, 39: 39: 74, 99
14 ,602 ;257 :245 :216 :155 
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,24 ,166 ,156 ,148 ,131 ,118 97 :74 :29 
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 170 -- והיטלפאו ?4, 97. = והיבגשאו 74, 245 --והבגשאו 7

 170,188, 680 ; קענמס 130 -- והיבגשא 7.

 ז 6. ונארקי , 133. | והינעאו 423: 74: 97 + בע טביב

 והיצלחא 74: 97. | והרבכאו -- ב , 1,156 -- והידבכאו 7.

 16. ךרוא 35: 38: 43: 73: 74: 76 809 ,,+,
 680. | םכימי , 130. | והעבשא 30, 131 -- קנס והעיבשאי 3 -

 וה , 43 -- והיעבשא 147. | והארא 1%0. | ותעושיב 4

 סומרת 30: 59

 ז. 00. , 2

 תרבשה ,:
  30, 31, 26  ,ָ,+,,ָ,,+4תדהל 268 --- תודהל .2

150, 158, 166, 168, 204, 208, 226, 260, 264, 271, 272,275, 21 

 רומומ ,, 97,131 -- ) \ 4, 264 -- רומזמל 6.

 - תדוחל 1, הוהיל 77. ךמש 4.

 ןוילע 515 73- \

 1. ךידפח 206. | ךתנמאו 10. | תלילב 6.
 / ילע זץ" םוג 131 --' טק.18. 3,128. - ךשע 80 ושע םח.

 גם. 43. | ילעו --', זָּגָג-  רוניכב 39. 74.93.97.117,ז3
 156: 245; 681 -- רניכב 30 -- רונכו 41, 176, 6ֶקּג -- רוניכו 660 8.

 5. ךילעפב 35; 41, 80, 117,121, 125,145,148, 72, % 210

 268, 271: 274, 275, 291, 300 '1, 680 ; קזותוס 1:71. השעמב 2,

6,,,,, , 97 ,93 .80 ,76 .74 :39 :38 :37 
 198, 206, 217, 220, 24%, 250, 673, 681 --' . 43 -- 'שעמבו 14

 ךרי 149,

 6. ךיתובשהמ 2, 35: 38, 41, 42, 74, 6

 173, 188, 192, 216, 245, 2%5, 680, 681 ; קזנתגס 141 -- ךתובשחמ

%6-- 43.73 
 7. אל 1%-- אלו 4,156,245 -- ל 38. | ל'סכ 142.  .ןבי 4.

 8. חורפב 35: 35.39: 43:73:74: 76: 93: 97:99, 119.125,
 148, 166, 245, 20, 206, 1. םביעשר , 157 -- םכע םביעשר

 681. - בשע ,17ס. | וציציו 06 וצציו 4 -- ושישי| 128. | ילַעּוָפ

 1, וגו (61ק6. <3מףטגתו קג15 קעפ6606מ65 ; 74, 97: 133:
 220. בשוי 17: 30: 35: 37: 39: 39: 40, 42: 43: 73: 76. 860 2
523 210 ,188 ,176,178 ,172 ,196,170 2 ,118,110,121,125 

 222, 226, 227, 245, 2ף1, 252, 250, 268, 6080, 681 -- ,5.

 לצבו 43.  ןנלתי 6.
 2. (208. 018 4. רמוא 30, 15: 37: 38: 42: 73: 74, 70: 7%.
 זסו,156,159,172,12%, 216, 245, 249,681.  יפחמ , 253 ---

 הסחמ 4 יתדצזכו 4. חטבא אחמ 1.

 3. רבדמו 43: 73: 92: 93: 97: 142, 148, 170 681 ! קונתוס
 156 : 06 42. | רוה 30, 40 2160, 29

 228, 201 , 680 -- תוווח 272; 4-

 4. ותרבאב -- ר , 117. | ךיפי 224.  הפחת ,\ 224. | הניצ 7

 -- הנצא 41. | הרחוסו 17, 35: 38, 40, 73, 74, 97: 99 9
(4 271 ,266 ,264 ,260 ,240 ,227 ,226 ,210 ,206 5 .156 ,18 

 272,670 -- רחופו 14 ותימא 74: 97, 133, 6-

 %. ץחמו 4. 39 5% 156, 206, 245 ; קנבס 4

 6. לפאב , 156 -- לפואב 20: 35: 37,148, 245, -.

 תכזני 4

 ךולהי 5.
 27: 97: 133: 5% 216,222, 24%. - דושי בטקמ , 39. | בטקמו 4,

 73: 145,148:,74:97.133.142: קמתס 156. | םבירוהצ .

 7- לופי 235: 74: 76: 97: 131, 137, 148, 200 60 דל

 ףפְד,ּו33.  ךניממ 133,166 -- ךנמימ 128, 170, 245, 250 -- ךינימימ

 80, 93, 145; 249, 252, 680 -- ךיניממ זז. | אל ,1.
 8. ךניעב 259 -- ך , 156. = תמולישו ?4, 245 -- תמולשו 10 5

 39: 40: 43: 73:76; 97,117, 118,121 דב, 33,
 16 166, 170, 220, 220, 228, 604, 1. הארת , 6.

 9. התא -- ה . 649. | הוהי 476. | הסחמ 145. = ןוילעו 2
 198,224 3 קזותס 1. תרמשו 76 -- התמש 30, 224,

 ךינועמ 39: 43: 74: 76: 80, 97, 133, 148, 150, 227, 245, 264, 207,
 680 -- ך ק.145 4.

 גס: הנואת 35. 39: 71: 74: 07',76. 110,121,

 158,217,220, 227.245.  ?ר 4. | ךילהאב 35: 39, 74, 80 7
4 ,245 ,224 ,217 ,206 ,172 ,170 ,158 ,156 :155 ,99,133:148 

 . 4 6ף0 2, 680 -- וילהאב 4. :

 זז. ךל -- ויפנכ תרחתו ךל 46. = ךרומשל פג. | ךכרד 2
.2165 ,129,111,166,192 

 ז2. ךנאשי 9, 253, 260, 680 ; קתותוס 141. ףנת 4,109, 1 2

57 110 ,118 ,102 ,4( ;82 67,733 :42 :41 ,25 



 א.
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 ! שכיכד תורהנ ואשי
 םכיבר שכימ תולקמ
 כי ירבשמ סכירידא
 ! קדוהי שכורמב רידא
 דאמ ונמאנ ךיתדע
 שדק הואנ ךתיבל

 ! סכימי ךראל קדוהי

9 

0. 

 זדוהי .תומקנ לא
 ! עיפוה תומקנ לא

 ץראה טפש אשנה
 ! םיאג לע לומג בשה

 קדוהי םיעשר יתמ דע
 : וזולעי שכיעשר יתמ דע

 קתע ורבדי ועיבי
 : ןוא ילעפ לכ ורמאתי
 ואכדי קדוהי ךמע

 ! ונעי ךתלחנו

 וגרהי .רגו הנמלא

 : וחצרי םימותיו
 הי הארי אל ורפאיו
 ! בקעי יהלא ןיבי אלו

 םכעב זכירעב וניב

25 (₪ 01. 

 10 קדוהי ךיביא הנה 'כ
 ודבאי ךיביא הנה יכ
 : ןוא ילעפ לכ ודרפתי
 ננ ינרק שכיארכ כרתו
 : ןנער ןמשב יתלב
 12 ילע שכימקב ירושב יניע טבתו
 ! ינזא הנעמשת שכיערמ
 11 חרפי רמתכ קידצ

 : הגשי ןונבלב זראכ

 14 קדוהי תיבב טכילותש
 ! וחירפי וניהלא תורצחב

 הבישב ןובוני דוע
 ! ו'ה' שכיננערו םשכינשד

 ;דוהי רשי יכ דיגהל
 : וב התלע אלו ירוצ

5 

16 

 ב-1

 שבל תואג ךלמ קדוהי
 רזאתה זע קדוהי שבל

 ! טומת לב לבת ןוכת ףא
 זאמ ךאסכ ןוכנ

 : התא סכלועמ

 ;דוהי תורהנ ואשנ

 שכלוק תורהנ ואשנ

 ץ הג 7 מ

 286, 659 'ק, 664, 680, 681 : עומס 2, 1, 260 שמ 1% 2459

 426 -- תתלוע קונזגס 38, 43: 056 4.

 1 31. 1616. 18ת6 082 415 1200606מ615 ; 27, 74, 82, 89:

 97.133.681. -  תואיג 29: 72: 74: 76. 97.7 113, 224, 24% --

 תאויג 5. שבל 2% 18 4. ןוע ז, 2:3: 17,109: 35, 37: 4

7 24% ,,,,,,ָ, :99 :97 :94 ,93 :80 :73:74 

0 ,268 ,259 ,249 ,220 ,206 ,172 ,156 ,142 

 664, 680, 681.  ןוכת ףא , 80. ףא --זא 76. | ןכת 4 =- ןובית

 74:76, 97.117.133: 235: 5- םמת 4 -- טומית 74. 97, 5%
 -- סמית 6.

 3. תרהנ :" 4,131,283. | תרהנ 2" 4,130,283. - םבלק 4.
 ואשו 220.  תורהנ 3", 80 --ו, 4.30,283. םכייכוד 97,133 --

 םיכוה 38, 131, 142 -- םםייכד 37: 73: 74; 93. 220, 690, 1.

 4. תולוקמ 1: 4: 35:37: 39: 41: 42: 43: 73.74.7693,
4 ,192 2% ,156 ,148 ,142 111,123 ,118,126 

.1 ,264 ,260 ;259 222 5 240 ,235 ,226 ,22% ,224 ,216 ,215 

 272, 274: 275, 680, 681 ; קזותוס 94 -- תלוקמ 80,178 ; 10766 2

 --וג227.  םביבר א 3. | םבירידא !טק.18 119 -- םכ ,(6

 נ21.  ירבשמל 6. םכרמב /

 5- ךיתודע 1, 17: 36 35: 37: 3%. 40 42: 43, 74, 76, 50, ְףכ,ָסֶב,
,157 ,156 ,142 ,137,139 ,128,113 ,118 ,101 ,97 

,4,680 2%0,271 ,261 ,249 ,245 ,240 ,22% ,224 ,216 ,176,178 

 דאמ , 36 -- הוהי דאמ 1. ךתיבלו 35: 73: 93: 97, 5
 150; 24%, 680, 681 ; קזנחס 156 -- דאמ ונמאנ ךתיבל .

 שדוק 17: 30: 37: 74, 97: 133, 1485. 5- ךרואל 1.17: 35: 3
 74.76: 07. דגל 1 21ו 125, 140,166, 240,

 ז. ק]תג. 616. :8ת6טהתו קבזפ כזה0606ת115 ; 74+

 לאי תמקנ 1% 66 2* הוהי ,

 2. סת. \ 25%. פוש 2,17, 30, 31, 37: 38: 39.42.43, 3%
 74ו 76, 97, 100, 102, 11, ,,,

,208 ,20% ,194 ,173,178 ,168,172 ,166 ,158 ,16 ,148 42 1 

 222, 224, 231, 239; 245: 249, 2ף1, 2%2, 2%3, 2%0, 200, 268, 0%

 בשהא 42.  לומג לע < 97 -- . 43. | םםיאנ -- שב , 268 --יםכואג
 200 -- כיאנ 9

 3. יתמ 1" 6% 2"-- איתמ 128. | וולעי 35, 37: 40: 74: 75
.4 ,224 ,172 ,156 ,148 ,139 ,111 ,100 ;9 

 4. ילעופ 1, 2, 353 9

 6. ונורה* 35, םכימתיו 80, 82, 04, 97, 99, 102, 117, זזֶס

 121,150,155, 171, 176, 205, 227, 252, 266. וחצרי -- וגרהי 4.

 7. 0 , 180. ארי 4 אלו - 12

 ר
- 

 כ
- 

 הי ,, ג -- הוהי 3.
5 

 25 372 38, 118, 137. 148, 156,166, 240, 691 --י 0.

 ף. םבלועל 2, 3, 17: 35: 36: 37: 38: 394 40 41, 42: 43; 71; 6
2 ,1 1 .9 :97 :93 ,92 ,8 ,80 

,170,173 ,158,166 ,157 ,156 :148,155 ,1456 ,142 

,227 ,220 ,224 ,222 ,220 ,210 ,217 ,216 ,215 ,210 ,206 ,20% ,102 

9 ,272,274 ,270 ,208 ,206 ,260 .259 ,253 ,252 ,24% :230 ,241 

.1 ,680 ,664 ,659 ,286 ,284 ,283 ,279 
 זס. ךיביוא 3: 35: 37: 38: 40, 43 74, 100 +, 21

 142,156, 157, 158. 170. 680, 681 ; קעותס 141 --' זו"

 קצופס ו 144 -- ךביוא 73,133. | ךביא - - הוהי ,\ 215 -- 518
 ךיביוא 7 29: 42: 97, 109 5 ,,7 681 ; קנס

 141: --ךביוא 73 -- \ 224. | ודרפתיו 38,733: 1016 42 --ודרפתי יו
 צח --הררכתה 1725 | ילעוכ 1:35.70, 1ד8 125, 11,

1565 

 1ַז. םבראתו 22% -- 076 םכירתו זג- | םםארכ ז.4,30 2

2 ,100 99 ,97 ,93 :92 ,89 ,82 ,80 ,76 :74 :73 :43 :40 :39 :39 
.166 ,148 7 /12%,128,111,112,139 ,119,119 

,7 ,226 ,222 ,220 ,216 ,215 ,208 ,206 ,203 ,192 :176 ,173 ,172 

 245, 252, 253; 289, 601, 664-- םבארק 268. | יתולב 5
,99 :97 :93 :76 ,74 :73 :67 :43 ,42 ,40 :38 

9 ,178,204 ,176 ,175 ,172 ,158,166 ,156 5% .127,139 

2 270 ,260 :250 ,254 ,253 :251 ,249 ,246 :230 ,216 ,214 ,200 

 274, 275, 680 ; קנגנמס 141 -- יתילב 4. (?0 תה. 11 60 2

 ש8מ(006- 4

 12. טיבתו 194.

 תבימקב 6 כ \ 3

 קכנזא קזנתס 4
 13. קידצ -- ק ;121. | ןונבלבו ץ6. אגסי 77

 142, 156,245 : קומס 4 -- הגקי 40 -- אנשי 38; 40, 43: 73

 ף7, 102, 119.125.133. 79 468, 172, 178, 188, 206, 210, 4

.1 ,680 ,300 ,43 271 :252 :235 2240 

 1 תיבה -- יו ד הצב ו 200 80 222,227,

 נוהלא -- * \ 272 -- וניהלא תיב 30, 76, 156, 166, 24 ; 10166

 וחירפי ,\ 133, 252 -- (חרפי ל3-
 15. ןוביני 119, 242 -- ]וב ₪38.  הבשב 6%

 תבינישד 27: 38; 43; 860 ויהי קזנתוס הוהי +

 16. דיגהל , 133. | הוהי -- הוהי רבד 30, 97,145. אלו -
 29. התלוע 1:17: 19: 25: 39: 40: 73: 74 76% 80, 07:

 דסכ2,דול,דדפ, 126 ,'בו, זלדה 14 1,7 

 166, 170, 171,176,180) 188, 20ז, 203, 206,208, 210, 16 7

3% ,259 ,255 ,253 ,261 ,239 ,228 ,227 ,226 ,224 ,222 ,220 ,210 

4 ;283 ,279 ,275 ,274 ,272 ,2 271 ,270 ,268 ,267 ,266 204 

 יניע , 157. | אירושב 43 -- יירושב 6.
 םביעירמ 43, 80, 112: 156, 200
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 : ישפנ ועשעשי ךימוחנת
 תווה אפכ ךרבחיה 20

 : קח ילע למע רצי
 קידצ שפנ לע ודוגי 21

 : ועישרי יקנ םכדו
 בגשמל יל ?דוהי יהיו 22

 ; יפחמ רוצל יהלאז | =
 שכנוא תא םכהילע בשיו 23

 םכתימצי שכתערבו

 ! וניהלא קדוהי שכתימצי

5. 

 קדוהיל הננרנ וכל 1

 ! ונעשי רוצל העירנ
 הדותב וינפ המדקנ 2

 :רל עירג :תורמוב

 רוה לוחב לא כ 3
 : שכיהלא לכ לע לודג ךלמו

 ץרא ירקחמ ודיב רשא 4

 ! ול שכירה תופעותו
 והשע אוהו םיה ול רשא 5

 : ורצי וידי תשביו

 0 20 25 ₪ ב.
. 

 : וליכשת יתמ וכיליסכו
 9 עמשי אלה ןזא עטנה
 : טיבי אלה ןיע רצי כא
 10 חיכוי אלה שכיוג רפיה

 ! תעד שכדא דמלמה

 11 שכדא תובשחמ עדי קדוהי
 + לבה המה יכ

 12 ונרסית רשא רבגה ירשא
 : ונדמלת ךהרותמו הי
 13 | ער ימימ ול טיקשהל

 ! תחש עשרל הרכי דע
 14 ומע זדוהי שטי אל יכ
 | : בועי אל ותלחנו
 1 טפשמ בושי קדצ דע יכ
 : בל ירשי לכ וירחאו

 16 זכיערמ שכע יל סוקי ימ
 : ןוא ילעפ שכע יל בציתי ימ

 ל יל התרזע ?דוהי ילול
 ! ישפנ המוד הנכש טעמכ
 8 ילגר הטמ יתרמא שא

 ! ינדעסי קרוהי ךדפח
 9 יברקב יפערש ברב

 צג < ז ₪ 2 10 א 4

 ךדפה ;74.97.  הוחי ,זָגָג. | ינידעסי 24% -- ברב
 19. בםורב 2: 25: 43: 74: 97: 148, 156, 226, 245 ; 0116 4.

 יפערס 38, 40: 43: 73:74: 97.117.ו3.,
 156, 160, 201, 206, 216, 224. 225, 227, 250, 673 --ייפערש 39-

 י, 268 -- ש 00. 34. 4 ךימחנת 86,94. 99, זז,

 125,128,111,215, 235, 252 קזנמס 142--,

 ושעשי 1 -- יבל ועשעשי 4
 20. תרוה 17, 40, 80, 94, 139, 156, 166, 206, 216, 215, 4.

 רצוי 35: 46: 43: 73: 74: 80, )7. 118,133, 6 8%
 216, 224, 226 ; 10106 82 -- רעי 6. למע זול. לע

 קודח 4 80, 97, 101,102, 126,148. 24 : קנס 1.

 21. 008. , 285. - ?דבי 17,109: 30. 37: 38, 39: 40 43, 2

6 1 + ,92.94 

,224 ,222 ,220 ,219 (6 ,08 ,206 ,188 ,171,176 ,172 ,170 ,168 

275 ,274 ,272 ,271 ,268 ,267 ,253 ,252 ,251 ,250 ,21% :227 ,225 
 28, 201, 00 -- ודיני קנס ףֶק. | שפנ , 17 -- שפב .

 יקנ ,ז76. | ועשרי זז --עישרי 217 --ונעישרי 245 --- עישאי 4

 22. הוהי ; 35. יל בגשמל ₪ 38, 40, 150--יל בשמ 3
 -- יל יבגשמ ף7- | יל ,5- הפחמ

 22. 00. , 166. | םפחלע 219. | תא 20 רנה
 118. | שםבתערכו קזנמס 156 -- תת, 673. 5 םכנתמצי 17" 1 4

 םבתימצי 17:39,"2: 43:74: 80; 97:147:155:206. 245. | ונהלא 1.

 ז. ]תו . 671ק6. ?גתףטהתנ ק4זפ ןנזמ6606ם115 : 10, 36, 37: 2

 97,133. וכל , 133. | העיחנ 0-29 -- ה , 6%

 2%2. - וניעשי 1.17: 37: 35%. 39: 40: 43: 73: 74. 80, 93:97. 7:
 13ד,132. 137 142,150, 155, 60,210, 220 200,007

 2. זרורימזב 1, 2, 3: 30: 35: 36: 17: 3%: 39. 73: 74. 7 7
 זס, ז17ל, 118,121, 725, 128,131, 132,127: 141, 142, 5

 150, 155, 156, 66,168, זקס, 172, 173: 178,180, 188,

4 ,249 ,230 ,235 ,211 ,227 ,226 ,224 ,222 ,220 ,21 ,216,217 
 252: 251; 259, 260, 264, 270, 271, 272, 274: 27%, 283 201 ; קזנתוס

 42, 82 -- תורימזבו 24% -- תורמזבו 145 -- ו , 268 -- תרימזב 4

 80 -- קונופס ורימזוב העירנ 1:21, 220, 2%0,2%2,250 ;) 6

1% 

 2. יכ -- יכ שע אוהו םכיה ול רשא 4.
 לע לודג 99.  ךלמ 4.30.91 תפס +

 לכ לעי) 226.5 "הלא 76.
 4. רשא , +1 ודיב , 80. | יקחרמ < קזומס 12% -- ורקחמ

 206. | ץרא ,170. | תפעתו 4,130, 168,192 -- תופעתו 38.

 40,774, 80,82,1ס00,1זק,11ז,141, 178, 222, 261 -- תפעותו 2

2259 2 ,210 ,208 2 ,1732 ,172 ,144 :122 :1230 8 ,102 

4 ,252 ,261 ,20 ,242 :239 

 5. ול - ול תופעותו ץרא ירקחמ יוריב 35 -- | טק.146 ,99-

 לודג .1%-- ו , 281--

 לודג 2"-- , 

 206. = ןיבי -- ןיבא 6: יהולא 6.
 8. ונב 133:.39,97- םםירעוב 17: 35: 41: 42: 74+ 2

 17. 5 16 1 2260 227 םביליפכו - - םכ

 166 -- םכהיליסבו 73 -- םבהליסכו 97: 123 3 10166 4.

 9. עמונה 19: 35: 42, 80 82, 2 148 156,170,211, 4.

 ןווא 35; 156 -- ןזא בא 6. אלה 1%-- אל 43, קזנמס 2
 אלו 14% -- אל םכא 673. אלה ---עמשי, 36.  םבא ,155-
 שבא םכאו 4 -- עמשי םכא 76. | רצ" 2; 35: 37: 38; 40, 41. 2

 73:74.76,97,119.133.142.156.166,170,1ֶדב, 188,

 קזנמס 94. אלה 2"--.אלו 14% -- קוס אל 2.
 10. רסיה , 93 -- רסויה 4, 35; 38: 39, 74, 07, 102, 117

 106, 166, 188, 224,235, 249-- קס רשיה 158. | םבייוג 6.
 אלה !טק.24. 12% -- אולה 170.  חיכי 80, 283 -- חכוי 1
 -- חיכו: הוהי 233. | םכדאל 4, 18,148,166, 201, 216, 240,

 קענתוס 156 ; (סע6 130 ; םטמס
 זני הוהי פל ערו דנ 17: 253950 0 10 27

 80, 82, 950, 93: 97: 90, 102, 118,121, 12ף, 111, 137, 137, 2

,200 ,178,188 171,176 ,157,166,170,172 ,156 ,148 ,144 

52 ,271 ,270 ,268 ,299 ,21 ,250 ,240 ,246 ,242 :224 .216 21% 
 291. | תבשחהמ 4,119, 80,113: 201, 222,281. | םבדא 7.

 המה לבה <
 12. ארשא 4. ארבגה 76. רשא , 2 206. ונירסיית

 76,113 -- ונרפיית 73: 245 -=- ונירפית 74. הל = 2

 ךתרתמו 80. = ונידמלת 74, 97, 131, 133,245 -- ינדמלת
 13. טקשהל 40, 80, 245 -- תוקשהל 148. ול, 140.  יממ 7
 -- םכימ 148.  %ער 133. - דע עק.248. 128 -- קזנמס לא 7

 -- דאע 4 הרכי קמפס הרכ 142 -- קץמותס הרכת 156 -כ

 טק. 74-

 14. שוטי 17:19: 35: 39: 40: 41: 43: 73, 74. 76, 82, 92; 7%
.170,179 ,106,177 ,148 ,142 :127 ,128,112 ,117,118,120 

 102, 21ף, 216, 222, 224, 226, 211, 24%, 249, 20, 250, 200, 4.

 ומע , 73 -- ומע תא 1, 38, 40, 76, 156, 188, 216, 224 --ומע תא

 לודגה ומש רובעב 131.. בוועי 17: 25: 42: 73: 03: 102, 4

4 ,24% ,220 2 ,217 ,156 

 15. 9. 106. קירצ 17, 40.,  בושי -- ב | 5. טפשמ

 [סזז6 ויטפשמ 118. ורחאו 148 -- ןורהאו 245. | בל , (ג
 בלא 1

 16. מ 1%-- לכ יכ םביעירמ 44, 80, 93, 117: 147, 5-

 יזנ 2% 142 -- 'מ) 38, 248 -- 5% 42 -- '5 תשע 71
 םכע 2%, 147 -- 0ק.ז42. 141 -- לכ 160 ילעופ ,0

,0 ,240 ,222 ,166 ,106 ,148 

 17. אלול 118,156, 166 -- קזנומס יליל 1%0. | הוהי התרזע < 0.

 םעמב 4 הנבש המוד < 4. המודי 4.

 18. םפא 'כ וב-0 ילגר 2%
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 ודובכ םכיוגב ורפס 2
 ! ויתואלפנ שכימעה לכב

 דאמ ללהמו קדוהי לודג יכ 4

 ! םכיהלא לכ לע אוה ארונ

 םכילילא םכימעה יהלא לכ יכ 5
 ! השע שכימש ;דוהיו

 יגפל רחהו דה 6

 : ושדקמב תראפתו זע

 שכימע תוחפשמ קדוהיל ובה 7
 ; וש יקובכי הרגהיל ובה

 רפשו בפ" חוהיל ובה 8

 ! ויתורצחל ואבו החנמ ואש

 שדק תרדהב קהדוהיל ווחתשה 9

 : ץראה לכ וינפמ וליח
 ךלמ ?דוהי םכיוגב ורמא זס

 טומת לב לבת ןוכת ףא
 ! סכירשימב םכימע .ןידי

 ץראה לגתו שכימשה וחמשי 1

 ! ואלמו שכיה םכערי

 וב רשא לכו ידש זלעי | 12

 אסט 25 ג א.
 6 הערכנו הוחתשנ ואב

 ! ונשע קדוהי ינפל הכרבנ

 7 וניהלא אוה יכ
 ודי ןאצו ותיערמ שע ונחנאו

 ! ועמשת ולקב םא םויה
 8 הבירמכ םשככבבל ושקחה לא
 ! רּבדמב הפמ זבויכ
 9 ינונחב שככיתובא ינוסנ רשא
 זס הנש זכיעברא :ילעפ ואר םג
 רמאו רודב טוקא

 שכה בבל יעת םשע

 ! יבד ועד' אל פכהו
 11 יפאב יתעבשנ רשא

 : יתחונמ לא ןואבי סא

 0 נ

 1 שדח ריש ;דוהיל וריש
 "אה לכ הדוהיל רריש

 2 ומש וכרב זדוהיל וריש
 ! ותעושי םויל שכוימ ורשב

 ץ הב 1 במס 10 א 4

 166, 170, 180, 2 228, 245, 249 : קנווס 1, 250 ; 10716 42
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 ושדקימב 274--ושדצמב 267 ---ומוקמב 145,945,373--ומוקמל 6.
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 ף. שס. זל6.  שדוק ז7,149,245. ולה 148,250.  וינפלמ

 17: 35: 39: 43: 73: 769 76. 89, 97, 102, וָבוג וָבָב 37,142,
:5 (253,0 ,200 ,240 ,245 ,220 ,210 ,178 ,170 ,100,156 ,148 

 קוותס 117,118 ; (ס6 1. ץראה , 4.

 14 ךלמ - - ורמא , 145, 379: 9-

 ךלמ . 249.  ףאא +.

 הוהי קזותוס הוהיו 2.

 ןוכת טופ 1%8- ו \ 124:--ןוכות 17

 76, 97, 117: 137: 249, 9- לבת -- לבלב ו%6.  טמת 3, 4--

 טומית 74,806, 97, 102,117,245. | ןידי יכ 40. | םםירשמב 2
 97,121,125, 131, 145, 148, 227, 2ף6, 29 -- םבירשימב| 80 --

 םבכירשימכ 4.
 11. ואלמו םכיה םכערי -- ךלמ הוהי םכיוגב ורמאיו 59ְפ. בערי
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 6. ואוב 37: 41: 80, 156, 245, 249 -- ) , 4.
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 ונישוע 43. 74: 97.117.118.133, 216,245 -- ונשוע 1, 4.17: 59
 46, 9 6 166, 227, 249 : קעומוס 42 --ןנישע 7

 39 80, 82, 93, 100 -- וניהלא 1.

 7. אוה -- הוהי אוה 74: 97: 133: 497 -- ₪418.000. הוה' 355 --
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 ג: 137 101 175,706 178,102,2ז7כ 2100220222,

 252, 253, 200, 204, 271, 272, 274, 275; 284, 291 --רבדמב 2:

 ןנחב 170,268. | םכגו ₪
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 זז רשא , 7: יפאב , 0. ןואובי 1, זק, 0

 27, 38: 39: 42: 43:74: 76, 92,7 ףְפ, 1ס1,1ז7,1ו8,זז0 1

 ד 1, 15,060 00) 20021220 208, 280, 201,

 250, 268 ; קזנמס 2,4- יתחונמ תיב 166 -- ו ; 2, 4

 הוהתשנו 5

 1. 1. (0ז1קש זגםףטהתו קגעפ כז6606מ11: ;: 7.
 , 97,131. 8 הוהיל 1%-- ןל זס
 םבידיסה 216. - וריש 2% 218 4.

 2. וריש ₪48. 215 -- 1? וריש 2%0. | הוהיל -- שדח ריש הוהיל
 80,993 --ול 37,156. - ורישב גָגָג- | םכוימ , זג1 -- םכוימ א
 156. = םבויל -- םבוי לא 38, 39, 40 6

 וריש ג
 שדח -- להקב ותלהת שדח

 ץראה לכ , 5-



 42 01 25 ₪ תאי 1

 ! רעי יצע לכ וננרי זא ! ודובכ שכימעה לכ וארו .

 13 אב יכ קדוהי ינפל לספ ידבע לכ ושבי 7
 ץראה טפשל אב יכ םכילילאב םכיללהתמה
 קדצב לבת טפשי : כיהלא לכ ול ווחתשה

 ! ותנומאב שכימעו ןויצ חמשתו העמש 8

 הדוהי תונב הנלגתו
 5 -נ- - ! ץרוהי ךיטפשמ ןעמל

 1 ץראה לגת ךלמ קדוהי ןוילע קדוהי התא יכ 9
 : שכיבר םכייא וזחמשי דאמ ץראה לב לע
 2 ויביבס לפרעו ןנע !יקכוהלא . לכ'לש תיל

 : ואסב ןוכמ טפשמו קדצ ער ואנש ;דוה' יבהא 10
 1 ךלת וינפל שא וידיסח תושפנ רמש
 : וירצ ביבס טהלתו :,כליצי םכיעשר דימ

 2 לבת ויקרב וריאה קידצל ערז רוא 11
 ; ץראה לחתו התאר : החמש בל ירשילו

 5 קדוהי ינפלמ ופמנ גנודכ שירה הוהיב םכיקידצ וחמש 12
 : ץראה לכ ןודא ינפלמ ! ושדק רכזל ודוהו

 6 וקדצ םכימשה ודיגה

 ד גת א תת אש
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 הוהי \ 43, 0

 9. הוהי טופ 02 רב 80. "לכ 1 20 שלב = אה
 תילענ דאמ 12. תילענ 797 --י ז= התילענ ג 19. 55
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 12. אוחמש 73 -- םכימש וחמש 4 םבקידצ 2. הוהיב
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 הדוהי -- ד , 89 -- ןויצ 1
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12 /117 ,99 ,97 ,93 ;92 .89 ,80 :76 :74 :73 :43 :20 :29 
.1 ,245 ,224 ,210 ,206 ,176 ,170 ,160 ,157 ,156 155 ,148 ,42 1 

 טופשל 35, 74: 97, 121, 125, 166, 2%9 -- טופשי 17. | ץראה תא
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 132: 141, 2: הוהי \ 1-

 2. ןנעו 97- ויביבס =-- חת. 115.

 ךאסכ 37, קזנמס 71.

 3. שא יכ 201 -- שיא 71,188. | ךלתא 41 -- לכאת

 ויביבס 74:93:97: 245 -- ויבס זָגָב, 6
 4. ויראה < 4

 התאד 1ף9 -- התיאר ליחתו 4

 ₪. .בנדכ 207: 36 20122

 הוהי 40 245-5 5-י ינפלמו הוהי 772 17
 מ 2% 200:

 0. ₪0. 142. | םכימש 2,336, 37, 38.40, 4: 47
 117,118, 110,133, 156, 160, 188, 228, 200, 601 <=- שכימשיה

 ןוכמ =- םבוקמ 5:

 ינפלמ 1%-- כ 4.
 ינפלמ 2". 37 ==

 600314010 2/2. 36 6טתג 1 6/7/00. 16, 23-- +.

 : ץראה לכ הוהיל וריש שדח ריש הוהיל וריש עו.
 ץראה לכ הוהיל וריש 0 3

 : ויתואלפנ םבימעה לכב | ודובכ | םכיוגב ורפס 21. 3
 ! ויתאלפנ םבימעה לכב = ודובכ תא םכיוגב ורפס 0 4

 : השע םבימש הוהיו = םכילילא םבימעה יהלא לכ יכ 1. 6

 : השע םבימש הוהיו = םכילילא םכימעה יהלא לכ יכ 62. 6

 ! ועו דובפ הוהיל ובה םכימע תרוחפשמ הוהיל ובה 21. ל

 : ועו דובכ הוהיל ובה םכימע תרוחפשמ הוהיל ובה 6. 8

 20. ְפ

29 6 

 שדק תרדהב הוהיל ווחתשה

 ץראה לכ וינפלמ וליח 30 | : שדק תרדהב הוהיל ווחתשה

 ץראה לגתו םכימשה וחמשי ז: | : םכירשימב םכימע ןידי 1. זס
 ץראה לגתו םבימשה וחמשי גז. 1

 ; רעי יצע לכ וננרי זא וב רשא לכו ידש | זלעי 7

 רעיח יצע | וננרי זא גג = :וב רשא לכו הדשה ץלעי 0תז- 2

 ומש וכרב הוהיל וריש 2

 : ץראה לכ וינפמ וליח

 : ותעושי .םכויל .םכוימ ורשב
 : ותעושי נוי לא םבוימ ורשב

 דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 4
 דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 5

 : םביהלא לכ לע אוה ארונ

 : שםביהלא לכ לע אוה ארונו

 : ושדקמב תראפתו וע ₪ | וינפל רדהו דוה 6

 : ומקמב הודחו זע | וינפל רדהו דוה 7

 : ויתורצחל ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה 8

 וינפל = ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה 29

 טומת לב לבת ןוכת ףא | ךלמ הוהי םכיוגב ורמא 0

 : טומת לב לבת ןוכנת ףא

 : ואלמו םכיה םכערי

 ואולמו םכיה םכערי 42 = : ךלמ הוהי םכיונב ורמאיו

 טפשל אב יכ אב יכ הוהי ינפל ג

 אב יכ הוהי ינפלמ
 ץראה

 :ץראה תא טופשל



 א6ז% 23

 שכימע וזגרי ךלמ קדוהי 1
 ; ץראה טונת םכיבורכ בשי

 לודג ןויצב קדוהי 2

 :כיטעה לכ לע אוה שכרו
 ארונו לודג ךמש ודוי

 זעו : אוה שודק 4
 | םהא טפשמ ךלמ
 קכירשימ תננוכ התא
 ! תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ

 וניהלא קדוה' וממור 5

 וילגר שכדהל ווחתשהו
 ! אוה שודק

 וינהכב ןרהאו השמ 6

 ומש יארקב לאומשו

 ! שכנעי אוהו קדוהי לא םכיארק

 םכהילא רבדי ןנע דומעב 7
 : ומל ןתנ קחו ויתדע ורמש

 םכתינע התא וניהלא ?דוהי 8
 זשכהל תייה אשנ לא
 : םכתולילע לע 'שכקנו

 וניהלא קדוהי וממור 8
 ושדק רהל ווחתשהו
 ! וניהלא קדוהי שודק יכ
 הדדי המט 88 קנזגנמ==---=->-ה ידה
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 4 רומזמ
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 שדח ריש קדוהיל .וריש
 השע תואלפנ יכ
 : ושדק עורזו ונימי ול העישוה
 2 ותעושי קדוהי עידוה
 : ותקדצ הלג וכיוגה יניעל
 3 לארשי תיבל ותנומאו ודסח רכז
 : וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ ואר

 4 ץראה לכ ;דוהיל ועירה
 ! ורמזו וננרו וזחצפ
 5 רונכב קדוהיל ורמז
 אהרמז לוקו רוגכב
 6 רפוש לוקו תורצצחב
 : קדוהי ךלמה ינפל ועירה
 7 ואלמו זכיה םכערי
 הב ייבשיו לבת

 8 | ףכ ואחמי .תורהנ
 | ! מד ןפכירה דחי
 9 אב יכ קדוהי ינפל

 ץראה טפשל

 קדצב לבת טפשי
 ! םכירשימב .שימעו
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 2/ולהה 283.  םברוא 110. םבימע 188,224 -- םבימעה םביהלא

 21% -- םבימעה לא 172 -- םביהלא 166

 7. 00,156. - ודי 99,133,284- - ךמש -- םבימש 7.
 לדג 28 -- לודגח 43 -- לודגו 45. | ארנו 28%. | שדכ 12

+ ,217 

 4. ₪0. 25%. ועו 35: 38, 39: 741 6
 274 --!ע 76. | טפשמ בהא < 39:142.245. | בהא , 4

 1 רננכ 4,118,131, 251 -- התננוכ 17.36: 02:94, 150 29

 198, 224:21%; 236,239: 1 8 תכירשמ 1, 7,128, 1

 145,148. - הקדצו טבשמ , 39. | םפשמ 2"-- טפשמב

 בקעיב ,180. | התא 2", 245. ₪ ה תישע 117,602 -- השע
 5. וממר 178,210,283. - הוהי סמ 137.  וניהלא , 2.

 םכודהל 1, 2,19: 30, 36: 37; 39: 40, 41+ 43: 73: 74: 76. 5 2
 95: 00:97:90 זו 250 315 115 141, 42 5%

 190, 15ף,156, 166, 168, 170, 172,170, 179,188, 2 206, 60

4 ,230 ,235 ,231 ,227 ,226 ,224,226 ,222 ,220 ,216 ,21% ,208 

 245: 240: 250, 2ף1, 250, 260, 264, 270, 271, 272,-274, 275, 279

 284,286, 1. שודק יכ 39: 40 -- ו ;, 3.

 6. ןורהאו 283. , ויארקב 17 --יארוקב 35, 121, 215, 222, 4

 םכיארוק 35: 38, 74: 76. 97, 131, 142, 206, 0, אוהו , 216--

 אוה 4 םנעי 1.

 7.'רבדי ו: כהלא 14 19.30 2 71

 158,175, 178, 216, 2%1, 260, 264, 268, 271, 272 -- םביהלא 6

 203, 206, 245 ; קוס 97.  ורמשו 74, 148, 259. | ויתודע
4 ,1331,142,148,150,155 .118 ,93 ;92 ;76 :73 :43 :28 :26 

. 271 ,250,261 ,249 ,245 ,224 ,208 ,206 ,176 ,175 ,172 ,170 ,168 

 קח 4 -- קוחו 35: 74: 97, 224, ומעל 6.
 7, 8. הוהי - - - -ורמש ,7-

 8. וניהלא 0:6 שכיהלא 117. | תינע 43. | לא -- וניהלא 2

 1 אשונ 3: 30: 35: 38, 40, 42, 74, 80, 82, )ק, 117,110, 1

 128, 142, 156, 166,170,172,176,178, 20%, 208, 21ף, 220 7%

 249, 249, 2%1,2%%. | התייה 37, 76 -- תייה התא 156 -- תייה ןוע

 110. | שכהל --ונל 80. | םכקונו 3: 20, 35: 38, 40, 43: 73: 59
 ז17,142,156, 166, 178, 188, 220,227,240 14 לע טו 25-

 םכתלילע 1, 2: 4, 17,19; 30, 36, 37: 39.73: 50:93:94. 99.74
 110,121,131,133,150,15ף, 158, 164, 166,173,176, 20%,

7 ,208 ,264 ,260 ,253 ,245 ,235 ,211 ,228 ,224 ,222 ,216 

 274, 275, 283, 21 -- קזוותס ויתתלילע 1.
 9. וממר 3, 4, 1789, ווחתשהו , 133 -- וחתשהו ,

 רהל קזגתוס םכהל 3- | שלק +

72 
1, 

 1. ?(0[ת. ז1קז. (גתףטאתנ 5 קעס6606ת715 : 74: 97 +

 רומזמ , 74,97,131.133--ו1 4 ₪06 רש = א 0

 תאלפנ 4,80. -השע --ה 43. | העישה 11 -- עישוה 5.
 ערז 39, 131 -- יעורזוו 3- ושדוק 245 -- וע 6.

 רה 0 תעש נסה ו תיביגה לכו" " הלי'ג 17: 65
 יתקדצ 40 -- ותקידצ 2

 3. ותנמאו 52 25 125 227,240 --) 20 8

 43. תיבל --' \ 274. | וארו 42 37, 39: 73, 100, 02, 2
 166, 201, 228, 245: 240, 2ף9, 602 ; 10116 110,137, 205: תטמס

 20: 43: 224. 1/2 4 יספא , 150 -- יספא ידפח
 ונירלא תעושי תא 133. תא , 206. | תעושי ;17ס -- ת 4
 --ו ,140-- תועוש* 5. וניהלא אאא 1 --'. 264. | וניהלא תעושי

-43 
 4. ועירה קוס ועידוה :7. | וחצפ -- וחפפ 285 -- וחצפ ורבע
 76. ונהר 19,42,128: קממס 142.  ורמזו -- ורמזו וידחי 73 -

 ורמזו ודחי 3-

 %. הוהיל -- וניהלאל לג, זָּגב- | רונכב 1*--רוניכב 17, 43 74
 93: 97: 117: 133: 245: 264 -- קז1מס רניכב 0. הונפבו 27

 76, 117,179, 206, 274 -- רוניכבב לבנב 245 -- רוניכב 35 --רניכב
 80. - לוקל קזגתס 6.

 6. תרצצהב 4, 20, 43, 80, 111, 217, 222, 235 -- תורצוצחב

 28: 40, 73: 74: 76: 97 100, 101, 118, זנב, 142, 149, %

 170,240,2%1. - לוקב 24%. פוש , דג -- ו , 283 -- רפוש וז

 438. - עירה
 7. םכיה םכערי 58 ףָב. | אלמו ז17 -- ואולמו 10: 39: 39. 2
 423: 74: 76: 97,121, 125,156, 206, 224, 24%, 260 ; קנס 4

 לבת -- זולעי ל4. = יבשויו 17, 30: 35: 42, 97, 100
. ,246 ,240 ,222 ,156 

 8. ררהנ 4 החש ירה 716. 7 דיחי" 48. 5 נגרי ==

 שכערי 4
 9. הוהי , 170.  טפשל צו. 06,134 --טופשל 17, 35 37 1
 125,148,166,259.  ץראה תא "5%

 ולס 180,108, 201, 206, 216, 24%, 263, 200 ; (ס66 142.  טופשי

 17:35:74: 97:117,148,166,1ְדָג- קדצב 0ק.ע40 102 -- 2

 ג.  םבימע וָגָג -- םכימעל 76 -- םכימאלו 141. | םבירשימב ,

 .76 -- םכירשמב ז, 74, 121, 126,148, 259, 272 -- םברשימב

 111 -- םכ \ 35 -- ותנומאב

 ך. קוגן. (0ת1ק6. (גחףטגנו קגז< קז20600ת11 ; 30, 36, 74, 93: 7%

 133.  הוהי זנו. | ןוזגרי 443, 142, 224 -- אוזגרי - | בשיי
2 ,113 ,131 5 ;97 ;93 0 :74 :73 ,42 :40 :35 :30 :1:17 ,2 

0 ,250 ,261 ,246 ,188,222 ,173,178 ,168,172 ,156,166 ,148 
 268 ; !סעו6 128 -- בש)י| 066 םכיבורכה 17; 38; 40; 12
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 תימצא ותוא והער רתפב ינשולמ 8
 : לכוא אל ותא בבל בחרו זכיניע הבג

 ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע 6

 ! ינתרשי אוה .םימת ךרדב ךלה
 הימר השע יתיב ברקב בשי אל 7

 ; יניע דגנל ןוכ: אל שכירקש רבד
 ץרא יעשר לכ תימצא .םכירקבל 8

 : ןוא ילעפ לכ .זרוהי ריעמ .תירבהל

0 

 ! וחיש ךפשי .הוהי ינפלו ףטעי יכ ינעל הלפת | 1

 יתלפת העמש ;דוהי 2

 ! אובת ךילא יתעושו

 ינממ ךינפ רתסת לא 3
 ךנזא ילא הטה יל רצ םויב
 : יננע רהמ ארקא זכויב

 ימי ןשעב ולב יכ 4
 ! ורחנ דקומכ יתומצעו

 יבל שביו בשעכ הכוה 5
 : ימחל לכאמ יתחכש יכ

 : ירשבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ 6

 2. 25 ₪ א.

 1 הדותל רומזמ

 ! ץראה לכ זדוהיל ועירה
 החמשב קדוהי תא ודבע
 : הננרב וינפל ואב

 : קכיהלא אוה קדוהי יכ ועד
 ונחנא אלו ונשע אוה

 : ותיערמ ןאצו ומע
 4 הדותב וירעש ואב

 הלהתב ויתרצח
 : ומש וכרב ול ודוה

 5 ודפח םכלועל קדוהי בוט יכ
 : ותנומא רדו רד דעו

0 

6-1 

 1 רומזמ דודל

 ; הרמזא קדוהי ךל הרישא טפשמו דפח
 2 ילא אובת יתמ שכימת ךרדב הליכשא
 : יתיב ברקב יבבל שכתב ךלהתא

 1 לעילב רבד יניע דגנל תישא אל
 : ! יב קבד' אל יתאנש םכיטס השע
 4 ; עדא אל ער ינממ רוסי שקע בבל

 צב תזכ עא 0 א

215.0 4 ,210,220 ,21% ,206 ,20% ,173,188,102 ;170,172 

 253: 259: 270, 283: קמומס 128,141 -- 25 28 -- ריתסא ותוא

 147. | םבינע זָבַז- | ברחו < 37 -- םכורו 180. | בבל | 201 --
 בל 30, 131, 224, 9 -- םכבל 06 17. = ותוא 2 0 27
6 166 6 5 ,93:99.117,118.128,142,48 .74:76 

+ ,6 ,286 ,284 ,270 ,274 ,251 :245 ,218 ,222 ,217 ,208 

 אלו 1: לבא 1

 6. יניע ; 133 -- ינע 43 -- ויניע 125. | ונמאנב קזותס 1

 ירמע -- ד ,1- ךלוה 1,117. 5 4% 37: % 39: 41. 732, 20

 117, 118,121, 128, רז, 142,148,155, 1560 164, 6% 9

218,210 :231 ,4 ,222 ,206,217,210 ,178,188 ,176 ,172 

 245; 249: 251: 253: 259, 260, 268, 270 ; קזותגס 2) 141 -- אוה

 97. | םבימת--םכות פק. = םכימת ךרדב ךלה ,וג3-  ינתרשמ
 7. יתב 133 -- ותיב 206 -- \, 1. השוע 30: 35, 156: 4

 210. הימה 20 ל רבוד 30.35: 38,117. 110, זנב

 156,238--רבדו 37 --'רבד 97. - ויניע קענתס 1

 8. םבידקבל 216. = תימצא , 37 --דימצא 35. לכ ---- יעשר ,
 76. = ריעמ -- ןיעמ 7. לב 22 ילעופ 25: 13

.4 ,166 ,150 

 ו הלפת , 97.131,133, 218 -- הליפת 17: 255

 117, 21, 220,224, 24%. | ףוטע' 17, 3%, 101,148 -- הטעי :סצ6

 73. ינפל 29. ךופשי 17. 35: 74, 7. 12% 1495; 5% 24%: 4

 -- ךפשו יכ 0.
 2. יתליפת ג 28 7/0 075 245- יתעושל 7.

 ילא 147. | אבת 2, 4, 17, 10, 36, 37: 38, 39, 40: 43: 73 6%
2 139 ,133,137 ,119,121 ,118 ,117 ,97 ;93.94 ,80 ,82 ,80 
59 ,242 ,240 ,238 ,224 ,222 ,216 ,208 ,178,188 ,164 ,148,156 

,253 .210282 

 2.:רתפת ,זכז. יךינפ 156. = ונממ
 142. - ךינוא 14 ארקא -- יל רצ 27.

 לג ד 0

 4. ימי - -יב 88 259. לכ 43.  ולכ, 80--ו, 20ז. ןשעב
4 ,+ :80 76 ,74 ,40 :39 :37 :30:36 

 275: 28%, 288,201, 400,601, 664 ; קמנתוס 73, 24%. ימי,

 יתמצעו 1, 2: 3: 4,17:30: 36: 39: 40: 41: 41, 76, 80, 89: 94.

166,168,176,178,215 ,142,150 ,133,137 ,110.11 ,118 

 230, 240. 24%, 249, 208 -- ויתומצעו 206. | רקמכ 76, 9

 דק ומכ 1,141 -- רקומכ 216. | ורחינ 43, 166 --- קזנמס ורחב 0.

 5. בשעכ הכוה , + הכה 1,3, 20, 40, 41, 73: 76, 80 2

,5 21 198,201 ,150,188 ,131,172,175 ,121 

 226, 238, 2%1 ; קננתס 128 ; (סתש 82,139.  בשעשעץב

 שבייו 42,904, 100,101,118,121, 166, 172,173, 180, 208,217--

 439. .לוכאמ 35: 137. 142: 148, 4
 6. לקמ 166,217. - ימצע -- אימצע ישפנ -

 הרצ 166. ילא ,
 ינינע 39. 73: 74 6%

 1, הדותל רומזמ , 222. | רומזמ \ 97, 131, 238 -- ו , 4
 2. ואוב 38, 126,156. 5. וינפל טק. 28 1.

 1. םביהלאה 35: 38. 39: 74: 133: 142: 147,170, 215,300 -- ב ,
 200. ונשע אוה , ונאשע 17. 37. 74: 70 5
 1 אלו [טק.186. 1, 4 -- אולו 03,148; 006 12% -- 77
 46. 7 206, 217, 239, 255%; 270, 271 4, 283 4, 100, 650 'ק ג

 קזוותס 128 : תטחסס
 4. ואוב 40, 43,156.245. | ורעש 206. | ויתוריצח 9 42
 76, 97 -- ויתורצח 2: 4.17: 30, 35: 36, 41, 42, 91,100 8
10 ,216 ,210 ,164,188 ,155,156 .148 ,142,144 :139 ,121,125 
 220, 222, 2%0, 251, 299, 26%, 274, 681 -- ויתריצח 37, 245 ---

 ויתורצ 178. | הליהתב 30, 37: 43: 73: 744
 2165, 3 קצותוס ומש ,

 5. הוחי ,274. | םבלעל 47--םב 76 | דע
 20 רוד 1:2: 17: 25: 37: 38: 29: 40: 41: 42, 73: 74, 76, 0%

 80: 93. 97 70++,+,+,,,,, 
1 ,251,259 ,251 ,238 ,227 ,224 ,222 ,220 ,188 ,178 ,172 
 -- רודו 6. רודו 12: 17. 79 27 40: 42: 73: 2 76 90.

,97.17.1101 :93 
.1 ,284 ,270 250 ,253 ,251 ,227,238 ,222 ,188 ,170,172,179 

 ז. קוו. סקס ז2ם6טגתו קגז5 קז6606268 ; 206. רומזמ דודל ,

 222. | דודל ,97,131.133:238. | רמומ 4, 007 -- ר , 5.

 הרישא .\ 30 -- ה ,1.
 2. ךליבשא 1,224: (סח6 156: םטת6 160 -- הלהתא זס.

 ית ש 1% (םב[ ]בו כ כו ה) 64 לבתו 25 1 ל

 8: 39: 405 41: 43:73:74, 76.80, 82,03.07,118,110.125,ונוו
,224,235 ,178,188 ,166 ,156,164 ,148,150 ,137,142 ,132 

 240, 253,268;245,251. %ילא 12%.  ךילהתא 133 --ךלהתא בת
 ף3. | כותב 97,133: 239: 245: 2593: 06 74-- ךותב 0:06 7.

 יתב 133 -- ותיב 4

 2. אל 1%-- אול 39. | הושע 272, 28 --- תוגז8. 1426 'ק 7"
 םביטיש 224 -- םביטש 27: 35, 39: 43: 76, 80; 93, 99,

 121,129,117, 147, 148,153:155כ 150, 160, 170,172, 5%

:259 ,255 2 ,231 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,208 ,206 12 
 601,602 ; קוס 12%, 168. 245 --ם [טק.ז4. 180. יתאנש , 7.

 2, יבל 2210 1 קשע 9.1234 בן 10 ער

 ב

 ף- ינשלמ 12 4 17, 30, 38, 39, 40. 43, 76, 8, 9
,+ ,0 ,125.111,137.145.147,149 ,118 

2 ,245 ,240 ,230 ,215 ,235 ,228,211 ,227 ,222 ,220 ,216 ,108 

 255, 259, 208, 60 8, 041, 652, 659 71 ריתי ; קעותוס 128, 142 --

 ינושלמ 2 ינשלמו 73:97.131: 1076 44 רתפב -- התסב

 ז וחער 1. ותא 1. 5.3: 200 40 411/12 425 30/05

,164 ,150 ,144 ,137 ,132 ,121,126 ,118 ,101 :99 :94:97 :93 
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 ! כתלפת תא הוב אלו

5 

 ןורדא רדל תאז בתכה 19

 ;-הו .ללהי .ארבנ םכעו
 ;דוהי ושדק שכורממ ףיקשה יכ 20

 : טיבה ץרא לא םימשמ
 ריפא תקנא עמשל 21

 ; התומת ינב חתפל

 קדוהי שפש ןויצב רפסל 2
 ! שפלשוריב ותלהתו

 ודחי שימע ץבקהב ככ
 ! קרוהי תא דבעל תוכלממו

 :ימי בצק ןהכ ךרדב קדנע 24
 ימי יצחב ינלעת לא ילא רמא 25

 : ךיתונש םכירוד הודב
 תדסי ץראה זכינפל 26

 ; שכימש ךידי חרשעמו
 דמעת קדתאו ודבאי המה 27

 תלבו דגבכ כלבו

 ! ופלחיו שכפילחת שובלכ

 אוה התאו 28
 ! ומתי אל ךיתונשו

 ונוכשי ךידבע נב 20
 ; ןוכי ךינפל סכערזו

 .1 8 ג

 7 רבדמ תאקל יתימד
 .+ תוברח סוככ יתייה
 8 רופצכ היהאו יתדקש
 :'גג לע דדוב
 ְס יביוא ינופרח םכויה לכ
 : ועבשנ יב יללוהמ
 ןס יתלכא פכחלכ רפא יכ
 ! יתכסמ יכבב יוקשו
 וע ךפצקו ךמעו ינפמ

 ! ינכילשתו ינתאשנ יכ

 12 יוטנ לצכ ימי

 ; שביא בשעכ ינאו

 13 בשת זכלועל קדוהי התאו
 :.רדה ההל ךהכהה
 14 ןויצ שפחרת שכוקת התא
 = ךעומ אבו יכ הננתל תע יּכ
 1 | הינבא תא ךידבע וצר יכ
 : וננחי הרפע תאו
 106 קדוהי זשפש תא שיוג וארייו

 ! ךדובכ תא ץראה יכלמ לכו
 7 ומ התו ה הגב ,וכ
 : ודובכב הארנ
 18 רערעה תלפת לא הנפ

 ית ד 0 0

 ודבכב 82,131, 129, 224 -- 'דובכב קצותוס 4 -- 1%

 18. תליפת 1.17. 35. 39. 43: 74: 97, 131. 245 -- תליפת פ גְק
 -- םבתליפת 4 תרא - לחא 2 קצותמס 41, 4

 כתליםת הק גב קה, קס סלב ולב כה 20 מ
 םכתלכת 274 ּ

 ו הכוכבת גל "רו קל 1 2371 0 6 27: 5%

.100,101 ,99 :97 :94 .93 ;92 :59 .76 :74 :73 :67 :43 :42 :40 :39 
139 :131,137 ,130,111 ,128 ,110,125 ,118 ,102 

5 ,171 .160,170,172 ,104 ,156,157 :155 ;150 ,148 

 203, 20ף, 208, 214, 21,216, 217, 220, 222, 224, 31 ל

 218: 240, 24%, 252: 253: 254, 2ף9, 264, 265, 266, 268, 270, 272

 ?סס 1. ןרחא 86 -- ןושאר 74: 97 -

 20. יכ ,117. | םכרממ 283 -- ןועממ 121,142, 160 וגז. 190 ;

 תטמס 40.  ושדוק 245 --ישדק קעתגס 158. שיבא 73--ה נב

: 4 1 

 21. עומשל 17. 35: 35: 43. 74. 7. ,+,6%
 2189,24%.  ריסא ,118. החתפל 13.  ינב , 76--ינפ (סעז6 4
 22. ןויצב -- תא 217 םבש תא 142 -- 48. 300. תא 1

 227. - ותליהתו 17: 43: 74: 97; 131, 133 -- 'תליהתו 76,117 --
 תלהתו 245. | םבילשוריב 717 +8

 23. ץבקהבו 180 תוגזק. ימע תת.]ות. 76. | .ןידהי 35: 37: 29
 74: 97: 133: 142, 217, 24 -- םביבר 5. טלממו 1

 דובעל 2:17: 2: 28,102. 2 1% 1 קזותוס

 14 תרא \ 1:

 24. 'חכ 1, 35.36.37: 35.40: 73:74:93: 97:99, 1ו9.וכו
2060 ,203 ,192 ,173 ,160 ,156 ,151 ,142,148 ,1323,137 ,128 

274 ,272 ,4 271 ,267 ,29 ,253 ,24% .25% .222 ,220 ,217 ,216 

 278, 284, 286, 6ף0 2, 62, 659 'ק ; קננתגס 2, 3, 30: 429, 4

 רציק 6. ימי 1 5-

 2%. ימי - - - - רמא . 73: 6. רמוא 74:97, 6.

 ילא , 2. | ינלעת , 170 --ינילעת 39. | ימי . 74. 97,245. | רוד 4
 -- ו 14. 30, 41, 121,166, 168, 208, 21, 235,268.,220 -- רודל

 11 םבירוד \ 89 -- ! \ 3: 4: 30, 40, 41, 11, 121, 4

 217, 220, 268 -- םכירודו 74. | ךיתנש 39, 80 ,,,%

.4 ,216 ,176 

 26. סו. , 208. ץרא 1.  התדסי :,1ופ,224 -- תדסו ?+-

 השעמ 37 -- ישעמו 2. ךרי 2, 2689, 1.

 27. דמעת עמשת 147 -- דומעת 17, 35, 38, 39, 80, 1885, 2

 218. | םבלכו , 24% -- םבלוב| 1,17, 117,137, 240 -- םכלוכ
 74:97; 133- לכי 061. שובלכ , 156 -- שובלב 4 ---

 שובלמ 224. | םכפלחת זָגַג -- ונפילחת קווחמס 224. = ופולחיו 9
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 210, 228, 25%, 272,26%.  יבבב --יבבב יתלכא 80 -- יתלבא יכבב
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 תא ,73.  ץרא 30 80,ז17,148. ךדובב תא ,128. תא
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 ןויצ -- הנבת ןויצ 142. | תע , 89. | הננחל



 206 זו ע5 ) 1

 0 דודל ץראה לע םכימש הבגכ יכ /
 קדוהי תא ישפנ יכרב : ויארי לע ודסח רבג
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 ! העיריכ שפימש הטונ
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 ח ב תן 1 םיס יז א.

 29: 73: 74: 97: 142, 180 ; קנתס 7.

 8. וקלע =-- יהי 1 בירה זק זרועקבא 125 -- ו 4
 6 לא --לע 198. הו .38.142,224,2%0  | תריסי 259.

 9. לבג 12%.  תתמש קתומס 156.  ןורובע' 35: 37: 38, 39: 0,
1 .216,220 ,148 ,113 ,118,121 ,102 :97 :93 :75 :74 :43:73 

 לב 2%-- לבו 4. ןובושי 1, 17. 30: 11.-37: 39: 39: 40: 42, 14

.121 1100 4 ,117 ,102 ,101 :9 979 :94 :02 ,82 ,80 ,76 1% 

170 ,160 ,156 ,15% ,123:137:139,142,148 :125,121 

 תפ2 200 21:20 2 ד 22 2 260 ; קזנזוס

 1 ץרא - , :

 10. םבינעמ 157 -- םכ 158 -- םכינייעמ 35: 39: 43: 74 7
 125, ד, 122,137, 248 1סת6 117. | םבילחףנכ 73,131,132 --=

 םבירהנב 4 ןיב --' . 99; 206 -- יב 00.14. 74, 1.
 םכירה קטתס רה 43. 5

 1% ןוקשי 4. ּותיח 131:245 --'תיה 25.  ידש , 220 -=

 ידש ץרא 206 --'רש 17. | ןורבשי 150 -- ורכשי 16660 1.
 םכאמצ !0ק.140 1 -- םכיאמצ 37 -- םכאבצ 14.

 ו. םכהלע 274. = ןכשי 1, 2. 4 37: 73: 55:93 04: 90 1
,216,217 ,188 ,173 ,166,172 ,164 ,155,158 ,142 ,128,133 

 227, 231, 239, 240, 245 -- ש \ 80 -- קזנזתס וכשי 121. | ןיבמ 6

 ןוכמ 17 -- מ , 1. םביאפוע 14 ונתי --- תני 4.

 13. וקשמ 39. | .םםירה , 117,215.  ויתילעמ 4, 208, 268.
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 : ויטפשמ ץראה לכב
 ותירב םכלועל רכז

 : רוד: ףלאל הוצ רבד
 שכהרבא תא תרכ רשא
 : קחשיל ותעובשו

 קחל בקעיל הדימעיו
 ! שכלוע תירב לארשיל
 ץרא תא ןתא ךל רמאל
 ! ככתלחנ לבח ןענכ
 + רפפמ יתמ שכתויהב
 ! הב זםירגו טעמכ
 יוג לא יוגמ וכלהתיו

 ! רחא שע לא הכלמממ
 סכקשעל םכדא חינה אל
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 131 -- ןושב 272. הנירב 1, 38, 39: 43: 73: 74: 97: 133, 6

 ובזיו 3, 30, 121, 178, 18, 268 -- ובוזיו בזו

 םכימ -- וימימ 39. | תרוצב 249 -- ןויצב

 220, 0, וירחב 164, 226 -- וריחב +.
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 150,245. ושרי 43, 73, 74. 76: 9

- ,216 

 45- ויקוח 3%. 74. 93.97:245- = ויתרתו 1, 30, 80, 82, ב, ,6)
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 1. היוללה 43: 74, 9 21 192, 240, 250, 270, 271,274,

 288,28%-- \73,131,222. | ודוה הי וללה , 97,133: ה
 הוהי 4 :

 2. ללמי ימ ; 3- = תורבג 94,137, 176 -- תרובג 4, 40, 80, 100

 זו 206, 255,300. עימשי קוותוס , 173 -- משי 7,

 131. לכ ;89-- לכא 82--בכ טק. ג[ 12% -- לוק 217 תוזפ.

 וישפנב 137 -- ושפנכ 2

 םכבחי

.6 ,288 8 277 ,217 ,168 -- 

 קונוחס 140 -- ותיבב 1 ויניק| 40 -- םכינקזו 245-

 97 --כ 0.186 4

 24. לארשיו םכירצמ בקעי < 4
 ויקחו 80. :

 24. רפיו -- רפיו ךשחיו ךשח חלש 220. | והמיצעיו 35: 39. 2
2 ,,,,, 10 .99 :97 .94 :93 ,92 :76 ,73:74 

 6% 166,168,176; 178, 21ף, 217,220, 222,

 249: 240, 245: 249, 251: 260, 275, 283, 284, 1. וירשמ 4.

 2%. םכבל -- אל 74. | אונשל 35, 38,148,170,238. | ומע ,
 24% -- גסת קטת. 224. - לכנתהלו קוועגס 10 -- לבנתהו קזנזמס

 44 -- לבנתהל 18600 97,
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 274, 283 4, 651, 659 'ק ; קזגתוס 42, 128 --' קזותס ו

 29- תא -- תא ומע אונשל םכבל תא 149. | םכהימממ 7.
 תא 2-4 |

 40. ץרש קזוזוס ןירש 38 -- ץ 02.14 37 -- תא ץרש

 יררחב 5.
 21. אוביו 5. בורע 4: 35: 37: 38, 43, 119,137. 2

 178, 206, 222, 240, 245; 251, 260 -- ארע 1%6. | םםיניכ 7.
 םכלבנ 131, 150, 158 -- : לכאיו : םכלובג 7.

 22. שא , 2 תבהל 425-

 33. םכתניאתו 4, 43: 74: 76: 97, 133, 4-
 םכלובי 110,157 -- ב טק. 1.

 34. הברא -- בורע 4. ןיא 27: 38, 130, 198, 201,

 םכירצמב 198 -- םכירצמ

 םכלבג 1ף0 -



 1 גס

 וןירבדב ונימאיו 12

 ! ותלהת ורישי
 . וישעמ וחכש ורהמ 13

 ! ותצעל וכח אל

 רבדמב קדואת וואתיו 14

 ! ןומישיב לא וסניו

 וכתלאש םשהל ןתיו 1%
 ::סכשפנב ןוזר חלשיו

 הנחמב השמל ואנקיו 16
 ! קדוהי שודק ןרהאל

 ןתד עלבתו ץרא חתפת 7
 ; שכריבא תדע לע סכתו

 םסכתדעב שא רעבתו 16

 ! םכיעשר טהלת הבהל

 ברחב לגע ושעי 19
 ! הכסמל ווחתשיו

 זכדובכ תא ורימ'ו 20

 ! בשע לכא רוש תינבתב |

 םשכעישומ לא וחכש 21

 ! שכירצמב תולדג השע

 שכח ץראב תואלפנ 22

 ! ףוס כי לע תוארונ

 י םכדימשהל  רמאיו 21
 וריחב השמ ילול

 קץ 5 יא

 בוט יכ זדוהיל ודוה הי וללה
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 . + ודפח םלועל יכ
 קדוהי תורובג ללמי ימ

 : ותלהת לכ עימשי
 טפשמ ירמש ירשא
 : תע לכב הקדצ השע
 ןוצרב קדוהי ינרכז
 : ךתעושיב ינדקפ ךמע

 ךיריחב תבוטב תוארל
 ךיוג תחמשב חמשל
 ! ךתלחנ שע ללהתהל
 וניתובא שכע ונאטח
 : ונעשרה וניועה
 7 ךיתואלפנ וליכשה אל םכירצמב וניתובא
 ףידפה בר תא ורכז אל
 ! ףוס כיב כי לע ןרמיו
 - - ומש ןעמל זכעישויו
 ! ותרובג תא עידוהל

 ברחיו ףוס כיב רעגיו
 ! רבדמכ תומהתב זככילויו
 אנוש דימ םכעישויו
 ! ביוא דימ םכלאגיו
 זכהירצ םכימ וסכיו
 : רתונ אל שהמ דחא
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0/* 
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 -- ךר 0ק.146 93. | הומשל 35 38, 148, 155, 156, 216, 220 --
 תחמשל 224. | תחמשבא 1:33. ךיוג דיב 36 -- ךייוג 4: 255 4
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 אלו 27: 73: 97 .% 2156: 24ף, 21 107% 5
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 ךירפסה -- ר א 35 260 -- ךידיסח 36 -- קונוס ךבוט

 1002 ו - ו םבוה יז םכיב 39 -- םביכ קזנתס 1
 ףוס םכיב -- ףופ םכיב ףופ

 8. םבעישי 74 -- םבעישיו 4, 222, 2606, 28 -- םבכעשויו 1,

 214 עידהל 4 ותרבג 6.

 9. ףוס -- ףוז 216. | םבכיליו 40, 73, 8, 133, 166, 227,283 --



 2 1. כ 5 ; תא. 71

 וינפל ץרפב דמע | יקנ שכד וכפשיו 5
 ! תיחשהמ ותמח בישהל םכהיתונבו םכהינב שד
 24 הדמח ץראב וסאמיו ןענכ יבצעל וחבז רשא
 : ורבדל ונימאה אל ! שכימדב ץראה ףנחתו

 25 טכהילהאב ונגריו םכהישעמב ואמטיו 39

 ! זדוהי לוקב ועמש אל ! שכהיללעמב ונזיו
 26 זכהל ודי אשיו ומעב קדוהי ףא רחיו 40

 ! רבדמב שכתוא ליפהל : ותלחנ תא בעתיו

 27 זכיוגב שכערז ליפהלו םכיוג דיב זכנתיו 1
 : תוצראב םכתורזלו ! שכהיאנש שכהב ולשמיו

 28 רועפ לעבל ודמציו 1 זכהיביוא שכוצחליו 2
 | ; שכיתמ יחבז ולכאיו ; כדי תחת וענכיו |
 20 זכהיללעמב וסיעכיו זכליצי תובר םכימעפ 23

 : הפגמ שכב ץרפתו םכתצעב ורמי המהו
 10 ללפיו סחניפ דמעיו ! שכנועב וכמיו

 ; הפגמה רצעתו זכהל רצב אריו 44
 ב1 הקדצל ול בשחתו ! שכתנר תא ועמשב

 "בלע פע רחו רחל ותירב שכהל רכזיו 5
 2 הבירמ ימ לע ופיצקיו ! ודסח ברכ םכחניו

 : םשכרובעב השמל עריו עכימחרל םכתוא ןתיו 46
 3 וחור תא ורמה יכ ! םכהיבוש לכ ינפל

 : ויתפשב אטביו ל
 4 שימעה תא ודימשה אל וניהלא קדוהי ונעישוה 47

 ; םכהל קדוהי רמא רשא ו נב
 ./ םכיוגב וברעתיו ךשדק ששל תודוהל

 : שכהישעמ ודמליו : ךתלהתב חבתשהל

 46 םכהיבצע תא ודבעיו 0
 ; שקומל זכהל ויהיו דעו םכלועה ןמ לארשי יהלא זדוהי ךורב 98

 - כ רמפ תא הטבלה ! הי וללה ןמא שעה לכ רמאו שלועה

 ! שכידשל שכהיתונב תאו

 ץב תה ₪ דם

 רמא 58 4 -- ןתנ 238 -- רשא

 םכהל -- הל הוהי םבהל 167. =
 םכהישעמ תא 3 -- םכהישעממ

 םכימעה תא ;76. | תא ; 6.
 םטתס 216.  הוהי םכהל < 4

 35 ודמליו -- ל טק. 4"

 49,125: 226 -- םבהישעמב 9.
 26. ודבעיו -- ודבעיו זעיו 2. ויהיו טק. 135 130 -- יהיו 1 /

 17: 43: 73, 74: 822 6% 180, 188, 108, 602 ; קוס מנו

 27. וחבזה 1- םבהיתונב ,\ 73 -- ) \ 1: 4: 39, 41. 80, 82,

(6 ,102 ,188 ,178 ,166 ,164 0 ,144 ,142 :141 ,117 ,99 94 

(% ,264 ,260 ,20 ,251 ,245 ;240 :215 ,211 ,210 ,217 ,216 ,208 

-1 :283 :275 ,274 ,271 ,270 
 29. 0. ;, 0- וכפשיו קנוותס ךפשיו 224 -- וחבזיו 24.
 כד יקנ , 240. | םםד 4 תכהיתנבו 1: 3: 4: 36. 7

 29: 40 15 80, 82, 50, 93, 94: 99, 1ס0', 81 122

,210,224 ,217 ,216 ,200 2 ,198 ,178 ,176 ,166 ,164 ,150 

--- 201 ,284 ,27% ,271 ,272 ,271 ,270 ,208 ,260 259 :253 ,235 

 םכהיתונב םכדו 76. = םכיבצעל 92. = ףנחתו -- ף 6 ך
 ץראה -- םבימדב 3- ימדב 121,268. | ץראה םבכימדב ₪ ל

-97 :74 
 39. ואמסיו ןכיו 7+

 160. | םבהללעטב זו.
 41. םסכהאנש 43 - םכהיאנוש 35: 74:97, 121, 5 2% 202.

 42. םכצחליו 206 -- םכצלחל ףּג -- םכוצלחיו 150, קזותוס 2 --
 טק. 4 - שכהביא 274 -- ! \ 1: 4: 17, 37: 39: 40, 73: 4

2 ,220 ,216 ,216 ,208 ,206 ,188,192 ,176 ,104 7 

,291 ,286 ,284 ,2833 ,27 ,275 ,268 ,259 ,240 :235 ,211 ,227 ,226 

 200 '1 --- םבהביוא

 43. תובר -- םכיבר 128, 10416 24% -- קזותוס תוכר 4.

 םבליצי -- םכ טק. 30 4. | המה 117,201 -- םכהו זו8. | ורימי
 74:97.  םכתצעב -- ותצע תרא םכתצעב 4 -- םבתצעב םכתצב
 45 -- םכתצעל קוגתוס 128. | וכומיו 35: 74, 97, 238 -- ורכמיו 5

 -- ופמיו 39 --- )קמיו 1:

 44. אריו -- הוהי אריו 249 -- צ'ו רצכ קזוונס 4.
 ועמשכ 14. םכתניר 24% -- םכתנד 97, 106001 274-

 םכהישעמב \ 117, 216 --'. 147--ב ,

 24. הדמח םכה 17. אלו 76, 142, 14%, 147, 149, 240, 0
 260 ; םטתס 224. - זנמאה 131. | וירבדל 76, ף3, 97 -- ורבדב

- 10116 ,220 

 2%. םככילהאב 206. אלו 4,17,43,73,91,128,131 252
 260, 264, 208,271 2, 272, 288 ; קננתס 130,141: תטתחס

 עמש 1:7. ה לוקב 1.
 26. ורי . 24%. | םבהל , 40. | םכתא 1, 24 32 4. 27: 9 4
 ף3: 94.99:119,131:133:142,ז78,206,216, 210,220,220, 210

 225: 238: 240 3 קזגתס 141,188. ףבדמב -- םכהל ודי אשיו

 רבדמב 4
 27. ליפלו 14%. = םביוגב קעצוזמס םבויגב -

 שכתרולו 1; 4, 33, 200, 215: 252 1.

 29. יחבזמ 17, 80, 145, 20 ; קזותגס 4

 29. וסעביו 35 -- םיעכיו 3 -- והוסיעכיו 74, 97, 166, 219 : קזווס

 166 -- והפעביו 4 -- והפיעכיו 14%. | שבהללעמב 178,208 -- םכ

 םכתורזל 17 -

/ 

 תמ.|ומ. 25,121. | םכב -- םככ 74. | הפגמב 145. | הפנמ םבב

 -- הפנמב 4

 20. 60. ,2- דומעיו 5- סחניפ , 157 --' 1, 7

,+ .97 :93 :7 :74 :73 :43 :39 :38 :37 
240 ,245 ,224 ,220 ,216 ,215 ,102 ,178 ,166,168,170 ,148,156 

 2%1:255. - ללפתיו גז, 601 ; 06 0.
 11. הקדצ 17, 39: 40 6 רודל 2; 3; 17: 15: 217. 5%

12 , ,99 :97 :93 :89 .89 .74 :73 :43 :40 :29 

2 ,210 ,21% ,188,206 ,176,178 ,156,157 :155 ;142 :137 :131 

 211, 235: 239: 245, 249: 253 200, 264,270, 272 ; קזנמס 4
 11. רודו 2: 3, 17: 35: 27: 38: 49, 43: 73: 74, 76, 85 29

75 ,9 .97.99.11 

,264 ,260 ,252 ,240 ,245 ,218 ,215 ,211 ,222 ,21 :215 ,206 

 22/4 דע 1.

 22. ופצקיו 271, 275, - םכרבעב 131 -- םכרוכעעב 1:

 44- כ 21. ב | לובה הטביו 6. ויתפשב ----

 ויבדב

 34:-אלו בז, 6 ודמשה 206 == ורימשה 214
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 תומלצו ךשח יבשי 10
 ! לזרבו ינע יריסא

 לא ירמא ורמה יכ ננ

 : וצאנ ןוילע תצעו
 כבל למעב ענכיו 12

 ! רזע ןיאו ולשכ

 עכהל רצב קדוהי לא וקעזיו 13
 ! שכעישוי שכהיתוקוצממ

 תומלצו ךשחמ זכאיצוי 14

 ! קתני שכהיתורסומו

 ודפח קדוהיל ודוי 15
 ! שכדא ינבל ויתואלפנו

 תשחנ תותלד רבש יכ 16

 תיעדב .לורב יחירבו

 םשכעשפ ךרדמ םילוא 17
 ! ונעתי שכהיתנועמו

 םכשפנ בעתת לכא לכ 18

 : תומ ירעש דע ועיגיו

 ג 9 265

 ישימח רפס 4

 1 בוט וכ קדוהיל ודה
 : ןדסח םכלועל יכ
 2 קדוהי ילואג ורמאי
 ! רצ דימ שכלאג רשא

 3 זכצבק תוצראמו
 ! םכימו ןופצמ ברעממו חרזממ
 ג ןומישיב רבדמב ועת
 : ואצמ אל בשומ ריע ךרד
 . זכיאמצ כג וכיבער
 : ףטעתת שכהב םכשפנ

 6 םשכהל רצב קדוהי לא וקעציו
 ! טכליצי שכהיתוקוצממ

 7 הרשי ךרדב .שככירדיו
 ; בשומ ריע לא תכלל

 8 לתו הרולד
 ; סכדא ינבל ויתואלפנו

 9 הקקש שפנ עיבשה יכ

 ! בוט אלמ הבער שפנו

 שה תק .םימ6ש 0 א

 םכתקוצממ ג -- םבהיתוקצממ 40, 89, 400 --םכהיתקוצממ 10 1,

178,206 ,170 ,164 ,158 1440 :94,101,117,131:133 ,82 :73:80 
 216, 217; 219. 224, 239, 245; 250, 208, 284 -- םכה םכתקוצממ
 17 -- םבהיתוקוצממו 38 -- םכהיתקוצממו 4 -=- םכהיתקצממו 8

 -- םכתוקוצממ קצגעגגס שבליצי --- םכליצי : םבאוצוי כ

 7. םככרדיו 92, 117, 215: 245: 266, 268 -- ר , 156. | תבלל --
 ת קוומס 2 . בשמ 14 / :

 8. ודי 284 --- ודוה 694.  'דפח 76.  ויתאלפנו ::

.99 .94 :93 :80 :40:71:76 :39 
.227 ,226 ,224 20 ,210 ,217 ,216 ,200 ,178 ,176 168,171 ,166 

.29 27% ,274 ,272 ,268 ,264 ,260 ,253 :249 :245 ,240 ;235 ;231 

,1 00 ,201 ,286 ,284 ,282 

 9. עיבשה קנגוס עמשה הקקוש 1, 2.3.31: 35: 7

.82,902 .73 :67 :43 :42 ,41 ,40 .39 :38 
4 .175,176 .168 ,166 ,158 ,156 ,142,155 ;139 ,111 ,128 
 20%, 200, 216, 210, 220, 222, 224, 228, 21 235: 238, ב0

284 ,27 ,27% ,274 ,271 ,206 .259 ,253 ,251 ,250 ,240 ,245 :240 
 286 : קווזתס 04 - היקקוש 74.97 -- הקיקש 192 -- היקקמש 1.

 הביער 117, 224-

 10. יבשוי 17, 18, 42, 74. 97/ ,,,,,6%6
 224, 238, 239, 245. 249 -- בשוי -. ךשוח 3% -- ךשח יבשח

 89. - ינוע 39.73:74,97:133:148 156. | לזרב 7.
 11. ורמיה 97 -- ורימה 17, 148 -- וכמה 4. ורמא 1.

 לא קלע 7
 12. וענכו 117,150. | רזע 3. 4.17. 10: 3++

6 ,188 ,176 5 .148,156 ,128 23 .118 ,117 ,7( ,82 

.4 ,259 ,21 ,24 ,24% ,240 ,208 

 13. וקעציו 38: 43: 73: 74: 97, 99; 121. 133,147 8%
 224: קחמס 4.  רצב ;74,97. | םבהיתקצממ 7

 192, 231: 235: 242 -- םבהיתוקצממ 31, 40, 67, 2%

 130, 144, 168. 173, 202, 208, 222, 2 3001 --- םכהיתקוצממ

6 ,21% ,206 ,178 ,158,170 :131,133 :99 :94 ,80 :73 ,41 :17 

 217, 210, 220, 224, 24%, 268, 283% -- םכהיתוקוצמימ ָףְק

 םכהיתוקוצממו 35. 43 -- םכהיתקוצממו 4 -- םכהיתוקצממו 1 ----
 םכתקוצממו 148. = םכעשוי 259 --םכעישוי םבליצי 142--ו , ,.
 14. םביאיצוי 17 -- ו. 16 217, 222, 235, 1. ךשוחמ

 35:74:97.  תומלצ 76. | םכהיתרפמו 1.
 206,216, 217, 220, 231, 242, 2%3, 260, 283% -- םבהיתורסמו 22

2 ,214 ,204 ,176 ,142 ,128 ,118 ,102 ,7 ,80 ,80 ,41 ,40 ,36 

 254,266 -- םבהיתרסומו 1, 2, 17, 19: 43, 82, )4, 99, 100 4,

 178, 224, 251, 4 אקתני -

 15. ודי 284. | הוהיב 279. | ודסח -- בוט יכ 192. | ויתואלפנו
 ינבל , 6- ויתאלפנו 1, 2, 3, 4, 19, 37: 38: 39: 40, 73, 80, 2

 89: 93:94; 99, 101, 117, זו8,11,131,143, 142, 150,064

,201 ,219 ,217 ,216 ,206 ,178,188 ,176 ,168,171,173 ,166 

.1 ,208 ,260 ,263 ,240 ,215 

 16. תרתלד 4, 80 -- טז יתלד
 יחרבו

 תרשוהנ 17, .

 45. 00. , 255. | רוכזו 17, 35: 43: 74: 97. 2 5%
 274 -- רכמיו 80 -- ר קחוגס ו 12%. | ותירב תא 38. 43, 7

 134. | םבהניו 016 40. | בורכ 17, 37, 744 +2
 149, 156, 216, 222, 240, 650 15. | וירסה 1, 4, 17:19: 37: 9
,,,, ,1 :100 .99 :97 :93 :80 76 :74 :73 :43 ,41 

,178,192 ,170 ,158,164 ,156 :155 :147,148 ,142 :133,137 

.20% 2 ,252 ,251 ,246 ,240 ,215 ,227 ,222 ,220 ,210 .216 ,208 

 271 4. 599. 5 659 ק, 664 ; קזותוס 128 ; 1016

 2 00. , - ןתי 12- םכתא 2 4, 17: 27: 39: 3

2 ,,,,,,ָ,ָ :99 :94 :93 :89 .80 :73 :43 
 198, 200, 215ג 216, 217, 210, 220, 222, 224, 211, 21%: 250, 3

 -- םבותוא 272 -- ותוא 76 -- םכתוא זא 260. | אינפל
 לכ . 37: 43, 160, 274. | םכהיבש 1, 2: 26, 40, 41, 76. 9

 101, 117, 128,133, 137, 141, 142, 144, 188, 206, 21%, 7!216,2נ

.- ,259 ,235 :231 ,220 ,224 ,222 
 47. ונעישוה -- ש קזגמס צ 12%. = הוהי , 118 -- הוהי שי יהלא
 1 ףס -- וניעש* וניהלא 37 -- הוהי לא 24% --הוהי א 155. | וניצבקו

6% ,155 .133,137 ,121 ,94 :80 .76 :74 :73 :43 :39 :35 :30 ,17 
 21ף, 217, 220, 224,2250 220 227, 240, 24% -- ונצבק 9 -

 ןמ ונליצהו 7%.:35.73:74. 166;97:133. | תורהל 1:
2 ,208 ,203 ,168,102 ,157 ,170 ,117,141 ,110,130 ,100,102 

 220, 227, 242, 20, 2%2, 2%, 270, 271 4, 700 -- תדוהל 2

 178,206. ךשדק םכשל ,76.  ךישדק ג,131-- 0ק.186 4.

 חבתשהלו 4: 73: 93: 97: 131: 133: 147, 148, 201, 245 ; ץוותס 4
 140,156 : סנש 142. | ךתליהתב 1, 30, 39, 43: 74: 76: 7%

 113; 24% -- ךיתליהתב 3 =- ךיתלהתב 148,156, 4.

 48. יהלא -- יהלא םביהלא 148,249. | םבלועה דעו ,7.

 היוללה 43, 80, 99, 125; 192, 240, 253, 259; 270, 271, 274: 275:

0-1 

 1. ודוה 17, 19: 35: 36; 48: 39: 40: 43: 71: 74, 76. 59, 9:
735 ,170 ,168 166 ,175,156 ,148 ,100,117,121,127,142 

 203, 200, 208, 220,222, 24%, 2%2, 2ף0, 206, 664 ; קזותס 2, 2

 82,128 -- 30 97:131. ודפחא 4

 2. אנ ורמאי 153.  ילאג 74, 97, 133 -- 'לואג ולאג 1.
 הוהי רשא < 133. | רשא -- שא םכוי זָגַז. | םכלאג -- םכדפ

 18, קעותוס 4- דיומ -- ינמ 180, קטנעגס 4.

 3. רוצראמ 4 -- תצראמו 86,156 -- ת , 17 -- םכצראמו 4
 97.133 3 קוגחס 43 -- תיצראמ 145. | החרזממו 5

 ברעממו -- ר קזותס ב 74. | ןופצמו 1, 17, 20 762

;245 ,240 ,201 ,170 (1189,131:133:137,:147,156 :93:97:99 

.4 ,4 271 

 4. ןומישב 176, 272 -- ןומשיב זָד --ו , 4, 39, 40, 80 -- ןומישיזמ

 12 בשמ 283. .. אל ואצוזכ 74: 7-

 5. םםיביער 7. םכג \ 24% -- םכנו 145. - םםימאצ < 3
 --'\74 0  םבשפנ -- םפ ,

 6, 0010. 01% 4 וקעזיו קונוס 178 -- צ קתוחס ע %-

 שכהיתקצזמ 1, 99: 119, 137, 180, 188) 102, 220, 211, 235, 242 ---
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 הממדל הרעס םכקי 29

 ! שכהילג ושחיו

 וקתשי יכ וחמשיו 10
 ! שכצפחה זוחמ לא סחניו

 ודפח קדוהיל והו' 1

 ! שכדא ינבל ויתואלפנו

 זכע להקב והוממוריו 2

 ! והוללה' וכינקז בשומבו \
 רבדמל תורהנ שכשי 33

 ' ! ןואמצל זםימ יאצמו

 החלמל ירפ ץרא 4
 :!הב ,יבשע תשרמ

 שכימ שכגאל רבדמ םכשי 5
 ! שכימ יאצמל היצ ץראו

 םכיבער םשכש בשוויו 16

 ; בשומ ריע וננוכיו
 שכימרכ ועטיו תודש וערזיו 37

 : האובת ירפ ושעיו
 דאמ ובריו שכרביו 38

 : טיעמי אל שתמהבו

 .7 4+ ץ 5

 19 שכהל רצב קדוה' לא וקעויו
 : שכעישוי שכהיתוקוצממ
 20 זכאפריו ורבד חלשי
 : זכתותיחשמ טלמיו

 21 הרכה הדוהיל רד

 ! טכדא ינבל ויתואלפנו

 2 הדות יחבז .וחבזיו
 : הנרב וישעמ ורפסיו
 23 תוינאב םשכיה ידרוי

 : שכיבר םימב הכאלמ ישע

 24 קדוהי ישעמ ואר המה
 | : הלוצמב ויתואלפנו
 25 הרעס חור דמעיו רמאיו
 : וילג שכמורתו

 26 תומוהת ודרי סכימש :ולעי
 : גגומתת הערב טכשפנ
 27 רוכשכ ועוניו וגוחי

 : עלבתת שתמכח לכו

 28 שכהל רצב קדוה' לא וקעציו
 ; םכאיצוי שכהיתוקצממו

 שץ בית[ ₪ ית 6 ד ד

,226,227 ,22% ,222 ,220 ,219 :217 ,206 :175 :155 ,139 ,131,137 

 242, 251 -- תמוהת 4.117.131,178.211,283. | םבשפנא 2%
 130. הערב , 43 -- בערב 148. | גגומת 4ז -- 6

-1 ,235 ,178 ,148 ,132 ,80 ,80 

 27. ₪0. \ 0. ונהי 1, 2: 4,17, 18, 40, 41, 42, 7, 30

6% ,142,155 117,118,125,131,111,137.139,141 
2400 ,4 ,222 ,220 ,216 ,214 ,204 :207 :192 ,178 175,176 ,168 

27% ,274 ,272 ,271 ,270 ,207 ,266 ,264 ,200 ,255 2 251 ,242 

 283, 288, 201, 1. ועוני 39 -- ועניו 3, 117, 139, 203,

 229 260, 264, 267, 271, 272, 274, 27%, 283.  'רוכישכ 1, 73: 2

 97, 133: 157, 217, 245 -- ) , 216, 284 -- 1076 ומשכ ז?.

 28. וקעזיו 5 216,224: תטמ6 1. םכהיתקצממ 82 --=-

 םכהיתקצממו 3, 119: 155: 231, 235 -- םכהיתוקוצממו 19: 35,

21 ,100 ,97 ,94 ,92 ,70 :74 :67 :42 :42 :41 :27 

00 ,219,218 ,214 ,20% ,176 ,164,175 ,156 ,150 ,148 ,144 ,125 
-- 660 ,286 ,284 ,270 ,274 ,272 ,4 271 ,266 ,264 ;259 :254 ,242 

 םכהיתקוצממו 1, 4, 17. 30: 31: 73, 80, 89: 03. 99, 102,128, 0

0 ,206 ,204 ,102 ,188 ,171,178 ,117.139.141,158,166 ,111 

'300 ,201 ,283 ,275 ,271 ,270 ,268 ,224 ,222 ,220 ,21 ,216 ,210 

 -- םבהיתוקוצמו 240 -- םכהיתוקוצממ 39: 215: 245 : קזנתתס 7.

 םבאיצוי . 259 -- 3 \ 44 235: 251, 283 -- כאצוי 4

 29. םבקיו 89, 157 -- םביקי 39 -- םכוקי 111. | הממרל 99.
 30. יכ ; 74.97 -- יב 150, קמנתס 99. | וקותשי 35: 36: 7 5
 1 ,,,,, 70 267, 268, 272 ; קעננס 1

 זחמ 39, 283 -- ןוחמ 140, טנ860ז 07 --- ןוכמ קזנתגס

 41. ודי 284.  ודפה ,76 --הסח 3%. - ויתאלפנו : 7

,,ָ .99 .94 .92 ,89 ,52 ,50 ,73 ,40 ,39 ,36 :10 :10 
7 166,168,170 ,150,155 ,142,144 :111,133 ,129 

200 ,261 ,246 ,240 ,235 :231 ,224 ,217 ,216 ,208 ,206 ,188 

 275, 270, 283: 294, 286, 291, 659. | םכדא ינבל ויתואלפנו , -
 32. וממריו 4 -- והממריו 76, 82, 03, 99, 150, 220, 235; 9

 260 -- והוממריו 2, 30, 89, 128,133, 178, 283,216,22% --והממוריו

,31? ,226 ,224 ,222 ,21% ,206 ,137,172 ,110 .4( ,41 ,40 :17 :2 

 240, 259--' ; 88. בשמבו 39, 80, 93:145, 222, 28 -- םכשומבו

 76. | םביעקז 43, 97,133. והללהי 3; 4, 39: 85, 7
1 60, 166, 210, 222, 224, - 

 22. םבישי 33 2% תרהנ 4, 283 -- תוררהנ -

 יאצמו רבדמל -- יאצמל 80. | יאצומבו 206 -- יאצומו 1, 2 -

%,,, ,93 .92 ,74 :73 .67 :43 ,42 .41 ,40 :39 ,35 
5 , 139 ,137 :112 ,128,131 

,240 ,238 ,215 ,211 ,226 ,224 ,220 ,210 ,216 ,208 ,188,192 

 25%: 259, 270,664: קומס 4,141 -- יאצומ 19 -- יאצומב 37 --

 ואצומו קוגוגס 97. | ןואמיצל 2:
 34. ץרא --ץרא רבדמל תורהנ שכשי 89 -- ץ (טק.ז4₪

 החילמל 43 -- המחלמל 24% -- המחלמ פק -- חה גת. 4 7.

 תעדמ קותס סֶפ,1ָנו,248.  יבשי 1נ 3, 4, 19, 31, 36, 39, 4

 בעתת

 17. םכיליוא 1, 2, 3: 4: 19: 352 36, 3% 39: 40, 42.43: 73: 4
 76, 80, 93: 97: 199 72: וס, ד 1 20 ב 12 ד לב ושל

 ו 164, 168,170,173, 176, 188, 102, 201, 206, 217, 09

49 ,272 ,271 ,264 ,260 ,255 :253 :252 :245 ,239 ,224 ,222 ,220 
 275, 42 286, 291, - רב םביעשפ 7.

 בהיתונועמו 2, 17: 19: 35: 38, 39: 40: 41:42: 43: 67. 73:74:
4 .142 :133,127 ,121,126,128,111 ,118 22 :99 :97 ,92 ,80 

,215 ,214 ,20% ,188,204 ,168,170 ,166,166 15 

 222, 224, 218: 240: 249: 253: 254: 255, 259, 260, 260; קונוס 4,
 גד -- היתונועמו 36. = וענתי < 158 -- ובצעתי 76 -- ובעתי 9.

 18. לכא , 80, 188 -- לכוא 35: 36, 38, 148, 156
 קזוחס םכעתת 99 -- 8 םכשפנ בעתת 98 1

 200 -- ירעש רש -
 1. וקעציו 4:73: 74: 76: 97, 125, בב, 180,206.

 בהל ז7 םכהיתקצממ 1,999, 110, 170, 102, 222, 224, 2

 283 -- םכהיתוקצממ 3, 31, 40, 12 80, 101, 102, 110, 141, 2

529 ,274 ,272 ,271 ,270 ,264 ,2%2 ,208 :204 ,178 ,166,168 ,164 

 21 00 1' -- םכהיתקוצממ 17: 39: 73: 82: 93; 94, 0 4

 ו 176, 206, 216,217, 220, 21%, 268 -- םבהיתוקוצמימ

 ףְד -- םבהיתוקוצממו 148,180,002 -- םכהיתקוצממו 4 -- וקוצממ

 םבהיתקוצממ 188 -- קץזומס םכהתוקצממ 142. | םכעישוי \ 117 -
 ו . 4, 284 -- םבליצי 7.

 20. סכאפריו 06 םככמיו ל6. | שלמיו קזומס םכלמיו 7.
 םכתותחשמ 156 -- 3 \ 1: 42 17: 41: 73: 76, 80, 03: 94, 2
 ז 44, 155, 170,178. 208, 216, 224, 21%, 240, 245, 208, +.

 21. 00. | 216. ודי 268,283 --דוה 694. | ודסח | 7.

 ויתואלפנ 4 -- ויתאלפנו 1, 4, 17, 39, 40, 41, 73, 590 4

 99, 01, 79 118,110,128,111,113: 139. 6 ו

,271 ,268 ,260 ,2%3 ,24% ,240 ,215 ,224 ,217 ,206 ,178 ,176 ,170 

 27%, 28, 1)2 -- הלוצמב ויתאלפנו ָגְק. | םכדא ינבל ,4.
 22  י'חבז 518 73 -- םכחבז סז%₪ 7. ורפסיו 21: 1%0 --

 * . 27+ וישעמ , 73: 74:97: - הניהב 17: 39: 43: 73: 42

: -97.133:245 

 23. ידרי 4, 37: 39: 43, 80, 80, 94, 119,127, ,2
 178,188, 216, 220,211, 266,268,281,21%. | תוינואב 17-ו4

 19,216. | השוע 76,148,156 -- 'שוע 35, 38, 248 -- השע
 2%0 -- ושע קזותוס 74. <

 24. המהו 8. | ואר -- אד השעמ 17, 0 6

74 ,80,97,99,125,133.148,150,206,216,220,246 

 272,288: קזותס 4,74,201. | ויתואלפנ 3 -- ויתאלפנו 1, 2, 4,

,100 ,9 .94 ,93 ;59 ,82 :80 .76 ,73 ,40 :39 :37 :17,119 
6 , 133:137,141,142,144,150,158,160 ,110,111 

0 ,268 ,260 ,245 ,240 ,235 ,224 ,222 ,21 ,217 ,216 ,206 ,178 

 274, הלצמב 235 -- הלוצמב שע רשא 35-
 2%. רמעיו !סז6 74. -  םכמרתו 19, 80, 99, 142, 216,235,

 26. לעי 201. | תמהת 3,909, 235 -- תומהת 73, 0

 ורעש
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 ! ךתמא זכיקחש דעו
 זכיהלא שכימש לע המור 6

 : ךדובכ ץראה לכ לעו
 ךידידי ןוצלחי ןעמל 7

 ! וננעו ךנימ' העישוה
 ושדקב רבד םשיהלא 8

 וככש הקלחא הזלעא

 ! דדמא תוכס קמעו
 השנמ יל דעלג יל 9

 ישאר זועמ סכירפאו |
 ! יקקחמ הדוהי

 יצחר ריפ באומ 10

 ילענ ךילשא זכודא לע
 : עעורתא תשלפ ילע
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 רצבמ ריע ינלבי ימ 11

 : שכודא דע ינחנ ימ
 ונתחנז םשיהלא אלה 12

 : וניתאבצב שיהלא אצת אלו

 רצמ תרזע ונל הבה . 3
 ! שכדא תעושת אושו

 ליח השענ םיהלאב 7
 ו רביר ב רבי תרה

 0 ע65 ג

 39 וחשיו וטעמיו

 : ןוגיו הער רצעמ

 40 זכיבידנ לע זוב ךפש

 ! ךרד אל והתב םעתיו

 41 ינועמ ןויבא בגשיו

 : ! תוחפשמ ןאצכ ששיו
 2 וחמשיו םכירשי וארי
 : היפ הצפק הלוע לכו

 2431 = הלא רמשיו כח ימ
 ; קדוהי ידסח וננובתיו
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 1 : דודל רומזמ ריש

 ₪ -"  הרישא וסיהלא יבל ןוכנ
 ! ידובכ ףא הרמזאו

 -- רונכו לבנה הרוע
 ! רחש הריעא

 4 קרוהי כימעב ךדוא
 : שכימאלב ךרמזאו
 5 ךדפח םכימש לעמ לודג יכ

 ב ומ ם 6 ב

 117,133, 156, 224, 24% -- !נכ 4. רחשה 7.

 4. ךדא 80,282.  'נדא 180,188,4,17,94.118,14%, 2ס] תו

 216, 224, 22. 245 108. 0, ךרמזא 38, 24% :  קזנומס 3

 הרמזאו 2- תכימואלב 37, 38: 39: 73: 744 8% 19
 148, 156, 206, 21ף ; 10%

 5. לדג 150,283. - לעמ --מ ,117 -- דע 147,156: קתומוס
 424 םבימש \ 137 -- םכימשה 76. ""  ךידסה | 17, 206 ----

 דעו -- לעו 76 -- דעא 158.  םביקהש 274.  ךתימא

-274 ,250,272 ,224 ,156 ,148 ,133 :97 :93 :74 :38:73 
 6. המור 06 המוק 102. | םכימשה 39:76 קזונגס 156 ; תוגש

 224. -  לעו- 3 30, 42, 131, 139: 145, 148, 201,206,
 2 ךדבב

 7. ךדידי 1.4.7: 4ד: 72: 131: 173: 238. " 'ננע] ז,190 4

50 ,12% 1 ,100,117 ,99 ,94 :92 :89 (0 ,67 2 :327 

,164 ,158,160 ,157 ,156 :155 :145,150 :144 ,111,117:142 
,206,208 ,20% ,204 ,203 ,198,201 ,180,188,102 ,173,176 

 21,285 100 לדש) 220.0222220:9220,227 0220020 2

 239. 242, 24%, 260, 261, 2%2, 2%3: 254, 2%: 2ף0, 200, 264, 6

 267: 271 4, 272, 274, 28%  ךס0 1, 601,602, 650 'ק ; קז!ומס 17

 -- ונינעו 38, 74: 76. 97: 168, 224 ; קנווס 73 -- ינינעו 30: 43 :

 קזותס 1.

 8. ושדוקב זל. הזולעא 25: 42: 43: 93: 97: 117, 12

 148,156, 166 175, 206, 220, 222, 226, 218, 240 ; קחותמס 4, 829 '

 10- הקלחאו 2 םבכש -- םבאש

 תרכס 35, 41, 80, 80, 240, 283 -- תוכוס 74, 76. 93 8

 -- רפופ

 9. רעלב 244. = יל 27-- ילו 30 37: 3%: 39: 40. 73: 9. 7
 118,126, 111, 131,145 148, 106, 170, 180, 21ף: 216.

 224: 24%, 240, 260; 253: 259: 267, 268; קזותוס 3, 117. 141 ; 0:6

 82,140. | השנמ -- ה 166. | םכירפא 1פ,ף0,131 4

 זעמ 4: 37: 73: 133: 164, 192, 206 -- ןועמ 6. הדוהי , 19 --

 הדוהיו 108. | יקקוחמ 1, 30: 35: 37, 38; 42, 43: 74: 50.92
 ל, 117, 118, 125, 142,149, 1 16 21/0, 217, 220, %

 239: 2%, 260 ג קזוחס 4

 10. ריס באומ -- ויהבאמ 9.

 -- ךלשאילע 1.
 באמ 142. | ךילשא םכודא לע

 םכודא -- ו . 299. = ךלשא -
 *\ 30.76, 99; 246. | עערתא 4. 73, 235, 283 -- 'עעורתא

 1ז. מ 1% 89. | ינילבוי 17, 30. 35: 36: 37: 35. 39. 4% 43.
 74: 92: 93; 97,10ז,117,118, 1,121,125, 1,

,251 ,249 ,24% ,240 ,216 ,21% ,206 ,156,170,176,178,102 

 255, 250, 260, 264, 271,272, 274, 275, 201, 664 (סזו6 1

 139 -- ונליבוי 133 -- ינלבוי 2, 4, 10, 76, 9 9

 28%, 659, 664 -- ינליבי 4, 157, 164, 168, 173, 175, 208, 17,
 220, 222, 2ף0, 268, 270, 284, 286, 0 7 ; קזותוס ג, 82 -- ינילבי

 145,158 -- ונליבי 279. | ירע < 267. | רצכמ טק זג( 128 --

 ילע .\ 80 -

 ,ךרובכ 6.

6 109 ,99 ,94 ,80 ,82 .80 ,73 

2249 ,222 2 ,210 ,216,217 ,215 ,214 ,208 ,200 3 ,204 ,189 

 227, 211, 235, 239: 242: 251: 259) 266, 270, 283, 285 ; קצותוס

 141 -- םבשי יבשוי -

 35. םבשי . 133 -- םכישי 74.97. | ץרא 74.97. | הייצ 6.
 יאצומל 1. 2: 3: 4: 17: 19: 39: 25: 72 2% 39: 40: 41 42

70,,ְֶ,, ,1179 ,101 .99 :97 :94 :93 :74 

 14ז, 148, 156,166, 168, 170,173,175, 176, 178, 188,192, 6

240 ,238 ,215 ,241 ,220 ,22% ,224 ,220 ,21 ,217 ,216 ,209 

 249: 254: 259; 270, 6643 קזננתס 1. םכימ -- םכדמ 4.

 26. בשיו 1, 4, 144, 206, 283 -- בצויו 156. | םביביער 17, 62

 245. - וננכיו 1.4: 19: 30: 27: 39: 80: 93, 118, 178, 200, 251, 23

 -- ונאנוכוו ל4- | בשמ
 27. תרדש 80 האובת -- המדאה -

 38. וכרביו 39. - דאמ ,156. - שעמי 43 -- טעמיו 76 ---
 וטיעמי 48 -- טיעמת 147, 1016 42, םטמסס

 29- וטיעזמיו 4. וחושיו 25: 74: 97, 118, 148, 238 -- ורשיו

 202. רצועמ 25: 43: 74, 121, 148, 156, 2389, 0 240 ;: 6

 111. | הער -- חור 158 -- הרא 218 -- רך 0ק,140 1.

 40. ךפוש 10:35: 37: 43: 73: 74: 97, 102, 117, 5

0 

 238, 20, 2%0, 260, 268 : קזנתס 128 -- ךופש 24%. | זוב , 4.

 סעתיו ז7- והותב 17: 3%: 37: 70, 125, 148, 166, 170, 21 --

 והותב 24% -- והתכ 4601 4.
 41. בגשיו -- אתיו 24%. = ןויבא !סנז6 ןוילע 4. | ינעמ 4

"109 99 ,97 :94 :93 ,80 ,52 ,80 ,76 :73 :43 :42 :39 
2 ,208 2 1998 175 17 10 1 2 

 לו 2 0 קלט ללל) 221, 225, 220, 228, 231,215: 245, 201

 2%2: 250,266. | םבשיוא 73 -- בשיו ל6.  תחפשמ

 42." םבירשיו 86 -- םב 268. | לכ 74. = התלוע 2.
 41. רומשו 74,97,ז2:. - הלא -- חקו הלא 25%.  וננבתיו
.1 ,252,269 ,215 ,164,178 ,3,133,137 ,82 ,80 ,73 ,40 ,39 :35 :4 

 הוהי . 74.

 1. רומומ ריש . 97,133. ריש \ 73,111, 238 -- אריש 137 --

 ר ₪ק.146 74 -- ףסאל ריש 4. | רמזמ 4. | דודל -- דודל הוהיל
 89 -- דוד ק.18₪ 54

 2. ןכנ 259. = םביהלא -- םביהלא יברקב ?4,97, 133 -- םכיהלא
 יבל ןוכנ 118,176.  הרישא [טק.ז8 82.  ידובכ ףא קנותוס ידובכב

 ל ידבכ 93 3.

 2,1. לבנה הרוע : ידובכ -- הרוע ידובכ הרוע לבנה הרוע ידובכ
 לבנה 0

 3. 00. ק.:88 240. | הרוע -- הרוע ידובכ הרוע 6
 128,111,176, 216, 222, 224, 228,267. 5 לבנה -- לבנה המל 6
 --- ידובכ גְד -- לבנב 6. רנכו 259, 283 -- רוניכו 17, 74: 97.

5% 



 |06 1% כ 5 2 א. 0%.

 1 רומזמ דודל חצנמל ולאשו וינב ועוני עונו 10

 ! שרחת לא יתלהת יהלא מנ
 2 וחתפ ילע המרמ יפו עשר יפ יכ השש ₪

 : ועיגי סכירז וזביו
 קש ןושל ותא ררבד דסח ךשמ ול יהי לא 12

 1 ינובבס האנש ירבדו 1
 ! סשכנח ינומחליו ,

 תירכהל ותירחא יהי 13
 4 - ! זפמש חמי רחא רודב

 : הלפת = קרוהי לא ויתבא ןוע רכזי 14
 5 ה הער ילע ומישיו ל מ

 : יתבהא תחת האנשו ה ,

 6 עשר וילע דקפה ! םכרכז ץראמ תרכיו

 : ונימי לע דמעי ןטשו דסח תושע רכז אל רשא עי 16
 70 עשר אצי וטפשהב ןויבאו ינע שיא ףדריו

 : האטחל היהת ותלפתו : תתומל בבל האכנו
 8 שכיטעמ וימי ויהי והאובתו הללק בהאיו 17

 ! רחא חקי ותדקפ ! ונממ קחרתו הכרבב ץפח אלו

 9 זכימותי וינב ויהי ודמכ הללק שבליו 8

 וברקב םשכימכ אבתו

 1 ם ס 'ץ 10 א 2.

 לס רע קס = כ ה == פק 6

 99,117, 119; 144, 195, 216 -- םנ ,6. וינב ותשאו 86.

 10. 60. 255. 2נ| 4,206. ועני 4. ולאשו | 1 -- ולאשו

 םכחל 249 --ולאישו 80,166.  ולאשו ושרדו < 153.  םכהיתברחמ

12 ,110,121 ,9 ,01.94 ,82 ,80 ,76 ,42 :39 :30 :4:17.19 ,3 :2 
2% ,224 :219 (6 ,206 ,188 ,170,178 ,166 ,137,155 ,128,131 

 226, 23%: 24%, 251, 289, 268, 281 -- הי, 43 -- םבהיתוברחמ
 הנמלא 5.

 זג. השנ 4,238. 39,142, 168,283 -- אשונ 247, קוומס 16

 ןל 1: 80. - וזוביו 55, 6 97:133: 148, 156, 2715, 1.

 12. הי 1%--יהת 147. - ךשמ , 145 -- ךשומ 19: 30: 35: 7

 42: 43: 73:74: 76: 93: 97.117.119,121,125, בר: 74
,208,215 ,192 ,166,178 ,155,156 ,148,150 ,142 

 222, 227, 240, 251, 253, 250, 264, 271 4, 272, 274 .-- ךושמ 4.

 דיפח 43. יהי 27.39. | ןנה 4,18,101, 217, 210: 235, +

 וימתיל 284 -- ומותיל 216 -- ןמותיל קוגופס 245 <- םכימותיל קז!נומס
+ 1076 25 

 15. רדב ד ירחא 80 -- דחא ץ100טנע 4.

 ומש 17: 38: 40: 73: 74, 97. 118,133, 142, 146, 178, 221, 6
 228, 238, 602: קזומס 117, 126,156, 6% 249 ; 0216 4 -- המש

 קזנתס 2ף0, 10766 41 -- םכ (0ק.ז4₪ 4 :

 14. רוכזי גָבָב, 06 74. | ןוע -- ו קס ז זק. | ויתובא ז7,

+,, ,102 ,97 .91 ,99 .74 :43 :42 :3% :35 30 
 156, 170,188,210, 216, 216, 222, 224, 211, 1. הוהי ל.

 25%. לא 133.1% -- ויתבא לא 4. | םבמא 39. | חמת , 2.

 1%. ויהי -- ו \ 4 206 -- הוהי 4. ירירבי] 174 150. 202
 1ס0ע6 2:

 16. שס. 25%. - תושע , 238 -- ) , 283 -- תישע 1

 ףודריו 35: 74. 97. 0 2. שיא \ 4: 94, 147, 2.
 האכנ 224 -- האבנו קוס 99. | תתתמל 86, 21%, 283 -- תפומל 1

 17. 00. ; 255. | הללקב 250. | והאבתו 4. 0.4 2
4 ,129 2 ,121,125 ,118 ,09 :97 .82 ,80 :76 ,74 

 םכימתי 39, 80, 2, 94,

 ! הנמלא ותשאו

 צ ג

 ירוצכ 27, 3 999% 216, 238, 24, 255, 602 : קנזס
 272. דע -- לע 11 :

 12. םביחלא 1%-- םכיהלא התא 30, 110, 206, 224, 71.
 ונתנהנו 160. אלו ק.14.. 82. - םכיהלא

 9 -- יצת אלו ונתחנז םביהלא 37 --' \ 25%. = וניתואבצב 2, 9
2, ,11 ,99 .89 74 :67 ,42 :42 :40 :48 02 :35 
 156, 164, 170: 175, 192, 204, 29 206, 214, 21ף, 220, 231 9:

. 271 ,268 ,206 ,260 9 :254 :253 :250 ,249 ,245 
 13. הבה קנווס תררזע , 133 -- הרזע קוגומס 48, 6

 156. | רצמ -- רצמ 35. אושו (טק.8 82.  .םכדא ---םכדא ינב
 142 -- םבדאה 38 - 6 םביהלא 4

 ז 4. אוהו , 76. סובי -- םכובי 17. = ונירוצ 27 -- ונימק 9
.255 --249 :148,157 :133 :117 :97 :73 :43 

 רמזמ 4, 0.

 יתליהת

 1. הצנמל , 97.131,238. | דודל 04. |
 דודל רומזמ < 93. | םביהלא 73, 97, 133 -- א'הלא 74-

 17, 43: 76.117:131-- יתליפת 38. 73,133 3: קזוזתס ס7-
 2. יפ --יפמ 224. | םביעשר 224. = המרמ יפו -- המרמו

 רבד 99. יתוא 6. ןשל
 4. ירבד 4 -- תחתו 180. = ינבבפ 4. = ינמחלוו 4 -- ינ

- ,125 
 4. תחת 58 76 -- תתת 274. | יננטשי 4, 220 -- יננוטשי 4.

 יתליפת 76 -- הליפת 1, 17: 39: 43: 73: 74: 97. 133: 224. 45:
 קזנותס 4

 ף. וממישיו -- ומשיו 271 .

 הבס 283 -- 72

 6. דקפהו 17 -- רקפה ג. = "לע 97:99, 133, 147,148. 4-
 ןטש 0. דמעי , 156 -- דומעי 35, 121,126. 113, 5.
 ד. אצי 5 2- ותליפתו 17.72.74: 709

 246 כ קמותס 18.  היהת -- הוה* 7.

 8. 0. , 217. | ומי 279, 284 -- םכימי 38,130; 06 74 -

 וינב 1,176. | םביטעומ 156,198. ותדוקפ 18, 40, 80,148,
 240, 24% -= )תדקפו 6 דא 4, (0766 4.

 ילעא 4. תה

 ( 0081400 2/2. 108 סטתנ 57, 8 -- 12. 605 6000 4 /

 הרמזאו הרישא םכיהלא יבל ןוכנ 26 108, 2.

 ידובכ הרוע 9 =: הרמזאו הרישא ינב ןוכנ םכיּהלא יבל ןוכנ 26 57, <.

 : ךתמא םכיקחש דעו ךדפח םבימש לעמ לודג יכ 5 + םבימאלב ךרמזאו 2.108, 4.

 : ךתמא םביקחש דעו ךדפה םכימש דע לדג יכ ו: | :םבימאלב ךרמזא = 4.

 ! וננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל 28 108, 7.
 מ

 : יקקחמ הדוהי ישאר זועמ םכירפאו השנמ 2.108. 9
 : יקקחמ הדוהי ישאר זועמ םבירפאו השנמ 26 60 9

 אלה 2 7 גז

 6 6ס,זז

 + םכודא דע ינחנ ימ רצבמ ריע

 + םכודא דע ינחנ ימ .רוצמ ריע

 : דדמא תוכס קמעו םככש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םכיהלא 8

 ילו דעלג יל 9 | : דדמא תוכס קמעו םככש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םכיהלא 8 | : וננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל

 : עעורתא תשלפ ילע ילענ ךילשא םכודא לע יצחר ריס באומ 10

 : יעעורתה תשלפ ילע ילענ ךילשא םכודא לע יצחר ריס באומ גס

 : וניתאבצב םכיהלא אצת אלו ונתחנז םכיהלא

 : וניתואבצב םביהלא אצת אלו ונתחנז םכיהלא התא אלה 2

 הוהי םבימעב ךדוא 4 | : רחש הריעא רונכו לבנה הרוע 3 | : ידובכ ףא

 ינדא םכימעב ךדוא 1:0 | : רחש הריעא רונכו לבנה הרוע

 ; ךדובכ ץראה לכ לעו םביהלא םבימש לע המור 6

 : ךדובכ ץראה לכ לע םכיהלא םבימש לע המור 2

 יל דעלג יל 9

 ינלבי י'מ גז

 ינלבוי מ 1

 וגו = לנל הבה ו

 "וגו .ונל הבה ּ



601% . 

 ! שכתשב ליעמכ וטעיו

+7 

 יפב דאמ ?דוה' הדוא 10
 ! ונללהא שכיבר ךותבו

 ןויבא ןימיל דמעי יכ 1
 : ושפנ יטפשמ עישוהל

₪ 

 רומומ דודל 1

 ינימ'ל בש ינדאל קדוהי םאנ
 ; ךילגרל זשכדה ךיביא תישא דע

 ןויצמ קרוהי חלשי ךוע הטמ 2
 :.היבוא בֶלקב הדר

 שדק ירדהב ךליח פויב תבדנ ךמע 3
 :! ךתדלי לט ךל רחשמ כחרמ

 םשחני אלו קדוהי עבשנ 4
 זכלועל ןהכ התא
 : ההצ .יכלמ י'תרבד לע

 ךנימ' לע ינדא 0
 ; כיכלמ ופא ופויב ץחמ

 תויוג אלמ זםיוגב ןידי 6
 ! הבר ץרא לע שאר ץחמ

 התשי ךרדב לחנמ 7
 ! שאר זםבירי ןכ לע

 6 א. 2 8 48 שא.

 : ויתומצעב ןמשכו

 9 . הטעי דגבכ ול יהת
 ! הרגחי דימת חזמלו

 20 קרוהי תא מ ינטש תלעפ תאז

 ! ישפנ לע ער םכירבדהו

 21 ינדא קדוהי התאו

 ךמש ןעמל יתא השע

 :.ינליצה ךדפה בוט יכ

 22 יכנא ןויבאו ינע יכ

 ! יברקב ללח יבלו
 21 יתכלהנ ותוטנכ לצכ
 ! הבראכ יתרעננ
 24 םכוצמ ולשכ יכרב

 : ןמשמ שחכ ירשבו

 25 שכהל הפרח יתייה ינאו
 : :! שכשאר ןועיני ינוארי

 26 יהלא קדוהי ינרזע
 ! ךדפחכ ינעישוה
 27 תאז ךדי יכ ועדיו
 : התישע ?דוהי התא
 28 ררבמ הסאנ המה וללקי
 ! חמשי ךדבעו ושביו ומק
 29 המלכ ינטוש ושבלי

 צג ת זז ₪ פא.

2210 6 ,222 ,220 ,210 ,216 ,215 ,208 ,188,192,206 

 239: 245, 252, 253, 259, 200, 206, 271, 274. 27%, 2ָדְס, 28, 284,
 286.  המלכ -- המילכ הוהי ינדא 249 -- המילכ 192 30; 35 5%

,217 ,206 ,156 ,117,125:111,148 :97 :93 ,80 ,74 :73 :43 :39 
 245; 259 -- המבלכ 267. ועטיו וטעה 240. = ליעמב 7.

 שכיתשוב 17 2:

 ויפב 286. .ךותב 0. 30. הדא 76.  דאמ יפב < 1
 וניללהא 133, 24% -- ךללהא קננתס 6 םביבר -- םבםמע 4

 21. יכ , 118 -- מ 4. דומעי 35:125: 133, 192,218, 2:

 ןויבא , 73. | יטפושמ 55, 12%, 117, 148, 264, 271 4, 272,

 ישפנ 1ף8, 206, 208, 4. ְי

 1 רידל פק 0 0- רבומ 2009 =בנאנ 118 תהא
 --ינדא 178,251.  ינודאל 35.  ונימיל 76, קתוגוס 24%. | תישא
 -- םבישא 76) 0706 41 -- 2 (טק.ז4\ 4 ךיביוא 35: 389, 2

----,2%3 ,210 ,2% ,164 ,156,158 ,142 :97:133 :70 :74 :43:73 
 ךביוא 148. | םבודה 1,19, 40, 35: 36: 37: 3%. 39: 43, 73: 6

 80,92: 128,93:97,100,117,118,121,12%, 13ו,133,137.

2 220 ,217 ,208 ,206 ,179,188 ,176 ,166 ,156 ,155 :150 ;142 

 224, 225, 231, 218, 23, 240, 246, 240, 250, 251 253, 260 ; קזנתוס

 820 0% ךלגר 8 -= ךילגר 38.73: 97: 133 -- ר . 35 --
 82.93,94,100,118,121,137, 147, 188,1ף2, 206, 208,222, 1.

 2. ךזוע 30, 93, 131, 137, 156 -- ךזע ךלגר 147. | הוהי , 1
 --מדא 99,118. - ןויצמ (טק.זג 2. - הדרו 39 -- הרר 4
 ברקב 38. ךוביוא 3: 422ב 73: 74 70. 118,156. 6, 89
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 7 ירזעב יל ?דוהי : הנפ שארל התיה

 . 8 ב ; וניניעב תאלפנ איה
 0 קדוה' השע שכויה הז 24

 0 כ ! וב החמשנו הליגנ
 : שיבידנב חטבמ אנ העישוה ;דוהי אנא 25

 י 0 : קרוהי תיבמ זככונכרב : ב קרוהי שכשב אבה ךורב 26 0 ו ! אנ החילצה קדוהי אנא
 ; . : זכלימא יכ זרוהי זכשב ב 7

 : חבזמה תונרק דע 12 זכירבדכ ינובס 1 % ו ו

 ךדואו התא ילא 28

 ! ךממורא יהלא
 בוט יכ קדוהיל ודוה 29

 ! ודפח זכלועל יכ

 זכיצוק שאב וכעד
 ! שכלימא יכ קדוהי שכשב
 13 לפנל ינתיחד החד
 ! ינרזע .הוהיו

 ד 2 אז תפס 10 א
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 = - - 067 החדש שמת ירשא
 ויתדע ירצנ ירשא
 הלוע ולעפ אל ףא
 התיוצ התא
 יכרד ונכי ילחא
 שובא אל וא

 בבל רשיב ךדוא

 רמשא ךיקח תא

 = <  ןחרא תא רענ הכוי המב
 ךיתשרד יבל לכב
 ךתרמא יתנפצ יבלב

 קדוהי התא ךורב
 יתרפס יתפשב
 יתשש ךיתודע ךרדב
 החישא ךידוקפב
 עשעתשא ךיתקחב

 -00-00- ךהבע לע למג
 יניע לג

 ץראב יכנא רג
 הבאתל ישפנ הסרג
 זכירורא םכידז תרעג
 זובו הפרח ילעמ לג

 ורבדנ יב זכירש ובשי םכג
 יעשעש ךיתדע בג

 = - 7 ה-2 שפג רפעל הקבד
 יננעתו יתרפס יכרד

 ינניבה ךידוקפ ךרד

 הגותמ ישפנ הפלד
 כפ הפה הקש ךרד

 יתרחב הנומא ךרד
 ךיתודעב יתקבד
 ץורא ךיתוצמ ךרד

 - - ךיקח ךרד קדוהי ינרוה

 ךתרות הרצאו ינניבה
 ךיתוצמ ביתנב ינכירדה

 ךיתודע לא יבל טה
 אוש תוארמ יניע רבעה
 ךתרמא ךדבעל םקה
 יתרג! רשא יתפרח רבעה
 ךידוקפל יתבאת הנה

 - - -  קדוהי ךדסח ינאביו

 רבד יפרח הנעאו

 דאמ דע  תמא רבד יפמ לצת לאו
 ךתרות הרמשאו

 הבחרב הכלהתאו

 שכיכלמ דגנ ךיתדעב הרבדאו
 ךיתוצמב עשעתשאו

 יתבהא רשא | ךיתוצמ לא יפכ אשאו

5 1 

 ת:.ג.אספסטא זית ס תסא

 ! זדוהי תרותב םיכלהה
 ! וחושרדי בל לכב
 :וכלה היברדב

 : דאמ רמשל ךידקפ
 : ךיקהח רמשל

 : ךיתוצמ לכ לא יטיבהב
 : ךקדצ יטפשמ ידמלב
 : דאמ דע ינבזעת לא

 ! ךרבדכ רמשל

 : ךיתוצממ ינגשת לא

 ; ךל אטחא אל ןעמל
 : ךיקח ינדמל

 : ךיפ יטפשמ לכ

 : ןוה לכ לעכ
 ; ךיתחרא הטיבאו
 : ךרבד חכשא אל

 ! ךרבד הרמשאו היחא
 : ךתרותמ תואלפנ הטיבאו
 :! ךיתוצמ ינממ רתסת לא
 : תע לכב ךיטפשמ לא

 : ךיתוצממ סכיגשה

 : יתרצנ ךיתרע יכ
 ! ךיקחב רישי ךדבע
 ! יתצע ישנא

 : ךרבדכ יניח
 ! ךיקח ינדמל

 : ךיתואלפנב החישאו
 , ברל יניקה
 4 ננה ךתלותו
 : יתיוש ךיטפשמ
 ! ינשיבת לא זדוהי

 ! יפל .ביחרת יכ

 ! בקע הנרצאו

 : בל לכב הנרמשאו
 ! יתצפח וב יכ

 : עצב לא לאו

 ! ינוח .הכרהב
 : ךתאריל רשא
 : שיבוט ךיטפשמ יכ
 : ינוח ךתקדצב

 : ךתרמאכ ךתעושת

 :/ךרבדב יתומב יכ

 : יתלחי ךטפשמל יכ

 : דעו שכלועל דימת
 : יתשרד ךידקפ יכ

 ! שובא אלו

 ! יתבהא רשא

 ! ךיקחב החישאו



0%. 

 -ז ה 7" ד2 הקמע ל;רהד הבז
 יינעב יתמחנ תאז
 דאמ דע ינצילה םכידז

 זכלועמ ךיטפשמ יתרכז
 ינתזחא הפעלז
 יל ויה תורמז

 זרוהי ךמש הלילב יתרכז
 יל .התיה תאז

 - סור רש" הדוק יקל
 בל לכב ךינפ יתילח
 יכרד יתבשח
 יתהמהמתה אלו יתשח

 ינדוע שכיעשר ילבח
 ךל תודוהל שכוקא הליל תוצח
 ךוארי רשא לכל ינא רבח
 ץראה האלמ ?דוהי ךדפח

 2 ךדבע שכע תישע בוט
 ינדמל תעדו םשכעט בוט
 גגש ינא הנעא זשכרט
 ביטמו התא בוט

 זכידז רקש ילע ולפט
 םשכבל בלחכ שפט
 יתינע יכ יל בוט

 ךיפ תרות יל בוט

 - - -  נוננוכיו ינושע ךידי
 וחמשיו ינוארי ךיארי
 קדצ יכ זדוהי יתעדי
 ינמחנל ךדסח אנ יהי
 היחאו ךימחר ינואבי

 ינותוע רקש יכ זכידז ושבי
 ךיארי יל ובושי
 ךיקחב םכימת יבל יהי

 - -- ישפנ ךתעושתל התלכ
 ךתרמאל יניע ולכ
 רוטיקב דאנכ יתייה יכ
 ךדבע ימי המכ
 תוחיש זכידז יל ורכ
 הנומא ךיתוצמ לכ

 ץראב ינולכ טעמכ

 יניח ךדפחכ

 - 0 707 קדוה  םלועל
 ךתנומא רדו רדל
 זכויה ודמע ךיטפשמל

 יעשעש ךתרות ילול
 ךידקפ חכשא אל כלועל
 ינעישוה ינא ךל
 ינדבאל םשכיעשר ווק יל

 ץק יתיאר הלכת לכל

 < -  - ךתרות יתבהא המ
 ךיתוצמ ינמכחת יביאמ
 יתלכשה ידמלמ לכמ
 ןנובתא םינקזמ

 14 2ע 68 א אי.

 ! ינתלחי רשא לע
 : ינתיח ךתרמא יכ -

 : יתיטנ אל ךתרותמ
 ! שכחנתאו ?;דוהי
 : ךתרות יבזע םכיעשרמ
 : ירוגמ תיבב ךיקח
 : ךתרות הרמשאו
 : יתרצנ ךידקפ יכ

 ! ךירבד רמשל יתרמא
 : ךתרמאכ יננח
 ! ךיתדע לא ילגר הבישאו
 ! ךיתוצמ רמשל
 : יתחכש אל ךתרות
 : ךקדצ יטפשמ לע
 : ךידוקפ ירמשלו
 :.גהטל ךיקח

 ?"ףרבדכו הדוה'
 : יתנמאה ךיתוצמב יכ
 : יתרמש ךתרמא התעו
 : ךיקח ינדמל

 : ךידוקפ רצא בל לכב ינא
 : יתעשעש ךתרות ינא
 : ךיקח דמלא ןעמל
 : ףסכו בהז יפלאמ

 ! ךיתוצמ הדמלאו ינניבה
 ?יתלחו יףרבדל כ
 : ינתינע הנומאו ךיטפשמ
 : ךדבעל ךתרמאכ
 : יעשעש ךתרות יכ

 : ךידקפב חישא ינא
 ;.ךוהדע עדה
 ! שובא אל ןעמל

 ?יתלחי ךרבדל
 : ינמחנת יתמ רמאל
 ; יתחכש אל ךיקח

 : טפשמ יפדרב השעת יתמ
 : ךתרותכ אל רשא
 : ינרזע ינופדר רקש
 : ךידקפ יתבזע אל ינאו
 : ךיפ תודע הרמשאו

 ! וכימשב בצנ ךרבד
 ! דמעתו ץרא תננוכ
 :ךידבע לפח יכ
 ; יינעב יתדבא זא
 ?ינתייח שכב. יב
 : יתשרד ךידוקפ יכ
 : ןנובתא ךיתדע
 : דאמ ךתוצמ הבחר

 : יתחיש איה םשויה לכ

 ! יל איה כלועל יכ

 : יל החיש ךיתודע יכ
 : יתרצנ ךידקפ יכ
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 ז 1

 ז 2

66 

 ילגר יתאלכ ער חרא לכמ
 יתרס אל ךיטפשממ
 ךתרמא יכחל וצלמנ המ
 ןנובתא ךידוקפמ

 == ךרבד ילגרל רנ
 המיקאו יתעבשנ
 דאמ דע יתינענ
 אנ הצר יפ תובדנ
 דימת יפכב ישפנ
 יל חפ זשכיעשר ונתנ

 זכלועל ךיתודע יתלחנ
 ךיקח תושעל יבל יתיטנ

 - - יתאנש סשיפעס

 התא ינגמו ירתס
 זכיערמ ינממ ורופ
 היחאו ךתרמאב ינכמס
 העשואו ינדעס
 ךיקחמ פיגוש לכ תילס

 ץרא יעשר לכ תבשה םכיגיס
 ירשב ךדחפמ רמס

 -  קדצו טפשמ יתישע
 | בוטל ךדבע ברע

 ךהעושיל ולכ יניע

 ךהפהכ ךרבע םכע השע

 ינניבה ינא ךדבע
 ;רוהיל תושעל תע

 ךיתוצמ יתבהא ןכ לע
 יתרשי לכ ידוקפ לכ ןכ לע

 - 0 - ךיתודע תואלפ
 לא ךירבהי 'חתפ =

 הפאשאו יתרעפ יפ

 יננחו ילא הנפ

 ךתרמאב ןכה ימעפ

 םכדא קשעמ ינדפ

 ךדבעב ראה ךינפ

 יניע ודרי םכימ יגלפ

 = 0-0 קדוה התא קידצ
 ךיתדע קדצ תיוצ
 יתאנק ינתתמצ
 דאמ ךתרמא הפורצ
 הזבנו יכנא ריעצ
 שכלועל קדצ ךתקדצ
 ינואצמ קוצמו רצ
 שכלועל ךיתודע קדצ

 -- בל לכב יתארק
 ינעישוה ךיתארק

 העושאו ףשנב יתמדק

 תורמשא יניע ומדק

 ךדסחכ העמש ילוק

 המז יפדר וברק

 קדוהי התא בורק

 ךיתדעמ יתעדי םכדק

 כ 8 8 2.

 ! ךרבד רמשא ןעמל
 : ינתרוה התא יכ
 ! יפל שבדמ
 ! רקש חרא לכ יתאנש ןכ לע

 ! יתביתנל רואו

 : ךקדצ יטפשמ רמשל
 ! ךרבדכ נוח דוהי
 ינדמל ךיטפשמו קדוהי

 ! יתחכש אל ךתרותו
 : יתיעת אל ךידוקפמו
 ! המה ובל .ןושש יּכ

 ! בקע שכלועל

 ! יתבהא ךתרותו

 : יתלחי ךרבדל
 ! יהלא תוצמ הרצאו

 : ירבשמ ינשיבת לאו

 : דימת ךיקחב העשאו
 ;-טכתימהת ירקש יכ
 : ךיתדע יתבחא ןכל
 ; יתארי ךיטפשממו

 ; יקשעל ינחינה לב
 : זכידז ינקשעי לא

 : ךקסדצ תרמאלו

 !רנהבל ךיקחו

 :! ךיתדע העדאו
 : ךתרות ורפה
 : ופמו בהומ
 : יתאנש רקש חרא לכ

 : ישפנ שכתרצנ ןכ לע
 ! םכייתפ ןיבמ
 : יתבאי ךיתוצמל יכ
 : ךמש יבהאל טפשמכ

>> 

 : ןוא לכ יב טלשת לאו
 : ךידוקפ הרמשאו

 : ךיקח תא ינדמלו

 : ךתרות ורמש אל לע

 : ךיטפשמ רשיו
 : דאמ הנומאו
 ; ירצ ךירבד וחכש יכ
 !"הבהא .ךדבעו
 ! יתחכש אל ךידקפ

 ! תמא ךתרותו
 : יעשעש ךיתוצמ

 ! היחאו ינניבה

 : הרצא ךיקח קדוהי יננע
 ! ךיתדע הרמשאו
 : יתלחי ךירבדל
 , ! ךתרמאב חישל
 ! יניח ךטפשמכ ;דוהי
 : וקחר ךתרותמ
 + תמא ךיתוצמ לכו

 ! שכתדסי זםלועל יכ



 יח

 - 7 = צלחו ימנע האר ₪
 ינלאגו יביר הביר 4
 * העושי שכיעשרמ קוחר 15
 ;דוחה שיבר ךמחר = 6
 יראו יפדר שםיבר " ז 7

 הטטוקתאו זכידגב יתיאר 8
 יתבהא ךידוקפ יכ האר 19
 תמא ךרבד שאר 10

 - = - םכנח ינופדר טכירש 11
 ךתרמא לע יכנא שש 12

 הבעתאו יתאנש רקש 4
 ךיתללה שויב עבש 1%

 ךתרות יבהאל בר םכולש 15
 זדוהי ךתעושיל יתרבש 16

 ךיתדע ישפנ הרמש 107
 ךיתרעו ךידוקפ יתרמש 108

 -  קרוהי ךינפל יתנר ברקת 169
 ךינפל יתנחת אובת 70
 הלהת יתפש הנעבת גל1
 ךתרמא ינושל ןעת 12
 ינרזעל ךדי יהת 143
 קדוהי ךתעושיל יתבאת 1%
 ךללהתו ישפנ יחת 15%
 דבא השכ יתיעת 6

 6+ 2 8 2 א.

 : יתחכש אל ךתרות יכ
 ; יניח ךתרמאל
 ! ושרד אל ךיקח יכ

 : יניח ךיטפשמכ
 : יתיטנ אל ךיתודעמ
 : ורמש אל ךתרמא רשא
 ! יניח ךדסחכ קדוהי
 : ךקדצ טפשמ לכ זכלועלו

 : יבל דחפ ךירבדמו
 : בר ללש אצומכ
 ; !תבּהא ךתרות

 : ךסדצ יטפשמ לע
 : לושכמ ומל ןיאו

 : יתישע ךיתוצמו

 ; דאמ שכבהאו
 !,רדר\ יכבב ,לכיייכ

 ;רנעבה ךרבדכ
 : ינליצה ךתרמאכ
 ! ךיקה ינדמלת יכ
 ! קדַצ ךיתוצמ לכ יכ

 ; יתרחב ךידוקפ יכ
 : יעשעש ךתרותו
 : ינרזעי ךטפשמו
 : יתחכש אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב

 ל התזא 7: אפ.

 וחרא -- וחרא וכרד 142 -
 וחרוא 131, !סע6 80--ו \ 73,133 -- חרוא 97.  רומשל 68

 218. ךירבדכ 1, 42, 43: 73, 80, 94: 97, ,,,,,5
642 ,255 (% ,226 ,224 ,220 ,208 ,206 ,201 ,156 ,148 ,147 

 קעותס 1-

 10. בל 74,97,133--- 'ביל 131. | לאו 255. | ינינשהת 7
 216,217,245: קעממס 141. | ךתוצממ 46, 92 --'ממ 8. ]1ג. 6

 -- ךיתוצמב 86, 148 -- ךיתוצאממ 6.

 11. ךיתרמא 74: 97, 133, 148 0.
 ךלא 1

 12. (םסזת. , 7.

 74 -- ונידמל 14.

 ך ,%
 13. 008. 37,240. | *יתרפיס 206

 216 -- ךקדצ 38,142, 252 --'פ (טק.ז4 -

 14. ךרדכ קצותגס 4 ףיתוודע 39 -- | ; 170 --

 לעב צופ6גצ לעב 3 -- 6 לעמ 1. | ןוה - ןומה 4
 7 סת. , 255. = הטיבאו החישא ךידוקפב , 4 ךדקפב 9

 --ו 94 217, 225, 226, 239, 259 --' \ 3%, 92 -- ךידוקיפב
---- 2%2 ,220 ,206 ,156 ,150 ,133 ,131 ,97:117 :76 :74 ,43 28 

 ךדוקיפב- 73 -- ב , ּהחישא -- הרישא 73:74: 3-

 ךיתחרא , 238 -- ךיתוחרוא 38, 74, 97, 12% -- ךתוחורא 35 --

 ךיתחרוא 40, 222, 24% -- ךיתוחרא 36, 42, 43, 73 112, 148, 2

 249, 252, 268 ; קזותנוס

 16. 0001. , ךיתוקוחב 35.74, 97 -- ךיתקוחב 37 --- =
 ךיתוקחב 30, 42, 117 2 156, 164, 175: 222 ; קענתמס 139 -'

 35: 73 -- ךיתוקח 148 -- קזנגתס ךידוקפב 118. העשעתשא 1.

 ךירבד 4. 39: 36. 40: 42: 43. 71: 74: 93
2 ,224 ,216,220 ,216 ,208 ,206 ,176 ,166 ,164 ,148 :113:139 

.4 ,118 ,284 ,272 ,267 ,266 ,250 ,253 ,252 ,251 

 17. 00. קותס 21-99. לע למג -- לג 157. - לומג 51 3
 -- לומג 4: 35: 37, 38: 76 +, +, 6
 178, 222, 228, 24%; 21, 260,281; קתס 0, לע .

 30,274. | ךידבע 245. היחא , 178 -- היחאו 4: 37: 18. 39: 6
 131,196,166,24%--ה 268.  הרמשאו ,142--).92.  ךירבד

,,, ,119.25 ,118 ,97 .76 :74 732 :43 :42 
.274 ,2%2 ,240 ,24% ,240 ,216 ,208 ,206 ,176 ,166 

 18. ונע 220.  תרואלפנ , 142 -- ,, 93, 216,235 -- ךיתאלפנ
 133. .ךתרתמ 29ג --- ךיתרותמכ 74, 97, 125, 131, 133, 149. 2

216 ,206 

 אל , 245. .אטחא ,7.

 הוהיל 117. | ינידמל 117,133,216 --ינדמלא

 ךיקוח 30; 37: 3% 74: 97, 156, 220, 240 --

 ךיפ -- ךופ ךקדצ

 1. גן. 616. (4ם0ט81ה כג15 1966060615 ; 74 12 76. | תרא ; 102 -- ףשא
 סת. 5 73.  'רשא ,131.  יממת 206 -- קוס םבכימת

 הרר 76. 17% םכיכלוהה 25: 37: 749 5% 2

 166, 170, 210, 240, 245, 25, 270 -- יכלוהה 76. | תרתב 4.
 2. ירשא 0616. 217 --',.170. - 'רצונ 17:35: 37, 42, 43:79
6 ,,,,, , 109 ,99 :97 :93 ,80 ,73 

 166, 170, 178,206, 240, 245, 9. ויודע דו 252 37: 202 0

 40 42: 43: 73: 74: 76: 922 93; 97. 117, 118,ד9" 2
0 ,210,216 ,206 ,178 ,168 ,166 :164 ,156 .155 ,149 ,117,142 
 222, 240, 246, 208. | בל,150-- הע 245. - והשרדי 4

2 ,117 100 ,99 942 :93 :82 :76 :43 :37 :36 ,10 

250 201,252 ,250 ,275 ,221 ,210,217,222 ,216 ,200 ,188 

 והשרדי והרצני 220 -- קזועגס הוהי והשרדי
 3. אל -- אוה 74. | ולעפ ,76. - יכרדב 263, 260 -- ווכרדב

 22 וכלהי 5-

 4. התא קעותס םכא ז-ריוצ 6 28: 40: 41: 73: 2 שב

,217,224 ,210,214 ,206 ,108 ,164,188 ,150 :155 ,137,148 

 251, 260, 274 -- התיויצ 74.97, 24% -- התוצ 131. - ךדקפ 2
 14% -- ךידוקפ 1: 4: 30: 37, 3%. 39; 40, 42: 67, 73. 74, 76 42
6,, ,142 ,139 ,137 ,117,118,110,121,126 

 170,173, 178, 180, 188, 20ָב, 200, 216, 216, 220, 224, 228, 00

 240, 250, 253, 259: 260, 206, 208 -- ךידוקיפ 97, 99
 24%. -  רומשל 35, 142, 148, 166 -- ומשל 1.

 5. ילחא -- חא 8ת.]ות. 24%. ונוכי 2, 17, 0.359 37, 0
2,,, ,101 ,100 ,97 :94 :93 :80 ,76 :74 :41:73 

1 ,2089 ,206 ,178 ,176 ,166,170 ,148,156 ,144 ,142 ;119 

 222, 240, 2%1, 2%, 200, 268 ; קזותס 4 ךרבדכ רמשל

 147 -- רומשל 35, 148,166, 222, 219. - ךיקוח 6
 -- ךקח דאמ

 6. זא -- ףא 97. 133 : 106 + שבא 38, 21%, 28 ---

 שיבא 217 -- !ס6 טיבא 43. | יטבהב 170, 24%. | יטיבהב לא ₪
 74:97,133- לכ לא קזופוס לכ ג. לכ \ 258. .ךתוצכ 0
 7. ךדא 2,92 -- ךדואו 117. =. ,רשעב 1: 30,009. 879 39: 42: 2

6+ ,,,,,ָ, .7 8 76 ,74 :73 

6 ;259 1 ,2486 ,222,224 ,217 ,206 ,178 ,176 ,173 ,170 

 274: ענומס 82,128, 192 -= שויָב 7. ידמולב 74: 4

 ךיקרצ
 8. חרא -- ףא 7.
6 - 1608 

 9. המב ;, 4

 ךיקוה 37.74.97. = רומשא 5 4
 יניבועת 43, 74: 97, 133. | דאמ ,

 הכוי -- ז קזנס ך רַעָג , 178 -- רענה



 שס 5 822 ו 6א1או 7

 ב. תי. 2 5.0 די 0 אם.

]264 ,260 ,250 ,253 ,2%2 ,240 ,220 ,22% ,222 ,217 ,21% ,210 ,204 

 271 4, 272, 288, ךסס '1 --' , 145 -- ךידוקיפל 74. 97, 6 5.

 ךתקדצכ 164 -- ך ; 43. ינוח 2, 4 17, 19: 10: 35: 38: 39 3
2 ,,,,1,,ָָ .97 .93 ,80 ,74 :73 :43 :42 

,,ָ ,164 ,160 ,156 ,148 ,147 ,46 1 

59 :251,253 ,245 ,240 ,228,216 ,227 ,224 ,222 ,215,210 ,208 

4 ,280 278 ,274 ,44 271 :259 

 41. ינואוביו 18, 40, 74; 76,932: 97, 118, 206 ; 10716 82 -- ינאב]

 274.-- ינאוביו 37: 42: 433 7% 125) 123, 176;148, 251, 5

 -- ינואביו 39, 148, 240, 249, 379 -- ינאיבו 158,245.  ךידסה
7% ,99 ,97 ,82 ,76 :74 :73 ,42 49 :39 :38 ,36 :35 ,30 4 :2 
1 .160,166 ,147,148,156 ,110,141 ,118,121,126 

9 ,255 :253 ,245 ,224 ,222 ,220 ,217 ,208 ,206 ,176,178,188 

 260, 266, 601 -- ךימחר םטת6 201. | ךתעושתו 1 --ךתרות 0.
 ךיתרמאב 97,133 -- ךיתרמאכ 74 -- ךתרמאב 19, 27 5%

 156 ; קצנמס -
 42. הנעאו -- ונעאו 268 -- ינעאו קמתתס 158 --ה , 41. | יפרחל

 73:97: 133 -- יפרחא 74--'יפרוח 39 ,,,,,,

 יתחטב יכ -- יתחטבמ גָג- | יתנחטב 76. | ךירבדכ 65
 נסע 74<-- ךירבדב 37, 76: 93, 97, 160, 206, 4

 245: 252: 25, 259, 601 ; קנס 12% -- ךתרמאב 7.

 43. ךיטפשמל 1: 3, 4, 19: 30, 35, 39, 39: 49: 43: 73: 74, 76,
2,,,,,,, ,1 ,117,118 ,97,101 :93 :80 

 ד, 5: 17, 0 0 זק 1800100

,210 ,217 ,216 ,214 ,210 ,208 ,200 ,102 ,188 ,180 ,178 ,176 

,274 ,272 ,208 ,260 ,250 ,255% ,251 ,245,262 ,224,227 ,222 

 288, 218, 026, 601, 602, 664 ; קתותס 2,42,82--, 92.  יתלחי,

 117 יתלחיי 142, 275

 244% 60 ננה. 4% ו4ם(קסמטמ6גת > 1 ךתרות ; 157 =

 ךיתרותי 1212122, 250 דימת סת" ידעו 6.

 45. ךידוקיפ 74. 97, ז17, 206 -- ךידוקפ 1, 2, 4, 10: 16; 17, %
 29: 40: 4ז, 12 79: 76 80292000, 8, זס, 2ז,131,133. 72

6 ,201,208 ,180 ,178 ,176 ,170 ,166 ,158 ,156 ,156 ,148 ,142 

 217, 220, 211, 240; 24%, 251, 259 -- ך'דק'פ 235 -- 1

 < 46. רבדאו 121.  ךיתודעב 30, 35: 37: 38: 39: 43: 74.76,
2 220 ,21% ,166,206 ,156 ,148 ,142 ,113 ,12% ,118 :97 :93 

 אל 99 240, 24%: 240, 268 --* . 8) -- ךתודעב 40, 73,
 82, 142,188, 4. שבא 5%

 47. ךיתצומב ₪ 40 --' \ 43,210. |
 48. יתבחא - - - - אשאו , 216. | יתבחא - - - יפכ , 97. 4 יתבהא

 רשא < 4. החישאו , 142 -- ה ,\ 22%, 238 -- התבהאו .

 ךיקוחב 38, 74 -- ךיקיחב 55.
 49. רכז , 238. .רבד ךדבעל < 40.  ךדבעל -- ד , 3% -- ךידבעל
 268 -- %ךדבעל 12%. | ינתלחי לחי 4 -- ינתלחיי 12

 -- ינותלחי ףפ -- ונתלחי 268. |
 ףס. יינועב 74. 97, 133 -- יניעב 24% -- 'ינעב 6. ית, צב

 ךתרמאכ 249 -- ךיתמא 133. ינתייח 1, 30, 37, 38, 40, 42,
15 4 .155,156 ,147 ,145 ,142 ,131 ,128 ,125 ,117,119 ,99 

 176, 178, 206, 208, 226, 235, 240, 24% -- 'נ'ה 73, 97, 133 2

10166 

 51. ש00תגתה. <1 65 62 173ם(קסתונמשטע ; 4. םכירז 076 03 -

 םכ ;76. | ינוצילה 10, 35: 37: 35: 39: 40. 6
 93:97.99.117,119,2- 7% ,,-,- 

6 ,224 ,220 ,216 ,208 ,206 ,188 ,178,180 ,173,176 ,168 ,166 

,275 ,274 ,272 ,271 ,268 ,264 ,260 ,250 ,255 ;251 ,240 ,240 
 291, 664 -- ינוצלה 219 --ינצלה 170 -- ה קננתס ח 4.

 ךתרתמ 4. 283 -- ךתרותמו 4.

 62. ינתרכז 76. | ךיטפשמ -- ךיסלשמ 101. | םכלועמ הוהי < 1%
 147. | םבלועל 40, 160, 4. םכחנתאו -- םכ ,.
 52. יבחע 25: 74: 97: 131, 1330 148, 156, 239, 4.

 -- ו ; 188 -- ר ,; 158 -- ךתרות 58

 54. תורימז 2. 4. 30 35: 37: 3%: 39: 40, 42: 43: 73, 74, 76,
,14% ,142 ,117 ,131 ,12% ,121 ,118 ,100,101 ,97 :93 

7 ,21,216 ,210 ,206 ,188 ,180 ,170 ,168 ,160 ,160 ,155,156 

,25% ,563 ,24% ,240 ,2 ,218 ,235 ,227 ,226 ,224 ,222 ,220 

 260, 266, 270, 271, 274, 275, 270, 284, 286, 288, 28ף, 201, 1

 -- תרומז 11,283. יל --ול + ךיקוח 385. = יירונמ 4.
 55. הילילב 35. = הוהי ךמש הוהי 240. | הוהי , 253. | ךיתרות

 73,131, 259 -- ךדות 24

 56. יל ,216. | ךידוקיפ 74. 97: 99, 206, 220 --- ךידוקפ 1, 2, 4,
1210 ,118 ,117 ,100 ,3 ,82 ,80 ,70 ,43 :42 :39 :38 :37 :30 :19 ,4 

,208 ,171 170 ,109,166 1560 ,148 ,142 ,137 ,133 ,111 ,12% 

 217, 210: 224, 23%, 240, 24%, 262, 268 -- ךדוקפ 73; 2599 .

 יתרצנ אל 4.
 57. יקלח יתרמא חוהי < 142. | רומשל 35, 97, 148,238 ---

 ארמשל 74 ךרבד 2, 38, 80, ף, 100, 101,117,

252 ,245 ,240 ,220 ,205,217 ,170 ,156 ,147 ,141,145 

.0 ,209 ,260 

 ךתרות

 5א

 19. ץרא 11. ינממ ,\ 245. | ךיתוצמ , 142 -- , 5
 -- ךיתוצממ 97, 245 -- ךתוצממ +.

 20. ישפנל 274,21%. - הואתל 36, 40, 80, 117, 131, 20%, %8)

 215% 245, 271 3: 272, 3 44, ךסס ; קזנהנס 1 198 -- הב טק.

 1( 82. - ךטפשמ 35,434. | תע לכב -- יתלחי 4.
 21. םבידיז 39 -- םכירז זז7, 2%%. | םםיגושה 1, 30. 39: 37: %
6 ,224 ,210 ,206 ,156 ,148 2 94 :93 ,80 :74 :73 

 238, 245, 208 ; זנותס 1. ךיתוצמ 117 --' 73: %-
 22. ןובו 76, ץ10000ז 4- ךיתודע 1, 17, 30: 35: 37: 389. %

1 97.2 :93 80% ,76 .74 .73 ,43 
 1קס, 206, 216, 21, 220, 222, 218, 240, 245. 259: 270-

 23. םבג קזגמגס יכ םכג 4. ובשי 15 16 -- ובושי 73 24
 97,133. םבירש ירצ 76 -- םבירשי 142 -- םכירז 208: | יב ,
 156, 267 --'יכ 37,133. | ךרבעו 80 -- ךידבע 176. - חשי זו

 ךיקוחב 37: 3%, 73.74 -
 24. 00.25%.  ךיתודע 1:30.35: 37.38, 40.43.74 5
2400 ,235 ,228 ,220 ,216 ,156 ,148 ,133 ,131 ,110 ,118 7.7 

 245, 24, 250 -- ךתדוע 73. | יעושעש 1,330. 37: 35% 73:74:
 76, 93: 1, 2 ז 48, 166, 166, 170, 178,
 לז, 6 220, 228, 240, 245 ; קז!וגס 82, 128 ; 10706 2

 איעשעש 9-
 26. 00. , 25%.. הקבד ,238. | רפעל ,142 -- רפעב 0.
 ינוח 1, 4 17, 19 30: 35. 36: 38; 39: 40, 41: 43. 73: 744 2
52 142 :133,117 ,131 ,128 ,126 ,119,121 ,118 :117 :97 :93 

6 ,205 ,203 ,102 ,178,188 ,170,13,176 ,168 ,166 ,156 ,148 

:200 ,285 ,275 ,274 ,200 .259 ,251 .249 ,24% ,242 2350 ,224 ,216 

 קזונגס 82 -- (סע וניה 89. | ךירבדכ 1: 4, 30 43: 7%
23 ,275 ,274 ,208 ,246 ,206 ,166 ,160 (1%6 125 :97 

 602 --ךרבדב
 26. 00. ; 255. ינינעתו 39, 76. 131,

 ו: ךיקוח 74. 7-

 27- ךידוקפ ךרד ,36. = ךידקפ 155,176, 217, 253, 260 -- ךידוקיפ
 74/97: 99: 133: 206, 235, 245, 252 - ךדוקיפ 3- ךתאלפנב

94% :93 ,4082 ,39 +37 30 :4 :1 7-0 73133 :44 
206 ,178 ,170 ,164 52,,,, ,126 ,110 

,'-- 201 ,283 ;275 ,271 ,270 ,268 ,260 ,253 ,235 ,231 ,224 ,217 

-76 0-8 

 (כסנתתו. 27 60 28 (4ם(קסתטת גז ; 4
 28. ישפנ -- יניע 74: 97: 133: 79- גותמ 42- ינמייק 2

 17נ 40, 40, 73: 76: 117,125, 145, 150, 156, 215, 215, 240. 5

 240, 20 -- ינימייק 206 -- ינימדק 97, 016 74 -- ינומדק קנווס

 113 -- קוס ונמיק 224 -- ינ"ח 92. | ךירבדכ 4: 35: 27: 74 %

 12%, 147, 148, 166, 206, 224, 24%, 206, 284 -- ךירבדב 7%

 133 -- ךרבדב
 קר. 00 2ז6.י .ךהה -- הנומא ךרד 157 -- רבדח 2

 ךתרתו 240, 281 -- ךרותו יננוה 73: 74: 97 -- ינינה 1

-7 1076 

 50: ךרה -- רכד 7:2. יתרחב קעומס יתרהט

 ךיטפשמו 4, 38,76,115, 128, 142,148,188, 217, 240 ; !סנוס

 יתיויש 3.
 21. ךיתדעב 4, 240 -- * ; 73 -- ךיתוודעב 39, 6.

 קחמס -

 22. ינירוח 25: 37: 97. 113, 206, 216, 217, 224 -- '!!רה 30 --

 238. | הוהי , 40.43. | ךכרד 228. | ךיקוח 37: 389. 29 7

 00 0/7 הנירצאו קצותגס 133 - 2 ; 40 7.

 22: 34. הרצאו ינניבה : בקע , 7.
 34. ינבה 201 -- יננבס 254. | ךתרותו ךיתוצמ 3 -- ךיתרות
 39: 43:74.97.133:148,206. | הרמשאו 73:97:133: 245: 4

 -- הנרצאו 48 -- הנ , ?4-
 25. 0.8 נפרדה 764.

 30. הטה 3, 97, 1ג3 -- אטה 742
 --' 73 -- ךותוצמ 1.

 27. שסתת. 27 65 38 215 80. | ינוע 02, סח ף3. אושב 7

 -- ערב 80147. | ךיכרדב 4. 30, 37, 38, 30: 73: 74. 76, 8 3.
0 ,142 ,137 ,133 ,131 ,128 ,125 ,118 :99 :97 

,255 ,24% ,228 ,227 ,220 ,224 ,222 ,216,220 ,215 ,208 ,206 

 266, 268, 274 -- ךרבדב 148. | ינייח 1, 4, 17.10, 10: 36 2
 73: 74: 76.90: 93. 97, 00, 117, 19, זס, 121,125, 1
176,179 ,170,173 ,166 ,148,156,160 ,147 :145 :137 ;132 

271 ,260 290 ;23 :2%1 ,0 ,245 ,240 ,215 ,224 ,208 ,206 

 274, 286, 288 -- 'ניחנ 9.

 48. ךדבע 73. | ךיתרמא 76, 97, 133, 148 --

 45: 76, 89: 93, 148 -- ךיתואריל

 29- רשא , 74: 97: 249 --יכ ב. 97
 40,76, 80, ב, 131, 148,206, 2, 44

 % 1 םכיבפט 7-

 40. ךתבאת קותוס 117 -- יתבאת קפל 216. | ךדקפל וג -

 רב 41, 59, 92, 94, 102, 150, 155, 157, 160, 168, 176,178.

 ינידכל 74: 6

 ינשובת

 יתצפח --יינניבה יתצפפח 4.

 ךיתדע 245, קזנתס 8

 ךיתאריל

 יתרוגי 35: 9:
 ךיטפשמ , 142 --



 28 קץ. 2 ו .0%

 צ ג ₪ עס 10 א 4.

 ךידוקפב 1, 2, 3: 4.19: 10, 31: 37: 39: 41. 67, 80, 92, 1

6 + ,+ 102,119,121,128,10,111,137,139,141 

2 ,210,220 ,215 ,208 ,206 ,188,203 ,170,178,180 0 

10 ,270 ,268 ,264 ,25 ,252 ,250 ,240 ,245 ,221 ,228 ,226 ,22% 

 272; 274, 275, 201, ךסס 1': קזנתוס 82---ךידוקיפב 35, 7:

 227 --ךרוקפב 125, 148, 166 --' , 168 -- ךיקוחב 74, 97,133 -
 ךיקחב 73 -- ךידקחב 43- ,

 79. סו. , ובשי 19, 42, 42, 93, 119. 14ז, 102, 2

 216, 270 -- ןובושי 150 -- קז\חס יבושי 25%. | ךאר' 76, 259 -

 ךיאירי 39, 42, 97: 99. 22 156, 224 -- ךאירי 2. ועדויו 5.

 222 -- 'עדויו 73:74: 97, 118.131,131, 142, 166, 25%, 600 ת, 61,

 664: קתוותס 117 -- יעדיו 1, 19, 30, 36, 39: 43:76. 92, 14
2190 :215 ,7 ,224 ,220 ,216 ,208 ,108 ,102 ,176 ,145 ,117 ,128 

 261, 250, 270, 271 4, 272, 274, 284, 286, 7, 659 'ק : קזותוס

 22 27: 42, 80 147 ; 1662 80 -- עדויו 148 -- !סזו6 יעדומ 6.

 ךיתודע ךיארי 133 -- ךיתודע 30: 35, 27, 3%. 73: 74, 76. 97,
 131,142, 148,15ף, 156,166, 206, 216, 220, 222, 220

 2%2, 268, 650 2, 651 ; קונתס 117 -- ךתרות

 80. יבל -- םבבל 274.  ךקחב 29: -- ךיקוחב 38.74, 97 --ב ,
 206 -- ך 0 ם.!:ם. 92. - אל, 80 שבא 44

 81. התלב , 248.  ךתעושל 133 --ךעושתל ג --ךתעושיל 7
 119,147,148,240.245,2%5,259. ךרבדלו 29-- ךירבדל 6

 175,188. | יתלחיי 1
 82. ינע 1ָנ1- | ךחרמאל ךתרמאב 37 -- ךיתרמאל 148.  יתמ

 -- יתמ דע 4. ונמחהנת קצותתס 1.

 81. יתיה 216.  דאנכ -- א 1 --דאנב 09 -- דונכ 8

 122, 2ף1 גזק.-- א%אנכ :4ז. רוטיקב 97, 150 -- לר, ,8

 -- ו! \ 17: 37: 203, 208, 215: 253, 4. ךיקח -- ךיקח ךתרות 8

 =- ךיקוח 37: 74: 97: -
 86. המכ -- כ ₪26 יכ ץָב- | ימי -- ימי יל 156 -- הוחי 4.

 ךדבעב 2: השעת -- ה , 268. | יפדרב --י , 268 --יפדורב

.4 131 :25 

 8%. שס. 215. | םםידז 224, 0716 144 --- םכירז ץו06טת 4

 תחש 73 -- ! \ 4.133: 232 -- ת \ 35 -- תוחוש 37.  רשא 218 4.

 אל , 80.  ךיתרותב וָגג, 148-- ךיתרותכ 260 -- ךתרותב 7
 99 150, 156, 166, 24פ ; קזנתוס 80 ; 10756 4

 86. ךותוצמ 206. | הנומא , 27 -- תמא 4.

 ינרווע 259 -- ינורזע 76 -- ינירזע 4

 87. ינוליב 76 -- ונלוכ 133 -- יבלב 97 -- 1. 25%. = | ינאו =
 םכאו ךידוקיפ 43: 74: 97: 133, 166, 206 -- ךידוקפ 1, 2, 7

02 ,90 ;3 ,52 ,80 ,76 ,73 ,42 ,41 ,40 38 :37 :35 :31 :30 ,17 4 
 זנד וס 1 2 ד כ 1202 16 15772

2 :259 ,2%2 25 ,240 ,211 ,220 ,208 ,203 ,102 ,188 ,180 ,178 

 270, 271, 272, 274, 275: 283, 201 -- ךרוקפ 131, 148---' , 2:

 88. ךפפהב 76 -- ך 1טק, דא. 55. יניהה 12, 0

 15: 37: 3%: 39: 40: 43: 73. 6% 93: 97: 99.117,1ו9 דס

,166,170 ,156 ,155 ,148 ,147 ,142 :131,137 ,131 ,121,125 

0% ,23% % ,227 ,220 ,224 ,222 ,220 ,210 ,208 ,206 ,188 ,176 

,270 ,2 270,271 ,268 ,200 :2%0 .280 :252 :261 ,25 

 8. םבלועל 238. .ךרבד בשנ < 012 < .ךירבד 2000

 90. רודל 2, 3: 19: 35, 27, 38. 39: 40, 73: 74. 76, 50 01: 7
7% ,166 ,156 ,155 ,142,150 ,117 :133 ,118,125,131 

,253 ,250 ,240 ,24% ,240 .218 ,211 ,222 ,210 ,208 ,206 ,188 

 260, 274. | רדו \ 157 -- רודו 2, 3, 19: 35: 37: 38: 39: 40: 43. 7
 74: 76: 80,93: 97,118, 11, 125,131, זָבָב, 137, 142, 150

2% ,, ,210 ,208 ,188 ,178 ,176 ,170 ,166 ,156 

 249, 250, 252, 253, 250, 260, 274. | ךתנמא 170, 206 -- ךיתנימא
 148, תרננכ 118, 137, 206 -- התננוכ 4

 דומעתו 35, 125, 168, 216, 222, 218, 252, 272 -- , ,.

 91. ךטפשמל 17,216. > םבויה --ו 173. לכה -- ה
 ףךדבע 306

 92. אלול 166. יעושעש 17, 36, 37, 39: 39: 40 42: 41 7 4
 97,118,125, 128, וָבזג ָרָבכ, 141,148, 155, 156, 158, 8 6

 208, 224, 211,240,245, 270 קתותס 82. זא ,1ף. | ויניעב 6

 -- יינועב 74.97,133 : קתומס 198 -- ינועב 4.

 ף. םבלועל . 73, 74,97,133. | חכשא -- חכשת 76 -- חבשא

 010001 ךידוקפ 1, 2, 4,17,19: 30, 31, 37: 38, 399 2

74 21 ,100,102 ,94 ;93 ,92 ;80 ,82 ,80 ,76 :67 

6%,, ,1556 ,128,133,137.141,144,148,150 

2109 ,210 ,208 ,206 ,20% ,102 ,188 ,180 ,176 ,175 ,170 

270 6% ,264 ,2%2 ,261 ,20 ,24% ,235 ,231 ,220 ,224 ,220 

 271: 272: 275: 283,291, 30071 -- ךידוקיפ 73, 74. 97,99 --י
 259. - ינתיח 36: 17, 118, 130,148, 171, זֶדב,180, 216, 271

 94. ינעישה 46 -- יניעישוה 133. | ךידקפ 3, 40, 117, 130, 2

 216, 222, 251, 260 --' , 2% -- ךידוקריפ 220 --- ךידוקיפ 7
 ךיתשרד קזותוס 130 -- ייתשיור (סע6 71.

 95. ינדבאל ₪7. 18. 176 -- (סז₪ ינתדבאל 7. ךיתודע 9

.97 :93 .92 ,80 ,76 ,74 :73 :43 3% :37 :36 :35 30 

 ינפדר 170, 4.

 58. יתלח 121,245 -- 'תולח קזומוס 4. = הוהי ךינפ 220. בל ,
 74.97. יננגוח 73, 74, 97. 133 -- יננח 11. ךיתרמאב 8

 -- ךותרמאכ 259, 283 ; ץווחוס 128 -- ךתרמאב 2 8.

.3 -- 156 :155 ,150 ,133 
 59- (?סתףזה . )| 66 0 וג4ם/עסתטת(טז ; 15%.  יתבשח 015 76 --

 ', 272. | יכרד -- ירבד 39. | בישאו 86. לא , 6
 ךיתודע 30. 35: 37: 38. 43: 73: 74. 76 8 93. 7. 1
2202 ,217 ,216 ,215 ,208 ,206 ,176 0% ,166 ,156 ,150 ,148 

,245 ,240 ,238 ,235 ,228 ,226 
 60. תשח 74,97. אלו , 142. | יתמהמתה 10 0
 24%;23%.  רומשל 35,74,238. | ךתוצמ 43,155 --- ךידקפ 7-
 61. ילכח 5% 'יעשר 76- ינודויע 977 -- ינדויע 73 3
 -- ינודוע 4, 41,118,156, 206, 218, 240, 245, 664 -- 'נודואע 4

 -- ינודבע 76 -- ונדוע 39 -- ! \ 36, 150 -- נודע 145 -- ינתוע
 12%, "10000ז 121 -- ינרוע 166 -- ינדש 224 -- !17./ 260 -- 9

 124 ךיתרות

 62. רודוהל , 89 -- תורהל 19,155 -- תדוהל 30, 80; 91 4
 21%, 222,281. -ךל ;74. | לע -- לעו 37. | ךיקרצ גג -- ךקרצ

 יתבהא רשא ךיתוצמ לא יפכ 7. |
 63. ינא --יתיה 40. = לכל -- ל 2% (טק.145 1. | ךואירי 4
 259; ץחמס 128 -- ךאר 40 --ו 93. רמשלו 43: 245 ---
 ירמושלו 3%, 128, 220, 218 -- 'אַרְמשלו 74. | ךידקספ 2
 1ָָבַז, 155: 173,176, 210, 216. 14 200, 270 ; קזו!תס 141 ---

 ךידוקיפ 73: 74: 97: 206 -- ךדוקיפ 43 -- %
 64. ךרפה -- ך ; 35. = ךיקוח 38. = ינידמל 76, 97, 113, %-

 6%. בוט , 238 -- םכעט בוט 89 -- ב ₪0ק. 105 139. | תישע ,

 157.  ךידבע 131,240. | הוה , 64. ךירבדכ 4, 41: 2

6 ,245 ,240 ,224 ,206 ,166 ,145 :133 :97 :93 :76 :74 :73 

 ךרבדב

 66. 00. 258. - יניחפל 76.07.
 ךיתוצמ 35, 157, 160, 188 --' \ 40 6.

 67. הנעא ,118 -- ה 268.  ינאו 148. - גגוש 30, 25:77: 2
16% ,,,,,, ,10211 .99 :97 822 :74 :42:73 ,40 
2 :210 ,2189 ,211 ,228 ,224 ,222 ,216 ,214 ,208 ,206 ,176 ,166 

 259,268, 664. | התע 39.  ךיתרמיא 133 -- ךיתרמא 97. =
 68. ביטימו 80, 141, 157, 208, 225, 228, 2%. | 'נ'דכפל 2

 ךיקוח 38. 74. 97 : קזותוס 128 --' ; 125 -- ךוקח 9.

 69. םכידיז 74, 97,133: 137 -- םכירז קנתגס 45- נא
 74.97. בל .224. | רוצא 35, 76, 929, ,,,7
 206, 218, 22! קוותס 82 -- רצנא 40. | ךידקפ 17: 39 12

+ :216,211 ,214 ,204 ,176 ,175 ,173 ,166 ,141,155 ,139 ,130 

 219, 242, 253, 270 --' 43, 128, 111, 148, 252 -- ך'דוק'פ 4

 97,99 -- ךודוקפ 6.
 70. בלחב קעותוס 7. םכבל -- םכ , 269.  ינא , 38--'א מ.

 ןות.74. ךיתרות פק, קזנחס 74. יתעשעיש 220 --ריעושעש 6.

 לו. 0. 30 0.50. - ב18. 8 תנע 0 ל
 12%, 128, 111, 137, 148,150 178, 217 -- יתיניע 73: 93 --

 יתינוע 238, קונתחס 156 -- תנוע 240 -- 106 ינתינע 133. | ךיקוח

-1 .-- 128 10706 240 ,76,117 ,28 

 72. תררת 76. | ךיפ \ 80.  יפלאימ 220. | %% ףסכו 1.
 73. ךדי 216 -- \ 238 -- ינובצע ךידי 6. ינננביו 4, 216 --
 ינוננכיו 30. 37, 80, 178 -- ינונוכיו 43. 73, 133 -- 'ננוכ'| 235 ---
 וננוביו 239 -- ינננוכיו 04, 128, 147, 252 -- ינוננוביו 00 '1 --- יננוכיו

 40. | ינניבה . 73:74: 99.97. | ךתוצמ 216 -- ךתרות 220 4.

 74 ₪00. ,166.  ךיאירי 4, 38, 42, 80, 249 -- ךוארי 10. 32
 133: קממס 97 -- ךאירי 0. ינארי 80, 23% -- 06 ךואר*

 לג.  וחמשיו -- ש קמנתס ₪ 142. | ךירבדל 73: 74: 93:97 2

 158.175:224,252. יתלחוה 732133 -- יתלחיה ףֶק, ?סנז6 74
 75- יתערי -- יתעדי ךתרות הרמשאו 3. קדצ יכ ,6

 יכ ,180. | קידצ 11 -- קאדצ ?4 ךטפשמ 43. = ינתיניע 5%

.7 .70 ,43 

 76. יהי 935 38. אנ ,ז78.  ךדפח -- הוהי ךדפח 39 -- ךדסח
 ונילעמ 6. ינימחנל 133 -- ונמחנל 228. |  ךיתרמאב גג --

 ךתאריכ 92 -- ךתרמאב 37,73:97.156. = ךדבעל , 6.
 77. ינואובי 10: 25: 30: 28, 42; 74, 76, 80, 97; 142, 2

 201, 208, 215, 218, 249, 264, 271, 272, 274, 275, 291 ; קזותוס

 82, 128 -- ינואיבי קז!מס 158 -- ) ; 93; 99, 168, 178, 216, 268 --

 ינאובי 2: 37: 39: 73: 94, 117. 119.3.
 206, 224, 245,251,2%2,2%3,2%9,260. היחאו קזותס היהאו 1

 יעושעש :1: 35: 38: 39: 45: 43: 73: 74. 76, 80, 82, 93, 7
0 ,156,158 5 ,148 ,141,142 ,133 ,128,131 ,12% 

,255 ,245 ,240 ,231 ,224 ,208 ,206 

 78. (0תו. , 215. | ושובי 30, 73. 74, 76, 80, 82, 97, 10
 148, 188, 206, 210, 224,245, 259. | םכירז 259 -- ירע -

 יכ שבירז , 157. = ינתוע 1,17, 19. 76, 89, 93.94.
,22% ,224 ,222 ,220 ,210 ,216 ,215 ,198 ,166 ,144,155 ,141 

 228, 235: 245, 270 --נותויע 74, 132 -- ינתיוע 73, 170 -- ינתתוע

 76 --יגדוע 227. | החישא 30, 74, 97, 133, 148, 170.

 יכ \ 73: 74: 97: 133-



 ק 58 ג 1 א. 19 1%

 7 ב תז₪ תעס 10 א.

 1וק,1ו8,126.113,142,156) 2200 224, 225 ; (006 82-- ש 2:

+ .8 
 117. ינידעס 76,133.  העשואו --ה ;99--- העשויאו 5 72

 133.0  העשאו , 157, 259 -- העמשאו 5. ךיקוחב 38.74. 97.

-255 \ '-- 240 ,156 ,133 
 1:8. תיליס 7, (סווס 74. | םבינש 2, 3, 4, 17,109. 30, 36. 79

.111,139 ,110,128 ,117 ,82:03,100 :73 :43 :42 :40 :29 

19 ,224 ,210 ,216 ,208 ,206 ,202 16 270 ,568 :96,167 

 240, 242, 2%2, 201, 260, 264, 272 -- |33 םכיגש 4 ךקחמ

 זג1 -- ךיקוחמ 38, 74, 97, 192,240. | םכתימרת -- ם ,6.

 11. םביגס 1.2: 2:21:25: 79 67, 76 800 92; 93, 94: 100, 109

6% ,178,102 ,172,176 ,168,171 ,100 ,139,148 ,102,121,128 

 210, 216, 22%, 226, 227, 235, 240, 20, 260, 268. .התבשה %

 -- תבשח 10.  ץרא , 94--ץראה 1%7.  תבהא 128. | ךיתדע +
 216 -- ךיתדוקפ 4 -- ךידוקפ 93: 145, 201, 206, 252 ; קענתס 2:

 מטתס 2%0 -- ךידקפ 117 -- ךיתודע ךידוקפ 245 -- ךיתודע 20, 4
6 .156 ,148 ,117 ,133 ,129 ,118 ,99 :97 :76 :74 :43 :38 

,4 ,218 ,222 ,220 ,201 

 120. דמס 80 -- ךמס קנס

 20. ךטפשממו 4:3, 64

 121. יתישע , ו תישע 38. 41. 74, 4

 268. | קדצ 80. לב קזומס לכ

 יקשועל 35,131, 156, 2109 5
 122. 008.  זס01. | ברע , 80 -- בורע 4, 39: 46. 0% 5

 111,148,156,188,228, 210, 240,245 ; קתומס 82, 4 בוטל

 168. | לאו 40, 74: 97: 188, 224, 251,268 קנ!תס :30 --לכ 8

 ינוקשעי 1.4: 37, 38, 40.73: 74, 82, 97, +,
259 0 ,238 ,226 ,22% ,224 ,222 ,220 ,216 ,208 ,206 ,188 ,156 

 251: 252, 250,664 קתגתס 117,  שכידז קזותס םכירז 9) --=-

2 ₪ 27 

 123. יניע קוס יתע 3.. | ךתעושל 259 -- ךיתעושיל 12%,

 132,170 ;: קצותס 74. תררמאלו -- ל 4 133 -- ךתרמאלו 15

 ךיקדצ 133: 260 -- ךתקדצ 3.

 124. בע , 0 ךקחו 43 -- ךיקוחו 74. 97 -- ךיקוח 15

 ינידמל 133, (סת 21. ינדמל ךיקחו ךדסחכ , 17.
 12%. יננבה 139 -- ךדבע 97- העדא 1. ריתודע" סי

(6 ,+ 50 ,76 ,74 .43 3% :37 
 222. 240. 245. 252, 250: 208 ; קונעגס 117 -- ךתודע תרות 3 -

 ךיתדיע 37 -- ךתודע 4

 126. תושעל , ז17.  הוהי 76.  זרפה , ז4%-- ו , דג --ווריפה
 קצוס ךיתרות 131,131, 4 ורפה ךתרות < 4.
 127. ךתוצמ 39: 92, 142, 260 -- ךתרות 1. בהזמו 6.

 2 לבו - - לע 2 ₪7 ןפי 3825 לכ 1%, 14% -- יתבהא

 לכ ךיתוצמ 133.  ידקפ 6 216 .-- ידוק'פ 38, 74, 97: 99:

 220. - לכ 2"--%א% 142.7 | תררשי 41 --יתורשי
 לכ 3". 133 -- לכו 128. 8 חרוא 35: 7%, 80, 97, 156, 2.

 רקש 0.145 74 -- קדצ 7. תריאנש <

 129. ךיתדע 39:92: 131 -- '\ 255-

 ז39. ךרבד 36. 39, 43: 73: 74. 76, 80, 93, 97, 102, 117, 1212
14 ,2602 ,256 ,224 ,210 ,206 ,158 ,156 ,148 ,142 113 ,128 

 ראי 12- ןבמ 2 בייתפש 142 -- םכיתפ 29, 228,

 252, 268, 601 -- םביאתפ 1, 2, 4 16: 37: 38: 43: 73: 74, 76,
7 6 ,1 ,117 ,97 

9 ,249 0 ,2 ,206,220 ,18 ,102 ,188 ,178 
.4 ,260 ;250 :255 

 131. הפשאו 123, 145 -- הפ אשאו

 ךיתוצמל , 147 -- , 4 6

 ךרשב 38 --ירשב ךיתודעב

 םפשמ -=

 ינחנת 150, 245, 4

 יפו 6

 132. ינפ 35. - יננוחו 131 - ינינחו 43, 80.  טפשמ ב

 156, 24% -- 0, + יבחואל 35,156, 218 -- יבחאל 201 --

 'בהאל 5.
 133. ךיתרמאב 148 -- ךתרמאכ 1, 30, 139, 160, 17% ; קנס

 248 -- ךתרמאל 80. | לאו 3 -- לאו ממ 1%6. | טלשת
 םכלשת 76 -- ט ₪26 ת 9 ה 0. לכ יב - לכמ 73 -- לבא

 74- יב טק.186. 97 -- יכ 90 קזנגמס 131,158 ; (סז:6 4.

 ןוא -- רקש 4.

 134- ינידפ 133.224- | קשועמ 35, 80, 148, 156, 220, 222, 4%

 הרמשא קתותתס 142. | ךידקפ 30, 40, 93, 94, 139, 164, 0 1%

 216, 242, 2, 260 ---* , 80 -- ךידוקיפ 97, 99 -- ךדוקיפ 43,74-
 135- ינידמלו 3. תא , 9. ךיקוה 74. 97, 2%9-

 146. גלפ.133. | לע -- רשא לע 38 39: | .ךיתרות 73, זס
., ,156 ,148 ,111,113 

 137. ךטפשמ

 138. התיויצ 24% -- התיוצ 17, 93 -- תיויצ 74, 97.  אקדצ

 ךיתודע 1: 30.:19 35, 37: 39: 43, 76; 80, 93, 121, 1 142, %

 זף0) 15%, 156, 166,178, 108, 206, 208, 216,224, 211,235,

 245, 252: 253, 25 ; קזווהס 128 -- םכלועל ךיתודע 4,997, 133 -

 םכלועל ךיתדע 3.
 חכש 35 -- וחבש 97.  ךרבד 139. ינתתמיצ 7% 97-

(23% |228 ,224 ,220 ,206 ,166,176 ,156 ,1% ,48 

 238, 240, 24%, 252, 259 -- ךתודע 270. ןנבתהא 4

 96. לכל --ךל 2 אלכת 4. ךתוצמ - - יתיאר , 6.

 ךיתוצמ 4, 19. 30: 6 7%: 97. 133: 145, 188, 224, 245 -- 1.
 ₪. חט ]גס ססנהתה ה סו3[טזה 66 1100, !סז13ם 8 ; גגגתסתו6 ( תסמ
 618/ג ) טסס6 הוהי: ומ 1. המ ,. תרבהא 1:33,268--ה
 קוופס יה 131.  ךיתרות 74 2 148, 170-- ו 218. | םכויה לב

 ךתרות < 76. איה ,\ 35: 80, 245, 274--אוה 206. יתחש

 98. יביואכ 5: 19: 43: 73: 74: 97. 10 196: 206 5

 252, 274 -- 'תביאכ 2: ינימכחת 74: 97, ךתוצמ 19
%,,ָ,ָ ,8 1 52 ,,,1,,ָָ ,101 ,93 ,80 .39 
 20ָב, 204, 205%, 208, 216, 210, 2%, 601, 602, 655: 656. 9:

 664, 682. | םבלועל יכ -- םבויח לכ 4%.
 99. שס. א 39. | לכמ שזנגגס לכ לג. | ךיתודע -- ךיתודע שבלועל

- 259 :235 ,252 :19 4 \ ( -- 210 
 100. םבינקזממ 17- ןנבתא 7- ךידוקפ 1, 2 4,

99.1 :93:94 ,92 ,82 ,80 ,67:73:76 :42 :41 :39 :38 ,37 36 :31 
 102,זו8, 119,121, 12%, 128,1ג7,139,4 2 1

4 206 ,203 ,102 ,176 52 ,1689 .166 ,158 ,157 ;156 :15 

,8 ,200 ,264 13 ,245 ,240 ,219 ,235 ,226 ,220 ,210 ,216 ,4 21 

 270, 271,272,2742 275, 283, 285, 291, 400 '1 -- ךידוקיפ 7:

 133 -- ךדוקפ 43. 131: 252, 9, יתרצנ -- יתשרד 198 ----

 2 61 3 111. 0ת4[- 5.
 101. חרוא 1, 35, 80, 92, ף7, 100, 156, 24% -- הרא 19-- 6

 סרא 1713-- ,148 ער ,% יתאלכ -- א ; 73 --ל ,8

 -- יתאילכ 15%, 198, 249 -- יתיאלכ 190,156 -- 'תילכ 1
226 ,22% ,224 ,220 ,210 ,200 .1489 :133 :131 :97 :76 

 60סז -- 'תולכ 74, 096 38 --יתאלב 35 -- 'תאלנ םננס

 ךילגר 97: 133 -- ךלגר 73. = ןעמל ;37. = רומשא 7
 142,148,150, 2389, ךירבד 10: 30: 26: 74 97: 1189. 5%

.4 ,255 ,240 ,220 ,206 ,176 ,197 :190 :131 ,131 
 102. ךטפשממ 131,216,219--], 43. תרפ 268. | ינתירוה

 29. 43: 74:80; 97,119, 130,131, 142, 2ף1, 202: קעותנס 2

 ינתורוה 6.
 103. וצלמנ -- ל קתומס ר 65 ןצ 0ק.138 49 -- וצמלנ < 7.

 יביחל 131, 24% -- ךכחל 76. | ךיתרמא 4
 104. ךדקפמ 216 -- ו, 3.17, 30, 40, 94: 99 ָָ 29

 179, 23%: 242: 263: 260, 266 --' \ 43,723: 219 -- ךידוקפימ 23

 -- ךידוקיפמ 74. 97- ןנבתא 178,215. - יתאנש ןכ לע 4.
 כלב ו יתיאוש ז53. 7 לכ 70: 7497 700 5 הוא

4 ,148,238 ,80142 :25% 

 !0. ךירבד 19: 30, 35: 36: 37: 73: 74.76, 80, 97, 11% 2
 142,160, 170, 206, 224, 220. 240. 253, 284, 651 ; קננתוס 0.

 106. יעבשנ 40. | המייקאו 30, 732 76, )7, 119 10

 142, 14%, 150, 106, 215, 2302 240: 246, 0. רומשל 2
 121, 142, 148, 218, 240, 4. ךיטפשמ 76 --' ,\ 1660 .

 ךיקדצ 170 -- ך טק.( 4.

 107. (0םגתג. 107,108,100 ₪ 100, 107,108, 1;

 יתנענ 35, 74: 80, 93: 97: 99, 118, 125,131, 133,145, 170
 102, 224, 220, 260, 200, 4. דע טופ - הוחי . 245 --

 סו 92. ינוח 1,2,17, 30, 35, 38.40, 43: 73: 74: 76: 50, 93: 97.
 118, 121,12%כ 128,130, 111,113, 142,146, 148, 156, 166
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 ! ךרמש שוני לא ךלגר טומל ןתי לא
 ! לארשי רמש ןשיי אלו שוני אל הנה

 : ךנימי ד: לע ךלצ קדוהי ךרמש.זדוה'
 : הלילב חר'ו הככי אל .שמשה םכמוי

 :! ךשפנ תא רמשי ער לכמ ךרמשי זדוהי
 ! שכלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ רמשי קדוהי
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 2 5-01 ו

 דודל תולעמה ריש /

 : ךלנ קדוהי תיב יל שכירמאב יתחמש
 ! שכלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע
 ! ודהי .הל הרבהש ריעפ .היונבה שםלשורי

 הי יטבש סשכיטבש ולע ששש 4

 ! קרוה' כשל תודוהל לארשיל תודע
 טפשמל תואסכ ובשי המש יכ 5

 ! דוד תיבל תואסכ
 : ךיבהא וילשי [פלשורי שכולש ולאש 6
 ! ךיתונמראב הולש ךליחב םכולש יהי 7
 : ךב זכולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל 8
 : ךל בוט השקבא וניהלא קדוהי תיב ןעמל 9

 .  60% 25 א

 ַז תולעמה ריש

 =. יל התרצב ;דוהי לא
 : יננעיו יתארק
 2 ישפנ הליצה קדוהי
 ! הימר ןושלמ רקש תפשמ

 3 ךל ןתי המ
 : הימר ןושל ךל ףיסי המו
 4 סכינונש רובג יצח

 : םשכימתר ילחג שכע |
 5 ךשמ יתרג יכ יל היוא

 : רדק ילהא םכעי יתנכש
 6 ישפנ הל הנכש תבר

 : שכולש אנוש שכע
 7 רבדא יכו כולש ינא

 ! המחלמל המה

 עפ. 1

 1 תולעמל ריש

 שכירהה לא יניע אשא

 : ירזע אובי ןיאמ

 קדוה' עמ ירזע
 : ץראו שימש השע
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 דודל תולעמה ריש 1

 יניע ומר אלו יבל הבג אל קדוהי

 : ינממ תואלפנבו תולדגב יתכלה אלו
 ישפנ יתממודו יתיוש אל כא 2

 : ישפג ילע למגב ומא ילע למגב
 ! לוע דעו התעמ קדוהי לא לארשי לחי | 3

 5 ב 6% אזז

 תולעמה ריש 1

 דודל קדוהי רוכז
 : ותונע לכ תא

 ;רוהיל עבשנ רשא 2

 6% 25 א

 : ןויצ יאנש לכ
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 6 תוגג ריצחכ ויהי
 : שבי ףלש תמדקש
 7 רצוק ופכ אלמ אלש
 ! רמעמ ונצחו
 8 שכירבעה ורמא אלו
 שככילא קדוהי תכרב

 : קדוהי שכשב שככתא ונכרב

66 0-0 

 1 תולעמה ריש

 : קדוהי ךותארק כיקמעממ
 2 ילוקב העמש ינדא

 ; ינונחת לוקל תובשק ךינזא הנייהה  בקעי ריבאל רדנ
 : : דמעי ימ ינדא הי רמשת תונוע שא יתיב להאב אבא שא 3

 4 : ארות ןעמל החילפה ךמע יכ ! יעוצ שרע לע הלעא שםא

 % - :יתלחוה ורבדלו ישפנ התוק ?דוהי יתיוק יניעל תנש ןתא א 4
 6 | !רקבל סכירמש רקבל םכירמשמ ינדאל ישפנ : המונת יפעפעל

 7 קרוהי לא לארשי לחי קדוהיל שכוקמ אצמא דע וש
 ; תודפ  ומע הברהו דפחה ;דוהי םע יכ ; בקעי ריבאל תונכשמ

 8 : ויתונוע לכמ לארשי תא הדפי אוהו התרפאב הונעמש הנה 6

 | צד 8 ך ₪ 2 5 60 10 א 4. |

 7. אלש -- אל רשא 650 11.  אלמ ופכ ₪ 40. | אלמ קזותוס ולמ סא
 224.  יפכ 117. - רצק 4, 19, 30, 38, 39, 80, 91,117, 2 200. 1. דודל תולעמה ריש , 222. ריש , 97,133, 238. | הוהיא 7

 אל , 80 -- אלו 141. | הבג -- רבג 71.
 ומר -- ומד ץג666₪5 97 -- ר טק. ז48 74. יניע%א 67. - אלו 2"

 --ו 439. תרולודגב 19: 35: 37: 35: 39, 43: 74.76 9
22% ,208,222 ,206 ,173 ,170 (148,156,166 ,118,131 ,117 ,100 

 240, 249, 251, 252, 253 -- ) , 155, 284 -- תלודגב
 תואלפנבו -- ב ;,74 --- תואלפבבו 76. = ינממ , 899 -- ונממ 4
 2. אול 141.  יתיוש יתממודו < 150. | יתוש 260 -- תיוש 1
 -- יתיויש 74,76, 206. | יתממדו 4,173, 176 -- יתממורו 7, 97 3

 10906 601 ; ץו0600ע 80. | ישפנ , 166 -- ישפנ ילע 5 8.7 יילמבו ש*

 -- לומגכ 1,419, 30 37: 39: 19: 40: 43: 73, 76, 80, 3, 10 , זז
15 760 14 ,137.142 ,111,133 ,121,125 ,118 

 170, 188, 201, 206, 226,240,216,220,22%, 50 259 270 ; קזנתס

 94,128. 139,141 -- 74:97.  ילע למגכ ומא \ 80. | למגב 2%-ר

 לומגכ 1, 2, 4, 19: 37: 38: 39: 40: 43: 73: 74: 76 22 75. סו,
6 ,85 ,148,156 ,118,121,126,128,111,112,117 ,117 

 170,176,188,201, 200,216, 226,220,22%, 50 259: 270 ; קז!םתוס

 כ ה מ כ בב
 2. לחי -- לא לחי 7.

 יניע ומר אלו פנג 0.

 לא לארשי , 19. | הוהי --הוהי לארשי ז 7.
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 1. רולעמה ריש א 24 ריש , 7. דודל תולעמה 210

 רוכז טק. 245. 9 -- ! \ 12 3, 17; 76; 93, 137, 141, 142, 206 9

 217, 20,222, 220 00:22, 250 680-" יייתפו 142.5 תנע 102

0 ,210 7 ,206 ,128,176 ,126 ,101,121 ,80 ,43 ,40 ;39 :20 

 255 ד- ותונוע 74: 93: 97. 133:145,148,156-- ותינע 73 --ותנוע
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 2. הוהיל 0.146 149 -- דודל הוהי 24.

 3. םבא 1%-- אםכא 245. | אובא 2,110, 41: 74.94, 2

 158, 17%, 217, 220, 245,664: קתותס 128. להאב -- להא לא אב

 20. 3 תי. ל ו קזנמוס 74, 7 ; 1סצל6 4 לע 0.

 םרע 43 147, 228, 268, 1289, 4. %

 4. שבא , 6. ןתא -- ןתי 240. | תונש ג, קונוס 133 --

 הנש 128,168 -- הניש קתוגס 38. ייניעל 43,678. - ייפעפעל

 4 המונת פונת 156 -- המונת ןיא 43 -- המונת אאא 4

 5. דע 73 -- םםא 97 -- ד 02. 40 80 -- אדע 4
 2015 גסט ססתו. 1681:טע 1(סזטענ 601. 2, 1 7.

 6. היתרפאב 24% -- התרפאכ 80. | הונאצמ -- ונ ת.ז 0

 -- הנאצמ האצמ גזק.  הדשב 38:30: 40, 41,003, 100, 1

 ז 25, 131,113,148, 153, 156, 166, 206, 208, 217, 222,240

 259 260, 270 ; קנותוס 97 -- הדש 226 -- יי טק. 14,

 (-0תותג . 6 66 ק עת (כסתט מ טז ; 27

 7. האבנ 4,320, 166 5% 219 -- + ויתנכשמל 2, 21%

%6,,,,,, , ,3,117,118( ,80 ;73 ,40 :39 :37 :30 

 208, 220, 211, 235, 242, 260, 206, 268, 270, 274 -- ויתונכשמ לא

 14% -- ויתבכשמל !סע6 192. | היוחתשנ קונוס 3. ודהל

 ונצחי 76 -- ונצחר 133 -- ונצחא 4 דמעמ 76 -- רימעמ 4.
 8. טסו. , 25%. | ורמאי 39. = םבירבועה 6 8
 218. | םככלא 2%9 -- םכבילע 1, 4, 17, 36, 43 85 21
2002 250 ,28,250 220,227 2 + 1 7 

 400. | ונכרבת 228 -- וכרב קונתס םבישב +

 א
 1. תולעמה ריש , 222. = ריש , 97,133,239. = םביקעממ זס,
 170 -- םכ ;268 -- םביקמעממ יתארק 76 -- מעממ 0.136 1

 -- םביקמעממ 255- הוהי -- ינדא

 2. ינדא -- םכיהלא וחי 39 -- ינודא 270, 284 -- הוה ;, 9
2409 ,226,245 ,145,224 ,142 ,128,133 :97 :93 :74 :43 :42 ,40 39 
 251,252 5 ילקב 30. | העהת 148,222,266. | ךנזא

2,,ָ ,93 :82 ,76 .74 :73 :41 :39 :36 :30 :17,190 
 ו 164, 173: 178, 206, 216, 210, 245, 20, 270 42

 288,601. | תובושק 1, 4, 17: 10: 37: 39: 43: 73, 74: 70: 92: 2
6 ,148.150,155 ,133,741 ,118,119 ,101,117 99 :97 
20 ,252 ,240 246% ,242 ,218 ,224 ,220 ,216 ,200 2 

 250,270, 678 -- \ , 263 -- תבושק 39, 40, 0. לוקל , 12.
 *ינונחת 132, 192 7-7 1 ;\ 5.

 4. םכא -- םבע 170. | תנוע 158,192-- תונוע 1. 4
 678. | רומשת 133,148,170,238,678:,15:131 --רמשאת 8

 --ר 44. הי ₪ 220. | ינדא --- ינדא: הוקי 2---הוהי 5, 0

,,ָ1,,ָ .5 :93 .74 :73 :43 :42 :40 ;39 :38 ,15 
6 210 ,206 ,20% ,204 ,108 ,178,192 ,164 ,166 52 .137 

 210, 222, 224, 226, 245, 249, 251, 2%1, 200, 200, 678. | דומעי

.678 ,133 :80 ,35:74 
 4. החילפה ,, 156 -- חילסה 43. | ארשת 1: 16, 37: 40: 73: 42

 76: 93: 97, 117, 199, 220, 245 -- ארית

 <. יתוק 285 -- המוק 76 -- יתיויק 678. = הוהי לא 3
 --ינדא 1%0. | תוק 43 -- התויק 117 -- התווק 222. | ושפנ 1.

 ורברל 43 -- וירבדלו 24% -- ךרבדלו 73,133.  יתלחה 2
 - יתלחות

 6. ינדאל . 80 -- ינדאל הוהיל 8 -- הוהיל 1, 2, 3; 40, 42, 1
 73: 74: 82. 2: 71 2, ,,,,ץ, 2

,224 ,217 ,216 ,206 ,198 ,192 ,172 ,170 ,166 ,164 ,160 ,166 

 20 25%, 259, 288, 6סו -- הוהי 48, 245, 678 -- ינודאל :.

 םבירמושמ 148, 156, 238, 678. | רקבל 1%-- רקובל 283, 678 --
 %ארקבל 1. םבירזנוש 35, 41, 74, 156, 238 -- םכירמשמ קזננתס

 4.12% --'.266. | רקבל םכירמש , 37. = רקובל 2? +
 7. רודפ ,

 8. תא . 38.74, 97,133:156.  לכמ -- לכמ לארשי הדפי אוהו

 פד. | ויתנוע 1: 3: 19, 31: 37: 39: 41: 67: 82: 59.
5 ,204 ,203 ,192 ,176 175 :155 ,150 ,141 :139 :137 ,140,141 
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 ! וננרי ןנר הידיפחו
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 דודל ןרק חימצא זכש 7
 ! יחישמל רנ יתכרע

 תשב שיבלא ויביוא 8

 ! ורזנ ץיצי וילעו

 ו

 דודל תולעמה ריש 1

 סע הפו בוט המ הנה
 : דחי כג שכיחא תבש

 שארה לע בוטה ןמשכ 2
 ןההא ןקו ןקוה לע דרי

 ! ויתודמ יפ לע דריש
 ןויצ יררה לע דריש ןומרח לטכ 3

 הברבה .תא הרוהי הוצ םכש יכ
 כקו דע שפיה

 כ אזו

 תולעמה ריש 1

 ;דוה! יהבע לכ קדוהי תא וכרב הנה
 !"תולילב הרוח תיבב .שבידמעה

 : קדוהי תא וכרבו שחק םככדי ואש
 ! ץראו שכימש השע ןויצמ קדוהי ךכרבי

 00% א 1. 285 ג

 ! רעי ידשב הונאצמ

 ויתונכשמל האובנ

 ! וילגר שכדהל הוחתשנ
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 ךתחונמל קדוהי המוק =
 : ךוע ןוראו התא

 9 .- קדצ ושבלי ךינהכ
 : וננרי  ךידיפחו

 10 הרבע .דוד רובעב

 ! ךחישמ ינפ בשת לא

 נ דודל קדוהי עבשנ
 הנממ בושי אל תמא

 ! ךל אסכל תישא ךנטב ירפמ
 12 יתירב ךינב ורמשי כא
 שכדמלא וז יתדעו
 דע ידע זכהינב כג
 : ךל אסכל ובשי

 13 ןוטב הרוהי רחב יכ
 ! ול בשומל הוא

 4 | דע ידע יתחונמ תאז
 :; היתוא יכ בשא הפ

 15 הראו רב תחיצ

 ! שכחל עיבשא הינויבא

 16 עשי שיבלא הינהכו

 צג פז תפס 10 א

 0 ול
60 

 יתיכרע 272. יחשמל 4.

 יביא 39 -- ויביא 1: 4, 19, 36, 37, 39, 40

8%,,, 137 ,125,171,122 ,97:121 :93:94 :73 
 102, 206, 208, 216, 217, 219, 220, 211, 215, 2%3 -- יביוא

 43 -- ויביואו 678. | תשוב 35; 74, 97, 133, 148, 6 246: 1.

 6% א 1.

 1. 2/3]ונב. 616. 130. ק8ת5 קז0606מ605 ;
 הורל 222 ריש 518 28 -- 2 דודל 4117 -- דיודל

 252. - הנה \ 19: 73:74 1- המ 4 כג \ 39. 4
 2. דרוי 19. 35: 39: 43: 73: 74: 80 ,,,,,0

 112: 155, 156, 106, 188, 208, 240, 28 -- דריה 21% ןקזה רה

 17. דרויש 10: 35: 18: 39: 73, 74: 80, 07, 117, 6
 176, 188, 220, 228, 240, 252 -- רריש 274. | לע 4"--ילע 4.
 יפ --ינפ זב3: קתוגגס 73: !סת6 74,97. - ויתדמפ 8%

2,, ,1 4 89 

.4 ,270 4 ,264 ,260 ,2%2 ,231 ,224 ,210 ,217 ,216 ,208 ,20% 

 3. ןמרח 4,150. - דרויש 10: 35: 38. 30, 43: 73: 74, 7
 118,128, 121,117, 156, 166,170,88,6) 245,252. ירה

 1485 --רה 9. ןויצ , 2 הוצ -- ה , 268 -- הויצ 6.

 כרבה (268-| \  םכויהו/ < ה שכלוע 2 ל

 0 אא אט,
 1. תולעמה ריש , 222. = ריש 25 35 -- , 97,133. | הי וכרב

 201. תא , 17, 76 -- עווגס ידבע ידבע -- ירבע +
 םכידמועה 235: 37: 43: 74: 97: 148, 150, 166 1. זריבב --,

 209.0 ב תולילב 34. הוחי 1182 , 7.
 2. םכבידי זנ 4210: 31: 25: 36: 37: 40, 41, 80.93, 04, 100, 7,
 118,ג1, 121,131: 145: 147,148, 155, 158, 166, 171, 1%

,274 ,271 ,2%2,2%3 ,225 ,224 ,220 ,210 ,216 ,206 ,201 ,192 

 1-רולעמה ריש

 28%, 288, 201,601, 664; קזותוס 128,82,12%,גְס 682. שדוקכ
: .7 ,1489 ,111 

 3. ןויצמ הוהי ךכרבי , 97. = הוהי , ז7 -- הוהי ןויצמ 4. | השוע

35: 35: 43: 74: 97: 137: 150,160, 04. 

 סאאאטצ.
 ז. קוו, ענק זגתף- קהזפ קז₪6606מ1 : 74,97,133. | הי וללה

 141 -- היוללה 74, 80, 99, 121,126, 139, 240, 259, 260, 270, 2,
 288 7, 001. הוהי םכש תא וללה הוהי ידבע > 14.

 וללה - - תא , 74. | םכש -- שכנע 80. | ידבע וללה ,-
 2. םכידמועש 1, 39, 38: 43; 74, 97, 125. 133.16. 4

 222, 240, 24%, 262, 679, 680. | !ריבב טק. 4. 141 -י ,-

 תרצחב תוב 3

 ץראו \ 7.

 ז 22 3: 17: 19: 35: 36: 37: 38: 40; 41, 42, 43: 73: 74. 75. 0,
 93: 97, 100, 118, 121, 125, 128, 11+ ָ,+ץָ,2

20 ,188 ,178 ,176 ,170 ,168 ,166 ,157 ,156 ,150,155 ,148 

,242 ,240 ,210 ,227 ,226 ,226% ,222 ,217,220 ,216 ,208 ,206 

.\ 271 ,270 ,266 ,264 ,260 ,251 :252 ,251 ,280 ,249 

 8. ךיתוחונמל 38, 74:97, 156 -- ךיתחונמל 4, 36. 37: 39

 76, 80, סְפ, 118.121,111,113,148,166,170,180 0 216. 2

 240, 240 ;: ןזומס זז -- ךתוחונמל לג -- ו , 168,206 5 4.

 ןרהאו סנס - ךיזוע 74. 97 -- ךזוע 19: 3593 2
 156, 252 -- ךזע 423,132, 148.

 9. ךנהכ 133. | קדצ ,147. - ךדיסחהו 39: 41: 43: 73: 74: 22
 132,156, 164.170,172, 210,222. | וננרי ןנר 40. 73: 74 9:7:

.1 ,142 :1232 

 10. דיוד 252 -- יד 2: ךדבע טופ 9.
 זז. אל 5 158 -- אלו 38 -- לא 3. -  בישי 6.

 ז2. יתירב תא 38, 29, 76, 156, 166, 206, 253 -- תירב .

 יתודעו 4, 17. 19: 30. 37: 18: 40, 41: 43: 73: 74, 5
9 ,200 ,205 ,20 ,166 ,156 ,155 ,150 ,148 ,144 ,142 ,132,141 

,1 270 ,264 ,260 ,22 ,2%2 ,240 ,24% ,211 ,224 ,220 ,210 ,216 

 272, 274, 275, 2ף1 ; קזומס ף4,139. ה -- הז 602. | םככדמלא

 2%%. | םבהנב 3% -- םבהינב תא 188 -- םככינב 80. | ידע --

 לק ו רבושי 1826. 7 ךל ,9-
 13. ם66 206 60. 266  יתירב - - םכא 6% 601. 12, 1ת 4

 הויא 73: 74: 76. 80, 93: 97: 133, 142, 220, 240, 245, 678 --- היא
 186.  ,בשמל 217. |

 14. שס. 25%. | תראז -- וז 80, ןוגתוס 12%. | יתחנמ 0
 222, .םישא התוא 8, 260 -- היתיוא 1, 2: 3, 4, 19: 29

47,+,:,::, 10 ,100 ,2( ,80 ,67 ;41 :38 :37 :20 

5 ,166,170,173,175 ,158,164 ,157 ,150,156 ,147 ,144 ,142 

,226 ,222 ,220 ,210 ,217 ,216 ,214 ,206 ,20% ,201 :188,192 

 227, 220, 2651, 252; 252, 250, 270, 284, 286, 678 ; קזנתוס 128--

 היתיויא 39: 93: 97: 245 -- התיויא 73, 74 -- הותיוא 148 -- התיוא

76 ,415 
 15. הדצ 19: 30: 36, 35, 39: 41, 43: 73: 74. 50, 80: 93, 5

.170,188 (166 ,158 ,119,121,128,111,113,148,151,156 

 208, 216, 217, 220, 224, 228, 24%, 2%2, 260,268,,260. | ךרבא ,

 17. היניבא ג -- הינובא 39, 80, 147, 216, 252, 6

 הינויבאו 37. 38: 40. 74: 97, 131. 145, 148, 16, 188 -- הנויבאו 2

 92.245. | העיבשא 35: 36: 43, 216, 274. | םבהל -- םםחל 4.
 16. הינהכ 36, 38: 43, 73, 80, 142, 156, 24% -- הינהובו

 240, 274 -- ךינהכו 97 -- ךנהחכ +4 שיבלא -- ושבלי 0.
 הידפחו 216; 235 -- הידיפהו 272 ---ךידיסחו 80, 97,133 ; (ס16 74.
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 6% % צב

 ירמאה ךלמ ןוחיסל /
 ןשבה ךלמ גועלו
 : ןענכ .תוכלממ לכלו

 הלחנ םשצרא ןתנו 12

 ! ומע לארשיל הלחנ
 םכלועל ךמש קדוהי 0

 !,רדז רדל ךרכז דול
 ןמע רוה ןידו יכ 14

 ! שכחנתי וידבע לעו

 בהזו ,ףסכ זכיוגה יבצע 1 <
 ! סכדא ידי השעו

 ורבדי אלו שכהל הפ 16

 ! וארי אלו שכהל םכיניע
 וניזא' אלו שכהל םכינזא 17

 ! םכהיפב חדור שי ןיא ףא
 סכהישע ויהי ששכהומכ 18

 ! סכחַּב חטב רשא לכ
 ץדוה' תא וכרב לארשי תיב 9

 !: קדוהי תא וכרב ןרהא תיב =
 קדוה'! תא וכרב יולה תיב 20

 ! ;רוהי תא וכרב ;דוהי יארי

 סכלשורי ןכש ןויצמ זדוהי ךורב 21

 א הי ךללה

 6% 06 25 ג שא.

 1 ;דוהי זכש תא וללה הי וללה
 ; קדוהי ידבע וללה
 2 קדוהי תיבב שכידמעש
 ! וניהלא תיב תורצחב
 3 ;רוהי בוט יכ הי וללה

 : ז(כיענ יכ ומשל ורמז

 4 הי ול רחב בקעי יכ

 : ותלגסל לארשי

 5 קרוהי לודג יכ יתעדי ינא יכ
 ; שכיהלא לכמ ונינדאו
 6 קדוהי ץפח רשא לכ
 ץראבו םכימשב השע

 | ! תומהת לכו זכימיב

 7 ץראה הצקמ זכיאשנ הלעמ
 השע רטמל סיקרב

 : ויתורצואמ חור אצומ
 8 זכירצמ ירוכב הכהש
 ! המהְב דע םכדאמ
 9 זכיתפמו תותא חלש
 םכירצמ יככותב
 ! וידבע לכבו הערפב

 10 סכיבר שכיוג הכהש
 ! םכימוצע שכיכלמ גרהו

 7 \ תר ו 0

2704 ,268 ,260 ,251 ,252 ,250 ,245 ,242 ,210 ,208 ,203 ,192 

 275, 0 7. םביתפומוו 172 39 25:21 1/1200 זול

,5 ,2 .118,119 
.14 ,680 ,670 ,664 ,283 ,251 ,249 ,245 ,240 :239 ;215 :231 ,224 

 םבירצמ יבכותב 188. יבכתב 37: 76, 100, 217, 281 ---כיכותב 1.

 הערפב -- הערפב המהב דעו םכדאמ 220 -- 1016 הערפבו 2

 וידבע מב

 10. םבימצע 76, 82,911 ץץ 4

 ני ןחיסל 4, 17: 43:73: 80: 93: 125, 139, 150, 168, 102, 6

 217, 220, 224,251, 268: קונמס 141 --',76- - ךלמ 51 4.

 *רומאה 30: 25: 38; 30; 73.142,1 0 תכלמזמ 1

 12. הלחנ 1"-- הלחנל 38, 76. 148,198, 680 ; קזועגס 1.
 הלחנ 2"-- ה 43. - לארשילנ 219 -- רשיל 4

 13. רודל 419: 30: 35: 37: 38: 39. 40: 73: 74: 76. 50 79
1004 ,164 ,106 ,155 ,150 ,142 :137 ,131,112 ,118,125 

4 ,259,272 ,2%3 ,245 ,240 ,224 ,222 ,210 ,217 ,216 ,208 ,188 

 679, 681.  רודו 1,19, 30, 35: 37: 38: 39: 40: 43:73: 0
,1 ,10 :127,150 1320 .131 1252 ,119 :97 932 

200 2020 20060 200 2240 .222 ,210 ,217 ,210 ,208 ,178,198 

.9 -- 274,081 
 14. הוהי--ינדא 131. מע תא 7-

 15. יבצע -- מצע 17. | ישעמ 102, 13, 106 ; 0766 4.

 16. אלו 17-- ו \ 30 39:74:80, 97; 133. 150,245. םבינע 6,

 268. | אלו 2,133 -- ו, 7 ואריי 166 -- וארו 6.
 17. אלו 74 ָָ-2 וניזאי -- וניזאי וארי 147 --

 ועמשי 24% -- םבהילגר ןושימי אלו םכהירי ןוחירי .אלו םכהל ףא ועמש*
 םכנורגב וגהי אלו ןוכלהי אלו 68. = ףא ,7-.

 18. םכהמכ 131,215 -- םבהחנכ ווהי 150, 10116 1

 תבהישוע 35: 36. 38: 42. 74, 80, 93, 97, 99,
 156, 166, 216, 220, 227, 240, 246, 240, 262,680, 681 ; קזותגס 2

 זל --ה . 39. לכו 2,317: 43.74.76: 7,117,141, 6%
 255,681 : תטמ6 680. חטוב 39: 74, 80, 7, 100, 118, 142, 4

,20 ,220 ,156,178 

 לע 9.

 10. ופהב =-ובהּב חב 1 47 -=-=יכרב 6. ןורהא 5.

 20. (20תן, 218 142 -- , 7. הוהי - - - יארי , 74.

 הוהי אי -בוןההא תיב 5%

 6טתג 135. 15-- 4

 8 :םכדא ידי השעמ | בהוו ףםכ םפחיבצע 4

 ! םפדא ידי השעמ | בהוו ףסכ שפיוגה יםפצע 21. 126, 15-

 ורבדי אלו םבהל הפ

 ורבדי אלו םבהל הפ 6

 2. היוללה 1, 31: 74 99,121, 125: 139, 240, 250, 260, 2709 59

 288, 6סו -- אהי וללה 245 -- הי 3.
 4. יכ ל18 76- רתלובסל דק סל ל סולל
-679 259 ,245 ,240 ,220 ,220 ,217 ,208 ,166 ,156 22 

 =. יכ 1%-- יכ תא הוחי שוטי אל יבילסה > ולרב שאו
 4, 89,100, 118, 125,131, 222, 251, 252 -- ונינודאו 5 289: 5
2 ,240 ,220 ,216 ,208 ,106,176 2 97 +74 :73 :42 

 259: ו 4, 283 -- וננודאו 10, 40, 76, 148, 227, 249, 680, 1.

 6. הוחי , 6 =בימשב | 2% ץראיבו 6.

 לבבו 17: 36: 39: 43: 73; 89 +,
 166, 198, 206, 216, 245, 249: 260, 664, 680 ; קעונתס 168 :
 0:6 41,82,110 : םטת6 74 -- לכא 97. תרומות 1 2

,+ 97 :93 .92 ,80 :74 .73 :43 :42 :41 :30 ,27 
,108 ,176,188 ,173 ,170 ,164,166 ,157 ,156 421599 ,132 

271 ,208 ,250 ,252 ,240 ,245 ,240 ,228 ,220 ,225 ,224 ,220 

 293, 679 -- תמוהת 4, 1 48, 206 -- ! , +

 7. םביאישנ 1: 3: 4 17, 19: 30: 35: 36: 37: 39, 39: 40, 41: 9
7,,,,,ָ, ,117 ,102 ,97 :93 :99 :76 :74 :73 

(210 ,217 ,206 ,206 ,20 .108 ,170,188 ,156 :155 ,145,148 ,142 
0 271 ,266 ,250 ,252 ,252 ,251 ,20 249 :245 ,215 ,224 ,222 ,220 
 664 67 680, 681 : קחומס 171, 4 יצקמ 274 -- הצקב 6.

 םביקרב -- שכ , 208. | אצומו 48, 40 -- איצוכ 1
 ויתרצאמ 1, 2, 4: 37: 30: 80; 82, 03, 125, 206, 208, 216, 217, 2
 211, 239: 242, 280; 279 -- !יתורצאמ 30: 73: 99: 133: 2

 164, 176, 178, 224, 251, 200, 204, 272, 274 -- !'תרצואמ 1 9
.4 , '-- 283 ,262 0 94,117,129,111,171,192 

 8. סו. , 4. | הכהש -- םכיוג הכהש 680. | "רכב 7%

 ן-בירשמ  םגפ 147. דעו 10170 1000000 390 10 ל 7

 93: 97:01, 117,118, ד25,1ב,133,142,147,155* 7
: 681 ,680 ,601 ,260 ,261 ,24% ,224 ,220 ,217 ,201 ,164 ,160 

 ןעגנתס 218 ; (סעז6 42,94,128. - (20תתתה. 8 6ז ) ז8ת[ק0

 8,9. םבירצמ - - (6) - - םבחאמ , 0,
 9. תרותוא 35. 38, 39: 41: 43: 74, 97 1 2

 148,155,156,173,188,222,215, 240,266, 271, 670, 680 ; קזנזמס

 42, 128 -- 7 רתוא 1, 2, 3. 17, 30, 21: 27.80, 822 00, 02,

 גוסס, 101, 102, 17,110, 120,141, 144, 79:,158,1654,108

 (?0 תב קהז8110 12/07. 115, 8

 ועמשי אלו םכהל םכינא 6 | !וארי אלו םבכהל םכיניע

 וניזאי אלו םכהל םכינזא 17 | + וארי"אלו שנהל םביניע

 : םכהב חטב רשא לכ םכהישע ויהי םכחומכ 8 : םכנורגב וגהי אל ובלהי אלו םבהילגר ןושימי אלו םכהידי 7 : ןוחירי אלו םכהל ףא / 20 11%, 6.

 ;: םכהב חטב רשא לב םכהישע ויהי םכהומכ 8 ; םבהיפב חור שי ןיא ףאה 7.
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 ₪7 7/7 בוט 'פ:חחוחיל: רדוה 1

 שכיהלאה יהלאל ודוה 2
 שכינדאה ינדאל ודוה 3
 ודבל תולדג תואלפנ השעל 4
 הנובתב שכימשה השעל 5
 זכימה לע ץראה עקורל 0

 זכילדג זכירוא השעל 7
 זכויב תלשממל שמשה תא 8
 הלילב תולשממל כיבכוכו חריה תא 9
 םכהירוכבב שכירצמ הכמל 10
 סככותמ לארשי אצויו 1

 היוטנ עורזבו הקזח דיב 12
 םכירזגל ףוס שי רזגל 13
 וכותב לארשי ריבעהו 14
 ףוס כיב וליחו הערפ רענו 15
 רבק בב רמע ףילקמל 16
 סכילדג םכיכלמ הכמל 7
 םכירידא םשכיכלמ גרהיו 8

 ירמאה ךלמ ןוחיסל 19
 ןשבה ךלמ גועלו 20

 הלחנל שצרא ןתנו 21

 | החבע לארשיל הלחנ 22
 ונל רכז ונלפשבש :

 ונירצמ ונקרפיו 24
 רשב לכל שחל ןתנ 8
 . םימשה לאל ודוה 26

 6% א ₪ וה 1 אז.

 ! ודפה זכלועל יכ | -

 :"ודסה םכלועל יכ

 ! ודסח םכלועל יכ

 ! ודפח .םלועל יכ
 ! ודסח כלועל יכ
 ! ודסח םכלועל יכ

 ! ודסח סכלועל יכ

 : והפחה שכלועל יכ
 ! ודפח זםכלועל יכ

 ! ודסח םכלועל יכ

 : ודפח סכלועל יכ
 ! דפ םכלועל יכ

 ?רלפה םפלועל יכ

 ! רדוד טבלועל יכ

 :הדפח ספלועל יכ

 !ףדפה םכלועל יּכ

 !רדפה םכלועל יּכ

 ! ודסח זםכלועל יכ

 :"רדסה םכלועל יּכ
 : ודפח זשכלועל יכ

 ! ודפח םכלועל יכ

 :ררפה םכלועל יכ

 : ודפח םכלועל יכ
 : ודפח םכלועל יכ
 : דם כלועל יב

 : ודפח םכלועל יכ

 שק ג תי ה ו כ 0 עץ יי

 260 -- םביבבוככנ 31 -- םכיבבוכו 270. = תלשממל 7
4 0 ,226 ,224 ,217 ,208 ,176 ,139 :133 :80,993 ,76 

 הלילב ,\ 142, 14% -- ה 6.

 10, סת. 80,222. | =בהירכבב 19,116 217: 224, 0

 253, 200, 4 ְי

 11. אש| 1.

.4 , 00% .12 

 היוטנה

 14. (20ת1. , 0.

 םכלועל יב -- םםלועלכ 1.

 עורזבו 55 15% -- ערזבו 39: 73, 92, 41

 רובל יג 7. 30: 255 375 42 45: 4. ו
. 97; 118, 126,125, 141,133, 0 6 7 

.1 ,680 ,250 ,252 .249 ,245 ,240 ,228 ,222 ,102 

 ףוס 4 43-
 15. סה,

 ביא -

 רעינו 30, 37. 5% 395 +4 42 76 93: 7.

 121,133:148,156, 216, 224, 227, 240, 245, 268, 680. | ןלחְו
 225- יהווה וו | תלסמ

 16. 00. ,118. < ךלמל 73 -- * \ 4: 302 38,739: 40 6
.4 2535 . 71 70 .97,117 

 17. הכמל -- הבפל 274. = יכלמ 4 םםילודנ 2. 3,

1% (93:97,117.118,12[1 4 76 ,74 ,73 :43 ,41 ,40 ,38 ,35 :30 

2220 (6 ,208 ,188 ,178 1706 ,166 ,196 ,159 ,142 ,133 ,131 

.1 ,680 ,23 ,2%2 ,240 ,245 ,240 ;239 :235 :224 

 18. 00. 31: 1 בורהיו 35: 74: 80 97, 4

 םכירידא -- םכימצע 76 -- םםילודג 4
 19. 0. 80. | ןחיסל 17, 40, 40 6

 217,235, 254, 268 --י.131.  ירומאה 35, 389.40 5

24 ,106222 

 20. (20תו. , 43, 80 4. בעלו 1

 21, 00. 170.  הלחנ 38.42, 73: 4 7 7
 156, 164, 166, 188 ; קתנוס 2

 22. ןדבע , 7.

 23. ונילפשבש 39, 73, 74,
 םבלעל 39- 'דסה 4

 24. וניקרפיו 37: 74, 76, 97. 133- = ונרצמפ

 25. ןתונ 3: 30: 35: 36: 37: 43: 73: 74.76, 80, 1
2202 ,216 ,170,176,188 156 ,155 :142 :133 

 270 ; קתנתס 4 םבלעל 9.

 26. שפלעל 9. 1הפסע 2(ג]ת. 136 68 47 (6א 1/!ם. 33, 1 )

 הליהת הואנ םבירשיל הוהיב םכיקידצ וננר 73, 1.

 21. ךורב -- ךורב ךוכרב 35. = ןויצמ -- ןויצמ לארשי יהלא 7.
 ןכוש 35: 37: 41: 43.74: 76: 80, 7, 118, 128,131,150, 156, 2
 208, 216, 220, 222, 224, 220, 210, 240, 268. | םבילשורי 4
 7: 117, 131: 255: 9. היוללה 73:74: 99:121, 1255 2

8% ,284,280 :279 :277 :275 :270 .259 

 4, (ב]ת. (סע1קפ. מ. קגעפ קזפ6606מ01 ; 4

 -- 97 ה ודה

 2. 001. 156. | יהלאל -- ינודאל 19. | םביהלאה -- םכינודאה
 40. | םבלועל -- םכ , 89. | ודפח םבלועל יכ -- חיל 'כ 6: 6

 65 גם 60 תת. 6

 2. ינדאל -- ינודאל יכ הוהיל גג -- ינודאל 4, 35: 43, 1
 220, 24%, 680, 681 -- יהלאל 40. | םםינדאה 1 72
 121, 112: 245: 13: 681 -- םכיהלאה 0. ודסח םבלועל יב -=-

 יח 'ל'כ 37ס : 6 6% ומ 41115 גט]טפ 141111 5.
 (| סת. 9007143. | השועל 30/08.37: 29. 42: 76 75
 118, 166,220, 222, 240, 245, 250, 680 ; קזותתס 4. תאלפנ 4

 ףָב. | תולודג 35: 37: 3%. 39: 43. 76 933 ,,,6
% ;259 :249 ,24% ,240 ,235 ,224 ,222 ,220 :210 ,216 1% 

 680, 681 -- תלודנ 73, 100, 252 -- ) , 0, תפל קס

 ף. השועל 30, 35: 37: 38: 43: 74: 76: 80: 97. 7%
 190, 156: 220, 240, 24%, 251. | םכימש 35. | הנותב 274--ו

 111. - םבלעל
 6. עקרל 1,2: 2נ 4 17, 19: 59 205 37: 39: 59 7, 73: 5 0

 ףְפ, ךסס, 101, 102, 117,110, 126,128, 130,139, 141,

2 5 ,164 ,158 ,157 ,155 ,150 ,149 

2 ,226 ,22% ,224 ,220 ,210 ,217 ,214 ,210 ,208 ,205 ,204 ,203 

-- 1' 100 ,272 ,271 ,270 ,268 ,266 ,204 ,200 ,250 :254 :253 :2%2 

 וקרל השעל 21.
 4 השועל 30:35: 37: 38: 42, 76.,43, 80 93:97, 9

 141, 111, 148, 150: 156, 220, 222, 240, 246, 21, 2%2 -- השועל

 8 74. | םכירא 82,128, 208, 226. | םבילודג 4, 10, 30. 25, 4

7,,,,ָ,, ,979 :01 80 .76 :74 :73 :43 :40 :29 
0 ,210 ,217 ,216 ,208 ,188 ,178 ,176 ,170 ,166 0% 

.14 ,253 ,20 ,245 :234 ,224 ,222 

 8. תאו 680. שמשה קצנתגס םםימשה
 29. םכויב -- םבויה 76-

 9. תאו 38, 73: 97: 113, 156 -- תאא 6. םביבככו 37, 0%

2 ,252 ,224 ,170 ,142 ,139 :133 :131 ;117 :93 :80 76% ;73 :42 

 ודוה פג 8

 תולשממל
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 ךשדק לכיה לא הוחתשא 2
 ךדסח לע ךמש תא הדואו
 תלדגה יכ ךתמא לעו

 : ךתרמא ךמש לכ לע
 יננעתו יתארק כויב 3

 ! זע ישפנב ינבהרח

 ץרא-יכלמ לכ ;דוהי ךודוי 4
 ! ךיפ ירמא ועמש יכ

 זרוהי יכרדב ורישיו 5
 :דוהי .דובכ .לודג ייפ |

 הארי לפשו ?דוהי סכר יכ 6

 ; עדיי קחרממ הובגו
 יניחת הרצ ברקב ךלא כא 7

 ךדי חלשת יביא ףא לע
 : ךנימי ינעישותו

 ידעב רמג! קדוהי 8

 שכלועל ךדפח קדוהי
 ; ףרת לא ךידי ישעמ

 אא 25 כ תי

 ז ונבשי שכש לבב תורחנ לע
 : ןויצ תא ונרכזב וניכב כג
 ! וניתורונכ ונילת הכותב םכיברע לע
 ריש ירבד וגיבוש ונולאש זכש יכ

 : זויצ רישמ ונל וריש החמש וניללותו

58 

 ₪ .:'רכנ תמדא לע ?רוהי ריש תאי דישנ ךיא

 : ינימי חכשת םכלשורי ןרכשא כא

 יכרכזא אל כא יכחל ינושל קבדת
 ! יתחמש שאר לע שכלשורי תא הלעא אל םא

6) ₪ 

 / זכלשורי כו' תא םכודא ינבל קדוהי רכז
 : הב דופיה דע ורע ורע םכירמאה

 2 הדנרשה לבב תב

 : ונל תלמגש ךלומג תא ךל שכלשיש ירשא
 9  !עלסה לא ךיללוע תא ץפנו זחאיש ירשא

 סם 5. *סא איט זז,

 1 דוחל

 יב .לכב .ךדוא
 : ךרמזא שכיהלא דגנ

 ₪ ז מיי וים זי

 1. דודל 58 38 -- \ 97; 131, 133, 222,218 -- חצנמל 6
 ךדוא -- םכיהלא ךדוא 148 -- הוהי ךדוא 118, 166,168, 224 ; תטתס
 145,217 -- תו4ז8. 408. הוהי 249. | יבל לכב לבב , 20

 םכיהלא \ 37 -- ₪02.145 74 -- הוהי 97. = ךרימזא 4

 2. היוחתשא זָגָג. | לכיה 55 73. | ךשדוק 37, 5 -- ךושדק
 113.'- הדאוונקפ. | ךמש"תא -- ךמשל גט

 ךמש ו 12 ךידפה לעו כ ךיתמא 16

 -- ךתימא 38, 29:43: 74117: 245- לע 2*--אלע 41.  ךתרמא ,
 118 -- ךתתרמא 4

 3. ינינעתו 6,117,131. | ינבהרת 5 פ9 --ינביהרת

8 ,97 ,04 ,82 ,50 ,76 :74 :73 :43 :41 :38 :37 :36 
,,,,, ,+ 

,2852 ,2%1 ,220,238 ,217 ,216 ,206 ,201 ,188 ,180 ,176 

 259: 270,286,664: קוגתס 42,141.  ישפנ קזנתס 142. זוע זס

.- ,218 ,166 ,156 ,148 ,121 ,80 :20 :25 
 4. ךודי 170,245. לכ -- לע 7.

 ץראה 224. ךיפ ירמא -- ךתרמא 1.
 5. ורשיו 275 --ושישיו 268 ---קז1תס ורישינו 38---דובכ ורישיו 6

 הוהימנ 73. - ילודג יכ טגפ 0 9:-\ "כ 49. . לובב 168 =--ההןבב
 6. יכ -- וכ 279. שכר , 201.  הוה' 35:74: 97. | ארי 5.

 הבגו 1.1719: 30, 11, 16: 40, 42; 43, 67: 92; 91: 94: 99, 0
,71 ,170 ,164,168 ,157 ,150 ,141,144 ,101,110 

,224 ,222 ,220 ,210 ,217 ,216 ,214 ,210 ,20% ,204 ,202 ,102 

,272 ,270 ,268 ,206 ,264 ,260 ,259 ,254 ,252 ,242 ,240 ,2289 
 275, 291; 664. | קחרממ , - עדי 4.

 7.=בא \ 245. "רצ ,ו256--- הרצ יתיב פס." יינייחת 5

,117 ,97,101 ,93 ,89 ,80 ,76 :74 :43:73 :49 :39 :35 :36 :30 
1% ,1589 ,156 ,148 ,147 :137 ,112 ,128 ,12% ,121 

,230 ,238 ,215 ,228 ,227 ,226 ,224 ,222 ,220 ,217 ,216 ,208 

 240, 2%0, 251, 252; 250, 268, 270, 286. | ףא לע [טק.186 128--
 לע ףא 72:74:80: 97: 133, 148, 180, 224, 253, 20,260 ; תוגש 4

 לע קנגתס לעו 131. - ףא \ 216. | יביוא 38.74, 80 6

 164, 166, 222, 218, 239, 240, 252 קזוזמס 3 -- ויביא קזננגס

 ךירי 25, 76, 80, 82, 128, 148, 172, 176: 252, 255, 250, 4.
 ךנימי 133 -- ךינימי 204, 272, +

 8. רומני 35: 43: 74: 80, )7, 121,131, 148, 218, 240 4.

 םבלועלא 43. | ישעמו ּוָגָג, 220-- השעמו 97 --השעמ 37: 5
 70: 03 94, 118, 121,127, 149, 156, 166, 179, 217 2458: [סע6

 2, ךדי 2: 35: 74: 93: 97: 118, 137, 156, 168, 170

.4 ,200 ,2%3 ,228 ,22% ,217 

 יבאלמ 170 -- .

 שאאאזא.

 ז. רומזמ דודל חצנממל , 4
 218. - .דודל רומזמ < 7.

 2 ₪0. 25%. יתערי ףְק. | יתבשי ז47. - ימיקו 0766 3

 -- יתמוקו 142 -- יתמקו 39- | תנב 76, ָ,52
 106, 222, 238, 250 --- קזוומס ז-רננוכ יעירל 4,76 -- יערל

 24%,.40,130,148. | קחרמ גס, 39: 93,100, 133, 164, 170,

 זחצנמל 515 38-- , 2
 הוהי , 4.

 6 א אא ז1,

 1. לע פ15 49 -- . 97,131-- 04 1. ונבשי - ו , 4.

 ןניבב .םכג 74:97, 133 = הוהי 74... םכבו 39, 76 32

 246. 5 וניבב -- ה \ 268. ' ונרכזב , 125 =- ןנורכווב 6

 -- ונירכזב 1, 37: 39: 49 43: 74: 93: 97: 137: 145: 155: 156 2
224, 226, 0. 

 2. =כיברע -- =כטדע 272: 5. .הבתב 272. = ניל \
 וניתרנכ 2,17: 28:99, 118,119,139, 141, 15%, 217,211, 235, 2

 268 -- וניתורנכ 1, 3: 31, 42: 67: 80; 92, 102, 17, 168,178, 12

42 ,272 ,271 ,270 ,266 ,264 ,254 ,227 ,22% ,224 ,214 ,210 ,204 

 275, 279: 284, 286, 291, 00 1, 659 -- וניתרונכ 4, 16. 40 2

 זסס,101, 17, 121,131,137, 170, 173,175,176, 188,206, 00

 220, 220, 228, 2%, 281 -- וניתורוניכ תא 74.97 -- וניתרוניב תא

 133 -- וניתורוניכ 93, 156 -- וניתרוניכ 39, 245 -- וניתרניכ 0.

 2. יכ ;251 --'כ אא 41. - םבש ,157. לאש 44
 166, 216 -- ונולואש 74, 97 -- ינולאש 37, 40, 80 -- ונלואש 4.

 וניבש 39 252 - ' ב 2, 41, 76, 02,118,128, 31, 70,210,

 ונללתו 4 -- וניללתו 38, 40, 235 -- ' \ 2, 41: 74 766
270 ,218 ,210 ,208 ,178 ,170 ,166 57 128,131 ,12% 

 .- ונללותו התו 89. - החמש ירבד 245. - וריש - 4
 ונל -- הוהיל 252. | רישמ , 145 -- רישמ שדח ריש

 4: ךא 2. רישנ -- שדח רישנ 7. ריש תרא -- רישמ

 245- זירא \ 29:73: 5, 2
 5. ךיחכשא 133 -- ך 73. | םכלשרי 291 -- םבילשורי 2

 76,133: 148 -- וניזמי קצ1נתגס 7.

 6. ינשל 40. | יכיחל 74.97.1331. | אל 1*-- בשא אל
 יכרכזא ונרכזא 180 -- ינרכזא קתותגס 80, 246 -- 'כ [0ק.14[. 130--

 כ 2% ₪ק.245 89 -- יכירכזא 117 -- ךרכזא 240 -- םכרכזא

 תרא - - םבא \ 142. | 8 בא 2", 39. | .םכא 2%-- םבא 'ב 24.
 זירא , 145.  םכילשורי 27: 432 74: 760 97, 133. 142, 148, 250.

 לע -- לע חכשת 37. ושאר +.

 7. רוכז 17.19: 35: 37, 38: 39: 41: 43: 73: 74, 70. 80 7
 100,108,118,ָבַג ורב,141,142, 148,150, 156, 166.

 188,216, 220; 224, 22%, 227, 2%2, 250; 4. ינבבל ותא 2

 2%%.  םכוי -- ו . 224. = םבילשור* 43: 76, 133, 148 -- אםבלשורי
 80. | םכירמואה 35: 43, 76, 80, 118, 133, 196, 259-- 2

 פד. ורע 2". 224--ודע !סת6 158. פיה 7:

 8. הדודשיה 17 -- הדדושה 255.  ירשא --י. 176. | םכלשיש
 -- םכ ₪גק. 46. 67 -- םכלשיש ימ 228. | ךלמנ 80,249 --ךילומג
 13 -- ךילמג 131 -- ך 43. | תלמנש -- תלמג רשא 7.

 ונל -- ונלע -

 9. וחאיש ימ 40. | תא , 39, 142, 238, 274 -- 215 131. | ךיללע
7,, ,119 ,100 ,2,,(0( ,80 ,82 ,80 ,37 ,11 ,2,3:17,30 

 ז44,155,157, 168, 178, 192, 208,210, 214, 222) 242, 24, 0%

,201 ,288'1 ,275 ,274 ,272 ,271 ,268 ,264 ,260 

 עלסה לא , 4. :



6% 1% 429 

 ףךממ ךישחי אל ךשח זכג 12

 ריא' כויכ הלילו
 ! הרואכ הכישחכ

 יתילכ תינק התא יכ 13
 : ימא ןטבב ינכסת

 יתילפנ תוארונ יכ לע ךדוא 14
 ךישעמ שיאלפנ
 ! דאמ תעדי ישפנו

 ךממ ימצע דחכנ אל 15
 רתסב יתישע רשא
 : ץרא תויתחתב יתמקר

 ךיניע ואר ימלג 16
 ובתכי שסלכ ךרפס לעו
 ! שכהב דחא אלו ורצי םימי

 לא ךיער ורקי המ ילו 17
 ; שפהישאר ומצע המ

 ןוברי לוחמ שכרפסא 18

 ! ךמע ידועו יתציקה

 עשר הולא לטקת כא 9
 ; ינמ ורופ זכימד ישנאו

 המזמל ךורמי רשא 20
 : ךירע אושל אושנ

 ו 6 0 אי

 -- ונביסת 170 -- ינבופת פק, זג6טז 76, 245 --ינבפת 4.

 ןטבמ 9. : :

 14. יתילפנ תוארונ = תוארונ יתאלפנ 43. = תוארנ 4. | יתלפנ
 99,117.131: 249 -- יתאלפנ יתישע 156 -- יתאלפנ 4: 46.

,1 97.100,133,137 :93 :73:74:79 
4 ,260 ,251,250 ,24% ,224 ,220 ,217 ,216 ,208 ,188,108 

 ךיתאלפנ 39 -- יתוילפנ קזגמס 128 -- יתאלפנ 25%.  ךשעמ 8
 -- הוהי ךישעמ 240. ' ישפנ 80. | תעד" 19: 35: 38: 4 6

2 ,166,188 ,166 ,150 ,131,148 ,97:99.119:121,12%,111 :93 

 228, 218,219, 240, 24%, 240, 262; !סע6 82,1ז7. - דאמ , 44

 .ימצע -- צ , 240. = ךממ , 3 1%. דחכנ , 252 -- רחבנ 7-
 -% יתישוע 117, 186 -- תשע 118,131, 226, 274 --

 ;רויחתב יתושע 4.  רתפב יתמקר < 39. = יתמקור 6
: ִּ 4 -- 208 ,198 

 16 בלב 122 של לעו =- ו ,7. ל

 74: 97:131,133,142,156, 24%. ורצו" 37, 39: 40. 74: 7
 117,121,142,155, 156,170, 210, 220; [066 128 -- ך קזותס ל

 131. | אלו -- ולו 38.659'ק+ | םכהמ קומס 133, 6 178 --

 ב טק. 4
 17. ורקי קונוס ודקי 80 -- ווק 7.

 123, 216, 6%0 2 -- ךיעיר ביע 4.

 1232, 1523, 166, 216, 24% -- המא 4.
 18. םכרפסא 80. | ןויברי 38, 40, 43, 74 76 +5

 156, 166, 224: קזנתס 39. | יתוציקה ז, 2, 3,17, 10, 10.3%,

,9 ,94 92 ,80 .74 .41 :42 :37 
,176,188,102,2 ,175 ,168,170 ,166 ,157 ,156 ;155 ,148 

2409 ,239 ,235 ,211 ,227 ,226 ,225 ,224 ,220 ,210 ,210 

 251, 252, 2%3, 250, 260, 268, 270, 271 4 ; קזומס 82, 117, 8

 -- יתוצקה 38, 40, 217 -- 'תצקה 4, 41, 706, - ידועו , 39 --

 ידעו 73, 80, 99,118, 131,133, 137, 178 -- ירועו 4

 19. לוטקת 1, 2: 35: 43, 74: 76. 92 93, +,
 166, 176, 178, 192, 217, 218, 240, 268, 270 ; (סעז6 82. - הולא

 פג 80 -- | 35, 201 --יהלא 24%. | אעשר 97. | ולוס , 220 -
 58 ף3 -- רפ 1477 -- ורס 49, 80, 203 -- רוס 3%. | ינמכ 1

 147, 180, 189, 226, 238 ; קזותתס 156 ; תטת6 224 -- 'נזנ 7.

 20. ךשא -- םכא 73:74: 97. | ךורימאי 29 -- ךורמאי 1, 36, 0

2 ,201 ,43:93.117,121,148,173,166,170,188,108 

 226, 228, 23%, 238, 240, 24%, 288, 602, 6%8, 659, 664 --ךךורמוי

 35: 142, 156, 222, 22% -- ךרמאי 41, 7. המיזמל 39: 73,

 93. 97, זו7נ 131, 133: 142,148, 0 1% 192, 224, 24%.  אשנ

 158. | ךרע 8, 602 -- ךידע 1, 37, 73, 10 ; קווגס 4, 130

 21. אלה 1, 23, 10. 30, 31, 35+ 36. 38, 39: 40. 41-43: 4
 76, 90, 82, 9ֶס, 93, 94, 99 106 ָ,,,

 םכלוכ 13

 ךיעיר 4, 97.21 -- '.

 המ 2%*-- המו 4. 35 7
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 6 ב ₪ 25

 1 רומזמ דודל חצנמל

 י+! עדתו ינתרקח קרוהי
 2 * ימוקו יתבש תעדי התא
 ! קוחרמ יערל התנב
 3 תירז יעברו יחרא

 | התנבסה .יכרד לבו

 4 ינושלב הלמ ןיא יכ
 | : הלכ תעדי ;דוהי ןה
 0 ינתרצ טכדקו רוחא
 : הכפכ ילע תשתו

 6 ינממ תעד היאלפ
 ! הל לכוא אל הבגשנ

 7 ךחורמ ךלא הנא

 ! חרבא ךינפמ הנאו

 8 . התא שש שימש קפא שא
 : ךנה לואש העיצאו

 9 רחש יפנכ אשא

 ! שי תירחאב הנכשא

 10 ינחנת ךדי שש םג
 : ךנימי ינזחאתו

 11 ינפושי ךשח ךא רמאו
 ! ינדעב רוא הלילו

 צה 1 ₪

 220, 224, 24%, 271 3 -- קוחרמל כ לל
 2. תריז < 33 -- התירז תש 50. 9 תנבסה ה

1 160 150 552,ָ,ָ,ָ1,- 97 :93 ,76 
.4 ,288 ,270 ,260 ;259 :255 :253 :245 :230 

 4. הלימ 73: 74: 97: 133: 245 : קוגומס 38 -- ,76. | ינשלב
 100, 131: 283 --' ןה -- ערי ןה 89 -- התא ןה +.

 יתעדי 35-  הלוכ 73: 74: 93: 97,133: 142, 148, 156 245 3 ונוס
 28 -- קונוס הל

 5. רחא +2 תשתו -- בשתו 7. הביפכ 11ְד, 216 --
 ךיפב 76,147: 651 -- הפכ 35 = 10766 הנפכ

 6. האלפ 36,43, 80,111,148, 173, 108 תוּגזָא. 224, 2%, 260--
 ה , 239 -- היאילפ 158, 208, 235, 252 -- האילפ 1,4,19. 10 5:
2+ .99 +97 :93 92 .76 73.74 ,49 :39 :2% :37 

,2285 ,227 ,220 ,222 ,220 :217,210 .210 ,156 

 246, 251, 208, 691, 659'ק - הואלפ 41. - בגשנ 268 -- הבגשנ)

 39. אל 58 43 -- אלו ינמ 148. | לכוא -- לכי 0.
 7. הנאו 73: 97, 133, 198, 201 -- אנא 121,156. | ךחורמ פ

 158 -- ו ג 17 -- ךוחרמ -

 8. קסא ץומס קפא 43. | םבימש לא גֶפ. | התאו 7.
 עיצאו 129 -- העיסאו קנננגס 4. הכנה 0.

 ף. יפנכ --' \ 268. | רחש -- ר , 268. | הנבשאו 39.73: 4
 97,147 -- הנבשאא 42 -- ה .43--קממס הבכשא 80.  תירחאב

 -- האב םבי -- םכימיה 76 -- שבימי 5.
 10. 00. 255. | םכג--- םםא 73 -- יִּכ תותס 30. | םכש \

 גב ל ג םונת 23. יוחא תו -כ 147 --ינתוא ה 2

 11. רמואו 35: 43: 73: 74, 97: 142, 148, 238, 240 -- . 45+
 ךאו 2:6. | ךשוח 35:74, 131, 24% -- ךפוש 7- ינופשי < 5
 --ו 12%. | הלילו 5 133.  ינירעב 43, 97, 133, 224--ינמחנת 8.

 12. ךשוח 35: 74: 97- ךשהי 39: 74: 97: 133, 141,142 ---

 קעוגס דיפחי 158. | ךוממ , 0. הלילו , 142 - 9

 וריאי קנס 156 -- ראאי 274. | הכשחכ 1, 2, 3, 10: 37: 9 19
59 ,,, ,100 ,99 :94 :93 :82 :76 :74 :73 :42 

2 ,, ,147,148 ,145 ,141 :139 ,131,133 ,128 

.225 ,224 ,222 ,220 ,217 ,216 ,208 ,20% ,204 ,192 ,188 :176,178 
52 ,2891 ,27% ,271 ,268 ,200 ,250 ,252 ,24% ,240 ,239 ,211 ,228 

 288, 291, 601, 602, 064 -- הכשחב 80, ץג06גז 7, 4
 13. התא -- ה 92. = תונק \ 529. יתוילכ ד, 2, 4, 17: 19: 9

22 .93.7 ,92 :74 .73 :43 ;42 :49 :39 :35% :37 :36 
219 ,217 ,216 ,178,188 ,176 ,166,170,173 ,150 ,148 ,141,142 

; 2 1 260 ,250 ,253 ,252 :246 ,1 ,228 ,226 ,224 ,222 ,220 

 קזווגס 82,128, 130 ; 10116 67 -- תוילכ 76 -- יתולכ 166 -- םכתוילכ

 עומס 131 -- יתוילב 255. - ינכופת 10, 36: 38. 74. 93. 99 3

 112, 156, 166, 172, 238, 242, 2ף1 -- ינככסת 39 -- יניכסת 5%
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 ! ימעפ תוחדל ובשח רשא
 שילבחו יל חפ םכיאג ונמט 6

 לגעמ דיל תשר ושרפ
 יל ותש טכישקמ

 התא ילא ;דוהיל יתרמא 7
 ! ינונחת לוק קדוהי הניזאה

 יתעושי זע ינדא קדוהי 8

 ! קשנ זכויב ישארל התוכס

 עשר ייואמ ?ץדוהי ןתת לא 9
 : הלס ומורי קפת לא וממז

 ! ומוסבי ומיתפש למע יבסמ שאר 10

 שאב םילחג םשכהילע וטימי 11
 ! ומוקי לב תורמהמב סכלפי

 ץראב וכי לב ןושל שיא 12

 ! תפחדמל ונדוצי ער סמח שיא

 קרוהי השעי יכ תעדי 13
 : םכיניבא טפשמ ינע ןיד

 ךמשל ודוי כיקידצ ךא 14
 : ךינפ תא כירשי ובשי

 : הלס

 40 6% ב שק 5

 21 אנשא קדוהי ךיאנשמ אולה
 : טטוקתא ךיממוקתבו
 22 וכיתאנש האנש תילכה
 ; יל .ויה כיביואל
 23 יבבל עדו לא ינרקח
 : יפערש עדו יננחב
 24 3 בצע ךרד עשכא הארו
 : זכלוע ךרדב ינחנו

8 

 1 : דודל רומזמ חצנמל

 2 ער סכדאמ קדוהי ינצלח
 -) ; ינרצנת סכיסמח שיאמ
 2 בלב תוער ובשח רשא
 + תומחלמ ורוגי שםוי לכ
 4 שחנ ומכ זכנושל וננש
 : הלס ומיתפש תחת בושכע תמח
 5 עשר ידימ זדוהי ינרמש
 ינרצנת סיפמה שיאמ

 ץ ב תה ז ₪ תיא סיני 1 0 א

1 1 ,102 ,100 ,94 .89 ,82 :72 :42 :26 :31 :20 

7%" ,150 :144 ,142 ,141 139 ,137 

25 0 ,210 ,217 ,216 ,214 ,210 ,208 ,204 ,207 ,178,192 

 240, 242, 24%: 20, 2%2, 2ף0, 260, 204, 208, 70, 271

 275: 283, 291 -- ה \ 19: 35: 38, 80,1ֶל, 166 -- 'תוכס 4.
 9. יואמ 1, 2, 30, 37, 100, 110,139, 156, 180, 268 ---ייוואמ 1%

 240, 260 -- יוואמ 38, 97: 147 ; קנגתמס 245 : 06 74. | ומרי 4,
 117,137, 166, 216 -- מירי 46

 16. יהי 252 6 5 40: 43: 73: 2 7% 923: 97: 117, 29

0% ,249 ,208,240 ,176,102 ,170 ,158 ,147 :142 ,122 ,111 

 259: קזומס 82,156 -- ויביפמ 39 -- תביפמ 224 -- ובסמ

 164, 225,271 4: תגתס 201 --' (טק.140 120 --!סע6 בבסמ 15

 למע -- מ , 76. | ומתפש 41,89. ומסכי זו 2. 4. 19. 346 48
12 21 ,101 ,100 ,0 ,3( ,82 ,80 76 .19 

2 ;210,220 ,216 ,208 ,108 .168,172 ,156 :148,157 ,137,142 

 224, 220, 218, 240, 253, 2%5, 250, 260, 270, 664 -- ומיסבי 9
1 ,24% ,228 ,227 ,27 ,210 ,178,192 ,141 :131:133 ,97 :74 

 271 4, 286, 659 'ק : קזנתוס 117, 147 -- קזו₪ס ומויקכי 3.

 זנ. וטמי 19, 41, 80,117, 128,137, 198, 217, 210, 224, %

 240, 255, 260 -- וטומי 1, 35: 36: 37:73: 74: 76: 93: 97. 5%
 131,132, 142:148,156, 170, זֶקָג, 180, 192, 220

 251, 252, 250: 268,271 4,274,659'ק: קנומס 42,145, 147, 1.
 םכהילע -- םכ 43. = םכליפי 1 4 17. 35: 36: 3% 30. 40, 41:

42 2 ;137 ,133 ,111 ,12% ,121 ,110 ,101 :94 :93 :80 :76 :72 

0 ,217,219 ,208,216 ,201 ,102 ,188 ,172 ,166 ,164 ,148,156 

 226, 220, 228,240, 24%, 252, 250, 264, 266, 272, 274, 27%, 2ְס,

 282 284, 285, 286, 201, 1'300, 659, תורמהב 80--ו,

 73: 74: 97: 117: 133, 216 -- תורומהמב 36, 38, 30, 40

 131, 142, 156,170 217, 224, 218, 219 ; קזותס 128 -- תרומהמב

 219 -- תומרהמב 147 -- תורוהמב 15% -- תומהבב 4 --- תורמהמב
 25% -- תורימהמב 271 4. לב קמתוס לכ 24%. | ומקי 9, 1

 150,166, 208, 216 -- םבליפי ןומוקי 5.

 12. סמח , 80. ער , 43,217. ונידוצי 76,113, 267 -- ונירוצי

 97 -- ונרוצי 264 -- ונחדי 9- רופחדמל 1, 2, 2: 35: 7%

,99 :97 ,94 ,93 ,82 ,80 .76 .74 :73 ,67 ,42 ,41 ,40 :19 :38 
 110,121,125,128, בד, 33.17. 6%

 170, 172,173,175,178,188, 20ָג, 204, 20%, 208, 214,217, 10

4 ,251 ,2%1,2%2 ,240 ,245 ,242 ,240 ,239 ,218 ,22% ,224 ,220 
 255: 259, 260, 266, 270, 664 ; קענתס 7.

 13. יתעדי 4.17.19: 35: 36: 37: 38, 39:40. 30 7

27 ,,,,, ,+ 1 

,4 271 ,270 ;255% ,2%2 ,230 ,228 ,227 ,22% ,222 ,220 ,210 

 274, 275: 279: 284, 286, 288, 650 ₪ ק", 664 : קזננתס 30. 42, 2

 139,173: תגמ6ש 224. | השעי -- ידי 43.  שםפשמו 80

 664. | םכינויבא 1, 2, 4.17: 10: 30, 35: 36. 37, 38. 29. 1,
 42: 43: 73: 76, 80, 92, )3; 9, זסס, 101,117 1 ולו

2 170 ,158,166 ,157 ,154,156 ,137,139,142,148 :131:132 

2 216 214 20810 ,20% ,102 ,188 ,176,178 ,175 

 1,7. 2 דד, 10,000 ל
 176 ו 2 208, 210, 216, 217,220, 222,221, 240

 2%1: 259: 260, 264, 270, 271: 272, 274, 275, 283, 280. | ךאנשמ
 131,148,170 -- 1 הוהי , 40, 76,220. | אנשא , 274 --
 אאנשא 1. - ךממקתבו 86, 133 -- ךיממקתבו 4.93: 99: 119 5
 --י.2,35.43,128,118,156,170,176, 216, 222 -- ךיממוקתמבו

 29; 97 -- ךיממקתמבו 3 -- ךיממוקתמו 11, קצנתס

 טטקתא 99,133: 235: 253. 0- |
 22. רילכת -- תר 1" קס כ גז.  םכיביואל םביתאנש ₪

 ץכיתיאנש םכיביאל 133. | םכתאנש 4 -- םביתיאנש 74 7
 ךיתאנש 8 םביביאל 1, 2, 3, 17, 10:30, 36: 37, 38: 29: 40 1:
7,, ,101 ,99 :94 :93 :89 ;82 ,72 79 :42 
,1 1 ,+ ,12 

,202605270 :259 :245 :235 ,22% ,222 ,220 

-1 ,1 288 

 23. ינירקח 133 -- ינרקח 2 קזותס 246. - לא , 80. | יננחב

 קזמותס 80. יפערס 37.38.39: 3.
 109, 201, 225, 226, 5. 601, 602 ; םטמס 26 -- ש טק. 9

 -- ופערש 133.
 24. הארו -- עדו 251. | בצע \ 224 -- בצוע , 1,771
 216, 238%, 240 -- בצוע םכא 6. יב -- יכ 74, קצונתמס 80, טץ1-

 4600ז 97. = ינחניו 76. = ךרדב -- חראב 157 -- דע קגחס 6

 ן. 0. 222. | חצנמל 0 38 -- ,97,131,238. | רמומ 4.
 2. יניצלח 133,224;74,97,131. | הוהי , 142 -- הוהי דואמ 7
 -- הוחי דאמ 156. = שיאמו 43,245 תטת6 224. | ינרצנ 188 -
 ינרצת 74,133, 259 - ינירצנת 224--ירצנת קזותוס 128 ---ינלצת -
 4. סת. , 148. | ארשא 144.  ובשח , 157. | תוער , 245 --
 ₪26 74--ער 97,133.  לכב 141 --לכא 42. םביה 7%

 145, 245, 14 תמחלמ 9.
 4. 0 , ונינש 132, 10176 74,997 -- 'יננש 4
 םכנשל 283;39,259. - בושכע --ב , 11. | ומתפש .
 ף. 60תו. 148. | ינירמש 39, 224, 1. רוב מ מ
 14% --ידינ 131. | ינרצת 73.74, 133 --ינירצנת 131,224 --ת 4

 188. - ובשח -- בלב תוער ובשח 76. | תחדל 9. | ימעפ --
 ימעפ בלב תוער 245 -- ''מעפ 73,97,133 -- א'מעפ 74.

 6. יל צג06וטז ול 74. | םכילבח 37 -- 2, 268.  ושרפ --ו ,

 269. תשר , 38. | ידיל וגז -- דיל ילגרל 238. | םבישקמ לגעמ
 ₪ לגעונ םבישקומ 8 =כישלומ צל 2 10052 50,
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 ! הלפת הרעמב ותויהב דודל ליכשמ 1
 קעזא קדוהי לא ילוק 2

 : ןנחתא קדוהי לא ילוק
 יחיש וינפל ךפשא 2

 : דיגא וינפל יתרצ
 יחור ילע ףטעתהב 4

 יתביתנ תעדי התאו
 ךלהא וז חראב
 ! יל חפ ונמט

 הארו ןימי טיבה 5
 ריכמ יל ןיאו

 ינממ סונמ דבא
 : ישפנל שרוד ןיא

 קדוהי ךילא יתקעז 6
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 0 יל ושקי חפ ידימ ינרמש
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 לכבו (סעו6 131 -- לכו ץ1660₪ע 37,150. | םכחלא -- םכ , 268 -

 שכהלא קעגמס ז31. םכהימענמב , 89 -- 93117 -- 147 . 
 םכ , 3%, 268 -- םבהימיענמב 48 -- םכהימענמל 7.
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 יחור התלכ ;דוהי יננע רהמ 7

 ינממ ךינפ רתסת לא

 ; רוב ידרי סכע יתלשמנו
 ךדפח רקבב ינעימשה 8

 יתחטב ךב יכ
 ךלא וז ךרד ינעידוה
 + ישפנ יתאשנ ךילא יכ

 קדוהי יביאמ ינליצה ְס
 ! יתיסכ ךילא

 ךנוצר תושעל ינדמל 10
 יהולא התא יכ

 : רושימ ץראב ינחנת הבוט ךחור
 יניחת קדוהי ךמש ןעמל 11

 ; ישפנ הרצמ איצות ךתקדצב

 יביא תומצת ךדסחבו 12

 ישפנ יררצ לכ תדבאהו

 ! ךדבע ינא יכ

 7 212 2 5 ג תי
 1 דודל רומזמ
 ==. ההחי ההדחה ה-7

 יתלפת עמש ;דוהי

 ינונחת לא הניזאה
 : ךתקדצב יננע ךהנמאב
 2 ךדבע תא טפשמב אובת לאו
 ! יח לכ ךינפל קדצי אל יכ
 3 ישפנ ביוא ףדר יכ
 יתיח ץראל אכד
 : וכלוע יתמכ טכיכשחמב ינבישוה
 4 יכותב יחור ילע ףטעתתו
 : יבל שמותשי
 4 זכדקמ םכימי יתרכז
 ךלעפ לכב יתיגה
 ! חחושא ךידי השעמב
 6 ךילא ידי יתשרפ
 : הלפ | ךל הפיע ץראכ ישפנ

 צב תרז ₪ םיש יי ו נמ
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 6% זטו 3

 : פנ יב דימ
 אוש רבד םשהיפ רשא 8

 ! רקש ןימי םסנימיו
 ךל הרישא שדח .ריש שכיהלא 9

 ! ךל הרמזא רושע לבנב
 סכיכלמל העושת ןתונה 10

 : הער .ברחמ ודבע .דוד תא הצופה
 " רבג ,ינב .דימ .ינליצהו ינשט 11

 אוש רבד םשכהיפ רשא
 : רקש ןימי םנימיו

 וכהירוענב סכילדגמ ספיעטנכ וננב רשא | 2
 : לכיה תינבת תובטחמ תיוזכ וניתונב

 ןז לא ןזמ סביקיפמ זםיאלמ וניוזמ 13

 ! וניתוצוחב תובברמ תופילאמ וננואצ
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 2 יתדוצמו ידסח
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 יתיסח ובו ינגמ

 ! יתחה ימע דדרה
 3 והעדתו םכדא המ ;דוהי

 : והבשחתו שונא ןב =
 4 המד לבהל םכדא
 : רבוע לצכ וימי
 5 דרתו ךימש טה ;דוהי
 ! ונשעיו םכירהב עג
 6 עכציפתו קרב קורב
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 דודל הלהת 1

 - -  -  ךלמה יהולא ךממורא
 ףךפחפא  שכו' לכב 2

 דאמ ללהמו ?דוה' לודג 2
 ךישעמ חבשי רודל רוד 4
 וה הובפילדחה <- 5
 ורמאי ךיתוארונ זוזעו 6
 ועיבי ךבוט בר רכז 7
 קדוהי לכוחרו ןונה 8
 לכל ;קרוהי בוט 9
 ךישעמ לכ קדוהי ךודוי 10
 ורמאי ךתוכלמ דובכ 7
 ויתרובג שכדאה ינבל עידוהל 12
 זכימלע לכ תוכלמ ךתוכלמ 13

 זכילפנה לכל ;דוה' ךמוס 14
 ורבשי ךילא לכ יניע 1 5
 ךדי תא חתופ 16
 ויכרד לכב קדוהי קידצ 17
 ויארק לכל קדוהי בורק 8
 השעי ויארי ןוצר 19
 ויבהא לכ תא קדוהי רמוש 20
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 ! דעו שכלועל ךמש הללהאו
 : רקח ןיא ותלדגלו
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 ! ורבדי ךתרובגו
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 : ותעב שכלכא תא שכהל ןתונ התאו
 : ןוצר יח לכל עיבשמו
 ! וישעמ לכב דיסחו
 ; תמאב והארקי רשא לכל
 : סכעישויו עמשי שכתעוש תאו
 : דימשי שכיעשרה לכ תאו

 ! דעו זכלועל ושדק שש רשב לכ ךרביו
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 שירג תא רמש ;דוהי 9

 25 ;ק א.

 : קדוהי תא ישפנ יללה הי וללה

 ו

 2 ייחב קדוה! הללהא דדועי הנמלאו כות'
 = :ידועב יהלאל הרמזא : תועי זכיעשר ךרדו

 3 שכדא ןבב סכיבידנב. וחטבה לא עכלועל קדוהי ךלמי 10
 ! העושת ול ןיאש : הי וללה | רדו רחל ןויצ ךיהלא

 4 ותמדאל בשי וחור אצת
 : ויתנתשע ודבא אוהה םויב ע5-

 5 ורזעב בקעי לאש ירשא וניהלא הרמז בוט יכ הי וללה 1
 ! ויהלא קדוהי לע ורבש ; הלהת הואנ זכיענ יב

 6 ץראו שימש השע ;דוה' שכלשורי הנוב 2
 שכב רשא לכ תאו שיה תא ! סנכי לארשי יחדנ

 :; שכלועל תמא רמשה בל ירובשל אפורה 5
 7 טכיקושעל טפשמ השע ! סשכתובצעל שבחמו

 זכיבערל כחל ןתנ זכיבכוכל רפסמ הנומ 4
 ; שכירופא ריתמ זדוהי : ארקי תומש שלכל

 8 םכירוע חקפ ;דוהי חכ ברו ונינדא לודג 5
 זכיפופכ ףקז קדוהי : רפסמ ןיא ותנובתל

 ! שכיקידצ בהא ;דוהי קדוהי שכיונע דדועמ 6

 הרתה עת[ ₪ 1 ים 0 לי 2
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 591: 601, 613,642. | יננואצמי 5% 172,192, 1

 206, 20ֶק, 220, 250, 251, 202, 250, 142, 404, 418, 431: 4

5 5625 ,558 :556 :541 ,538 ,530 ,528 :519 :512 :497 :495 :475 
 591, 601, 613, 642 -- ינואצמי קזז מס 4

 29. תחת פממס תחכ 118. ואנש --וננש

 201 תארייו 6. הוהי = ידש 4.

 ידי

 תער -- הניב
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 ךבלב המכח אובח יכ 10

 ךילע רמשת המזמ גז
 עַר ךררט ךל'צהל 2
 רשי תוחרא שיבעה 3
 ער תושעל שםיחמשה 4
 שכישקע שהיתחרא רשא 5
 הרז השאמ ךליצהל 16

 הירוענ ףולא תבעה | גל
 התיב תומ לא החש יכ 8
 ןובושי אל היאב לכ 9
 םכיבומ הרהב :ףלת עמלה "כס
 ץרא ונכשי םכירשי יכ | 1
 ותרכי ץראמ םכיעשרו 2

11 

 חכשת לא יתרות ינב

 תונשו זסכימ' ךרא יכ

 ךבזעי לא תמאו דפח

 בוט לכשו ןח אצמו

 ךבל .לכב/ >דוהי לא השב
 גהער הכרה לכב
 ךיניעב שככח יהת לא

 ךרשל יהת תואפר

 ךנוהמ קדוהי תא דבכ .
 עבש ךימסא ואלמיו 10

 םאסת לא מב הוה רשומ | 18
 חיכוי הוהי בהא' רשא תא יכ 12

 סס רז 9-5 ₪ ₪ =

 15 ס א.

 22. ןותרכי 188. = םבידגבו 3, 30. 44, 76. 82, 80, 5, 6
2 (2%2 ,240 ,227,211 ,22% ,210 ,188,192 ,176 ,17 ,166,170 

 259, 260 -ר)ב (טק.4 14

 1. לא 15
 =- רצנ 229 תג.

 2. ךרוא 100,

8% 
 3. ךובועי 70 92: 95: 99 1% 17 1% 220 2213 קזוזתס 11

 םכירשק 188 -- םכ טק.ז3 98. | ךיתורגרנ 25 4, 42 +7

42 125,130 2 ,101,102 ,100 :99 ;98 :95 ,93 ,92 :80 

,4 :253 ,280 :219 6 207,210 ,176,178 ,17% ,168 ,157 ,150 

 259, 200, 204, 206, 273, 277, 288 '1, ס1'0. -

 4. ןח -- רפחו ןח 76. | םםיהלא שא 10. \
 5. הוהי לא --הוהיב 117,153, 188: םטתס 1.
 76. | ךתנב 260. | ןעשת -- הוהי לא ןעשת .

 6. ךכרד 98 -- היכרד קוגומס 128 -- הכרד (ס6 12%. | והעד ,

 76. | ךיתוחרא 74, 89.98, 99,118,125, 128,170,176,192, 4
 239: 253:2593 קנווס 139 -- ךיתחרוא 44.

 7. ךיניעב , 76 --ךיניעב הברה 117 -- ךינעב

 17. רסו 4, 30. 74+, 9-

 6% ךרושל 2176 -- ךדשל םזותוס 15% -- (ס:6 ירשל 5.

 יוקישו 4.95, 227, 245. | ךיתמצעל 1, 2, 17, 30, 76, 82, 93, 04, 9
 1סז,130, 137,150, 155,164, 166, 172, 173, % 192, 7,

 210, 227, 235; 242, 245, 249, 2%3, 259 --ת קזותוס ך 5

 < וצי 100,122,188 ; קוס 139 -- רוצת 66

 כוח ג ופיפי 30, 94, 283 -- ופסוי -

 הוהי -- םכיהלא

 תא

 9. ךינוחמ 226. | תישארמ 226. לכ ,1,92,100. | ךיתאובת
 4, 74: 92, 118, 207 -- ךיתאבת 8.

 זס. ךימסא לכ 4 -- ם ₪. 6 98.  עבש 6:0 100. | שריתו
(207,227,410 ,164,176 ,150 ,144 ,110 ,117 ,98 ,94 :93 ;82 ,30 ,4 

 245:249:251, 253. | ךבקי 3- וצורפי 76, 89. 95: 99;

 1237, 170, 224, 239, 240 -- \צרפי ורצני +.

 11. ץוקת 17: 44,465, 42 76 92,993, 10072 7 119, %%

10 ,228 ,226 ,224 ,207 ,188 ,176 ,172 ,137,141,150,158,150 

 240, 246,281 ג קזוהס 4,882,128. ותחכתב 1, 40, 8,178, 6

 -- ח עזות ת 76 -- יתחכותב 4.

 12. חרא 7 בהאי -- בהאי בהי 4.
 ןב == ןנב 3-

 חכוי 4

 כ א סל :ם ותופו

 : סכעני ךשפנל תעדו
 ! הכרצנת הנובת
 ! תוכפהת רבדמ שיאמ

 ; ךשח יכרדב תכלל
 ! ער תוכפהתב וליגי

 : שסתולגעמב שכיזולנו
 :; הקילחה הירמא הירכנמ

 ! החכש היהלא תירב תאו
 ! היתלגעמ סכיאפר לאו

 : סייח תוחרא וגישי אלו

 : רמשת זכיקידצ תוחראו

 : הב ורתו' םימימתו

 ! הנממ וחפי םבידגובו

₪. 1% 

 : ךבל רצי יתוצמו
 : ךל ופיפוי זםולשו כייח
 < - -  ךיתרגרג .לע שכרשק

 ! סכדאו זכיהלא יניעב

 : ןעשת לא ךתניב לאו
 : ךיתחרא רשיי אוהו
 ! ערמ רוסו קדוהי תא ארי

 : ךיתומצעל יוקשו
 ! ךתאובת לכ תישארמו

 ! וצרפי ךיבקי שוריתו

 ! ותחכותב ץקת לאו

 ; הצרי ןב תא באכו

 ! ךבל חול לע זכבתכ

 צל 42 2 1 ₪

,170,172,188,102,224 ,8,164,166 ,155 :117 :12% ,110 

 239,240, 259. ךבבלב 245. ךשפנ 74. | םכענו 4.
 זז. המיזמ 4, 89, 95, 117, 245. | רומשת 4 הכרצנת ==

 כ ; 4 -- אאאצנת 1:7 -- הנרצנת 44,224: קמחס 95 --כ קי

 146. 82 -- ךרצנת
 12. ךלצהל 98. | ךרדמ , 207 -% תכפהת 1 2

 102,176, 192: 24% -- תוכופהת 4, 17, 46, 92, 95, 117,

 155, 170, 188, 224, 226, 240, 21, 252, 260 -- תכופהת +.

 13. םביבזועה 46, 95, 100, 24% -- םביבועה 0. זרחרא 1

 4, 10, 76: 93: 95: 188, 245,260. | רשו' 4, 46, 76, 95 %

 110, 137,150,172. 188, 231, 245,240; 21,252 : קזנתס 1.

 :בההב =-- ךההב 17 ךשוח 5%-

 14. זרובפהת 74 -- | ; 30 93, 102, 24% -- זרובופהתב 4, 6

 וזול, ד18, 12%, 130, 150, 155, 172, 224, 262 -- [רכופהתב 7,

-1 ,188 

 ז5. םכהתחרא 0 -- םבהיתוחרוא 4 -- םכהיתוחרא 46, 99 4
 100, ז17,118,122,164, 170,176, 102,240, 264 קצותס 1

 םכיולנו 74: 92: 93: 95: 99: 122 72 1% 192: 245, 2492

 280, 22,277. םכתלגעמב 1, 17, 20, 74, 2, 92: 93: 94: 52

 99, ז17, 122, 139, 141, 1640 168, 178, 207, 211, 215, 245: 99
 2ף%0, 2%2, 270 -- =ב ג19-

 16. הרז -- ר 0ק.146 122 -- הער 250, +

 הירכנמו 40, 250 -- הירבנמ 44. | רמאת הירמא 4.
 ק קזומס כ

 17. זרבזועה 1: 4 46, 74, 95, 100, 117 -- ראבזועה
 תירב , 6. היהולא 4

 18. החש -- ה 06 ק ז:7ְ. | היתולגעמ 4, 31, 46
2590 ,261 ,240 ,173 ,170 ,150 42 ,118,128 2 .99 ,92 

.+ ,1 00 ,286 ,284 ,28 ,270 ,27% :273 ;271 ,264 ,260 

 19. לכ . 74-- טק.188 94. | ןובשי 30, 82, 137, 164, 2.
 אלו -- ו ,5- וגשי 4. תחרא 4: 30, 74, 9%, 252, 200 -- ח

 תגק.ז8 4

 20. ןעזמל -- ע קזוווס * 4.

 היירכנמו 4 =
 הקילחה --

 ךתלב <--דוסו6 ה 12. | םביבט 4.
 תרחראו 30, 76, 82, 92, 93: 95, 224, 252 ; זומונס 4 רומשת

 46, 74, 118 -- רזנשי 6

 21. םבירשי -- םכיבשי 76 -- תחראו םכירשי 9%. = ץרא , 76--
 ץרא הב 4 -- טק.ז8 ג | ורתוי -- ודסו 6 -- ודתוי 7.
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 זז

 המכח אצמ םשדא ירשא 3
 ףסכ רחסמ הרחס בוט יכ | 4

 םכיינפמ איה הרק" 5
 הנימיב םכימי ךרא 16
 סכענ יכל כתהד | ל
 הב זםכיקיזחמל איה כייח ץע 8
 ץרא דסי המכחב ;דוה 9
 ועקבנ תומוהת ותעדב 0

 ךיניעמ רזלי לא ינב

 ךשפנל זכייח ויהיו 22

 ךכרד חטבל ךלת זא 21

 דחפת אל בכשת שא 4
 םשכאתפ דחפמ ארית לא | 5
 ךלסכב היהי ?ץדוהי יכ 26

 וילעבמ בוט ענמת לא 7
 בושו ךל ךיערל רמאת לא | 8
 הער ךער לע שרחת לא |
 ענח םעכדא שע בורת לא /י 0
 סמח שיאב אנקת לא 1
 זולנ ץדוה תבעות יכ 2
 עשר תיבב קדוהי תראמ | 3

 ץילי אוה כיצלל שכא |

 ולחי םימכה דובכ 5

 קא סצ א.

 : הנובת קיפי םכדאו
 : התאובת ץורחמו
 : הב וושי אל ךיצפח לכו
 ; דובכו רשע הלואמשב
 ! שכולש היתוביתנ לכו
 ! רשאמ היכמתו
 ! הנובתב םכימש ןנוכ
 ! למ ופערי םכיקחשו
 ! המזמו הישות רצנ
 : ךיתרגרגל ןחו
 : ףוגת אל ךלגרו
 ! ךתנש הברעו תבכשו
 ; אבת יכ וטיעשר תאשמו
 ! דבלמ לגב רמשו

 : תושעל ךידי לאל תויהב
 : ךתא שיו ןתא רחמו
 : ךתא חטבל בשוי :אוהו
 ! הער ךלמג אל כא
 : יכרה קבב רעל
 ! ודופ םשכירשי תאו
 : ךרבי פכיקידצ הונו
 ! ןה ןתי סכיינעלו

 : ןולק םכירמ .כיליסכו
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 צב ₪ עז א.

 טק.180 82 -- כ ק.148 92 -- ךברה 157, 66 ךלנלו

 95 דר ךאלגרו 4-- ר ₪6 ל 15%. | אלא 74.  ףנת 7

20649 ,260 ;252 ,2 ,235 ,227 ,207 ,206 ,176 ,164 ,101 ,04 ,82 20 

4 :273 

 24. בוכשת 155 --בכשת אל מ. אלו 74,198.24%.  הבבשו

 עומס 5. הברעו -- ר ₪0ק.346 245. - ךיתנש 4 8 9%

.4 ,279 ,250 ,224 ,155 ,137 ,130 ,128 ,125 ,100 

 2%. אל < 92. | םכואתפ 4, 17, 30, 46.74: 92: 93: 5%

 118,125, 137,144, 150: 155,170, 188, 259 -- םכ 4

 ז-ראושזו 1, 2, 4, 17, 46, 74 76 71,

 1%9: 188, 224, 240, 245, 249 -- ו,166. -אובת ז0) 102, 80

 155, 176 3 ,קזנתס 4.

 26. .היהי \ 170 --(סעש הוהי 95. = ךלסבב --ב , 207 --'כ , 254 =

 -- ךילפכב 89. = ךלגר ,.95 -- ךלגה תא 4 -- ךילגר 1.

 27. וילעב 144 --1 ; 76. | .ותויהב 8ֶפ. = ךיחי 0.146. 2 =--

 ךדי 1: 4: 30: 45: 74: 70: 62, 93. 95: 98, 100,118,12%,זג7,
2% 239 2% .220 ,210 ,207 ,201 ,180 ,171,176 ,171,172 

 253: 259: 260, 659 'ק 3: קנס 4

 28. ךערל 1:4: 4: 17:30, 45: 46: 74. 0

2 6 1377 ,118,122,12%,128 ,117 

,252,253 :245 ,2100226 ,001 ,170178 .173,175 

 260,271, 273,275, 281, 284, 286,288. 657, 659'ק, 664.  רחמ

 118 -- רחמ טק. 4 ןתא -- ךל 92 -- [ 76 -- ןתא

 ךל 95.
 29. לאו 74. = .שורחת 46, 74,164, 2%2. לע -- לא 6.

 אוהו 55 76. םשוי , .240--ו \ 1: 24+ 5 17 7

 ז 7; 164:166,173,175נ 178: 192, 226,227, 228, 253, 260) 204

 271,273: 27%, 28 659.  ךתא חטבל קונוס < חטבל ךתא .

 30. לאו 74. = .בורת --ו , 100,158 -- בירת 4, 30: 45; 6

227 2 ,,,, .99 .93 .59 76 :74 

 240, 251, 271 4, 0%9'ק: תתחמס 05,08,128,245. - םכא -לא

 קתנתס אל 17. ךלמגנ %- 2

 11. לא < אל 24%. הנקת 100, קזווס 6: 06 1.
 לבב ,.

 22. .[ךרבעת 290. 74. רשי 8.11. 4 ורפ 40 -- ונוצר

.20 

 33. [רריאמ 8,1וגד ג קוגתוס +.

 םבקידצ 0.

 017 סל םכיונעלו 1:4: 45:74:98. 12 1% 7%

 137, 166.:145, דב, 170, 180, 102,227, % 2%2נ 279,י27] ה,

 651, 659 ק: 692 ; קוותוס 17,088, 128, 246 ; 10116 82, 147.---

 תכיניעלו 46 -- םכינינעלו 254 -- םכינעלו 170.
 35. דובכ קוגזמס ידובכ 9%.  .םםירמ ,%-

 הונו !026 הוות 5.

 ןולק -- ןולק דובכ 6.

 11. םכראו -- שיאו +. טנובת 4.
 ז 4. ץרחמו 4 התאבת 4.

 1%. םבינינפכ 1: 4: 30. 44: 45: 74: 76: 80: 92, 93: 95: 99%
2 ,207 ,206 ,102 ,176,180 ,73 ,166 ,14% ,%)100,117,118,12 

2 ,251 ,24% ,240 ,21% ,228 ,226,227 ,220,226 ,210 ,216 ,210 
 252; 259: 264. 270, 271 /, 2, 28 2, 651, 659 'ק, 664: קוס

 178,126: (סו6 31, 82, 128, 172 -- םכייינפמ 170. | ;הוצפח 6.

 אל / 95-

 16. כימי -- םביייח 2: הלאמשב 74, 82: 89:92: 93: 94:909:992

2 170 ,168 ,166 ,164 ,144 ,139 ,117 ,119,122,12% ,100,117 

 173,176, 192, 198, 224, 22ף, 220, 227,220, 235,240, 250 1

 252: 253, 259, 260, 264, 273, 446, 476, 494,495 -- הלואמשבו 7.
 1672 175, 220, 300 : קזותוס 538 ; 40766 530: 558 : םטמס 332 7

 -- הלאמשבו 1, 4,17,20,76,118, 188, 245: 355: 1.407 6%

 562: 573. 591 : קז\גס 05 -- הלאומשב גסו -- (טק. 186. 2-- וא \

 454 -- (טק.14 141 --ואמשב 10.14. 428. - רשוע 4095.

 17::היכרה , 117. | יפרח ,..222.,88.: .(םכעע

 95, 100,117,118,120, 117, 224,242.,150, 24% -- 2ע1א

 היתביתנ 1: 34, 2 94.95: 101, 117, ,,

2 .178,102,207,210 ,176 ,17% ,172,173 ,166,168 ,150 

277,279 ,275 ,273 ,271 ,270 ,264 ,200 ,252 ,250 ,249 ,245 214 
 282, 284, 286, 1'00, 650 : קענתס 0.

 18. ץע קצותוס ןיע 95. | םפייח , 180. איה 05,224 -- אוח +.

 םביקוחמל 249 -- 5 4 היכמותו 4: 899, 02: 95 08,100

 240, 240, 251, 260, 264, 273 ; קנווס השואזמ 1, 4, 02

 ף5,100,130,173, -

 19. ןנב 15, 240 -- טפשמל ןנוכ 4.  םפימש.-- שםביקחש ..
 20. רמהת 39 -- תומהת 45, 82, 04, 8, 101,137; 175, 2

 195, 225, 226, 219 -- תמוהת 188,245. | ופערי -- ע קונוס ר 4
 -- ופרעי 5" 7.

 21. וזולי 112 7470. 2 172,93:100,127,1%5%, 188,224, 7)

 245,250, 2%2 ; קזנתוס 171 -- וילי 5% 12%, 180, 2,

 2%1 -- קזגומס ולוי 95 -- וזל* דלי 0. ךינעמ 137 -- ךינעב 90

 -- קתואמס ךינייעמ %- רוצנ 4, 76, 03, 100,118, 20 ו

 224, 240, 24%, 250, 260, 266. | הישות , 05 -- ., 7

176,210 (59:94,101,117,125,141,150,157,164,166 :7% 

727 (266,'270 ,264 ,260 ,21 ,2%2 ;242 ,228,231 ,226 

 284, 0%9--- הישת 76. | המיזמו 1, 4, 74,809, 95, 192: 224, 0,

 | 22. יהיו ₪ ךישפנל :66, 224,259.  ןחו -ו , 118 -- םביקנעו

 92. - ךתרגרגל 4%, 170 -- ךיתורגרגל 4, 44: 74: 93: 955 9%
,264 ,260 ,240 ,118,176 ,100 

 23. ךכרד , 147, 207 -- ךיכרד 4, 30, 95; 100, 158, 24% -- ךכר



3+ 7 
 בא רסומ וםינב ועמש
 שככל יתתנ בוט חקל יכ
 יבאל יתייה ןב יכ

 יל רמאיו ינריו

 הניב הנק המכח הנק
 ךרמשתו הבזעת לא
 המכח הנק המכח תישאר
 ךממורתו הלפלס

 ןח תיול ךשארל ןתת 9

 ירמא חקו ינב עמש | 0

 להרה המכה ךרדש ..תע
 ךדעצ רש אל .ךתכלב 12

 ףרת לא רסומב קזחה | 3
 אבה .לא םיעשר חראב 4
 וב רבעת לא והערפ 15

 וערי אל סכא ונשי אל יכ 16

 עשר חל ופסק כ 0 ל
 הננ רואכ יקידצ חראו 8
 הלפאכ שיעשר ךרדד | 9
 הבישקה ירבדל נב 0

 רינעמ ךטל לאי

 שכהיאצמל שה ש"ח יכ | 2

 ךכל תשנו רמשמ לפס 3
 הפ תושקע ךממ רפה 24

 פיבי הכגש ךיש "5
 ךלגר לגעמ סלפ 26

 לואמשו ןימ טה לא | 7

 סס 17 3 ₪ =

 ץ א סט 3

 ! הניב .תעדל .ובישקהו
 : ובעת לא יתרות

 : ימא יגפל דיחיו ךר

 < - -י מל 'ףבח ךפתו

 < 0 - - 00 חפשה לא
 : ךרצתו הבחא
 ! הניב הנק ךנינק לכבו
 : הנקבחת יּכ ךדבפת

 ! ךנגמת תראפת תרטע
 : סכייח תונש ךל ובריו

 ! רשי ילגעמב ךיתכרדה

 ! לשכת אל ץורהת םכאו
 : ךייח איה יכ הרצנ

 : שכיער ךרדב רשאת לאו

 ! רבעו וילעמ הטש

 ! ולושכי אל שכא שכתנש הלזגנו
 ! ותשי םיסמח ןייו
 ! שכוה ןוכנ ידע .רואו ךלוה
 : ולשכי המב ועדי אל
 : ךנזא טה ירמאל
 : ךבבל ךותב שכרמש
 : אפרמ ורשב לכלו
 ! סכייח תואצות ונממ יכ
 : ךממ קחרה קספיתפש תוזלו

 : ךדגנ ורישיי ךיפעפעו
 ! חנפי+יךיכרְד ל

 : ערמ יךלגר רסח

 : היחו יתוצמ רמש |

 : יפ ירמאמ טח לאו

 ץ 4 275. 2 5 0 10 א 4.

 ךידעצ 17,170 : קזגתוס 3 -- ךדעס

 לשבת , 76 -- 0:6 לשבת 9.
 12. רצי , 76 -- רצ" -

 םכאו . 76 - ו 5
 בא 58 74-- 145. - ובישקהו , 6

 הניבו - ל
 ז. םבינב =
 -- ובישקה 0.

 13. הירצנ 17, 89, 117, 118, 166, 198, 224, 251 -- הנרצנ 6.

 לכ , 25. אוה 55-
 14. םםיעשר -- םביעשר לא םכיונע 76. לא < אל 1. | אובת

102, 155, 206, 277, 27, 280, 

 1%. והעדפ 74, 260 : קתומס 207 -- ר טק.286 2. לאו 7.

 רובעת 74. | רובעו 46, 125, 198, 220, 231, 240, 250, 288 ; קזותוס
 141 -- רבעי 17, קוומס 93 -- רובעי 277 תוגז5.

 16. יכ , 74 -- םבא 250. | אל יכ 55 76. אל םבא ונשי , 7.
 ונשיא 82. | בא 1", 20. ,אל 2%, 150 -- אלו 30. אל --- וערי\
 17. ועירי קמ 24%. | םכתנש הלזגנו , 180. | הלזגנו -- ז ,4-
 םכיתנש קנווס 9% -- םכ , 76. | םכא 2%--יכ 24%. אל 45

 ולשכי 4, 74, 201, 224, 245 -- ולישכי 1, 30, 46, 46.

. 2390 ,227 ,224 ,206 ,198 ,173:176.192 :147 ,125,137 ,122 ,118 

 252: 250: 271 44, 659 'ק : קצנזמס 2, ף5, 128 -- לושבי 4.
 17. עשה , 5. םבפמח .4 ותשת 6.

 18. חרואו 100, 170, 207, 224--- ר)|א) 1. 117,125 -

 רףאכ 2 הגונ זו 4, 17: 30: 44: 92,93:117, 22 17% 207,

 226, 227, 24%, 240: 0. ךלה 2: 167,122, 5

 155: 170, 178, 224: 242, 2409, 0% ואו קענתגס דיאו

 ןובנ 7-

 19. הליפאב 4, 95 =- הליפאכ 30, 102, 260, 264, 271,273, 7

 283,284 -- הלפאב 125,176 ; קזנומס 1ף0; ץג6סגז 4. המב

 םונתס הוכב %- ולישבי .224, 10156 1.

 20. ירמאל טק. 28. 4 -- יפ ירמאל 4. ךינזא 2

 21. לא -- לא : ערמ :ךלגר רפה לאמשי כימי .טת .לא 17 -- ינב
 לא 155. - וזילי טק.ז86 4 -- קזותוס ןילי 05 -- וזזלי 26 ךינעמ

 98 --ךניעמ 9 -- ךנעב 2%0. | ךותב --לבב 250. | ;ךל 125-

 22. 'כ \ + םביוח. םכה < 7. כה , - םכהיאצומל

4 155 :137,144 .125 ,10018 ,99 :95 922/94 :46 :17 :1:4 

,'227,211,2%51 ,224 ,210 ,102 ,176,188 ,172 ,170 ,166 

 264,270, 273 ; .קזןתס 128,130,141--', 30. - םכרשב 4.

 23. רוצנ 1, 246% 8: 118, 12%, 7 2 16

 172,173, 176, 226, 227, 240 ; .עזגתס 98 -- רמש 95 -- טק.

 76. -ךבל , 226. .תרֶאצת 30, 92, 158,192 --- תואצה 2. 5-4,
 128,173,179, 226, 22 -- תאצוה %-

 ךומתי 4.-

 2. ובוזעת 4, 46, 100, 118, 137, 166. 172, 171, 2 246: 2

 -- סע6 הבוזעת 5-

 4. יבאל (סז6 ימאל 178. | ינפל -- ינבל 170, 253, 260, 271 4,
 28 4, 288, ךסס ; קצנתוס 128 : סע ז ג תטת6 5, 180 5-

 4. .ינרויו 1: 4 46, 70. 89. 92; 93: 95: 118, 141: 145 2
 176, 207: 227, 240, 245, 250, 251, 664 -- ינירויו 5.

 46170: | ירבח ,5-.
 רךצנ 188 -- רפיו 201 תו.

 5. הנק 95/"2. הניב -- הניִּב הנק ךנינק לכבו הניב 3
 לאו חכשת , 100. | ירמאמ שת --ירמא אמטת 95. = היפ 4
 6. היבזעה 30, 74: 76: 92: 93: 188, 224 צננמס 82 ; 101756 4.

 ךירמשתו 5- היבהא 4: 17: 30, 706, 89, 92, 93, 100, 125, 4

 176, 188, 192, 210, 224, 227, 240, 249: ןתומוס )5,128; 6

 92 --ךבהא 253.  ךרצנתו :,17,125,188, 207,259 ; תטמס 0

 -- הכרצתו 100, 172, 23% -- 100. 24 +

 7. המכח 1%-- ארי המכח 157 -- תארי המכח 170. | המכח 2"
 -- הניב 17,249, 250, 270. | לבבו -- ב , 17 -- לכ 4

 ךניינק 4, 17: 30. 74 92, 150, 240. 245 : קזוותס 05 -- ךינינק 6
 12%, 166, 178 -- ךניניק הניב =- המָּבִה, ,2

 8. הילסלס 4: 17: 45: 74, 89: 92: 93: 117, 166, 224, 240. 2
 249, 251; 259: 260, 264, 284, 400 -- |הילסלס קזותגס

 ךממרתו 30, 82, 98, 178 -- םוגוםס ךממורנו 95. | ךירבכת 224--
 ךדבכת הנקבה 4.

 9. ךשארל , 157. = תיויל 245 -- תייול 6.
 היתרטע תראפת . ךינגמת 6.

 19. ינב --- ךיבא רפומ ינב 26..- .יירמא 245. ןבריו --ןפיסויו ,1.

 זז. ךרדב םדסס הב ךיתירוה 3; 4.1746. , 12

 ף, 100,101, 117: 155, 166, 176ו 226, 228, 240, 245, 253, 0

 264 : סנס 2: תומס 1 57. תרזה 1 2.82, 02. 04,102 זז 8

42 ,102,207 ,188 ,170.172,173,17% ,168 ,164 ,128,137,159 

 225, 227, 239: 249, 250. 251, 252, 250, 271 4, 664 ; קז1תוס 139 --
 ךיתירה 30: 31: 44: 45: 95: 122,130,144,158,ו78, 271,273, 2

 2007; 06 98. ךיתכרדה -- ר םזווחס כ 95 -- ךיתחרדה 5-

 .רשוי 4, 17, 30:76: 92: 93:95: 118,119, 125, 1ף0, 164,166,

4 :249 ,246 ,240 ,231 ,227 ,188,224 % ,170,172 

 רומש 8, 201, 240 =- 'רוצנ 224 ----

 ראפת תרטע --



 צו

 הבישקה יתמכחל ינב
 תומזמ רמשל

 הרז יתפש הנפטת תפנ יכ
 הנעלכ הרמ התירחאו
 תומ תודרי הילגר

 סלפת ןפ שייח חרא

 יל ועמש שכינב התעו
 ךכרד הילעמ קחרה

 ךדוה םכירחאל ןתת ןפ 9

 ךחכ כירז יועבשי זפ - . ₪

 ךתירחאב תמהנו 11
 רסומ יתאנש ךיא תרמאו 0

 ירומ לוקב יתעמש אלו 3
 ער לבב יתייה טעמכ 14
 ךרובמ שכימ התש 15

 הצוח ךיתניעמ וצפי 16

 ךהבל: ףל.היהא
 ךורב .ךרוקמ ה = תעק

 ןח תלעיו שכיבהא תליא 9

 הרזב ינּב הגשת" המלו ₪ " 

 שיא יכרד קדוהי ינוע חכנ 5

 עשרה תא ונדכלי ויתונווע 22

 רסומ ןיאב תו אוה 3

 סס 1 ₪9 =

 24 ' קא ל

 ! ךנזא טה יתנובתל
 : ורצני ךיתפש תעדו
 ! הכח ןמשמ קלחו
 : תויפ ברחכ הדח
 ! וכמתי הידעצ לואש

 : עדת אל היתלגעמ וענ
 ! יפ ירמאמ ורוסת לאו

 ! התיב חתפ לא ברקת לאו
 ! ירזכאל ךתנשו

 : ירכנ תיבב ךיבצעו
 ! ךראשו ךרשב תולכב
 ! יבל ץאנ תחכותו

 ! ינזא יתיטה אל ידמלמלו
 ! הדעה .להק..ךנהב
 ! ךראב ךותמ םכילזונו
 : שכימ יגלפ תובחרב
 ; ךתא זכירזל ןיאו
 ! ךירוענ תשאמ חרמשו
 = = תע לבב ורהתמ
 ! הירכנ קח קבחתו

 : סלפמ ויתלגעמ לכו
 ; ךמתי ותאטח ילבחבו

 : הגשי ותלוא ברבו

 ! דימת הגשת התבהאב

 צג גז ₪ 6104

 10. ןפ למ 03. | !עבשת 74--ע קמגס ן
 ךיחכ 125, 137: 169 -

 קזותס ךימצעו 4.

 11. רולככ 1.10, 80,175: טוט: 139. - ךיראשו 4.
 12. תררמא 147. | תחכתו 30,259. - יביל 1.

 14. לוקל 1.17.76 226,227,119,122,137,158,166,188,22%,
 228, 250, 259 ; קוותס ז28 | םטמ6 176,12%. "רמ 24

 ידלממו 95. | יתטה 118,249 --' 1" טק. 4 4.

 14. 00. ,128.  יתייה , 76.  לכב -- לכב לוקב 95. ער

 ךחוכ 117 -+

 ךבצעו 170, 206 -- ךמצעו 250 ----

 15. םבימ ךרובמ < 74. | ךירובמ 192, 260, 264, הג, 2758 --

 ךירבמ 240, 283 -- \ ,2 166. םכילזנו 2: 3: 30: 44: 45: 74: 935

 99, 100, 102, 117,122, 110, וג7, 141,144, 150,157,164,6
.0 :225 ,23% ,225,220 00 ,102,207 ,178,188 ,172,176 ,168 

.001 ,283 ,275 ,273 ,271 ,266 ,264 ,200 ,259 :253 ,252 ,242 

 םכילזנו ךרובמ ,76. = ךותמ 58 224 --ךותב :7,259. | ךראב

 ק. 145 19 -- ב קונומס | 4 -- ;, "

 16. וצופי 1, 2, 3: 4 31: 44: 45: 74: 76, 89: 92: 95, 99: 99,
7 , 117,118,110,122,120130 ,101,102 

6 ,22 ,224 ,210 ,102 ,180,188 ,178 ,176 ,172,175 ,158,166 

,5 ,271,273 ,270 ,264 ,260 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 :245 :227 

 283, 100 1, 602 ; קננגתס 04 -- וצופיו 170. = ךיתונייעמ %
 -- ךיתוניעמ 45,100, 117, ,,,,,7

 188, 192, 207, 224, 245, 2%1, 252 -- ךיתונעמ 240 --- ךתניעמ

 2235. | הצוח קנס הנרח 9%.  תבחרב 36, 249, 260 -- תובוחרב
2 5 ,99.1 :91 .76 :74 :46 :4 

 106 139 -- תבוחרב 1, 150, 227, 2% 22.

 17. ךל ויחי גת. ג 6. םכירז 4.

 18. ךרקמ 1,107. חמשו-- חמשו ךורא םכלועל חכותו 6.
 תרשאב 30. 74,93,153 3: קוותס 4 -- ץראמ 192 -- קזנמס תשאכ

 95. - ךירענ 92, 158, 172 --' , 90, 57,

 168, 170, 178, 207 ; תםוגגת6 201 -- ך"רוענ 6.

 19. תלייא 76,1ף0,168.*  תיבהא קוס 0%. ןח--לדמ 224

 תוגזק. | ךידד !ס6 128.  ךורוי 188 --ךוור ,

 118,158,166,168,172,180,206, 1, 249: 355 : קתנתגס 12

 139,205 סחוס 128,141 -- ךיורי 173,658. 659. | אגשת גג.

 19, 20. הגשת המלו : דימת , 7.

 20. המל 74.  אגשת גול.  קאבחתו 5% קיח 6

.2 170 %,,,, ,17 100 ,99 ;98 :89 :74 

 175: 188, 210,224, ,6) 245: 254: 259, 270, 664; קזננהס

 4:95,141 -- ה ק.ז45 128 -- קחב 4. היירכנ קזנתגס 4.

 21. םככונ 283.  יניע , 147 -- יניעב 02. 1לס* "יבחד"לב 29

 260.  ויתולגעמ 17. 46, 74.76, 95: 1000 ,,,

 170; 240; 24%, 260 ; קזגתתס 4 -- תולבעמ 4. סלפת 6.

 < עד 6

 תומ לא 4. -

 24. ךממ ,5- תוולו < 4.

 25. ךינע 264, 271, 273, 283 - ךניע 88- חכונל 04

 וטיבי -- ב קתמס ע 101. | ךפעפעו 10,170. ורשיי 2 72

019 ,170 ,168 :7 ,1095 ,99 .98 ,92 ,89 ,74 

1 288 ,280 ,279 ,277 ,271 ,270 ,266 :254 :250 ,231 ,22% ,207 

 4001, 664. | ךדגנל 5.
 26. ךלגר \ 17 -- ךילגר 74: 82, 94, 100, ז17: 137,153,

 172, 226; 249: 2 260, 264, 271 4, 272, 288,601 ; (סע06 8

 5 סו ךילברו 118 = יךפרה 90 ד5- "7 ד 6
 76, 89: 5 וז )דנט, 125, 127, 100 60) 800 10202070

,259 ,252 ,251 ,250 ,245 ,211 ,228 ,226,227 ,22% ,224 

 275, 284, 286, 659 : קננומס 1
 27. לאמשו 1, 2, 4:17, 10: 74, 76, 82, 80, 92, 93, 95: 98: 9
7702 + 119,125,117.139:150 ,100,117 

22 21 220 210 ,207 ,198 ,192 ,188 ,176 ,172 

 240, 260 251, 252, 253: 259; 204: 273 : (סזוס 141 --לואומשו 7
 -- לאומשו 1 רפהו 4.

 1. יתנובתלו 10-
 ךינוא 2

 2. רומשל 4,118,251, 277, 1'300, 650 ; קזזזתס 4.

 קוזוחס 95 -- תומיזמ 4, 74, 117, 224,

 224, 261 3 קזנוחס 4.

 2. ז-רפונ 12% -- 5 06 ע 7.

 4. םבתירחאו 5- ז-רויפיפ

 5. תודרוי 1, 465, 74, 76. 93

 172,176, 188, 192: 207, 227, 231, 245, 2%1, 252; קצגנתס 1

 -- תדרוי 118 -- תדריי 17 -- ו \ 137,240 -- תת, 7.

 לאש 2,188, 260 -- ל 6. וכומתי 4, 46, 4

 6. חרוא 100, קוגתס 139. | םלפת ץתופוס םבכלעת
 היתולגעמ 4. 17, 46, 70. 933 ,,,,,,,

 176, 224, 240, 252, 253, 259, 264 -- קנופוס ךיתולגעמ ף5-

 אל -- ל (טק.4= 4
 7. יל ;95,150. לאו --ו +

 8. הילעמ -ה , 2 - 
 264, 273 3 ןזותוס -

 9. ןפ -- לא 100. | ךידוה 74,100. = ךיתונש לאו ספ -- ךיתונשו
7,,,, :10 ,100 ,99 :93 :89 ,76 ,74 .46 :17 ,2 ,1 

2 ,240 ,24% ,240 ,23% ,231 ,227,228 ,172,173:175,176,192 
 250, 200, 264, 273, 300 -- ךיתנשו 4, 30, 31: 44, 94+, 2

2 ,226 ,226 ,207 ,180 ,178 ,168 ,166 ,198 ,157 ,155 ,117,150 

 252; 270, 271,275, 277 תוגזק. 284, 286, 288 1, 300, 155, 0

 692 ; קוגחס 82,128 -- ךתונשו 452 92, 402, 118, 266 -- ךחבשו
 151.-  :םבירובאל

 ךנזא .טה -- ךינוא שה ךנתא טה זז ל.

 תמומ 0
 ורוצני 46, זסס, 50

 הנפוטת 46, 4

 ורפת :68 ---ודסת קזומוס

 ךיכרה 42 ד לכ 0, 19, 224 260
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 ךערל תברע שא ינב
 ךיפ ירמאב תשקונ

 לצנהו ינב אופא תאז השע

 ךיניעל הנש ןתת לא
 דימ יבצכ לצנה

 לצע הלמנ לא ךל

 ןיצק הל ןיא רשא

 המחל ץיקב ןיכת

 בכשת לצע יתמ דע 9
 תומונת טעמ תונש טעמ 10

 ךשהריךלהמכ אבו | זצ
 ןוא שיא לעילב שכדא 2

 ולגרב ללומ וניעב ץרוק 13

 ער שרח ובלב תוכפהת 14

 ןדיא אובי שאתפ ןכ לע 5
 קדוהי אנש הנה שש 16

 רקש ןושל תומר .שינע = גל
 ןוא תובשחמ שרח בל 8
 רקש דע םכיבזכ יפי 19

 00 רצ ₪ = ₪ ₪ =

 תיא 0.7 םיא עם.

 = ! ךיפכ רזל תעקת

 : ךיפ ירמאב תדכלנ
 = - ךעפיףכב תאב יכ
 : ךיפעפעל המונחו
 : שוקי דימ רופצכו
 : שככחו היכרד האר
 ! לשמו רטש

 : הלכאמ ריצקב הרגא
 ! ךהנשמ זכוקת יתמ
 ! בכשל סידי קבח טעמ

 : ןגמ שיאכ ךרפחמו
 ! הפ תושקע ךלוה
 : ויתעבצאב הרמ
 ; חלשי כינדמ תע לכב
 : אפרמ ןיאו רבשי עתפ
 ! ושפנ תובעות עבשו
 ; יקנ שמד תוכפש זכידיו
 : הערל ץורל .תורהממ םכילגר
 : שכיחא ןיב שכינדמ חלשמו

 : ךיער בהרו ספרתה ךל

 ד 4 ת ז ₪ ופיס 1 1 סיא 5 5.

 ךשאר -- א , 1,176, 22%, 289 -- ךשיר 17,93, 153, 35%, 664 --
 ךישר 4 <- ךשאיר 166. | .ךרופחמו 4, 17, 46, 99, 100 22,

.4 ,240 ,240 ,228 ,22% ,170 

 12. שיא \ 157 -- 2555 2. ךלה 12 1 95, 0

,6 ,281 ,280 ,27 ,277 ,242 .215 ,225 ,224 ,178 ,175 ,164 ,155 

 0% תרשקע :

 13. ץרק 1.2, 3: 30: 44: 45: 67: 74, 70 93, 100, 101; 2

,+ 

(% ,226,227 ,22% ,210,224 ,188,192 ,172,176,178 ,168,170 

,270,277 ,264,266 ,250,260 ,2%4 ,2%7 ,2%2 ,251 ,245 :239 :235 

 275: 284 -- ץתתמס ץיק 95. ויניעב 17',4: 30. 45.76. 93,
 25?100,101,122,1,וָנְד,147,150,155,164, 2

,601 ,1' 400 ,288 ,286 ,284 ,27 ,4 271 ,2%2 ,240 ,210 ,227,228 

 659'קנ 692 ; תזומס 82,128,188נ !ס6 139 -- ) 0.240 2.

 ללמ 1, 2, 30, 31: 44: 45: 74:76:82, 89.93: 95. 99,101,
 122, 125,128, 110,1ב7,130, 141,144,155.157.,. 2

4 ,259 ,24% :212 :2190 2272282 2200 1020 .178 176 

 וילגרב 20: 45, 465: 74, 93: 95. 24 125,137,170,172, 2

 192,210, 228,2%1,252,2%0,271,22% 2'3,659: קמתס 5

 128, 147 ג 06 139 --) (טק.14 17. ההוכ 1

.4 ,22% 210 ,118,152,155,158,102 ,95,117 :94 

 ויתועבצאב 4, 46, 76, 92, 100, 118,12%, 102, 18, 201, 2%2, 260 ;
 קונתס 128 --' , 101, 158 --.ועבצאב 4

 14. תכפהת 11וד,224 -- תוכופהת 2,4, 92,913, 118, 125,

 207, 231, 24%, 200 ; קננתס 141 -- תכופהת 74,188. שרוח זץ,

 92:93:125,166, 240; קוותס 4 -- שדח 155. יער 4

 תע -- דע 1. | םכינידמ 2; 10, 46, 74, 76.91: 95% 7
 147,150, 15%, 6% ו 176, 178, 102, 108, 207, 0 22%,

 227: 250, 252, 250, 264, 270, 271 4, 283 4, 659 'ק ; קזנתוס 201 ;

 !ס6 )4,128,172 -- םכינודמ 17,98,100, זס, 144,145,
 166, 170, 173: 240, 253, 260, 356, 664 -- םכינאדמ 82. | חלש ג.

 15. ןכ קחומס לכ 24%. | םכואתפ 17, 40, 74, 59, ,
 166,178,12%, 102, 224,245 | קוותס 4, )8 ; (סצ6 1 אבי

9 ,101 ,98 ,95 ,3( ,82 ,76 ,74 ,46 ,30 :4:17 :2 ,1 

7 68 ,172,176 ,171 ,166,170 ,155,164 ,150 ,117,141 ,128 

,27 0 ,260,264,206 ,2% ,2%3 ,2%2 ,245 ,23% ,211 ,214 

 275,279: 283, 284, 286, 69. | עתפ -- םכאתפ 30 -- ע , 4

 רבשי ;

 ז6. אנה זֶלָג- | הוהי פג 150. | תבעת 30, 74, 93, 164,

 24% -- /רובעת 92,175 -- תבעות ז, 82, 8ָס, 59,472

271 ,2%2 , ,)226 ,210 ,201 ,173,175,180,192,199 

 284, 286. 288, 6%1, 659 'ק, 004 ; קזנגותס 4

 17. םביינע < 6.

 רקשל 4.
 לקנ ,6-

 ישפנ קזותס

 תומאר 2%0,23% -- [רומ (טק.זג 4

 ז-רוכפוש 1, 4, 17, 95, 100, 170 -- 1; 925 +

 18. שרוח 166,231 ; קזגתס 12 תבשחמ 3

 235: 253. - ןוא - ער 4 םכילגרו 145, 210, 24 ; קזנתגס 4.

 תרהזכמ 266, 271, 27%, 27, 284- ץורל , 4- הערל -- הערא

 וסו -- הערב 4

 22. ויתנוע 20, 4%, 99, 164, 192, 210, 226, 211 -- ויתונוע 1, 2

89,93,100,101,117,118,150,170 ,82 ,46.74.76 ,17 
2 ,249 ,245 ,240 :230 ,215 ,228 ,227 ,224 ,207 ,188 ,176 

 284, 286, 6% -- ו'תנווע 2, 31, 4ז, 67, )4,102, 110,

 117: 144:155:157,168,175, 178, 225, 242, 2ף4, 200,270, 271 4
 -- סצש ויתונע 4. = ונודכלי 4, 46, 76: 9%, 102, 180, 250 -- קזזתס

 ודבלי 1 -- ןדכלי 359. | ילבחכו ץ166%טצ 76 -- ';חבו

 ךמסי 7+-
 23. ןיאב 515 6. בורבו 125: 224, 245, 261 ; קוס 4.

 ותלוא , זקס -- ותלויא 4, 30, 245 -- ותלוי 171. | אנשי 17.74 -
 אנסי 76-

 ז. ךפכ ז,4,17: 30: 45: 67, 74: 82, 80: 91: 94: 95: 952
,168,172 ,166 ,164 ,158 :155 :151 ,128,120 ,12% 

. ,273 ,264 ,260 ,250 ,22 ,207 

 2. תשקנ 30,240. - ךיפ 1%--יפ 74.  תרדכלנו 4.
 2. תאז השע --ינב תאז השע תאז 4. | אופיא 4, 7, 30, 82, 2

,245 ,240 ,210 ,164,188 ,100,157 ,137 ,12% ,122 ,118,110 

 250, 252, 2% 260, 204, 271, 273, 275, 284, 650 -- אפל?יא 1

 96 -- הפיא 166,170, 173,201, 226.  לצנתו 4. יכ טק. 4

 גול -- םבא תרפב 4 ךיער 98,129, 188, 24

 םפרתהו 24% -- םכפרתה 89. | בחרו 9%. | ךיער - 7

8 .99 .95 ,94 :74:76:93 :45 30 
 10,דקס) 72,172, 175,170. 188, 102, 210,225,

 259, 260, 264 -- ךער בהרו 7.

 4. ןתת ;76. | הניש 1.4.17, 10, 46. 74.76, 93: 95: 99: 7
 119,122, 12%, 100, 1ףף,158, 164,166, 168,172, , 2

 227: 24%; 20, 21, 272, 2%3, 260, 204 ; קזותס 141 -- 06 תונש

 98. | ךניעל 98. | ךיפעפעל המונתו -- המונת ךפעפעל .
 ךפעפעל 4

 5. רפצכו 1,224 -- רופיצכו 9%, ןגוגס 4 -- רופצבו 7

 רויפצכו יפכו 1:7. | ךימ 2"--[דפמ 207, (0166 24% -- 7י 1
1 

 16. הלבנה בס 7 לוע 10 --- רצע 7.
 7. רשא ;76. | הל , 76 -- ול קוגגתס 9%. | ןיצק -- צ טק.

 99. | רטוש 46; 80, 99, 100, 126, 141, 166, 172, 188, 226,

 249, 253, 200, 270 ; קזננתס 4 -- 255 6. לשומו 89, 92,

3 ,240 ,24% ,240 ,225 ,207 4 166,170 ,126,141 ,118 

 קזגמוס 4.

 8. ןיכת -- ןיכת ןיא רשא 76. | הרגא , 7.
 קזוחס ריצקכ 95 -- ץיקב 74 -- צימב 4.

 9. לצע ;74. | םםוקת -- ת 2.188 117. | ךיתנשמ 30 2
 100,126, 158,170, 188, 224,246,2%0, 261, 2%3 ; קעומס 4.

 10. תרוניש 1:8,1%7,166. | תומנת 1,94,ז17, 122 -- תמונת

 10,176, 245, 9- קוביח 4, 17 -- קביח 24% -- קובח 46, 4%
168,170 ,164,166 ,128,108 ,117 ,100 ,93,999 ,92 ,82 

 178,188, 207,224, 226, 227, 228, 240, 2%2, 2ף3, 260, 264, 6

 -- קובה 40. - בכשמל +.
 11. אָבּו,92. | ךלהמכ -- ה , 24% -- ןגווס ךלהמב 6

 רוציקב 7
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 ךיבא תוצמ ינב רצנ 1 (א)
 דימת ךבל לע זשכרשק
 ךתא החנת ךכלהתהב
 רוא הרותו הוצמ רנ יכ
 ער תשאמ ךרמשל

 ךבבלב היפי דמחת לא

 םכודל רככ הע הגנוז השא .דעב כ

 וקיחב שא שיא התחיה
 שכילחגה לע שיא ךלהי שא

 והער תשא לא אבה ןכ

 בנגל לזנב אל

 םכיתעבש םכלשי אצמנו
 בל רפח השא ףאנ

 אצמי ןולקו עגנ

 רבג תמח האנק יכ
 רפכ לכ ינפ אשי אל

 69 - כ שס 7 ו( 1-0 כ. לב 5 ןע ₪ 2 0-15 מ

 שב ₪ 0 3 58

002 2 > >< 

 ירמא רמש ינב
 היחו יתוצמ רמש
 ךיתעבצא לע םשכרשק

 תא יתחא המכחל רמא
 הרז השאמ ךרמשל
 יתיב ןולחב יכ
 הניבא שכיאתפב אראו
 הנפ לצא קושב רבע
 זכוי ברעב ףשנב
 ותארקל השא הנהו
 ₪ = ₪ < ₪0 תררפו איה הימה

 קאס או

 ; ךמא תרוח שטה לאו
 : ךיתרגרג לע שכדנע
 - ךילע רמשת ךבכשב
 : רסומ תוחכות םכייח ךרדו
 : הירכנ ןושל תקלחמ

 :! היפעפעב ךחקת לאו

 ! דוצה הרקי שפנ שיא תשאו
 ! הנפרשת אל וידגבו

 ! הניוכת אל וילגרו
 : הב עגנה לב ,הקנו אל
 - ושפנ אלמל בגנגי יכ

 : ןתי ותיב ןוה לכ תא
 : הנשעי אוה ושפנ תיחשמ
 ! החמת אל ותפרחו

 : וכקנ וםויב לומח' אלו

40 

 : ךחישת איה תוציקהו

 ! בערי יכ

 : דחש הברת יכ הבאי אלו

 ו

 : ךתא ןפצת יתוצמו
 : ךיניע ןושיאכ יתרותו
 : ףבל .חפל. לע בת

 : ארקת הניבל עדמו

 : הקילחה הירמא הירכנמ
 : יתפקשנ יבנשא דעב

 ?'בל ףסהו רענ םפופפב

 ! דעצי התיב-ךרדו
 : הלפאו הליל ןושיאב
 ;בל ותריטו .הנוו .תיש

 : הילגר ונכשי אל התיבב

 ש בית ך יו

 1. =כיבומפ == | 17- דע -- תע 7 6 2. םכינדמ =- 22. ףאונ 17,118,170 -- א (טק.18 4, השא , 117 -- תיב

 איה קנווס 80 -- אוה יכ 2.

 33. ןלקו 6. החמת -- ת (טק.ז8. 4

 34- תאנק 2,4,118,125,166,207  קזומס 158. אל 74

 למחי 1.2: 3: 4:17, 30: 44: 76: 92, 50. 93. 94.95: 99, 10, 7,
227 6 ,210,224 ,188 ,176 ,173 ,172 ,126,128,166 ,118 

.270,270 ,250 ,253 :262 .281 .215 :228,235 
 35- אל קתותס אלו 12%. לכ ,122.  רפוכ זִד,וָגְק ג קזותוס 4.
 אלו -- ו ,- הביי 'זל, 227 5 סע רחוש 166, 178 --

 דחוש לכה 4.

 :. רומש 46,100, 166. | *ימא 4.
 150,229, 252, 2503:  קזנתגס 4.

 2. רומש 46,100,118, 166,172. | ןושאכ זז, 259 -- 1.

 2. ₪01. , 4. ךיתועבצא 3, 46. 74, 76, 89, 4% 0"

 144,164, 170, 211, 240, 249, 2%2, 270 ָ; קז!מס 141 -- +

 4. רומא 76,100,117,118,166, זֶדָג ג קמעתגס 4. | יתוחא 6
 74: 89; 98, 100, 122, 166,170,173, 262; קזנתס 4. תא , 6.

 עדומו 17: 46, 74, 89, 93, +, "6

,6 259,200 ,253 ,251 ,2%0 ,240 ,224 ,172,192 ,170 

 275,281, 284, 286, 659 ' קתוומס 04 -- עדימו 8%

 5. הירכנמו 145,147,188,224: תםטתס 1. הקילחה ,

 ןופצת 93, 100, 9

 6. 00. 46.  ןולחב אאא 76. | דעב , 224. | יבנשא 6
 ף, ץ106טז

 7. 0 ; 46.  האראו 74,100,201, 226,602.  ץםיתפב 99.

 נו7,1%7,271 0 קתתס 9% -- םכיאתפכ 1%% -- קוםס םכיתפב
 158 -- םכייתפב קזותס תכינבכ 8.

 8. רבוע 164,166,100,118,12%, 171: קזנתוס 4.

 111 1 דעסי גסז,

 וסב 58: "= 4.

 הליפאו 470.02 5 קזותוס 95-

 10. הסא 2%9.  יתארקל קומס 76. | תיש , 76. | תרוצנו ף
, 100 ,98 ,95 ,02 ,92 :80 ,46 ,30 ,17 ,4 

 159,164.166,170,172,1,15%דָב, 226, 226, 227, 0, 252, 9
 200 ; קזותוס 82, %4 -- תריצנו 188, 4.

 הניפ

 ןושיאב קזותוס השיאב 1 5%

 םכינדמ ןיב 6. 114

 20. רוצנ 17, 93: 98,100, 1ז7, 118, 126, 166,

 240: קזומס 4.  ךיבא -- יב טק.ז45 9%. | שוטת 2

 98,100, 118,125, 170,172, 178, 188, 240, 206 קעותס 4, 14

 21. לע 1% 1 -- חול לע 4. | םכידנע 98. | ךיתרגרג לע
 ךיתרגרגל 99- ךתרגרג 8, 02, 102,122, 130 6% 170

 242, 100 '1, 601 -- ךיתורגרג 74.76, 95, 08, 100, 119,125, 155

 160, 239: 240, 253; 260, 264; קוס 4 -- ךיתגרג 5.

 22. ךתוא 1, 3. 59, +,

204,273 ,260 ,250 ,253 ;252 1 ,188,192 ,168,170,172 ,166 

 קזוגס 4, ,-. ךכבשב < 9% -- ךבכשב א רומשת

 100,118,166 -- ת טק. 5. ךילע עוגותס חצנל 1.

 תצקהו 235 --' , 168, 249 -- תציקהו 82,092, ,,,1
 227, 231, 240, 2%2, 259 -- תוציקהבו 1%8 -- התוציקהו 7

 התציקהו 2: איהו 20, 4.

 21. רוא , 1. | ךרדו -- ךראו 253. | תרוחכות מת 4 -- תחכת

 30, 164, 240, 264 -- תוחכת 74, 231 -- תחכות 82, 92, 224, 2459

,275 ,273 ,271 ,260 ,2562 

 24. ךרמשלו 245.  השאמ 7.
 היירכנ קזגתוס 4.

 2%. רומחת 74,100 ; קחתס 4.  ךבלב 4,ס5, 173 --ל קזותוס ב

 245. ךחקי קזותוס 2%2 -- ךבבלב ךחקת 76. ךיפעפעב קזוחוס ל.

 26. הנוז ,דסז --ו,זו9 --] קזומס נ 12%. - ןשפנ 117 ---

 הער 4,166. תקלחמו 7.

 ישפנ 4. ארקי 4. רוצת 166, (סע6 44

 27. התחה 14. = וידגבו , 76. אל ; 74.  הנפרשת --ש 7.

 28. ךלהי -- ה , 122 -- ךלוהי 170.  םכילחגה חג 89 -- ב 6
 נ %- הניוכ 74 -- הנוכית 6.

 2. לא -- לא שיא 92 -- לע
 100, 118, 231 ; קתענתס 1. :

 240 לא < 201. | וזבי 2.92: 226,91,173,17%, 270. | בננל ₪

 קזותס 157.  בנגי 4 70, 82, 92.1 2

250 21 ,2 ,231 ,228 ,227 (% ,225 ,207 ,176 :175 :137,172 

 253: 260, 664 ; קזותס 1
 31. םבלש :17 -- םכלשמ

 עגונה 2, 4, 17, 0

/ 

 תרא -- לא 4
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 תבחרב שכעפ ץוחב שעפ 2
 ול הקשנו וב הקיזחהו | 3
 ילע שכימלש יחבז 14
 ךתארקל יתאצי ןכ לע 1 5
 ישרע יתדבר םשידברמ | 6
 רמ יבכשמ יתפנ 7

 רקבה דעיסוחד חותנ\'הפל | 8
 ותיבב שיאה ץא יכ 9
 ודיב חקל ףסכה רורצ 0
 החלק ברב ותסה גת
 שאתפ הירחא ךלוה 2
 ודבפ ץח תלפי רע 8

 יל ועמש .שינב התעו 4
 הבל הפרד לא טשי לא 5
 הליבה םכיללה כבר כ | 0

 התיב לואש יכרה \\ 37

 עא 0 ץ כ

 ! בראח הנפ לכ לצאו
 :! ול רמאתו הינפ הזעה
 ! ירדנ יתמלש פויה

 : ךאצמאו ךינפ רורשל
 ! טכירצמ ןוטא תובטח
 : ןומנקו סכילהא

 ! שכיבהאב הפלעתנ

 ! קוחרמ ךרדב ךלה
 ! ותיב אבי אפכה וכויל
 ; ונהרידת היתפש קלחב
 - -  | אב חבט לא רושכ
 - 7 הפ לא חופצ רהמכ
 ! יפ ירמאל ובישקהו
 היתביתנב עתת לא

 ! היגורה לכ םכימצעו
 ! תומ ירדח לא תודרוי

 : ליוא רסומ לא סכעכו

 : אוה ושפנב יכ עדי אלו

 ב

1 

 ארקת המכח אלה

 ךרד ילע םבימרמ שארב

 תרק יפל םשכירעש דיל
 ארקא סכישיא שככילא

 המרע שיאתפ וניבה
 ששר = 60 ₪, מ רבדא זידיגנ יכ ועמש

 ! הלוק ןתת הנובתו

 ! הבצנ תוביתנ תיב
 ! הנרת םכיחתפ אובמ
 : םשכדא ינב לא ילוקו

 ! בל וניבה םכיליסכנ
 ! שםירשימ יתפש חתפמו

 עץ ב תו 1.5 .ס 1 10, 5.

 226, 279, 284, 286 -- לבי 5

 לא 25-- לא ומ
 21. ודיבכ קז1ומס 4-

 24. ובישקה
 2%. היכרד לא - 76. לא 2 7 לאו 1 2:4, 6 9%

,4 271 ,200,264 ,125.117,145:155.158,176,192,108,2%1 ,101 

 273, ךסס '1' ( 014 6 16186: יוביר יתוארב ינתתעב תוצלפ יבבל העת
 ןיאו זונינפ וכרדל שיא יוניעת ןאצכ ונלכ. םבירפסב ולפנש םביפוליחה
 הכלהכ ןידי * העד הרוי ימ - 65 215 עפ 66081: : ונב םבויקי םכשה

 הניב חור יעות ועדיו "ותכש ארקמ ) 601, 602 ; קתנבמס 9.

 היתוביתנב 2, 31: 44: 45: 46. 67: 74: 89: 93, 99, 100,118,
1 :254 2395 ,178,211 ,104 ,157 155 ,141,144 

 266, 271,275, 279, 284, 286, 001, 6%9--ה , 76-- התביתנב 7.

 26. הלפה 170 -- הליפח 95. | םכימוצעו 4, 30, 46, ג, 9, 0

,2 ,215 ,228 ,226 ,225 ,173,176 ,166 ,155 ,125,137 ,101,118 
 29. היגרה 2, 17, 11: 44: 45: 74: 89.9%. 99,100, 102,110

2072 ,180 ,178 ,176 ,168 ,164 ,157 ,110 ,110 ,122,128 

.+ ,1 00 ,1' 288 ,284 ,279 ,275 :273 ,271 ,264 ,250 

 27. תרדרי 89, 157, 188, 224, 235: 240 -- תודרי 2, 3, 31, 0

,144 ,101,110,122,130 ,99,100 ,8( ,92 ,82 :67 ;45 

 178,176, 178, 192, 207, 210, 239, 242, 29, 266, 270 -- ז-רדרוי

.7 ,30 

 ססעבו 207 -- סבעבו 1.
 רפומ ליוא < 74 -- ליוא רפומ ליוא 4.

 רופיצ 95. | ושפנכ קצנמוס מ -- ב ,.

 ז. אולה

 2. םבימורמ 1, 2: 3: 4, 17 10, 31, 46. 74, 76 89. 92. 5
 ף9, 100, 102, 117, 118, 11, 128, 1ג7,155,164,

2% :239 4 227,228 ,220 ,22% ,207 ,176 1 

,27% ,273 ,270 ,204 ,260 ,250 ,258 ,251 ,252 ,21 ,2%0 ,249 

 284, 286, 1סס, 664 : קז1ותס זגפ, 141.  ילע -- תרק ילע 4% -- 0

 17ס. | תוביתנ תיב -- תוביתנב 530- | תביתנ 0, ף, 119

 207. 224, 277, הבצנ , 147 -- אבצנ 266. '

 2, 5. 'פל - - - - - ה
 2. שס. 175. | םכיעשר א 17,198. | אבמ 30,44, 46.

.2604 ,263 ,240 ,207 ,168,172 ,166 ,164 :125 :95 :92 :76 

 םכיחתפ !טצוש החתפ 4

 4. םםבילא -- ךילא 6
 =- א

 6. וניבה 1%-- וניכה (0%6

 ויחו 45 -- םכייאתפ 4

 198, קזותס

 6. םכירגנ 06 9.

 ירש

 הנורת גֶק,117,249, 259 : קזנמס 1.

 םכישא 76, 170 4. םבדא , 2

 םכיאתפ -- א , 1%8 -- םביאתפ
 וניבד 2%-- וניבת 4. בל -= ול

 רבדא ,\ 245. | התפימו 249 -- חתפא 7.

 זס 1 רכרפו = - בל 8

 11. הימוה 17, 46, 74.92, 99,100, 118,12%:, 5
,252 ,240 ,24% ,240 ,211 ,226 2 ,207 ,188 ,172 ,170 ,166 

 270 ; קזנגתס 1: 1076 82, 139 -- קוס היימוה 4. יה 1.
 ןגמ. 92 -- אוה 17. | תררוסו 17, 46; 74, 92, 100,117, 2

 זז 2 166, 172, 226, 230, 240, 240, 254, 260, 264,

 271, 273: 275: 279. 283: 2843: ומס 4. | "התיבב -- ב 1 קו

 +4 89.  הילגר ,%9-
 12. םבעפ ז"-- םבעפו 7. תרובוחרב 76, 92, 93,

 122,125 166, 188, 207, 224, 245 ; קחומס 4 -- תובחרב

 2ו 3: 31: 44: 45: 67: 74: 52: 59, 94: 95, 9% 99, 101, 102, 7,
2 164,168,170 ,157 ,139:141,144,155 ,137 ,119,128,130 

2 ,251 ,240 ,242 ,29 ,211 ,227 ,226 ,22% ,192,210 ,178 ,176 

7 ,284 ,275 ,271,273 ,270 ,200 ,264 :259 ,254 :253 
 -= תבוחרב 277, סס 10 659. | לצא 17,76,188. | היפ 5%

 117,24%. | בוראת 46, 74, 125,166 ; קזותוס 4.

 13. הקזחה 192 --', 259. | הקשנו 1:25. | הזיעה 17, 7

 125,158, 245, 253 -- האועה 95 -- קוס הדיעה 4.

 14. יתמלאש 4. - ירדנ , 4 --נ 6 ב
 15. ךיתארקל 30,95 : קחתס 15%. |, ךינפ , 6.

 16. יסרע 4,17,30,74: קתותס 0%. - תובוטח 4,
- 21% ,150 ,95 , (-- 40 271 ,264 ,202 ,240 ,171 ,172 ,118,166 

 תבוטח 20 --וב טק. 3. 0- ןומא , 31 -- .4 , 
 17. יתפנ -- ת ₪. ע45 4 -- (סז6 יצופנ וכ ד

; 2 ,220 ,226 ,210 ,188 ,166 ,164 50 ,18 ,101 ,100 ,93 ;92 

 קוגמס 139.  םבילהאו 157,180,12% -- קזותוס תרולהא 4.

 ןכנקו 30: 95-
 18. הבל טופס ךל 158 -- כ םגק. 80 89. | םבידוד 1,175

,2 ,99 ,95 :93 :89 .82 ,74 ,46 

 זקס, 188,210, 224, 11,235%?,220, 210, 240, 252, 253,270 ; קזוזהס

 ו סווחפ ידו 1ל2.  ירקבה -- ר , 207.- הסלעתנ -- פס

 12% -- המלעתנ 5.
 19. שיאה , קחרמ 74, 93, 150, 164, 172, 0,

 20. רהצ 82, חקל 17. 5 ודיב טס. 47. 31 -- 6 ותיב 7.

 םכוו סתגתס 145. | הפכה 239,266. | אובי 137,102, 224,

 2%2, 277, 279, 284, 286, 0. ותיבל 4, 30, 74, 95.
 21. בורב 4.12%, 224, 24%, 252,251.  היתפש -- הירנא

 2 ךלה 1, 3, 17: 10, 52, 93, 99, 117,119.

 198, 220, 251,260, 204,273. | םכואתפ 46, 74, 89,943, 2

4 ,271,273 ,266 ,264 ,260 ,250 ,252 ,251 ,226 ,170 ,166 ,126 

 279, 283, 284, 280, 65: קזוזחס 4 -- \ 4. רושכ -- 8

 -- רושב קעגעגס 95- | אובי 1, 31: 45, 80, 100 , 2



1. 

 יכח הגהי תמא יכ 7
 יפ ירמא לכ קדצב 8

 ןיבמל כיחכנ זשכלכ 9
 ףסכ לאו ירסומ וחק | זס

 סכינינפמ המכה הבוט יכ ו

 המרע יתנכש המכח ינא 2
 ער תאנש זדוה תאר

 הישותו הצע יל 4

 ןכלמ" ןבוכלפ יב - 8
 טכיבידנו .ורשי כירש יב 0

 בהא היבהא ינא ל
 יתא ידובכו רשע 8

 זפמו ץורחמ יירפ בוט |
 ךלהא הקדצ חראב | 8
 שי יבהא ליחנהל 1
 וכרד תישאר יננק קדוהי "₪

 יתכסנ סכלועמ |
 יתללוח תומהת ץאב | 4

 ועבטה שירה שרטב
 תוצוחו ץרא השע אל דע 26

 ינא שפש םימש וגכהב | 7
 לעממ םיקחש וצמאב | 8
 וקח שיל ומושב 29

 ןומא ולצא היהאו 0

 קא 0 טע; א

 ! עשר יתפש תבעותחו

 + שקעו לתפנ שהב ןיא

 : תעד יאצמל םכירשיו

 : רחבנ ץורחמ תעדו

 : הב וושי אל םכיצפח לכו
 ! אצמא תומזמ תעדו

 < -  | ער ךרדו ןואגו 'האכ

 : הרובג יל הניב ינא

 ; קדצ וקקוחי סכינורו

 : ץרא יטפש לכ
 : יננאצמ' ירחשמו |

 ! הקדצו קתע ןוה

 : רחבנ ףסכמ יתאובתו

 ! טפשמ תוביתנ ךותב
 : אלמא םכהיתרצאו

 : זאמ וילעפמ םכדק

 : ץרא ימדקמ שארמ
 : שכימ ידבכנ תוניעמ ןיאב

 : יתללוח תועבג ינפל

 ! לבת תורפע שארו

 ! שוהת ינפ לע גוח וקחב
 ! שכוהת תוניע זוזעב

 - -  - לפ ורבעי אל םכימו

 - שו םוי שיעושעש היהאו

8 

 ! יתאנש תוכפהת יפו

 ! ץרא ידסומ וקוחב

 : תע לכב וינפל תקחשמ

 שט הית די יסיפיסי ישו סב

 173, 176,188, 192, 207,211, 21%, 2%0, 2%1, 2%2, 250, 264 -- 'ג

 טק. 1% 9,

 18. רשוע 76, 100, 192, 5.
 הקרצו -- הקדצו יירפ 2.

 19. ירפ 98,207 -- "רפ 658 קזותוס 4; 10716 4

 128 -- קומס ןרחמ %%א רחבנ 128 -- דחבנ

 20. חראב יכ 74 -- חרואב 92 -- חראכ קוחס 245. | קדצ 5%

 -- הק ₪ק2.ז35 141.  ךותב -- תיב 210 --ות טק.130 2 <-ךרדו
 198. | תביתנ 30, 95, 168, 188, 277 -- יתביתנ 24% - תת קזותוס

 ב

 21. ליהנהל קתתתס 158. | יבהוא [סז(6 130. שי -- שו 6:

 םכהיתורצואו 46, 76, 89, 100, 118, 12%, 127, 170, 192, 240

 2%2 | קזננס 117 ; (סח6 139 -- םכהיתרצואו 144, 166, 259, 264;

 קוגומס 4 --- םבהיתורצאו 93: 95; 155; 168, 207, 235,261 ; קז!תוס

 141 --'.98. - למא 8ם.1ום. 92 -- הקכדצ 7.
 21. םבלועמ ינא 201. שארלמ 157 -- ש ,

 24. רומוהת 1. 2. 31, 44; 46: 74: 76, 89, 92: 93: 95: 99,
 117,118, 137,130, 141,144, ד 5,164. 160,168,170. 172

2402 ,240 ,210 ,281 ,226,227 ,207 ,178,192 

 264, 270, 288, ךסס '1, 601, 602 ; קזותוס 4 -- תמוהת 17, 0

 235,249. - יתללח 0 -- קמתס יתללחוה . ןיאב 2"-- ןיאבו
 15%. - תונייעמ 46, 76, 93, 158, 166, 224, 240, 245% ; קזומס 4 --

 ו , 102 -- תניעמ 9%. = םכימ ידבכנ , 76. = םכימ -- ץרא 166 --
 תכימ ץרא 76.

 25. ועבטוה 4.76, 190.  ינפלו 4, 92, 05, 164, 175, 226 4
 תעבג 30,95. - יתללח 8

 26. אל מ 150.  ץראה ף%. | תוצוח 30 -- תוצחו 2
 גול, 1וס,דל8, 128, ז37 167, דפ, דלס,דלל, 220,226. 206 2%

 259, 200, 264, 266, 270 -- תצוחו 188. | שארו 9 76 -- ש
 ד תררפע 30

 27. ינא -- התא 1.

 קתעא ז28 -- קשע

 ץורחמ ,

 וקוחב 1, 4, 76. 92, 94, 117, 137, 5%
 157: 164,168, 170,172, 176, 226,252, 250, 271 2207 קו

 226 ; קזונתס 4 4 ינא 80 ;וזעב 60. 28 , 1-

 28. 60. ,ז00. | וצמיאב 4 -- קזותס וצמאכ 9%. | תניע

 137, 210 --- תוניעמ 17, 227 -= תוניי'ע 8

 29. ומשב 82,100, 101,189, 4 וקוח 1, 4, 5%

 92:157,1709; 192: 235; 240, 23 ; קתנמס 4 וקהב 17,

5 ,,,,,,, ,11 ,95 ,94 ,89 ,82 :74 ,67 

%, ,224 ,188 ,180 ,178 ,176 ,172 ,168 ,166 ,164 ,160 

 245: 249, 251, 300, 601, 602 ; קוס 128 -- לע וקחב
 ידסמ 30, 74, 76,125, 141, 168, 170, 175, 231, 240, 252-

 30. היהאו 1"-- הייאו 170. | םביעשעש 1, 2, 3, 31. 44

 7. יבח ,224. - רבעתו 30, 74 92, 9; 249, 259 -- קס
 ז-רובעותו 4-

 8. 0 ,4 לכ 0 ןיאו 6. שקיעו 4-

 ף. םבלוכ 4.74. | םביחוכנ 17: 46, 74, 93: 99 9
 158,166, 231, 245,251,264, 284: קתומס 4,זגס,ז4ז. | ןיבמל
 תגק.ז86 95. | םכירשימו 7. יאצומל 2, 4, 17, 46. 22
 0 ו ץ,,,,,% 72

2720 1 ,240 ,24% ,21% ,228 ,226 207,210 ,102 ,188 
 259. + קזוחס 1

 10. רפומ 1 -- 1 ; 76 -- ורפומ
 זז. בוט 188. המכה -- ה , תמ.118. 92 -- 'תנכש המכח 7.

 לבו , 74-

 12. רעדו \ 245. = תומיזמ 74, 95. 125,166, 2% : קזותוס 4 --
 ו , 283 -- תמיזמ 40,119 -- המזמ 155 -- םכישודק 17 -- ץורחמ

 ויה אצמא -- רחבנ 14.

 14. תרואנש ןזנומס 94 -- תה ,. ןאגו 128 -- ןו 1.
 2. ךרלו =- ו ספה + יפו =- רק ד ירו ל תוכופה תל

 92, ,52 ז 58,166, 240, 262, 260, 264; קזוזתס 139 -

 תוכיפהת 4 -- 1. 91, 119; 390 1, 659 -- תכופהת

 1 4. יל 1%-- נא 17. הציע 4,245 106 סב.  הישתו
 9972 220, 242, 2 2" --- ילו 30, קזגתוס 201 ; 10766 1.

 16. יב --יכ 150, קתוחס 158, 5- וכולמי 4, 46, 1% ו

 240. | םכינזורו 17, 11, 46, 8, 1090 6

 172,175, 176, 192, 231: 239, 240, 245 ; קעותס 4. | וקקחי 2

1 ,99 ,98 :95 .94 .93 :92 ,82 ,76 .67 :45 :44 :31 ,30 :17 ,4 :3 
7,,, ,102,118 

 ו 168, 170,171, 178, 207,210, 224, 226, 226,227, %) 2

270 ,27% ,273 ,271 ,270 ,266 ,264 ,260 ,254 ;253 ,252 ,24% ,240 

 281, 284, 001, 2: קדצ ,6.

 16. יב -- יכ 150, קזגתס 4, 245. | םכירש -- םבירשי 95, 207 ;

 (סז6 1. ורושי 17, 46. 74, 92, 93, 2%2: 200 ;

 קחתס 4,82. | םכיבדנ 164. לכ 240.  ץרא -- קדצ ,

.110,137.145 95.7 :92 :59 :74 :45 :44 

 1 55 157, 160, 166, 170 תואזַפ. 175,170, ,,2 2

; 601 ,1' 100 ,260 ,2% ,2%3 ,260 ,240 ,228 ,227 ,210 ,207 ,201 

 תופס 1%8,2%2 -- ץרא קדצ 76 -- קדצ [טק.ז8. 08,זגֶס,168 --

 1טק.ז8[. 82,122,141 -- 045 31 --(0ת6 הדע 24.

 17. 00. 180. | יבהא 17,130, 45, 74:82, 93, סל, 00

,814 ,2%2,2%0 ,239,240 ,122.12%,14%,147,170,172,171,170 

 356: 659 'ק -- יבהוא 4, 271 48 -- איבהא 137 -- הי (טק. 4 8

 --'. 89,198 -- ובחהא 4 בהא -- אבהא 2. יירחשמו

 24%. - יננואצמי 4, 17, 40, 52, 89, 117,119, 141, 166,170 2
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 וצרא לבתב תקחשמ 1
 ול ועפשי םביגב התעג\ 2

 ומכחו רפומ ועמש 3
 יל עמש שדא ירשא | 4
 זכייח יאצמ יאצמ יכ | 5
 ושפנ סמח יאטחו 6

1%. 

 התיב התנב תומכח
 הני הכסמ החבט החבמ
 ארקת היתרענ החלש
 הנה רסי יתפ ימ
 ימחלב ומחל וכל
 ויחו שכיאתפ ובזע
 ןולק ול חקל ץל רסי

 ךאנשי ןפ ץל חכות לא
 רוע קבכהה כחל 8

 קדוהי תארי המכה תלחת

 ךומי ברי יב יב
 ךל תמכח תמכח שא 12

 הימוה תולסכ תשא 3
 התיב חתפל הבשיו 14
 ךכה ירבעל ארקל 5
 הנה רסי יתפ ימ | 6
 רקתמי םיבונג םימ) : ל
 םכש סכיאפר יכ עדי אלו - 8

- 

 - ₪0 אס ססרצ 6 ₪ ₪ ₪ =

 2 א ס צ מם תו

 ! וכדא ינב תא יעשעשו
 ! ורמשי יכרד ירשאו
 : וערפת לאו
 - | כפוי םוי יתתלד לע דקשל

 : הוהימ ןוצר קפיו

 : תומ ובהא יאנשמ לכ

 : יחתפ תזוזמ רמשל
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 ! העבש הידומע הבצח
 ! הנחלש הכרע ףא
 : תרק ימרמ יפג לע
 ! ןל הרמא בל רפח

 : יתכסמ ןייב ותשו
 : הניב ךרדב ורשאו

 ! ומומ עשרל חיכומו

 :! ךבהאיו שכחל חכוה

 ; חקל ףסויו קידצל עדוה
 : הניב שכישדק תעדו

 ! שייח תונש ךל ופיסויו

 ! אשת ךדבל תצלו
 : המ העדי לבו תויתפ

 : תרק ימרמ אסכ לע
 :! שכתוחרא םכירשימה
 ! ול הרמאו בל רסחו

 ! סכעני שכירתפ שחלו
 : היארק לואש יקמעב

 לדג ₪ עפ ]10 א

 4. י'מ -- כ 118. | יתיפ 96. רופי +,
 93: 95: 99; ,,, כ 192, 0

 226, 227, 2490 251; 260 ; קזוומס 3, 82, 128,2%2 -- ץל רס

 רפחו 4, 1255 4 הרמאו 1 ימו ןולכ ול חכל 7.

 5. ןיימ +.

 6. םביתפ 17 -- םכייתפ 117,159, 1 יו דב

 7. רסו 46.74.92:91,117.118,150 --' ק.140 139 - רסי

 בל 89. הקול 46, 74, 118, 166, 252, 271, 273, 275, 279, 4
 659. ול ;74.  וממ 176 -- 6 ומימ

 8. הכת 2, 30, 266 -- 7 קוגנמס ל 4 -- ד טק. 4"
 ךבהאיו -- ךב הבאיי

 קזותס 5. 8,9. םככחל ןת : ךבהאיו , זז 7.

 9. 00. 166. | עדוהו ז7.  קידצל -- קידצל םככחל 6.
 ףסיו 82, 80, 150, 172, 2 ו 192, 207, 2%1, 281 -- ףיסויו 4,

 166,176, 259 ' סת 8 -- ףיסיו 168 -- ף (טק.זג. גס. | חקל
-5 .0.4 

 10. 600 , 6. זרליחת 4-- תר ?' קצותס *ף 1

 תמכח 253 -- ככה 170. | תארי ג. 0. | כישודק +, 4

210 6 ,224 ,173 ,172 ,168 ,128 ,12% ,118 ,117 ,100 ,9( ,82 

 240, 24%, 249; 290; 261, 252, 270 ; קזנתס 1.

 11. 0. ופסיו 192 -- ופיסיו 1, 12%, 128, 176, 7
 227, 240, 2ף1, 271 4, 283 -- ופסויו 4.

 12. 00. 45. | תמכה זז", 95 -- אתמכה 92 -- התמכהח 4.

 14. תולסכ 118. | הימה 31, 44: 45. 67 +,
,249 (2 ,22% ,210 ,188 ,178 ,175 14 ,141,144 ,139 

 264, 271, 273, 275, 283, 284, 286, 288 '1 -- הימוה תפ 4

 היימח 4.
 ז 4. חתפל -- חתפ לא 1,227 -- חתפ לע 4. לע -- םבע

 ימורמ 1, 2, 17, 46, 74, 92: 93: 95: 99, 100, 2 25

,24% ,240 ,23% ,228 ,227 ,220 ,188 ,178 ,137,164,170,172 

.4 ,29 ,253 ,252 ,250 

 16. 00. 31. אורקל 155,166. ירבועל 92,139, 166, 4.

 םכירשיימה 4. | םכתחרא 1, 3, 4, 17, 30, 82, )2, 93, 9,

 110,137,150,155,157נ 164,172, 178, 188, 224, 226, 21%, 0

 245: 249: 250, 242 -- םכתוחרוא 198 -- ויתוחרא 4

 16. רוסי 1, 2, 4,17, 30: 4%: 74:93: 95, 98. 99. 7,
 137,155:158: 176,192, 253, 259 : קזותס 1,582,141 ; 06

 רסח :45,2%1,259. | הרמא 4.17, 0,10ז, 117,ו53:164

 228 -- אה רמאו

 ץל--ץ [ק.ז45 141. | החכוה --הכות 1.

 4.98. 01 ,ז1ס,128,137,139,144, 192, 210, 226, 24%, 264, 6

 =- כל 0- תע - - תקחשמ , לכב -- לכב דימת 7.

 11. יעושעשו 4. 17: 44, 46, ָ,,, ,%

 170,176, 228,211, 252, 270 ; קונוגס 141 --', 5

 42. יכרד םוגפ6 ירבד ורומשי 1ֶ, 46, 100 -- ורוצני 6

 -- ורצני 0.
 57- לא 125-

 34- עמוש 4, 17.74, 118,126,166. 0. דוקשל 17, 4

 100,118,125,245: קנמס 4.  יתותלד 3.1745: 5

 נסס,זסז, 118,126, 130, 144, 160, 155, 164, 166. 2
 211: 239: 240, 245, 250, 251, 252, 2%4, 204, 273: קזנתס 1

 רומשל 4, 46, 95, 100,118, 166, 226 ; קוותס 4. | תרווומ 6
2,,, ,155 ,137 ,118,125 ,100,117 ,99 :94 :93 :80 

 178, 227, 210, 259: קתנתס 3, 4, 82, 139 -- תוזמ 224. | יחתפ

-245 :215 
 55- 'כ 72. יאצמ 1%-- יאצומ 17, 46, 74, 100, 125,

 206, 6ף1 : קזווס 4 -- ואצומ 224-- אצומ 245 --אצכ
,249,251 ,207 ,188 ,170,180 ,164 ,147,150,157,160 ,145 

 281, 288,666 ; תטתס 108,201. | יאצמ 2", 05,128 --' , 7

6% 99,100,117,122,126,37 ,98 ,82.93 ,74 :45 :11 :20 

,239 ,228 ,227 ,226 ,210 ,207 ,201 ,12 ,173,180 :170,172 
:7 :655 :545 ,284 ,41 283 ,273 ,./ 271 ,264 ,260 ,250 ,252 :262 

 659 "תי, 664, 692. = םםייח יאצמ --ח י טק.145 139.  ןצר

 46. יאטוחו 46,98 ; קזומס 4.  פמח --םמח אצמ 147 -- םמוח
 17.74: 98:245 : קזנתס 4. | לכו 4,905, 14%, 158,166, 253, 4

 יאנשמ -- 2 ; 158, קעגמס 4. תומ ובהא -- תער ואנשי 4.

 1. רמנחה 1ק == םכישני תרומכח 742 93: 153. 170 249: 651 5

 קזותוס 224 -- םםישנ תמכח 4 0. הבצח ם 9% -- ה טעו
 ג. הידמע 5.
 2. הכשמ קעותס 14

 הנחלוש 6.
 2. היתורענ 17: 46. 74, 89, 92, 98, , 00, ,,,7

 172,173: 224, 231, 240. 245, 252, 253, 250, 260, 264, 270 ; ןז!תוס

 4. לע --לע היתרענ 166. | אפג וג. | 'מורמ 12.17, %
.17,139 ,12% ,122 ,118 ,117 ,100 ,99 :98 :95 :93 :74:92 

,242 ,240 ,21% ,227 ,226 ,210 ,170,172.173:175,176,192 

9 ,286 ,284 ,270 ,275 :273 :271 ,270 ,264 ,260 9 :262,253 

 קזותס 4,94-

 הניי 64 ףא ק.:ג 2.

5 % 
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 המלש ילשמ ב

 בא חמשי םשככח ןב
 עשר תורצוא וליעוי אל 2
 קידצ שפנ קדוהי ביערי אל 2

 הימר ףכ השע שאר 4
 ליכשמ ןב ץיקב רגא 5
 קידצ שארל תוכרב 6
 הכרבל קידצ רכז 7
 תוצמ חקי בל שכח 8

 חטב ךלי שותב ךלוה .9
 תבצע ןתי ןיע ץרק ןס

 קידצ יפ ש"ח רוקמ | גז
 םינדמ ררעת האנש גג
 המכח אצמת ןובנ יתפשב 3

 תעד ונפצי (םימכה -
 וזע תירק רישע ןוה 6
 וכייחל קידצ תלעפ 16

 רסומ רמוש שכייחל חרא ל
 רקש יתפש האנש הסכמ | 8
 עשפ לדחי אל שירבד ברב 19

 קידצ ןושל רחבנ ףסכ 20

 זכיבר וערי קידצ יתפש 1
 רישעת איה קדוה  תכרב ₪

 המז תושע ליפכל קוחשכ | 3
 ונאובת איה עשר תרוגמ | 4
 עשר ןיאו הפופ רובככ | 5

 0 ו ור 7

 : ומא תגות ליסכ בו

 : תוממ ליצת הקדצו
 : ףדהי שכיעשר תוהו

 : רישעת שכיצורח דיו
 ! שיבמ ןב ריצקב םכדרנ
 : סמח הסכי םכיעשר יפו

 : בקרי זכיעשר כשו
 : טבלי שכיתפש ליואו

 : עדו ויכרד שקעמו
 : טבלי סכיתפש ליואו

 : סמח הסכי כיעשר יפו

 : הבהא הסכת זשכיעשפ לכ לעו
 :-בל רסח וגל ,טבשו

 ; הברק התחמ ליוא יפו
 ! סכשיר שילד תתחמ

 : תאטחל עשר תאובת

 : העתמ תחכות בזעו
 : ליסכ אוה הבד איצומו

 : ליבשמ ויתפש ךשוחו

 : טעמב זםיעשר בל
 ! ותומי בל רפחב ז?םיליואו
 ! המע בצע ףסו אלו

 : הנובת שיאל המכחו
 : ןת' סכיקידצ תואתו

 : וכלוע דוסי קידצו

 ד ה ים וז 5 2 6 ו

 17. םביבנג 1: 1, 17: 59; 94, 110, 157, +. 1 4. םבימכח -- המכח םכימכה 6. ליוא -- ליפכ 4. = הבורק

10606 ,155 ,117 ,12% ,122 ,118 ,100 ;93 :46 :45 :17 ,1 

 170,192, 224, 226, 227, 231, 239: 249, 252, 253, 270 ; קזננגס 2,

 94,128,141 -- תברק 99 -- ול 7-
 5. תירק , 168 -- תיירק 76. | וזוע 4, 17, 95, 101, 166, 102--

 קזוותס זוע :17. | תתיחמ 4,125, 207 -- תתחמו 30. | םכילד ,
 170 -- םביתלד 4. | םבישר < 4 -- םבםישיר

 16. תלועפ 4, 30, 46,100. | םביקידצ 172. | םםייח 7.
 תאבת 235 -- תאובתו 155,224. | תאטחל קננוגס תאטח לע 147.

 17. חרוא 17: 45: 46, 92:93: 95, 119. 207, 245, 251 ; קנווס 4-
 םכיחל 175. רמש 1, 2, 76 ,,,,,,1

4 ,2% ,2%4 ,253 ,227 ,220 ,22% ,224 ,210 ;192 ,175 ,172 ,164 

 204: 271 4,293. | רפמכ 224. < עו 1, 17

 זסס,117,118,150,166,102, 231; 235: 245, 261, 264, 270; קזותוס

 14ז. | תחכת ז, 78,224, 227 -- תוחכות 153. - העתמ קזותס

 בעתמ 117 -- העת 10, 8. 4

 18. יתפש -- 5 1076 ב - אצזכו 74 -- '. 33 4

,173 ,168 ,157 ,144,150 ,141 ,110 ,110 ,122 ,102 ,8( ,92 

 231, 242, 2%4, 266, 270, 271, 275: 277, 284, 1'288, סס']

 איצזו אוה ,\, 24

 19. בורב 166,211,89,12% ; קזנתוס 4, 141. .ךשחו 0 2

,,,,, 109 99 .95 :94 :92:93 ,80 :82 
,1 ,224 ,207 ,192 ,188 ,178 ,172,176 ,170 ,168 ,166 ,164 ,155 

.4 271 ,270 ,200 :249,.252,275./200 

 20. בלו 30,1%3,155 - בלא 1.

 21. אוערי 173 -- וצרי 166, 106001 74-

 ותמי 04, 144, 170 6.

 22. אוה 76,117: | רשעת 67. ףיסוי 1, 2: 3; 4, 17, 5 6
12 ,118,122,128 ,101,117 ,100 ,94 :93 :92 ,82 ,76 

1 ,227 ,226 ,225 ,210 ,172,176,198 ,170 ,164,166 

 245: 240: 252, 259, 270, 280, 283, 284, 286, 650 ; קנ1ומס 201 --

 ו 30, 175, 188, 207, 224. 235, 253, 2%4, 260, 280 -- ףיםי 7

 80, 102, 12%, 155, 192, 21, 266, 277, 27 400 1, 0. המע

 -- הב 17 -- מע טק... 4.

 23. קחשכ 30, 46, 119, 164, 176, 239 -- קוחשב 76, +.

 ליסכ 95. = תשוע < 74. = המז , 74-- המיז 4, 245." המכה ,-
 24. תרגמ 1, 4,67. איה עמ 76--אוה 17,117.  ונאבת

 67, 188, 224, 235, 2%4, 206, 277, 27, 280 -- סו וניאמת 4. >
 ןתי --י טק. 14 4

 25. רבעכ 89,192, 2ף% -- רובעב 61, 5.

 רסחכ קצותס 4

 18. םפש -- םכש =כה 4. | היאורק 4.17: 46, 92, 95; 90,

 1סו,118,119,125,137:155, 170, 173,175, 188,226, 235, 0
 242, 242, 2523, 259, 260, 266 ; קזנתס 82 -- ךיארק עזנתס

 1. המולש 283. | ןבו [ק.ז88 24%. | ליפבו 245. אמא 7.
 2. אל -- ל 8ח.]!ת. 17. וליעי 192 -- ליע 2833 --- וליעיו 3
 -- ולעו 259. | תרצא 30 -- תורצא 1, 67.8 7

 164, 172, :207.,88, 210, 224, 266 -- תרצוא 284. | הקדצ

 3. בעְרְי 728, < קודצ =-- םבכוקידצ וז 5 | תרה

 24% ' קצותוס 5 : 1076 4 תםיעשר -- םכידגוב 94,137, 7

 284, ףסס -- םכידגב 1. | ףודהי 46.92, 118,235; ₪6 4 - ה
 קזווגס ד 4

 4. שאר -- א , 17, 20. 74.125,155,170,172,176,102-- שאר

 שח 5- השוע 17.70. 4 כ , זסז- הימה
 זחושז הימר 6 דיו 116. 12 ץ6] 14 64*

 5. רגוא 17,46,118,125,170,176. | ןב 1" קענמס ןיב 54

 ריצקב , 207 -- רקב 245--ץיקב 17.74.  שיבמ --אזכ תת גם.
 6. שארל -- ר (ס6 | 1:7. עשר 4.

 7. סת. , ברקי < 4

 ה, 0. 180. בבל 19825
 קזנתס ל +

 9. שסת- , 45,95,166,180. | ךלה 3,4, 30, 82,ףָנ,ןסז,זגק)

2 1 ,210,224 ,102 ,175,188 ,148,144,172 125,139 

4 .4 ,284 ,27% ,273 ,271 ,270 ,264 ,200 :253 ;249 :245 

 תםתב 1:2: 3: 4, 17: 30, 31: 44: 67.74, 5, 4 99.10, 2

170 6%" 9,,, ,+ 

(6,,,,,,,, ,207 1,124[ 11 

 270, 30077 -- םכתכ 89. | חטב , 147. עדו: 4--י טק. 246. 7.

 10. 20, 82 ץרוק 17. 46,929, 4 240 ;

 סמתס 139. | טבלי ₪6 שבלי ב
 נג. 60. 180.  םכיח ז18. עשר 2.

 6% 12 ז6קסטזטז 6010. 7, גמ 71.

 12. ררועה 1,2, 17, 45, 46.70 2 94: 95: 958. 99, 6 ול

 118, 125,137: 158,166, 170, 172,173:176,ו7%) 192: 227, %

 240, 245,249, 2, 253,286 ; קעונתגס 4,128, 139: [סע6 1.

 לעו -- לבו 2. הבהא , 6.

 3 ןובנ -- ןוכנ 150, קענתס 5% ; 6 4 אצמת , 7%

 ויגל 498 -- יגל 166. | רפח -- רפה םכיליפכ 249. | בל רסח

 גת. 13 147 -- םביליסכ 0.

 חקי , 1. לאו = +

 166 60. 1 ז
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 שכיניעל ןשעבו שכינשל ץמחכ 26

 זכימי ףיפות קדוה תארי 7

 החמש סכיקירצ תלחות 28

 הרוח ררר טפתל עמ 9
 טומי לב שכלועל קידצ | 0

 המכח בוני קידצ יפ

 ןוצר ןועד' קידצ יתפש 2

1 

 קדוהי תבעות המרמ ינזאמ ַז

 ןולק אביו ןודז אב 2

 שחנת סכירשי תמת 2
 הרבע זכויב ןוה ליעוי אל 4
 וכרד רשית שכימת תקדצ .
 םכליצת םכירשי תקדצ 6
 הוקת דבאת עשר שכדא תומב 7
 ץלחנ הרצמ קידצ 8
 והער תחשי ףנח הפב 9
 הירק ץלעת זםכיקידצ בוטב נס
 תרק שורת שכירשי תכרבב /

 בל רפה קשעהלי ןב 12
 הוט הלב ליבר לו 13

 שע לפי תולבחת ץאב | 4
 רז ברע יכ עורי ער 1
 דובכ ךמתת ןח תשא 16

 דסח שיא ושפנ למג זל

 כ תא 0 צט פ א פו

 : ויחלשל לצעה ןכ
 ! הנרצקת טכיעשר תונשו

 : דבאת םיעשר תוקתו

 : ןוא ילעפל התחמו
 ; ץרא ונכשי אל םכיעשרו
 ! תרכת תוכפהת ןושלו

 : תוכפהת טכיעשר יפו

 שש 2

 : ונוצר המלש ןבאו

 ! המכח זםכיעונצ תאו
 :! שכדשו םכידגב ףלסו

 !: תוממ ליצת הקדצו
 ! עשר לפי ותעשרבו

 ! ודכלי שכידגב תוהבו
 ! הדבא זכינוא תלחותו

 ! ויתחת .עשר אביו

 ! וצלחי טכיקידצ תעדבו
 ! הנר סכיעשר דבאבו
 : סרהת טביעשר יפבו
 ! שירחי תונובת שיאו
 ; רבד הפכמ חור ןמאנו
 : ץעע ברב העושתו
 : חטוב סכיעקות אנושו

 : רשע וכמתי סםכיצירעו

 : ירזכא וראש רכעו

 ץ ג אם 1 מו ייח ₪ סיד סיא 2 5.

 7. עשר \, 7- תלחתו 30; 92, 117, 12%: 240,252, 60)

 264, 271 4. םכינא 240, 253, 260, 271 4 -- םכינזוא 25.

 9. הפב קס 158.  תיחשי 1, 2, 3. 4:17:46, 74 76.
19 (2 ,170 ,166 ,117,150 ,118,125 ,101,117 ,100 ,95:99 

12 ,245 ,0 ,228 ,227 ,225,226 ,224 ,207 ,192,198 ,175,176 

 252: 250, 273: 275: 284, 284: קזנמס 2, 4 והער -- היער

 147 --והעד גס0. תרעדו 98. | םכיקדצ 266. | תרערבו והער

 םכיקידצ , 7.
 גס. בטב 245. 7 ץולעת 17, 74,100, 166, 240, 252 -- וולעת

 245 -- לעת 125, 176 -- קתוחס ץלחת 95. הרק גזל.  דובאבו
 17: 46; 95: 125: 155: 239. 5. הניר 93: 245 ' קנומוס

 זז. תכרב 74-- תכרבכ קננמס 89. = םכירשי -- םבירשי םכורת 4

 םכורת -- ו. 137. = תירק 95. יפו 74. 95, 118, 158 -- קזומס
 יפכו 245. | סורהת ף9 -- םכרהת קזותגס .-

 12. זרונבת 170 -- תרנובת 30, 94

 13. ךלה 36,82,92,241,270.  ליכר קזנתוס ליגר 7. ןמאנו ,
 1% חור -- תריב 249 תו. ,

 14. תרולובחת 1, 17: 46 76, 89: 92, 3, 100, 117, 1%
,240 ,240 ,23% ,211 ,226 ,224 ,210 ,172,176 ,158,166 

 260 ; קצותס , 141 : 10116 08, 117 -- תלובחת 188. | לופי 17

 4 בורב 17:95, 166, 192; 225, 245, 24

 ץעי 226, 0-

 15. ער קוס עד 95. | ערי 92, , 7% 235: 2

 -- קוגנגס עודי 95 -- ע !0ק.14 100. - אנשו 1, 2: 3: +,
,1 ,117,119,122 ,80 ,82 ,67 45 

,25 ,240 ,231 ,226,227 ,22% ,207 ,178 ,176 ,175 ,170 ,164,168 

.001 ,1 288 ,275 ,273 ,271 ,270 ,264 ,260 ,259 ,250 ,249 

 םכיעקת 1, 2, 3: 4: 31: 44: 45: 67, 82; 80, 09,117, 110,122ז
 155 227 ,226 225 ,,ָ , 

,271,273 ,270 ,264 ,200 ,263 ,252 ,24% ,242 ,240 ,211 ,228 

 284, 286, 300, 659. | חטוב \ 89 -- ) \ 1: 2, 3, 4, 10, 67, 82,

7 ,224 ,188 ,168,176 ,166 ,164 ,141,155 ,122 ,117.11 ,101 

.4 271 ,270 ,22 ,249 :245 ,240 ,211 

 16. ךומתת 17, 100, 150, 164, 166, 172, 178, 188, 24%, 1

 270 ; ל 14. םמיצרעו 137. | וכמתי , 30.- .רשוע 17,

.1 ,240 ,100 ,93 ,46 

 ל למוג 17: 74: 89, 93, 105 ,,,, 2807.

 דיסה 40, 92, 95, 25, 260 ; 10156 - רכועו 17, 46, 92:

 166, 240, 25 -- קזגתגס רבועו 9-

05 3 

2 

7 
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 26. ץמוחכ 1.17, 45: 46, 92: 98, 117, 164, 166,188, 227 5
 252, 266: קווחס 4 -- ץמחב קצווגס םכינישל .ז, 74, 6

 227,245,271,27%.  םבינעל 95, 254, 259 -- םביינעל 6.
 לצעת קמתס ף5. ויחלושל 4, 46, 100,125, 166 4

 27. תארי 55 74. - ףיפת 125,224: 235 --'\ 36 44- ףיסוי*
 240. > תנשו הנרוצקת 46, 100, 118 ; [0ע06 4

 28. תלחת 30.74: 76.117,158,172,176,260. החמש , 6.
 תרוקת 46 -- הוקתו 6. 2

 29. זוע 2, 30:31: + 46: 67: 74: 76: 82, 90, 92: 93: 4 52
 ףפ 100, 101, 1027 118, 110, 122,126, 128,139, 10

,225 ,210 ,207 ,188 ,178 :175 ,172 ,168 ,166 164 ,157 ,155 

6 ,204 ,260 ,25 ,252 ,251 ,250 ,249 ,245 .240 ,215 ,228 ,227 
 270, 271 8. 277, 279, 280, 1001, 9. כותל 45: 46 6 0
 ף3, 100, 118,155, 188, 240 0 264, 200, 4. התחמו , 6

 -- התיחמו 4. ילעופל 45: 465, 89, 100, 166, 240, 261, 4

 40. םבלועל , 117 -- 1 \ 226. | לב , 137,147 -- אל 2.
 סמי 224. | אל -- לב 24%. - ץרא -- ץרא ןוא 0.

 21. ןשלו ז-רובפהת -- ה ,, 158 -- ! \ 95: 279 6
 -- תרוכופהת 4: 45: 46: 74: 92; 99, 100, 118, 166, 240, 252, 0

 -- תכופהת 1,309. | תרכי ג, 227 : 106 1 -- תכרת קצונוס

 22. 00. 4. | ןועדי 58 46 -- ינזאמ 1סס -- דצ ןועהי 224 -
 ןוערי 385. יפו --' \137- | תופופהת 46, 92, )5; 00, 11

 260 -- תכופהת 30, 74, 7. |

 המילש 4,899.95. ונוצר ונוצ 4. 1. תבעת 30,74, 93, 188, 5.
 2. ןודז --ז קממתס א 117. | אובו 128,192. | תאו--ו ₪6

 ו 1

 2. סת. 3 65 4 < 259. תמות 46,170,240. םכרשי 172--
 שביעשר 1. םכידגוב 2: 4: 45: 46; 95, 98, 100, 2 2%

 150, 155,166 175: 235, 245, 252, 2%. 266 --' , םכדשי

79 ,178,192,206 ,176 ,173 ,93:99.115,125,137 :31:45 :1:4 
 219: 259: 264, 270, 271 4, 2, 283 4, 650 'ק, 692 : קצגתס

 224 -- םבידשי 40 -- םכירשו קזונגוס 4

 %.,םטומח 117 -- םבימר 295. \ = /רשצת 76,188. 248.  לופי

-9 192 :46.99 :45 :17 
 . 6. םבירשי קוגזחס םבירשי םכיעשר 117 -- םכועשר

 תווהבו 176. 245 -- תוכהבו 74 -- תוחכו 06 168. | םכידנוב 2,

1 ,245 ,176 ,100 ,15% ,137,150 ,118,125 ,93 ,89 :45 172 .4 
-259 :253 



 רקש תלעפ השע עשר 8
 םייחל הקדצ ןכ ₪9
 בל ישקע קדוהי תבעות 0
 ער הקני אל דיל די 1

 ריזח ףאב בהז כמ |.
 בוט ךא םשכקידצ תואת 3
 דוע ףסונו רופמ שי 4

 ןשדת הכרב שפנ 5
 זכואל והבקי רב ענמ | 6
 ןוצר שקבי בוט רחש 7
 לפי אוה ורשעב חטוב 28
 חור לחני ותיב רכע 20

 זכייח ץע קידצ ירפ | 0
 זכלשי ץראב קידצ ןה | גז

 תעד בהא רסומ בהא
 הוהימ ןוצר קיפי בוט
 עשרב סכדא ןוכי אל

 הלעב תרטע ליח תשא
 טפשמ זכיקידצ תובשחמ
 שכד ברא םכיעשר ירבד
 זכניאו שכיעשר ךופה
 שיא ללהי ולכש יפל

 ול דבעו הלקנ בוט 9
 ותמהב שפנ קידצ עדו | זס
 שחל עבשי ותמדא דבע | 1
 שכיער דוצמ עשר דמה 2

00 1 030000 ₪ 

 קס תש 5%

 ! תמא רכש הקדצ ערזו
 : ותומל הער ףדרמו

 : ךרד ימימת ונוצרו

 ! טלמנ כיקידצ ערזו

 : שכעט תרסו הפי השא
 : הרבע סיעשר תוקת
 : רופחמל ךא רשימ ךשחו

 : ארוי אוה כג הורמו
 ! ריבשמ שארל הכרבו

 : ונאובת הער שרדו
 ! וחרפי סכיקידצ הלעכו
 ! בל שככחל ליוא דבעו
 ; ככה תושפנ חקלו
 : אטוחו עשר יכ ףא

2 
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 ! רעב תחכות אנושו
 : עישרי תומזמ שיאו
 ! טומי לב םכיקידצ שרשו

 ! השיבמ ויתומצעב בקרכו
 ! המרמ סכיעשר תולבחת

 ! סכליצי םכירשי יפו
 : דמעי כיקידצ תיבו

 ! הבל ידיהייבל הע
 ! כחל רפחו דבכתממ

 ! ירזכא םכיעשר ימחרו

 : בל רסח סכיקיר ףדרמו
 : ןתי שכיקידצ שרשו

 צג < זז עפ 0 א 4

 בל רושפנ
 31. ןה קונתוס ןיא 173. | םבלושי 17,46,137, 2%2 -- םבלשיב
 74- ףאו 7- אסחו 0,101, 122,155,157, 6% 16

,253 ,2%0 :240 ,226 

 1. בהא 1"-- בהוא 17, 46,76, 144, 22 ; קזנתס 130.  בהא 2"
 -- בהוא + 6 253: 259. - אנשו

 21: 74: 765: 93: 95, 100,118,11ס, 12%, 128, 141,155, 6

 170, 231, 235: 240, 245, 249, 259, 270, 271 4.  תחכת 5%
 240, 284 -- תוחכות רוכ 117 -- תוחכות 7.

 2. [-רומיזמ 1, 05: 125: 224. 248, 0. עשרי 1

 3. ןכי 6. שרושו 7. םביקדצ 271, 28 -- םם,

 טמי +

 4. בקרבו (016 90, 158 ג /106:ש: 80.  ויתמצעב 1, 2, 2: 4 5%

 44: 74. 76 82: 93:94:95: 99,100,101,102,זזק,1ו9,וג7,
02 ,231 ,150,166,172,175,178,188,102,210 

 275, 284: קמומס 128. | השבמ 172 -- וישיבמ 31 -- האבמ 6.
 5. תובשחמ -- ח 17 -- ! \ 1, 30: 93, 95: 235, 260, 264,
 תלבהת 30 6 ;י260 5 תולובחתו 93- תולובחת 1

,157,176 ,155 ,125,150 ,119 .99,117 :98 :95 :92 ,82 :76 

 240, 24%, 251, 270 ; קזותוס גס, 141 -- תלובחת 100,188, 07,
,264 :252 

 כירשיו 0766 2. 6. ברא [גק.ז85 15% -- !ס6 בדא
 םכליצת 7, 225%, 251, 260 1.

   ,5%םםיעשר - ---- ברא .6,7

 ךפה 141,150.12%, 249, 251,260, 270 --ה , 147. דומעי .7

46, 59- 
 8. ולכיש 150. = ללהי ₪ק,146. 1 -- ללוהי 17, 30, 74.91, 6

 245.259: קץתותס 252. - הוענו שיא , 31. | ל בל 74. זובל
 קזוגס ובל

 9. בוט , . דבעו , 9% -- רבוע ז7.
 10. עדי 210,211,270, 28 ; קזוהס 141. | קידצ סה םכיקידצ

 173- ימחרו -- ח קתנתס מ זז. עשר 5%.

 וז. דבוע 44, 46, 80, 92, 12 164, 166, 172, 226 -- דבע

 כה 4. .,םבחל ,6 םכיקר 1, 2, 17. 30 44+, 0

12 2 ,155,158,768 ,128,139 ,122 19 15 ,12 

.4 ,259 ,2%3 ,2%2 ,249 ,226 

 19. השוע 17, 10, 46, 100, 118, 166, 240. | רלועפ 6.

 ערוזו 17; 46: 76 92 118, 164,172, 240, 277, 270, 280 ;

 קזותס 1 רכשו 17 -- השע 158. | תמא קמס תומ 4

 19. הער , 5- ותמל 40,

 20. ןירבעת 39, 74: 9: 245: 253, 259, 260, 4.
 -- ישקע שע =. ונצרו . יממת 259.

 21. םכקידצ 249. | טלמנ -- תרכנ 101.
 22. ריזוח ףאב ריוח 4- הפי ,6.

 21. ךא -- ףא 117. | רוקתו 92, 93, 100,12%, 158,226 ---

 ץזמס תואתו 95.  םכיעצ שר -- םכ ;76. | הרבא 2%2 --הרכע

 24. ףסנו 7: 200. ךשוחו 4.17, 46, 100, :ז:% -- רסחו

 21. - רשוימ 7 46: 74, 82: 93, 117, 118,172, 17%, 188. 50

 219, 251, 2833 קחתס 1. רסחמל 30, 240, 1

 2%. ןשודת 17.46.137.15%8,173, 0- וה מ. !:ת. 4.

 הרוי 1, 17, 10. 74: 89: 93: 5% 99, 100, 101, 126 17

 166,176,180, 192, 198, 201, 207, 235; 240, 250, 250, 664 ; קזותוס

 95 : תטתס 150 -- ו ,-
 26. ענומ 17: 46, 59: 92: 93: 95, 99, 100, 125%, 155, 8%

 239, 252: ץוותס והובקי 46, 92, 99, 155, 172 - הובקי
 12 םכאל 4, 10, 31:44: 45: 67, ,,,,7

 172,171,175:192,274.245.100,664: קנווס 128. .ר שארל 0.

 27. חוש 17: 46.92, 93, 125, 166, 240, 259 -- רח !טק.14 7

 -- דחש 1.  ושקבי קתותס 188 --י טק.ז86 05. - ןוצר , 6.

 שרודו 1,17, 46,95,100,118,125,172,227, 249, 1: ונאבת

,280 ,27 ,266 ,260 ,215,251 ,170 ,168 ,102 ,8 ,40 

 28. הסב 1,3, 30, 45, 809: 94: 95: 98; 99. 172 10

 12ק, 128, 137,141, 150,155, 164,160, 7" 7

13 ,270 ,260 ,250 ,253 ,22 ,260 ,240 ,245 ,240 ,211 ,224 

 טוב 4.  ורשעב 58 4. לופי 4, 17, 67, 76, 95, 93, 98, 0
,239,245 :192 ,176 ,172 ,128,119:144,15%,168 ,101,125 

 266, 270, 271 4, 288 ; !סזו6 31.  הלעבו קוגחס 246. שככדצ 4
 29. רכוע 17: 30, 31: 45: 465, 67, 93, 109 +,

 144, 157, 179 173, 175, 225, 240, 259 266 -- דבע 1.

 יקשע < 3

 ולחני ל4. - . חור 238. ' דבעו קוו מס ,רבעו ליוא -
 קוגוחס ל 14

 20. *ירפ , ץע , 7. םכייח , 156 -- .םכייחה 74.

 קולו 46,118, 125, 4. תרשפנ :,30, )5,117, 21, 28] --



11. +4 

 ער שקומ סשכיתפש עשפב 13

 בוט עבשי שיא יפ ירפמ 14

 ויניעב רשי ליוא ךרד = 5
 ופעב עדו םשב לא 6
 קדצ דיגי הנומא חיפי גל

 ברח תורקדמכ הטוב שי 18
 דעל ןוכת תמא תפש -

 ער ישרח בלב המרמ 20

 ןוא לכ קידצל הנאי אל 21

 רקש יתפש קדוהי תבעות 22

 תעד הסכ ורע םדא 23
 לושמת םשיצורחח "4

 הנחשי שיא בלב הגאד | 5
 קידצ והערמ רתי 206

 ןליצ המר ךרה אלי כ
 םייח הקדצ חראב | 8

111. 

 בא רסומ שכח ןב
 בוט לכאי שיא יפ ירפמ

 ושפנ רמש ויפ רצנ

 לצע ושפנ ןיאו הואתמ
 קידצ אנשי רקש רבד

 "הרה תו רש הקדש =

 לכ ןיאו רשעתמ שי

 ורשע שיא שפנ רפכ
 זחמשי םכיקידצ רוא 9
 קצפ ןתי ןוחוב לכה גב
 טעמי לבהמ ןוה 11

 בל הלחמ הכשממ תלחות 12

 סס 1 0305 0 ₪ =

 קא 0 ץ ית.

 ! קידצ הרצמ אציו

 ! ול בושי שכדא ידי לומגו
 ! שסכח הצעל עמשו
 : םכורע ןולק הסכו

 ! המרמ םכירקש דעו

 : אפרמ םשימכח ןושלו

 ! רקש ןושל העיגרא דעו

 : החמש םכולש יצעוילו
 ! ער ואלמ שכיעשרו

 : ונוצר הנומא ישעו

 : תלוא ארקי םכיליסכ בלו
 !  סמל היהת הימרו
 : הנחמשי בוט רבדו

 ! ססעתת סכיעשר ךרדו

 ! ץורח רקי שכדא ןוהו
 !:תומ לא .הביתנ ,ךרדו

 ו

 : הרעג עמש אל ץלו
 : סמח סכידגב שפנו

 : ול התחמ ויתפש קשפ

 ! ןשדת וכיצרח שפנו
 : ריפחיו שיאבי עשרו

 ! תאטח ףלסת העשרו

 : בר ןוהו ששורתמ

 ! הרעג עמש אל שרו

 : ךעדי סכיעשר רנו
 : המכח זםכיצעונ תאו

 : הברי די לע ץבקו
 : האב הואת םכייח ץעו

 את תם 6. 2 אוי

 -- ך ₪22.14 12%.  םםיעשר -- עשה טק. 4.

 27. ךורחי 44: 46. 93: 95, 100, 125, 226, 211, 240, 250 ; קז!תוס

 141. ה"מר 76.  ודצ 10,74,150,188, 210,252. | ןוה 7.

 28. חרואב 95,170 -- ךרדב 7. הקדצ -- םכיקידצ 4.

 :. בא --ן 6

 חמשי 4.

 עמשי 95- /
 2. יפ , 2,100, 188,207. "שיא \ 74. = לכאי 12.1(. 82---
 עבשי 122,207, 22%, 228,246, 253,260. | םכידגב -- ןוצר ןושל
 םכידגב שפנו 24% -- םכידגוב 4, 17, 46, 74, 9, ,,,

155, 164,166, 172,176, 252; 253, 260, 264. | ' 

 2. רצונ 17.92, 118, 4. ויפ -- ו . 147, 166 --- ויפמ 4.

 ושפנ רמש , 76- רמוש 17, 46, 92, )3, 118, 240, 259 -- ומש

 202. ושפנ , 7. קשופו 9 -- קשופ 3, 46. 92, 9%

 176, 215, 240, 251, 252 -- קסופ 17, זסס -- קספ 4.

 4. םביצורח 15, 4; 17: 30: 44: 74, 76, 89, 9253 2
,228 ,227 ,226 ,176,102 ,172 ,170 ,166 .164 ,12%,128,137 

 2%2, 259,264, 664: קזומס 3,82,139. | ןשודת 17,

.1 :239 ,172 ,166 ,158 

 5. ירבד 6. קירצ , 6
 6. רוצת 74,98, 117, 170

 -- ש ,\ 8) - קוומוס םביעשרו %- תואטח :58.
 7. רשעתמ -- ר , + ששרתמ 30, 44,12%, 211, 1.

 8. רפוכ ז7ְ -- רפכ 1ף0 -- יפכ קוס 4. ןשפנ 24-

 9. ךעדי קזוגהס ךעדו 95.
 10. ןורזב -- ןודזב םכיללח 170 --\ , 283.  םביצענ 6
 וז. ןה :17. טעמי סת6 דעמר זוק. ץבוקו 17, 46, 59, 92 1%

253,260 ,240,245 ,94,100,117,118,12%,1%0,166,188,235 

 12. תלחת 3. 4, 10, 117, 164, 188, 240, 270 -- לארשי ז-רלחות
 207.  הכשוממ 17, 0, 46, 995. 7% 1 58, 166 7:

 251, 252.2%3,2%9.  תלהמ 8,גוק,125, 2453 קחס 8
 ץע 95, ופס -- תעו 74-

 14. רבדל קזותוס והערל 3.

 ןב קזותס ןכ 95- | רסומ שככח -- םכדא

 רסומ 02. 135 41, 100, 224. -- משי 117,188 ---

 שיאביו ריפחי < 2.
 םכת -- םכנ 6.

 ןלא 130. | םכלושי 64.

 ,י

 ז2. םביעשר דצמ 4, 160, 168 6

 םביערא 1 -- םביער עשר 7. שרושו 7.
 13. עשפב , 9% -- ב 245 -- ץרא עשפב

 םכיקידצ 17.  שקמק 2 281. ער -- עשר
 14. שיא ,76. | בוט --ונטב 355. | לומגו , 157. ידי.
 בישי 1, 2, 4, 30: 45, 46, 74, 706, 93 70999 4

271 ,270 ,250 ,253 ,239 ,23% ,227 ,226 ,210 ,192 ,176 ,166 
 284, 286, 659 'ק: קוגתוס 17,095: 147,224: (ס6 %

 15. םכיליוא 4. = וינעב 259. | עמושו 17, 46, 100
 16. םביב 6. הסוכו 17: 45, 46, 92, 118, 166, 188, 4.

 ןלק 3- תכרע 1 27-

 17. הינומא 164--ה \ 92.  קירצ 1.45 קננותס 3,98 ; 106

 18. הטוב -- הטוב ןילמ ןושל הטוב 245 -- 3 \ 44, 82, 80, 2
 168,176, 210, 283 -- חטוב קנווס 3, 95 ; 026 99 -- חשב 16-
 שנע 93 -- הטיב 658. | תררקדמכ 39, 283, 2894 -- תורקדמב 2

 76,118,270. | ןשלו 28ָב. | הפרמ 7
 19. יתפש 2: ןכת, 283 -- ןוכית 2:

 20. המרמ קזותוס תומרזכ ישרוח 46, 166, 2532, 0.

 ער .93- יצעילו 12 2, 1: 30 311: 44: 45: 74. 92: 99. 100,101
 וסכ, וול,ודס 122, זו 1372 13044: 55: 104,108, 170 2

286 ,253 ,261 ,20 .240 ,21% ,226 1759 .175,176 

 400 1, 659. | םכולש \ 95 -- -, 
 21. הנואי 17, 46, 100, 252 ; קזגתגס

 22. תבעת 30, 74.91,118. השועו ף2,166, 240, 262 ---יש\]1

 17,406 -- השעו 3,117: 155, 210 ג קעותגס 141,201 ; 10706 128--

 י טק,ז8: 139. - נצר 1

 23. הסוכ 3: 17: 45, 46, 100, 118,166, 4.
 ף5. = ארקי , 207 -- ארקת 74. | תליוא 170 -- קוס תלויא 5-
 24. םביצרח 4. לשמת 7 45: 76, 82, 80, 92:93: 95: 99%

9 :240 ,24% ,224,22% ,172 1 52 :144 :137 ;125 ,122 

 253. 200, 264, 283, 664 ; קונוס

 . 2%. שיא ,101.  הנחיש א 24%.  הנחמשי -- מ ,ף3 -- ונחמשי

 106 76 --'ינחמשו 06 4.

 26. קידצ והערמ עוגזגס קידצו הערמ 9%. | הערמ 144. | ךרדו

 ביער . 74 --

 םביתפש -=

 עיגרא 145, 1.

 םכילוסכ קזותוס



1 

 ול לבחי רבדל זב
 שכייח רוקמ שכח תרות
 ןח ןתי בוט לכש

 תעדב השעי ורע לכ

 ערב לפי עשר ךאלמ
 רסומ ערופ ןולקו שיר

 שפנל ברעת היהנ הואת

 קככחו שכימכח תא ךולה
 הער ףדרת םיאטח

 זכינב ינב ליחני בוט

 טכישאר רינ לכא בר

 ונב אנוש וטבש ךשוח

 0 ₪ ₪ ₪ ₪ 6 9 תא ] תב כ ב א | 4 רד ב ושפנ עבשל לכא קידצ

 קא 0 ץ כ

 : שכלשי אוה הוצמ אריו

 ! תומ ישקממ רוסל
 : ןתיא לכידגב ךרדו
 : תלוא שרפי ליסכו

 : אפרמ םכינומא ריצו

 : דבכי תחכות רמשו

 + ערמ רופ שכיליפכ תבעותו

 : עורי שכיליפכ הערו

 : בוט שכלשי וסיקידצ תאו
 ! אטוח ליח קידצל ןופצו

 ! טפשמ אלב הפסנ שיו

 ! רסומ ורחש ובהאו

 ! רפחת סכיעשר ןטבו

5% 

0 

 התיב התנב שישנ תומכח
 קדוהי ארי ורשיב ךלוה
 הואג רטח ליוא יפב

 רב סובא זסכיפלא ןיאב
 בזכי אל םכינומא דע

 ןיאו המכח ץל שקב
 ליסכ שיאל דגנמ ךל
 וכרד ןיבה זשכורע תמכח
 טכשא ץילי סכילוא

 ושפנ תרמ עד: בל | ז
 דמשי שכיעשר תיב 1

 שיא ינפל רשי ךרד שי 12

 בל באכי קחשב שג |

0 0 00901 5 ₪9 = 

 ; ונפרהת הידיב תלואו
 : והזוב ויכרד זולנו

 ! שכרומשת זוכימכה יתפשו

 ! רוש חכב תואובת ברו
 ! רקש דע םכיבזכ חיפיו
 ! לקנ ןובנל תעדו

 :! תעד יתפש תעדי לבו

 ! המרמ םיליסכ תלואו

 : ןוצר םכירשי ןיבו

 + רז ברעתי אל ותחמשבו

 : זרירפי שכירשי להאו

 : תומ יכרד התירחאו

 ! הגות החמש התירחאו

 דב גז אס 10 א 5:

 26. לבוא 2, 4; 17.46.02,101,117,118,188,224. עבושל 2,
 17,46,100,ז1ְַד, 118,158, 4 רפחי 4

 ז. תמכח 30,74.117.125,157,259. | הדיב 17, 74+ 7%
 144,166, 245, 20, 29 -- קזומס ודיב 1. הנפרהת 17, 9

 192; 235, 2ף0 -- ) 110.4 4

 2. ךלה 30:92, 110,164, 240, 260, 262, 260. ורשויב יש ו

 יארי 207. | הוהי תא 24%. - זלנו 30 -- וולנו קגתס 5. | והזב
 20,110, 188, 226, 254, 200, 264 -- הזוב 180 -- והוזב 1.

 2. ייפ 3. | רטוח 4, 17: 46: 74, 76, 92, 93, 117, 125,188, 2

 231, 23%, 245 : קוס זז. םברמשת 1: 3, 30, 46,101, 11ְס

,215 ,22%,227,228 ,224 ,201 ,102,198 ,166,171 ,158 ,137 ,125 

 240, 252, 253, 259 -- קונוס םכדמשת 245 -- םכורמשתהת +

 4. ןיאב קעומס ליאב 89. | סובא קוס שובא 245. | ברו =
 ברב 17. | תואבת 137 -- תאובת 1, 4, 17: 30, 74.3, 102, 110,

 176, 188, 235: 245: 240, 251, 259 -- האובת 76 -- תואוכת 4.
 כ חפיו 46, 02, 122, 170, 176,

 6. ץל 95. - ןבנל 299 -- ןוכנל 4
 7. לבו קזותוס לכו 95. | תעד (טק.ז45 3 -- רקש 198, 201 תו

.4 ,300 ,4 271 ,226 

 8. תומכה 4,995: 100, 158,198, 24%. | ןיבה קנס ןיכה

 ופרד . 76, 117. " " תלויאו 248. = 'םכילסב 176 םתותופ
 9. םביליוא 1.4.17: 20: 44: 45: 46. 74.76: 82: 80, 93, 95: 992

,173 ,117,118,122,126,137,150,166 ,100 

6 ,284 ,2 ,273 ,264 ,250 ,262 ,2%1 ,227,228 ,220 ,225 ,224 

 .קצוגמס 128,139 ; 10766 04 -- םכליוא 168 -- םכיליוא שיא ךא 4.

 ןיבו -י . 92 -- ןיבו תיבו

 10. עדי )4,119, 141, 231, 240; 2.

 זז. להאו דמשי  םביעשר ,
 2%3 -- םבכיקידצ 6.

 12. (20ת0. , 180 ,-

 170.  התרחאו 6.

 זק 0

 ברעתי --ר , %-
 םכירשי , 164 -- םביעשר 2

 הירפי עענממס

 שי ,4 רשי . 95. 145. | שיא ,
 12,133. התירחאו -----3 פרד ,8

 קוחשב 1, 4, 17: 44, 46, 76, 82: 80.93: 5%
 98, ףְ, 100, 117,118, 122, 126, 137, 164, 166,170, 172, 2

9 ;252 ,261 ,24% ,235 ,227,228 ,220 ,22% ,192,224 ,176,188 

 264. 271,273. 27%, 284, 286, 60 ; קזומס 128 ; סע 94 --קושב

 15 ביאכי קזגמגס 9%. = החמש -- ה ,6

 14. תרות =- תרכת 5." ישקוממ 7
5% :245 :225 ,168 ,1 750 +,+"+ 

 262, 251, 264 קזנתס 94 -- קוממ

 15. ןח וו 180. | םכידגוב 2, 4.17, 44, 89

4 060 : 22 ,224 ,172,188 ,170 (119,125,164 

 16. םכרע 40.  תעד גסז. | ליפכו -- כ 16 ם 4.
 46, 118, 227 -- סרפ*ל 166 -- * טק. 186

 17. ךאלמ -- א 9-4
 230; 259- ערב -- ותערב 1

 18. שר 17,210, 45, 82; )2, 95, 110, 122, 130, 141,172, 2
 176 178,192; 228, 240, 250, 270- ערפ 42 76: 98. 99. 229

 137,141,172,188,231, 253, 250,260, 270. רמושו 17 1
,250 ,252 ,215 ,226 ,224 ,188 ,166,170 995 ,46 ,44 

 266 ; קזנמוס תרחכת 10, 74, 76. 0. רבוכי 46.
'-- 252 ,170 ,166 ,12% 

 19. היהנ וסז6 היחת 216. ברעת --ברעי :. | תבעתו

 117, 24%.  םביליפכ --םכ ,166. | רופ --רופ םכיאטח ועורי 3.
 20. ךלה 1, 4, 50, 74, 93: 228, 250, 284, 286 -- ךלוה 5
79 .206 ,192 ,158 7 109 :99 :95 ,89 ,76 

 210, 226, 235: 240, 245, 240, 252, 253, 271 4, 355, 659 'ק-
 -בכחי 30, 45: 93:99: 100, 118, 122, 117, 1ֶלָב, 192, 210

 253, 250: 260, 264, 270, 271 /\, 273, 283 3, 284, 286, 651, 659'ק ג

 קזגווס 172,198 -- -5- העורו 17, 128, 158, 188, 224,

 245, 249: 292 ; קזנתס 4 ליסכ 95., = ערי 30, 1102

 הערי (סז6 216 -- עודי קזנמוס
 21. םביקידצה 76. | םכלושי 4

 22. לחני 98,176,2%0. ןופצ 17 -- ןפצו 4.
204 2 240 ,211 ,170 

 21.:לכוא 4, 17, 76: 92, ,,, 2

 זס 111. דינ 4. םבישר 2, 17, 82, 168, 207, 228, 2

 -- םבםיעשר גסס --' . 74. | הפסנ קזגמגס הפצנ 158.  אלב ---
 א ,17לס -- ב ק.ג 1- טפשנ -

 24: ךשה 1, 2, 30, 45, 74: 95: 101, 110, 141, 150
 170, 102, 227, 240, 240, 250, 21, 260, 4 אנש 1. + 5%
2% 250 ,24 ,240 ,211 ,227 ,170 ,166 ,141,150 ,122 ,74:76 
 270 -- אנושו 145 -- אנשא ונב , 6 ובהואו 46, זז,

 245; 2593 קזותס 71. "רפוזנ ורחש -- רפומו רחש 6.

 שורפי

 תרלויא 6.
 לופי 137, 144, 166, 206, 0

 אטה 4%
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 בל גוס עבשי ויכרדמ | 4
 רבד לכל ןימאי יתפ 5
 ערמ רפו ארי שכה 6
 תלוא השעי שיפא רצק 7
 תלוא שיאתפ ולחנ 8
 זכיבוט ינפל שכיער וחש כ
 .שר אנשי והערל שכג | 20
 אשוח והערל ןב | 2ז
 ער ישרח ועתי אולה 2
 רתומ תדיה* בצע לבבי |( 3
 שכרשע שימכח תרטש 4
 תמא דע תושפנ למ 5
 זע חטבמ קדוהי תאריב | 6
 שייח רוקמ קדוה תארי ?7
 ךלמ תרדה םכע ברב 2%

 הנובת בר שיפא ךרא 9
 אפרמ בל עכירשב יח | 0
 והשע ףרח לד קשע 1
 עשר החדי ותערב 12
 הפבה חמת בג בלב 3
 יוג שמורת הקדצ | 4
 ליבשמ דבעל ךלמי וצר " ךַפ

 2 ₪ 0 ץ ; 4.

 : בוט שיא וילעמו

 : ורשאל ןיבי םכורעו

 ! חטובו רבעתמ ליסבו

 : אנשי תומזמ שיאו
 : תעד וריתכי שכימורעו

 ! קידצ ירעש לע טכיעשרו
 ! שכיבר רישע יבהאו

 ! וירשא זכיינע ןנוחמו
 ! בוט ישרח תמאו דסחו
 ; רופחמל ךא שכיתפש רבדו
 : תלוא פכיליסכ תלוא

 : המרמ זכיבוכ חיפיו
 ! הפחמ ?קריהי וינבלו

 :! תומ ישקוממ רוסל
 ! ןוור תתחמ שאל ספאבו

 ! תלוא שכירמ חור רצקו |
 : האנק תומצע בקרו
 : ןויבא ןנח ודבכמו
 : קידצ ותומב הסחו
 : עדות זכיליפכ ברקבו
 ! תאטח שימאל דפחו

 ; שיבמ היהת ותרבעו

 צד ג 12 מ 0 א 4.

 29. ךרא -- ר , 207. חור -- םביפא 95.  תלוא , 4 -- תלויא 1
 20. םברשב 44,157. | תמצע 0.

 גז. קשוע 17,46.94,100,118,122. לר ,30.  ףרחמ 76-

 תפרח :7.  והשוע 76,100,118.  ןנוד 2
,99,100,117,118,122,12%,117,164,166,172,17%,176,207 :93 

 226, 240: 251, 252, 251,253 קתותוס 2,17ג : 10:65 54
 32. ותערב -- ותערב קשע : האנק 95. = .החדי -- ה קנותס ק

 95.  הסוחו 17, 46, 52, 89,99,118,122,166. 172, 245-

 ותמב 1, 20, 93, 95: 101; 118, 130, 129, ,,, 11

 207, 224, 240, 251, 266, 284 -- קוס ותומכ 4.

 33. ןובנ ,\ 122 -- ןוכנ 245- | חונת קעגתס םכונת 4.
 עדות ויא עלבי 76 -- עדוית

 34. םכמרת 30, 98, 130, 240, 252, 264, 273, 275, 270, 650 -=

 םכממורת 207. | םכימואל 17: 44: 74: 95, 245-
 25. רבעל -- דבעב 228. | ותרבעו -- ותערבו 7:

 האנק -- נ קצומס כ 99-

 עדות =

 אט.

 1. ךר ,245.  בישי קונפוס בישמ יכ 95 --בישמ 74, 690 3 -- קזותוס
 בושי :סס. | המיח 125,150,166, 192, 224, 245, 2%3 --המכה ז.

 2. ןשל 28. | םםימכה , 95 --'. 118 - כטטסת
, ,118 ,117 :95 :94 :93 ;74:92 :46 

 159, 166, 168, 170, 226, 227, 2%2, 2%9, 260, 264, 270 -- בטית

 164- תעד ,71- תלויא 24% -- תוער 2.

 2. תופצ 2: 2: 4: 44: 45: 67: 74, 82, 94, 2

% ,168,175,17 ,166 ,157,164 ,150 ,144 :137 ,130 ,128 
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 400 1 -- תפוצ 40, 31 -- 2" קונוס * 4 -- תופצא 76.  םםיער

 --'.74. - םביבוט 17,117,119 -- םביבסו 1, 4%, 101, 160, 7

 4. אפרמ -- אפרמ על אפרמ 6. ןושל , 14% -- ו ;, 1.
 חורב -- הב 9% -- ב \ 100,180 -- 7 טק. 8 117 -- חורו 2

 5. ץאני -- סאמי 147. בא 12%.  רמושו 2,4,17.31
 92, 118,122, 166, 172,175, 192, 226, - תרחכת 1 2

% ,284 ,283 ,275 ,273 ,271 ,270 ,264 ,227 ,224 ,144 :139 ,76 

 6%9 -- תוחכות 117. = םבירעי 1, 2, 17: 30, 31: 44: 45: 46, 74, %
2 %,,, ,1 ,100 ,9 ,98 ,95 :94 :93 ;92 ,89 ,82 

2 ,172,176,178,188 ,170 ,168 ,166 ,150,157 ,141 ,110,137 

9 ,259 ,253 ,252 ,245 ,242 239 ,235 ,211 ,228 ,227 ,226 ,198 

 1,659'264,266,271,273,275,281,284,100 ; קזנגס

 6. ןסוח 17,76, 99,118,122,158, 235. | תאובתו 1,055,144,

 147 ; (סוז6 128 -- תאבתבו 4. תרבענ 76, עזנוס
 7. םבימבח \ 95 -=- ככה +2 ןכ , 24-

 8. תבעת 30,74,24%. | תליפתו 76, 245 -- תלפתו םכיעשר ךרד
 15% צריכה

 9. 175,.60. תבעת 30,74, 245. ךרדו
 , הקדצ , 5.

 חרוא זק, 10. בזועל 46, 01, 118,158,2ף1 -- ב 0:6 ך 7.

 14. סט. 180. גוס ת 76. בל 7.
 ל 14,1%. רבד -< -- - וילעמו \ 95-

 16. ןמאי 74. | וירבד 4. םכורעו (טק.14. 17% -- ןובנו 4
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122, 149: 271, 251, 252; 259: 270- 
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 23. היהי -- החי 24%.  רתומ קזגזוס רפומ 245.  רפחמל 9.

 24. יתרטע 76.  םכמכה 176. | תלוא 1"-- תלואו 2,
- ,228 ,220 0 5 10090 :94:95 :92 
 2%. תמא , 137. | חפיו 31, 67, 76, 80, 92, 105, 4
270% ,266 209 ,200 ,253 :245 ,242 ,175 ,168 ,157 150 ,144 141 

 271, 273: 275: 277, 283. 284. 286 1% 200 1, 659 ; תטגס
 26. תאריב קצגתס תארמ 245 -- קזגעגגס תאריכ 158.  חטבמ זוע
 ₪ 17. וע 30 45: 82, 89, 3, 98, 100,128, 166, 231, 245 ג וגס

 141 -- וזוע 95- אהיהי .76 -- יחי 95-
 27. תאריב 40,100. ישקממ 4: 30, 31, 4 67. 74,

2 .157 ,150 ,144 ,141 ,139 ,140 ,128 2 102 :98 ,5 
240 ,245 ,242 ,240 ,230 ,226 ,22% ,188,192 ,178 :173,175 ,170 

.1 ,2881 ,284 ,277 :273 ,270 ,266 ,264 :259 .254 ,250 
 28,.בםורב 247: י יךלס זק פאה 90% \ * כאל ג 7
2 ,102 ,101 ,99 :98 :95 :94 :93 :92 ,89 ,82 ,70 74 :46 :44 :20 
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 7'229,241,240,2%1,2%2,253,260,288 0: קזנתוס 128,141
 תתיהמ 170 -= כ , +

 וילעמ 4 -- וילעבמו
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 1 המח בישי ךר הנעמ

 תעד ביטית םכימכח ןושל 2
 קדוהי יניע םכוקמ לכב -
 םכייח ץע ןושל אפרמ 4

 ויבא רסומ ץאני ליוא 5
 בר ןפח קידצ תיב 6
 תעד ורזי שכימכח יתפש 7
 זרדוה! תבעות שיעשר חבז 2

 עשר ךרד זדוהי תבעוה 9
 חרא בזעל ער רסומ זס
 קדוהי דגנ ןודבאו לואש 11
 ול חכוה ץל בהאי אל 12

 שכינפ בט" חמש בל | 3
 תעד שקבי ןובנ בל 14

 זכיער נע ומי לב.
 ;רוה! .תאריב טעמ בוט 16

 שכש הבהאו קרי תחרא בוט 17

 | ןודמ הרג המח שיא | 8
 קדח תכשמב לצע ךרד 19
 בא תמשי שכה ןב ₪
 '.. בל רסחל החמש .תלוא 21

 דוס ןיאב תובשחמ רפה 2

 ויפ הנעמב שיאל החמש 3
 ליכשמל הלעמל שיח חרא 4
 קדוהי .הפי שיאג תיב 5

 ער תובשחמ קדוה תבעות 6

 עצב עצוב ותיב רכע 27.
 תונעל הגהי קירצ בל | 8
 זכיעשרמ ?דוהי קוחר 20

 בל חמשי םיניע רואמ 10

 זכייח תחכות תעמש ןזא = גז

 ושפנ סאומ רסומ ערופ 2

 המכח רפומ קדוהי תאר* * 3

 קא סט כ.

 ! ףא הלעי בצע רבדו
 : תלוא עיבי זםיליסכ יפו
 : שכיבוטו םכיער תופוצ
 : חורב רבש הב ףלסו

 ; שכרעי תחכות רמשו
 ! תרכענ עשר תאובתבו
 ! ןכ אל םכיליפכ בלו

 ! ונוצר שכירשי תלפתו

 : בהא' הקדצ ףדרמו
 ! תומי תחכות אנוש
 ! :כדא ינב תובל יכ ףא
 : ךלי אל םכימכה לא

 ! האכנ חור בל תבצעבו

 :! תלוא הערי זסכיליסכ ינפו
 ! דימת התשמ בל בוטו

 ! וב המוהמו בר רצואמ

 ! וב האנשו סובא רושמ

 ! ביר טיקשי זכיפא ךראו
 ! הללפ זכירשי חראו
 : ומא .הזוב :פפדא .ליפכו

 ! תכל רשיי הנובת שיאו

 ! שכוקת םכיצעוי ברבו

 ! בוט המ ותעב רבדו

 : הטמ לואשמ רוס ןעמל
 ! הנמלא לובג בציו

 : שכענ ירמא זכירהטו
 ! היחי תנתמ אנושו
 : תוער עיבי סכיעשר יפו
 : עמשי םיקידצ תלפתו

 ! סכצע ןשדת הבוט העומש

 : ןילת זכימכח ברקב
 : בל הנוק תחכות עמשו

 : הנע דובכ "גלה
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 ץ ב תה 2. ם ם 6, 1 סא 5

 ביר -'. 95-
 19. תרכושמכ 17. 30, 45, 92; 93: 99,118, 122,120,137, 1%

 164,172, ,ָ,,,,, 245,271 4 -- תבוסמב

 117,113 -- תבושמכ קעווס 9% -- תכשמב 6 קדח 6

 קזוח 5. חרואו 17,92,240, 262. | םכירשי -- םביעשר 4.

 הלולס 1, 2: 3: 17: 44: 46: 74; 76: 59: 92, 93. 95: 8
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275 273 ,271 ,264 ,260 ,250 ;253 ,252 ,24% ,240 ,215 ,228 ,227 
 279: 281, 284, 280, 6: קחנתס 4.

 20. בא , 76. , .םכדא ליסכו -- ליסכ ןבו 92, 220 2, 497 3

 06 587. | ליסכו קנווס ליסכ ןבו 95. הוב 116 --

 283. | הזוב םכדא קזוממס תגות 1. ומא -- וב 2. 4

 2ז רוש 2 תכל קצגעתס תבל ףָב -- תכלל 6.

 22. [רבשחמ 30, 92, 245, 283 -- תובושחמ +. ןיאב --

 קנת | 12 בורבו 17,117,12%, 166, 224, 226, 24%; םזומס
 14 םביצעי 1.4: 30, 95, 99, 166 173,207,

 21. תחמש קגומס 95. שיא 9%.  הנעמ 2 -- קוס הנעמב

 95. ויפ רבדו ויפ 5

 24. חרוא 17, 92, 7. הלעמל , 6.

 25. םכיאג , 40 -- םכיאיג 118 -- םיאג קוס 95. = לובג קזותוס

 לומג 173 -- וב ₪07.14 וָגְק. | הנמלא -- הנ , 6.

 26. סת ; 259. | תבעת 30,74. | הוהי 248. | תבשחמ 1,

 30:95: 224: 245, 277,283 -- ;74. | םבירוהטסו 76
,170 ,110,122,12%,128,1)%0,164,166 ,99.100 :92:95 ,89 

279 ,270,271,273 ,264 ,260 ,241,254 ,240 ,240 :239 ,211 

 281, 42 200 659 : קוננגס 139 -- קוס םכירהזנו 245.  ירמא

 זסס --ירמיא 95. | םכעונ 17, 30, 76, 82, 92, 5, 7,

4 ,118,125,117,150,158,224,246 

 27. ₪0. 259. | רכוע 17, 44+ 7, 0 2 2%

 92,100, 1. אנש 44, 76, 82, 102,118,110, 188, 224, 6 :םיקשי 6.
 240, 245, 249: 253: 261--- אנושו 2, 17 ., 4
 175, 210 289, 602 -- אנוש% 3 -- אנשו 74,101, 17, 2

 150, 179 229, 204, 271 . הפות 125. תרמי 4.

 10,11. לואש - - אנוש -- תרחכות אנוש הוהי דגנ ןודבאו לואש

 ז-רומי 6.
 11. שס0תותו. 10 66 זז 4ת(ק06 ןדבאו 150, 281 ---
 %ודבאו 14 דגנל 95- ףאו 1- יב ר2פל) תיבל קזגמס

 56- תםכדאה 3 2
 12. היכוה 176 -- ו [גק.148 41. | אול 170. לאו
 100, 18, אל 2%-- לא ןולק 4% -- טק. 4% 4

 14. 000. ,180. החמש -- בוט 92. | טי 7 67
3 ,128,137 ,126 ,118,122 2 .99 ,93 ,82 ,76 

1% ,24% 22 ,226 52 ,224 ,102,210 ,188 1% 172 

,2894 ,281 27 ,275 .273 ,271 ,270 ,266 99 :252,253 
 287, 288, ךסס '1, 659 : קנס 94. 141 -- ביטי 176. | םכינפ ההג

 45. | הורו 1

 14. בל קזוותס שיא 118.  ןבנ 284 -- קוס ןוכנ 05. | יפו
1 ,227 ,170 ,137 ,128 ,12% ,122 ,100 ,99 :93 :76 :45 :44 :17 

 215: 245, 252, 259; 27% 44, 355, 602, 659 'ק, 664; קוס
 172. הערי 147,208.  תלוא 76 5.

 1 ף. בוטו -- ם סח ם 117. | התשי 74. | דימת -- םכינפ 2.

 16. תאריב -- ב טק. 4 4 רצאמ 82, 166, 260, 264, 1.
 בר -- ער 1:7ס. | המהמו 92,98 -- ה 1% קתותס א 1.

 17. רחורא 17, 45: 46. 93: 99: ,ָ,,,,,
 157, 158,168, 173, 176, 188, 224, 245, 1. קרי 5.
 םכש , 9% -- הב 122. | רשמ 28 -- בואמ 101. | וב ,:

 18. המיח 1, 40, 245 -- קחמס סמח 95. ןדמ 30, 284 -- ןוזמ
 74. ךראו -- בירו 17 -- קזנתס ךפאו טיקשי -- בל שי
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 בל יכרעמ שכדאל 1
 ויניעב ךז שיא יכרד לכ 2

 ךישעמ קדוהי לא לג 3
 והנעמל קדוהי לעפ לכ 4

 בל .הפג.לב החוהו .תבעות 5
 ןוע רפכי תמאו דפב 6

 שיא יכרד זדוהי תוצרב /
 הקדצב טעמ בוט 8

 ןבהד בשחו םבדא בל 9

 ךלמ יתפש לע שסק | נס
 .'קרוהיל טפשמ ינזאמו םלפ | נצ
 עשר תושע םשיכלמ תבעות 12

 קרצ יתפש םכיכלמ וצר 9
 תומ יכאלמ ךלמ  תמח 14

 םייח ךלמ ינפ רואב

 ץורחמ בוט המ המכח הנק 16
 ערמ רוס םירשי תלפמ גל
 ןואג רבש ינפל 8

 סכינע תא חור לפש בוט | ג
 בוט אצמי רבה לע ליבשמ  -כפ

 ןופנ ארק בל שכבהל 21

 וילעב לכש זפייח רוקמ "2
 :' רקופ ליבשי םככח בלי 3

 כא 0 ט א.

 : ןושל הנעמ הוהימו
 : קרוהי תוחור ןכתו
 ! ךיתבשחמ ונכיו
 : הער ויל עשר כגו
 : הקנ אל דיל די
 ! ערמ רוס קדוהי תאריבו
 : ותא םכלשי ויביוא כג

 ! טפשמ אלב תואובת ברמ
 : ודעצ ןיכי .הוהיו
 : ויפ לעמי אל טפשמב
 : סיב ינבא לכ :והשעמ
 :! אסכ ןוכי .הקדצב יכ
 : בהאי םפירשי .רבהו
 : הנרפכי שככח שיאו
 : שוקלמ .בעכ .הנוצרו
 : ףסכמ רחבנ הניב תונקו
 : וכרד רצנ.ושפנ רמוש

 ! חור הבג ןולשכ ינפלו

 ! שכיאג תא ללש קלחמ

 : וירשא קדוהיב חטובו
 ! חקל ףיסי שכיתפש קתמו

 ! תלוא םילוא רפומו
 : תקל ףיסי ויתפש לעו

 ד ג א1ז₪ תפס 0 א

 227: 229, 246, 250, 251, 252, 253, 250, 266 ; קזותס 82; 076 2
 -- םכחלשי עעותוס 05 -- םכלשי ול 74 -- םכילש 4.

 8. בוס -- בוט שעמ 4 בורמ 17, 125, 150, 166, 20 ---

 %ברמ %א%% 45- תראבת 9 -- תואבהת 952 ל

 110, 172,176, 235: 245, 2- אלב --ילב 30 -- חלב 95.
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 תק בל .-ב פ.250 0 םבוקידצ 1022 תנעל 283. 5 * רעיביי 2.
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 29. קחר 74. הוהי ,7-
 40. ראמ 284 -- קוט ריאמ 5-

 עזנשי קזותוס המשי 5.

 העומשו 2,17: 93, 125, 145, 198, 201 -- ו , 71.

 21. ןוא זסזנ 166. | תעמוש 166,101,102,118,12%, 251 2
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 ! חאמ קבד בהא שיו
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 : ליסב אוהו ויתפש שקעמ

 ! אטוח םכילגרב ץאו

 : ובל ףעזי הדוהי לעו
 ! דרפי והערמ לדו

 : םלמי אל זםיבוכ חיפיו

 : ןתמ שיאל ערה לכו
 - - ונממ וקחר והערמ יכ ףא
 ! בוט אצמל הנובח רמש

 : דבאי סכיבזכ חיפיו

 ! שירשב לשמ דבעל יִכ ףא

 : המה אל טכירמא ףדרמ

 שץ הת 1.8 ס א 5

 שר -- ש טק. +.
 רע 2

 עערתהל 30, 31, 45.67 22

 1ה662 ךישעו

 בהוא 44, 4

 ומותבכ 778

-23 

 66 שר 10 ט6] 12 11₪ 681

 24. שיאא 2:

 141,168, 178, 210, 211, 242, 253, 200,270 -- קתופס עעורתתו

 שיו -- שיאו 40, 10116 ף -- א ש'י) 4.

 1. ךלה ז.20,ך0ו 11

 6503 קמתס 3 10166 82 -- |וע 106 158. | וב קצותס יכ

 11 . ןוה --ו , 74--ןוה + תוזע הנעי רבדי רישעו רבדי םבינווחת 7.
 תיריק קזגמס 95. 1 ע 92-- וזוע 17, 95, 118, 170, 211, 240, 0

 המחכו 1, 10, 100: 252 2 260, 270 -- המוחבו 1%50. | הבגשמ
 17-ב קומס כ 95 -- הבגשנ תירק 245.  ותיכנשמב 2 7 95-

90 ,117 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 2 922 :82 :74 ,67 46 4 40 

 1 104,160,168, 170 זכו ד

 126,117,158, 170, 176, 252: 253, 250 -- קנווס ומותכ

 קשעמ < 74. = ויתפש --ויכרד 1, 17, 40 וגז. 46
400 ,359 ,101 ,250 ,224 ,207 ,201 ,188 ,158,160 ,128,145 

 418: 431: 454: 505: 512: 530: 531: 541: 565: 579, 587 תוגש.
 638 ; קעוותס 172 ; 0116 296, 571 --ןיכרד 1טק.ד4. 216. 2 59

 -- םבםיתפש 245, 590, 599: 607 : 10166 171-- תפש טק. 146 2
 409 -- 100. ע8- 5 אוה 7-

 2 תער קמתוס 95. | שפנו 4. אטח 6
, .+ 2451 ,240 ,220 

 3. לע 9. - ובל קממס ןַבל 17 -- קזותס וכל
 4. .ןוה -- ןוה םכדא תלוא 89. = ףיסוי 1, 2, 30, 44, 46, 82, 8
7 166 ,164 7 ,117 ,100 ,95 :94 :93 :92 

; 283 ,264 ,2% ,252 ,280 ,245 ,240 :230 :211 ,227 ,220 ,225 ,224 
 קזגותס 141 ; (0ע66 128, 139 -- ףסל 6.

 5. הנקי < 7. חפיו 170

 6, םםיבר , 92. = ולחו 95.  עירה 166 -- ערק 4.
 7. שר יחא -- שרחא 240,598. = יחא -- א. 95 - 4
 והואנש 1. 2: 3: 44, 46, 67: 95: 99:12 ,,,,,71

142 .126 ,205 :253 :240 :227 ,220 ,210 ,208 ,176,198 

4 530 :528 :512 :505 :497 :494 :454 :475 :469 .437 :411 :428 
 540, 559; 562; 591,638: קתותוס 21 -- 016 והאנשי 170 -- ו

 454-  ףאו 17.431.  יכ, 431.471.  וקחר 58 224--ו,
 ונממו 355. | ףדרמו 93, 216. 355: 431: 530-- . 471. | םכירמא ,

 23%. | אל --ל 164.65פ 'ק: קוותס 05 ; םטת6 4 -- אלא 74.
 המה -- הנה 4 המה - - ףדרמ , 6%.

 6. .הנוק .3, 17,100, 118, 262. בל ,גזקב "בחו 4
 רמוש 17, 46, 89:95, 166,100,118,12%, 240,2%2,2%0. הנובת

 -- הנומא 170 -- קוס תונובת 9% - 1 טעו ו 246. אוצמל 4.

 17:93: 99: 118, 137, 170,192,252--רע אצמל 76 -- א

 128 -- רמשל 95. בוט ,7. ְ
 9. יחפיו < 266. | רבאי --' , 45 -- דבאי טלמי 117 -- ודבאי 1

 -- דבאת 4

0 ,0 ,252 251 ,240 2 2 210 ,192 ,176 

 260, 264, 266, 270, 273 : קוווגס 2,171 ; (סצ₪ 0% --ותכשמכ
 -- ותיבשמב עצגוגפ

 ג2. %הבני 4 -- בי (ק.14=

 260.  המילכו 4, 30, 117,125, 207, 224; קו1מס 95 -- המלבו 0. 13. םכרט 74122. אוד 9
 1 4. והלחמ -- והנחמ 5.

 1 ף. ןוכנ קגגבס 5% הנקי -- שקבי 4. שקבי 5

 קזותוס 8.
2 . 

 16. ןל קנת 'ל 128. ינפל 92. | םכילודג , 76 -- ו, 1

7+,,, ,. 117 ,102 ,94 .89 ,82 :67 :44 :11 ,4 
270 ,277 ,270 ,266 ,264 ,242 ,226 0% ,207 ,178 ,176 ,175 ,170 

 280, 281, ונחני אאא 6.
 17. ובירב , 2. | אבו 15 ף -- אבו 1, 30 45: 74, 89: 5

,228 ,227 ,226 ,102 1% 1 170 ,164 72 ,99 
3 650 ,288 ,286 ,284 ,3 3 275 :1 271 ,270 ;259 :253 ,251 ,230 

 קוגמס 17, 95: 128, 158, 201 --' תגק. 46. 2, 82 --' ;\
 18. םבינדמ 95,157 -- םכונידמו 173 -- םכינודמ 198. | תבישי ₪
 259. | לרגה 40,240. | ןיבו -- תיבו 158. | םכימצע 7

 166, 224, 240, 245, 252, 260 -- קזנגס םכינוניע
 19. חא --זא 17. | תיירקמ 76. וע 74,932, 2703 קענתס
 141. םבינידמו 1: 44: 45: 46: 74, 119, 12%, 153, 164,173, 6

 192,226,227, 235: 259: 270,271 2,283 1,650 2,61,658,659'ק:
 קזנותס 128,198, 201 ; 026 82 -- םכינודמ 17 -- םבינדמו 5.

 הירככ קזותוס 5-

 20. ירפמ קזותס יינפמ 95. | שיא ,95- | עבשי קעותס
 תאבת גס -- תאובתו 9% -- תאיבת 658,659. | ויתפש ר 95 -

 עשר 1989, 1. עבשי -- עמשי 4.

 21. םכיחה 17. | היבהא ו -- היבהואו קנס 5%, 10176 129 --

 *, 259. | לכָאוש4%. | הירפמ
 22. שא אצמ , 355,562. | 202 השא 4 8 4 110678 04" 2.

 קיפיו 2:



 אזא 461

 ופא ךיראה שכדא לכש 11
 ךלמ ףעז ריפככ םשכהנ 12

 לבב ןב שבאללתוה .
 תובא תלחנ ןוהו תב 4
 הטתהה פת הלצע 6
 ושפנ רמש הוצמ רמש 6
 לד .ןנוח הדוק .הולמ 7

 הוקת שי יכ ךנב רסי 18

 שנע אשנ המח לרג 9
 רפומ לבקו הצע עמש * 20

 שיא בלב תובשחמ תובר 21

 ודפה הא. תואת 8
 עייחל הדוח תאר"

 תחלצב ודי לצע ןממ 4

 ןשכרעי יתפו הכת ץל 25

 כא הירב בא דדשמ 06
 רפומ עמשל ינב לדח | 7
 טפשמ ץילי לעילב דע | 8
 טכיטפש םכיצלל ונוכנ 9

 תיא יס ל עא 9.

 ; עשפ לע רבע ותראפתו

 ! ונוצר בשע לע לטכו

 ; השא ינידמ דרט ףלדו
 : תלכשמ השא הוהימו

 : בערת הימר שפנו

 ! תמוי ויכרד הזוב

 : ול שכלשי ולמגו

 ; ךשפנ אשת לא ותימה לאו

 ; ףסוח דועו ליצת כא יכ
 : ךתירחאב םככחת ןעמל

 ! וכוקת איה קדוהי תצעו

 ! בזכ שיאמ שר .בוטו

 ! ער דקפי לב ןילי עבשו
 : הנבישי אל והיפ לא כג

 ! תער ןיבי ןובנל חיכוהו

 : ריפחמו שיבמ ןב
 : תעד ירמאמ תוגשל

 ! ןוא עלבי סכיעשר יפו

 ; זכיליפכ וגל .תומלהמו
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 רכש המה ןייה ץל
 ךלמ תמיא ריפכב זשםהנ

 בירמ תבש שיאל דובכ

 שרחי אל לצע ףרחמ
 שיא בלב הצע םיקמע (םימ

3 1 ₪ ₪ = 

 : ככחי אל וב הגש לכו

 ! ושפנ אטוח ורבעתמ

 : עלגתי ליוא לכו

 ! ןיאו ריצקב לאשי

 ! הנלדי הנובת שיאו

 רש ב 55 1 5 0 10 א.

 20. הצע \ 201 -- הציע 150 -- הוצמ 7.

 לבקו לבקי 284. | ךיתירחאב ?סנו6 4.
 21. [רצע 17,95,145 -- בצעו

 < 22. בוסו [0ק.148.- 4

 22. הוה' \ 5- םבייח 5: לכ קזנתס 59 21%

 24. לצע -- לצע ודי 4. = תחלציב קזותוס 118 -- תחלצב לקב 2.
 םשכג טק.280 171 -- םבגו 7. רתופ ה וז זלי ייהנבשי 8

 --ב קתממס כ 4

 25. והכת 259 -- ת קס כ 117. | יתפ 166 -- התפו םונומס |
 95. םבירעי 12 4, 17, 30, 44: 45: 465: 76. 80: 93: 98, 9 0

101,117, 118, 137, 141, 164,166, 172,176,178, 6 

225, 226, 227, 228, 235, 219: 240, 245: 249, 261, 252, 260, 273 ; 
 קזותס 82, )5,128 -- 2 0. חכוהו 89: 95, 117,119, 9

 129, 139, 158, 166, 171, 207, 210 ןובנ 6.

 26. ררשמ 150 -- קוס ךרשמ 95. | בא , 168 -- םכא קוס

 95,117.  חרבי 1 --ב קנגמוס כ )5. | ןכ קצותוס "05 -- ןיב קעו1מס

 98. | ריחפמו < 74 -- ריפחמו 4
 27. עומשל 00:.74.93. | תנשל 30, 164, 166, 240 -- תונשל

 200: ירמא 6.
 28. דע ,117 -- תע קצומס

 44 ץילי 88 ביצלל ססנ. 20 | 5.
 20. ונכנ 1: 2 166, 173, 175, 192, 22%, 249, 251,263, 4

 264 -- נכנ 117.  םביצלל םביטפש < 74. | תומולהמו 17, 6
 76; 92: 93, 118,125, 166, 228, 2%1 -- תרמולהמו 0.

 ויגל 93: 95: 98, 166, 207, 4

 אוה

 טפשמ -- םבשמ זס.

 1. ץיל 166. | המוה 17,95: 9, 1,
 175, 240, 252, 664; 166 139. | רכש , 148 -- רבשה 7.

 לכו -- ו . 455 5 5% הגוש 17, 46, 95, 4.

 2. .ךלמ ,7. ורבעתמו 17, 9%, 201 -- ורבעתמא 4.

 אטח 74. 82; 93, 164, 166, 168, 24%, 271 .

 3. שיאל -- ל . 95. | תבש , 95. | בירמ ץזומוס םכירמ %.
 געלתי <

 4. ףרוחמ :7,1ס00,זזְק. | שורחי ז7, 46, 74: 93: 94, 170 0.

 לאשו 1 30: 45, 46: 74, 76, 100, 118, 125. ,

 226, 227,251, 253: 259, 264,270, 271 233 4, 355.0%1,69'ק:

 קזומס 158,172, 224, 246 ; (סז6 82,08 -- ?אושו קזותגס %-

 5. םכיקומע 46, 74, 95, 98, 99, 118,125: 125
 172, 175:176, 210 4% הצע . 5. הנובת , 5.

 רמש 1%-- רמוש 17, 46, 92, )3, 100, 1259 '

 גנעת 1199 -- דובכ גונעת 7.
 לושמ 17, 46, 89, 92 9, 5,

 םכירשב -- ש , 17 -- םבירשכ 89 =

 10. הואנ , 240 - 5%
 יכ ףא קננמס ףא יכ 1.

.53 ,252,253 ,226 ,166 
 םכרשב קצנתס 7-

 11. רובע 92, 100,125, 137,147: 166,102, 230, 253: ץומס

 95- עשפ ;95-
 12. םכהנ קנס םכהב 95. | ףעז -- םכעז 99, 144, 166: קעוזתס

 95 : (סע6 156 - סח תא ףעו 4% -- תמא 46 -- 0. 4 1:

 ןונצר 7.

 12. רווה 7. 909 9% 99, 100, %2 16 170, 172, 73. 52

 176, 249: 252: 2513 קנותס 823 (סתש 41.  ןב --ןב ב 76--ןיב

 ףפ. | דרוט 1, 17: 44: 45, 46, 89: 93: 94. 95, 5, 7
6 75 ,5 ,11,166 

 251: 252, 270, 271 4-- קחותס ףרמ 224.  יניידמ 76, 95,166 --

 ידמ טק. 41. 67 -- םםויב 7. השא -- רירגספ 7.

 14. 008. 145. תובא קוס תוכא 5. תלבשמו

 ג. ליפת--י.95-  %אהמדרת 95. | היימר 76 --הימד קזנמס 5

0-5 .16 
 141,231. | הוצמ --צ קתומס ע 99.  רמש 2"-- רמוש 17, 5

 ף, 100,118, 2 176, 221. הזכ 1, 0

 245,283.  וכרד 188,102 ; םטתס 2,201. תמי פס, 207 -- תומי

 1 30: 44: 45: 46: 74: 92, 93: 98, 100, 158. דב, 201, 226, 22,
 251, 253, 259: 271 4, 206, 659 'ק : קננתס 172 ; (סזזס 2.

 17. ןנח 1'1,30,164.242.245,300. | ולומגו 1, 17: 46, 76

2 75,,, ,125 ,118 ,102 ,100 ,99 955 :92 

 102, 210, 211, 253: 664 ; קעותוס 141 -- למגו 198, 1.

 שבלשי -- שב !סעצ6 7
 18. לאו--ו . 253:260. ותמה 224. לא [0ק.:ז8 82. ושפנ

 טנ6תגע 76 -- ךשפנ ךידי 46 -- ךינפ 95, (סז6
 19. לדג 1,4,17: 30, 21: 44: 45, 46: 74: 99. 17

2 ,251 ,240 ,227 ,220 ,224 ,180 ,178 ,176 :175 :173 ,160 ,153 
 259: 264, 270, 283 3, 296, 549, 602, 659 'ק ; קזנמס 2, 82,

 198, 201 [0116 74, 128,158 -- לודג 93,207 -- רך (טק. 8. 14.

 המיח 92,150, 160 ; ץוגותס 05 -- הצע 46. | אשונ 5

 שנוע 235,251:.17,46.92:95.  יכ 128.  ףיסות 12 7
 30 2 46, 71, 76, 89: 92: 93 94, 99; 100, 1 ה

2 8 ,1756 ,173 ,170,172 ,164,166 ,128,137,141,153 

2 ,251 ,24 ,245 ,242 ,240 ,241 ,227 ,220 ,22% ,224 ,210 ,207 
 253: 9 200, 264, 266, 270,273 ; ננוגס 82 -- ףיסת 4
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4% 

 ודסח שיא אלקי שכדא בל 6

 קידצ ומתב ךלהתמ 7
 ןיד אסכ לע בשוי ךלמ 8
 יבל יתיכז רמאי ימ 9
 הפיאו הפיא ןבאו ןבא " גס

 לענ רכנתי ריללעמב כב 1 ( 
 האר ןיעו תעמש ןוא | 2
 שרות ןפ הנש בהאת לא 3
 הנוקה רמאי ער ער | 4

 כינטפ ברו .בהז .שי
 רז ברע כי חבב הקל

 רקש שחל שיאל ברע גל
 ןוכת הצעב תובשחמ "= 8
 ליכר 'ךלוה דוס .הלוג 8
 ומאו ובא ללקמ | 20

 הנושארב תלחבמ הלחנ 1

 ער המלשא רמאת לא 2

 ןבאו ןבא קדוה  תבעות 3

 רבג ידעצמ הוהימ

 שדק עלי וכדא שקומ | 2%

 שכח ךלמ םשיעשר הרזמ | 6

 עכדא תמשנ קדוה רנ | 7

 ךלמ ורצי תמאו דפח | 8

 שחכ םירוחב תראפת | ָפ

 ערב קירמת עצפ תורבח | 0

 כא 0 ץ א

 ! אצמי ימ םכינומא שיאו
 : וירחא וינב ירשא
 ! ער לכ ויניעב הרזמ
 : יתאטחמ יתרהט

 ! שכהינש כג ?דוה' תבעות
 : ולעפ רשי שאו ךזו םא

 ! שהינש שג השע קדוהי
 ! שכחל עבש ךיניע חקפ
 ! ללהתי זא ול לזאו

 ! תעד יתפש רקי ילכו
 : והלבח זכירכנ דעבו

 ! ץצח והיפ אלמי רחאו
 ! המחלמ השע תולבחתבו
 ! ברעתת אל ויתפש התפלו
 ; ךשח ןושיאב ורנ ךעדי

2 

 ! ךרבת אל התירחאו |

 : ךל עשינו .הוהיל הוק

 ! בוט אל המרמ ינזאמו
 ! וכרד יב! המ סלדאנ
 ! רקבל [םירחנ ,החחאה

 : ןפוא פכהילע בשיו
 : ןטב ירדח לכ שפח
 ! ואפכ דפהב דעסו
 ! הביש סכינקז רדהו
 ! ןטב ירדח תוכמו

 ש תב תי 7 םישס 7ך יס

 ודנ 150 -- ורדנ קזנגגס 9% -- 1 טק. ג ןושאב 1, 2,

 74:70, 82.93: 99. 100, 118,110,1289, 6 ו

 226, 227, 240, 242; 245, 253, 259, 300, 659 'י 'תי -- * פז
 82. | ךשוח 5.

 2ז. תלחנ קתומס 05. | תלחובמ 17,164, 226, 228 ; 6 19

 -- תלהובמ 46, 93.153: 224, 245 -- תלהבמ 1, 30, 82, %6

 192, 227,259: 270, 27%: 681, 659 'ק ; קעותוס 2, 95,172 : 106

 453 תוגמס 44,137 -- הלהבמ 174 -- תלחכמ 125 ;: םטתס 1%7--

 1-רולהבמ =. הנשארב 1, 2:3: 44: 74.76, 82, 80, 94

2219 ,4 ,176,207 7%,,,,ָ,ָ ,128,137 ,100,117 

 235, 242, 270,283 -- הנושארכ 157, קמ 0%. | התירחאבו 95.

 ךרבתת ץוגמס 95 -- ךרובת 17. 44: 45: 46, 89, 01; 164, 170 2,

 226, 235: 251: 264, 266 ג ץזוחוס 139 -- ךרובי 118 -- רב

4 24 

 22. לא 215 147 -- אל 74. | המלשא ; 17. | ער --ךל 4.

 הווק קוס 95 -- הוקא קוגתס 76. | הוהיל -- הוחי לא 6

 201 -- ל עשויו 2, 17: 44: 46: 92: 95: 99. + 6

 170,172:173: 175: 259, 279, 284:  ץננומס 141 ; (סעז6 68 ולו

 -- ךעשיו ,-

 23. "ררבעת 1,104: המרמ ינזאמו -- ינזאמו המרמו 95.

 בוט , 6.

 24. 'רעצ 74. רבג -- וננוכ רבג 176 -- וננכ רבג ז.

 המ -- אל 2. ןיכי 225, קצותוס 0% -- ןוכ' 158 -- ונ ןיבי 6

 25. שקמ 44, 74, 82, 207, 224, 4. שדוק 94+, 24

 26. הרזמ -- ז קזגממס ו 5. | עשר בשיו , 24% -- םככחיו

 בשיו 95- ןפא 0,122,168, 192 -- קזוומס ופא ס6.

 27. שפוח 1:3, 17: 44.76: 92: 96, ,6 17%

: ;215 ,224 ,207 ,188 

 28. ןרציי 250 -- ! , 4.

 29. םכחוכ 44, 176. 1.

 הבש 25%0-

 39. תרבח 188, 224, 28 -- תורובח ג 17, 44: 46, 92: 2 9

 158,164.170,172,118,14%, דב, 264,6%02 ; קצותס 139: 6

 עצפ -- עשפ

 קורמת 1, 4, 30, 45: 46. 76
0% ,2%3:259 ,2 ,210,227 ,108 ,119,126,153,164,166 ,100 

 271 4, 650 2, 659 'ק ג קתותוס 2,158, 246 ; !סז6 17.82; תומס 74.

 89--קרמת וקס,ָקָג:226.2%1.  ערמ קמתס 139. | תוכמ 7

 -- רכמו

 םכינקזנ 46 -- םכיניקז

 118 -- צ טק. ג 4.
 ' 2 -- זררובח 176, 235; 233, 270 ; 106 4.

 6. שיא , 74. = אשיאו 5.
 7. ומותב 74:76, 93, 101, 158, 1902 2: קצותגס 128 --- קענתוס

 ומותכ 95- םכיקידצ 4 ירשאו 7.
 8. ךלמ -- ך ,170- | בשי 40, 226, 271, 23, 275 -- א\ש* 5.

 לע קזנמס לכ 5 הרזמ -- ז קעננגס ! %- וינעב
 9. רמאי -'י ג 170. | יתיביז 240 -- 'תכז 252. | תרהט קוגתוס

 95. יתאטחמו 5

 10. הפיאו הפיא , 5.
 הפאו - תבעת 4

 1ז. 00. 117, 4

 הפא 125%, 259 -- הפיא פא 4

 םבהינש -- םכהי טק. 8 5
 יללעמב 1. = רכנתי -- נ 6 ג 9
 -- רבגתי 651. רענה 76 -- לענ 17 --נ (0ק,ז886 2.  ךז קנס

 רז םכאו -- ! \ 17, 30. 74, 145 4

 12, (00ת , 4. תעמוש 46, 4 ןיעו -- ו . 17 -
 ןיאו 5- האור 17, 46, 100,101, 99, 4

 13. הניש 1.17. 40, 92/99. 5 , 6%

 172, 175: 188, 224, 227, 240, 2%2, 2523, 260, 264, 270 ; תומס

 82,139 1 עבשו 95, 117, 201, 226, 2289, +4.

 14 הנקה + 0
 לזואו 46, 92, )3, 100, 118, 166, 235, 21, 253, 260, 271 /\ ----

 קזומוס , 95- זא -- ער 4 וללהתי קעגומס 4

 1 6. םכינינפמ 4-

 16. וידגב קמתס 96. | דעבו - -יכ,זק. | ברעיכ קזותס ברעמ

 95. הירכנ 1,230, 45: 46: 74; 82, 03: 98; 99 7%

 166, 172,ן170: 220, 227, 2310 285, 201, 262, 202, 250,204, 4

 271 4, 283 4, 650 2, 659 'ק ; גונתס 3, 4, 17, 95, 158, 245, 5%

 -- םכוירכנ 76,119 -- כ [0ק.74 1 ןהילבח קזגתס ף5

 -- והלכה 4
 זל. ברע . 74. שואל 40, | כחל , 245. | רקש ומס דחש

 9% -- רתס 4. והיפ -- ' , 9. ץצח קוגחס קצח

 18. תבשחמ 39,93:95, 224. | ןוכת 0ק.188. 98 ---ןוכית קננזוס

 7 תלבחתבו' 188 -- תולובחתבו 1, 17, 46, 76: 92 93, 4

 12%, 158,166,176, 224, 211,235, 249, 252 ; קזנתמס 1

 -- קזותוס תולובחתכו 95 -- תלובחתבו 210,240. | השע , 100 -
 השוע ד -- ךל השע 1.

 19. הלג 1, 40, )5, 101, 166,172, 60 204

 דוס -- ר 0ק. 4 - ךלה 1,102, 73 253 --ה 4

 136. 74.  התופלו 6 175,231 ג קזומס 1

 -- קונוס חתפלו 95. אל -- א ₪7. 38 76.  ברעתי 170 -- ר
 קזותס ב 4.

 20. ןיבא ,117. = ךערי . 76 -- 06 תעדי 101. | ןךינ 12% -



 ו

 לרוה' דוב ךלפ בל ושכימ יגלפ
 ויניעב רשי שיא ךרד לכ

 טפשמו הקדצ השע
 בלי בחהו םימיע כור

 רתומל ךא ץורח תובשחמ

 רקש ןושלב תורצא לעפ
 זכרוגי סכיעשר דש
 רזו שיא ךרד ךפכפה

 גג תנפ לע תבשל בוט 9
 ער התוא עשר שפנ 10
 יתפ סשכחי ץל שנעב 1
 עשר תיבל קידצ ליבשמ 12
 לד תקעזמ ונא שמא 3
 ףא הפכי רתפב ןתמ | 4
 טפשמ תושע קידצל החמש 5

 לכשה ךרדמ .העות דא 16

 החמש בהא רוסחמ שיא 3 7
 עשר קידצל רפכ 8
 רבדמ ץראב תבש בוט :ְס
 דפחנ רטא |25
 הפחנ הקדש תדר, צ
 ככ הלע שירבה רוש 22

 ונושלו ופ רמש 3
 מש ל דה ד 24
 ונתימת לצע תואת 5%
 הואת הואתה שטעה לכ 6
 הבעות םשיעשר חבז 7

 (/3 "ג 3

60 4 0-5 ₪ = 

 כא 0 צ כ 3.

 : ונטי ץפחי רשא לכ לע
 : קדוהי תובל ןכתו
 ; חבזמ דויל רחבנ
 : תאטח שיעשר רנ
 ! רופחמל ךא ץא לכו

 ! תומ ישקבמ ףדנ לבה

 : טפשמ תושעל ונאמ יכ
 : ולעפ רשי ךזו

 : רבח תיבו םכינודמ תשאמ

 : והער ויניעב ןחי אל

 ! תעד חקי שככחל ליכשהבו

 : ערל שכיעשר ףלסמ

 : הנעי אלו ארקי אוה םג

 ; הזע המח קחב דחשו
 : ןוא ילעפל התחמו
 ! חוני שכיאפר להקב

 ! רישעי אל ןמשו ןיי בהא

 : דגוב םםירשי תחתו
 ! סעכו שינודמ תשאמ

 2 כ הב מש
 ! דובכו הקדצ כייח אצמי
 : התטבמ ןע דרי
 ! ושפנ תורצמ רמש

 ! ןודז תרבעב השוע
 ! תושעל וידי ונאמ יכ
 : ךשחי אלו ןתי קידצו
 : ונאיבי המזב יכ ףא

 : ונעלבי סכדא ליסכו

 צץ ג הז ₪ | ₪0 10 א ₪

 15. קידצל החמש ₪8 76. = קידצל -- שיאל 188. | תשע 4.

 התיחהמו קזממס 9%. | ילעופל 46, 80, 05, 100, 8 24
 16. העת 1,774, 100,117,119, 172, 175, 176,226, 227, 1

 ליכשה קצנתוס 4 :
 17. רסחמ 125,249. | בםהא 1%"-- בהוא 17, 46,934 ; 10756 2
 בהא 1,"2, 207-- בהוא 93 -- םכתא 101. | ןמשו ןי < ןיו ןמש 1.

 ןמשו 0ק.1ג 102 --ן ₪6 ך 130. | רישעי -- ריקחי 46. | =

 18. רפוכ 17,125,188. | קדצל 101. | םבידשי קזומס 24% --
 םביעשר 74 דגב 0,117,122, 207, 240, 245,240, 253,260, 64.
 19. בוט קתגמס בזכ 95. | םכינודמ תשאמ רבדמ , 9%.  רבדמב

 245. | םבינידמ 1, 30, 45: 46. ָָ,,,,, 5
 270, 271 4, 651, 658. 659 'ק ;: קזנתגס 4 ; 10ח(6 172--ו , 176--1

 1טק.ז8< ץעבו 74- /

 20. רצא 340 -- ר 283.  דמחינ 74---ד 02.18 128. ןמשו

 -- ןמשו סעכו 76. = ליסכ זנְל. = ונעלבנ 0 -- ונעלבת
 21. ףדור 17, 46.92, 2%9,95+118,12%. | הקדצ 1"-- ה, 4.

 הקדצ 2%-- הקדצו 95-

 22. יע -- י , 166. | םכירובג 1, 2, 30, 44, 46, 74 76

6 ,,ָ ,1 .118 ,117 ,100 ,99 :98 :94 :92 

 178, 188,226, 25%1,227,24%, 262,253, 2%9, 260,266, 270; קזנומס

 128,141 ; (0ז6 67 -- קוס םכירובינ 9%. דרוה 22 6

 93: 9ַמ; 117, דז9, 110 137: 170, 177, 192, 207, 226, 258, 3%
 283 ; קתומס 1:41 -- דירוהו 4. זוע 17, 95, 166, 227, 253 :

 קזגגוס

 23. רמש 1%-- רמוש 17, 44, 76, 89, )3, 100, 1189, 2

 178,188,17% ג קזותוס )5 ; 106 4. ונשלו 1, 44,102, 24

 130, 168, 224, 281.  רמש 2"-- רמוש + 4

 175:252 ; קזומגס 95 : (ס6 128. תרצמ 7 207. 224, 2%

 259 -- הרצמ 30, 23, 200, 264 -- תרצמ יפ
 24. ריז ףף -- קזנתוס ך* 4 השוע 2 95 -- ! . 1 4 0 19

7 ,110,122,ָ11 ,101 ,99 ,98 :4( ,80 ,82 .74:76 :45 :44 

 ז7ס0, 172, 175: 176, 192, 207, 226, 240, 242, 246, 262,253,

 264, 6 תרורבעב 188, 24% -- הרבעב 7.

 2%. לצע קזנגס למע 6.
 וניתימת 5.

 26. הואת קזוזוס הואנ 95. = קידצו קוממחס קידצ האנ 05. | ןתי
 95. אל 30,958, 24%. ךושחי ף3, 100, 173, 240, 202, 253, 1.
 27. הבעת 30, 76, 253 -- קממס תבעות 95. ףא ,; 9%. | המז

 וניתמת < 44 -- )נ \ 249 ---

 1. בל קזזמוס ל ול. ריב ךלמ 10.18 4 לע --לא %

 176, 224,253, 260 ; קוגמס 05. ץופהי 46,259: קתומס 10.
 2. ךרד -- יכרד 8. שיא , 0- ןכותו 17, 46, 100 2

.0 :257 ,252 ,224 ,188 ,158 .157 ,12% ,118 
 2. תושע 76,166. | הקדצו טפשמ < 1.  הקדצ קזנומס טפשמ

 הקדצו 76 -- ה 0.146 98.  הוהיל -- ל ,
 4. םפר 24% -- םכ קעממס כ 158. = םכינע 74.

 201, 6- רינ 17.30: 93: 117, 231 ; קזותס 1.

 <. ערבשחמ 17, 30. | ץורח ;74.95. | רתומל טק. = 3

 -- ךיתחמל ב. | ץא -- יא קס 05, 245. | ךא 2, 5
 18, 220, 0- רסחמל 0-

 6. לעופ 4 17, 40, 46: 92,125, 150, 170,192, 240. | תורצוא

,101,118 ,100 :99 :95 :94 :93 :89:92 .76 .46 10 :4 22 
!-- 264 ,250 ,252 ,240 ,245 ,225 ,207 ,192 ,173,188 ,172 ,170 
 284 -- תרצוא 215. | ןשלב 284. לבה ;76. | ףדנ קוס ףדרנ

 95.  ישקבמ 58 76 --ב ,\ 30, 224 --' \ 207 -- קזוומס ישקומ 5
 -- םטפס ישקוממ 74 -- ב 1טק. 8 4 י

 7. דוש 17, 46,125, 157:173:175.192, 226,227 : קצומס 130
 -- רוש 1,2%2. | םשכרכי 2, 30, )5, 101,117, 128,130 6

 172, 178: 207, 224, 220, 240, 24%; 240, 250, 252, 253,259; כז! וס
 141 -- א כרוני יכ / 95, 4.

 8. ךפכפ ףפ. | רז 252 -- 006 דו 1:

 95- בזו , 0- רשיו ז7-

 9. תבש 172,259. | תניפ 95.  וגג 17. םםינדכ 52

 46.74.89, 93:99. 139 176, 180, 210, 235, 240, 271 4, 659 'ק ;

 קזוומס 2,148,201 --|,95,170--) טק. 8 4

 10. םביעשר 95.  חתויא 76. 95. = ער , 99. "אלו 17 1.
 ןהי 99 -- חו 7 46: 74: 89: 93: 98, 117, 13, 227 --- קזנוס

 ןתי 245--] טק. 88 יניעב 6-

 11. שונעב 153 -- קתומס שנענ 95. | יתפ ,

 -- ה 7 תעד חקי , 9.

 ₪2. ילקשמ 7
 13. םכטוא 17,46,92,93,101,12ף. - אוה אאא 1.

 4 -- ארקי אצי 117 -- קעוי 198 -- טק.

 14. דחושו 76. קיחב ז, 17, 30, 46, 76, 80, 93: 94.98: 9:
 1ס0, 117,118,125, 128, 137,153כ 158.

664 ,277 ,270 ,266 ,22 ,245 ,227 ,226 ,224 ,207 ,192 ,188 ,178 

 קעותס 5,141 ; (ס6 82. המיח 150,166,224--7 טק,

 בכל

 רשי ךזו קצנופס תועי

 ליכשהב זסס

 ארקי.
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 דבא' םכיבזכ דע 5 )
 וינפב עשר שיא זעה
 הנובת ןיאו המכח יא
 ₪30 צכ 00 ₪ ₪ המחלמ זכויל ןכומ סוס

 עא 07

 : רבדי חצנל עמש שיאו
 : ויכרד ןיכי אוה רשיו

 : ;דוה' דגנל הצע ןיאו

 ; העושתה ;דוהילו

6% 

7 

 בר רשעמ שש רחבנ
 ושגפנ שרו רישע
 רתסיו הער האר םכורע
 קדוה' תארי הונע בקע
 שקע ךרדב וםכיחפ זכינצ
 וכרד יפ לע רענל 'ךנח
 לושמי םכישרב רישע
 ןוא רוצקי הלוע ערוז

 ךרבי אוה ןיע בוט 9
 ןודמ אציו ץל שרג 10

 בל רוהט בהא . ₪
 תעד ורצנ קדוהי ינע ' 5
 ץוחב ירא לצע רמא | 3
 " תורז יפ הקמע החוש 4
 רענ בלב הרושק תלוא 5
 ול תוברהל לד קשע 8
 םכימכח ירבד עמשו ךנא טה | ל
 ךנטבב םכרמשת כ .םכיענ כ 8

 .ךחטבמ קדוהב תיהל | ָט

 ספ 7 ₪3 ₪

 ! בוט ןח בהזמו ףסכמ

 ! קדוהי שכלכ השע

 ! ושנענו ורבע םייתפו

 ! שייחו דובכו רשע
 ! שכהמ קחרי ושפנ רמוש
 ! הנממ רוסי אל ןיקוי יכ םג
 : הולמ שיאל הול דבעו
 ! הלכי ותרבע טבשו
 : לדל רמהלמ ןתנ יכ

 : ןולקו ןיד תבשיו
 : ךלמ והער ויתפש ןח
 ! דגב ירבד ףלסיו
 ! חצרא תובחר ךותב
 ! שכש לופי הדוה' םכועז

 ! ונממ הנקיחר' רסומ טבש

 ! רוסחמל ךא רישעל ןתנ
 : יתעדל תישת ךבלו
 : ךיתפש לע ודחי ונכי

 : התא ףא ויה ךיתעדוה

 שב ת יז ו ם"ס יי

 251,252. | ""רצקי 1, 3: 17. 90, 44, 74, 76. 82, 9%. 1%
2 ,201 1 ,176 ,166 ,164 ,158 ,145 ,117 ,128 ,12% 

 226: 215: 240; 253, 2502 271 4, 27%, 659 ר תי: קונוס 0
 ותרכע קננתוס הלבי קננתמס 5.

 6 ול לב ךרבי אוה ךרבי ךרובי 7, 55 5%

 118,122,12%, 141, 170,178, 224,235, 252, 271 4 ; קנס 4

 10. ת-רובשיו 2, 40, 100, 101, 164, 166 2 224, 249, 2

 קתתוס 12085 יי :

 11. בהוא 17. רהט 17: 30: 44: 74: 92, 93: 95
6 ,164 ,158 ,150,157 ,145,147 :125,117 ,101,117,118,125 

,264 ,260 ,2%0 ,253 ,215 ,226 ,224 ,207 :102 ,178 :173 ,170 

 27%, 284, 286, 288, 601, 602, 059 1 תי; קמתמס 2,172. ןַה בל

 קזנתגס ןקזכל 5. והערמ 7.

 12. דגוב 1, 2: 4: 17: 30: 44: 46. 76. 82, 80, 93. 98. 9, 0

,7 102,210 ,176,188 ,175 ,170,172,173 :137,139 ,118,126 

 250, 2%1,2%2, 204 1076 144 -- ידגב קנגמס 24% -- דגבד 2

 13. ץחב 1%7. .ךותב , 245. | תבחר 76 -- תובוחרב 46 --
 תובוחר 17, 46: 74, 82: 89: 92; 91, 100, 125, 166, 170, 173, 14

 259, 264: קזגתס 3 -- תבוחהר הצרא קזנגגס 1

 14. החש 45. הקומע 1, 4.17: 74: 76, 82,991, 95.99.00
12 0 166 ,164 ,158 ,145 ,190,137 ,122,128 ,110 ,118 

2 5 240 ,220 2 210 ,207 ,180 ,175,176 :1723 

 259,271. - םכעז 92, 98,158 -- םכז טק.18. 31,82. | לפי

 1: 2:4: 17:10, 44: 45: 46: 76, 82: 80, 94: 95: 98, 99, 100, זס
2 ,108,164 ,128,137,145 ,126 ,11,122 ,117,118 

50 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,201 ,192,198 ,175 ,176 :172,175 

 240,262, 2523, 250, 271 3, 0597'ת'%. םכש -- םםב 0,

 1%. טבש , ז17- | הנקהרי 30, 76, )8, 117, 168, 170, 102,

 ונממ 7. 7 2 -- הנממ 6. 0

 16. קשוע 17,46,93,118,128-- שוע 8ם.1:ם. 02. | רוברהל

 ו ןתונ 46, 2, 100,118, 240, 249, 262,270 ; קזנתס
 1 א = לא וב רפחמל 30: 253 -- 5 ,4

 1:7. ירבד פע 1. | תרישת --י ₪ק.זג 144 -- תרישא 4

 ותעדל 1 -- 6 םכתעדל 4.
 18. םביענ 026 םכיעת 128. םכרמשת , 76. .ונוכ' 4, 17 6
6 ,1 ,9 95 :94 :93 :75.92 :74 

 188, 211; 245, 2%0, 253, 260, 260, 264, 270 ; קז1מס 141 --- ינכ'

 192. | ודחי-- ו . 74 -- וידחי 17.95, 259: 266.  ךתפש 2.
 19. ךיחטבמ 17. 44, 76,992; 2ף1, 3007 ; קזגתס 128.  ךיתעדה

 20,259. /םבויה בג 4. ףא -- םכג 17, 30, 92, 119 5

 157. התא -- ינא 5.

 160--המיזב 2,993. | נאבי 5% 166, 170, 240, 259 --- ונאובי
 76, 100, 180, 201 -- ונאיבו 5-

 29. םביבוכ -- םכירקש 93,958 -- בזכ (טק.186 128.  עמוש ז7,

2 ,164 ,157 144 ,119 ,102 ,101 98 :92 :99 745 :31 
,259 ,245,253 ,242 ,23% ,220 ,210 ,207 ,188 ,178 ,171,175 

0 , 8 ,291 ,280 ,279 ,277 ,266 

 29. שיא זעה -- שיאה 5- זיעה 4. שיא -- םכדא 4

 עשר 01 14% -- עשי 2 וינפ 95 -- פ קומגס ע 3 -- פ טק.

 145 144. ןיבי 30 45, 74, 98, 99: 166. 150, 192, 224,211, 0
 271 4, 1 659 ק : קזותוס 3, 150, 172, 245 --- ]יבו . וכרד

 ז, 3, 30, 92, 93: 959 199 ,,,,,,
,251,253 ,250 ,210 ,228,211 ,225 ,224 ,176,198 :170,175 

 260, 42 .- 8: 271: 282 4, 284, 286, 61,650: קנתס 1

 20. ןיאו 1%-- ןיאו הצע ןיאו 7- הצע ןיאו , 4. ו
 2 העושתה 0. 5 5 -- העישתה 168, 176 ---העושיה 6

. 55%. 

 םבש . 05. רשע

 ףסכמו 9%.  בהזמ 7.
 ז. רחבנ -- ב קזומס כ

 -- רנעמ 210 -- קוס קשועזנ -

 2. השוע 2 בלופ 27 קזותוס 71

 2. הער (סזו6ש העת 158 -- ר טק.14. ףָג-  רתפו 168 --רתסניו

 76 -- רתסנו 1, 17. 30, 45: 93,951. 122, 6%

.2 28 ,4 271 ,270 ,250 ,224,226 ,207 ,206 ,171,192 

 651,659 'ק : קזותוס 172, 201 ; 076 82--') [טק. 8 08,101--|
 רתסאו 1%8. | םכיעתפ 1זְק, תטתס ז1%0 -- םביתפ 147 -- םכיתפו

 141,1%8 -- םכיאתפו 17, 30, 46: 74, 76: 93; 95, 100 71,

 166,172,188,102,198, 207, 224, 240, 271 4, 288,601 -- םכיאתפ

 24%. - ודבע צגה66ז ל6. | ושנענ 2,147,188 ; תגת6ס 224 ----

 ושענו 45,117 -- ונשענו 44.
 4. הונע -- תונע 76. רשוע ז7, 4. םכייח 8

 5. םםינצ 157. | רמש 1: 3: 4: 30; 45: 74: 80: 95, 98, 99, 17,

,225 ,210 ,192 6 ,73 166,170 ,164 ,141 ,137 ,119,129 

 211, 251,252, 253,250, 264, 270,?ֶדָב. | שפנ
 6. ךונח 3: 17: 44: 465: 74. 93, 99, 100, 0 ,,,,7

 172,178, 210, 220, 240, 240, 253, 2%4. 2%0 ; קזגתוס 128 --- ךונח
 ושפנ רמש שקע ךרדב 5. | הכרד !סעוש 76. | -ןקוי 6.

 7. רישע רשע 98. | םםישארב 117,1%8,188,270. | לשמי 1,

6440 ,,ָ, ,1177 :99 ;98 ,91 ,92 ,52 :74 :44 ,10 ,2 

 192, 2 220, 227, 2400 251,252; רבעו -- דרעו

 הוול 17.

 8. ערז זמ 30, 74: 95ו 128, 164, 172, 175, 188, 224, 0 245%



 אא זז.

 שכושלש ךל יתבחכ אלה

 כ 20 ץטע

 ! תעדו תוצעמב
 ! ךיחלשל תמא  םכירמא בישהל
 ! רעשב ינע אכדת לאו

 ! שפנ סכהיעבק תא עבקו
 : אובה אל תומח שיא תאו
 : ךשפנל שקומ תחקלו

 : תואשמ םכיברעב
 ! ךיתודתמ .ךבכשמ חקי המל
 ! ךיתובא ושע רשא
 : ססיכשח ינפל בציתי לב 0 2 -  בציתו/לביכלמ-ינפל

 וי".

 ! ךינפל רשא תא ןיבת ןיב
 ! התא שפנ לעב כא
 ! םיבזכ שחל אוהו

 ו לדה דחנ'במ
 : שכימשה ףעו רשנכ | <  םיפנכ ול השעי השע יכ
 | ! ויתמעטמל ואתת לאו

20 

 תמא ירמא טשק ךעידוהל 21

 אוה לחשב לח לוגת לא 2
 וככה בוקר "כ "< 8
 ףא לעב תא ערתת לא 4
 ותחרא ףלאת ןפ 25

 ףכ יעקתב יחת לא | 6
 םללשל ךל יא .שכא | ?>ל
 ץכלוע לובג גסת לא * 8
 ותכאלמב ריהמ שיא תיזח 20

 לשומ תא םכוחלל בשת יכ 1
 ךעלב ןיכש תמשו 2
 ויתומעממל ואתת לא 3
 רישעהל עגית לא 4

 ונניאו וב ךיניע ףועתה 0
 ןיע ער שחל תא שחלת לא 6
 לוכא אוה ןכ ושפנב רעש ומכ יב 7
 תחשו הנאיקת תלכא ךתפ 8

 רבדת לא ליסכ ינזאב 9

 ידשבו זכלוע לובג גסת לא | ג0

 רכש לב בק = 4 =. .ךל .רמאי,התשו

 : זכימיענה ךירבד

 : ךילמ .לבשל זו! כ

 ! אבה לא םפימותי

 צב תא 5ס 10 אפ.

 1. יכ -- א םבוחלת יכ 4. בישת 3: 245 -- אצת 4.

 םכחלל 1, 2: 3; 45, 94. 95, 101, ,,,, 6%
 172,175: 227, 211: 239: 249: 259, 260, 264; 256. .לשמ 1
 245,164,172,188.23%.  ןיב--'.99. תא 27,150. רשא

 2. ןיכס 1,17:30, 80; 99, 99,125: 150, 151,164,170,176, 201)
 226, 227, 228, 260: קומס 4,95. - ךיעולב 4 2 9 1%

 228 -- ךעולב 1, 46, 76. ף, 100, 119, ,6% 7%

 176,188, 211, 261,270, 664 -- ךעילב 242 -- ךיעלב 3, 0 4542

82, 122, 141, 158, 164, 180, 207, 224, 225, 226, 227, 0, 2% 

 2. סת. , 46. | ויאתת 17, 30, 259-- *ועתת 74. | ותמעטמל

 102 -- ויתמעטמל 1, 2, 3: 4, 17: 30. 44.
1 235,240 :192 ,172,175 ,168,170 ,164 ,110,128,144 

 259: 283 --יל ,7- םכיבזכ -- ב קזווגס נ

 4. שס. 25 46. - ענית \ 95 --' .\ 4: 74: 995:
 [1גק.?48 31 --', 0,

 5: ףעתה 82 -- ףיעתה 1, 2, 30, 44: 45: 46. 74: 91. 117. 147
61 ,2 650 , 271 ,250 ,252 ,240 ,23% ,227 ,225 ,171:176,102 
 659 ק : קזנתס 178, 198, 201 ; (06 158,172--ףעותה 6

 204. ךיניע \/ 95 -- ךנ'ע 252 -- * 1סתש6 | 21 -- ך' טק.

 וניניאו 44. 76. 95, 158, 166. | הושע 284, - השע---' 5%

 207 -- ' 60166 7. רשנב , 45. ףעי 30 -- ףועי אפ 4% -

 ףועי 1.2, 17; 74: 76, 93. 99, 117, 118, 125. 137,147, 192, 7%
 225, 228, 240, 2%1, 252, 250, 270, 284, 0'659: קזנמס 8

 -- ףיעי 3,100, 173 -- ףועו 44, 89, 923 ,,
49 ,253 ,201,230 ,188 ,176 ,175 ,172 ,166,168 ,164 ,157 ,150 

 271 3, 273, 270, 280, 288 '1', 664, 602 ; קנס 1. ;םימשב

 126,166, 263: 1006 141,144 -- ה טק. 4.

 6. תא ,\ 40, 180, 6ף0 2 -- אא תא 76.  םכחל , 76. | ןיע , 6
 --ןיע 259. - ואתת , 76 -- אתת 17,158 -- | 82. 188 99 --
 ועתת 74.  ויתומעטמל 46, 76, 100, 7023 ,,,,8%

 2%, 260, 264; קזוחס 67,959 --' 92 ד ל ,%

 7. יכ \ 245. | ומכ , 157 -- תמכ 207. | רעש -- רחש 24% - 7

 (סח ל 117. השפנב קתגתס 4.  לכקא 1 44: 45: 67. 5

,2 ,211,240 ,226 ,210 ,170 ,166 ,158 ,128,137 :117 ,99 :95 

 250, 266, 270, 277, 279 -- ולכא 76. | התושו 76. ךל 5.
 לב -- ]יא 1.

 8. ךיתפ 76. | הנאיקתו 166, קתומוס 6.  .תחישו :66 --התחש
 17 -- ה טק." 2 ךרבד םכימענה 95; 7.
 9. לא 6 לכ 122. זובי -- זובי רבדי 17 -- קזותוס ןוכי 9% ==

 קזוחוס ןיבי 74 ךלמ 45 -- ךילמ 7-

 10. יפת 17,228 -- גשת 340, 92, )4, 170, 22%, 288, 2

 קזותוס םכלע 253- הדשבו 40. 74,117, ,22

 260: ץזוס 5,201 ; סט 128 --' (טק.זג 82. | םבימתי

 45: 67: )4, 128, 168, 207, 0. אובת 3, 100, 126,130

2522 :235 

 ךתניבמ

 20. אלה ,. 95 -- אולה 44, םטתס 167. | ךל .99 -- ףא ךל 4.
 םבישילש 1, 4, 44.46, 93, 100,118, 125,137, 147, 153. 164,

 226, 240, 252, 20, 271 44, 650 23 ץנומוס 5 -- םכישלש 749
 80. 9: 192, 207: 227: 253: 5 284, 288, 602,659 'ק ג תונתס 29

 128,108, 201 ; (סצ6 172--ו 82 -- שכושילש 6%
 188, 24ף : (סע6 98. | תוצעומב 1, 2, 3, 4, 17 6% 76 2
002 ,,,,,, ,10 .99 :95 :94 :93 :89.92 

0 ,227 ,220 9 ,224 ,201 ,192 ,188 ,172,173 ,170 ,166 172 

 235: 239: 245, 251: 252: 250, 204, 270 -- ת) 1גק.14 137 --ע

 םק. 13. 54
 21. סשוק 4, 17, 30, 74, 59, 92, 17 7: 16060 '

 240 9. ירמא 5 ףש --(טק. 26 3 --'רבד 8 5.
 תרמא 30.95,170,"2. | ךהלשל 2.17, 10, 76, 809 4, 100 2
 119,110, 12%, 137,144, 150,158, 160,168,ז70,ז760,180
 102, 210, 224, 239: 245, 250, 206, 27, 280, 288, 4001 ; תטוש

 82,128 -- ךיחלושל 251 -- ךהלושל 6.
 22. לוזגת 153 -- 06 לזת 172. לד 2%-- לדא 4

 117. הכדתי 17, יב ל
 23. תא ,166. םכהיעבוק 76, 80, 92,93,100,118,2%2--' 5

 24. לא ₪ אל 4. תא , 1 -- לא קס 4 תומיח

 166,188, 224. אל ₪ לא 145, 157, 166, 188, 225 ; קנותס 4

 אבה 2, 4,17: 10. 45: 46. 67, 74, 92, 93: 95:98: 99, 5%
2 ,207 ,188,102 ,178 ,168,172 ,166 ,164 17 

,50 ,252 ,249 ,240 ;230 :235 :211 
 2%. ףלאת \ 95. ויתוחרוא 46 -- ויתחרוא ףסָּג -- ויתוחרא 6

 :ס0 -- ותוחרא 59 -- ויתחרא 17, 30, 45: 74: 95: 08, 99,

.264 ,260 ,252 240 :239 ,235 ,224 .178 ,166,171 :137 

 271 3,273,291,659'ק : קננוהס 2, 82,128,1%8,172 --('רחרוא 4

 שפנל 95.
 26. יהת . 95. | יעקותב 4, 20, 46, 76: 92: 93: 95: 99: 7:

 119,128, 166,226, 240, 249, 264 -- 'עקתכ 4. םביברועב

 46, 76, 93, 100,125, 164, 224, 23 ; קזותוס 139 -- םכיברעכ קונוס
 158, ץו0600ע 24% -- םכיבראב 74. תרואשמ \ 95-

 27. םבא -- םבא יכ 1 ---יכ 74. | ךל קוגומס כל 144 -- ך
 ג 82.  םבלשיל קוותחוס 144. | ךחקי 207. | ךבכשמ -- ב ,7

 -- ךכבשמ 5- ךיתהת 240 ---' \ 1, 82, 2, )4, 12%, 164,

.1 660 ,266 4 .172,173,:192 

 29. גיסת 17,158,176 -- שת 94--בסת 178. | םבלועו וול
 -- םבכילוע 650 1. | ךיתבא 1, 17, 44, 45, 76, 90, 95: 995: 5%
 137,166, 172: 178; 235, 240, 249, 253, 28 ; קוגווס 128 --*, 0.

 28 סט טסו. תתגזק. 886. ושע רשא תופרשמבו בוש למג 4.
 29. תיזח \ 74 שיאה 266. | ותכאלממ 74 -- א ,

 ינפב 240. | בציתי לב , 17, 24%. | לב קזואוס לאו ספ -- לכ קנווס
 158. | בציתי 2%-- בצתי 157. | םםיכנושח זס 6%

 1729 226 -- קזגמס םביכשה 99 -- ₪ 76 -- םביבשח אאא 7.

 לאו .
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1. 

 קוח :כלאג יכ . ₪
 ךבל רסומל האיבה 12
 רסומ רענמ ענמת לא 3
 ונכת טבשב התא 14

 ףךבל תרה א נב 1 5
 יתוילכ הנזלעתו - - 6
 עכיאטחב ךבל אנקי לא | זק
 תירחא שי שכא יכ 8
 זככחו ינכ התא עמש | ּ:ֶס
 ןיי יאבסב יהת לא 20

 כ 0

 : ךתא כביר תא בירי אוה

 : תעד ירמאל ךינזאו
 : תומי אל טבשב ונכת יכ

 ; ליצת לואשמ ושפנו
 : ינא כג יבל חמשי

 : םכירשימ ךיתפש רבדב
 ! טכויה לכ קדוהי תאריב כא "כ

 ! תרכת אל ךתוקתו
 ! ךבל ךרדב רשאו
 ! ומל רשב יללזב

 שרוי ללוזו אבס יכ 1
 ךדלי הז ךיבאל עמש 2

 רכמת לאו הנק תמא- | 3
 קידצ יבא .לובי'לוב =

 ךמאו ךיבא חמשי 5
 יל ךפל ₪3 הגה 26

 הנוז הקומע החוש יכ 7
 בראת ףתחכ איה ףא 28

 יובא ימל יוא ימל | ג
 ןייה לע שכירחחאמל 8
 םכדאתי יכ ן" ארת-לא = 4
 . ךשי שחנכ ותירחא 2
 תורז וארי ךינע | 3

 שי בלב בכשכ ת"הו | | 4
 יתילח .לפ מוכה

 ! המונ שיבלת זםכיערקו

 ! ךמא הנקז יכ זובח לאו
 : הניבו רפומו המכח

 : וב חמשיו סככח דלוי
 : ךתדלוי לגתו
 ; הנצרת יכרד ךיניעו
 ! הירכנ הרש 'דאלו
 : ףיסות טכדאב זםכידגובו

 חיש ימל םכינודמ ימ

 ; ךסממ רוקחל זסיאבל
 - 0 - רניע , םיכביןתוליכ
 : שרפי ינעפצכו
 : תובפהת לבדי הבלנ
 ! לבח שארב בכשכו

 = .-,יתעדו לב יננטסלה

 : שכיניע תוללכח ימל םנח כיעצפ ימל

 + שכירשימב ךלהתי

 ; דוע ונשקבא ףיפוא ץיקא יתמ
 ב2 2 ₪ 254.

,,,, ...9 93 :92 ,74 :45 :45 :44 
27 150,157,158,166,168,210,227,211,240,240,2%01 

 200, 651,659'ק : קוגמס 2,05,128,172. | קרצ 170. | דלוי יכ

 95 -- דלויו 45: 93: 99: 100, 137,147, 175, 102, 227, 231 2429
 250. 270, 271 44, 28 4, 651, 659 'ק ; קזותוס 141, 172 ; (סזז6 2.

 םככה -- םכדא 45. | וב המשי טק. 146 147. המשי 2

0 ,250 ,251 ,2%2 ,240 ,228 ,227 :157.172,1902 ,100,147 ,95 

 264, 270, 273, 651, 659 כ -- חמשיא 82 --י 9.
 2%. המשיו םטתס 1. ךתדלי 95 --ךיתדלוי 224---ךיתדלי 240-

 26. יל ךבל -- ךבל יב 55. | יל , 30,188. | ךיניעו טק," 4.
 הנצרת -- נ \ 74 -- הנרצת < 1, 30; 45,092; 03: 95

,4 283 ,4 271 ,2% ,231 ,227 ,207 .102 .117:158,166,170,176 

 651, 659, 664 -- צר !טק.ז4

 27. החש 45: 224: 253. הקמע 3.31: 44: 45: 4 2
6 ,224 ,207 ,180 ,178 ,168 ,150 ,144 ,141 ,130 ,102,122 ,101 

.100 ,28 ,27% ,2723 ,271 ,270 ,264 ,260 ,253 ,252 ,250 ,242 

 הנוז , 2 -- !0ק.ז45 17% -- , 

 28. איה גק.ז4 82 -- אוה 176, (סח6 158.  ףתחב

 153: 166, 245, 259,260. בראת , 207 ---בוראת 240 --אבראת 1.
 םבירגבו 1, 4, 17. 30, 44: 45. 2 76. 95: 100 29

6 ,264 ,260 ,2% ,253 ,240 ,211 ,224 ,210 ,176 ,175 ,170 ,141 

 275. םכדאכ ג. | ףסת 253, 260 -- ) \ 40, 110, 240,251 --\,

270% 2 ,207 ,178 ,168 ,157 ,10 ,144 ,140 ,122 ,102 ,02 :82 

:2 ,1 288 ,283 :275 .271 

 29. 'וא 1% 89. = םכינדמ 1, 95,207 --- םםינידמ 30: 45: 0 4
 93: 99: 125: 176, 227, 231, 250, 270: 284, 650 2, 651, 659'ק;

 קזותס 128,141,20ז -- ד קממס ה 168. - ימל 4-5.
 חוש 166. | ימל םכוח םכיעצפ , 168. | םכנח -- שכנה ימל

 תולילכח 1, 2,3, 4, 17: 30, 44. 45: 46: 76, 92. 03. 99; 100, 4
108,200 ,176,192 ,175 ,172 ,170,172 ,125,127,1%0,164,166 

,250 ,263 ,2%2 ,21 ,245 ,240 ,215 ,231 ,228 ,227 ,226 ,207 

 264, 270. 271, 273: 27%, 2844, 284,286, 650; קזותס סמ, 141 -
 (סע 128,139 -- ו , 89 -- תלילכח 119,188. | םבינע 76 +

 40. םםיאבה 1:22. | רקחל 1,2. 40: 31: 44: 45: 67: 74: 6
 94, 98,101, 117. ז:0,128ו 130,127, 130, 141. 144,157,

9 ,240,242 ,215 ,211 ,227 ,226 ,224 ,207 ,178 ,175,176 ,168 

 249, 250, 2%3, 200, 264, 266, 4. ךסממ +סז6 ךסאמ 1-

 341. כ --ימ 17. | ןתפ, 95. סוכב 44: 45, 46, 74: 93:
,259 ,23 ,215 ,207 ,164 ,147 ,12% ,118 

 קזגמס 95,9פ,158,172, 245 ג ץושססגע 150 --' (גק.14 128 <

 ןַז. םבלאונ 4ז,46, 82,02,100, 118, 137,164,ז72, 0
 א קזומס ו 3. אוה קזח אוה 4. | אוה ,95. תא 6.

 76. ךתא ,17 -- ךילא 46 -- ךמע 0.
 12. ךיבל 166. | ךנזאו 30, 31: 44: 45: 67: 74: 76, 59: 91: 959
 ףֶפ, 100 59 128, 144,150, 157,158, 170, 176, 102, 7

:2 :1007 ,286 ,200 ,250 ,24 ,226 

 14. שת. 180.  ענמת , 157. אלו 74,92,188,224: קזותס

 סם. תמו =- תרפי 9% -- תומת 2

 14. התא -- התא םכא 6. טבשב -- טבשב שפנב -
 ונכת ,147. | לאשמ 7.

 18. םבכא 190. | יבל -- ב קזותס כ 5.
 16. הנזולעתו 17: 46: 67, 93, 95, 100, 102, 118, 1256, 109

 176, 20 -- יתפש הנולעתו 76. = יתילכ 76,207. = רבדכ קזווס
 215* םכירשזכ 2:

 17. לא < אל 74. - אנקי -- הנקת 170 -- קזותס אנקת 5.
 םכיאטחל קזגתוס 95- יכו 5-

 19. יכ ,95. | תירחא -- תירחא הוקת 95.
 תרכת -- לשכת גסו -- כ 06 כ זז.

 10. התא ,2. .םככח 150. | ךרדב /76 -- יכרדב 154. בל
 קזוגוס 5-

 20. יאבוסב 100,118,117, 166, 240, 264 -- קצגננגס יאבוסכ 5%

 -.- יאבסכ 10,150 --יבאסב 76 -- ב 2% גק.180 139.

 2455 יללוזב 3, 46, 100, 118, 128, 117, 139. ָָ, 22

 171, 192: 225: 231: 235 252 ; קזגגמס 11 -- יללוזב 253 --

 קז1תוס יללזכ 245 -- יאלוזכ 5-

 21. יכ , 24% -- בס 76. | אבוס 1, 17, 44, 46, 82, 80, 92, 2

2270 ,224 ,102 ,172 ,170 ,166 ,144 ,130 :117 ,110 ,100,118 9 

 215, 21, 252, 264, 271,273, 275: 294, 286, 659 7, 664 --- קזותוס

 אבוה 9% -- באס 147 -- הבוס 659. = ללזו 4, 76. 95: 99 7:
 126,168,171: 245: 249: 250: 283- | ללוזו אבס ₪ אבסו ללוז 7

 -- אבסו ללז 74. < שיבלת -- ב קנס כ 0% -- שבלת יל .
 המונ קזגמס המז ף -- אמינ 7.

 22. ךידלי 30,118,119,173: 224, 271, 273: 275, 284, 286 ; קנזס
 8% לאו -- אל 74--1 17,188. זבת 6

 21. רוכמת 17, 46: 92, 93, 100, 101, 157ְ11,7,118,12%, 6

 172,188, 236, 240,241, 252,2%9,271 4: קתגתס 82,9%.  רסומ
 ה זזניבו , 180 -- ו , 9.

 24. ל'ב 1, 17, 10, 21. 44: 45, 46, 74, 99: 6%
 210, 227, 269, 264, 271 4, 271, 283 4, 61, 659'ק ; קזותס 2
 95,100,128,158,172 ג (0766 245 --] טק. 4 ליגי 40

 םכבר

 ךתוקתו 5158 4



 - 6% = אאזצי

 הער ישנאב אנקת לא
 םכבל הגה' דש יכ

 תיב הנבי המכחב
 ואלמי שכירדח תעדבו

 ןועב בכח רבג

 המחלמ ךל השעת תולבחתב יכ
 תומכח ליואל תומאר
 ול ערהל בשחמ

 תאטח תלוא תמז

 הרצ םכויב תיפרתה
 תומל םשיחקל לצה

 הז ונעדי אל ןה רמאת יכ 12

 בוט יכ שבד ינב לכא 3

 ךשפנל המכח העד ןכ 14

 קידצ הונל עשר בראת .לא 15

 שכקו קידצ לופי עבש יכ 16

 חמשת לא ךיביוא לפנב 7

 ויניעב ערו הרוהי הארי .ןפ 18

 תפיערפב החתתהלא | 0
 ערל תירחא היהת אל יכ | 0

 ךלמו נב הרמה תא ארו י>
 שכדיא שוקי שאתפ יכ | 2

₪ 0 ₪ 0 = ₪ ₪ ₪ - 

 קת 0 ט תא.

 ! ספתא תויהל ואתת לאו
 ! הנרבדת סכהיתפש למעו
 נופי הנןבתבו
 ! שכיענו רקי ןוה לכ
 : חכ ץמאמ תעד שיאו
 ! ץעוי ברב העושתו
 והיפ חתפי אל רעשב

 : וארקי 'תומזמ לעב
 !: ץל שכדאל תבעותו
 ץיהבחכ רצ
 ! ךושחת שכא גרהל םכיטמו

 ןיבי אוה תובל ןכת אלה
 ! ךכה לע קותמ תפנו
 - תירחא שיו תאצמ שמא
 ! וצבר דדשת לא
 ! הערב ולשכי סכיעשרו
 : ךבל..לכ:-.לא .רלשכבו
 . : ופא וילעמ בישחו

 ! םשכיעשרב אנקת לא

 ! ךעדי זכיעשר רנ

 ! ברעתת לא םכינוש סע

 ! עדוי ימ םשכהינש דיפו

%> 

 : ולעפכ סכדאל בישהו עדי אוה ךשפנ רצנו

 : תרכת אל ךתוקתו

 לבג ₪ 2610 א.

 זז. לצה < ץלה 170. | םביחוקל 1,17: 30, 46, 74: 80, 92,
2 ,172 ,170 ,144,158 ,137 ,125 ,110 ,118 ,100 ,98 ,94 

 22%, 220, 245, 2ף1; 252, 250  כזנתגפס 4. םביממ 8

 םכיטמה תאו 153 -- םכיטומו 93. | ךשהת 1, 2, 3, 4. 17, 30

-6 ,210 ,164 72 1 95 .94 :93 :89 :82 :67 :45 

 12. אל ןה -- אלה 180. | הז .180 - ןכות 2
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 114 תובל קה 98 תובל 6. ןיבו קזנתנס ןוכי
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 נלס, 172, 173,175.776נ 02,207:',178, 221, 225,220. 8

 240, 249, 252, 29, 200, 264, 273, 275+ +. הערב , 5-
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 2 200, 264, 273 ; קזנתוס 141, 172 -- ! \ 1, 2,92, 94, 2

 117,119,157, 0 188, 22%, 6) 235, 242, 251, 283 -- ךביוא
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 34. תייהו -- היהו 252 -- ת* טק. דג 110. | םכושכ 2
 ףָבכ 100, זו8, 122, 126, 128, 110, 166, 240, 23 -- בכשב 4

 םמחמס 246. - בלל 30 -- קונוס יברב 76 -- לבה 5
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 -- םבהיתתפש 4. הנרבדת 51 71.

 2. תיב , גסס. ' יהנובתכו קזונגגס 5.
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 ז-רבעתו 30, 74, 117 4.
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 24. רמוא 17:46, 76, 93,118,125, 240,251. | עשרל 55 1
 התא , 9. והובקי 4, 17, 46, 144, 158, 226, 240 ; קענמס 2
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 27. לוכא 1, 2, 17, 46, 67, 03, 100 2, 1% 6 130 7%

 ד 1612 170 2272266. 5" תירברה 30, 166. -

 תכדובכ 1, 2, 17: 44: 46. 67. 74: 76, 82, 80, 92, 93: 95: 98,
.166 ,144,164 ,128,137 ,125 ,101,117,118 ,100 

231 ,8 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,102 ,188 ,176,178 ,175 

270 .273 ,270,271 ,260 ,2% ,2%3 ,252 ,251 ,250 ,249 ,245 ,240 

 283, 284, 286, 6ף9 ; קצעונתסס 1. דובכ , 128 -- ו 4, 7
 271 4 -- דובכ רשא 7.

 28. (20תו, 206 65 20,1 ₪ 4. ריע , 5.

 המח 82, 175, 260, 264 -- ווד טק. ז81- 4

 ןיא רשא , 95.

 ןיא 1

 שיא קזננגס ןיא 1%.

 רעצמ < 207 -- רוצעמ 17, 224. | וחורב ?+

 . רטמכו ץיקב , 1. ץיקכ קנווס 05 --* טק. 5%

 רט 0 ריצקב רטמכו ,. 95:  .ן3 ,%ז7 =
 ןיא 76 -- יכ קזגתס 5. | הואנ , 99 - 8

 -- טק ענח

 2. רופיצכ 95,192 -- דופיצכ 1:7. | דונל קזנמס דמל 1.
 ררדכ 207 -- רורדכו 17. 74, 800 9%, 226, 24% -- רורדכא 2.

 תללק ןכ -- ומוקממ דדונ שיא ןכ 660 11.  ןכ--אל ןכ :7.  םכנח

 015 4-- תבוהלא 95. אל לו ג --ול 69'ק- אובת ו
 92,101,102,128,וָנְק,157,173,176,192, 235, 252, 250,260, 2

 270, 1007-- אבתא 12% --אבי 100 -- :םכנה אבת

 ה 3. אסופל 150.  גתמו 1, 2, 30 44, 92.93: 9

 227, 228, 240, 24%, 252, 253, 250, 260 ; קע!מגס 141 ; 1016 2

 -- רוביד קזנמס וינפוא 17, 95, 188, 207, 245;
 12. ילחו -- ילחו ריזח ףאב 137 --' , 147.  חיכמ 74. | םככח
 טק. 18. 17% -- םכדא 170 -- םככחא 98. | לע 026 לא 178-

 ַע קת... 4 תררעמוש 46, ף8, 118, 1:

 13. תרניצכ 1, קזנמס 0% -- תנצב 4. שבויכ קצומגס 1.

 ריצ \ 245. = ויחלושל 253, (ס6 13. | בישי וינדא שפנו , 5.
 וינודא קגגנגס 9% -- וינרא 1.

 14. םכיאשנ 2,98, 253 -- םכאישנ 4.

 14.1%. התפי --(7) -- םבשנו 8 5:

 ד ןיצק -- |; 245.  ךשלו 281. = הכר 016 זרכר [
 הבר 4 רכשת 4

 16. לוכא 46, 8 118, 122, 137, 168, 166, 1. ךייד 1%

,2 ,227 ,210 ,188 ,173 ,166 ,158 1 118,110 ,76:92 

 253 ' 06 82. | ונעבשת --ונעבתת 147 -- ת טק. 0.
 ותקהו 45 -- ותאיקהו 30, 118, 176, 235, 240 -- ונאיקתו

 17. 0 , רקוה 1: 44, 46. 76, 02, 93, 102, 4

6 ; 281 ,250 ;253 ,2%2 ,227 ,164.172,192,201 ,125 ,422 

 2. | תיבמ -- ןיבמ 76. = ךיער 92,158, 170, 252 -- ךעיר 2.
 ךאנשיו 0.

 18. ץפזמ 17: 245 -- קנווס ןיפמכ
 ער שיא 245 -- רשא 7.

 251- דע . 5.

 19. העור 17.30, 46, 189, 44

 שיא 7

 רח 198. שיא -

 הנוע 17:46, 03, 102, 118,166,

 2תרדעמ 207 -- תודעומ

 160 -- תרעומ ץעונפוס 9% -- תועדומ 246. רגוב 17 -=- ו;

,264 ,260 ,2%3 ,240 ,168 ,166 ,158 

 20. הדעמ ץממס הרעמ 5. חרק 30 --הדכ 4. ץמוח

 17,458: 46.76.92,117,166,253.  רתנ לע ץמח , 5.
 דשו 8% -- קזגעתס ךשי 95 -- בשו קווותס 1

 רשו --
 םכירישב 1, 3



 אאטעתה

 ותלואכ ליסכ ןעת לא 4
 ותלואכ ליסכ הנע 5
 התש סמח םכילגר הצקמ 6

 חספמ זסכיקש וילד 7
 קמגרמב ןבא רורצכ 8
 רוכש דוב "הלע הח 9

 ל5 :ללוהמ בה ל
 ואק לע בש בלככ 11
 ויניעב שכח שיא תיאר 2
 ךררב לחש לצע רפא. 5
 הריצ לע בםופת תלדה 4

 תחלצב ודי לצע ןמט:- % 
 ויניעב .לצע יפבח 16

 בלכ ינזאב קיזזחמ . 7
 ןשכיקז הריה הלחלתמב "< ₪
 והער תא המר שיא ןכ 9
 שא הבכת שיצע ספאב 0
 שאל סכיצעו שילחגל שחפ | 1
 סכימהלתמכ ןגרנ ירבד 22

 שרח לע הפצמ םיגס ףסכ 3
 אנוש רכע ותפשב | 4
 וב ןמאת לא ולוק ןנחי יכ | %
 ןואשמב האנש הסכת 20

 לש הב תחש הרכ 7
 ויכד אנשי רקש ןושל 28

 כא 0 ט

 ! התא כג ול הושת ןפ
 ! ויניעב שכח ?ריהי ןפ
 :; ליסכ דיב שכירבד חלש
 ! םיליסכ יפב לשמו

 ! דובכ ליסכל ןתונ ןכ
 ! שיליסכ יפב לשמו

 ! זכירבע רכשו ליסכ רכשו
 : ותלואב הנוש ליסכ
 :! ונממ ליסכל הוקת
 : תובחרה ןיב ירא
 ! ותטמ לע לצעו

 : ויפ לא הבישהל האלנ
 : שכעט יבישמ העבשמ

 ! ול אל ביר לע רבעתמ רבע
 ! זרומו םיצח
 : ינא קחשמ אלה רמאו
 : ןודמ קתשי ןגרנ ןיאבו
 ! ביר רחרחל םינודמ שיאו
 : ןטב ירדח ודרי םסהו

 : ער בלו כיקלד סכיתפש
 ! המרמ תישי וברקבו
 ! ובלב תובעות עבש יכ

 ! להקב ותער הלגת
 ! בושת וילא ןבא ללגו
 ! החדמ השעי קלח הפו
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 צץ ב2 גז 2 םמ 0 10 א 1.

 145, 227, 24%, 651 =- רבעתמ 9.

 ג7- ול -- ולא 128 -- אול 4.

 18. הלהתמכ 173 -- הלחלתמב עומס 9% -- הל ז" טס. 23 2.

 הרוויה 46 0 92:93, 100, 8 6 12

,2527 :245 :240 :235 222 200 2 .175 

 260, 264: קוותוס 1ג0,141 -- קמומס חרויה 9%. | םכיקיז ז7, 0

-- 204 ,299 :253 :245 2070 ,102 ,110,125 ,117,118 ,93 ;92 :74 

 10916 םםינקז 2. תמו 207 -- קגומס תומר

 1. 0. , 6. ןכ ;, 74. | המר 7.346 76 -- המרמ 25

 --קחתס המח 95.  קחשמ --קחצמ 172,173. נא -- אוה 8
 --נ קצגס ת

 אל ול ₪ 95 -- קונוס ןלל ןל

 20. ספאב -- ספאב ינא 8. | םכיצע -- לצע 118. | הבכת =
 ת קמתס כ 117. | ןיאכו 275. | ןגרנ--ר 086 ד 48 קותשי

7 ,192 8% 95 .92 .89 ,46 ,44 :17 

 211,235, 249, 251, 252, 259, 270: קונתס 141 -- דירפמ 1.
 ןודמ -- ןודמ שיאו 24% -- ולא 4.

 21. םביחפ 157--םכה !ק.248 128.  םבילחיגל גְלָּג.  םבצעו

 9% שיאל 95. ו = יטיהזכו 1 8

24 (91,125:128,164,171.176,227,2%0,270,714 :46,76 .45 

 286,659'ק: קמותס 201 --ו,95. | רחרהל קמותס 4

 22. םכימלהתמכ ₪ טק. 1 םכהו שכימהלת טק. 4 10-

 ירדח -- 0 5

 21. םביגס 253, 259 -- םכיגוס 76.  הפוצמ 1; 227, 253, 250 =

 קוזנוחס הפסמ 95. | םכיקלוד 17, 30: 44: 46; 6 5:6

 24%. בלו -- אלו 76 -- | (טק.ז4- 4

 24. ויתפשב 17: 30 44: 45: 46: 74: 89:93: 95:98, 99.100,ז01
209 ,2 ,230,251 ,228 ,224 ,176 :175 ,118,12%,137,166,173 

 260, 264, 266, 271 4, 273, 659'ק: קחומס 82, 8) 158: 2

 (סז6 2. רכב. 192. אש 192,270 -- א1אש 211--

 עשר 147 תג תישי 515 98 -- םבישי 4

 25. כ 17.95 --' ק.185 117. לק 30,101,170. ןימאת

 245. וב 93.  תבעת 30,74-- תבעות 1, 2, 4, 67,76, 92

 95: 117, 150, 168, 176, 188, 224, 245, 1. ובל 2.

 26. הסכת -- ה קומס ח 95. | ןואשמכ 158. | ךתער 24% --

 ומב ותער 5.

 27. הרוכ 7 46, 92, 125, 102, 240 --- קוס הורכ 5.

 תחוש קמומס 95. הב --וב זק, קסנתמס 2 לופי 2217:

130,139 %,,ָ, ,98 2 :45 :44 :21 

 157, 168,176, 102, 210, ָבְ, 240, 242, 266, 270) 277, 279: 0%

 258 1. 001 ללוגו 3: 17: 44: 45: 46. 76, 92, 93: 94: 98: 99

 100, 101,102, 118,110 ובֶפ,141, 1441, ,2 16,

 זז. 160, 170,172, 178,188, 102,108, 201

601 ,270 ,264 ,260 ,250 ,253 ,250 ,240 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 

 קזוחס 141 -- בתא 3, 82. ויגל 98, 166 -- וונל סצ -- יגל 44.
 4. לא עו: 259. | ותלואב 76, 176, 253 -- קותוס ותלואב רויאל

 ותלואב ףפ -- ותלויאב 650 2. הושת טק, 29 98 -- חושת
 קזותוס 95- ל 7

 4. 5. ותלואכ - - ( 6) - - 15 , 1.

 ;. ותלויאכ 95 -- !תלואב 253. היהי ₪ 76 -- יהי =.

 םככח , 95.
 6. התש סמח -- פמה התבש זק. | סמח קעומוס םככח
 התוש גד, 10, 100: 102, 118, 12%, 176, 224, 252, 259, 271

 חלוש ו-2

 7. 00. 180. םםיקוש

 224 227: 235: 2525 260, 264 -- קזנתתס ויקשו 5 -- ביקחוש

 1 47- יפב קזוזתס 245-

 8. רורצב 150,172 --ו 1. | ןכ קהתמס יכ 95.  ןתנ 4
.1 ,228,200 ,226 ,22% ,173,176,178,102 2-2 
 9. חח 76,188 --הוח 130. רוביש 5, 24%. םביליסב יפב , 4.

 ןס. ללחמ 40, 207, 226, 240, 249 -- ללוחתמ 252. | רכשו
 לא -- רבושו 7: 46, 92, 95, 166, 224, 2%3, 284 -- רוכש 4.
 ליסב קזגתוס םביליסכ 122. | רכשו 2"--ו , 172 -- רכושו 46

 02 959 166, 224, 283 -- רכוש 3 -- רבשו קזנתס 2

 םבירבוע 17, 39, 46: 93; 166 -- קזותגס םבירכוע 5 -- שכירבע

 גג. בלכב 76 -- ב קזותס מ 4.  ואיק 1,17, 30, 45, 46, 2
,10 ,99 :95 :94 :93 922 ,80 

 1 זו 166, 172,173, 175,176, 188, 074 22%, %

; 601 ,288 ,\/ 271 ,264 ,260 ,250 ,251 ;252 ,251 ,245 ,240 ,227 

 םטתס 170. | ליסכ ןכ 118. | הנש ָךו,100, 128,166. 170 2
 173, 192, 240, 266 -- הניש קזווס ותלויאב 5.

 12. יתיאר 1. תרוקת 7-

 13. ןיב--'.76. | תבחרה 39,76 -- תובוחרה 3: 17: 44.
 5 166,170,118,12%, 240, 2%2, 260, 271 4 --- תבוחרה 2-

 14. סה. , 224 בפת 1, 2, 20, 45, 76, 80, 08, 101, 2

 1% 166,172,173,192, 22%, 252, 20, 271 4 --.בופית

 17,958, 245 7- בסית 137. | הריצ --' . 30. | לצעו--ו קתותס י
 95. לע 2.93. ותטימ 5.

 15. לצע ודי ₪ 95. לא --7?ע 74. | ויפ --ויפא 93 -- והיפ
4 0.136 -- 201,240 

 16. לצע ויניעב < 150. | ויניעב -- ויניעב ודי 4
 17. קזוחונ 6. אינזאב 9- רבע , 117,188,24% -- רבוע
 17:46: 95, 118,139,166,227.  רבעתמו 5
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 רחמ שכנויב ללהתת לא
 ךיפ אלו רז ךללהי
 לוחה לטנו ןבא דבכ

 ףא ףטשו המח תוירזכא
 הלגמ תחכות הבוט

 בהוא יעצפ םכינמאנ
 תפנ סובת העבש שפנ
 הנק ןמ תדחונ הופצב.

 בל חמשי תרטקו ןמש 9
 בזעת לא ךיבא הערו ךער 10
 יבל תפשה ב םככת 7 נצ
 רתפנ הער האר םסורע 12

 הו ברע כ ןחנב חקק
 לוהג לוקב /ההשר.ךרבמ | 4
 הירגה עכ שרו ףלד 5
 חור ןפצ הינפצ 6
 הק לסבב להב 7
 הירפ לכאי הנאת רצנ 38

 זכינפל שכינפה שימכ |
 הנעבשת אל הדבאו לאש 20
 בהזל רוכו ףסכל ףרצמ 1
 שתכמב ליואה תא שותכת שא 22

 ךנאצ ינפ עדת עדי | 3
 ןפח םכלועל אל יכ 4
 אשד הארנו ריצח הלג 5
 ךשובלל שישבכ | 6
 ךמחלל שיזע בלח 'זוו 27

 סס ר1 0 =< ₪ ₪ =

 פת ₪0 צ 5 א ₪.

 : זכוי דלי המ עדת אל יּכ
 ! ךיתפש לאו ירכנ

 ! שכהינשמ דבָכ ליוא סעכו

 ! האנק .ינפל דמעי .ימו
 ' ! תרתפמ הבהאמ
 ! אנוש תוקישנ תורתענו
 : קותמ רמ לכ הבער שפנו
 : ומוקממ דדונ שיא ןכ

 : : שפנ תצעמ והער קתמו
 : קוחר חאמ בורק ןכש בוט | ךדיא זכויב אובת לא ךיחא תיבו
 ; רבד יפרח הבישאו
 ! ושנענ ורבע סטכיאתפ
 ! והלבח.,הירכנ .דעבו
 :ול בשחת הללק זפיכשה רקבפ
 - : הותשנ פינודמ תשאו
 : ארקי ונימי ןמשו
 : והער ינפ דחי שיאו
 : דבכי וינדא רמשו
 ! ץכדאל םהדאה .בל .ןכ

 ! הנעבשת אל םכדאה יניעו

 ! וללהמ יפל שיאו

 : ותלוא וילעמ רוסת אל | - | -  ילעב תופירה ךותב
 ! םכירדעל ךבל תיש
 : רוד רודל רזנ זכאו
 : םכירה תובשע ופסאנו
 ! שכידותע הדש ריחמו
 : ךיתורענל שכייחו ךתיב שכחלל

 צץ ג תה 2 5 0 10 א 41

 11. ינכ 95. | משי קותס 05. | *ביל 24%.  הבשאו 178 =
 הבושאו 6. יפרוח 17. 46, 76. 166, 240.

 12. הער , 95,117 -- אהער 24 רתסנו 17 2%

 137,170, 188, 226, 227, 228, 2%0, 100 ; םטמס 117.  םכיאתפ--

 א \ 99; 158 -- םכיאתפו 17,170, 228, 231 ; קזומס ז41 -- םבייתפ

 2ף1--א [טק.ת45 128.  ודכע קמוגס סף. .ושנענו 17:30 1

 95,117.125,170,172,178, 207, 224,245, 100 --ושנענא 3, 82, 1 14

 13: חק -- שבק 76 -- קזמומס יב 95 -- הקל 8

 םכירכנ 100, 173; 207, 252, 260 ; קוגתוס 4; םטת6 1.

 14. לדג 284. | ביבשה רקבב ;180. | שביכשה , 170 --י,

6,,,,,, .89:95 ,82 76 :74 .45 :30 :17 ,2 

.200 (226,227,228,240,2%2,2%3,950 4,, 7 

 15. ףלד ם 118. | דרט 74, 99,101, 117, 128,141, 207,

 224, 23, 200, 204, - רירגס קזותתס רירגש 24% --- קזונמס

 דירגס 95. תשא גל. | םכינידמ 1, 30, 44: 45: 46.93: 2,

 227: 235, 252, 250, 270, 271 4, 660 2, 659 'ק ; קצוותס % 1

 201 ; תטמס 82 --ו !טק.1845 74,164 -- קוותס םכינחמ .

 16. הינפוצ 4 ןופצ 245 -- ] קוו ממס ו 05 -- ןפס

 224. וחור 5. ונזבגי -

 17. לזרבב קופוס לזרבכ שיאו --ו ,137.  דחי 2%" 74.
 16. רצוני 1 הניאת 95, 158 -- הירפ 74. היריפ

 קנתס 95. - רמושו 3, 17, 46, 102, 188 -- ןמשו 14%. = - ו נדא<=

 הוהי 147 -- תחכות זק -- וי טק. 4 דבוכי 46, 4.

 19. םכינפה -- =כינופה 403 -- ה ;\ 454 -- םכינפה םכימה 559-

 םכחל םכינפה 59%.  םכדאל -- םכדאה לא 263. %
 20. לאש 4 ןודבאו 1, 30, 46, 74, 89. 165, 6

,05 ,300 ,4 283 ,44 271 ,25 ,245 ,240 ,210 ,235 ,228 ,227 ,226 

 651, 659'ק : קזותוס 45, 95, 201 ; 006 17, 42, 82, 08 -- הודבאו

 4,192 --ודבאו 180, 288 ; קצותס 1 28 -- זחּגזא. 1306: ודבאו לכ

 601,602 -- ה (טק.זג. ף3. אל %*-- אל ורמא 74.
 ינועו 6. םכדא -

 21. ויללהמ 404

 22. םכא !ס₪ תא 158.  ליואה תא שותכת שתכמב < 4. .שתכת
7% ,,,,, ,94 ,657 ,4% +44 ,10 :17 :3 ,2 ,1 

 176,188, 210, 224, 366 -- שיתכת קזותוס רופרה 4.

 אלו קגמס 201. | רופת, 57. | וילעבמ 74. | ותלויא 5.
 23. עודי 7 117,166,168, ָפָב ג קמתמס 141. | ךינאצ

 44,975. - תישו 144 -- תישא 128 --' 266. | ךביל 4.

 יניעו --

70 ,266 ,250 ,251 ,240 ,240 ,219 ,235 ,227 ,226 ,22% ,224 ,12 
 277, 279. 280 1. ןילא . 95 -- אלא 128. | בושי 5

 --ושת גק.תע4 39-

 28. ןושל --רבד 259, 300.  ויבד 46 --רז 95. | הפו --יפו 6.

 1. ללהתי 147 -- ללהת 6.
 אל - אלכ 17.

 2. ירפנו גש. לאו < אלו 6
 5. דבכ 1%" 74 -- דבוכ דל,117, 158 - קזמתס רבכ

 ןבאה 5- לטנ 74- לחה 2 141 14 231,236, 2ף%2 : םטמס

 2 -- לוחטסה םבעבו 45. דבכ 27-- רקי
 4. תוירזמא רמא ףפ. | המיח 1,340, 95, 166. | 'מו - 2

 147. דומעי 44.46.1579. 9-
 5. 60. 95.5 בוש 2. | רחבת 36, 259 -- 1רחכות המכח
 89. | הלוגמ 1, 46, 137, 166,192, 198, 224, 226, 227, 240.

 תרתוסמ ג, 40, 166, 227 ' קונוס 128 -- תורתסמ 0.

 6. יעצפ -- יעצפ תפ 74- בהא | 22 כ 0 6

72,,,,,, , .99 :95 :94 :93 :80 ,82 

2 266 ,252 ,251 ,24% ,240 ,224 ,210 ,188 ,178 .176 :175 
 27% -- טק." תרתענו 4 תקישנ 40. | אנש

 128,150,172,102, 207, 224, 240 -- א ,166--- אקוש 17 -- אשונ

 7. שפנ -- תפונ 147. | העבשא 96. | םבת 44,175 --זובת
 תטתש 178. - תפונ ז,17, 02, 166, 188, 207, 224 -- קזנתס תפרנ

 95- . שפנו -- בש שפנו 74. = העבר < 170. | קותמל 5.
 8. רפצכ 128 ---רופיצכ 96,117.  תדדנ 7:

 172 2387-ת 76 הנק ןמ -- הנקמ 5, 147, 201, 224 ----
 הניקמ 74, עומס 95 -- ק ] [טק.146 172.  ןכ 30. דדו 5

 - 7% 164, 172, 240, 1. ומקממ 1, 45, 922 2
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 ף- תרוטקו 283%- | בל , 207. | תצעמ קזגמס תנועמ 5.
 10. ךיער 1665 5. הערו -- ה \ 1, 30, 46, 76, 82, 03, 1%

 119,128,151,172, 176, 226, 227,240, 252, 253,651, 650'ק -

 ו ; 95 -- ץו06טצ העדו לא 1*₪ אל 147. | ךיחא תיבו בועת
 לא ,145.  בוזעת 2, 46,166, 252.  ךדיא - - -- תיבו , 05.  ךיחא
 -- ךיבא 40, זסז ; (סע6 4-- ה טק. 185 2,74. לא 2" אל 7

 -- לאו 74 אבת 1, 2, 17. 30 45, 46. 74 76. 93: 98,
,224 ,170,172 ,164,166 ,158 4 ,2 

 ךידיא 170, 292 : 1016 98 -- ךידא 118,001 ---ודיא ףּג.- .קוחרו +.

 םכויכ 157, קצותס



 אז

 | עשר ףדר ןיאו וסנ
 הירש שכיבר ץרא עשפב
 סכילד קשעו שר רבג

 עשר וללהי הרות יבוע
 טפשמ וניבי אל ער ישנא
 ומתב ךלוה שר בוט

 ןיבמ ןב הרות רצונ
 תיברתבו ךשנב ונוה הברמ

 הרות עמשמ ונזא ריסמ 9
 ער ךרדב שכירשי הגשמ זס
 רישע שיא ויניעב שכח 11
 תראפת הבר םיקידצ ץלעב 12

 חילצי אל ויעשפ הסכמ 13
 דימת דחפמ םכדא ירשא 14

 קקוש בדו שכהנ ירא 15

 תוקשעמ ברו תונובת רפח דיגנ 16

 שפנ שכדב קשע םשדא 7

 עשוי שכימת ךלוה 8

 סס 1 00050 ₪

 ק ת0 עץ מ.

 ! זחטבי ריפככ םכיקידצו
 ! ךיראי ןכ עדי ןיבמ םכדאבו
 : כחל ןיאו ףחס רטמ
 : שכב ורגתי הרות ירמשו
 : לכ וניבי קדוהי ישקבמו
 ! רישע אוהו שכיכרד שקעמ

 ! ויבא םכילכי זכיללוז הערו
 ! ונצבקי כילד ןנוחל
 : הבעות ותלפח כג

 = - - | לופי אוה ותוחשב
 : ונרקחי .ןיבמ לדו
 ! םדא שפחי םכיעשר םכוקבו
 : כהה  בזעו הדומה

 ! הערב לופי ובל ,השקמו

 ! לד שפע לע עשר לשומ
 ! כימי ךיראי עצב יאנש

 ! וב וכמת! לא פוני רוב דע

 : תחאב לופי םשכיכרד שקענו
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 ; בוט ולחני שימימתו

 צץ ג תם ] ₪. ו

 קזומס 95 -- 'תלפת קזנגמס 1.

 -- הפעות 5.
 10. הגשמ --הנשמ ובו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ 4.

 תיעשה 92. = ,ער ,147 <-הער 259. ותחשב 7% 76; 99,172 -

 ותיחשב 4, 80, 79: 207 281,288." אוהו גקס. לפוי) 21%

 45: 89.92:93:94 95:99.117,1ו8,110,ז2,
1 226 ,224,226 ,210 ,207 ,178 ,173,176 ,172 ,166,170 

 253, 260 -- לופי וב 24%. | םבמימתו 40, 45 -- םב ,
 (20ת0תב. זז,ז2,וָב, 14 !60טתפטת קס 601. 18 ; 1ם 4.

 1ז. הויניעב םככה 7. שיא טק. 145 118 -- שיא) 240

 רישע \, 5. ונרקהי -- רנרקהי קחי

 12. ץולעב 46,943. - םביקידצ \ 7.
 שפוחי 46, 249 -- רתסי 14.

 ז 3. חילצי אל ; 95. | חלצי 02, 224 -- חילצר 117. | הדמו 1,

 144,179,266. - בזועו 17, 74, 82, 80.02. 0, 1% 15

 164, 166, 13,192, 210, 260, 253, 260 ; עומס 95,141 -- בוזעו

 211.  םכחורי 17: 46. 74.92, 93: 95:
 160, 180, 211, 240, 24%; 252, 263 : ומס 2% ג

 14, השקמ 166 -- השקומו 207. | לפי 12, 10 44, 6
7%6,, ,122,125 ,110 ,118 ,101 :95 :94 ;93 :92 ,80 

 158, 164,166, 170,172, 1ל3:176,178, 102, 207,210, 224,

 211,215,240, 245, 249,252, 250,260, 264,270. יערב קזונתס

 15. 00תג. , 180.  םכהונ 1,17,46,92,118,164,224,227

 201, 2525.2009 -- דני בודו 17, 46, 99, 1189, 2

 166, 102, 207, 240, 245, 250, 266, 270 ; כז!תגס 128,141,\0 --

 ברו 150. קקש 3; 4:76, 82, 80, 94: 99 9 74
,252,260 ,249 :228,211 ,220 ,170,172,173,176 ,141,144 

 284.  לשמ 2:30. 74: 76. 94, 99. 150 164, ָ,,,6%
.4 ,253 ,202 ,224 ,188 

 ז6. דיגנ --י ;164. | | הפח -- הניב הפח 76 -- ריח 1.
 תנבת 188 -- תונבת 102, 147 -- תנובת 95.  תקשעמ 30 =--

 תושקעמ 95,245.  אנש ף1,99,122, 125,128, 230, 2%2,6%9"'ת*

 -- אאנש 4% -- יאנוש 3, 10, 225, 271, 273, 283 -- אנוש 6

 271 84 -- טק.

 17. םכדא 1: 3: 4: 17: 10 41: 44: 45: 46: 74, 76, 82. 80, 92,
0+ ,,,,, ,117 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 :95 

 1 44, 145, 147 150, 158, 170, 1ֶקָב, 176 20

2700 ,206 ,260 ,2%0 ,251 ,252 ,24% ,240 :239 ,215% ,231 ,224 ,210 
 271,273: 275,279 283, 284, 286, 288, 601, 602, 650 2--ד טק.

 ת8. 2. | קושע 1, 172 30: 44: 45: 46, 82, 02, 03: 94: 95 2

06 252 ,246 ,227 ,220 ,22% ,178,180 ,137.158,170,172(176 

 98 -- קשוע 6ף0 8. רב 1%0, 160, 24, 288, 00 4

 סוני , 76 -- םונל 245 -- !06 םבכוני 44. | לא 28 1 -- לאו + --
 אל לא קזווס 240 -- אל 4. וב ןפמתי -=:רוב 'יתפרי -

 וכמת 7. ב 4

 18. ךלה 30 74. 7 עישוי 9% ---ד

 עשווי 201 -- עישבי 74.- = קשענו = 98. םבכרד 4%0. | :לופיש

 95 דד ו 15 4: 30: 45: 74: 76 89, 93: 94 99, 100, זז,
 125,128,1ב7,141,150, 158,164, 166, 170,172, 5%

.71 ,260 235 22 ,245 ,242 ,240 ,211 ,224 ,210 ,207 ,188 

 19. דבוע 1,17,46,91,101,118,166,227, כחל קוס םבהל

 הבעת 4 253 -- העות ףפ

 תםירשי =

 זרראפתו קנווס

 24. יכ ,1ף0.  ןסוח 3: 4 17.74. 98,170.  םבאו -- םכאו אלו
 137 --ו 141.20 --2,224  רמ-- רדנ קצוחס ף5 : 6
 44 תטמס 74 -- טק. 48 6. רדל 3:70, 2ווסז סל

 ז 7, 168,176, 207, 224, 2 200, 204./- רוחו 1
7% 99 .98 :95 :94 :93 :92 ,89 :74 :45 
1% 210 ,211 ,228 ,227 ,220 ,207 ,198 ,192 ,180 2 164,172 
 262, 59: 266, 270, 271 4, 273, 28 0, 6ף0 2, 65)'ק : קזומס
 128,110, 141, 201, 245 : 10166 2 1% 1 כ תו ה ס 1 22 קזנווס
 רודל 3 -- רדו 76,117, 2643 קזותוס 82, 224 -- ,%9 176

.2516 ,22% 
 2%. ריצח -- ריפח 74. | ופסאנו -- ם , +

 26. םבישבכ --י ,+- ךישובלל 4, 17: 10, 82, 80, 02; 2
,| --264 ,200 ,201 ,2%2 ,245 ,226 2 166 ,158 ,60 1 

 198 -- ךושבלל גזל. = םפידתע 251.
 27. ךימחלל 40,259. | םכחללו 36, 24% -- םכוהלל קזותס 5-
 ךיתב ₪ 252 -- ךיתיב 118. = ךיתרענל 1, 2, 17, 30: 31. 44, 2

270 ,240 ,102 ,188 ,172 ,166 ,164 % 137 :125 94 ,80 

.200 1-5 100 

 1. סנ 46.  ףדור 46, קוגתוס 141 --ףודר 211. | קידצו 52
 198 ; םטתס 246, 101 -- םכיקידצו ןיאו 117. | ריפכב 118--יריפבכ

 14 חתפי 74 -- וחטבי 497, 602 חזק. 612 ; טנ00 71.
 2. עשפכ 454, ץוגוס )5,130 -- עש [טק. 146 216 -- ש קב
 14. 262. | הירש \ 95 --' ,240--הידש 10 -- 06 היתרש 2:
 שבדאכו 150, 210, 252, 253; 417. 454: קזוחס 245. | ןיבמכ 4
 ערי 95: 226 -- עדוי 1, 2, 4: 17: 30: 44: 46, 76, 80. 92. 9 9
2 164,166,170,172 ,141 ,137 ,101,102,117.12% ,100 
 224, 271, 240, 245: 251, 259, 270, 28 -- 7 (טק. 4 128 --'

 [טק 1. 2. ןב -- יכ 6. ךיראי -- אאא ךיראי 14.
 23. שר רבג , 95- שר ; 2 קשועו 173 46 119,137, 0

 -- קשאעו 130 -- רשעו 150 -- ףחוס 46, 92. 1
 118,188, 240 ; קזנתס 4

 4. יבזוע 17, 46, 166. = הרות ---הישת 245 -- 016 םבכרד 6.
 ירמושו 46,118,137,178, 284, 286, 660. | םכב קוומס הב

 6. אל ,252. - 'שקבמ 164. לכ קזוומס לא -
 6. במ 4. ךלה 1,30.74:92,101,164,176, 260,264 --וה טק.

 15 119. תומותב 192 -- ומותב 30,74.76,17 76

 245,252,25333 קחמס 95.  םכיכרר -- םכיתפש סָּג --ויכרד 6.
 7. רצנ 1.2: 3: 30 2 42, 7 92: 95: 128.137,164. 2 16

 188, 207, 240, 246, 266 ; 106 2. הרות , 74. ןב -- ןיב
 44, קתומס 158.  ןיבט טז שיבמ 178 -- ן טק. 45
 העורו 17: 46, 76: 59: 93: 118.164, 240.  םביללזז 9
 ןו7,9. ,,,7 166, 168, 188, 210, 235, 2 2459

 240, 251,259: 264 -- םביללוא 0-
 ת:כילבזנ 4. ויבא קזוחוס ןומא 0

 8. ךשנב -- ףשנב 8. תריברתו 45, 74, ,,,2
 201, 284, 650 2, 61, 659 'ב 'תי -- תיברתמו 2%9 -- תיברתכו ֶס

 -- תוברתבו 565 -- ץיברתבו קוס 6 -- יברתבו 1.

 ןנחל 74,168, 207, 4-
 9. עומשמ 1, 17: 6 76: 89:95: 98:99 118, 137: 164, 0
 173: 175: 192, 240, 2512533 (0ת6 2. | ותליפת 76,117, 227 ג

 םכילכו םוגתוס 0%, 117 --



 קא 0 ץ פפא 2 אאטננז+ +3

 ! שיר עבשי יקיר ףדרמו שחל עבשי ותמדא דע
 : הקני אל רישעהל ץאו תוכרב בר תונומא שיא | 0
 ! רבג עשפי כחל תפ לעו םוטואל םמפ רבה : 2
 : ונאבי רפח יכ עדי אלו ןיע ער ושיא :ןוהל להבנ : .2
 : ןושל קילחממ אצמי ןח ירחא םשדא חיכומ | 1
 ! תיחשמ שיאל אוה רבח = - - - עשפ ןיא רמאו ומאו ויבא לוג | 4
 ! ןשדי קדוהי לע חטבו ןודמ הרי שפנ בחה = 5%
 ! טלמי אוה המכחב ךלוהו ליב אוה רבלב חטוב | " 6
 : תוראמ בר ויניע שכילעמו רופחמ ןיא שרל ןתונ 7

 ! םכיקודצ "ןבהיםבהבא ו םכדא רתפי שיעשר םוקב 28

0 

 : אפרמ ןיאו רבשי עתפ ףרע השקמ תוחכות שיא 1

 ! שפע חנאי עשר לשמבו םשכעה חמשי כיקידצ תוברב 2

 : ןוה דבאי תונוז הערו ויבא חמשי המכח בהא שיא 3
 ! הנפרהי תומורת שיאו ץרא דימעי טפשמב ךלמ 4
 : וימעפ לע שרופ תשר והער לע קילחמ רבג 5
 : חמשו ןורי קידצו שקומ ער שיא עשפב 6
 : תעד ןיבי אל עשר םכילד ןיד קידצ עדי 7
 : ףא ובישי שכימכחו הירק וחיפי ןוצל ישנא 8

 ! תחנ ןיאו קחשו זגרו ליוא שיא תא טפשנ שכח שיא 9
 : ושפנ ושקבי םכירשיו עכת ואנשי שימד ישנא | ג0

 ! הנחבשי רוחאב שכחו ליפכ א'צע וחור לכ זז
 ! םכיעשר ויתרשמ לכ רקש רבד לע בישקמ לשמ 2
 ! קדוהי שכהינש יניע ריאמ ושגפנ זיככת שיאו שר 3
 ; ןוכי דעל ואסכ עכילד תמאב טפוש ךלמ | 4
 : ומא שיבמ חלשמ רענו המכח ןתי תחכותו טבש | 5

 : וארי שכתלפמב םכיקידצו עשפ הברי שיעשר תוברב 6

 ץ גז 5610 אפו -

 24%. - ףידרמו 150. = םכיקְר 2.3: 30, 31,74, 92. 93, 4 3. שיא , 147. | בהוא 17.46. | המכה ;76. | המשי, זו.
 15 128, 130, 137,139: 150,158, ,,%0) העורו 4 17: 46, 89, 95, 98, 118, 210, 262 ; 6 14 תרונז

,264 ,200 ,250 ,2%2 ,262 ,200 ,249 ,228 ,226 4 ,207 ,102 

 271, 273: 275, 283 -- תבירמא 5- שר 95, 150,168.

 20. שיא -- תשיא 1רונמא 102, 170, 235 -- תנומא 2

 9, 150, 168, 245 -- תונובת 5. | בור 30, קזנתוס 95 -- ברו 7.
 תוכרב -- ר , 7. הקני אל [טק. 24 82 -- ק טק. 4.

 לני רבה 176 לע זסז,ד/ו,271.  =נחל קתתס =כהל 5.
 קכ קב ה 22 שר פס  ןש דגל. דרסה

 259: 275: 300 ; קננתס 05, 249 : 107:6 4 הנבל 2 2

79 102 ,101 99 :98 :95 :94 :93 :50 ,82 ,465 :44 

.204 4 ,102 ,176 ,164 ,137 ,125 ,82 ,76 ,07 :45 :44 :2 :1 

 4. דמעי 6- זרומרת 176 -- תמורת 40, 74, 89; 7, 227,

 245, 700 --] 2" קזותס ר

 5. קילחמ -- ח ₪48. 2. | שרופ תשר < תשר שרפ 0%. שרפ

070 :173,192 2 166 ,150 .119 ,117,125 ,101 ,94 :89 :74 

 231, 245, 282, 200, 264, 270, 284 ; קעומס 141 -- שורפ ₪ 1

 6. ער--בר 192--006 עשר 40. | ןורי -- ץורי 4

 20, 144 -- קונמס חמשי 7. :

 7. עדו 2, 17, 30, 46, 76, 89, 93. 944 7

.70 

 חמשיו

240 (% ,226 ,22% ,210 ,175,178,188 ,170,172 ,166 ,164 ,190 

 245, 240, 252, 3. עשרו 2,17, 95,101,158,102,201, 7,

 224 תעד קוס תחד 180.

 8. ןוצל ג. ז8. 2 -- ןושל 30- | היריק קזותוס 9.
 9% -- םכ ; 76. | ובישי -- וחיפי 6.

 9. שככה -- שיא 4

 תחנ -- שחנ 5-

 10. םכימד ,\ 245 -- 7 טק. זב
 םכתוא 253 -- םםתא - שקבי .

 11. איצי 176, 283 -- אצוי ?4- רוחאב , 9 -- 4

 204 הנחכשי קעננגס 5.

 ז2. לשומ 17, 46, 82, 92: 93: 95: 21 + 6%

,271 ,270 ,266 ,264 ,2%2 ,251 ,210 ,211 ,226 ,192 ,175 ,170 
 275: 279: 284, 286, 659 ; קחותס 141 --עדמ 31. רבה כ.

 94 -- תפש 17, 175,178, 22%, 271 4 ; םטחס 3 -- טפש 4
 לכ -- לעו 74-

 ,  --  --' \ 144שר -- שר שיא"ף5. | שיא| .13

 . 0םוותוס םכיכחת 9% -- םכיבכת 260 -- תומזמ

 םכימכחו ,
 ףא -- תעד טק. 86. 1.

 קחשי קענתוס ןיאו -- ו %-

 םכת -- תעד 2 --

 כוככת

 14. טפש 1: 3: 74, 76, 170, 172, 176, 12, 224, 226, 1.

 תמאב , 99. | דעל ןוכי < 228.  דעל -- םכלועל 227. | ןוכת
 15. תרחכתו 117 -- ה קוס ו 9%. | רענו, 145. | חלושמ

 זוומס 5-

 16. רברב 1%0 -- תוכרב חכ 95 -- תוכרב .

 ויעשפ גְל. | םביקדצו %-
 17. רפי. 95. ךחניו 30, 74, 82, 1 58. 24%, 266 -- קזווס דחניו

 עשפ ---

 6 כ

 141, ז90, 99, 164,172:17ל: 1020 235: 245,251, 202, 253,
 259: 200, 264: קזנתס 128,148, 0.

 23. םכדא ,ז. | ןח ירחא -- םבהירחא 76 -- ןחירחא 9%.  ירחא
 --'. 248 --לרחא 201. - ןח . 253 -- 7 טק. 14 2--ןכ

 24. לזג 45: 89; 95, 101,164, 172, 173, 102, 207,224, 52

 249,260. | רמאו , 99, 145 -- רמואו 1, 46, 12%, 164, 166, 2

 227.  %רבח 98. | שיאל 00.14: 82,173 -- לעבל 24
 2%. בחור 118.  שפנ -- בל גגְק. הרגי -- הדני 17. | חטובו

210 ,157,178 ,125 ,118 ,98 :95 94 :59 :74 :46 :45 443 :17 
 259.5 לע 94,141 -- תא 74 -- ₪0ק.ז40 82. | הוהי לע

 הוהיב 2. ןשודי 30, 46, 74, 64.

 26. חטב 1, 3: 4, 30, 82, 80, 92, ,,,,,,

 172, 176,188, 192, 207, 224, 231,240, 2%2, 262,270. אוה ז

 9% --רשא 4 ךלהו 30. 2 117,119, 176, 188, 102,207, 42

 249: 264, 271 8. | שלמו קתומס 7.

 27. ןתנ 1, 44, 74, 166, 102, 210, 224, 252, 253, 264.

 רפחמ :; 245; 253; 260 -- רוסחמל 166,207. | בר , 95; 7-
 תראמ 119,283 -- תוריאמ 17,117,158,176, 24% -- תיארמ 7.

 28. ובורי קזנתוס 9% -- ונרי 4.

 1. ץרוחכת 76 -- תרחכות 1, 17, 30, 74, 93, 98, 90, 101,

 144.176,180,207,227,245.264. ףרוע 46,76,9%.  הפרמ 4

 2. תברב 10,150. | םכעה ,זו7 --ה ;95. | לושמבו
 98, 101,172, 269, 266. םכיעשר 117,110, 175: קתותס 2.

 חנאי קמפ רבאי 95. | םכעה 4,101,137, 6



 אאזא

 ךחיניו ךנב לסי 7

 םע ערפי ןוזח ןיאב 18

 דבע רסוי אל סכירבדב 9

 וירבדב ץא שיא תיזח 20

 ודבע רענמ קנפמ 21
 ןודמ הרגי ףא שיא 22

 ₪ ₪ 0 ₪ אה

 ! ךשפנל זכינדעמ ןתיו
 ; והרשא הרות רמשו
 : הנעמ ןיאו ןיבי יכ
 : ונַמָמ ליִסָּכל הוקת
 : ןונמ קדיה' ותירחאו
 ; עשפ בר המח לעּבו
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 ונליפשת שכדא תואג 21

 ושפנ אנוש בנג שע קלוח 4
 שקומ ןתי שכדא תדרח 5
 לשומ ינפ סכישקבמ . םכיבר 26

 לוע שיא זפיקידצ תבעות | 7

 ; דובכ .ךמת' חור לַפְשו
 : דיג' אלו עמשי הלא

 ! בגשי קדוה'ב חטובו

 : שיא טפשמ ;דּוהימו

 : ךרד רשי עשר תבעותו

 שי יא

 : לכאו לאיתיאל לאיתיאל רבגה םכאנ אשמה הק ןב רוגא ירבד '

 שיאמ יכנא רעב יכ
 המכח יתדמל אלו 3
 דריו סכימש הלע ימ 4

 ץרא יספא לכ שיקה ימ

 הפורצ הולא תרמא לכ 5
 וירבד לע ףסות לא 6
 ךתאמ יתלאש זכיתש 7
 ינממ קחרה בזכ רבדו אוש 8
 קרוה' ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ 9
 ונדא לא דבע ןשלת לא 10

 ללקי ויבא רוד 11

 ץניעב רוחט: רוד 5

 : יל שדא תניב אלו

 ! עדא םכישדק תעדו
 - =  לנפחב חור ףסא ימ
 ; עדת יכ ונב שכש המו ומש המ
 ! וב פיפחל אוה ןגמ
 : תבזכנו ךב חיכו' ןפ

 : תומא םשכרטב ינממ ענמת לא

 - - יל ןתת לא רשעו שאר

 הלמשב שימ ררצ ימ

 ; יקח כחל ינפירטה
 : יהלא םכש יתשפתו יתבנגו שרוא ןפו

 ! תמשאו ךללקי ןפ

 ; ךרבי אל ומא תאו
 ! ץחר אל ותאצמו

 ץ ית יש ו 6
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 27. 00. ; 44. | תבעת 074. לוע -- ןוא 166. | תבעתו
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 רשי ךרד < 95. רשוי

 הוקתו קונוס 5.

 רעונמ 17, 30: 40 2

 ותירחא 0.
 המיח 30, 2

 לשמ 3, 2
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 אאא. 25

 נע ומר המ רוד ,. 3
 ויתעלתמ תולכאמו וינש תוברח רוד = 4
 בה בה תונב יתש הקולעל 5
 שכחר רצעו לואש 6
 םשכא תהקיל זבתו באל געלת ןיע ל
 ינממ ואלפנ המה השלש 8
 " םכמשב רשנמךרה -גָפ
 תפאנמ השאי ךרד ןכ 0
 ץרא הזגר שולש תחת 1
 הילמו יכ דבש תחת 2
 לעבת יכ האונש תחת 23

 ץרא ינטק שה העברא 4
 לע אל שנע םילפנה 5
 םשכוצע אל םכע םזכינפש 6
 הברפל א ךלמ . ?ל
 שפתת םכידיב תיממש 28

 דעצ יביטימ המה השלש | 20
 הכהבב רונ שיק 0
 שית וא םשינתמ ריזרז | ע
 אשנתהב תלבנ שא 12
 האמח איצוו בלח ץימ יכ | 3

 פע 50 ץ

 ! ואשני ויפעפעו

 ! זכדאמ םכינויבאו ץראמ כיינע לכאל
 - | הנעבשת אל הנה שולש

 - -   םימ העבש אל ץרא
 ! ןוה ורמא אל עברא

 ! ןוה הרמא אל שאו
 ! רשנ ינב הולכאיו לחנ יברע הורקי

 ! שכיתעד' אל עבראו
 לוש ילע שחנ ךרה

 - = היפ התחמו הלכא

 : תאש לכות אל עברא תחתו
 ! כחל עבשי יכ לבנו

 : התרבג שרית יכ החפשו
 ! םכימכחמ םשכימכח .המחו

 ! שכמחל ץיקב וניכיו
 : שתיב עלסב ומישיו

 : ולכ ץצח אציו
 ; ףלמ ילכיהב .אוהו

 : תכל יבטמ העבראו
 : לכ ינפמ בושי אלו
 ! ומע םשכוקלא ךלמו

 ! הפל ד' תומז םכאו

 - 0 0-5 שד איצוי ףא ץימו

 ! המלעב רבג ךרדו שי בלב הינא ךרד

 ! ןוא יתלעפ אל הרמאו

 ! ביר איצו' םכיפא ץימו

 צץ ג תא הם עי יי 10 א 4.
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 ןוה ורמא , 9. ורמא -- הרמא 92, 172, 4.
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 -- ץראו 145. אל

 60011. 16 65 17 014ם1ססםט תג ; 2.

 17. ןיע -- ןיע םכחר רצעו לואש 118 --ןיע לצע 74. | געלת -
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 76. הורקי -- הובקי 46 -- הודקי (סעצוס יברוע 44.

 119, 137,166, 207, לחנ 918 . הולבאיו -' 7

 -- הלכאוו 4 רשנ -- ר קעותגס 0 4 -- ארשנ 4

 18. השולש 22%. - המה --מה 122 -- המה ואלפנ 46 -- הנה
 226 -- הלא 170. | העבראו 1: 4, 93:95: 7

 172,173, 180, 207,227. 251, 250, 204, 271 0, 284: 35%, 659 ק ג

 קזנמס 178 -- אעבראו 128,139.158. | אלו עומס 4
 םבתעדי 74 -- ויתעדרי 3.

 19. שחנ , 201. ילע --', 266. | הינא -- חינא השא 0% ---
 הינוא 207 -- הינבא 17 -- הינא 24% -- נא [טע.ז8[:. 180. | ךרד

 74.76.93.95.  אמלעב 1.
 20. ךרד \ 7. הרמא 7.

 21. שלש 1 3 כ ל ל 5 90, ,7

42 ,192 5 ,159,164,170,172 ,125,150 .118,119 

 245: 251, 252: 251, 259: 200, 264, 273, 283: 385 -- השלש 60.

 22. דבע -- דבע יכ ספ. | יב גק.1885 ז73. ךלמ" , 45%



 קא 0 לע 52 2. אאא[.

 : ומא ותרסי רשא אשמ ךלמ לאומל ירבד 1

 !ירדנ רב המו = - 0 = -  ינטב רב המו הב המ 2
 ; ןיכלמ תוחמל ךיכרדו ךליח סכישנל ןתת לא 3
 : רכש וא םתנתרלו < -  ן" ותש םכיכלמל לא לאומל סשכיכלמל לא 4
 ! ינע ינב לכ ןיד הנשיו קקחמ חכשיו התשי ןפ 5
 : שפנ ירמל ןי'ו דבואל רכש ונת 6
 ! דוע רכזי אל ולמעו ושיר חכשיו התשי 7
 : ףולח .ינב לכ ,זיד/ לא םשלאל ךיפ חתפ 8
 ! ןויבאו ינע ידו קדצ טפש ךיפ חתפ 9

 (יס תת ג408 0% 11 סז6ומב6ש 0.

 ! הרכמ םכינינפמ קחרו אצמי ימ ליח תשא ₪
 ; רפהי אל ללשו הלעב בל הב חמב 11
 : הייח ימי לכ ערייאלו םוט ההתלמב << +9
 ! היפכ ץפחב שעתו שכיתשפו רמצ השרד | 3

 : המחל איבת קחרממ רתוס .תונאכ התיה =
 : היתרענל קחו התיבל ףרט ןתתו הליל דועב םפקתה

 ! םברּכ שטגנ היפכ דרפמ והחקתו הדש הממז 16

 : היתעורז ץמאתו הינתמ זועב הרגה ל

 !הרג .לילב הרב אל הרחס בוט יכ המעט 18
 : ךלפ וכמת היפכו רושיכב החלש הירי "0
 : ןויבאל החלש הידיו ינעל השרפ הפכ | 0
 ;.כינש שבכל .התיב לכ יב גלשמ התיבל ארית אל = "שא

 ; השובל ןמגראו שש הל התשע :שכידברמ - 2. 
 ! ץרא ינקז ושפע ותבשב הלעב םכירעשב עדונ | 3

 ;"ינענכל הנתנ רוה רכמתו התשע ןידס 4

 : ןורחא םכויל קחשתו השובל רדהו ל 6
 ! הנושל לע דסה תרותו המכחב החתפ היפ 26

 : לכאת אל תולצע שחלו התיב תוכליה היפוצ 7
 : הללהיו הלעב הורשאיו חינב ומק | 8
 ! הנלכ לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר |?
 : ללהתת איה קדוהי תארי השא יפיה לבהו ןחה רקש | 0

 : הישעמ שכירעשב הוללהיו הידוי יהפמ יהל רפת +

 א ה יי ים 6 יי
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 13. םכיתפשו < 71.
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 רשיו שת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע
 קדוה תא ןטשה ןעיו ! ערמ רסו שיהלא ארי 9
 תכש תא אלה : שםיהלא בויא ארי שנחה רמאיו 0

 השעמ ביבסמ ול רשא לכ דעבו ותיב דעבו ודעב
 אנ חלש שלואו :ץראב ץרפ והנקמו תכרב וידי 1

 ! ךכרבי ךינפ לע אל כא ול רשא לכב עגו ךדי
 ךדיב ול רשא לכ קדנה ןטשה לא ;דוה' רמאיו 2

 ינפ שכעמ ןטשה צצו ךדי חלשת "לא וילא קר
 זכיתשו םכילכא ויתנבו וינבו כויה יהיו : קדוהי 3
 בויא לא אב ךאלמו :רוכבה שכהיחא תיבב ןיי 4

 'לע זרוער זרונתאהו תושרח ויה רקבה רמאיו
 וכה שכירענה תאו שחקתו אבש לפתו :םפהידי 5
 דוע :ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ברח יפל 6

 ןמ קרלפנ שיהלא שא רמאיו אב קדזו רבדמ הז
 הטלמאו שכלכאתו םכירענבו ןאצב רעבתו שכימשה

 אב הזו רבדמ הז דוע : ךל דיגהל ידבל ינא קר גל

 ז שיאה קריהו ומש בויא ץוע ץראב קדיה שיא

 2 ודלויו .: ערמ רסו שכיהלא אריו רשיו שת אוהה
 4 תעבש והנקמ יהיו : תונב שלשו :כינב העבש ול
 זרואמ שמחו זסילמג יפלא תרשלשו ןאצ יפלא
 דאמ הבר הדבעו תונותא תואמ שמחו רקב דמצ
 4 וכלהו : דק ינב לכמ לודג אוהה שיאה יהיו
 וארקו וחלשו ומוי שיא תריב קדתשמ ושעו וינב
 5 יהיו : םהמע תותשלו לכאל קכהיתיחא תשלשל
 קכשדקיו בויא חלשיו קדתשמה ימי ופיקה יכ
 יכ םכלכ רפסמ תרולע זרלעהו רקבב םכיכשהו
 םכבבלב שכיהלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא
 6 ואביו זפויה יהיו = : םימיה לכ בויא השעי הככ
 ןטשה זכג אוביו הוהי לע בציתהל םכיהלאה ינב
 7 ןעיו אבת ןיאמ ןטשה לא הוהי רמאיו : שכותב
 ךלהתהמו ץראב טושמ רמאיו קדוהי תרא ןטשה
 8 לע ךבל תמשה ןטשה לא ;דוהי רמאיו + קדב

 :ל ב ת 7 ₪ 5 10 א
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 רמאיו קדוה! תא ןטשה ןעיו ! שנח ועלבל וב 4

 : ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכו רוע דעב רוע
 ורשב ראו ומצע ללא עגו ךדי אנ חלש םלוא
 ןטשה לא הוהי רמאיו : ךכרבי ךינפ לא אל פא

 תאמ ןטשה אציו : רמש ושפנ תא ךא ךדיב ונה 7
 דע ולגר ףכמ ער ןיחשב בויא תא ךיו הוהי ינפ

 "תג

 בשי תצוהו רב .דהנתהל .שרח גל :.חש'נ ?ףדקדק 8
 קיזחמ ךדע ותשא ול ךמאתו : רפאה ךותב 9
 קרולא.רמאיו ! תרמו שיהלא ךרב - ךתמתב זס

 לבקנ בוטה תא כג ירבדת תולבנה תחא רבדכ
 אל תאז לכב לבקנ אל ערה תאו םשכיהלאה תאמ
 ! ויתפשב בויא אטח

 תאוה הערה לכ זרא בויא יער תשלש ועמשיו 11

 ינמיתה זפילא .ומקממ שיא ואביו וילע קראבה

 אובל ודחי ודעויו יתמענה רפוצו יחושה דדלבו
 אלו קוחרמ םכהיניע תא ואשיו :ומחנלו ול דונל 2

 ולעמ שיא וערקיו וכביו כלוק ואשיו והריכה
 ותא ובשיו : המימשה םכהישאר לע רפע .וקרזיו 1

 וילא רבד ןיאו תוליל תעבשו זכימי תעבש ץראל
 ןיראמ באפה לחג יפיגאר כ רבה

 5 0 10 א <.

 -- ינתיפתב 196. = וב \ 76, 95, 226 -- קזוותס ול 3. | עלבל זנב

 4. ןעיו -- הוהי ןעיו 137.  ןשפה 166. | תא 515 201 ---לא 4

 רוע 1%-- ו . 163 -- דוע 80.99 ג סחתס 17,48. רוע רעב , 4.

 רוע 2%--] 163. ל-5
 5. םבלואו 18, 76, 80, 117, 137: 145, 163, 188. 196, 201, 6
 245: 395 3 קזגנגס 99 ; םטמ6 227 -- םבלאו 166. = ךדי תרא 1.
 ורשב לאו ומצע לא -- אל רשא לפב 180.  םבאו 111,484. אל ,
 80.95. | לא 2"-- לא לע 242 -- לע 17.30, 12, 3476, 80, 2
(:99,100,101,102,117,120,144,170,172,178,180,18 :93:95 

,250 1 249,250 ,248 ,240 ,220 ,22% ,207 ,201 ,200 ,188,196 

 260, 111, 3843 קענתוס 1, 118 --- [1ק.*ג- 1
 6. רמאיו 55 99. - ךידיב 9- ךא ,, 159 -- קר 17 6

 117: 145:157, 158, 150, 227, 227, 228, 21% : תטמס 224 -- טק.

 145 3. | תא , 201. | רומש 32, 34, 76: 196; 245 249, 6

 7. תאמ -- םביעמ 188--םכעמ 224. תא , 141. ער ןיחשב ,

 23. - דעו 18.12, 48, 03, 99,117,118,120 125, 7,

714 175,192,196,198,210 ,172,173.175,176 ,166 

 284, 280, 288, 658, 659 'כ ג קעותגס 2, 3, 158, 200, 384 -- דרעא 2

 -- דעו

 8. סרח 14%. רדגתהל < 286, קותס 99 -- 7,118. וב
 95. בשוי 18, 22, 34. 49, 767 80, 9, 120, 166, 172, %) 16.

 221: 211, 24%, 249: 253 : קונוס 1.

 9..ךדוע גב 22.17: 222 48.70: 39 92+ 95 101,120 5% 17

,231 ,226 ,22% ,196 ,102 ,188 :170,173:175 ,163,166 ,141,158 

 235: 239: 240, 245: 253: 259; 260, 270, 271 3,355 ; קצ1תס 24

 171.  קזחתמ 95. | ךתמותב 18. 42: 48.76.95,

 24%, 248 : קנס 82, 128 -- ךיתמתב 50,125 -- ךמנתב 71.
 תומו 32: 233, 137, 153, 166 -.

 וס, תלבנה 48--תתולבנה ןמ 240. םכנ ; 172,6%1.  לבקנ ג,
 80. - ערה תאו -- ערהו <. תאו , 7- בוא 2,

 ז1. תשלש -- ת , 76 -- שלש טק. 8" 1. יער , זסז

 תאזה האבה ₪ 32. | וילע האבה , 76. = וילע --וילא 303 6
 264, 271, 288, ךסס ; [ס0766 1983 תטתס 34-- 2 [טק. ג

 ואביו . 253 -- אביו 4. | שיא --ויחא לא שיא 76. | ומוקממ ז 7
8% 1159 ,117 .99 .95 :93 ,92 ,80 48 ,34 :12 :30 

 155: 163, 166, 170,172,173,188,1פ1, 192, 106, 223,224, 237)

 240, 245, 248, 240, 252, 259, 200, 271, 28 ; קוגתס 4

 ינמתה 48,223.  יחשה 82. | יתמענה רפוצו 309. | רפצו %

 188, 221: 235, 270. | מענה ודעויו -- ודלויו 7. וידחי

 32, 117, 245. אבל 17,18, 30, 12, 34, 76, 806
 1ס1,111,117,118,וזסכ, 12%, 130, 137, 150, 164, 166,168,

4 ,252 ,241 ,240 ,248 ,245 ,217 ,224 ,207 ,196 ,188 ,178 

 12. תא , 91: 145; 147,170,196. | םכהינע ז47..  קחרמ ו%

 170,192,224,80,12%. | והרכה 67, 80, 102, 2%5, 266 --הוריכה

 2, 34, 92:95 99: 145, 170, 223, 240, 245, 355 --' (טק.זג\

 םבכלוק תא 4,145, 223 ; 106 130 -- םכלק תא 18 -- ו . 4

 וליעמ תא 14 --ולעמ תא 196, 226 --וליעמ 17.18, 30. 23 5%

 .0.1 זו ₪

 *כע וטשפיו שכישאר השלש ומש שכידשכ רמאיו
 ברח יפל וכה םכירענה ראו סוחקיו םכילמגה
 18 רבדמ הז דע :ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו
 ןיי שכיתשו וכילכא ךיתונבו ךינב רמאיו אב הזו
 19 האב הלודג חור הנהו : רוכבה םכהיחא תיבב

 לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו רבדמה רבעמ
 : ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ותומיו םכירענה
 20 לפיו ושאר תא זגיו ולעמ תא ערקיו בויא םקיו
 21 ימא ןטבמ יתצי םכרע רמאיו | : וחתשיו קרצרא

 יהי חקל קדוהיו ןתנ קדוהי קרמש בושא םכרעו
 22 אלו םויא אטח אל תאז לכב ! ךרבמ הוה' םשכש
 ; שכיהלאל הלפת ןתנ

 ו

 ז הוהי .לע בציתהל שכיהלאה ינב ואביו שפויה יהיו

 ! קדוהי לע בציתהל שכתב ןטשה םג אבו
 2 ןטשה ןעיו אבת הזמ יא ןטשה לא קדוהי רמאיו

 ! קרב ךלהתהמו ץראב טשמ רמאיו קדוהי תרא
 4 ידבע לא ךבל תרמשה ןטשה לא ?דוהי רמאיו
 תגר רשיו שפת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא

 ינתיפתו ותמתב קיזחמ ונדעו ערמ רסו שיהלא

 ל 45 1 1

 286, 659 -- קוממס לפתו 172. = ותמיו 1, 18, 40, 11, 48, 2
20 220227 2240 ,164,178,180,188 ,128,137,158 :95 

 2.2, 281. | רינהל , 4-
 20. ערקיו -- רקיו ( 6 ר טק.13 ) 92,117 -- ארקיו זסז

 יִר טק.120 80. | תא 1" 46160 60. וליעמ 1, 18, 40, 322 2
,+ ,+ 100 :99 .95 :93 .80 .76 .48 :24 
 158,163,166, 170, 172, 1ֶדב,176: 179, 7
 240, 24%, 252:253: 9: 264, 270, 271 4 : צותס 82, 141,188 ;

 +ס6 128. | לופיו 137, 166 -- לפיו וקרזיו 196. | ווחתשיו זס

 21. םכורע ז,2,17,18, 30, 12, 33,489,"
 גול 20 2-79

 224, 227, 24%: 259, 271 4, 2043 1076 82. יתאצי 4, 22, 6%

 80,92,ף9,101,145,147,170,173,176, 196,227,245,250. 271

 283 4, 601, 659 'א'סה :; (06 82,128.  םכורעו ז,17,18,10 2

42 ,120,126,137,163 ,110 ,118 :99 :95 :92:93 :80 :76 ;49 :23 

,225,231 ,224 ,207 ,106 ,101,102 ,188 ,173 ,170,172 ,166 

 240, 252: 253: 259:294: קעגמס 82,141.  הוהיו--הוהי 72.

 ךרובמ 17: 32 3:4 4% 76 80 92: 93: 99: 99: 117, 120 29

 1% 166,170, 101, 106, 223, 228, 245, 240, 200 ; קצ1תס ד.

 22. לכבו 191.  אטח , 207. - בויא -- ויתפשב בויא %6
 1ף2.250. - הליפת זס. םכהיהלאל 4. ּ

 1. ואבי 1%7. | בצתיהל < 4, קזנמס 158 --- בציתהב םכנותל 6.
 הוהי - - - - - אביו , 150; 223. | אוביו 4 31, 323, 67, 80, 102, 1

 תו 6 כ לס 8207 226227, 2522 290:
 271 8. 277, 27, 2881, 4( + םבפותב .,.08

72 100 ;9( 59 933 :92 :82 0 76 2 :34 :33 :31:32 

0 ,164,166 ,161 ,158 ,145,155 ,128,117 ,118,119,120,125 

,240 ,237 ,22% ,224 ,210 (178,188,16 ,172.173,175,176 

 240. 250, 252, 253, 250, 266, 355, 356, 664: קזנזתס 4, 04. =
 2. הומ יא -- ןיאמ 191.  הזמ - ז . 117 אבת 90

 100, 1ןז,120), 125, 1170197,172, 173, 207, 22ף, 242,250 4.

 הוהי תא , פז. | תא -- לא 48, קנגמס 158.  טושמ 6
3 :120,126 ,117,118 ,111 :99 :95 :94 32 2 50 :76 :24 :32 

2 ,180 ,178 ,173,176 ,166,170,172 ,158.163,164 ,145 

9 ;250 ,240 ,248 ,24% ,240 ,24% ,228 ,227 ,220 ,224 ,22 ,106 
 259 260, 264, 266, 271, 27, 283, 284, 286, 166 ; קצנתס

 ז7ו -- תושמ 4 ךלהתמו 48, 80, 05, 130, 150, 170, 4.

 2. ןטשה , 141 --ןטפה 76. לא 2%-- לע 189, 5%
 201. והומכ 17, 40, 12.76, 80, 101,117, 1%0, 163,170

 192, 223, 240, 245, 200, 264, 271 /\, 282,355.  אריוי

 196 -- אר" 223 -- ארו 225.  ונידועו 76, 14% -- ונרועו 1. 2,

 22 48, 80, 80. 3, זס1,1וז,117,120, 137, 141,168,

,264 ,260 ,250 ,24% ,240 ,241 ,226 ,223 ,196 ,173,188 ,172 
 255: 384: קונוס ותמותב 48, 76/03. זז ל, 163: 1705
 196, 240, 245, 250,283. ותמתב קיוחמ ונדעו , 95.  ינתסתו 1

 215 -- !נותיפתו 95 -- קונוס ינתישתו 5 -- קוס ונתסתו 27
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 ; ומוי תא ללקיו והיפ תא בויא חתפ ןכ ירחא .

 ₪ 7 = "רב ללא בע דבי 8
 ךשח יה' אוהה שויה * | 4
 תומלצו ךשח והלאג %* 5
 לפא והחקי אוהה הלילה * 6
 דומלג יהי אוהה הלילה הנה + 7
 שו יררא והבקי * 8

 ופשנ יבכוכ ובשחי *
 ינטב יתלד רגס אל יכ * 0
 תומא שחרמ אל המל %* גז
 קכיכרב ינומדק עודמ < 2
 טוקשאו יתבכש התע יכ * 3
 ץרא יצעיו שכיכלמ שע % 4
 קכהל בהז שכירש שע וא *< 5
 היהא אל ןוממ לפנכ וא < 6
 זגר ולדח שיעשר שפש % זק
 וננאש םכיריסא דח* < 8
 אוה שש לודגו ןטק * כ
 רוא למעל ןת' המל % 0

 ונניאו תומל שיכחמה < 1
 ליג ילא שםיחמשה < 2
 הרתסנ וכרד רשא רבגל * 3
 אבת יתחנא ימחל ינפל יכ * 4

 יניתא'ו יתדחפ דחפ יכ * 5%
 יתטקש אלו יתולש אל < 6

 2% זן ס ₪

 ! רמאיו בויא ןעיו

 ! רבג הרה רמא הלילהו
 לעממ הולא והשרדי לא
 1% הננע וילע ןכשת

 יב מש מב .דח' לא
 : וב הננר אובת לא

 ! ןתיול ררע שםידיתעה
 = = 8 = או רואל דק'
 : יניעמ למע רתסיו

 ! עוגאו יתאצי ןטבמ
 + קניא יכ זכידש המו
 : יל חוני זא יתנשי

 ! ומל תוברח םכינבה

 : הרחנ וילע עפות לאו

 : שכוי ירירטכ והתעבי

 ! אבי לא שכיחרי רפסמב

 : רחש יפעפעב הארי לאו

 ! ףסכ טכהיתב םסכיאלממה

 ! רוא ואר אל זכיללעכ
 : חכ יעיג: וחוני שכשו
 ! שגנ לוק ועמש אל
 ! וינדאמ ישפח דבעו

 ! שפנ ירמל שכייחו

 : וכינומטממ והרפחיו

 ; רבק ואצמי יכ ושישי

 ! ודעב הולא ךסיו

 : יתגאש םימכ וכתיו
 !: יל אבי יתרגי רשאו
 ! זגר אביו יתחנ אלו

 דב תש םעתפס ד 10 א.

 םכחרמל 80.  תומיא 2.
 12. (0תגתו. 12 6: 12 ₪ 7. ינמדק קניא -' 0

 -- א 1.

 13. התע , 80,גזז.  טקשאו 1, 4, 17, 18, 30, 76.91, 7%

 176,179,188,1ף1, 192, 224,235, 251, 0.

 14. יצעוו 2, 32; 34: 48, 76, 80, 80, 92, 93: 94.
2 ,245 ,240 ,223 ,196 ,179 ,172 ,170 ,166 ,164 ,150,155 ,12% 

 253, 200, 264, 271 4. -- \צעו' 17 -- יציו 4. ץרא ; 6.

 םכינובה 17: 32, 92, 99, 1259 139, 76
 101, 196, 223; 24%, 249, 252, 253; 260, 266, 271 4. | תברח

 15. וא -- םבא 76 -- אוא 1.

 16. ןא -- | קתותס [ 17. | לפנב 76 --ל טק. 4

 אל 1% 99 -- !גק.ז4 141. | םביללועכ 2: 10: 32: 33 ו 6
2 170 ,166 ,164 ,162 ,117 ,120 ,118 ,117 ,100 99 :95 :94 :93 

29 ,246 ,240 ,211 ,228 ,227 ,226 ,225% ,210,224 ,188 ,173,175 

 253: 259: 264, 270, 271, 283, 664 קזגתגס 141,171 -- םכיללועב לעב

.200 

 17. םבש עפ 150. גור 17: 32, 95: 99, 166, 179, 196. 2
 245 ; קונמס 82. | יעיגי , 95 --ועיגי 17-- 'עבי 80,186. חאכ 5

 18. דחי -- םכש 16ג- = ונאנש ₪ 170 -- םכוננאש 02. | אלו
 2 196, 246, 384: תטתס + לוק -= ל

 שבונ 1, 2, 17, 32: 33: 34: 49, 67, 76, 80, 82: 92: 93: 95, 99, 2
5 170 ,168 ,166 ,144,155 ,137 ,117,120,125,128 ,102 

2 ,250 ,249 ,248 ,24% ,240 ,211 ,222,224 ,210 ,101 ,176,188 

 259, 260, 264, 266, 277, 659, 664 : זנתוס 1.

 19. ןוטק 17,332, 16, 173: 175; 211: 219; 252 : קץזוהס 1, 2

 141.  לדגו 259,283. | םבש אוה < 207. | דבע 196.  ושפח
 קזגמס 80. וינודאמ 5

 21. וניניאו 76.95: 259. | והורפחהיו 223 2,684

 179, 196 ; סנט 82 -- הרפחיו 240. | םכינמטממ 2,

 168,173; 224, 235, 217, 248, 249, 252 -- םבינמטמ 6.
 22. 'יחמשה 34. | ילא -- 147;  -- א 120. | ל --' 6.
 23. רבגל--ל ₪ק.13. 80. | ךסיו,158. | ודעב 06 וועב 4

 24. ינפל , 157. | ימחל יתחנא < 196. | אובת 48, 120 7%
 161,173,192, 210, 259, 384, 664.  וכתיו --ונתיו 80. יתוגאש

 139,166,185,32:95,99.12%;2, 249: קוס 1

 25. יניאתאיו 32 -ינייתאיו 76,93,150 --ינתאיו זז, 224-וניתאיז
 18, (סזז6 4. יתרוגי 32, 99, 166, 196, 245, 283. - אובי 5

 26. אל -- אלו קזנתס 130 -- אלא 95. | אל 8%
 יתחנ אלו ,12%. | אוביו פ9. | וגור גְק, 80, 95: 99, 196, 240, 5%

- 

,,, .117 .99 :95 :91 ,92 ,82 ,76 
,240 ,217 ,228 ,224 ,221 ,178,101,192 ,176 1702 ,164 

 2%2, 253, 259: 260, 204- םכהישאר -- הי , 4

 13. ץראל ,1וז,145.  תרעבש םטמט העבש 34. | תעבשו --
 העבשו 384, תטתס 34. ן'א 196. רבד 1%-- רבוד 12: 76%
 80,99,117,245. | רבד 2% 207 --רבד המואמ 95. | יכ 17-

 יב לודג 384. יכ ואר , 95. = לודג זס.

 1. ןכירחאו 76 -- ןכירחא 155,158,191,198,223, 245.  ירחאו

 170,196,384,14% --'רחאא 82,130.  חתפ 4. והפ 6.

 2. דבאי ץחתוס רמאי 99. = דלויא 245 -- דלי 196, (סת6ש
 הלילח 1, 196-- לילהו 76.  רמא ,וזז. הרה לוג 160 -- הרוח

.1 :245 ,240 ,196 ,172 ,166 ,164 :99 :95 :93 :92 :34.76 :32 
 4. ךשוח 245. | והשרדי לא ,76. | לאו גֶלֶפ | והושרדי 5%
 -- ה (טק. 3 4. הולא -- 1 , 860 4. עפת 17,980, 2

 137: 245, 252 - ץקוומס עפוה 9.
 5. והולאגי 32; 34, 95, 196 : (סזז6 .

 הנש ימיב דחי לא לפא 80. | ךשוח 227. | תומלצוא 137. | ןוכשת
 4, 19, 48, 170 -- ןכשי לא 95. | וילע , 2. | והותעבי 322 2
 155:172.173, 259: 270 : קמס 141 --ב קמפמס ג 90.  יררמכ

 207 -- ידירמכ קונתוס ף- 5,6. לא -- (9) - - ןכשת , 2
 6. לפוא 34,76,196, 223, 249. - לפא והחקי -- ךשח יהי 4.

 לא 1%-- לאו 0, הנשה 6. לא 2" 515 12 -- אל -

 אובי 90,128,
 ל2לאו 179. | אבת גו 317190 לב 18 0 90 22
 ף5, 101, 102,1וְד, 118,110, 126, 128, 141,150,155 2

2 ,210,223 ,207 ,188 :17 ,1789 ,175 ,172 ,170 ,168 .166 ,164 

,1 ,264,266 ,250 ,251 ,2%2 ,250 ,249 ,248 ,24% ,240 :219 :217 

.4 ,284 ,283 ,279 

 8. 00. 2%2.  והובקי 196,664,32,76,15%- 'ררוא 2 4%

 92,95,120,166,221,259--'יררוא אאא 196. םבידתעה 4

 ררוע 1, 30, 32, 33, 49, 76. 80, 82, ףף, 117,118, 120

225 .1 ,22% ,227 ,226 ,22% ,223 ,196 1 170 ,166 ,163 

 240, 245, 249: 251: 259, 260, 270, 271,283 ; קזוותס 04 -- ררועל
 147 -- קזומס דדוע 99. ןתויל < 48 -- ןתיויל 6.
 ף. יבככ 18, 40, 12, 48, 70, 80, 80, 92,923, 99, 125%,

 ןכשת תומלצו ךשח --

 102, 224, 248,253, 250. ווק' 147, 245 ; (סח6 80. | לאו -ו
 0. יארי קזנתוס 4. יפעפעמ 79.

 ימית ננו רתסיו טנ5 4. | למע ,-

 ג1. המל -- המל התע יכ 14. | אל [גק.זג6 82 -- קזנומס ול 7.



 זי +1

 ! רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו ַ
 קדאלת ךילא רבד הסנה 2

 זכיבר תרסי הנה 2
 ךילמ ןומיקי לשוכ 4
 אלתו ךילא אובת התע יכ ף
 ךתלסכ ךתארי אלה 6
 דבא יקנ אוה ימ אנ רכז 7
 ןוא ישרח יתיאר רשאכ 8

 ודבאי הולא תמשנמ 9
 לחש לוקו הירא תגאש 10

 ףרט ילבמ דבא שיל 11

 בנכו רבה לאו 12
 הליל תונויזחמ סכיפעשב 13

 הדערו ינארק דחפ 14
 ףלחי ינפ לע חורו 15
 והארמ ריכא אלו דמעי 16
 קדצי הולאמ שונאה ל
 ןימאי אל וידבעב ןה 18

 רעה .לתבו ימבוש 19

 ותכי ברעל רקבמ 20
 פכב שרתי עסנ אלה 21

 ךנוע שיה אנ ארק 1
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 ! הלהת כישי ויכאלמבו

 - | םכדוסי רפעב רשא
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 : עמשא לוקו הממד
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 ! שכאתפ והונ בוקאו
 : ליצמ ןיאו רעשב :ואכדיו
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 76: 92; 99.117: 163, 245: 252 -- תערוכ 166,223. | ץמאת 0.
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 9. הולא -- ו , 4.
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 ! למע חמצי אל המדאמו
 : ףוע והיבג' ףשר ינבו
 ! יתרבד שכישא שיהלא לאו
 : רפסמ ןיא דע תואלפנ

 ! תוצוח ינפ לע שכימ חלשו
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 : ןויבא קוח דימו
 : היפ הצפק התלעו
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 : הניפרת ודיו ץחמי
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 ; ארית לא ץראה תיחמו
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 ןוא רפעמ אצי אל יכ 6
 ו דלל למעל ופהא וכ 7
 לא לא שרדא ינא זכלוא 2

 פקח ןיאו תולדג חשע 9

 ץרא ינפ לע רטמ ןתנה 10
 שכורמל םכילפש שכושל 11
 זכימורע תובשחהמ רפמ 12
 םכמרעב סכימכח דכל 10

 ךשח ושגפי שכמוי 14

 זכהיפמ ברחמ עשיו 1 5
 הוקת לדל יהתו 16

 הולא ונחיכוי שונא ירשא הנה 7
 שבחיו ביאכ אוה יכ | 8
 ךליצי תורצ ששב גס

 תוממ ךדפ בערב 20
 אבחת ןושל טושב 21

 קחשת ןפכלו דשל 22

 ךתירב הדשה ינבא םכע כ 23
 ךלהא םשולש יכ תעדיו 24
 ךערז בר יכ תעדיו 2%
 רבק ילא חלכב אובת 6
 איה ןכ הונרקח תאז הנה 27

 לב תזא 10 א

20 ,271 ,264 ,260 ,253 ,252 ,250 ;249 ,245 ,240 ,231 ,196 ,188 

 284,286, 00,659. | הצפק -- ץופקת 76 -- הצפפת 71.

 17. הנה ;17,80,147 --הנהו 355. שנא 80,283.  ונחיבי 7

 283 -- ונחכוי 4, 21, 80, 80100, ,,,,,,86) 229

 2סס -- ונחכי 4. הולא , 237 -- לא 32 -- יהולא 196 -- הלא

 603.  רסומ 175 -- דפומו 117 -- רסמו 4

 18. באכי 117,224. | ץחמי שבחי -- ץחמ 651. | ודו 70

15 ,7 120 ,118 ,111 ,95 :3 .80 ,76 :48 :34 :33 :32 :20 

7 ,224 ,207 ,192,196 ,180 ,179 ,176 ,147,150,164,166,173 

 228: 235, 219: 245,252, 250, 260, 264, 355, 651, 659 'ק : קזומוס

 2,2,82,128,130,158 --וידטו 250.  הנפרת 89, ,

 12%, 158, 224, 245 -- הניפרית 5-

 19. תורצ -- תורש 80. - ךלצי 6%
 אל 515 4 עיגי 4. הער 1.

 20. ידימ [גק.18. 111 -- ידמ 259 -- דימ 4

 21. טשב גוק.  אכהת קתתס 245.  ךשמ 1:3: 70

,130,137 ,128 125% ,118 .117 ,102 ,100 :99 :95 :94 :80 

2 220 5,,,++,, ,+ 

 251, 252, 253, 270 271 /4, 284, 001: תטתס 82 -- 7 4%

 2 -- שושמ קתומס 217 -- םושמ 196. | אבי 1, 4, 17, 18, 30, 2
 22: 34: 48: 70, 80, 82, 92, 04, ף, 102,111, 118,120, 126,

2109 ,191,192 ,175,176 ,172 170 ,166 ,164 ,155 ,144 :127 

60 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,245 ,245 ;239 ,235 ,211 ,225 ,224 
 271, 281, 284, 286, 300, 659 -- אובת 150 -- אבת 188, 201 ;

 קזותס 95,

 22. דושל 2, 1, 17, 18, 10; 12; 34, 76, 80, 82, 2 933 4

,246 ,227 ,226 ,101,106 ,166,168,170,178 ,141,164 ,12% 

 עבשכו .

 259, 266, 270 -- קנס רשל 18. ןפכל :70. ץראה -- הדרשה
 170. "1 יאלו

 23. םכע 0066 םכא 80.  הדשה 1%--ץראה 76,101.  ךתירב ,

 147 -ך 5% הדשה תיחו , 147. | הדשה 2" +

 24. 00. ,180.  יתעדיו 394. | םכולש -- םבולש חלש 89 --
 ו, 283. ךלהא ,1וז -- ךילהא 32; 34, 82, 125, 170 %6

 222: 4 ךתדקפו (201תנ. 24 65 26 ₪ 4

 2%. יכ תעדיו , 207.  ךיערז 95.  ךיאצצו 117 -- ךיצאצו 141-
 * \ 0. ץראה -- הדשה 95: 157: 249 ; קזנמס 71.

 26. אבת 17.,2,2, 19, 20. 22,) 2 9%

,210 ,224 ,223 ,101 ,170 ,160 ,164 ,126,141 ,120 ,119 ,99 

 245, 248, 262, 253, 264, 271, 281, 284,286, 6%9 -- %% אובת

 137. - הלכב -- ךליחב וזו -- קזומס חלככ 24% -- חלכבב %
 --(9ת6 הלבב 80.  רבק --דבק 259.  תלעב 5 5
 27: הנה פופ הונרקח -- ורקח 32 -- ר , 240.  ןכ -=-

 ןב 8ָפ. = איה -- אוה 89,95,102. הנעמשת 223. עד תטתס ער 9.

 ו 166, 168,176, 185, 191, 192, 198, 207, 223, 24
 20 283,288, 400,601,602; םטתס 158,188--', 3.

 בימצ -- םכימע 150. | םכליח קנס םכקלה 95. = םכליח םכימצ

 +- םכימצ בשי 4.
 6. רפעמ -- רפעמ למעמ 89.  המדאמ 95.  חמצי --חמשי 7.
 7. רלי 1, 3: 30 93, 0 148,166, 170,179

 12 106, 224: 2275, 601, 602 ; קזותוס 108 --- ןי 44

 3 והבגי 80 -- וריבגי קזנתס

 8. םבלוא , 180 -- םכלואו 17,147, 166, 22%. - שורדא 2
,245 ,240 ,237 ,102,196 ,178 :7 125 .191 :99 24 

 לאו לא ,188. | םכישא םכיהלא -- םכיהלא ידש 4

 ף. השוע 32, 34, 45, 76. 50, 95, 164, 245. = תולודרג 6
9 :224 ,188,196,223 ,179 ,170,172 1 1642 5% .95 :80 

 239: 5% 260, 264 -- תלודנ 18, 48, 80, 168, 240, 259 -- ה ,%

 262. ]יאו -- ןיא דע 7 76, 80, 147, 170,179 ; קזנתס 1202

 243 (סז6 99, 117. | תואלפנו 7
 179, 196, 198, 207, 223, 225: 245 -- ז-ראלפנו 0.

 10. ןתונה 2, 32, 34, 76, 80, 95 11,
 166, 185, 240, 249: 252, 2593 קנס 141 --רתונה ( ר טק. 45. )

 17. לע -- דע 76. ינפ---ץרא ;80.  ץראה תטתס 4.

 הלושו 32: 34: 76 99: 117,163, 196, 231, 245, 253 5 קונתס 1.
 רוצה 1, 2: 3: 17: 30, 48, 70, 80, 59, 92, 93. 94, 95. 9

,17072 ,164,166 ,137,141,150,158,163 ,125,110 
60 ,250 ,253 ,252 ,241 ,2%0 ,219 ,211,235 ,224 ,207 ,185,191 

 264, 270, 271, 279, 294, 294: קוותוס 128 -- תצוח 2

 11. םםורמב 76. | שכירדוקו 32, 14, 80, 240, 24% -- [םידדוקו

 99 -- םבידדקו קזגוהס 7.
 12. ריפמ 137 -- ראפמ 32. | תבשחמ 80. 95, 176, 196, 2240

 227,248,284. שכימרע 18,13,95,158,166,176,188,227, 0

 259. | הנישעת 1, 3, 4,17, 18, 12, 33, 48, 76, 80, 82, 93. 94: 59

 99, 100, וסו,זוז, דוק, 118, 120,126,128,130, 117,139.

2 ,,,, , ,166,172,175 ,164 ,162 ,15% ,10 

260 ,259 ,251 ,252 ,245 ,242 ,227 ,226 ,22% ,224 ,207 ,106 

 266, 270, 271,289: ץזחותס 171. | הישת 3 6 6

 211, 248, 253, 260, 264, 271, 27, 28, 400 '7 -- הישתו 4.

 14. דכול 91:119,125,179,240;18,32, 249,266. םבימרועב
 48 -- המרעב קוס 89. | םביתלפנ < ד.

 14. ךשוח 48. | הלילבו 85. | וששמיא ז. | םבירהצ
 15. עשו 1,17, 12, 48,118,120,137,164,179,196, 225, 714

 231,245 ; קזגמס 141 -- השיו| 147. | םבהיפ )9,188,102,
 256; 384 --' \ 120 -- םכהיפמ םכהיפ 7. דימ -

 ןיבא 99 -- ןויבאו 128, 178 ; קנתס 4

 16. יהתו , 48. | התלועו 17, 12, 48, 76, 80, 7
5 ,770,173 ,163,166 ,153,155,157 ,118,110,120,150 



 ו

 ! רמאיו בויא ןעיו
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 ישעב לקשי לוקש ול % 2
 דבכי פיש לוחמ התע יכ % 3
 ידמע ידש יצח יכ % 4
 אשד ילע ארפ קהיה * 5
 חלמ ילבמ לפה לכאיה < | 6
 :ישפנ עוגנל הנאמ * 7
 יתלאש אובת ןהי ימ * 8

 ינאכדיו הולא לאו <

 יתמחנ דוע יהתו % גס
 לחיא יכ יחכ המ % גצ

 להכ כמבא תביא < 2
 יב יתרזע ןא שאה < 3
 דסח והעחמ סמל % 14

 לחהנ ןמכ ודגב 'חא %
 הרק מ תרדקה < 0
 , ותמצנ ובר" תעב 5" גל
 זככרד תוחרא ותפלי 8

 אמת תוחרא וטיבה
 "חטב יכ ושב

 אל שתייה התע יכ

 יל ובה יתרמא יכה

 רצ דימ ינוטלמו

 שירחא ינאו ינורוה

 - א

 ן ס 4.

 : דחי ואשי םכינזאמב יתיהו
 : ועל ירבד ןכ לע
 = - יחור התש שכתמח רשא
 : ולילב לע רוש העגי םא

 ! תומלח רירב םכעט שי םא
 ! ימחל יודכ המה
 ; הולא ןתי יתוקתו
 ; ינעצביו ודי רתי
 = לומחי אל הליורב הדלסאו

 : ישפנ ךיראא יכ יצק המו
 ! שוחנ ירשב שא

 : ינממ החדנ הישותו

 ; בוזעי ידש תאריו
 : ורבעי שכילחנ קיפאכ
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 : ורפחיו הידע ואב

 : ואריתו תתח וארת
 ; ידעב ודחש םככחכמו
 : ינודפת זםכיצירע דימו

 ! יל וניבה יתיגש המו

 ; ינוכרעי הולא יתועב

 ! שודק ירטא יתדחכ אל יכ
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 21. םםתיה . אל - ול 2 125: 44

(0 ,250 ,2%3 ,2%2 ,228 ,227 ,22% ,201 ,168 ,166 ,16 .147,158 

 271, 283, 288 '1, 28, 300 17, 4 8 59 קצננתס 2, )5, 223 ;

 106 99 -- ךל 226 -- אול 249 -- אל ול 101. |  וארת -- וארית
,224,236 ,200 ,196 ,24,80,117,118,163,178,191 

 264, 287, 288, ןסס 1, 659, 663 1: קזומס ף5, 120, 24% ; םטמס
 94, 10 -- \ ( 6 תוזַא. וארית ) 7- וארתו 4, 18, 4

 22. םכתרמא 14%.  ודחיש 42 196 --ורחש 93, קזותוס 4

 ודעב קזוגגס 7.

 23. דימ -- דומ לכמ 22. רצ \ 30. | ינדפת 137,189, +

 24- ינורה 168, 231 -- ינרוה 18, 12, 76, 80, ף4, 11, 191, 2

 248, 2%2, 2%, 200 -- ינירוה קג\וםס 6. | יכנאו 18. | יתיגש ,7

 ונובה 7. 24,2%. המו - - (6) - - יתיגנש ,-

 2%. המו זֶק,ּופּז. וצרמנ -- וצלמנ 150. רשוי 1 2

 34, 48, 76, 80, 05, 99,117, ול, 119, 125,1גד 148,100

 -- ומחכ 6.

 2. לקש 2, 40, 33,101, 224,253. לקשי , 32 -- לוקשי 7.
 יסעכ 1, 17, 309 33, 34, 59 +,

 16, 226, 227: 245: 249. 259: 3 קזותס 82, 95,117,

 יתווהו 42 -- יתוהו 30 33: 34: 48, 70, 80, 99, 3, 100,
4% ,8 271 ,270 ,259 :253 ,227 ,226 ,106 ,137,163 

 284, 699 'ק 3: קנגתס 05, 130, 144, 178, 200, 245: 3864 -- יתיוהו
 12 םבינזאמב -- א ; 76. = אשי -- א טק. ע45 80 -- 4

 3- בימי , 18 -- שכם. ןומ. 4

 4. יציח 117. התוש 3,17, 30: 32: 76, 80, זז,

 164,166,170,196, 227,237: 240,250, 2523 קמתמס 82.  יחור

 190 --ו 120.  יתעב 48 --יתועיב 17,12,192. | הולא \ 05 -

 הלא + ינכרעי 18, 89, 7: - 172,172,

 <. קחניה , 80 --קאהניה 32 -- ה 2" (טק.145 140 -- חהניה 4
 רוה פדר לע -י לסל "לש 864% ךל לב 6

 6. קנה רקפת לבמ זזז-- לפש 7 ילבמ --מ םבאו
 126,170. שי 8% םבעמ , 8 רירב , 865 -- ר 2" ג

 1. תרמלח 48 -- ת קממס ש ף2 -- ת קונוס ה 4.
 7. עבנל זו 3, 30 12, 48, 82, 92; 94, 05, 102, 118, 10,

 12ף,137.141,144, 150,158,168,170,1דב, 191,192, 221,

 226, 227; 235, 240, 245, 251: 259, 260, 270, 271 4, 00, 384 -- 

 עטבל 76. ישפנ , 99 -- ישפנב 147. | המהו 170. יבדכ 6.
 8. ימ -- מ [טק. 28. 100 -- ן[מ 1ף0.  אובת  +,--ר 59

41 .125 ,119,120 ,117 ,95 :93 ,92 ,82 ,80 ,48,760 ,34 :12 ,10 

10 ,248 ,245 ,240 ,215 ,224 ,223 ,178,188 ,176 ,172 ,170 ,164 

 2%2, 253; 259,266. - יתליאש 76. - הולא -- ו ,.
 9. חולא לאיו . 147 -- טק. 146 3. לאויו 1, 17, 30. 322
2 70 ,150,158,161,164 ,137 :120:125 ,117 :95:99 :48.76 

 188, 106, 22, 225, 220, 227, 228, 231, 245, 249, 252, 250 ; קזווחס

 141. הולא ; 80 -- הלא 3. יניעצביו 170, 45.
 10. דוע -- תאז 95,170 -- תאז דוע 191.  הלחב

 אל 1%--אלו :,17,9, 76 92,99, ,,ָ,,,5

 166,180,188,196,200,201,223,24%, 248,262, 602, 60נ ג קזותוס

 140 ; תטתס 157: 4- למחי 2 2 18, 20, 32, 80, 82, 02, 2

 94, ד17,118,128,137.158, 166,172, 176,178, 188,102, 0

 201) 224, 225, 211, 240, 21, 253, יכ 0ק.ז4 4
 יתדחיכ ז.  ירמאל 14% --ירבד סַּב. | שדכ 1.
 גז. יחוכ 188,196.  לחייא 17, 76: 384 -= לחויא .

 16% 196, 235, 237: 245  קזומס 82. לכ 14%-

 12. חפ.-- יחפ 11 (=-רכ פופ ס -- חכישב 0

 1:ם. 92. בא 2"-- םבאו 17,191 ; תטתס 108,

 ץוחנ 1-

 13. יב ; 95,157 --'כ 7.

 יציק 7 6

 ינבא תת.

 ורשב 4.

 הישתו 3, 4, 311, 74



, 

 סס 1 000300

 א

 רשי ירמא וצרמנ המ
 ובשחת םכילמ חכוהלה

 וליפת םכותי לע ףא

 יב ונפ וליאוה .התעו

 הלוע יהת לא אנ ובש

 הלוע ינושלב שיה

 תו כ א

 כ א

 יש 00 94 כ א

 ס כ

 ץרא לע שונאל אבצ אלה
 לצ ףאשי דבעכ

 אוש יחרי יל יתלחנה ןכ
 יתרמאו יתבכש שא

 רפע שיגו המר ירשב שבל

 גרא ינמ ולק ימי

 ייח חוה יכ רכז

 יאר ןיע ינרושת אל

 ךליו ןנע הלכ

 ותיבל דוע בושי אל
 יפ ךשחא אל ינא םג
 ןינת שא ינא שיה

- - 

 ישרע ינמחנת יתרמא יכ * 3
 תומלחב ינתתחו * 4
 ישפנ קנחמ רחבתו < 5%

 היחא םכלעל אל יתסאמ % 6
 ונלדגת יכ שונא המ % גזל

 ןייס ₪
 ! ככמ חכוה חיכוי המו
 ! שאונ ירמא חורלו

 ! שככעיר לע ורכתו

 : בזכא שכא םככינפ לעו
 : הב יקדצ דוע יבשו

 ! תווה ןיבי אל יכח שא

4% 

 ו

 : וימי ריבש ימיבו

 ! ולעפ הוקי ריכשכו
 ! יל ונמ למע תולילו
 - ברע דדמו זכוקא יתמ

 : סאמיו עגר ירוע
 ! הוקת ספאב ולכיו

 : בוט תוארל יניע בושת אל

 ! ינניאו יב ךיניע
 ! הלעי אל לואש דרוי ןכ
 .! ומוקמ דוע ונריכי אלו
 = 2 7 יור הצב קבהא
 : רמשמ ילע םכישת יכ

 : יבכשמ יחישב אשי
 ; ינתעבת תוניזחמו
 : יתומצעמ תומ
 :ימי לבה לכ נמס לכח

 : ךבל .וילא תישת יכו

 ; ףשנ ידע שידדנ יתעבשו

 : ישפנ רמב החישא

 רש תי יס "ונוס קי 0 וימי

 5. המיר 18.76, 145, 224, 24% ; קנתס 3. | שיגו 1, 5%
,47 ,89:92,93:99.101,102,111,120,130,137,144 ,82 ,12 ,31 

4 ,223 (01 ,200 ,101,108 ,188 ,187 ,176 ,171,172 ,150,155 

 240, 252, 254, 266, 271, 277, 270, 283, 286, 84; קזונגס 04 --

 שוגו 17: 30: 33: 34: 48, 70, 80, 95, 100, 118, 12%, 1בְס, 180 2
 196, 210, 211, 235, 237, 239, 259; 260, 264, 270, 284, 659 'ק
 664; קחותס 95,117, 110, 128, 158,178,248 : [0:00 2,141 --

 שגו 170,664. | רפע --המיר רפע 76 --ר קננתס ל 4. לרע 4

 6. ימי -- ימי עגר ירוע 34 - ימיו 42, םטת6 201. | ,ינמ ולק , 95.

 ולק קזזמס וליכ זז1. גרא --גרא ץר 11.  ולכיו , 17.  הוקת , 4.

 7. רוכז 4, 18, 32, 48, 76, 50,923 7 6
 188, 11, 192, 196, 223,224, 252 ; קעומס 82 --'רכז 74

 חור | 223. = אלו 05; 145, 200 ; תטתס 224. | בוט , 6.
 8. אל , ןסס. ונרושת 188 --ו,158.  יאור 48, 0 24%.

 ךיניע . 95 -- ךינע 89 -- ךעע 80,245. | יב -- 'כ 150. | יננאו
 248 -- יניניאו 117, 137: 224, 250 -- ) , 120 -- ונניאו 80 +.

 ף. דרי 170,2%0,1,17,18,95,111,120,15%, 283. לאש

 אלו 4.17, 18, 40, 166, 168, 170, 196, 224, 245, 184, 601, 603 :

 קזותוס 4

 10. םושי , 223. אלו --1 125:235.  ינרכי 164. ומקמ
44" ,+ ,89:92:94 ,67 :24 

 11. אל ינא ,157- אל ,237.  ךושחא 1,170, 245 : !סעפ8 1.

 ףצב -- רמב 21 יחור -- ישפנ 2. ו

 12. םםישת יכ -- שת יכ ןינת יכ

 13. יכ -- נא 4 ישרע -- ירשרע 147 -- יסרע 166,

 222. אשיא יחשב 1:1: +.

 14. ינתתאיחו 147 -- ינתתיחו 227. | תרמלחב 48 -- תומולחב
7 76,,,,, 1023 99 :95 ,93 ,92 ,32 :17 

 223: 235: 237: 240, 245, 249, 284, 286,659 -- תמולחב 4.

 זרונויזחמו 1, 2, 4 17: 30, 32: 34. 45, 76, 80, 02, ב; 95,
 זוז,1ס,120,ונ7,150,163,166,170,1729 ,)

,22 ,1 ,240 ,248 ,24% ,240 ,237 ,211 ,228 ,227 ,226 ,22% .196 

5 08 659 .7 ,286 ,284 ,281 ,271 ,266 ,264 ,260 :59 :251 

 קווופס 4 -- תניזחמו 82, 23% -- תונויחמו 11, 12% -- תנויוחמו
 16. רחבתו -- רעבתו . יתמצעמ 1,2,17, 48, 76,852, 2

1% 1,776 ,,, ...99 ,94 

 223, 224: 235, 237, 245, 248, 252, 250. 264 -- 1) קזנתס 1
 16. אל יכ :. | םכלועל 1, 2.4, 20. 12: 33: 34. 48, 76, 80,

57,,, ,1256 93:95:99:100,111,117,118,120 :92 
.0 ,191,196 4 170,172,173 ,163,164 ,158 

 224: 245, 252, 253, 259, 260, 270, 271 4, 4. היהא

 17. ונלירגת 32,170. | יכו -- | ,18 -- יכו ונדקפת יכ שכדא ןבו

,248 ,24% :231 ,224 ,223 ,196 .173 ,172 ,170 ,166 

 252,253. חב" 80,248. | חכוה , 99 -- חיכוה 170--ו ,
 26. חכוהלה -- ה 2% [טק.146 1,913.  םכילמ 0.188 15% -
 כ 227 םבילימ 76, 190 -- |ילמ 153, 166, 207 ; קזומוס 246 -

 ןיליזמ 196 -- 5 ובושחת 7, 10 1200 סב

 27 248, 2- חורו 4. שאנ 11: 94,101, 125,

.0 ,2259 ,175 12 59 144 

 27. וליפת - - ףא , 20. = ליפת 188 -- ולפת פל. = ורכתו --
 ורכתמ 18 -- רכ [טק.2485 12% -- קוס ודכתו 150 -- ורכיתו
 םככער 17, 39, 32: 33: 59. 93: 94: 95: 99, ,,,,

1 260 ,253 :245 ,211 ,191,224 ,176,178,188 160722 

 22 664 א

 28. ליאוה 207 -- זל'אה 2%2 --' \ 250. | יב --יכ
 2. ובוש 2,17, 18: 10: 31: 32, 33: 34.76, 80. 80.92.93. 1
 1וו,118,119, 125,130, 139, 144,147, 155, ,
 179,180 2 196, 207, 223, 22ף, 227, 29, 8%

 249, 250, 252: 259: 204, 283, 284, 286, 65 : קזגותס 82, 24

 יבושו 18, 32, 13: 48, 80; 117, 147: 161, 170, 172, 173

 188, 11, 224, 228, 242, 245, 252, 259 -- בושו 76 -- ובושו 17,

 3:92 196, 225 ; קוס ס% -- ובשו
 151:164, 210 2 264, 270, 659 'ק : קנגחס 2,82. הב +.

 10. ינשלב 49, 76, 80, 166, 168, 283. | םכאו :7ס, םטמסס 4

 יכח 248. - אל. א* 4.  ןיבי -- תאז ןיבי 76 --ןיבוי 32 -- ןובי
 23% -- |א%בי 48. | תוה 17:30,93: 94: 144, 158,170 % 16

 22%, 220,235, 283: יי

 ז. שנאל 48,283. 'לע 18,230: 12:33: 4, ,9
 ךסס0,101,111, 118,120, 125, 137,139, 144, ,2

,252 .235,240 ,227 ,224 ,223 ,106 2 ,, ,176,179 
 259, 260, 264, 270, 284, 286, 288, 184, 603, 659 'ק, 664 ; קזנגהס

 2: 117: 201: 24% -7- %לע 202 ריכש 7. ומי
 1 1 ז88, 224,248,601 ; תטווש זק,201 --ןמוי 0

 228, 237/-- 10156 ''כי 4.
 2. רבעכ קוגתס 4. ריכשכו -- ש (טק.צ4ח 4.

 4. יתלהנוה 196 -- ותלחנה 76. = יל , 30. < למע זוז.
 יל ונמ -- ולחנמ 48. - ינמ וג.

 4.  יתבכש -= כ א 7 דדימו 245 -- רדמו 137 -- דדימ 6
 -ו,20%--7 2" טק. 85 2, יתעבש םכידדנ

 ידע -- 'דודנ 249. | םכידודנ 2: 32 17: 32, 34, 48, 70, 80. 5
,106,223 ,188,191 ,175,170 ,173 ,172 ,118,12%,166,170 

 226, 227, 228, 217, 240, 245: 253, 259, 200, 384; ןזנתס 82,141.

 23ז. = ידע 99 - ילע קתוחס 3 -



1. 5 100 5 
 ! וננחבת וםכיעגרל
 ; יקר יעלב דע ינפרה אל

 : אשמל ילע היהאו

 : ינניאו ינחרחש

 ךל עגפמל ינתמש

 בכשא רפעל התע יכ

 זי

 שכירקבל ונדקפתו < 8

 ינממ העשת אל המכ * 0
 המל .דאה השג ךל לעפא המ יתאטח % 0
 ינוע תא ריבעתו יעשפ אשת אל המו < 1

 ! רמאיו יחושה דדלב ןעיו 1
 .הלא ללמת ןא דע 2
 טפשמ תועי לאה 2

 ול ואטח ךינב שא 4

 לא לא רחשת התא שא 5
 התא רשיו ךז כא 6

 רעצמ ךתישאר היהו 7
 ןושיר רודל אנ לאש יכ 8

 עדנ אלו ונחנא לומת יכ 9
 דל הרמאי .ךורו שכה אלה 10

 הצב אלב אמג האגיה 11
 ףטקי אל ובאב ונדע 12

 לא יחכש לכ תוחרא ןכ 3
 ולסכ טוקי רשא 14
 דמעי אלו ותיב לע ןעשי 5
 שמש ינפל אוה בטר 16

 וכבסי וישרש לג לע 7
 ומוקממ ונעלבי סא 18

 וכרד שושמ אוה ןה 9

 זכת סאמ אל לא ןה 20

 ךיפ קוחש הלמי דע 21

 תשב ושבלי ךיאנש 22

 ₪ ם 6

 192, 277: 279: 283, 288: קזותס 82 -- ואצוי 1ז, זזז) 27

 141, 144, 155, 168, 176, 180, 210,266, 270, 288. 206 17" ב

 איצוי 4. םכילימ 76, 14% -- ןילמ 224 -- םכ 7

 זז. האגיה --' 48. | אמוג 17: 34. 76: 89: 92, 99, 196;
 אלב -- ילב 18, 76, 91,185, 196, 224,240, 384: קז!תס 260: 6

 9 ולב קזנתס 198. הציב 7 19 248 ; (סעפ6 2

 אציב 196 -- קוס הניב . הנשי 1,2.3, 18.30,32,31, 2

:1 :139 ,125 ,110 ,102 ,101 ,4( ,93 ,2( ,80 ,67 

8 1 5% .172:175:176 ,164 1 

.277,279 ,4 271 ,7 ,250 ,242 ,240 ,27 ,228 ,226 ,22% ,201 

 283, 284, 286, 288 1, 280, 700, 659: םטתס 158. | ילב , 80 --

 אלב 4 -- קונמס ילכ 245. - י

 12. ונדוע 2: 3: 4: 30, 48, 76, 80, 80,ף,1ס00,1סו,:זז) 15

2 .166 ,157,164 ,155 :144,150 :137:139 ,125,110 

0 ,240 ,248 ,245% ,240 ,237 ,25 :227 ,225 .176,188,101,196 
 252: 253: 259: 264, 270, 283, 284, 355 ; קתנתגס 82, 04 ; 10186 128 -

 -- ונדוע 58 32. | וביאב ספ, 196 -- שיאב 76. | אלו 24, 4

 שבי ז,17,18, 48,76, 80, 95: 120, 166,188,1ז, 223,224, 6
 227, 228, 235: 240, 248, 249, 253. 259 -- 10166 שביו 158 -- טק.

 14. 4. 12,143. לא -- (7) - - ינפלו ,6
 13. תחרא 30, 223, 245, 260 -- תוחרוא 48 -- תוחרא לכ 6.

 יחכוש 32 -- ינכש 7. ףנחכ 4.

 ז4. טקי 224 -- ונוק' קצונגס 5- וחטבמ -- ובכשמ +

 5. ילע 207. | ותיב --' 48. | דמעי אלו , 523. | אלו 1%--
 ו. 201. | דומעי 32,104: קוגמס 141. - קיזחהי 196 -- ןיוחי 4

 16. בוטר 1,309 9 7
 17. 2 166, 170, 172, 173, 19ז, 192, 190,207, 223,

,283 ,271 ,264 ,260 ,250 ,2% ,262 ,240 ,217 ,228 ,227 ,22% 

 שמש -- מ קזווגס פ 286, 287, 288, 280, 6% -- קזוחוס בוטו 4.

 14 ותנג קזותוס ותגג ף%- ותקני 1, 4, 31, 34, 67, 80,

 130, 139: 144, 163, 166,178,192, 23%, 242, 2ף0, 261, 281, 4.

 17. לע -- דע צגס6טז 76. | לג , 157. | וישרש , 6 וכבוסי

 23; 76, 196, 24% -- ובבסי 4. יריבו 17 -- ןיב 9.
 18. םכאו 196. | וניעלבי 48 -- ב קתוומס ל 80. | ומקממ 19

9 ,,, ,100 ,80 ,67 ,48 ,34 :323 ,31 ,18 ,4 

 144: 155:157,164,168,172,17ב,170,178, 210, בפ, 242, 4%

 251: 254, 29: 264, 266, 277, 288 1, ךסס 1, + ה

1 0 3 

 ! ךיפ ירמא ריבכ חורו

 ! קדצ תועי ידש םכאו

 ! סכעשפ דיב זכחלשיו

 ! ןנחתת ידש לאו

 ךילע ריעי התע יכ

 : דאמ הגשי ךתירחאו

 "+ שכתובא רקחל ןנוכו
 : ץרא ילע ונימי לצ יכ

 : ךקדצ תונ זכלשו

 : םכילמ ואיצוי סכבלמו
 ! שכימ ילב וחא אגשי

 ! שבי ריצח לכ ינפלו

 : דבאת ףנח תוקתו

 ! וחטבמ שיבכע תיבו
 ! סכוקי אלו וב קיזחי
 ; אצת ותקני ותנג לעו
 הוו כ נב א תב

 : ךיתיאר אל וב שחכו

 ! וחמצי רחא רפעמו
 ! שכיערמ דיב קיזחי אלו

 ! העורת ךיתפשו

 : ונניא שכיעשר להאו

 צץ ג 1 ₪

 ילא 4, 80 -- ילע 4.

 םכירקבל -- םביעגרל 2. = םכיעגרלו 7
 18, 168,196, 198, 201, 245, 271 4. וננחכת קענממס 80.

 10. אל 1%-- לאל 3. | אל 27--אלו 17, 95, 157, 170, 259
 יניפרת 245 -- ונפרת 17 -- צו66ז ינפדת 9. ילעב <

 יקור 153: 2 196, 245 : קצנוס 4
 20. המא זס, רצו 17,220 49.70: 80:02: 052 99 4

.4 ;251 :240 ,245 ,210 ,224 ,223 ,207 ,189 2 .150,170 
 ינתמש המל , 240. | ינמשת < 14. = ילע -- ךילע 300, 683'ת --

 וילע 394. - אשמל + אשמל ילע 00. דג; 14.
 21. אשת -- אשת השעת ל. רבעתו 99, 224 -- ר*' , 6.
 רפעב 6. בכשא , 223. | 'נתרהישו יניניאו 76: 0.

.76 
 18. ונידקפתו 6.

 2. לילמת ז96.  דיבכ קזוזמס
 4. לאלה זס. | םכאו -- םכאו םכעו גז -- 1. 95 249 טוס

 224. יחש 222 -- ירש 259.

 4. ןל -- יל קזותוס 158 -- ךל קוזזחס 4-
 6. בא =- יכ 6. רחשת , 4.

 ןנחתת , 2 -- 0ק.ז4-

 לא 2", לב. .ידש לאו
 ןנחתי קזותגס 201 -- ןנחתא 4

 6. ךילע - - יכ ,18.  התע קנס התא 4. | רועי 1379, 6

 220. ךילא 4 תונ תא 1

 7.:ךתישאר -- א ,18 -- ך ; 249. | רעצמ -- רצצמ 0.
 אנשי 2,117,189, 76: 80, 02:92, 9,117: 166,170, 188, 208 14

 260, 3553 קתעמס 95,158 --ה 0ק.28. 82,120--- אגסי 153, 245.
 דאמ , 80 -- 5 5.

 8. לאש יכ --לאשב 191. | אנ 364. .רדל
2 :221 168,175,185,191,192,207,210 2-7 

 242,252: 200 204 271, 277, 279: 283, 8 5 659 0 קוס

 128 ) תטחס 130 -- דודל 44. ןושר 95: 259 -- ]ושאר 30, 2

 145, 147, 153,170, 178,196: 250, 659 'ק ; קזוותס 156,12%--ו,
 293 --יר [טק.עא 100.  ןנכו רקיחל 223 -- %

 שכתבא 17,18, 49, 80, 82, 5,111, ,,,,

+ ,270 ,200 ,253 ,252 ,240 ,237 ,2935 ,223,271 ,210 ,207 

 9. למת 17,118, 70 ד

 . 10. אולח 48. | ךרוי 119, 248, 252 -- ךורי 283 --- ךודוי קזווחס
 90,245.  ורמאיו 80,995, 145, 166, 196, 2233, 245,248, 4

 ךל ,196. | םבבילמו 245 -- ב ; 30. | ואצי 34 - ואיצי 25,



4% 

 : רמאיו בויא ןעיו
 ןכ יכ יתעד' זםכנמ

 ומע בירל ץפחי שא

 חכ ץימאו בבל שכח
 ועדי אלו שכירה קיתעמה
 המוקממ ץרא זיגרמה
 חרזי אלו סרחל רמאה
 סס ר 5 ₪ % א א 0% א 0% % ודבל זכימש הטנ

 לסכ שע השע <

 רקח ןיא דע תולדג השע % 0
 הארא אלו ילע רבעי ןה % 1צ
 ונבישי ימ ףתחי ןה * 2

 ופא בישי אל הולא < 3
 וננעא יכנא יכ ףא < 4
 הנעא אל יתקדצ שא רשא * 5
 יננעי יתארק םא < 6

 ינפושי הרעשב רשא % 7

 יחור בשה יננת" אל < 8

 הנה ץימא חכל שא % )
 ינעישרי יפ קדצא שא % 20
 עדא אל ינא םת % 1
 יתרמא ןכ לע איה תחא % 2

 שכאתפ תימי טוש שא *< 3

 0 זן =.

 ! לא שע שונא קדצי המו
 : ףלא ינמ תחא וננעי אל
 ! שכלשיו וילא השקה ימ
 : ופאב שככפה רשא

 ! ןוצלפתי הידומעו
 ! שכתחי כיבכוכ דעבו
 :זכי יתמב לע 'ךרוהה
 ! ןמת ירדחו המיכו
 : רפסמ ןיא דע תואלפנו

 : ול ןיבא אלו ףלחיו
 ! השעת המ וילא רמאי ימ
 : בהר ירזע וחחש ותחת
 : ומע ירבד הרחבא

 : ןנחתא יטפשמל
 : ילוק ןיזאי יכ ןימאא אל

 ! שכנח יעצפ הברהו
 : שכיררממ ינעבשי יכ
 : ינדיעוי ימ טפשמל םכאו
 ; ינשקעיו ינא שת
 ! "חה סאמא ישפנ
 : הלכמ אוה עשרו שפת
 ! געלי כיקנ תפמל

 צץ 2 ת ₪ ים 0 0.

 12. ןה -- הז 76. | ףותחי 17. 32, 76, 95,120, 170, 185, 2

 224, 245,252 --  [טק.זגב זנו -- ףטהי 14%.  ימ 1%--ימו
7 ,101,117 ,99 :95 :93 ,92 ,80 ,76 ,12 ,30 ,17,18 

601 ,283,288 ,271 ,264 259 ,246 ,224 223 ,17% ,166 ,160 

 603: קתומס 110. - ינבישי 184.  ימ 27--- מו 32.70, 80, 7
 2%0 ; 1006 141. וןילא -- ול 76, 157: 248 -- , 

 12 הולא - ן בושי 40, 155, 22%, 228 : צנתס \

 24%. ויתחת ז,30, 12,48,76, 80, 02. 91+ 1
250 ,248 ,220 ,228 ,224 .196 ,192 :175 :173 ,164,166 ,158 

 271 4. 254, 659'ק. )החש 1:90. | ירחע 32,
 14. וננעא -- ונינא 76. | ירבד , 6.

 16. ירשא 207. | םבא -- םכע 118. אלו 4. הנעא -- ה

 92.  יטפושמל 32, 34, 196, 300 -- ם 016 ש 48 -- ךיטפשמל 7

 16. ינינעו אלו יכא 9. ילוק תא .
 17. הרעשב -- ר . 237 --הרעסב 76,137: 245. נפשי 128 =

 קזותס ונפושי 4. יעשפ 7.

 18. ינינתי 17 -- קזוופס וננתי 48. | ינעבשי יכ -- יהברהו
 יכ , 145. -ינעבש 147 -- ינעיבשי 1, 2: 17: 33: 34: 48, 76. 80, 0

 5 97.10, זז, זזכ זק 119120 125 10 ו

,102,108 ,188 ,173,176,179 ,172 170 ,166 ,164 ,158 ,155 

 224,226, 215, 240, 245, 252. 2%2, 20, 204, 0 םםירורממ

.100 ,00.00 022 70:80:80 102 22302 20 0 080 20 ,1 

4 155,160 ,118,110,120,126,137,119,141,150 ,117 
 166, 170,172, 17ב, 176,188, 191, 196, 207, 223, 224,226, 6

6 ,284 ,271 ,260 ,2% ,253 ,249 ,248 ,24% ,240 ,211 ,228 ,227 

 601, 60, 659 : קונוס 3: 82, 94 -- םכימורממ 17, קגנתס

 19. ץימא --'. 32- | םבאו --ו ,170,196,207. יטפשמל 7:

 יכ \ 92.  ינדעי 527--ר , 18 --- נדע 22. 80, 1023. 231.2 23

 -- ינידעוי 259 --ינעידוי 53 48 --ינעידוי 76, 147, 245 ; קתותס גץ
 -- ינעדוי 4

 20. קידצא 48 -- קחצא 1

 ינשקעיו , 95-
 21. ינא םכת , 95. כת -- ןה 102 -- בא 4

 קזותוס 4. סאמא -- קחרא 4.

 21. טושי 196. | רומי 118,224. | םבואתפ 2,17, 30, 32,

,118,120,125,155,163,164,106 ,117 ,100 :95 :93 :92 ,82 

 246: 248, 249 259, 260 ; קזווס 4 תרפמל --ת,18--ס

 [טק.18 0, םכייקנ 1, 17, 18, 30, 14: 48, 76, 80, 82,

,11 0 110,120 ,101,102,111,117,118 :99 :95 

0 ,188,102,196 ,1 ,166,170,172 ,164 :155 :144,150,153 

248,240 ,245 ,240 ,237 ;235 ,211 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,221 
.4 ,650 ,1' 100 ,286 ,284 ,283 ,274 ,270 :250 ,253 ,252 ,251 

 24. היטפוש 17. 32: 34.99: 245.  םכאו 207.  אופיא 48:79

| 260 :253 ;249 ,248 ,237 ,188,196 ,172 .170 ;166 ,150,158 ,118 

 ונעישרי 95 -- ינעשרי

 אלו 1

 אלו :8,170,196. - ךיתאר 224 -- ךתיאר 7.
 19. 00. ,252. - וחמצי --) 92 -- והאצמי 76.

 20, ןה -- ןה וכרד שושמ אוה ןה 34. = אל -- אל ריבכ 71.
 שבת -- סנו 6. םכיעירמ 17: 34, 48: 709 -

 21. הלמי דע -- אלמי 153- דע 0ק.ז40 111.  האלמי 32-
 אלמי 1: 34: 76: 95: 99, 137: 164,170, 173, 196, 217, 240, 5
 260, 259, 0% 659 'א םכוקמב 'ה ; קוס 117,172, 356 -- ה טק.

 4(. 6- ךיפ קצופוס םכיפ זס.
 22. 0. , תשוב

 פו, 196 -- ךערי 5.

 וניניא 76 -- ונניאו 0

 2. 0 , םכנמא ,\ 95 -- םכנמאא 12% -- 06 םנמא
 248. - המו--המאמ 76 --ו . 248. לא 8 5

 2. 60. ,611.  ץופהי 32,34,80,166,170. אלו קוס
 וננע 191. ינמ 91 176 -- ינימ 6-

 4. בל 254. - ץמאו 32. - ימ (סעו6 למ זֶדָג -- מו
 םבלשויו 4.

 <. וערי אלו ,זז7- | ופאב -- ופאב שאב 6.
 6. שיגרמה קעגתס 223. - המקממ 18, 48,168 -- ה , 6.

 הידמעו 30, 1589: 224, - ןוצלפתי \

 7. רמואה 17: 30: 32: 34: 76, 95, 120, 12%, 163, 223, 226,
 262 -- קונחס ירמאה 3. תכרהל ז7.5 אל 4, 17, 1876, 207
 294- םביבככ 52 24% 2 99,111, 120, 263 -- םכיבכככ 4.

 םכותחי 17: 22: 33; 34, 48,100, 101,102, 17, ,

2 ,279 ,253 ,252 ;240 ,245% ,240 ,211 ,226 ,224 ,223 ,170,178 

 284,286, 659: קצותס 1.

 8. הטונ 22: 34, 49; 76: 95, 118, 166, 170, 173, 106, 210 2

 240, 245, 248, 249, 253; 260, 264, 271 0: קנס 4 ךרדו

,5,117,118 ,93 ,82 ,498,80 ,13 ,10 ,18 

4 ,281 ,271 ,204 ,240 ,216 ,220 :224 ,102 ,188 ,176 ,173 ,172 

 286, 659 --ךדרדו קוס 4 -- דודו קוס 17.  יתומב ;,

 וסו,137,160,163,173,175:191,196, 245, 271 4 -- אא יתמב

 90- םכי -- בע 277 תג. 4

 ף- השוע 32: 34, 76,170, ודב, 240,245.  שע 4
 ןומית 2 19, 10, 112 32: 33: 48 76 0% 92: 93: 95: 99, 100 0

1% , ,170 ,166 ,164 ,163 ,108 52 

2 ,271 ,270 ,250 ,2%3 ,2%1 ,250 ,249 ,240 ,211 ,228 ,227 ,226 
 9: 664; קתותוס 82,117,128,110,141 -- אמית 4

 10. השוע 32, 34, 76: 9: 170, 196, 24%. | תלדג ווק, 231-
 תולודג 17, 30, 12, 76: 89: 95: 99, 120, 166, 170, 188, 16,

 224,239, 245, 292, 253, 264, 271 4\ -- תלודג 80,168. | תואלפנ

 173,248; תטמס 16 -- תאלפנו 4.

 11. רובעי 32, 8, 170, 22, 266. | ילע , 82,224. | ףלחי ז,

 248 == ףולחיו 42, 76: 95; 99; 164, 170, 196; 239, 2455 2



1% 

 עשרה .דיב הנתנץהא 4

 ץר ינמ ולק ימו < 5

 הבא תוינא שע ופלח * 6
 יחיש החכשא ירמא שא < 7
 יתבצע לכ יתרגי < 8

 עשרא יכנא % 29
 גלש ומב יתצחרתה שא % 0
 ינלבטת תחשב זא % 1

 וננעא ינומכ שיא אל יכ < 2

 חיכומ ונינב שי אל < 3

 ומבש ילעמ רסי < 4
 שר 3 % ונאריא אלו הרבדא

 ייחב ישפנ הטקנ
 ינעישרת לא הולא לא רמא
 קשעת יכ ךל בוטה

 ךל רשב "יניעה

 ךימי שונא ימיכה
 ינועל שקבת יכ

 עשרא אל יכ ךתעד לע
 ינושעיו ינובצע ךידי
 ינתישע רמחכ יכ אנ רכז
 ינכיתת בלחכ אלה
 < ₪ 0 א רצ 5 ₪9 - % ינשיבלת רשבו רוע

 - יחיש ילע הבזעא

 ! ינביות המ לע ינעידוה
 - ךיפכ עיגי סאמת יכ

 ! הארת שונא תוארכ שמא
 : רבג ימיכ ךיתונש שכא

 ! שורדת יתאטחלו

 ! ליצמ ךדימ ןיאו
 ! ינעלבתו בבס דחי
 ; ינבישת רפע לאו
 : ינאיפקת הנבגכו
 ! ינככשת םכידיגו תומצעבו

0 
 - - -- הפכי היטפש ינפ

 ; הבוט ואר אל וחרב
 : לכא ילע שוטי רשנכ
 : הגילבאו ינפ הבזעא

 : ינקנת אל יכ יתעדי
 : עגיא '93ה הו המל
 : יפכהוב ב לתוכזהו

 : יתומלש ינובעתו

 ! טפשמב ודחי אובנ

 : ונינש לע ודי תשי

 : ינתעבת לא ותמאו

 : ידמע יכנא ןכ אל יכ

 : אוה יט ופא אל כא

 טי א

 ו : ישפנ רמב הרבדא

 : תעפוה שיעשה תצע לעו

 ה תי 61.0 א

 קוזוחס 95 -- אול 93. = ונניב 18, 20, 34, 90, 168, 2%2, 264 ---
 ענב פובוס ה וס מ ג קס ו

 120,127, 153, 7 12 196, 1985, 13 245 : קזותס 82 --

 תי. לע -- ןיב 0. וננש 166.

 34. ילעמ ,157: | וטבש 1,2.1:17,18.30,31 22 1%

' ,117,118 ,111 ,102 ,101 ,100 :99 ,94 ,93 :92 ,80 ,82 ,80 ,76 ,67 
 119,120,125,128,130,137,139: 141, 144,145,147, ל

2 .101 %, 180 ,176,178 ,175 ,172,173 ,171 ,170 ,158 

,1 ,282 ,24% ,240 :239 :237 :215 1% ,223,224 ,210 ,201 ,106 

.61 ,602 ,300 :295 :204 ,284 ,2834 ,266,270 ,260 :259 :254 

 ותמיאו 1, 2, 22 1 1 4

 1, ,ץ,,,,,2, 4

 25. ונארא 157,170 14 ידמע -- ךמע 4.

 1. הקמנ ₪ 196. השפנ זסז.  ילע --ילע רמב
 הרבדא -- החישא 150, 207 0- רפב 995

 2. רמוא 4: 12, 76, 92, 95/117,118, 106, 240, 24%, 249,
 254. לא 157."1. | הולא--ו,101,603. - לא
 ינעידה 18 --ינעדוה 9% --יניעידוה 4. ינברת 1

 2. ל זס.  קושעת 1.18.32, 0 100,

 173; 223: 224, 240, 2%2 -- םםכתא רוקחי זסז. סאמת \ | רב

 עיגי \ 89- | ךפכ 2, 17, 30, 22, 95, 101, 144, 164, 173, 261 ----

 ךאפב ּפּפ -- ךיפנכ 24% -- ךיפב 1 לעו -- עו טק. 4 8
 --וג1. | תעפוה \ 95,196 -- ו , 18 -- התעפוה -

 4. רשב -- רשב לכ גז. | ךל --רשב ךל 48. םכא , 117 =
 םכאו תארכ 24 הארת , %-

 5. שונא ימיכה , 235. | ימיכה 06 ימיבה 0. שונא צותוס
 ריבש 176. | םכא , 18% -- םבאו 17,118: תטתס 224 -- םכנאא 4

 ךיתנש 18, 80 4

 6. שורדת , ג -- ) .\ 1, 17. 18, 30 48, ל 7
.271 ,253 ,252 ,240 ,215 ,224 ,188,196 ,178 ,176 ,172,173 ,170 

/ 4 ,283 
 7. לע לוג 150. | ךתעד --ד ק.זגה 4,זז7. | ןיאו ,7-

 8. ךדי 34, 5- ינושעיו ינובצע < ינובצעיו ינושע 4.

 ינבצע 8. ינשעיו 0. יניעלבתו 4.
 9. רוכז 24%, קתותוס 48. | אנ , 14

 196, 240 5- ינתשע 4 :

 וחהיש 5.

 םוחכ 5%

 לאו ;, 7- רפעה זז.

 10. בלחכ , 237 -- ח גק.זג8 101,118. | ינכתת 150 1
 הניבגכו 1. 17,189, 40, 34, 48, 76, 80, 80, )2, 3, 100 0 7

2 250 ,245 ,235 ,226 ,224 ,207 ,106 ,173 ,172 ,170 ,166 ,163 

 259, 264, 271, 2833, 284, 286, 288 1. 280, ינאפפת 1

 11. רוע קוגחוס דוע 48. אא רשבו ךז. ינשבלת 87

 264, 270: 6 93 --אפיא 7 18,30, )2,111,110, 2217, 2

 271 8, 664 -- אופא 2, 3: 44 4 82, 94, 100, 101,120 2

2% ,207 ,178,102 ,168,176 ,104 5 1 
 226, 227, 235: 242, 266, 271, 283, 4001, 384, 664-- הופיא 3
 -- הפיא 76, 80. 95: 99: 1722 224, 245, 251, 250 -  'פוא קזנתוס

 82 -- אופלא 18% -- אופיא ופיא 191. | אוה ימ ,-
 2%. ומיו 224 -- 'מ' 223. | ץר ינמ קפס ץרימ 95. = ינימ

 196. ץר ₪ק.ז48 41. אלו 18, 196,02,117,18%, 2400
 484 601, 602, 60 : קנגו 130: םטמס 1 -- אול קזננתס 4.

 26. םבע . 147 -- ₪0ק.145 24% -- םכא תינא
 הביא 17: 30: 76: 80; 93: 94, 95, 100, 118, 1200 ,,,,7

13 ,24 ,248 ,246 ,227 ,220 2 ,201,224 ,172,188,191,196 

 60ָג- שמי זז -- טושי 48 -- ₪ (טק.48 144. | לכוא 7
 90, 90, 168,170 196. 2453 קצנתגס 1.

 27. ירמוא 196, 245 -- 'תרמא 2. יחיש --יחיש ירמ 4-

 29. יתרגי -- יתרגי חונאו חא יל 10 --יתרוגי 22, 5
 106, 237: 45. לב -- לע 14 יתובצע 32, 48, 67. 99,

59 219 ,224 ,192,196 ,175 ,164 .155 150 :145 :144 :139 ,125 
 249, 266 -- יתמצע 76- יקנת

 29. עשרא -- עשרא אל 101 -- אל עשרא 7.

 245. - ?גא -- א ,
 20. ימב 33. 92, 93: 100, 120, 147, 163, 164, 166, 173, 2

 196, 224, 240: 252, 250, 271 4, 284, 184, 659 'ק ; קנבס 12

 066 82 --) 02. 186 137 -- ימיב קס 90, 24% -- | קחמס ב
 48 -- ומכ עוססשטח 1 -- ימכ 4 יתכזהו 1, 17,

7% ,,,,, 1200 ,118 ,117 ,101 ,94 ,82 ,80 

--100 ,284,286 ,2%1,271 ,240 ,217 ,235 ,225 ,224 :227 ,195,188 

 יתוכיזהו 48, 76, 100, 196, 260 -- יתביזהו 173, 248, 264 --' +

 רבב 1: 4, 30: 33: 2 67, 42 94 99, 100 7 10

,251 ,261 ,242 ,240 ,237,230 ,210,235 :192 .191 ,176,18% 

 264, 266, 270, 277, 279. 300, 659 -- רוכב קנס 80,9%. | 'פכ

 -- י'פב 228 -- "7 ו

 41. ינלבטת 42.  ינבעתו :סס,ז20. | יתמלש זֶק,189, 6

1912 ,168,172,176 ,120,166 ,119 ,117 :95 :94 ;02 ,82 ,80 

 224, 235, 240, 249, 264, 271, 284, 659 --יתולמלש 4.
 .12. יכ ; 4- מכ ,,ח" +,

 176, 191, 192: 240, 251, 2 264, 271, 284 -- קונוס ונומכ 80 --

 219- ונינעא 6. אבנ 17,118, 10, 12, 34, 760 89,
0 ,23% ,211 ,224 ,2234 ,172 ,170 ,166 ,164 1% 

 245, 248,253. וידחי 12,76, 166, 170, 106, 224, 246, 4.

 טפשמל 34, 99 -- קזוס יטפשמב 3 -- ץזוחוס טפשמב 0.
 ָגָב. שי אל ;76. | אל --ול 17, 30,111, 12501700 180 תו

 המל -- המלו



 ל

 ידמע תישע דפחו כייח = % 2
 ךבבלב תנפצ הלאו * 3
 ינתרמשו יתאטה שא * 4
 יל יללא יתעשר שא * 5
 ינדוצת לחשכ האגו < 6

 ידבנ ךודע שחתה 5

 ינתאצוה .כחרמ המלו * 8
 היהא יתיה אל רשאכ *

 לדחי ימי טעמ אלה % 20
 בושא אלו ךלא שסרטב < 1

 לפא ומב התפע ץרא * 2

 א

 ! רמאיו יתמענה רפצ ןעיו 1
 הנעי אל םשכירבד ברה 2
 ושירחי שכיתמ ךידב 3
 יחקל ךז רמאתו 4
 רבד הולא ןתי ימ זםכלואו 5
 המכח תומלעת ךל דגיו 6
 אצמת הולא רקחה 7
 לעפת המ סכימש יהבג 8

 הדמ ץראמ הכרא 9
 ריגפיו ףלחי כא 10
 אוש יתמ עדי אוה יכ 11
 בבלי בובנ שיאו 12

 ןפ 4
 : יחור הרמש ךתדקפו
 : ךמע תאז יכ יתעדי
 ; ינקנת אל ינועמו
 -.  'שאר אשא אל יתקדצו

 ; יב אלפתת בשתו

 - - -  ?דמע השעכ ,בהתו
 : ינארת אל ןיעו עוגא

 ; לבוא רבקל ןטּבמ
 ! טעמ הגילבאו ינממ תישי

 : תומלצו ךשח ץרא לא
 = - -  םירדס אלו תומלצ

|08 

 : יינע הארו ןולק עבש

 : ימע אבצו תופילח

 ! לפא ומכ עפתו
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 ; קדצי םיתפש שיא שאו

 ! שסלכמ ןיאו געלתו
 ; ךיניעב יתייה רבו

 : ךמע ויתפש חתפיו
 הישותל שילפכ יכ

 : אצמת ידש תילכת דע שא

 ! עדת המ לואשמ הקמע

 שו בכ בלו

 ! ונבישי ימו ליהקיו

 : ןנובתי אלו ןוא אריו

 ! דלי םכדא ארפ ריעו

 :ךנעמ הולא ךל הש כ עו ו -

 טה א 1 ים 6 עז א

,. 93:95,101,120,12%,117,150,155,1%7,162,166 

 192,196, 210, 215: 245: 249; 252: 253, 259, 601, 602, 60ָב מ 6

 128 -- התכיע 4. וזמב -- אלו לפא 1", 80 -- לפוא

 17, 32, 76 173: 196: 245; 248, 28. | תומלצו 80. | אלו-- אלו
 לפות 76. עפותו 17, 18: 30, 32, 76, 80, 92, 95, 6 150 9

 166, 168, 170, קב, 188,106, 224, 231, 245, 248, 240 : זותס

 714 לפא 2%-- לפוא 17: 202 222 )2, 170 4.

 1. ןעי| 078- 1. רפוצ 17: 30: 32, 76, 80, 82, 93: 95:

170,176 ,161,164,168 ,157 ,144,150 ,117,119,120,125 

 207, 2252235, 245: 248, 252: 252: 259: 260, 271 4 ; קצנתוס 11.

 2. םוחחונ2- אלו 223.  הנעי ,18. - קדצי אל 4.
 4. ןיא 0. | .םכילכמ 1, 18." 0

99,100,101,111,117,118,120,12%,137 .94 :93 :92 

 166, 170,172,171: 175: 176, 178, 188, 101, 102, 106, 60 ל

,4 264,271 :259 ,253 ,252 ,24% .240 ,239 ,237 ,235 ,228 ,227 ,226 
 282, 659; 106 4 -- םכלבמ 4
 4. רמאתו -- תו 0. ע4. 4

 5. הולא -- ו , 100 4 הבה ומזג 7. יתפש זֶקָג.-
 6. תרמלעת 6, 117,120 -- תומולעת 17: 32; 76.93, 00 2

 125,137,170, 196, 224, 224, 225, 245, 253, 259 -- תמולעת 1%,

 168, םביילפכ 80. | הישותל (טק.ת86 246 -- א

 101,150, 15%, 207. | עדו-- ערו 128. | השי קמס השיל 34

 ךל 170,245.2%.  ךינועמ 16, 34, 196, 250 ; קזווס 18 ==
 ךאנועמ 125, 7-

 7. הולא -- ו ; 604. | םבא \ 92 -- םבאאו
 תרילכת ידש < 384. | ידש -- םבימש

 1001 6סתוו. 7 6: 8 חתפ ימו שיא לע רוגפי הנבי אלו סורה*י ןה 4.
 8. יהבוג 196, 271 8 -- ב קונותס נ סמ. | לואשמ הקמע לעפת ,

 2 לעפת -- ת 223. | הקומע 17, |92

 זוז, זז, ד10,120,137, 163,164, 1770,172,176. 245, 194

 לואשמ !0166 לואשב 1:1 -- ו ;, 5 4 המ 2.

 9. הכורא 7% 111,120,170, 240 5. ראב ו

 הדמ , 196 -- הדימ 45- ינימ 6.

 1:0. ףולחי 76, 100, 110, 170,196, 223, 24% -- ףילח*י 1.

 ריגסיו , 196 -- רגסיו 18, 40 --' 1" [טק.180 130. = להקיו 4

 -- וליהקיו 4. ימו -- ו ,6י וניבשי < 250.

 נז. יכ,198.  אוש--א טק.1ג5 94. ריו 92. | ןנבתי

 12. שיאו -- 1 . 24% -- םבאו 80. | בובנ -- בובל 76 -- בובנו
 אלו 7.

 11. 60. , 1: דרוגבה . 4- 0

 תומצעו 18, 76. 223 -- צ ;158. | םכיריג 170 -- םבידגו 171,
 ינכבושת 17: 34, 82; 92: 99: 159; 166, 176; 248: 259: 264, 266, 3

 -- ינככופת 1, 32, 48, 93 1,
 225, 226, 227,240, 245: 251, 1 4; קצומס 117 -- ינככסת 9
 100, 145, 188,192, 4 228, 384 --'נבבוסת 6, 4

 12. תישע , 76 -- התישע 235.  ךתדוקפו 322,
.24 2 :245 ,240 ,176 

 11. ךבבללב 0 -- ךיבבלב
 14. םבאו 245. = *איתאטח 144. | ינועמו שו 95. לא <
 1 7- יניקנת 48, 224 -- יתקנת 245 -- קונוס יקנת 0.
 1%. יתעשר -- םכועשר 4. ילילא 266. - *ל 76. אלו 6.

 האר 1. ינוע 485, 0.
 16. לחשב 76. | בושתו 1,4,17, 18, 30 32: 34: 48.76: 0 2
 מ, 100 166, 168, 170, 173, 106, 224, 217, 4
 215, 240, 252: 251, 260, 270, 271 4. אלפתתו 48 -- הלפתת

 20. יבא 4

 17. ךיריע 17.33.76.92. 100,120. | ידגנ ,ז63. - ךשעב 6

 -- ךסעכ 1,4, 80 89, ,ָ,,7 1

,34 1 ,2% ,20 ,245 ,240 ,227 220 2% ,224 1% 122 
 400, 603 : ץוונהס 168: (סה6 82. | תפילח 150,192 --

 יןכע , 7 =-ירמע 301900259 בע 1-- מע 07

 19. המל 2,17 --אל המלו 196. ינתאצה 575
 175: 235: 270: 277: 298 17, 400 '1, 659 -- ת , 80 -- 1. 237 -
 ינתאצוה רומא 12 --) [0ק.140 128. - עונא -- עדנא 145 --א

 נק. 146. 0. יניארת 17,196, 24% -- הארת
 19. רשאכ 1ף1. אל יתייה < 1,170. אל ; 245.  היהא , 7
 --היחא קזפס ףְפ. לבוא רבקל ןטבמ --רוע ואר אל םביללועב 34-
 ' 20. לדחו 12, 76, 93, 109 7 2
 1ף6, 200, 206, 220, 227, 231, 250, 254, 250, 270, 271 2. גז
:505 :474 .454 ,446 :437 ,431 ,428 ,422 .418 .407 :405 :379 355 
 519: 523: 540: 562: 565: 586, 588, 591, 598, 612, 638, 659'ק

 קונוהס 95: 179 2 180, 200, 221, 300, 510 ; 10116 471,
 690 ; תטתס 7 --! 128, 207: 499: 494: 495. | תרישי ---
 תיש 153 -- זררישו 2 76: 93, 99, 100, 118, 7, 7
29 ,3789 :395 :270 :250 ,20 ,231 ,227 ,206 16 22 :161,173 

 אסד, 422. 428, 411: 454: 474: 489: 519, 523: 540, 502. 565.
 7 624 638, 642, 659 'ק : קתנתוס 5, 141, 170 2

 240, 245, 249: 309: 405: 530 3 10116 471 : תטתס 1 0 1%.
 הגילבאו קזנגגס הנילכאו 9-
 21. ךילא 23. ץרא ,

 22. תומלצ - - - ץרא ,

 ךשחו 20200.

 התפיע 1,18, 30, 32; 34: 76: 9
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 ףבל תוניכה התא כא
 והקיחרה ךדיב ןוא שא 14

 םכוממ ךינפ אשת זא יכ

0 3. 

 = = 1 ךיפכ וילא תשרפו
 : הלוע ךילהאב ןכשת לאו
 15 : ארית אלו קצמ תייהו

 : רכזת ורבע שכימכ חכשת למע התא יּכ 16

 : היהת רקבכ הפעת דלח םכוקי שכירהצמו 7
 ! בכשת חטבל תרפחו הוקת שי יכ תחטבו 18

 ; וכיבר ךינפ ולחו .דירחמ ןיאו תצברו 19

 ! שפנ חפמ שתוקתו < - | םשהנמ דבא סונמו הנילכת םכיעשר יניעו 20
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 : רמאיו בויא ןעיו 1

 ! המכח תומת סככמעו םשכע םשתא יּפ שםנמא % 2
 : הלא ומכ ץא ימ תאו | <. -  םפכמ !כנא לפנ אל עכפומכ בבל לג 54
 : ימת קידצ קוחש | < -  | והנעיו הולאל ארק היהא והערל קחש % 4
 ! לכה ,ידעהמק ,ןובנ ןנאש תותשעל זוב דיפל * | 5
 ; ודיב הולא איבה רשאל | - | - | לא יטגרמל תוחטבו שכידדשל כילהא וילש < | 6
 : ךל דגיו וכימשה ףועו ךרתו תומהב אנ לאש שלואו < ל
 : םכיה יגד ךל ורפסיו ךרתו ץראל חיש וא % 8

 ; תאז התשע קדוהי די יכ הלא לכב עדי אל 'מ <
 ! שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ ודיב רשא % נס
 !ול שעטי לכא ךחו .ןחבת ץילמ ןזא אלה % צ
 ; הנובת כימי ךראו המכח םכישישיב 5 2
 : הנובתו הצע ול הרובגו המכח ומע * 3
 ! חתפי אלו שיא לע רגסי הנבי אלו סורה ןה < 4
 !: ץרא וכפהיו שכחלשיו ושביו (כימב רצע ןה % זז
 : הגשמו גגש ול הישותו זע ומע %< 6

 רש יו 1 טו ים 0 ית 1 0 או

 -- (ס166 הותשעל 2.
 18,776, 922 ב. %

 6. םבילהוא 17,164,253-  םםידדושל 17.32 0 6%

 172,171,178: 223,240, 245,259,271,284,650: קצונתס 71.

 זרוחוטבו 32, 34, 48. 76. 95: 150, 166. 170, זִדָּב, 196, 237,
 253, 260 384: קנותס 117 ; סוס 82 -- תחטבו 80. | יזגרמל 0.

 הולא -- ו , :
 7. םבלאו 4 ךירותו 48 -= ךרותו 1, 9, 3, 17, 8

1% (141 ,137 ,12% ,100,117,118,110.120 :95:99 :93 ,80 ,80 

 ןוכנ \ 30. = ןוכנ ידעומל ןוכנ 157. = ידעמל

162, 164, 166, 170,172, 173,176. 2 196, 2101 224 

; 664 ,44 271 ,270 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,245 .240 ,235 :227 
 קזוגס דיביו

 7-10 ודיב - - (27 ) - - םבלואו , 6. ו

 8. ץראל -- ל 71 1 ךיהותו 43 =- ךֶקותו ד'2, 2, ז7

1109 7% 100 ,5( ;93 504 ;82 ,90 :14 :13 .12 :30 ,18 

:-*2355 ,224,231 ,106 ,170,188 ,163,166 .137 

 270 קונתס 141. יגד ; 34 -- יגדל
 9. ימ -- םםא 48. 7.120 --רי אל 80 -- דימ 19ז.  הוהי.

 178 -- הולא 224 תואזק. 228 תוגזק. 301 תו. 309, 476 וגז. 2,

 60ג -- אא לא 40%. - התשע -- התיה .
 10. 001. , 180. | לכ 2" טג06שז לב 4

 11. ןילמ --י , 266 -- ןילימ 150, 170, 196, 24% -- םבםילמ

 259: 384 -- עלמ (ס6 117. | ךיחו 18, 76, 59. 94,965,
,226 ,22% ,224 ,196 ,191 ,178 ,175,176 ,170 ,166 ,120,137 

 2239: 248, 260,.2%3 ; קזוחס 82 -- !סזו6 ךיכו ז: ז -- ןחבת לכא ךחו

 ךחו 150. -  לכוא 32,76, 196, 224, 24%. ול -- דל זנ7.
 12. םבישישיב ץזותוס םכישישמ 48 -- כ , 92 -- םבכיששויב 80--

 םכשישיב 259.  המכח קנותוס ומכח 4.  ךרואו 32, 48, 80, 240, 0.

 1 סת 187: .י הובפה הרובנו -- ג קזומוס כ ₪ ר

 66168 34. - הנובתו הצע ול | 207. | ול ,ז7- | הציע +
 הנובתו 02.18 82 -- הישותו 271 4, 288 -- הרובגנו

 14. ןה -- ךא 76. | םרהי 1,117, 18, 30, 33, 48, 76, 80,
,73,180 ,166,170 ,141,164 ,120,137 ,117,118 ,101 ,95 

266 ,259 ,253 ,24% ,240 ,215 ,211 ,227 ,226 ,22% ,224 ,196 

 284. 664. - רוגסי 34, 92, 12%, 223, 249, 21, 252 -- ר'גס*

 לע 18 6. אלו -- ן = 7
 ז6. רוצעי 17, זסס, 117, 120, 157, 170, 239, 245, 1.

 םכימב , 180 --- םםיממ 7. ושבייו 42,192 ; (סזז6 4

 םכהלשיוא 99 -- וחלשיו קזוגס 7. ץראל 7.
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 ף2) 166, 168,170, 251 -- התוניכה 24%:15%. = ךבל תא
 ךילא 263. ךפכ 1.2, 17: 2 800 89: 93: 99: 99 7579

 1 41, 144, 159, 164, 166, דב, 175, 178, 191,196, 207.

 270, 384 -- ך 0.14 7.

 14. םבאא וָגס. | והקחירה < 80. | ןכסת 80.  ךלהאב 2
 17,198, 20, 82, 93,101, 111,125, 1ך7,144,169,

 20ְל, 221,225, 226, 2%9.  הלווע 76 -- הלאוע 4.
 1%. אשת \ 84. ינסו קצומ 1,198, 40, 12: 33,

137,153 ,120,125 ,117,118 ,101 :95 :94 :80,992 ,82 

 ֶדָב.188,191,196, 224, 22%, 227,236, 249, 240, 245, 240: 3
 260, 264. 271, 283, 284, 286, 288, 601, 659 -- ךירצבמ 6.

 אלו ₪ לאו 6.
 16. חכשת -- חכשת רוכזת 196. | םכימכ -- כ טק. 4

 אורבע רוכזת 4, 12, 45, 76, 9, 100 5,

2 ,261,252 ,248 ,24% ,237 ,227 ,220 ,196 ,188 ,176 ,164 ,163 

4 ,200 

 17. םכירהצמ 48. הפועת 1, 17, 18, 12, 48, 82, )2,003

 נס 212155: 100,170 17 188 106) 224 220 232,240. ל

 קוגתס 5- רקבב 1. היחת 4.

 18. יכ (סתש יד 99.  התרפחו 196, 22ף -- פרחו "<" ,7-

 הטבל -- ח ,188. | ובכשת
 19. ןיאו קוגתוס ליצמכ ןיאו 7-

 ךינפמ 8.
 20. הנלכת 32: 99 5.

 וליחו 18, 221 ; קזוחסס 4.

 2. םכנמא -- יתעדי םכנמא 18. | םכעו
 4. יל -- ינא 170 -- ל קת. 8. 48 -- איה 6.

 ןמכ 76 -- ו \120. = לפונ 4, 18. 40, 42, 48, 80, 92, 05, 100
 168, 172, 196, 4 תאו -- ו . 245 -- )תאו קזנממס 4

 4 קוחש ג: 3, 4:17: 30: 32.33: 34, 48, 76, 80, 80, 92; 91: 4
0 ,224 ,11,106 ,188 ,172 ,170 ,150,166 :118,120 ,101 ,95 

 227, 211, 245, 252, 253, 260, 184; קצנתס 7

 והיערל 49, 6. ארוק 4, 17, 40, 32, 48, 76, 80, 9,

 119, ו 18%, 196, 231, 240, 245+4 2

 259: קזומס 4 -- אארק 4 הולאל -- ו , 100, 603 -- והערל

 קזומס 24% -- יהולאל 196. | והינעיו 18 -- ה טק. ג 2.
 קוחש -- ו , 17, 18, 94,102, 137, 150, 176, 237, 241, 266, 271 4

 -- קוחצ 5. |
 5. זוב קזגוגס דוב 80.  תתשעל 40, 271,283 -- תותישעל 70

 םבכומב
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 ללוש םכיצעו* ךילומ 17
 חתפ םשיכלמ רפומ 8

 ללוש םכינהכ ךילומ 9
 כינמאנל הפש ריסמ 20

 סכיבידנ לע זוב ךפוש

 ה 36 יוטה פאה א ב כ ו 1

 - א

 --ירש 259.  החיכוהו 32, 223 -- ח"כהו 4

 ץופחא 34, 170, 245, 249 -- קומזחס ץפחי 2
 4- ילואו 6. ילפוס 17, 32: 34, 7 196, 240,245, 5%

 249. - יאפור 42,196,249.- | ל'לא 2,3,18,30 3223 6
 92: 93, 99 100, ,,,, ול

( ,260 ,250 ,254 ,252 :245 ;240 ,219 ,196 ,192 ,176,191 ,173 
 271 4: קתמס 95, 2 שככלוכ 17.48, 6 384 -- םבלוב 245.

 5. שירחה - ןושרחת 1,2,18,117, 0 235%, 240 ----

 ישירחת 80. | םככל , 223 -- םבהל 102. המכה 76 -- כ קומט
 כ 4

 6. ועמשו 1. | אנ ,\ 80 -- תאז אנ 12%.  יתחכת 18. | תברו

 168, 170, 188 -- תובירו 2, 17, 30 2273 , 6

,245,248 ,242 ,240 ,237 ,207 ,192,196 ,173,176 ,171,172 
 250, 252, 23, 260, 300, 384 -- תובירו 58 99 -- 'תבירו 76 --

 תבירו 18, 80, )2, 191, 223, 664-

 7. ןורבדת 1% 17 394." ו ,הלבדתיהלו"יהלוע 49/05
 אלו 2,902, 111, 106, 108, 252, 28 4, 4.

 8. םבאא 110 -- א קס ל 0%, | ןוברת 1.
 9. רוקחי 17, 30, 32: 34; 82, 12%, 157, 170,196,223 7,

 239. | םבא -- םכאו 2, 30 -- 'כ 102, 147. | לתחב קזנתמס 5
 שונאב , 168 -- שנא 80 -- שונאכ 1%0 -- ב , 196. = וליתהת 8

 -- ולותהת 239 -- תת 2" קזותס ל 4.

 לא 7 4.

 ולו =

 10. חיכוה 76, 157. = חיכוי -- ו , 18, 266, 283 -- חכוי 6

 םכא ; 48.  רתפב -- ר ; 170. | ואשת 76 -- ןואשי .
 10,ז:. םנכתא --(6) -- םכא זז

 זז. ודחפו קצותוס ותחפו 0.

 220. םבבלע 9

 12. םככינורכז 30, 12, 34, 48, 76. ,,,7%

,'--2%3,259 ,245,240 ,196 ,170,172,176,178,188,191,192 

 102, 224 -- םככנורכז 89, 225 -- םככנירכז 228. | *בגל ,

 380-- 2.76 --*,153- | רמוח 76/95/,17,48 196. 50
 249, - םככיבגל 76 -- םכהיבג

 לופי 32. 344, 5, 12

 13. ישירחה קזווגס 80 -- ושירחה ותירכה זז. ונממ 8.

 רובעיו

 14. ירשב \ 76. = ינישב 2, 8, 76, זסס) זז,
 ושפנו 9. יפכב 6.

 1 ינילטקי 137. אל -- אול 228, 0166 0 -- ולא 48 -- ול

60% ,384 ,100 ,288 ,270 ,201 ,246 ,126,153 ,32,120 ,70 ,18 

 וס 5.
 ! ללוהי םכיטפשו

90 

 : שכהינתמב רוזא רסאיו

 ! ףלסי םינתיאו

 ! חקי םכינקז שכעטו

 : הפר סכיקיפא חיזמו

 ! תומלצ רואל אציו
 : שכחניו םשכיוגל חטש

 ; ךרד אל והתב זםכעתיו

0 

 : הל ןבתו ינוא העמש

 : סםככמ יכנא לפנ אל

 ! ץפחא לא לא חכוהו

 ! המכחל שככל יהתו

 : ובישקה יתפש תוברו

 ; וב ולתהת שונאב לתהכ שא

 : ןואשת
 ! שככילע לפי ודחפו

 : וככיבג רמח יבגל

 : יפכב סכישא ישפנו
 ! חיכוא וינפ לא יכרד ךא

 16. זוע 17, 18, 32, 48, 82, 101, 150,170, 106, 223, 231, 0
 240, 260, 284, 286 ; קנומס 141.  הישתו 2 5

 224 -- השותו תומוצעתו 76. | ול קזומס אל גל. | בגוש
%,, ,164 ,125 ,120 ,118 :117 ,99 :95 :82 ,76 ,22 

 106 210, 224, 211, 240, 248, 240, 251, 253, 259 ; קנזס 11 --

 הגוש 245 -- הגש 4.

 7 ךילמ 32.76. | םביצעי 89,164, 235, 248, 28. | ללוש 0
 , 224, 235, 240, 260 םביטפושו 17, 32, 24: 49, 02

 - דס, 117, 1:9, 20, 185,215, 2951,852, 5 ללי 7
 19. רפמ 168. | םביכלמ -- מ ₪45 12% --'. 95. חתפ
 196. | רופאה 2,18, 166, 170, 188, 196, 251, 4

 רזא 76, 860 םכהינתומב 117,
 1פ. ךלומ 32 -- ,  221. | ללוש --ו , 8,235,240. | םבינתאו
4 ,242 ,223,224 ,178 ,16 ,157 ,150 ,18,21.33:48,111,130 

 -- םכהינתיאו 3 -- םכהינתאו 191. | ףלסי -- קלסי 0.
 20. םםיניקז 7.

 21. ךפש 189, 1 11 5 דן 1 1000 ל,
 235, 270,283. ווב קוס וב 117.  םכיבדנ 48 -- םכיבידנ םכינקז
 80. | םכיקפא 18 -- םכ . 252-- טק. 14 4 אפר 8%

 וו, 20 קוגוהס 95, 117, 158 -- קנס אפיר

 22. תוקוזמע 1, 17, 18, 12, 48,76, 92:93:
 וו, 176, 180,191, 196, 221, 224,

 220, 227, 245, 249: 252 : קזותס 82,141 -- תקומע 80, 4.

 ינמ 1:96. | ךשוח 246,259. - אצוו 1, 1 8, 80,903, 100 7

 118,120, 170,172, 173, 196; 223; 24%, 25933 קזומס 1.
 23. חסוש 12, 48, 76, 95,100, 117, 196, 207, 223,240 2

 249, 2%3, 259, 260. | םביוגל 2"-- שכימואל 160 1418. 196, 0
 282, 1- ב הנ ו

 24. ישאיר 41 --ושאר 111. | םכעאא 11.  םכעתיו -- םכהל שי
 ;כעתיו בל 32.  והותב 17.32, 33, 48,76, 163 170 6
 223, 245, 249, 252, 260 -- והתכ 50. אל -- אל לע 4 -- אלו

16 

 2%. ךשוח 48, 245, 0-

 -- רובשכ

 ךשח ינמ תוקמע הלגמ 22
 טכדבאיו םכיוגל איגשמ 21

 ץראה םשע ישאר בל ריסמ 24-
 : רוכשכ םעתיו רוא אלו ךשח וששמי 25

 ינע התאר לכ ןה <

 ינא שג יתעדי שכתעדכ * 2
 רבדא ידש לא ינא שלוא % 3
 : שככלכ ללא יאפר רקש ילפט שכתא םשכלואו * | 4
 ןושירחת שרחה ןתי ימ < | 5
 יתחכות אנ ועמש < | 6
 : הימר ורבדת ולו הלוע ורבדת לאלה < 7
 : ןובירת לאל כא ןואשת ענפה % 8

 וככתא רקחי יכ בוטה +
 זכינפ רתסב כא זככתא חיכו חכוה 5 0
 שכתא תעבת ותאש אלה % גז
 רפא ילשמ םככינרכז * 2
 : המ ילע רבעיו ינא הרבדאו ינממ ושיחה + ג
 ינשב ירשב אשא המ לע % 4
 לחיא אל ינלטקי ןה % 6

 ד הג תה ₪ 25 10 אפ.

-51 :249 
 3. םכלואו 166, 225 -- םכלואא 100. | ינא , 190,101. | ידש

 רכשכ 36, 80 -- רוכישכ 1,117,249

 ןה ,157. לכ --לא 223.  התאר -- התאר הלא
 166, 196. 240, 252, 60 < 10186 224 -- תוגזק. קעפחוו 1 הלא

 ינע 240. = ןיבתו 44 -- (0ז86 ןכתו 4: הל קזווחס יל

 2. םבכתעדב 150 -- םככתעדכ יכנא לפונ 89. | יתעדי ןכ גג.
 אל -- אל יכ 32. = לפונ 42; 48, 76, 89, 92, 95: 168,173:196, 5



11. 

 העושיל יל אוה שכג
 יתלמ עומש ועמש

 טפשמ יתכרע אנ הנה
 ידמע בירי אוה ימ

 ידמע שעת לא סניתש ךא

 קחרה ילעמ ךפכ

 : הנעא יכנאו ארקו

 % < % < % >> 0% %%)%א) %)ְ %

 צי וב

 ןספ א

 : אובי ףנח וינפל אל יכ
 ! שככינזאב יתוחאו
 ! קדצא ינא יכ יתעדי
 ! עוגאו שירחא התע יכ
 ! רתסא אל ךינפמ זא
 ! ינתעבת לא ךתמיאו
 : ינבישהו רבדא וא

 : ינעידה יתאטחו יעשפ תואטחו תונוע יל המכ 21

 : ךל ביואל ינבשחתו ריתסת ךינפ המל 24
 ! ףדרת שבי שק תאו ץורעת ףדנ הלעה 2%
 ; ירוענ תונוע ינשירותו תוררמ ילע בתכת יכ 20
 ; הקחהת ילגר ישרש לע | - -   יתחרא לכ רומשתו ילגר דפב םכשתו 27

 ! שע ולבָא דנבכ הלבי בקרכ אוהו 28

 6 שו אז לג

 : זגר עבשו כימי רצק השא הול םדא 3% .ז
 ! דומעי אלו לצכ חרביו למיו אצי ץצכ * 2
 : ךמע טפשמב איבת יתאו ךינע תחקפ הז לע ףא * 3
 ! דחא אל אמטמ רוהט ןתי ימ % | 4

 : רבעי אלו תישע וקח - -  ךתא וישדח רפסמ וימי שיצורחח שא % | 5

 ! ומוי ריכשכ הצרי דע לדחיו וילעמ העש % | 6

 ! לדחת אל ותקנוו | - ףילחי דועו תרכי שא הוקת ץןעל שייכ ל
 : ועזג תומי רפעבו ושרש ץראב ןיק" שא % | 8

 : עטנ ומכ ריצק השעו חרפי שימ חירמ <
 : ויאו שכדא עוגיו שלחיו תומ רבגו < 0

 ! שביו ברחי רהנו שי ינמ םימ ןלזא < גז

 התה ז שמ זום ₪ דז סא

 249, 250, 252, 253: 259: 260, 264, 284, 650; 664. | לכ , 6.
 יתוחרוא 4; 12 -- 'תוחרא 12 3:31: 33: 34+, ,,,,

2049 0 ,253 ,245 ,242 ,211 ,102 ,188 ,185 ,162 :157 :145 :137 
 266, 270; 283, 284, 60593 קזנתמס לעו 1,76,188, 201.

 ישרש , 170. | ילגר 2"--', -
 28. אוה 4- בקר 4.

 ידגבכ גזז -- ודגבכ 71.

 הלבי , 32 -- הלכי םטמס 7.

 1. תשא 253. גור 17, 76,80, 150,168,223, 227, 246, 215

 2. אשי 2215 אל 45 106 יש רבעי 12 2/4, 1% 30: 33: 2

15 1 2,,,, :99 :95 :93 ,82 ,80 ,76 ,48 

,227 ,226 ,224 ,223 ,207 .192,196 ,178 ,16,166,172,173:175 

.4 ,4 271 2599 ,253 ,252 ,245 ,240 ,235 ,211 
 3. ףאו 191,248. | הז לע ;251.  התחקפ 196. ךינע 3, דפ
 -- ךניע 67, +, ,,,ץ,ץץץ,,0
 248, 254, 271, 286, 288 1, ךסס '1, 659 6% 2 ; םטמס 17 -- ךאניע

 2. יתואו 220 76 80 7 170,102,223, 240- איבת , 06 חה

 * 80... .ךמע -- ךתא 59-
 4. 00. 17. 208 תגסס ססת₪4 : ואשחב אמטנש אמטמ ןתי ימ

 ורצי רחא ךלהו 4.
 5. םכיצרה 18,141,155, 270 -- םביצירח 119. | וימי --ומי 4.

 רפסמו 18 -- רפסמ טפשמ 76. | וישדח -- וי (טק.186. גס --י

 1%. ךתא -- ךמע 34. = ויקה 1.18, 34, 76, )3, 100,118,

,250 ,253 ,245 ,230 ,237 ,228 ,196 ,191 ,12%,166,170,173 

 264, 266, 271 4, 659'ק ; קתומוס 82 -- ויקוה 147 -- וכח זז.

 התישע . רובעי 3, 32, 89, 120, 22%, 24% -- 712ע* 6.

 6. וילעמ -- ל קזנתס לל 80 --ו , 196.  לדחו 24%. | הצרי --
 הארי 71. וזכי 4

 7. סת. 384. | שי .157. | ץעל -- תעל 80. רוע 1ָפ6 --
 דעו 80, 89. - ףלהי 117,168, 176 -- (סת₪ קוילחי 1 ותקניו

2 1 (%,,1,,,, ,82,904 ,80 ,76 .67 0 

,2 240 ,23% ,210 ,207 ,178,191,192 ,170,175 ,163,168 :155 

 249, 259, 266, 270, 300 1. לדחת אל , 147. לדחת --אצת וס .
 8..ץראבא 12%. | ושרוש 48 -- ושרש 237. | רפעב וא 1.

 ועזג סזותס ועדנ 4

 9. חירמ --י , 6 הירפי 1.4, 17, 19, 10, 11, 48, 6

77%,,,, ,117,157 ,12 ,117 ,100 ,99 :95 92:93 

.20 4% :245 ,227 ,226 ,224 ,198 ,196 ,192 5% ,176 

 252, 23, 259, 260, 264 ; קזותס 2,82,04: !סזסס 1.

 10.:עביו 7 ויאו , 4. :

 לחייא 40, 76, 170, 223,

 עכרד 2,196. - לא -- לע 198 -- א (טק.ז48 2. | חיכא
 16. יל ,150, 184. אל-- אוה 24%. אבי 1,4,17,189 4

,117 ,100,111 ;9 :95 :93 :02 ,82 ,80 ,76 :48 :24 

51 2100 ,178,188 ,173 ,164,166 ,158 :155 :137 

-270 :259 :253 :245 
 17. ועמש -- ו , 166. | עומש 515 117 -- ו ,, 8%

 6%9 כ -- אלו

 82, 101,118, 126, 141, 172, 224,262: תטתמס 4 יתלימ 174

 76, 196: 245- יתוחאו פ18 201 -- םבככינזאו 1014 -

 18. יטפשמ 190 -- ךמע 18.  יכ ינא א 221.  'כ--'כ רצ .

 ינא ; 7-
 19. ידמע ;, 0. התע \ 9% -- התא 4 שרחא 4

 10, 20. ידמע - - ( 7 ) - - יכ 218 7.

 20. זא -- זא יכ 95- אל ,6
 21. ךתמאו 1, 4, 18. 31, 33. 34: 49 ,,,7

:0 :253 :242 210 ,201 ,178,191,108 ,168,176 1 

 260, 2887 -- או טק. 142 לא , 223 -- לאו 6.

 22. ינבשהו 18 -- ינובישהו 42 -- יניבשהו 4
 23. יל ,196. | תנוע 192 -- תונע 224. | תואטחו 515 224 --

 תאטחו 30, 48. 240, 252-- םביאסחו 252.  יתואטחו 1:7.  ינעידוה

7 .9 .82,(2,93.94 ,80 ,76 ,48 :34 ,33 :32 :12.17 
2 170 ,163,166 ,157 ,155 :144 139 ,120,12%,128,130,137 

 176,178, 191,192, 196, 207, 210, 221, 22%, 226, 227,228, 2גו,

,264 ,260 ,259 ,2%3 ,250 ,249 ,248 ,24% ,242 .240 :237 :235 

 271: 279, 281: 284, 286, 650, 664; קזנתוס 3,141 --'נעדה 6

 277,682 -- 'ינעדוה 30, 150 -- יעידוה 4

 24. רתסת 6. ינבשחת 4. ביאל 6.

 25. ץרעת 1, 3:17:30, 48, 80, 82, 80, 04,ף5, 117,120

240 ,235 .227 ,220 ,22% ,223 173,196 ,170 ,141,166 .137 

 253, 259, 260, 266, 270, 281 -- ףרעת 4. תאו -- 1 7-

 ףודרת 17. 10766 4

 26. בותכת 1,17: 32, 34: 95, ,,,,,, 21
 253, 260,264.  תררמ 2, 192, 226, 248 -- תורורמ 17, 32,

0 ,246 ,224 ,196 ,93:95:99:100,117.118,155,170,173,188 

 259, 200, 204, 279, 284, 286 -- תררורמ 30, 11, 223, 249, 2

 -- תדורמ 48 -- תודרמ !סצ6 158. | ינשירתו 168 --ינשרותו 7

 -- ינושירותו 4. תנוע 141, 192, 4

 27. רסב--ךסב 253.  רמשתו ז, 2, 4, 18, 40, 48, 76, 2

7% ,141,150 ,125,137 ,95,117.119 ,94 :93 ;80:92 

231,240 ,224 ,223 ,207 ,192 ,191 ,185 ,173:176 ,172 ,170 



 זכוקי אלו בכש שיאו

 2+ ן .אזטצי
 : סכתנשמ ורעי אלו | - וציק' אל שםכימש יתלב דע % 2
 ; ינרכזתו קח יל תישה = - ךפא בוש דע ינריתפת יננפצת לואשב ןתי ימ * 3
 : יתפילח אוב דע --- 0 - | לחיא !אבצ ימי לכ היחיה רבג תו שא % 4
 : ףסכת ךידי השעמל ךנעא יכנאו ארקת * 5

 ; יתאטח לע רומשת אל רופסת ידעצ התע יכ % 6
 : ינוע לע לפטתו יעשפ רורצב שתח * 7
 ! ומוקממ קתעי רוצו לובי לפונ רה םשלואו + 8
 : תדבאה שונא תוקתו | --  ץרא רפע היחיפס ףטשת זכימ וקחש שינבא * ₪
 : והחלשתו וינפ הנשמ ךלהיו חצנל והפקתת % 90

 ! ומל ןיבי אלו ורעציו על אלו הינב ןרבכ' ' יא | כצ
 : לבאת וילע ושפנו באכי לע ורשב ךא < 2

 68 עא

 ! רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו ַז
 ! ונטב וכידק אלמיו חור תעד הנע' שככחה 2
 ! שכב ליעו' אל םילמו ןוכסי יאל רבדב .תכוה 3
 ! לא ינפל החיש ערגתו הארי רפת התא ףא 4
 ! שפימורע ןושל רחבתו ךיפ ךנוע ףלאי יכ 5

 : ךב ונעי ךיתפשו ינא אלו ךיפ ךעישרי 6
 ! תללוח תועבג ינפלו דלות שכדא ןושיארה 7
 : המכח ךילא ערגתו עמשת הולא דוסבה 8

 : אוה ונמע אלו ןיבת עדנ אלו תעדי המ 9
 ! טכימי ךיבאמ ריבכ ונב שישי סכג בש םג 10
 : ךמע טאל רבדו לא תומוחנת ךממ טעמה 11
 ; ךיניע ןומזרי המו ךבל ךחקי המ 12

 יי ה יח-ד = מיס יד יסייאיית ייפ

 11. במ 00.4 1. ינימ 6. | 157,172,178, 207, 242, 264, 288 1,

 12. יתלב - -- - שיאו , 160. שיא זוז.  בכש אל 4. אלו ז" 19. םםוקחש 6. ףטשת , 384 -- ףוטשת 32, 14, 170 ---
 קזווס אל 82. | םבוקי-- ו ;95.  דעא אל ,1,18--אלו ףותשת :סס -- ףסשת 48. | היחפס ספ -- החיפס 248. | רפע ,

 192 - ץראה 18 --ץראא ז92. - התרבאה 4.

 20. הפקתת 76 -- והפקתתו 245. ךולהיו 32, 34, 120 .
 והחלשיו 4.

 21. עדי--עדא 196. ורעצי 93:94:99 -- רעסיו זזז --ודעציו

 קזותס ןיבי קננתוס ןיבא 3 --< ןיכי ט160נז 1.

 22. ךא , - ורשב וילע < 18. = לבאת ₪16 לובת זס =
 ת טק, 84. 4.

 1. ינמתה 92;18, 155 -- נ טק,

 2 הנ חור , 80 -- יחור 1.

 2. אל רבדב 55 92. | רבדב -- ר קננמס ל 4 -- קזגנחס רבדכ
 80. - אלו 4 ןכסי 1, 17, 30, 48, 76, 82, 94. 95 5%
,253 ,246 ,240 ,215 ,226 ,223 ,196 ,171,188 ,166 :137 :125 

 םכילימו 100, 196, 245 -- ]ילמו 173 -- םכ (גק. 185 23. | לעוי 8
 --ל ,7-

 4. הארי -- הארי יטפשמ 2.
 5. יכ קזגומס 'מ 80. ףלא 6. ןושל - ו ;,

.4 271 ,264 ,260 ,2%3 ,240 ,224 ,02 ,20 

 6. ךעשרי 48. | ךיפ ,117. | ךתפשו אונעי 4

 7. סת , 201. | ןושיארה -- א \ 100, 591;342 -- , 0%
1,172 ,117 ,9 ,3 ,2( ,8 ,82 ,80 ,70 :24 :22 

6 108 ,191,106 ,188 ,176 171,173 ,166,170 ,160,163 ,158 

24% ,24% ;240 ,230 ,228 ,227 ,22% ,22 ,21 ,212 ,211 ,207 

,381 ,380 ,37% :358 :355 .320 ,111 ,300 ,288,401 ,284 ,259 
505% :497 :459 :475 :474 :471 :457 :454 :446 :437 ,431 :422 .407 

79 556 :573 ,565 ;562 :559 ,558 :532 ,531 :530 52% ,519 ,512 
0 ,6265 ,624 ,618 ,613 ,612 ,60 ,602 ,601 ,598 ;593 :590 .588 

 646, 659" ריתי ; קונוס 226 -- ! , 220 -- ןושאירה 7

 %74--ןושרה 603.  דלות,102.  תעבג :8. תללח 18,281--
 קזומס תללוה 4

 8. דופסכה 4.

 עמשת אצמת 1.

 9. המ 106 ימ 71. עדנ ,6-

 10. בש -- בס 1 -- םבש 6.

 זג. תמחנת 76, 137 -- תומחנת 2, 30, 48, 80, 93, 94,

2 ,242 ,240 ,21% 102,220 ,180 ,172 ,166 ,155 ,141 ,119,139 

 249, 253; 259, 260, 270 -- תמוחנת 188. | לאל ₪.
 12. 0סת., 92,167: | ךבל לס. המ)--המ ןא 2

 םכימרע 180

 עימשת גסס חולא -- המכח הולא 4.

 ןיכת 80, קענתגס

 170,224,228. - וצקי 18 -- אוציקי 125. | ורועי 1,4, 309 2
,118,127,158,166,173,175 :9 :92 .76 ,49 ,14 

 196, 224, 235, 240, 245: 259: + עמוס 94,223.  התנשמ 4
 13. ימ --י [גק.148 זגס- | לאשב 18,80,240,2%2.  ינניפצת
02 1 ,100 ,9 949 :02 :92 ,80 ,76 5% 322 ,30 ,1,17 

4 ,170 2 :155 1532 ,150 ,137,141 ,12% 

; 264 ,260 ,254 ,252 ,240 :245 ,240 :237 :235 :211 ,224 ,210 ,2077 
 קווומס 82 -- ינפצת 145 -- קוותוס ינצפצת 95 -- קנתוס ונניפצהת 7.

 ינריתפת , 95 -- ינרתסת 18,150.  םש 82. ךיפא 6

 תישת --* \ 32, 33 -- תושת 2233 ; תומס 198, 6 5 תק. תישת'ק,

 קודח 6 ינרינזתו 22 4

 14. היחיה קצות היחת 48 -- היחה 1ף0. = ימי , 17. | לחייא
 18, 0, 76, 117, 223 -- ל [הק.ז40 140. - דע קוותס דוע

 אב 1,430 31: 12: 33, 48, 76, 80, 82, 80: 3: 95: 90, 100,101
0 01 ,188 ,172 ,157,166 ,102,117,118,119,137,150 

+ ,281 ,271 ,264 ,260 ,250 ,2533 ,20 ,248 ,240 ,235 ,22% ,224 

 יתפלח 74.
 1%. הנעא 155,248 : קתמתס 80. | ךדי 17, 176; 248, 253,
 260. | ףוסכת 32, 14: 48, 80, 95, 100 7;

 106, 251, 2 3 קצוס

 16. ידעצ -- ידעפ 7. רפסת 1, 3,17,18, 10, 33, 48. 4

,144,150,155 ,137 ,120 ,118 ,117 ,100 ,99 ,5( ,82 ,80 

2530 ,24% ,240 ,227 ,226 2 ,224 ,101 ,188 ,176 :175 ,173 

 250,260, 484. אלו 1.76:92,94.05,170,196, 384: קזותס
 תטת6 224. | רומשת ,17 --! \ 1, 2, 4, 18, 10, 76,800 02 22

 91.94:99,100,101,102,זו:,117,118, 2 + 9

 1 410 144, 150, 155, 157, 162, 166 כ

,220,227 ,22% ,224 ,223 ,207,210 ,102 ,179,185,188,101 

.00.1 ,271 ,270 ,264 ,260 ,259 ,253 ,250 ,248,249 ,245 ,240 ,237 

24 

 17. םכותח 1, 22 17:30:32: 24, 48,776, 90,03,05, 100,דזזנ
2 ,9 ,163 :137,150 ,17,118,120: 

 220, 225, 220, 228, 245, 249, 262, 251, 250, 260 ; קזותס

 ררצב 30, 82 -- רורצכ 12%, ץ166טז 1.  לופטתו 2
4 ,100 

 18. לפפנ 16 101; 231, 235,

 271. - לבי 18,92, 05, 158, 166, 173, 2474 240, 5. ומקממ
150 42 + .130,127,119 ,8,99,111 ;80 :67 :33 ,1,11 



 יס  ם.א אצ 83

 י : ןילפ ךיפמ תאצוהו ךחור לא לא בישת יּפ 13
 | השאול ,קדצי כה הכוי יכ שונא המ 14
 ! ויניעב וכז אל םכימשו ןימא' אל ושדקב ןח 1 5
 ! הלוע טשכימכ התש שיא חלאנו בעתנ יכ ףא 16
 : הרפסאו יתיזח הזו יל עמש ךוחא ל
 ! כתובאמ ודחכ אלו ודיג: םכימכח רשא 18
 ! םבכותב רזורהע: אלו ץראה הנתנ שדבל םשהל 19
 : ץירעל ונפצנ סכינש רפסמו ללוחתמ אוה עשר ימי לכ 20
 ! ונאובי דדוש סכולשב וינזאב םכידחפ לוק 21

 : ברח ילא אוה ופצו ךשח ינמ בוש ןימאי אל 22

 [ ךשה פפו החוב .ןנכג (כ עהי היא שחלל אוה דדנ 23
 : רודיכל דיתע ךלמכ והפקתת הקוצמו רצ והתעבי 24

 : רבגתי ידש לאו ודי לא לא הטנ יכ 25
 ::הינמגמ "בג יבעב ראוצב וילא ץורי 26

 : לסב ילע המיפ שעיו ובלחב וינפ הסכ יכ 27
 ! שכילגל ודתעתה רשא 20.5 - ךמל הבשו אל .שטיתב תודחכנ סכירע ןוכשיו 2%

 | ; שכלנמ ץראל הטי אלו וליח זכוקי אל\ רשעי אל 29
 ! ויפ חורב רגפיו = - תבהלש שבית ותקנוי .ךשח ינמ רוסי אל 10
 ! ותרומת היהת אוש יכ העתנ ושב ןמאי לא 1
 : הננער אל ותפכו אלמת ומוי אלב 12
 : ותצנ תיזכ ךלשיו ורסב ןפגכ סמחי 3
 ! דחש ילהא הלכא שאו דומלג ףנח תדע יכ 4
 ! המרמ ןוכת ו םסנטבו ןוא דלג למע הרה 5

1 
 ; רמאיו בויא ןעיו

 תובר הלאכ יתעמש % 2
 חור ירבדל ץקה % 1

 ו

 ! סכלכ למע ימחנמ

 ; הנעת יכ ךצירמי המ וא

 ה בם[ ₪ 2 6.2 0

 -- דודנ 17.  םכהל 80. היאו 196. | על, 24% --קתוםס עדו
 3. יכ 147. יכ עדי, 245. | ןוכנ --ו, 259.284. - ךשוח 4
 24. והותעבי 322 2 24% 93, 100, 102, 0 17 16 22%. 3

 קזותתס 7- הקצמו 235, 240 -- וקוצמו קנומס 237 -- הקותמו

 224.  רדיבל 235, 240, 283 --' , 32 -- דודיכל 6 7

 25. ודי, ז,166. - לאו 1גז.  ילש<--- הניגנמ ידש

 26. ץרי 155.  וי'לע 17. | ראוצב ,33 --ו, 32,118. יבעב

 --'. 207. | יפב 12%. ויניגמ 1,18, 76, 80, 80, 120,137,170ע

 101, 196, 224, 245: 248, 249, 259 : קזנתס 71.

 27. יכ -- יכ ץורי 157. הפיכ 196.  ולבחב < 1. | המיפ שעיו
 -- חמיפע שיו 266. | ילע -- ,% לסכ -- ל קז!תוס ף 4

 28. ןכשיו 1, 418, 10, 48, 76, 80, 82, 93; 04,95,101,118,137)
6 ,225 ,4 ,188,196 ,173,176 ,170,172 ,166 ,164 ,163 ,100 

 231: 235: 279: 240: 245, 252,253, 250, 3% 659. | םכורע קזזתוס
 48. תדחכנ 18 --קמתגס תחחכנ 223.  םכיתבו 24%. אלו 2.

 םבילג 0.

 20. אל 1%. רישעי 89, 2. םכוקי -=- הברי 5.
 הטי , 158 -- אטי 280. | םבילנמ 14% -- םבכ , 7.

 40. ינמ 196. | ךשוה 137. | ותקני 4,ז7,19,31, 33,67,זזמ)

5 ,242 ,2337 ,235 ,228 ,207 ,192 ,176 ,158 ,150 ,144 ,128,139 

 270, 283, 288.1 --- ותקנויו 4 רוסיו -- רוקיו "-
 31. ןמאי \ 207 -- ]''כאי 1,222, 245, 240, - ושב -- אושב

5% :219 ,226 ,1,76,118,120,153,170,180,196,223 

 271 4, 283 4, 651, 659'א רסחה : קנגתס 4,130, 146, 201 -- אושב

 80,93,102 -- קתמס ר 95 -- אושכ 15%. | אוש יכ 51:
 היהי ותרמת 224.

 32- זכי 4. ותפיכו 6. \

 33. סומחי 32, 100, 118, 160, 223, 266, 283 -- סמחיו 11

 ורפיב 026 94 -- ורשב ז11, 2206, 24%, 263,260. | תצנ

 34. תדע ק.ז88 2. שאו -- טאו 196.  ילהא , 1%0 -- ילחאו
 245 -- ולחא דחוש 48, 24% -- דחשא 4

 35. דולי 100,196. 245. | ןוא קזותוס לוא 80 -- רקש 86.
 ןיבח 6. המרמ -- ר קזגוס ד

 2. למע -- למע לבה 7.
 3. המ וא -- הזכנו

 יכו 257 -י-יכא 1

 םככלוכ 48, 245, 4-
 המ -- יכ ךצרמ*י 94.

 ןוומרי ₪ 1, 40, 192 -- ז , 89 -- ר 6 ז

 13. בישת , 237 -- בושת 110, 249, 252. - לא 2"-- א קונוס

 ל 4.  ךהר 48. | תאצהו 18, 67, 80,99.102 7:

2 ,4 271 ,266 ,264 ,260 ,248 ,242 ,224 ,207 ,18% ,175 ,169 

 2877 200 17" ; (סז66 82 -- ךי\אצוהו 4- ןיילימ 196 -- ןילימ

 25 --- םבםילימ 170 -- םבילמ 2, 18, 70, 50, )4, 100, 207, 4

 200, 663 : קזנותס 200 ; םונתס 2.

 14. שונאא 12.  'כ שונא 55 4. הכוי -- הכזת

 5 הת סדק. 7 קיד" זקס ולי טגפ
 1: וישודקב 32, 14. 76. 92. 93: 95; 125, 166, 196 -- וושודקב

 246 -- ושודקב פִפ, 271: קחגוס :4ז -- ישודקב 89 -- וישדקב 5

 הכוכב 30 0 100 זז זק זה כ ז20 7, 100

 176,191, 192, 223, 235; 2%2, 271 4, 283, 284, 288,659 'ק, 664:

 קווחס 158, 154 -- !ושדקלפב אל 1%-- אלו 223. | ויניעב --

 ךיניע 6.

 16. ףא קתומס בא 221. כ 80. - התוש 30, 12, 1476: 2

 100, 1 2 152 16 222: 224, 245: 240, 2%2 -- היתוש 14

 בימב זזז, (ספסס 4

 17. ךוחא -- ) 10 4 הזו \ +5- רפסאו 4

 18. שבכתבאמ 17, 18. 2 7 76, 80, 82, 80, 92: 93. 95. 4

 ד, /ַש,,,,77 "ו-7

,271 ,270 ,264 ,260 ,2%3 ,22 ,248 ,240 :217 ,235 :231 ,224 

 דס ברל לו ראה 86. ככתב 8
 20. עשר .153.  אוה ,207.  ללהתמ 18,23% -- ללוחתמו 4

 ןנאפצנ 7. :

 21. =בידחפ == החדש 17, 184 21, 23, 198, 221, 2%

 293, 664 -- דרוש 245 -- דדיש 664. | ונאבי 20, 1, +,
14 ,164 

 22. ןמאי 245 -- ץימאי 207 -= ]ימאי בושי 200. = םוש , 147--

 ו ; 95 -- בושי 237. = ינימ 196. | ךשוח 48,246. 'ןפצו 4

 33: 34: 5% ל6) 80, ףֶפכ 100, 118, 137,120,12%, 153, 160 2

4 ,42 271 ,270 ,250 ,2%4 ,24% ,228 ,196 ,173,175:192 :172 

 400, 184, 601, 602, 603, 664 ; קזןתס 201,223 ; [0106 141---

 יופיצו 147. = ילא -- א [טק. 88 32 --', 1 -- לע 1.

 22. דדונ 2, 2: 1 22 4% 76 0 20 2 0% 990 9 1000

 גול,1ו8,137,141,163,166,168,170,ז76,101) 16 223, 7%

 231; 235ו 245) 248, 240, 250, 253, 2%9, 260, 283 | קזומס 4,2

 4 יכו

6 1 



 אי

22 210 ,201 ,200 ,198 ,196 ,101,192 ,188 ,179,185 ,178 

,271 ,270 ,206 ,200 ,250 ,254 :253 :245 :242 ,240 :219 :237 :235 

 279: 283, 284, 286, 288, 1'100, 601, 602, 603. | ץורי 4%

5 ,, ,100,101 ,76.95 ,48 ,33 ,12 ,10 

4 ,252 ,245 ;22% ,224 ,196 ,188 10 0 172 

 קתמס 2, 4 ילע --' . 4 רוביגכ 76, 117, 4

 15. יתללועו 1, 2, 17, 40, 32, 48, 76, 80, 80: 93: 95:
 101, 117, 118,110, 125, 137, 164, 160, 168, 170 1 ל

+245 ,217,.230 ,211 ,224 ,222 ,210 ,100 ,188,192 ,179 ,176 

 240: 2%2, 253, 270 : קזוממס 82.94, 1. רפעכבכ

 16. הורמרמח 48 -- ורמרמח 1, 32, 3, 76. 10 ,2

 152; 163,166, 102, 224,252, 659': קתותס 158,248.  יכב ינמ

 -- עמ פג. | ינמ -- ךשח ינמ 86 -- ינממ 196. | יכב ₪6 ימב
 95. ייפעפע 179. | תומ לצ 4

 17. לע אל < - יתליפתו 76, 196.
 18. לא --לע 221. - 'סכת --י טק. 146 2.

 19. התע םכג , 187. הנה 147 --1056 ןנה עז89.  שבימשב ,

 1%7:23%. - 'דהסו 76, 80, 100,117,239, 24%, 249: 300, 602, 14.

 םבימרמב 4, 21, 80, 111, 150, 157, 163, 168, 212, 2%0, 261, 4

 603 : קז1ממס 128 --' , 4

 20. יצלמ 10. - יעיר 76, 245 -- 'ערו 188 -= קזותס יעד 4

 לא --לאו 196 -- לא בע הולא -- ו ,. יניע --ישפנ 14.

 21. חב ןיבו 1, +7.

 22. יִכ , 80. = תונש -- תונש רפסמ 10 --- וימי תוגתק. 606.

 חרואו 80, 95, 166, 170, 179,196, 223, 248. | ךולהא 5
,164 

 ז, הלבוח 32: 24, 48,150,170,179: 24%. - וכעדנ 118,166
 תטתס 24% -- ומעזנ קנזס 0 יל נק. 4

 2 םכאו 18. | ָאְל 60. | םכילותח 3. 6
 ףְפ, 101,119, 120,125, 145,163, 164,170, 178,106, 2%

 240, 24%, 249, 249, 2%2, 250, + ידמע קזנגגס םכידמע 4

 םכתרמהבו 17,18, 40, 80, ,,1,+75 2 2249

 235, 240, 248 -- םבתדמהבו קזגתס 48---מ ,1.  ןלת--ולת ג.

 2. אנ ינברדע 145 -- יניברע 46 -- ינכרע 150, קנווס

 95. '5--מ (0ק.185 89. - ידיל הז 4
 4. םככבל +47 -- םבכל קוס 05. | אל ןכ , 80. = אל 2
 245. םבמהת 21, 67, 89, 111, 126, 1286, 7

7 ,264 260 ,2%4 ,242 ,240 ,219 ,228 ,207 ,102 ,178,185 ,168 

.5 1056 ; 664 :659 ,17 200 

 ויניעו 95- - ינב 5. םביעיר 240, קצנגס הנילכת

 %+ ןפפי
 : ישאר ומב םכילע העינאו  םילמב םכילע הריבחא | ישפנ תחת םכשפנ שי ול הרבדא םככ יכנא םג % | 4
 : ךשחי יתפש דינו יפ ומב שכצמאא % | 5
 ! ךלהי ינמ המ הלדחאו יבאכ ףשחי אל הרבדא שא % 6
 : יתדע לכ תומשה ינאלה התע ךא * .7
 ! הנעי ינפב ישחכ יב קיו היה דעל ינטמקתו % 8

 : יל ויניע שוטל ירצ = - = = וינשב ילע קרח ינממשיו ףרט ופא %
 :ןואלמתי ילע דחה" - < - "חל וכה הפרחב םשכהיפב ילע ורעפ * 10
 : ינטרי םפיעשר ידי לעו ליוע לא לא ינריגסי % גנ
 : חרטמל ול ינמיקיו = - ינצפצפיו יפרעב זחאו ינרפרפיו יתייה ולש * 2

 ; יתררמ ץראל ךפשי | -  למחי אלו יתוילכ חלפי .לבר ילע ובס" %
 ; רובגכ ילע ץרי ץרפ ינפ לע ץרפ ינצרפי % 14
 ! ינרק רפעב יתללעו ידלג ילע יתרפת קש % 5

 : תומלצ יפעפע לעו יכב ינמ הרמרמח ינפ % 6
 : הכז יתלפתו יפכב סמח אל לע .%' צל
 : יתקעזל זכוקמ יהי לאו ימד יפסכת לא ץרא * 8
 : שכימורמב ידהשו ידע זפימשב הנה התע שג % םֶס
 ! יניע הפלד הולא לא יער יצילמ % 0

 ! והערל םפדא ןבו ""הולא פע 'רבהל דב +

 : ךלהא בושא אל חראו ויתאי רפסמ תונש יכ % 2
 שנ

 : יל שכירבק וכעזנ ימי הלבה יתור <
 ; יניע ןלת םשכתורמהבו ידמע שילתה אל םא % 2
 : עקתי ידיל אוה ימ ךמע ינברע אנ המש % 3
 ; שכמורת אל ןכ לע לבשמ תנפצ םכבל כ 8

 רש ב זן 5-1 6 יי

 4. םכנ ,259.  'נא 1. שבב 80. | םככישפנ 12.  הרבחא 128, 137, 119: 141:144, 145,147, 150,155,158, 160 6
 117. | םבכילע 1% (סעופ שכהילע 117. = םככילע העינאו םבולמב
 22. < םבילימב 2, 48, 150,196, 245 -- ןילמב 2
 179,224: קמתמס 170. | הענאו 3 260 -- העיבאו 245, קזונגס

 80, | בבילע 2%--' , 18 -- םככל 224. | מכ
 ף. םבכצימאא 7: 18, 30, 89,3, 100,118, 155.157,

2 ,260 259 ,253 ,251 ,240 ,248 ,221 ,196 2 ,173,170 

 253 קצותס 9. יפומב 80, 158, רינו , 80 --*ל ,%

 3--ד 746. 4 ךושחי 32, 34, 100 14.
 6. םכא , 247. | אלו 80,179. | יביאכ 1, 150, 196, 245 --

 80. המ ,191 --'מ 384. ינמ 150,196.  ךולהי
-1 ,14 

 7. ךא --יכ 92. | התע -- התא 191. | ינאלה 58 245 ---
 ינואלה 17ף9. - תמשה 18,80, 82,120,172,188,215.240, 250 --

 תומישה 1, 76,100, 117,118,125,168,170,196, 248, 2

 תמישה ז-
 8. ינמטקתו ₪ 18, 40, 188, 191, 196 -- טקתו ינטמקתו 4.
 ושחב 188.  ינפב --ינבב 179 --ינפל 118 --וינפכ 58
 9. ףרט תפס יפרט 355. | רקח < 158. - לע 7%

 1 ינשב 34 -- וינישב 1, 2, 76, 117, 120, 125,179, 5-

 ירצ קממס ידצ 118. שטלי 2, 3: 4+4 ,,,,9
0% ,1689 + + 

2 ,248 240 ,217 ,211,235 ,224 ,210 ,172,173,178,188 

 252: 2532 260, 264, 266, 270, 271, 283, 300. | וינע 18--ינע 4

 "0,10. ילע ----- וינשב , 4.
 10. םבהיפ 76, 99, 153: 196, 245 : קוס 2:

 ילע 2%-- 'לע% 3.
 זז. יִנרגְסי 2. 18, 48, 259 =-- יניר'גסי 71+

 ליוע --י 190 - ליוא 5 יניטרי קזותס

 12. וילש 1,18, 10, 76, 160, 166, 170,170, 106, 24%, 249. 2

 260,664. | ינדפרפיו קמתוס 9%. | זחאו -- דחאו ( ד טק. 4. ) 4

 ינצפצפיו יפרעב זחאו ,7- ינצצפיו 235. 240 -- '1פצפיו 17 --

 יניצפצפיו 179 -- \  384. | ינקו 1, 18, 118, 283 -- 'נ'כקיו 2.

 רטמל 5מ. גת. 92. <
 33. ובוקי 100, 196: 245, 248. | וילע 179, )2
 2%3, 184: ץוגותס 139. ויבר קנווס םביבר 223.  יתילכ 5

 23% -- תוילב 111 -- ייתוילכ לֶפ- | לומחי 32,448, 100, 166 6
 221, 271 4,283 -- ילמחי 10% -- למחא 4 ךופשי 22 4

 166. - יתרירמ 117,196, 198, 245 : (סת 130 -- יתרדמ 6.
 14. ץרפ --ץ ומטג/- 3001.  ילע 384.  ינפ , 221 --

 ץרפ 1.2: 3, 4.17, 18. 30, 31, 32, 33, 34, 48, 67, 76, 80, 82,
57 ,117,118,119 ,102,111 ,101 ,100 ,99 ;95 :93:94 :92 

 ילע דחי ,7-

 לא



 זשכיער דיג קלחל
 זכימע לשמל ינגיצהו

 יניע שעכמ הכתו

 תאז לע סכירשי ומשי
 וכרד קידצ זחאיו

 אנ ואבו ובושת םשכלכ שכלאו

 וקתנ יתומז ורבע ימי

 .ומישי ויל הליל
 יתיב לואש הוקא שםא

 התא יבא יתארק תחשל % 4
 יתוקת ופא היאו *

 הגדרת לאש ידב " < 0

 ב
+ - 

6 

- 
 ער

1 

 ! רמאיו יחשה דדלב ןעיו

 ןילמל יצנק ןומישת הנא דע
 המהבכ ונבשחנ עודמ
 ופאב ושפנ ףרט
 ךעדי שכיעשר רוא כג
 ולהאב ךשח רוא
 ונוא ידעצ ורצי
 ןילגרב תשרב חלש יּכ
 זחפ בקעב זחאי

 צסכ  סס רצ ₪ ₪ ₪ ₪ =

 זי ₪.
 ! הנלכת ווינב יניעו

 ! היהא םכינפל תפתו
 ! לכ לצפ ירצה

 ! ררעתי ףנח לע יקנו
 : ץמא ףיסי םכידי רהטו
 ! סככח ססכב אצמא אלו

 ! יבבל ישרומ
 ! ךשח ינפמ בורק רוא
 ; יעוצי יתדפר ךשחב
 ! המרל יתחאו ימא

 : הנרושי ימ יתוקתו
 ! תחנ רפע לע דחי סא

6% 

 ! רבני: רהאו ןניבה

 : וככיניעב ונימטנ

 < - <  ץרא בועת ךנעמלה
 ! ושא ביבש הג'י אלו

 ! ךעדי וילע ורנו
 : ותצע והכילשתו
 ! ךלהתי הכבש לעו
 : םפימש לע קוחי

 : ומוקממ רוצ קתעיו

 הב | ₪ 62 10

 ישרמ 18, 80, 100,150

 12. ומושי םכויל 229. =. .רואל
 ַ:2,11. יתיב -- (6) - - רוא , 4.

 ה" לאש 99, 170, 224, 2439: ותיב קזותמס 15 יעצי 7

 14. תחשלו 153. יבא ,76.102. | התא , 237 -- המא 6.
 יתוחאו ז, 32: 67, 76; 89, 99, 100, 102, 7,810 150 9
9 ,21 ,225 ,191,106 ,175 ,172,173 ,164,168 :157 
 2%2, 266, 2774 286  קזוזמס 4. המירל 179, 196; 24% --המיר 26.

 15. 60. 34. | היא 191. | אופיא 1, 30 6

 0 166, 188,191,190, 7 248 ד פא 1 1
 180, 207, 223, 248, 240, 252) 251, 250, 260, 264 -- הפיא

 100, 163,172, 240; קונמס 18 -- אופא 17 4 192. 9

 229, 3843: קזומס 224 -- הפא 111,226 ; םטתס 4. יתוקתו ,

 17 הנדושי 48 -- -, 

 16. לואש 1, 2, 3, 17, 18, 30; 12, 33, 34, 49; 76. 1 9

170172 ,164,166 ,163 ,137,139 ,120 ,117,118 ,100 ,99 

2499 5 ,240 ,22% ,207,223 ,196 ,175,176,178,188,191,102 

 252נ 251,260: 264,271,254,286,300,6593 קזותס 82,04,14ז ;

 10706 128. | כא .166-- םכאו ז70 --[םק. 140 1. לע 5 ז7
 התחנ קצוס

 ךשה ,1.

 1. יחושה ז,17:18, 32, 14: 48, 76; 50, 93. 95, 90, 100, זסמ)
5 71, ,)166 ,164 ,164 ,137,158 ,125 ,111,117,118 

 178,188, זז,196, 224, 226,226, 227,228, 2 253, 260

 384 קצנוגס 2, 04, 144, 155 -- 'חשה איו 150 -- הושה

 2. אנא 12,250. | ןומישת , 384 --', 489,223. | הצנק 71.

 שבילימל 147, (סתו6 245 -- ןילימל 48,196 -- םבילמל 7, 0
 2:2 -- םםילמ 207. | רחא 223. | רבדת

 4. ובשחנ + המהבב 4. ונמסנ 18, 76, 237 -- 6

 ונומשטנ 5. םבהיניעב 40צ6 82 -- םככניעב

 4. ףרוס 32, 14: 48, 100, 118, 4 ויפאב (סזז6 1.

 ךנעמלה -- ךתקעצ ןעמלה 153 -- ה טק. 136 8. | בזעת , 76 =
 ן ק.1ג8 12%. | ץראה 5%. רוצ קתעיו < קתעי רוצו 1, %-

 רצ 32.  ומקממ 1, 4, 18, 11, 33, 67, 99 ,,,7

2 ;230 ,210 ,18% ,176,178 ,175 ,172 ,168 :157 :155 :144 :139 

 251, 24, 266, 1'288, סס 1; (סזו6 82 -- ומוקכ +
 ף- חיבי ביבס 1, 14, 80 - ושא םענ5 176 -- ושיא

 118, (סז₪ 80 -- ורשא ( ור (טק.זה(.) 48 -- וש (טק. 8%

 5%, 6. ךערי - - (8) - - אלו טז 1-

 6. ורנו , 4. ךאעדי 7.
 7. ונא 19.92, 1ס0,178,223. | והכלשתו 1
 8. חלוש 223, 5. וילגר 5, 170, 207 ; (סזזנשט 4

 9. קיזחי 18, 32, 92, 101, 12%, 170, 207,

1 ,95 ,94 .93 ,92 504 ,82 ,80 ,76 ,48 3% :33 30 :17 1040 
1,552 ,110,137 ,110,120,126 ,102,111,118 
 . 17, 158, 164, 71 176,178,179,180,188,ס0

237,209 ,211,215 ,227 ,220 ,22% ,224 :223 ,207 ,198 .196 ,12 
286 ,284 ,283 ,27 :271 ,270 ,204 0% ,253 ;252 ,242 

-44 10166 + 664 

 6. ינגצהו 17, 18, 46, 100, 2%34 560 -<ינגישהו 05. 207 -- ג קומו

 נ 158 --ינגציהו 4- לושמל 32. 34, 45 24% -- םבינפל

 לושמל 196. - תפותו 48,118,24%. - היהת 4.
 7. הביתו 6. םעכזמ 1,17: 18, 32:31: 14, 70: 80 100

,201 ,198 .106 ,173 ,172 ,166,170 ,160,164 1 

 227, 228) 245: 249! 250, 253, 200, 271, 288, 184: קצותוס 82 --

 ש טק. 18- - ירוציו 34; 48, 100, 118,120 02

 196, 245: 249 -- רמצו 76 -- ירוצו 95. | לצב 15%. | םכלוכ
 24: 48, 76: 163: 196, 227, 245 : קצנתתס

 8. ומישי 157 -- ומושי 34, 118,170, 196, 245, 184 ---מוצי 4.

 ףנח -- ןידע 224 זה. = ררועתי 1, 4, 40, 32, 14: 809 59
 נס, 1179118, 120:127: 144, 153, 164, 160,170, 172, 7%

240 ,211 ,227 ,226 ,226 ,224 ,223 ,210 ,190 188,192 

 248, 240: 251) 252, 250, 27033 ןועמס 4,119,141 : 1086 72

 -- דדועתי 100, קזותס 17 -- (טק.ע4. 1

 9. זחאי 245. | קידצ 015 117. | וכרד ,179. | רוהטו 6.
 ףיסוי 1, 2, 30, 32, 48, 76, 80,92,99, 4 "5

 191,196 223, 227,231, 237, 245, 248, 251, 251, 260, 664 ; קנווס

 141. ץמוא 1, 30 32, 48, 76, 80, 100, 168, 170, 176,179

 224. 235; 245: 248; 1843 קזומס 82 -- ץאמא 5-

 10. םכלואו 1 22 2: 172 40: 22: 3% 7% 99 92: 91: 94: 2

 ףְס, 100, זסז,1ו7,118, ד . 0

207 ,201 ,200 ,106 ,101 ,180,188 179 ,173 :172 (170 ,166,168 

271 ,270 ,260 ,260 ,250 ,2%2 ,20 ,246 ,240 ,211 ,224 ,210 

 601, 60ג; 664 קוווס 82,141. -  םכלכ , 286 -- םבלוכ 6
 80,196: 245 : ץקוותס 05,249 -- םככלכ 180,580 סע 242
 תםטתס 224. - ובשת 1,2: 3, 4, 17,18) 202 11, 67,776, 89:92, 2

 94: 99, 101, 111ו 119, 125, 128, 130,137, 7

4 239 ,226 ,210 ,207 ,192 ,172,175,176,178,179 ,158,164 

 254, 259; 200, 264, 266, 270, 271,270,288,4001.. ואובו ז 7,

 10 196, 245 -- ואבי 4, 102, 248, 21, 288, 300, 659 ; קזנתוס 3

 --אבי 241 --) 1" (0ק.ז86 2 -- אב 0%8. | אלו-- םבא 249--
 80. | םככב םבכה < 196.  םבהב כמה \ 222

 11. יתמז 2,18,31, 33, 67, 82, 92, 94, 95, 101,102 70

2 166,168,170 ,164 ,163 ,150,197 :144 :139 ,110,137 ,120 

:7 ,266 ,250 ,262 ,242 ,240 ,239 ,217 ,207 ,102 18% :176,179 

 288 '1', 200 '1, 384 -- 'תמכיז 48 -- .  118 -- טק. = 4

/% 



 אט.
 ולבח ץראב ןומט נס
 תוהלב והתעב ביבס 11
 ונא בער יהי 12
 ורוע ידב לכאי 13
 וחטבמ ולהאמ קתני 14
 ול ילבמ ולהאב ןוכשת 15
 ושבי וישרש תחתמ 16
 ץרא ינמ דבא ורכז 17

 ךשח לא רואמ והפדהי 18
 ומעב דּכנ אלו ול ןינ אל 9
 שכינרחא ומשנ ומוי לע 20

 לוע תונכשמ הלא ךא 21

 : רמאיו בוא ןעיו --

 ישפנ ןו'גת הנא דע

 ינומילכת טכימעפ רשע הז

 יתיגש שכנמא ףאו

 ולידגת ילע שסנמא שםא

 ינתוע הולא יכ ופא ועד

 הנעא אלו סמח קעצא ןה
 רובעא אלו רדג יחרא
 טישפה ילעמ ידובכ
 + % 0% א ₪ %)- % 0 ₪ סר 0 = ₪9 ךלאו ביבס ינצתי

 וו .
 : ביתנ ילע ותדכלמו
 : וילגרל והצפהו
 : ועלצל ןוכנ דיאו
 ! תומ רוכב וידב לכאי

 : תוהלב ךלמל והדיעצתו
 : תירפג והונ לע הרזי

 : וריצק למי לעממו
 ; ץוח ינפ לע ול שש אלו
 ! והדנ\ לבתִמו
 ! וירוגמב דירש ןיאו
 ; רעש וזחא םכינמדקו

 ! לא עדי אל םוקמ הזו
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 ! זכילמב יננואכדתו

 :יל ורכהת ושבת אל

 : יתגושמ ןילת יתא

 : יתפרח ילע וחיכותו
 : ףיקה ילע ודוצמו
 : טפשמ ןיאו עושא
 ! שכישי ךשח 'תוביתנ לעו

 : ישאר תרטע רפיו

 : יתוקת ץעכ עסיו

 לב כת ₪5 םפ

 2. ןויגות 2. 4, 30. 11, 32: 33: 34: 45, 76, 50: 92.93.94:
144,150 ,101,111,117,118,119,12%,110,117,139 ,100 

8%, ,176 ,173 ,172 ,170 ,168 ,166 ,164 ,162 ,57 1 

22 ,240 ,228,235 ,227 ,226 ,225 ,224 ,207 :201 ,196 ,192 ,11 

,001 ,284,286 ,28 ,271 ,264 ,260 250 :253 .252 250 :248 :245 
 284: 659, 664:  קנצנמס 4 ינאכדתו 80,137,

 168, 180,188,191, 224, 231, 235, 240 -- ינואכבתו 173 --- ד קתותס
 ת 118. | םבילימב 92, 150, 196, 24% -- ןיל'מב זס0 -- ןילמב 17,

 18,170, 179: 224: קונתס 125, 141 -- קנס וילמסב 4

 3. םבימעפ , 6. ינזמילכת 2, 18, 40, 48 80, סס, 6%

 170, 188, 101, 224, 215, 240 אלו 6 892

 95: 155: 157: 163, 166, 168: םטת6 224. שובה 2

 100, 117, 118, 150, 106, 210, 245, 248 -- , 5. ורכהת , 0.

 21% -- ורכחת 39, קזוופס 82 -- ורקהת 223 -- !רבחת 4

 יל -- ל 23 --יב 76,117: 222: קזותס

 4. ףא קמתמס 1:7.  יתוא 48. | יתנשמ 02, 150, 224,

 5. םכא --םכאו 180 -- ףא 18--ףאו 153. | ילע ולידגת < 1.
 וחכותו 189, 7. ילע 2%--' / 192 4

 5,6. ילע -- (6) - - יתפרח , 7.
 6. אופיא 76, 80,117,120, 137,150, 166,170, 221, 24%, 248 --

 אופא 1,133, 48, 164,180,1902, 384 ; קז!תס 20 ; (0ת66 82---ןפיא

 20, 170, 188, 101, 227, 240, 264, 271 4 -- ופיאא 12% -- הפיא

 32, 240 -- הפא 164 -- הביא וֶקָ- | הולא יכ -- הולאמ
 ינתויע 76 -. יתרצמו 18, 12, 80, 168, 191,

 7. קעוא 18,430, 92, 3, 130, 158,170, 176, 108,201,207 --צ

 טק,186 128 -- קדצא 2%). | תמח , 168. | וטפשמ 4.

 8. יחרוא 48. | רבעא 1,17, 30, 33, 48, 809 14%
 117, 150,158,170,זדג3, 178, 188, 191, 224, 226, 26, 20) 2459

 248, 253,259, 283.  לעו -- אלו 17.  יתביתנ 2, 1718, 0

 48, 67,76, 80. 92. 93:94: 95.117,118,ד10,125,הָבְק,גְס,ז48)
 155,158, 164,170.172,173,175, 178, זֶקֶפ,109, 20

 22, 224, 231, 235. 237, 240, 245, 248, 240, 2%2, 253, 254, 2ףף,
 260, 266, 270,271, 284,286. ךשוח 4 24%. | םםישי -- םכישא

 1 וכ בפ כיל

 9. ידובכ ,17 -- 1751020 ,170 ,159,168 ,117,141 :76.95 . 

 22. םושפה 71.

 10. ינצתו וקֶפ- | ךלאו ק.148 גגֶפ -- ךליאו 14 6 9

 עפיו -- יתוקת עסיו 04.

 נז. רחיו 55 158. ול -- ול ביואל 2 -- ו 10ק. 86. 0118 0.

 ןירצכ ,,. 2 -- וירצב 1,809 1.

 12. ואבי (טק.146. 100 --י, 17 -- ואובי 48, 117, 260, 4.

 וירדג 36.48. | ולופיו 96,245. | ונחיו -- ונחניו 384.  ולהאל 17.

 10. ןוממ -- ₪ קמוווס מ 05--ו , 9. ולכח 157.  ותדוכלמו
 176,800 18.125,137:245. .ביתנ --והתעבי ביתנ 0.

 וו יבובפ כ והותעב 32: 34: 76, 93: 95, 100 %
2 250 ,249 :245 ,225 ,106 ,191 ,180 ,170 ,166 14 

 קוגוחס 139 - עומס והיעב 48 --והתעיב 240. | והוציפהו 9
 100, 166, 170, 172; 225: 245 : 10116 237 -- והציפהו

11,178 ,101,102 ,94 ;93 ,92 ,80 ,67 ,48 4149 

2, ,141.44 :139 ,130,137 ,128 152 
29 ,227 ,226 ,210 ,207 ,196 2 .18 ,178 ,170 ,175 ,108 

271 ,270 ,264 ,260 2 252 ,250 ,249 ,248 ,242 ,240 

 288 6, ךסס 1 -- והוציפהו 55 95 -- והוצפהו 259. = > וילגרל ----
 תוהלב 4-

 12. יהיו ונוא ד ,-2 517. 20.3 20 225.49;

59 159 :127 ,126 ,120 ,118 7 102 101 100 99 :95 

 ו 166, 170, 172, 101,196, 22%, 226, 227, 228, 240 59

 252, 392 200, + דאו 48,117,

 11. לכאיו 170. ורע 18,164, 173,178,237 --סצש וררע 4

 לכאי ורוע ידב , 2. יודב <
 14. ולהאמאא 90. - והדעצתו 18, 31, 33: 34: 67 7

 11, 120,128, ו 7 163, 164, 168,170,175,
., ,2001 ,1 288 ,277 ,271 ,260 2 210 ,207 ,198 

 15. ןכשת 1. 18. 10, 76: 82: 89: 93: 94: 95 ,

0% 9 ,173,175 ,172 ,170 ,164,166 7 

2 ,264 ,200 ,25 ,253 ,252 ,249,249 5% :2409 :215 ,224 , 207 

 28 -- ןכשי 158. | ול ילבמ --ולילב 48 -- ולילבמ 155,192, 2
 400. ול --אל 147. | הרוי 17: 99, +, 16

 168,179, 224, 240: 245: והיונ 7. תירפוג

 16. ושביי 1. + קצותוס

 168 -- ושביו 5. ורצק 111, 71.
 :17. ורכט 191. ינימ 196. . ץרא ,130. | אלו -- ולו 2

 175: קזגמס 2. ול שכבש טק. ול , 4-

 18. והופדהי 32, 34:92: 95,117, 170, 210, 231, 245 ; קז1תוס

 ךשוח 137: 245- לבתמ 8. והודיני 34, 76, 120, 170, 24% --

 -והדיני 48, 93: 95: 118: 125: 158, 191: 237, 242, 248, 249 -- והודני

 32, 119,155, 173, 210 --* קזגנוס ל 0.
 19. ןינ קורוהס ןזנ 5 ןיאו . 155 -- אלו 4

 רירש -- רה ,7- וירבמב 1 20, 1172/1644. 170: 224, 27.

 20. םבינורזא 2, 32, 34, 76: 93; 117, 118,120 7%

 106, 210,245, 253: 271: 286, 659- | םבינומדקו 18, 322, 2

,196 ,192 ,191 ,170 ,106 ,125,163 ,120 ,117,118 ,95 .76 

+ ,4 271 ,249 .245 ,223 

 21. הלא -- הלא לא 17- ה . 1. | לוע 2



 ][ ס = 577 .1%
 ! וירצכ ול ינבשחיו ופא ילע רח'| % 1
 :ילהאל ביבס ונהיו - - -  םפפרד ילע ולסוו ןידודג ואב דחי %* 2
 ! ינממ.ורז ךא יעדיו קיחרה ילעמ יחא % 3
 : (כהיניעב יתייה ירכנ ינבשחת רזל יתהמאו יתיב ירג ! ינוחכש ועדומו בוהק ולהה < +
 : ול ןנחתא יפ ומב הנעי אלו יתארק ידבעל * 6
 ; ינטב ינבל יתונחו יתשאל הרז 'חור * 7
 : יב ורבדיו המוקא יב ופאמ שכילוע שג % 8
 ! יב וכפהנ יתבהא הזו ידוס יתמ לכ ינובעת * 9
 : ינש רועב הטלמתאו 'מצע הקבד ירשבבו ירועב < 0
 | יב העפנ/ הולא די .יפ יער שתא יננח יננה * 1
 : ועבשת אל ירשבמו לא ומכ ינפדרת המל < 2
 : וקחיו רפסב ןתי ימ ילמ ןובתכיו ופא ןהי ימ * 3
 ! ןופצחי רוצב דעל תרפעו לוב טעב * 4
 ! סכוקי רפע לע ןורחאו יח ילאג יתעדי ינאו * 5
 ! הולא הזחא ירשבמו תאז ופקנ ירוע רחאו *< 6
 | יקחב יתילכ ולכ = 3 ₪ 8 רואלו"ואל :יניעה יל הזחא ינא רשא * 7
 ! יב אצמנ רבד שרשו ול ףדרנ המ ורמאת יכ % 8
 : ןידש ןועדת ןעמל | - | < ברח תונוע המח יכ ברח ינפמ שככל ורוג 5  ?ֶס

 דץ ה ית זי. 6 יי 10, א ₪.

 תרפועו 76 12 5 100 147,158,170,2) 240,245, %0

 271 4, ףוז, 355: 407: 417: 477: 459: 497, 5- דעל --- דעלו
 95. .רוצב , 494 559 -- 1. 296 -- רוצכ 614. ,-.ןובצהי --- ועה*

 ןובצחי זננ - = ןובצחיו 18 -- ןובתכי 04

 25. ילאוג 1, 12: 14: 45, 93, 100, 117,120, 158,166, 106,
 לכל ו ןרקאו 50 םכוקי 0 כושי

 26. ירחאו 188, 618 ; קזנמס 21ז : תםתס 4 ירוע 206 -=

 ,168.  הולא הזחא ,48. | הולא -- הלא -
 6 27. הוחא - - הולא 0

 27. ינא רשא ; 48. | רשא , 170 -- טק. 7 119--ר 7.

 ינא . 494. יל -- הלא 01 6 -- יל הולא 606. | ואר יניעו

 224. יניע 2, 228, 249, 505,618 -- נע 250. | אר -- ר קס
 ל 173. ולכ \ 245, 593 -- םסמ קטם6₪ 65 ו 6666 278. | יתוילכ

:101 ;95 ,94 :93 :92 ,89 ,80 ,76 ,48 ,34 ;12 30 42 :2 ,1 
10 166 ,163 ,160 ,158 ,147 :137 ,125 ,120 

 1 16 לס 200 ד 2220 22 -- 25% 2260 227

,25 ,24 .251 ,252 ,251 ,250 ,240 ,248 ,246 245 ,240 ;230 ,229 
2 ,356 ,342 :311 ,230 ,311 ,409 ,401 ,284,286 ,283 ,279 ,271 

.457 ,454 :446 :437 :431 .428 :419 :417 ,407 :403 :399 :37% 
51 ,530 .528 :519 :505 :495 :494 :489 :454 :476 :475 :474 :471 
(% ,612,611 ,6011 ,606 ,602 ,598 ,590 :587 :565 :562 :540 :535 

 622; 647, 66433 קזנתס 82,128, 118, 132: 355: 358 020 דג --

 תוילב זסס -- יתלכ 444 -- יתוייליכ 497 -- 026 יתילכב 71.
 יקחב ,, 76 -- יקיחב 1, גב, 100, 1189, ,,,72

2202 ,20 ,212 ,210 ,206 10 ,200 ,196 12 ,173,179 

6 <331:332 :318 ,300 ,101 ,44 271 ,253 ,251 ,250 248 :245 

1 ,457 :454 :446 ,437 :431 :419 :418 ,407 ,403 :399 ,37% ,362 
,540 ;539 :531 :530 :519 :512 :505 :497 :494 :489 :476 :475 
 590, 606, 11... 7 0 + קז1תס 94, 1

 358, 404 -- וקחב 207. =
 ןורמאת 212,228, 0 28. יכו 528. - המ ורמאת ,7-

 ול . 497 -- לא 23% -- יל 6 א 380 -- רמאתו קזותוס 4.
 531. יב - -שרשו ,166. | שרושו 8, 76, 117, 137: 245, 1

 278.  וירבד 30. ' יב--וב 18, 10, 48,760, 9

42 ,212 ,206 ,201 ,108 (106 ,10 ,185,188 ,168,180 ,160 ,155 

,174 ,471 ,437 .415 ,403 .354 ,375 .300 294 .248 ,246 ,237 ,228 
,60 ,590 :589 :579 :573 ,552 ,535 :532 528 :494 :489 :476 
 603, 618, 625 ; קזותס 82,144,170, 23%, 355, 419: (סז 4

 249: 428, 525: 546 ; תטתס 150, 158, 201 -- 4. 22.

 29. ורג 18. ברח --יכ זוז. | המיח 168, 204,422 -- תמח

 :7ו, קעגתס 311 --, 378. תנוע 4,ז1פ,192, 198,231,206,

 256, 404. | ברח 2", 224. העדת 206 -- ; 6זז.  ןודש 4
,147 ,120,126 ,118 ,117 ,3( ,80 ,80 ,48 ,11 ,32 ,10 ,18 

4 ,8 271 ,270 ,250 ,252 ,231 ,227 ,220 ,219 ,170,192 ,163 

 411: 342: 378, 380, 384, 400, סב, 407, 418, 422, 44+ 1
 489: 494: 497: 505: 531, 565 91, 60ָּב, 681, 059 'ק : קותוס 82,
1% :355 :309 ,245 ,212 ,201 ,191,108 ,147,158 ,145 :95 :92 

 529, 590 ; [סז6 248,428 --' 196, 573 7 קזוומס ןורש 6

 6 א

 26,170, 196, 223: 384 -- וילהאל 1סס -- יל (טק.ז46
 13- קיחרה -- טישפה 34 -- קיחרה 30. | יעדויו 30 2 76%

 100, 117, 137: 196: 2455 5- ינמ 163 -- ונממ 4

 14. יברק 2,17,18,30% 82, 94, 90, 118,173,188, 191 5

 240 -- "בורק 227. = יעדוימו 32: 345 ו,

 240, 248,2%3, 260. ינחכש 5% 20: 76, 80, 82, 2,111,110

 1988, 224, 24% -- ינוחיבש 34 - יננחיבש 48 --' , 7.

 15. יתב 54, 80, 224 -- ותיב 14%. | יתוחמאו 32: 34, 76 0
 ף3,100,118, 137, 192,227: 245: 252, 250, 283, 284, 286, 66 --

 יתהמאו יתהמו 4.  ינבושחת 14% -- ינובשחת 1, 2, 17: 322 4%

7 .9 :95 :93 :92 :89 ,49.76 

+ ,180 ,1,176 ,172 ,166 ,159,164 

--- 184 ,283 ,271 ,264 :259 ,253 ,252 ,2%0 ,249 ,248 ,240 ,217 

 ינובשחי 5 ירכנו 1.

 16. אלו -- אלו יבא 2.
 יפומב 76, 14

 17. חור ףפ. ותשאל 95. | יתנחו 1. 2, 3, 4.17.18. 31) 2
,120,125 ,110 ,111,118 ,102 ,100 ,99 :95 :94 ;50 ;82 ,67 

2 .172,176 ,164,170 ,157,163 :144,155 :1239 :117 ,110 

 בס כוס 220,225. 220, 227,231 2300 200,0212, 282 204%

 270, 277, 279: 4סס'1.. < ינטב ינבל -- ינטבל 6.
 18. םביליוע -- םביליוא

 10. ינועבת ₪ 190 -- ו 18 -- לנבועית 4

 +8, 4. יב -- יל 18, קזנתס .
 20. ירעב 168 <-ידועב 80, קוס 48 --, 157.  הקבד 555 7.

 ימצע -- וימצע 76 -- ישפנ 18%. | רועב -- דועב 102, 147 ; קזז 8
 48. -יניש 18.93, 240, 245 -- 'נוש 117 ---יניש ינש

 21. יננח 1%<- ינונח 2,17: 32: 34, 7. 20 15: ל

 פס; 245,286. | 'ננח 27--- 'נונזד 217, 7

 176,180, 245:249, 356. | םבתא קתומס יתא 118. יער , 80--

 %עיר סמ זזל -+יעיר ז,76,150,245 --' קמעגס ל 4. ךי-- הוחי

 צנק. | הולא --יהלא צזק. | ב 7.
 22 פררה הו ל 452, 35. 34. 70, 59.08.

 14 15 10,170 נד2,דל2,189,100) 2070 20090 240 2

 259, 260; 270; 204, 29%, 356 ; קננתס 141 ן (076 82. אל < לא
 147 -- ול 54 עבשת 14.

 22. ימ 1% 80 --ימ רחאו 4 אופא 20, 48, 860. 7%

52 489 ,418 ,378 2400 ,24% ,224 ,223 ,188 ,180 ,170 .147,166 
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 ! רמאיו .יתמענה רפוצ ןעיו

 ! יב ישוח רובעבו
 ! יננעי יתניבמ חורו

 | ץרא ילע םכדא כיש ינמ
 ! עגר ידע ףנח תחמשו

 ! עיגי בעל ושארו

 ! ויא ורמאי ויאר
 : הליל ןויזחכ דדיו
 ! ומוקמ ונרושת דוע אלו

 ! ונוא הנבשת וידיו

 : בבשת רפע לע ומעו
 ! ונושל תחת הנדיחכ'

 ! וכח ךותב הנענמיו
 ! וברקב זכינתפ תרורמ
 ! לא ונשרי ונטבמ
 ! העפא ןושל והגרהת

 ! האמחו שבד ילחנ
 ; סלעי אלו ותרומת ליחכ
 : והנבי אלו לזג תיב
 : טלמי אל ודומחב

 : ובוט ליחי אל ןכ לע
 : ונאבת למע די לכ

 - --- - ופא ןורח וב חלשי
 ! השוחנ תשק והפלחת

 ; ומוחלב ומילע רטמיו
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 ! ול הממוקתמ ץראו ונוע וכימש ולגי 27
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 : לאמ ורמא תלחנו זכיהלאמ עשר שכדא קלח הז 29

4 
 ; רמא'| בויא ןעיו 1
 : וככיתמוחנת תאז יהתו יתלמ עומש ועמש % 2
 : גיעלת ירבד רחאו רבדא יכנאו ינואש % 3
 ! יחור רצקת אל עודמ שאו יחיש שדאל יכנאה < | 4
 : הפ לע די ומישו ומשהו ילא ונפ * 5
 ! תוצלפ ירשב זחאו יתלהבנו יתרכז שאו % 6
 : ליח ורבג ספג וקתע וחי שםיעשר עודמ * 7
 ! סכהיניעל ספהיאצאצו שכמע סכהינפל ןוכנ שערז < 8

 ! שכהילע הולא טבש אלו דחפמ םשולש שהיתב *
 : לכשת אלו ותרפ טלפת לעג אלו רבע ורוש * 10
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 : בגוע לוקל וחמשיו רונכו ףתב ואשי * 2
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 ! רמאיו ינמתה זפילא ןעיו 1
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 = -  ףושמי םפדא לכ וירחאו
 ! לעמ ראשנ שככיתבושתו
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 ! ומר יכ שיבכוכ שאר הארו
 : טופשי לפרע דעבה

 . ! ךלהתי זפימש גוחו
 : ןוא יתמ וכרד רשא
 : סכדופי קצוי רהנ

 : ומל ידש לעפי המו

 ינמ הקחר םכיעשר תצעו
 ! ומל געלי יקנו

 ! שא הלכא םכרתיו

 ! הבוט ךתאובת סשכהב
 : ךבבלב וירמא םכישו

 ! ךילהאמ הלוע קיחרת
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 ו

 ! ריפוא זכילחנ רוצבו
 : ךל תופעות ףסכו
 : ךינפ הולא לא אשתו
 ! כלשת ךירדנו

 : רוא הגנ ךיכרד לעו

 : עשוי כיניע חשו
 : ךיפכ רבב טלמנו
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 260, 264, 271 4 -- \תצעב 147 -- ש טק. 4 אלו - ו

 245 -- 157: | ףוטעי 32, 24, 100, 163, 166. 259. 5 הארי 2.

 10. יכ -- א\ה יכ וננחב 4

 גו. ורושאב 32,93, 100, 118, 221, 248,270, 184; קתומס 1
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 12. יתפש 176. אל 6) 89: 92: 93: 147, 180, 228. שימי

 נ7ס. | וקחמ 259, קמתס 245. | תנפצ 384. ייפ 20

. ,602 ,184 ,226 ,221 ,172 ,170 ,160,164 

 ג. רחאכ נסע 1. כ
 ישפנו 102, 198, 200 ; קזותס 1.

 תטתס

 14. םכלשי 144,191, 207,
 יזכע סזגתס 4.

 15. ינפמ 118. | להביִא זק, | ןנוּבתא , 76 -- ןנובתאו 248 -
 ו 172,283. | דחפאו --לחהאו 32 - ח 0.186 3. = ינממ 6
 16. ךרֶה -- ערַה 171. | יִבְבְל 8ָפ. | ינלהבה 18,30,2%0,7ז

 -- (סזוש ינליחבה 4.
 17. אל , 48 -- ןתי אל 4.

 ךשוח 48,

 ונבשי זסז, 7.

 התויא 76 1. שעתו 6

 יקוח 21%. | הנהבו קז1זוס 5.

 יתמצנ -- י , 17 -- יתרמצנ 7.
 לפוא 48, 80, 196, 245, 4

 1. ץודמ 55 95. | ידשמ --ידשמ ינפמ 4. אל , 40. | םבותע ,
 14 ועדיו , 226 --- ו'עדויו .1, 32 48, 76, 92, 170, 223 --

 ועדויו 30, 89, 93, 155, 12 16 2%3, 200 -- 'עדי)| 26 1%

 153,103, 192, 227, 228, 210, 245, 250, 271 44, 65 'ק ; קזנתתס 2,

 141,176 -- יעדיו 147,176, 198, 231,300. | אל 2% 24%. ומי



 אאזט 3

 ו ויכרד וריכה אל

 0 יי

 : ויתביתנב ובשי אלו תוא דהפב ץה המה 7

 : בנגכ יהי הלילבו - 0 - ןזיבאו ינע לטקי חצור כו רואל < 4
 ; זםישי שכינפ רתסו | - ןיע ינרושת .אל רמאל ףשנ הרמש ףאנ ןיעו * 5
 : רוא ועדי אל ב ומל ומתח שמוי תוהכ ךשהב רתח < .0

 ; תומלצ :תוהלב רויכי יכ תומלצ ומל רקב ודחי יכ < גל
 : שכימרכ ךרד הנפי אל = - ץראב טכתקלח ללקת שימ ינפ לע אוה לק * 8
 : ואטח לואש גלש ימימ ולזג שח םשג הצ % 9
 : הלוע ץעכ רבשתו | - 00-00 /- רכש אל דוע המר וקתמ שחר והחכשי < 0

 : ביטיי אל .הנמלאו רלפ ולי לק השר =
 : ןייחב ןימאי אלו םכוקי וחכב םיריבא ךשמו * 2

 ! כהיכרד לע והיניעו ןעשיו חטבל ול ןתי * 3
 : ולמי תלבש שארכו - - ןוצפקי לפכפ 'ופסהו וגניאו טעמי ךמר 5 4

 : יתלמ לאל 'שכשיו ינביזכי ימ ופא אל שאו < 5

 ו

 = + רמאיו יחשה דדלב ןעיו 1
 ! וימורמב שכולש תשע ומע דחפו לשמה 2

 : והרוא שוקי אל ימ לעו וידודגל רפסמ שיה 2
 !  השא דולי הכי המו לא םשכע שונא קדצי המו 4
 : ויניעב וכז 'אל פיבכוכו ליהאי אלו חרי דע ןה 5
 ! העלות פדא ןבו המר שונא יכ ףא 6

1 ₪ 
 : רמאיו בויא. ןעיו 1
 : זע אל עורז תעשוה חכ אלל תרזע המ 2
 : תעדוה ברל הישותו המכח אלל תצעי המ 3
 : ךממ האצי ימ תמשנו ץלמ תדוה ימיתא % 4

 : םכהינכשו שכימ תחתמ וללוח' .םכיאפרה = 5

 ל ג תז 85 610 א 4
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 150, | םבישיו 193,224. | לאל ; 93. | יתלימ

 1. יחשה רדלב -- בויא דדלב - ד 99.

 יחושה 1, 2: 4, 17, 18, 12, 48. 76, 80, 82.03: 94: 95: 90, 100,101
1 .170,176 ,166 ,164 15% 118,120 ,117 
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 271 8, 356 : קננמס +.

 2. השוע 1, 32, 76, 80, 118,126: 175, 24%, 2489,

 48, 67, 82,11ף, 137; 170 -

 4. וידדגל 168. אל , 207 --אלו 271 4.  והרא
 4. המ 76,223. םכע--לע 40.  הכזי ₪ ף -- הבזי עג06זוץ 5

 5. דע -- לע 17. | אל 1,2, 4, 80, 5, 99, ,

,4 ,260 ,23 ,245 :227 1 220 ,224 ,207 ,201 ,188 ,147 :137 
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 172, 24% - לחי 9. םבכיבככו 18, 30, 32, 76, 117, 224, 4%

 253; 260, 271 4 -- םכימשו גפ1- וכזא 14 ּ

 6. המר , 224--המיר 5, קנווס 245. | העילות 7

 120, 24% -- העילת 4

 וימרמב

 2, אולל 82. חב-- חח ₪גק.ז3 12%.  עשוה וא7,237 --התעשוה

 240. - אל -- אלל 18, 05, 248, 240, 384. 603 -- אלו 196. | וע
; 259 ,240 ,246 ,226 ,221 ,1006 ,173 ,166 ,126 ,120 ,82 ,34 ,1 

 זותגס 1

 3. אלל -- חכ אלל 224 -- ףכ אלל 188. | הישתהוו
,.144,155:137 ,128 ,120 ,111 ,4( ,80 :76 ;67 :33 

 לוס, 224, 24%, 253, 260 -- םבתורש 95 -- םכתוריש קנס 0
 =- םכ 02.18 100 -- | , 50,224. - ורהצ' 82. | וכרדי 147 -

 םכוכרד
 12. ריעמ , 85. | םכתמ 17,237 -- 'תמ 157. | הולא 7.

 םכשי 266. - הליפת
 13. המה 06 המח 48.  ידרומב 1, 2,17,18, 12, 4,

,221 ,210 ,106 22 108,170 ,150 ,144 ,139 

 249, 252: 253: 4 204, 206, 271 4, 184 -- ידרמכ 80, טנ66ע

 6. אלו --ו, 147,188.  ובושי ז0ס0. | ויתוביתנב 1, 3, 18,

 22, 76, 100, 155, 166, 196. 24%: 259 -- \יתובתנב 34-

 14. חצר 17.18, 30, 13: 82: 94: 95, ,,,,,, 9

2503 ,252 ,231 ,226 ,196 ,188,191 ,176 ,173 ,170 ,163,166 

 --צ (0ק.140 1.0 ונע לטקי קזננמס ינעל טקי 5. לוטקי 34, 4.

 יהי , 7. בגנכ קצנמס <

 15. ןיעו -- ע קנגתוס א 5. ףאונ 1, 12, 70, 80, 10070

 110,176, 224, 245, 252, 200, 264; [ס6 03. | ףשנ ,\ 240 --שנ

 2.145 245. | רמאל ,170. ינרשת 18 --ירושת קעווהס 5 --
 ונרושת 147, קזותס 245 -- ןנרושת 7.

 16. רתח ק.145 4--ר 0.145 965.  ךח 6.

 אלו 80,191.248. ועדי -- וארי 101 -- ואר 7.
 17. יכ 1%--אל 259.  וידחי 18, 12. 76, 153: 164, 245 ! קזנתוס

 םכיתב א 2.

 98 -ו ב - ומל , 6- תמלצ - - יב ,%.

 18. לוק 147. | ינפ לע --ינפל 1. | ללוקת 32. אלו 6
 11 ' 006 2: ךרד ,6%

 19. םכח \ 45 --םכוה 1, 170 18, 32, 34 80, 80 02, 03, 95: 002

4 1076 ; 246 ,223 ,158,166,188,102 ,150 ,11,120 ,102 

 ימימ , 170. | לואש --ו , 259. | ואטחי 76 -- ואטחא 4.
 20. והחכשי טק. 146. 130 -- ה , םכחר . 6.

 הזניר 76 245. אל - לב 210. "רוכוי* 12- ץעב א 1 17.

 21. העור 32, 14,12% -- האור 6:1. | ארקע 1%0. | אל 1%--

 אלו תטמס 224.

,054 ,245 

 22. אל 198. | ןימאי טק. 2%. 6. | וייחב ז17 -- + וויחב %-
 23. והעשיו 6. והניעו 48, 94 -- הניעו 30 -- היניעו 18 -- ה
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 24. ומר ,, 240 -- ומור 1, 4.18: 31: 33: 48, 67, 76, 80, 82,
5 ,227 ,207 ,196 ,175 :137:163 ,130 ,120 ,102,111 ,100,101 

 ביטי 117 -- בסי 18, 32, 34, 4%, 95, 102 74



 א

 ודגנ לואש סכורע
 והת לע ןופצ הטנ

 ויבעב םכימ ררצ

 הסכ ינפ זחאמ

 םשכימ ינפ לע גח קח

 ופפורי שכימש ידומע
 שכיה עגר וחכב

 הרפש שימש וחורב

 % < + 0% % 9 )+ % וכרד תוצק הלא ןה

 ס 4

 ו

 יטפשמ ריפה לא יח
 יב יתמשנ רוע לכ יב
 הלוע יתפש הנרבדת שא
 םשככתא קידצא שא יל הלילח
 הפרא אלו יתקזחה יתקדצב
 יביא עשרב יהי

 עצבי יכ ףנח תוקת המ יכ
 לא עמשי ותקעצה
 גנעתי ידש לע שא

 לא דיב שכתא הרוא

 שכתיזח שכלכ שתא ןה

> 

 לא שע עשר םשדא קלח הז 3

 ברח ומל וינב וברי םא 14
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 : ןודבאל תוסכ ןיאו
 ; המילב לע ץרא הלת
 : שםכתחת ןנע עקבנ אלו

 : וננע וילע זשרפ
 ! ךשה שפע רוא תילכת דע
 : ותרעגמ והמתיו
 ! בהר ץחמ ותנבותבו

 ! חרב שחנ ודי הללח
 - : ןנובתי ימ ותרובג םכערו - | וב עמשנ רבד ץמש המו

 [ : רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו ]
 : ישפנ רמה ידשו
 ! יפאב הולא חורו
 ! הימר הגהי שכא ינושלו

 : ינממ יתמת ריסא אל עוגא דע
 ; ימימ יבבל ףרחי אל
 : לועב יממוקתמו

 ! ושפנ הולא לשי יכ
 : הרצ וילע אובח יכ

 ! תע לכב הולא ארקי
 ! דחכא אל ידש םשכע רשא

 :רלבהה לבה "הז הפלה

 ! וחקי ידשמ םכיצירע תלחנו
 ! כחל ועבשי אל ויאצאצו
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 קוס 0.
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 10. קוח 196, 200 גה ₪96 קח זק. | םכימ -
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,5 ,178 ,166,171,172,176 ,163 ,150,158 ,147 
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 ותונבתבו 175, 225, 051 -- ותנוכתבו

 14. וחרב 82. | םבימש 56 95--(טק.ז45 15%.  הללוח 7,

,,, 109 .99 .94 :93 :89 ,76 ,48 ,32 ,40 
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 245 ; (סע 94; םטתס 157 -- !דירב 7.

 14. הלא -- ה . 384. | תצק 32. | ויכרד 1,18.30 13: 6



 ןסצ א. 0%
 : הנכבת אל ויתנמלאו
 ! שובלמ ןיכי רמחכו
 : קלחי יקנ ףסכו

 : רצנ השע הכסכו
 : ונניאו זחקפ וינָיע
 : הפוס וחבנג הליל
 : ומוקממ והרעשיו
 : חרב' חורב ודימ
 : ומוקממ וילע קרשיו
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 ורבקי תומב וידירש 15

 ףסכ רפעכ רבצי כא 16
 שבלי קידצו ןיכי 17
 ותיב שעכ הנב 18

 ףסאי אלו בכשי רישע 19

 תוהלב םכימכ והגישת 20
 ךליו שכידק והאשי 21

 לומחי אלו וילע ךלשיו 22
 ומיפב ומילע קפשי 23

 אצומ ףפבל שי יכ % 1 1 -
 חק' רפעמ לזב %-. 2

 ךשהל שו ץק.-< 3

 רג סעמ לחנ ץרפ < | 4
 םשכחל אצי הנממ ץרא 5
 הינבא ריפס םוקמ 6
 טיע ועדי אל ביתנ 7
 ץחש ינב והכירדה אל 8

 ודי חלש שימלחב

 עקב סכיראי תורוצב

 שבח תורהנ יכבמ

 .אצמת ןיאמ המכחהו

 \כ

 ; וקו בהזל כוקמו
 ! השוחנ קוצי ןבאו
 =. 5 לקוח אוח :תילכת לכלה
 ₪5 7 לגרש וחכשנה

 ! שא ומכ ךפהנ היתחתו
 יל יבהו ;תרפשה

 ! היא ןיע ותפזש אלו

 ; לחש וילע הדע אל
 ! שכירה שרשמ ךפה
 : רניע .התאר?רקיו לכו
 ! רוא אצי המלעתו

 ! הניב שכוקמ הז יאו

 ! תומלצו לפא ןבא

 ! וענ שונאמ ולד

 שב אד ₪ 2 0 א

,207 2 5% ,1 ,144 .139 ,137 ,130 ,119 
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.3 ,240 ,24% ,240 ,227 ,22% ,221 ,185 :173 ,120,106 ,95 82 

 13. דבא 1: 2נ 3: 42 18, 30, 31: 34, 45, 67, 80, 82, 80, 92
2 4 ,118,110,120,128,110,127 :7 :99 :95 949 

 זז 5 162, 166, 168, 170, 172, 176,178, 5, , 2

:253 ,242 ,240 ,237 ,215 ,231 ;227 ,224 :223 ,210 ,207 ,196 

 200, 200, 270, 271 -- ,7- ילע -- ילע אבת 5. אובת 1.

 17, 31, 33: 82 94, 100, 118,163. 172,171: 102, 250, 2703 קנווס

 1 ןינרא 117: 23: 46,70,80, 905, 1ת1,117,120 7

220 2 ,101,102 ,188 ,180 ,163,166,170 5% 

 245: 252, 253: 259, 271 4, 384: קוגזמס 04 -- ןונרא
 או..'פשיבליו זז: 245, | ל'עמכ ב; 6.

 1%. םםייניע 6. ותיק 7 םכילגרו -- ר עזותס ל +.
 16. בא-- ףא קוותס 3 -- ב [טק.145 89. | םכיניבאל 168, 5%

 200. ביחרו דק 1820700 025 005 כ 100,118, 120,127,

 170, 22 100, 224, 227, 228, 240, 245, 259 ; קענתס

 גל. וינישמו 93;76, 111, 5

 18. רמאו --ר טק,141. 144 -- מואו 32. | םכימי קעופס םבימל 4.

 19. זתתפ 27ז.  ילא--ילע 147,651.  ירצקב 4
 20. ידבכ 18, 5,168,170, 223 --' ת.ז 4 שדח -

 ילעמ 166 -- דח (טק.ז4. 41. - ידמע 0ק2.146 2 -- תישפה .

 תשקו 196. | ףלחת 4.
 21. וליחיו 48. | יתצעומל 80, 03, 139, 158, 172, 184..
 22. ונשי , 128--וגשי 264.  ומלעו 18. ףוטסת 5

 100,111,120, 1504 יתלימ 6.

 23. רטמב קצנומס 5. יל -- ל קזותתס
 24. םכהלא 4, 11, 67, 89, 92, 10233 ,,,,7
2604 ,210 ,254 ,253 ,251 ,249 ,223 ,210 ,207 ,185 ,168,172 

 266, 271: 277: 279, 284, 1'288', ךסס'1'-- םםהילע

 228,245: קוגומס 95. אל 1"--אלו 1.17.18, 12.34 4802
,,,, 95,100,117,120,12%,137,144,145,100,17 

:60 ,601 ,484 ,288 ,271 ,260 ,253 ,246 ,224 ,224 ,210 ,201 ,200 

 602 ; 06 82,1ג0ְ. | ונמאי 271 -- ונמא 259.  רוא 253, 4.
 ןנפ 76,100. | אל 17,"2 -- אלו 6.

,170 ,168 
 2%. שארכ קוומגס 224.  ןכשאו 1,2,17,18, 30, 14, 76, 80, 2,



 יננעיו חתפ ורתי יכ % זצ
 .ומוקי חחרפ ןימי לע *< 2

 יתביתנ ופסתנ < 3
 ויתאי םהר .ץרפכ* + 4

 תוהלב ילע ךפהה * 5
 ישפנ ךפתשת ילע התעו * 6

 ילעמ רקנ ימצע-הלל * גל
 ישובל שפחתי חכ ברב % 8

 רמחל ירתה * ₪)
 יננעת אלו ךילא עושא % 0
 יל רפאל ךפהת .%י ₪
 ינביכרת חור לא ינאשת % 2
 ינבישת תומ יתעדי יכ < 41
 די חלשי יעב אל ךא < 4

 זכו השקל יתיכב אל שא * 6
 ער אביו יתיוק בומ יכ + ₪

 ומד אלו וחתר יעמ * 27
 המח אלב יתכלה רדק < 8
 םכינתל יתייה חא % 2
 ילעמ רחש ירוע < 0
 ירנכ לבאל יהיו < 1

 יוס מ
 : וחלש ינפמ ןפרו

 ל - הש: חלש לבה

 - - - - וליעי יתיהל

 ! ולגלגתה האש תחת

 - יתבדנ חורכ ףדרת
 : ינע ימי ינוזחאי
 : ןובכשי אל יקרעו
 : ינרזאי יתנתב יפכ
 : רפאו רפעכ לשמתאו
 ; יב ןנבתתו יתרמע
 ; ינמטשת ךדי כצעב

 ! הושת ינגגמתו
 : יח לבל. דעומ (תיבג
 ! עוש ןהל ודיפב שא

 : ןויבאל ישפנ המגע

 ! לפא אביו רואל הלחיאו

 ! ינע ימי ינמדק

 ! עושא להקב יתמק

 ! הנעי תונבל ערו
 ! ברח ינמ הרח ימצעו

 ! שכיכב לוקל יבגעו

08 

 : שכדיא תוחרא ילע ולסיו

 : ומל רזע אל

 + יתעשי הרבע בעכו 1

 ץ ג ת 12  םפ סע סא 4.

22 ,4 ,260 ,251 ,240 ,235 ,224 ,166 ,150 ,119 ,8 ,80 ,48 

 קזומס 139 -- א .188 -- 77 223. ינוע 32, 34, 80, 4%

 125, 137, 164,166, 196, 227, 211, 245, 248 ; !סג6 03 --יינע 64.

 17. רקינ 196 -- רכנ 101.  יקרועו 22 2 24% 92,107,

 18. בורב 117,196 -- ברבה 76,223,245. | ישבל 18 --* , 4
 157. | יתנתוכ 48 -- ותנתכ קעותס ינרועי

 19. ינרוה 1.17: 30, 12, 33,48, 76, 80, 89, 17

8% ,166,168 ,164 ,155 ;145 :125,137 :118,119 

0 ,24% ,240 ,219 ,217 ,215 ,224 ,223 ,210 ,207 ,196 ,192 ,191 

 252,253, 260 271 ; קמס 2 מוחל 6
 207. רפעב 40,76,118,125; ץ106₪: 93 -- רפע םכע

 תטתס רפאא .

 20. אל|--ו,18. - יננעת 48,170,196. | תדמע 6
 ןנובתתו 1, 2, 3, 17,18, 30, 32, 33: 34, 45, 76, 80, 82, 02, סב,

158,160 ,150,157 ,137 ,117,118 ,111 ,99,100 :95 

26 ,240 ,230 ,23% ,22% ,224 ,227 ,210 ,196 ,192 ,191 ,175,188 

 252; 253, 250, 264, 271, 184, 602, 603 ; קזומס 128 -- ןנוכתתו

 556. יב - יל 8
 2%: יל ג = תבצע 12 165 2%

 יניטממשת 384 -- מט טק. 14. 7.

 22. ינבכרת 168, 2%) ; 6 גז --יניביברת 76 --ינביכרת (סעזש
 245% -- וניבכרת 4. ינגגומתתו 18 -- וניגנומתו 93 -- ינגנומתו

 1, 2, 10: 32: 14: 48, 70, 80, 82; )2, )ף, 100, 117 7 18

196 ,188,198,192 ,173,175 ,170,172 ,164,166 ,16 
 227, 228, 231, 237, 242, 245: 252, 253, 259: 271, 283 --יננגנמתו
 6 הישות ז,2,32, 34, 49, 76, 94 :תגזק. 95, 7%

 125, 137, 150 תות. 153,163, 164,166, 173,180,188,1ס1,1ס2

84 ,266 ,250 ,252 ;245 ,240 :210 ,215 ,227 ,220 ,223 ,201 ,190 
 קנווס 172 -- הושות 17, 33, 92, 168,170 -- השות 17% -

 הישת 3, 18.80, 93,145, 176,200, 240, 271 4, 284,659'ק ; קוס

15 

 23. תעדי 17.  ינבשת 198. | תיבו --* 250. | לכל--לאל 1.
 24. םכא \ 98 -- סאו 4 ודיפכ 384 -- ודיעב 6.

 םכהל 17, 48. 76. 95, 173, 178, 180, 226, 24, 259: קתנתס 4

 25. אל ,245.  תיבב 245,384. - ישקל 80,102,2%2, 02
 קצנתס 4 המוגע 4. ןויבא -

 26. יתוק 259. | אביו - - ער , 157. | ער , 7.

 --י.111,245 -- הללחיאו קותס 80. | רואל , 4.
- ,207 ,100,196 

 27. וחתור 196 -- 6 וחנור 48. = ינומדק 1, 2: 4, 31, 32, 2

1% ,"1 26 ,1059 ,94 ,92 ,76 

2272 ,225 ,223 ,210 ,106 ,192 173 ,172 ,166 

 215: 239: 240; 245: 252, 251,250, 260, 266, 270, 064 ; קעגתוס 1.

 ינוע 32, 33, 48,118,11ס,150, 164, 166, 1060 24%, 248, 253.

 28. רדוק %2,168,196. | יתכליה ו. | המיח 196.  להקב =

 לחקב רעשב .
 29. יתיה 4.

 לסמשת 9 1---

 הליחאו < 10

 לפוא 6

 ןינתל 48,76,92,196. עירו 0 0

 סף: יתיה 565,126. | -םכהל | 2. | הלימל ו, 76, 1900 208 ג
 קונוס 95-

 10. ינבעת 18, 82,92 --ינובעית 1 -- נבעיתו 196 -- לכ ינובעת
 17.  ינממ :00. ינפמ 245,260. אל ,זוז.  ובשח 1%6--
 וקשח זְל -כ (טק.זגמ 48. | קור 17,230: 22, 12, 48, 76, 802

 ספ, 7 166, 170, 188, 192, 196, 221, 228, 211, 235, 0

 240, 245: 249; 252, 259 -- קר ןפמ 7.

 11. ירתי 1, 48, 76, 80, 3, 100 ,.,,,6 5

 176,1890,192, 223,227, 230,271 8,284,286,659': קונתס 7

 166,172: (סעז6 158 --7] 0.14 ינינעיו 5.

 12. לע ;147.- יכמי 153. < החרפ 176,260, 264 קזותוס

 179, 245 : (סז6 99 ; ל06שז 80 -- ש החרפ 196. | ומקי 5%
 166, 180, 188, 235, 240, 184. = ולוס 32 --' 80. | ילע --
 18,196. | תחרא 18.76: 95,117, 166,170, 223, 230, 250, 0

 264 -- תחרוא 5.
 13. ופתנ 7. 35. 93 -- וצתנ זק, 24% -- ןתסנ ₪ 48, 224 --

 0 7- יתוביתנ 32,196 -- יתבתנ 239 -- יביתנ 7.

 יתיהל ז, 2, 4, 17: 18. 30. 12: 33: 48, 76, 80, 8, סָב,ף4,ז0ס זמ
2 160 ,157,158 ,15 :145 ,144 ,130,137 ,117,118,119:125 

 164,166,179,172:173.176,178,188,ו91,192,106,200 7

20 ,2%2 ,251 ,250 ,24 ,248 ,240 ,228 ,227 ,220 ,225 ,221 ,210 

 264, 270. 271, 284, 28%, 1%4, 601, 603, 650 'ק, 664---יתווהל 7,
 245 ג קונוס 95-- יתויהל 55,180 -- תוחל ז וליעוי 0

,10 ,99 ,95 ,91 ,80 :76 :48 :34 ;32 :12 ,10 2,170 
 110,120, 125נ 137: 144,150, 155, 160, 170,172, 176, ,%
5% :239 .237 4 ,227 ,226 ,225 ,223 ,210 ,207 ,106 2 

 248, 242, 250, 200 14 664: קזנתס 1. ומל רזע אל , 20

 אלו 12%, 155,166, 170, 228, 27,246, 200; קתתס 201. | ךזוע
,240 ,223 ,106 ,120,172 ,80 ,12 

 14. ץרפב 384, !סז6 9, בחר -- בהר 10 -- בהז 4

 ויתאי -- ויפאי 147 -- וי טק. 14= + תחתו 76,153. | האוש

7 .9 94 :93 1 ,82 ,70 ,49 ,22 ,10 ,18 ,17 ,2 10 

7% ,,,,, .150155 ,137,141 ,125 ,118 

10 ,249 ,246 ,240 ,237 ,226,215 ,224 ,210,221 ,196 ,188,191 

 2%2, 253: 259: 260, 264, 283, 184 ; קזנומס 139 -- האיש +.

 15. ךופהה 165 -- ךפנפה 111 י=-;ךפהת ילע --* . 76 --

 וילע 95- | ףדרת , 80 -- ףודרת 34. 48, 164, 170, 102,221,

 חורב 48,80,119,250 : תטתש 201 ; ץו46טז 89. יתבידנ 6%
7 ,80,902 ,76 5% ,34 :32 .20 

 147 תוגזַפ. 155, 158, 163, 164, 166, ,,,8
,4 ,249,2%0,2%2,2%0 ,239 ,235 ,211 ,225 ,190,224 ,192 ,188 

 206, 271, 283 ; קוגחס 82,139 -- 'תביתנ 101 ; קזותס 95, 24 ;

 [0ה6 1. יתעושי 1, 2, 17, 30, 32, 33, 34, 48, 76, 80, 82, 89,
 גסס,וסו,11ו,117,118,120,137,157,5959, 6 7

,240 ,237 ,71% ,221,225 ;207,221 ,196 ,102 ,188,191 ,178 
 252; 253, 259 ג 1016 .

 16. ךפשתת < 32 -- ךיפתשת סי, | ינוזחא 246 --



 אא 500

 יניעל יתרכ תירב
 לעממ הולא קלח המו

 לועל דיא אלה
 יכרד הארי אוה אלה

 אוש שכע יתכלה כא

 קדצ ינזאמב ינלקשי

 ףרדה ינמ ירשא הטת כא
 לכאי רחאו הערזא

 השא לע יבל התפנ שא

 יתשא רחאל ןחטת

 המז אוה יכ
 איה שא יכ
 ידבע טפשמ סאמא שא

 לא םכוקי יכ השעא המז
 והשע ינשע ןטבב אלה
 זכילד ץפחמ ענמא שא
 ידבל יתפ לכאו

 סס ר] 300 ₪

 שר -

 באכ ינלדג ירוענמ יכ 18

 שובל ילבמ דבוא הארא שא % גס
 וצלח ינוכרב אל שא % 0

 ידי שכותי לע יתופינה שא % 1

 לופת המכשמ יפתכ * 2

 , לא דיא ילא דחפ יכ < 3

 הלותב לע ןנובתא המ
 ! שכיטורממ ידש תלחנו

 ! ןוא ילעפל רכנו
 ! רופסי ידעצ לכו

 !.ילגר המרמ לע שחתו

 : יתמת הולא עדיו

 - - < בל ךלה יניע רחאו
 ! ושרשי יאצאצו
 ! יתברא יער חתפ לעו

 : ןירחא ןוערכי הילעו

 ! סכילילפ ןוע איהו

 ב לכאת ןודבא דע

 : ידמע שכברב יתמאו

 ; ונבישא המ דקפי יכו
 ; דחא שחרב וננוכיו
 : הלכא הנמלא יניעו

 ! הנממ םנותי לכא אלו
 ! הנחנא ימא ןטבמו
 : ןויבאל תוסכ ץיאו

 ! :כמחתי ישבכ זגמו

 : יתרזע רעשב הארא יכ
 ; רבשת הנקמ יערזאו
 ; לכוא אל ותאשמו

 ו 7
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 : םכואמ קבד יפכבו

 : שרשת יתאובת לכבו

 להב ]₪ 2ע 10 א

 137:145,147.150;118,120, 153,161, 171,207, 22, בק, גס
 252: 250,270; 271 4, 659 'ק ג קעומס 158,172,246 0 תטמס 20.

 םבלילפ 185, 253; 260, 264, 271 4, 54% -- םכ א 8%

 259, 100, 602 ; תטתס 224 -- %ילילפ 100 -- םכ טק. 46. 4

 12. איה , 89 -- אוה 17, ,, 78% 251,

 קזותס 245, 384: (סו6 82. ןדבא 283.  לכאת--כ קוותוס ל 2%

 לכו 60, 89, 95; 100, 153, 180, 188, 223, 224, 228, 184, 601, 20

 603 -- | , 4 יתאבת 18, 30

 13. סאמא (ס6 שאמא 1. יתמאו \ 76 -- יתרמאו 7.

 םכבירב 1, 17, 30 32, 48, 76, 80, 02, ף1,99,100,וסז,ווז,זזק

242 249,259 ,248 ,196 ,192 ,175,176 ,120,125,158,166 ,118 

 664 ; קונוס 245 : 10766 1.

 14. המ 48,170. לא -- לא יכו 6. | יכו--ו 76. דוקפי
 32: 24, 89, 100, 166, 283 -- דוקפא קזוגס 262 - דקפא 1.

 ונבשא 1% 206 -- הנבישא זס1 ונבישא המ המ -- המו .

 -- ונבישאמ 2 :

 15. אלה --אלה ונבישא ןטבב אלה זז. | ןטפב , 147. = ינשוע
 32.76,זז7 --ינשא 180. - ,וננביו 1, 2, 3, 4: 18, 40, 21, 2 2

1 2,, ,117 ,100 ,99 :95 :92.93 :59 ;82 ;34 

71,, ,158,163 ,157 .150,155 :137,139:144 

21 ,242,260 ;7 1 ,227 ,102 ,185,188,101 5% .175,176 

 252, 260, 264, 270, 283, 2881 384 -- ונינכו 48.  םכחרב 4

 -- קוותוס םכחרכ 245.
 16. ינעו ז7-

 17. לכואו 22, 12%, 166, 4 אלו -- אל אמש 1.

 לכא 0.18. 12% -- הלכא 4. :בותי(\ 220

 18. ירוענ 48 -- ו \ 1, 2, 18, 95: 99 ,%6
 207 --ירנממ :גף.  ינלידג קתממס 24%. | באכ 14% -- באב

 קז1תגס 4 ןטבמ 170, 24% -- ןבממו 7.

 19. דבא 1:17.18: 30, 33, 48. 82,סָב,05,111,1ו7,דופ,וג7

 1644170172, ו 9 7

 24%, 248, 253, 260 -- םבורע 76. | ןודבאל 17,18, 02, לג - וי
 גס. ג

 20. אל ;157. | ינכרב 18,48,80. | ויצלח 1.32, 48, 6
29% ,,+, ,117,118 ,102 

 245, 253, 259: 260, 264, 271 659 "ק, 664; קזותוס ג

 158,171 - ווצלח 228 -- יצלח 1, סז!תוס 4% זגמו ; 860 --ז

 גק. 186. ף3 -- ןגמו 4. ישובכ 6.

 21. יתפנה 160 -- יתופנה 41 -- |, 1. 17,198, 10 3:

 82, )5, 111, 118,130, 164,166, 168,170, קב, 198, 210

 225, 237, 248, 240, 262, 264, 271,283, 288, 601. | םכתי

 יכ , 76 -- םםא 4. יתרוע 0:6 יתרש זז. /

 - 22. יפתכ , 76 == 'פיתב 82, 227 == ' טק, 46 3.  ימכשמ 1
2 

 6 א

 הנעי תונבל טזותגס הנע יתונבל 5.
 40. ירע 163,168, 224,253, 200. רחש --רחש לכש 111 =-

 רחש 286. | לעמ 48. - ברח -- ברוח 245 -- ךשח 8.
 41. יהיו -- | טק. 4 100. | ירוניכ 48, 245 --'רונכ

9,,ָ, .117 ,111 ,100 ,94 :93 :92 :80 ,76 :33 

,106,210 ,101 ,178,188 ,175 :166,170,172,172 17 

 226, 228. 253: 259. 271 4, 184: קמגתמס 128,141 -- הרונכ

 .יבגועו 1, 17, 18: 32: 33: 34: 48, 70, 80, 82, 02, 93, 94+,
,2289 ,226 ,224 ,196 ,102 ,188 ,170,180 ,163,166 5% 

 240, 245, 253: 254: 259.  םביבוב 1. 32, 3489" ,,12

7% .249 :211,245 ,227 ,225 ,163:172,192 ,165 

 166,196, 223 : ונוס 95: 5-

 1. יתירב ל6 -- *תירב 117 -- םבירב 6.

 הלתב 4
 עי הוגו == המו קלחמו זז.  םבימרמתכק +0

,17 100 ,18% ,178 ,162,168 7% ,129 

 2. דיא -- \ 39 223. רכנו -- דכנו 245: 545 ; קזותס 4.

 ילעופל 1, 42: 33 48; 70, 80. 100,118,120,170, 240,

 4. יכרד , 118 -- וכרד 80. = לכו -- לעו 144ָל -- ךרד לכו 7.
 רפסי 1,189, 10,706, 80, 52, 93; 94,111,117,118,117, 155, 2

59 217,240 ,235 ,224,271 ,196 ,188,191,192 ,170,172 ,166 
 252, 253, 259: 260 264, 664 -- רו טק. 1 14

 5. 00. 32.  םכא ---םכע 17,166,196.  יתכלה קעומס 99
 -- יתובלה גול. אוש , 189 -- אוש יתמ 76, 223, 224 1318. --

 ואוש יתוכ . לע , 224 -- לע 1. .

 6. ינלקשי --המרמב ינלקשי 76. = יתמות 48, 118,164,196, 5.
 , 7. םבא --יכ כא 1. ירושא 1, 4, 17, 18,230, 22,333, 0%

.164,166 ,158 ,155 ,137 ,120 :117 :99 :95 :93:94 ,82 

.2 ,240 ,245 ,240 .224 ,223 ,106 ,192 ,101 ,188 1 

 ינימ 196 -- ןמ גל. | רחאו -- דחאו 80. = יניעו 48. | יבל ךלה
 ספ 80. | יביל 245, קזותס 0%. | םכואמ קבד יפכבו --קבד םכומו

 יפכב 147. | קבד -- ךלה 145,2%3 -- קנד 171: | םכואמ - א

 100, 118,160, 250 תוגז8. -- סואמ 150 -- המואמ 4
 8. ושרושי 1: 32; 33; 34, 100, 120, 170, 106. 2329 6,

 ף. התפנ צץו06ז חתפנ 89. | יבל ;94. | לע -- לא 48. | עיר
 1 --יער תיב 9% -- 'בל 0:0 4 יתכרא ץוותס 24% -- 7

 קזומס ה 0.

 10. יתשא -- ש ₪ ר 118 | םםירחא
 246, 249, 2593 קזותס 34, 95,139 ) (ס6 100,137 -- | 937

 ן ק.1% 48--' טק. ג.

 11. איה 18, 12, 706. 89 ָ, 52
 102, 223,271 4, 659'ק : קותוס )5,158 : (סזש6 80,484. | המי

 76; 95:224- אוהו 1, 2, 18, 40, 32, 76, 80, 93, 99, 100, זו

 ןנוכתא 6.
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 ילסכ בהז יתמש שא 24

 יליח בר יכ חמשא שא * 5

 להי יכ רוא הארא שא < 6
 יבל רתסב תפיו < 27
 ילילפ ןוע אוה םג * 8
 יאנשמ דיפב חמשא שא % 2
 יכח אטחל יתתנ אלו < 0
 ילהא יתמ ורמא אל שא % ז
 רג ןיל אל ץוחב * 2
 יעשפ שכדאב יתיסכ שא < 1

 הבר ןומה ץורעא יכ * 4
 יל עמש יל ןתי ימ * 5
 ונאשא ימכש לע אל שא % 6
 ונדיגא ידעצ רפסמ * 7

 קעזת יתמדא ילע םא % 8
 ףסכ ילב יתלכא החכ שא % כ

 חוח אצ הטח תחת % 0

 0 ןספפא
 : יחטבמ יתרמא שתכלו
 ! יד האצמ ריבכ יכו

 :'ףךלה .רקי דרו

 : יפל ידי קשתז

 : לעממ לאל יתשחב יכ

 ; ער ואצמ יכ יתררעתהו

 ! ושפנ הלאב לאשל
 : עבשנ אל ורשבמ ןתי ימ
 : חתפא חראל יתלד

 ; ינוע יבחב ןומטל
 - - - נתח! תוחפשמ זובו
 - 0 - - מנע ידש יות ןה

 : יל תורטע ונדנעא

 ! ונברקא דיגנ ומכ

 : ןויכבי הימלת דחיו

 ! יתחפה הילעב שפנו

 קרשאב הרעש תחתו

 ! חתפ אצא אל םכדאו

 ;: יביר שיא בתכ רפסו

 ; בויא ירבד ומה

1 

 ! בויא תא ועישריו הנעמ ואצמ אל

6 -]'% ₪3 

 לכאכרב ןב אוהילא ףא רחיו : ויניעב קידצ אוה יכ בויא תא תונעמ קדלאה םשכישנאה תשלש ותבשיו +3

 רשא לע ופא הרח ויער תשלשבו : שיהלאמ ושפנ וקדצ לע ופא הרח בויאב שכר תחפשממ יזובה
 : ובםימיל ונפמ חמה זםכינקז יכ םירבדב בויא תא קדכח והילאו

 ; ופא רחיו שכישנאה תשלש יפב הנעמ ןיא יכ אוהילא ארויו

 ל 6 ל

 ךרעא 80. הבר , 76. | ובו 06 ןובו 49.  תחפשמ 18, 8, 86,

 95,168 170,188,191,196,235,24%. | ינתיחהי 1, 4,18, 30, 6,
 93, 100, 101, 166, זֶקב, 196, 224, 240, 245, 248, 6 270, 4

 -- ינתיהי קננמס 95. | םכודאו 32: 34, 48, 6 92, 100%

 119,150, 170, 102, 196, 224, 245, 248, 664 ; קצותס 141 ----

 םכדאה 145. אלו 17,168.245,253,260; םטתס 384.  אצא 2124

 35. 'מ קונוס ןמ 6. ןתי ל < 95. | יל ו 8 6
 207,081. עמוש 32: 34, 48, 76, 100, 17, 196, 223, 213

 יל ןה ₪ 76. יל 2.1.  ןה--ןח 80. ידש 76.  ינינעו 5

 22: 48. 245 - )ננע* 10 -- יננעיו 6. רפסו -- רפפו יות ,.

 שיא 0185 1

 36. אל ;, 5.
.6 ,48 

 27. יירעצ 224 -- 4 1076 4

 1 06 ת 48. -

 38. ילע --י \175 -- לע ילע 196. | קעצת 4, 141, 224 --]
 10.8.24. רח == דחיז =נא ד" -- רך

 29. שבא 1טק. 8% החכ ,זז: -ה +.

 12%. | אלב 40,76, 118,125, 248 קזומס יתחפה , 4.

 40. הטיח 196 -- 7. אצו 9 החד ,71:

 הרועש 32, 48, 860 7 2 196: 4 20

 21 השאכ קזננגגס

 ונדעא 18, 224 -- ונדנעאו 80, 74. תרסטע

 ונידיגא 48. = ונבירקא 42 --

 יתלכא 8

 1. הלאה , 76 -- תולאה -
 קבהיניעב 4

 2. ףא ,125. והלא 4% 147,188.215, 6

 221: 474: 505: 590, 601 ; תטתחס לאכרב -- לא בדנ 144

 יזובה -- רמאיו יזובה 24% -- לובה קתותוס תרחפשמ 4.

 םכר -- בר 250 -- שכה 1000 7. בויאכ קזותגס 5.

 הרח -- ה 06 ב ץ6| שכ 206. | ושפנ וקרצ , 89 -- ושפנ פוקדצ
 (ונל(06נ) 237.  ושפנ, 497. בר ! םכיהלאמ 6,

 2:3. לע -- (6) -- וקדצ 58 6.

 3- ויעיר 245, 249. | לע 1". 166. אל 6.
 -- ועישריו .שיו 117. | בויא -- םביהלאה 684 ית,

 4. בויא - = והילאו 7. אוהילאו 1, 1. 1377

2 260 ,262 ,248 :245 8 ,223,224 ,159,166,170,196 

 -- אוהילאו 2,82. | הכיח 196 -- ה תק. 4

 םכירבדכ קוס םביניקז 17.

 קזגתתס 80. פומיצכ 76.

 5. והילא 30, 89, 02, 170, 173, 198, זס, 207.

 רחיו 17. ופא קזומס ףא 71.

 6. והילא 40, 80, 170. 1.

 ינא אאא 82 -- 'כנא

 תנעמ 80, 22. 1 1 :

 ועשריו 8

 תא , 74.
 ונממ \ 30, 145 -- ינממ

 רחיו -- הלאה

 נא --- 23א 101 -=

 ןכ ,%-

 ארמאיו 1.
 םםתאו -- ו ,6

 -- כ 2" קוגתתס 2 27. לפת 18.33, 2
.250 ,264 ,262 ,24% ,240 ,235 ,207,224 ,188,192 ,170 ,166 

 יעורזאו 2, 17, 2 48: 76 99, 10ז,ד17, 118, 155, 164, 10

 106, 224,245, 248, 2%3, 260. - הנקמ -- הנק יכ 80 -- הנ 0.
-5 .14 

 21. דיא \ 30 -- '\ 15 231, 260 264 -- ךא 117. = לא - לא
 178 --ילא 196. - לכא -.

 24. יתמש םכא -- יתמשמו 76. = ילפב --* , 48. | יתרמא --
 יתרמא םכא זז. | יחטבמ , 2

 2%. םבא 5 226 -- םכג 221 וגז חמשא , 30. | ליח 6

 -- ילח 4. דיבכ קזננגגס 4 אצמ 6.

 26. הארא , 240. | להי יכ רוא ,6. ליהי 42, 157 -- לחי

 קמס ף5. .  ךלוה ז,17, 30, 32: 33, 34 48, 76 80, 82, 80,
4,,,,, ,1189 ,102,117 ,100 :99 :95 :94 :93 

,227 ,226 ,224 ,22 ,210 ,196 ,101 ,188 ,176 ,173 ,170,172 ,166 

0 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,251 ,248 :24% ,240 :219 :235 ,271 

 271, 284, 659 3 קננתס 4
 27. 0-4 יתפיו 6.

 קשיו 6. ו

 29, םכג--יכ 1,134,196. = םבילילפ 48.9%.  לאל--אל 21.
 20. חמשא 1016 חכשא 172. | דיפב -- ד , 12%, 240 -- ב" יכ

 דיפב 17 -- ריפכ 89 -- דיפכ קנו 48, 24% - טק. ד

 יתררועתהו 1, 2, 17: 30; 32; 33: 48, 76, 80, 82, ,

,110,12%,117,164,166 ,117,118 ,100,101 

,284 ,270 ,271 ,250 ,2%2 ,24% ,219 ,237 .22% ,223 ,210 ,102,190 

 286, 194, 659 : עזננגס 1. ער ,6% :
 40. אוטחל גגז,196,223.  יכחל 80,147, 13 -- יכיח 6.
 לואשל 32: 76, 80. 95: 100, 117, 157, ,6%6
 2223, 22%, 235, 52 10166 4. הלאכ 89. .ישפנ 76,141,

 2034 1תאזַש. 210, 288, 602. [0706 1833 10600 16.

 41. ורמא -- ורמא ותי ז:ו -- ורמאי 245. = ילוהא 106 48 --

 ולהא 196.  ורשבמ ןתי ימ , 76.  ורשב 24% -- במ (טק.זג\ 4.

 אל 170,2% -- אלו 18,201. | עבשא 248 -- עבשת 6 72

 32. ןילי -- רוגי 3- יתלדו 6 חרואל 12, 80 6
.3 ,240 

 231. םכא \ 170 -- םכאו 201.  יתסכ 80,176. - שכדאב וגמ)

 254: קמתמס 24% --2,14%. י'עשפ , 95 -- קוגווס םכעשפ גל
 -- ייעשפ 1. ןמטל 2, 2) 93: 94: 99 11

 144, 150,155, 163, 164,168,170,17%, 1)ז,20710) 226

 227,211, 240, 249, 251, 252, 270, 384.  יבוחב 76,117,227--

 יכחכ 80 --- יכחב 8, קזנתס
 24. יכ 02.14 100 -- םכא 147 -- םבא וכ 4 ץרעא 4%

- 2% ,239 ,224 ,1(1 ,188 1739 ,170,172 ,166 ,137 :95 :93 :76 

 יבל , 164 -- ל ג. 45 1.



 ] ס . 1. 1

 רמאיו יזובה לאכרב ןב אוהילא ןעיו 6

 : וככתא יעד .תוחמ אריאו יתלחו ןב לע טכישישי שתאו זשכימיל ינא ריעצ
 ! המכח ועידי םכינש ברו ורבדי כימי יתרמא 7
 ! סכניבת ידש תמשנו שונאב איה חור ןכא 8
 : טפשמ וניבי םבינקזו ומכחי סכיבר אל 9
 : ינא ףא יעד הוחא יל העמש יתרמא ןכל זס
 : ןילמ ןורקחת דע - | םםכיתונובת דע ןיזא םכירבה ל תלחות ה 11
 : שככמ וירמא הנוע חיכומ בויאל ןיא הנהו ןנובתא שככידעו 12
 : שיא אל ונפדי לא המכח ונאצמ ורמאת ןפ 13
 : ונבישא אל םככירמאבו ןילמ ילא ךרע אלו 1
 ! שכילמ שכהמ וקיתעה דוע ונע אל ותח 0
 ! דוע רנע אל ןדמע יכ ורבדי אל יכ יתלחוהו 16
 : ינא ףא יעד הוחא יקלח ינא ףא העא - תע7
 : ינטב חור ינתקיצה =ילס יתלפ יּכ 8
 : עקבי שכישדח תובאכ חתפי אל ןייכ ינטב הנה 19
 : הנעאו יתפש חתפא יל חור'ו הרבדא 20
 : הנכא אל םשכדא לאו שיא ינפ אשא אנ לא 21

 : + ינשע ינאשי טעמב הנכא יתעדי אל יכ 2

 סא א אוז

 : הנזאה ירבד לכו ילמ בויא אנ עמש םשלואו 1
 ; יכחב ינושל הרבד יפ יתחתפ אנ הנה 2

 : וללמ רורב יתפש תעדו ירמא יבל רשי 3
 ! יניחת ידש תמשנו ינתשע לא חור 4
 ? הבשיתה פל הכרע ינבישה לכות שא 5
 ! ינא כג יתצרק רמחמ לאל ךיפכ ינא ןה 6

 ; דבכי אל ךילע יפכאו ךתעבת אל יתמיא הנה 7

 צץ ג 5 ז ₪ ב

 יתלחז -- יתילח 48. | אראו 34. | = תרווחמ 12, 76, 166, 226 -- | | -- ]יל מ 6
 תוזחמ 17 -- תוהמ 260. = יעיד 7% םבבתא , 16. יתלחהו 117, 17%. 245, 279 -- יתלאוהו 17. | יב 1" ל
 7. ורבדי -- ךרבדי 196. = ברו 56 34 -- בורו 232.150,196, = ודמע יכ ,76.  יכ 2". 651.  ודמע --ורמא ::נ. אל 2 "אלו
 175% 16 76: 80, 95, 166, 170, 1ָמ,188, 106, 201, 223, 8,

 245, 253; 260, 264,384; םטמס 108 -- אלא 82 --'כ 1.

 ונע . 223 -- דאמ ונע

 17. 0% 6 יעיד 1.
 18. יכ ,1ננ. | יתאלמ 1.76, ,6 196, 223. 244,
 259: םטמס 201 -- 'תילמ 80, 128, 102, פילימ 6 =

 קזוחס ןילמב 5 -- ןילכ 18,125, 176, 226, 245, 263 ; םקזותוס 2,

 זז. | ינתקצה 18,117, 191, 259 -- ינתקיצנה 6.
 19. תבאכ 80, 95, 150, 292, 227, 240. 2%2 -- תובואכ 17, 2,

 76: 92: 93: 163: 166, 224, 211, 253, 260 ; קצנתס 141 --- קז!תוס
 תובואב 24% -- תבואכ 4 ועקבי 176 -- עקבי אל 7600 4.

 19,20. חתפא - - (6) - - תובאכ , 6. :

 20. הנעאו -- הנעא אלו 196 -- ינעאו םטמסס 7.
 . לא -- לע 286. | שיא ינפ לאו < 76.  םבדא לאו -- םכדאו

 6 לאו --ו 95:147. - הננכאא 1.
 22. יתעדי 18. = ינשוע 1,32: 34, 100, 120, 223, 245 -- והשע 1

 1. םכלאו 95: 1.

 הניזאה , -

 2. אנ , - הרבד -- ה ₪ק.135 1:17 -- הרבדא 74
 ינשל 30, 160, 283 -- ןושל זסס. | יניחב 4

 3. רשוי 30: 32, 48, 76, 80, ף, 118,110, 164, 170 6

 188,196. 223, 237: 245, 252. | ן'רמא 24%. | דורב קזומס 24%

 וללימ 150, 196 -- ולולימ 24% -- וללמ 7.
 4. ינתאשע 89. | ידש , 76 -- ידשי גסס. | יניחת ז 44

 30 32: 33: 34: 48, 76, 80, 82, 80; 92,903: )5, 99. 100, זסז, זז 1,

 זול,118,125, 130, 1, 141,100, 108,166, 168, 170,172, 3

2% 2 ,230 ,228 ,227 ,224 ,223 ,196 ,185,188,101 ,176 ,175 

 248, 240, 2%1, 292, 253, 2%: 260, 264, 664 -- יניורת 1.

 5. ינבשה ז1וק,זקס -- ינבישת קזגמס 9%. | הברע 89 -- הכדע

 קזותגס

 6. ךיפב 80,180. | רמחמו 18 -- רמוחמ 32, 48, 76, 196,

 283. - יתצרק טק. :ג0 125 -- יתצרוק 32, 76, 93, 100, 207,

253 245 

 אנ , 170. - ילימס 6 ירבד לכו

 םפכיתנבת 164 -- םככיתנובת <

 210. םכינש קענמגס ידש 118 -- םבינשי 117 -- םםימי
 ועירי , 191 -- ועדי 141 -- ועידוי ז, 2, 17, 18. 40, 32, 2 76: 2

1 52 109 ,99 :94 :93 

.1 ,264 ,260 ,259 :2%3 ,252 ,245 ,240 ,73% ,226 ,224 ,224 ,106 

 279: 42 286 284, 699 3: קנותגס 118. 106 2.

 2 הוכר איה < 1:1. | יור 200. אווה 8, ק0, 80, זז,
 173 3: קזעמס 139. - שונאל 0766 155 -- 'שונאב 1.

 ף. םכינקזו ומכחי 58 0. תביניסוו

 10. העימש 188 -- ועמש 196 -- ע !סת6 ה 12%. | הוחא קצותוס

 הזחא 245.  ףא , 223 -- םבג 76, 145, 156 -- ףא םככתא 6.
 ינא , 0.

 גז. יתלחה 1זג,117,2%3,260,  םככרבדל 266 --- םבכירבדל דע
 4%. ןיזאא זסס, 160, 245,603 -- ןיבא 175 -- כא

 םבכתנובת 95% -- םככתונובת 356 --

 1,4,17,18: 015 67, 80, ףְ, 101, ,,,,, 6

2 ,176,178,188 ,175 ,170,173 ,168 ,141,144.160,163 ,1237 

6 ,281,262 .721.8 248 220 .2711200207 2272 2004 210 2 

 270, 293: 300", 384, 602 -- םבכיתונובת 125,157. | דע 2% 8
 --זא 101.  ורקחת 13,102. | ןילימ ז50,157,196 -- םכילמ
 80,170,180,188, 224, 248, 250, 658 ; קזומגס 05 --' טק.

 12. םכבירעו 80, קתותס 24%. - ןנבתא 48, 4 הנהו - ו

 76 -- דע 18. ןיא ;76. - היכמ :17 --', 223. הנע
: 270 ,210 ,191 ,166 ,117 

 14. 'רמאת 006 158. | ונאצמ --נ ,147. לאו 24%. וניפדי
 48 -- ונפדהי 245 -- ונפדרי 207 -- ונפדאי אלו 3

 145,166,180,196,12%, 201, 224, 228, 246 ; קז!תוס 80 -- אלא 4.

 14. ילא , 125 -- וילא 4. | ןילימ 48,76 -- םכילמ 34+
 101066 2 - ןלימ 7 םככרמאבו 1, 18, 80, 150, 191,196, 7

 -- םכבורמאבו 48 -- םככרמיאבו ונבשא 0.

 6% אלו ז7,19, 76% 80, 96,101, ,,,

 ולס, 172, 191,196, 198, 201, 221, 224, 24%, 263, 260, 2

 604 ; קצגותס 141 ; [סעז6 82 ; תבתס 4 ונע 18. דוע -רו

 277.  וקימעה וֶלָּג --וקתעה 1%7. | ןהמ 17, 48,76, 224. | ןילמ
 2, 18, 48, 99: 100; 125, 139: 147 180, 246, 270, ךס0 ; קת1תמס ז 1



 א 1.

 ינואב תרמא ףא 8
 עשפ ילב ינא ךז 9
 אצמי ילע תואונת ןה 10

 ילגר דסב שכשי 1

 ךנעא תקדצ אל תאו ןה 14
 תוביר וילא עודמ 13

 לא רבדי תחאב יכ 14

 הליל ןויזח שכולחב 15
 זכישנא ןוא הלגי וא 16
 השעמ ?םכדא 'תיפהל 7
 תחש ינמ ושפנ ךשחי 8
 ובכשמ לע בואכמב חכוהו 19
 כחל ותיח ותמהזו 20

 יארמ ורשב לכי 21
 ושפנ תחשל ברקתו 2
 ךאלמ וילע שי שא 24

 רמאיו וננחיו 24
 רענמ ורשב שפטר 2 5
 והצריו הולא לא רתעי 26
 רמאיו םכישנא לע רשי 27
 תחשב רבעמ ישפנ הדפ 28
 לא לעפי הלא לכ ןה "= ₪
 תחש ינמ ושפנ בישהל 30
 יל עמש בויא בשקה ו

 ינבישה ןילמ שי םא 2
 יל עמש התא ץא שא | 3

 12 ] ס ל

 ! עמשא ןילמ לוקו
 : יל ןוע אלו יכנא ףח
 : ול ביואל ינבשחי

 :! יתחרא לכ רמשי

 : שונאמ הולא הברי יכ

 : הנעי אל וירבד לכ יכ
 : הנרושי אל םיתשבו

 -  םםישנא לע המדרת לפנב
 : :כתחי שרסמבו
 : הפכי רבגמ הוגו
 ! חלשב רבעמ ותיחו

 : ןתא וימצע בירו
 : הואת לכאמ ושפנו
 : ואר אל ויתמצע יפשו

 : שכיתממל ותיחו
 ףלא ינמ דחא ץילמ
 = = תחש תדרפ והעלה
 : וימולע ימיל בושי

 - -  - תעורתב וינפ אריו
 - - -- יתיועה רשיו יתאטח
 : הארת רואב יתיחו
 ! רבג שע שלש זסימעפ
 ! שכייחה רואב רואל
 : רבדא יכנאו שרחה
 : ךקדצ יתצפח יכ רבד

 ! המכח ךפלאאו שרחה

 ! בבשמ ילע תומונתב +

 : ןרשי שכדאל דיגהל

 : רפכ יתאצמ

 : ותקדצ שונאל בשיו
 : יל הוש אלו

 צץ ג ת ₪ 2010 א 4.

 םוגו 7. ירבנמ 6.

 18. ךושחי 32. | ינמ 196. | ות"חהו 6.
 99, 100, 120, 16, 226, 250, 384 -- רובעל 24,

 קחתס ך 0-

 ז9. חכהו 18,168. | באכמב 18, 24% -- באכמכ 48 -- בוא5כמכ
 קוגתס 158. | ובכשמ -- ובאכמ 34. - ברו 1,117, 48,80, 2, 9

 100, 111,118,120, 147, 150 תוגזק. 155 70 173, 2

 196, 201, 221; 235: 245; 252, 259 -- בורו 4, 30, 12, 76, 03, 2

 152: 166, 201, 224, 230, 253, 260, 264, 270, 284, 2, 659'ק 3

 קעגמס 18 ; םטתס 117. - ויתומצע 153 -- ויתמצע 95. - ןתיא 5

%,ָ,ָ,ָ 100 :95 ,3 ,80 ,80 ,48 :34 :32 ,30 ,18 

: %,, ,166 ,163 ,160 ,158 ,157 ,155 ,137 

8 ,240 ,227 ,6 ,22% ,224 ,223 ,210 ,106 ,102 ,101 ,188 ,180 

 240: 252: 251: 250, 264, 271,283, 288,604, 664 ; קנותס 2, 4
.4 106 ; 129 

 20. ותמהיוו 4

 -- לכאת לכאמ ףפ. | תרואת .
 21. לכי -- לכו 76. | = וחשב -- ש (םע.זג= 1. | יארמ

 14 ופושו 48. 147, 153, 223 -- ופשו 1, 18, 40, 76 %)

 163, 166, 173, 180, 192,196, 270,284, 286, 65 'ק ; קזותוס 1%

 100, 158,172 2 !סעסס 141 ; םטתס 201.  ויתומצע 3: 4, 32, 76, 80

 93: 94, 100, זז, 1ז8, 141, 144,157, 163, 185,188, 25

 259: 260, 264 ; קזגוגס 674 ואר אל , 4 אול 223.

 ואור 153, 6. גי
 22. יתיחו 227, (סצ16 76 --ותייחו 1, קזנתוס 9% -- םכתייחו 6.

 קכיתיממל 1,33,93,1189, 20 7 185,192,196. 235:
 248 ; קונוס 04 -- םכתיממל 4

 22. וילע -  4 24- ךאלמ , 7. ץילמ , 196 -- \ 6

 רחא -- תחא 497. | יעמ 196. | םכראל 206. | ורשי קי
 171 -- ורשוי 196, 237: 245 -- קוס ורשיי 71.

 24. וננוחיו 22, 196: %- והערפ 206 4 תררמ 4.

 תחשא 128-- תחשמ 3:1. | רפוכ 6 93,100, 7%

.245 ,237 ,224 

 25. שפסר סע טפטר 95. | ורשב , 86--1 ,137. | רעונמ 1,

 17, 80, 5, 100, 166, 170 %) 196. 221, 224, 246, 23 --נמ 3

 146 137. - בושי-- ב ,188. - וימלע 100, 168, 248 --*, 6
 117 -- קזגס וומלע

 26. לא 25 93 -- . 384. = הולא -- הוהי 4. | העורתא 12% -
 העורתב התוערב ג.  שנאל 283. ותקרצכ 158--ותקדצב

 רובעמ 1, 42

 חלשב -- ₪

 ותייח 1, 18-ו 5% ושפנ 41. לכאמ

 7. הנה -- נה 162 242. יתמא 7, 18.21, 24, 49, 82, 0

09 ,159,163 ,155,157 :141,144 ,130,139 ,117,128 :95 ,62 
,227 ,220 ,210 ,207 ,196 ,192 ,185 ,178 ,176 ,168,175 ,166 

 231, 242: 5 253, 0% 2 266, 270, 271, 283, 28871/ --יתרמא

 80. אל 1% לא 147 -- ל קס א 1.  ךיתעבת ,0-
 ךילע , 30 --' 55 דבכי --י תק. 7.

 8. ךא - אא 2 יתרמא 17, קננתס ף4: !סעצסס 0

 ןילזמ לוקו ינזאב 555 196. | ךינזאב קעומס 139. | םכילמ 4.

 ף. יכנא 30,224. עשפ ילב פו 7. ד
,102 ,100 ,99 :95 :94 :93 :92 ,80 504 ,48 349 :33 

,,,,, 139 ,128 ,125 ,120 ,11 
,201 ,196 ,+ ,+ 

6% ,260 9 254 :253 :245 :242 :240 :239 :235 :231 :224 :220 
 270, 271, 277: 279: 283: 49 280 ; 10766 2 -- ףו 17.  יכנא--

 וי 147 -- נא קעותוס 1. יל --יב 93,188 : קותוס 1.

 10. ןה -- ן גק.146 1,12%. - זרואנת 18 -- תאונת 2

 166, 175,191, 248 -- תואובת 80. | ילע --' . 384. | אצמי --
 וסומחי זָד. = ינבשחיו 259 -- יניבשחי 76 -- ןבשחי 19%. | ול -

 ךל קזוחס 248, 106 6. י :
 11. םכשי 06 בשי 18 -- ש [טק.ץ4= דפב -- דצב

 קזגנתס 52 147 -- רסב 259. | רומשי 12,34,100. | יתוחרוא 2

 -- יתחרוא 48 -- 'תוחרא 100,117, 125, 164, 106, 664 --';,

 12. תאז 7695. | אל ;191- | יתקדצ 7.
 יכ ךנעא יכ 5. הולאמ 6. שנאמ

 1. וילא -- ו , 76 -- הלא 196. | רובר +,
2 ;175 ,168,172 , | -- 260 .16,170,173,176,19 

 38+ ויברד < 14

 14. תחאכ 5- םכיתשב 4. ונרושי +.
 1 כולחכ 1ף0, קנתס 4 -- ו, 18--ה זס ְס וו

 ןויזחב 5 118,191, 245, 245 -- ףועי 6. לופנב 48, 76, 0

 7 24%, 240 -- ?פנב קמומס 245. תמדרת 76 -- המ ,

 :-בישנא -- םכישיא 5: תרמונתב 18, 30 32
 ז-רומנתב 235, 249 -- רמנתב יבבשמ 7-

 16. זא -- םכא 125. | ןהא 100.  םכרסומבו 1,2, 17,18, 14

 ו 80, 118,120,126,1635,

0 ,250,253 ,248 ,245 ,240 ,23% ,211 ,228 7% ,225 ,224 ,101 
 260, 270, 283, 664: קוותוס 04, 95: 141 -- תרסומבו קצוותס 4.

 םבותחי 22; )3, 99; 1009 7: 164, 175,223; 224,

 17. םבדאמ 95. הוגו קחמס הרגו גז --ן 27 (טק,186 48 -



 ילא 6 8 --וילע 6

 - שד אא אזצו
0/3 

 יב - לד ינפל עוש רכנ אלו

 רי ורבע עו

 ו

 ! בומ המ/הנמוב השדנ

 ! עשפ ילב יצח שונא

 ! עשר ישנא סע תכללו

 : שכיהלא שמע ותצרב
 < - -  עשרמ לאל הללח
 : ונאצמי שיא חראכו

 : טפשמ תועי אל ידשו
 !יהלכ לבה םנש יפו

 : לועמ ידשו

 : ףסאי וילא ותמשנו וחור

 : בושי רפע לע םכדאו

 ! עישרת ריבכ קידצ שאו

 : ססלכ וידי השעז

 :! דיב אל ריבא וריסיו

 : ןוא ילעפ שפש רתסהל

 27. רושי 40 48, 80: 89. 94, 99, 100, 110,162, 166, 18, זס

 ! רמאיו אוהילא ןעיו 1
 ; יל וניזאה םכיעדיו ילמ שימכח ועמש 2
 ! לכאל שעטי ךחו ןחבת ןילמ ןזא יכ 3

 ונל הרחבנ טפשמ 4
 : יטפשמ ריסה לאו יתקדצ בויא רמא יכ 5
 בזכא יטפשמ לע 6

 ! םםימכ געל התשי בויאכ רבג ימ 7

 ןוא ילעפ שכע הרבחל חראו 8
 רבג ןכסי אל רמא יכ 9
 יל ועמש בבל ישנא ןכל ז0
 ול ססכלשי טכדא לעפ יכ 11
 עישרי אל לא םשכנמא ףא 12
 הצרא וילע דקפ ימ 13
 ובל וילא םכישי כא 14
 דחי רשב לכ עוגי 6
 : ילמ לוקל הניזאה תאז העמש הניב שכאו 16
 שובחי טפשמ אנוש ףאה ל
 : וכיבידנ לא עשר לעילב ךלמל רמאה 18
 שכירש ינפ אשנ אל רשא 19
 הליל תוצחו ותמי עגר 20
 ! הארי וידעצ לכו שיא יכרד לע ויניע יכ 21
 תומלצ ןיאו ךשח יא 22

 לב < ₪ 2 ₪6 10 א ב

 237,239, 248, 240. 250, 252,250 : קתומוס 15% -- ותצרנ 245.
 10. ישנא =- ישנא יכנא 9%. | אנ ועמש 1. יל \ 188 -- איל

 פצ. | הלילח 1, 217, 19, 30, 32, 33: 48: 76, 80 03: 95; 90, 00
22 6 173 170 ,120,12%,117,164,166 ,118 

 226, 228, 210, 240, 24%, 263. 184, 664 : ל 943 10706 1.
 לאל 2 ידשו -= ידשו דעו 1. /

 11. לעופ 48, 100,161, 6 240-- לעפ ב 5. םכדא 4

 הרואכו 76, 100,120, 196, 248 -- חרואבו קותס 245. = שיא ,

 ונאיצמי 2, 17, 48, 80, 82, 03, 94, 95,100 ,, 1

23 ,482 ,224,245 ,102,221 ,188 ,170,172,173 ,164,166 

 קזנמס 15% -- והאצמי 128 -- נ קומס םכ +

 12. ףא -- ךא 0. םכנמא ,\ 188 -- 6 הנמא 24.

 ונעישרי 189. | ידש 76 --ירשו 95. - אל 2" 4
 14. מכ --'כ 89,223: תומס 90. - דקפ ימ קוס דקפמ 7

 וצרא 173 -- הצרא וכרד 224 --וכרד םטת6ס 201.  ימו--ו %)

 245. הלכ -- הלכ לע 147 -- הלוכ 6
 14. םבישי --בישי 178,198, 4

 וחור -- וחור ןיבל
 1%. עוגי -- עוגי ודי

 22. רפע 215-

 16. נא 17
,224 ,207 

 17. אנש 2, 30, 48, 89, 17 + +, 7 76

 188,זס1, 224,217. שבחי 1,2,17, 05 48.76, 02, 7

 117,119,126, 128, 137, 141,163, 166, 2 175, 176. % זף1

200 299 ,245 ,240 ,239 ,237 :235 :291 ,22% ,224 6 

 264, 270, 271 4, 283. | קידצ -- אנוש 147 -- קדצא 48. | ריבכ

 -- וינב 4 עישרי 17 -- םכימת עישרי 1

 18. רומאה 22 1 37,145:196 --שבחי טפשמ אנוש ףאה

 רמאה םכאו 6. םכיבידנב 147 -- ד קזגתוס ל 7.
 19. ינפ , 40 -- םבינפ 5- אלו 515 4. רכינ 4

 עוש -- עוש ינפ ל6. | לד ; 80. | םבלוכ 192 .
 20. 60. , 180. ותמי \ 237 -- \תומי 17,18, 32, 13: 14, 5%

2 .1589 2 ,102 ,100 ,95 :94 :82,903 

,253 2 ,251 ,24% ,231 ,226 ,225 ,224 ,196 ,192 ,191 ,166 

 194: קמו 15% -- תומי 188. | תרצחו 260
 49.92; 170,196, 240, 245 ; קזוזתס 4

 17 -- וריפיו ובישיו :11 -- ריסיו 191. ריבא -- םכיריבא 248 -
 ריכא 150 -- ריבכ 184." אלו 4,18,111, 180, 24% -- אלא

 21. ₪0. 180. | ויע ף5 --ו,166. - שּוָא טק. 8 1.

 לכו -- כ טק.18 48.  ידעצ 172. | הארי (טע,181. 190 -- רפסי 7
 ו 0 , 4 ךשוה 48, 80, ריתסהל 157, עזוםוס

 159. ילעופ 7 48,1סס,118,1ף6,22ב, 2652. ןוא (טק.זג
 יי לרוע 5 ךולהל 2) 399 34, 48, 100,

 לא 80."2. - טפשמ 5.

 ףוסאי 2, 34,:22, 120, 196, 1

 ירשב 76. םכדאו--ד 1. לע,
 בושי -- םבוקי 18 -- בכשי 228 -- םבושי

 הנב 207. | הניזאהו 30. = יליכ 6

 ושעוגי 2

 ורובעיו 32,196. | ורוסיו

60 

 106, 224, 237: 245: 252: 259; 184: קותמוס 141 -- דושי 1.

 לע--לעו 48,120. יתאטה ,188. יתועה 11,117,158,250, 4.

 28. ןשפנ זו 22 4, 302 12: 80, 01; 09; 100, 117, 118,120.

235,230 ,224 ,223 ,102,106 ,101 ,180 ,170 ,166 ,164 7 

 246, 2%0, 270. 254, 286, 6ף0 11, 659 'ק ; קזנתוס 05,178, 201 --

 + ק.ז3 168. | רובעמ 32,120,196. | תךחשב --הלשב 5
 270 -- תח טק.145 141.  ותיחו ז,2, 10, 11, 33: 48, 76, 80, 24

 80, ף3, 100, ,,,,, ,ץ,,75

0 ,240 ,240 ,240 ,227 ,224 ,223 ,210 ,208 ,190,191,102,196 
 262, 23, 260, 264, 270, 284, 286, 650 11, 659'ק ; קזותמס 9

 146,158 -- ותייחו 384, קתתוס 95. - "ואב 80, 118,125 3

 קעומס 95,245 : 1660 :. | הארת -- היהת 145, 226, 240,

 20. הלא | 226. | לא ,128 -- לאה 253. שולש ;, 1
 07.70 10 גסנ, זס תזזכ 120020, 114, 157,172, 1792

 22ף, 226, 227, 2%0, 261,206, 1'288, 1'00'; קגותס 4: 6

 128 -- שלשו 245 -- שולשו
 30. תחש ינמ -- תחשמ 249. = ינימ 196 --ונמ 76 --ינממ 71.

 תחש ,196. | רואל קונוס ירואל
 21. בישקה 168 -- ש טק. 288 א בוא 4. | עמשו

 224, 5- שרחה ,12%5 -- שדחה 33 -- שרדה 1.
 32. םכא --יכ 18--ימ 147. שי 145. ןילימ 196 -- םכילמ

 92,192: קס 248. | יניבשה < 48 -- ינבישהו 108. | תרצפח
 15- ךקדצא 18 -- ךי ךקדצ 4. /

 21- םכאו 166. - ןיא , 201,237,24%. - התא [טק.140 11 -- ,

 ז9ז. | עמוש 42. | ךפלאו 4. | המכח -- המכח הניב ף3 ---
 ימכש המכה 14. המכה ךפלאאו -- רברא יכנאו 4.

 1. .אוהילא \ 207 -- והילא 92, -- א 2% טק. 184 4
 2. ילימ 18,76,196, 2534. 5 םביעדויו- 1, 32, 92, 0 150, 4

 166, 196, 223, 245, 22, 250 -- םבועדיו 6. ְ
 3. ןוא 48. ןילמ , 170 -- ןילימ 196 -- םכילמ 40, 80 2

 158, 259: ק11ם0 1329, 1. ךיחו 1, 18, 48, 76, 80, 94,

,2489 ,245 ,227 ,224 ,196 ,178 ,170 ,166 ,16 ,155 ,139 ,120 

 252, 260, 264, 266, 270, 271, 27, 284, 286 ; קז1תס 82. לכאל

 שכעטי < :. | םבעטי -- םכעטי לכא 05, 12%. || לובאל 4
- ,163 ,100 

 4. הדחבנ קוס 48 -- ב קחומוס כ העדנו - ונניב

 18, 12, 191, 242, 248, 4 בומ 0ק.ע3- 4

 6. בזבא -- כ א.46 7 בזבא םםא 4

 7.9 95 5 תתשי "סנטידלנ "עלו 257%. = םכימ 6.
 8 הרבחל -- הדבחל 4 ילעופ 1, 2, 32, 100, 120, 240 --

 ילעפ ישנא 14%. ישנא -- ילעפ 71.
 9. ןוכסי 42 -- [כשי זוז. | ותוצרב סּנ; 95, 99, 118, 110, 2

.- 141, 157, 163, 164,170,173,176( 185,188, 196, 207, 



 אאאזצ

 דוע זבםישי שיא לע אל יכ
 רקח אל םכיריבכ ערי

 זפהידבעמ ריכי ןכל
 סכקפס שכיעשר תחת

 וירחאמ ורס ןכ לע רשא
 לד תקעצ וילע איבהל

 עשרי ימו טקשי אוהו
 ףנח שדא ךלממ
 רמאה לא לא יכ

 ינרה התא הזחא ידעלב
 תסאמ יב הנמלשי ךמעמה

 יל ורמא' בבל ישנא

 רבדי תעדב אל בויא

 חצנ דע בויא ןחבי יבא

 ותאטח לע ףיסי יכ

 0 אפ  סס 1 ₪ % 5 א וא ו ולה מ

 ₪2 ₪ לוב [2בי כ עב

 1 ₪ (/ב ₪0 ₪3

 440 אאא

 | ישפשמל תבשח תאזה
 ךל ןכטי המ רמאת יכ
 ןילמ ךבישא ינא
 הארו שימש טבה
 וב לעפת המ תאטח שא

 ול ןתת חמ תקדצ שא
 ךעשר ךומכ שיאל
 יס  סס ד 5 ₪ ₪ וקיעזי םכיקושע בורמ

4 6. 

 !: טפשמב לא לא ךלהל
 ! שכתחת םכירחא דמעיו
 : ואכדיו הליל ךפהו
 : וכיאר שכוקמב
 : וליכשה אל ויכרד לכו
 : עמשי םיינע תקעצו

 - -  ונרושי ימו שכינפ רתפיו
 ! שםע ישקממ
 ! לבחא אל יתאשנ

 : ףיסא אל יתלעפ לוע כא
 - - ינא אלו רחבת התא יכ

 | : יל עמש שככח רבגו
 ! ליכשהב אל וירבדו

 ! ןוא ישנאב תבשת לע
 = - = 3 קופסי ךניניב עשפ

 ; דחי שכדא לעו יוג לעו

 ! רבד תעדי המו

 : לאל וירמא בריו

 : רמאיו והילא ןעיו

 ! לאמ יקדצ תרמא

 : יתאטחמ ליעא המ
 : ךמע ךיער תאו
 : ךממ והבג פכיקחש רושו
 : ול השעת המ ךיעשפ וברו
 : חקי ךדימ המ וא
 : ךתקדצ םכדא ןבלו
 : שכיבר עורזמ ועושי

 צב פז תס 10 א.

 ף166,173,9,120,12%, 223,240, 252 -- תבושת 2, 2.

 155,158,168,170,188,101,102,196, 224, 00 -- זרובשת 18,

2049 (6 ,250 ,253 ,249 ,179,215 ,164 ,163 :110 ,101,118 ,94 

 271 -- תעושת 245. | ישנאכ קזנומס 80,959 -- ב ,

 27. ףיסוי 2, 17, 5 4 76; 80; 95, 99, 100, 1189, 0 הר"

 137, 150,166,168,170,172:1ֶד3:175: 196, 223, 224, 245, גד,
.0 10766 ; 28 ,/ 271 ,204 ,200 .253 .248 ,245 ,240 ,239 

 עשפ , 2 -- עשפסי 76. = וניניב 0.186. 18 -- ונניב 76

 224. | קפסי 1,4,8,76,80,82,110.150,164,166,188,106,231)

 225: 239: 240, 248, 251, 252, 253: 264, 284, 664 -- קפשי 30, 2

 92: 9333 ??,ץ,, ,,,+,, 1,002

 226, 227, 228, 20,384:  קונמס 3, 141, 245 -- קופשי 18, 31, 9

 34: 95, 99: 100, 1ס1,155,191, 207, 22%, 270, 700: קתומס

 1. 00תות. 1--4 180. - אוהילא ז,4, 17: 32, 14: 76.
,224,226 , ,192 ,170 ,137 ,128 ,120 ,101 ,99 :95 

0 ,384 ,206 ,286 ,284 ,28 ,271 ,200 ,251 ,248 ,228 ,227 

 664 : קענמס 4.
 2. תבשח , 120 -- תכשח קזומס 89 -- תער' 32. | טפשמל --

 שם ₪6 ם ז28.  יתרמא 49,110 סת ן28, 120. לא |

 2. המ 1%, 80. | ןכסיא 100 -- ןכשי זזז. | המ 2"-- המו =

 17/82: 95:137, 147, 166, 201, 223- המ ליעא 150. | ליעוא 1
 2, 17:18. ב0. 22; 233 48, 70 50202; 03: 04: 05: 0.1 1%

 120,126, 127, 159: 157: 158 1631 04186, זק0172 78

 191, 192,196, 201,207, 210, 223: 224, 215, 240, 245, 4 ל

 259: 260, 264, 270, 28, 664; קונגגס 82,128,141.  יתאטח 5
 --מ קת,

 4. בישא זזז. | ןילמ , 224 -- םבילמ 92 -- ןילימ 196. | תאו --
 ת טק.135 94 -- ת 188. | ךיער (סע6 215 137 -- ,

 172; 253, 200, 264 -- ךיעיר 248 -- ךעיר (סעו6 4.

 5. שס. 259. טיבה 237 -- ₪ [טק.ז45 48.  םבימשמ 7
 196 -- םםימשא 82,120. | רושו -- םכושו 34 -- טש 4

 םכקחש 266 -- םביקחשוד 5. והבג , 6.

 6. יתאטח 76,266 : קנס 2. - וב --ול 27: 4: קתממס 7
 =-יכ סת 48.5 "ובר 4 השעת --ןתה 4.

 7. המ 17 0 137-- ןמ 30 | ןתת --השעת 9
 117. חקת 4. !

 8. ךיעשר 223 -- ךעשי 80, ץו66פט: 80.| ךיתקדצ 30, 48, 4
 9. ברמ 3, 4, 17, 18, 10, 31, 13: 14, 76, 80, 2 80, 94,

 ןסזו,1ס2,וזזו.1ו7,128,110,137,139,141.ז44,199 7

% ,227 ,226 ,223 ,210 ,207 ,168,170,172,17%,178,188 ,164 

 המ 7"
\% 

 24. עורי 2, 17: 32, 48 76, 82, 80, 94, 95: 99, 6
 170, 188, 196, 221, 224, 2455 260, 271, 283, 664 -- עדי 6

 158. | םכיריבכ 06 םכיריבא 82. | אל -- ןיא 76.  רחא 6
 2%. ריני--ר ₪0ק. 788 48--כ (טק.18 155.  םכהידיבעכ 5.

 26. םבתחת 384. | םכקפש זֶקג םטמס 384. - םכיאור 32 2

.5 .48,120,125,164,196 
 27. רשא ,166 --רשא ת 5. לע קתמס אל 118. ן

 294. - וירחא + אל ,191. | ולכשה 150 --ו ₪ק.146 4.

 28. וילע , 2 -- לא 12%. | תקעצו , 240.  .םבינע 7.
 20. אוהו 55 15%. - םיקשי 1, 2,17, 10, 32, 14, 48: 80 1

22, ,164 ,1523 ,121,127 ,118,120 7 94:95 

20 ,245 ,240 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,106 ,102 ,188 ,180 ,173 

 260, 252, 253: 259; 200, 384: קונוס 2, 171 -- םוקשי 215 ---

 טקישי ז9ז.  ימו 17--ו, 196. | עישרי ז,2,17,18, 2

 14, 48,706: 80, 82, 80. 92, 93: 95: 99: 100, 11,ז:7,120 714

2270 ,226 ,22% ,101,192,196 ,173,188 ,170,172 ,164,166 ,163 

 235, 239: 245: 253: 259, 260, 264, 184 ; קונתגס 3,171 ; !סזזס 4.

 ימו 25--ו 196.  ונירושי 12, 48 -- ונשורי 384 -- ונבישי 6.

 לעו 1%-- | , 17.18, 34:76, 223,245. - דחי 2
 40. ךולממ 32,100,164 -- ךלמ 48.  ףנח -- ח נק."

 ישקוממ 32: 80, 94: 99, 100,118, 120, 172,101,192,12%, 4
 253 -- השקממ זני שבע 10.28 3 -- (ס06 יובנ 1:

 21. אלו 49,224. | לובחא 12,120,12%: קמס 1.
 22. התא ;178. | ינרוהו 0 == ינירוה 237 -= ינרוה 11 22 4, 7:

1 ,100 :99 :95 :94 :93 90 2 ,80 7 ,7 4% 3402 :22 :12 ,18 

1722 ,170,172 ,141,166 ,19 ,137 ,125 ,120 (111,117,118 

1 250 ,240 ,245 :530 ,211 ,225 ,224 ,223 ,196 ,192 ,188,101 

 250, 260, 264, 270, 271 4 ; קזנתס 3,110,155. | לוע םבא ו
 126 172. | םכאו 245. - לוע (טק.180 82,130 -- וא 3, 0 2
 100,125,176, 180. 221, 250 תוזַק- 251,252, 260,270. יתלעפ

 10 -- יתלועפ 245. אלו 196. - ףיסוא 1 2, 17, 19,

2 ,.126,137,139 ,120 ,118,110 ,100 :99 :95 :94 ,82 :76 

.2 ,; '-- 253 ,24% ,240 :230 ,31 ,191,192,196 ,188 
 22. ינא - - - יכ טק. התסאמ 4

 34. 00. ,180. בבל --תממא 1.  ורמאי -- ועמש 157 תג.
 24 עמוש 32, 48, 76. 3. ל 2 2

 33. אל 2%-- אלו 4 לכשהב 1,2,17,18, 0 21: 49, 2

 95: 99, 100, זז 1% 125, 137, 150, 158, 164, 166, 1702

20 ,245 ,240 ,228 ,226 ,210 100 ,12 ,191 ,173,178,180,188 

.4 ,266 ,200 ,2% :2523 

 %דע 139. - תובשהת 36. יבא קעגותס ינא



 אאאט 15

 10 ישע הולא היא רמא אלו

 ץרא תומהבמ ונפלמ זז

 ינפמ הנעי אלו וקעצי כש 12
 לא עמשי אל אוש ךא 13
 ונרושת אל רמאת יכ ףא ד 4
 ופא דקפ ןיא יכ התעו 15
 והיפ הצפי לבה בואו 16

, 0 

 ךוחאו ריעז יל רתכ 2
 קוחרמל יעד אשא 3
 ילמ רקש אל סכנמא יכ 4
 סאמי אלו ריבכ לא ןה 5
 עשר היחי אל 6

 ויניע קידצמ ערגי אל 7
 םכיקזב שכירוסא שכאו 8
 שלעפ הל דגיו 9
 רסומל זפנוא לגיו 10
 ודבעיו ועמשי שא 11
 ועמשי אל שאו 12
 ףא ומישי בל יפנחו 3
 סכשפנ רענב תמת 14
 וינעב ינע ץלחי 15
 רצ יפמ ךתיסה ףאו 16

 ו
 : הלילב תורמז ןתנ

 ! ונמכחי שימשה ףועמו

 : שכיער ןואג

 ! הנרושי אל ידשו

 : ול ללוחתו וינפל ןיד
 : דאמ שפב עדי אלו

 : רבכי ןילמ. עד  ילּבַּב

 ; רמאיו אוהילא ףסיו
 ! שכילמ הולאל דוע יכ
 : קדצ ןתא ילעפלו
 ; ךמע תועד םכימת
 ! בל 'חפ :רובפ

 ! ןתי כיינע טפשמו

 - | אסכל זכיכלמ תאו
 ! ינע ילבחב :ןודכלי

 ! ורבגתי יכ שכהיעשפו

 : ןואמ ןובושי יכ רמאיו

 = = 7 בוטב כהימ ולפי

 - - -  ורבעי חלשב

 : םכרפא יכ ועושי אל
 : וכישדקב שכתיחו

 : קכנזא ' ץחלב "לגיו
 היתחת קצומ אל בחר

 ו : והבגיו 'חצנל שכבישיו

 ; זכימיענב ספהינשו

 : תעד ילבב ועוג'ו

 : ןשד אלמ ךנחלש תחנו

 צץ ב ]₪ 2 א 6 די 0 א 4.

 150, 6 00 2 221,240. - קדצ ; 224 -- אקדצ 0,

 4. אל יליממ 196. | םבימת ; 14%. | תרעד 168 -- תועיד

 9:7 - 245: 250; 100, 489 -- תעיד 223 == ה 200.
 ךמע נק רק ..

 ₪ אלו -- ! 1, 17, 18, 9202, 120, 110,100 166) 198, 1

 207, 7% 5 271, 288,100, 001. | םאמא 99, 1076

 6. טפשמ 76. | שבינע 266, 271, 284 -- קזותוס םכיונע 7.

 2. רע פ 094:\ קדצמ 32 --ו מ 1 וניע 2,17,15, 12, %

 93: 117,158,172, 185, 191, 224, 228, 24%, 248, 240, 20 תג,

 251 וגז. 271, ךס0 : תטמס 384---ו , 166. | תאו קוס תואו 2%

 --ו,82.  םבבשיו 2, 82, 176, 210, 494, 497 -- םבבישויו 1%

 32: 14: 76: 89: 93: 95: 99. 100 72,,ָ,ָָ, 

48 ,403 ,260 ,254 ,252 ,2%0 ,210 ,248 ,240 ,228 ,226 ,223 ,191 

 505: 607: 637, 6643 ונוס 141 -- םכיבשויו 196 -- םכבשויו 7%

 241 --- םבובישוי) 1 -- יו (טק.146 3%8. | חצנל , 30 -- הצנל חטבל
 180 -- חטבל 17, 160 1ח9ז8ַ. 225

 8. םכאו -- ראו םביקיזב 1, 3, 17,118, 30, 48, 80, 2

2459 6 2 ,195 ,170,173 ,163,166 ,110 ,117,118 ,100 

 249, 253:260 3 קזמתס 82. | ודכלי 24%, תטת6 484. | ילבחו 2.
 ינוע 18, 32: 34, 48, 50, 100, 118, 17, 166, 170, 196, 2240

 245, 249 ; קנווס

 ף. םבלעפב 118,207. םכהעשפו 1.
 10. רסמל

 176, 242 -- |בושי 21.

 11. םםא -- יכ 6. ודבעיו ועמשי טק. ג. 173. | ודובעיו 2
 46 ורבעיו 9: וו 259. לבי 6

 180, 210, 224, 226, 228, 240, 2ף0, 2ף1, 260, 271, 288, 94, 2

 603 ;  קתותוס 108 ; ץ1060טת 76, 118, 130, 246 ; תטמ6 80 -- ולכא

 4. - םבהימני בוטב < 7 4 בוטב , 147,166 -- בוטב
 80.  םבהיתונשו 170, 248 -- םכתונשו 100 -- םכתושו סעגתגס

 םכימיענב 58 191 -- םכמוענב 80 -- םכימענב 73, +

 12. עמשי 119. | ורובעי ָבְק 150, 1633, 196, 223 -- ודבעי 9,
 תעומס 48,905. ועוני 82 -- עוגיו 24% -- וערגיו (סת6 100.  ילכב

 137, (06 4 תעד -- ערמ 7. :

 11. אל --ול 14%. - ועשי 76 -- ועוושי 0 ל רפא -
 םכיריפא

 14. תומת 18, 322, 7, כ ג

 170,196, 223, 224, 245, 249 -- תומח 76. | רעונב +4,

 120,161,176, 223, 24% -- 7 (טק.ז8% 128 =  םכרסא

 םכתיחו 1,93:95,125.158,170,196,2נ85. םםישידקב 196,

 16. ךתקה 253, 260---ם טק. זג\ 128. אל -- ול 170 --אלו 1.

 קצמ 82,158, 251. 0. התחת גג -- ךרתהת קזותוס 1.

 ןורבגתי יכ-- אל 4
 ןובשי 82, 137, 2 יכ ץוססעטע יב

 210, 242,252, 50: 260, 264, 266, 270, 283, 664 -- בארז5 1.

 םכיקשע 48,111,170, + וקעזי 249: 259 -- ) \ 76 -- ךךוקיעזי
 224. - ועוושי 196 -- ועושו זס. = ערזמ 9,

 10. אל 201. - רמא , 48. 237- - הולא - הלא 6
 494 -- 'הולא 6 ישע ןתנ < 4 ושוע 17. 42, 0

 119,120,127, 166, 245, 252, 251, 271 4. | ןתונ 12, 48,965: 0%
 117,119:125,137.170,192, 253,266 קתתס 141.  תורימז 5

 17,18,30, 31: 14: 23: 34 4%. 76, 92: 93: 94, 95: 99, 100, זס
5,776 ,145,147 ,137 ,126 ,117,118,120 
22 206 ,201 ,198 1906 ,192 ,188,191 ,180 172 

,245 ,240 ,230 ,2 ,231 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 :223 ,220 ,210 

10 ,311 ,301 ,286 ,284 ,270 ,271 ,204 ,200 :259 :253 .252 ,248 

2 ,419 ,418 ,417 :407 :403 :399 :3%4 :353 37% :355 :342 :132 
9 .474 .471 :469 :457 :454 :449 :445 :437 :431 428 
:5 :541 .540 :531 ,530 ,523 .519 ,506 :595 :497 :496 ,495 494 
600 ,607 ,606 ,602 ,598 ;591 599 :589 :588 :566 +565 :562 ,559 

 612, 611; 617, 618, 622, 624.68: קזנתס 139, 141: 358, 40
 ו 256, 464 -- תרימז 80, 82, 249, 100, 528 -- ר קנזמס * ?.

 זז. ונפלמ 117,226. תמהבמ 48.93. ץרא 137.  םכימשה
 --הרשה 125. ומכחי קנווס 2 -- ונמכחי הכה 190 -- ונמכחת

 12. םכשו 196.  וקעוי 17, 80, 90.90, 118, 173: 221 1
 ומס ףפ -- צי טק. 0 כ

 14. ךא 58 76. לא ירש 200. 0 אל
 14. ףא -- ךא 128 - . עמשי אל אוש ףא 224. ונרשת 2)

 48, 262 -- ינרושת 34. = ןיד פו 76. = וינפלו 25פַב. | ללחתו
 100, 235, 248 -- ללחתי 18 -- וללחתו 48. = ול 170

 15. ןיא ,6 ופא 0ק. 24. 2 -- ופאל 7. אל 5%.

 שפב יכ 5- דאמ , 7.

 16. הצפי -- הצפי הפצי 117. | לבב 76. | ץלזימ 6
 ריבכי 1, 17, 18: 302 34: 45: 91: 94: 95: 9, 101, 102, 118,
;100 ,102 1 55 ,109.02 7 ,125 

 224, 220, 227, 228, 219; 242, 240, 20, 253, 2ף0, 260, 260, 24

 484 -- דיבכי 100, 166 ; קנס 245 ; (סזוש 117 -- דבכי 06

 1. ףסויו 1, 32, 44, 80, 95: 99, 100, 118, 125, 145, 166
 172,196: 235: 45: קזותס 141 --- ןעיו 147, קזגתגס 137 -- 0.

 1. והילא 189,
 2. רתב 76. | ריעז , 196 --' \ 17: 10, 33,809, ,,4%
 211,260, 204, 266, 602 --- רי טק, 3. זָגפ -- ןילמ 384. | הולא
 217. ןילמ 2, 18, 32:48, 100, 118,128,144, 178, 245, 253

 קוס 95, 8 (סעז6 102 -- |ילזכ 6.
 3- קחרמל 30, 48, 80, 89,92,523.  ילעופלול 25



 אאאט

 תאלמ עשר ןידו 17
 קפשב ךתיסי ןפ המח יכ 8

 רצב אל ךעוש ךרעיה 9
 הלילה ףאשת לא 20
 ןוא לא ןפת לא רמשה 21
 .וחכב ביגשי לא ןה 22

 וכרד וילע דקפ ימ 23
 ולעפ איגשת יכ רכז 24
 וב וזח שכדא לכ 2 5

 עדנ אלו איגש לא ןה 20
 זכימ יפטנ ערגי יכ 27
 שכיקחש ולזי רשא 28
 בע ישרפמ ןיבי שכא ףא 20
 ורוא וילע שרפ ןה 40
 םכימע ןידי שכב יכ 1
 רוא הסכ סכיפכ לע 2
 וער וילע דיגי 3

 יבל דרחי תאזל ףא
 ולק זגרב עומש ועמש
 והרשי שכימשה לכ תחת

 לוק גאש' וירחא
 תואלפנ ולוקב לא זכערי
 ץרא אוה רמאי גלשל יב
 ₪ ₪ 0-2 זכותחי שכדא לכ דיב

6 [ 

 ! וכמתי טפשמו ןיד
 : ךטי לא רפכ ברו
 ! חכ יצמאמ לכו
 ; שכתחת םכימע תולעל
 ; ינעמ תרחב הז לע יכ

 : הרומ והמכ ימ

 : הלוע תלעפ רמא ימו

 ! םכישנא וררש רשא

 : קוחרמ טיבי שונא
 ! רקח אלו וינש רפסמ
 ! ודאל רטמ וקוי
 : בר םכדא ילע ופערי
 : ותכס תואשת
 : הסכ שםיה ישרשו
 : ריבכמל לכא ןתי

 : עיגפמב הילע וציו

 : הלוע לע ףא הנקמ

 ו
 ! ומוקממ רתיו
 : אצי ויפמ הגהו
 : ץראה תופנכ לע ורואו
 - - ונואג לוקב םכערי
 ! עדנ אלו תולדג השע

 : ווע תורטמ שכשגו רטמ םכשגו
 : והשעמ ישנא לכ תעדל

 : לוק עָמשי יכ שכבקע| אל\ -

 שץ הית 1 ₪. ₪ 6 70 א

 101, 223, ותכופ 48, 80, 03, 163,196.

 30. וילע -- ו ,4 ורא 30,111, 118, 164,178, 4

 הפיב 196 -- ה ,0-
 21. םבימע - 5%

.58 \ '-= 
 32. לע -- לע ןה 125.24. | הסכ--ה ₪0ק.188 00. | רוא \
 14 הילעו 170 --- וילע 226 0418. 227, 253, 260 ; קז!תוס 7

 178; (סזו6 130 -- ה ,24. עיגפמכ 40,168 ; קזוגס 1

 33. דגי 259. | ועיר 92,93, 196, 223 -- 'ער 76 -- הער 71.
 הנקמ , 95 -- הנקמו 18.32, 91,196. | ףא , 147- לע ,%6
 170 --הולע 157.  הלע 77, + 1,

 270 ; קזותס 141 -- ולוע

 לכוא 48, 240. ריבבמל קננותס 17

 1. תאזל --ז , 24%. = יבל -- יבל ףא 1177 --יביל קננתס 05, 6

 140. | ומקממ 18, 23, 82, 100, 111,155, 102,224, 217,

 2. ועמש ₪ עומש 4 עומש -- ו \. 2,18. 30. 34; 48, 2
 118, 150, 168, 176, 224, 252, 280 - ע) [טק.ז8= 0, זגרב ,8

 -- ורב 17, 32, 80, 93: 95; 166, 196, 227, 239, 245, 252. = ולוק

,100,102 ,95 ,94 :93 :92 ,76 :67 :34 :32 :17 ,2 

2 ,207 ,173,175,178,188,191,106 166,170 ,164 ,125,141 

2049 ,4 271 ,270 ,200 ,252 ,245 ,215 ,211 ,227 ,225,226 ,224 

 6643 ממס 139. אנהו 1, 4, 12; 92, 94, 137, 166, 225, 6
 228. 215, 240, 245, אציו 1

 2: וראו 30, 34, 118, 28. | תופנכ (טק. 46 128 --- ו ,6

 4. ולוק 76,111. | לוקב -- ולקב זֶלּג- | ונואג -- ג ,100. אלו

 --ו.17 - לאו תכבכעי 17, קנווס 240 ; תטתס 223 --

 ונבקעי (סע 383. | עמש 172.  ולק 6% זז

 5. ולוקב לא םכערי \ 221. = ולקב 30,150 ג, 224,240 ----
 לוקב 95- תואלפנו 48. | השוע 1%, 32, 0,

 תולדג , 150 -- ו , 18, 248 -- תולודג 24 33:76. 1

 95, 170,172,100,118,12%, 188,106, 224, 245: 252: 2ף9,271

 384: ץזגווס 3,139 -- תלודג 30,48,117,223,249. | תולדג השע

0 .0 ,253 

 6. גלשל -- ל 2" טק.138 196. | אוה -- הוה 7, 32, 9 8

 120,137, 153, 164, 201, 224 תוגזַק. 226, 246, 2440, 260, 271 4,

 1843 קוס 9% --'וה 3,111 ; קנומס 248 -- א טק. 2, 7

 םכשגו רטמ ,\ 48, 147,223.  תררטמ וגז וע

 170,175: 24% -- וע קזוותס 117 -- קגנמוס ךזוע 4

 7. םכדא ; 94. | םבתחי 1.2, 17,489, +

,1 ,221 ,188 ,173 72, ,125,137,141,155,1589,6 

 215: 24%, 2%0, 25 -- ת (טק. 180 והשעו 6.

 תחנו -- שחנו 17. | ךנחלוש 14,191, 245, 384: קזותוס
 47. ןידו קוגגגס ןיד 172. | םכיעשר 147,170  תטתס 4

 ןיד -- ןידו 245 -- דא 117. םפשמ 196, 245. - !כומתי

 16 -- וכמסי 384-
 18. יכ ,זוז. | המיה 166,196, 245 -- קגמס המה 5

 קפשב ע. וג[. 168 -- קפשב יצמאמ לכו רצב אל 95 -- קפפב :,
62 ,180,192 ,171,178 :172 ,170 ,100 ,99 82.04 1% 21 

 20ֶדְ, 2234, 228, 245, 248, 240, 266,400, 60 ; קזותס 4,141, 0
 -- קספב 48 -- ש טק. 4. ההו רפול

 19. ךרעה 145 -- ךורעיה 17, 3255 5 168, 172, 196: 2
 260,260.  ךעש 137. אלו 17,170: תטתס 5 -- ול 164 תג

 -- 478. 14066 'ק ךל 201 -- אל לא 147 -- 6. דצב קצותוס
 2 רצב אל [טק. < 4. 20. תירלעל 94.

 21. רמשה -- ר ₪ ן 12%. | לא 1"-- ןפ 249. - לא %
 284. לע - לכ לעא 12%. | יתרחב 118 -- תר טק. 4 4.

 ינועמ 32, 34, 76: 93, 100, 118, 11, 196, 224, 2455 1

 22. ןה ;145.147.  לא-- לאל 157. - בגשי 1. וחובב %
 -- חכב 80. ימו 99,245, 259: תטמס 166 -- קונמגס כ יכ 1

 והומכ 32, 70, 80, 94, 100, 119, 16, 170, 106, 222, 245, 249 240
 250 59- הרמ 2, 18,070, 82,111, 00 02005 2020

 23. יןכ ףא 4. וילע -- לע 4 וכרד הצרא 32 -- ובכד
 24+ רמאי 76, 249 ; קתונתתמס 1.

 24. רוכז 17, 12, 48, 76, 80, 80, ף3, 119 680

 172,106, 221,220,245, 240,252.  'כ קזוחס יא 3.  אגשת

 ולועפ 196. | וררוש 1, 2, 17: 32, 14. 76: 93: 94+: 7%
 164, 170, 172, 173, 196, 223, 22%, 226, 22, 237 -- !רדש
 25. םכדא , 60- שונא , 196 -- םבישנא 147 -- ו ;, 3.

 קחרמ 1: 30, 92, 93, 150, 164, 210,266 -- קוחרמל 18,

 26. איגש -- א , 164. אלו 1"--1, 147,251. אלו 30,"2--
 ו ,2 188, 228, ).

 27: יפסנ -- יפמסב 5. וקוי זזק, 118,170, 101, 106, 2

 2409:24%. רטמל 222: וריאל 160 1 כג 7% 2

,1066 ,164 ,161 100120 ,95.99 :94 

9 220 ,228 ,207,221 ,185,188,102,196 ,178,180 ,176 

4 ,271 ,204 ,260 ,250 ,251 ,2%2 (250 ,248 ,245 ,240 :239 :217 

 28. ופערי פ8 ףפ -- ופרעי זז. | ילע קנותוס הילע 95 -'.1.

 בר -- בר ברט גַוָד -- ברע קונוחס 89 -- קזותס ער 4.

 20. ףא [טק. 20 12%. | שבא --יכ ןיבי 17. | ישרפמ

 18 -- ישלפמ 24%.  ם תו ₪ק.זג ג. תאשת 0 -- תואושת
59 ,224,237 ,163,171,188,196 ,117,125 :9 :1,32,80,92,95 

 259; 271 84 -- תאושת 7% 7 93, 100, ,,,



 ןפפ א א א.
 : ןכשת היתונועמבו ברא ומב היח אובתו 8
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,228 ,227 ,226 ,223 ,210 ,201 ,108 ,11 ,180 175,176 ,170 

,6001 ,184 ,00 ,288 ,271 ,264 ,260 ,20 ,21 ;240 ,248 

 661, 663 : קנגתס 118,139. | זפהי 1,18, 13, 48, 76, 80, 82, 80

8%,,, ,/,-100,117,118,120,137,155 ,9% :94 :92 

 191,192, 196ג 109, 20ו, 210, 224, 22%, 227, 228,215, 24%

 וקחשי -- ק , 5.

 2..-ררבד 118. אל ע--ו,רז7 אלו 2%-- | \ 1, 30 4
 2014 ףסא 18--ו 30:33:92 128, 141,144, 155. 2

 169,176, 192, 225, 237: 249: 251, 252, 384 - יס 3-
 6. הוהיא 137. = בויא תא --הוהי תא בויא 34.  הרעס נמ ,

 76: 384-- הרעפנמ 67, 99. ,,,,,
 224, 270 -- הרעפהנמ 2, 170, 245- נזכ -- ןכ 6%
 176, 227, 253: 250. 271 4, 284, 288, 659 'ק : קתותס 95.  הרעסה
3 ,207,226 ,201 ,196 ,166 2 5 ,32 ,20 

 םטמס 82 -- הרעסא 130 -- הרעשה 8.
 7. רוזא 163,245 : קומס 48. | ךצלח 7.

 ינעדוהו 34 -- ינעידהו 18, 80 -- יניעידוהו -
 9. ךיפת 12. | טפשמ 40. | ינעשרת 196 -- יניעשרת 384 --

 ועישרת ץזנתס 71. קדצת -- קדצת קדצ 4.
 ף. ערז 126,128,2%9. לאב 006 158.  לקבו 284 -- לוקכו
 80 -- ב ,7- והומכ 40, 48, 76, 80, )3, 100, 2 ו,
2409 :245 ,223 ,106 2 7 ,20 

 259, 260, 206,271, 283; קזותגס
 10. הדע קזותס ידע 248. אנ ספ ז1ז:.  ןאב

0 106 ' 248 ,245 ,106 ,166 52 ,48 ,20 
 161,164,199. | רדהו פו 196 --דדהו קזגננוס 5-

 וז. ץפהו 95 -- + . 48 -- ץפחה גָגְפ- | ךיפא 170,175,
 האג--הבג 48 גז8.-- הבאב 147. | והליפשה 253, 259 -- 9

 48,168,170, 196, 225 --העינכה גסו -- והעינכהו 249 -- ,
 12. האג לכ האר , 221. הארו 80, 245. | והעינכתה 9
 196,118,120,155,158,166,18%, 108,201, 227, 245 קזותס 5
 -- והליפשהו 240 -- טק. ךודהו 32, 48, 80, 2, 4
 170, 223, 245: 249 7-- ךרוהו 5 -- קגפוס ךורהו 9% -- ךודה 4

 12. םכינמט 170. | רפעכ 76,80,89. שבח 2, 1:
1707 ,141,150,155,157,168 ,128,139 2 ,80,101 
.2 106 ; 604 ,1" 400 ,270 ,3 271 ,270 ,2%4 ,248 ,242 ,211 ,210 
 14. ךדא 18,266.  יכ זוז.  עישת 2,168 --' 31.34, 7%

,286 ,277 ,260 ,241 ,210 ,160 0% 1 .93 ,80 

 לאשא 4.

 הבוגו 5

 דוה זו
 ושבלת
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 ו

 הכחב ןתיול ךשמת
 ופאב ןמגא שכישתה
 זכינונחת ךילא הבריה
 ךמע תירבתרכיה
 רופצכ וב קחשתה
 םכירבח וילע ורכי
 ורוע תוכשב אלמתה
 וג ₪ 0 אצכ 0 ר] ₪4 עב ב שב כ  יפכא כ ל, ךפכ וילע שכיש

 הבזכנ ותלחות ןה

 ונריעי יכ רזכא אל

 קכלשאו ינמידקה ימ

 וידב שירחא אל

 ושובל ינפ הלג ימ

 חתפ ימ וינפ יתלד

 סכינגמ יקיפא הואג

 ושג! דחאב דחא

 וקבדי והיחאב שיא 9

 רוא להת ויתשיטע נס
 וכלהי םידיפל ויפמ 11

 ןשע אצי ויריחנמ 12

 סס רצ = 1 ₪9 =

 ןספפא
 ; ונושל עיקשת לבחבו
 : ויחל בקת חוחבו

 ; תוכר ךילא רבדי פא
 ! שכלוע דבעל ונחקת
 ; ךיתורענל ונרשקתו

 : כינענכ ןיב והוצחי
 : ושאר זכיגד לצלצבו
 : ףסות לא המחלמ רכז
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 + תי 4 8-+
 ! לט' ויארמ לא שכגה

 : בציתי ינפל אוה ימו

 ! אוה יל שימשה לכ תחת

 : וכרע ןיחו תורובג רבדו
 ! אובי ימ ונסר לפכב

 : המיא וינש תוביבפ

 : רצ זכתוח רוגס

 : םכהיניב אבי אל חורו
 : ודרפתי אלו ודכלתי
 : רחש יפעפעכ ויניעו
 : וטלמתי שא ידודיכ

 ; ןמגאו חופנ דודכ

 ש ה 1 מ" 1 6 יי דש ו

 2. ונירועי זסס -- ונרועי 1, 2, 4, 17, 30, 31, 32, 34, 76, 6, 50

 92:93: 95: 99. 101,דזו,1ו7,1ו1,9,120,12%נ0,1ג7וָגְפ, 14,

179 ,170 ,4 ,9 150,153:155 ;147 ,144 

210 ,207 ,198,201 ,192 ,198 ,188 ,173:175:176.190,185 

20 1 ,252 ,2%1 ,250 ,245,240 ,230 ,231 ,227,228 ,226 ,225 
 260, 264, 270, 271, 284, 288 '1, 00 71, 658, 659 'ק ;: קוס 2

 118,128 -- ונרעוי 248 -- ונדיעי 00 -- ונזעי 48 -- ונרעי 18, 240.

 ימו - ו. 17, 1. וינפל 5% 30, 92, ,6)

 11, 224, 240, 245: 384, 603 ; םטחס 1.

 2. ימ קתונתס יכ 3. | ינמדקה 4, 48, 95, 178, 223, 6

 לכ , 207. | אוה יל -- והרשי 180. | יל 4.
 4. אל --ול 659'ק, | שרחא 18 -- תירחא וז 1.  רבדו קנווס
 רכיו 5 תורבג 111,211 -- תרובג 48.95. = ןיחו -- ,%

 29. 4: 5. הלג - - ןיחו ,7- 0
 5. הלג ימ -- הלגמ 18. | הליג 48,196. | ינפל 168. | ושבל

 18,95: 99, 101, 164, 172: 235, 240, 242 -- ב קנותס כ 2

 ונפר -- ונשר 196, קזונגס 1. אבי ז, 17:18, 32. 33. 4 4%

,76 6 ,1559 ,155 ,125 ,118 .957 :94 :93 2 ,80 ,76 

| .4 ,250 ,253 ,252 ,24% ,240 :235 :211 ,224 ,196 

 6. חתיפ . ז רביבס 18.30, 95,117, 110, 252 -- קומט

 תוביבש 125. = וינש --י , 100 -- וינש 6% 24%

 259 -- וניש 4 המיא ---' \ 9

 7. הואג ; 18 -- 1 . 76 -- כ: 158. = יקיפא \ 80. . םכיניגמ

 18, 30, 48. 76, 2, ב, 100, 12%, 137, 170,196, 224, 4 8%
 259% קזונוס 05 : 086 128. םכתוח יפ 18--ו 17 6

 8. דחאכ קומס 05. | אל ,זזז,זזק7 -- ןיא 74. אבי 27
 -- אובי 2, 11, 67,102, 120,137, 175, 192, 266 -- ואבי 4,

 םכהינב 118 -- קג1תגס םכהינמ 5.

 9. 0 34. שיא עפ 196. והחאב 48--ה , 7 2

 245 -- ויחאב קזגוחס 05 -- אבי אל והיחאב 147. :וקבודי

 170,196, 248 --1 157. ודכלתי,92. | אלו
 10. ויתשיטע -- ₪ , 245 -- ויתושיטע 17, 32, 34, 76, 80, זס
 118,120, 126, 110, !64, 164, 166, 196, 223, 259 ; קז!זתס

 139 -- ויתשטע 240 -- תושיטע 3. = לחאת 7. ויניעו ,

 -- וניעו 93 -- ווניעו 4. יפעפע 48 -- יפעפעעב
 11. םכידפל 157. וכולהי 34,93,188.  ידודכ 18,340, 2,117,
 ן68 --ו , זז --ידוד יכ 80, 03, 223 ---ירודיב 150. <: שא קשיש

 רשא וו1.  ןוטלמתי 95, 240, 384 -- ו , 4.

 ז 2. וירחנמ 82, 259 -- וריחנמ 33 -- ירחנמ 117 -- ו ,4.

 אציו 6. רודכ 128,172,12% : ץו46גז חפנ 6.

 ןומנאו 2: 3:17:18. 32, 33: 14, 48: 80,59.93, 94.95, 99.10,
 1וק,119, 120,137, 130,147, 150,163, 164,166 72 1

(2%0 246 ,240 ,235,230 ,231 ,224 ,191,196 ,178,188 ,175.176 

 252, 253: 259, 271, 283, 484: קזומס 82,156 -- ןומגא 1.

 15. יטהלת , 157. הכלל 7

 !4. וראצב 32 -- ורואצב 158 -- ורואצכ קזותס 4 זוע 1%,

:24 ,24% ,210 ,223 ,172,196 ,166 ,155,104 ,12% ,50 ,14 :32 

 261, 253, 266, 270, 664--ץפחי 224. | יכ חטבי יב 5.
 24. ונחקי = והחקי 76. םבישקממב 7: 10 222 76 500

 92; 93: 95: 99: 7: ו-77 |, |,
231 ,224 ,22 ,185,188 ,173,175,176 :168,170,172 ,166 

270 ,271 ,270 ,264 ,260 ,22 ,2%2 ,2%0 ,248 5% 249 :239 .217 

 284, 286, 184: 59- בקני קזנתס בקע 4
 2%. ךושמת 32: 34, 120,161,164, 102, 223, 2%1-- תטמס

 ךשמתה 157. ןתויל קוס 95 -- ןתייל 245. | לבחבו
 ללחבו 207. | עקשת 41,188. | ונשל 18, 31, 3.67.

 102, 110, 141כ 144,150: 157,178, 185, 191,102, 210,221,

 266, 27, 283, 3001, 184: (סזז6 4

 26. ןומנא 1: 2: 3: 4: 17: 18: 32: 33: 34: 48, 67, 76, 80, 82, 8
,163 .7 9 .99 :95 94 :93 

0 ,215 ,227 ,220 ,225 .196 ,191,192 ,175,178 1732 ,170,172 

 242, 245: 249: 252: 253: 260, 206, 270, 271, 184: קצותס

 155 -- ןומגאא 100 -- ןמאגכ םטתס 7- ופאב -- ושארב 2

 תחבו 120, 137: 141, 168, 17, 231, 248, 270 -- החחכו 0.
 בוקית 2 196 -- בוקת 1: 32, 14, 80, 100, 101, 118, 120 4

,259 ,253 ,251 ,245 ,230 ,228 ,220 ,188,192 ,157,176,185 
 264, 271 8 : קעותוס 82, 4

 27. ךילא , 207 --' \170. | תופר -- תובר 150-- 3 טק.

 28. תורכיה 22,93,100,101,117, 118,120,162, 0

 223, 211: 219: 240, 245: 2%2, 250, 184 -- תרכיה קחשתה 4-

 29. קחשתה -- ת קוועוס ע ףפ. | רופיצכ 20, 48, 95, 170
 24% -- רופיצב 7-. ונרשקתו -- ר , 17 -- ינירקשתו 4.
 ךיתרענל 2, 18, 48, 50,94,117,110,141,172,1723,188.231,

 270, 283 ;: ץוגוחס 128 -- נ ;, 4

 20. וילע -- לע 1. והצחי 1,17, 18, 10, 48, 80, 80: 92, 2

 95, 117,137: 144,158, 166,172, דב, 175,176,192, 223, 2

 210, 240, 249, 260, 264, 271 4, 3% -- וחצחי יכ וז1. | ןיב -
-6,.* 

 11. תכסב 95, 248 -- תוכוסב עומס 153, 249 -- תוכסב %

 22% 160, 180,192, 227, 228, 2% ; קנווס 3 -- תכוסב 6

 24%. - ורע 17,330, 48, 82, 158,164 -- 04 לליצבו 1.

 < 32. וילע קוגומס ךילע 48 -- * , 18% -- לא 196. | ךפכ , 180-
 ךיפכ 4 76, 80, 82, 100, 117, 12%, 11, 192,224, ,%)

 206,384: !006 128. | רוכז 1, 4, 18, 12, 48,76, 80,993:

 137,118,120,12%: 163,188, 101, 207, 221,224; קזווגס 4

 ףיסות 147 -- ו; 7.

 ן. 08קטז 41 1מסוק1: 2 41.2 ; 1ם 270, 655, 666, 657, 4

 ותלחת 31,607, , 1 +, 72

,1 288 ,2 ,266 ,260 ,253 ,252 ,242 ,211 :207 ,178 ,176 

 601, 602, 603, 659 -- יתלחות 150: 378. 494, 588 ; 106 0

 283 - ךתלחות !סע 480. | הבזכנ -- כ קזותוס ב . לטו /

5% ,175 ,166 ,167 ,155 ,153 :137 ,100 ,99 :34 :32 :32 ,18 

 196, 225, 226, 245, 250, 251, 252, 259 ; 0זז6 128--לוט' 95173-



 ן .1.1
 !יאצי ויפמ בהלו

 ; הבאד ץודת וינפלו
 : טומי לב וילע קוצי

 : תיתחת חלפכ קוציו
 : ואטחתי םכירבשמ

 ! הירשו עפמ תינח
 ! השוחנ ןובקר ץעל

 ! עלק ינבא ול וכפהנ שקל
 ! ןודיכ שערל קחשיו

 ! טיט ילע ץורח דפלי

 ! החקרמכ םםישי כי

 ; הבישל שוהת בשחי

 : תח ילבל ושעה

 !: ץחש ינב לכ לע ךלמ אוה
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 : המזמ ךממ רצבי אלו

 - ןיבא אלו יתדגה ןכל
 ; ינעידוהו ךלאשא
 : ךתאר יניע התעו
 : רפאו רפע לע יתמחנו

 : עדא אלו ינממ תואלפנ

 ינשבו ךב יפא הרח ינמיתה זפילא לא הוהי רמאיו בויא לא הלאה םשכירבדה תא קדוהי רבד רחא יהיו
 לא וכלו שילא העבשו שירפ העבש שככל וחק קדתעו : בויא ידבעכ הנוכנ ילא שכתרבד אל יכ ךיער
 שככמע תושע יתלבל אשא וינפ זכא יכ זככילע ללפתי ידבע בויאו םככדעב הלוע םכתילעהו בויא ידבע
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 טהלת כילחג ושפנ 13
 זע ןילי וראוצב 14

 וקבד ורשב ילפמ ד 5

 ןבא ומכ קוצי ובל 16

 םכיליא ורוגי ותשמ 7

 שוקת ילב ברח והגישמ 18
 לורב ןבתל בשחי 19

 תשק ןב ונחירבי אל 20

 חתות ובשחנ שקכ 21
 שרח ידודח ויתחת 22
 הלוצמ ריפכ חיתרי 24
 ביתנ ריאי וירחא 24
 ולשמ רפע לע ןיא 2%
 הארי הבג לכ תא 26

 : רמאיו קדוהי תא בויא ןעיו 1
 לכוה לכ יב תעד + 2

 תעד ילב הצע םילעמ הז ימ % | 3
 רבדא יכנאו אנ עמש % |,

 ךיתעמש ןזא עמשל % | =

 .םאסא .ןכ לע, ₪ 6

7 
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 ושעיו יתמענה רפצ יחושה דדלבו ינמיתה זפילא וכליו :  בויא ידבעכ קרנוכנ ילא שכתרבד אל יכ הלבנ 9

 צץ ב 22 מס 04

 1 ,ץ*,,ץ,ץ+ץ "6 27120

11 ,300 ,4 271 0 ,2% ,253 ,252 2303 ,228 ,226 ,220 

505,510 .471,474:476,489.494 :380,115,411,446,449.454 ,342 

 523: 525: 540: 55%: 505, 598, 598, 612, 624, 638, 659 'ק ; קוס
,74 ,428 ,162 ,126,312 ,301 ,245,249 :82,158,170,172 

 !סז6 2.33, 119,128, 141,188, 248, 371, 571. | לכ -- לובי 8

 -- לוכ 24% -- אל 224.  לכת.24%. אל 22ג.  רצבו 6 ור

 המיזמ 1,118, 293 קצנתס 4

 1. םכילעמ -- ךישחמ 248. | הציע 196, 24% -- םכילמב הצע
 100. | ילאב 1:66 --ילבב 590.  %אתעד 140. | אלו 1960 29-ב -

 ו,18. | ןיבא ;ז -- ףסא !סח6 446. | תאלפנ 30, 95, 5

 ונממ 224.  עדא אלו ,147.  עדא -- עדא ןיבא 6.

 4. אנ ; 89.95:145. | רבדא -- רבדא אל 111.-- תואלפנ רבדא
 אלו ינממ 201.  יניעידוהו +.

 6. סאמא --ייח סאמא 601. יתמחניו קצותתס

 7.ירחא 153.  רבדה 4--רבדא 12%.  הוהי ז:*--בויא תא הוהי

 384. הלאה ,ו2%5. לא 1"--תא 80.  ינמתה 1 6

 הרה -- הרח יתמענה רפוצו 117 -- הרחב ךער 0

 16 יל סי הנכנ 18.02. ידבעב 30: 33.76. 5%

 249: 253: 109: 375: 528: 532, 562, 584, 558, 580, 5ף0, 6סֶג, 61,
 622 ; קצומס 401,476 : !סה6 14%, 207,428, 471 ; 106( 16-

 8. שבכל , 201. | תעבש 1060 24%. | םביליא 2, 3: 4: 2

6 6 ,144,157,163,164 .119 ,130,137 ,118,128 ,99 

 178, 185, 249; 264, 270, 271 4, 288 '1', 00 1 -- םכליא 1

 172, 210, 224, 251; 664. | הלע 4,17,18. 329 7
 םככדעב , ג 150, 158, 164, 166, 175, 226, 240, 253, 20, 4.

 -- םככידעב 196. | בויא ידבעו < 118.  םככילא 22%.  םפכא--תא

 260 -- םכ !טק.ז86 117. וינפ אשא < 18,384. - הלבנ, 6.

 אל -- אל שכא 48. | הנכנ 18.92. | ידבעב 18, 40, 80,248, 24,

2 6 ,607 ,580 ,688 ,584 ,532 ,528 ,471 ;396 ,184 ,264 :253 

 625 ' קזותוס 05, 207, 476 ; (סזז6 145,331,362 ; ץ1000

 9. ינמתה 18, 48,266. | יחשה 95,173 -- יחוש טק. 6 2.

 רפוצו 34: 76, 80, ף3, 100, 125, 14%, 147, 166, 170, 106. 7,

 245 : קזנמס 118 -- רפצו 17, 18, 40, )5,117,120,137,164,

 384, 601 ; תטמס 198 -- רפוצ 2, 110,163

 191, 210, 214, 248, 2%2, 2%3, 259, 271 4, 35% ; קוותס 0

 רבד , 31,76 -- 58 32. | םכהלא ז, 18, 48, 80, 92 4, 4%
 176, 179, 188, 223, 224--- םביהלא 245. | םכהילא הוהי < 9,259

 -- םבהלא הוהי 196-- הוהי םכהילא הוהי גל. | הוהי :"-- םבאנ

 קוגוהס 2. וינפל %- ץודת !06 שודת ף9 -- ץורת 2

 4543 76 -- ץ (טק. 14. 101 -- ץודי הבאד

 הבאד מואג ךסז -- הב 0ק.186 21% -- הבאו +
 1. 0. , קוצי טק. 3 לב קצומוס לב 5
 16. קוצי 248 -- קציו 48.196.245. = תיתחת -- תחת %.
 17. ותאשמ 18, 95, 1!1, 153, 158, 207, 227, 24%, 245 5%
 צונמס 119 ; םטמס 201 -- !תישמ 4, 2: והרי, םכילא

59 :93 ,92 ,80 ,62 ,80 ,67 ,45 34 :33 :31 30 :17:18 ,1,203 
 ףֶפ,ןסס, ךד01,102,11ז,117, 119,120, ,,,,5
7 ,176,178,180,18%,192 52 ,6 ,164 :163 ,159 ,157 

,283 ,277 ,264 ,260 250 ,2%2 ,245 ,240,242 ,227 ,220 ,22% 

 288 '1', 28 -- םבליא 224 -- םביליא םכיהלא 170. | םברכשמ 6
 19. והגישמ , 80 --י \ 48, 264 -- והנישת 180.  הירישו 6

 -- היירישו 384-

 ץעלו 125 -- תעל 0. 19. בושחי 4 100, 161,164, 2-
 ןבקר 6. השחהחנ 24

 20. ונחרבי 158 -- ונהירבי קופוס 249 -- ונחירכי 80. = ןיב
 101,166,196. | וכפהנ -- וכשהנ ד -- ובשחנ 1. ל 6

 ינבא -- תיזג ינבא 7-
 21. שקל 252. | ובשאחנ 3 -- וב \ 94 -- וכפהנ 80, 384 ---

 ונשחנ 1:55. -קחשי ז47, 189 -- שעריו זס. ןדיכ 4

 22. שדח קממס 245% -- ברח קזועגס 1. רפרי ץ166שטז 8.

 סיס -- שיט קזותוס 48 ; 10156

 21. ריפב 12%, קתותס 24% -- ק 006 ע 4 -- קומו דיסכ 8

 -- ב 2.148. 1 -- ר'צכ 262. - םכ' םבישי ₪ 166. | כול 8
 -+ םכו 180.  םבישת 248 -- דיסי 224.  החקרמ 1 -- החקרמב

 ךכזנמוס

 24. בושחי 1,232: 34, 101, 162, 188,240; 4.

 2%1--ןכת 18. | הבישל --י , 18 -- הבישחל 1.
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 218, 223, 226, 245,253, 384, 674, 6933 --ונתנתח 4--ותנה 444-
 ;בויב 403. - .תחמש -- תח; 121. ובל 06 ול 1

 1. ךנה 1%-- ךנחי הופק ךטהו הוי יתייערו 11,

 117,121,152:153: 384. 665 --ותיער קת 89.  ךינע 5

 ו -בינוע עז לכ 721 -- .ןניע 394." "רעבמ וט6טע 206 תעש

 ז61 -- ךרעש 136,211. | רדעכ -- םבילחרה רדעב 170 -- רדעב
 +סז66 107 -- רדעכ ךדעבכ םביזעה , 150 -- םכיזעה 4.

 רהמ -- ןמ 17,147,152 -- לעה רהמ 199.  דעלגה 7
 92: 99: 101, 117: 129: 136, 147, 150: 152, 166, 178,180,18ו)

 101,106, 211, 212, 211, 244, 245. 253, 200,384: קתממס 1
 173 -- דעלגא% 7.

 2. ךיניש 7 80, 212, 218, 224, 24% --- ]1 24. רדעבכ -

 תבילחרה רדעכ ס6,109- | תבצקה 80, 107 -- תובצקלה 6
 77,990, דו, ד20,28, 120, 141, 60, 151, ל,

0 ,230 ,237 ,23% ,211 ,212,212 ,218 ,180,181,101,102 

 - תבוצקה 18,116, 176, 28 -- ת , 121 -- ה קזנמפ ק 144 -- קב.

 ג. 149 -- םכילחרה 674. | ולעוש 152. | םבלונש 1
 תמאתזמ 18 --* 77, 82, 108, 231, 2 -- ב 0 11210

 הלוכשו 14, 40, 80, 91, 118, 121, 152, 153, 190, 2 290

 245: 4- םבהב , 120.

 2. ךיתתפש 42 70, 77, 90, )4, 1סז;, 2 107, זזנ) 16 2212

 260, 271 4; קתמס 125 -- שפחיו ךיתותפש 199. | ךירבדמו
 21:76:94,117:136,141: 144, 100, 168 ; תטתס 4. ןומירה

 1:7. 224, 250, 154 -- 1 152. 177,223 -- , ךיתקכר +

 דעבמ -- דעבמ תמצ לד -- דעבמו 6.
 4. לדגמב טוס6פגע 107. | דוד 1, 3, ז4, 17, 19.30.59, 2
%6,,,,,, ,102 ,101 .99 :95 :93 
2452 4,,, ,212,211 ,201 ,18 192,196 ,178,188 
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 הלכ יתחא ינגל יתאב 1
 ימשב זכע ירומ יתירא

 ישבד סע ירעי יתלכא
 יבלח סע יניי יתיתש

 ותש זכיער ולכא

 ! שכידוד ורכשו

 רע יבלו הנשי ינא 2

 קפוד ידוד לוק

 יתחא יל יחתפ

 יתמת יתנו' יתיער
 למ אלמנ ישארש

 ! הליל יסיסר יתוצוק
 יתנתכ תא יתטשפ 3

 הנשבלא הככיא

 ילגר תא יתצחר

 ! שכפנמא הככיא
 9 רוחה ןפ הדי חלש ידו 4

 ! וילע ומה יעמו
 ידודל חתפל ינא יתמק 5

 רומ ופטנ ידיו
 רבע רומ יתעבצאו

* 

 6 ץ,זצי 6 ג. א דזסשט א א.

 10 הלכ יתחא ךידד ופי המ
 ןיימ ךידד ובט המ

 ! זכימשב לכמ ךינמש חירו
 11 הלכ ךיתותפש הנפטת תפנ
 ךנושל תחת בלחו שבד
 : ןונבל חירכ ךיתמלש חירו

 12 הלכ יתחא לוענ ןג
 : שפותח ןיעמ לוענ לג
 13 זכינומר סדרפ ךיחלש
 םכידגמ ירפ שע

 ! שכידרנ שע כירפכ

 14 ןומנקו הנק .םבכרכו דרנ

 הנובל יצע לכ שכע
 תולהאו רמ

 . ! שכימשב ישאר לכ כע

 15 שייח שימ ראב םינג ןיעמ

 : ןונבל ןמ זכילזנו
 16 ןמית יאובו ןופצ ירוע
 וימשב ולוי ינג יחיפה

 ונגל ידוד אבי

 : וידגמ ירפ לכאיו

 ו ו תות סי 0

 זש ןונבל ף9. | "רומ 4, 14.17. 18, 10, 0.76, 80. 915:
% 166,170 ,151,158 ,118,121,125,150 ,100 ,102,108 

 196, 226, 244, 245, 252, 184 תומס 117 : 10766 141-- 4

 תרלהאו 281. - ישאר -- 'צע 14 ּ' :
 1%. שסת.,221.  ןיעמ 100,121,147,220. ךאב --ראב צב 4.

 םכילזונו 3:17: 80: 93, 99: 107, 1089, ,,,, 6

2 ,270 ,260 ,245 ,211 ,224 ,211 ,106 ,192 ,187,188 ,170 

 6 -- 0:6 ךילזונו 121 -- םבילזינו 129. | ןמ , 102. | ןונבל -
 ל ₪9. 186. 99 -- ןונבלה 152 -- | ,

 16. ירוע -- *\ 196. | יאבו 1, 4,14,18, 19, 30, 50, 50, 80, 2

6 125,120 ,121 ,118 ,117 ,100 ,108 ,102 ,101 :99 :99 :93 :80 

9 :213 ,212 ,178,101 ,172 ,168,170 ,166 ,164 ,158 ,151,192 

 226,211, 237,200, 205,200, 283, 280, 38). - ןמת"7קל.  יתפה

 161. - איננג 152.  ןימישב 121. | אובי 245, קזומס 172 --' קב

 דג זפס ה ידה 0 סיס דק 2 210 2000 ל

 14%. ולכאה 14--'.196. - ודגמ 8

 1. 1ה6וקו8 גסס 6806 8 ץסס6 אבי 1ם 60תותו406 ז6606מ16נ 1

 270, 655,656. | ינגל -- םבגל 454. | יתחא 58 150 -- יתוחא 3,
 92,117:ז152,153,164,173,211.  .תירא צז87.  ירמ 77:90,ז07נ

 108, 1009, ימשב -- ימשב ישבד 6. בע 2

 ישביד 1%2.  יני 259. | ולכא -- ולכא יתלכא 111.. | םםיעיר 6
 152; 224,184: קזומס 24%. )תש ,77. >םבכידד

240 :217 ,164,172 ,141 ,120 

 2. הנישי 1, 17, 18, 30, 80, 03: ל,107, 11, ,,,72

,218 ,212 ,210,211 ,106 ,101 ,188 ,181,186 ,180 ,157 ,152 

 227, 245: 24%, 264, 284. | רע -- רע דע וסְל -- ר 121.  ידד

 108.  קפד 80,107, 227,228.  יתחא \ 77 -- יתוחא

 120, 152, 164, 102, 213, 224, 245, 248 ; קזנתס 117, 262. יתער

 120 --'ת"ער זזנ,121,16%0, 4. יתני 1. יתמת , 4.

 ישארש -- ישאכש 279. - אלמנ -- אצמנ 253. | יתוצק 6
 -- יתצוק 4. 76, 77: 80, 95, 101, 118, 110, 120 7

,261,262 :237 ,215 ,211 ,224 ,218 ,211 ,102 ,191 ,177 ,164 

 260, 2643: עומס 128 -- יתוצוקג 129 -- יתוצויק 187---- יתוצווק

 212, 219, 240, 384 --- 'תצווכק 7% 18, ְףְפ, 107, 100, 72,

 199; 236, 244 -- ותוצוק 248 -- ויתוצק 228, | יפיסר -- יציצר 0

 --- יסיפר ער 9-

 3. יתנשפ - הככיא 1%-- \ 4.

 יתצחר --יצחר 118, קזותס

 תרא הככיא 2" -- ' \ 860 9, םכיפנשטיא 4.

 4. 00. , 107. ידד 14,108, 218. ודי, 388. רחה 7

,141144 :130,139 ,110 ,110 ,94 :67 :31 :19 

4% ,204 :259 ,254 ,242 ,217 ,235 ,223 ,214 ,211 ,210 ,176,191 

 271, 283,682,27%.  ייעמו 121.  ילע 14,17,18,30, 80, 80, 50
% ",151,152 ,117,118,12%,136,139,144,147 

,224 ,223 ,212,213 ,191,196 ,173:175,179,180,187 ,172 

 יתנתוכ 128 --יתנכ

 הנשבליא 188 -- הנשב לא 6.

 17, 223, 248 -- רחאמ 12% -- דחאכ 9. ךיניעמ . 239 --ךינעמ
 12ף%,152 -- .\14. דחאב 2%"-- תחאב 1,101,125,

 245: קמתוס 136. | ךינוראוצמ 59, 108, 4 693 -- ךינראוצמ 5
 17, 76,117, 120, 152, 158, 172, 1דנ, 178 תוצא. 106, 218,

 227, 236, 2ף9, 384 -- ךינורוצמ 2 118,121,136,101,213, 2

-3 :245 
 10. ופי ; 77: 235 -- ךימעפ ופי 211. | ךידד 1%-- ךידוד 9
0 ,158 ,116 ,120 ,125 ,121 ,100 ,108 :197 :99 :95 :93 :77 ,30 

4 260,271 ,250 ,251 ,252 ,245 ,236 :227 ,212 ,212 ,188 ,187 

 279, 284, 286, 384, 693 -- ךידד 76. | ךירד - - -יתחא , 4
 252 יתוחא 50, 93, 121, 120, 152, 170, 181, 187, 213: 2

 קזונגס 7. הלכ -- ה , 118. | ובוט 4: 30: 77: 82: 03: 94: 5

 ףְפ, 101, 117: 125120. 2 158, 170, 172, 187, 188,

 212, 218, 224, 245: ךידד 2%"-- ךידוד 95. 108% 7

 - 121, 12%, 120, 152,170, 157,188, 10ז, 212, 227, 216, 245, 2

 260, 271, 384. 693. ןיימ -- ןיימ לכ תוחא 95. = חירו ,7-
 ךיינמש 109 -- ךיינמשו 187 -- קזומס ךממש 9.

 הו רוב ד לכ 10 7 2 0 נבוט תק , זס סע 2

 69ףג -- הנפתת 236. - ךיתתפש 1: 4, 14,17, 18, 76, 77.82.94
 גסו.סק) דכ,175כ 176 79,188, 219, 222, 221,230 2002
 240, 248, 260, 271 8 ; קזוממס 128 --ך ,118. | הלכ --הלכ יתוחא

 גו -- הלב תחא 130. שב 211.  בלחו 120. ףינושל 99
 -- ךינשל ד -- ךנשל 284. = ךיתומלש 4, 17, 10: 93:
 102112 ל לכ 0 קס 02 272 21

 245,262: 200, 384, 6ָנ ;: קוגנגס 117, 139 -- ךיתלמש 129 ---

 ךיתומש ?גָפ -- ךיתולמש 152 --י ,
 1ס,11. חירו --(10) - - ךינמש 15 4.

 12. 'תוחא 17, 30: 50, 93, )ף, 118, 126, 120, 181, 187, 12

 224,245: 252,259: קנומס 117 -- 06 יתרחא 120.  ל6

 --ןג ז,17,80,121, 160, 166, 181, 227, 24%, 100, 181,390

 403: 454: 457: 488: 489: 494, 510, 544, 606, 624,639: קונחס 0

,431 :425 ,460 ,201 ,248 ,218,226 ,212 ,158,178:181 ,157 

 681, 617: 644 -- ל גק.248 50,152 --ןב 006 367.0 לוענ 2"
 -- ו , 226 -- לוענ חנ זס. ןייעב 76, 109, 117, 121, 226 -- ע

 10166 ינ 5. םבתח 0.

 13. ךייחלש 111, 117,197,603: [ס6 4. | םםינמר 0
,7,178,191ְ118,12%,128,120,161,17 ,110 ,8 ,80 ,77 ,76 

 223, 235: 237, 240, 248, 24, 200, 28, 484-- םםינומיר 2.
 ירפ -- ירפ לכ 7. םכירדנ ₪ 275, (סת06 158 ; טנ46סטע 7

 --ר ץחחחס ד

 14. דרנ צופסזטע וחנ םבככרכו 212 -- םכוכרכו 1
,227 ,224 ,21 ,187,102,106 ,166 :121,152 ,3,120 ,77 

 261, 284, 693 ןוומס 139 -- םביכרכו 117 -- סכרבו 7

 סוכרכו 335:  ןמנקו 108, 231, 248, 27ס ; קנווס 141. | לכ %
 5 הנבל 76, 77, 95, 101, 1 1 72 0 215%

 218,211, 217; 239; 249, 259; 270, 283 ; קו\מגס 141 --נ,19--



 06?.צו

 זכימ יקיפא לע זכינויכ ויניע 12
 : תאלמ לע תובשי בלחב תוצחר

 קכיחקרמ תולדגמ םשכשבה תגורעכ ויחל 11
 ! רבע רומ תופטנ םכינשוש ויתותפש

 שישרתב שיאלממ בהז ילילג וידי 1 4

 : שכיריפס תפלעמ ןש תשע ויעמ
 זפ ינדא לע שםידסימ שש ידומע ויקוש 15

 ! שיזראכ רוחב ןונבלכ והארמ

 שכידמחמ ולכו שיקתממ וכח 16

 : ץכלשור* תונב יער הזו ידוד הז

 0 וש

 שישנב הפיה ךדוד ךלה הנא 1

 : ךמע ונשקבנו ךדוד הנפ הנא
 קזכשבה תוגורעל ונגל דרי ידוד 2

 : ;כינשוש טקללו זכינגב תוערל
 ! שכינשושב העורה יל ידודו ידודל ינא 3

 6 6 .א ץז6שא 6אא.

 : לוענמה תופכ לע
 6 ידודל ינא יתחתפ
 רבע קמח ידודו

 ורבדב האצי ישפנ
 והיתאצמ אלו והיתשקב
 : יננע אלו ויתארק
 7 ריעב שכיבבפה שכירמשה ינאצמ
 ינועצפ ינוכה
 : תומחה ירמש ילעמ ידידר תא ואשנ
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 8 טשכלשורי תונב שככתא יתעבשה

 ידוד תא ואצמת שא

 : ינא הבהא תלוחש ול ודיגת המ
 9 םכישנב .הפיה דודמ ךדוד המ
 ; ונתעבשה הככש דודמ ךדוד המ
 זס ! הכברמ לד, עכודאו תצ דוח
 11 זפ שכתכ ושאר
 : ברועכ תורחש םכילתלת ויתוצוק

 שט בית 1 ₪ 7 6 7

 260, 271, 275; 270; 283. 284, 602 : קזנומסס 1.

 12. יניע 109. 'קפא 157. | םכימ 146 -- כה 173.  תצחר

 30, 59:177: 212; 283 -- תוצחור 82,903, 95, 121,1%2,153,4

 173: 239: 259 -- ד 0.145 76. | תרבשי 7
 166,170,172, 210, 212, 221, 240, 384; 00 141 -- תובשוי 14

 59: 93, 109, 152, 153,176, 213, 239, 244 -- תבשוי ז7, 77,
 95, 117,168, 187, 224, 245,260. | תואלמ 10ֶק, 152 : קזותס 7.

 13. ויזחל 2: 3: 4: 14: 17: 30: 59: 76 77: 80, 82, 3:
 101,107,108,100, 111,1ז7,118,1ז0,126, 120 2

%6,,,, ,152,151,1%7,158,172,1717 ,151 ,141,150 

42 ,260 ,250 ,253 ,2%2 ,240 ,248 ,245 ,224 ,212,213 ,210,211 

 270, 271, 275, 283. 184, 600, 665, 6סנ ;: סת6 04. | תגרעב 77,

 2223, 2%2 -=- תוגורעכ 1סָד --ו ץמתס ג 95 -- ת , 151. | םכשובה

 248, תלדגמ 77,80.95.102,284.  םכיקחרמ < 20 5

 236 ; קזותוס ויתתפש 14, 17, 15,76, 77, 80 5, 7

 111, 150, 212, 216, 240, 244 - )' טק. 4. םכינשש

 128,1%1,240,283. -תפטנ 50,80,136, 77,196, 237 -- תופטונ

 2: 101, 11,121, 126,120, 152, 187,219: 246, 260,270 תתס

 141 -- תפטונ 17. רומ \ 201 -- ) \ 1, 3, 19: 59 9

,2 ,118,120,120 ,107 ,102 ,99 :94 :92 

 22100227, 2550 257205600 רבוע 2, 14, 17.19, 30, 5,

 93: 90, 101,108, 00, זנל, :נ8 110,120, 21, 120, זס

,245 ,244 ,240 ,227 ,224 ,106 ,178,188 1750 :172 :172 :164 

 240: 252, 252: 259; 6023 ענתס 14.

 4 םביאלוממ 17 18,93,99, וזק,121,ד190.2%כ'2120 0

 שישרתכ 0,100,693 -- , 180. | ויעמ קנס ןיעמ 674. | ןש , ₪.

 ת-רפלועמ 17: 59: 77:93:99: 129, 152: 153 -- רלפעמ זס.
 םבירפס יריפפ +.

 15. ויקש 18,76,95,109: 187, 218, 219; 240,281, 4

 1לס -- וידמע 77 --) , 18 -- וידומע 17. שש -- םםש 244-- |ש

 173, קזנמס 74. םבירסוימ 14, 17: 59: 93, 90: 120 2
 151,196 224, 226, 240, 244, 259, 603 -- םכירסומ 80. לע 0.
 188 173. ינדא --ינזא 147. | ןונבלב 166. | םכיזראכ 111 -

 כ 77+ 15.

 16. וכה -- וקח 7.

 ידומע ,

 םכיקתמחמ 109. | םכידמחמ ולכו 5
 2%2. | ולוכו ף -- לכו 191. | םכודמהמ 006 111. ירד 14-

 ודוד ז7. ה 7 עיר 2

 1. 1תסוקופ גסס 03קט+ 4 ססתו. 2 ; 1ם 270, 655; 656, 657. ךלה ,

 170 -- ךלוה 14 ךדוד 1%-- ךידוד 6
 59.223..  םבישינב 170 -- שנ טק. 8.

 ךדוד 2"-- ) ; 80 -- ךידוד
 2. תרגרעל 18, 77,108,136, 170, 236, 28% -- זרונרעל מע

 67,100,102,111,128,1כ, 144, 180,181, 101, 214, 211 7

 259; 260, 264, 271, 275% -- תגורעל 1, 2, 14, 17, 19: 320;
 80, 82. 83, 89: 93, 94, 95: 99, 101, זס, 0,110,117, 11%

 120,121,126,120,1ף60,1%1, 152, 157,164, ,,, 10

 177, 178, 187, 192, 201, 2ז1,) 212, 219, 219, 220.22/220200

.4 .659 .384 ,300"1 ,270 ,277 ,2%2 ,24% ,244 ,240 :235 

 םכשובה 129, 212,2%0,284.  תערל ף5,1%1,170,245.  טוקללו
7 0 - 107,108,100,118,121 ,90 ,82 ,4,18,77 :2 

 152: 153: 164,170, 172. 1לב, 187, 102, 212, 218, 236, 242, 9

 ךדוד - - - הפיה ,
 הנפ -- ךלה 240. '

6 674 ,604 ,601,602 5% :3894 :335 ,100 :204 ,288 264 ,250 

 245 : תטתחס 2 66% -- וי 100. *4- 4

 5. חתפל ,4 -- חותפל 3: 17: 59: 93: 99,101, 108,100,
2 ,188 ,187 ,181 ,170,178 ,166 7,ָ, ,121,120 

 213, 218, 236: 239: 245; 2 200, 286, 384, 603 ; קזנמס 7.

 ידרל 90,118,139, 218,226. רוכ --- 4

 10ְדְ, 0 ,,,,, 75 188, 192,213, 7%
 228, 237, 251; 693. | רומ יתעבצאו , 77,211.  יתועבצאו 9:

10 .0 226 ,181 ,166,170,178 1 .99 :83 ,59 

 239, 252 : קוווהס 82, 117, 141 -- ויתעבצאו קוס רוב ל

19 ---ָָ 933 :59 30 :18:19 .3 2 , | -- 
 75 188, 102, 220, 227, 237, + רבוע 1, 2: 4, 2

 17.59ג 76, 80, 82, 1 1,

%,,, ,; 5 ,1689 ,166 ,164 2 .1644 

 196. 42 226,211, 219: 244, 245, 248, 250. - תפכ 4.
 6. ינאא 117. ידודל , 80 --ו, 76,218. | ידודו , 120 --

 674. - ורבדל קונוס . ויתשקב 30 77. 090 1171250
 153, 187. 218, 224, 230, 245 ; קתמתס 4: םטמס 1

 םכיתשקב 166 אלו 1% 80,253 -- קנמס אל 1.

 ויתאצמ 20:77: 93,117, 118,125, 120, 152,187, 218, 224, 2400

 253: קונוס 4: תומס 201 -- וה 12.

 7- ינואצמ 3,14, 17.30 59. "9

 117, ך18,120,121,125,120,116,152,153,159,

208 22 ,222220220 06 187.4 ,178 ,176 ,172,173 

 215: 236. 237: 240: 244: 245: 253, 250, 200, 384, 674. 603 ; קזנתס

 128,141, 71 3- םכיהמושה ;27ג| 120121, 120, 126,

 166,172,224,2%0--2ט 151. יםביבבופה ד זק, 221 1206

 152,157:172:187,196 211, 244,252 -- כ, 151. | ינכה 2

 101,218, 216,240. | ינעצפ 82, 218, 216 -- ינא ינועצפ

 תא ,100,136. | ירמוש 152,224, 4. תרמחה 80,121 ---

 תומוחה 4:93: 95: 119, 120, 125, 120, 126, 152,152, 166 2

4 250,260 ,253 ,248 ,246 ,244 :240 ,224 :196 ,197,188 ,177 

 69 -- תמוחה 7, 7

 9. תעבשה םכילשורי 7 152, 4

 ודגת 1. ול , 109 -- אל 6.
 ז-רלוח .יכ 77.

 ף. דודמ 17-- ו 2, 4

 ואוצמת 4.
 תרלחש 80,108, 2%2 ---

 דודמ - - - הפיה , 9.

 זחפיה -- הפיה אפיח 107. | המ 2"-- המו 4 ךדוד 27--).

 218 --- ךדוד 117. קודמו 27 790 -==<והפוהו ךודמ 107% | הכבש ,

 146 -- קזגמס הכככש 118 -- הבכש 9. ינתעבשה 1%2 -- ה

 טק. ג

 10. םבדאו 94. - לגד + הבברמ =- ר 6.

 11. ויתוצק 77, 117 -- ויתצוק 1, 18, 76, 80, 83, 80, 100, סז)

 ןוז 2 128,144: 73 14 7 102,211, 214, 225, 2

 254: 259 -- \יתצווק רווק 107 -- ויתוצווק 10, 9, 100, 121 2

 152, 153. 196, 212, 216, 239, 252, 384 -- ויתצווק 14, 82, 244 --
 צ 1% םכילתלת 199.  תרחש 2, 14,19,107,173,231,

 !סע6 141 -- תורוחש 4, 17, 59, 89, 93, 95: 109, , 0

 136, 152נ 151; 170, 187, 196, 213, 224, 236, 230: 244, 245,

 249, 253, 260, 384 ; קזנתס זז? -- תרוחש 18, 7, 80.

 1,212ַ170,178,158,1, 227,281. םרעכעכ 72

,220 ,224 ,221 ,219 ,213 1750 :173 ;172 :158 ;107,125:120 
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 רחש ומכ הפקשנה תאז ימ 10
 המחכ הרב הנבלכ הפי
 ! תולגדנכ המיא

 יתדרי זוגא תנג לא זז

 לחנה יבאב תוארל
 ןפגה החרפה תוארל
 = + שכינמרה וצנה

 ינתמש ישפנ יתעדי אל 12

 ן בוחנ ימע .תובכרמ

 לצו

 תימלושה יבוש יבוש ַ
 ךב הזחנו יבוש יבוש
 תימלושב וזחת המ
 ! כינחמה תלחמכ

 ו

 ךימעפ ופי המ 2
 ב/הנייתב .םכילענב

 זכיאלח ומכ ךיכרי יקומח
 : ןמא ידי השעמ

 רהסה ןגא ךררש 3
 גזמה רסחי לא

 שכיטח תמרע ךנטב

 .6.1 6 כ אצדזסטא 6א.

 4 הצרתכ יתיער תא הפי
 שכלשוריכ הואנ

 ! תולגדנכ המיא

 5 ידגנמ ךיניע יבסה
 ינביהרה שהש
 זכיזעה רדעכ ךרעש
 :! דעלגה ןמ ושלגש
 6 שילחרה רדעכ ךינש
 | הצחרה ןמ ולעש
 תומיאתמ םשכלכש

 ! שכהב ןיא הלכשו

 ל ךתקר ןומרה חלפכ
 : ךתמצל דעבמ
 8 תוכלמ המה םכישש
 םכישגליפ םינמשו
 , : רפסמ ןיא תומלעו
 9 יתמת יתנוי איה תחא
 המאל איה תחא

 התדלויל איה הרב
 הורשאיו תונב הואר
 ! הוללהיו שכישגליפו תוכלמ

 אבו תו ים סות יס א

,230 .227 ,224 ,212 ,106,210 ,181,192 ,170,173 ,145,152 :116 

 240, 245, 252, 259: 335: 39%. 388: 405: 485, 486, 50: -- א ב
 146 409 -- \ 528. | תולדגנכ ₪ 136,211 ; קנווס 2%2 --) 7

 198, 283, 471, 581 -- ד .129 -- 37 טק.146 118 -- -רולדנכ
 קצוגס 4 /

 נז. תרניג 93, 219, 223, 226, 240,384. | זונא -- ןונא 17.
 יתד --יתדסי קס תופרל ד --ו 197 יביאב '1כ 877
 93, 117, 129, 152, 158, 211, 218, 224, 246, 248, 184 ; קזותס 5

 -- 'ביאכ 80. | החרפה -- ה 0ק.145 77. ןפגה -- חתפ ןפגה
 רדמסה 227. | םכינומרה 2; 2: 4, 18. 30, 80. 93: ₪5 10

1 166 ,120,121,125,120,152,164 ,117,118 

 187, 192, 212: 213, 224: 245,253, 184 -- םםינומירה

 12. אלו 5. ישפנ תא 6. ינתמש -- ינתמצ 6
 תבכרמ 107, 196, 213: 396 394. | בדנימע 17, 10, 77, 162 =--

 בידניזע < 76, 80, 83, 126, 141, 158, 160 1 223, %

 200, 601, 602, 4 ב-2

 1. 1061016 גס6 0406 8 7066 הזכ גם 106 60 6: 566 נ

 שב סמ 2 יבוש 1"-- ו \ 100: 196 -- ב [טק.136 1.

 תימלשה 77: 94, 100, 11, 130,141, 72 6

2 ,330 :320 ,110 ,204 ,240 ,227,231 ,217,216 ,212 ,199,211 

2 ,510 ,483 .46% :446 :441 :417 :394 ,390 :384 :379 :355 :348 
 525: 531: 581: 587, 588, 590, 604, 610, 622, 6ָסָב ; תטתס 170 --

 תימנושה 514 גזפ. | הזחנו קצנתוס היחנו 24% --ו . 674. | תימלשב
 3:17: 18: 77.94, 109, 136,158, 1סְפ 202, 21, 215,226, 0
6 ,441 ,431 :419 :417 :357 :379 :358 .356 .145 :320 ,111 :294 
.1 , -- 643 ,624 ,622 ,610 ,604 ,590 ,588 ,581 ,550 ;512 ,483 

 תלוחמכ 1, 2, 4 14 17: 18: 19: 50 59. 67, 76, 82, 53, 80, ב.
 ף, 101,107. 108, 110, ז17,118,120,12': ןסנ

24 1 ,212 ,188 ,187 ,178 ,177 176 :173 :172 ,166 :164 ,57 1 

 218, 246, 239, 240, 24%, 245, 281, 2%2, 253,250, 6 -- תלוחמב

 40, 120, 144, 150: 224, 244, 384 -- תלומב 160, 288, 601, 6
 םכינחמ 93: 674-

 2. םבילענכ ,9- יקמח 239: ךיכירי 10.,18, 76. 3,

.4 2485 ,245 40 ,212,218 ,106 ,188 ,187 ,151 ,117,120(,121 

 ישעזמ 160, 68 -- (סזז6 הישעמ - ןמוא 3-

 3. ךררוש 77, 152, 166 ; קתווס 117 --ךיררש 136. ןנא ---

 ןגה 674. \ רהפה --רהשה קתותס 107,188. לא < אל 1.
 תמירע 17, 18, 40, 150, 152, 187, 106, 212, 224, 248, 384 ; קז!תוס

 24% -- תמורע 237 --המרע 129. | םכיטיה 117,152. | אאא הנוס

 107 -- הנש 4. םםינשושב -- ₪כונ \ 17 -- ) \ 100: 240 14

 4. סת. , 9 ינש -- ינש םכוגיס 129 -- נ 136. | ינשכ ,

 14 םבירפוע 7. ימואת 224 -- 'מאות 152.

 5. ךראוצ -- א \ 77 -- ךיראוצ 29.  ןשה --ןשעה 674. = ךיניע

 -- תויפלתל יונב ךיניע 236. = תוכירב סב, 196, 212, 218 ; קזנמס
 95. ןובשחב , 180 -- ןובשח 674. | םפיברתב ץֶק. = םכיבר -

.3 ,394 ,260 ,253 ,252 
 100 147 -- ! ג 2409 +

 3. הערה 2 3: 4, 17,18, 10, 30, 11, 76. 7, 2
,4 ,108,109 ,107 ,102 ,101 ,100 ,5 

2 168,170 ,157,158 ,152 ,150,151 ,139,141 ,136 ,120,110 

,211,218 ,210,212 (188,191,196 ,178,155 ,177 ,175,176 

 242: 244: 5. 249; 2%2, 253, 2%4, 2ף0, 260,264, 270, 10 275

 279: 281: 284. 6- םבינששב 77, 100, 240, 283, 42

 ו רה יתייער 0, 11:, 117,121, 150 1: הואנ

 -- תא הואנ 157.  'לשוריכ 8מ. ]ות. 121 -- םבלשוריב 100, 0
 -- לשוריב 76 -- םכילשורהיכ 42 המויא 14, 7%

:153 ,152 ,117,120 ,112 :99 :93 :52 :77 :59 :19 

4 ,286 ,252 ,24% ,236,240 ,220 ,224 ,218 ,210 ,106 ,176 

 1רלגדנכ 111,283, 284 - תרולדגנכ 95, 118, 116. 4
 5. יביסה 2: 77: 80, ף3, 108, 120, 152, 23% -- 'כסה 71.

 ידגנמ ,, 150 -- ידגנמ יארו 146. | םבהש , 216. | ינבהרה 77.
 191, 223,245 -- ינוביהרה 2, 17, 10, 50: 80, 03,108, 02

,212 ,102,106 ,173,178,188 ,164,172 ,152 ,136 ,121,125 
 224, 225, 227, 216, 230, 240, 250, 335, 634 -- ינובהריה 0

 ינובהרה 18, 99, 109,176, 181, 240, 2%3, 384 -- ינבוהרה 107 -
 ינביחרה 252, קזנתס 158 -- ינאביחרה 231. | ךירעש 77. 4
 ררעב קוס רזעכ 7. ןוב == רב ל 2

 6. ךיניש סב, 136. 212: 218, 24% -- ך"ינש 18, 152, 187,

 קו מ לע =כילההה 17. | דצהרה 600. ,  =כלופש
 93: 2- מאתמ 18,198 --' ג 77, 82,173 -- ! \ 1 80 7

 117, 2489: 2. הלוכשו 59: 93, 107, 118, 172, 188,191, 42

 24%, 253: 693 -- הלובנש 6.
 7. שס. ;1. ןומירה 30, 80,117,21ז, 184: קזומס 24%5--) ,

 2%2. | ךיתקר 77,136 -- תויפלתל יונב ךתקר 590.  דעבמ - ב
 קחותוס צ 7. ךיתמצל 77.

 8. םבישש -- םכ , 101,118. | תוכאלמ 5, 253 -- םכוכלמ 7-
 םבכינומשו 2: 4: 59, 93: 120, 120, 150, 152, 164, 176, 102, 2

 224, 211: 244: 24%: 249, 2%2 ; קענתס 1. שבישגלפ ו

%6 ,789 ,77.82,:95.109,117,118,120,136,152,158,170 

2710 :260 ,21 ,212 ,240 ,246 ,244 ,226 ,224 ,218 ,212 ,212 :10 

 275: 394, 674-- .211. תרמלעו
 ף. איה 1%-- אוה 116,187 ; קזנתוס 6.

 םבינשוש , 119 -- םבינשושב 52

 איה 2%, 150 -- אוה

 116,197. איה 3% 146 -- אוה 136. | התדליל 18, 236, 248 --

 התדויל 252. | הּואר , 99. | חורפאיו 136 -- הורשאאיו 10 --'
 199 -- א ,5- םבישבלפו 4, 7 6 77,980. 92 5

 10, ו 165, 2 158, 166, 170, 71:

,1 ,249 ,245 ,244 ,224 ,212,218 ,211 ,202 ,201 ,200 ,196,199 

 23- הלולהיו ₪ 120 --*2-

 10. ןמכ -- כ , 35- רחש קזוס רחש 4 המחבכ הרב

 160. - הרב , 145, 387 -- הרבו 198, 602, 4. המכח < 6
 -- ה 06 7 המויא 2, 17, 18: 59; 77נ 82, 93: 99; 7%
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 : כירפכב הנילנ

 זכימרכל המיכשנ 13
 ןפגה החרפ םשכא הארנ
 שכינומרה וצנה רדמפה חתפ
 ! ךל ידוד תא ןתא שש

 חיר וגתנ סכיאדודה 14
 סכידגמ לכ וניחתפ לעו
 שינשי כג שישדח

 : ךל יתנפצ ידוד

 6 נק וש

 יל חאכ ךנתי ימ 1

 ימא ידש קנוי

 ךקשא ץוחב ךאצמא

 ; יל וזבי אל םג

 ךאיבא ךגהנא 2
 ינדמלת ימא תיב לא
 חקרה ןיימ ךקשא

 : ינמר סיסעמ
 ישאר תחת ולאמש 2

 ! ינקבחת ונימיו

 קכלשורי תונב שכתא יתעבשה 4

 וררעת המו וריעת המ

 +: ץפחתש דע הבהאה תא

 12 0. 6 ;. ארז 6 שטא א.

 ! םכינשושב הגוס
 4 זכירפע ינשכ ךידש ינש
 : היבצ ימאת
 0 ןשה לדגמכ ךראוצ
 ןובשחב תוכרב ךיניע

 שכיבר תב רעש לע
 ןונבלה לדגמכ ךפא

 : קשמד ינפ הפוצ

 6 למרככ ךילע ךשאר

 ןמגראכ ךשאר תלדו

 ! שיטהרב רוסא ךלמ
 ןח ו יווימכ רש רט רי ישמש

 7 תמענ המו תיפי המ
 ; םכיגונעתב הבהא
 8 רמתל התמד ךתמוק תאז
 : תולכשאל ךידשו
 9 וינפנפב הזחא רמתב הלעא יתרמא
 ןפגה תולכשאכ ךידש אנ ויהיו

 ; שכיחופתכ ךפא חירו

 10 בופה כ כמו

 טכירשימל ידודל ךלוה
 : סכינשי יתפש בבוד

 11 ; ותקושת ילעו ידודל ינא
 12 הדשה אצנ ידוד הכל

 צ ג ה 2 בם 610 אפ
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:2509 5% ,246 ,244 ,228 ,227 ,226 ,224 ,218 ,201 :199 15 
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 וז. ירדל 121 -- הנשי ידודל 0,
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 600.1. 6 א א זס ש א יס ג א. 62. 1. 3

 5 רבדמה ןמ הלע תאז ימ איה המוח כא 9
 הדוד לע תקפרתמ ףסכ תריט הילע הנבנ
 ךיתררוע חופתה תחת איה תלד םאו
 ךמא ךתלבח המש ! ורא יחול הילע .רוצג

 ! ךתדלי הלבח המש תולדגמכ ידשו המוח ינא 10
 6 ךבל לע םכתוחכ ינמיש ! זכולש תאצומכ ויניעב יתייה זא

 ךעורז לע שתוחכ ןומה לעבר יףמלשל תה רכ 11
 םכירטנל שרכה תא ןתנ

 ! ףסכ ףלא וירפב אבי שיא

 ינפל ילש ימרב 12

 המלש ךל ףלאה
 ; וירפ תא םכירטנל שיתאמו

 םכינגב תבשויה 13

 םכיבישקמ שירבח
 : ינעימשה ךלוקל

 ךל המדו ידוד חרב 14

 שכיליאה רפעל וא יבצל
 ! סכימשב ירה לע

 ו ב ב -

 הבהא תומכ הזע יכ
 האנק לואשכ השק
 : היתבהלש שא יפשר היפשר
 7 ולכוי אל םכיבר םימ
 הבהאה תא תובכל

 הופטשי אל תורהנו

 ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא
 ! ול וזובי זוב הבהאב

 8 הנטק ונל תוחא
 הל ןיא שכידשו

 ונתוחאל השענ המ
 : הב רבדיש :םשויב

 ערב ₪[ ו מ 6 א ב

 גס. המח 80, 82,102,100,116,218,211. | תולנדמכ = 50-=

 ו ; 18, 77,196 -- תולדגנכ 17, 236 -- תולגדנכ 117. | יתיה

 ויניעב \ 4-- ויניעכ 80. | תאצמכ 17, 30,77, 80 2 00,

 125,120,116, 175, 210, 223,235, 237, 2%0, 260 --- יאצומב 15

 -- הת !

 זז. המלשל ---ידידיל 107. | תא ןתנ ₪0ק.148 226. | חרא 4

 145. < םכירבה 196. = םכירטונל 19, 77, 20 12 0

 172, 171,224. | שיא ; 303,370. 0 איביי 8%, 0

 99, 107,108, 109,111, 117,118, 52 ז

2 12 ,206 ,199,201 .196 ,192 ,187 ,177 ,166,170 

,250 ,3 ,252 ,248 ,240 ,2190 ,215 ,277 ,220 ,224 ,220 ,219 

4 ,379 ,360 ,168 :167 ,348 ,142 ,340 :335 :335 :320 ,300 ,301 

1% :475 4 :471 ,442 :437 :435 :433 :431 :419 .403 :398 ,390 

4 .540 .536 .530 :523 :519 ,507,511 ,505 :501 :497 ,486 :485 
4 ,605 ,90 ,588 581 ,571 564 ,562 .557 :546 :545 
 6238, 674: קתנמס 82, 201) 409, 417 : 6 128--, 370. וירּפ

.0 ,2 264 ,264 

 12. 0. | 4 וינפל 1%, קזותוס 52, 4 םכםיתאמהו

 384 -- כ טק.145 99 -- םכ \ 387 --* 10166 ו 403 - א \ 4%4--

 םכיאתמו 4 םכירטינל 17 -- םבירטונל 121, 129, 153. 42

, .6 ,187 

 13. תרבשיה 1, 2, 3, 4, 4,ז7, 1 310 0 67, 7% 7

12 2,ָ,, , ,108 ,107 ,100 ,99 ,94 :93 ,80 :83 

20 06 .166 ,164 ,158 ,11 ,150 ,144 

,17 300 ,277 :2590 24 ,244 ,240 ,237 ,227 ,225% ,218 ,214 

 כי יב 2 םביבשקמ 77, 80, 144, 151, 188, 108, 1.

 ךלקל 14 ינעמשה 18, 275 -- יניעימשה 2, 14,763

8 ,172,192 ,152 ,126,136 ,121 ,118,120 ,108 

 693 -- יניעמשה ָקֶד, 150, 181, 249 252, 4.

 14. חרב 636 50 -- ךל חרב 180. | ירד 218. | המודו 0
 152 -- ימרו 006 136 -- המדי 192. | פועל 6

24 4 ,224 ,211,212 ,166 ,152 ,16 ,120 ,10 ,107 ,93 ,80 

 603: קוותס 17. | םכילאה 146, 240 -- םםיליאה 9.
 םכימשב -- ש 06 רפ 7.

67 

 ינימיש 2:2. | םכתוחכ 1%-- ו , 2, 18, 77, 59 5%
 166, 244, 22 -- םכתוחכו 17, 016 12% -- םכתחכו

 םכתוחב 2%-- ו \ 2 77: 86 147, 158, 198, 199, 244 -- םכתחכו
 18 --- םכתוחכו 674. = ךערז 18,109, 192, 244, 384 -- ךיעורז 4

 178,212 (סנוס 121. | לאשכ 151,216.  לואשכ השק ,ז9ו.
 האנק , 2 -- האניק 121.  היפרש ₪ 136.  יפרש < 136 -- ,-

 הי תבהלש 1,18, 10, 30, 50, 76, 77 0 999

12 206,210 ,202 ,201 ,108 ,166,176,179,181,102 5% 
2 240 .219 ,235 ,228 ,227 ,226 ,220 ,210 ,218 ,215 ,214 ,212 

59 ,11,318 ,203 ,280 ,288 ,44 264 ,264 ,200 ,253 ;252 ,21 ,246 

,70 ,369 ,36% ,367 ,365 ,355 :355 :345 :342 :340 :339 .339 :320 
002 ,405 :403 ,400 .418 399 ,399 :396 :194 :190 ,188 ,186 ,380 
79 :493 .477 :475 :468 :454 :449 :445 ,442 :441 440 
2 :523 519 ,510 ,215 .514 :513 .512 ,511 ,507 ,501 489 ,488 
2 ,004 ,603 ,601 ,590 ,588 ,587 :581 :562 :559 :557 546 :535 

: 1016 : 605 ,659 ,644 :643 ,617 

 7. ולכי 18, 248 -- ולכ לכי :0ְל. | תבכל 102. | הבאה 2.
 רורהנו -- ת , 30. | הופסשי -- ה \ 19 -- הופתשי 1. ןתי .

 197. | [-רא 2". 04: 952 147: 152 187: 211, 235, 240, 242, 1
 170, 380: 476, 497, 606 -- לע תא 235. | לכ ; 468. הבהאב ,
 120 -- קומס הבהאכ 86 -- הבאב 191 -- הבהא זוב -
 ו , 109 -- ]וב קזנתס 4. וזבי 101, 10ְק, 10, 110. 2

 218,216; 245, 261 --) 1% [טק.148 11 -- וזוביא 82 -- וזוככ 4.
 ןל -- הל זס.

 8. רוחא קנווס תרוחא התע 1554. = ונתהאל 1, 0
 100, 102, 110,110 זר, 141, 150,151,152,168, 177,210

 242, 2%1, 260, 264, 271, 27% -- וניתוחאל 5, 95, 99, 117; 2

 12%, 187, 188, 101, 224, 211, 184 -- וניתחאל 2, 4, 14, 17.9:

121,136,157 ,11 ,10 ,108 ,107 ,101 ,82,(3 ,80 ,77 :76 

,228 ,227 ,226 ,22% ,219 ,212,213 ,211 ,176,178,195,100 

 244: 249, 253,270. | רבריש --י , 77 -- רבודיש 108,100 2
 153,170, 191, 212, 224, 240, 2%3 -- ךובדיש קצנתס 7. הב

 -- ךב !066 117, 1062

 9. המח 80, 82,101,102, 100,121, 218,211, 237 -- תרמוח

 77. - איה 2."1-- אוה 95,109. - תריט טק.186 120 -- 6
 תרומ 258. ספ 118.7 םבא|--ו, 17,924. תלד, זי

 איה 2", 120 -- אוה 7.
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 ₪ שי

 ידמעו שכיתמה וששע שכתישע רשאכ דפח שככמע
 השיא תיב השא החונמ ןאצמו שככל ;דוהי ןת* 0
 הנרמאתו : הניכבתו ןלוק הנאשתו ןהל קשתו 10
 הנבש ימענ רמאתו : ךמעל :בושנ ךתא יכ הל זז

 ויהו יעמב זםכינב יל דועה ימע הנכלת המל יתנב
 תויהמ יתנקז יכ ןכל יתנב הנבש :טישנאל שככל 2

 קרלילה יתייה כג הוקת יל שי יתרמא יכ שיאל
 דע ההנרבשת ןהלה ..: םבינב יתדלי שכנו שיאל 3

 לא שיאל תויה יתלבל הנגעת ןהלה ולדג! רשא

 ! הוהי די יב האצי יכ כמ דאמ יל רמ יב יתנב
 התומחל הפרע קשתו דוע הניכבתו ןלוק הנשתו 14

 לא ךתמבי הבש הנה רמאתו : הב הקבד תורו 5
 רמטאתו ! ךתמבי ירחא יבוש קדיחלא לאו המע 16 -

 לא יכ ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור

 ימע ךמע ןילא  ינילת רשאבו ךלא יכלת רשא

 ז ךליו ץראב בער יהיו וכימפשה טפש ימיב יחיו
 אוה באומ ידשב רוגל קרדוהי שכחל זריבמ שיא
 2 ותשא םשו ךלמילא שיאה םשו :וינב ינשו ותשאו
 תיבמ שכיתרפא ןוילכו ןולחמ וינב ינש שו ימענ

 4 תשו : שש ויהיו .באומ ידש ואביו הדוה' שחל
 : זרינב ינשו פשה ראשתו ימענ שיא ךלמילא
 4 קרפרע תזרחאה םכש תויבאמ םכישנ שכהל ואשיו
 ! סכינש רשעב שש ובשיו זרור זרינשה כשו
 השאה ראשתו ןוילכו ןולחמ שכהינש שג ותמיו

 בשתו היתלכו איה םשנקתו : השיאמו הידלי ינשמ
 הוהי דקפ יכ באומ הדשב העמש יב באומ ידשמ
 זכוקמה ןמ אצתו : שחל םשהל תתל ומע תא
 קדנכלתו קדמע ;ריתלכ יתשו המש התיה רשא
 8 יתשל ימענ רמאתו !הדוהי ץרא לא בושל ךרדב
 הוהי השעי המא תיבל השא הנבש הנכל היתלכ

 2 שר

| 

 צץ ב 72 א 1 א

 158,175,181,191,202,221,225,227,228,230,2442 קנותס 01 )
 1סז6 173 -- א \ 109,213 קחותוס 177 -- הנשיתו 198--אש 2

 13. 1זס --הנא ו 1ג5 141 --הנישתו 658. ןלק 172.  הנכבתו
9 - 259 ,253 ,248 ,211,226,240 ,152 ,151 ,17,118,116 

 -- ןיכבתו 188 -- הניכביתו

 10. 00. 218. | ןרמאתו 186, 200, 239 -- הנראמאתו 47 --

 נ קותמס ן 150. - בישנ 6 76. | ךימעל 16--ך, 1:8. |

 דו. ימענ הנבוש 121,177 -- ינבש יתונב 48,

 95, 108, 121,166, 167, 284: זנמס 4 הנלכת < 74.

 יעמב יכ 244. יהו -- קיח 222. 0 בבל = בסל הל

 367 -- ןכל 454: קס ,-
 12. הנבוש ₪6 128,129 -- הנבש ןהלה 21. | יתונב 7

 108, 166, 212, 384: קזומס 128 -- הנכלת המל יתוב 907 ןבל

 נק. 40 173 --הנכל 14.17, + 100,

 136, 146, 152, 170,172, 180, 181,192, 227 תוגזפ. 228,237,

 245: 335: 600, 674 : קזנתגס 141 ; 0766 47,03,128,

 יב - - ינונקז , 99- שיאל , 7. --י םכגו זז

 153,178, 600: קזו1מוס 107, 1. יתייה -- יתכלה יתייה זס.

 13. ולדגי -- םכירענה ולדגי 211.  הנינעית 107 -- הנינעת 14
107 :254 :235,252 ,172,214 ,110,136 ,110 ,19,102 

 שיאל , 179 -- יל 7. יתונב 48, 76, 9ף, 101, 108% 6%
 16 6 213, 226, 244, 248, 384 קתותס 128.  רמ יל רמ 4.

 יל 181,187. | רואמ 167.  םבכמ , 248 -- סת ןכמ 4
 וכ לז יב -- יכ 107, קזננגתס 6 לן

 14. הנאשתו פס, 100, 100, 117, 1189, ,,,,72 ל

170,840 ,260 ,253 ,236 ,214,235 ,212 ,199 ,192,195 ,177,187 
 651, 6%9'א'סה,603 ג קזנתס 173,200 (סת06 82, 128 -- הניאשתו

 198--ןאשתו 48, 80, 139,158, 181, 244, 249, 602 -- אשתו 6
 --הנישתו 300.  ןלק 18,172.  הנכבתו

 252: 253. רוע 4 התמחל 18,195, ,,,6% 2

 2.8, 248, 271 4, 28 ; קווגוס 128 --היתומחל ז 7. הב דש

 1%. הבש ,וז7,129. | ךתמבי :"-- ךתמיבי 108,109. \ לאו

 -- תאו 4 יבש 100,129 71. ךתמבי 2"-- ךתמיבי 8,

,0 ,109,129 ,108 

 16. תור , 120. | ועגפת 7. ה זס: ךבשל-
 14 -- ךבזועל 107. | בושלו 4. רשא לא -- רשאב 200

 לא 2, 6 ךילא זל. | רשאכו 76,107 --ו , 18, ?סז --ב

 384. | ינולת 107 -- ונילת 17 -- ןילת 74. ןולא 17.
 17. רשאב קמתס תשאב 95. | ףיסי -- (6) - - םםשו , 74.

 םכשו קוופוס המשו 213 -- םכושו 120.  השעי (סצש יל השעי 7.

 הוהי יל ₪ 109 -- םכיהלא יל 384. = יל , 17,144. | ףיסי , 167 --

 ףיסוי 1, 2, 3: 14, 17: 31: 47: 48, 76, 53, 59: 93: 9 100
 107, 108, 100 ל,

 144,150, 152, 157,158,166, 168, 173,176, זק, 178,187,

,228,235 ,226,227 ,22% ,218 ,213 ,212 ,210,211 ,11,196 

10 ,270 ,260,264 ,2 ,2%4 ,253 ,252 ,251 ,240 ,245 ,245 :242 

 288 1 ; קעצנמתס 4. דרפי :08,1:ף1 -- ךירפי קזנתס 2:

 ךיניבו 14, 95: 99, 108, 117, 116, 167, 176, 177, 218, 253: 3

 [טעו6 31,128 -- ךיניב

 18. 6סת. 107. יכ, 4%.  אוה :. | לדחתו -- ללחתו 9.
 19 ןהיתש 7 6%

 ז. טפש ימיב יהיו 2ז. ת4ןסתפ. 4. | *מיב יהיו 11.3. 1
 120. יהיו ץסא תו4]סוכ 65 0תם808 ; [0, 111, 116, 130, 202, 221 --

 םסת 1ת9]סע ;> 1, 22 3, 14: 10, 31, 67: 82, 80, 94, 90, 100 7,

 128, 130, 141, 144, 196, 259: 270, 280. | םופש 8
4 260 :221 ,191 (% ,7187 ,167 ,166 16 

 שביטפושה 10, 120, 166 4 בערא 1 תבל 5

 באומ ידשב רונל ; 94. -  הדשב 14,17, 18,102 47, 49, 7
 108,118. 110,121,128, 120,136, 158,166ו 167, 178, 100,

 201, 212, 218, 221, 228, 2%3, 250, 260, 60ז, 602, 666 ; קזנתוס

 2.95: 139: 141: 150: 244, 384, 600 ; [006 117,152--י

 2, 2 אוה -- אוהו ותשאו -- השאו ותשאו 2.

 2. לנש םבשו -- ינשו 71. ןוילחמ 1-88 -- ו 22 ל

 ןויליכו 245. | ואוביו 167. הדש

 םזנחס 184 -- ינש 21 - ידשב 1. באומ -- ונכ 2 ויהיו

 -- ובשיו 100, 181, 1. םבכש , 1:

 4. ךלמילא --ך , 152. | ימענ -- םבשו ימענ 2
 116,159, ו קזותתס 100.

 2, 4 5. ראשתו - - (21) -- אהה ,4.
 4. םבישנ , 129, 218 -- ]שנ 4. תיבאמ 18,102, 7

 -- תרויבאומ 1, 22 32 4, 14: 19, 47: 48, 82, 80, 93: 79
 זו9,12ף,128,120, 141,108,166, 167, 170, 172, 175,

,217,244 ,216 ,215 ,231 ,228 ,227 ,226 ,226 ,213 ,212 ,11 

 240: 252, 253: 254, 259, 270. 664 -- תיבאומ 251. | רינשה --
 ת ,107,129. ובשה -- אהה 200, 253. | רשעב 100, (סז +

 5. ויתומיו 29 -- ותרומלו 14, 21, 22 89, 99, 100, % 1

: 603 ,4 271 ,251 ,24% ,244 ,191 ,188 :180 ,121,12%,152,177 

 קונוס 04- =כנ 6 ןלחמ 4 ןויליכו 48, 1.

 השאה -- אה 80.15. .1. ינשמ , דסק. | הדלי 244. | השאמו
2 1212129 ,93:99 

 6. םבוקתו 198.271,283. - אוה 8,100,158,187,698 6

 ,-217- היתולכו 2, 100, 111, 121,120, 152,

 176, 187, 196. 213: 259: 674. | .באומ ידשמ בשתו , 12%.  הדשמ
 19, 47, 48,107:109, 117, 121,440 196, 199, 200 ; קונותס

 180 -- 157. 'כ . 187. יכ- - העמש \ 259. | עמש 1.
 ידשב 14,18, 60,108,110,128,180, 200, 253: קנס 139 : 6

 92,152.  דקפ -- דקפ העמש 17. תא ,102. םכחל 4
 7. שבוקמה ןמ -- םבוקמהמ 236. = יתשו -- ינשו 10. = היתולכ
6%6,,, ,.,108,119,121,128,120 ,107 ,99 :82:95 

 167,168,176,187.1ף1, 210,211, 211, 214, 226, 242, 244, 240 ;

 קזנתוס 19. המע , 109,240. | הנכלתו -- ת , 93 -- ה ,4

 8. ינשל 109 2 "018. = היתולכ 31.95,99,ו00,ו08,ו 2
 2 6 168,176, 187,213: קחומס 4 הנבוש

 4% 2934 -- הנבש יתנב 2 השיא 178. | תיבל 1גק. 4. 82--

 ל, 38%4-- ל 614. 167 -- ל טק. 4 שעי 2,14,10, 2

284 ,4 271 ,250 ,251 :239 :212 ,173 ,166 ,125,128 18 
 659'ק. ןתישע 8. | םםיתמה םכע ,101. | םכע -- םםא 5.

 ף. כבל ,199 -- ןכל 19,309 3 קנווס 10,173 -- םכבל ןכל 1.

 החונמ , 150, 212 -- ! . 18, 48, 95,136 -- החונמא 47 -- מ טק.

 7 -- ספ. | תיבל :17,121, 151,170, 180,190 ---

 תיבב 194.  השא 47,117,121,136. | קשיתו ז92,214. | ןהל
 -- שכהל 152, (ס:ש6 3, 82. | ןאשתו 18, 47, 109, ,

 אוה 9



 (0 ל 5

 רחא םטילבשב הטקלאו הדשה אנ ץרכלא ימענ
 ךלתו : יתב יכל הל רמאתו ויניעב ןח אצמא רשא 3

 הרקמ רקיו םפירצקה ירחא הדשב טקלתו אובתו
 : ךלמילא ץרחפשממ רשא זעבל קרדשה זרקלח

 הוהי םכירצוקל רמאיו ופחל תיבמ אפ זעב הנהו 4
 ורענל זעב רמאיו : הוהי ךכרבי ול ורמאיו סככמע
 ג

 קריבאומ הרענ רמאיו םכירצוקה .לע בצנה רענה

 רמאתו ! באומ ידשמ ימענ סע זרבשה פשה 7
 קכירצוקה ירחא םכירמעב יתפסאו צג קרטקלא
 התבש הז התע דעו רקבה זאמ דומעתו אובתו

 תעמש אולח תור לא זעב רמאיו + טעמ תיבה 8
 ירובעת אל שכגו רחא הדשב טקלל יכלת לא יתב

 רשא הדשב ךיניע :יתרענ םע ןיקבדת הכו הזמ 9
 שכירענה תא יתיוצ אולה ןהירחא תכלהו ןורצקי
 תריתשו שסילכה ללא תרכלהו תמצו ךעגנ יתלבל

 ד תי וז

 ענה תא הרר שנה למל .טכורעוקה לש בשנה

0 

 7 רבקא זכשו תומא יתומת רשאב :יהלא ךיהלאו
 יניב דירפי תומה יכ ףיסי הכו יל הוהי השעי הכ
 18 ץדתא זרכלל איה זרצמאתמ יכ ארתו + ךניבו

 19 הנאוב דע סכהיתש הנכלתו : הילא רבדל לדחתו
 ככ שכהתו שחל זריב קדנאבכ יהיו שכחל זריב
 20 רמאתו |: ימענ תראזה קדנרמאתו ןהילע ריעה
 יכ תצרמ יל ןארק ימענ יל קדנארקת לרא ןהילא
 21 זפקירו יתכלה קדאלמ ינא :  דאמ יל ידש רמה
 + הנע הוהיו ימענ יל הנארקת המל זרוהי ינבישה
 22 קריבאומה תורו ימענ בשתו : יל ערה ידשו יב

 תיב ואב המהו באומ ידשמ הבשה המע התלכ
 ! זכיהעש ריצק תלחתב שחל

 ב

 1 תחפשממ ליח רובג שיא קרשיאל עדימ ימענלו

 2 לא היבאומה תור רמאתו : זעב ומשו ךלמילא

 שט הם זך ו םיפ יס די 0

 םכירצוקה 14, 89.99. ,,,,,,7
 1759, 176, 210, 213, 226,236, הירקמ 2.18.94, 120, 1

 166, 188. 101,196: 237: 244, 245: קתנתס 4 רשא זעבל -=

 רשא זעבל רשא 118,110,167,218 --זעבל רשא 2:1.  זעובל גז,
 ג כ 2 20 280-  ךלמילא

 4. זעוב 100, 17, 248 (סע6 128. | םכירצכלל 76% 1%

64 ;125 117% 12 ,1089 7 5 :93 :80 ;82 76 0 

222 ,106,211 ,188 ,177 ,175 ,170 :167 ,158 ,151,152 

 2235, 240, 244, 245, 249, 259, 260 -- םבירצוקה לא 1.

 םככמע , 167- ורמאיו -- רמאיו + ול , 04

 5. זעוב 117, 2 282 -- ןעב 14. ורענל -- לא 20,

 לע -- הילע 199. | םכירצקה 1, 2,17,18,19. 76, 92.93: 4
 צסל 105 2 2, 100170 5

,4 ,283 ,260 25 ,252 ,245 ,244 ,240 ,224 21% 2 ,212 ,196 

 תראוה הרענה ימל , 14.7 5 רעננה 7.
 . 5, 6. םבירצוקה .- - (6) -- ימל ,59-

 6. ןעיו -- רמאיו 1,199 -- ןעיו רמאיו 1. רענה , 7.

 םכירצקה 7% 18, 48, 76, 107, 108,100, 6 2

(221 ,218,221 ,213 ,212 ,188,106 ,170,172,177,181 ,158,167 

 240, 244. 245, 251, 283, 280, 384. | רמאיו , 144,173. | הרענה
 136--ה 4173. היבאמ 17,18,90,108,100,167 70

 -- ה \152. איה .224--אוה 1ֶדָּבג סע 82.  המענ קענתוס 4

 הדשמ 14, 41, 48, 50,76,100,107,100,118,121,157,177, 2

3 600,666 ,4 271 2000 ,250 2534 :207 ,274 .225 218 ,108 

 קזותוגס 201, םאומ = 94

 קס .רוטטלת ד מ אנ -- השב תנ 21. יתפסאו

 ו הא ג ו =כירצקה 2 80

,151,152,158 ,146 ,110,125 ,117 ,100 ,107,108 ,95 :94 

,240,244 :230 ,237 ,213,218 ,212 ,188,196 ,172,177,187 

 248, 240, 252, 250, 260, 281, 4. אבתו 12 , 4%

0 %,, ,107 ,102 ,100 ,99 :95 :03 :89 :76 :19:48 

6 158,1660,167 .151,152,157 ,141 ,120,136 ,121,125 

 1.173 ךכב דסגכ 102,100, 212,212, 218,228, 224: 237,230,

 240, 244, 249, 252, 254, 250, 200, 270, 4%4. | דמעתו 1.2,
 14, 17. 18, 48, 76, 82, 80: 93: 94: 95: 0 4 זס,

77 ,73 ,170,172 ,117,118,125,120,152:158,166,167 

202 2370 ,226,227 ,224 ,2233 ,218 ,211 ,212 ,106 ,102 ,101 ,188 

 240, 244, 245, 252; 253, 259: 260, 270, 384,658. | רקובה

 8. זעב . 93 -- ועוב 4.17. 117, 173: 283 ; קתוחס 128. רור

 -- היבאומה תור 170. | אלה 1,2, 3,14,17,18, 48, 82. 80,
2%7,,,,, ,101,107 ,100 ,99 :95 :94 

2 2 ,196 ,12 ,188 ,187 ,178 ,173 ,172 ,167 ,166 ,158 

 22 227,202 222 200, 70 354: 693: | תעמש

 -- תר \ 109 -- 'תעמש 151, 4 יכלת , 187 -- הדשב יכלת

 עוגמס 239. - טקלל , 100 -- טוקלל ףפ, 4% ו-7

 121,128, 120,136, 157, 166, 167, 178, 213, 236, 7 -- טקלת

 7 הדשבא 0, ירבעת 48, 67, 83, 102, 107 1

 177, 196, 214, 218, 227, 262, 264, 2%0 --' הזמ -- שמ

 הומ ג07. | הכו ,107. | ןוקבדת קעותוס 136, (07%6 7. םכע

 -- בע ,םכא 6. יתורענ 3, 18, 76, 91: 121, 129, 166. 7

 187, 11, 212, 213, 224, 236, 219, 249, 200, 384, 674 ; ןוומס

 5 | הרעב

 ןורצקי ,, 146 -- ןורוצקי 4 9. רשא קווחפ רחא 7.
 תכלהו קזומוס הדשב תכלהו 9- 121, 136,109, 0

227% 6 ,210,212 ,206 ,201,202 2 .196 4 .187 ,176 

5% ,345 :342 ,33% :335 ,312 :329 :325 :309 :303 ,248 244 :230 
9 .440 :437 :432 :431 :417 ,400 ,390 .388 :383 :379 :370 :365 
0 513 :512 :511 .507 :505 ,501 :495 :488 :485 .476 .468 

,594 .58% 555 :585 :567 :564 :562 :544 :549 :538 5325 :531 
,, ,617 ,61 ,612 ,611 ,610 ,60 ,602 ,601 ,600 

 םממס 82,117,158,171,173:245, 252: 1 206, 358: 362,

 25: (סעז6 152, 404, 606 ; תטמ6 198 -- כ 0.185 82. הנאב

0 ,108 ,107 ,101 ,99 :94 ,89 ,52 :50 ,47:49 59 ,4 :3 ,1 

6 ,141,151 ,139 ,120,136 ,128 11,252 

59 :244 ,240 :237 ,236 :235 ;218 ,191,196 ,188 :175 :172 ,167 

 251: 2525 2 259, 260, 270, 84- םכחל - - יחיו 148; 6.

 הנאובכ 2, 14,10: 31: 47: 48: 50, 67: 76. 83. 89; 95. 3

6 ,, , 167 ,166 ,157,160 ,150 ,130 ,125 ,119 ,111 
.1 ,288 ,260 ,240 ,248 2 ,223 ,214 ,213 ,210 ,11,192 ,178 

 602 ג קונמס 139, 18% -- הנאובב 264 -- הנאבב קענתס 99 6
 -ב,3 םבוהתו 2, 100, 108, 100,111, 121, 128, 160, 7

 226,246. - ]הלע 18 --ן,121- םכהילע 118.173,176: 6
 12 ןרמאתו 18,10ְק, 201, 219: 5-

 20. ןהלא 50,177, 245 -- םבהילא 107,109,118.  ןארקת 7
 121,152:176, 177, 223, 270, 288, 601, 603,674 קמתוס 14
 הנארק 1,121,120, 220, 227, 5% 674 -- אנ ןארק 0, הרמ
 14,198, 8ס,107,117,121,1%2,172,102,199: 227, 228,217,230)

 245: 259: 3 659 יה מב 'א, 67433 ?סע6 ף3 -- א (טק. 4 2,

 גס0.  רמיה 109 -- רמה א 674. ידש יל < 4
 21. האילמ 121,259. | םבקרו 48, 108, 218,271 -- םכ

 כה 9,ו2פ.17- ה המל עו 117. , זארקת 107
 גלל,דסכ םנומס 101." ידשו יב -- ידשוב 176, ערה ה-:רמה 2.

 22. היבאמה 1.18.02, 100, 144, 151, 172, 178, 2194

 התלכ , 18. | ומע 6 150. | ידשמ \ 50 -- הדשמ 9 9
 107,121, 52 167, 188, 201, 221, 2%1, 2ף0 271 ; קזננגס 24

 באמ 129. המהו -- ו , 146 -- המחהו העמש יכ 17. | ואב , 1.
 שכהל -- הדוהי םכחל 1. תרליחתב 4, 100: 117, 157, 4

 קווגס 95- ריצק -' 7. םכירועש 76. 93: 95: 99, 5%

 לכה ודל, נקז. דלה, דל, 57, 166,167001734 1770178, 1817

 212, 213: 240: 253, 250, 184 -- רעש 4 י

 ז. עדימ ₪02. 286 168 --י . 48,151 -- עידומ 107 -- עדומ 2,

1 ,167 ,166 ,157 ,152 ,136 ,12% ,100 ,108 ,99 :94 :47:93 
271 ,200,270 250 ,252 ,240 ,230 ,230 213,225 ,212 ,196 ,102 

 283 8, 600, 651, 659'ק : קזגתס 95,117,118,128,168,172, 4

 --י (טק.140 82 --ידעומ 674. | שיא, 1. השאל 1
 109,196: 674.  רובג ליח < 109. | רוביג 107, 117,196, 2זז)
 245.  ומשו -- םכשו 211. זעוב 2: 4, 17, 48, 70, 100 43

.4 ,250 ,228 ,213 ,212 ,187 ,167 ,166 ,125 

 2. זרור ,101. | היבאמה 1,18, 100, 218,223, 240,

 הטקלאו הדשה קלאו 76. | הדשה 06 הדשב 674. :בילובשב
 121.  'רחא 145, 076 109 -- דחא קזותגס 4 רשא , 7
 24%.  רמאתו 27--רמאו זזס. הל, זוז, יכל --יבע 4

 23+ אבתו 1, 3, 4, 14, 17, 18, 19,447, 48, 70, 82, 80:91: 5
 ףְס 100, 101,102,107,108, 100: 117,118,1ו9,12

87 ,170,175 ,166,167 ,158 ,152 ,151 ,126 

,246 ,244 ,242 ,240 ,230 ,210 ,223 ,213 ,212 ,106,210 ,198 

 252, 253: 259, 260, 264, 484, 603 -- , 218. | הדשב ל 9.
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 הטקל רשא תא טבחתו ברעה דע הדשב טקלתו גְל
 ארתו ריעה אובתו אשתו : שירעש הפיאכ יהיו 8

 זרא הל ןתתו אצותו הטקל רשא תא דתומה
 הפיא התומח הל רמאתו ! העבשמ הרתוה רשא 0

 דגתו ךורב ךריכמ יהי תישע הנאו שכויה תטקל

 שכש רמאתו ומע קרתשע רשא תרא ;רתומחל
 ימענ רמאתו ! זעב וכויה ומע יתישע רשא שיאה 0

 ודסח בזע אל רשא קדוהיל אוה ךורב זדתלכל
 בורק ימענ הל רמאתו ושכיתמה תאו שייחה תא

 היבאומה תור רמאתו :אוה ונלאגמ שיאה ונל 1
 ןיקבדת יל רשא שכירענה שכע ילא רמא יכ ג

 רמאתו :יל רשא ריצקה לכ תא ולכ שא דע 2
 זכע יאצת יכ יתב בוט קדתלכ ?רור לא ימענ

 קבדתו :!רחא קדדשב ךב ועגפי תצלו ויתורענ 3
 שכירעשה ריצק זרולכ דע טקלל זעב זרורענב |

 ! התומח תא בשתו םכיטחה ריצקו

 ם ₪ 7 וא

 הומלכת 7 48, 168, 187,191, 248, 262 -- הוילכת קזוווס 9%

 16. ולשת לש -- ולשתרוש 1. | לש , ֶָפ =- לוש 6
 17: 1פַז -- אלש 107. - ולשת 2 הל 6

 םכיתבזעו 117, 211, 212, 224, 384 -- ןתבזעו 2. | אלו -- אלו תאו

 14% -- ו. 4- וערגת < 4,107,145 -- 1 קוותוס + 1.

 17. טובחתו 166,176. | תא ,146,211,244. הפאכ %) 0

 82, )1,150. | םבםירועש 2, 95: 99, 100, 108,120 6 1

2 253,250 ,240 ,216 ,221 ,211 

 18. אבתו 1,4,14,17,78, 10: 48, 76, 82, 90 03: 9%, 90, 100

 102, 107, 108, ,,,,,, ,,,,,, 6 ג

.188,101,196 ,17,187 ,173,176 ,152:157:158,166 
.4 260 2% ,240,262 ,244 ,240 ,230 :211,217 ,224 ,218 

 התמח תרא 18 -- התומח רא 109 --ו 19, 93,151, 196. 2
 218, 231.237. תא .76,152,180,187. - הטקל 99.  אצת]

 47.76: 95, 100, 178, 240 -- איצותו 17. תא 2", 76. רשא 7

 109. הריתוה 1, 2, 3; 14, 17; 10: 48. 76, 82, 80 93: 95,902

1 (70 ,167 ,120,1936,158,166 ,121,125 ,100 ,107,108 

,2267 1% 210 ,106,201 ,187,188,102 ,180 ,178 ,176 

 215: 236, 237: 219, 240, 24%, 251, 270, 384, 6ָכ : קנבס 8
 141 -- הריתה 41 העבשמ 1.

 19. רמאתו 1 58 80. הל,

 168,196, 211, 217, 240. 4 הפיא -='* , 121 -=- אופיא 9% ==

 אפיא 4. 1-רטקיל 100, 259 -- יתטקל 80, 22
 175, 178, 211, 212, 260 ; םטת6 109. | םכויה 1*-- כמ יהי ויה

 התמח 111,

 100. | הנאו -- אנאו 166 -- ינאו 1ָקג. | ךרכמ 157.  ךירב 4.
 התומחל דגתו , 240. = דנתו -- רמאתו 18. | התמחל 18, 76, 2,
 ב, 111,136,158,168,196,231,217,248.2%). תא --לכ תא

 146,384. | התשע ,וסו -- תישע 48 -- תתשע 04. | יתישע --
 יתישע התשע 1סְק.  ומע םבויה < 95.  ומע 100,"2.  םבויה 7

 146 -ו1- זעוב :09, 111,117, 0,

 20: וה דל 100255: בוש 5 05

 211 -- תימאו ודפה 199 -- ודפאה 99. | םכייחה תאו םכיתמה ₪

 249. | םכיחה :70. | ברק 41,99. | שיאה ל 120. | ונילאונמ

 2: 4,117,121,136, זֶלָּג,188, 226, 603 -- ונלאוגמ 6 99. 0

 166, 227, 231 -- ונילאגמ 1% 93:95; 107,108,100,:זז) 2

 152,157: 160,167, 168,177, 180,18ו,1ףז,102,106. 7 210

 245, 248, 250, 260,283, 288,602, 1. אוה , 4

 21. היבאמה 1,189, ,,, 6%

 170, 192, 218, 240, 248, 254, 250, 270, 284, 286 -- לא היבאומה

 ימענ 107. | רמא -- הוהי רמא 93. = ילא ; 19,224. | ןיקבדת ,
 5. יתרה 02

 22. ימענ -- ימענ תור 6. תור -- אאא% תור 1 בוט

 -- בוט יכ 211. | ואצת !סתש 162.  םכע -- םבע טקלל 7.
 יתרענ 118 -- ויתרענ 1, 3, 14, 17, 18, 10, 48, 60, 67, 2 89: 2

170 ,150,168 ,12,146 ,128 ,126 ,117 ,110 ,107,109 :94 

 172,173.176,177,187,191,192,196,212,2ו3, 2189, 7

 231: 23%: 237: 240: 244, 245, 253, 250, 27, 283 ; קז!תוס 141 --

 ודטח -- ותמאו ודסח

 יתורענ 4. אלו טק. 3[. 27. ועגפת 3.

 23. תרענב 170,196, 213,281. זעוב 7 זו7,212,218, 20

 283 -- זעב אומ 109. | טוקלל 12,693.  רוצק זז. םכירועשה

4 224 7%4,,,,, ,100 ,108 ,93:99 .47 ,18 ,2 

 -- רועשה 8ת.]ות. 121. | םכיטיחה 384 -- 2,101. תרא -

 לא 600 -- ,7. התמח 76, 100, 168, 170, 172, 192,
4 ,240 ;217 

 1 50 ו

 10 וחתשתו הינפ לע לפתו ! שירענה ןובאשי רשאמ

 ךיניעב ןח יתאצמ עודמ וילא רמאתו קדצרא
 זנ דגה הל רמאיו זעב ןעיו : הירכנ יכנאו ינריכהל
 זרומ ירחא ךתומח תא תישע רשא לכ יל דגה
 יכלתו ךתדלומ ץראו ךמאו ךיבא יבזעתו ךשיא
 12 זבלשי : ששלש לומת תעדי אל רשא שכע לא
 ;דוהי סעמ המלש ךתרכשמ יהתו ךלעפ ;דוהי
 : ויפנכ תחת זרוסחל תראב רשא לארשי יהלא
 14 יכו ינתמחנ יכ ינדא ךיניעב ןח פוצמא רמאתו
 קרחאכ קריהא אל יכנאו ךתהחפש בל לע תרבד
 14 כלה ישג לכאה תעל זעב הל רמאיו : ךתחפש
 דצמ בשתו ץמחב ךתפ תלבטו שחלה ןמ תלכאו
 : רתתו עבשתו לכאתו ילק הל טבציו שכירצקה
 1 < ןיב כג רמאל וירענ תא זעב וציו טקלל םכקתו
 16 ולשת לש םכגו ! הומילכת אלו טקלת םכירמעה
 : הב ורעגת אלו הטקלו שכתבזעו םכיתבצה ןמ הל

 ו

 ;כהירחא 14, ף, 108, 176, 192, 225, 674 -- ןכירחא 226 -- תא
 םבהירחא 136 -- םכהירחא םכילכה לא 107 -- (טק.18 2. אלה

,99 :95 :94 :93 :80 .83 ;82 ,48 ,19 :18 ,1417 ,2 10 

2 ,166,167 ,158 ,152 ,151 ;136 ,, ,117 10 

9 ,218,221 ,211 ,212 ,106 2 197,188,19 ,176,181 

 248, 2%2, 253, 259: 260 384, 693. | יתיויצ 109 -- יתוצ 1
 תא ,1,48. | םםירענה -- םכי , מ. 11ג. 121 -- םכירצוקהל קנזס

 2פ. - ךעגנ -- ךעגנ ענ 107 -- ךעבונ 223. = ז-ריאמצו 6
 תימצו 2, 14, 18; 19: 48: 89: 95, 99, 100, 101,107, 108,100

,102 ,180 ,176 ,153 

,6 260 ,253 ,248 ,240 ,240 ,220 ,224 ,223 ,218 ,214 ,1 21 ,212 
 24 664, 63 3 קזותס 82, 141, 201 ; 1076 82,117,121. | תיתשו

 -- תיששו 14. רשאמ -- א 107066 ןגונ 14

 10. לופתו 48, 100, 121, 166, זֶדָּג -- םכירענה לפתו 5.
 וחתשתו (סעש ויחתשתו 121. | הצרא , 18% -- אהצרא 4.

 12% --הל 109. ןח ותאצמ עודמ 915 218. | עודמ ,4
 עודמ אנ םכא 7. יתאצמ -- יתאצמ א (ית [טק. 146. ) . ןח

 טו 176 -- קוגתס ןכ 136. | ינרכהל 5,168, 170,212 --
 ינריבל 152 -- ,7-

 זז. זעוב 117: 259; 283 -- ןעב קחנתס 4.

 וילא

 רמאיו --ל ,1-.

 הל ,95.5 דגה 1%-- דגה אלה 176. | דגה 2%, 116,218 --דגוה
 294 יל 7. לכ , 17 -- לכ תא 120 200, 6%8 -- תא

 136,201. ' תישע -= תישע תא 17 -- יתישע 166. ' תרא ,5

 223. 0 ךתמה 18, 48,95,157,168,212, 213, 224, 240, 244, 259
 -- ךיתמח 136, 196 -- ךתומחה זֶלָג -- \ 223. | ךשיא תא 48--
 *,.192. | ינבזעתו 17 -- (סעס יבזעתוי 1. ךיבא תא 1,76 -
 ך . 224 ךתדלומ ץראו , +. ךתדלמ 18 -- ךיתדלומ 17

 224 -- ךתלמ 240. | יבלתו -- ךלתו 10. \ שבעה 674. | יתעדי
 212 -- תערי םכע 218 -- ת טק. 4 למת ו

 212, 218, 224, 236, 4. םכושלש 1 80, 93, 101, 2

 108, 10, 11,118,ו130,116,21,12%, 130,141, 7
 178, 18%, 210, 22%, 227, 242, 251, 255, 264, 2ֶלְ.

 12. םכלשיא 7- נר רוכש כ 128 ד ל,

 236 ; קזומס 117 -- ךתורכשמ 248 --ךיתרכשמ 152 --ךיתרוכשמ

 674- המלש ₪15 111 -- המילש 4, 48,187 ; 1ס6 4 םכעמ ,

 19. איהלא 136. | תאב , 167,235 -- ת ,107. | תפחל 4.
 13. ךניעב 196 -- ך \ 151. | ינדא ,\ 80, 236 -- '!ורא 111 ---

 ינדא הוהי :ףז. | יכ,146,166. | יתמחנ קוומס 1%8. | יתרבד
 14%.  ךתחפש 1"-- ךיתחפש 111,136, 130, 187,196. 4

 271 4.  היהא ,153.  דחאכ 4,10,129 ; 6 158. ךתהפש 2"--

 ךיתחפש 2, 47, 101,108, ,,6 4, ה

 192: 244, 245, 259, 260, 271 4 --ךיתוחפש 87.

 14. זעוב 117: 259, 283 -- ןעב קתוחס 116. | לכואה %6
 20. יו שכולה 19, 48, 7 20

 116,166,173,212,248,240,270, 384. יתלכאו 2,223. תלבטו
 -- תת 7- ץמוחב 117,120,152, 166, 173,212, 4

 םבכירצקה דצמ ,146.  םכירצוקה 14, 31:93: 94:95: 99, 72
 119,121,116,166,171:192,225, 235,236. הל ,-
 לכאתו 199. רתותו 1, 2, ,,,, 7 48.93:9%, 7:

72 , ,157,158 ,108,100,110,121,125,120,136 

 171,178,187,192,196, 211, 212, 21ָנ, 226, 226,227, 228,

.66 ,384 ,270 ,24 ,252 ,240 ,24% ,244 ,240 ,239 .237 ,236 
 15. זעוב 117, 212, 245, 259, 28 -- קז!תס ןעב 136. תא 6

 לא 82. | וירענ -- ורענל 48. = םבידמעה קזווהס 99 -- םכ , 0.



 (0 ג. 1. 707

 לגתו טלב אבתו המרעה הצקב בכשל אביו ובל
 שיאה דרחיו הלילה יצחב יהיו : בכשתו ויתלגרמ

 ימ רמאיו : ויתלגרמ תבכש השא הנהו תפליו
 'כע ךפנכ תשרפו ךתמא תור יכנא רמאתו זרא

 הוהיל תא הכורב רמאיו : התא לאג יכ ךתמא 10

 יתלבל ןושארה ןמ ןורחאה ךדפח זרבטיה יתב

 התעו :רישע שאו לד שא םירוחבה ירחא תכל ג

 יכ ךל קרשעא ירמאת רשא "ככ יארית לא יתב
 יכ התעו :! תא ליח תשא יכ ימע רעש לכ עדו 2

 : ינממ בורק לאג שי זכגו יכנא לאג כא יכ םכנמא

 5 0 1710 א 2.

 התאבו 121. = תלינו ₪ 48 -- תיליגו 100 -- 'תילגו 228 --י* 0
 -- תיארו 245. = ויתלגרמ , 180 --* , 93, 190 -- ויתולגרמ 4.
 111, 1ו7ק,1ו0,121,120,152,167,230, 23,384 -- תולגרמ 2

 -- ויתולגרמ תא 248 -- רקבה דע ויתלגרמ 107. =  תרבכשו 1,
1 .00,101,107,108,111,117,121,120 ,82 ,14.18 

 158, 170,1ל3, 180, 181, 196, 1, 200, 201, 213, 219, 2206)

.7 ,162 ,356 ,32% ,3 271 ;259 ,253 ,245 ,245 :244 :239 :237 
 370, 84, 0 659 'ק : קנווס 172 : 1076 4. אה7|) 121 ----

 אוה 74. תא 2%. 4 ןושעת 48, 95, 107, 4

 5. רמאתו -- רמאיו 117 -- ילא רמאתו ןושעתו 181. | הילא =
 ה ;187. לכ תא זג6. | ירמאת --י (טק.148 48 --י,ה 0.

 השעא -- השעא ילא 4; 14: 48; 76: 93: 95: 99, 100,108, 7,121,
254 ,248 ,240 ,212,213 ,211 .206 ,157,170,199 ,128,152 

 200, 264, 270, 271 /\, 283 4, 184, 600, 659 'ק, 665, 666, 674 ;
 קחמס 136, 150, 151, 224 -- השעא א%%א 0

 < 6. ןרגה \ 201 -- ןרוגה ָסֶפ, 100, 117, 121,153: 158, 166.

 251: 384. - שעתו ,199. לכ 473, 121,178,202, 1.

 התווצ 121 -- ה 0. ג 82. - התמח 168,196, 237, 240 4

 7. זעוב ונו,11ק,173 -- ןעב קמנגס דרשה

 בסייו , 107, 235 -- בסיו 158, 212,218,240, 264. | ובל קונוס ובל

 בכשל 235. | אוביו 248 -- אבתו 109. | בכשא 119. | המירעה

 146.  םלכ 176 -- םאלב 145,252: קחומס 171.  ויתולגרמ 4
:23 ,224 :212 2 ,106 ,187 ,166 ,152 ,121 ,117 ,102 ,99 ,18 

 קצותוס 1 בבת ו( 9

 8. השא -- ה 076 רך 100 -- שיא 1, תרכבש < 0.

 ותלגרמ 223. 245 -- ויתולגרמ 2, 99, 121,125, 152, 66, 2.

 9. רמאיו -- רמָאְתו 89, 226. = חרא -- איתא ;0 --יתב זרא

 224, 184.  ירמאתו -- א ;ז70.  ךתמא 1"--ךיתמא 71.

 ךתמא - - תשרפו , 7. תשרפו , 4 ךיפנכ 0

,125 1 ,111,117 ,100 ,102 :99 :93 :89 :48 

 166, 167, 170,172,1ב,175,176,181,187,101) 196,212, 80

,602,601 ,601 ,184 ,270 ,259 ,252 ,249 ,24% :244 :224 2270 

 674 6 : קזמס 151 ; (06 82.  ךתמא 2"-- ךיתמא 6, 250.

 לאוג 2. 18, 48. 99, 1 202.

 10. הכרב 18.  תרא 152. | הוהיל , 196 -- הוהיל יתב .

 תרבסה 17, 18.93: 109, ננו 6% 196, 199, 2 224, 7.

 270, 279, 263, 284, 384. | ךידסח 136. ןרהאה 109, 1

 מון י-ם ןשארה| 2209 תכל 7 7 0-0

 129. םכירחבה 18.48,76,101. | םכאו לר,136.  םבאו--

 ו \ 4, 17: 18: 76: 95. 109 12% 129, 1

.4 ,384 ,245 ,216 ,218 ,202 ,199 

 11. יארת 2,18, 48, 82, 03, 9, 100,111 119167. 2242

 384, 69- | השעא -- השעא ילא 18, 48,196 -- ה , 8ה. ות. זוז,

 152. ךל השעא ךל פ5- = עדי 17,189, 107 7
 226, 28 -- 2 ,\ 1ם.!נמ. 1 ימע . 95- ליה 92... תא ==

 אתא

 ו2. כ 170."1. | םכא יכ םכנמא טק.146. 139 -- םכנמא םכא

 יכ 4. | כא יכ ; 166. | םםא , ,,

 109 ,11ו,1ו7,125,120, 71 158,172 6 ללה

70 ,253 :245 ,4 ,236 ,228 ,224 ,218 ,212 ,206 ,201 ,187 ,191 

 271 8. 28 3, 115, 384, 600, 6%1, 659 'ק, 66%, 692.. לאנג 1%--

 לאוב עז 119.173,213,253. | םכגו--ו.זוז. שש 4

 לאנג 2"-- לאוג 48, 10, 119: 166 % 211, 2%3 -- לאונ ה

 15- ברק 4

 1 ניל 1 25% ד תסכןז הוו 50, 67: 76, 82, 83, 89,

 94: 99, 100, סו, 102,107, 108, סמ, 110, :גז,1ו8,1ו0,ז2ג)

29 + 125,128,120,130,136,130.14 

 1591 ל 11172, 176,:175.179%, 177, 178, 19 ו. 8%

.7 .216 :235 2310 ,224 ,223 ,210 ,206 ,201 199 ,198 :191,196 

,4 ,283 ,27 ,271 ,270 ,260 9% ,22 ,24% ,244 ,242 ,240 ,239 

 2060 2 00 335. 051 -- ינל 48: 9%, 244, 384 -- יניל דיל 7

 -- ינאול 117 -- ]יל 4,160, 200, 202, 1( 300, 1. רקכובב

 .1 ?0 ו

 ז חונמ ךל שקבא אלה יתב התומח ימענ הל רמאתו
 2 רשא ונתעדמ זעב אלה קדתעו ! ךל בטיי רשא

 שכירעשה ןרג תא הרז אוה הנה ויתורענ תא תייה

 4 ךילע ךיתלמש יתמשו תכסו תרצחרו |: קדלילה
 'ככאל ותלכ דע שיאל יעדות לרא ןרגה יתדריו

 4 רשא שוקמה תא תעדיו ובכשב יהיו : תותשלו
 אוהו יתבכשו ויתלגרמ תילגו תראבו שש בכשי

 לכ קדילא רמאתו |: ןישעת רשא זרא ךל דיג
 לככ שעתו ןרגה דרתו :השעא | ירמאת רשא

 7 בטייו תרשיו זעב לרכאיו : קרתומה התוצ רשא
 ששר

2 

 1. התומח , 107, 180 -- ו 14, 18, 48, 76,111, 168, 106, 9

 237, 244 -- התוזנח זז. | יתב , אלה . 9 -- אלה א 8
 הלה 12(2.17,92ו 1ק2772- -ךל 28 בוט

 2. אלה --ה , 146 -- אולה 178,24% -- הנה ד. - זעוב 7
 זו7נ 212, 269: 283. | ונתעדומ 1, 2: 3: 4, 14, 17, 18.48, 76, 09

 ס99,100,107:;3,זס8,ווז,זוק,118,110,121,125,120 4

 161,157: 158, 166, 167,172, 173,175, 176.177,178, 187. זס

2 ,240 ,248 ,245 ,244 ,237 ,236 ,228 ,220,227 ,213 ,212 ,211 

 253, 259: 270, 394, 664. | התייה עומס 146 -- םבתייהח 1.

 תא 1%-- םכע 1,2, 14, 17, 18, 47, 50, 76, 03: 94, 12

 12%, 120נ 146, 170, 178, 180, 106, 200, 202, 200.

.2 ,288,.384,/600 ,2%3 ,245 ,244 ,228 ,227 ,220 ,22% ,223 ,214 

 666. | ויתרענ ז,14,17,18,10, 48,76, 82,94:05%, 027

191,196 ,170,172,177,187 .158 :157 ,117,118,150 :100 

 הוכר 227, 241 285. 237נ 2107244, 252.,246, 203, 200, 264 1

 293,600 -- ךיתורענ 121. | הנהו 93, 99: 196, 212; 384. | אוה ,

 170. | הרוז 14: )%,108, 11, 117, 120, 150, 166,212,224,

 2%3: 259 --קמומס ןרז זס7. | תא 2", 48,100,211.  ןרגה 9
 -- ןרוג 108, זז, 117,150, 166, 216,253, ,. םכירועשה 1,

+ ,219 ,246 ,224 ,120,166 ,18 

 3. יתצחרו 24% -- א תצחרו 7. תרכסו קצותס רכשו

 יתמשו --- י ב 1: 2: 3:14, 17, 18, 11: 50, 76. 82, 80; 01, 95:

 1סז, 107,108, 1002 זמ זו, 11, +

(1, ,160,100 ,158 ,157 152,151 ,151 ,150 ,146 

 וק2,173,176, 777, 178,181, 186,187, 188,102, 100,108,

0 ,21% ,211,212,211 ,210 ,208 ,206 ,20% ,201 ,202 ,201 ,200 

2% ,240 ,210 ,247 ,21% ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,223 ,220 ,210 

0 264 ,264 ,200 ,2%0 ,2%4 ,251 ,21 ,240 ,248 ,246 ,245 ,244 
2 ,125 ,110 ,11 ,300 ,306 ,3023 ,101 ,1001 ,291 :283 ,271 

7% .365 :359 :356 :355 :349 :345 :349 :339 :335 :332 .330 :329 
5% 1965 :394 ,390 ,188 ,387 ,386 .354 ,183 :181 :380 :379 .370 
2 :431 ,428 :425 ,423 :410 ,418 :417 :400 :405 :403 400 :399 
5% 454 :449 :445 ,444 :442 ,441 .440 :437 :436 :435 :434 :433 

:7 :496 ,495 .494 ,480 ,488 .487 486 :485 :477 47% :474 :471 
0 ,528 ,525 :523 :519 ,517 ,516 ,513 :512 :511 :507 ,506 :505 
2 :559 ;552 :546 :545 :544 :540 :539 53% .536 :535 :532 :531 
59% :593 ,590 ,586 .595 ,594 578 :576 :572 :572 570 566 :565 
 595: 598: 599; 600, 601, 602, 603, 604, 606, 60ֶד, 6,
.659 ,651 ,646 :643 ,610 :618 ,647 ,622,624 ,618 ,617 ,613 ,2 61 

 = 66%: 666. 6743: קזומס 321,404 --,191.  ךתלמש 4 11

7 ,,, ,1 94 :93 ,83 ,50 :47 

,279 ,240,277 ,248 ,214,242 ,210,211 ,191,202 ,185,188 

 100 "7, 601: 602, 60 ; םטת6 158,168 --ךיתולמש 21

 120,166.170,196, 224,236, 259.  ךילע --י,1%2. | תדריו 2,
 14, 18, 76. 82: 9%. 99, % 10, 110, 117, 118,110, 12ז,120)

 146,151,158,166,170,171,172,1ֶדב,181,102, 106,204, 0
2 ,2485 ,245 ,244 ,240 :239 ,237 (6 220 ,218 ,213 ,208 ,206 

6 :55 ;345 ,140 :335 :332 ,330 ,320 ,311 ,100 :283 ,271 :259 
5 ,400 ,43 ,400 .398 ,390 :188 :379 ,370 :309 :367 :365 :362 

,474 ,471 :454 .449 :444 :442 :441 :440 :437 :435 :433 :432 

2 531 4 ,523 ,616 ,13 ,512 ,507 ,506 :505 :487 :486 :485 

1 ,606 ,600 ,98 ,86 ,581 565 ,562 552 546 :544 :540 :538 
 613, 617: 638: 651, 659 2. 674: קזנתוס 227,251, 417 ; 6 17

 -- תדריו תצחרו 107. | ןרוגה 2, 3, )5, 108,117,121,166, 6

 -- ןרוגה תא 10 -- ןרוגה לע זו 384. | לא -- א טק. ג

 יעדות 026 ידות 384. | דע -- םכא דע 674. = ותולכ %
 121,166,177,178, 188, 106. 224, 248 -- תרולכ :סס. | לוכאל
 99, 179. 223, 230; 249, 4. תתשלו 76, 100, 102, 12,

.15760 

 4. יהיו 518 9.

 ונכשב צו6סגת 2:

 םכש טק. 1.

 ובכשכ קעותוס 10 -- ובבשב ?ג66שצ ף3 =-

 תא ג", 109 -- קוס לא 248. | - - םבוקמה
 םכש -- המש 158,384. | תאבו | 31 ---

6[ 



 6. זו

 רבע *לאוגה הנהו שכש בשיו רעשה קדלע זעבו 1

 ינמלא ינלפ הפ הבש הרוס רמאיו זעב רבד רשא
 ריעה ינקזמ סכישנא קררשע חקיו : בשיו רסיו 2

 הדשה תקלח לאגל רמאיו : ובשיו הפ ובש רמאיו 3
 הדשמ הבשה ימענ הרכמ ךלמילאל וניודאל רשא

 דגנ הנק רמאל ךנזא הלגא יתרמא ינאו :באומ 4
 אל םכאו לאג לאגה םכא ימע ינקז דגנו שיבשיה

 יכנאו לואגל ךתלוז ןיא יכ עדאו יל הדיגה לאגי

 ךתונק םויב זעב רמאיו : לאגא יכנא רמאיו ךירחא 5

 תמה תשא היבאומה תור תאמו ימענ דימ הדשה
 רמא'ו :!ותלחנ ילע קרמה שש םשיקהל 'תינק 6

 יתלחנ תא תיחשא ןפ יל לואגל לכוא אל לאגה

 .1 .0 58 א:

 14 לא בוט ךלאגי שכא רקבב ?דיהו קדלילה יניל
 ;דוהי יח יכנא ךיתלאגו ךלאגל ץפחי ל שכאו
 14 רקבה דע ותולגרמ בכשתו :רקבה דע יבכש
 עדוי לא רמאיו והער תא שיא ריכי םכורטב שקתו
 1% רשא תחפטמה יבה רמאיו ! ןרגה השאה האב יכ
 תשיו סכירעש שש דמיו הב זחאתו הב יזחאו ךילע
 16 רמאתו התומח לא אובתו :ריעה אביו קדילע
 קרל קרשע רשא לכ זרא הל דגתו יתב תא ימ

 17 יכ יל ןתנ הלאה םכירעשה שש רמאתו : שיאה
 189 רטאתו : ךתומח לא םשקיר יאובת לא | רמא
 תגל !כ רבד לפי ךיא ןיעדת רשא דע יתב יבש
 ; שכויה רבדה הלכ םשכא יכ שיאה טקשי

 לג א 1 5 עי =

 23 -- לאגהו 2 רבוע +,

 239: 253, זעוב 166 - ןעב 126: הרס 18, 48, 83, 270

 הרוס בוש 95. | הבש , 100,זזל. | ינלפ ,ז:סז,2זז --ינולפ 14

(8%, ,15051 ,121,136 ,95,108,110,117 :17:47:93 

 192, 212, 224, 216, 217, 248, 253, 260, 384. | ינומלא 4 14

.17: 47: 95, 102, 108, 110 ָ,,ָ,,,ָ,,,,46%6 1 

2139 ,2 106,210 ,187,188 ,7ְ167,172,176,17 ,166 ,152,153 

 224, 231, 216. 237, 248, 251, 260, 384 : קזנמס רס*) --

 רסיו ילא 4 -- קונפס רשיו 4.

 2, חקיו -- זעב חקיו 167. הרשע שא
 א ,150. ינקזמ קזנגתס לארשי ינקזמ 9.

 ובש 71- ובשיו , 4.

 2. לאגל , 107 -- לאוגל 2, 82, 8,100,117, 110, 12 150

 173: 236: 2523: 384--- קזגנתס לאבו 95. | ונחאל 48. | ידשמ %)
 100, 110, 128, 178,180, 212, 226, 288, 602 ; קזותס 4,199 ג

 ץ10601ז 4. באומ -- ו קנס *

 4. ךנזא תא 107 -- ךנזא נא וזז --ילא ךנזא 206. הנק רמאל ,
 164 םכיבשויה 14. 48, 95, 9, 111, 110, 121, 166 7%
 192,226, 240.  ימע -- ריעה 93.  םכא --םכאו 189. אל קענתנס

 ול 48. - לאני גז -- לאגת 17, 18, 48, 100, 121,120, 106, פס

22 ,431 :403 ,394 .390 :358 :383 ,391 :349 :335 ,332 ,288 ,206 
 437: 4545 474: 456: 497: 523.:519: 529: 530: 536, 53%: 567, ֶדָב
 585: 590; 602, 610, 613, 618 ; קוס 177, 201, 240, 248, 3556

 540,674: (0116 173,226: 215, 348, 494: 578, 598, 642 ; תטחס 240

 יל הדיגה , 180. | אנ הדיגה 7.
 עדאו יל ,109. יל 157.  העדאו 1,14,18,19, 49. 76: 93:59

,1066 ,158 ,153 ,116 ,120 ,118,125 ,108,117 ,100,107 

 212, 213, 221, 227,240, 252, 251, 283 4, 384, 600, 61, 659 'ק,

 66%, 602: קענתסס 146,171 ; (ס6 67,82,128,139. -ךתלז 4.

 לאגל 1 22 4 18, 48, 50, 76, 94. 95, 100, 101, 107, 6

%,187 :172 ,170 :167 .158 ,157 ,11 ,190 ,144 ,129 .12% ,121 

,244 ,240 ,217 ,236 ,226 ,224 ,218 ,214 ,211 ,192,196 :191 

 251; 4 בנם

 5. רמאיו יכנאו ועוב ז7, 117,152, 212,283 --ןעב 6

 -- 157. םםויב 99,109.  ךתנק 8
 167. 192,196, 211, 216, 240, 244, 283.  הדשה תא 18. תאמו

 -- מו ק.246 31 -- דימו 435,541 -- תאמו דימו 181.  היבאמה

 ז, 18.76.92, 100,119, 129,181, 191, 102, 218, 240 4

 יתינק תמה -- תמה תשא תינק תמה 0. תינק 17. 47.

2 20 ,108 ,181 ,170,173 ,117,116,166 ,111 ,107,108 ,100 

,140 ,332 ;100 ,0 271 ,250 ,253 ,245 ,244 ,239 ,226 ,218 

,477 :476 :474 :471 :454 :449 :440 :437 :432 ,400 .398 399 :384 
.589 .565 ,559 ,552 ,540 ,517 ,516 :511 :455 

 659 'ק -- התינק 381, 536 ; קז1וגס 252 ; [0ז16 172,

 יתלחנ 4

 6. לאנה ,14 -- לאונה 2: 4, 48: 95: 99. 5, ,,,,
 152,166,213: 253: 384. | לבוא 1", 145 --ו , 172. - לואנל זץ"
 --ו 1:3: 4: 14: 18, 47: 48, 5076, 82, 95: )0, 107,108, זז

 1זק,118,110,121,126,128) 120,116, 144, 152,158, 166

22 ,240 ,244 ,227 ,224 ,218 ,202 ,201 ,19 ,187,196 ,172,173 

 253; 259; 200 659 '\ ריתי, 602. | *'ל 1,"1 -- לאנה
 יתלאנ - - - - - תא -- יתלואנ יתלחנ תא התא לאנג יתלחנ 9.
 תא 1% 48. | ותלחנ 12ְפ. יתלאנ - - - לאג,76. התא %
 180,188,199,218. | יתלאנ קתופס יתלאנ יתלחנ 29 -- יתלואג
 2; 48,100, 121, 224, 253, 184 -- ' , לואגל 27--ו 1

,5,100,101( ,80 ,81 ,82 ,76 ,67 :48 :47 :21 :18:10 :17 :4 :3 2 

 102,107,108, 100,110, 11ז,117,110,121,12%, 6

,248 ,224 ,218 ,196 ,172.176,177,187 ,167,170 .139,158 

: + ,200 

 םכישנא ,\ 100 --

 ובש --ובש לאנל ובש

 ה-3 שק. 40 340 --', 5

 284 -- רקבה 196 -- ,- לאני . 76 -- אלאגי 4- | םבאו --
 1. אל -- לאגי אל 4. ץופחי 48, 9, 108, :00 12

 0 173, 13. ךתלאגו ז8. | הוהי , 240 -- ינדא 71. יבבש

 קוגתס ינכש ז- רקבה דע עומס רקבב 1.

 ז 4. ותולגרמ , 18, 253 -- ותלנרמ 2, 4, 17, 31: 47. 5
 ו 136, 139, 141, 144, 152, 168,175,176, 177%

 197,188, 191: 223: 235: 245, 270, 271, 2, 283 --ויתלנגרמ 4---
 ויתולגרמ 99, 100, 108, 109, 146, 166, זֶקָב, 181, 106, 199 2

 236, 384 651: 659 23 ס6 82 -- ויתלגרמ 1, 14, 192 48 6
6 12 67,170 ,18 '101,102,107,11 ,80 

0 ,250 ,252 ,244 ,242 ,240 ,219 :217 ,227 :225 ,224 ,212 ,211 
 335: 0 666, 6743 קונוס 118 -- תולגרמ 7 רקובה 4

 ;כרטב 1, 2: 14: 17: 18: 47: 48, 76, 89, 93, 95, 99100 7

 108,10ְ,110,111,118,128,120,136,146,151,166,170 זק
% ,227 ,224 ,218,221 ,214 ,210 ,206 :201 :199 ,196 ,197 ,191 

 216, 240, 244: 245: 253: 259, 271 4, 335, 384, 600 659 ' ריתי,
 66% -- םברוטב 144 -- כ 2.186 82. תא שיא ₪6 שיא תא

 157. | עדווי 109,121 -- רבדה עדוי 226. = יכ --יב שיאל
 אב ףָפ. | השא 95 -- שיאה 2ז:. | ןרוגה לא 3% -- ןרגה לא

 7 248 -- ]רוגה 48, ב, 108, 100, 117, 166, 1

 זבח 1 55-ר' טק .14. 17 --איבה : --הבה 300.  תחפטמ

 21. | רשא 5 95. | לחיאו 22ָג --' 00.18 7. הביד <
 19,117 --ךב 166. הב זחאתו , 1%2, 244.  יזחאתו 11, קזנתגס

 146. הב 2"בונז -- קחותס םכב ף5. םבירעש , 188 -- םכירועש

:253 .100,110,166,177,21,218,216 ,108 :29 

 284. = הילע 245 -- אשתו הילע 18. | אוביו 168,284 -- אבתו
:236 ,227 ,199 ,196 ,167 ,166 .93 :76 47 1 

 600, 601 ; 10116 674 -- אובתו
 16. אבתו 1, 4, 14, 17: 18: 47, 82, 93, 05, )9, 100, 107%
8%,, +" 1 6 ,125,129 12 :111 ,10 

 166,173: 177: 175,185,187,188,101, 106,212, 2זָב, 219,

7 02 1 0 0% ,289 :283 250 52 .244 :231 2200 229 

 60 -- רמאתו 1. התמחה +, 68%

 יי 196, 218: 231: 7 214 רמאתו קענומס מאיו 6.

 ימ . 47, 83. | !תב ,181. ' הל 1%-- הל התומחל 17. לכ תא \
 221. תא 659,"2. רשא 129. התשע 100. הל 4

 17. רמאתו -- ר ; 146. = םכירועשה 6

 210, 5 205, 51 -- ה הלאה , 48. לא -- לא ילא 4

1 7 72 :99 :95 :93 ,76 ,45 ,18 ,4 1 

% 240 ,239 :217 ,212,213 ,206 2 ,150,187 ,146 

 250, 264, 270 1 /\, 283 4, 384, 600, 6%1, 659 'ק ; קעננתבס 6,

 151, 2 8 -- לא אאא 420 10- אב ו

0 .116 0 ,,,, ,, 1 7 ,92 ,76 ,48 

40 ,226 ,224 ,218 ,211,212 ,178 ,173,176 ,170 ,166 .2,158 1 

 248,2%2,259,24%.  םכקר 108.  ךתממח 7

 196, 212, 218,237, 240, 25) -- ךתמח 7.

 18. יבש -- יבכש 120. | *עדת 48,151, 600 -- ןועדה 88 ;

 לופי 4, 14, 48, 100, זז, ו 7% 2

 רבדה 167.  יכ 1%--יכ דע 76 -- םכא יכ 14.
 טוקשי 48,ףָב, 10 ,,,,,21 120

 יכ 27"-- דע

 קצותוס 4

-184 ,210 ,213 

 יס אל

.+ 260 ,216 ,213 ,212 ,187 ,166 ,136 

 םכא , 252. הלכ 167,199 646

 ז. זעובו 7,117,283 -- אזעבו 47 --ןעבו 136. םבש --םבשיו

 181. לאנה 1, 14, 17, 18, 19: 31: 47: 67: 76.91.
%6, ,121,125,1289 ,117 ,110,111 ,107,108 ,100,102 

6 ,168 ,167 ,158 1570 :151 ,100 ,144 ,139141 

,218,212 ,188,196,210 ,187 ,185 ,178,181 ,177 

10 270 ,260 ,261 ,248 ,2456 ,242 ,240 ,235% ,227 ,226 ,22% ,223 



 6 טו 59

 ומש ארקיו שפויה לאג ךל תיבשה אל רשא הוהי
 תא לכלכלו שפנ בישמל ךל קריהו ! "לארשיב 5

 איה רשא ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ ךתביש
 דליה תא ימענ חקתו :כינב העבשמ ךל הבוט 6
 ול הנארקתו : תנמאל ול יהתו הקיחב והתשתו 7

 ומש הנארקתו ימענל ןב דלי רמאל שש תונכשה
 ץרפ תודלות הלאו :דוד יבא ישי יבא אוה דבוע 8

 : ןורצח תא דילוה ץרפ

 ער תא דילוה ןורצחו 9

 !:בדנימע תא דילוה שכרו

 ןושחנ תא דילוה בדנימעו | 0

 ! המלש תא דילוה ןושחנו

 זעב תא דילוה ןומלשו 21

 !הבנע תא :דילוה עבו

 ישי תא דילוה דבועו 22

 : דוד תא דילוה ישיו

 יז

 14. הנרמאתו -- ר \ 50 -- ןרמאתו 1, 188, 227 -- ה ,,.

 םכישנאה 48.  ימענ לא -- ימענל 200. | אל ; 139 -- ול 4.
 לאב נסס קו דל לס 00 קס 12

 1%. ךל ,109 -- קס הל 24%. | בישמלו 223 -- בושמל 1.
 תא ,139.200. .ךתיבש ₪ 22 --'. 18; ,,,8 7

 220, 244, 279 284, 286, 3001, 659 -- ךיתביש 6. ךתבהא ,

 ז 46. = איה רשא ותדלי --אלה והתדלי 107. | ותדלי קונוס ותלדי .
 אוה 83:110,119,173,196,200, 252: קעמס 136 -- הוה 4.

 הבס גזז. | ךל 394. | העאבשמ 244 -- עבשהמ קצותוס
 16. והתישתו 1, 2, 3, 14, 17: 19: 50, 82, 80, 93: 95: 09,100

 102,10ְק;108, 100,110, 117,118, 121,125,120,136,161
 160, 72, ד72. 1097/7059. 1972 100. 2120 213. 210220, 09

270 ,260 ,2% ,253 ,245% ,239,240 :237 ,210 ;235 :227,231 ,226 

 קזנתס 141 -- והיתשתו 184. | הקחב 18,260. ול , 1.
 רנמואל 4 95: 99,109, 111,158, 166, 170, 187, 191, 196.

ְ .14 ,130 10116 ; 200 ,220 
 17. הנארקתו 1" 6 2"-- ן[ארקתו 188. | תונכשה -- ת , 101--

 תונבשה 19, קזותס 99 -- | , 283. | םכש .180. | רמאל ,
 דלוי 109, 136, 213, 260, 3896. .דבע 7 2

 158, 170,178, 192, 226, 211, 237, 240 -- דבועב 1: יבא 2%

 =-'בא) 52 דיוד 11, 192, 4

 18. תרודלת 10, 110,136, 218 -- תדלות 6% 95.10,

 120, 187, 227, 244, 281,658. - דילוה 170. .ןרצה 4.
 19. ןרצחו 109,110,150. - ,דילוה -- ד , 76. | בידנימע

 10716 144 -- בדנ ימע 74.

 20. בידנימעו 223 -- בדנ ימעו :07. = תרא ז"% 4 ןושחנו

 תא דילוה 55 224. - ןושחנו , 187. | תא 2", 236..  אמלש 4
 121, 342 -- ]!מלש קנונתס 244, 10166 600 -- ה (טק.14 4 5%

 -- אמלפ 4. .
 21. ןמלשו 109, 665 -- ןומלשו ןושחנו קזותוס 23% -- ןושחנו 6

 -- המלשו 167,226, 403, 552, 686 : קזותס 1ס 571 ג 06 1

 -- ןו טק. 85 1 ]גם 146. | דילוה ז? 5 47.  זעוב ז7,10,זנ7)
 280 זעוב) 17, 100, 117, דילוה 2"==

 ו דבע 14,17:18:93:95, 107,151,1%2, 240, 4.
 '22. רבעו 14, 17, 11, 82, 89, ףך, 102, 107, 130,150, 2 7

42 ,259 ,2%1 ,242 ,240 ,216 ,211 ,220 ,218 ,185,213 ,168,178 

 271 4, סס1. | רךילוה 1" 118.  ישיו --ישיאו 240, תש. 'ק ישיו
 ריוד 31, 83, 125, 192, 4

 7 א די

 : :רואגל לכוא אל יכ יתלאג תא התא ךל לאג
 7 הרומתה לעו הלאגה לע לרארשיב זכינפל תאזו
 תאזו והערל ןתנו ולענ שיא ףלש רבד לכ םכיקל
 8 ךל הנק זעבל לאגה רמאיו + לארשיב הדועתה
 9 לכידע זכעה לכו זכינקזל זעב רמאיו : ולענ ףלשיו
 תאו ךלמילאל רשא לכ תא יתינק יכ שויה שכתא
 נס זרא םגו :ימענ דימ ןולחמו ןוילכל רשא ככ
 קרשאל יל יתינק ןולחמ זרשא קדיבאומה תרור
 שש זררכי אלו ותלחנ לע זרמה שש םיקהל
 ! בויה שכתא םידע ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה
 11 ןתי םכידע םכינקזהו רעשב רשא םשכעה לכ ורמאיו
 האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא הוהי
 יכיח השעו "לארשי תיב תרא םשכהיתש ונב רשא
 ז2 תיבכ ךתיב יהיו ! ססחל תיבב שש ארקו התרפאב
 זתי רשא ערזה ןמ הדוהיל רמת הדלי רשא ץרפ
 13 תור תא זעב חקיו ! תאזה הרענה ןמ ךל הוהי
 ןוירה הל הוהי ןתיו קרילא אביו השאל ול יהתו
 14 ךורב ימענ לא שישנה קדנרמאתו :ןב דלתו

 דיה ד ₪

 7. תאזו -- ו ,139 -- תא עתה 9%. = לע -- לע רשא 7.
 הלואנה זו 2, 14, 31, 48, 100, 101, 100, 9 2
240 ,230 ,224 ,178,218 ,176 :173,175 ,167 ,153,160 ,146,150 

 245, 248, 259 : קתגמס 281.  הרמתה 188.  םביקל ,8%
2,,,,, ,109 ,108 :93:95 .76 :48 ,47 

 120, 150נ 151,152: 158, 16717 דק 1
9 .253 :251 ,245 ,244 :230 .226,236 ,223 ,218 ,212 ,12,196 
 260, 270,484. = ןתנו ולענ , 236. | והערל -- ויערל שיא 76 -- ר

 קזותגוס ע 99
 8. לאוגה 48, 99,100, 117, 119, 128, 136, 166.

 249, 251- זעובל 117,166, 188, 212 -- ןעבל קנומגס 136 ---

 לאובנל ףולשיו 109, 1. ולענ , 45.

 9. זעוב 2 1 תבויה -- םכויה הוהיל 49, 0

 תא ,5% 196 -- תאה 5: ךלמילאל -- יל , 4 -- וניחאל

 ךלמילאל 240. רשא 2%, 187. | ןוילכו ןולחמל ₪ 167, 218, 259
 --- ןוילכו לחמל ספ -- ןוילכו ןלחמל 600. ןויליכל 384. = ןולחמו

 48 -- ןולחמלו 5.
 אס הובאה זי 4% 76 2 92; 109, 121, 130 129

 150,151,157,168,1ֶדב.176,177:187,192, 210, 214,218 1

 248, 250, 260, 271, 27ָד, 283, 286, 2881, ךס0 1 -- הי ,-
 יל - - תשא -- יתינק יתינק 2. | תשא -- ר תמה תשא 0.

 םכש - - - - ןולחמ , 240. | ןולחמ טק. 10 -- ,\ 384 ---
 זרמח 600 ₪4זַק. - השאל יל,146. | םבש 1%-- תג. 4
 םבש תרכי אלו לארשיב תמה 223. | תרמה ---- לע ,03
 180, 223. | תלחנ 120. | בש 2%-- םכש לכ 14. | םבעמא 6
 --מ ,158.  ךיחא 06 152.  רעשמ 152.  ומקמ 2

 ף4, 100, 102, 125,151 7: 218, 231, 235, 260, 271,

 סכתא ר +.

 וג. רמאט 1,129,136, 152.  רשא 1009."1.  רעאשב 0.
 תכטקזה 100, | שככב הוהי 100. | ךתיב --י .ז זז -- ךיתיב

 109, 125,116, 166,11,212, 184. | ונב ; 167. ןהיתש

 49, 76, 1ס7ְ0, 10, נז, 120, 173, 188, 102, 201, 200, 212, 2209

 231: 239: 259: 335: 355 3 קנס 4. 93, 4. 5
 384 -- םכ ק.145 82 -- םבהיתשו 152. | תרא 2%. 167 -- לא

 196. - ליח -- לחש 218. | התרפא 10)-- ה 1,129
 התרפאכ 150. | ארקו -- ארקיו 218 -- וארקו 153. | ריבכ ג

 -- קוגוגס תיביב .

 12. תיבב קווחס 24%, טנ66₪ 128 -- םכחל תיבכ 109.  ץרפ

 -- ערזה ןמ ץרפ 29. הדוהיל -- ד ,117. | ןמ 1*-- רזח ןמ
 89 -- ןמו קמתס 146. | רשא פג 117. | הוהי ךל < 4.

 הוה 17% | ךל- הל 1464- ..רענה
 13. הקיו :ז0. | זעוב 17,125 -- !עיב זז.

 הילא אביו , זס. =" הוהי הל ₪ 109
 היבאומה תור 5-

 הל , 17 -- אל 45.
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 : ףדור ינפל חכ אלב וכליו
 הידורמו הינע ימ' שכלשורי הרכז ל

 סכדק ימימ ויה רשא הידמחמ לכ

 הל רזוע ןיאו רצ דיב המע לפנב
 : התבשמ לע וקחש זשכירצ הואר

 התיה הדינל ןכ לע טכלשורי האטח אטח
 התורע ואר יכ הוליזה הידבכמ לכ
 ; רודא בשתו החנאנ איה םג

 התירחא הרכז אל הילושב התאמט 9
 הל שחנמ ןיא םיאלפ דרתו

 ! ביוא לידגה יכ יינע תא הוהי האר
 הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי 10

 השדקמ ואב שכיוג התאר יכ
 : ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא

 כחל שכישקבמ שיחנאנ המע לכ 1
 שפנ בישהל לכאב כהידומחמ ונתנ

 : הללוז יתייה יכ הטיבהו קדוהי האר

 ָ סע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא
 זכיוגב יתבר הנמלאכ התיה

 ! סמל התיה תונידמב יתרש

 2 היחל לע התעמדו הלילב הכבת וכב
 היבהא לכמ שחנמ הל ןיא
 : שכיביאל הל ויה הב ודגב היער לכ

 הדבע ברמו ינעמ הדוהי התלג
 חונמ האצמ אל םכיוגב הבשי איה
 | ; טכירצמה ןיב הוגישה היפדר לכ

 4 דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד
 זכיחנאנ הינהכ ןיממוש הירעש לכ
 : הל רמ איהו תוגונ היתלותב

 5 ולש היביא שארל הירצ ויה
 היעשפ בר לע הגוה קדוהי יכ

 : רצ ינפל יבש וכלה היללוע

 6 הרדה לכ ןויצ תב ןמ אציו

 = הערמ ואצמ אל שכיליאכ הירש ויה

2 

 ל 2 כז תא 0 א.

 הינוע 152. = הידרמו . ,7 8
 --'ג117.153. - לכ--לכמ 602. | הידומחמ 40:76<

2 8 1 ,120 ,125 ,121 ,117,118 ,100 ,108 

 260 ; קגמס 2,139. ימימ -- ימימ הל 4 -- קזותוס ימייל 80 --
 ימיב 259. = לופנב 48,108,118,121,136,1%2, 25)--ב ₪6 ח
 וסנ. "רצ 224.8 הל רזוע ןיאו , 484. '  רזע 1, 2, 19
,27 ,22% ,224 ,218 ,212 ,196 ,188 ,187 ,179 ,151 :109 944 :76 

 215, 244, 252. | םבירצ -- םכירש םכירצ 14% -- םברש 7

 152,178, 224,253, 354 -- צ !טק.ז45 14,108 -- םכירצא 72

 היתבשמ 2: 3, 14,18, 10, 10: 48, 50, 76, 80, 80, 93, 94. 96,
6 ,120 25,, ,110 10 ,108 ,107 ,101 

1,757 ,ְ,, ,152,539 .150,151 ,144 ;139 

219,218 ,212 ,211 ,106 ,192 ,101 ,180,188 ,176,177,178 

,260 ,252 ,245 ,244 ,240 :239 :237 ,235% ,228 ,227 ,226 
 280 ; קננתגס 141 ; 1076 82 -- הישבשמ 10166 9,

 8. האטח -- ה , 141,196 2: םםילשורי 107,111,19ף. -

 הדנל 17,18, 10, 82, ףב, 94, 101,+ ,,,,, 6
 152, 187, 192,221, 22%, 250, 384 -- ה 118. | התיה , 226 -

 התייה 2 212.  הידבכמ קזותנס הידמחמ 865 --הידבכמ הידמחמ

 זס. | הלצה 18,170. | ואר -- האר 144. | התוורע 109, 199.
 אוה 107,279, - חנאנ 1:9. רחא 4 0

 9. התאמוט 30, 48,101,1סְק, 7, +,

 הילשב 2, 14, 18, 80, 82,216. ןיאו 17,136,180. םכחנמ הל <
 218.  הוהי, 211 --יבהו הוהי 11-- הטיבהו הוהי 80.  יינע תא

 -- ינע תא יינע תא 109 -- הטיבהו 4. יינוע 24 ביוא -

 ו דס.
 נס. רצ קזותס רש 147 -- רצ לע 76. - לע ,211. - ידמחמ
 259. חתאר -- ואר 4 ואב , 109 -- )אבאא 141 -- ואוב

 152.  התיוצ רשא , 218...  התיויצ 48 -- ה \ 3, 14, 18, 82,221.
 172; 246, 2ף1. - ואובי 170, קתותס 252. | ךל (סזש הל 2.
 11. םכהידמחמ 2, 4, 14, 30: 48. 76, 80, 82, 03, 05, 97
 1ס08,1סְס,11ז,118,121,12ף, 128,120, 147,158,166, 70171)

 172,176,177, 178, 180.181,187,1פ1,192,196, 198,100

,230,237 ,227 ,220 ,220,225 ,218 ,214 ,21 ,212 ,210 ,201 
 244, 24%, 252; 253, 259, 200, 271 4, 184, 659 'ו ריתי, 666 -- םכ ,

 50 -- הידמחמ 36 -- םכהידמחמ לכ 18 -- קצותגס היומחמ 7.
 לכואב 129,1%2,166.  בישהל -- ב ,121. האר ;118.  הוהי.

 129. | הטבהו 212.  יכ 55 202. - הללז 9 4
 12. 00, 515 זס. אול 1, 4, 18;14,17, 10, 48, 50

2%, ,102,110,117 ,101 ,100 ,99 ,95 ,89 ,83 ,82 

6%,,+,, 50 ,145,147 ,0,136,139 ,128 

 נ7וו זל20ו76, :לָד, 178,191, 187,1ס1,102, 100201, 202 22

250 ,254 ,252 ,24% ,244 ,240 ,210 ,237 ,216 ,211,235 ,22% ,224 

 260, 270, 271, 27, 284, 284, 286, 288, 602, 603, 651, 602 --אל

 1סֶק, 108,100, 111, 120, 166,170 0 211, 218--ל תק.

 8 2--אולא 168.  םככלא 121.  לכ,76.  ירבוע 1
 120, 139 152, 166, 196, 224, 220, 24% -- קצנתוס י'דבע 71.

 הטיבה גסז. וארו 06 הארו 15. וארו וטיבה , 95. | באכמ

 1. הבשי הכיא 1:6. ום4]סננפ. 117. הביא טסא תוג]סת, 65 סזת460 ;

 10,136,119--תסמ תג4]סז ; 1, 2, 3, 14, 31, 67, 80, 82, 8, 99, 02

 1סנ,110,119,128, 110, 141, 144, 211, 210, 270, 280, 602 --
 18,40. | םבע -- םכע םכיוגב 80,107. | הנלמלאכ 7.

 תונדמב 48 -- ו , 18 -- ת 1.

 2. ובב -- הכב 1, 4, 14, 17, 18, 19, 10, 48, 50, 76, 80, 80. 2
1,768 7 .107 ,99 :95 :94 

,22% ,224 ,213 ,212 ,206 ,202 ,199 ,188,196 7 

 227: 239: 245: 252: 2 260, 264, 271, 270 283, 664, 603 : קזנוס

 158, 221,244 (ס66 2.3, 82,130.384: תטתס 15%. | הלילכ זפ
 < ה טס וסט | לע 152. "ההלל 2000 ו
 הל היבהוא 100, 12, 166, 21, + היעיר 152

 ז%2. הל ויה ,21ז. ויה 18. הל 2", 175.  םכיבאל 117--
 םביביואל 48, 118, 121, 141, 150, 162, 164, 166, 176, 177%

4 ,259 ,253 ,239 ,225 ,224 ,212 
 4. ינעמו 187 -- ינועמ 10,129, 153, 166, 224, 284, 601 ---
 6 הנועמ 152. בםורמו 100,121,162,166,168,106, 2485, 2

 (סזז6 הדובע 4, 48,100, ז%2, 155, 164, 166,168, 8:

 !סח6 12%. | אוה 136 -- אוהו 196. | םביונב , 152. | האצמ אל

 חונמ , 218. | אלו 147,151,196. | האצמ | 202,221 -- 6 זי
 דנמ 213, 0. היפדור 48, 121,162,166, 213, 252, 4

 הוגישיה 107, 152 -- הו , 170 -- ) \ 236 -- ' , 212 -- הוגשיה 0.
 + ז-רוליבא 1, 0 93,107,100, 117,151, 152, 170,878

 21ז, 212,213, 221, 224, 244, 24%, 271, 283, 384 -- תרליבא 0.

 ילבמ -- ' ; 48 -- מ , 108 -- ילכמ 1. הירעש וז -ב וו

 ןיממוש , 199 -- ! \ 89, 102, 117, 151,246, 246, 28 -- םכיממש

 48 -- םכיממוש 17, 206 ; קזנתתס 10 ; (016 1%2. | םכינהכ 7.
 זרוגונ היתלותב , 1. היתלתב 18 -- היתולותב 80, 95: 7

 1ס8,11ז,דו7,121,120,152, 166, 168,170, 175,191. 224, 7
 29; 252: 253; 259 7-7 הי 181. | תוגנ ז51,212, 218,226,

 249, 259 -- תבונ 2, 40, 48, 80, 82,81,101,191,227, 8 - 9

 אוהו 76 -- איהוא

 5. 60. ;172. - הירצ -- הירש קזותוס 5, [066 40 -- צ קו

 146 107.  היביא שארל ,ז20. | שארל -- שארל אל 7.
 היביוא 48, 152, 224, 2%2, 2%3 --- יביאו 4 הגה 74

 227. | בור 9,958, 101,100, ָ,,,, 6%

 168, 170, 196, 213, 226, 237, 245, 1 יעשפ ג. היללע

---- 2%2 ,248 ,244 ,214 ,212 ,187 ,83,110 ,80 ,67 ,50 ,18 

 היללועו 6.

 6. תב ןמ -- תבמ 18,101, 118,136,147, 152.65, 6

 651: 659 'ק ; קוחוס 201 --ןמ תב < 187. | רב ,וק- לכ,

 5. הירש -- הירצ 80,100,147, 259 -- ש (טק. 3 4

 םבילייאב 48, 109 -- םביליאכ לאכ- 94 -- םביליאכ שארל 0.
 אל ,129 -- אלו 196. | אלב -- לכב ספ. | חוכ 224. | ףדר 2,
 4,117, 18, 80, כ, 101,102, 7, 117,119 129, 2

.236 ,218 ,196 ,170,172,177 

 7. םםילשורי 107, 120,152, 151,199, 211, 250, 184 ; קזומוס

 130. ימי =- 'מי לכ 166. = היינוע 48 -- היינע 93: 95, 109 ---
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 ינומר המה יבהאמל יתארק 9
 ועוג ריעב ינקזו ינהכ
 ; שכשפנ תא ובישיו ומל לכא ושקב יכ

 ורמרמח יעמ יל רצ יכ ;רוה האר | 0
 יתירמ ורמ יכ יברקב יבל ךפהנ
 : תומכ תיבב ברח הלכש ץוחמ

 יל ושכחנמ ןיא ינא החנאנ יכ ועמש 21
 תישע התא יכ ושש יתער ועמש יביא לכ
 ! ינמכ ויהיו תארק שכוי תאבה

 ךינפל שכתער לכ אבת 22

 יעשפ לכ לע יל תללוע רשאכ ומל ללועו
 : יוד יבלו יתחנא תובר יכ

 6 ו

 ןויצ תב תא ינדא ופאב ביעי הכיא 1
 לארשי תראפת ץרא שכימשמ ךילשה
 ! ופא כויב וילגר שכודה רכז אלו

 בקעי תואנ לכ תא למח אל ינדא עלב 2
 הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה
 + הירשו הכלממ ללח ץראל עיגה

 0 ית פאנ

 12 וארו וטיבה ךרד ירבע לכ םכילא אול
 יל ללוע רשא יבאכמכ בואכמ שי שםא
 : ופא ןורח םויב קדוה' הגוה רשא

 13 הנדריו יתמצעב שא חלש וםכורממ
 רוחא ינבישה ילגרל תשר שרפ
 : הוד ופויה לכ הממוש יננתנ

 4 ודיב יעשפ לע דקשנ
 יחכ לישכה יראוצ לע ולע וגרתשי

 : זכוק לכוא אל ידיב ינדא יננתנ
 ו יברקב ינדא יריבא לכ הלס

 ירוחב רבשל דעומ ילע ארק
 : הדוהי תב תלותבל ינדא ךרד תג

 16 - זשכימ הדרי יניע יניע היכוב ינא הלא לע
 ישפנ בישמ שכחנמ ינממ קחר יכ

 : ביוא רבג יכ שיממוש ינב ויה

 17 הל םשחנמ ןיא הידיב ןויצ השרפ

 וירצ ויביבס בקעיל קדוהי הוצ
 : זכהיניב הדנל םכלשורי התיה

 198 יתירמ והיפ יכ קדוהי אוה קידצ

 יבאכמ וארו זכימע לכ אנ ועמש

 ; יבשב וכלה ירוחבו י'תלותב

 ץ ג 12 25 60 104

 129. אנ 109. - םכימעה ,,,,,,, 0
?7 (6 ,104 2 110,121 ,110,118 ,10 ,108 ,107 

,219 6 226 ,225 ,212 ,212 ,210 ,199 ,108 ,196 ,102 

 244, 262, 2%3, 259, 260, 204, 270, 271 4, 281 4, 24% 659'ק

 692 ; קזנתוס 151,158,172, 187 -- םבימעא 1

 וארו -- שי םכא וארו 129 -- תא וארו 102. | יבואבמ 17
21 ,117 ,100 ,101,107 ,99 :95 2 ,83 80 ,48 ;11 ,10 :10 

 136, 139:152; 155:158, 106, 175.177,178,197,188.10ג) 12

2 4 ,236,237 ,228 ,226 ,224,225 ,211,212 ,210 ,196 

 259; 384: קתותוס 4 יתלתב 18, 93 -- יתולותב 95, 8%
 111,121,1%2, 166, 230; 22, 253, 2% -- 'לותב 4 יירוחבו

 152 --ירחהבו ו, אבשב 74+

 19. ייבהאמל 152. | ינמר 18/117,151, :ףז -- ינומיר 6 20

 12 *נהכ 95, 2- *נקו 95,152. לכוא 109, 152, 6

 187. 224, 244: +. ובשיו 4. תא , 4.

 20. הוהי ,7. יעמ ורמרמח < 12 עמ 2

 הרמרמח 17,201, 248. | ךפהנ פנ יבל קזנמס יל 5%

 יברקב 76.95.  הרמ 17,18,107,109,170,188,201,2400 קעומס
 95 ו הקבע כו ו תומכב טסתס 207.

 21. לכ - - ןיא , 129. | יל םכחנמ ןיא , 198. | ןיאו
 271 4, 288,400, יל --י [טק.148 05,141. לכ יל --יכ הל 17.

 יביוא 48, 107, 152, 164, 166, 211, 224, 230, 240, 4, 2.

 תישע התא יכ 1265. התשע 4 %תאבה 12% -- התאבה

 181. | תארק , 384. | 'ויהיו --ןיה 248.  .נומכ ,,7

,,, ,108 ,107 ,101 ,95 ,50 ,48 ,30 ,10 

,6 ,22% ,211,218 ,212 ,106 ,187 ,177 ,172,175,176 ,166 

 228,236, 239: 240, 251; 250, 277, 384, 60 ; קנבס 4

 22. אובת 1,101, 118, 176, 225, 226, 227, 230,262,

 [כתערו לבו פס: .ללעו 244. | :תללע 18. 219, 257, 244. ל
 .12) -- (גק.185 3,14--- הכ 18 -- יל הכ 1%7, 211. לכ 2%--
 בור 147.  י'עשפ 152,224. | יתוחנא 10, 48,956, 1

23 2 ,230 ,224 ,213 ,196 ,176 ,172 ,166 ,152,164 ,117 

 יבילו 152, 4. "|ך 152 -- "ד קתנמתס 1
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 1. יופאב 89 --יפאב + ינדא -- הוהי 14, 90

77% 1,772 ,121,120 ,0,117,118 ,100 

 200, 1, 21% 226, 228, 240, 9 4 תא , גז: -- אפת תא

 109. | ךילשה םכימשמ ₪ 384. | ךלשה 107 -- ךילשיה 12 --
 ₪06 םכימשמ ךילשה 19. | ץרא , 157. | תראפת -- ואלו תראפת

 גנו. | לארשי -- לא , 18 -- לארשיא 129. | םכדה
8% ,,,,,,+,,, ,1 ,8 ,83 ,67 

0 ,554,264 ,242 ,237 ,236 ,214 ,210 ,101 ,170,181,188 ,168 

 277, 288 '1, 4סס 1, 69 -- םכאדה ילגר

 2  ינדא \ 170 -- הוהי 14, 17, 48, 80, 82, 10, 17, 121,120

 1 44, 147: 196, 201, 212, 228, 81, 0. תלו 1: לכ 14

1 7 ,,,, ,117 ,10,110 ,108 ,95 ,80 ,76 ,48 

 166,181, 187, 106, 212, 2וָב, 228,236, 230, 2%3, 239, 200

 18,128, 216,249-- באכמ בכאמ 129. | יבואכמכ +: 90
 40, 76, ף3, 99, 101, 109 ,,,,,70

 172,175,176,177,188,192, 106, 212, 2וג, 223, 224,216, 59

 216, 237, 2390. 244, 245: 251: 25525, 9 260 ; קצותמס

 יל ללוע רשא , 22. - ללע 1(18,1, 240, 244, 484 -- יללוע
 הגוה רשא \ +. הגה 240, 244 -- הגוה וע 714 הוהי ה 4

 םכויבא 0.
 13. 008. 25 זז. ב במ = שא , 1.

 יתומצעב 14,10, 30, 108, 10,111,117,136,152, 166,172, 2

 211, 224, 219, 259 -- \'תמצעב 252 -- 218. תשר -- תג

 -- תשר ול 196. | ילגרל קזנמס ילגר 117. > ינבשה 0. 'וננתנ

 187. | הממש 80,100, זז, 12%, 130,150 +,
 178,181, 210,218, 236,248, 251,260, 264, 1'100, לכ םכויה ₪
 17. הוד -- יוד 10ע6 2, תםטתס 4. ,

 14. לע 1%-- לוע 2.19 30, 48, 76, 80, 03, 99, 108,100, 7

,187,106,224,244 ,168,176 ,153 ,150 ,118,121,116 

 קתתס 4,82,120,139. | היעשפ 48. ורגתשה 0. ולע ,4

 לע 2%, 4. | ליסבה 17. | ינדא -- הוהי 3, 14,17, 18, 48, 80 2
2 151 ,147 ,128,120 ,121 ,117 .100 ,107,108 ,100 ,99 ,95 

,210,212,213 ,108 ,196 ,188,102 ,177,187 ,172 ,164 ,159 

 224, 227, 228, 2%3, 259, 101, 384 -- (טק.18 אל ,-

 ז%. הליס 18,108,1%2,196. | "*ריבא 152. | ינדא 1" --ינודא
 ז%2 -- הוהי 14, 17, 18, 48, 80. 82, 05, 9,117,121, 129

 וטו ול, דקל, 196. 109, 200) 212,220,253,271 4. 5 ובשל 3)
 48, 99,107, 100, 121,1%2,166, 178, 196, 224,252. רחב 2

 1סנ,191, 384. | תג קתמס תב 1: ינרא 2"-- ינדא הי 06

 -- הוהי 14, 17, 18, 48, 80, 82, 05, )0, 107, 108, 10,117,

 וז, 120,145, 01,102, 108, 172, 177, 100, 108, 200,213,

 227,228, 252,251, 250, 264,270,30:, | תלתבל 4.
 16. לע--לכ זס. | היכב 4,17,18. 10, 76, 80, 82, 83, 9

 ספ, 10ֶק, סה, זזנ, 1:8, ז20,136,141כ 151, 165, 157, 166,

14 260 ,261 ,248 ,244 ,240 ,211 ,218 ,101,211 ,188 17 11 

 279; 283, 284, 659 -- ה"כוב 48.  יניע 2%, 80, 107, 197, -

 רי יניע טק. ג" 4 הדרוי 14, 19, 20, 48, 01, 04, 108, 2

%, ,164,166 ,160 ,152 ,116,150 ,121,720 ,111,117 

0 ,245 ,244 ,240 ,224 ,218 ,213 ,212 ,192,196 ,188 ,176,177 

 2%2: 253: 194, 1- םכימ 51 136 -- קתותוס הימ 4.

 >כחנמ ,\ 21 107 --= =כ ל בישמ -- חוהי בישמ 187 ---

 בישמו 129. = יינב 15% -- וינב 188 -- ךינב ָןָב. 4 םבםיממש
 158,170,191,218, 240, 281 --', 187 -- ןיממש 18 -- ןיממוש

 ז07,120,147,192, 212, 230 ;: ננס 7

 ו הדיב :,18,117,120,

 05. =כחמנמ =- = זס. הופ מוס ויצו

 44 בקעיל , 18 -- תושעל 0.

 םכילשורי 100, 129, 152 -- םכ ,4
 106 17. םכהינב -

 18. 'אוה , 2. הוהי . 9+-

. 

 ןיאו 7

 הוהי --ינדא

 ויביבס -- וי , 4.
 הדינל 10, 196, 240, 245

 והיפ קוזגוחס אוה יפ 40. | יתרמ
6 % 
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 היחירב רבשו דבא הירעש ץראב ועבט 9
 הרות ןיא כיוגב הירשו הכלמ
 : הוהימ ןוזח ואצמ אל היאיבנ םכג

 ןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי זס

 וכיקש ורגח שכשאר לע רפע ולעה

 : םכלשורי תלותב ןשאר ץראל ודירוה
 יעמ ורמרמח יניע תועמדב ולכ 11

 ימע תב רבש .לע ידבכ ץראל ךפשנ

 ! הירק תובחרב קנויו ללוע ףטעב
 ןייו ןגד היא ורמאי שתמאל 12

 ריע תובחרב ללחכ סכפטעתהב

 ! ששתמא קיח לא סכשפנ ךפתשהב

 זכלשורי תבה ךל המדא המ ךדועא המ 13
 ןויצ תב תלותב ךמחנאו ךל הושא המ

 : ךל אפרי ימ ךרבש :םיכ לודג יכ
 לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ 14

 ךתיבש בישהל ךנוע לע ולג אלו

 ! שכיחודמו אוש תואשמ ךל וזחיו

 .1 2 יד ו א א 1.

 2 לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג
 ביוא ינפמ ונימ' רוחא בישה
 : ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו

 4 רצכ ונימי בצנ ביואכ ותשק ךרד
 ןיע ידמחמ | לכ גרה"
 : ותמח שאכ ךפש ןויצ תב להאב

 5 לארשי עלב ביואכ ינדא היה
 וירצבט תחש היתונמרא לכ עלב
 ! הינאו הינאת הדוהי תבב בריו

 6 ודעמ תחש וכש ןגכ סמחיו
 תבשו דעומ ןויצב קדוה חכש |.

 : ןהכו ךלמ ופא שעזב ץאניו
 7 ושדקמ ראנ וחבזמ ינדא חנז

 היתונמרא תמוח ביוא דיב ריגפה
 ; דעומ כויכ קדוהי תיבב ונהנ לוק

 8 ןויצ תב תמוח תיחשהל קדוהי בשח
 עלבמ ודי בישה אל וק הטנ
 ; וללמא ודחי המוחו לח לבאיו

 ₪ [ ₪ יס יד0 ו ב

 196, 199, 201, 202, 224, 224,231, 235, 236, לךֶק גס 244, 26
02 ,601 ,288 ,286 ,281 ,270 ,271 ,270 ,260 ,250 ,254 :253 :252 

 הירעש ץראב ,196. | דביא 603, 651, 666, 692 ; קזנתגס 5%
 2ו:. בש 80. יחירב :ז8 -- היחרב 157. | אבלמ 6

 םכיוגב , 188. | ןיא -- ןא כג 1::ג. |  םבג - םבָּגְו 117. | האובג

 22 הוהימ -- ינדאכ 4.

 זס. ץראל 1%--ץראב 95. ינקו /95.1897.  ןויצ -- הדוהי 1.
 םכשאר -- ןשאר 18, 1, 284: קנננגס 158: םטתס 109. ---ורנח

 ןשאר , 80.  ודירה 17,240. | ןשאר , 125 -- םםשאר +

 תולותב 14, 17, 30, ף, 118, 121, 0 159: 177: 259: 4-

 םבילשורי 107, 12, 136, 182, 259 -- םכלשורי לארשי 03 -- תרב
 םכילשורי + הדוהי

 זז. תעמדב 48. | יניע קזומס םכניע 4. יעימ 253, 8

 ורמרמח < 4. | ךפשנ -- ךפהנ 109. | ללע 161, 248 -- לוע %.
 קני :51.  תבחרב 4, 136, 168, 177,196, 245, 245--- תכחרב תב

 107 -- ז רובוחרב 14, 17, 40, 108, 118, 12, 02

 213:216,217, 252: 2513 ץחמס 139 -- תבוחרב 18, 76, 0 12
 95, 117 4 היירק 4.

 12. םכתומאל 2, 30, 49, 99 1 1 50, 166,170 7%

 2237: 244, 249,253 : קחנמגס 0 היא -- ורמאי +.

 ללחכ םכפטעתהב ריע תבוחרב < 18. | םכפטעתהב -- ת 06 ע

 זס. | ללחב 245, 271 4: קז!תס 198 : טג66₪ 2 107. | תבחרב
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72,, ,118,121,150 ,100,111 ,101 ,3 ,30 ,17 ,14 

 177. 179, 196, 200, 212, 224.,219, 230, 287, 1 י

 13. ךדיעא גי 2: 4 18, זס 30 319 48, 50. 80 89.93: 52

 99, 100, 107,108, 100,1זז,125, 130,144, 14%, 147, 150,

89\1,,,,, ,170 ,168 ,166 ,160 ,158 :157 :153 

 ז 8%, 187, 188,191, 196. 199, 200, 201, 210, 211, 212, 2

0 ,239 ,217 ,236 ,23% ,211 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,221 ,218 

,293 ,271 ,270 ,264 ,259 ,253 ,252 ,249 ,248 ,24% ,244 :242 

 284, 600, 601, 603, 651, 659 'ק, 666 ; קענתגס 82,141,172 ; ץ106-

 :₪'1צ17,121. | המ 27--המו 17,18,10, 3076 ,%

6% ,71 ,170,177 ,158,160 ,121,147,11 ,117 ,100 

2 ,6000 ,250 ,2%3 ,244 ,228 ,227 ,226 ,213 ,200 ,202 ,200 

 603, 666 ; קזנתס 10,136: (סה6 384. המדא , 10 -- הושא 1.

 םכילשורי 109, 4 המ 3%-- המו 145,147, 187, 211,
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 248, 253, 200 : קוגותס 141.  תחיש 121.  הדוהי .102.  הינאת
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 תורמשא שארל לילב ינר ימוק |
 ינדא ינפ זחכנ ךבל וםימכ יכפש
 ךיללוע שפנ לע ךיפכ וילא יאש
 ! תוצוח לכ שארב בערב םכיפוטעה

 הבי תללוש מל הטבתו הדוה האר | לס
 זכיחפט יללע זפירפ שכישנ הנלכאת שא
 ; איבנו ןהכ ינדא שדקמב גרהי שא

 ןקזו רענ תוצוח ץראל ובכשש 1

 ברחב ולפנ ירוחבו יתלותב
 ! תלמח אל תחבט ךפא שכויב תגרה

 ביבסמ ירוגמ דעומ םויכ ארקת 2
 דירשו טילפ ;דוהי ףא כויב היה אלו
 : פלכ יביא יתיברו יתחפט רשא

 1 זז קת פא

 1 ךרד ירבע לכ סכיפב ךילע וקפס
 סכלשורי תב לע םפשאר ועניו וקרש
 שושמ :יפי תלילכ ורמאיש ריעה תאזה

 ! ץראה לכל ]

 16 ךיביא לכ זכהיפ ךילע וצפ
 ונעלב ורמא ןש וקרחיו וקרש
 : וניאר ונאצמ והניוקש ויה הז ךא

 17 ותרמא עצב םכמז רשא קדוהי השע
 למח אלו סרה םכדק ימימ הוצ רשא
 ; ךירצ ןרק שכירה ביוא ךילע זרמשיו

 18 ןויצ תב תמוח ינדא לא שכבל קעצ
 הלילו םכמוי העמד לחנב ידירוה
 ; ךניע תב םשכדת לא ךל תגופ ינתת לא
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 1 : ותרבע טבשב ינע האר רבגה ינא
 2 : רוא אלו ךשח ךליו גהנ יתוא
 5 : וכויה לכ ודי ךפהי בשי יב ךא

 4 : יתומצע רבש ירועו ירשב הלב
 5 : האלתו שאר ףקיו ילע הנב
 6 : שםכלוע יתמכ ינבישוה שכיכשחמב

 7 : יתשחנ דיבכה אצא אלו ידעב רדג
 8 ; יתלפת שכתש עושאו קעזא יכ כג
 9 ; הוע יתוביתנ תיזגב יכרד רדג

 10 : שכירתסמב הירא יל אוה ברא בד
 / : שכמוש ינמש ינחשפיו ררוס יכרד
 12 : ץחל ארטמכ ינביציו ותשק ךרד

 13 : ותפשא ינב יתילכב איבה
 14 :  ויה לכ כתניגנ ימע לכל קחש יתייה
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 : יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע 1

 ! שכנח יביא רופצכ ינודצ דוצ 2
 1 יב ןבא ודיו ייח רובב ותמצ 3
 : יתרזגנ יתרמא ישאר לע זכימ ופצ 4

 ! תויתחת .רובמ קדוהי ךמש יתארק 55

 ;יתעושל יתחורל ךנזא םלעת לא תעמש ילוק 46
 : ארית לא תרמא ךארקא זםכויב תברק 7

 ; ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר %8
 ! יספשמ הטפש יתתוע ?זרוהי התיאר 9
 !; יל שתבשהמ לכ שתמקנ לכ התיאר 60

 6 ג. 1. 7 נז פא

 ךו ! ינדא שלועל חני אל יכ
 42 : ודפח ברכ שחרו הגוה כא יכ
 3 : שיא ינב הגיו ובלמ הנע אל יּ

 34 : ץרא יריסא לכ וילגר תחת אכדל
 5 : ןוילע ינפ דגנ רבג טפשמ תוטהל
 46 ! האר אל ינדא ובירב עשכדא תועל

 17 : הוצ אל ינדא יהתו רמא הז ימ
 38 : בוטהו תוערה אצה אל ןוילע יפמ
 39 : ואטח לע רבג יח םכדא ןנואתי המ

 40 :הוהי דע הבושנו הרקחנו וניכרד השפחנ
 41 |! םכימשב לא לא זכיפכ לא ונבבל אשנ
 2 : תחלפ אל התא ונירמו ונעשפ ונחנ

 43 : תלמח אל תגרה ונפדרתו ףאב התוכס
 44 .: הלפת רובעמ ךל ןנעב התכס
 5 ! םפימעה ברקב ונמישת סואמו יחס

 צב 18  םפס 0 א 4

2408 :245 ,211,219 ,202 ,201 ,11,108,100 ,188 ,187 ,166 

 260, 264, 271, 384, 666 ; קזנתס ,2 התלמה
152 

 44. (00זתתו. 44 6% 46 1. התוכס 1:7, 3ז,76, 80,
7 ,2 150 ,144 ,139 ,140 ,111,126 ,101,108 ,99,100 ,980 

4 ,ֶ2223,226% ,1 ,18%,191,192 ;175,178 ,166 ,164 ,158 

 242, 244, 248, 252, 250; 264. 270, 184 ; קזותס 04 -- התיכס 1 7

 -- תוכס 2, 19,1009--ה ,\ 177,196, 237, 230,693 --התבס קזותס

 4.  רבעמ 4.14, 19, 48, 50, 80, 94, 95, ,,,851 129

1 ,8 ,212,214 ,187,188,106 ,172,175,176 ,158,164,170 

 245: 252, 253, 2600 4. הליפת 107, 212, 224, 245; 105 4.

 4%. סאמו 48,141, 240, 4. ונמשת 164 -- ינמישת קתותס

 126,166 -- ינמשת קתומס 48. | ברקב \ 48.  םכימעה -- 1.

 46. סת. 46, 47, 48: 49: 50, 51 = 49, 50 51, 46.47.48: ומ
 41. ונביא 18, 107, 187. 244 -- וניביוא 82, 102, 108,

 166,177: 224, 210, 229, 253 -- !נביוא 2

 47. תחפו -- דחפו 9, 4. 48. ינע 6.

 49. אלו --ו , 118. | ןיאמ --' 22%.  .תוגופה 6
12 ,119 ,117 ,10 ,108 ,107 :101 :99 :95 :93 ,82 ,80 

0 ,101,192,196 ,188 ,180 ,177 ,172 ,166 ,155,158 ,152 ,150 

:252 ,249 :245 240 ,225/277,228 [[22 .220 ,213,218 ,212 

 259: 260, 384 -- תגופה 18, 187 -- ו , 240 -- תוכופה 7.

 50. (01תזת. ;0 66 <1 ₪ 248. | ףיקשי דע -- ףיקש ינוע 1.
 אריו , 8. הוהי -- ינדא +: םכימשמ -- םכ ,

 51. הללע 17,18,218,237.  ישפנל -- ל קזומגס נ 9 -- ל 7.
 ירע 83 --'ניע 7.

 52. ינדצ 18,48. | רופיצכ 224, 184 -- ) , 102, 2489, %

 יביוא 80, 100, 152, 166,170, 172, 177, 196, 213, 240 ,.

 53. רבב 18,19 -- ץמממנס דובכ 48. < ודיו !סזפ6 יודיו 4

 54. 'תרזגנ -- יתרדגנ
 55. רובמ , 76 -- ררבמ גס. | תויתחת ענפ זז -- ו , 4

 56. סת. 56 6 67 ₪ 187.  ילק 10. | תעמש -- ךמש 6
 -- ל הוהי יתעמש 109. | םבלעת , 147. | יתחוורל 109, 384, 71
 -- טז יתח ךורל 117 -- חו טק. ג: 36% -- , 5884. | 'תעוושל

 109 --ו,15ו-- יתעוושלו 384, 471 - יתעושלו 150,18ז,

,595 :581 ,567 ,564 .531 ,488 ,404 ,380 ,367 :355 ,206 ,196 
 קזומס 218 -- יתעושל שלו 335 -- יתעבשל ושל

 57- ינתברק 1:50. | םבויכ קזגתס 48. | ךארקא -- ך 1.

 58. התבר 224, 24%. | יביר ינדא -- ג הוהי יביר + ינדא

 -- ינרא הוהי 89 --הוהי 1, 4, 17, 48, 80, 82,01,99.. 7

6 200 ,106 ,181,192 ,178 ,166 ,158 ,151 ,147 ,121,136 ,118 

 212, 213, 224, 22, 226, 228 וגז. 262, 260, 184. | יביר -- הביר

 ו2ו. | ישפנ ,2גז --יביר 121. | תלאג -- תלאג לג לאג 7.
 ייח ; 89 -- יח שפנ 4.

 59. שסתות. 5 6% 00 9 219. 107,.608. תאר %

 76, 80, זס, 117, 118, 136, 139, 147, 155: 166, 177,185,

 212, 213,226, 236, 210, 244; 2%0, 384, 693 ; ןזוחוס 82 -- יתיאר

 1%3.  הוהי --ינדא 177,218,2%9. יתתווע 153,227. הטפוש 2.

 60. תיאר 14, 17, 18, 19, 76, 985 ,,

 212, 211, 218, 226, 244, 253, 2%, 384 ; קזותוס 82 -- הוהי התיאר

 41. ינדא -- ינדא הוהי 1, 109 -- הווי ,7
73 ,172,177 ,164 ,,,,, ,1 
2 ,259 ,249 ,237 ,227 ,224 ,221 ,213 ,212 ,206 4 ,199 ,198 

- .602 , 601 ,284 
 12. םכא .157,170-- הנה םכחרו ,. 384 -- םכחירו 9

 116,1%1,196,12%: 245:259.  בורכ 73. 48, 82, 93: 95;
 גז 166, 102,196, 212, 213, 224, 245: 24959 1.
 וידסה 2, 4, 14, 17, 18.19. 5% 76, 80, 83, 95, 99, 101, 107, 0

% .152,157 ,150 :147 ,14% :144 :136 + 
12 ,190 ,196 ,11,192 ,187 ,18% ,181 168,172,177 
.200,207 2202 ,227 ,220 ,223,220 218 22 ,211 ,210 ,206 
4 ,271 ,270 ,264 250 :253 ;252 :249 .249 5% 242 ,240 ,239 

 484, 601, 602, 651, 659 'ק, 665: 666: קנגומס 155,600, '
 33. אל -- םבא 17 --ול 196. | הניע 109.  אבלמ 17. | היניו
 17 - אגו ₪ 18, 80, 95, ,52 11 16

 201, 202, 237, 244: 200, 271, 300, 384 ; תטמ6 108 -- אאגיו זָגְפ
 --ה טק. 14 82 -- דו שיא -- שיא דא +.

 44. הכדל 17 -- אכרל סו 76. | וילגרר 218. | ירפא 5.
 ץרא ;, 5.

 45. שסנממ. 45 6 36 < 202. | תטהל 218,212.  רבג 4.

 36. תועל -- ע תתומט6- 67,141,168,202,28877,1001.  םכדא \

 1:99. | ינדא -- הוהי 7, ,,,,,,2 165

.4 :249 ,217 ,228 ,227 220 ,200 

 27. ססתנתו 47 65 18 ₪ 117.  ימ קנס יכ 152.  הז--תאז 4.
 יהתו קוצוס יהיו 95. | ינדא -- הוהי 2, 14, 17, 18, 48. 76 2

 ףפ, 101,712 136, 147, 166, 106, 200, 218, 226, 227,

 259: 394- הויצ 10 -- וצ (וגק. 23 129 -- וע 4.

 28. תרערה 7. תרבוטהו 6.

 49. ןנאתי 252,259. | םכדא 58 218. | לע ;48. ויאטה מנ
 ז 4, 17, 19: 48, 80, 5, 99, 107, , 7

6% ,224 ,213 ,212 ,211 ,200 ,196 .192 ,172,177 ,166 ,164 ,3 1 

 227, 229, 216, 210, 240, 244, 2%2, 253, 2ף0, 270, 271 44,

 61, 59 3 קזוומס 2, 1.

 40. ונכרד 166,253.  הרוקחנו 3, 17, 19, 76. 89 5
71 ,164,168 5 ,,,,ָ,ָ 109 ,108 ,99 

:245 :244 :217 ,216 ,211 ,220 ,22% ,224 ,218 ,196 ,192 ,179 

 252: 251: 384, 601, 602, 60ָנ ; קנס . הבושנו -- הבושחנו

 10. | חוהי דע ,9- דע -- לא 118,136, 147, 166, 8

 1טק.זג. 8.

 41. וניבבל 4,177, 48, 80 93 ,,6[1
2 ,218 ,212 ,102,106 ,187 ,176,178,181 2 

 226, 244, 249,259,260,384,666;245. לא 48,"1. םבימשב א 4.

 42. וניעשפ 48,117 -- ונעשפו . ונרמו 48 -- 1 טק. 1.

 פפ. | התאו 18.95.1599: 223. | תחלפ -- תו

 43. 60תנהו. 43 66 44 ₪ 2. 600. , 117. - תכת 82, קזומוס

,1 197 ,205 07 501 .40 5 1% 4% -- 237 

74 ,22% ,223 ,218 ,214 ,212 ,212 ,211 ,181,188 52 .170,172 
 228,211, 235, 236, 240, 245, 240; 251: 260, 271, 270; 28ב, 284, =

 659 ד ה , 5 190, 1 וניפדרתו וסל

 -- ;כפדרתו 88. | התגרה 259. אל , 89-- אלו 2, 4
1% + 7% 93:99 121 16 145: 147: 180: 151: 79 



 6 צי

 קכדפ. תאטחמ ימע תב ןוע לדגיו 6
 : שכידי הב ולח אלו עגר ומכ הכופהה

 בלחמ וחצ גלשמ היריזנ וכז 7
 : שכתרזג ריפס זכינינפמ ססצע ומדא

 תוצוחב ורכנ אל שראת רוחשמ ךשח 8

 : ץעכ היה שבי שכמצע לע זםכרוע דפצ
 בער יללחמ ברח יללח ויה םכיבוט 9

 ; ידש תובונתמ טכירקדמ ובזי שפהש
 ןהידלי ולשב תוינמחר םכישנ ידי 10

 : ימע תב רבשב ומל תורבל ויה

 ופא ןורח ךפש ותמח תא קדוהי הלכ 11
 : היתדפי לכאתו ןויצב שא תציו

 לבת יבשי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל 12
 !  םםלשורי ירעשב ביואו רצ אבי יכ

 הינהכ תונוע היאיבנ תאטחמ 14
 ! זביכידצ שכד הברקב םכיכפשה

 עכדב ולאגנ תוצוחב םכירוע וענ 14
 ! טכהישבלב ועג' ןלכוי אלב

 07 | 40 יע זז א: א 1.

 61 !ילע שכתבשחמ לכ הוהי שכתפרח תעמש
 62 5 - !:םויה לכ ילע םכנויגהו ימק יתפש
 64 + םכתניגנמ ינא זוטיבה םכתמיקו שכתבש

 64 | םכהידי השעמכ זרוהי לומג םכהל בישת
 65 : שכהל ךתלאת בל תנגמ שהל ןתת
 66 ! זדוהי ימש תחתמ םכדימשתו ףאב ףדרת

 ו וע

 1 בוטה שכתכה אנשי בהז ששעוי הביא
 : תוצוח לכ שארב שדק ינבא הנכפתשת

 2 זפב שכיאלפמה שכירקיה ןויצ ינב
 : רצוי ידי השעמ שרח ילבנל ובשחנ הכיא

 3 ןהירוג וקינה דש וצלח ןינת בג
 : רבדמב וכינע יכ רזכאל ימע תב

 4 אמצב וכה לא קנוי ןושל קבד
 : שכהל ןיא שרפ כחל ולאש זםכיללוע

 ₪ תוצוחב ומשנ שכינדעמל שילכאה
 : תותפשא וקבח עלות ילע כינמאה

 צב תז ₪ םעס 10 א 4

% ,227 4 ,106 ,188 ,187 ,176 ,166 ,158 ,153 ,121,129,136 

 219: 244: 252; 253, 0. עלות ילע , 85. | עלת 248. | קבח

 200 -- ינב זו 7. תתפשא 246 --ותפשא 14.

 6. ימע -- ימע הדוחי 4. | םכודס 2, 17: 19. 48, 80, 04.95: 0
2 .157 77 ,1189 10 ,108 ,101,102 

,263 ,252 ,248 ,24% ,240 ,227 ,226 ,177.178.192,196,211,213 

 259: 3894: קווחס 4, - הכפהה 18, 82.04. 110, 4

 170, 177, 191, 245 -- ה ,. עגר -- לגר 174 ולח קונוס

 ולדח 5.

 7. וחצ ₪06 וחש זגק -- צ טק.18. 48. | בלחב 48.  םבצע

 םכנינפמ 100,129,

 םכתרזינ 17,

 8. רחשמ 17, 18, 80 1

 קוס 1.
 אלו 198.22%. "רכנ 224 -- ורבינ

 תוצחב 14, 17, 15, 48, 76, 82, 53.93.9401, 7

24% 4 240 ,168,772,187,188,101,211,213 ,151,158 ,141 

 260, 270 -- תצוחב 120, 252, ,- דפצ -- דפס 4 םכרע

 218 -- םכרוא + היה =- דיהיה ל.

 9. םבםיבט 5 וללח 21, ט1060טע 10 יללחמו 244.  ובוויו

 187 -- ובו" 1. 2, 3, 14, 17, 10: 48, 50, 76, 80, 80 95, 5%

12 ,,,,1,, 125 :110 ,117,118 ,10 

6% ,225 40 ,211,224 ,188,212 ,180 ,170 ,175 ,172 ,168 ,166 

 227, 231, 240, 244; 245, 252: 253 250, 184, 601, 602 ; קז]תוס 82,

 94,139.141,171. | םםירקודמ 4. 14: 766 +0

4 2532 :245 ,227 ,226 ,218 ,212 ,187 ,170,181 ,166 ;153 

 -- ירקודמ 17. | תבנתמ 18,191 -- תובנתמ 1, 8% 240 --

 תבונתמ ז,17, 49, 50, 76, 80. 83, )3, 100, 102, 107,111, 0

21% ,11 0 ,187,196 ,178 ,166,168 ,157 ,120,110,141,151 

 223, 22%, 244, 248, 261, 270, 14. ו כ לש

 10. תאינמחר 121 -- תוננמחר 89. | תורבל -- תורבל 71.

 ימע תב רבשב -- םכשפנ תא ובישיו 252.  רבשב --רבש לע 16

 זז. הוהי -- הוהי ותמדח תא , 5. שא -- תא 07

 --ש ₪ק.85 99. | היתודוסי 2, 17: 19: 93: 94: 9% 7

1 8% 1585 ,120,136,152,155 ,118,121 

 212, 221, 224, 226, 216, 239, 24%, 248, 252, 253, 3%4 -- היתדוסי

 48, 76, 101, 144; 237, 244: 251 - היתודסי 12%, 166, 231 240

 242, 260, 264; קעועגגס 141 -- היתדוסי תא 4.

 12. ונמאה 48. | לכ 1,76, 130 158,175, 177,190 22%,

 260, 271 4, 659 'ק, 692, - יבשוי 14: 17, 48 55, 170

 211, 226, 5. אובי 14, 83.170,172: 214 : קז!מס 4.

 בואו 5 םבילשורי 7 4 109,152, 4

 13. תואטחמ 1.17, 11. 50 83, 80 9, 100, 101, 4% 6

20 211 + ,-,,ָ,,,, .39 1 

 211, 230, 230, 242, 248, 264, 270, 400 ; קונוס 94. | האיבנ 8,

 248. | תנוע 89 100 ,,,,,,, +8 1%

-- 100 ,288 ,279 .1 ,264 ,244 ,242 ,230 :217 ,235 ,210 ;192 

 תרונע 283 -- 1 רנווע 150. | םביבפושה 136, 213, 259 -- יבפושה

 ה. !:ת, 121 -- כ, הּברָקַּב ,% :

 14. .וענ -- םבוענ 107 -- 1 תוותט(6- 148, 4. םבירוע -

 | = | 0 תוצחב 4, 17, 18, 48, 82, 93: 94. 95: 909 4%

.235,236 ,218 ,11,211 ,151,158,172,178,187,188 :129 

 . = םבצע מצע 129 -- :כצעע 4

 189, - יתמקנ 5. םכתובשחהמ 99,108, 121, 16, 166,

 262 --יתבשחמ 253. יל \ 89 -- לע 417, 18, 48,800 79
 147 150 196, 211, 224: 239: 244 : קחו מוס 151 -- לא 1.

 61, סות. 61 65 62 < 74. 62011. \ 4, 48, 125, 147, 10
 211.  התעמש ף3. .םכתפרה לכ 18.  םכתבשהמ לב הוחי, 17.
 הוהי -- ינדא 110,259. | םכתובשחמ 2, 99, 108, 121,136 2
 166, 214 -- םכת 0.1846 76 -- יתבשחמ ילע -- יל 7
 ' 18, 90 05, 117: 158, 196, 224, גס, 242 -- ילע יל 11 -- 8

 62, (00תו. 62 60 64 ₪ 152.  *תפש --י , 48--'תבשה קוס

 1 ילע --'., 5
 63. םבתביש 151. | םכתמקו 8% 76, 80, 82,100, זז,
 170,236. 244. 248,384. | טיבה 76. | םכתנגנמ 237, 264 ---

 שכתיגנמ 109, 211 -- כ

 " 64. םבהל , 80. =. לומג -- לומג והי 4.
 6%. םבהל 11."1ז. | תניגמ 48, 76, 82, 95,

52 ,227 ,224 ,218 ,212 ,211 ,170 ,170 ,152 ,136 5 ,117 

.1 1076 243 

 66. ףודרת 109,117,121,136,166, 196, 3945 קונמס ז1.

 ףאב ,7- םבדמשתו 48 -- כ ,39.

 1, אנשי -- אנשי ימ 166 -- הנשי 1, 3, 17, 18, 48 0 107,109

259 ,244 ,240 ,227 ,226 ,199 ,187,196 ;153 ,152 125,147 ,121 
 14 692 3 קזגתס 4,151,158: םטתס 7. הנבפשת 1.

 שדוק 48, 153: 245: 1- שארב , 147. - רוצח 4, 14:

6 ,94.95 :93 :83 :82 ,76 ,45 

 172,190,187,188,101,21ז, 218, 224, 231, 21%, 237, 239; 200

 244. 245, 259: 200, 270, 484 -- תצוח 64.

 2. םםיאלופמה 5% 95, 107,108, 100,111,1%3,192,

 253: %4- זפב צוטסוטז זבב רצוי --- ש 1056 נך

 4. ןינת -- ןינת ןילת 107 -- םכינת 136. 240, 659'ק. | דש --
 דצ ב. וקינידז 67, 83, 101, 108, 1:0

2 ,2 9 9 5 141.144,159 ,136,139 

 1'100 -- וקינהו 153. = םםהירוג 198 --ןהיראנ 236. = רזכאל , 4
 -- רוכואל 152. = םכינע יב -- םבינע יכ עיכ 111 -- םכיניעכ %

 262 -- םבינעיכ 4.17.76, 80, 95, 99, 107,

7 .147,515 ,139 

4 240 ,230 ,237 ,21 ,228 ,227 ,226 ,223 ,211 ,212 ,211 ,200 
 245, 245. 1: 259% 260, 264, 270, 271, 28, 284, 286, 288, 659'ק,
 606, 692 ; קוגתוס 128 -- םביינעכ 180, יכ [טק.זג" 2. | .םכיניע

 155; 192, 210 - םבינעיב 4

 4. קבד 06 רבד 155. | ןשל 284. | קנו 55 93 -- 4.
 וכיח 384 -- וקיח 196. | אצמב < 152. | םביללע 164, 0

 םביללעו לאש 4. שרופ 14.17, 80,99, 107, 0

1812 166 ,164 ,157 :155 ,144,150 :139 :129 ,125 ,117,121 

 211: 224, 2390: 244: 245: 2 קזומס 82,141. ןיא 7.

 6. םכילכואה 4,121,136--ה 192 | תוצחב 58

,2 ,109 ,101 ,94 ,93 :82 ,489 

.211,237 ,224 ,218 ,2118 ,172,180,187,188,101 ,164 ,158 

 240, 244, 24%, 250, 260, 270, 184 -- תצוחב 76,102, +

 ינומאה 3: 4:14, 17, 19: 48, 70, 80; 93, 107,109,



 60.ז\, 47

 ךתולגהל ףיפוי אל ןויצ תב ךנש שת 2
 ! ךיתאטח לע הלג שודא תב ךנוע דקפ

 ה

 ךנל היה. רנה רבו

 ! ונתפרח .תא הארו טיבה
 ץכירזל הכפהנ ונתלחנ 2

 : [כירכנל רניתב

 בא ןיא ונייה שכימותי 3

 ! תונמלאכ וניתמא

 וניתש ףסכב ונימימ 4

 : ואבי ריחמב וניצע
 ונפדרנ ונראוצ לע 0

 ! ונל חנוה אל ונעגי

 די ונתנ זםירצמ 6

1 

 6 7 תת פא +1

 15 ועגת לא ורופ ורוס ומל וארק אמט ורוס
 : רוגל ופיפוי אל כיוגב ורמא וענ םכג וצנ יכ

 16 זכטיבהל ףיפוי אל שקלח קדוהי ינפ

 ! וננח אל םכינקז ואשנ אל םכינהכ ינפ

 ל לבה ונתרזע לא וניניע הנילכת הנידוע
 ; עישוי אל יוג לא וניפצ ונתיפצב

 1% וניתבחרב תכלמ ונידעצ ודצ
 : ונצק אב יכ ונימי ואלמ ונצק ברק

 19 זכימש ירשנמ וניפדר ויה םכילק
 : ונל וברא רבדמב ונקלד שכירהה לע

 20 שכתותיחשב דכלנ הוהי חישמ וניפא חור

 ! שכיוגב היחנ ולצב ונרמא רשא

 21 ץוע ץראב יתבשוי שכודא תב יחמשו ישיש
 ! ירעתתו ירכשת סוכ רבעת ךילע סג

 לב תק מ 6 יע

7 7% .175,176 ,151,152,155,158,166,168,172 ,136 

210 :237 ,231 2 ,218 ,211 ,212 ,106 ;102 

 244: 245, 251; 252; 252, 260 ; ןזנתס 1. רבדמב -- וברא

 רבדמב 211. | וברא -- וברא אלז 14 --וכרא 48.  ונל -- ול 7.
 20. ונפא 164,166, 211; הוהי , 4 םבתתיחשב 4,

2 ,120,141 ,107 ,94,101 !82,930 ,76 ,48 ,18 

 175. 191,196, 212, 21גָג 218, 223, 224, 211, 237,240 2 21%

 249. 252, 289,260, 384-- םבתתחשב 80.  ולצב 4% 7
.7, -- 211,24% 

 2ן. שש 48, 76, דסק, זגק, 52,758, 8, 224+ 4

 -- שיש 192,196,2%2. | תב -- ןוי'צ תב 4 תבודא , 4.

 רבשי 6 7 108, 109, 7 177,196. % 2279

:3:93 \ ( -- 604 ,200 ,250 ,252 ,24% ,240 :237 
 155: 158, 188. 101, 214, 244, 271, 279, 283 -- תבשוי 2, ו

147 1206 ,126 ,118 ,110 ,101 ,100 ,8 ,82 ,80 ,48 ,19 

 164,166,172,ו81, 2221 236: 239; 253, 271 4

 384 651, 659 % רותי, 664. = ךילע קנווס ילע 17דֶד. | .רובעת 4%
 סוכ ; 384 -- ר ,. ירבשת 4

 ידעתתו קנתס 174:

 22. שנות, זס ךנוע 1% -- ךינוע 12. ןווצ תפ ב

 תב ---- - ןויצ , 157. = ןויצ -- םכודא 0.14% 9% -- תבשו ןויצ
 19. ףיסי 151,284 ג קזנמס 1. ךתלגהל 18,109, 1, 240

 -- ךותלגהל 48 -- ךיתולגהל 211 -- םבתולגהל 661. | םכדא 1.

 הליג 80,107 : קממתס 151. | ךיתואטה 107,129,23% --י 1.

 1. רוכז 4 14: 17 18 19: +8: 80: 93. 94, 95, 108,100, 7
23 191 8% 2 , ,120,136 ,126 ,121 ,118 

29 ,3 ,262 ,24% ,244 ,226 ,225 ,223 ,218 ,213 ,212 ,202 ,196 

 260, 384: קמתתס 82,119,141. היה ; 80,181. - ןנל 8 1.

 טבה 3: 94, 245 -- הטיבה 1,14,17, 10: 48, 76, 80, 05, 9,107,

6% ,.125,120 ,721 ,118 ,111,117 ,10 ,108 

 )2 196, 212, 21, 218,226, 227,2%2,2%3,2%0,2ך1 3

 283 4,681, 659/ק: תומס 4,139, 158,171, 172, 177, 211 --

 אםיבה 82, 119, 4. וניתפרה 1: 2: 4, 14, 17, 18, 10, 48, 6

6% 21 ,109 ,108 ,107 ,102 ,5( :93 ,82 ,80 

,24 ,244 ,226 ,224 ,218 ,212 ,155:158,170,176,187,196 ;152 

 248, 260 ; (סעצז6 9.

 2. וניתלחנ 2, 4, 17, זז

,212 ,196 ,158,17%,176 ,152 ,125.120,136,151 ,121 

 226, 24%; 260, 384. | הכפהנ קחמס ךפהנ 196. ונתב 2,ז4--=
 וניחכ

 3. םבימתי 2, 76, 100, 150, 176, 210, 240, 259, 384. | ןיאו

2% ,-99,108,109,129,147,181,187,196 ,14.17 
 227, 252, 2%3, 259, 270, 271 4\, 456, 6%1,6%9'ק : קתנתס 6

 171,172, 201 -- ]אא ,4 וניתומא 4, 14,

2 ,8 ,187 7 + 1002 ,107 :95 

2% 06) ;263,260 ,248 ,244 ,237 ,216 ,226 ,224 ,212,213 ,196 

 כ ב )בו ו תנמלאכ 51

 4. ונמימ 18, 899 -- ונממ 1%8 -- ו ,%

 וניציע 144, 21 3, 226 -- ונציע 4

- ,152 

 ונצע 14,2%1 ---

 רחמב 1581. ואובי :7,וז7נ

 5- וניראוצ 17: 19: 76, 50, 03: 95: 99: 102, 107, 108,100, זז

371 ,+ ,,,,,,, *125 11 

=--- 384 ,260 ,2% 5 ,244 ,226 ,224 ,212 ,211 ,196 ,188,191 

101, 107,121, 2. 

 244, 245, 259, 260 -- תצוחב 107, 168, 177, 223, 28, 284 ----
 תוצחב ךרדב 109. | ולאגנ -- ולאגנ רענ 129 -- ולאוגננ 6
 107,121, 136, 166, 192, 252, 23 -- ולתלגנ 80. םבדב 5.
 23 "248 -- ב , 4-- אולב 76. לכי 6

 176 178, 197, 224, 244, 248, 658 -- וי , 82 - לכו טק, ג 7.

 ;כהישובלב 2, 3: 42 14, 17, 18, 76, 80, 52, 80 93, 99, 107,
 10, וס, דוז,117,118,121,128,20

 ז 55, 137: 166, 170, 176,177, 178, 180,188,191,192 2

,245 ;242 ,240 ,219 :237 ,215 ,231 ,224 ,223 ,218 ,213 ,212 
 240, 252, 253, 260, 264, 270, 271, 1843: תותוס 128, 141 ----

 ןהישובלב קנותס 95 -- ןהישבלב 172, קצנתס 4,

 :5- ורפ 82.  וארק -- וארק וענת לא 95.
 ורופ ורופ -- ורפ ורפ 224. = וצנ , 166 -- וצאנ 17. 89
 -- םכגו 76, 80, 147. | ופיסי 18, 10, 94, 151, 152, 168, 200%

 216, 240, 259 - ופסוי 1 83, 100, 11,125, 71

2 ,224,237 ,210 ,191,192 ,180,185 :175 :157 ,155 ,150 ,144 

.0 ,288'7 ,280 7% ;270 ,264 

 16,1%. ףיסוי - - - - - רוגל , 4.
 16. 00, 16 66 17 9 108,106. 379, 536) 693. | 'נפ 17-

 ינפאא 12%. אל 1%-- אלו 48. | ףיסי 107, 125,151 1
 ףיסוי אל -- לגהל ףיסוי אל םכייחב 109. = םבינקוו 5
212,213 ,200 ,108 ,106 ,177,181 ,166 ,120 ,118 10 108 ,10 

 226, 227: 237: 239: 249. 259: 270, 271 4, 659 'ק ;: קנס 172--

 םבכינקזא 2: 82, 119, 158 -- םביניקז 1.

 17. הנידע 17, 48: 125 --' 4 14 18, 82, 80, 102, 107,100

 ומ 120, 120,120, 153, 168, 172, 1760 185, 187,211,

 260 -- ונדוע 108,166, 178 -- ונידע 170 -- ונידוע 10, 227,

 271 4, 658, 659'ק : קנס 4. הנילבת , 180 --י , 1 5

 120, 166, 170, 259 -- הנילכית 196. = ונניע 151 -- וניניע םפהיניע
 זז. לא 1"-- לאו 24%. | וניתרזע 14, 14, 17.19, 48.

 93: 95% 100, 102, 107, 100, 111, 1ז7, 129: 136, 2

 155:158, 168,170, 176, 181,188, 101,192,196,211, 212,2זג0

 219. 244, 245, 248, 252, 20,200, 384--'ניתרזע 151. | וניתיפצב
 1,706, 802 100 וס, 121, 120, 150,152, 158,176, 192,106

 244, 24ף6 -- ונתיפיצב 48 -- ונתייפצב 14 -- והיתיפיצב 17 ---

 וניתייפצב סצגתס 95 -- וניתיפצכ קזנתגס 71. וניפיצ 384 -- '

 101. עשוי 21, 0, 67, 83, 80. )4, 102, 12 141,144,1651, 2

"00 ,277,286 ,271 ,270 ,264 ,240 214 ,210 ,164195 ,155:157 
 -- ונעישוי 170 -- ו ,%-

 18. ודצ --ורצ 300. | ונדעצ 82,10ז1,108,166. | וניתובוחרב

 17:95, 108,121, 125, 120,102, 106,213, 2%3 -- וניתבוחרב

 76: 93: 170. 176, 191,211 ; קתוחוס 04 -- וניתובחרב 2.99. 2
 117, 164,166, 225, 248, 252, 284, 286, 184, 659 ; קזנתס 0,

 ברק \ 166. | ונצק 17-- וניצק 1, 2, 17, 18, 48, 76,

7 10 0 12 ,1 ,108 ,107 

6 ; 260 2 ,244 ,240 :235% :227 20 16 22( 

 128 -- וניציק 384. = ונימי ואלמ , 129. | ונימי , 187. אב --אבי
 16 ונצק 2"-- וניצק 2, 17, 18, 48, 76, 80 93: 95, 108, 0

 על, 2 לס, 176, 187, 192, 106. 2

,248 ,246 ,240 ,215 :227 ,220 

 19. איה 4. ונפדר 3, 48,119,164,178, 2%1 -- וניפדור

 121,129, 226, 252, 384 -- ונפדור 166 -- , 218. | .םבימש
 ירשנמ םבימש 80.  םכירהה -- םכ , 118. | ונוקלד 12, 4
,5 1 ,108 ,9 ,05 ,83 ;82 ,80 ,50 ,17,190 

 ומל . 1-5



1% 

 ונבל שושמ תבש | 1
 ! ונלוחמ לבאל ךפהנ

 ונשאר תרטע הלפנ 16
 ! ונאטח יכ ונל אנ יוא

 ונבל הוד היה הז לע 7
 : וניניע וכשח הלא לע

 זכמשש ןויצ רה לע 8
 : וב וכלה םכילעוש :

 בשת שכלועל קדוהי התא 9

 : רודו רודל ךאסכ

 ונחכשת חצנל המל 20

 , !  שימי ךראל ונבזעת
 בושנו ךילא קדוהי ונבישה 21

 : טטדקכ ונימי שדח
 ונתסאמ סאמ זםא יב 2

 : דאמ דע ונילע תפְצק

 6? צו יז אא 2

 ! כחל עבשל רושא

8 

 7 זכניא ואטח וניתבא
 ; ונלבס םשכהיתנוע ונחנא
 8 ונב ולשמ םכידבע
 : שכדימ ןיא קרפ

 9 ונמחל איבנ ונשפנב
 : רבדמה ברח ינפמ

 10 ורמכנ רונתכ ונרוע
 ! בער תופעלז ינפמ

 11 ונע ןויצב זכישנ

 ! הדוה' ירעב תלתב

 12 ולתנ סכדיב שכירש

 ! ורדהנ אל םכינקז ינפ

 13 ואשנ ןוחט זכירוחב
 ! ולשכ ץעב שכירענו
 14 ותבש רעשמ זכינקז

 ! וכתניגנמ שירוחב

 צג 182 עס 10 א 4.

 13. רחב

 107 ; קזותס 100

 14. םםירחב 2

.9 
 15. וניבל 17, 80, סב, 109, 159, 197, 2 227, 246.

 ףפהנ 515 4. ונלחמכ 1 111% 11

 223, 249, 251, 250, 264, 270, 271 -- ונילוחמ 2, 168 +4
4 ,245 4 ,236 ,226 ,212 ,102 ,176 ,166 ,158 ,151 ,117 ,10 

 -- ונילחמ 2:
 16. ונישאר 4, 17, 18, 76, 80, 03, 95, 107. 5, 4%

,223 2 1962 ,102 ,188 .158,187 ,155 ,151 ,136 

 244: 245, 248, 252: 250,260, 271, 28, 384. אנ -- ןנל 4.
 17. 00. 18. היה ; 651. וניבל 0%
 212, 227, 244, 245 -- וניביל 12 לע 2%-- לעו 1721

 22%-- לעא 4. הלא -- הז 147.  ונשח 5 93 -- ובשח קוס

 80 -- ונכשה 17, קזגתס 4.

 18. םבמשהש 82, 141, 188, 221, 22%, 231,

 1589. 4 וב - הב

 19. התאו 153,400 ; קזותס 201 -- ה 48. | םבלעל 1.
 רדל 6% 196. 7- רודו \ 48 -- רדו 168, 237 -- רדל 16

 20. וניחכשת 1,118, 80,107 2 24%, 4.

 וניבזעת 17, 18, 80, 100,117, 170, 196, 224, 7, 245, 4.

 ךרואל 4,17,48.80,108,10ֶפ,ז17, 120, 116,152,181,187,20)
 244: 245. / | /י
 21. ונבשח 48 -- וניבישה זק. | הוהי -- ינדא 5: - 4

 ךילא ,129,218. | הבושנו 1.14, 17, 18, 19, 76, 80. 95. %
 1סְסְ, 118,121, 129,136, 147,152, 166, 175,181,196, 199. 2

,4 283 ,4 271 ,260 259 ,253 ,252 ,245 ,244 ,228 ,227 ,220 

 651,659 'ק: קזנתס 4,141,158, 171,172: 06 2,560

 14 ונימי -- 'מי גס.

 22. שכא , 1,188, 8, 4 סאמ , 94 -- סואמ 1,

 93,95,107,108,12ז,128,161,166,168,177,188, 192, 212,223, '

 259 -- 518 80. - ונלע 279 -- וכדע קזונגס

 םבירענ 252 --'. 24%. | ץעב 2

 םכתנגנמ 212, 237 -= םבתיגנמ

 םבילעש 3

 וניראוצ א 129. אלו 1, 17, 18, 76, 80, 3, 999 7
1 211,212 ,202 ,106 ,153:155,166,181 ,145,147 ,118.12 
 223, 224: 217: 248. 253: 259% 270, 271 4, 156: 384, 651, 659'ק:
 קזותס 119. 158, 171,172, 1. חנה 2, 10; 52, 81, 1
, ,188 ,180,185 ,177 ,172 ,158 ,150 ,136 ,10 ,128 
:1,284 270 ,264 ,259 ,240 ,242 ,240 ;239 ,237 ,241 ,228 ,210 

 םטתס 157, 4-
 6. די -- ירצמ די 199.  רשא 107, 153.

.2 7 .,, .199 26,994 

-259 
 7. וניתובא 17:93: ,,,,,, 2 164,

 172,175, 1765: 5. םםכניאו 1, 2: 4, 14, 10, 76, )9, 107, %

227 ,211 ,212 ,106 ,181 ,166 ,152 ,120 ,121 ,119 17 

 240, 253, 259: 270. 271 4: 354. 651, 659 'ק ; קוגזמס 201 ; 6
 50, 82,139 -- ואטח םכניא 80. | ונחנא , 76 -- ונחנאו 1%
70 :166,172,18 0,172 ,48 10 

 235, 253, 259: 270 ו 3, 384, 659'ק ; קזנתס 171,199,
 םבהיתונוע 2, 14: 17: 48, 76, 80, 83: 95, 107, 108, 109 7,
 12 ז36,141,1%5,164,166, 168,187,ו88,זס
2% ,259 ,25 ,252 ,245 ,240 ,216 ,224 ,223 ,218 ,213 ,212 ,192 

 קזופס 82 -- םכהיתנווע 6.
 7 קרפ -- קרופ יא 109 -- קרופ 14, 17, 48,

2 ,]2 ,101 ,4 ,82 ;80 

 187,188, 211, 212, 224, 217, 184 : קווותס ןיא 015 4.

 9. ונישפנב 4,17,18, 76. 80, 89, 94: 95, 107, 108, 10002

 וד, 121,120 ָָ,ָ,,ָ,,,,,7

 212, 224, 220, 245, 22, 260, 264, 384. % א'בנ קזנעתס איבי 1.
 וגמהל -- נ \ 7 -- ונמל 80, )5, 107, 100, 117, 120, 116 2

.4 260 ,224 .218 ,196 ,176 ,158 

 10. ונרע 170, 218 -- ונירוע 4, 48, 94, 95, 102, 17 2

,4 ,156 ,260 ,245 ,2337 ,246 ,226 ,212 ,196 ,12 ,187 ,160 ,65 1 
 601 , 602, 60ג -- ונדוע ע166* 141. | ורמכנ -- ורמחנ

 1-רפעלו 7.
 11. ונע 6 תולותב 7, 95, 1089, ,,

 166, 172, 102, 212, 227: 252, 384 - תלותב 1 4 76, 0

 93,99,100,117,128,ו58,1087,, ,,

 2443 קזעתס 236 ; 066 2, 82 -- תולתב 14,118, 170, 240, 4.
 . 12. ולתנ , 224. | = נפו 4

 עובשל 2;
 םכחל -- כ



 ו כ ל ו

 ו ו-1

 תצל ו'היש םינרחאל םכגו םכינשארל ןורכז ןיא ג
 תלהק ינא : הנרחאל ויהיש עכע ןורכז שהל היהי
 יבל תא יתתנו ! םכלשוריב לארשי לע ךלמ יתייה
 תחת השענ רשא לכ לע המכחב רותלו שורדל

 שכדאה ינבל שכיהלא ןתנ ער ןינע אוה שימשה

12 

3 

 תחת ושענש שכישעמה לכ תא יתיאר :וב תונעל 4

 אל תועמ : חור תוערו לבה לכה'הנהו שמשה 5
 ינא יתרבד : תונמהל לכוי אל ןורסחו ןקתל לכוי 6

 המכח יתפסוהו יתלדגה הנה ינא רמאל יבל שכע

 קראר בלו ןכלשוהי לע מפל יריה רשא לב לע
 תמכח תעדל יבל .הנתאו + תעדו .הטכח הברה

 ןויער אוה הז םכגש יתעדי תולכשו תוללה תעדו
 ףיסוי תעד ףיסויו פעכ בר המכח ברב יכ : חור

 ! בואכמ

7 

18 

 1 6 ו

6 ,218,224 ,213 ,211,212 ,106 ,101 ,188 ,176 .173 ,172 ,166 

4 6% ,184 :275 ,260 252,250 ,24% 0 ,239 ,211 (228 ,227 

 היה 157.2% -- יה :7.  וננפלמ 31.0, 7

 218, 248, 2%0, 264, 270, 277, 1'288, 1'200' -- ונינפל 151,

 199 -- וינפלפ -

 ב ןיאו 17 ורבו -- ןורבול 236 -- ה , 28. םכינשארל 2

 12% -- םכינושארל 18, 10 57, 93, 95: 99
2% :240 2362 20 220 ,12,988 

 2510 200: 2600 42 תכינורחאל ב 7

 125,152,151:166,175,177,188,210, 224, 253,603. אלו 7,

 100, 120,188,1,117,12%סְכ > קנגעגס 151 : םטתס 1 חיהי

 76 -- ויהי 19. | ויהיש 27"-- הי רשא 147 -- ה 1%2. | הנורחאל

:211 ,106 ,188 ;187 ,152:172,173 :95 :76 :57 :18.19 ,17 

 240, 249, 252: 680, 693 -- הנרחאב 6

 קלע בה קה תלהקומא קו 58 245. | לארשי לע 2

 190 7. בלשוריב , 180 -- םבילשוריב 109, 24.
 13 תא ,2ו1?י שררל 15) 19: 30: 56: 57: 67, 76. 893: 7

 108,10פ,110 117,136, 119,151,108,170,172,175,176, דג
 191, 21ב, 218.236,217, 240, 245, 271,275, 283, 693 -- תעדל 7.

 רותלו -- ערתלו 9. המכהב -- ה ; 109. = לע -- תרא 4.
 רשא |, 251. םכימשה -- שמשה 7 05 לל,דדקנד4לו 00

 192,211, 227, 250, 384, 680 ; קתממס 177 ; םטמ6 173 -- אמשה

 136 -- םכו טק. 4. גסס -- משה 12ז --[טק.188 245.0 אוה]

 2 ןיינע 17, 18. 56, 93, 100, 117, 120, 2

 191, 213, 226 -- ]'ניע 212, ןתנ -- ןתנ רשא

 םכיהלאה 147, 196 -- םכיהלא ה 10ֶס. | ינבל -- םכיהלאה ינבל 9
 םכדא 1,147,196. - תנעל 248. | וב קצומס ול 4

 1 4. יתיארו 18,152, 100,212, 253. תא , 7. לכ

 ישעמה 125. ושענש -- ושענ רשא 54. שמשה , 64.

 לבה, 86. ." לבה ופוג 167. 'תוערו 06 וערו 172. = חורה 4--
 שפנ 71.

 15. תוועמ 109. = ןוקתל 3, 14, 18, 19: 120. 56 77, 80

 95: 99,100, 101, 102, 10ֶקַג 108, 1סֶסְכ 110, 11, 1:7, 118,

% :172,171 ,166,167 ,164 ,157 ,151,152 ,125,129,136 

2 ,281 29 50 4 ,224 ,218 ,212 ,212 ,192,106 ,191 

 0 200, 271 4, 693 ג קזותוס 4. לכוי 2%-- ו ;, 4

 16. יבל םבע --יבלב 248. = םבע -- םםא יביל 152 -
 רותל יבל 1זנ -- אל יבל 167.  "ינא הנה < 121. | הנה ,

 56,777 166, 178,198, 212,223 -- תסמ קטת6%. 224. יתפסהו 0

 109,237. לכ לע ,218. לכ רשא ₪ 129. לכ, 248.  רשא
 היה -- היהש 214,2%1. | "נפל 162. | םבלשורי לע -- םכילשוריב

 145,147,152 -- םכלשוריב 1, 17, 18, 57: 93, 95% 7
7 ,166 ,151,158 ,144 :139 :136 :118,119:129 

,24% ,24% ,228 ,227 ,224,226 ,212 ,201 ,200 ,188,196 

4 ,666 ,602 ,600 ,384 ,300 ,294 ,203 ,288 ,27% ,271 ,264 ,200 

 67 46, 680 ; [סז16 52 ; תטתס 128,141,1%7 -- (טק. 4 4

 לע 2% 56 - לע וריב 9. = םםילשורי 259. | יבלו --יבלו ףא 7.
 האר --הארה 111--ה , 56. | תערו המכח הברה . 95. הברה ,

 44- המכה 2"-- ה !סת6 כ 1סז -- המכוח 2

 17. תעדו - - - הנתאו , 253.  יבל תא 86
 196, 1פֶפ, 212, 248, 384, 680. | תררעדל -- תללה תעדל
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 זז כ א

 ! סכלשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבר
 :לבה לכה שולבה לבה תלהק רמא שילבה לבה
 ! שמשה תחת למעיש ולמע לכב זכדאל ןורתי המ
 חרזו : תדמע שלועל ץראהו אב רודו ךלה רוד
 אוה חרוז ףאוש ומוקמ ראו שמשה אבו שמשה
 6 בבוס ןופצ "לא בבוסו זכורד לא ךלוה : שש
 7 לכ : חורה בש ויתביבס ללעו חורה ךלוה בבס
 לא אלמ ונניא כיהו שיה לא שיכלה םכילחנה
 : תכלל שכיבש שה שמש םכיכלה שכילחנהש זכוקמ
 8 עבשת אל רבדל שיא לכוי אל זכיעגי סכירבדה לכ
 9 היהש קדמ :! עמשמ ןזא אלמת אלו תוארל ןיע
 לכ ןיאו הרשעיש אוה קרשענש המו היהיש אוה

 הז האר רטאיש רבד שי ! שמשה תרחת שדח
 : ונינפלמ היה רשא שכימלעל היה רבכ אוה שדח

+ 65 ₪ 
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 ל ₪

 1. תרלהק ירבד 146, 8]ס115: ירבד טסא תופ]סע, 6% 01-

 תזה ; 136, 139 -- תסת גו4]סזנ 1,2: 3, 1431:
 ף9, 100,110 128,130, 141,144, 211, 237, 239, 0,

 תלהק -- תיוהק 121. | דיוד 57,100, 260 נ טוס 141.  םכילשוריב

 107 199,152 == טק. 14. 139 - םכילשוחיב הדוהי .

 2. לבה 1" 55 )9. םבילבה לבה ג", 14. לבה 4" 076 לביה 1.

 3. םכדאל -- שיאל 14ָק. | ילמע 0-7 לומעיש 195 1
- ,166 

 4. רד 21.  ךלוה 1.14: 17,18,190 30 31, 56 57, 77, 4
,, ,117 ,110 ,109 ,99 :93:95 :80 

1 ,177,187.188,106 ,175,176 :167,170,172,173 ,164,166 

251,250 ,252 ,249 ,244 :239 ,217 :275 ,227 ,224 ,218 ,21 ,212 
 270, 384, 674, 680. 603 : קננתמס :71 : 0% 4 =בלעל

 57. תדמוע 1, 2: 4: 14: 30: 50, 57: 67: 77: 53: 93:
 1ננס,117,118,126,128, 0 130, 42 152

7 ,226 ,224 ,212,214 ,212 ,211 ,187,190 ,181 :175 .173 ,172 

680 ,253 ;252 ,245 :244 ,237 .216 ,228 

 5. שמשה אבו ,75% לאו -ו 18,111, 152,108, 2010

 219,224. - )מקמ 2, 7, 18.76, 770 0 99, 12, 1
 1% 170, דקקכ 210 2222 207, 481- | ףאש 2, לד

4% ,155,157,158,172,176,177,187 :151,152 ,121 ,118 

 237: 240, 244,281. | דרז 2.17.19, 21 72

 187, 213, 218, 221, 224,226, 237, 210, 244 -- חרוזו 240.  אוהו
 6 ךלוה 1%-- ו \ 18, 77, 1 50 תב הנ

 40, 101, ,,12 164, 217. 50 253. | בבוס ןופצ לא ,

 168. 0 בכוס -- ו \ 2, 18, 20, 107: 100, 117, 141, 166

 212, 223, 211, 219,240, 244, 248, 252,200 - בבס 0

 500 27: 77: 82: 95: 99: 118, 12ז, 120, 120, 162, 158, 164,

 ו קח גטס, 2זז) 218, 220, 2360 227, 282 384 קנזס

 ךלוה 2%-- ו \ 18, 212, 248, 260 --ךלה רחא 167 -- ךלה בבט ךלוה
 109. . חורה , 109 -- חורה לא 14,167. | לעו קזומס לאו 107--
 ן 19209.8 ויתבבפ 1 -- ןיתוביבק 56; 57,03, 108,121, 126

3 2600 ,253 ,248 ,230 ,211 ,152,155,166,167,178 

 קזומס ז 4 כ - כ 2 סות 0 5
 הורה - = לעו , ז

 7. םביבלה 1%-- םביבלוה ,7 7 1%

 129,150, 152,150, 170, 223, 244, 245,252, 253,250, 4 693 ג
 קתנוהס 57 - םביפלה ולא 3. | .אלמ -.- םכיח יז 57. לא 2" סל
 םביכלה 2%--- םבוכלוה 2 6 77: 95: 99. 111,119, 121 0

 136, 152, 155, 170 223, 252, 253, 259, 384, 6ָב.- | םכה 1.

 8. אל 1%-- אלו 201, 674 לבוי ס6 לכוא 178. = שיא ,/
 129 --'. 259. אל 27-- אלו 17,774 95, 152, 198 5 --
 252.  ן"ע 121.  תארל 237,259. אלו--ו,147.  ןוא 2

 680 -- \ 384. = עמשמ , 76 -- עומשמ 7. 5 ד ד
 וד2,170,177,1 0 245, 259. !סע6 128 -- עמשל 4

 9. 'שענש 1. ןיא 18, 40, 82, 03, 95,117 2

 147,151, 152, 158,187, 188, 1ס6 100, 244, 84, 4. שדחה

 -- שדח רבד 4. תחת שדח , 4.

 10. שי -- בוי 4 רמאיש . 226... אוהב70. היה ג%

 4,76. = םכימלועל 2, 14, 17, 30/ 56 57, 76ו 7 5. 7
102, 107, 108, 1099, ,,, +, 



60 5. 

 לכו : יל הדמע יתמכח ףא םכלשוריב ינפל היהש 6
 תא יתענמ אל שכהמ יתלצא אל יניע ולאש רשא
 ;רזו ילמע לכמ חמש יבל יכ קרחמש *רכמ יבל

 ישעמ רכב ינא יתינפו + ילמע ירכמ יקלח היה וצ
 'ככה קדנהו תרושעל יתלמעש *רמעבו ידי ושעש

 יתינפו ! שמשה תחת ןורתי ןיאו חור תוערו לבה 2

 סכדאה המ יכ תולכסו תוללוהו המכח תוארל ינא
 יתיארו : והושע רבכ רשא תא ךלמה ירחא אוביש 3

 רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא
 ךשחב ליסכהו ושארב ויניע שככחה ! ךשחה ןמ 14

 תא הרקי דחא ;ררקמש ינא םג יתעדיו ךלוה
 שכג לריסכה הדרקמכ יבלב ינא יתרמאו : םכלכ 5

 יבלב יתרבדו רתי זא ינא יתמכח המלו ינרקי ינא
 ליפכה םכע סככחל ןורכז ןיא יכ + לבה .הז שכגש 6

 ם סיון ₪ א

 8. יתפאכ 129. | םכנ ;1,56,108, 190, 394. | ףסכ ,.

 בה -- בהז םכג 95. | תלגס 107 -- תלוגסוו 7
 129,152, 170, 235, 240, 245, 384, 693 ג קותגס 82. | זירנירמהו

 17.18,77:95. 'ל 76.157,2%. | םכירש --י תומס ן 140--
 םכידש 674. | תרשו 1,168, 226 -- תודשו 674. = תגנעתו 7
 212: 24% -- תוגונעתו 14, 19, 56. 14 1 758

 166, 171,176, 187,188,106) 211, 218,224,211,230,184 3 קזנמס
 ז41 -- תגונעתו 17, 18, 30, 77; 95, 102, 117, 110,212, 2

 ינבל 4. םבכדא 56, 76. 95, 202, 0. תרודשו הדש , 4
 הדיש 10ע06 4:

 9. יתלרגה 200,212. | יתפסהו 18 -- המכח יתפפוהו
 294. - היהש -- היה רשא 77, 147, 159, 200 -- ירש 4

 םכלשוריב , 147 -- ו , 187 -- םבילשוריב 152, 384 -- םכלשורי לע
 177. ףאו 147, 196 -- גו יתמכחב 4

 10. אל 1%-- אלו 77. אל 2%-- אלו
 170, 188, זס 200, 201, 228, 680 ; קצותס 151 ; תטמ6 אלו
 תא , 77,199 -- תא םכהמ 129. יבל ז" ₪ 2"--יביל 2.

 יבל - - לכמ , 14. | לכמ -- - החמש ,17- | תחמש 77-- חמש
 קחמס החמש 15%. - לכמ 2%"-- לבמז ה 118 -- לכב 225, 6
 384. - ילמע - - - הזו קטמ(ונ5 (טקסתם6 תס 1 גםשת 1. קלה --*, 77.

 11. יתינפו -- יתבסו 107. | ינא \ 210 -- 'נאב כב 6

 לכבו 191 -- לכמ 7.  "שעמ 152 --', 118.  ושעש ,107--
 ושעיש 180 -- חת ושעש 150. | ילמעבו 157.  יתלמעש -- רשא

 יתלמע 200. לבה , 147 -- אוה םםג 227. - ןרתי 4.
 12, ינא ,111. - תוארל , 178 -- תוארל ושעש ישעמ לכב 7.
 המכוח 152 -- המכחב 170. | תוללוה ד -- תללהו 167, 284 -
 תוללהו 1,128, 218 -- תללוהו ז19,176,236. < תדרולכשו 5%
 120, 1 2 176, 270 ג קצנתוס 128, 136 -- , 4. המ 6

 ימ 198 -- הוה המ 118. | אביש 1, 14, 17, 18, 30

1200 ,121,128 ,110 ,117,118 ,111 ,10 ,108 ,7ְ10 ,102 :99 :95 

2 ,221 ,218 ,211 ,212 ,101,106 ,188 ,187 ,170,173 ,167 ,164 

,659 ,184 ,286 ,260 ,2%3 ,252 :249 :245 :244 ,240 :230 :235 

 603. לחש 1523 | ותא | וחשע 4. 17, 19, 30 77

 1סְד, 10, 111,117, 118, 125,128, 120,151,157, 158, 166,167

2004 5 ,244 ,240 ,224 ,213,218 ,102,106 ,181,188 ,172 ,170 

294,014 

 13. סמ. | 180. = ינא | 40,100, 6ף3-  ןרתי 283. | תולכשה

 129 -- ולכסה 121 -- תולכסה חה 21ז. | ןורתיכ --י ה 7%
 117.-- | , 218, 28 -- קנווס ןורתייכ 95 -- ןורתי יכ 17 -- ןורתיב

 674. - ךשוחה 152 -- תולכסה 0.
 14, םכבחה -- םבכחה בה 107. . .ףשוחב 152. | ךלקה

 82, 107, 164,102, 212, 218,223, 237, 245, 8 -- ךלי

 167. -יתעריו עגפ ףס -- ו . 77: 83. 107 -- תת , 121.  םכג 7%

 גנ8 --יכ 77,158. ינא -- יבלב ינא 1%7. | הרקמש -- הרקמ יב
 1 47 -- ארקמש 167 -- ה טק. 146 146. | םבלוכ 57, 76. 7. 5

. -674 ,194 :270 ,240 ,224 ,117,152 ,95 

 15. יתרמא 172 --' ,167 -- תרבדו זְקְל. | יבלב , גז --ינא
 יבלב 30 -- ינא 109 -- יבילב 4 הרקמב קענזהס 90 -- 6

 הרקמ יכ 172 -- הרקמכ לע זֶדָּב. | ינרקי (גק.138 31 -- יתרק*
 תנמס 162. | המל 147,196. | יתמכח -- יתמכה םכבהא 0-

 ינא זא ₪ 199.  'נא 3%, 100, 1ז1 --ינא שכג 95,152. א ,7

 21ז. - רתוי 1,414, 17,18, 00 40,550. 56, 57: 67,760
,,, ,111 ,110 ,108,100 ,107 ,102 :95 :94 :93 

14 5 ,172 ,168,170 ,155,164 ,141,160,151,152 ,146 ,120 

214,218 ,213 ,212 ,102,211 ,177,178,181,187,188 
 220, 227,228,211, 244, 246, 249, 2%2,2%3,250, 264, 270,27ו,

 275, 279: 284, 394, 659. 680, 6נ ;: קזנתס 4 -- רבדי -

500 4. 0 1 

 1 הארו החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יתרמא
 2 ללוהמ יתרמא קוחשל : לבה אוה כג הנהו בוטב
 3 ןייב ךושמל יבלב יתרת :השע הז המ החמשלו
 דע תולכסב זחאלו המכחב גהנ יבלו ירשב תא
 ושעי רשא טכדאה ינבל בוט הז יא הארא רשא
 4 ישעמ יתלדגה | ! םהייח ימי רפפמ שכימשה תחת
 % יל יתישע | ! זכימרכ יל יתעטנ םיתב יל יתינב
 6 יתישע : ירפ לכ ץע שכהב יתעטנו סיסדרפו תונג
 :  ![םכיצע ודמוצ רעי שכהמ תוקשהל םכימ תוכרב יל
 7 זכג יל זדיה זריב ינבו תרוחפשו םכידבע יתינק
 ינפל ויהש לכמ יל היה הדברה ןאצו רקב הנקמ
 8 זרלגפו בהזו ףסכ כג יל יתסנכ : םכלשוריב
 תוגנעתו תורשו סכירש יל יתישע תונידמהו םיכלמ
 .9 לכמ יתפסוהו יתלדגו + תודשו הדש םכדאה ינב

 שב תן

 ז-רוללוהו 9% -- זרללוהו ל -- תולילוה 136,166 -- תוללוה
,,, ,197 ,102 :99 :93 ,82 57% :56 ,10:30 

 139, 141.144,151, 152, 155,170 75 קל

 1981, 188,1ףז, 196, 211, 212, 2 218, 2202250220, 237 9
270 ,260 ,251 ,240 ,215 ,244 ,242 ,240 :239 :237 ,236 :235 ,211 

 284 5 284: 6595 674, 680 ; קענתגס 3 -- תללוה 2,17, 31. 89 4

4 ,204 ,250 ,248 ,210 ,187,192 ,168 ,167 :7 .129 ,108,119 

 275, 279, 283, 28871, 293 --ו 139 --- תולוה 252. = תולבסו 7
,121,147 ,117,118 7 3 :59 :77 .76 0 18 

5 214,224,22%,226,211,217,240.2444 ,172,173,196,212 

 2384: 6743 קזממס 151 סת6 82. | יתעדי---יתעדו 145. הז

 162. אוה -- לבה 77, 202, 384 -- אוה לבה 211 -- לבה אוה
 680.  ןויער , 179 -- ןויערו לד, 202, 680 -- 106 ןווער 4.

 18. בורב 57: 93; 95,117: 119, 152,153, 167, 178, 248. 9
 264,693. - בור ז7,117, 152, 250, 184 ; סנס 0: וכ כ

 הניב 24. ףיסיו 17, 18, 151, 176, 227, 217, 244, 283, 603 --

 ףסויו 77: 95: 384- = ף'סי 4, 17, 18,157,196, 227, 211, 237: 5%
 284: קמגתס 141. | באכמ 17,19,168,1ֶדְ,218 -- באכממ 7.

8 

 1. יתרמאו 227. ". יבילכ 152. הכל =- ךל 1.
 לוכסנא -- אנ הכסנא 1 -- הככנאו בומסכ 4.

 76, 159 -- אוה הז 4:

 2. קוחשל יתרמא < 2 קחשל 77, 107, 1089,

 136, 144, 150, 170,101, 218, 236, 244, 680. - ללהמ 22%

 174 1 712 1% 224 22%: 4: החמשלו , 1 -- קצומס

 ךמשלו 1. הז , 107 -- הז 10, 57, 100, 172, 187, 210, 226
 קודמס 2 ; 016 128, 194 -- תאז 152,167, 21, 218, 259 -- אוה

 170 השוע 57, 109,152, 170

 3. יבילב 152 -- 'בל 11 -- יבלב ינא 200 -- ינא 2:
 ךשמל 3: 4: 14: 17, 10, 31: 56, 76, 82, )4, 102, 107, 2

 162, זלס, 172 700177, 178, 197. 98. 702, 2120 213,218,

 226, 216; 237; 240, 244, 253, 259, 260, 281,680. | תא -- םבג
 157. יבילו 2. בהונ 77:95, 101, 100: 153,187: 224, 2

 220 2 המכוחב 24 זוחאלו 11% 19: 57, 17,119. 03

9 ,235 ,223 ,211,212 ,196 ,188,192 ,187 ,167,172 ,161,164 

 252; 601, - תלבסב לד -- תולכשב 120 ; קזנתגס 158 ; 6

 4 -- קוגופס תולבשב 107. | דע -- דע תא 129. - .הזיא 2
-4 ,245 ,224 ,223 ,177,181 ,158 ,152 ,150 ,136 1110 ,10 

 כדא 147,200, 211. ושעי רשא , 00 -- ושעיש 147,

 ושעי , 167 -- השעי םכימשה -- םכי טק. 4

 רפסזמ , 7. ,

 4. "שעמ 152. יל :",187.  יתעטנו 226. יל 7 64.
 6. תות. 6 666 ₪ יתשע 7. םביסידרפו 71.

 יתעשטנ 18,117,129,199, 240. ןהב קוומס 674.  +ע , 166 -

 6. תוכירב 150, 152, 153, 224, 680 -- תכירב 40 -- ב סת וג

 155 -- ןובשחב .תוכרב זז. | תקשהל 30. | חפצ 7

2 170 6 ,95,101,107 .77 :56 ,10 ,18 

 188,191,1906, , 245; 251, 260, 680 -- חמיצ 0.

 7. תינק 674. | םכידבע 38 119 -- םבידבע יל 2
 167,191,212,213. תחפשו 223,248.  תיב-- תיב םבכדא 64.

 היה 1%-- ה 4842 יל 1% 680, 070 - -=- םכג , 76. 77, %4-
 הפרה = - - 2 שש. \ הטקמ צד. "היה 2", 118." לבמו 17.
 ויהש -- היה רשא 17, 101, 117, 147, 152 -- היה ש 7

 0 ,ץ,ץ, 4,"
 201, 212, 224, 22%, 228, 246, 184,600, 666 ; קזומס 9,

 ץו66גת 146. -  םבילשוריב

 אנ 1

 אוה \ 5



1 0 : 

 יכ : ינממ ץוח שוחי ימו לכאי ימ יכ + פשה
 קדחמשו תרעדו קדמכח ןתנ וינפל בומש שדאל

 ינפל בוטל תתל סונכלו ףסאל ןינע ןתנ אטוחלו

 : חור תוערו לבה הז בג שכיהלאה

₪ 2 

 תע ! שימשה [רחת ץפח לכל זרעו ןמז רכבל
 : עוטנ רוקעל תעו תעטל תע תומל תעו תדלל
 : תונבל תעו ץורפל תע אופרל תעו גורהל תע
 ! דוקר תעו דופפ תע | קוחשל תעו תוכבל תע

 קרע | סינבא פונכ זרעו שינבא ךילשהל תע
 תרעו שקבל תרע |! קבחמ קחרל רעו קובחל
 עורקל תע | :ךילשהל תעו רומשל תע דבאל
 קרע | :רבדל תעו תושחל תע רופתל תעו
 ! שכולש תעו המחלמ תרע | אנשל זרעו בהאל

 תא יתיאר :למע אוה רשאב השועה ןורתי המ 2?
10 

 סס רד ₪0 = ₪

 600.8 אף 0

 ךיאו חכשנ לכה שכיאבה כימיה רבכשב שלועל
 17 שייחה תא יתאנשו : ליסכה שע שכחה תומי

 לכה יכ שמשה תחת השענש השעמה ילע ער יכ
 18 ילמע לכ תרא ינא יתאנשו + חור תרוערו לבה

 היהיש םשכדאל ונחינאש שמשה תחת 'רמע ינאש
 19 טלשיו לכס וא ;קדיהי שכחה עדוי ימו : ירחא

 שג שמשה תחת יתמכחשו יתלמעש ילמע "רכב
 20 לכ לע יבל תרא שאיל ינא יתובסו : לבה ;רז
 21 םשכדא שי יכ ! שמשה זרחת יתלמעש ללמעה
 אלש סכדאלו ןורשכבו תרעדבו ?דמכחב ולמעש

 ! קדבר הערו רבה הז פג וקלח וננתי וב למע
 22 אוהש ובל ןויערבו ולמע לכב םשכדאל הוה המ יכ

 23 סעכו זכיבאכמ וימי לכ יכ | שמשה תחת למע
 :אוה לבה הז כג ובל בכש אל הלילב כג ונינע

 94 ןשפנ תא הארהו התשו לכאיש זכדאב בוט ןיא

 זכיהלאה .דימ יכ ינא יתיאר הז שכג ולמעב בוט

 כ תרד תי תוס ה סי

244 ,240 ,224 ,221 ,11,125,167,181,212,218 (108 ,95 :77 :76 

 248, 253, 4. ער ןינע 166, 680 --- ןייניע 77, 150 -- ןיינע 7

 56, 05% 212, 220, 240 --- |ינ'יע 2,117, 152, 188,224 -- 5

 ףוסאל 17. 19: 30, 56; 57: 80, 99, 101,10ְק, 1089, 7 10

%,, ,*144,150,151,152,155 ;121,136 

(2% ,225,226 ,212,213,223 ,192,211 ,101 ,187,188 ,181 

,2 ,264 ,260 ,2% ,252 ,248 ,245 .244 ,242 .240 ,219 ,237 :216 
 279, 283, 284, 286, 384, 659, 680, 60. | םנכלו 30,77. | תתלו

 =ביהלאה , 107 -- םכהיהלאה 1 16
 םכג -- םבג י'כ 955 4% לבה ו תערו 4

 ז. לכל 58 210 -- לכ 147. | תעו --ו, 152,201.
 (טק.ז48 180 -- שמשה 147, קזומס 77 ; +6

 2. תעו 1%--ו.56.  תעטל תע 6. רקעץל 8%, 107,

 141, 239, 248, 270 -- רוקחל 27% -- קוס תוקעל 4.

 - 2- ברהל 1, 2 42.14,17, 18.30, 50: 56. 11:,57.82.93,107) 18

0 ,225 ,214 ,212 ,188,196 ,177,187 :170,172,171.176 

 252, 260, 270, 284, 286, 680. | אפרל ,,,,6)

86% 87 :82:93:95 :77 :57 ,56 

 212, 213, 218, 224, 219 240, 248, 252, 253, 384,680. | תע 2"

 -- תעו 95.  ץרפל 4.19: 30, 56, 82, 93, 7
 181, 188,212, 218, 225, 235, 216, 230, 244, 260 -- ץותנל 24

 תרונבל -- ₪6 ב 2.
 4. זירוכבל תע עפ 17. | תוכבל , 19: - ו 5
 דעו 14. | קחשל 4,18, 10, 107, 170,177, 4.

 -- םטפ6 דופר 4. דקר 6.

 ל. רע 1" (סוס לע 1. םכינבא \ 19,152.  םנכ 224- |

 םונב סנב זז -- סונכ םבצב [טק.ז45 31. | תע 2"-- תעא
 קבחל 14, 17, 18, 30, 56: 57: 80, )3, )4, 1002, 107, 7.

0 ,253 ,244,251 ,240 ,237 ,224 ,218 ,191 ,166,177 ,141,157 

 484.  קחהל תעו , 157.  קוחרל 14: 57,76 99,

 1077, 108,117, 118,11ס,121,152,1%3, 166 8%

,236,237 ,245 ,227 ,226 ,22% ,224 ,221 ,218 ,211 ;212 ,102 
 245, 240, 252, 250 284, 680 1. קבחמ 2.

 6. תעו :"--ו 93.  רמשל 2, 3: 4, 17, 18, 19, 30 8%
,,,, ,5 ,95.7 :94 ;82 

 227, 240, 680 ; ןתנס 3. ךלשהל 77,

 7. תע 1% 6. ערקל 107,150, 188, 11, 218, 240, 244, 8

 -- ר ₪76 ד 158. רפתל 107,191,212; קחמס 128. | תע 2"
 -- דע 1 -- תעו 199. -  תשחל 1, 218 -- ףושחל

 8. בוהאל 14,17,19: 56: 57: 77, 8, 93: 95, 101, 10,111
,196 ,172 ,170 ,167 ,164 ,155 ,121,116:151,153 

,250 :253 :245 14 ,217 ,235 ,227 ,226 ,22% ,224 ;218,221 

 384, 680 ; קוס 82 -- אבהאל 139.  אונשל 9

,252 ,217,246 ,215 ,227 ,22% ,211 ,152,155,172,178,196 

 259: 200 המחלמ -- ח ץזוממס כ 1.

 9. השעה 2, 3, 17, 18, 76, 82, 93, )5, 101, 107,

,177,178,187,188,212,2189 ,175,176 ,166,172 ,64 ,158 

,2 ,27% ,271 ,264 ,260 ,252 ,24% ,244 ,240 ,237 ,235% ,22% ,224 

 284, 286, 288 1, 400, 184, 664 -- םפדאל 77. | רשאכ 6.
 10. רא . 80. | ןייניעה 77 -- ןיניעה 117 -- [יעה 0%
 224, 227,240.  רשא ,192. | םכדאה ינבל , 212. םכדא 6

 תרנעל 5 77-

 11. לכ 12

 תכימשה

 תרעו 6

 דפס 2

 השע :%-- השעה + ותיעב

 ' 2%2, 64 == כול 4

0 

 \תרבד 188,196 -- ינא יתרבלדו 604.

 152 -- ינא 0. הז == כה

 16. ןיא (סת6 ₪ ינא 117. | ליסכה - - ןורכז ג ז07- | ןרכז
 בע 1% 107 -- םכיע 57 -- םכא 244 -- םכע ןמ 4- ןמ +

 >כלעל 82, 102,128. | רבכשכ קתומס 200. | םכיאב 2

 שכינשארה זס. | ךיאו 55 77 -- קננמס ]יאו 215. | םכמכחה 2

 ארבל 66%. = ליסב 7.
 17. ססמתו. זק 6 18 ₪ 136. - יתאנש 4 תא ,12ז1 =

 תא ינא )3.129. 147,153: 38943 קממס 05. | 'שעמה וקו
 השעמה תא 95,187. | שענש 1:8. | לבה 714.

 17,18. שמשה -- (12) -- יכג) 0-
 18. תא ינא , 93. | לכ , 76 674 -- לכב 91 -- לכה

 למע ינאש -- למעש 1%2. = ינאש =- ינא רשא 121 -- ינאמ
 ונחינאש , 167 -- ינחינאש 56. | היהש 152, 187 -- אוביש 4.

 לחהא 156, 79 -- רחא

 1. ימ 686. | עדי 107, 2401.

 היהי קתמס לכס היהי 235. | וא -= א 107 -- םפא 152. | טולשיו
 :ף6. | לבב , 89. | ולמע 1ק,וגז : 06 24%. - איתלמעש ו.

 שמשה תחת יתמכחשו , 17. | שכנו 210,384 קזנמס 0.
 20. יתבסו 4, 14, 18, 30.76. 7 6

,168,170,172,173 ,167 ,166 ,164 ,157,158 :155 ,1 + 

 102, 211, 21, 218, 240, 248, 240, 262, 260, 281, 680 -- קז!תוס

 יבלב 2", זזז -- יבילב

 םככחה -- ה 06 ק 7.

 יתכסו ףַּ -- יתבפו המכחב ולמעש םכדא שי יּכ 10ֶפ. | שייל 9
 --שא"ל 600. | לע יבל תא ,199. תא [016 לא 67. ובל 71.
 לע -- לא 18 -- תא 7. לכ 7. למע 95: יתלמעש --

 יתמבהשו יתלמעש 2, 4, 18, 93, 95, 118,147, ,9
.3200 ,275,281 ,271 ,252 ,224,245 :212,221 ,210 ,201 

 674% (סת6 172 -- יתלמע רשא 1. | שמשה -- יתמכחשו : שמשה
 שמשה תחת 17 -- אוה לבה הז םכג שמשה 2.
 כו יט 1סס.  =-ודאה 674. = המפחב ,7.

 ןרשבבו לֶק, 28 -- ןורשכלו קזנתגס
 -- למעש 18,211. | ונינתי 170 -- ונתי 2. | וקלח -- אלה 4.

 םכגו +סצ:6 4 העחו -- תוערו 121. | הבר -- חור 1.

 22. המ -- כ 212, קתותס הווה 100, 172,239 -

 ףיערבו 4. וביל 5

 21. לב , לב 1 םכיבואכמ 30, 57, 03, 117, 52

 125,136,152,160,164, 172,1ִלָב, 177,197,196,2:ז, 213%

 224, 231, 227, 210: 244, 248, 384; קזנתס 120, 1.

 סם ק.28

 תעדב 7.

 םכדאל 80. | למע אלש

 ונינע לָד, 17, 2 17 187,188, 211--

 רניינע 14.17, 19, 95,110,121,150,192, 213, 240, 603 -- רנייניע

 212, 484 --ונ [טק.6 12%. | 21, 170 -- םכגו 1.  ןבל--ו.
 19 אוה , 187 -- איה 7.

 24. ןיא -- ןיא םכראל 'חוח חמ כפל. "בוט 1% 22.  שכראל
 680 -- , 157. = לכאיש -- כ , 17.  חתשוו ז. | הארו 57. | תא
 ושפנ , 57- = ולמעב -- ולמע לבב 577. == םבגו 12%. = הז , 100 -

 וז 57:99; 680. " יתיאר ינא < 77. = ינא , 147,384.  יכ ,%-

 םכיהלא 6. אוה 4:14, 17,18. 30.77: 94.5,

 ך18,119,125,139,145,147,150,161, 152,155, 1689, 72

,8 .245 ,4 ,216 ,224 ,223 ,172,173,176,177,180,196,108 

 249: 251: 259%: 260, 271, 27%, 288, 00, 184, 6סז , 602, 603, 6.

 25. 167,.00₪. ימ,77.  לכאי--לכוי 680.  שוחי ₪6 שדחי

 152. ינממ , 187 --ונממ 147, 204, 488, 588 ; קזותוס 3 2.

 26. שםכדאל -- םכדאל אל 18,211. ינפל 2. תעדו ,\, 7-

 .החמשו , 109:680. | אטהחלו ןתנ.א 107. | .אפחלו ,0)



)0 49. 1. 

 המהבה ןמ שדאה רתומו לכל דחא חורו הז תומ
 דודא וכוקמ ילא:ךלוה לכה . + לבה לפה וכן בפ
 ימ : רפעה לא בש 'לכהו רפעה ןמ זדיה לכה 1

 חורו קדלעמל איה קרלעה שכדאה ינב חור עדוי
 יכ יתיארו : ץראל הטמל איה תדריה קדמהבה 2

 תווה !כ וישעמב שכדאה חמשי רשאמ בוט ןיא
 : וירחא היהיש המב תוארל ונאיבי ימ יכ וקלח

6 |. 

 זכישענ רשא וכיקשעה לכ תא האראו ינא יתבשו 1

 שכהל ןיאו שכיקשעה תרעמד קרנהו שמשה תחת
 ! שכחנמ שהל ןיאו חכ שכהיקשע דימו שםחנמ

 שייחה ןמ ותמ רבכש טכיתמה תרא ינא חבשו 2

 תרא םכהינשמ בוטו | : קדנדע שייח קדמה רשא 3
 ;רשעמה תא האר אל רשא היה אל ןדע רש
 ינא יתיארו ! שמשה תרחת קרשענ רשא ערה

 איה יכ קרשעמה ןורשכ 'רכ זראו למע לכ תא
 ; חור תרוערו לבה קרז כג והערמ שיא תראנק

500 4 2 600 2. 1. 

 ! וב תונעל שכדאה ינבל שכיהלא ןתנ רשא ןינעה
 זז ןתנ שכלעה תא כג ותעב הפי השע לכה זרא
 השעמה תא םשדדאה אצמי אל רשא ילבמ שכבלב
 ז2 !תערי :ףוס דעו שארמ םכיהלאה הרשע רשא

 בוט זרושעלו חומשל שכא יכ שב בוט ןיא יכ
 14 בוט הארו התשו לכאיש זכדאה לכ זכגו : וייחב
 14 לכ יכ יתעדי | : איה םכיהלא זרתמ ולמע לרכב
 ןיא וילע כלועל היהי אוה םכיהלאה השעי רשא
 וארייש השע םשכיהלאהו עורגל ןיא ונממו ףיפוהל
 1 < רבכ תויהל רשאו אוה רבכ היהש המ : וינפלמ
 16 יתיאר דועו : ףדרנ עזרא שקבי כיהלאהו ;דיה
 קכוקמו עשרה המש טפשמה םכוקמ שמשה תחת
 ז7ְ תרא יבלב ינא יתרמא :! עשרה קדמש קדצה
 - לכל תע יכ שיהלאה טפשי עשרה תראו קידצה
 18 יבלב ינא יתרמא : שש קרשעמה לכ לעו ץפח
 תוארלו םכיהלאה שכרבל שכדאה ינב תרבד רע
 10 םכדאה ינב הרקמ יכ :םכהל המה המהב םשכהש
 ןכ הז תומכ שהל דחא הרקמו המהבה הרקמו

 / בתיו + 5 6 7 10 אלת

 18. יבלב , 86 --יבילב 152. | ינב תרבד לע ,200. ת"בד 4

 ת ,164. | םכדאה -- ה ; 76,196 -- םכיהלאה 147. | םכרבל =
 ר גק.:48 1. תוארל 3,128,680. םבהש ,17ז. המה 4
 ג. נב 2,167. םכראה ז"-- ה , 674. הרקמו 1:"--ו,

 30. 56.77.95. | הרקמו המהבה , 11, 136,224 --םסת קטמ64ז. 1.

 המהב 4. דחא הרקמו , 4. הרקמו .2"-- 1 \ 2, 18, 82, 59

,1 ,173,180 ,152 ,118,125 ,100 ,107 

 דחא 17,1%. | םכהל -- םכהל קי 118 --לכל 18,173 -- םכהל לבל
 57. יהו ד תות כ ל 95,152.  ןכ 211.  תומ

 -- תומכ 1,223; קחמס 155. לכל -- לכל םבהל 4. ןיא 4

 יכ 25 6980 לבה
 20: לכה 199.1%.  ךלה 4.17, 30,107,108,119,176. | םכוקמ

 -- ק 086 ר 150. - דחא --היה דחא 199. ןמ היה 00 5

 82. | ןמ --ןמ לא ףפ5. | לכהו -
 21 ובו יז 80.03; 95,99.107,1ו1, 1572

 166,177,180, 187,188,196,18%, 190,201, ,, 
 284, 660, 674: קעומגס 151 ; תטמס 157 -- כא 2) 158 -- מ יב

 227 --- בכ םטמס 181. | עדי 107, 244, + נב 95- הלועה

16% %8,,,,,,, 0" 56 ,14 

 167, 181,187, 224, 245, 248, 262, 264,4. איה ז*-- אוה

 177,187 : קמתמס 151. | חורו -- חורו רתומו 57. | המהב 4.

 תדרויה איה < 153.  תדרויה 2, 17.56.

1572 7% ,121,136,150,151,152 ,118 ,110,117 

 212: 224, 226, 235, 245, 22, 2%, 250,260 860; קזנזוס

 128 ; !סז6 0 איה 2"-- אוה

 22. ינא יתיארו 147 -- תוארו קתעמס 110. | *כ , 18. = ןיא ,

 יכ וקלח אוה ,211.  ונאבי 57,252. המב --ימב 30 --המכ 80 -
 סוס מב 22. | 2 הוה 525 12 ירתלב

 :. יתבש 7. ינאו 199- אראו 14. תרא , 4

 םםיקשעה 1%-- םכיקושעה 2, 14: 30, 56, 57, 80, 93, 95, 107, 7,
,260 ,2%3 ,24% ,244 ,224 ,158 ,187 ,172 ,158 ,12 ,121 

 384 601, 602, 658, 693 ; קתותוס 82,139 ; (0116 12% -- םכיקופעה
 221. | םביקשעה = - - - - רשא , 4. שמשה - - רשא , 74.

 םכישענ רשא -- םבישענש ף3, 177, 210, 252 -- !שענש 1

 םבישענ -- םכי \ 82 -- ושענ 107,111. | שמשה -- ץראה 167 -

 םכימשה 178. | הנהואא 3. | םביקשעה 2%"-- םביקושעה 4
,188,212 ,172 ,166 ,20.93:95:107,117,118,12%,152,155 

 253, 259, 260, 1001, 184, 601, 602 4. ןיאו 1*--ו, 98

 --ןיא רשא 4. | םכחנמ :"-- םכהנמ שכוקמ 118. דימ 1.
 םכהיקשוע 82, 121,152, 224, 235, 24% -- םכה'קסע 80. | ןיאו 2*

 = םכחנמ - - - - דימו , 64.

 2. םביתמנה קנומס םכייחה גֶלְק-  רבכש --כ , 77. ותמ ,(7
 -- 28 181 --ותמ תתמ גָפְפ. | המה , 99 -- כה 0%

 680 ; קתוגס )5.  םכייה ,199,223.  הנידע 102,260 ; קזנס 1.
 3- תא זי יד4, 10.95.121: 187 הל 2- 172 ערה וול
 -- הזה ערה זז. השענ רשא -- השענש - שמשה

 -- משה 7.

 4. תיארו 680. | ינא ,77,107.  ילמע 6סָּג -- למעה 2
 לכ 1%2,"2.  ןורשכ , 167 -- ןורשכ השעמ 17.  אוה 4

 81, 107,113, 70 והערמ -- והער תאמ 1.

 ףיפוהל -- ףיסוהל םכיהלא

 שאי ב כ = בג 6 | םכהו 1 לקס 10 בלע
,1011 9 ,80 :77 :57 :19 ,18 ,14 ,3 2 

42 ,240 ,239 :23% ,226 ,211 ,196 ,12 
 253, 259, 260 ; קתומס 82,05,128,1ָנְפ. | ןתנ -- ןתנ רשא

 =בבבלב 18 -- םבבילב 1%2 -- ובלב קנס 199 -- םכ ,1.
 אל , 1,1גו,158,18%.  אצמי 196.5 ושעמה 18.  השע רשא ,
 27%.  השע 2%-- השעי 199. | םםיהלאה -- םכיהלאה שארה 95-

 דע 6-
 12. 00. , 4 תעדי 93. - בוט 1%-- בוט םכב 4-1.
 14 שכב , 200, 244 -- בב הז םכג 149 -- םבדאב 9

 -- קת. 4 המשל 20 39 4. 14 19, 40. 21: 0,700

 ףָב, ןס1,10ְק,100,זזו,1ז7, , 102
 176, 187. 2 218, 224, 240, 245, 2%2,2%3 -- םבב חמשל 77.

 ז-רושעל 147. חב 7.
 11. 00תו. 160. | םכג 18.147,201,680 4 תטתס 202 --קםכגא

 176.  םכדאה -- םכלועה 18. | לכאיש -- כ ,1ְד. | התשו
 בוט , 175--בוטב 3. ולמע לכב -- ולמ עב 3

 218. - לכב , 82 -- לכל זֶד. | למע 118 -- לכ ולמע +
 שביהלאה 147,213 -- םכיהלא וה 118. - אוה 4, 17,18, 30 6
 80,ף1.95,100,117,118,ז79,ז25. 17, ,,,,77

,271 ,250 ,253 ,245 ,244 ,223 ,212,211 ,201 ,200 ,188,106 

 284, 680 ; קנוגסס 0.

 14. תעדי 1. יכ -- אל יכ 7.

 השעי --' , 80,153 -- השעי יאה 5.
 107: שכלעל 141,151,211,245, 4.

 24% -- % ףיסוהל 128. | ונממ 151. | ןיא 27-- אל 167.  ערגל
 2, 4, 14: 10, 31: 70, 89.93, 102, 107, זז, זס, 130,141

 161,157,166,168,172, דב,1755,178,181,101,102,213, 0

7 ,7 270 ,260,264 ,250 ,248 ,244 ,242 :239 ,241 
 קזותס 128 -- ערגי 107.  ביהלאה 18: ,  ראריש "זמ ו

 20, 11, 50: 57, 76: 77: 80,83, 93: 95, 100,108, 100,110, זוגו
 זגל,11ס,121, 30, 116,141,150,101,152,158, 164,167,

(01 ,10,200 ,196,108 ,102 ,187,188 ,173,176,178,180,1856 

,242,244 ,216 ,211 ,220 ,224 ,218 ,214 ,212 ,211 ,210 ,202 
 240, 253, 270, 277, 001, 384.65. | וינפלזכ טק.2ג. 15% --מ 1.

 ז 6, היהיש 7. אוה , 4. תיהל 6. היה , 5-
 שביהלאהו -- רשאו 19 -- םכיהלאה 674 -- םכיחלאו 157. | שקבי
 -- שקבי השע 3. | תא \ 30, 157,212, 218,384. | ףדרנה 14

 -- ףדרנ ךרנ זו.
 16. דוע 18,לֶד. | יתיאר --ית , 19. | שמשה -- םבימשה 4

 תכוקמ -- שב קנגתס ₪ 118.  טפשמ 76. עשרה --יתרמא עשרה

 םכוקמו קדצצה תא ינא יבלב 107.  םכקמו 283. = קירצח 4
 -- טפשמה המש 1.

 רשא לכ -- רשאכ 4.
 היהי -- יל היחי 226 -- הוהי

 17. יתרמאו 57 -- 'תרמא או 260 --'. 118,100. - ינא ,6.
 יבלב , לגו ---יּבילב 182. = קילצה תא \ 29. .קדצה לק. תראו
 עשרה ,168. | תאו--ו 19,221 -- כרה תאו זוג. | טופשי 0

 םכיהלאה , וז --  םכיהלאה תרא
 145. | תע .2וז -- שא 95 -- 6 תוע 4. | ץפח -- תחת ץפח

 8. לכ לעו ,152.  לעו --ו \ 18, 80, 147, 197. 6%
 כש ,111-=- בשו :םםסש 4

 17,18. יבלב -- (15) -- תא ,4

57, 102, 162, 1897 4 



 0? זצו 3

 ןויערו לבה הז םג יכ וב וחמשי אל םכינורחאה
 שפיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רמש :חור 7

 זכיעדוי סכניא יכ חבז םכיליפסכה תתמ עמשל בורקו
 ! ער זרושעל

| 

 רבד איצוהל רהמ' לא ךבלו ךיפ לע להבת לא
 לע קדתאו םכימשב שכיהלאה יכ שכיהלאה ינפל
 עכולחה אב יכ : םכיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע ץראה

 רדת רשאכ :כירבד ברב ליפכ לוקו ןינע ברב 3

 ץפח ןיא יכ ומלשל רחאת 'לא םכ'יהלאל רדנ
 אל רשא בוט !םכלש רדת רשא תא םכיל'סכב 4

 ךיפ תא ןתה לא : שלשת אלו רודתשמ רדת 5
 יכ ךאלמה ינפל רמאת 'כאו ךרשב זרא איטחל

 יכבחו ךלוק לע שכיהלאה ףצקי המל איה הגגש

 שכילבהו זרומלח ברב יכ + ךידי קרשעמ זרא 6

 קשע עכא !ארי שכיהלאה תא יכ הברה םכירבדו 7

 5 6 די 19 א

6 64 ,1289 ,18,110: 7 

 177,178, 187,19ז,192,196,211, 2 212: 215, 215; % 27%

 240, 244, 248, 249, 259, 200, 364, 680 -- םכינורחאל קתוזחס 4 --
 םכינרחאל 80. = וחמשי -- ורמשי 167. וב ;96. יב ,%6

 147, 7ְ155,166,1, 188,109 הז ,.14 -- הז לבה 4.
 ןויערו -- תוערו 95, 107, 117, 150, 223,239 -- הערו 7. חור , :

 95% -- הבה

 17. רומש 108,119, 152,178,187, 214, 224, 680 ; קנס 5

 ךלגר 1, 2,14, 17, 18, 30 57: 76, 77, 80, 82, 5, 99: 107, 8
",+ 0 1 

,201 ,198 6 ,,,,, ,176,177 ,170 ,168 ,158,166 

 202, 211,212, 21נ, 218, 224, 226,227, 244, 24%, 252, 250, 6

 271 8, 184, 659 " ריתי, 666, 674, 680, 6ָסָנ- 4 .רשאב |00

 691. | %%אא תיב 17. | םביהלאה 201. | ברקו 6 1

 176, 218,245, 270, 284. - עומשל 4.17, 56, 09,108 11
,281 :254 3 ,237 ,226 ,224 ,212 ,211 ,173 ,166 ,164 ,152 

 תתמ , 99 -- תחתמ 17. = םביליסב 147 -- םב , 118 --- םבילסכה
 680. | חבז --ב קזומתס כ 245. | םכניא , 218. | םביעדי 8 17

 117,118,125,158,240 283. | תושעל 71.

 1. לא :% קזנתס לע 54. להבת -- להכת 14 לע -- תא

 772 80 ;: תטתס 4. ךבלו ו ךבילו 124 לא 2% 151--

 אל 147.  רהמו וסֶד. | איצוהל --א ,118. | ינפלמ 17, קנווס 1%

 םכיהלאה יכ ,14-  םביהלאה 2%--םביהלא 147. התאו --התאו לעו .

 והי 18. ךרבד 1פֶפ 264 -- קץמס םכירבד 76. | םכיטעומ 7

 2. אב -- אאאב 4.  םכלהה 77: 187,284 -- ןולחה 8.

 ברב :*--בורב 14: 57, 95: 99. 199 6 1 72
 252: 693. ]ייניע 77 -- "נע 2 227, 240 -- ןיניע

 :7. | ליסב -- םביליפב 18 -- אאליפכ 76. | ברב 2*-- בורב ל

2 ,252 ,176,212 ,170 ,95:.99.109,117.118,151,167 :57:77 
-,270 

 3. רשאב 30,109. רדת 1%*--רודת 14,195 1 5

 152,109,121,12%, 213, 218, 674, 603 ; קזווגס %) 139--הת

 רדת 107. | םביהלאל -- םכיהלאל הוהיל 4, 128 -- לאל 8

 לא < אל 7, 93, 196, 201, 212, 227 ; ןענמוס 2 יכ פצ

 ז4 -- רשאכ יכ 168. ץפח , 93. | םכילסכב 244. | תא רשא ט

 150. תא .152. | רדת 27-- רודת 14, 56, 99,121, 21 200

 674, 63 ; קזנגס 1.

 4. אל ,גוז. | רודת 98 ספ -- רודת 2,17, 6 95: 99. זז

 125%, 152, 170,172, 17%, 188, 213, 218, 2%2, 260 קזותסס

 139.  רדתשמ 1, 17, 18, 50, ד, ,,,%8 1%

 157,158, 166,167, 173, 192,176,177,18%, 196, 212, 2ו%) 2242

.4 ,260 ,262 :246 :239 

 5. תרא ו" עומס ךא 136. ךיפ --ך, זו.
 240 -- איטחהל 152,227, 680. ךירשב גס.

 קונתגס 180 ; תטמס 141.  ךאלמה -- א , 117. | ףוצקי 8 9

253 (, ,226 ,224 ,21 ,212 ,211 ,177 ,167 :152 ,150 :99 :57 

 קזומס 128. | ךלוק לע , 282 -- ךלוקל 170. לע -- תא 1

 ךלק 56,1סָל,111,ּנְק,250, 260 ג קזותס 139 -- ךילוק 7.
 תרא 37.95. | ישעמ 4, 8, 100, 72, , .ךדי 14

,24% 0 ,167 ,158 ,111,126 ,80 

 6. בםורב 4,17: 19: 57:95: 99.117,ז%9ל. 1%,קזמ) 224 4

 מ

 אשחל 8
 םש

 יו 76 77 5

7 3 

₪) 6] 

 : בוט : ורשב תרא לכאו וידי עזרא קבח ריפכה
 : חור תוערו למע םכינפח אלממ זרחנ ףכ אלמ
 : דחא שי : שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו
 ולמע לכל ץק ןיאו ול ןיא חאו ןב םג ינש ןיאו
 רסחמו למע ינא ימלו רשע עבשת אל וויניע סכג
 : הווה ער ןינעו לבה הז כג זרבוטמ ישפנ תא
 9 רכש שהל שי רשא דחאה ןמ םשכינשה שיבוט
 זס זרא םכיקי דחאה ולפי םשכא יכ : שלמעב בוט
 זנ שםג :ומיקהל ינש ןיאו לפיש דחאה וליאו ורבח
 ! פחי ךיא דחאלו שכהל שכחו שכינש ובכשי כא
 ז2 טוחהו ודגנ ודמעי שינשה דחאה ופקתי סאו
 13 ןכסמ ךלי בוט :!קתני קדרהמב צל שלשמה

 ! דוע רהזהל עדי אל רשא ליפכו ןקז ךלממ שכחו
 14 ותוכלמב שג יכ ךלמל אצי שםירופה זריבמ יכ

 1% זפיכלהמה פייחה לכ זרא יתיאר : שר דלונ
 : ויתחת דמעי רשא ינשה דליה שפע שמשה תחת
 16 זכג םהינפל היה רשא לכל שכעה לכל ץק ןיא

 ץ ב 1

 הז 7. חור - שפנ 7:
 5. 0. ; 14, 4 קבוה 18. 56: 57: 93: 95: 99: 102,

 12%, 188, 213; 244, 253, 250, 260, 264, 271 4 -- , 14. | תא אא

 18,76. | וודי 136.  לכאו , 14,167 -- לכואו 57.95,
 100,125, 213: 244, 252, 253,264. | תררא 111,147,"2 -- תאב

 76 -- תאו 7- תושב תא | י

 6. 00. 14,152.  אולמ 4

 172,226. | םםינפה 161 תוגזפ. 7.

 7- לבה 107

 תחנ -- שחנ 136. | אולממ
 תוערו -- תוערו ימע 4.

 8. ןיאו :"--' \ 270. | ן'או - - - - - ינש , ז7- | יניש זס

 680,24%. | םבג 1:"-- םבגו 2,76.  ןב -- ןכ 80. | .ןיא --ןיאא
 246. - ץק 006 ץיק 57. | לכל ,זסְק. | וינע 121 --וניע 42

7 ,100 ,108 ,107 ,99 :95 :93 :80 ,82 ,80 ,77 ,56 .30 :17,18,19 

180 ,173,175,176 ,166,172 ,151 ,147,150 ,126,116 ,118 

,252 ,244 ,210 ,21% ,228 ,226 ,220 ,218 ,211 ,201 ,200 ,199 

 259, 271 3, 384, 651, 62, 659 'ק, 66%, 680, 1. רשוע 12

 6 -- רשעא 1.  ימלו --ו , 196 -- אלו 18. | ינא --ינא ןיא 7.
 ימלו ינא ₪ 80. | למע ,10ְק. | ישפנ --' 77 -- ושפנ

 הז ,זוז. לבה ,226. | ןייניעו לק, 224 -- ןיניעו 17 -- ןיינעו 5
 95,191, 212,227 --) 107 -- ןינעו אוד 4 אוה . 384.

 9. םכיבש 18 -- םכ . 95 -- זמ םכיבוש 109. | שי -- ןיא שי 1.

 םבהל -- ה טק.145 4. | םבלעמב < 136 -- םכ ,1.
 10. לפי 18 --ולופי 213, 28 -- לופי 680. דחאה 1"--ה 1.
 תא םכיקי 55 95. | םכוקי ז7- | וריבח 4, 17: 57:77: 89 5

0 ,221 ,188,106 ,187 ,7ֶ152,176,17 ,118,150 ,117 ,100 ,108 

 227,236, 244, 245, 2. ולאו ז,17, 80,121, 126,198, 1

 215 -- ול יאו 0, 107, 108, זז1) 141, 1%1, 177, 178,180, 1,

.2 ,664 :60 ,602 ,602 ,601 ,600 ,288 ,28 ,264 ,252 ,240 ,200 

 לופיש 3, 19: 11, 0 57: 67: 82: 83, 93: ָ,ָ,,, 04

4% ,170,176 ,168 ,166 ,155,107 ,152 ,141,144 ,117,121 

241,257 ,220 :227 9% ,211,214 ,212 ,211 ,210 ,102,196 

 259: 270, 284, 1'100, 650 ; קננמס ןיאו -- ו . 147.  יניש

 100,152, 191,102, 218,224, ומקהל 77.

 11. כג 152 -- םבגו 17,76.  םכא , 56 -- םבאו 4:
 םכח 674. - דחאלו --ו ; 80.  ךיא קוס ןיא 7.

 12. םםאו -- זל,18, לד 111,188, 0. דחאה , 4.

 םבינשהו 198. | ודמעי , 95. | שוחה 674. | שלושמה 10, 77, 0
,240,251 ,224 ,152,153 ,95,108,117,116 ;82,931 

 14. אל --ול 146. | ךהדזוהל 0.

 14. יכ 558 2.  םכירופאה 17.76:91,117, 227,184%,22% 6

 99,128 -- םכירסאה 107 -- ירופאה 152 -- םירופה סאה 50 --

 (סעו6 םכיריפה 4 -- םכירופא 674. = ךולמל 3, 83: 95. 1,

2 ,248 ,246 ,240 ,212,224 ,188,102 ,173 ,152 ,121,12%,152 

 680. | יכ 27152--רשא 188.  םכ1,166.  ותבכלמב 99
 125,167, 240 -- תוכלמב 50,199. = דלנ 77 -- קוס ךלמ 0.
 15. יתיארו 125, 2. זירא : םכייחה ; 674 -- קז!ומס

 םכימיה 95. םכיכלהתמה 76 -- םכ , 118. | ינישה 80,136 --

 ה ,202. | דמעי רשא -- דמעיש 252. | רשא , 99. - דומעי
 152 ; קתותוס 141 -- היהי 7. ג

 16. ץיק 57 -- ,2 לכל 2% 77, 959, 102, 212, 4.

 םכג 1"--םכגו 4,18,30,76, 116, 147, 153, 190, 384. םכינורחאה
 == בו (107 --) \ 22 14 19, 19 6; 76, 77: 82; 93: 94,
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 שמשה תחת למעיש ולמע לכב ;רבוט זרוארלו
 תווה יכ םשכיהלאה ול ןתנ רשא ויה ימי רפסמ

 זכיהלאה ול ןתנ רשא שכדאה לכ שג +: וקלח 8
 תא תראשלו ונממ לכאל וטילשהו סכיסכנו רשע

 יכ :איה םיהלא תתמ הז ולמעב חמשלו וקלח זס

 הנעמ סכיהלאה יכ וייח ימי תא רכז הברה אל
 : ובל תחמשב

6-8. 

 לע איה הברו שמשה תחת יתיאר רשא הער שי

 םכיסכנו רשע שכיהלאה ול ןתי רשא שיא :םשכדאה 2

 אלו הואתי רשא לכמ ושפנל רסח ונניאו דובכו

 ונלכאי ירכנ שיא יב ונממ לכאל שכיהלאה ונטילשי

 קראמ שיא דיל" שא ! אוה ער ילחו לבה הז 2
 ושפנו וינש ימ' ויהיש ברו קדיח' רובר םכינשו

 ול התיה אל הרובק שכגו הבוטה ןמ עבשת אל

 תם יס יי

 16. םכג 80,147,188 ;; תטתס 4. הז =-- וז 11 7,

 100,172. הערה 0. הלח 711 7

 244, 248, 252, 25, 281 -- הלח וח 260. | רמע לכ -- זרמעלב

 601 תגזָפ. -לכ--כ ₪ק7.148 1.  תמע 4117:-- תמוע 0 4

 240, 245, 384 -- קנמס תמעל 151. | אבש 0:6 אינש זז.

 המו --ו , 166.  ץרתי 284- ל ,4% לומעיש 2, 579
 82,999, 111, 152, 157,176, 212,226 --י 4

 16. םבגו 244 -- םכג וכ 1-- כ 166 -- 21% 680. וימי -
 רמאי 167. = לכאי , 94, 151,180, 601 -- לכאי ךלי 588, 612 -- ךל*
 1 80 תג+8ַ. 418, 501, 512,618-- כא (טק.14[. 326-- [טק.ז4 4
 ברה 157.  וילח 168, 384 -- וילוחו 152. | ףצקו -- ףצקו ףסכו

 109 -- סעב) 2:

 17. רשא \ 245. | ינא \ 2, 177 -- ]א 152,2%2. | בוט 6%
 לכאל 2: 4, 14, 18, 10, 50, 56, 77, 80, 82, 3. 95, ,

 ז17,118,110,121,128,136,158,164,167,170,172, 72

9 :227 4 :223 ,218 ,212,211 ,106,211 ,188,101 ,187 .178 

 239: 240: 245, 252; 260, 275, 184, 680 -- לוכ אל 387. | תתשלו

 4,17: 77, 80 248, 184. | תוארל :ף1. | לומעש 2

 136, 152: 252, - ןח 1, 2,17, 19: 30: 56: 57: 76.77:
1% 2,,,,,,,, ,109 ,108 ,95:99 

, 2123 ,210 ,196 ,197 ,177 :172,171 ,166 ,164 

 220, 227, 228, 244: 245: 252, 25, 384, 601 , 602, 602, 601 : קז!מס
 80,128,151 : 06 107,11,188 -- יכ וייח 4 רשא 3%7--

 רשאא 31.  ןתנ, 680. ול, 10,202. . כהלא 77. אואה
 וקלח -- שמשה תחת 145,180.  אוה ,151 -- איה 184.  וקלח
 04. 17,18. םכיהלאה - - (8) -- יכ ,,4
 18. םכגו 17, 50, 03:95, 118,119"; ָ,,,7

 202, 224, 210, 2%2, 184: תטתס 201 --םכנ שיא 196.  --רשא

 םכיהלאה , 147. | רשא , 146. | םביהלאה , 180 -- םכיהלא 4
 רשוע 7ל,וגו, 224. --השע קזגתס 24%. | םכיסכנו---דובכו שביסכנו

 150, 212, 250, 184 -- תוגזק. 400. דובכו 248 -- יכ טק.( 74

 ופילשיהו 152 -- טילשהו 200 --' , 694. = לכאל , 147 -= לוכאל 7,
 57,152.  תאשלו -- תתלו 152. | תא , 218,245. | וקלח ,+

 חומשלו 3, 14, 99.136, 152, 196, 252, 253, 184 -- עמשלו 71.
 ולמעב --ולמע לכב 77,218,24%. | הז , 77,119, 218 -- וז

 99: 226 ; קנ1תס 128 --- [טק.זג- 4. םכיהלא 98 57 -- םביהלאה

 2,152,211.  אוה 4,17,18,80,93,95,117, 4%

5 ,212,211 ,202 ,188 ,187 ,170 ,166 ,150,151 :147 

 248, 262,384: קזומס 100,158 ; תטמס 1.

 19. רובזי 14, 77: 99, 125: 136,152, 213, 224, 211,201, 959 :

 קזנתס 1. תא , 6 יכ 2"-- תא .

 1. הער -- הלוח הער 2, 4,117, 116,188,12%, 20ז תהזק. זז,
 224 1378. 384, 666, 680 ; קנגתס 237 -- הלח הער 18. רשא

,107 ,0600 152 ,148 ,128 ,126 ,118 ,117 ,101 ,50 :17 :4 :2 

 199, 201, 202, 212, 218, 224, 237, 248, 184 -- הלוח 2405.

 הברו -- הערו 4 אוה 18,187, 248 ;: קתנתמס

 םכדא 14

 2. ןתי -- ןתנ 201. | ול ,167,זְפְפ- רשוע ז%2, 224 -- רשוע
 דובבו ז זז דובכו , ונניאו , 145 --' , 125 -- וניניאו 9

 167 -- ונניא )6. | רפח ., 76,680. | לכמו : -- לכמ יכ 4.
 הבאתי :סָק. אלו--ו,76. | ונטלשי ֶק, 90,95,ז, 9

 <-רנ,15ז:. - לוכאל 57,152,167,237,253- -ונממ 57.
 ירכנ , 680. | ונילכאי גו. הז - הז םכג 1,197,199 2

300 4 4 0 

 המתת לא הנידמב הארת קדצו טפשמ לזגו שר
 שכיהבגו רמש קדבג ללעמ קדבג יכ ץפחה לרע
 8 קודשל ךלמ צה ילכב ץרא ןורתיו + םכהילע
 9 ןומהב בהא ימו ףסכ עבשי אל ףסכ בהא : דבענ
 זס ובר הבוטה תוברב ! לבה הז כג האובת אל
 : ויניע תיאר שכא יכ הילעבל ןורשכ המו הילכוא
 1ז ללכאי הברה שכאו טעמ שא דבעה תנש הקותמ
 ז2 הער שי : ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו
 וילעבל רומש רשע שמשה רחת יתיאר ;דלוח
 14 דילוהו ער ןינעב צוהה רשעה דבאו |! ותערל
 14 ומא ןטבמ צצ' רשאכ |! קדמואמ ודיב ןיאו ןב
 ולמעב אשי אל המואמו אבשכ תכלל בושי םכורע
 1% אבש תמע לכ הלוח הער הז םכגו : ודיב ךליש
 16 לכ כג : חורל למעיש ול ןורתי קדמו ךלי ןכ
 17 הנה : ףצקו וילחו הברה סעכו לכאי ךשחב וימי

 תותשלו ילוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא

 ץ 4 ₪ 1

 270. רמלה 80 107,157,167, 170,196, 259 -- תומולח 17,
7,,,,,,,,,,ָ, 95 :57 :56 ,30 ,18 

 223, 224, 237: 244: 253, 271,275, 283,384: קעותס 2
 תמולח 102,158 -- תומלחה 77. | םבילבהו , 199 -- םבילבחהו 1
 קזותס 89 --) , 674.  םבירבד 107. יכ 2%, 77,180, | םבילאה

 17. ארי ,6-
 7. קשוע 77,153. שר ,2זז. לזו ₪6 לדגו 284.  טפשמו
 17: 77,980, 147,152: 199: 224, 384. | קדצו ,226. | הארית ל
 -- (06 היהת 201. | הנידמב ,180--ה, 118. | לא -- לאו 2
 המתתת 57. | לע ;77. הבג :"-- הובג 2,17,18.10 7
29 ,212 ,188 ,172 ,167 7 117 ,99 ,5( ,80 :7 .76 

 216, 244: 245, 252: 250: 271 4; 384. | הבג לעמ , 50, 2.
 לעמ =-- מ 9%, 170 -- לעמ לע 244. | הבג 2%-- הובג 2,141,
2 ,1889 ,13 ,172 ,167 :157 :152 :117,119 :99 :95 :80 ,76.77 

 213, 216: 244 245% 249: 252, 271 4. 281, רמוש 2: 73
 93: 95: 99: 117:128, 153, 173:224,244.253. | םביהובגנו 2

14 .216 196 ,167 ,164 ,152 :117 95% :93 :57 :56 ,30 

 8. ןורתי 18 -- ןרתיו 223, 1 לבב -- לבב 86 -- לבל 12:

 אוה 1,14.77:93:99:111,121,147,166,102) 201 זוגזק. 213,700

 271 4, 651,659'ק : קמתמגס 128,130 245. | דבענ -- דבעב 7.

 ף. בהא ימו 05 84. | ימו \ 18, 77, 152 -- 3 \ 224 -- וא

 בהא 2%-- בהוא 17,77:125: 153,260. קנווס גָגְפ. האבת 3
 -- ₪16 האובב 158. לבה הז םכנ ,145. הז -- אוה 8.
 10. זרברב ף% -- תוברכ 167, קוגמס 107. | הבטקה 4
 הילכוא ובר -- הילכואו בר 152. = הילכא 1, 2, 17, 18, 10, 30 6,

100,111,117 ,108 74 .101 ,95 :93 ,82 ,80 ,76 ,57 

6 ,, ,187 ,185 .178 :177 ,176 ,173 ,172 ,16,166 

,4 ,284 ,270 ,27% ,271 ,260 ,250 ,252 ,240 ,224 ,218 ,211,212 
 680,693. | ןרשכ 283 -- ןורתי 201. | םכא יכ, 200. | םכא
 זלס. תיאר --' \ 147 -- תואר 1, 2, 18, 10.30, 57, 76 77: 5%

 פפ, 107,108, 1וז,117,118, 121,126, 128,152, 753,166, 7

229 ,7 ,227,236 ,226 ,224 ,213 ,212 ,210 ,190 ,102 ,187 ,181 

 240, 263, 259, 600, 659, 6643 קזנזמס 80, 72

 199, 201, 4 284, 674, 680, 603 ; 06 17 ; תטעש6 235 : %106-

 (שעת 66. ויניע . 99 -- וינע 57, 80, 152 -- אויניע 4 < ו , 6.

 ז1:. דבועה 41, ,,,[|,, 70

 164,170,178, 210, 212, 213,224, 24%, 252, 2%3, 2%0.  םבא--

 םכאו 244. | םכאו --ו \ 4,18, 3077, 80,93.95,107,זוו,ונקו
2 ,218 ,212 ,211 ,19 ,106 ,187,188 ,177,180 ,152 ,151 ,145 

 245: 384, 666, 680 ; תטתס 181,201. | רישעל --י, 187. | וניניא

 וף1,167 -- ונינא 227 --רנ'א 214. ול , 218, 246 -- יל 174

 ןושיל -- ' \ 77, 197 -- | , 1, 170,196, 224, 216, 244: 355% 3%4--
 ןושיאל 7.

 12. שי--שייכ 56.  הלח 18,766, ,,,6%
 244- *תיאר 2. רשוע 77,95* 03 72 2150 2242

 244,248. | רמש 18,1%1,196, 384 -- רומש 674. | וילעבל ₪

 %7 -- לעב 223. - ותערלאא 6.
 13. רשועה 81,111,110,152,173,244. | אוה 211 --טנ060ת

 איהה 6. ןינעב 17, 77, 80,117, 136, 188, 224 -- ןיינעב 1%

 9%,זזז,ז%1,152,166, 212, 213, 240 -- ןינעכ . עה 4

 דלוהו לד. | ןיאו -- אש 56. | ודיב המואמ < 4.
 14. המאמ לד. אשי 4.  למעב 151. | ךליש 9
 1סֶק,זו7,119,11ס,121,150,158, 172,176)170)166, 213, 2

 248, 38%4-- ךילוש 18, | = ודיב ,0
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 ! ודלוה שוימ רומה שכויו בוט ןמשמ שכש בומ
 התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט 2

 ! ובל לא ןתי יחהו שכדאה לכ ףוס אוה רשאב

 בל ! בל בטיי םכינפ ערב יכ קוחשמ סעכ בוט
 : החמש תיבב זכיליסכ בלו רבא תיבב םימכח

 : סכיליסכ ריש עמש שיאמ שככח תרעג עמשל בומ 5
 עכג ליפכה קחש ןכ ריפה תחת וכיריסה לוקכ יכ 6
 בל תא דבאיו םשפנח ללוהי קשעה יכ !לבה הז 7
8 

9 

0 

2 

 ךרא בוט ותישארמ רבד תירחא בוט ! קדנתמ

 יפו סועבל ךחורב להבת לא + הוה יהכנטיחוה
 היה המ רמאת לא : חוני פיליסכ קיחב סעב :

 תצל וכ קדלאמ שכיבוט ויה .שינשארה םשכימיהש
 הלחנ שע המכח הבוט : הז לע תלאש המכחמ ג:

 ףסכה לצב המכחה לצב יכ ! שמשח יארל רתיו 2
 תא האר :הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו 3

5060 6 

 4 ךשחבו אב לבהב יכ : לפנה ונממ בוט יתרמא
 5 קדאר אל שמש םשג :קרסכ) ומש ךשחבו ךלי

 6 זכינש ףלא היח ולאו : הזמ הזל תחנ עדי אלו

 דחא שוקמ לא אלה קדאר אל קרבוטו כימעפ
 7 שפנה זכגו והיפל שכדאה למע לכ :ךלוה לכה
 8 המ ליסכה ןמ שכחל רתוי המ יכ ! אלמת אל

 9 םכיניע הארמ בוט : שכייחה דגנ ךלהל עדוי ינעל
 צס היהש המ ! חור תוערו לבה הז םשכג שפנ ךלהמ

 לכוי אלו טבדא אוה רשא עדונו ומש ארקנ רבכ
 זז הברה שירבד שי יכ : ונממ ףיקתהש זכע ןידל

 ַז2 המ עדוי ימ יכ :שכדאל רתו'י המ לבה םכיברמ

 וכשעיו ולבה ייח ימי רפסמ שייחב םשכדאל בוט
 תהת וירחא היהי המ םכדאל דיג ימ רשא לצכ
 ! שמשה

 צ 2 תא עי 0 א 3

 זרכל ;6,180. לא ,76. | לבאה 4.
 התשמה 30, 77,880, 111,155,167 , 8

 2. הבופ

 תיב 25, 5.

 -- יחהו התשמ 152 -- החמש 107.  רשאכ 80 ףוס--ו ,

 לכ 2 -- קז1ממס לכל 1. יחו 4. וביל 2.
 3. בוס -- ם קוגתסס כ 118. | שעכ קננתס 4. קוחשמ ,7

 -- ו 18, 77, 80, 83, 164, 170, 196, 210, 212, 224, 216, 0) 249

 25 עוהב דפ גל למ לכ 1362

 1 וכד 2 210 22 20 0 קנס זס בטי 4.

 4. בל , 197 -- בלו 20. | תריבב ג%-- תריצב דלב 4.
 ב = לבא 17. תחמש -- התשמ 20 71

 5. עמשל -- עמשל סעב גס -- עומשל
 223, 224, 250,260 484. תרעג ,זנ8. עמוש 4,18.77,95,90)
,245,203,260 ,224 ,213 ,167,173 ,152 ,121,150 ,117,119 10 

 200. םבילסכ 244 -- םבליסכ 4

 6. םםיריסה לוקכ , 4 לוקב 80, קזגמס 6) 158.24%--כ.

 167 -- לובב קזמהס 117.  םביריסה -- םכי \ 24% -- םביריפא 4.

 ריפה -- רישה 173. | קוחש 1, 2, 2, 14, 17, 18, 10 0 6 6%

0 (%, ,107,108 ,101,102 9% :95 :94 50 :77 7% 

87 06,167 ,155,158 ,152 ,125,136 

299 ,231,237 ,225,226 ,224 ,221 ,21 ,212 ,211 ,106 ,102 ,188 

 240. 245: 240, 252; 251,259; 270, 3843 קוגתס 141. | םכגו 4

9 ,100,117 ,107 ,101 ,100 :99 :93 ;50 ,31 ,18 

 144 145,150, 152, 155, 181,157,166,168,17%, 185,187, זס

 192, 196, 200, 201, 210, 211, 2וג, 218, 226,227,216,22%, 6

680 ,+66 ,1 184,663 ,200"1 ,2881 ,27% ,204 ,260 :259 :249 242 
 קזותס 1.

 7. קשועה 4,זוקנ 119, 150,152, 153. 177:211,224, 244,

 680. | ללהי 18,118,11, 2גְק, 240 -- ללוהו 56.  םככח 1.
 1-רא ,\ 152,101, 212, 52. בל 1

 8. בוט -- בופ 107. | בוט - - תירחא \ 95. = תרוירחא קזותנס

 14 ותשארמ 77. חור 1%-- םכיפא 107,129, 1.

 החור הבגמ , 7. הובגנמ 211 -- רובגמ 1.

 9. לאו 152,170. | ךחורב קנגמוס ךחבב 4.
 94, 121,157:158,178: 237: 244, 245.  םעכ -- עב סעב 107 --

 =ביליפכ קוגזמס גס -- םכעב קגגס 24%. | קחב גס, גס -- קוחב

 152 -- 7 קנס כק 4 םביליפבה 384 - םכי \ 77, 218 ---

 שביליפכ םביעשר 6.
 10. היה \ 253 -- היהש 14,147: 384. | םכימהיש ₪ 150--ה

 165- םכינושארה 30, 56: 57: 67: 93: 95: 109, 119, 6

- 253 6 ,226 ,224 ,218 ,178 ,172 ,170 ,167 ,166 ,152 ,139 

 םבינשארה ויה 4. | םבכיבט 18,144,1%0. | הלאמ , 6
 ו1. המכח , 167, 199--המכוח 152.  הלחנ , 80 --הלחנה 212.

 רתויו 4, 14, 17, 18, 19; 30: 56, 57, 76: 77. 2

 וס, 111,117,126,152,166, 172, 187,188, 212,226. 27.

 239: 244, 248, 252, 253, 260, 288, 603, 680. יאורל 6, 9

.2600 ,203 ,248 ,188 ,168,177 ,152 ,12% ,117,121 

 12. יכ-- קשעה יכ :סְק. לצב -- ב, 152.  המכחה 1*--המכח
 77:224. | ןרתיו 22,284. המכחה 2%, 180 -- ד קזומס כ 4

 הייחת ג. הלעב ל -- הילעב תא 147,152, 21, 4

 14. 00. ,166. | השעמ לכ 2,17, 153, 384 תוצא. -- השעמה

 95.  םםיהלאה , 128.  ןוקתל 167,240: קנותס 14. רשא זו:
 11 ותווע 4

 14. בםוטב ,+.

 תו ,7-

 תרבד 9.

 םעבל 4% 72

 תא , 56,151: 152, 1595 3 1%

 תרמועל 17, 30, 152. 153, 224, 240
 אלש -- אל רשא 4, 17,990 8%

 תמעל

 248, 240, 384 603: !סזו6 4.
 תריסי וכו 212. שיא -211 

 םכינשו םנפ 151 -- . 95. | היחי 0:6 היהי 200. | ברו -- וברו
 80. | היהיש 4. וינש ימי -- אוה יכ םכיהלאה ןתנ רשא ויה ימי

 וינש ע םביהלאה ול ןתנ רשא םכדאה לכ םכנ וקלח 164. | ימי --
 ימוי 152.  ושפנ 187. אל 1"-- אלו 80. עבשת --ןיע עבשת
 לנו -יכ 167. - שב --ו,ה2ז.238.. ל, 1ק6--וב

 40. | בוט -- בוט נא 95. ונממ ה 6.
 4. ךשחבו 1%-- ב ,14. ךשחבו ךלי , 30. 99, 4.

 הפוכי 2
 5. םכגו 18,201. שמשה 4.30. האר -- למע האר 0.

 אלו --ו 155. הזמ הול קזנתס הול הזמ

 6. וליאו 14, 19 56. 76 77. 136, 152, 176, 106, 252,253, 4
 היח , 77 -- היחל 80 -- היה 275, קזוזמס 158.  ףלא , 240 -- ולא

 ףלא 187. | םכינשו 107. | םכימעפ ,170. | הבוטו -- ה 7.

 האר -- ה , 109 -- עדי אלו האר 9. אולה 3, 121, 176; 4

 דחא , 76. 152--דחא בה 218. | לכה 57. | ךלה ו,
.1 ,239 .108 ,107 

 7. םכנדאה ,. 212 -- ה \ 76,102, 108, 1.

 8. המ ז". 394. -  רתי 151, 242 -- ןורתי 6.
 לסכהמ גזז. | ןמ -- םםע 4

 108, 223, 224, 3854 -- ב 57. נעל -- ל , 77 -- יניעץל 4
 -- ונעל 107. עדו , 109 -- .2 ,237 ,236 ,151 ,107 ,94 ,2 \ 

 ךולהל 4.14: 95.99, זזז, 2,126, ,,8% 1
 212, 211, 224. 220, 260 דפ =-ךר הפ

 9. הארמה 6. םבינע 136, 152 -- םביניע םבינע 14.

 ה סו דוג דפ. שפנ 223. בנו 262-ו. חורו לנג.

 10. רבכ !טק. 185 23% -- לבב 99. | עדנו 176, 237, 24%, 1
 אוה רשא (טק.145 119 -- אוהש 40,05,157. אל --ו 71

 224, 680. | ןידל קתגמוס ןידל 107.  םבע -- דע 12%. | ףיקתהש
 - ו 2 2 כ 1 0 2 95: 99, 101, 107,

 1וז,ך18,130,136,141, 2 1523, 166, 168, 71,

 178, 180, 181,186, 187, 102,20ז, 210,211, 215

 216,239: 242. 262,253,250,260,264, 0, 601, 69'הריתי,

 665, 680. 692 63 : םטתס

 זו.יכ 192.  םכירבדה 244. | םכיברמ --י. 178. | רתוי המ

 (טק.145 23%. | המו 152,213, 224,394. | רתי 3,3ז,זס7 10

2102 ,102 ,177 ,175 ,168 ,164,167 ,155 150 (118,139:144 

 242, 2489, 271, 2756, 1% םכדאל -- םככחל 7.

 12. יכ ;119,201 -- קוס יב ףְכ- | עדי 2: 94; 107: 254, 5

 םכייחכ 107 -- ויחב 152 -- םכייחב לכב 17%. | רפסמ -- המ

 רפסמ פי יפה ה 6 119,151,167,187, 202, וז

 -- םבהייח 4-- )יח 224-- יח קאס 24%. | ולבה -- ולבה קוגתוס

 99 -- ה 2.145 100. | םבשעיו -- םבששיו "6 -- 086 השעיו 1.

 לצב 6. ימ --* 6 ש 3% | היהי -- היהיש 145,

 וירחא !סזו6 וירסא 155 -- ו ,

 ךהסוקוש 040.7 87006 המ 6,11 ; גת 270, 66%, 646: 86 3 6

 120: 1. 7 ן

 ער אוה < 2.

 םכינש תוברו < 4

 ליפבה ןמ --
 המ 2"-- הזו 22

 1. בוט 1: 4, 17, 30, 31: 50, 76: 77, 55, 7
,+,,,,, ,108,117 

 177,181,18%, 187,101, 192,196, זסֶפ,201, 224, 235,236, 7,

1 ,2 .286 ,283 ,270 ,27% ,271 ,270 ,260 ,259 :245 :244 

 674, 680, 692 -- , 240. | םכש 16 ןמש 178.  םבוימ ₪6 םכויה

 116 -- םבויב 191. | ודלה 56,152 -- \דלויה 4.



600.1. 

 ןובשחו קדמכח שקבו רותלו [רעדל יבלו ינא
 אצומו : תרוללוה זרולכסהו ללסכ עשר תעדלו
 שכידוצמ תה רשא קרשאה תרא זרוממ רמ ינא
 שכיהלאה ינפל בוט הידי םירוסא קדבל שכימרחו
 יתאצמ הז האר : הב דכלי אטוחו הנממ טלמי

 רשא :ןובשח אצמל תחאל תחא תלהק הרמא

 ףלאמ דחא םכדא יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע
 האר דבל :יתאצמ אל הלא לכב השאו יתאצמ

 רשי שכדאה תא םכיהלאה השע רשא יתאצמ הז

 ! שכיבר תונבשח ושקב המהו

26 

27 
28 

29 

 ו

 םשדא תמכה | רבד רשפ עדו ימו שכחהכ ימ 1

 לעו רמש ךלמ יפ ינא : אנשי וינפ זעו וינפ ריאת

 ךלת וינפמ להבת לא :שיהלא תעובש תרבד 3

 ! השעי ץפחי רשא לכ יכ ער רבדב דמעת לא

 : השעת המ ול רמאי ימו ןוטלש ךלמ רבד רשאב 4

6 7 1 

227 6 2 ,224 ,201 ,155:172,177,187 ;151 ,121,12%,136 

 228, 244, 384 -- בל תא 99.2%3. | תעדל --ל ₪26 ר 117 --

 שורדל 669 תג. -- תערל תוארל ֶלְד.- | רותלו -- המכחב רותל

 198 -- רותל 218. | שקבו , גסז -- שקבלו 9.  המבח ןובשח ₪

 95.  המכהב גסני--= הכו 2 ןבשחו 283 -- ןובשחמ .

 תערלו -- ו ,152,384-- עלו 18. | לסב עשר = עשר ליסב ל.

 תולכסהו -- הו , 80 -- ה , 147, 3% -- תולכסה 1%0. = תוללוהו 1,

59 ;223 ,12 ,180,188,201 ,145,151 ,17.76:99;117,125:136 

 294, 674 -- תוללהו 18, 147 -- תויללוהמו 1%2-- תללוה 155 4

 26. אצמו 187, 212 -- א'צומו 77, נז 52 -- א אצומו 4 תרומה

 167 -- תרממ 1. איה -- אוה 24%, (סזז6 0. םבידצמ 2

 1%) 20: 77. 7: 8 1% 211 2 26 ל 240 21. הביל כ

 בוטו 212,674.  םלמי --' 0. ונממ 18 -- הנממו 60.
 אטחו 107,108, 116, 150, 212, 214, 218, 216. 2509, 1

 27. הז -- יכ 221. | תלהק ,167 -- תלהוק 244. | תחאל ,7:

 אוצמל 4, 14, 18 56, 57. 67: 95, 99. 199 5,
 166, 167, 170,176, 224, 226, 216, 227 ; 10106 128 -- איצ\ ו 0.

 28. רשא ל 175 -- ןובשח רשא 80. | ישפנ,180. | אלו--

 ו,18,680. | יתאצמ ףלאמ דחא ,145. - דחא ףלאמ < 4.

 דחא ,196.  יתאצמ 1" 223 -- שע רשא יתאצמ 1%7.  השאו--

 ו 147. הלא -- הלא םכיהלאה 145. אל 187. --- השאו
 יתאצמ , 7-

 29. האר ,180,218,22%. הז ,150, 196 -- קז!ס הז תא 2גְס.

 האר הז < 10,177. | םכדאה תא ,119. - רשי, 76 --',77--

 םכיהלאה רשי 187.  המחו -- מ קונומס םכ 55. | תונובשח 7,
 30: 56: 57: 80, 93: )5, 10, 109, 117, 1:8, :ז0,ז2מ) 1265,

17 (181 ,177,178 ,172,172 ,170 ,167,168 ,152,152 ,150,151 

2400 :219 :237 (6 ,224 ,214,222 ,211,212 ,102,196 ,188,101 

 245: 253: 259, 260, 271, 275, 286, 184, 680 -- תנובשח 6.

 1הסוקופ 680. 8 8 ץס66 תתמכ , 6010 60תותוג 15 1 ; 1 270, 6

.7 ,656 

 1. ימו 76. | םככחהב 245, 06 136 -- ה. 150. | מו, 0

 77:14% -- ו \17: 82, 93: 200.י עדי 191-160, 251,607. ואת

 וינפ זעו ,150. | זעו -- ועו דועו זזז, 06 100 --

 זעו דעו וסל -- זועו 56: 80,905, 90,110, 117, 151,152, 21%

 680. | יפ וינפ 46. | אנשי -- ןשי 151 -- הנושי 7 12

 224, 674 -- הנשי 17, 77, 80, 95: 19%: 187: 237. 244. 184: 9
 'ה םבוקמב 'א, 680 ; (סעו6 172 -- אנושי 153, 4

 2. ינא -- תרבד ינא ז52. "  יפ =--רנפ 1. רומש 3: 4,

4 ,,,,,,, ,100 ,102 ,100 ,95 :77 :76 

 240: 184,680. | לעו--ו. 38 תעבש 1.2, 1:18,10,30

 57: 67: 76: 77, 82: 94, 107, 108, 110, 118, ו

.279 2 ,244 ,240 ,214 ,102,196 ,185 ,180 ,168,175 :155 

 שכיהלאה 6.
 3. לבהת < 1%2-- ה קתותס ל 1ז7.  וינפ 107.  ךלת

 לא 2"-- לאו 2; 4% 30.76.77, 99,038.

 זו: 136,147,152,121,12%, 153,159, 166(, ָ,,6%6

,24 ,244 ,227 ,220 ,22% ,221,224 ,218 ,212 ,200,201 ,199 ,198 

 253: 259: 384, 666, 674, 680 ; קזומס 161 -- לא< 8

 !סת6 לעו 117. - דומעת 136,260. לכ יב -- לכמ 76.0 לב
 17. ץפחי ,\ 187 -- ץופחי 77, 121,130, 152, 264.7

 \ 2- --ל

8 

 56 (2 ג. 1. ₪60

 :ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ שכיהלאה השעמ
 14 תא שג האר הער םכויבו בוטב היה הבוט זכויב

 אלש תרבד לע םכיהלאה קרשע הז זרמעל זרז
 ז< יתיאר לכה תא |: קדמואמ וירחא שכדאה אצמי

 ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ שי ילבה ימיב

 16 שככחתת לאו קרברה קידצ יהת ירא : ותערב
 17 יהת לאו הברה עשרת לא : םשמושת המל רתוי
 18 זחאת רשא בוט : ךתע אלב תומת המל לכס

 זכיהלא ארי יכ ךדי תא חנת ילא הזמ שכגו הוב

 1) קדרשעמ שכחל זעת המכהה ! שלכ תא אצי
 20 קידצ ןיא םכדא יכ .: ריעב ויה רשא םכיטילש
 21 לכל שכג : אטחי אלו בוט קרשעי רשא ץראב

 תל רשא ךבל ןתת .לא ורבדי רשא םירבדה

 22 תובר שימעפ שסג יכ :ךללקמ ךדבע תא עמשת

 23 הז לכ !םכירחא תללק תא םכג רשא ךבל עדי
 ; ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא המכחב יתיסנ

 :+ יתובס + ונאצמי ימ קמע קמעו היהש המ קוחר

 7 ב ת1 ₪ 1

 191, 19; 201, 252 -- אלש רשא 384.  םכדאה תא 18 -- םכחאה
 17. וירחא ; 6- המאמ 77, 2.

 ז%. ימב 260.  ילבה --י.1פ1. קידצ--',77.  דבא ג?

 57: 77: 82: 95: 125, 152: 153: 213, 291; 680 -- בהא -.

 וקרצב -- ו ,2
 16. הת 2 לאו ב0. כהת לק התה 2,199 000
 223 -- | המל -- ה קנס כ 4 םבמשת 5

 212, 218, 271 4, 283 -- םב 0.145 14-- םבמותשת 223, 4

 17. לאו 198. | עשרת -- עשרברת 181. | המל ,117 -- הברה
 המל 118, זֶדָּב. אלב --ב ק.140 1 -- אלכ 1%7. | ךיתע 24

 77 -- ךותיע 152 -- ךתא

 18. בוטו 153. | זוחאת 100,164, 212,218,224. | הזב,
 ץ=כב| -- רז. ךדפ תא 225.5 תא 1" ב 2, 4,17, 18010, 00

+,,,,, ,+ 10 ,95 :94 :77 :76 :56 

102,196 ,187,101 ,177,180 ,172,176 ,167 ,158 ,152,15% 

2009 ,244,248 ,220,228 ,224 ,221 ,218 9 ,212 ,202 ,201 ,10 

 200, 484, 601, 602, 665, 666, 680. | ךידי 4, 14, 18, 30, 56. 79

6 ,168,173 ,118,125,116,166,167 ,77,82:95:99,107,117 

 199,212, 213, 224: 244: 257: 184, 665, 680 -- , 7. הארי

 116.  םכיהלאה 17. | םכלוכ 57: 76: 77:95: 117,152: 153: 3%
 19. המכוחה 152 -- המכחהו 77,125, 177, 237, 249 :  קז!תוס

 109: תטתחסס 1. זועת 17, 19: 57: 77: 99, 109, 116, 150 2

 155, 223, 260, 184, 688. | םםיטלש 8
 20. םכדא ןיא ₪ 95.240. | םכדא , 180 -- םכתא (0%5% 4

 ןיא שי 181. | ץראב ,152. רשא , 89. | אלו -- אלו רשא ו.
 איטחי 150, 0.

 21. םכג =- םבג לכ 107. | לכל --לכ 80,151. | םבירבד 7.
 רבדי 99. | לא -- לאו 187. אל -- ןתת ,151. ןתת 67.
 ךבל , 76 -- ךבל תא 118 -- ךביל 152 -- ךבל א 240. | אל רשא
 עמשת -- עבשת 2. תרא ,6

 ךידבע 4. ךיללקסמ 2

 22. עדי -- ערי 1. | ךביל 452-- ךבבל 211.  רשא -- רשא יכ
 1607 -- התא רשא 152. | תא םכגנ , 4 התא

%,, ,108 ,107 ,100 ,99 :95 :80 ,77 :76 ,50 ,30 ,10 

2 ,196,100 ,102 ,181,187 ,177 ,100 ,147,152 ,136 ,121,125 

0% ,4 271 ,260 ,249 ,252 ,240 ,227 ,226 ,224 ,211 ,212 

 659 'ק: 666, 674, 680: קונתוס 119, 158, 172, 2גְ. | תלליק 2
 -- התללק 224. = םכירחא תא 1.

 2.0001 רז ,תקינ יס == תי 250 ז

 המכחב ,152. | אוהו 30,03. | ההקחר ו,18, 107,121 72

 177,191,211, 215, 237, 230: 244,248 -- אקוחר 674. | ינזמזכמכ ,4

 24. קחר 121,152, 218 -- 2 4. קומעו 14.17, 18,

77,,,, ,2 ,177 ,99,101 :93.95 :57 :56 
 187, 188,106, 212, 213,223, 224,240, 252; 253 680 ; קזנתוס

 44 קמע \ 151 -- קוכע 14, 17, 18, 30, 56: 57: 93: 95:

 ןסו, 152:153,166,172,117,118,12%,ז7נ177, , 0%

 212, 240, 244, 252: 2523, 184, 080 ; קנתוס 4,82,04.  ימ --המ

 17. וניאצזכי 7.

 2%: .יתבס 4, 00 76, 80,780, 02, 99: 107, ז60,'זזז, דס, זקצ)

259 ,218,217 ,191,211 ,172,178 ,104,170 ,155 :151 

 .--יתבסו 18, 212 --'תובסו ל, 77.  יבלו , 166 -- יבילו 1%2--

 ו , 180 --יבלב 50, 77,100, 101,107, 1%

 015 177. אל -- ול 1.
 118 --לא קזומס 7.



 ו 9

 וגניא רשא לצכ זכימי ךיראי אלו עשרל היהי אל
 לע השענ רשא 'רבה שי + שיהלא ינפלמ ארי 4

 השעמב םכהלא.עיגמ רשא םכיקידצ שי רשא ץראה
 ;רשעמכ םכהלא עיגמש שכיעשר שיו סכיעשרה

 ינא יתחבשו : לבה ;רז שכגש יתרמא םכיקידצה 5

 שמשה תחת שכדאל בוט ןיא רשא החמשה תא

 ולמעב ונולי אוהו חומשלו תותשלו לכאל זכא יכ
 !: שמשה זרחת םיהלאה ול ןתנ רשא ווייח ימי

 תא תוארלו המכה תעדל יבל תא יתתנ רשאכ 6

 הלילבו שכויב סכג יכ ץראה לע השענ רשא ןינעה
 השעמ לכ תא יתיארו ! האר ונניא ויניעב הנש ג7

 השעמה תא אוצמל םכדאה לכוי אל יכ שיהלאה

 םכדאה למעי רשא לשב שמשה תחת השענ רשא
 תעדל םככהה רמאי שא וכגו אצמ' אלו שקבל
 ! אצמל לכוי אל

 60 ב <. 1. 4% ₪0

 % עדי טפשמו זרעו ער רבד עדי אל .הוצמ רמוש
 6 תער יכ טפשמו תע שי ץפח לכל יכ !שככח בל
 7 קריהיש קרמ עדי ונניא יכ : וילע קרבר שכדאה
 8 טילש םכדא ןיא |: ול דיג ימ קריהי רשאכ יב
 תומה זכויב ןוטלש ןיאו חורה תא אולכל חורב
 = [רא עשר טלמי אצלו הרמחלמב זרחלשמ ןיאו
 9 לבל יבל תא ןותנו יתיאר קרז לכ תא + וילעב
 טלש רשא תע שמשה תחת השענ רשא השעמ
 10 שיעשר יתיאר ןכבו : ול ערל שדאב שדאה
 ריעב וחכתשיו וכלהי שודק םכוקממו ואבו םכירבק
 נז קדשענ ןיא רשא : לבה קרז סכג ושע ןכ רשא

 ינב בל אלמ ןכ לע הרהמ הערה השעמ םכגתפ

 12 ער השע אטח רשא : ער תושעל שכהב םכדאה
 קריהי רשא ינא עדו שפג יכ ול ךיראמו תראמ
 13 בוטו : וינפלמ ואריי רשא םכיהלאה יאריל בוט

 שב א יל 2 ם 67 יש אית.

 13. בוט 40. | אל --ול 121, קס 09. עשרל , 21, 174
 רשא , 76. = וניניא 2, 107,167 --' \ 57. | וינפלמ 4. | םביהלאה

1 ,117 ,99 ,05 ,52 ,57 ,50 ,50 ,10 :17 :2:4 
 152, 1ף8) 167, 172, 178, 4 198,199, 1 229

,2%0 ,252 ;252 5% ,24% ,244 ,228 ,220 ,226 ,224 ,218 ,212 

 271, 275, 288, 400/ 384, 601, 602, 666, 674: קזוזגס 2, 227 ; 6

 94 -- םכיהלאמ 1 -- שםּפדאה םביהלאה 7.
 14. השענ רשא -- השענש 212. | שי 264,"2. | םביקדצ
 עיגמ רשא -- עינמש 17, 18, 147, 212, 240: 252, 4.

 רשא 2 180. | עיגמ --י 4 2י םכהלא 1%-- םכהילא 2: 4: 9

46 6 ,101 ,9 ,95 :93 :82 :77 :57 :56 :30 

,25 ;252 :245 :213 ,196,108 ,187,188 ,172,173 ,164 

 259: 260, 3843: קזותס 04, 1.

 םכיקידצה - - - - - םםיעשרה סת קט 1. םביעשרה , 150 --

 םםיעשרה דצה 4-- םביקידצה ז גגז8. | םכיקידצה - - - - שיו ,זסל)

 192. - עינמשא 175. | םכהלא 2%-- םכהילא 3, 14,100 60 6
117,136 ,109 ,108 ,95 ,93 ,82 ,80 .77 :57 

5 :275 (250 ,251 ,200,213 ,190 ,18 ,188 ,187 ,178 ,173 

 קזותס 94: 1076 4 םביקדצה 17 -- םכקידצה 4

 יתרמא -- יתרמא רשא 7.
 15. יתחכשו 80, ץופסטע 600 -- ית , 1.

 םכש רשא 152. | בוט , 144--יבוט ול 7.
 ולמע לכנ 147 -- םבדאב 152. | שמשה 1%-- םבימשה 7.

 םכא ;166. | םכא -- תחת 508 167. = לוכאל 1
4 (28 10766 ;384 ,253 ,21 :210 ,220 :175 ,173 ,164 ,100 

 תתשלו 19, 82, 107, 100,118, 240 -- , 259. | חומשלו , 76 ---
 חמשלו 2: 40 19,19, 77: 80, 82, )3, 101, 107, זז

0 ,213,221 ,212 ,191 (179,191 ,177 ,170 ,172 170 :195 151 

 244,260. | אוה 23,384?2,18,76,147,168,2.  ונולי אוהו , 7.
 וניול 680. | ולמע 199. ימי --ימי רפפמב 253 -- ימי רפסמ 1

 77, 107, 188, 202, 224, 600 ; קזןנתוס 198 -- גז. 466. רפסמ 60

 -- ימי לכ 170. | ויח 121,191.  רשא 2" 055 םביהלאה ,

 186, 199 -- םםיחלא 2.
 16. רשאב 118. יתתנ--י.22 תא 58 18--,153.  יביל
 1ג7,152. | המכוח 152 -- המכחב 1 -- רותלו 1 םוגזַא. 50 4

 תוארלו , 384 -- ל 99 -- תוארלו תעדלו 117 -- תוארל 1.

 תא ןיינעה תא 109. | ןייניעה 77, 152 -- ןיניעה 17, 56 ; קוס 1
 -- ןינעה 18.95: 107, 213,224,240-- השעמה 177.  השענ רשא ,

 199 -- השענש 201. | רשאו 600. | לע --לע שמשה תחת %

 -- משה תחת 211. יכ 17. םכנ 4,152.  הנש 1,130
 76.77.90.93.95:99,101,וסְק,117,118,1וס,136,זל1) 1

,263 ,2%2 ,244 ,240 ,26 ,224 ,218 ,106,212 ,172,177,188 

 680 ; קזותוס 4. ונעב ז73- וניניא 52, 7. האר , 1

 -- האור 17: 57, 2

 17. יתיארו ר 107. לכ ;,196. אא השעמ 17 --השעמה זס

 קתותס 139. | אל 1%-- אלו 1פֶפ,226 --ימ זק.  לבוי 1% 6.
 אוצמל םכראה -- ןקתל ד. | אצמל 2,3,14,18, 10, 10, 76,
6 ,99,101 ,95 :04 ,82 

210 %,191,196,212,21 6% ,197 ,179 ,177 ,175 :17% :173 

 224, 226, 21%, 210, 240, 4 245; 2489, 2653.  השעמ 7

 םכדאה 101.  לשב -- לצב 109. | לומעיו 2%
 2%2 -- רמעו 144 -- השעי שככחה קנווס םככחל 1.

 תועדל -- שקבל 152. | אל 2%-- אלו 9; +,ָ,,8%
 214, 224, 24%, 4. אצמל לכוי --אצמי 4. אצמל -- דאה

 אצמל 107 -- אוצמל 56, סב, 118, ב6, 150, 158, 211, 218, 71,
 216, 262, 260, 27ף : ץזגחוס 4-

 רשא 1% 0 כ

 םכדאל -- םכראל

 4. רשאכ 80,ז1ז.  ךלמ , 24%-- ךלמה 5

 384: קונוס ןומלשו 95,זז7, 152,154. ימו--י

 82 --ו \ 9- רמאי , ,4

 5. רמש 1,2,14,17,18,19,30, 50, 56.57, 76, 77, 7

4 ,196,212,211 ,177 ,173 ,172 ,116,164,166 ,118 ,(10: ,108 

 221, 230, 240, 244, 245, 252, 2ף0) 202 ,עהי אל -- עדיל 14

 עדי 15--עדוי 93 -- םככח בל ערי זזז- |( ער 152,680.  תעו,

 117,194 -- תע יכ 180 -- ו ;157-- טספשמ ,,0

 211,212, 251. | ערי 2"-- 27וי 4, 80 ; (סתע6 4. בבל קזועוס

 129- 5,6. טפשמו - - (7) - - עדי \ 2,180 4 1.

 6. יכ ז", עז. | שי-- דשי 3. | תוער 152 --תרער 80, קנווס
 674- םכדאה ,7.

 7. וניניא 9%. 152 -- ונינא 167 -- ונניא ןיא 111 --- ץ106זטז ינניא

 ף3- עדו 3, 14.18,19, 56. 57:76. 77. 8093: 94: 95: 99, 1
 108,זזק, 118, זכנ) 120, 140,139,152,158, 164,172,177 6

2 ,249 ,245 ,237 ,236 ,224 ,218 ,212 ,211 ,196 ,192 2 

 230 260 המ ,6- היהיש -- היהש 4,ז:סס, ,76

 -- ש ; 600. | רשאב 76,121, 22%, 220. |,

 8. ססתתו 8 69 ₪ 67.  םכדא ,153. | חורב קנס הזמ 2
 --וחורב 170. | אלכל 2, 77, 107, ,,,% 1

 170,176, 188, 01, 213, 230, 249 -- או (0ק.145 129 -- אולבל

 סחמס 128 -- תולכל 6- | תרא 1", 248,691. | ןוטילש לד -
 ו.993.  המהלמ 157.  אל--ו 77. עשר ,384. הילעב 4

 -- וילעב ילמע 95.
 9. תא -- הז תא 9. הז -- הז רשא %-

 110, 187, 221, 244 -- ןשע)ו 4

 158,178, 271 4,281; תטת6 224. "בל 152.  השעמ ,152-
 השעמה 201, 212, 224, 4 השענ רשא -- השענש 4.

 השענ -- השענ תחת 4 --השעמה 4, 18, 320 תחת , -

 רשא תע < תע רשא 187 -- תע דע 384.  תע--דע 1--זרא

 244. - טלשי קוס 201 --₪ קזומס כ + באב

 ער 394. ול -- םבהל 4.
 10. ןיכבו 57 -- ב ; 77. | םביעשר םכירבק ₪ 167. = םכירובק
2 ,107 ,99 :80.93 ,76 ,67 ,56 ,30 :19 ,18 ,17 ,14 :4 

 גזל, דוס, נוה ולו) 16, 161, 102,704, 1661689, ,,7

.4 ,194 ,260 ,250 ,2% ,262 ,248 ,244 ,217 ,212 ,180,181,188 

 ואבו -- םכירבק ואבו 145. | םכוקממ 80, 95, 166, 674 -- םכוקמבו
 17.76.77. | שרוק ₪ 77 -- \ 82 -- ש , 118. | ןוכלהי 4.

 והבתשיו 178, קענתוס 107 --וחבשיו 100. = ריעב --ריעה ןמ 4

 :ג. רשא עפ 199. ןיא 162,216. | הערה - - השענ --השענ

 הערה םכנתפ השעמ השעמ 14. םכגתיפ 6. השעמו 77.

 בל - - - הרהמ \ 218. לע -- אל 147 -- לע אל 184. | ןכ קונוס
 לכ ינב \ 1, 77, 201, 6

 12. רשא 6. אטח , 17 -- אטוח 1, 14, 50, 56: 57:

6 ,213,224 ,177,188 ,80.95:99,117.118,152.1%6,158,172 

 245, 260, 384, 680 ; קעגנחס זז. | השע , 76,80, 384 -- השוע
,+ ,226 ,224 ,223 ,213 ,158 ,152 ,118,151 ,117 :99 ,56 

 680. | תאמ טו ז8. | ךראמו :07 --ו,199,223. - םכג יכ<
 יט כג 245 =-הז כג 147. כ 800 בג , 201, 211 = כב

 היהי עדי 2,107, 136, 150, 177, 22%, 240, 244, 1.

 ינא ,139,157. רשא 27,150. | היהי -- יהא 211. בוט ,2.

 הארי? 76 -- יארל 30,107. | רשא ואר" < 167.  רשא 9
 - יכ רשא + וארי 4, 17, 18, 57, 76, 77, 80. 9

 שגס, דג, 25, 136, 60, :ז, 152, 1580 700 080, 2

 224, 216, 240, 244, 245, 248, 253, 254, 384--אריא 82 -- ואריש
 199 -- ללחהי 7.

 ןתנו ז 69

 תרא 27-- לא 19 7

72 



)0 1% 

 ויהי תע לכב + ךישעמ תא םשיהלאה הצר רבכ 8

 האר :רסחי לא ךשאר לע ןמשו םכינבל ךידגב
 ךלבה ייח ימי לכ תבהא רשא ;רשא שכע כייח
 אוה יכ ךלבה ימי לכ שמשה תחת ךל ןתנ רשא
 תרחת מע קדתא רשא ךלמעבו כייחב ךקלח

 ךחכב תרושעל ךדי קוצמה רשא לכ : שמשה 0

 לואשב המכחו תעדו ןובשחו השעמ ןיא יכ השע
 שמשה תחת הארו יתבש ! המש ךלה התא רשא 1

 שכגו המחלמה םכירובגל אלו ץורמה זכילקל אל יכ
 זכגו רשע םכינבנל אצל םכגו ספחל שימכחל אל
 ! כלכ תא זררקי עגפו תע יכ ןח םכיעדיל אל

 ןכיזחאנש פכיגדכ ותע תא םכדאה עדי אל םכג יכ 2
 שכהכ חפב זרוזחאה םכירפצכו קדער קרדוצמב
 זכהילע לופתשכ קרער תעל זכדאה ינב םכישקוו

 שמשה זרחת קרמכח יתיאר הז כג ! םאתפ 4
 טעמ הב שכישנאו הנטק ריע :ילא איה הלודגו 4.

7 58 6%. 

 ז קרז לכ תא רובלו יבל לא יתתנ הז לכ תא יכ
 זכיהלאה דיב םשכהידבעו סכימכחהו םכיקידצה רשא
 לכה םכדאה עדוי ןיא קדאנש שג קדבהא םג
 2 קידצל דחא הרקמ ללכל רשאכ לכה |! םכהינפל
 ונניא רשאלו חבזלו אמטלו רוהטלו בוטל עשרלו
 : הגר! ץדעובש רשאכ עבשנה אטחכ בוטכ חבז
 1 הרקמ יכ שמשה תחת השענ רשא לכב ער הז
 תוללוהו ער אלמ שכדאה ינב בל שגו לכל דחא
 4 ימ יכ ! שיתמה ללא וירחאו סכהייחב םכבבלב
 יח בלכל יכ ןוחטב שי שייחה לכ לא רחבי רשא
 5 כיעדוי םייחה יכ = ! תמה היראה ןמ בוט אוה
 דוע ןיאו המואמ כיעדוי םכניא שכיתמהו ותמיש
 6 כג שתבהא שג !םכרכז חכשנ יכ רכש םשכהל
 שפהל ןיא קלחו הדבא רבכ טשכתאנק שג שכתאנש
 : שמשה זרחת קרשענ רשא 'לכב םכלועל דוע
 7 יכ ךניי בוט בלב התשו ךמחל החמשב לכא ךל

 ע ג א 105 ₪ ם יס יי עי

 שמשה --(19) - - ימ', 245. "חה ,151,1%2,211 -- ךייח 1

 ךלבה 15-- ךלמה לכ ימי לב 187 -- ךילבה 57,152. | - - רשא

 ךלבה - - (6) ;19:77,107,118,1%1,1%7,252. | ךל -- םכיהלא
 95. שמשה תחת , 17. | ךלבה ימי לכ \ 18, 80, 147,

 ךלבה 2%-- ךלבה יח 17,95,152 -- םכייחב ךלבה 214 -- ךלבה
 ךל ןתנ רשא גְפְפ. איה 4, 77, 80, 107, 153, 180, 108, 29,

 294, 058 -- ,5 למע , 18,

 10. אצמת --אצמת למע 76. | ךדיב 212 --ךידי 674. | תושעל
 --ו.167-- .18.220. | ךחוכב 2,680.  השע ,109. ןובשח]ו

 -- ןובשח ןיאו 145. | המכוחו 152. = לאשב 76,
 רשא 107,"2. התא ,167,180 -- ךקלח התא 107. | ךלוה
.99 .95 ,89 :57,77 .56 :39 :19 ,17 :3 
12 188,196 ,177,187 ,172 ,168,170 ,164,166 ,155,158 ,152 

260 ,250 .253 ,252 ,245 ,244 ,240 ,2347 ,236 ,235 :224 
 זז. הארו -- וארו 160 | תחת ,168. | יכ 1*--יכ אל +.

 אל 157,1%. ץרמה 244 - ןזרמה 1%2. | אלו -- אלול 4 -- אלו
 אלו ןח םכיעדויל 199. | םבירבגל .3, 14, 10 30 56 6

1 ,130 ,117,121 ,111 ,110 ,107 ,101 ,89 ,82 

10 ,270 ,260 ,244 ,242 ,240 ,240 ,231 ,214 .210 ,177 ,176 ,168 

 27%, 283, 286 -- םבירוביגל 152,211: 184. | המזחלמל כננתס 4
 אל םכגו 1%-- אלו 152,252. | םכגו,14- אל 2,

 אל - - םכימכהל , 76,166, 200, 260.  םכחל ,18. | אל םכנו 2%

 -- אלו 192,252, 384. - םכנו 4. םכינובנל 2 2

,6 ,99 :95 :93 :89 ,83 :67 :57 :55 :30 :8,19 1 

2 .166 40 ,153 ,152 ,144,170,151 ,117,110,125,136 

80 ,,,,, 10233 :101 ,188 ,157 ,181,185 ,178 ,176 

.264,271 ,260 ,259 ,254 ,252 ,24% ,237 ,246 ,211,235 ,226 ,225 
 275, 283, 284, 6. רשוע 77,95, 150,152,212, 4

 ןח םביעדיל , 80. | םביעדויל 2,14, 17, 18, 56, 57: 77. 99
8 177 ,170,176 ,166 ,157 ,152,151 ,117 ,111 ,100 ,100 

 196, 212, 223, 211, 217; 230, 244: 245: 253: 260, 184, 680 ; קזוזס
 82,94,141,151 --'עדויל 118,121.  תע , 218.  םכלוכ 79

-3%4 :245 ,152 .117 .77 
 12. יכ 145,157. ם21.152,172.  םכדאה ו"147--ה,

 152.  ותעה 107. | םםיגדכ -- םכניגס םכי/חאנש נ אנש

 107 --נ קתותס | 162 -- הפ םביזחאנה 77 -- םכיוחאנה 4.

 הדצמב 164 -- הדצוצמכ 107. | םכירופצכו 121, 136, 6

 תוחאה 86, 224, 240, 242 -- תוזוחאה 17, 99: 170, 237, 252, 4

 680 -=- םכיזוחאה 152 -- תוזחאב 167. | חפב , סָג -- חפב םכהב

 146. | םכהכ ג 56 -- םכהב 76, 80, 100,110, 6ָסָב ג קתונמס 107 :

 ענ60ע 157. - םכישקי 18,96,248. | תעל צגששטץ תעב 1.
 הער 2"-- הערה 9%. - לפתשכ ג. 4, זק, 18, 30 56 2
 99, 107,108, 110,1זז,118, 101,164, 166, 167, ז77,178,106.

-- 2%4 ,263 ,262 ,245 ,244 ,240 ,210 .217 ,236 ,218 ,213 ,212 

 כ ;152.  םכהלע 18,107.  םםפואתפ 99 ןס

220 1 .226 ,172,173,188,226 ,170 ,118,121,116,11,152 

.4 ,84 ,286 ,28 ,27 27% ,271 ,260 ,259 ,248 :245 ,244 ,236 

 13. םכגו ו7. הז -- הז תא 80,147 -- וז 14.56; םטתחס 4
 המכוח 152.  הלדגו 4: 56, 77, 107, 178, 187, 213, 239, 253 --

 הלודגו יכ 82 -- קעותס הלודגה 162. = איה 98 10 -- אודה 4.
 14. ריע -- ילא ריע 80 - ר [גטק.145. 235 -- קז!מס דוע

 םכישנאהו 674 -- םכימנאו 1. אבו , 199 -- הבתו

 הילא , 107 -- הילע 187 -- קנומס ךילא 128. | הילע - - - - ךלמ ,
 180. התא , 244-- ההתוא 80,100, 118,121,152,164,

 1861216 גסס 03. 8 ץססס רשא , תג6010 00ת1. 1 ; :ת 6

 1. כ . 40,180. ה] 19 ת.ז 4 לב 4. לא -- תא

,+ .99 ,76 ,30 :19 ,18 ,17 :4 3 0 ,218 ,211,211 ,210 ,202 ,201 ,200 :199 ,187,196 :177 :175 
 22%, 227, 228, 245, 248, 252, 259, 284, 600, 674, 680 ; קזומוס
 ספ. הז 27-- הלא 77. | רשא ל 210. | םביקידצ 14% --- 128,139,141,188. יב 152. | רובל 10 -- רבלו ף3 -- רואל
 םביקדצה 2 -- םכקידצה 164. | םכימכחהו -- ח , 107 -- םכיעשרהו
 162. | םכהידבעו -- םכהישעמו 152 -- תבהידבעלו 680. | 3 2"
 -- םכגו 17.  האנש םכג 107. ןיא --לכה 152. עדי 18,107,

 236 1: םכדאה , 10 -- ה ,2

 2. רשאכ :"-- כ, 76,121,167. לכל קזומס לכה
 םביקירצל 77. = בוטל , 224, 567 -- בוטלו 4,189, 5%

 1 58, 177, 188. 1992 218, 680 ; קזנתס 151 ; םטתס 1

 וכלו בוטל 488. | רוהטל ל, 82, 93, 110, 167, 201 -- ה 3 -
 רהטלו 168 -- ר , 118. | אמטלו , 107.  חבוזלו 14,179,

4 ,219 ,226 ,224 ,218 ,212 ,210 ,188,106 ,187 :164,172 ,102 

 240, 253: 259: 264: 394. | וניניא 152,218. | חבז , 107 -- חבוז
2620 ,212,224 ,57,76:77,108.121,151,152,151:164,172 

 2%3,259:384- אטוחכ 1,3,14,18,10,30,50, 57.67.76 5
 108, 110,117, 118,110,121,12ש, 151,152, 153,164,166, 672

6% ,225 ,224 ,223 ,212 ,102,196 ,188 ,187 :177 175% :173 ,172 

59 ,354 ,400 ,284 ,277 ,200 :254 ,253 :249 :245 :244 :249 ,227 
 -- אסוחכו 17,213. | עבשנהו 80 -- עבשנכ 17, 99, 199,

 העבש 18, 107, 121, 146 -- יתיאר 77 -- ה 4.

 3. ער 17 -- ער עברא 10ָק. | לכל -- םבהל 7.
 --בל תא 226. | 'נב , 214. | םכדא 76. | תוללהו 58
 284 -- תללוחו 18,76 -- תולילוהו 87. | םכבבלב 86160 282 --

 ל קונוס ב 76 -- םכ ,7- םבתמה -
 4.יכ 152.  'מ --אלמ 17. | רשא ,100,180 -- אלבי רשא
 1ף2.  רחובי 228 -- רבוחי 1,117,147,153; 271 4, 61 ---רבחי

 40, 108, 151, 227, 600, 659 'ק, 666, 680 ; ס:6 82 -- רכבי 9.
 לכ לא 215 224 -- לכל 1. לא -- תא 80,148. - לכ 4.

 שי , 80.95: 9% 166, 211 -- אוה 7. אוה יח בומ < 7.

 אוה ,9 14 יראה 4.

 6. םכיתמהו - - - יכ ,9- םבייחה -- שכירחה קצ1תוס 4.

 םביעדוי ד" 57 -- \  2.18. 172,212,281,20,107,12%.  ותומיש

,+ , 955 ;93 .83 :76 :19 :17 ,14 ,2 ,1 
2 ,211,212 ,196 ,172,173,180,187,188,102 ,166,167 2 

 253:244,24%. | םביתמהו , 76 -- םבייחהו 17. | םכניא -- ,4-

 םכיעדוי 27-- ) \ 2, 18, 107, 111, 12%, 116, 106, 244, 249. 2

 284 -- םבועדוי םכניא ותמיש םכיעדוי 80- -  המאמ 4%
 ןיאו , 21- רוע ,\ 107, 4- רפש ,7.

 6. םכנ :*--י תרבהא 118,121. | םכתאנק םכנ

 245. פג .45-- בג רבכ 11. | םבהל רע ₪ 462: - םכהל
 244. רוע , 18,199-- קזגתס דועל 161.  םבלעל 060

 --ע (סע6 8 4. - לככ קזותוס 5, 0186%0ת 107.

 7. לוכא 57: 76: 93: 95: 99: 136, 158. 187, 244, 253, 384, 0.
 ךימחל גדס. = ךינ" 57: 152, 167: 213,251, 680. | םביהלא

 20. תא 4

 8. ךידנב סזז6 הידגב 384. .ךשאר לע -- ךשארל 152. לע -

 לעמ 196. לא -- אל 17,147: קזנמס 161 -- לע 18, קזונתס

 , 9. םפייחה 152 --םכיח 107. השאה 18,674,6ס3: קוומס 1

 --השעה 147. | רשא 187.1%. לכ 1%-- לכ תרא +

 םל8
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 קדגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי : םילודג 5
 זכיבר שכימורמב לכסה ןתנ : טילשה ינפלמ אציש 6
 סכיסופ לע פכידבע יתיאר ! ובשי לפשב סכירישעו 7
 ץמוג רפח : ץראה לע םיידבעכ שיכלה םםירשו 8
 בצעי שכינבא עיפמ : שחנ ונכשי רדג ץרפו לש וב 9
 לזרבה ההק םסכא !םכב ןכסי םכיצע עקוב שכהב גס

 רישכה ןורתיו רבגי שכיליחו לקלק םכינפ אל אוהו
 ןורתי ןיאו שחל אולב שחנה ךשי שא : המכח ג
 ליסכ תותפשו ןח שככה יפ ירבד :ןושלה לעבל 2
 זרירחאו תרולכס והיפ ירבד זרלחת |: ונעלבת 3
 אל םירבד קדבר' לכסהו + הער תוללוה והיפ 4

 ימ וירחאמ קדיהי רשאו קריהיש המ םשכדאה עדו
 עדי אל רשא ונעגית םכיליסכה ילמע |: ול דיג 5
 ךירשו רענ ךכלמש ץרא ךל יא :ריע לא תכלל 6
 םכירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא |: ולכאי רקבב גל

 5 0 יי 10 א 4.

 2%2: 253: 250: 270, 3843 ונוס 1.

 8. רפוח 2, 3: 4: 14, 17, 18: 56. 57, 76 77, 02
,,, ,125,116,151,152 ,118,121 ,117 ,10 ,102 

21 ,27 ,226 ,224,226 ,213 ,106,211 ,181,186,187,188 

 240,245: 251,259: 384. - (מג 50,932, 107,111, 227, 217 ----

 קזנמס ץמיג 600. | וב -- הב 10,192: 264, 271 4. לופי 2: 39

2 ,101 ,09 ,94 ,89 ,83 ,82 ,80 :77 ,67 58 ,57 :56 :31 :19 ,17 
 1וס, 121,128,136, 141,150,152, 155, 157,198, 166, 0

24229 (0 ,211 ,214,226 ,211 ,210,211 ,192,.196 ,188 ,175,176 

 245, 253: 254: 259: 200, 264, 270, 271 4, 2881, 1001. ץרופז
8%, ,16959 ,152 ,151 ,117,125 90 ,80 56 ,18.20 

 192,196, 211,213, 237: 245,249:252, 270, 184,680. - רדוג 4.

 9. עייסמ לד. = םבהב 136 -- ה 5 ₪; ,,,

 200, 224, 248, 184 -- ב קתגמס ה 117. עקב 40, 56,108, 19

 218, 231, 240, 244, 253 -- ע'קובו 187 -- עקובו 4,117, 121,

1 ,384 ,250 ,245 ,217 ,227 ,226 ,224 ;222 :199 :106 ,178 ,152 

 602, 002 3 קזנזתס 151 -- עקבו 17.76.77. 9 7: 12%: 7%

 155: 177: 198, 212, 240) : 10/16 2, 82 -- , 4. ןכסי -- בצעי

 ןכסי 7.

 10. ההק---ההכ 17,199 קמתגס 155,20ז--ק נק. זג"

 לזרב 76,187. | אוה 196. | אל, 17,80.9%. | םבינפל 6 144

 םבינפ אל ₪ אלו םכינפ 152. | לקליק 80,152 -- לקלוקא 5.
 רבגי םביליחו \ 240. = םכילייחו 17: 56: 77, 93, 10; 111, 117, 1

 158,191, 196, 212, 212, 218,220, 4 רבגי ==" ,2

 רשכה 1, 2, 4, 14, 18, 10, 3076: 77: 80, )5, 107, 108,100,

129 ,158,160 ,153 ,151,152 ,144 ,117,118,119,12%,136 

10 ,244 ,240 ;227 ,226 ,218 ,213 ,212 ,211 ,102 ,191 :177 ,173 
 253: 250: 270, 394, המכוח 152 -- םכימבה 7-

 11. םכא קזומס ךא 180 -- םכאו 354. | ךשי . 14 -- ךושי 9

 77,150,151,152,153; 178, 218--רש' 47- אלב 44

1001179 ,107,108 ,101 ;99 ,95 :94 ,82 ,80 ,76.77 ,56 :50 ,20 :19 

,18 ,178 ,176 ,175 1730 ,172 ,164 ,158 ,155 ,152 ,136 ,118,127 

 191,102, 211, 212, 21ג, 218, 224, 211, 236, 249 244, 245, 4

 253, 259: 3894: 693 - ילב 7 אולב אלב ז0- ןיא 74

 ןשלה
 12. ירבד -- םכומכח ירבד כ 2 ככה \ 4

 תתפשו 151 -- תותפשו תושפשו זוז. | ליסכ ,זז:. | וניעלבה
177. 

 13. תלחת , 76 -- תלחת אלה ד -- תליחהת
 196, 212,384: קמנמס )ף. והיפ :"-- םכב 57.  תירחאו תולככ

 והיפ , 157. | תולכסו 80, 181 -- ת ,\ ₪.1ומ. 121.  תוירחאו
 תללוה 18, 77, 80, 152,177 -- תוללה 283 -- תולילוה 271 4.

 14. לָּבַפַה ז7. אלו 49 30 56: 57. + 7

 188,191, 19,201, 202, 218, 224, 2%, 602, 604. םכדא

 המ -- המ תא היהש 77, 196, 0. רושאו 31 -- 6

 רשעו 57 -- ו . 674 וירחא 17,995, 5.
 15. למעא 4. ליפבה ג, 2. ונעיגית 57 -- ונעגיי קזנתוס %

 -- ינעגית 0:6 107 --ונעגיית 15. | רשא , 2. | אל קזותגס ול
 16. ךליא 136, 15%, 158, 172 -- ךלא 680. | ךירש 18 --ךידשו

 קזותוס 4. רקובב 4

 16,17. ולכא רקבב ךירשו - - (5 ) - - ולכא .תעב ךירשו <
 17. ולבאי - - (6) - - ךירשא , 195, 221- . ךרשא 7

,20 ,196,200 ,188 ,178 ,175,176 ,152,168,172 

 ץרא ;18. - ךכלמש -- מ ,זוק. | ןב -- רענ :8:-- ן
 31.  ןירוה 14.18, 76, 77, 80, 228, 25, 680, 6ֶטב ; םתותס 109)

 ו( 1% .4 (₪ 0 5

 זרולע קרנבו קדתא בבסו לודג ךלמ הילא אבו
 1% שכח ןכסמ שיא קרב אצמו |! םכילודג םכידוצמ

 תא רכז אל טכדאו ותמכחב ריעה תא אוה טלמו

 16 חמכח הבוט ינא יתרמאו : אוהה ןכסמה שיאה
 זכניא וירבדו קדיוזב ןכפסמה תרמכחו ?ררובגמ
 ז7 תקעזמ סכיעמשנ תחנב םכימכח ירבד : שיעמשנ
 18 אטוחו ברק ילכמ המכח הבוט : םיליסכב לשומ
 ; הברה הבוט דבאי דחא

 6 יו"

 ז קרטכחמ רקי חקור ןמש עיבי שיאבי זרומ יבובז
 2 ליסכ בלו ונימיל שכח בל ! טעמ תולכס דובכמ

 4 רפח ובל ךלה לכפהשכ ךרדב זכגו : ולאמשל

 4 הלעת לשומה חור שא : אוה לכס לכל רמאו
 זכיאטח חיי אפרמ יכ חנת לא ךמוקמ ךילע

 צה זז ₪

 215: 2 םכידצמ 56, 77, 80, 102, זז, 136, 141, 176 7

 211, 212, 211: 210: 244, 0- תככילדב -83 14, 21, 00

2 ,7 ,167 ,166 ,157 ,150 ,141 :139 ,119,136 

1 260 ,2%4 ,248 ,244 ,242 :219 :235 :214 ,211 

 1%. םככחו 2, 4, 14, 17.18. 30 9 1, 5

2 190 ,173,175 ,167 ,158 ,152 ,119,12%,136,147,151 

2 ;215 ,228 ,226 ,224 ,218 ,212 ,210 ,202 ,201 ,199 ,196 

 244, 245, 259: 354: 051. 674, 603 : זנתוס 172 ; (0106 82, 40

 גל גבף. - ןתמבהב - - = םלמו , 223- = .אוה 651. ; תא
 125,152.  ריעה ,150. ותמכוחב 152.  רוכז 18. שיאה ,.

 פי הבט 56. |הרבגק 187.  תמכוההו :62.  ןכפמ 4.
 ףזב 1. םכניא -- םכנוא 2- ועמשנ זס1י

 זק. סח. 107. םכיעמשנ - - ירבד , 158,199
 וסֶל 177,196. 7- תבילסבהב 14.17

 18. הבוט 1%-- הבוטו 108.  המכוח 152, = ברק ילכמ ₪ ברקמ
 ילבמ 80. | אטחו 95, 107, 200, 218, 237, 240, 244, 248, 283 --

 אטוחו רתויו 4. הבוט 2"-- 1 , 18 -- המכח גג.

 לשמ

 1. היבובז 136. | תוממ קונתוס 116. | שיאבי , 252 -- א ,4
 עיבי , 30. | ןמוש 4. | חקר 2.14.17, 18, 30, 56, 76, 77: 80 4

7 ,224 ,218 ,177,191,196 ,170 ,107,108,117.125,136,159 
 240, 244: 253. | המכוחמ 152. - דובכמו 1, 2. 4,14,17,18,

03 .136 ,121 ,118 ,100,117 ,108 ,102 :99 :95 :93 :59 ,77,980 

50 .172,177 ,167 ,166 ,158 ,157 :155 :152 :151 :145,147 

,248 ,246 ,242 ,240 :239 2 2 ,17 

 260, 264, 271, 275, 1'288, 280. 674 ; קצותנס 141 ; (סל6 7;

 מומש 168,180,66% -- דבכמו 284. | תלוכש 107,167 ; קנווס
 2, בל -- םכבל 11ְק. = הנימיל קומוס 245. | ליפכ -- םביליסב 2

 .- עשר :.  ולאמשל -- ונימיל 80 -= סומשל 2. :
 3. ךרד 6. לכסהש 95 =- ה , 1, 80 זץ

 191,218, 240, 244, 260, 651, 659 'ה ריתי, 665, 680, 602 ; תטס

 .1%8 -- לכש השב 136--לסכהשכ 167 --לסבשהכ 187 -- לכסהשב
 214 ךלוה 2, 2 4, 10: 17: 56: 57: 76: 77: 93.93: 95:90,

 זז, 1ז8,121,125,116,139: 111,152 155, 158,166. 0

0% :239 :235 0 ,211,214 ,211 ,106 ,197,188 .178 ,177 ,176 

 244,245: 248, 252: 251; 259, 260, 270, 384 ---ךלוה לכ 212. ובל
 .-- ל ;187 --וביל 152 --ובל אוה 211.  רסוה 121.  רמואו 1.
 4. םכאו 80, 147, 152, 680 --'כ 223- - לשמה 6

188,101 ,178 ,177 ,176 ,173 ,164 ,117,152 :107 :93 :77 

 196, 211, 223: 22%, 247: 240,244, 24%. - הלעת 0ק.14. 139--
 הלעי זסס, 111,118, 188, 226 ; קזומס 199: 249 -- הלעו 12

 ךמקמ 19.77, 187; 218 -- ךימוקמ 167 -- ך טק. צג 4

 הנת לא יכ < 77. | חנת לא ,76. | חנת ץוגמס חבת
 חיני -- חיני דחא 18. | םבילדג 18, 40, 80, ,,,%

.44 ; '-- 254 :239 :217 :215 ,211 

 5. שי , 218 -- שיא 680 -- של 250. | אצויש 2,114,
,224 ,223 ,218 ,212 ,106 ,181,188 ,175 ,151:155 :117 ,93 

 244, 245: 24%, 253: 384 -- האצויש 152 -- אצויה 77 -- אציה 1 --

 אציש דע 14 ינפל 222.

 6. ןתנו גס. | לכשה 2%2. | םכימרמב 164, 170, 230,
 284. | םבירשעו לל,211. לפשב ,218. | ובשי ויהי 1.

 7. תיאר לד -- יתיארו 4 םבידבע -- םכידבע םכיבכר

 18 -- םכיבכר םכידבע 167. | םכיפוס -- םבידבע 1%0. | םכיכלוה
 2, 3:14:17: 56.77: 95: 99,111, 117, 11,121, 46,ו%0ז6)
,224,241 ,218 ,213 ,196 (158,164,172,17,177,188 ,152 
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 ; לכה חא השעי רשא שיהלאה השעמ תא עדת =
 ךניא יכ ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב 6

 דחאכ םכהינש זכאו הז וא הזה רשכי הז יא עדו
 תא תוארל זוכיניעל בוטו רואה קותמו + שיבוט

 שכדאה .קריחי . קדברה שכינש !םכא דפי (ישמשהו

 ויהי הברה יכ ךשחה ימי תא רכזיו משי םכלכב
 ךביטיו ךתודליב רוחב חמש : לרבה תובש 'רכ 9

 יארמבו ךבל יכרדב ךלהו ךיתורוחב ימיב ךבל
 (םיהלאה  ךאיבי דלא לכו "לע לכי דר ףיבק 7
 ךרשבמ הער רבעהו ךבלמ סעכ רסהו ! טפשמב 6

 ; לבה תורחשהו תודליה יכ

00 4 

 ש

 תל רשא דע ךיתורחב ימיב ךיארוב תרא רכזו 1
 ןיא רמאת רשא םכינש ועיגהו זדערה ימי ואבי

 באו --ו \ 17: 56. 82, 95: 147: 167,199, 200, 228, 674. ךחאב
 ץנהששטע 76, 2. םכיבט 18, 284 -- םביבופ בםו 1
 7. קותמ 8 הואה -- ה זז םבינעל 4

 שמשה תא , 6. תא \ 1: 674-
 5. םא 75. הברה 1%5-- תובר 77 -- םכיבר 220 -- הברה
 ביבר 29 כ לכב 117,152,224: קזומס 9%.  חמשי,

 17 -- םכדאה המשי 147. | רוכזו 77, 80. 93, ,,,%6

 152,166, 213, 2593 קזנתס 4 תא ,- ךשוחה 4

 הברה יכ -- הברהש 201. | ץה 167. | לכ-- לכ םבע
 9. ךתדליב 7 166 -- ךיתודליב 2 17.19 6%

12,,,,,, 109 .95 :93:94 :93 :59 :57 

 12 167,170 7% 198,וס0ז 100, ?ז0 2ו1, 22 213: 223, 9

 227, 248, 252; 253, 254, 259, 260, 270, 384, 666 -- ךתדוליב
 ךבטיו 77, 218 -- ךבטייו 40 -- ךביטייו 252. = ךביל 4
 ימיכ קומס 95. ךיתרחב 7 -- ךיתרוחב 2.3: 17, 19: 56. 57, 5%

 80, 82, 95, 101, 10ֶק, 100,119 2

 175:177:178,191, 218, 244, 245, 271, 275%, 270, 284: קעומס
 128-- ךתרוחב 21, 94,102, 168. .הארמבו +,

4 ,199 ,198 ,192 :177 ,176 1472 ,117,121 ,5,107,108 

,279 ,27% ;271 ,264 ,260 ,259 ,254 :253 :245 :237 ,224 ,223 
 294, 288, 204, 284, 602, 651, 659 'ק, 680, 692 ; קעננגס 82,

 355: 674 -- 'ארמכ קתותס 93. | ך>ע 224:674. | עדו
 לע 7. ךאיבי \ 80 -- 208 8מ6 ץסססתג 6וג1פטע 1. 2

 11--22 !ם 200. | םכיהלא 0 7. ן

 זס. ךבלמ 55 223 -- ךיבילמ 152. | הער רבעהו -- סעב רפהו
 1%2.  ךירשבמ 170. = תודליהו תורחשה = 147. | תדליה 77.

 תרחשהו 77 -- תורחשה 4.

 ךמס1ק1ז 682.12 8 642.11,10; 1ם 270" 6

 1. רוכת 4.14, 18, 10, 10; 56: 57, 58: 76: 77: 59 031
7% ,117,118,121,116,152,153:164 ,10 ,107,108 

4% ,384 ,283 ,252 ,230 ,218,224,236 ,212,211 ,211 ,192,196 

 693. תא , 4: 153: 184 -- 06 535 82. | ךיארב 80, 176

 239: 240, 259: 477: 23 קזנוס 2 סרב 1 ל 1%

0 ,208 ,202 ,201 ,1 ,198 ,171,172,187 ,168 ,158 ,151,155 

,111 ,245,249 ,239 ,228,215 ,227 ,226 ,22% ,215 :211,213 

% :819 ,516 :495 :475 :442 :405 :395 :394 :383 ,368 :367 :320 

 531: 536 540, 544: 559: 574 588, 590, 602, 606, 642 ; תטמ6
 -- ךארוב 1, 4:17: 19: 30: 76, 77: 82: 80: 93: 94, 95: 107,

",+ +,+, ,+ ,1 

 181,185,188,191,196,199,200,201,202,206,210,212,218,2ז0)

4 ,260,264 ,25 ,246 :245 :244 :237 ,235 ,211 ,224 ,223 ,220 
% ,342 :335 ,326 :319 ,118 ,309 ,303 .294 ,288 ,281 ,275 ,271 
,4 ,401 ,400 .196 ,186 ,184 ,380 ,379 ,370 :355 ,360 :355 :349 
.7 .4856 :485 :471 ,446 :445 :440 :437 :435 :411 :428 :423 ;418 

2 530 ,517 :513 ;512 ,511 ,507,510 :501 :497 496 :494 .488 

6 ;555 :554 :581 :576 :575 :573 :571 570 :564 :562 :553 :546 
2 2 ,611 ,610 ,607 ,604 ,603 ,602 ,601 ,600 ,598 :595 :557 

 617: 643, 646, 651, 66%, 666, 674, 680, 63 ; קתנותס 400 ; 6

 242.  ימיב , 168 --ימיכ 80 --מיב 30. | ךתרוחב 94 -- ךתורוחב

 18 -- ךתרחְב 121 --ו \ 77, 100, 168, 213, 226 -- ךיתורוחב 5,

219 ,188,212 ,181 ,152,170,173 ,108,110,117 :57:93 :4 

 240: 249; 252, 253, 259 -- ךיתרוחב 2: 3, 14, 17, 10, 31, %

7 1 ,107 ,102 ,101 ,99 ;95 :80 ,83 ,82 ,80 ,76 67 

' 176,176 ,172 166 ,164 ,158 ,128,116.141,144:151,155,157 

 177,178,180, 18ז, 187,191, 211,214,218,211 245, 4

 60 ד. קת 0 0 4.

 18 [כיתלצעב :יתשב אלו הרובגב ולכאי תעב ךירשו
 19 קוחשל : תיבה ףלדי םכידי תולפשבו הרקמה ךמי
 זרא קדנעי ףסכהו זכייח חמשי ןייו פכחל םכישע
 20 ךבכשמ ירדחבו ללקת לא ךלמ ךעדמב כג :לכה
 לוקה תא ךילוי טכימשה ףוע יכ רישע ללקת לא
 : רבד דיג! שכיפנכה לעבו

60 
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 ז :ונאצמת םימיה ברב יכ םימה ינפ לע ךמחל חלש
 2 המ עדת אל יכ הנומשל שכגו העבשל קלח ןת
 1 זכשג כיבעה ואלמי שא :ץראה לע הער היהי
 ןופצב זכאו םכורדב ץע לופי זכאו וקירי ץראה לע
 4 אל חור רמש : אוהי כש ץעה 'רופיש זפוקמ
 5 עדו ךניא רשאכ :רוצקי אל םשכיבעב הארו ערזי
 אל הככ האלמה ןטבב שימצעכ חורה ךרד המ

 שמ א ןי ים ₪ 1

 674 -- םכ , 158 -- ךירוח 218 -- ןירח 600. | ךירשו , זז ---
 קזוומס ךידשו 136 -- ְך 0.146 4- הרבבב ₪ =- 5

 אלו -- ו , 212,674. = יתשב ,1.
 18. שכיתצלעכ קחתממס 10. | ךימי 152. | תלפשבו 240 =--
 תולפישבו 1%2 -- םבולפשבו 146. | םכידי ה זז. | ףולדי 22

 117, 121, 125, 136, 151, 152, 245, 252, 289 -- ףלדיל 4.
 1 (20 תג, ,- קחשל 4, 18, 19 10, 76, 80, 82, 2, 107,

-194 :244 .240 ,237 ,226 2240 ,213 ,178 ,164,170 ,151 ,139 100 
 םבישוע 1, 2, 17: 56: 77: 80: 95: 99. 121. 125, 144, 170, 213, 2:

 ןייו םכחל ₪ םכחלו ן" 18. | ן" 1סֶס. = םכייח -- םבייח בבל 7.
 תא ,76.  לוכה 196 -- םבלוב 4.

 20. ללקת - - ירדחבו \ 4,17,188. = ירדחבו --יו ,7-
 ל לק לזו ד תא ,1,152. לקה 0, 89 9
 227, 28 - לוקח לכה 77, 147 -- לכה 80,199, 201 -- לוכה קנווס
 מ. לוקח תא -- םכימשה ג0סְק.- = םביפנכ 1, 77, 82, 109 4
24 9 ,244 ,223,235 ,213,218 ,192,212 ,187 ,166,181 ,152 

 600, 6%1, 652, 659 'ה ריתי, 665, 6.

 1 .ברבייוכ =כימה > 31. יי םורב ד 1 17, 8 7 77800

2 ,249 ,220 2 ,150,151,152,178 ,118,121,12% ,17 ,107 

 484: קונוס 94. | םםימיה -- םכימה 196, םטפס 121 -- םכמיה 1:

 2. םבגו -- ! ,2 הנמשל 20 וכ 718. 0300

:7 166,170 ,158 ,125,136 ,121 ,117 ,108 ,107 ,101 ,80 

 212, 218, 239, 240, 244, 245, 253: 250, 291: 394. עדת --היהת

 41. | היהי המ -- היהמ 116. | הער , 168 -- תער קוגתוס -
 1. ץראה ---- םכא ,187. - ואלמי--ו 224. - םבשג בפ

 -- ש , 136 -- םבשיג 196. | ץראה -- ואלמי םכא ץראה 7.
 שבוקירי 4136. | םכאו 1%--ו ,\ 4, 77, 197, 1, 6

 199: 239: 253. לפי 2, 4.14: 17, 18, 30, 56 57: 76: 77: 50, 3,
164,062 ,151,158 ,11 ,117 ,100,111 ,108 75 :95 :94 

2 ,252 ,248 ,244 ,221,240 ,218 ,211 ,188,199 .178 :176,177 

 200. ץע 60. םכורדב םכאו ןופצב ₪ 136,145, 1.

 םכרדב 283 -- םכורדב כא 4. ץעה - - - םםאו ,\ 4:

 םבאו 2%-- ) \ 17, 107, 100, 212 -- םכא וא 18--- וא 196. 4

 ןופצאב 31 --ו1 294. - לפיש 2 2, 4, 17, 19, 10, 6 7

 94: 95: 72 108, זוז, 110, 125,151, 158, 164, 0 2

,253 ,248,240 ,244 ,227 ,218 ,210 ,188 ,185,187 ,177,178 

 260, 264, 275, 28 : ןווגתס 128 -- לופי רשא 152. - אוה, 4

 -- איהי 287 -ד א \ 303 -- \  212נ 442, 667 -- םסת קטת66ג:- 4

 -- אוהו (סע6 2:

 4. רמוש 57: 93, 95: 118, 125, 144, 151, 152,166, 168,

 172, 214, 224, 230: 245.  ערזי -- חרזי 4 האורו 6.
 117 דוס ו 2/2100 2025 6 אל רצקי 2,144, 19, 50 6

,221,226 ,211,218 ,106 ,177,188 ,107,164 ,82,953 ,80 ,76 

-3%4 .244 ,240 ,237 
 5. רשאב 167.- ךנא 121.  עדוי , 56, 107 --", +,

 המ ; זז.  םבימצעב -- * 107 --- םםימצעב 76, 150, 197,211, 26,

 244 109: 325: 369: 432: 435: 437: 495: 532: 567, 589, 598 ; קזו מס
 וס9, 150. 335% 501, 505: 595. | האילמה 57 -- האלמאה 71.

 תא 1,157.  השעמה 227. | םכיהלאה ,192.  רשא ,-

 6. רקובב 284. | תא ,\ 1, 18,956, 100, 180, 200, 201, 224,

 ךיערז 57. | ךידי 14, 17, 30, 56. 57, +
 1ו8,110,136,151, 152,155,166, 167,173, 177.79.

 213, 224,226,246, 240, 194- .3,107,111,283'17  הז יא
 07. 46. 67 --- היא 10, 76, 77, 80, 10.11, ,,,5

 158, 177: 223, 224, 204 -- 118 הזה == הזה וא זפ, 1.
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 רתיו ! לבה לכה תרלהוקה רמא שילבה רבה
 שעה זרא תעד דמל דוע שככה תרלהק קריהש

 זרלהק שקב : דברה םכילשמ ןקת רקחו ןזאו 0
 ירבד ! תמא ירבד רשי בותכו ץפח ירבד אצמל 1

 תופסא ילעב סכיעוטנ תורמשמכו תונברדכ שסימכח
 תושע רהזה ינב המהמ רתיו : דחא הערמ .ונתנ 2

 ! רשב תעגי הברה גהלו ץק ןיא קדברה שנירפס
 זראו ארי םכיהלאה תרא עמשנ לכה רבד ףוס 3
 לכ תא יכ ! םדאה לכ קרז יכ רומש ויתוצמ 4

 שלענ רב לע טפשמב בי שיהלאה קרשעמ
 ער שאו בוט שא

1 500 00.9. 1. 

 2 רואהו שמשה ךשחת אל רשא דע !ץפח םכהב יל
 ! כשגה רחא םיבעה ובשו שיבכוכהו חריהו
 3 ליתה ישנא ותועתהו זריבה ירמש ועזיש סויב
 : תובראב תוארה וכשחו וטעמ.יכ תונחטה ולטבו
 4 וקיו הדנחטה ללוק לפשב קושב .םכיתלד ורגסו

 5 הבְגמ םג : רישה תונב לכ וחשיו רופצה  לוקל
 בגחה לבתפיו דקשה ץאניו ךרהב םפיתחתחו ואריי
 ומלע תריב לא שדאה ךלה יכ ;דנויבאה רפתו
 6 לבח. קחרי אל רשא דע : םכידפוסה קושב ובבסו
 עובמה לע דכ רבשתו בהזה תרלג ץהתו ףסכה
 7 ץראה לע רפעה בשיו : רובה לא לגלגה ץרנו
 : הנתנ רשא שיהלאה לא בושת חורהו היהשכ

 צ ב הז ₪ עפ 10 א 3

% ,281 ,273 ,271 ,252 ,240 ,245 ,244 :240 ,237 ,235 ,228 ,226 

 384, 001, 680 ; קזנמס 139, 141 -- ץודנו קזנתס 7. לא -- לע

 76. רובה -- עובמה 4.

 7. בושי דק: 95,197, זס, 160, לכ 152, 166, 177,211,

 244, 248, 250; 184 -- בישר 121. | רפע 20. לע -- לא
 םס, 77.95: 110,120, ד 8, 167,172,187,188,108,207,202) 2229

 224, 061, 666 ; קזנתס 117 1 רשא -- לא
 8, 60. 674. | הרמא 147. תלהקה 2, 14, 17,189, 6
7 ,68 ,117,125,128 ,110 ,108 ,101 ,100 ,99 :95 :94 :93 :77 

0 12 ,187,188,102,196,211 ,181 ,177 ,170,172,176 ,168 

9 ,252 ,248 ,24% ,244 ,2%0 ,217 ,228 ,220 ,22% ,224 ,22 ,218 

 284, 680 ג (סה6 119 -- תלהק 109,166 -- םכילבה לבה זרלהקה

 240 -- םבילבה לבה תלהק 107,173 -- םבילבה תרלהק 152 ---
 תקל הוקש תלה דק 7 לבה

 8. 0. 59. ירתה 2 4 ד 8 10 0290

2 ,192 ,101 % ,177 ,172 ,168 58 ,51 118,110,126 

 218, 240, 244, 249, 252. | תלהק , 244. | דועו 674. | רמל ,1סז
 -- דמיל 152. / ןיאו 17,147,152,224--ו 170. | "רקחו 34
 --רקיחו 17,147.152:674- | ןקתו 18, 145, 187, 4 -- ןקיתו 123

 -- ןקית 4, 244 --ןכת 3, קותס 147 -- ןקתאא 31.  םכלשמ 7.
 10. שקיב 152. | אוצמל 76, 117, 136, 152, 166, 167, 2
 בתכו 100. = ףשי ---רשי רתוי 6

 -- רשו 140 17: 18, 10, 10, 76: 77, 80, 95, 108, 117, 118, 0

.220 ,224 ,2233 ,212 :212 16 5 ,177 ,171,176 ,172 ,1%2:153 

.9 2489 245 .244 ,240 
 תי הוה ו-2 ,תונוברדכ 1, 4, 17,189 1 9%

 130.ז22,1ק6, 2,177,191, זסכנכ 211, 212) 2130220,
 237: 239: 244, 252, 271, 275, 286 -- תונבבדכ 199 -- תנוברדכ 8

 -- תנוברדב קוגתוס 80 -- ת , 30. | תרמשמכו 80,196 -- רמסמכו

 .תורמשמכו גז -- תורמסמכו 17, 19, 30: 76 77.9, 7
 152, 170, 172, 224, 226, 227, 210, 244; 24%, 674, 680 ; קיס 1 ג

 ץ10600ע 1. רעב דס הסככ נז 1 181, 191

 260. | תופוסא 7. 9 76:77: 95: 117,130, 152,153,176
 2189, 224, 24%, 248, 2%2, 264,271 84: קתמומס 82,128 -- תפוסא

 18,244-- תופופה 674. | ונתינ 152 -- וננתנ 107 -- תנ טק.

 - העורמ 77: 100,111,151: 188,212 -- ר 24

 12. רתויו 4, 14, 18, 80, ף5, 101, 08, 100, זנז, 17,126,
.217,219 ,218 ,212 ,188 ,177,187 ,167,168 ,153,159 ;152 

 252, 259: קחתס 82. | ךהויה 152 -- רהוהו 76. הברה 1%
 100-  הבפה - ד ות 22827 "יאו זל;70.' כ 7.0  -רעיני

 17, 18:19, 10: 56: 57. 76, 77: 80: 94. 95, )ף;, 10, 5% ןסֶס,

 נוקב 1121 120,209: 26.1 61,152,156,, ,,

,218 ,213 ,212 ,106,211 ,188,102 ,187 ,173,177:179 :172 

 227, 235: 299: 240, 244. 245, 252, 253, 271 4 -- תעביא 139 --

 עיגי 4. רשב 518 150 -- ץק 5.

 13. ףוס 1,417, 18, 40, 31, 50: 56, 57, 76, 77, 80, 82, 8 2

 94: 95: 99,102, 107,108,10ְס,111,1ו7,1ז8,125, ,4

2 9 4 ,+ ,158 ,151 ,152 ,151 ,150 :147 

2590 2 ,246 ,244 ,240 ,217 ,236 ,235 ,231 ,224 ,201 :106,199 

.4 ,680 ,674 ,602 ,288 ,286 ,283 ,279 ,27% ,271 ,270 ,200 

 רבד ,17ס. | עמשנ לכה ,136. תאו 77. ארי !סז6 הארי 6.
 תענו --ו . ?7,152,157. .היתווצמ 152. רמש :,ְ 758

 19:77; 80.82,94,95,99,101,102,107,108,1ו7 2

,0 ,253 ,244 ,240 ,224,235 ,218 ,106 188 ,176.177,181 :175 

 14. לכ , 152,170, 240. השעמ , 118 --וישעמ 167 --ישעמ ;ג.

 אבי םכיהלאה = םכיהלאה ךאיבי 170. = איבי 17, 19. 56: 57, 7.
 ףַפ; 99, 107, 108, זוג, 117,118,121, 116, 147, 152,159, %)

 173; 192, 190, 212, 213,224 קזנתס םכלענ -נ 86 ע

 121. | םכא - םכאו 77. םכאו -- ! 4: 50: 7% 93: 109: 2:
 ו

 16 216 --אצמל םככח 7.

 21, 264, 270, 271, 275, 293, 288 /1' -- ךיתורחב רוחב 4.

 דע 76. אל ואבי < 155. | אל , 152,197. | ואובי 2
 224.  ימי--ימ 271,275. הערהו 80. | עיגהו 118. | םכינש

 76 -- םבינש םביבש 1סֶד. | םכינש ועיגהו , 152.  רשא ,-
 שכהב ץפה < 99,226, | םכהב -- שכהת ץפח 4. ץופח 1.
 2. אל, 17,152,187. | ךושחת 152. ראהו 80 --- ,9.

 םכיבככהו 30, 77, 107, 108, 121, 170, 240, 484 -- שביבככוכהו 1

 חחא , 6- םבשנה ,\ 7.

 3. ועוזיש 4 14, 17. 18. 30. 56 57, 76, 77, 80, 85, 7
 אצל, וזה וכתב, וסת דכ2, 3, 108. 70,172 172

 480, 197, 188, ד01כ 102, 212, 212, 218, 224, 231, 244, 2522 9

 259,260, 384: קונמס 04,141 -- ובוזיש 245 -- ועתיש 5

 ועדיש 167 -- וענש 335. | *ירמוש 17, 77, 95, 109, 110: 1522

 197, 213,224. | תיבה -- תירבה 107. | ותוועתהו 152, 226 --

 -- תועתהו קנותס 80. ליח 107. לטבו 167.  תנחטסה 3
 -- תונחושה 14: 57,95,164,178.  וטעימ 110,152, 212.  ובשחו

 150. תארה 1ס:93, 121,178,260, 264 -- תואורה 6,102
 -- תאורה 232 תבראב 95,111, 244 -- /[רובוראב 40, 79

 110, 152, 153: 213, 240, 245 -- תובוראה 0.

 4. ורנוסו 153. | םםיתלד --ת 152.  לפשב 1. ל
 ו,1פ9.158. | הנחטה -- הנחתה - ₪7. =כביו ₪0 זס

 ודוניו 125.  לוקל --לכל 680. | רופיצה 117,152 --
 לכ 227 לב ק 244 -- לע 95. - תונב -- ב (056 ןנ 1.

 5. םבג--יכ 109. הובנמ 17.18, 10, 50, 57, 76, 77:
151 ,136 ,125,128 ,111,117,118 ,10 ,107 :95 ,93 

2 11 ,196 ,17 :7 :1732 :172 ,168 ,167 

 213, 218, 224, 244. 5 228, 240: 251, 252, 2%3, 260, 384; קז!גס

 4,82,94- -וארי 2,17, 18, 31, 58,76, 77, 80, 100 72

5 ,270,271 ,204 ,253 ,245 ,236 ,211,215 ,212 ,158,211 ,52 + 

 294, 680. 693 -- ו \ 57 -- ארי 136, 192, 674 -- 016 ואריו 4.
 ₪כיתחתהו קעוומס 1, 24% -- םביתחתה 4 ץנאיו ₪ 4

 +11, 24% -- בגחה ץאנו 218 --א ,109. -- לכתסיו 80, ץ10600ע
 187 -- כ 147. | בגהה קומס שכגחה 136. | הניבאה 12
 גס, 240. | ךלוה 14, 17, 19, 10: 20, 57: 77: 80, 05. 99.109. 7

 118,11,121, 12%. 128,116, 151, 172,1ף6,158,172

 108,106, 2וז) 217,218, 223, 224, 2235, 237: 210: 24%. 240: 2

 253, 259, 4- םכדאה -- אה [טק.14 128 -- ה 4

 תיב לא -- תיבל 180, 248. | לא , 18% -- תא קונתגס 05 -- לע 2
 0. בלש לכ 3, כ 14.17, 8, 10.20. 219 560 57: 5 6

,100 ,107,108 ,101 ,100 99 :95 :59:93 :83 ,82 .90 .77 

 117,דז9, 1:0, 121,126, 12,5.,128,136,130.

 160,167,168,170, 172,173,175, 176, זלְל, 1799

 11,102; 106, 2וז, 212, 213, 214, 223, 224, 22, 226. 7

2 ,270 ,275 ,271 ,270 ,264 ,260 ,2%0 ,2%3 ,262 ,248,249 ,%45 
 384. | ובבסו --ודפסו 7ל,227,117,12%. | קושב -- םכה קושב
 246 -- 2% בירפסה 2, 17, 18,976, 77, 80,927

 +18,ד5ז,155:158,164, דב, וְד,ַ-81) 18ש), 188, 211,218, 6

-1%4 :244 :240 :515 
 6. רשא 152. - אל 95 145,178.187. קחרי--קתרי ג
 51, 77,108, 100, 145, 152,155, 21ב, 218, 226, 227,215, 9

 140, 250, 270: 4 1 659' קע 680 ; 076 7 67, 823 4

 לכח א 4 ץורתו 4, 14, 30, 21,706, 89, 03: 95. 90, 102, 7

 10% ממ 1 ,, 0% 2, 1,

 158,160 166, קב 176.178,ו80,180,188,1ס8) 192, 196,

0 ,264 ,260 ,262 ,249 % ,244 ,219 ,237 ,228 ,22% :224 ,221 

 271, 275: 288, 184, 602, 604 ; זנתוס 2 139, 141 ; !סנפס 4

 תלוג 117,152, 153173, 224 -- הדשה תלג 95. | רבשיו ;2.
 עיבמה 17 -- עובמה עובמ 7. ץורנו 2: 4, 14, 18, 190, 30, 72

 77:50, 80,95,107,10), וז, דוק, 118,121,126,116 2

4 ,213 ,191,196,211,212 ,188 ,177 ,166 ,160 ,159 ,155 

7 6 



 זז ₪ 5 ד ₪ תם תראי

0 
 תעבש סכרכו רתז אתגבאו אתגב אנוברח אתזב
 ; שורושחא ךלמה ינפ תא שכיתרשמה םכיפירסה

 רותכב ךלמה ינפל קדכלמה יתשו תרא תנ'בהל 11

 יכ קריפי תא שכירשהו שכימעה תוארהל תוכלמ
 אובל יתשו הכלמה ןאמתו |: איה הארמ תבוט 2

 ךלמה ףצקיו םכיסירפה דיב רשא ךלמה רבדב
 םכימכחל ךלמה רמאיו : וב הרעב ותמחו דאמ 3

 יעדי ככ ינפל ךלמה רבד ןכ יכ םםיתעה יעדי
 אתמדא רתש תונשרכ וילא ברקהו : ןידו תרד 4

 סרפ ירש זרעבש ןכוממ תונפרמ סרמ שישרח
 : תוכלמב הנשאר סיבשיה ךלמה ינפ יאר ידמו
 אל רשא לע יתשו קרכלמב זרושעל קדמ תדכ
 ! םכיסירסה דיב שורושחא ךלמה רמאמ תא התשע

 ךלמה לע אל זכירשהו ךלמה ינפל ןכמומ רמאיו 6
 םכירשה לכ לע יכ קדכלמה יתשו ;דתוע ודבל

 ךלמה זרונידמ 'לכב רשא שימעה לכ ללעו

 זכישנה לכ לע הכלמה רבד אצי יכ .:שורושחא גל
 שורושחא ךלמה םשכרמאב ןהיניעב ןהילעב תוזבהל

 ! האב אלו וינפל הכלמה יתשו תא איבהל רמא

 1 ודהמ ךלמה שורושחא אוה שורושחא ימיב יהיו

 2 זםכימיב : קדנידמ האמו םסכירשעו עבש שוכ דעו
 ותוכלמ אסכ לע שורושחא ךלמה תבשכ שהה

 3 השע וכלמל שולש תנשב : הריבה ןשושב רשא
 םימתרפה ידמו סרפ ליח וידבעו וירש לכל התשמ
 4 דובכ רשע תא ותארהב :וינפל תונידמה ירשו
 זכיבר כימי ותלודג תרראפת רקי זראו ותוכלמ
 ף זרלאה םכימיה תאולמבו : וי תאמו םכינומש
 הריבה ןשושב זכיאצמנה זכעה לכל ךלמה השע
 תנג רצחב כימי תעבש התשמ ןטק דעו לודגמל
 .6 ילבחב זוחא תרלכתו ספרכ רוח |: ךלמה ןתיב
 זרוממ שש ידומעו ףסכ ילילג לע ןמגראו ץוב
 : זררחפו רדו ששו טהב זרפצר לע ףסכו בהז
 ןייו כינוש סכילכמ םכילכו בהז ילכב זרוקשהו
 סנא ןיא תדכ היתשהו : ךלמה דיכ בר תוכלמ
 ןוצרפ תושעל רתיב בר לכ"לע ךלטה דפי ןכ כ
 9 התשמ קדתשע קרכלמה יתשו שכג :שיאו שיא
 ; שורושחא ךלמל רשא רוכלמה זריב זכישנ

 זס ןמוהמל רמא ןייב ךלמה בל בוטכ יעיבשה זכויב

 ₪0 ב

 7 ב זז ₪ עת 0 א.

 קזותס 128 -- קָנ ק.:ג% 14 יכ קזנמוס ןכ 4

 9. םכנו קזנתוס 2: התשע 58 16%. | שרושחא 2) 15

1 ,231,244 ,150,158,166 ,119.141 :95:107 :76 

 10. ןייב , 180 -- ןויב :47. = ןמוהמלא 10. | אתויב %

 109 -- אתדב 48 -- א !טק.זג6 55. | אנברח 7 1%

 28% -- הנוברח 2,93,176--א [טק.:88 12%.  אתגיב 18 --התנב

 48. | םביסירשה קומס 50,221--- ם 17 (טק.48 ז30.' שרושחא

.201 5 ,,, ,82 ,76 ,19 ,17 ,2 

 11. תרא 76,"1. | תוכלמ קצגתוס תוכלמה 2. תוארהש הי

 121. | םכימעה ,123. - הפי 90 -- היפ" 48.56, 95, 121 -- הפי

 היפי 9. תבס 248, 264, 271 . אוה 6 245, 4. 279.

 12. יתשו -- יתשו םכשו זז :. | אבל 17, 18,448. 82, 7

 :01,102,107,108,117,12ז,120,116, 410 + + 8

 196.239, 240, 245, 248, 264, 271 4. | רבדכ 1:07, טו060ת ג.

 תכיסרפה 15% --ר ,120- | ףצקיו , 18 -- ףוצקו 2

 קונתס 4 ,ךאמ , 180. הרעב -- ה 195 -- הברעב

 13. םבימכחל 5 144. | יעדי 1*-- עדו 3.17, 8

2292 (271 ,240 ,21 ,120,116,170 ,121 ,21 ,118 ,108 ,99 :95 

 283, 284,286  [סתוס 79.82.19.  םםיתיעה 54.  יכ -- ןכ 17.

 רבד 5 4. יעדי 27-- 'עדוי 17. 192 48, 95: 90,108, 1

 170,211, 4. תרד זול.

 14. בורקהו 1, 2, 4, 14, 18, 10: 50, 54, 76, 80: 96. 2

 107,108, 117,118,121,123, 158,166, 170,173,181) ו

 211,212,21נ, 218,2%2, 263, 289.  ןכמומ < 166. ירש קזנמס

 ידש 17. | סרפו ידמ < 118.  ידמז | 200.- אור 48,2%2----

 יאר אור :::. | ךלמה -- תימוש ךלמה 129. | םכיבשויה 21.

 הנושאר 2, 14, 17, 54, 68, 80, 95, 991089, 2 1%

.1 ,250,264 ,251 ,245 ,244 :237 ,188,102 

 18. לע -- דע וס. תא 198. | ךלמה -- ךלמה ינפ 8,

 שרושחא 2, 17: 48, 76, 6 119, 141,158, 6

 196,236,244,283.  דךיב רשא 212,342. | םביסירשהז קווגגס 1.

 16. ןכוממ <" 6 79 9,

240% 6 ,214 ,101,212 ,146,147,152,16%,170,187 :129,145 

 259, 271 4,051,659'ק : קזותס :17,1%ז -- םככוממ %4-- מו

 ת.ז. 82. ךלמה -- ךלמה תיב 10ֶפ- | םבירשהו , 147. אל

 187.  ודבל . 180 -- ד 8. 85 79 -- ודבל בוט 48. | הכלמה

 קזותס ךלמה 48 -- שו הכלמה 111. | םכירשה לכ לע זול.

 לב 128.1%. | םבירשה -- םב , 48. | לעו 4"--ו. 117. | תונדמ

 48, !סז6 52 -- ! , 76, 237 -- תוכלמ תונידמ 14%. | שרושחא 2

4 ,231 ,158,16%,196 ,119,141 ,18,107 ,17 

 17. הכלמה 1%*-- הכלמה תוכלמ 9%. | לע -- לע 196. | ןהלעב

 18 -- םבהילעב 121 -- ןוהילעב 152. = ןהניעב 176 -- םכהיניעב

 14,107,108,125,1סֶפ,212, 22%, 226,228, 244 ; קזנתוס 158, 0

 -- ה קת. זגה 59 --ן 0. 7 139. | םכרמאכ 202 --

 ןרמאב 1. שרושחא 2. 17,189, 7,

 196.231, 244,283. | תא ,146. | ינפל ו.

 1. ימיב יהיו 125. :תגנסהל. ף5, 107,100, 117. | *היו ץסא תופס
 66 סזמ41ג ; 10, 56, 136, 202, 221 --- מג; 17,448, 2
59 ,118,121,125,120,118,141,151,152,109,200,215.216,244 
 260, 271, 277, 279, 284, 286, 1001. שורושחא 1*-- שרושחא 2,
 18 49, 76, 82, 107,108, זס, ד2פ,141,108,1650 דד, 19

 214,251,283.  שורושחא אוה 1:1.  שורושחא 2%-- שרושחא
 2,189,776, 82, 10ְד,108,ז1ס,141,158, 16%, 173,196 2185, 2
 261,284. | ךלומה 152,76,9%. - ודוהמ 4,487 9
 162,153, 178, 101, 218, 244, 0- רעו -- ו ,9- האמו \

 180 -- ,6- י
 2. שרושחא 2, 18, 48, 76, 82, 5,107, ָָ,ָ,,,,%6

 196, 231, 244, 283 -- שורשחא 241. | רשא ותוכלמ אפסכ ,.
 ותובלמ -- ותבלמ 0.

 3- שלש 2, 4, 17, 18. 10, 48, 56, 76, 82, 90, 93, 95: 99:
0 ,+ ,117 10 ,108 ,107 

 170,187,188,191,196, 212, 244, 24%, 252,251.  וכלמל 55
 וירש , 240. = וידבעו זז. | תנידמה 151. ינפל

 4. ותוארהב 4,121, 120, 166, 101, 102, 244, 252, 4.
 רשוע :191,281,7,48,95.107,119,16%. | רארפת ₪ 1%2--

 ר קחומס תת 7. ותלדג 2: 4, 18, 10, 68, 823

 170, 180,187, 227,215,244,384,22%. | ביבר םכימ'י 2:

 םכינמש 2, 14, 18, 68, 76. 93: )5, 99, 101, 10ֶד, 108,117,

,176 ,166,170 ,141,108 ,136 ,121,121,125,128 

 211,211,218, 216, 240, 244, 24%, 270 -- םכ ,.

 <. תאלמבו 1, 2, 14, 17, 19: 54, 65, 76, 79, 95, 101,107, 9
 1ו8.1ז),121,147,158,170,17ו, 178,180, ,

,(2%2,253,250 ,24% ,244 ,241 ,210 ,211 ,227 ,218,226 ,212 ,201 
 %34, 664 -- תואלמבו 18, 129, 242, 249, 659 'ק ; 06 17

 תאלמב 6%1.  לדגמל 129. ןוטק 226. | תעבש קוומס תעיבש
 תחתשמ 23%. - םכימי 95. | תניג 4, 6, 1,909

 226,227, 24%, 252, 259 -- תנגא 67. | ןתיב --' , 66 -- |
 ךלמה 2.

 | 0.0. 48. רו 1,2, 4,189,100,

 ו17,118,121,120. ,,,,,,|,,, 2

,271 ,270 ,260 ,260 ,2% ,262 ,244 ,240 ,231 ,201 ,198 
 280, 208, 002, 003, 002 ; קתומוס )4 ; (0ז:66 7. ספרכ -ר

 1086 ם 168 -- םפ רכ . תלכתו 6 ולכתו 12 -- תלכתו
 תלכתו חא 244. זחא 100,121.  יללג 187--לילג 199 -- קנווס

 יליל'ג 2. | ידמעו :8. שש ,95. | תסמ 18,177,223.  בהז
 180,218. | ףסכו ,150. | טהב !0ת6 טהה 7.

240 ,120 ,121 ,08,121 ,18 

 7. תקשהו :17,ז21,12. 0 םבילכמ 141.  םםינש 6
 107,118,166, 176, 106, 212, 240 1 תוכלמ < תולכמ 2

 8. .תדכ היתשהו -- בר לכ לע 17. = םנוא ,1
 95: 99, 101,דס7ְ, 110, 117,118,11ף,121, 120,151, ו 6
 177, 187,188,191,192, 212, 218, 220, 227, 4 145נ 249, 22

/% 

 תרחוסו 4%
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 לא הריבה ןשוש לא הארמ תבוט הלותב הרענ
 פכישנה רמש ךלמה סירס אגה די לא כישנה תיב

 ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו :ןהיקרמת ןותנו 4
 שעיו ךלמה יניעב רבדה בטייו יתשו תחת ךלמת

 יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא :ןכ 5
 הלגה רשא :ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב 6

 קרינכי שכע התלגה רשא הלגה שקע םילשורימ
 ! לבב ךלמ רענדכובנ הדלגה רשא קרלוהי ךלמ

 ןיא יכ וחד תב רתפא איה הסדה תא ןמא יהיו 7
 קרארמ תבוטו ראת תפי הרענהו שכאו בא ;רל

 יהיו ! תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו 8
 תרובר תורענ ץבקהב] ןהדו ךלמה רבד עמשהב

 לא רתסא חקלתו יגה ד' לא הריבה ןשוש 'רא

 בטיתו : ספישנה רמש יגה די לא ךלמה רב
 זרא 'רהביו וינפל דפח תקושתו ויניעב קררענה

 תורענה עבש תאו הל תתל התונמ תאו היקורמת
 היתורענ תאו הנשיו ךלמה תיבמ הל תתל תויארה

 המע תא רתסא הדיגה אל :  שישנה תיב בוטל 10

 : דיגח אל רשא הילע הוצ יכדרמ יכ התדלומ תאו

 1 יש 0 א

 4. רשא עמ ז:ז.  ךלמה -+..- ךלמת ,9.
4 ,227 ,226 ,213 ,212 ,108,121 ,99 :95 

 5. ושושב 9. ןפו 2

 6. םכלשורימ 2, 18,100 50, 52: 56: 68, 76; 82: 3 42 9%

1% ,171,181,187,191 ,172 ,166 ,150,158 ,117,136 ,100 

 226, 227, 244, 245, 253, 284 -- םםילשורמ 170 -- םבי 8
 100,119,141. | הלגה 2"-- הלוגה 1, 2, 4, 141719 6
(% ,212 ,102 ,181 ,173 ,172 ,119 ,120 ,108 ,107 ,101 :99 :923 

 245, 249: 2ף9 ' קז!תגס 82.96, 1 רשא 2" לנגפ 74.

 םכע 2%"-- םכאע 79. | הינוכי 48. | רצאנ דכובנ 7 7,
 196, 260 -- רצאנדכובנ 2, 10, 21, 2277 2%1--

 רצאנ רכבנ 18 -- רצנ דכובנ 56 70, 93: 94, 109, 111,117, %

871,, ,152155 123,129,130,150 ,119 

.4 ,281 ,271 ,264 ,262 ,228 ,102,222 ,189 
 7. ןמוא 4, 48,959, 117. .:.,..ָ,,,0%6 2122

 245, 264, 271 4. | הסרה קוגתוס הסדה 158. | איה -- איא
 ודוד 4, 14,119, 20, 49: 56: 93: 95; 101, 108,100, 11, 1%

7,,,,, ,130,136 ,120 ,125 ,121 ,121 ,110 

 185, 191,192, 196, 210, 211, 212, 2וג, 218, 226, 227, 236, 241.

 245: 249; 252, 253, 250, 270 : קזותס 244. הל קזנתס ול

 הרענהו -- הרענהו החקל המאו היבא תומבו 147 -- הרענהו תומבו

 14 ראות 30, 48, 76, 93; 95: 117. 1 %

 192,196, 212, 218,223, 283 -- 121. | תבסו 6% 20

 211, 211,225: 4- הארמ \ 181. | המאו כ. 88 110---

 המאבו :7.  תחקל קמתס 117. | ול קנמס אל 1.
 8. עמשהב 56 -- ה , 146. = ךלמה , 202-- ךלמה םכישנה 4 =

 ךולמת 15
 בסי 7,250.

 םכישנה 211. | ותדו, 264. | ץבקהו 120 -- ץבקהב 82--ב ג"
 נק. 3. .י121,"1  יגה :"--אגה 121. | -- חקלתו
 ינה -- (6) . 4 4 רמוש + %

 188,212, 213 -- רמש ךלמה תיב לא רתפא חקלתו 71.
 9. בטתו 18,213. | ויניעב , 180. | וינפל -- לכמ וינפל

 היקרמת 94, 107, 235 ד . 45 - היתונמ 1. 2. 4, 2

(20,,,ָ,.,ָ .99 :95 ,94 :92 :68 :54 :52 ;48 ,20 ,19 

% ...176 ,170,173 ,152,158,166 ,150 ,136,143 

0 ,226,228 ,226 ,224 ,22 ,218 ,113 ,211 ,210 ,200 ,192,196 

,601 ,184 ,288 ,286 ,284 ,260 ,25% ,2% ,252 ;249 :245 ,244 ,242 

 602, 65, 664; קזנתוס 151 ---היתנכ 22229

 --ו 227.  תתל 152"1. הל 1%--ךלמה תיבמ הל גסֶפ. תורענה
 123 -- תרעה 17. [ריארה 100, 22%, 249 -- תויוארה 2, 4 32

7% ,,ָ, "17,119 ,108 ,99 :95 :94 :92 :54 

 196, 213, 226, 228, 2%2, 2%9, 264, 271 /4 -- [-רווארה 30, קזותוס

 56 -- תיוארה 76, 152, 188, 248 --' ב 68. | תתל 2" 6
 הל 2% 30, 95, 147,245. ךלמה תיבזכ ,

 121,120,152, 158, 244,246, 264, 271 4 ; קזותס 151 -- הינשו

 היתורענ תאו , זזְל. | תאו 3%-- ו , 17, 85 9, ָָָ,+,,4
 היתרענ 18, 30, 48, 76, ב, 107, 25, ,,,,%

 237: 239: 240, 244, 245, 248, 270, 283 -- ' \ 213 - תתל היתורענ

 109.  תיב -- ךלמה תיב פ,109. | םםישנה -- םםי ,5-
 10. אל ג. התדלמ 18, 178, 240, 248 --- היהלא 6.

 הילע --'

 1 סם

 18 ועמש רשא ידמו סרפ תורש הנרמאת הזה שכויהו

 ןויוב ידבו. ךלמה ירש 'רבל קדכלמה רבד .תרא
 19 תרוכלמ רבד קוצי בוט ךלמה רע שכא ! ףצקו

 רשא רובעי לו ידמו סרפ יתדב בתכיו וינפלמ
 התוכלמו שורושחא ךלמה ינפל יתשו אבח אל

 20 זכנתפ עמשנו + הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי
 איה ק;רבר יכ ותוכלמ לככב קדשעי רשא ךלמה
 : ןטק דעו לודגמל ןהילעבל רקי ונתי םכישנה לכו
 21 .ךלמה שעיו שכירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו
 22 רונידמ לרככ ירא םכירפפ חלשיו : ןכוממ רבדכ
 זכעו שע לאו הבתככ הנידמו הנידמ לא ךלמה
 ןושלכ רבדמו ותיבב ררש שיא לכ תויהל ונושלכ
 + ומע

 נו

 1 שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה שכירבדה רחא

 רזגנ רשא תאו התשע רשא תאו יתשו תא רכז
 2 ךלמל ושקבי ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו + הילע
 4 ךלמה דקפיו : קדארמ רובוט זרלותב תרורענ
 ככ זרא וצבקיו ותוכלמ זרונידמ לנכב םכידיקפ

 צב

 ,וכרפ נתק. "יומו 06 80. "תא זנד.

 7%. 204- ףצקכו 9.

 19. ךלמה 165."1. | בוט 118. | תוכלמ , 68 -- ו ,%
 יתדב ,199. רבעי 14, 18, 19, 48. 53, 76, 82. 935: 7;
2 ,211 ,188,106 ,176,187 ,158,166 ,117,118,12%:152 ,108 

28 ,253 ,252 ,251 ,24% ,244 .240 .230 ,227,231 ,220 ,22% ,218 
 48,. | רשא -- רשא לע וז -- רשא דע 121.  אובת 9
 10% 6% 7 7 89. 94, 100, 101, 100,זזס, 10

7 /,141,144,150,155.168 ,139 ,130 ,126,120 
,253 ,281 ,240 ,248 .237 :230 ,23% ,211,211 ,210 ,181,192 

 260, 270 1 4, 288 7, 7 יתשו , 6. ינפל -- הבכלמה

 170. | שורושחא , 147 -- שרושחא 2,17, 48,76. 707 14
 1% 16%, 235, 244-- םבירשהו הבטסה 71

 20. עמשנו , 22. | םכנתיפ 76. | ךלמה ,118. | ותכלמ
 218. הבר -- רקי 31. | אוה 107,129 | קזזממס 244 -- ,4.

 לכו ,151.  םכהילעבל ד. = לדנמל 16, 218, 226 -- ל 1

 246 5% -- לודגממ 99- | ןטק ,5- :

 21. בטיו 18,100,121,151,237,240. יניעב, 165. ןכמומ 6.
 22. לכ לא --לכב רשא 76. | תנידמ 19,2%2. | ונושלכ - - לאו
 -- םכעו שכעו 68. | לאו --ו ,187. | ונשלכ 6

4 ,281 ,244 ,22 ,212 ,178 ,172 ,155,166 ,141 ,102,128 ,82 

 -- ונ ,118 -- הבתבכ 101. | לכ 136,191. שיא ; 170 -- ורש

 שיא - ררוש 3 2% 93: 5 , וז 2

 125, 180,106, 212, 235: 239: 244: 240; 264, 271 .\ ; 06 זָפ
 --ררוס 4.  ןשלב 165,284--ו קמס ל 99.  ומע --ניא 1.

 ןויזב 7 %

 :. ךושכ 18, 19, 48, 95: 1089, ָ,,,,24 4
 249 -- ךשכ לרג זֶלָב- תמח ,76.  שורושחא , 111 -- שרושחא
 2,17,19,19: 48, 76, 82, 141,158,196, 231,244, 281. ) הא-=

 תאו 129. | תאו 1", 187 -- 1 93: 107. , רשא ,
 2. רמאיו 199 --' 241. | תרענ 121,284. | תולותב 1, 2,

107 :95 :94 :89 ,87 ,68 65 :54 ,52 ,50 ,31 ,30 :14,19,19 
, ,144 ,143 ,108,100,111,117,119,123,125,139 

 +65,168,170,172,173,175,ו76.177,79., ו 2

,248 ,241 ,230 ,230 ,235 ,218,226 ,211,214 ,211 ,210 ,196 

 252, 253, 259, 264, 271, 284, 286, 2881, 00 1 -- ו , 1.

 תבט 166 -- תובט 107, 141, 231--- תבוט 2
 116, 158, 187, 196, 223, 184 -- תבוטו 48, 5-

 3. םבידקפ 18, 68, 246, 248. | תונידמ ותוכלמ < 7.
 ' 248. | ותוכלמ , 197.  צבקיו 118.  הרענ לכ , 4.

 תנידמ

 הרענ , 6.
 תבטסו ₪ 18.  ההארמ זסְק. | הריבה , 17 -- הריבה א 14.

 שכישנה תיב לא , 102. | לא 3"-- לע 12, קזותס 109.  'גה 0

 244: שמועס 1ף%1 -- א ,117. | סירס צופטשטצ םכירס 89.  רמוש

 49. 108,121,123,129 2 239: 251,2%2. ]תנו 7,

 82,121,123,187,218.  ןהקרמת 17,151 --ןהיקורמת 12 42

2 ,9 ,95 .93 :89 :87 ,79 ,76 ,68 ,56 ,54 ,48 ,30 ,14.18.10 

2, ,100,111,117,121,127,125 ,108 ,107 

, ,187 ,185 ,177,180 ,176 ,170,172 ,158,166 ,153 

 זס, 211,212 211, 218,226, 220) 227,228,201,236, 237,200

- ,283 ,271 ,270 ,264 ,260 ,29 ,253 ,252 ,249 ,245 .244 ,240 



 ו

 ; ךלמה דיכ תאשמ ןתיו השע תונידמל קדחנהו

 ; ךלמה רעשב בשי יכדרמו תינש תולותב ץבקהבו 9
 הוצ רשאכ המע תאו התדלומ תדגמ רתסא ןיא 0

 ;רשע רתסא יבדרמ רמאמ זראו יכדרמ קרילע
 יכדרמו שכהה םשכימיב : ותא הנמאב התיה רשאכ 1

 ךלמה יפירפ ינש שרתו ןתגב ףצק ךלמה רעשב בשי
 ; שרושחא ךלמה די חלשל ושקביו ףסה ירמשמ

 רמאתו הכלמה רתסאל דגיו יכדרמל רבדה עדויו 22
 אצמיו רבדה שקביו : יכדרמ םשכשב ךלמל רתסא 13

 םכימיה ירבד רפסב בתכיו ץע לע שכהינש ולתיו
 : ךלמה ינפל

| 0 

 תא שורושחא ךלמה לדג קרלאה םכירבדה רחא 1
 ואפכ תא שכשיו והאשניו יגגאה אתדמה ןב ןמה
 ךלמה ידבע לכו : ותא רשא שירשה לכ לעמ
 יכ ןמהל כיוחתשמו שכיערכ ךלמה רעשב רשא
 : הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו ךלמה ול הוצ ןכ

 יכדרמל ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע ורמאיו 3
 שכרמאב יהיו : ךלמה תוצמ תא רבוע התא עודמ 4

 ןמהל ודיגיו שהילא עמש לו כויו וכוי וילא
 רשא שכהל דיגה יכ יכדרמ ירבד ודמעיה תוארל

 ערכ יכדרמ ןיא יכ ןמה פצרו + ידוהי תק 8

 א

 4 ו 5 5 זי תה

 11 זריב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ כויו :כוי רכבו
 קדשעי קדמו רתסא םכולש זרא זרעדל םכישנה
 12 ךלמה לא אובל הרענו הרענ רת עיגהבו ! הב
 רשע םינש שישנה תדכ הל תויה ץקמ שורושחא
 זכישדח ;רשש ןהיקורמ ימי ואלמי ןכ יכ שדח
 יקורמתבו םכימשבב שכישדח קדששו רמה ןמשב
 ז4 לכ תא ךלמה לא האב הרענה הובו : ישנה
 וכישנה תיבמ קדמע אובל הל ןתני רמאת רשא
 14 איה רקבבו קדאב איה ברעב : ךלמה תיב דע
 סירס זגשעש די לא ינש שישנה תיב לא קדבש

 ךלמה לא דוע אובת אל םכישגליפה רמש ךלמה
 15 עיגהבו : םםשב הארקנו ךלמה הב ץפח זכא יכ
 ול חקל רשא יכדרמ דד ליחיבא תב רתסא רת
 תא סכא יכ רבד השקב אל ךלמה לא אובל תבל

 יהתו שכישנה רמש ךלמה פירס יגה רמאי רשא
 :6 רתסא חקלתו : היאר לכ יניעב ןח תאשנ רתפא

 שדחב ותוכלמ זריב ללא שורושחא ךלמה רא
 : ותוכלמל עבש תנשב תבט שדח אוה ירישעה

 ז7 ןח אשתו וכישנה לכמ רתפא תא ךלמה בהאיו
 זרוכלמ רתכ ששיו תולותבה 'לכמ וינפל דפחו
 18 ךלמה שעיו :יתשו תרחת הכילמיו הרשארב
 רתפא התשמ תא וידבעו וירש לכל לודג התשמ

 לגב ₪ - עת 0 א 4.

 118.  רתכ -- ת קס ם 136. | היכילמיו 4, 95.12: %
 212, 271 4 -- היכלמיו 9. :

 18. לדנ 28. תא--תאו 245. חנהו 178. תאשמ--ת וס
 19. ץבקבו 76. = תולותב , 48 -- תולתב 18 -- תלותב

 30: 76, 82,94,102,107, 128,120, 152,170, זֶדָב, 101,231

 216, 244 5 תיניש 4. בשוי 2; 54: 99,108, 6

 211,240, 253, 184. - ךלמה -- ךלמה הב
 20. תדגמ -- ת 06 ל 15%. | התרלמ 18--ה, 48.  זרא]
 המע \ 252. | תאו ענתמס ןיא) 3 -- 223. | רשאכ אאא .

 יכדרמ , 4 השוע 117 -- ה +

 21. בשווי 2 14% 50: 52: 4: 7, 2, 7 0 94: 99, 0%

% ,164 ,152 ,150 ,144 ,130 ,128,130 ,110 ,101,100,111 

40 ,2456 ,241,242 ,191,192,211 ,177,187 ,172.175,176 ,170 
 260, 271, 1'288, ךסס'1, 663 1. | יפיירס 06 54. | .ירמשמ פמ

 וסל. | ושקביו -- ושקב רשא 87. | חולשל 1, 14, 68, 93: 99,
 116, 212, 216, 1. שורושחא 1: 3: 4, 14, 18,109, 11, 54, %
3% ,,,,, ,101 .99 :95 .94 :89:93 ,8% ,87 

2 7 ,,,,, ,164 ,152 143 ,36 1 

4 ,24% ,246 ,228 ,227 ,226 ,22% ,223 ,218 ,214 ,211 ,212 ,211 

 253: 259,658: קוס 7 4

 22. /7'י 5 רבדה -- רבמה זס.

 23. םכהנש ג29. ץעה 76.  בתכיו--ב 170. .רפסב א%% 4-

 1. הלאה -- ףצק הלאה 147. | שרושחא 2. 17, 19 30 2
 95, 101, 107,128, 141, 158, 106, 231, 244, -רא 6

 ינגאה -- םכידוהיה ררצ יגגאה 211. | ןהאשניו -- ה \ 119 -- והיאשני]

 48 -- ני טק. ג 14 םכירשה ,

 2. ךלמה רעשב :רשא , 40.  ךלמה 2", 287.  םביערו
 48,1וק,119 -- כ 06 כ 4 ול , 129 4 אל , 129 -

 ול 4 [7
 3. רמאיו 76,187 -- תרשמ ךלמה ירענ ורמאיו 211.  רעשב רשא

 ךלמה ,152. | רעשב , 218.  יכדרמל --'. 118. | עודמ ,7.
 התא -- ה 19. רבע 3: 95,99,101;,18,91: 107, 7%

,213,226 ,211,212 ,188,106 ,187 176 ,173 ,170,172 ,166 

-240 ,24% ,244 ,239 ,236 ,23% ,227 
 4. םברמואב 236 -- םכרמאכ 1, 108, 147, 196, 223, 270 19

 659 ק. | םבויו , 164-- םכוי 1, 120 -- םכיו 68. | םכהלא

,7 ,141 ,117,121,120,136 ,107 ,94 :82,023 

 212,2%2 -- 'לא 22%. | תואריל 48. | רבד 48,152.  אוה +
 5. ןיא קתומס יכ 2%2. | יכדרמ -- ר 06 ת 110. - ערוכ 4,
 166,187. | המח -- המה יכדרמ לע 76,117,166,188,218, 249

 -- המיח 95, 129
 6. ביו -- ןביו 48. | וינעב 2%ף. | חלשל , 170 -- חולשל <,
 99,108,187,212,236, 264,271 4.  יבדרמב -- ב 152. ודבל

 קותס ןל 118. | דיגה ז7. לכ, 128, יִדוהיִה 121. ףשא לא

 זז. לכבו - ו ;, 1. יכררמ 2 םבויו -- ךלהתמ םכויו זז
 80, 99 -- !כדרמו 18. = תיב -- ךלמה 48. | םכישנה -- מ ,%
 םכלש 283 -- םבולש שא 89. | המו--ו,196. הב -- הל 4%

 ממס 4,128 -- הב ול 6.
 12. רות 108,118,121,170 + הרענ -- הרענו 4.

 תרענו -- ! ;, אובל , 30, 218 -- ו \ 4.17.19. 48. 7

7,+, 120136 ,121 ,118 ,108,111,117 .9.7 

,264 ,250 ,253 ,24% :244 ,240 :217 :213 :212 ,106 
 ךלמה , 155 שרושחא 2,17,76, 82,107, 6 5

 244, 249: 281. - םםישנה תדכ , 282. | תדכ קזותס תרב 4

 שדוח 88. | ןכ ,146.  ימ'ג 56,128. - ןהיקרכ 5
 םכישרח 1%-- םםידשדה 89.  םבישדח -- ןמשב , 36. | רמה
 תבישדח חששו 4. רומה 1, 2, 4,14, 17, 10.76, 2 7
 ףְפ, 100, 101, 108, 17, ,,,,+ 572

,226 ,221 ,214 ,212 ,196 ,170,172:175,176,192 ,158,166 
0 ,251 ,262 ,249 ,245 :244 ,241 ,240 ,239 :237 ,216 ,229 ,227 
 271 4,384: קמתס 80,141. - הששו --ו, 4-- הששוה קעומס

 211- םבכימשב 7. יקרמתבו 48, 235 -- 14.
 11. אךלמה 31. תא -- לא 68. | אובל 17 --ו ,2

,158 ,136,151 ,120 ,108,117,121 7 

 21 2,211,240, 244, 248,250,264,271,283. המע 95. דעו +.

 14. איה 1*-- אוה 76. | איה 180,"2. | לא 1%--לע 4.

 ינש , 10 196 -- תינש 18.125,249 קנס 1. זגועש %)

 27. סירס -- ר עומס ל 245. - רמוש 1

 188, 216, 239, 384. | םםישנלפה 4,18, 68, 4%
,1 ,252 240 ,245 ,211 ,212 ,120,116,170,178,180,187 ,123 

 2%. אלא 129.  אבת 4,1ל,18,1ס 48, 82, סָנ,ֶסספ, ,2
2 .151,152,158,181,187,196 136 ,08,117 ,107 

 213: 210, 240, 244: 245, 259: 264, 271, לא 7.

 ךלמה - - - - ךלמה , 76. | םכא יכ ךלמה פג 199.  םםא
 הב ארקנו 4.

 ז5. עיגבו 121. רות 108,118. דוד 48,121,136 0 ע6 22

 רשא 1", אבל 17, 18, 48, 82, 88, 5, 6%
2 240 :213 2 9 16527 ,117,118,121,120,1360 

 24%, 248, 240, 253, 250,204, 271,284. | םכא , 56--ץ+פה םכא
 הב פס. תא .ו,101,107,147,19,30,9% -- ת טק. 28 4

 -- תא רשא +. רמאי , +4 רמוש 108,117,12,9%ז1 -- רמש

 שכישנלפה 4. [-ראשונ 164 -- תאשנ אנ 4. יניעב , 21.
 היאור 9%, 213, 253 -- האור 99 -- היארא קנס 1

 16. ךלמה -- ךלמה תיב 109.  שרושחא 2, ד, 48,827,

 141,108, 196, 211,244, ותכלזכ 4. שדוחב 4

 ירשעה רישעה 259. - !תכלמל 4
 17. ךלמה תא 14.  םכישנה --נ (סח6 ש 121. | וינפל , 6

 לוז. תלותבה 54, 19: 30: 31, 70.,48, 82, 2, 107,120. 2

 187,188, 196. 212,211, 23%, 244, 245, 249, 251, 284 -- ןלותבה



0. 5 
 דיב כירפפ חולשנו ! ךלמה תעבטב כתחנו 3

 גרהל דימשהל :ךלמה זרונידמ לכ לא םיצרה
 םכישנו ףט ןקז דעו רענמ םפידוהיה לכ תא דבאלו

 אוה רשע שסינש שדחל רשע השולשב דחא סכויב
 ןתנהל בתכה ןגשתפ :!זובל שללשו רדא שדח ₪

 תויהל .שכימעה:: לכל יולג :הגידמ\ הנידמ-.לכּב תד
 רבדב זכיפוחד ואצי םכיצרה : הזה טכויל םכידיתע 15

 ןמהו ךלמהו .קדריבה ןשושב ;דנהנ תדהו ךלמה'
 :.קרכובנ ןשוש ריעהו תותשל ובשי

6. 

 יכדרמ ערקיו הרשענ רשא לכ זרא עדי יכדרמו 1

 קעזיו ריעה ךותב אציו רפאו קש שבליו וידגב תא

 ךלמה רעש ינפל דע אוביו : הרמו הלודג הקעז
 לכבו : קש שובלב ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ
 עיגמ .ותדו ךלמה רבד רשא םכוקמ הנידמו הנידמ
 רפאו קש דפסמו יכבו םכוצו כידוהיל לודג לבא

 היסירסו רתפַא תורענ הניאובתו =! סכיברל עצי 4
 םכידגב חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו

 ! לבק אלו וילעמ וקש ריסהלו יכדרמ תא שיבלהל

 דימעה רשא ךלמה יפירפמ ךתהל רתסא ארקתו =/

 ₪ 0 1 א.

214, 214, 219, 22%,226,23%, 245, 252, 253, 259, 8 - 

 13. הלשבו 2, 4, 18, 10, 48, 76:93: 95: 99, 107, 100, 19
 1, ,,ָ,,,,ְ,, +0 א

 220, 231,217: 239: 244: 24%, 252: 253, 250; 270 -- תונמ חולשנו
 תותס 240-  לפ6- תנידמ 30, 170, 237, 282 -- 218 48 --
 ב ו של גוהקל 0

 164,166,192, 213 --גרהלו 198.  םב"ב 151.  השלשב
7 ,101 ,99 :95 42 :89 :83 ,82 ,76 ,67 ,50 ,48 ,30 :10 ,18 

 108, 117,ז129,136,141,18,12%, 161, 2 22 6

210 2 ,248 ,245 ,244 ,240 ,230 ,21 ,212 ,106 ,102 ,187 ,180 

 רשע 1%-- םכ* רשע 76,111.  שדוחל מ.

 8 שדח ,\ 1897, 4

 הא וגה בק | בל ספק 155,170, 176, 4

 14. ןגיתשפ 4. ןתנהל ל-7 לבל םבידתע

6% 1359 ,136 ,110,130 ,102 ,101 ,87,100 ,51 

9 .1 ,'172,177,185,210,214,241,242,248,21,288 

 -- םכידותע 250 601, 602 ; 1016 109 -- םכיתידע ו הזה

 -- םבהיביאמ ששכקנהל הזה 1 /
 ג ראי דש פיצי תפוז +6 ביפ הדו 29 52

 22 ו תתטק 07 הכבל
 ובשי --- ואצי

 עדי ,זז7- | רא ז" ?6.289.. השענ ,
 ריעה , 198. | קעציו ג73.-  הקעצ

 5 70 21 הלדב 101,107, 123,150,

 2. 60תג. 15 201. 8. אבי 15 208 17 18, 301% 53:76: 27:

112 1 101,102,107,108,1111 ,95:99 :93 :89 

16 8% ,7 ,172 ,170 ,166 ,158,164 ,151 ,136 ,120 

1. 008. 01% 1. 

 212: 211, 218,216, 237,244, 248, 252, 2%3,2%0,264.  ינפל כ.

 146 155 -- ינפל רשא 95 -- ינפלמ 187. = ךלמה - - -- יכ ,7
 199. אבל 17, 18, 48, 93,995, 107, 21 1 6

4 ,245 ,244 ,239 ,237 ,213 ,212 ,106 ,188 ,180 ,166,176 ,151 

 252; 253, 259, 264 - א [טק. 18 לא -- ינפל .
 קש , 170 1.

 3. לכבו-- ב , 245. = הנידמו--- ריעו ריע לכבו הנידמו 198, סזזמוס
 236 -- | ;196 -- הנידמכ 168. | םכידוהיל , 9. | יכבו םכוצו --
 יבבו ו שכוצה יכהו ו זז זו בואו קל םפוצו בו 7. | קש .170-- קשו

 18 -- קשא 2, 4 םביבר?> עצי ,.ל41- עצי - עצי עצוי זג1

 -- עוצוי 17 -- עצוי 121, 213 -- אצי 79, (%6'0 7.

 4. הנאבתו 2, 18: 10, 79: 82, 95, 9, 107,108, 2

 151,176,187, 212, 256, 217, 240, 248,664 -- הניאבתו 1

6 ,48 ,10 ,17 -- 250 ,24% ,216 ,231 ,213 ,192 ,180 ,164 ,158 

 89, 136,173, 178. 244, 252, 355, 659 " רותי -- אנובתו 4

 אניאתו 170 -- הנואבתו 1 -- \ 241. | .תורענ פו 89 -- ה

 הסירסו 1%1. | ללחתתו 4-- לחלתתו 240 -- לחלהתתו קתותוס %
 -- הלחתתו 4 ריפַהל 196. : וקש תא וו, 2ז

 5. הוצתו 196. | המ 1%-- המ לע 9,
 25 הז המ 2%-- הזמ 6.

 לעו-ו 4

 ;ע

 | 4 ל

7 

  םכינש קזנגגס רדא 1.

 1 ריעה ךותב ןצציו , 4

)02 

 6 חלשל ויניעב זביו : המח ןמה אלמיו ול הוחתשמו
 יכדרמ שכע זרא ול ודיגה יכ ודבל יכדרמב די
 לכב רשא זכידוהיה לכ תא דימשהל ןמה שקביו
 7 ןושארה שדחב |: יכדרמ סשכע שורושחא תוכלמ
 ךלטל :קררשע שכיתש זרנשב ןפינ .שדח תצווה

 זכוימ ןמה ינפל לרוגה אוה רופ ליפה שורושחא
 ! רדא שדח אוה רשע םכינש שדחל שדחמו ויל
 8 רזפמ דחא שכע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו
 . ספהיתדו ךתוכלמ תונידמ לכב שיימעה ןיב דרפמו

 שכישע שכניא ךלמה יתד קראו שע ללכמ זרונש

 9 בוט ךלמה לע שא !זםכחינהל הוש .ןיא ךלמלו
 לוקשא ףסכ רככ םכיפלא תרשעו שכדבאל בתכי
 : ךלמה יזנג לא איבחל קרכאלמה ישע ידי רע
 זס ןב ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט תא ךלמה רסיו
 11 ךלמה רמאיו |! םידוהיה ררצ יגגאה פצתדמה
 בוטכ וב ,תרושעל שכעהו ךל ןותנ ףסכה ןמהל
 12 ןושארה שדחב ךלמה ירפס וארקיו = + ךיניעב
 ןמה הוצ רשא לככ בתכיו וב וי רשע השולשב
 הנידמ לע רשא תוחפה לאו ךלמה ינפרדשחא לא

 הבתככ הנידמו הנידמ שעו שע ירש לאו הנידמו

 בתכנ שרושחא ךלמה םשכשב ונושלכ שעו כעו

 קש ות 1 2 ₪

 1 לכב -- ב 6. תוכלמ -- תונידמ 19.  שרושחא 2

.3 ,244 ,237 ,214 ,196 ,158 ,141 ,10 :107 .95 :48 30 :17.19 

 םבע 2%-- םכע ךלמה תונדמ
 7. ןשארה 28%.  שדח 1%-- שדוח 48. | ןסנ -- יו

 158. | הרשע םביתש תנשב , 2: םביתש =- םכ \. 118 --

 29 שרושחא 2, 17, 402 48: 76 185%

 106) 219, 235: 244, 259: 270, 281. לפה 18,זף1. | רופ ץונמס
 לופ 128.  לרגה 18,244,259.270. | שדחמו -- ו , 187,384 -
 שדוחמו 48.  שרוהל 48 -- שדח 164 ₪8.  אוה 3%--אוה שרח

 227. שדח 1
 9. שורושחא , 17 -- שרושחא 2, 10, 76, 107, 0%
 211, 244: 5- רוופמ 14, 18. 48, 50, 68, 76. 89; 93: 95, 4

,213 ,211 ,101,106 ,181 ,126 .10,117 

 227, 231, 240,244: 245: 248, 262, 200, 270 ָ; ומס 142 ; 6

 220 -- רופמא 175פ. | דרופמו 2, 14, 56; 68, 76, 93: 95, 107,
,173,180,187,1902 ;172 1702 :155 ,136 ,129 5+ 

; 264 ,250 ,253 2405 :245 ,244 ,240 ,211 ,226 ,218 ,211 ,212 ,211 

 קזגפוס 82, 141 -- רוופמו 1 8. | תונירמ \ 56 -- :2 , 
 ךיתוכלמ 4, 10 136, 170, 196, 211,218 -- ךיתכלמ 24

 תונוש 17, 19: 49: 95: 99, 109 +, ,,,,,2
 188,192, 212, 213: 244: 245: 249, 252, 251: 259, 394 -- ר\ר ,
 240. יתד -- ותד 7. םבישוע 108, 117,121,166. 4

 240,2ףפ9. החוש -- הושע 19. | םכחנהל 223 -- ךלמל 1.
 ף- לע 178.1%. בוט ,% לקשא 18.95, , 4%

 123,176, 188,196, 218, 231, 240: 245, 2533 קוס 1.
 ישוע 14, 48, 99; 108 -- השע 4. הכאלמה 0. 18. 2 -- כ ,

 178 -- הכאלמ אלמה 9.
 ג0. תא ,170. ודי 55 95. | הנתי) -- הנתוו 5-

 רוצ 2, 48, 187, 188, 219: 252, 253, 259 -- ררוצא -

 חלי ןוותנ 2 17  םכעה 9
 12. ירפוס 19, 10, 48, 108, 121, 187, 249 -- א'רפספ +.

 שדחב -ב .79 -+ב 6 ינ 95. | ןושארה -- ןו , 259.  השלשב
.95.99 :94 :93 ,82 ,82 ,70 ,607 ,45 39 :17:19:19 ,4 :3 2 
6 ,,,,, ,129 ,117,118,125 ,10,111 ,108 

240 220 ,216 ,227 ,22% ,224 ,21 ,212 ,210 (197,192,196 ,180 

 244, 245: 252, 253: 259: 204 270; 270, 286, 355; 356. וב ,

 102,211.  לככ -- לכב 120.  ןמה --ןמה ךלמה וסֶפ. לא--
 לא תא וסֶל. | ינפררשחאה 48 --ינפ רדשחא ו1ָד -- ינפ שורושחא
 120 | -- ינפרשרחא 0. לאו 8 180 -- תאו 10. לע -- לכב

 48. : הנידמו 795 -- 51. | , חנידטו - - - - לאו ,\ 190 19.

 לאו 2%-- לעו 220. | םכעו 1%-- םכעו םכע לאו 48. | --- הנידמ
 כב ו הבתככ , 129-- ת קוס ב 117 -- ה ,4

 שכעו 2%-- 3. 172 140 -- םשכעו ,םכע לאו 48 -- םכע לאו 4

 ונשלכ 1,3, 18:76:93: 170,102,121,12%, 230, 245, 28 ; ןזנתס
 141.  םכשב -- םבשב תויהל 147. | שורושהא 1.3, 19

,108,109 ,191 ,99 :95 :89:93 7 

2 (187 ,178,180 1 5 , ,164 2 :145 :143 

 יננא 79.



 6 .זצי

 זכידוהיה לכ תא סונכ ךל :יכדרמ לא בישהל 6

 ותשת לאו ולכאת לאו ילע ומוצו ןשושב םיאצמנה
 םכוצא יתרענו ינא שג םשכויו הליל כימי תשלש
 רשאכו תדכ אל רשא ךלמה לא אובא ןכבו ןכ

 רשא ילככ שעיו :יכדרמ רבעיו :  יתדבא יתדבא גל
 : רתפא וילע התוצ

 יו

 דמעתו תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה זכויב יהיו :

 ךלמהו ךלמה תיב חכנ תימינפה ךלמה תיב רצחב

 חתפ חכנ תוכלמה תיבב ותוכלמ אסכ לע בשווי
 קדכלמה רתפא תא ךלמה תוארכ יהיו :  תיבה 2

 רתסאל ךלמה טשויו ויניעב ןח האשנ רצחב תדמע

 עגתו רתסא ברקתו ודיב רשא בהזה טיברש תא
 רתסא ךל המ ךלמה הל רמאיו : טיברשה שארב 3

 : ךל ןתניו תוכלמה יצח דע ךתשקב המו הכלמה
 ךלמה גובי בוט ךלמה לע שא רתסא רמאתו 4

 .רמאיו ול יתישע רשא התשמה לא סויה ןמהו =
 רתסא רבד זרא תרושעל ןמה תא ורהמ ךלמה

 :רתפא התשע רשא התשמה לא ןמהו ךלמה אביו
 ךתהלאש המ ןייה .התשמב רתסאל ךלמה רמאיו 6

 6 6?.זצו ₪ 5 ד עם א.

 המ לעו הז המ תעדל יכדרמ לע והוצתו הינפל
 6 רשא ריעה בוחר לא יכדרמ לא ךתה אציו : הז
 7 רשא לכ תא יכדרמ ול דגוו ! ךלמה רעש ינפל
 *לוקשל ןמה רמא רשא ףסכה תשרפ תאו והרק
 8 ןגשתפ תאו :זכדבאל תכיידוהיב ךלמה יזנג לע
 ול ןתנ קכדימשהל ןשושב ןתנ רשא תדה בתכ
 ;רילע תווצלו קדל דיגהלו רתסא זרא תוארהל
 יכע וינפלמ שקבלו ול ןנחתהל ךלמה *רא אובל
 9 !יכדרמ ירבד תא רתסאל דגיו ךתה אביו : המע

 5 לככ ! יכדרמ ללא והוצתו ךתהל רתסא רמאתו
 לכ רשא זכיעדוי ךלמה תונידמ שכעו ךלמה ידבע
 רצחה לא ךלמה ללא אובי רשא קרשאו שיא
 דבל תימהל ותד תחא ארקי אל רשא תימינפה
 ;ריחו בהזה טיברש תא ךלמה ול טישוי רשאמ
 זכישולש זרז ךלמה ירא אובל יתארקנ אל ינאו
 רמאיו :רתסא ירבד תא יכדרמל ודיגו :םוי
 טלמהל ךשפנב ימדת לא רתסא לא בישהל יכדרמ
 ז) שרחה שא יכ ! םידוהיה 'לכמ ךלמה זתריב
 שכידוהיל דומעי הלצהו חור תאזה תעב ישירחת
 עדוי ימו ודבאת ךיבא תיבו תראו רחא םכוקממ
 "115 רתסא רמאתו : תוכלמל תעגה תאזכ תעל כא

4 

 רי תי מ | רד, 6 דיה סא ומס ג

 13. בישהל -- בישהל לא 116--'. 212. | לא 1" קזמס תא 9.
 םכדוהיה 187 -- םכ . 129 -- בי טק. 4

 11. רבא שירחה 48,187, 210 -- %אשירהה 82 --
 שרחה 120, קזנתס 7. ישרחת 18, 51 -- שירחת זז,

 רחא - --- חור 5 1. חויר 17, 48, 108, 100,166 2

 223, 240, 251, 253: קוומס 5,141,245 -- חוור 121 --חיור ויד

 259.  דמעי 2, 3,18, 19. 30, 48, 53, 66 4%
16% 68,,,, ,110 ,100 

.1 ,225 (% ,180,187,158,101,106 ,179 ,175,176 ,170173 

 215: 236. 239. 240, 244, 245: 252, 253, 2%4; 664. | םבידוהיל --
 ידוהי (טק,18. 1%5% -- רחא םכידוהיל 200. | ראו למ זז -'
 17,187. ודבאת , 109 -- ודיבאת 158. | עדי 72

 240, 282. . צא 2% 15. לא -- תא 4.
 16. תא ,100,111. | םבידהיה 48 -- םכיד , זסז -- םכ

 םפיאצמנה \ 4 ןשושב , 54 -- ]| 4 ומצו 189,

 ותשת - - לאו , 1. | ולכאת לאו 21 109. לאו 1*---ו 4%
1 %,,,,,,,, ,101 ,5 ,82 ,50 ,30 

 187, 240, 245, 253, 259 -- לאא 170. | ולכאת -- ולבאי 7.
 לאו 2%--ו ,18,117,147.  ותשת -- ותשי 147.  ינא

 כג ;158 -- שכנו 1,17,18, ב, 118, 121, 147, 166. 8%

 187,188,1ף1,198, 212,211, 221,226, 226, 227, 220

 252: 184,601, 602,603 ; קעוגמס 107,201 --םכנא 1202

 יתורענו 2: 4, 68. 76, 95, 108,121, ,, 294

 259 -- איתרענו 128 -- יתדענו 4. םכוצא -- םכוצא נא 1

 ןכ סמ 53. אבא 18,489, 1 1, 2%

 212; 240, 240, יתדבא 2" 264.

 17. וילע -- הילע 6. רתפא -- ר 1

 ו

 ז. ישלשה 121.  רתסא , 192. - תובלמ נק. 55--ו 7

 -- 118.  רצחב .1סו. | תמינפה 152. | חכנ 1*-- חכונ

 293. בשי 2, 4, 17, 189, 54: 56; 68, 76, 102, 1

2 ,240 ,12 ,170,187,188,106 ,155,164 ,151 ,120,116,150 

 ותובלמ , 4. = תיבב -- תיב
 / תיבה =- ו

 הכלמה -- ךלמה 150 -- הכ 8.
 12. 118.  רצחב תדמע \ 54. | תדמוע 1,108, גז, 1

 213. וינעב 264. | םשיו 240 -- טישויו 120. = רתסאל ,.
 רשא -- רשא היהו 7. ודיב ,178. | רתפא ברקתו \ 4

 3. תוכלמה --ו ,24ז. | ךל ןתניו -- שעתו 6
 4. ךלמה :%.76. | בופ אובי , 117 - ו

 17, 18.19: 30: 45, 53: 76, 82, )3, 9%, 101, 107,108, זו,

2200 ,187 ,16% ,164 ,120,136,151,152 

 240, 244: 245, 248, 249, 254, 204, 384. | םביה ,86

 -- םבוה לא 71.

 5. 60ת.,107. | ךלמה -- ךלמה ןמה 4 -- רתסאל ךלמה 4.
 אוביו ;1,56.76,192. | לא --לא תותשל 2. | ןיה התשמה 0.

 6. וש המ . 56. = ךתלאש -- הכאלמה רתפא ךתלאש 94

 117. חכנ 2%-- חכונ 4

 2. רתסא קוס רתשא .

 " 24%, 260, 264, 271 -- דמוע 3-

 6. בחר 48.76: 93:95, 125: 129,136,151,158,170,187, 2400
 261, 384- - ינפ99-

 7. לכ תא ,145. | ףסכה -- ףפכה תאו זס1.. רשא 7.
 לכשל 18,1,107,108 166, 170,196, 211, 253: קונוס

 140. לע- לא "18, דסק ,180,281. 5 כידוהיב 1, 2, 17, 19, 09

71210 ,1089 ,107 .99 :95 :93 :89 ,82 ,76 ,69 44 

12 ,178,196 1% 1, ,147 ,130 ,129 150 

212 21% 223, 0% 227, 211, 237: 239: 240, 2 252: 2 2599 > 

 294, 355: 659 ריתי -- םבידוהיל 8.
 8. ןושתפ -- ת טק. 1. בתב <=- ב ; 99. -- בתכה 4

 ןשושב , 2. םכדימשהל , 54, 102, 166 -- םכ , 11 -- ןתנ
 שכדימשהל 95 -- ל 65 שב (טק.זג6 1. ןל,82--הל 1. תא,

 19.5 הל בל הל 214. | היל תווצלו , 54. 5 תוטל פי 2,

2 125,128,129 ,110 ,108,118 1017 ,95 ,82 ,76 10 

79 ,213,214 ,212 ,106,201 ,187 ,180 ,176 1 

 231, 244, 259: 0. הילע -- ע קוומוס ל 4- אבל |50

2 ,188 ,187 ,170 ,120 1 ,10 ,108 102 

 211, 237: 239, 240, 249, 253: 264. | ןנחתהלו ז,121,201 5
 215. וינפלמ -- ו טק. ג ו1- לע טס. 119-- לעו 17.

 ף. אוביו 1, ,19 14: 56, 67: 76 83,100,

.168,175 ,164,165 ,139,141,150:152:185 ,140 

 21, 241,252: 254: 19 283,288, סס'1.  יכדרמ - - רתפאל <

 רךתפא ירבד תא ינדרמל 56.  רתפאל -- הכלמה רתסאל 64.
 10, 00. , 38. והוצתו 146. לא --לע 090
2 ,201 ,200 ,1 180,187,1 ,116 92,, ,107 

 213,225, 227,228,2%ן-- קזנמס תא

 11. לכ 1%-- לכו 1, 40, 48,101 -- לכא 2 -- כ טק.
 כעו -- םכעו לכו 111. | תנידמ 151,+87,2%2. ךלמה 71.
 שביעדי 1, 2: 42 17: 18, 19, 30: 31, 50, 52, 68, 4, 100 7

72 ,1656 ,150,164 ,144 ,125,141 ,110,121,12 ,108 

 176, 192, 210, 215: 210, 240, 2ף1, 2%4, 260, 270, 284, 100%

 284. רשא 76,245."1. - אבי 2, 4.17, 9 2

1,,,,, ,118 ,117 ,108 ,107 ,102 ,99 ,95 

 ' 162, 158,170, 172,176,178,150, 187,191,106,210,212,2ןָג,

 2106, 239: 240, 244, 245, 248, 253: 264, 4 לא אובי -- אל
 לאקי 54 לא 211."1. ' לא ךלמה , 2,121.  תמינפה 152 -

 תינמינפה 24% -- !ס16 םכימינפה 14. אל \ 144 -- קונוס ול

 2%2. - תרימהל ,121 -- דבלמ תרימהל זוג. | רשאמ ,6
 ףלמה -- (8) -- תא 29. תא | 145. | בהווה , 17. = אל
 פג. יתארקנ --י 118 --' 4" 14 אבל 9 59

2 ,181,187,106 ,180 ,164 ,151 ,107,108,117,121,136 ,102 
 216, 240. 244, 253, 259, 264, 271, 283, 384 -- , 223. | םםישלש

%, ,99 :05 ,03 ,82 ,76 ,68 ,50 ,48 ;10 ,10 ,18 ,17 ,3 ,2 

 1וו,וול,זו8,ונכ,0ֶ121,125,128,12, ָ,,,6ָ

 זקס, 173,176, 187, 191,192,196, 211, 212, 213, 218, 226, 0

 216: 230: 240, 244,245, 252, 253, +. םכו* 6.

 :2. ודניו 17.  רתפא - - יכדרמל < יכדרמ ירבד תא רתסאל +4
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 איבהל רמאינ ךלמה תנש קרדדנ אוהה קרלילב ג
 שכיארקנ ויהיו כימיה ירבד רונרכזה רפס זרא

 לע יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו : ךלמה ינפל 2
 רשא ףסה ירמשמ ךלמה יסירס ינש שרתו אנתגב

 ךלמה רמאיו ! שורושחא ךלמב די חלשל ושקב 13
 ירענ ורמאיו הז לע יכדרמל הלודגו רקי השענ המ

 ךלמה רמאיו : רבד ומע השענ אל ויתרשמ ךלמה 4
 ץדנוציחה ךלמה זריב רצחל אב ןמהו רצחב ימ
 רשא ץעה *לע יכדרמ תא תרולתל ךלמל רמאל
 דמע ןמה הנה וילא ךלמה ירענ ורמאיו : ול ןיכה

 ול רמאיו ןמה אוביו + אובי ךלמה ךמאיו רצחב

 ורקיב ץפחה ךלמה רשא שיאב תושעל המ ךלמה
 רקי תרושעל ךלמה ץפחי ימל ובלב ןמה רמאיו
 רשא שיא ךלמטה לא ןמה רמאיו |: ינממ רתוי

 רשא תזרוכלמ שובל ואיבי | : ורקיב ץפח ךלמה
 רשאו ךלמה וילע בכר. רשא סופו ךלמה וב שבל

 פוסהו שובלה :ןותנו = + ושארב תוכלמ רתכ ןתנ 9
 תא ושבלהו סכימתרפה ךלמה ירשמ שיא די לע

 סוסה לע והביכרהו ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאה

 רשא שיאל השעי הככ וינפל וארקו ריעה בוחרב

 תווי

 סס ל

 6 \נ = 5 65 ד דע.

 : שעתו תוכלמה יצח דע ךהשקב המו ךל ןתניו
 יתאצמ שא : יתשקבו יתלאש רמאתו רתסא ןעתו

 זרא זרתל בוט ךלמה 'לע שאו ךלמה יניעב ןח
 ןמהו ךלמה אובי יתשקב תרא זרושעלו יתלאש
 קדשעא רחמו שהל קרשעא רשא קדרתשמה דא
 9 בוטו חמש אוהה זוכויב ןמה אציו + ךלטה רבדכ
 אלו ךלמה רעשב יכדרמ זרא ןמח רוארכו בל
 ! המח יכדרמ לע ןמה אלמיו ונממ עז אלו שק
 10 תרא תוביו חלשיו ותיב ללא תנוביו ןמה קפאתיו
 11 תא ןמה שהל רפסיו + ותשא שרז תאו ויבהא

 = ךלמה ולדג רשא לכ תאו וינב ברו ורשע דובכ
 ַז2 רמא'ו : ךלמה ידבעו סכירשה לע ואשנ רשא תאו

 ךלמה סכע קרכלמה רתפא קדאיבה אל ףא ןמה
 זכגו יתוא שכא יכ קדתשע רשא ק;דתשמה לא
 13 ונניא הז לכו : ךלמה שכע הל אורק ינא רחמל

 ידוהיה יכדרמ תא האר ינא רשא תע לכב יל הוש
 ז4 לכו ותשא שרז ול רמאתו : ךלמה רעשב בשווי

 רמא רקבבו המא שישמח הבג ץע ושעי ויבהא
 לא ךלמה שע אבו וילע יכדרמ תא ולתיו ךלמל
 ! ץעה שעיו ןמה ינפל רבדה בטייו חמש התשמה
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.1 ,2%1,264,271 ,245,252 ,244 :239 :237 :223 ,213 
 6. אביו 1, 17, 18, 30, 48, 50, 76, 82, 93:04: 99, זס, 7
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 0 זז

 יאו הז אוה ימ הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא.
 רמאתו :ןכ תושעל ובל ואלמ רשא אוה ;דז 6

 תעבנ ןמהו הזה ערה ןמה ביואו רצ שיא רתסא

 ותמחב שק ךלמהו |: קדכלמהו ךלמה ינפלמ: 7
 שקבל דמע ןמהו ןתיבה תנג *רא ןייה זדתשממ
 וילא התלכ יִּכ האר יכ הכלמה רתסאמ ושפנ לע

 ןתיבה תנגמ בש ךלמהו :ךלמה תאמ קדערה 8

 רשא הטמה לע לפנ ןמהו ןייה התשמ תיב 'רא

 הכלמה תא שובכל שכגה ךלמה רמאיו הילע רתסא
 ! ופח ןמה ינפו.ךלמה יפמ אצי רבדה תיבב ימע ||
 ךלמה נפל םכיסירסה ןמ דחא קדנוברח רמאיו 9

 רבד רשא יכדרמל ןמה השע רשא ץעה הנה םכג

 המא םכישמח הבג ןמה תיבב דמע ךלמה לע בוט

 לכע ןמה תא ולתיו : וילע והלת ךלמה רמאיו 10
 : הככש ךלמה תמחו יכדרמל ןיכה רשא ץעה

 ו

 הכלמה רתפאל שורושחא ךלמה ןתנ אוהה זכויב
 ינפל אב יכדרמו םכיידוהיה ררצ ןמה .זריב זרא

 רסיו = : הדל תטוה הדמ .רתפא קרדיגה יכ ךלמה 2
 קדנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט תרא ךלמה
 : ןמה תיב לע יכדרמ תא רתסא םכשתו יכדרמל

 וילגר ינפל לפתו ךלמה ינפל רבדתו רתסא ףסותו 3

 יגגאה ןמה תער תא ריבעהל ול ןנחתתו ךבתו
% 

 58 ₪ 8 ד ₪ א.

 גס חק רהמ ןמהל ךלמה רמאיו ! ורקיב ץפח ךלמה
 ןכ קרשעו זררבד רשאכ סופה תאו שובלה תא
 רבד לפה לא ךלמה רעשב בשיה ידוהיה יכדרמל

 11 תאו שובלה תא ןמה חקיו : תרבד רשא לכמ
 ריעה בוחרב והביכריו יכדרמ תרא שבליו סופה
 ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל ארקיו
 12 ףחדנ ןמהו ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו  ורקיב
 13 שרזל ןמה רפסיו !  שאר יופחו רבא ותיב לא
 ורמאיו והרק רשא לכ ערא ויבהא ילכלו ותשא
 יכדרמ םכידוהיה ערזמ שכא ותשא שרזו וימכח ול
 לופנ יכ ול לכות אל וינפל לפנל זרולחה רשא
 14 ךלמה יסירסו ומע שכירבדמ זכדוע |: וינפל לופת
 רשא התשמה לא ןמה תא איבהל ולהביו ועיגה
 : רתסא התשע

1. 
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 ז | הדכלמה רתפא םשע תותשל ןמהו ךלמה אביו
 2 קרתשמב ינשה םויב כג רתפאל ךלמה רמאיו

 המו ךל ןתנתו הכלמה רתפא ךתלאש קדמ ןייה

 4 רתסא ןעתו :שעתו תוכלמה יצח דע ךתשקב

 םכאו ךלמה ךיניעב ןח יתאצמ שכא רמאתו הכלמה

 ימעו יתלאשב ישפנ יל ןתנת בוט ךלמה לע
 4 בורהל דימשהל ימעו ינא נרכמנ "כ רתשקבב
 יתשרחה ונרכמנ תוחפשלו זכידבעל ולאו דבאלו

 5 ךלמה רמאיו = + ךלמה קזנב קדוש רצה ןיא יכ

 שט גת 52 ₪0 1 א
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/% 
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 150.  לפנ 2,18, 48, 68, 76, 82, 88, סב, 5, 10,7
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 14. םכדע 18,196. ומע -- םבמע 18. | יסירסו -- ירשו
 ףלזנה .68. | ועגה 4. וליהביו 2, 48: 542 50 68 0 90

8% ,116,166 ,121,126 ,118,110 ,117 ,107,108 ,101 

,215,230 ,216,227 ,211,218,221 ,212 ,210 ,202 ,201 ,192,106 
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 < ןתניו 19.3, 125, 130, 146, 166, 180, 201, 212 ; קענתגס %) 244
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 4. ונרכמנ --ו . 118. | דימשהל , זס.  ברהל

 48, 52, 68, 82, 95, 99, זול, 118, 123,125,

 164, 170,172,17%, 176, 187, 188,1ף2,196. 6 2

 23%: 240, 244, 245:2%2,251,2%0.  וליאו 18,סָנ, גוז,זוק) 16

 218 -- וליאו לאו 48 -- ולאו לו 12. | רצה -- רשה 4.

 5. רמאיו 76,"1. | רמאיו שורושחא ךלמה , 95. | שרושחא 2,
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 281. הז 17.95. | הזיאו 76, 93, 109 ,,, 68%

 177. 180, 223, 237; 184, 601, 602, 603. | תושעל -- ת
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 םירפס חלשיו ךלמה תעבטב םתחיו שרושחא ךלמה
 שכינרתשחאה שכרה יבכר פיסוסב שכיצרה .דיב

 רשא ?םכידוהיל ךלמה ןתנ .רשא |! שיכמרה ינב זנ
 דימשהל סכשפנ לע דמעלו להקהל ריעו ריע לכב
 םכיחצה .המידמו פע -יליח לב תא: דבאלג יגרהל

 לכב דחא זכויב ! זובל שכללשו זכישנו ףט שכתא 2

 שדחל רשע קרשולשב שורושחא ךלמה זרונידמ

 בתכה ןגשתפ : רדא שדח פצוה רשע טכינש 3

 זכימעה לכל יולג הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל
 סכקנהל קרזה שכויל שכידותע םכיידוהיה זרויהלו

 שכינרתשחאה שכרה יבכר יצרה |: םהיביאמ 14

 הנתנ תדהו ךלמה רבדב שכיפוחדו םכילהבמ ואצי

 שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו : הריבה ןשושב 1%
 ךירכתו קרלודג בהז תרטעו רוחו תלכת תוכלמ

 םכידוהיל : החמשו הלהצ ןשוש ריעהו ןמגראו ץוב 6

 הנידמ לכבו | : רקיו ןששו החמשו הרוא קדתיה 7

 ךלמה רבד רשא םכוקמ ריעו ריע לכבו קדנידמו
 שויו התשמ םכידוהיל ןוששו החמש עיגמ ותדו

 דחפ לפנ יכ שידהיתמ ץראה ימעמ םשיברו בומ

 ! םכהילע םידוהיה

 6 ג. 1 םופ ץ ות ו

 4 טשויו ! שידוהיה לע בשח רשא ותבשחמ תאו

 רתסא םשקתו בהזה טברש תרא רתסאל ךלמה

 5 בוט ךלמה לע שא רמאתו : ךלמה ינפל דמעתו

 ךלמה ינפל רבדה רשכו וינפל ןח יתאצמ םכאו

 סשכירפסה תרא בישהל בתכי ויניעב ינא קדבוטו

 דבאל בתכ רשא יגגאה אתדמה ןב ןמה תבשחמ

 6 יכ = : ךלטה./ תרונודמ ללכב .רשא  םידוהיה .תרא

 ימע תא אצמי רשא הערב יתיארו לכוא הככיא

 7רמאיו : יתדלומ ןדבאב יתיארו לכוא קדככיאו
 ידוהיה יכדרמלו הכלמה רתסאל שרושחא ךלמה

 ץעה לע ולת ותאו רתסאל יתתנ ןמה תיב הנה
 8 לע ובתכ םכתאו : םיידוהיב ודי חלש רשא לע
 ומחתג .ךלפה םכשב .םספיניעב  בופּכ .פפידוהיה

 ךלמה םשכשב בתכנ רשא בתכ יכ ךלמה תעבטב

 9 ירפס וארקיו ! בישהל ןיא ךלטה תעבטב שכותחנו

 ןויפ שדח אוה ישילשה שדחב איהה תעב ךלמה
 יכדרמ הוצ רשא לככ בתכיו וב שרשעו השולשב

 ירשו תרוחפהו סכינפרדשחאה לאו םכידוהיה לא

 האמו סכירשעו עבש שוכ דעו ודהמ רשא תונידמה

 ונשלכ שכעו שעו הבתככ הנידמו הנידמ הנידמ

 וס סשב בתכיו :  שנושלכו שסבתככ םכידוהיה לאו

 ו וכ ויו י6 תעוד סיוע .

 םכעו 107. - ונושלכ 17,319. 68, 93:98: 99,107, 108,117, 121,

 121,125,158.171,175,1706.181, 157, 158,102,21ז: 2, 21229

 223. 225% 226, 230, 24%, 252, 2639 250: 016 1 19,128 --- םםנושלכ

 118. | םבידוהיה 2*-- םכיידוהיה פּ- = םכנשלכו 210,120, 1519
 196, 248, 283, 384 -- םבנושלבואא %4 -- םכנמזכו 110 =

 10. בותכיו 178, 250, 283 -- 'כדרמ בתכיו 1. שרושחא | 2

 -- שורושחא 12 4: 48; 54+ 56: 68; 79, 82, 87, 50. ג. 95: 99 5%
2 ,252 ,212 2 ,192 ,180,187 ,172,178 ,118,121,120,141 

 259, 260, 264, 271, 279,286, 6%9. | םכותחיו 1%, 7 ול

 םבירפות 4. היב ,םנפ 120. ,(=ביפסב 242.* :י9בבוה 54:

 121, 4. םכינרתשחאה -- ח ,, 109 -- םכינרתשחאהו

 זז. רשא 27*-- ןתנ רשא 107. | רע -- ריעו 4. = ראיעו ל.
 להקהל --- להקהל אקהל 120. | דומעלו 0
 גורהלו 20,110, 211,236, 384 !0766 81 -- גרהלו 1 2. 3: 56: %

1 139,145 ,128 ,110 ,107,100 ,102 ,100 ,93 ,89 

2230 (18 ,202 ,200 ,196 ,172,176,177,191,192 ,155,160,170 

2 ,['2%2,259,264,270,300 ,241,251 ,211 ,228 ,220 ,22% 

 603, 663 -- ורחל 99,121,120,152, 227. - א -- לא 24
 ליח ,181. | םכע 245.  הנידמו --ו , 48. | םםיצרחה < 71.

 םכתוא 2, 19:24 /110.1210/ 250 54 בל 7 218,

 12. רחא םכויב , 18. | םבאויב 79. = תנידמ 18,107 6 20

 394. - ךלמה ,1ו7. | שרושחא 2,17,18,76.82,107,זנז,:וק)

 110, 125, 141,158,170, 106, 221: 244, 248: 1 השלשב 2

 4: 17.18.19. 30 48, 76, 82,93, 94: 95:99: 101, וסל 108,
17 6 1 ,117,118,119,123,120 

-- 28 ,264 ,250 ,253 ,249 :245 :244 :240 :235 ;213 ,212 ,102 
 השלושב 89 -- שלשב 8מ.1ום. 121. | רשע ג"

 13. תד .68. | הנידמו , 143. | לכל קממס 95 82. | םכימעה
 -- ותהל .. 48, 82, 99 2 8% 1%

 212: 227, 248, 250: םטתס 1. תכיידוהיה \ 93: 99, 180 ----

 םבידוהיה 2, + 17. 18,19: 45, 54: 76, 87, 80; 9: 100, 101 זק
 זס, זז, 1 0121122 125,120, 147, 76 7

 ו, 09ַ +7 חץ 6

 244, 245, 252, 253, 259: 294, 059 "* ריתי. | םבידותע -- ו 93 -
 םכידיתע 2, 18.19: 45: 54, 76, 79: 95: 9, 107, 1 ו7,זופ,ז2ז)

 129,147,176,180,102,2ו13,214, 227,2נְס,240,253,250) 27ו

 059 'ק ; קווגס 128,158, 245: [סוו6 41,141, 188 ב טונס 4.

 הזה 95. = םבהיביואמ 56, 99. 108.11, 121, 188, 213:
 2%2; 253 -- םכהביואפכ 7.

 14. שכוה יבכר -- םכופוחד ואצי 1. יבכור זז 19, 1

 םכינרתשחאה -- םכינ ,19. = םםילהובמ 17, 7
 וו9,125,155,166,196, 212, 244, 252, 2%3 -- םכילהבמ הובמ וו

 5 תכיפהדו 82, 170, 191, 210. 236, ךלמה , 0.

 15. אצי,.זקס. הלדנ 4,2%2,283.  ךרבתו 107 --ך , חמ.!וח. 1

 16. הרא 7. חמשו 1. ןוששו 12,417 4%

,+ :95 :93 :56 :54 :3 2 

% :212,213 + ,178,191 ,170,172,176 
- +. 

 ל ₪

 4. טשיו 1, רתסאל -- ר , טסיברש 7

1 199 ,108 ,99 :95 :93 :57 :55 :54 :51 :48 ,30 :10 ,18 
128,129 ,, 1 176. 178, 180,102, 196,198, 212,2130 

218, 226, 239: 240, 244, 245, 252: 253, 259: 260, 2856. 4 
 טברש ברס 89. - בהוה -- ודיב רשא בהזה 21. | רתסא --

 רתפא בהזה 76. דומעתו 119 -- דאמעתו 9.
 <. רמאתו -- רתפא רמאתו 117. | לע 170. | בוט ,6.

 ןח , 102 -- ןחל 3

 ינפל -- יניעב 107. | ךלמה 2", 17. | הבוטו
 קזחומס הבוטה 7. בישהל 18 6. יגנאה . 53 -- א ,ד7-
 = רשה 188.) | םכיהוהוה ,לכ יז, 22 17%, 19 6
4 ,175 :147 126 7 :99 :95 :94 :93 

2 ,240 ,245 ,244 ,240 ,215 ,228 ,227 :225 ,223 ,106 ,187,188 

 2533: קתותס 82,141 ג !סעש6 120 - וגז. 466. לכ 170.  לכב 58

 76 -- לכל קתס 118. | תנידמ 236 -- ת
 6.6% יתיארו 1% 665 4. אצמי -- אצמת 2

 ימע -- יבא 18 -- ימע לכ 226. | הככיאו -- ה , 118. | ןדבואב 1
 *תדלמ 18 -- יתדלומו 4.

 7. שורושחא 1, 17, 48: 51: 53: 55: 56: 79: 82: 57: 95; 1
76,,ָ,ָָ 121.123:129 ,110 ,109,117,119 

(253,250 ,248,252 ,217 ,223.21% ,213 ,212 ,211 ,187 ,180 ,178 

 260,264.  רתפאלו 201.  ןמה , 223. יתתנו :7ס. ותואו
 110,121,211.259. לת 50.56. ץעה לע ,180. לע 9

 17. םכידוהי'ב 7. 1% 9 2% 54 6% 2 76% 79 20 97, 0

9 ,155 ,151 ,120,147 ,128 ,117,125 ,107,108 ,99 ,95 

,230 :237 ,231 ,228 ,227 ,211,220 ,212 ,171,178,190 ,170 

 244, 245, 252, 253, 259, 264, 059 " ריתי.
 8. םביידוהיה ג, 180, 239 -- םםיידוהיה םםידוהיה 0.

 קבע כינשעב פק. .בתכנ רשא , ג 87. | ..בתכנ -- םכתחנ

 173. | םבותחנו ךלמה םכשב , 201.  םבשב 2"--םכשב תעבטב
 ףפ. | םכתהנו 18,109, 56, 95: 107, +,

,254 ,253 ,245 ,244 ,240 ,211 ,227 ,218 ,196 ,187,188 ,176 

 בישחל --* , 2 |
 ף. ירפוס 108, 118, זז, 128, 176, 188, 102, 240, ,-

 תעב שזוחס תועב אוהה 19, 80: 95,101, 118, 2

 476, 196 4. שדוחכנ 4 ישלשה 212 -- שילשה 40 -

 יזשילשהב 1ף0. ןויס --- ' \ 121, 123, 18, 200 תו476, -- ןווס 18--

 ןפיו 4. השלשב 9 2.

 1סו,1סְד,108,1ו7,וו8,1ו0,121,128, 12036 ו 2

,244,245 ,237 ,223 ,212,213 ,187,102 ,172,176 ,158,170 

 םכאו - ו , 197 5- וינפל -- ו ,2

 -- קזווס יניעב 1.

 264, 1. םבירשעו 1%-- םכוי םכירשעו 244 -- רשע 7

 וב , 249. = הוצ . 93 -- 1 , 118 -- ןמה הוצ זס1-  םבידוהיה 1%--
 םביידוהיה 1 ל ו 1 9, 30 704800 100, 121,910

 201,244. | רוחפהו -- תוחפה לאו 160. | ירשו , זס. | ודוהמ
6 ;250 ,253 ,24% ,244 ,218 ,212 ,93,117.119,210,211 ,49 

 9. עבש --עבש לא 18,30,117,144,187,198,212,213,

 הגידמ 180.2%. = הנידמו ,99. | םכעו ו"--ו \ 17 -- םכנושלכו



 60 %ו

 אב אוהה שויב +! שדי זרא וחלש אל קרזבבו 1

 ! ךלמה ינפל קדריבה ןשושב שיגורהה רפסמ
 וגרה הריבה ןשושב הכלמה רתסאל ךלמה רמאיו 2

 ינב תרשע תאו שיא תואמ שמח דבאו םכידוהיה
 ךהלאש המו ושע המ ךלמה תונידמ ראשב ןמה

 רתסא רמאתו : שעתו דוע ךתשקב המו ךל ןתניו 1

 רשא םכידוהיל רחמ םג ןתני בוט ךלמה לע שא

 ןמה ינב תרשע תאו כויה תדכ תושעל ןשושב
 ןתנתו ןכ תושעהל ךלמה רמאיו : ץעה לע ולתי 4
 ולהקוו :ולת ןמה ינב תרשע תאו ןשושב תד 5

 רשע קרעברא םכויב שכג ןשושב רשא םכיידוהיה

 הזבבו שיא תואמ שלש ןשושב וגרהיו רדא שדחל

 תונידמב רשא םידוהיה ראשו : םדי תא וחלש אל 6

 םכהיביאמ .חונו שכשפנ רע דמעו ולהקנ ךלמה
 אל הזבבו ףלא םשיעבשו השמח םכהיאנשב גורהו

 רדא שדחל רשע השולש זכויב : םםדי תא וחלש 7

 קדתשמ םוי ותא השעו וב רשע העבראב חונו

 השולשב ולהקנ ןשושב רשא סכיידוהיהו : החמשו 0

 עי 0

7 %6.. .136 :120,110 ,128 ,125 ,121 

 158,168,170, 17ז, 172,173, 7 191, 192,198, 1

,270 (200 :0 :252 2 ,245 ,244 ,240 :29 :2237 :22% :222 ,210 

 271,279: 283, 286,288,204+,+ 83, 692 : קעותוס

 947-- אתשמרפ 50 -- אתשמרפ 202, 228 -- אתשמרפ 0,

 תאו 2"--ו 590. 8 'דדא 2: 532 055 70, 920 100 102, %

 150,170, 178, 213, 277, 286, 1'288, 300, 657 -- יזירא 24.

 אתזיו 17: 31: 50, 83, 80, 107, 108, 110. 7 + 2

2 ,252 ,244 ,230 ,236 ,235 ,192,198 ,191 ,187 :178 .176 :173 
 259: 260, 270, 271, 283, 286, 545, 682 ; קענמס 8 --אתון

102,100 ,99 ,95 :93 ,87 ,82 ,76 ,68 :54 :51 :19:48 ,4.18 2 :1 
1 572 ,,,, ...1 

00 ,204 ,288 279 ,24% :240 ,7 ,223 ,210 ,201 ,196 ,188 ,168 

 602, 60ב, 692 ; קנגתוס 04 -- אתזיו 79,129, 1. ;

 10. ןב 187.  ררוצ 30,45,93:95,119.121, 150,219: קזזתס

 128 -- ררוצ ה זזז -- ררוצ יגנגאה 2. | הןיבבו 5 18

 260, 264, 271 --- הזבו קצננתס 24. אל ל 4.
 זז. םכויב -- םכינורהה םכויב זזז. | רפפמ קפופס דפסמ 17

 םכיגרהה 173.  ןשושב --ן,זנ8. | הרבה 1%1.  ךלמה 7.

 12. ךלמה 1 ,'+7"הכלמה 97. 7" החיבה ג שיא , 0.

 ןמה ינב , 18. | ראשבו 11. | תונידמ --י . 53--ו 7

 19. - המו ז%--ו \ 1, 17. 10 48, 82, 94.95, 11, 17.

 152,187, 212, 24%. ךיתלאש 48. .המו 8%

 ךיתשקב 8.
 13. רתפא ,150,259.  רחמל 05,187: קזנתס 76. תושעהל 19.

 תדכ , 5. ולתי --י 14 1. ץעה לע ,זגל - ולהקיו 1

 14. ןכ 58 %ז. - ןשושב תד ןתנתו --ץעה לע ולתי ןמה 8.

 ןתנת 29. | ןשושב -- תושעל ןשושב 14%. = ולת -- ץעה לע ולת
764 

 15. םכידוהיה 1, 2, 4, 17, 18,102 48, 54. 76, 82, 87, 80, 3, 5

:147 (0,,,,,,, ,108,117 ,107 ,102 ,99 

6 ,22% (% ,212 ,210 ,198 72 ,70 ,17 .158,160 

,24 ,204 ,250 ,253 ,2%2 ,245 ,244 ,241 ,240 ,23 ,237 ,228 ,227 

 603, 659"ריתי. | רדא שדחל 150. | שרח 120. רדא -ר

 !סע6 םכ 158. | וגרהיו -- וגרה ג. | שלש --שלש םבויביג זז,

 שיא -- תאו שיא 253. = הזיבבו 188. | תא , 14%. | םבדי זי

 16. םכידוהיה ראשו , 1. םםידוהיה -- םכ , 118 -- םכיידוהיה ,

 120,180.  תונידמב -- תונידמ לכב 48,117, 180, 187, 188, 8

 ךלמה ,187. | דומעו :21,124,12%, 253. 9 לע,218. | םבשפנ

 106 םכשע וזק. חנו 18, 48, 99, ,,6 0

 173,192, 212, 227, 217, 240, 244, 1. םבהיביואמ 48, 8

 117,119: 216, 252, - ברהו 1,17,18, 50.56, 68, 82,

7 8,,,,,, ,107 101 ,99 :95 :94 

0 ,245 ,244 :240 :237 6 ,226,216 ,22% 2 ,212 ,188,192 

 279. | םבהיאנושב 2,164,236. - הזבבו 7.

 17. השלש ז,2: 4, 17,18,19,30 5% 76, 82: 87, 1

7% ,,, ,1-3 ,117 ,108 ,107 :99 :94:95 

 158, 164, , 1 176, 187,1ף1,102, 2102, 2120

 ה 223: 215. 236, 240, 240, 244, 24%, 2%2, 259: 264, 270 ;

 קמח 141,151. - דא -- רזא חנו 2.18, 30"

24 7 ,216 ,227 ,223 ,170,187 ,151 4% ,,, ,107 

70 0% 

 ז רשע השולשב רדא שדח אוה שדח רשע םינשבו
 ערושעהל ותדו ךלמה רבד עיגה רשא וב םוי
 םשכהב טולשל זכידוהיה יביא ורבש רשא וכויב

 : םהיאנשב המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו

 2 ךלמה זרונידמ "לכב טכהירעב םכידוהיה ולהקנ
 קל שיאו םשכתער ישקבמב די חלשל שורושחא
 : וםימעה לרכ לע שכדחפ לפנ יכ שכהינפב דמע
 1 ישעו תוחפהו פכינפרדשחאהו תונידמה ירש לכו
 יכ שכידוהיה תא םכיאשנמ ךלמל רשא הכאלמה
 4 תיבב יכדרמ לודג יכ : טכהילע יכדרמ דחפ לפנ
 יכדרמ שיאה יכ תונידמה לכב ךלוה ועמשו ךלמה
 % תכמ םכהיביא לכב זכידוהיה וכיו : לודגו ךלוה
 : סכנוצרכ שכהיאנשב ושעיו ןדבאו גרהו ברח
 תואמ שמח דבאו םכידוהיה וגרה הריבה ןשושבו
 : אתפסא תאו ןופלד תאו אתדנשרפ תאו :שיא
 תאו : אתדירא תאו אילדא תאו אתרופ תאו
 ; אתוי) תאו ידירא תאו יסירא תאו קצתשמרפ

 10 וגרה םכידוהיה ררצ אתדמה ןב ןמה ינב תרשע

 ₪ ₪ ר] 6

 / ג. 1

 221, 225% 244% 245: 249: 253: 259: 283 קצנמס 151 ; [סז6 2.

 17. הנידמו ,93. = ריעו ריע לכבו , 2,218. = לכבו 2%-- ו 6
 ;בידוהיל ןוששו , 110. | םכידוהיל , 201 -- םבויו םכידוהיל זז ג

 התשמו 18,245. | בוט , 223. | םבידהייתמ 48, 212 -- םכידוהיתמ
 118 .-- םכידחיתמ 226. | םםידוהיה --יכדרמ 223. | םכהילע , 1.

 ג. שדח 1%-- שב רדא שדח זז. | רדא --רדאה זמ,
 השלשב 2, 4, 17, 19, 19: 30. 45: 56.76, 82: 93: 94: 95, 99, 1
6 ,,,, ,120 ,118,121,127,128 179 

 262, 254,259: 264, 270, 283, 184. | ועינה 101.  רבד -- תרא 178, 180,187,192,212,21, 218, 211, 236, 237,240, 244, 59
 רבד 4 ותדו \ 54+ תשעהל 17 = קזוזתס ת 171 בויב

 םכידוהיה 1%. 101. םולשל \ 180 -- ו ב 22 3, 109 10, 48, 82, -- םכויב ןכ 48 -- םכויכ 8. יביוא 2, 11, 107, % 119: 41
 ףפ, ,2 136, 141, 151, 152, 164.18: : 2
60 ,259 ,248 :245 :244 ;240 :219 :237 :216 32 .2185 ,212 ,196 
 264 270, 271: 279, 283: 384. | שבהב .\180. ךפהנ 4 -- ךפהנו
220 ,188,196 ,152 ,141,151 ,123,136 :95:118 .76 :17,158 ,4 
 227, 211, 237, 239: 244: 245: 248, 49 264, 664. | םםהאנשב 8

 -- םכהיאנושב 21
 2. םבידוהיה -- המה םכידוהיה 0, יכיר עבו --- ||

 שרושחא 2, 17, 18, 48, 107,110, + 6
 241, 24 חולשל 9, ,,,,

 176, 197, 212, 213 223: 245: 264-- תומס ךלשל 95.  םכהינפל
,145 ,136 ,121,125 ,111 ,100 ,95 ;89 ,83 :50:56 :7 1 

,11 ,200,202 ,102,196 ,178.191,18%,187,8191 :160,175 ,155 
001% ,281 ,271 ,270 ,260 .226 ,223 ,1 21 

 601, 602 ; קזננתס 67,109,141,152,198: תטתס 171--- םםהינפפ
 3. לכו 588 4. | תנידמה 246. | םכינפרדשחאה 87

 244-- םבינפ רדשחאהו 17. | תחפהו 245. | ישועו 6
 רשא -- וינפל רשא תא , 48 -- תאה 4. דחפ ו

 4. לודג -- ו . 283 -- תיבב לודג 187. = ךלמה -- ך 8%
 ועמושו 252. | ךלוה 1"-- ו , 1,17,18, 40, 51, 5%
 15 160, 197,212, 227, 271,283,601,601. לככב 8

 150. | תנידמה 151,246 -- ה 187.  יכ 48."2. | ךלוה 2%--
 ו זנ30, 94, 107: 121,150,151, 155, 160, 187, 227,601,

 לדגו 7 26

 ף. םכידהיה 48 -- םבידוהיה תא 24%. | םכהיביא לכב 6.
 םבהיביוא 48,107, 108, זז 1 245, 2% -- םכחיאנש

 םכהיביא 109. | ברח , 95. = גרהו ,7. ןרבאב 4.

 םכהיאנשב --ש טק. 46. ף3 -- םכהיאנושב 283. | םכנצרכ

 82, 150, 240, 244, 259: 6. תרואמ , 6.

 7. אתדנשרפ 1, 2: 3: 4, 17,18, 10, 30, 11, 48, 51, 54, 68.
5, ,1 :99 :95 :93 ;89 :87 ,83 ,82 

,,,, 147,150 ,144 ,139 ,120 ,121,125,128 ,110 
,187,188 ,178 ,170 ,170 

4 ,253 ,252 ,245 ,244 ,240 ,23 ,236 :215 ,228 ,224 ,210 ,202 
,602 ,601 ,545 ,204 ,288 ,286 ,283 ,270 ,271 ,270 ,260 ,259 

 682, 692 -- אתדנשרפ 50,237,300,6%9. | אתפשא קזותוס 9.
 9. אתשמרפ 1, 2, 3: 4.1718. 19, 30, 31: 48, 515, 2
 87, 89:93: 95: 99, 102, 107, 108, 10, 110, 111, 1ו7,וו8,

 תנידמ 6-



1% 1 

 שכמהל לרוגה אוה רופ לפהו םדבאל םידוהיה לע
 רפסה שע רמא ךלמה ינפל האבבו : שכדבאלו 5

 שידוהיה רע בשח רשא קרערה ותבשחמ בושי
 ןכ לע . :ץעה לע וינב תאו ותא ולתו ושאר לע 6

 ןכ לע רופה שכש לע כירופ הלאה םכימיל וארק
 קדככ לע ואח המג תאזה תרגאה ירבד לכ רע

 פכהילע שכידוהיה לבקו ומיק ! טכהילא עיגה המו 7

 רובעי אלו םכהילע שכיולנה "לכ רעו םכערז לעו

 שבתככ קרלאה כימיה ינש תא םכישע זרויהל
 קרלאה םשימיהו + קדנשו קרנש ילכב םכנמזכו 8

 החפשמו החפשמ רודו רוד לכב טכישענו סכירכזנ
 אל הלאה זכירופה ימיו ריעו ריעו הנידמו הנידמ

 : סכערזמ ףופי אל כרכזו םכידוהיה ךותמ ורבעי
 ידוהיה יכדרמו ליחיבא תב הכלמה רתסא בתכתו 29

 תראזה שירפה תרגא תא םשיקל ףקת לכ זרא
 לא זכידוהיה לכ ללא םכירפס חלשיו + תרינשה 0

 אר ₪ 6 זו זז יא

 רשע קדשמחב חונו וב רשע העבראבו וב רשע
 :)9 ןכ לע ! קרחמשו קדתשמ זכוי ותא קדשעו וב

 ופישע תוזרפה ירעב שכיבשיה ?כיזורפה שכידוהיה
 התשמו החמש רדא שדחל רשע העברא םכוי תא

 20 בתכיו : והערל שיא זרונמ חלשמו בוט זכויו

 לא םכירפס חלשיו קרלאה וכירבדה תרא יכדרמ

 שורושחא ךלמה תונידמ לכב רשא שכידוהיה לכ
 21 זכישע תויהל םכהילע זכיקל :םכיקוחרהו זכיבורקה
 < פו! תראו רדא שדחל רשע קדעברא שכוי זרא

 22 רשא םכימיכ : הנשו הנש לכב וב רשע השמח
 ךפהנ רשא שדחהו םכהיביאמ םכידוהיה פכהב וחנ

 זרושעל בוט שכויל לבאמו קרחמשל ןוגימ שכהל

 שיא תונמ חולשמו קדחמשו קדתשמ ימי םתוא

 21 עזרא םכידוהיה לבקו : םכיניבאל תונתמו והערל
 : םהילא יכדרמ בתכ רשא תאו תושעל ולחה רשא

 24 בשח ץםכידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ

 שגה תא מ סי 4.

 24. ררוצ 30, 48, 93: 95, 121, 12%, 187, 188, 236, 230, 5.

 לכ , 95,170. | םםידוהיה ז",129. | בשח -- בשה רשא 4.

 םכדבאל --םכ ,118. | לפהו -- ו \ 20, 188, 198 -- ליפהו 1, 21%

 19: 48: 50, 54. 68, 76: 8977. ָָ,,, 4% לו

 172: 176, 178,180,181, 187, 102, 21ז, 212, 213, 6 227,

 236, 210, 240, 241, 253, 259, 270, 270; 286: 155%, 360, 659 ; קנווס

 94,128 -- ליפה 17,117,121,231,24%. | רופ--ר קזומס ל זז

 לרגה ה םבמהל ,19 -- םבמוהל 17.68,ף,ו01,7,

 118,116, 212, 23 ; 1076 4. םכדבאל 1.

 2%. האובבו 19.48, 68,118,158,166,230 ; (ס66 88. בשי 229.

 ערה 17. .בשח -- בתכ 175. לע 146 215- 0 לע 2" קב

 146. 2. ושאר . 30. |  ותוא 99,121, 4.

 קב תן וכ לע 20 7 תרבאה -- 118

 תרגיאה 17 -- תריגאה 4. המו 2 8 1. םכהלא 15 172

 110,152, 178 -- םבהילע 88, 4 :

 27. ומייק זל, 10: 30. 48.76 03, 95, 107, 117, 5% 129

 170,212, 22%, 244; 1: לביקו 211,200 -- ולביקו 48 - ולבקו

2400 ,1086 ,107 :99 :95 :93 :54 :19 :4.17 :2 ,1 

 245, 253: 259: 271 4, 651, 659 'ק -- %לבקו 82, 8% 1%
 244 --ילבקו 192 -- םכהילע לבקו 111. | םבהילע 119 -- 9

 107. | לעו 1" קזגמוס ילעו 1. | יירבעי 2, 18.19 53: 566
 99 1סֶקכ 117. 118, 121, 127, 128, 128,172, 5 14, 12

:244 :240 6 ,231,226 ,227 ,226 ,218,221 ,212 ,177,188 

 253: 259, 270, 283. | תויהל --ו ,18. | םכישוע 1, 48.12, 3

 -- םכ 121. במיה ינש -- םכירופה ימי 1:17. | ינש --ינש םבבי

 158. | הלאה , 239. | הנשו הנש לכב , 214. | הנשו --ו , 5.
 28. םבישענו , 3-- רד 168,180. | רודו \ 253 -- רדוד 4:

 החפשמו , 3- = הנידמו -- ה 118. | ריעו :"-- ו 20
 180, 212, 227, 246, 384 : םוגמ6 224 -- 10186 7/'7 121. | םכירפה

 48: 53: 68.83: 94,107,123,158,170,192, 230, 253 ; קזנגבס 1.

 ךותמ 915 4 ףוסי קזנתגס ףושי 9% -- | . 48.

 29. בתכתו 1,3,17.180 11, 48, 68, 70, 80, 89, 2 965, 22

 זסֶק, 117, 121,136,144, 158,170, 7, ,74 192, 2

 240, 244; 245: 251, 260, 270, 271, 279, 283, 286 -- בותכתו ו,

 99,108,118, 252, 2%9. תב -- תיב 136. | לחיבא 4, 4
 אידוהיה 129. | תא 1" 147. | ףקות 18, 49, 860 701

 152: 213: 236; 24%, 249. | ביקל 2,17,18, 10, 40 49,
11 ,16 ,120,170 ,128 ,121 ,117,118 ,107 ,101 ,95 

 192, 212, 213, 227, 216, 245, 252,253 -- םכהל 129. | תא

 534. - תרגיא 17, 48,248 -- תרנאא 88. םפירופח 2, 17 %

7% ,117,121,120,172,173,1789 ,102,108 :99 :87.95 

 213, 226, 227, 216, 244, 24%, 250, 270: קתנתמס

 40. לא 1%-- תא 118,212; קחומס 9%. לכ, 170. | םםידהיה
 48. | שורשחא 121 --שרושחא 2,18,1,48,76,79, 81

 151,158,196,244,252,293,384. | םבולש --ו , 283 -- שולש 4.

 21. םבייקל 2,17, 18.10, 10, 48, 51, 55, 76, 79 7

24% 4 ,22% ,213 ,212 ,106 ,187 ,121,120,152 ,118 ,101,107 

 252: 1'253,277,100, 60 ; קזגגהס 128---םכ סי 82. ימי --ירבד

 18.  םכירופה 17: 76, 87: 93: 95, 118, 121, 176. 7 2274

 244: 245; 259,270: ץווחס 11 -- םכירפהפ 253. הלאה ,-

 םכייק 2, 17, 18, 48, 76, 80, ף3, ף), 101, ,,7% 2%

 196, 212, 213, 236, 244, 24%, 2%2 ; קוס 126,128 ; (סת6 2

 םכהילע --', 07. | רשאכ ֶפ. | מיק 93: 3

 101, 1:7, 119,120, 162, 106, 226, 244, 1 לע 1%

 24%.  העבראב , 237.  השעו -- ושעו 176, קטתגס 128 -- הושעו

 2- ותא , 129 -- ותוא 108, 4 החמשו , 4

 19. (0-, 70, 107,111. | םכידוהיהו 2, 17, 18, 20.49: 53: 42

 68, 82, 89: 93: 9% דסהכ ודק, דה, 21, 126, 128,117, 2

 ו 170,177,ו37, 202, 212,220 220,227,211 7

 244, 245: 252, 251, 259: 264, 659 " ריתי. השלשב 22
 10, 30, 48, 82: 93: 94: 95: 99. 7 ו18,ז10 121 0

12 1 ,212 ,210 ,102 ,101 ,187 ,178 ,176 ,166 2 120 

 245, 244: 245: 252 9 264, 270, 283, 204, 184 -- שלשב

 27. זרעבראבו 160 -- העראבו 17 -- עברעבו 218. | חנו

 40, 48, 82, 99. 121, 123: 170, 212, 244--חנו השעו ות | ןב גל
 --וב רשע העבראבו וב 6. | השעו -- שעו 176 -- הושעו -

 התשמ 7.
 10. 0 , םםיידוהיה 155,198 -- םכידוהיהא 4.

 תםבזרפה 123 903 7 76 79 7 93: 95: 99: 107, 5%

18% ,178 ,170 ,158 ,152 ,147 ,128,120 52, ,100 

 212,227, 228 תוג15. 217,239: 240, 244, 24%, 250, 271 4,659 '\ ריתי
  -בוסרפה זפק. | םכינשויה 2, 49, 04,121, 166,176, 4

 245,252, 253 7-ג 215. - תורפה 4,227. | םכישוע 17,401

 166, 23 -- םבישע אאא 180. תא , 30. | רשע -- םבוי רשע 1.

 הולשמו 2, 4: 52: 54: 69: 93: 94: 9,101, 107, 5,
 120, 138, 144: 152: 155: 158, 164, 178, ו,

 2%2, 260, 100710 384 -- הלשמ םכיברו 187. = שיא 1.
 20. בותכיו 99.  יכדרמל 150. | תא -- לכ תא 244. | הלאה ,
 12%. לא -- תא 178,180 ; קומס 80.95. רשא -- ןשושב רשא
 14%. - תנידמ 82,955 שרושחא 2, 17, 48, 82,ז0ז)
 107,1%8,170: 231, 244. | םםיבורקה , 180 -- +7

 119, 110,121, 125, 151, 172,226, 227,240, 283.  םםיקוחרהו ,

 180 -- םכיקחרהו 48, 53,706, 82,107,118,123, ,4

.2 :244 :240 :237 ,231 :175 

 21. םבייקל 2, 4, 17, 18, 10, 30, 48, 76, 88, 93,95:99, 7

2 ,187,212 ,178 ,170 ,158 ,112 ,151 ,118,120,150 :7 ,109 

 225, 5% 216, 240, 244, 245, 252. | בישוע 17, 48, 99

 תעברא 0. רשע 1%, 109 -- םבוי רשע זו. וב

 22. םבימיב !סע6 158. | םכהיביאמ ,102 -- םכהיביואפ 7

 2%3. שדחה 241. | ןוגימ 152.  םבתא 17,118: 10, 48 5%

22 ,1189 ,117 ,110,111 ,107,108 ,95,101 :94 :82 :76.79 

 ו 5 170, 180, 187,212 222,237, 240, 244, 246, 251, 2

 283: 3894-- .241. אימי 244. | התשמ 915 10). | חלשמו ג,
,87 ,83 ,82 ,70 ,68 ,56 ,55 ,52 ,50 :31 :17:18:19 2:45 

 101, 102, 7,100,110,111ְ10, 118, 1ז0,123,120,128, 120,

,1 ,164 ,150,151,152 ,144 ,141 ,116 

9 ,241 ,240 ,230 ,217 ,235 ,213,231 ,210 ,187,191 ,181 ,180 

,286 ,283 ,27 ,271 ,270 ,264 ,260 ,289 .254 :249 ,248 ,245 
 394,659. = והיערל 48.  תנתמו 213.  םכינויביאל 48 --- םכינויבאל
, ,107 ,100 99 :95 :76 :565 :54 :19 :17:18 ,4 :2:2 ,1 
:7 ,158,170,171 ,150,152 ,144 ,126,116 ,121,123 ,110 

,228,231 ,227 ,226 ,226 ,227 ,218 ,212 ,101 ,180,187,188 

-4 ,60 ,35% :270 ,250 ,253 ,252 :240 245% 244 :239 25% 
 22. ולבקו 4, 19, 107, 2 168, 188, 200, 214, 237, 244 ;

 ןזותוס 202, 356 ; 10115 תרושעל -- םכהילא תושעל 1.

 תאו , 51. | בתכ , 2זז. | םכהילא , 236 -- םכהילע 1,
 נונ,דוק,119,116,151,180,187,188) 108, 225, 227, 20%

 םטתס 1%2, 223 -- א [1ק.140 123 --' ,



6% 

 ! סכיה ייאו ץראה לע סמ שרשחא ךלמה וכשיו
 יכדרמ תלדג תשרפו ותרובגו ופקת השעמ לכו 2

 ירבד רפס לע שכיבותכ םה אולה ךלמה ולדג רשא

 ידוהיה :יכהרמ ייפ < (םרפו /דמלייבלמלי כימיה. 2
 בורל יוצרו םכידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ

 : וערז לכל זכולש רֶבדו ומעל בוט שרד ויחא

 0 2 85 יד

 שורושחא זרוכלמ קדנידמ קדאמו שכירשעו עבש
 11 הלאה םכירפה ימי תא םכיקל : תמאו זכולש ירבד
 דתסאו ידוהיה יכדרמ שכהילע םיק רשאכ םהינמזב
 ירבד םערז לעו סכשפנ לע ומיק רשאכו הכלמה
 42 ירבד שיק רתפא רמאמו : שתקעזו קרומוצה
 : רפסב בתכנו הלאה םכירפה

7 2 5 25 

 48, 54, 69, 79: 87: 95: 117: 152, 170, 1ֶדָב, 101, 102,

 214,236: 210: 244, 245, 1. ךלמה ולדרג רשא 1% אלה 5,

,9.2 2 ,80 ,68,76 6% 5% :11 ,10 ,18 170 ,4 ,2 

2 ,210 ,187,196 ,171 ,120,172 ,118,121,12% ,117 ,100 

 218,221, 227, 240, 244, 245,252, 253,270. * םכיבתכ 6

 70 דס 102, כ 22121 177-: ספ לע

 -- רפסב 71.

 2. ידוהיה , 19 --- םכירוהיה ז50.  שרושהא 2,

 151,158,170,196,211,240,244,283.  לדנו 212,284 -- לידגו 4.
 בהל 1. 2, 3,17,18:70: 20, 310.50 167 76 70 9282900 0

 99,100, זסז, 102, 107,108, סמ, 10, 1ז1,117,123,126, 0

5, ,158,164,165 ,150,151 ,141,144 ,136 

4 ,218,225 ,211 ,211,212 ,187,191,102 ,178,185 ,177 

 245: 248, 240: 252; 251, 2%, 260, 270, 100 1, 384 -- ברל אל 6

 םכשפנ -- םכ , 17 -- םכודוהי לע בשח םכשפנ 200. | ירבד , 6.
 זרומצה 1, 3, 18, 10: 30: 11: 76. 93: 94, 99: 105, 2
 141,151, 164,168,175,192, 226, 227,271, 215:237ו,240, 49
 2%2, 18%4-- תמוצה 17:53,150,249. | םכתקעה -- םבתקעה 17.

 42. םבייק 5 76, 80, 93,99,117,121,128,153,212,
 244, 245 : (076 82.  'רבד -- קונוס ימי תא זו --ירבד זרא
 48.56, 93,177, 212, 249 ; 0 ג. | םכירופה 7, 48, 6

.275 :245 ,244 ,216 ,213 ,187 ,180 ,176 ,121,120 ,118 ,99 :95 

 רפסב -- רפס לע

 ז. שורושחא 4. 48, 54, 56, 89, ,,,,47 178,
4 :242 ,111 ,288 ,286 ,4 271 ,270 ,260 ,226,250 ,214,220 ,212 

 655: 659 'ק : קזוגס 99, 282, 358 -- שרושחא 2.17, 7%
 100, 129, 158, 213: 240, 24%: 264, 270, 283, 65 602 3 קוס 24

 -- ברל 8 80. | שרלד 17, 48, 8,993,108, 121,129, 1878
 244,249. - רבודו 40, 56, 80, 03, 102, 108, 121,120, 173, 7,

.4 1076 ; 259 ,245 ,244 ,226 ,212 ,196 ,188 

 24% -- ;180, 249. - הייאו 17 -- היאו 7. םכייה 6.
 2. לכו -- תאו 2%2. | ופקות 117,223 --ופקאת 236.  ותרבגו
 476, 80, 82, 10ֶד, 218, 494. | תשרפו -- ת ,19- | תלודג 9

 6 ה דיג 0 יש כ 5

 5 ףטוטו 0גש5 (טמו \/גנו 1/6000ם05 1ם 5 קז0600ם068 1 10108 10. 1/20/07.

 0066. 1/1501, כשש (0(טמב 601120 : 1, 2, 3: 4, 14, 17, 18, 10: 10: 11, 47, 48, 50. 51: 52+ 51: 54: 55: |

,107 ,102 ,101 ,100 ,99 :95 :94 :93 .80 ,88 ,87 :82 :82 :80 ,79 :77 :76 :68 :67 :59 :59 :57 :50 

 100. 1:0, זזז) 117, 118, ז:0, 120, 121, 120, 125: 128,120, 1400110. 140: 130, 10

2 172 ,171 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,150 ,157 ,155 ,151 ,152 ,151 ,150 ,147 ,146 ,145 

29 210 ,202 ,201 ,200 ,10 ,108 ,106 ,102 ,101 ,188 ,187 ,185 ,181 ,180 ,178 ,177 .176 :175 

,242 ,241 ,240 ,230 ,217 ,210 ,215 ,211 ,220 ,227 ,220 ,226 ,224 ,221 ,218 ,214 ,217 ,212 

 25, 20 210,212 2 2 1/1511, 1ם 10018 10166415 001121 : 160, 201, 204,

152 ,119 ,118 ,711 ,111 ,100 ,106 ,101 ,101 ,206 ,205 ,204 ,246 ,220 ,210 ,215 ,200 ,208 ,206 

,2 ,360 :359 :358 :357 :356 :355 :140 :348 .342 ,340 :339 :338 :335 :342 ,130 .420 .326 ,325 
.9 .398 .394 .392 ,390 ,388 .487 ,486 ,484 :483 :381 .480 :379 37% .379 :369 .368 :367 :365 
440 :437 .436 :435 434 :413 ,412 ,441 ,420 ,425 ,423 .419 ,418 ,417 .409 :405 ,404 ,404 400 
4 .487 ,486 .485 .454 .493 .477 .476 :475 .474 .471 ,46% :454 :449 :446 :445 :444 :442 :441 
4% .519 ,517 ,516 :515 :514 :513 ,512 ,11: ,510 ,507 ,500 :505 :501 :497 :490 :495 :494 :489 
95 :557 :553 :552 :550 :546 :544 :542 :541 :540 :539 :538 :536 :535 :532 :531 :530 :528 525% 

9 .5885 .557 ,586 .584 :501 :575 :576 :575 .574 :573 .572 :571 ,570 :567 .566 :565 :564 :562 
,611 ,612 ,611 ,610 ,600 ,607 ,606 ,604 ,601 ,602 ,601 ,600 ,599 :598 595% :594 :593 :590 

.4 600 ,682 ,680 ,674 .667 ,665 ,646 ,644 ,641 ,642 ,619 ,610 ,617 :624 ,622 ,618 ,617 

 02000. 1םוקז8[6, קסע (סגמג 60131 : | 250, 260, 264, 270, 271, 275, 277, 270, 281, 204, 6

 287, 288, 280, 700, 650 ]ב קע60, 1 10018 (15\6166 6011401 : 196, 545, 6560, ,ָ,,6
67 % 661, 061, 664, 666, 681, 1 

 60066. א סט ?000םג -- 126 )

 = 1 1ה 10615 161664ו8 601111 -- 4 |

 - 1הגק601 -- קסע :0(טמג 6021 - ---- 6 ו

 / 15 ------ 1 קע661 -- 1ת/ 10018 6166118 0011281 --- |



 ]7 ם ₪ א זכר יי 1:6 1.

0 

 1 קרדוהי ךלמ םכיקיוהי תוכלמל שולש זרנשב
 : קרילע רציו םכילשורי לבב ךלמ רצאנדכובנ אב
 2 תצקמו הדוהי ךלמ םכיקיוהי תא ודיב ינדא ןתיו
 ויהלא תיב רענש ץרא טכאיביו שכיהלאה תיב ילכ
 ! ויהלא רצוא תריב איבה םכילכה זראו
 לרארשי ינבמ תויבהל ויסירפ בר זנפשאל ךלמה
 ! שכימתרפה ןמו קדכולמה ערזמו

 לכב שכילכשמו הארמ יבוטו שואמ לכ שהב ןיא
 שכהב חכ רשאו עדמ יניבמו תעד יעדיו קדמכח
 : םכידשכ ןושלו רפס שכדמללו ךלמה לכיהב דמעל

 33 רמאיו

 4 רשא זםידלי

 6 ךלמה גבתפמ ומויב וי לבד ךלמה שהל ןמיו

 ודמעי םשכתצקמו שולש שכינש שכלדגלו ויתשמ ןיימו

 6 היננח לאינד הדוהי ינבמ םכהב יהיו : ךלמה ינפל

 7 תומש שיסירפה רש שכהל םסשיו : הירזעו לאשימ

 לאשימלו ךרדש היננחלו רצאשטלב לאינדל וכשיו |
 8 ובל לע לאינד םכשיו : וגנ דבע הירזעלו ךשימ

 שקביו ויתשמ ןייבו ךלמה גבתפב לאגתי אל רשא

 9 שכיהלאה ןתיו : לאגתי אל רשא זכיסירסה רשמ
 ! שכיסירפה רש ינפל םכימחרלו דסהל לאינד תא

 ז. תנשב 1, 2, 3, 21, 67. 80, 82, 8, ,, ,,,72

 :44, 176, 231, 219, 262, 2%0, 266, 270, 280 -- ץסא וגס %

 סזמ8(4 ; 02, 119, 172 =- \ 0. שלש 2, 4,17, 80 5, 2

 93:99,ז17,119.170, 176ג188,102,224,226,235,240 2
 .+ ,264 ,200 ,2%0 רצאנ דכובנ 80, 93, 94, 99, 110: 150 2
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 ינדא תא ינא ארי .לאינדל םכיסירסה רש רמאיו 0
 םככיתשמ תראו שככלכאמ תא ?זדנמ רשא ךלמה
 טפידליה ןמ םכיפעז שככינפ תא הארי המל רשא

 רמאיו : ךלמל ישאר תא וכתביחו סככליגכ רשא ג:
 לע שכיפירפה רש קדנמ רשא רצלמה לא לאינד

 ךידבע תא אנ סנ : הירזעו לאשימ היננח לאינד 2
 זכימו הלכאנו שיערזה ןמ ונל ונתיו הרשע כימי

 זכידליה הארמו וניארמ ךינפל ואריו 4! קדתשנו 3

 קרשע הארת רשאכו ךלמה גבתפ תא םשילכאה

 כימי שפסניו הזה רבדל סכהל עמשיו ! ךידבע שכע 4

 בוט ספהיארמ הארנ הרשע םכימי תצקמו ! הרשע 5

 גבתפ תא ושכילכאה שכידליה לכ ןמ רשב יאירבו

 ןויה (כנבתפ .תרא .תבשנ .רצלמה ,"היו . + ךלמה 6
 הלאה זסידליהו | : םינערז שכהל ןתנו שכהיתשמ 7

 לכב לכשהו עדמ שפיהלאה םכהל ןתנ שכתעברא
 : זרומלחו ןוזח לכב ןיבה לאינדו חדמכחו רפס

 זכאיביו םאיבהל ךלמה רמא רשא כימיה תצקמלו 8
 ךלמה םכתא רבדיו : רצנדכבנ ינפל םכיסירסה רש 0

 הירזעו לאשימ היננח לאינדכ שלכמ אצמנ אלו

 דב < 15 ס דיס א 5.

 ןייכו קצנתס רשמ -- רפמ 150 - ר תק 1.
 לאנתי - - (8) -- גבתפב , 4 ּ

 9. םבימחרלו -- םכ 8
 10. לאינדל , 245. | ךלמה - - - ארי 89. - תא 2%

 םככלכאמ -- םכלכאמ 207 -- םכ ; 118. | םביפעוז 17 8%
 252: 259. ןמ ,92 -- לכ ןמ 1 -- לכמ 118. | םכבלנכ 2, 70

220,226 ,119.130,141,160,168,180,201-:92 828 :49 :17 
 219: 252; 254, 260, 271, 288, 601, 602 -- םבכליגב 30, 80; 5
 םכתבייהו 2, 80, 153, 176, 224, 2%2 -- םבכתביחו

 רש 02.46 3 -- רצלמה לא רש

 ונתיו

 םכיעורזה 2,119,153,166,ז70:: קתותס

-% ,277 ,245 

 160. - ךלמל -- ךלמה קזנמס 4,
 זג. לא 176. הנ
 0. לאינד 2", 3.

 12. אנסנ 4.

 -- ןתיו 7.

 הינינז 1.

 ךדבע 117,245, 14.

 'ןמ \ 7-
 תכימי תא 47.

 118 -- ה \ 147 -- קנס םכיוערזה 173 -- םכינערוה 47:92 ---

 םכינוערזה 180 --- םכינעדזה קזותנוס 4. לכאנ 1. - םמ 1

 13. ונארמ 49, 80, 82, 118, 128, 86 253,

55 
20 

 כהארמ 80, 166, 24% -

 למ 1, 82,180, 7.

240 

18 

 תכגב תרפ 1, 2, 30, 80, 80,

 264, 266, 271 4. | םבילכואה 170. | גב תפ 1,306 2
,2 224,214 1 ,178,198 ,176 ,166,172 ,160 ,158 

 288, 300 1, 601, 602, 1. הארת -- ךיניעב הארת 1.

 םבכע 58 80 -- תא 4. ךדבע גזל, "+.

 1%. תצקמלו 82. | םכימי 5155 7.

 םכתיארמ 157. לכ ןמ -- לכמכ 7.
 םכילכואה 226. גב תפ 72 176, 8%

 242, 281, 00 1, 692 ; קזוחס

 16. רצלמה , 89 -- רצאלמה
 -- אישנ 80 -- ש טק. עא 4

 אשונ 9, 207 -- אשאנ

 155;93, 160,172,176,178,188,224, 2 281,288, ןסס'ְ

 ץתונו זס, 2) 2%2, 250

 תכינוערז 4, 141, 180, 231, 24%, 2 259 : קזותס

 רפס לכב לכשהו
 תומולחו 4,

 601 , 602, 692 -- ךלמה גבתפ 7.

 קצונגתוס

 128 ; (0זלס 4

 17. םבתעבראל 0.
 -- כימיה תצקמלו

 ןחנ םביהלאה < 4
 המכחהו 150 -- ו ,

 93, 101, 166, 170, 176, 211, 239, 252, 253 קזותוס 141 ---

 תצקמלו - ל ,
 םכאיבהל -- וילא םכאיבהל 7.

,2%2-- 

,227 

 ז

 תרמולחו 4
 18. םבימיה תצקמלו -- רפס לכב לכשהו .

 173 -- תצקלו תצקמלו 1.
 רצאנרכובנ 2, 226, 228, 231, 23% -- רצאנ דכובנ 8

 רצנדכובנ 1. 3, 17: 49, 93: 94: 102,128, 166, 172,1וקצ, 7

 240, 250 ; קזותס וָדָּג -- רצנ דכובנ 4, 89, זק, זז 15

/ 

 176,188, 224 ; קוווחס 82 -- לבב ךלמ רצנ דכובנ 180 -- רצאנדכבנ

 270, קזותוס 141 -- רצאנ דכבנ 266 --רצנ דכבג 47 8 9
 158, 178, 260 --- רצאר דכובנ %-

 170, 178, 188, 260, 264, 283, 602 -- א , 17, 10, 172,102, 0

 226, 259 -- כו \ 207 -- ) ; 100 -- רצנ דכובנ 5

 םכלשורי 1, 2, 3, 17, 30, 47: 40 80, 99, 2
 176,178, 180,108, 201,224, 2%2 -- רצאר דכובנ 5-

 לבב , 2.
139, 158, 166,172, 178,180, 188,102, 207, 0 2 220 227. 

228, 239. 245, 252: 254: 259, 200, 206, 271, 277, 270: 283. 284. 
286, 287, 2881, 280, 1001, 650 >, 7. 

 %  , 2,17, (9,119,110, 128, 130,147ינדא -- הוהי .2

 וריב . 93-

 םכיהלא
 ויהולא
 ערומ 8

 םכואמ --

 224, 226, 228, 240, 2%0 --ינדא הוהי 24% -- ,

 הדוהי -- וחי םם.1:ם. 24%. | ילכ , 244 --' 0.8" 4.
 47. ₪נאביז ספ. " ץראב 147. רצא 1

 84. ךלמה , 40. | ויסרס 28 --ו ק.ז4 1.
.4 ,281 ,271 ,266 ,264 ,260 ,251 ,224 ,210 ,180 ,147 

 הכאלמה 155, 6 גם תוגזא. הכולמה 'ק. | ןמו --ו ,4.
 ה ו םכהב 1% תם בהמ 160.5 לכ , 6.

 א ,17, 80, 82,,זסז,170,170,176,180,201) 22702300 זי

 281 4, 356, 651, 659 א ריתי -- וא טק. 141. 118 --א [טק.ז4- 74

 יבמסו 4. םביליכשמו 2, 2: 4 17: 10, 31, 40, 80, 809, 2

 94,99,10ו,117,139,14 5 ,,,,,,5868

2 260 ,240 ,245 :242 :239 ,2% ,210,224 ,201 ,188,102 

 253: 259. 260, 264, 266, 271, 28, 284 65 ; קונומפס 713

 יעדויו 80, ףְס, 141, 166, 170, 224,231,

 ךלמה --

 בב תרפמ ז,

 -- םכליכשמו .
 קמחס 128.  רשאו--ו, 6.

 לכיהה 2. - ןשלו +.
 5. ןמיו -- ןמאיו 147 -- ךלמה ןמיו 4.

 דומעל 128, 188,

1 (%,, .160,166 ,158 ,155 ,150 ,141 ,89 

 201, 22/, 226, 227, 228, 21, 2ָבָפ, 242, 262, 284, 288, 0%

 שולש , 18 -- ו \ 4, 17: 49

1 0 ,602 , 601 

 םכלדגלו , זס.
 ןיימו -- מ , םכהיתשמ 1.

 ןו7,119,128,170,178,180,102, 224, 227,215, 245,

 ןתצקמו זס1. 252; 253; 259, 200, 264, 28 -- שלשו 4.
 6. היננודו

 7. רצאשטלב -- ט 6 א , 226 -- א ,,9

 -- שאשטלב 118 -- רצשאטלב 172, םטחס 128 --- ראצשטלב 21.

 ריבע 80,101,ו70

 נב תפב ז, 30, 80

 הנינחלו 178.  ךשמ 7.
 8. םכשיו -- םכהל םכשיו 4.

159, 166,172,176, 178, 180,198, 224,230 2 2042 

72 

 4007, 692 -- בב תפמ 147. ןייבו , 17 -- ןיימו 80 7
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 ארשפו ךידבעל קצמלח רמא יח ןימלעל .קנכלמ
 ינמ קדתלמ אידשכל רמאו אכלמ קדנע : אוחנ 5

 ןימדה קדרשפו קצמלח יננועדוהת קצל ןה תודזא
 הרשפו אמלח ןהו :ןומשתי ילונ ןוכיתבו ןודבעתת 6

 ימדק ןמ ןולבקת איגש רקיו הבזבנו ןנתמ ןוחהת
 ןירמאו תונינת ונע : ינוחה הרשפו אמלח ןחל
 הנע :הוחהנ הרשפו יהודבעל רמאי אמלח אכלמ
 ןותנא אנדע יד אנא עדי ביצי ןמ רטאו אכלמ

 יד !אתלמ ינמ אדזא יד ןותיזח יד לבק לכ ןינבז 0
 קרלמו ןוכתד איה הדח יננעדוהת אל אמלח ןח
 אנדע יד דע יטדק רמאמל ןותנמזה התיחשו הבדכ

 קררשפ יד עדנאו יל ורמא תצמלח ןהל .תונתשי

 אל ןירמאו אכלמ סכדק אידשכ ונע : יננוחהת 10

₪00 4 

 86 10 א 5.

 1קס -- הבובאנו 47 -- הויבנו 264 -- הבויבנו 266. | אגש 2%0 --
 אינס 80 --יגס 1:7.  ןמ 5 117.  י*יממדק 224. | הרשפו 2%--
 ארשפו 92, 170, 180, 201 2 ינווחה 93 -- 'גוחהת 92 ---

 ינוחת 0.

 7. תוניינת 92. 93: 150, 192 -- תוניננת ז1סז -- תונינית 7.

 ןירמאו -- יי, 166. | אכלמ , 31 -- אכלמל 180. = .רמאי -- בוט
 רמאי :7ס. יהדבעל זו7,250,28 --יהו ק.ז48 10.  ארשפו

 2:17, 47,178,180, 210,219, 252. | אוההנ 1, 10,802 6

 22%: ץטתס 155 -- הוחנ 201 -- הוחהנ 7.

 8. אנע 67. ' הכלמ 80. רמאו--רמאוימו 4.  הנא 47
8% ,158 ,, ,101 ,100 ,04 ,92 ,89 ,82 495 

 207,210, 21, 266, 271 43; םטת6 141,201 --הנה 168. | אנדע יד

 -- אנדיעיד 80. = אנדע ,\ 235 -- אנריע 4, 03, 117, 166, 170, 4

 245, 266 --- הנדע קננתס 4 ןותנא -- נ \ 17,117, 147

 180, 207, 226, 270, 601, 602 -- | ,166. * ליבק 47,
 158, 168, 192, 224. 226. | אדוא יד -- אדזא'ד 176. יד 6

 ארזיא 24% -- הדזא 260. = ינמ קוס ונמ 24%. | אתלימ 93: 5
 2%3 -- תלימ 17 -- התלמ 4.

 9. ןהיד 80,24%. ]ה 147. | אמלח 1% 4--אמליח 80. אל
 --א ₪ק.ג5 99. | יננעדהת 168, 172,188, 283 -- יננועדוהת 2

 93: 99: 141: 192: 224,252: 252: קת1תס 173.  אדד 7

,201,207 ,180 ,80,93:117.144,150,170,172,17%,176 ,67 

1 266 ,253 ,22 ,24% ,240 ,215% ,228 ,227 ,220 ,225 

 602 ; (סע6 128 ; תטחסס 4. ןוכיתד 172, 235, 240 -- ןובתד

 סצנגס אלימו 226 -- אלמו 17,170, 180, 201, 225, 7

 228, 240, 266 ; !סע 47,128 -- ה (טק.1486 2,ס9ֶ. אבדכ

6 ,220 ,210 ,201 ,180,198 ,170 ,144 :139 :99 :93 :80.92 ,17 

.4 ,128 0766] ; 260 ,20 ,252 ,240 ,230 ,211 ,228 ,227 

 התוחשו 198 --י , 150, 176 -- אתחשו 139 -- אתיחשו 2, 7

29 (% ,227 ,226 ,22% ,201 ,180 ,170 ,168 ,144 ,118 :93 ,92 

 240, 2%1, 266 -- \ ןותנמדוה 2, 17, 80, 91, 99, 147, 4

,283 :277 .270 :259 % ,227 ,226 ,207 ,180 ,178 ,176 ,170 

 9 'ק ; קענתס 4,171,172,201 3 (ס0עז6 82,128 ; םטתס 198, 24

 -- ןותנמרזיח 235 -- ןותנמרזה 49, 252 -- ןותנימוה 22%. |  רממל
 170,224 -- רמימל 2, 17, 80, 80:02, 117, 166, 173, 188, 201

 252, 266 ; תטת6 47 -- א [טק.145 3 -- 7 , אנדעיד 8%.

 אנדע -- א ; 166. | הנתשי 17, 850, 92, 118, 240, 2%3, 260 ; קוס

 3 -- ינתשי 2 -- ת [טק.ז40 1. - אמלח 2%*-- אמלח 4
 עדניאו ג.  יד--יל 24%.  הרשפ --ה ,17--הירשפ 7

 166, 170 -- ארשפ זֶדָג -- הרשיפ ינוחהת 7.

 10. יאדשכ 9 2, 17, 80, 82, )2, 118, 170,180, 207, 2

 245: 259, 271 84, 6%9'ק : קעומס 1. שניא 2, 80, 1179 2

 166, 179, 252,253. | אתשיבי 80,902, 5. תלמיד 850 5.

 לכי 253, 260, 264 -- ליכ* 4, 93, 252 -- לוכי 180. | אייחהל קצומס

 80 -- איוחהל 1, 2, 40, 02, 93, 117, 150, 166. 2 10

 188, 225, 231: 23%, 4. לכ ץזותוס יכ 2. ליבק 47, 207 :

 עמותה 128. | לכיד 80, | לכ 82,2%. ב, זל6. | םולשי 76
 הלימ 147 - אלימ 170 - אלמ 80, 02, 224, 2%, 206 ; תטמ6 7

 אנדכ 17, 80,913, 170, 173, 201, 224, 24%, 249, 260 -- כ קתותוס ד

 90 ליאש 4, 89, 92, 166, 240, 252 ; קזומס 1.8. לכל, 4

 11 4 ₪54 א +5 =.

 20 רשא הנִּב תמכח רבד לכו ! ךלמה ינפל ודמעיו
 יככ לע זרודי רשע שכאצמיו ךלמה שהמ שקב
 21 'היו : ותוכלמ לכב רשא םכיפשאה שימטרחה
 : ךלמה שרוכל תחא תנש דע לאינד

 5 ו

 1 רצנדכבנ סכלח רצנדכבנ תוכלמל םכיתש תנשבו
 2 רמאיו :וילע התיהנ ותנשו וחור שכעפתתו תומלח

 זכיפשכמלו שכיפשאלו לכימטרחל תגרקל ךלמה
 ינפל ודמעיו ואביו ויתמלח ךלמל דיגהל שכידשכלו
 1 טכעפתו יתמלח שכולח ךלמה זכהל רמאיו : ךלמה
 4 ךלמל פכידשבה ורבדיו : םולחה תא תעדל יחור

 תרימרא

 צ גה ₪  ע

 1. ורבדיו קומס 99. | םכלכמ , 92 -- םבלוכמ 7-
 לאינדב 80. | היננחו 6.

 20. לבן =- ילכו "נג םכסמ , ד: לבו לע -- לב 1 ל
 118. | םבימוטרחה 153,170, 253. | םביפשאהו 17, 94, 226 4

 228 -- םביפשאה לכ לעו 180. ותכלמ 172 -- ךתוכלמ קזגזמס
 20,21. שרוכל -- (7) - - רשא ,1.

 21, 0. , 7. שרכל 92, 118, 155, 173, 176, 198, 2

4 ,259 

 1. םביתש -- םכינש 100. |  רצנדכבנ 1% -- רצאנדכובנ 7
 128,141,239, 245, 259, 270 -- רצאנ דכובנ 80, 92,

 201 -- רצנדכובנ 1. 3: 49. 94, 106, 172, 271 4 -- רצנ דכובנ 4

 47: 89, 99 11, 188, 224, 252, 261, 260, 204, 266 ; 1016 ז)--

 רךצנ דכבנ זת9כ 00159, רצנדכבנ 2%, 117 -- רצאנדכובנ
 2,1ד, 141,172, 245, 270 -- רצאנ דכובנ 80, 92, 170, 198, 201 --
 רצנדכובנ 1, 3: 49, 94,166: 250, 271 4 ; קז\גס 128 ; (06 82 --
 רצנ דכובנ 4: 89: 99, 119,188, 224, 2%2, 261, 260, 204, 266 ; 86

 130,139 -- רצאנ דכבנ 47, 158 -- רצנ דכבנ

 תמלח 82, 240 -- תומולח 4, 1,934, 128, 170,259-- תומלח ךלמה

 147.  התייהנ 4.92: 176. 207, 245, 2523: קחותוס 118 : 10766 4
 2. םבימוטרחל 170, 2%3 -- ₪ , 235. | םביפשאלו , 252 ---

 םביפאשאלו 145. | םביפשכמלו -- מ \ 245. | םבידשכלו , 7.
 ךלמל ,.224.  ויתומולח 4,176 -- ויתומלח 180, 231, 225; 9

 252: 270:  קוומסס 1.

 4. םכלח 172;2: 249,
 וחור 14. םכלחה 4

 יתמלח ,180.  םבעפתתו 2, +.

 4. ךלמל -- ךלמה לא 245. = יח טק. 146 141 --ו'ח 101 -
 ףס.  רמיא 80 -- מאזָא.464. אכלמ 224. | אמליח 253 -- מליח
 166 -- אמלע 245.  ךדבעל 1.2, 4, 17, 90, 93, 1
25,599 ,252 ,23% ,226 ,224 ,201 ,176,180,108 ,173 ,170 ,146 

 * ריתי, 664 ; קמעגס 172. הרשפו 17.99. | הוחהנ 180 -- האוחנ

 147 -- הוחנ 2, 3: 49: 67, 80, 150, 170, 172, 173, 178, 2422

 206 ; קזנממס 18 -- אוח אנ 128 -- א) (טק.ז8= 14.
 2 רש 80.  יאדשבל <; 6 170: 224+

 259, 270 271 3. 659 'ק : קזנומס 201 -- יאידשכל 28 4.

 ארזא ינמ אתלמ , 2. | אתלימ 150 -- אתלמ 1, 3, 4 40 %
 ףָב) 100, 101, 117,128, 130, 141,147,170, 172,176, 207, 240)

 246 252; 253; 259: 260, 206, 271, 284, 286, 288, 001, 602 ; קז!תוס

 6% -- ה ב.118.  ןה--ןהו 180. אל -- הל 80.  יננעדהת
 283 --יננעדוהת 1, 2: 32: 4, 7, 23 80, 92; 99, 102,117,

2590 ,245 ;239 ,235 ,211 ,22% ,224 ,176,180 2 ,165 

 260, 264, 266, 270, 271, 100 1 -- יננועידוהת 5. אזמליח 2
 2%1. - הירשפו 2; 47, 118, 150, 192, 226, 219 -- ארשפו 74.
 170, 180, 198, 245: 249, 250, 1: ןימדה --' . 283 -- ]'נדה

 2%0. - ןכיתבו 28ָג. | ילונ קזנוגס ילזנ 150 -- יולנל 224 -- ילוונ
 13- ןומישתי 235 -- [ומתשי < 7. ,

 6. אמלח 1" 50 41 -- אמליח סֶג- | הרשפו 1%-- הירשפו 2
 170, 245 -- ארשפו 4. | ןווחהת 2, 02, )3, 118, 23, 245%, 259-=-

 ןווחת 180. | ןנתמ , 166 --ןמתמ 80.  אבזבנו 2,118, 201,

 220, 228, 235; 240, 252, 251 : קזותס 158 ; תגת6 !8 -- אויבנו

 כ ג א. ג 022. 2, 4 36 הח. 6גק. ך 11588 41065 ; 6 0 0-4

 רבדה םכירשכה לא רמאיו ךלמה ןעיו 5 :דיגנ ןורתפהו ךידבעל םכולחה רומא היחי םכלועל ךלמה םכרא ןושלב ךלמל םכידשכה ורבדיו 2, 4
 דובכו הרושתו תונתמ ודיגת ונורתפו םכולחה םכאו 6 + ומשוי ןמדל םככיתבו ושעת םביחתנל ונורתפו םבולחה ינעידות אל םכא אצי ינממ
 : דיגנ ןורתפהו וידבעל רמאי שבולחה ךלמה ורמאיו רינש ונעיו 7 : יל ודיגה ונורתפו שכולחה ןכל ינפלמ ואשת לודג
 : רבדה ינממ אצי ושא םפתיאר רשא ןעי םכינוק םכתא תע רשא יכנא עדוי תמאב

 רזמאיו ךלמה ןעיו 8

 םככתריזג איה תחא ינועידות אל םכולחה םכא רשא ף
 ינפל שבידשכה ונע 10 | :ינועידות וטורתפ יכ העדאו יל ורמאת שכולחה ןכל הנתשי ןמוה רשא דע ינפל רמאל םכתנביה תרחשנו בזכ רבדו



 62 ב. 1. 5

 קרל ןתני ןמז יד תגכלמ ןמ עבו לע 'ראונדו 6

 קדתיבל לאינד ןידא : אכלמל קדיוחהל ארשפו גל
 !'עדוה אתלמ יהורבח הירזעו לאשימ היננחלו לזא

 הנד אור לע אימש הלא זכדק ןמ אעבמל ןימחרו 8
 ימיכה ראש םכע יהורבחו לאינד ןודבוהי אל יד

 ילג אזר איליל יד אוזחב לאינדל ןידא : לבב גס
 רמאו לאינד הנע : אימש הלאל ךרב לאינד ןידא 20

 אמלע דעו אמלע ןמ ךרבמ אהלא יד המש אוהל
 אנשהמ אוהו : איה הל יד אתרובגו אתמכח יד 1

 בהי ןיכלמ םפיקהמו ןיכלמ הדעהמ אינמזו אינדע

 אלג אוה : הניב יעדיל אעדנמו ןימיכחל אתמכה 2

 המע אריהנו אכושחב המ עדי אתרתסמו אתקימע

 1, ימיס 2 10 א 8.

 17- ןידיא 240. = היתיבל 2, 4, 30, 47, 80, 80, 92: 93: 1
2452 2-2 2 ,178,188 ,172,176 ,150,170 ,128,139 

 249, 260, 252, 253, 2%, 260, 264, 260, 270, 271, 28 ; [סעו6 2

 -- 'תיבל 17.  יהרבה 240 --י'תרבה 4 אתלימ 117,170--

 התלמ 180 -- א ;\ 8מ.1:ם. 1.

 18. העבימל 249 -- העבמל 1,80, 80, 117,110,17%. 207,240
 2%3 : םטתס 3, 141 -- 'עבמל 168 -- א 0.184 4

 הזר 30, 31, 80, 82, 94, 128, 17%, 180, 207, 21%, %) 100 :

 קצנתס 4 אנד 1,2, 4,17, 10,80, 80, 92, 03, 90, 102,ו17,

,239.245 :235 ,201 ,188 ,172,171,178 ,158,170 ,118,150 

 250, 252, 1'253,100'; קוננמס 141.  אליד 80. | ןודבהי
 20. לאינד , 4. יהרבתמ 80

 19. לאינדל , 99, 207 -- לאינד 80, 228 -- לאינדל תיבל לאינד 71.
 איזיחב 89,93,117,119 --אווזחב 92 --אווזחב 128 -- הוזחב 1

 איליליד 150, 245 -- אילילד 80. | אילל 82,ְס --אליל 173 -- היליל

 259: 260 -- א [טק.זג. 128. - הזר 31, 99,101, 172,175, 2
 245 : קתגמס 158. | לאינדל 245, קתותס 155. | ךרב | 5

 ךירב 2, 4, 17, 118,110, 180, 188, 108, 2202 22

 25933 !סזו6 128. | הלאל -- אהלאל 226-- אהלא 80. | איימש 47 |
 -- א ,6 |

 20. אוהל -- הוהל 172 --אוחל קנמס 158 -- יוהל 1%3. | הימש
 2,17, 10, 80,89, 92,93,101, 102, 118,110,1289, 76 ו

 176, 180,188, 207, 252, 270 ; קצומס 1:41 -- אימש 24% -- אמש

 166. | איהלא 14%. יד 2%, 90. | אתרבגו 252, הל יד , 80
 היליד 17, 89, 92, 118,170, 241 -- הליד 176, 240, 24%. | היל
 49: 93; 168, 172,178, 252 : קענתס 1. אוה 2, 30, 80 4

 118, 129, 144, 180, 207, 240, 2%1 --יה 7.

 21. אינשהמ 99 -- הנשהמ 89, 249 ; תטמס 170. אנדע 2
 -- אינדיע 4,117, 260, 260. | אינמיזו 80, 8)- | אדעהמ :,

-- 271 ,264 ,260 ,250 ,253 ,251 ,22% ,102 ,176 ,172 :152 ;150 

 אדעמ 2%0 -- העדהמ 145 -- הדעהמו 24%. ץיכלמ 1". 3ז--י.
 251. ןיכלמ םכיקהמו ,\ 87. | םכקהמו 1, 2. 4, 30, 47, 49, 92,

210 ,172,188 ,168 ,150,166 ,130 ,128 ,110 ,117 ,93 :92 

 226, 227, 252, 253, 250, 260,264, 266 ; קתומס 141 -- םכקהמ

 2755 ןיכלמ 2"-- אכלמ 1 ביהיי 47, 207 : 10:56 7

 אתמכח -- ת 1. העדנמו 119,253:260 ; תטתס 141. | יעדויל

 117, זלפ ק

 22. אוה -- ) \ 166 -- אוהו 17, 92, 153, 168, 201, 2289, 0.
 הלג 10,93,10ז,102,166,172, 249,259 --'לג 8017, 4
 201,207, 2ף0, 2%2, 251, 264 ; קזונתס 144.  אתקמע 4

 אתרתפמו קונוס אתרתמו 172 -- א ,. המ -- אמ 4

 אכשחב 117, 224, 283 -- הכושהב 10, 17%, 211, 4. ארהנו

 168, 207, 400, 460 --- אריהינו 240 -- ארוהנו 1, 2, 4, 30,

26% 8 226 ,224 ,108 ,180 ,176 ,170 ,147,150 ,102 ,99 :92 

,366 ,286 ,284 ,28 ,270 ,271 ,264 ,260 ,20 ,253 :252 ,246 

 602, 652, 6593: קונוס 3, 80, 158, 172, 201 -- הרוהנו 70, 1

 1 כ 28 אז 4.

 היוחהל לכוי אכלמ תלמ יד אתשבי לע שנא יתיא
 אל זדנדְּב הלמ טילשו בר ךלמ לכ יד לבק לכ
 11 אכלמ יד אתלמו :ידשכו ףשאו שכטרח לכל לאש

 אכלמ פכדק הנוחי יד יתיא אל ןרחאו הריקי לאש
 : יהותיא אל ארשב שכע ןוהרדמ יד ןיהלא ןהל
 12 רמאו תציגש ףצקו סנב תנכלמ קדנד בק לכ
 13 אימיכחו תקפנ אתדו ' : לבב ימיכח לכל הדבוהל
 14 ןידאב + הלטקתהל יהורבחו לאינד ועבו ןילטקתמ
 ': יד איחבט בר ךויראל שכעטו אטע ביתה לאינד

 זף רמאו הנע : לבב ימיכחל הלטקל קפנ יד אכלמ
 הפצחהמ אתד המ לע אכלמ יד אטילש ךויראל
 ; לאינדל ךוירא עדוה אתלמ ןידא אכלמ םכדק ןמ

 צג ₪

 םכוטרח 80, 5 ,זסז ,117,170,180, 226, 24%, 5%2, 23, 266, 271

 קזומס 82. ףשאו--ו,ז47. יאדשכו ָףָג, 147, ,-

 11. אתלימו 207 -- התלמו 47, םטמס 201. | אבלמ 1"-- היכלמ
 10 -- הכלמ 31: 49: 67: 94, 102, 130, 266, 271 4, 284, 286, 4

 603:659. - ליאש 172,170, 207, 224,235, 2%2,2%1.- הרק*
 118 -- ארקי 147 -- אריקיו 166 -- אריקי 1, 2, 4, 17, 57

 151,180,188, 102, 208, 230: 24%, 252, 271: (06 47. | ןירחאו

 24% -- ןרהאו 4סס. | יתא 80. | היניוחי 4 -- הניוחי 2, 17: 47: 2

 117,11ף,166,1ק0,ז76) 224,226, 215,246, 253,2%9,2000 קזותוס

 141 -- אניוחי 80. | ןיהלא --', 224- ןיהללא 4. ןוהדמיד 80-
 יד 3% 24% -- םכע יד 80. | ןוהררמ ₪ קזומס 158 -- ןוהרדמ הרמ

 89 -- ןוהירדמ 235 -- ר \ 24%- | ארשיב 93,150, 170 7

 ארשכ 80 -- הרשב 4 יהתיא 172 9.

 12. ליבק 207, קזומס 128. | אנד 2, 4, 10, 80, 92, 03,999.

 סו ל 0,190 וץס) 72176, 240, 200: 202. 258, 250,790

 קחמס 47, 1 םנב -- סנב לכ 4. -  הדבהל 3
 אדבוהל 2, 80, 117, 150, 172, 180, 230, 242, 252, 263, 4.

 ימיכח לכל -- ימיכחל וְ. | ימכח 23% -- 8 קנס כ 71.
 לביב 6.

 13. אימכחו :,זסז,249.  ןיטלקתמ ₪ 2077. יהורבחו לאינד ועבו
 80. - יהרבחו 283. | אלטקתהל 71

 172,188, 215: 24%, 252; קזומוס 4

 ז4. ביתיה 2, 3,119, 128, 141, 14%, 227, 240; קזותס 0 ---

 תיבה 7. הטיע 166, 253, 260, 264 -- אס'ע 47, 89,

7 ,155,172 ;117 ,02 ,80 ,4 709 -- 24% ,242 ,226 ;175 ,110 

 210, 250: 271, 279, 280, 28 ; םטמס 170. | םביעטסו 5
 קפניד 80. | קפנ קומס תקפנ 3. "אלטקל ז, 2, 17,302
/2 ,210 ,207 ,188 ,172 ,170 ,166 2, ,;, 99 ,93 

 230: 242; 246, 240, 2%0: 21, 252, 250, 270, 286, 00 '1 ; קצומס

 158: (סז6 141 -- ה [גק. 14 1104 ימיבחל -- ל 180

 253 -- מיכה לכל 22%. לבבד 6
 15- רמאו , 245. = ךיראל 224. | איטילש 252. | אפצחהמ
,178 ,170,172 ,166 ,151 ,128 ,118 ,9( ,04 :80:92 ,20 :2:17 

 211, 240, 24%, 251, 252, 2ף0 ; 1076 141 -- אצפהמ 5

 אצחהמ זק. | ןידא -- ןידא רמאו הנע 17. | אתלימ 5.
 ךוירא -- ו , 235 --' \ 117. | לאינדל -- אכלמל ,.

 06 העבו 2: 30 31: 67, 80, 94, 100, 101, 2 1% 1%

,77 ,+ 0 1 

 277: 270, 284, 286, 1סס 1,6%9. | אכלמ --אתלמ 17. | ןמזיד 5%
 245. ןיתני 89, 92, 170, 172, 240 -- ןותני 117. | היל

:6 ,252 ,24% ,240 ,172 ,170 ,157,166 ,117,110 :93 :92 ,89 ,80 

 קזותס 118 -- אל 1 הרשפו 0 17.30, 117, 150,208,

 210, 240, 252 -- ארש טק. 238 ףף -- א 1טק.14. 128 -- הירשפו
 פג -- הרשיפו 245. = איוחהל 1, 2, 30, 47, 80 92, 4

 172, 235, 249, 2%: קתותס 158,173 -- ה 2" טק. 8

 איחהל 207,224. - אכלמ 178 -- ל 1" טק. 48 5.

 כ ג א. ג ג. 2,4 21 הם. 620. 7 11552 109 א 0 0.

 : ירשכו הזוחו םכוטרח לכל לאש אל הוכ רבד לשומו לודג ךלמ לכ ןעי דיגהל לכוי ךלמה רבד רשא השביה לע םכדא ןיא ורמאיו ךלמה
 : ונניא רשב שבע םכתונועמ רשא םכיהלא יתלוז ךלמה ינפל הנדיגי רשא ונניא דבכ לאש ךלמה רשא רבדהו ג:

 : םביתמומ תרויהל וירבחו לאינד ושקביו םכיגרהנ םכימכחהו תראצי תדהו 3 : לבב ימכח לכל דיבאהל רמאיו לודג ( זגורבו ) ףצקו

 ףעזב ךלמה הז ללגב 2

 זא 4
 ךלמל רשא לשמ ךוירא לא רמאיו ןעיו 16 : לבב ימכח רא תרימהל אצי רשא ךלמל רשא םביחבטה רש ךוירא לא רבדו הצע בישה לאינד

 לא דיגהל ןורתפהו ול ןתי דעומ רשא ךלמה ןמ שקבו אב לאינדו 16 + לאינד לא ךוירא ערוה רבדה זא ךלמה ינפ תאמ תקזחתמ הרזגה המל

 : ךלמה

 : לבב ימכח רתי םכע ויערו לאינד ודבאי

 ! עידוה רבדה הירזעו לאשימ היננחלו ךלה ותיבל לאינד ךא גל

 ; םכימשח יהלאל ךרב לאינד זא הלגנ דופה הלילה תוארמב לאינדל ( 6 זא) לא הפ

 אל רשא הזה דופה לע םכימשה יהלא ינפלמ שקבל םכימחרו 8
 ןעיו ס

 אכיכלמ ריפמ םכידעומו םניתע הנשמ אוהו 21 + איה ולש הרובגהו המכחה רשא םכלועה דעו םבלועה ןמ ךרובמ הוהי םכש יהי רמאיו לאינד

 יהלא ךל 23 + הנוח ומע רואמהו ךשחב רשא תא עדוי תורתסנו תוקומע הלגמ אוה 22 : הניב יעדויל תעדו םבימכהל המכח ןתנ םביכלמ םכיקמו



 600 ג. 1.

 אכלמ שכדק לאינד הנע ! הרשפו תיזח יד אמלח 7
 ןיפשא ןימיכח צל לראש קצכלמ יד צור רמאו

 יתיא שרב ! אכלמל היוחהל ןילכי ןירזג ןימטרח 8
 רצנדכובנ אכלמל עדוהו ןיזר קדלג אימשב הלא
 ךשאר יוזחו ךמלח אימוי תירחאב אוהל יד המ

 לע ךינויער אכלמ התנא : אוה הנד ךבכשמ לע 29
 איזר אלגו הנד ירחא אוהל יד המ וקלס ךבכשמ

 יתיא יד המכחב אל הנאו : אוהל יד המ ךעדוה 0
 יד תרבד לע ןהל יל ילג הנד אור אייח לכ ןמ יב-

 התנא :עדנת ךבבל ינויערו ןועדוה אכלמל ארשפ גז

 .0.1 76 כ 4 א ז 5.

 24 יד הנא חבשמו אדוהמ יתהבא הלא ךל :ארש
 יד ינתעדוה ןעכו יל רבהי תותרובגו קצנתמכח
 24 לבק לכ : אנתעדוה אכלמ תלמ יד ךנמ אניעב
 אדבוהל אכלמ ינמ יד ךוירא לע לע לאינד הנד
 לא לבב ימיכחל קדל רמא ןכו לזא לבב ימיכחל
 : אוחא אכלמל ארשפו אכלמ זםכדק ינלעה דבוהת
 2% אכלמ זכדק לאינדל לענה הלהבתהב ךוירא ןידא
 יד אתולג ינב ןמ רבג תחכשה יד הל רמא ןכו
 26 רמאו אכלמ הנע :עדוהי אכלמל ארשפ יד דוהי
 ינתעדוהל להכ ךיתיאה רצאשטלב המש יד לאינדל

 ל ב ה 5 01

 ןימכח 251. | ןיפשא --ן ,166. | ןימוטרה 17, 93, 170, 252, 1

 -- םכימוטרח 240 -- םכימטרח 104 -- [אדךשכ 2: ןירזג טק,
 תג 4 ןילכי =- ליכי 188. - איוחהל 4, 30, 47, 80, 2 93: 2

99 :235 20,410 ,201 ,180 :171 ,172 (166 ,117 ,102 ,99 

 240, 251, 262 ; קז!תגס 158 ; !טעפ0פ 4
 28. יתא 170,224. | הלא--א (גק.:4. 99.  אלג 7

110,130 ,118 ,117 ,102 ,101 ,100 ,94 ,89 :49 :47 :21 

,204 ,260 ,23 ,20 ,240 ,22% ,210 ,102 ,180 ,175 ,168 ,166 

 271, 1001 -- הילג 178 -- אולג 80 -- 'לג 188, 227, 228, 240
 קמגתס 91,198,201. | ןיזר -- אזר 228 --'.170.  עדוהו 558 0

 -- עדוהי 260, 271 4 -- עדהו 28.  רצאנדכובנ 2,141, 70
 -- רצאנ דכובנ 89,992, 101, 170, 198 -- רצנ דכובנ 90

 150: 1554478, 188, 201, 260, 279, 280 -- רצנ דכבנ 8%

 168. | אוהליד ז58. | אוהיל 92. | תירחאב -- ח ,170. | ךמלח
 קנגמס ךמלה 24% -- אמלח 1,118,253. - יו"הו 150, 016 8

 -- או7ו 250 2 ךשיר 92,117: 151, 170, 1800 102

 10106 47.- . אנה 2 800 80, 92,117,118,166,180,

 1סז6 7, 14.

 29. התנא -- ה ,17: 47, 93, 117, 147, 176, 201, 246, 659 ה ריתי

 -- תנא נתא 259 -- אתנא 80. | אכלמ 58 80.  ךלער 606

 -- ךנויער 1, 2; 4. 17, 302 49, 80, 82, 80, 02: 01 77

72 ,153,166 ,150 ,147 ,145 ,144 ,141 ,139 ,118,128 

,6 ,284 ,204 ,245 ,240 ,219 ,235 ,231 ,207 ,201 ,192 ,180 ,176 

 288. 155. 300, 601, 659 'י ריתי ; קזותס 172 -- ! ;, 4.
 וקילס 1, 2: 4; 17: 30: 47; 49, 80, 80: 93, 94: 99, 7,

,178,180 ,170 ,175 ,172 ,168,170 ,166 ,119,141,155 

4 ,2660 ,264 ,260 ,2% ,23 ,2%2 ,20 ,240 ,24% ,240 ,210 ,207 

 271.279:281,294: קענתס 82,128. | המו 166. | אוהליד 4

 אוהל גז" -- הוהל 170, קונמס 173 -- 'והל 240 +. ירהא

 22 אנד .2. 82, 80: סַבג זול, 118, 10: 160,770. קו

 245, 262: 251,250: [0186 47,141.  הילגו 92, 226 -- הלגו 2
 144, 170 ,6 2%2 --ילבו 2, 67, 80, 153,172,188,)8,

 201, 227, 240, 259 ; קזומס 4 איזר (0ק.136 140 -- א \ 7

 -- הזר 170. - אוהל 2"-- יוהל 259 -- אוהל 4.

 40. אנאו 17: 49, 80, 89,03, 117,118,11,166, 176,102

 250; 252, 253 3: קננתס 158,172 ג 00766 47 -- ה 1.18. 1.

 אל --הל 80.  אמכחב 92,2%0,100. יתיאיד 80 -- יתייאיד 4.

 ןמיב =< ןימיביס- לכ ןמ -- לבכבמ 1 6
 188, 210, 224, 227, 228, 253, 2ף9 3: קונתס 173 ; 1076 82; םטמס

 99 -- לכמ ןמ 207. | ה"ח 259 -- א" קמעמס 118. הזר 7
 172:175: 207,231, 25) ; תטתס 201 -- א טק. 4 14

 אנד 2: 4: 67, 80, 80,932, 117,118, 170, 201, 211, 23%, 240

 259, 266 ; !סת 47 -- ה (טק.:48 141 -- אנד אלד
 ילילג 80,158. יל -- היל 178. | תרארבד 150. ארשפיד
 יד2 ארשיפ 170 -- הרשפ 2%3, 260 ; קונוס 2
 זררשפ 47. | אכלמל , 252- - 'ניערו 240. 0 בל.

 21. התנא 7 ה. 20 ג 170, 2010 240. 229 29 29% 9

 'ה ריתי ; קזגגגס 172 -- אתנא 8, קזזמס 198. | הזח -- תיוח 0

 -- ה 80, 226, 261 -- א 2 התיוה 89 -- אתיוה 4.

 תבילצ 118.  דח -- רח לכ 80. | איגש -- א , 259 -- אגס

 -- אריחנו אתרובגו 118. = הימיע 80, 3, 117 -- הימע 2. 4, 2
2 260 2 ,245 ,229 ,220 ,22% ,188 ,176,178 22 ,119 
 662: 06 139 -- המיע 266. = הירש 4, 80, 166 -- ירש 9

.17 
 21. ךל קווחוס אל 140.  חלא -- אהלא 147 -- ה טק." 9.
 יתבהא 9 147, 4 הדוהמ 2: 4, 17, 30, 80, 59, 3 ו
 180, 207, 224, 211, 235, 239, 25933 קווותס 250 -- אד טק. 1
 173 --א !טק. 4. 128,141. - אנא 2,4, 10 3 80, 92? 12

3 :249 ,201 ,192 ,176,178 2 .145 :144 ,118 ,117 ,102 
 ה (0ק.4 1 אתמבחיד 4. תררבה* -- תר , 228 --

 תבהי יד 168 -- אתבהי 226 -- !וכהי ןעכו -- ןעבו
 אניעב יד -- אניעבד הכ 71. אניעב -- ךניעב 1ס1 -- הניעב 6
 --' 245: 279,280. - ךנפכ 7% 80, 80, 5

 224, 220, 242, 5. תלמיד 80 5- תלמ פו 17, 7.
 24. הנד , 147 -- אנד 2,980, 93, 9 70 118,144.151. 9
(259 ,2%3 ,252 ,250 ,240 ,240 ,224 ,207 ,201 ,170,172,192 ,166 

 200 1 ; (סז66 7. לאנה 5 לע 2", 30, 80, 1890, 207, 4.
 ךויראל 180. יד , 80. | ינמיד 89. | אכלמ הדבוהל < 5.

 ארבהל 284 -- הדבוהל 30, 11, 47: 49: 67: 89: 94, 99: 199 2
59 102,210 ,178 ,170 ,170 ,158,168 ,, ,1 

 211, 239: 249: 252: 200, 270 ; םטמס 2%0-- א , 8ם.]ום. 7.

 ימיכחל 1%-- ימיכה לכל 253. | לבב 1"-- דבוהל זגל. | -- לא
 לבב - - \ 0 2424. לזא ,נופ- ולזא 4. היל 7

250 245 ,226 ,192,224 ,93:119,166,172:173.178 :92 ,47 

 2%2, 270: קתומס 118. | לא ₪ אל 207. - רבהת
 ינילעח 2%2. - אכלמל ארשפו , 80. | הרשפו 80:

 קומס 30,173. אכלמל , 89. | הוחא 3, 40, 40, 80. 89:
 160, 180,188, 198, 207: 210, 245, 250, 200 ; תומס

 242; תטתס 73,124

 2%. אלהבתהב 1, 40,201, 250, 251, 266 --ה 4" טק. 2
 128. | לענתה 150 -- ליענה 154. היל 2, 17, 47, 80, 80: 922 2

 110,168,172,171:178: 224: 245, 251, 252, 270 ; קזגנתס
 נ41. יד 201."1. | ץרחכתשה 1 -- תיחכשא 180 -- תחככשה

 173 -- תחתשה 188. | רבג קוותס ארבנ ז72. ]מ -- ןמ יד
1 ,101 ,04 ,92 ,80 ,17 ,3 ,2 

 201, 210, 224, 22%, 226, 245%, 209 25, 601, 602 --- 418. קת
 יד 3-9 ינב ,. 180, 1. דוהי יד , 226 -- דוהיד 4.

 ידוהי 1:7. | ארשפ יד -- ארשפו 228 -- ארשפיד 80.  'ך 27"--

 ןממ 188 -- 555 1. - ארשיפ 170 -- הרשפ 240 -- ,7-

 עדהי 281 -- עדווהי קז1תוס 0.

 26. הימש 17, 80, 3,118,110, 166, 168,170, 172,179,
 188, 240, 262, 270, 284 ; קז!נגס . ראצשטלב < 47,742

 -- א ,128,158, 201,248. - ךתיאה 1, 2, 4, 17, 30, 80, 80; 1
 7 1 172,170,ר90 201,228, 210 2 259, 260, 264, 59

 + ריתי -- ךתאה 170. >  ליהכ 180, (ס6 141. | ינתועדוהל 2, 2
2 ,180,188 ,171 ,141 ,110 ,101 ,100 ,99 ,94 :93 :80 :82 ,67 

-- 130 1006 ; 270 ,206 ,260 ,250 ,2%3 ,252 ,249 :240 :239 :211 

 ו,28. | אמלח ₪ֶק.40 41 -- אמליח 24%. - הירשיפו 120 -=-
 הירשפו 2, )3, 172, 239, 259 -- קזותוס השרפמו

 . 27. הזר 31,80,166,175, 245. ליאש 80, 80,02:93.192, 7.

 כ ג א. ג 63. 2, 4 30 886 622.7 11582 410 תג 6א 000. 4.

 לאינד הזה רבדה .ללגבו 24 :  ינתעדוה ךלמה רבד רשא ךממ יתלאש רשא ינתעדוה התעו יל התתנ הרובגו המכח רשא ללהאו הרישא יתבא

 : דיגא ךלמל ןורטפהו ךלמה ינפל ינאיבה דבאת לא לבב ימכחל ול רמא ןכו ךלה לבב ימכח לא דיבאהל ךלמה דיקפה רשא ךוירא לא אב

 ךלמה ןעיו 26 + עידוי ךלמל ןורתפה רשא םכידוהיה תרולג ינבמ שיא יתאצמ רשא ול רמא ןכו ךלמה ינפל לאינד איבה ןוזפחב ךוירא זא 5

 ךלמה רשא דופה רמאיו ךלמה ינפל לאינד ןעיו 27 + ונורתפו יתיאר רשא םכולחה ינעידוהל לוכי ךשיה רצשטלב ומש רשא לאינד לא רמאיו

 : ךלמל ריגהל םכילוכי םכירזוג םםימוטרח םביזוח םכימכח אל לאש

 : אוה הז ךבכשמ לע ךשאר תוארמו ךמלח םכימיה תירחאב תויהל דיתע רשא

 ז-רא רצנדכובנ ךלמל עידוהו תרודופ הלגמ םבימשב םכיהלא שי ךא 8

 דיתע רשא תרא ולע ךבכשמ לע ךיתבשחמ ךלמה התא ?פ

 רשא ללגב שכא יכ הלגנ הזה דוסה יחה לכמ יב שי רשא המכחב אל ינאו 30 + תויהל דיתע רשא תא ךעידוה תודוס הלנמו הז ירחא תויהל |
 דמע רתי ויפויו דאמ בר ןכ רשא שכדא תומד לודג דחא םכלצ הנהו תייה האור ךלמה התא ג : עדת ךבבל תובשחמו ועידוי ךלמל ןורתפה
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 ךלמ אכלמ התנא ! אכלמ םכדק רמאנ הרשפו 7
 ארקיו אפקתו אנפח אתוכלמ אימש הלא יד איכלמ

 ארב תויח אשנא ינב ןיראד יד לכבו :ךל בהי 8
 ;רתנא ןוהלכב ךטלשהו ךדיב .בהי צמש ףועו

 וכלמ םכוקת ךרתבו ! אבהד יד ץרשאר פצוה 9
 אשחנ יד ירחא האתילת וכלטו ךנמ אערא ירחא

 תנוהת איעיבר וכלמו |! קהוערא לרכב טלשת יד 0
 לשחו קדהמ אלזרפ יד לבק לכ אלזרפכ הפיקת
 : ערתו קדת ןילא לכ עערמ יד קצלזרפכו תולכ

 רחפ יד ףסח ןוהנמ אתעבצאו אילגר התיזח ידו אנ
 יד אתבצנ ןמו קדוהת הגילפ וכלמ לזרפ ןוהנמו

 5 6 'ע 10 א 4.

 38. לכבו -- ב , 180,6%1. = ןיראד יד -- ןידאדיד 80. = ןיריידיד
 4 -- ןיריאד 47,118, 158, 166, 188, 207, 226, 266, 270 -- ןואריד

 228 -- ןיריד 89, 259 -- ר . 150 -- ןידאד קוס 17 -- ןירייד 1

 659 'ק -- ןירויד 652. = אשניא 80.92.93: 147,150,158,207,224, "
 235: 252 --אשונא 251,260. | תוח 1,92.91:94, 7%

 198, 240, 266 -- תויחו 145, 259, 651 -- תווח 170 -- תיוח

 262. 0 הב ךדיב -- ךל 17. ךטלשהו טק. 21 --

 ךטילשחו 153. = ןוהלוכב 3, 153: 155, 240, 24% -- ןיהלוכב זל,

 התנא -- ה ,\ 47:80, 93, 147, 153: 179, 240, 252, 2%0, 659 'ה ריתי

 -- 26 התבא 4 השאר , 2 -- אשיר 17,117,153, 170 --

 הישיר 147 --השיר 80 --אשאר 4,91, 210, 240, 0)25--אשר 4

 אבהר יד -- הבהדיר 80 -- אבהרד 1 הבהד 4

 39. ךרתבו -- ךותבו 80. = וכלמ ץונווס יכלמ ֶלָּג -- אובלמ 2.
 ירחא ז" 58 2 ---ורחא 1016 158. | אערא 1"--ערא 47,802

 99, 102, 151, 170 6% 22 259, 659 'א ריתי -- עראי 17: ורעמ

 2נ 47: 89: 93: 99: 117,128, 150, 153: 170, 235: 245,249, 2
 2%1. | ובלמו -- תוכלמו 145,153. | אתילת 102,102, 207,226--
 י ; 224 -- הא , 166 -- איתילת 1, 3, 30, 31, 499 2 2

,144,145,147 ,141 ,130,139 ,110,128 ,101,117 ,100 ,94 
,245 ,240,242 ,225 ,210 ,188,108 ,178 ,175 ,158,160,168 

,% ,280 ,27 ,277 ,271 ,270 ,266 ,264 ,251,260 .252 ,251 ,250 

 4סס 1, 602, 659 -- היתילת 176: םטמס 172. | ירחא 4.

 טלשת יד -- טלשתד

 40. אוכלמו ז71- אעיבר 86, 92 -- האעיבר 2: 4, 17 4

 147, 153, 220, 228, 245, 249, 259, 271 4, 650 'ק : קזנתוס 201 -

 העיבר 89 -- היעיבר 20, 31, 100, 102, 130, 155,176, 207,

 242, 100 1, 601 ; קעוגתס 158 ; םטמ6 141, 144 -- האיעיבר 170 =

 האיבר 180.  והת 17 --יוהית 150-- איוהת 253,260,264--יוהת
 2, 47, 80,99, 101,188---הוהת 119,160, 176,192,266,270, 7

 284, 280, 288. | אפיקת 1, 2, 4,17: 47. 80.89. 92. 03, 94,
.201 ,172,175,176,178,102 ,170 (150,160,166 ,117,145 

 240: 250: 252, 253, 250: 270, 271, 283, 601 ; קצותוס 18

 --ה ₪ק.146. 4, 82 -- ףיקת 118. | אלזרפ - - לכ ,4 ליבק

 47,207. - לשחמו ג. | אלוב 49,166, 170, 240 -- הלכ
 אלזרפכו -- כ , 30. | עערמיד 80: | עערעמ 94 -- ערעמ 102 -

 עדמ 245 -- ע 2" (טק.ז8. 176. | לכ 2"-- לכב 4: ןלא

6 ,264 ,158,176,192,260 ,155 ,101,110,130 ,49,100 ,31 ,30 
 282 - ןיליא 92: 128, 151, 166, 170, 224, 02 24% 2%2 -- ןליא

 80, 99,150. קידת 2: 3: 4. 17, 89. 92: 93: 6,
 188, 226, 23%: 239, 240, 250, 25ף) : ננס 1. עוריתו 93 --

 עורתו 17, 82, 118, 170, 188, 226, 259 -- וערתו 47 -- עדתו טעו תוס
.245 

 41. יידו 93 -- אדו 47. | התיזח 1"--אתיזח 1, 2, 4, 17 7,
 80, ב, 117, 118, 166, 170, 172, 201, 210, 224, 22%, 240,

 252,254 ג קוותס 158,173 -- ה 128. | אילגריד 0ָ8- א ,4

 התעבצאו 0. ןהנמ 47, 80, 99,128. 7, 166, 180, 249, 24

 259, 659 'ו ריתי -- ןוהנימ 150 -- ןיהנמ 201, 284, 286. -  - ףסח

 ןוהנזכו , 4. רחפיד 24% -- דחפד רחפ -- ארחפ 6

 -- דחפ 66 158, ץ1660טז 89. ןהנמו 47, 80, 99%" 6

 170, 252, 659 'ק -- ןיהנמו 89, 201, 284, 286. | לזרפ --'לורב ף0

 פ ג א ]1

 אשחניד 80, 245 -- אשחנד 24

4 7 

 ןכד אמלצ איגש דח זכלצ ולאו תיוה הזח אכלמ
 42 אוה : ליחד ;רורו ךלבקל זכאק ריתי הויזו בר
 ףסכ יד יהוערדו יהודח בט בהד יד השאר אמלצ
 33. יהולגר לזרפ יד יהוקש : שחנ יד התכריו יהועמ
 34 דע תיוה הזח : ףסח יד ןוהנמו לזרפ יד ןוהנמ
 לע אמלצל  תחמו ןידיב אל יד ןבא תרזגתה יד
 3% ןידאב- ! ןומה תקדהו אפסחו אלזרפ יד יהולגר

 תנבהדו אפפכ אשהנ אפסח אלזרפ קרדחכ וקד

 :ללכו אחור ןומה תצשנו טיק ירדא ןמ רועכ ווהו
 אטלצל תחמ יד אנבאו ןוהל חכתשה אל רתא
 46 אמלח הנד !אערא לכ תאלמו בר רוטל תוה

 צ ג תז ₪ 1,

 ןכיד 17, 80, 89. 91: 4 אזנלצ , 226, 253 -- אמלצו
 הוזו 10, 168, 188 -- היויזו 1, 12 260, 264; קזותוס 130.

 ףְפ,ןס01,11כ,151,166,172,178, 210, 24%, 249, 2930 264, 270 --

 הזו קתגתס 168 -- ה !טק.18 139 -- !סת6 היוזו 82 -- הוז ז

 -- היו 15%.  רתי 49,173. | םכאקו קנתוס 117 -- םבכיאק 7:

2 ,,ָ,, ,106 ,144 ,139 :118,119 ,47:92:99 

 239, 240, 240, 2ף0, 2%3, 260,264; (0766 171 -- אכלמל םכאק

 224. - ךלבקל , 14ז. . היוירו 17. 92, 153 -- הורו 117, 4
 245,260, 213, 200, 264: 10: 139 -- היורו 168, 176, 7

 הויזו 9-
 32. אוה -- אנד 226 -- התנא אוה 24%. | אמליצ 150 -- ךמלצ
 1סַז. | הישאר 2:4: 47.92 1 176 172,173: 207,235: 2300

 240,2ף2 -- הישיר 117, 168, 201, 240, בהדיד %

 246 -- בהדד 168,170.  יהדה 170,283 --'הודה 144.  יהערדו

 102 -- יהוערד 170, 178 -- יהוערזו 19, 46 7. ףסכיד 00

 168 -- ףסכד 150. | יהועאמ 80. | היתכריו 2, 17: 30, 47, 80, 229

 89: 92,99,ז17:118,110,166,170, 172, 170, 178,188, 102,2010

 224, 220, 228, 215%, 239, 240: 240, 20, 2ף2, 266: קענתס

 128,119,141 ;: 6 130 -- יהיתכריו 207. | שחניד 4

 33. יהקש 102. | לזרפ יד ג" 6 2%"-- לזרפיד 150.  יהלגר 2
 253; 260, 264, 271, 283 -- יהולגרו 80. | ןהנמ 47, 6

 246, 252, 259, 659 ' ריתי -- ןיהנמ 284, 286 ; קזננגס 1.

 ןהנמו 17: 47, 89, 118, 128,172, 250, 659 '\ ריתי -- ןיהנמו 2: 4
 207 ; קמתטס 201. | ףפחיד 158 -- ףסהד ףסח -- שחנ

 ףסח 7-

 34. היזח 158 -- אוח 17, 266 -- ח 147 -- תזח 178. | התיוה

 80. | ידדע 150. -  תרזגתה [טק.145 173 -- 117 - 4

 -- תירזגתה ףתָּג -- תרזגתא 192 -- תרזגתה סה 158. | אליד ₪.
 ןץידב 259 -- ן"דיב 240. | יהולגיר 150. | אלורפיד 80. | ןומה -

 ָן , 118 -- ןומהב +

 25. אדחכ 1, 2: 3: 4. 17: 30, 47, 80, 82, 80, 92; 93, 94. 99, 17.

 118, דוס, 141,144, 145, 147, 150,153, 155,158, 166,168, 700

:1 :259 ,253 ,252 ,280 ,240 :245 :240 :239 :225 :210 ,172,175 
 283. | אלזרפ , 0. אפסחו 80,147, 150 7 אשחנו

 24%.  הבהדו 207 --הבהד 198 -- א , תם. 11ם. 17 -- אבחדו 4.
 ווהו -- וזהו 80. | רועב ץגנש6ש 89. | ןמ \ 245. | ירידא 6
 -- 26 'רמא 80. - שיקירדא 158. | החור 180 -- קוס וחור
 24%. לכו -- לכל 24%. | רתא -- ת טק. 35 ףָב- 4 חכתשא 17,
 80,117 -- תחכתשה 180, סע 82 -- תחכשה 147. | ןיוהל 6
 117 -- (והב 2.168, 180,188 ; םטת6 173 -- [והי 47. | אנבאו --

 ב \ 24%. | תווה 2, 80,151,176 קוס ף9 -- הוה 4. תלמו

 17,118, 128, 119,176, 192, 224, 235,253, 260, 288,602 ; תומס
-73 ,10 

 40. 00. ;178. | אנד 2,447, ָ,,,12 170 2

 266. - אמליה 53. | ארשפו 98 -- הירשםו 7
 240, 2. רמאנ , 4.

 37. התנא -- ה \ 4: 93: 147: 170, 13, 201, 250, 659 'ה ריתי ;
 קזומס 172. | איבלמ -- איכאלמ 158. | הלא -- א תק. 36

 אפקתו , 4 -- אפיקתו 101, 180 -- אפקותו ארקיו , 253 -- א

 טק.148 3.

 1כ גיא. ג 630. 2. 4 86 תת. 030. ד 11522 162% סא 4

 : שרחמ םכהמו לזרב םכהמ ויקושו 3 ! תשחנ ויתכריו ויעמ ףסכ ויתועורזו ויתוזח בוט בהזמ ושאר תומדה ותא 2 : ארונ וראתו ךדננל

 דחאכ וקחשנ זאו 35 : םכתוא תקחשו שרחו לזרבמ רשא וילגר לע תומדה לא התכהו םכידיב אל רשא ןבא הרקענ רשא דע תייה האורו 4

 התכה רשא ןבאהו םכהל אצמנ אל םכוקמ לכו חורה םבתא אשנו ץיקה תרונרגמ רתוי םבירוחש ויהיו בהוהו ףסכהו תשחנהו שרחהו לזרבה

 םכימשה יהלא אוה םכיכלמה ךלמ ךלמה התא 7 : ךלמה ינפל רמאנ ונורתפו םכולחהו 46 : ץראה לכ האלמו לודנ רהל התיה תומדה לא

 שאר אוה התא םכלכב ךלישמהו ךדיב ןתנ םכימשה ףועו הרשה תיח םכדאה ינב םכירג רשא לכבו 38 :  ךל ןתנ דובכו ףקותו קזוח רוכלמ
 תזרוכלמהו 40 :  ץראה לכב לישמה רשא תרשחנהמ רשא תרחא תישילשה תוכלמו ךממ הלפש תרחא תוכלמ םכוקת ךירחאו גֶפ :  בהזה

 םכילגרה תריאר רשאו 41 | : ץצורתתו קחשת הלא לכ ץצרמ רשא לזרבכו לכה הלכמו קחשמ לזרבה רשא ןעי לורבכ הקוח היהת תריעברה

 לש



 היל 2, 4, 17, 40, 80, 80, )2, 93: 99, 169 :

 ךשימ , 80 --' \ 0,117,176. =

81 

 אוהל יד המ אכלמל עדוה בר הלא אבהדו אפסכ
 ןידאב : הרשפ ןמיהמו אמלח ביציו הנד ירחא 6

 דגס *ראינדלו יהופנא "לע לפנ רצנדכובנ תצכלמ
 אכלמ הנע : הדל הכסנל רמא ןיחחינו החנמו 7

 ןיהלא הלא אוה ןוכהלא יד טשק ןמ רמאו לאינדל
 : הנד אזר אלגמל תלכי יד ןיזר הלגו ןיכלמ ארמו

 בהי ןאיגש ןברבר ןנתמו יבר לאינדל אכלמ ןידא 8
 לע ןינגס ברו לבב תנידמ לכ לע הטלשהו קדל

 לע ינמו אכלמ ןמ אעב לאינדו +: לבב ימיכח לכ 9
 וגג דבעו ךשימ ךרדשל לבב תנידמ יד אתדיבע
 ! אכלמ ערתב לאינדו

 6 יי 9 מ

 ףיסתו 20, 11, 40 82, 100, 101, ,,,,, 52 4

 168, 172, 175; 178, 192, 241, 230, 245 -- ףוסתו 176. | ןילא --
 +. 110. 176, 249, 251, 260, 271, 284 - |'ל'א 2, 150, 166,201 --

 ןליא 80, 99, 128,224,2%2. - אוהו 4,80,8); קס 3. | םכיקת

 166. | אמלעל +
 45- לבק לכ \ 80. = ליבק 2. 47, 49. | תיזח יד -- אתיוחיד 6.
 אתיזח 2, 2, 4, 17: 47: 89:91 +, 0

 224, 240, 24%: 252, 2%, 270 -- ה תיוח 92, 7. תרזגתיא

 166, 207, 245 ; קצומס 128 --- תרזגתה סב, 180, 224- | אליד .

 אל קזנופס יל 176. | תקדהו -- תקדהו תחמו 228.  אשחנ אפסח ₪
 128.  אפסה ,180.  אבהדו -- אבהמ 145. הלא -- ה

 99. בר הלא --אהלא 170. המ -- אמ 192. | אוהליד 24%.  היוחל
 80 -- הוהל 168, קתתס 174. | אנד 2,17, 80, 82, 80, 92,

 1% 153,192, 240, 250, 2%2.: 253, 4. ביצי] --- רו

 אמלח , 8) -- אמליח 153,245. | ןמהמו ף9,240. | הירשיפ 2,
 170 -- הירשפ 80,150, 172, 252, 250 ; 10116 128 -- ארשיפ 4.

 46. רצאנדכובנ 17,172 -- רצאנ דכובנ 2, 80, )2, 0, 117,

 180 -- רצנ דכובנ 47. 89, 93, 119, 150, 155, 178, 188 -- רצנדכבנ

 102 -- רצנ דכבנ 118,158. | לפנ ,166. | יהופנא -- נ , 6.
 לאנידלו < 47. | דינק 1, 4, 17, 40, 80, 80, 94: 99 6
0 ,251 ,252 ;240 ,210 ,235% ,231 ,227 ,226 ,224 ,170,172,.180 
 270 ; קזנתס 118,141. | ןיחוחינו 1, 2, 3: 4, 17: 49, 80, 89, 92 1%

9 210 ,188 ,180 ,176 ,172 ,170 ,166 ,155 ,1523 ,128,150 ;99 

 245: 249: 252: 253, 250, 200, 204, 271,281, 284; קזנמס %

 139: 141: 173 -- ןיחוחנו 175, 270. | אכסנל 17.92. 93: 7
.4 260 ,259 ,252 ,22 ,245 ,210 ,201 ,180 ,178 ,118,152 

 היל 2, 4,17, 80, 02, 93, 09, 130, 153, 166, 170,172, 4

 226, 245: 240: 252; 2ף3, 266 ; קזנתס 1.

 47. אנע 253. = לאינדל רמאו = 23 -- רמאו לאינדל רמאו 7,
 172. - טושק 17, 20, 80, 80, )2, 92, 9 119, + 2

 166,170, 176, 188, 207, 240, 263, 260, 264, 266. | ןוכיהלא 2

 209 -- םבכהלא תטתס הלא ,7. ןיהלא , ד.
 הירמו 93 -- אירמו 2ףס --ירמו 80, 8, 92, 117 -- הרמו
 240, אלגו 1: 2, 4, 17, 93; 117, 118,147, 155, 166,

 175,180, 188,192, 246 --ילבו 89,224 קוותס 80-- ה טק.

 94,128. - אתליכי 17, 118 -- אתלכי 82, 805, 72
 176. | אלגימל 207 -- ילגמל 17. | הזר ףפ,101, 102, 0
 175,207. | אנד 80,99,117, 150, 172, 188, 201, 215, 240, 0

ּ . ,260 ,2%3 :252 
 48. ןנתמ 17. | ןאיגס ז10,176,178,180, 224,235, 239 ; 6

 82 -- [איגסו .
 172,176,178,192,2%2 -- %הל 7. | היטלשהה 72

 179. לכ ו",ושכ. לבב 1%, ז47. | ןינגסברו 150 "|
 לב 229. בפה

 49. לאינדו 1%-- לאינדו ךשמ 4.  העב 80,118,266. | ןמ ,
 אכלמ :"-- אכלמל ףָּג- | אתדבע 30, 210, 260, 264,266 --=

 אתדיביע 117, - 1[רנידמ יד -- תנידמד יד 4.

 ךדרשל עזוזוס 158 -- ל , 180, 1.

 דיבעו 80,114

 .1 6 58 כ 8 א 1.

 ברעמ אלזרפ התיזח יד לבק לכ הב אוהל אלורפ
 42 ןוהנמו לזרפ ןוהנמ אילגר תעבצאו : אניט ףסחב
 אוהת הנמו אפיקת הוהת אתוכלמ תצק ןמ ףסח
 41 תצניט ףסחב ברעמ אלורפ ;ריזח יד ! דריבת
 הנד ןיקבד ןוהל אלו אשנא ערזב ןוהל ןיברעתמ
 : אפסח םשכע ברעתמ אל אלזרפ ידכ אה הנד שע
 44 וכלמ אימש הלא זכיקי ןונא איכלמ יד ןוהימויבו
 אל ןרחא זכעל התוכלמו לבחתת אל ןימלעל יד
 זכוקת איהו אתוכלמ ןילא לכ ףפתו קדת קבתשת
 4% תרזגתא ארוטמ יד תיזח יד לבק לכ :אימלעל
 תופטח אשחנ אלזרפ זרקדהו ןידיב אל יד ןבא
 + ג 1 ע

 .-לרפד ז.  אנילפ 1, 2, 4, 17: 31: 47: 89, 92, 935%
 וס, 147,102 176, 180, 12, 210, 224, 240, 245; 2%
 251, 250, 271, 283, 288, 601 : קמס 18 -- האגילפ 215 --ה
 טק. 8. 9, אוהת 1, 2, 17, 30, 47, 49: 59: 93: 9
210 2509 249% :245 .210 ,175 ,172 ,166 ,14% ,128 ,119 .99.7 
 2%9, 266, 270 : קתוזחס 158 --הנהת 80 -- יוהת 153, 224: קונוס
 גסו --ה 2% גק.145 182,139.  ןמו--וב1ו8.  התבצנ 1%
 207. | אלזרפ יד ,168. = אוהיל 89 -- הוהל 168, 170, 172, 249.

 270 ; קוומס זֶדָבְג תטתס 141-- יוהיל 153 -- והחל 7-
 ליבק 2.47. יד 80.2%. | התיוה 2%-- אתיזח 1, 4. 17: 47: 5%
32 :248 :225 ,207 ,201 ,178 166,170 ,118 ,117 .99 :89 

 259, 266 קוס 141 -- - אלזרפ 2"-- א ,5-
 ףסהב -

 42. א"לגר 240. - ןהנמ +ֶד,80,82,128, 201, 240.252, 99
 6%9 'ו ריתי -- ןוהנימ 224 -- ןיהנמ 166. = ןוהנמו לזרפ , 4

 ןהנמו 47, 89: 92: 99, 118, 201, 252, 2599 659 'ו ריתי -- ןיהנמו 4.
 284,286.  אתוכלמ -- את \ 246 אוהת 82, 92,935 9%
19 259 :249 :245 ,235 ,192 ,176 ,17% ,166 52 ,101,117 
 252, 270 -- 'וחת 9- הפיקת 49, 67, 100, 102 3 1%
0 ,200 92 :21% ,271 ,210 ,207 ,178,188 1 
 271,100: תטחס 82,139-- אפוקת 75- הנימו 2, 4, 93:99 %%
 170,207,266. | הוהת 2:4, 7 168,176, 210 ; קונוס
 173. אריבת 2, 3: 4, 30, 47: 67, 89, 92, 99: 117. 9
2% 210 ,207 ,201 ,102 ,180,188 ,176 2 166 ,150 ,147 ,44 1 

 240, 246, 252; 253, 250, 200; קוס 128 -- היריבת
 44. ידו 2: 4:47, 80, 94,118, 128,147,176,180 1 220, 4%
 259: 270, 271 3, 284, 659'ק: קמתס 14: --ידא 2. אתיוח
16 2 1509 .117,118 ,99 ,8 ,82 80 ,47 4 32 ,2 
 201, 224, 220,211: 245, 206 ; תטתס 128 -- ה 92 29
 168, 20ֶד, 262 -- אתזח ף4,141. | ברעמ 180.  ףפהב ---
 ףסחכ 89 -- םבע 253. | אניט -- אניט ניד ןוהל 1%-- ןווהל

 118. ןוהל - - ערזב , 80, 240. = ערזב -- ערדב 153, 6 6.
 השניא 2%3 -- אשני'א 17, 80: 93 2 166, 252. | ןוהל ?"---ןווהל
 93:224. | ןקבד 9. הנד 1%62 2"-- אנד 47, 99, 117, 1,

 2%2,253,266. | הנר םכע .30. "תבע 1% 2 -- םבע אא
 איה 2%3,259,260. ידב-- ןידכ 166 --ידב 80. | בערתמ ₪ 7.

 %אאפסח 9-
 44. ןוהמויבו + , 210--ןוהימיבו 80 -- ןוהימויב 1. יד

 איבלמ -'. 198,245.  ןוניא 1, 2, 4, 17, 47, 80, 82, 925 9
9 226,240 ,173,176,224 ,166,170,172 ,128,150 ,101,119 
 240, 252, 259, 206 -- ןילא 117,180. = םכוקי 17, 224, 226, 271 4

 8 -- םבקי 240. = אימש -- הימש 40. | ןימלעל יד -- ןימלעלד 80.
 ןימלעל -- םבלעל 15פ3- = אתוכלמו 1, 2, 4, 47, 59
250,270 ,253 ,251 ,250 ,240 ,224,211 ,201 ,178 .176 :166,175 

 ןזנוגס 158 ; תופס 172 -- ה , 117, 23% -- היתוכלמו 93; 245 : קזותוס
 118---ה (4ק.ז46 1, 92,141. םכעל -- ע קזגתס ם 4

 ןרחוא 176 -- ןורחא 271,284 -- ןארחא 201. | קבתשתת ּסָּג --
 קיבתשת 2, 40, 8, 128, 24% -- קכתשת 175. | קידת 90
 < 93,117: 153,176, 178, 188,227, 231, 239, 240, 270 ; קזותוס 1.

 כ ג א. ג 63. 2, 4 6 הת. 620.7 112522 4162 6% 0. 0-4

 שחרב ברועמ לזרבה התיאר רשא ןעי הב היהת לזרבב רשא תבצמה ןמו היהת תקלחנ רוכלמו לזרב םכהמו רצויה שרח םכהמ תועבצאהו

 רשאו 43 : הרובש היהת הנממו הקוח היהת תוכלמה ןמ תרצקמ שרח םכהמו לורב םכהמ םכילגרה רועבצאו 2 : טיטה ( 06 שרחב )

 ימיבו 44 :  שרחה םכע ברעתי אל לזרבה רשאכ הז םכע הז םכיקבדנ ויהי אלו םבישנא ערזב ויהי םםיברעתמ טיטה שרחב ברועמ לזרבה תיאר

 איהו תוכלממה הלא לכ הלכתו ץצרת בזעת אל רחא םכעל תוכלמהו תחשת אל םכימלועל רשא תוכלמ םבימשה יהלא םכיקי םכהה םםיכלמה

 עידוה לודגה לאה בהוהו ףסכה ז-רשחנהו לזרבה הקחשו םכידיב אל רשא ןבא הרקענ רהה ןמ רשא תיאר רשא ןעי 4% \ םבימלועל םבוקת

 רמא תונברקו החנמו הוחתשה לאינדלו וינפ לע לפנ רצנרכוכנ ךלמה זא 46 + ונורתפ ןמאנו םכולחה תמאו תאז ירחא היהי רשא תא ךלמל

 : הוה דופה תרולגל ירלכי רשא תודוס הלגמו שכיהלאה יהלא אוה םככיהלא רשא תמאב רמאיו לאינד לא ךלמה ןעיו 7 : ול ( וינפל ) ךסנל

 לאש לאינדז 49 + לבב ימכח לכ לע םבינגסה לודגו לבב הנידמ לכ לע וטילשהו ול ןתנ תובר תרולודג תרונתמו לדג לאינד תא ךלמה זא ₪
 + ךלמה רעשב לאינדו הירזעו לאשימ היננח לבב תנידמ תדובע לע דיקפהו ךלמה תאמ



 ל 1 9

 ארק אזורכו : רצנדכובנ שיקח יד אמלצ לבקל 4
 אנדעב : אינשלו אימא איממע ןירמא ןוכל ליחב 5

 תוכבס סרתיק אתיקורשמ אנרק רק ןועמשת יד

 ןודגסתו ןולפת ארמז ינז לכו קרינפמוס ןירתנספ
 ןמו : אכלמ רצנדכובנ םכיקה יד אבהד שלצל 6

 ןותא אוגל אמרתי אתעש הב דגסיו לפי אל יד

 ןיעמש ירכ אנמז הב הנד לבק לפ ! אתדיקי ארוג 7

 תוכבש סרתיק אתיקורשמ אנרק ירק איממע רכ

 תומא איטמע לרפ ןילפנ נרמז ינז לכו ןירטנספ

 1 .0 כ 4 א ז 2 1.

 1 ןימא קרמור בהד יד שכלצ דבע אכלמ רצנדכובנ

 ארוד זרעקבב קדמיקא זרש ןימא קריתפ ןיתש
 2 שנכמל חלש אכלמ רצנדכובנו : לבב תנידמב

 אירבדג אירזגרדא אתוחפו אינגפ אינפרדשחאל
 תנתמל .תנתנידמ ינטלש לכו תו'תפת הו'רבחד
 ןידאב + אכלמ רצנדכובנ םשכיקה יד אמלצ תכנחל
 אירזגרדא אתוחפו אינגס אינפרדשחא ןישנכתמ
 תנתנידמ ינוטלש לרכו תצותפת .תוורבתד אירבדנ

 ןימאקו אכלמ רצנדכובנ םשכיקה יד אמלצ תכנחל

02 

 7 ב 12 25 זס א.

 2621 2590 קתותס 2. אכבש 2, 3, 30, 49, 80, 90, 1022

.170 ,166 ,160 :155,157 :152 ,150 ,144,145 ,141 ;139 

210 4 ,242 ,230 ,228 ,227 ,22% ,207 ,20% ,201 ,198 ,102 ,188 

350 :355 ,330 ,120,126 ,111 ,101 ,284 ,266 ,204 ,260 ,253 

44 :437 ,434 ,428 ,425 ,423 :417 ,410 :405 :403 :399 :395 :379 
2 540 :539 :535 ;532 :523 ,506 ,496 :495 :494 :477 :476 :474 
;642 ,610 ,612 ,612 ,606 ,602 ,598 :591 :597 :571 :562 :559 :545 

 קזגתוס 173. 200, 318, 358 ; [0116 400, 514, 570; םטסס 44.

 ןיריתנספ 150,201. .  אינופמוסו 117 -- אינפמוסו 2, 80, 89, 720

 201 -- הינפמופו 17 --אינופמסו ף3, 180 -- אינפמסו 118, 168, 224-

 -- אינופמוס 170, 245: 249, 252 -- אינפמוס 1. 2: 4: 20; 47. 49, 2

 909.דסס 162, 128,120, 14ז) 1442 150, 1 55,158) 172,175, 9

 ו 570 6 ל ה -- אינפנוס 101 -- אינופמס 160

 253 -- אינפמס 92,119.210, 260, 264, 271, 283 -- הינפמפס 6

 קב יניז 166 --- אנז םטםמס הרמז 4

 ןולפת !סז16 ןולפי 245 -- ןוחלפת 180. | ןודגסתו -- ן , 8.15. 7.
 הבהד 24%. | םכקה 82, 80.92.93, 118, 1

 172, 172, 180, 210, 240% רצאנרכובנ 2, 82 -- רצאנ דכובנ %

 --- רצנ דכובנ 47,117,119:150,1%% -- רצנדכבנ 80,102, 242 --

 רצנ דבבנ 4 אכלמל 7. : /
 6. ןמו -- ו , 4% אַליִד 80, 158, 24% -- אלד 4. דונסיו

 1.17: 49: 158,170, 180,235, 259. | אתעש הב ,117,224----

 אתעשהב 141,1%0,158,168, 172 --התעשהב 80. | ימרתי 22

 29. וגל 1, 47: 49. 82; 93, 101,
 172:175:178, 180,207, 245, 252, 250, 260, 288, 601 ; קז!ס 10

 -- יגל 283 -- ]וגל 2 אתדקי 1, 31, 49; 67, 80, 80, 90,

 101, 102, 1ַזְק,ז30, 10,144, 168,170,172,173, 179,

0-4 ,001 ,28 ,288'1 ,270 ,200 ,2% ,252 ,242 ,240 ,225 ,198 

 7. ליבק 47. = אנד 2, 80, 80 93, 166. 172: 224, 235, 252,270;
 10766 47. | אנמזהב 150. | היב 2, 4, 47: 80: 259. = אנמיז 9

 93:153:166,170,172,245- ידכ --ידב 24%. לכ 2" ל ד

 -- , 245. איממע 1%-- אינשילו אימא איממע 180. | אתיקרשמ
 171. סורתיק 2, 30, 89. 94, 101, 119, 139: 144,

 188,224, 211,240, 253, 260, 264, 270, 271, 401 ; קנס 82

 10706 141 <-- קורתק 4, 17, 80, 82, 03, 117, 118, 145, 6

 180, 206, 235, 245, 259 --'* , 201, 252, 69 "ריתי. אכבס 7,

 80, 89, 93,172; 201, 246 ; עומס 128 ; 1076 4 ןירתנספ 2,

0 ,178,201 1 %,,, 1009 ,99 ,89 ,50 ,47 :30 :2 

 206, 200, 210, 220, 226, 227, גב 23, 240. 24%, 251,252, 39

6 ,4159 ,410 .400 ,403 ,279 ,360 :132 :110 ,01,311 ,288 

5% .523 :519 :514 :595 :497 :495 :494 :477 47% :474 :457 :449 

 532: 535: 540, 565: 506. 570, 591, 620, 618.69 ; קוס
 170, 320, 1593 1076 82,601,613 ; תטתס 636--₪ (טק.עג\ 8

 254: 35%. 404, 572 -- טק. 45 04-- אינופמסו ןירטנפפ 250

 431 -- אינפמפו ןירטנספ 17 -- אינופמופו ןירתנפפ 590 -- ןירתנספ

 אינפמוסו 313 --אינופמסו ןירתנספ 180. 437,57% --אינפמסו ןירתגספ
 228,562--אינפיסו ןירתנפפ 612--אינופמס ןירתנספ 3:92 --ןירתנספ

 אינפמס 4סס -- תוגז. 800. אינפמסו 30 -- תוגזא. 880. אינופמסו

 620 --תג8ַ. 464. אינפמס 606. = ינז לכו 1טק.136. 3. | אימוא ₪

 170- אינשילו 2, ,, 7 16 2

 ףסס 7; (ס6 128. | ןידנסו )2, 180, 245,270. | םכלצל , 101-
 אלצל 49.  אבהד , 47--הבהד 80. פסקה 6
 168,170, 172,180, 208, 210,226,227, | רצאנדכובנ 2 -- דכובנ

 רצאנ 80, 24% -- רצנ דכובנ 47,117, 110, 8 -- רצנדכבנ

 102 -- רצנ ךכבנ 118,1%8- 1

 1. רצאנדכובנ 2, סמוגס 171 -- רצאנ דכובנ 80, 117, 198, 4

 <-- רצאנ דכובנ ןידאב 24% -- רצנ דכובנ 47, 11ס, 150

 188, 20ז -- רצנדכבנ 102 -- רצנ דכבנ 4% בהדיד

 180 -- בהדד 5 בהד -- בהד הבהד 240 -- בהז 4.

 המר 168 -- הימור 2, 4, 93: 99, 118, 170, 172, 176, 178; 7
 262,270 ; קזומס 141 -- הימר 117. | ןימא ןיתיש ₪ 170. | ןיתיש

 צו7,299. | הייתפ 280,153. | תיש 4,17, 80 50,999
 13, 180 235%, 21, 2%2, 259 -- ]תש 249, 6

 93 -- ןיתש - הימיקא 2, 118, 130, 166, 172, 24%. 270 --

 המוקא 4. | תעקיבב 166. | הרוד 240 -- אריד 101. לבב ----
 לכב 17.

 2. רצאנדכובנו 2, 24% ; קזותס ז71 -- רצאנ דכובנו 02 -- דכובנו

 רצנ 4, 80, 117,119, 160, 158, 188,198, 283 -- רצנדכבנו 2

 -- רצנ דכבנו 1:8. | שנבימל 17 -- סנכמל 253 -- אשנבמל 7,
 אינפרדושהאל 1 -- ה. 144 -- א ,118,2%1. - אינגסו 2

 אתווהפו 92,93, 166. א'גרדא 180. | אירבדנ ,117 -- א ,.

 ןנמ. 269. יאתפת < 2,166, 170 -- איתפית 150 -- היתפת 4.
 ינוטלש 2, 4, 30, 49: 67, 99, 118, 166, 176, 188, 224, 211,

 240, 240: 253, 299, 200, 206, 271, 2593, 49 286 ; קזנתס 141 --

 אינוטלש 89 -- הינטלש 1,172. | אתנידמ -- א , 166 -- אתוכלמ
 2%3.  אתמל , 118, 245 --יתיכפל 0 1
 253, 0% 264--יתמל 170, 224. | תכונחל 93, 153, 252-- אכנחל
 198.  םכקה 4,080, 82, 80,092, 5% 166, 170 0

 219. 227: 250- רצאנדכובנו 2, 24% ; קזגעס 171 -- רצאנ דכובנ

 80 -- רצנ דכובנ 47,117,119, 15%, 158,198 -- רצאנ ךכבנ 89 -

 רצנדכבנ 82, 102 --רצנ דכבנ 118,158.  אכלמ , 7:

 1. סת , 47. אכלמ -- (16) -- ןידאב , 2,139. | אינפדשחא
 188. | אתוהפו , זז7 -- אתווחפו 92,91,168. | אינרדא

 אתיפת < וסו -- יאיתפת ףָג -- א"תפת 80 -- היתפת 8
 איתפד קתומס 168. ינטלש זק, 31, 67, 82, 94, 9,100, 101, 2
2 ,176,179 ,175 ,173 ,170 ,168 ,150,155 ,144 ,117,128,130 

 207, 240, 242, 245, 252, 270, 277, 279, 280, 1'300 ; קננתס 1.

 תכונחל ף3, 153: 252 -- תכנהל אתמל 1. | םביקה 1"--י ה 2
,, ,170,172 ,89.92.93,101,110,128,130,150,166 

 201,2%9. | רצנדכובנ 1*--רצאנ דכובנ 80 -- רצנ דכוכנ 1

 117,119, 150, 155,188 -- רצאנ דכבנ 92 -- רצנדכבנ 2

 רצנ רכבנ 118,158 -- רצדנכובנ 4 אכלמ , 201. | ןימיאיקו 1

 -- ןימיאקו 2,117, 158, 180, 224, 215, 270, 664 ; 0116 141 -- א \

 80 -- ןימיקו 4.93, 252, 250, 271 8, 664 -- ['מייקו 659 'ק> 4.

 ליבקל 93,192: 24% ; (06 49 -- םבדקלל םכיקה 27"--'.
 80, ףָב, 101, 110, 128, 1גֶס, 141,166, 170, 172, 173,

 201, 210 3, רצנדכובנ 2"-- רצאנ דכובנ 2, 80,117 ; 6

 82-- רצנ דכובנ 110,150,1%5, 168, 188, 224 -- רצנדכבנ

 102, 140, 288 1, 2סס 1 -- רצנ דכבנ 118,158 -- אכלמ רצנדכובנ
 49, 80,216. 0 רצגרכובנ - - - - - אכלמ , 17, 2.

 4. אזורבו (סע6 158 -- הוזרכו ,- ירה 122: 220, 248, 0

 266, 271,280 10:86 82. ןרמא 266.  איזמוא 7:

 אינשילו 2, 4, 17: 92, 93, 11ף 144 155: 158, 166, 170 5
.250 ;2%2 ,210 

 8. יד אנדעב יד 153. | אנדיעב 2: 4, 17, 8, 150, 170, 224, 29

 245, 252, 270 --אינדעב 0 -- אינדאב 180.  אתיקרשמ 67, 2
 284. | סרתק ףְס,176, 201, 659 "ריתי -- סורתיק 1, 2, 3, 30 52
 94, 101, 19, 144,150: 153,155,166כ 168, 176, 102, 210, 1

 239, 260, 264, 206, 270, 01 ; קוווגס 240 ; [!סזו6 141 -- סורתק

2 ,245 ,180,224 ,82,80,92,91,117,118,128,13,170 ,4,80 

 כ א. ג 042. 2, 4 20 הת. 630. 7 112 52 416 2: 6% 600. 04.

 ףוסאל חלש ךלמה רצנדכובנו 2 = : לבב תנידמב ארוד תעקבב ומיקה שש ובהר םכישש רומא ותמק בהז םכלצ השע ךלמה רצנדכובנ 3 1

 רצנדכובנ דימעה רשא םכלצה תכונחל אובל תרונידמה ילשמ לכו םבייתפת םכיירבתד םכיירכדנ םביירזגרדא תרוחפהו םכינגס שםכינפרדשחאה

 רשא םכלצה תכונחלו תונידמה ילשמ לכו םבייתפת םביירבתד םכיירכדנ םכיירזגרדא תוחפהו םכינגפה םכינפרדשחאה םכיפטאנ זא 3  :ךלמה
 ; רונושלהו םכימואהו םכימעה םכירמוא שככל חבב ארוק לוקהו 4 : רצנדכובנ דימעה רשא םבלצה דגנל םכיבצנו ךלמה רצנדכובנ דימעה
 תאו 6 :ךלמה רצנדכובנ םכיקה רשא בהוה םכלצל ווחתשהו ולפת רמז ינימ לכו בגועו רונכ לילחו ףות קרשהו ןרקה לוק ועמשת רשא תעב >

 ליכר וכלהו םבידשב ישנא ושגנ םכעפה התואב הז ירחא 8 : תררעב שאה ןשבכ ךותל ךלשוי העש התואב הוחתשיו לופי אל רשא



 2 וז

 תמיקה יד אבהד שלצלו ןיחלפ אל ךיהלאל שכעט
 רמא אמחו זגרב רצנדכובנ ןידאב |: ןידגס פנל 3

 ךלא אירבג ןידאב וגנ דבעו ךשימ ךרדשל היתיהל
 ןוהל רמאו רצנדכובנ הנע : אכלמ זכדק ויתיה 4

 ןוכיתיא אל יהלאל וגנ דבעו ךשימ ךרדש אדצה
 ןעכ + ןידגפ אל תמיקה יד אבהד זםכלצלו ןיחלפ ג (

 אנרק לק ןועמשת יד אנדעב יד ןידיתע ןוכיתיא ןה
 לכו הינופמוסו ןירתנספ אכבש סרתיק אתיקורשמ
 ןהו תרדבע יד אמלצל ןודגסתו ןולפת ארמז ינז
 ארונ ןותא אוגל ןומרתת אתעש הב ןודגפת אל

0 0 

 118 -- אתמקה 6.

 13. ךידאב 1"--ב , 270. | רצאנדכובנ קזוחוס 171 -- רצאנ דכובצ

 80,92 -- רצנ דכובנ 47: 117, 110, 150, 155, 0% 259 ---

 רצנדכבנ 102,130 -- רצנ ךכבנ 118,155 -- רצנ , 248.  המחו 1,

0 ,240 ,224 7 ,118,110,16589 ,80 :49 :47 :31 ,30 :17 ,4 

 252, 100; תטתס 141 --המחבו 117-- א [0ק.ע4. 4% 1

 רמא , 24. איתיהל 4: 30: 89; 99, 172, 180, 201, 240 ; תוטפט

 198 -- ה 2% ק.ז46 192 -- איתהל 17, 235 -- איתרהל

 ךדדשל -- ךררשל כלמ םכדק 1.  ךשמ גו7,170,176. | וננדבעו

 200. דיבעו 6. ה אירבוג 4, 170, 4

 ךלא ,, 180 -- ךיליא 2- ךליא 90, 23% ; 006 117 --ךילא 1 1%

 ויתה 3. 4, 30, 82, 80.92, 93, 94: 99, ,ָ,,,,%7
 עץ +7

 14. רצאנדכובנ 2, 82, 23% -- רצאנ דכובנ 80, 92,990, 5%

 רצאנ רצנ דכובנ 4 -- רצנ דכובנ 47, 117, 110, 150, 118, 188 --

 רענחפבנ גז,זנס? -- רשנ דכבנ ::8. ןוהל 17 | הלשה 0

 ךש ב זז וגנ רבעו , ג66 -- וגנדבעו ריבעו

 101.  אוננ 210.  ןוכתיא 417.0, 6 207,259

 -- ןוביתא 270 -- ןוכיתיא יתיא 100 -- יתיא 180 -- ןוכתא 6.

 ןיחלפ -- ן ,118. | םבלצלו , גול. | אבהד 260 -- תבהד 4.

 1 רמקה 99, 92, 93,117, 178,180, 188, 207, 210 224: 230, 0

 245%, 252: 250, 266, 271, 283, 284, 286 -- זרימקה 1 -- תימיקה

 2, ידגפ 7.

 15. ןה ןעכ ,259. ]ה .168 -- אה 80,180,108 ; קתומוס 224
 םטמס 158. | ןוכתיא 82,ף3,119,130, 139,170, 2%9 -- ןוכיתיאו 4

 ירי אנדיעב 2, 80, 93,117, 170, 224, 246, 0 250

 1016 67. | ןועמשתיד 80. | אתיקרשמ 02, 175,283 -- אתקרשמ

 23%. | סרתק 99, 176, 659 " ריתי -- סורתיק 2, 30, 8, 101, 2

 139, 168, 188, 224, 21, 240, 252, 260, 264,271 ; קזומס 141 --

 סורתק 4, 17: 47, 80, 82.92.93, ,,,,, 6

 170, 172,180, 206, 210, 24%, 252,259 -- סירתכל אכבס

 80, 92: 93: 99, 101, 198 ; קזנתתס 82 ; 10156 ןירתנספ , -.

 הינופמופו , 166 --- אינופמוסו 32 4, 40, 117, 150, 170 90 202

 -- אינפמוסו 1, 2.17: 89: 94: 99,128, 15%, 173,176, 224; קזותוס
 171: םטתס 201 -- הינפמוסו 31, 47, 49: 67: 82, 2

 1239: 144, 168, 178, 207, 211, 242, 270, 100 '1 --- אינפמיסו 8

 -- אינופמסו 180 -- הינופמסו 141, 175, 266, 271, 284, 286 ----

 אינפמסו 93, 118, 172, 240, 253 --- ה'נפמסו 1 16

 2893 -- הינפסו 4. לכו -- ו , 240. = ינז !סע6 א:ז 141 -- אונז

 גס. | ןודגפתו םו 4. | אמלצל -- א , 101 -- מלצל 5ם.1ות. 2,
 118. | תידבע 49. 89, 92, 166, 249. ןיהו 166. | אתעשהב 4

 155:172.  הב-- אב ז7ס. | התעש ?1 -- תעשב קזותוס 20.

 ןומרתי 18. | וגל 2,170, 80, 82, 80, 2, סֶס, סו זק 19

:253 (240 ,246 ,227 ,22% ,201 ,188 ,172,188 ,150,160,170 

 260, 266, 283, 288, 601. | ארונ -- א . 92. | אתדיקי ז,2, 2%

172% (70 ,166 ,156 ,128 ,118 ,117 ,99 ;93 :92 ,80 :82 ,20 

:277 ,271 24 ,252 ,250 ,240 ,245% ,240 ,211 ,210,224 

 283, 284,286, 659. | אהלא ףֶפ. | ןוכנבזישי יד -- ןוניבושיד 4.
 ןוכנבזשי 1, 2: 4, 47, 82, 93. 94, 99, 12, 6 ,

 190 171. ,זלל) 170 7 207 21. 231, 9 222

 259, 286. 659 -- ןוכניבזישי 17, 40, 150, 188 -- ןוכניבזשי 8.2

219 ,271 ,266 ,260 ,2%1 ,2%0 ,240 ,240 ,21% ,201 ,117,168,172 

 .1 .6000 פ 48 א ז 2.

 רצנדכובנ זכיקה יד אבהד זכלצל ןידגס אינשלו
 8 ןיאדשכ ןירבג וברק אנמז הב הנד לבק לכ !אכלמ

0 

 9 רצנדכובנל ןירמאו ונע : אידוהי יד ןוהיצרק ולכאו
 1:0 תמש אכלמ ;דתנא :: יח ןימלעל אכלמ אכלמ
 אתיקורשמ אנרק לק עמשי יד שנא לכ יד זכעט
 לפי ארמז ינז לכו אינפיסו ןירתנפפ אכבש סרתיק
 :1 אמרתי דגסיו לפי אל יד ןמו : אבהד זכלצל דגסיו
 12 ןיאדוהי ןירבג יתיא :  אתדיקי ארוָנ ןותא אוגל
 ךרדש לבב זרנידמ רדיבע לרע ןוהתי ;רינמ יד
 אכלמ ךילע ומש אל ךלא אירבג וגנ דבעו ךשימ

 עץ ת.א 1

 8. ליבק 20. | אנד 12, ,,,,,+, 529
 2543 06 47.  היב 4,80, 89,259. אנמיז 4, 80; 93, 166, 259.

 :ובירק 2, 4. 17: 47, 89: 9293 1,728
 2%2, 259, 264 -- ןובירק 249. = ןירבוגב 22 166, 240, 250 --
 7 ולכאו -- ןילכאו 6. ןוהצרק 207 -- 293
 240 -- ןוהיצרוק 93,117, 253. = אדוהי 101, 145 -- ןיאדוהי 80 --
 יאדוהי 2, 17, 67, 92, 93, 119, 144, 147, 155. 2
 178, 201,207, 0 226, 245, 240; 252, 3 106 128 --- "אדוה*

 180 -- ''דוהי 5-
 9. רצאנ דכובנל 86, 224, 24% -- רצנ דכובנל 55
 18, 188, 28 -- רצנדכבנל 100, 102,141, 270 --רצנ דכבנל 8

 ==רצארדכובנל 2. אכלמ 2" 2
 10. אתנא 4-- ה , 17, 40,158, 176, 246, 252, 250, 659 'ה ריתי.
 [כיעס 240. | לכיד 1ף0. לכ 101. | שניא 3,117 5%
 240, 2%2 -- %שניא 24% -- שונא 80. | אתיקרשמ 94
59 .2887 ,280 ,27 ,277 ,270 ,266 ,250 ,100,102,117,178 

 --א 30 סרתק 47, 147, 201, 659 "' ריתי -- סורתיק 2 2

19 ,224,227 ,175 ,168 ,166 ,155 ,150 ,144 ,139 ,102,110 ,101 
 240. 2%3, 260, 264, 270, 271, 279, 284, 286, 101, 659 : קוווס
 141 --סורתכקכ 82, 80, )1, 117, 4 7

 180, 206, 24%, 252, 250: קזנתס 172 -- פירתק 5. אכבש ,

 24% -- אכבס 17,986, 3, 101, 170, 176, 198, 249 -- אכבשש 2:
 ןירתנספ --נ , 101 -- ןירטנספ 14%. | אינופמוסו 6 200.

 251,271 /, 28 /\, 659 'ק ; קוננגס 245 -- אינפמוסו 94, 99 7
 226, 227, 262, 2ף0, 270 -- אינפמיסו 172 -- הינפמיסו 2, 168 --
 אינופמסו 180, 1016 82 -- אינפמסו 80, 80, 91, 118, 166, 240 2

 260, 264.-- הינפמסו 1 -- הינופופו 92 -- אינפוסו :176, 224, 281
 284, 286, 692 -- הינפוסו 16, 201, 190 -- אינפייכו 145% -- הינפיסו

2 ,178,192,1089 ,17% ,158 52,,,, ,49 ,31 ,20 

 גסס 17, ףס1 -- הינפסו 207 -- הינפיס 188 -- אינויפוסכו

 ינז,1ז7. הרמז 178. לופי 4. דוגסיו 02, 180, 228, 235, 0
 אבהר םכלצל , 94,240.  אמלצל 180. הבהד 85-- אבהד יד 7.
 זז. לפי - - ןמו ,94,166. | אל יד ןמו , 240.  אליד 80, 245--

 אלד ו דונסיו 80, 166, 170, 239 -- דגס' אלו זסנ.

 ימרתי 259. וגל 2, 3; 30, 80, 82, 80, 92, )3, 102, 0

,259 ,257 ,24% ,227 ,226 ,201 ,188 ,180 ,178 ,172 ,170 ,144 

 260: 271. "5 ןותא 80 5 "ארונ | 2. אתדילי \ צ50 --- אתודקי
2 ,178,192,207 ,168,175 ,130,141 ,17,110 ,99,101 :49 :47 

 225, 231, 242, 266, 270, 288, ךסס , 4

 12. יתיא (ס6 יניתיא 117. | ןירבונ 1, 40, 100
 152, 166,170, 172, 188, 240, 252, 2%4, 259 --- |'רכג 270 -- |

 םת.1גג. 17. | אתינמ 4,17, 80, 5,201,235. | אתריביע 2:

 לבב 186002 לכב 4. ךשמ 2,117,176 -- ךשימו ריבעו

 80.  אוגנ 210. ךלא אירבנ , 80.  אירבג , 147 -- אירבוג
 170,188, 240 -- ןיארבג 93. | ךילא 2,99,178. ךלע 7

9 ,224 ,201 ,176 ,170 ,158 ,147 ,128 ;99 :93 ;92 :80 ,82 ,10 

 230: 245: 259: 271 4, 659 " ריתי. | םביעט 240. | ךהלאל 4

3 226 ,201 ,176,180 ,170 ,168 ,147 ,118 ,93 ,80 ,82 ,80 ,17 

 240, 262, 2%0, 271 4, 659 * ריתי, 664 -- ךיהלאלו 228, תטח6ס

 שכלצלו -- םכלצלו םכלעלו 1. | אבהד -- א , 8ת.]ות. 17.  תממקה
 1, 2.17, 40, 80, 82, 80,902; )2, ף), 117, 128,172, 9

 22%, 226, 227, 240, 24%; 252, 2534, 270, 271, 283, 284 -- אתמיקה

 כ א. ג סגק. 2, 4 46 תת. 6גק. 7 [[םפת 416 ג 6%א 000. 0.

 לילחו ףות קרשה ןרקה לוק עמשי רשא שיא לכ יכ לוק"תרבעה ךלמה התא 10 :  היחי םכלועל ךלמה רצנדכובנ לא ורמאיו ונעיו 9 :  םבידוהיב
 שבישנא שי 2 : תררעב שא ןשבכ ךותל ךלשוי הוחתשיו לופי אל רשא תראו וג : בהוה םכלצל הוחתשיו לופי רמז ינימ לכו בגועו רונב

 בידבוע ןיא ךיהלאל הבשחמ ךלמה ךילע ומש אל הלאה םכישנאה הירזעו לאשימ היננח לבב תנידמ תדובע לע םכתוא תדקפה רשא םבידוהי

 ינפל ואבוה הלאה םכישנאה זא הירזעו לאשימ היננח איבהל רמא המחו ףאב רצנדכובנ זא 3  ::םםיוחתשמ ןיא תרדמעה רשא בהזה םכלצלו

 :.ךלמה

 : םםיוחתשמ

 : ידימ שככליצי רשא לאה אוה ימו תדקוי שא ןשבכ ךותל וכלשות העש התואב ווחתשת אל םכאו יתישע רשא םבלצל

 םכתא ןיא יתדמעה רשא בהזה םכלצלו םכידבוע םכתא אל יהלאל הירזעו לאשימ היננח רמאה םכהילא רמאיו רצנדכובנ ןעיו 4

 ווחתשתו ולפת רמז ינימ לכו בגועו רונכ לילחו ףות קרשה לוק ועמשת רשא ז-רעכ םכידיתע ( םככתא ) םככשי הנה התע 5

 לאשימ היננח .ונעיו 6
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 ירבג ןירבגלו | + קדיזמל הזח יד לע קרעבש דח ג0

 דבעו ךשימ ךרדשל התפכל רמא הליחב יד ליח
 ךלא אירבג ןידאב : אתדקי ארונ ןותאל אמרמל וגנ 1

 ןוהישובלו ןוהתלברכו ןוהישיטפ ןוהילברפב ותפכ

 קדנד לבק לכ : אתדיקי ארונ ןותא אוגל וימרו 2
 קרריתי הזא אנותאו הפצחמ אכלמ תלמ יד ןמ

 לטק וגנ דבעו ךשימ ךרדשל וקפה יד ךלא אירבג
 ןוהתלת ךלא פצירבגו |: תורונ יד אביבש ןומה 4

 תורונ ןותא תווגל ולפנ וגנ דבעו ךשימ ךרדש

1 

 מ ס עי 10 א 4

; 271 ,270 ,266 ,260 ,250 ,2%3 ,252 ,251 :245 ,240 ,215 210 ,198 

 קזומס 173 -- ה (טק.148 82,128 -- היתפכל 153. -ךשמ 2,זז7,
 176. | ריבעו זֶקָּג-  אמרימל 80,1%0 -- ימרמל 92,166.  ןותאל
 -- ןותא אוגל 178 -- ןותא וגל 0 89: 92, 240, 20 -ל 1%5%5--

 הנותאל 147. | אתדיקי 2; 3: 4, 17, 80, 82, 80, 92; 93; 9 %

01 ,207 ,201 ,188 ,170,172 ,166 ,155 ,150 ,144 :128,139 

 219: 245, 259, 260, 264 --- התרקי 1.
 21. אירבוג 4,100,153, 240. | ךילא 2, קזותוס 80 ---ךליא 122

 235:279,254- - ותיפכ 4,17, 80, 82, 8, 92; 90117 4%

2400 ,240 ,215 ,224 0 ,188,201 ,176,180 ,153,166,170 ,150 

 253, 259, 260 264, 266, 271 1 ; !סעוש זג9.  ןוהלברפב 7

 144,150,240,264.  ןוהשטפ 117,176, 259--ןוהישטשמ 6

6 ,173 686 ,153,166 72 ,9 ,102 ,90 ,92 :92 ,80 ,82 

12 200 6 ,284 ,264 ,253 ,2%2 ,245 ,240 ,224 ,210 ,201 ,198 

 658, 659 " ריתי -- ןוהישוטפ 14% -- ןוהשיטפ 67, זס, 5%

 242, 249, 260 -- [גק.24% 139. | ןהתלברכו ול,זגְל. | ןוהישובל

 102 --- ןהישבלו 144 --ןוקישבלו 3: 313 67, 99, 100, 101, 18, שש

 141,158,178,207, 254, 270, 277, 270, 280, 100 1 -- ןוהשבלו %

 --' א 93: 150, 168, 245, 252 -- ןהישובלו 28. | ואימרו 6 וגל

7 ,201 ,89.92:94,99,101,144,153,170,172,180 ,82 ,80 ,17 

 224: 245: 253. 259, 200, 271 -- א] !טק.14. 139.  אתדקי

02 ,,,, ,99 

 = 198, 207, 240, 242, 242, 259, 266, 27, 280, 100 1 -- ןיתפכמ 6.
 22. לכ קנומס לק 245. ליבק 5%

 93:99. 153: 166, 172, 201, 224 249, 254. | ןמ , ב. | רלמ ,

 80,259. | אבלמ --א ,166.  אפצחהמפ 86 2

 -- הפצחהמ 1, 4, 147 --- אפצחמ 80, 92, 91,119, 7%, 12

 188, 201, 224, 240, 24%, 253, 260, 264. | הנותאו 101, ג

 1066 47 ; םטמס 158 -- ארונתו 224 גז. היזיא 228 -- הז יא

 99: 231: 235, 219, 271 4 -- הזיא 2, 80: 91, 6
 172, 226, 227, 245 -- '!י'א 224 -- אא 1 אא ו

 175,198 -- הז טק. 46. 4 אתריתי 4 -- אריתי 1, 2, 10

,5 141,144,150 ,94 :93 :92 .80 ,80 

 172; 175: 176, 188, 224, 245, 249 250, 251, 2, 259,264--ה

 1טק.ז45 3,82. | אירבונ 92,170 -- אירבגו 201. = ךילא 4

 וקיסה 1, 2: 3, 30: 47, 80, 82, 80, 92, 93, 99, 100, זס: 4

 119, 141, 150, 158,166. 8% 192, 108, 0 224ו 79

 235: 245, 240, 252: 253, 259, 264, 266, 270,271, 23 284--ס

 טק. 8. 128 -- וקיפנה 17.  ךשמ זק, 7 ז76.  דיבעו 0

 1 ליטק 2, 82, 8, ףב, 1, 0 8% 1%

 235: 245: 249: 252, 259, 266, 271, 284, 284, 286 ; 'קונתס 1

 אביבש , 4. ארונד 4, 6

 23. אירבוגו 91, 166,170,188. | ךיליא 2 -- ךילא

 ןוהיתלת 1:2: 30 4, 17, 30, 11, 82, 80, 2, 2 99, 100, 101, 2,

 1ו7,118,110,130. 39. - , 15%

2 :259 ,2 ,250 ,249 ,24% ,240 ,224 ,210 ,207 ,192 ,180 

 266, 270 ; קתומס 128,141,172. | ךשמ 1וק,176, 2%2.  וליפנ

 178--ולפנו 117. וגל 1,2,17, 80, 80,92,93, 8 7

4% ,249 ,180,188 ,128,144,150,166,170,172 

 253, 264 -- אוגל 1. ארונ , אתדיקי 2, 3, 4, 17,

8 166 ,185 ,150 ,128 ,118 :99 :94 ;93 ,92 :89 ,82 

24 , -- 266 ,262 ,2%0 ,245 ,240 ,239 ,235 ,231 ,224 ,210 ,207 

 ץיתפכמ 7. ו

 אנד 2, 82,

 .1 00 פ אז 5 5.

 16 ונע : ידי ןמ ןוכנבזישי יד הלא אוה ןמו אתדקי
 רצנדכובנ אכלמל ןירמאו וגנ דבעו ךשימ ךרדש
 : ךתובתהל שגתפ קדנד לע אנחנא ןיחשה אל
 17 אנתובזישל לכי ןיחלפ אנחנא יד אנהלא יתיא ןה
 18 ןהו : ביזשי אכלמ ךדי ןמו אתדקי ארונ ןותא ןמ
 אנתיא אל ךיהלאל יד אכלמ ךל אוהל עידי אל
 19 ןידאב + דגסנ אל תמיקה יד אבהד םכלצלו ןיחלפ
 לע ונתשא יהופנא שכלצו אמח ילמתה רצנדכובנ
 .- אנותאל אזמל רמאו הנע וגנ דבעו ךשימ ךרדש

 ד 2 = ₪

 2984 -- ןוכנביזשי 161. ידי, <.
 16. ךרדש ₪. 35 173 -- ךדרשמ 207.  ךשמ 7%
 ליבעו 80,166. | אוגננ 210. | ןירמאו --ן ,118. | רצאנדכובנ 2,

 !7ץו -- רצאנ דכובנ 86, 92, 99, 24% -- רצנדכובנ 82 -- רצנ דכובנ
 47: ווק.1ו8כ זופ, 150 55, ןיחשה 130 -- ןששה 6

 227 : קונמס 4 -- ד 2" (טק.+4. 92. | הנחא 0-4
 אנד 2: 4: 89: 93: 99, 102, 118, 176, 188, 201, 224, 240, 29

 40017. | םכנתיפ 24% -- םככתפ 224. | ךתובתבהל קזוגגס 4.

 17. יאתיא 2. | אנהליא 241, קזנתס ז41. | אנחנאיד
 הנהנא לי 5 2: 17: 30, 50, 82, 80, 02: 93: 94:

 100, זז7, 118, 110,128, 141,144, 153,166, 1089,

4 ,281 ,271 ,204 ,2% ,22 ,20 ,240 ,245 ,211 ,22% ,210 

 ליכי יהומדק 2. | אנתובושל 40, 47, 80, 89, 92, 1
02 ,207 ,201 ,180,108 ,178 ,172,176 ,170 ,168 ,166 ,151 ,139 

7% -- 669 ,286 ,284 ,28 ,271 ,266 ,264 ,260 ,2% ,24% ,242 

 94. - אתדיקי 4, 80, 82, 89, 02, )3, 118, 128, 144,150, 155,
22 ,249 ,24% ,215 ,231 ,227 ,226 ,224 ,210 ,207 ,172 ,170 

 250 260, 264, 271, 27, 270, 283, 284, 286, 65. | ךד' , 17.

 בושי 1, 266, 286 -- ביזישי 17, 47, 80, 170, 176, 178, 207, 240

 40106 49 -- בזישי 2, 20, 31, 67, 82, 0;

 צ 58, 171. 175,192: 225: 211, 219, 242, 21, 263, 260, 270 12

280 ,279 
 18. ןה 201. | עדי 207, 24%. אוהל , 17% -- '\היל 2%) ---
 תוהל קתותס 173. | ךל 2. | ךהלאל 2, 4, 17, 4%

 ב39, 147, 158, 170, 172, 176, 180, 201, 216: 2109 245, 2533

 260, 264, 266, 651, 659 "'ריתי -- ךהלא 80. | אנתא 80, 259 --

 אניתיא 1, 31, 49, 100, 101, 102, 160 207, 242, 251, 12

 283, 288, 700,602. | שכלצלו, 119.  אבהאד 31 -- הבהד -
 תמקה 1, 2: 4, 80,992: 93: )0, 117 128, 144, 160, 176,178, 02

 188, 201, 210, 224, 211, 215, 240; 245, 22, 21, 2ף0, 260 12

 2712 דוגסנ 4, 92, 93, 180, 210, 235 ; קזונמס 128 ; 6

 239 -- רוגסנ 240 -- ןידגת 4

 19. רצאנדכובנ 2 -- רצאנ דכובנ 86, 92, 99, 24% -- רצנ דכובנ

 47,1ו1%8,7.119,150,15% -- רצנ דכבנ 118. | ילמתה -- ילכתה
 259. | אמח -- רצנ דכובנ המח 4 -- המיח 259 -- המח 1, 2,

19 ,198 , ,117 ,101 ,9 ,93 :92 ,50 ,10 ,17 

 240, 24%, 2523 קמתס 158. | םכילצו 2,101. > יהופנא ,2--ו,
 104. ונתשיא 4, 80. 3, 207 -- ינתשיא ףֶס, 117, 224 -- קז!תוס

 ינתשא שיא 24% -- 'נתשא 1, 2, 18, 147,153, 06 %)

 214. 226, 227,240, 261, 5, 9 'ק ; קזגתבס 3

 םונפ6 108 -- ינתשי 27ס. | ךשמ 117,252. - דיבעו 1. אוננ

 210. - הנע \ 4.47,118,144,1%55,ז259,80,24%. - רמאו 6
 אוימל 80, ף2 -- יזימל 1% -- הזמל 166, 201 -- אי\מל 170 -- אומל

 םמחס 158. | אנותאל -- ארונתל 186 -- אונתל 17 -- ו ,-

 העבשדה 226.  אעבש 20ֶקַנ 2%1- לע 2"--דע 7

 155,224: קתומס 3,226: 0076 1; םטתש 158,201. | הזה יד--

 הזחד :7קס.  ידא 128. | היוח 178 -- אח 92,210. | היזימל 6,

 144, 207 -- הייזמל 166, 240 -.

 20. ןירבוגלו 153,170 ; קמתמס 128 -- |, 2,101 -- ] קזותוס *

 3 -- ןידבגלו (06 168.  ליח יד < 144 הילייחב 86 -- היליחב

 17: 47, 92, 93, 118,168, 172, 207, 224, 24%, 2%2, 2%3, 2ף0 ---

 הילחב 166 -- אליחב 117. | אתפבל 4, 17, 30, 50 2

22 ,180 ,176 ,172 ,170 ,150,166 ,18,119 ,117 :99 :93 

 . כ ג א. ג 6גק. 2, 4 36 החי סגק. ק [152ת 165; א 4 2

 שאה ןשבכמ ונליצהל לובי םכידבוע ונחנא רשא וניהלא שי הנה 17  :ךבישהל רבדה הז לע ונחנא םכיששוח אל רצנדכובנ ךלמל ורמאיו הירועו

 : הוחתשנ אל תרדמעה רשא בהוה שכלצלו םכידבוע ונחנא ןיא ךיהלאל יכ ךלמה ךל היהי עודי אל םכאו 18 = : ליצי ךלמה ךדי ןמו תרדקוי

  וריעבהל רשאמ העבש רחא לע ןשבכה ריעבהל רמאיו ןעיו הירזעו לאשימ היננח לע הנתשנ וינפ חרומדו המח אלמתנ רצנדכוכנ וא 9

 םכהילברֶסב ורשקנ םכהה םכישנאה זאו 21 + תרעוב ןשבכל ךילשהל הירזעו לאשימ היננח תא רושקל רמא וליחב רשא םכירובג םכישנאלו 20

 תבישנאהו ראמ תרעב ןשבכהו ץוחנ ךלמה רבד רשאמ הז ירחא 22 : תרעב שא ןשבכ ךותל וכלשוהו םכהישובלמו םכהיתופנצמו םכהיתנהכ

 ןשבכ ךותל ולפנ הירזעו לאשימ היננח םכתשלש הלאה םבישנאהו 21 :  שאה ץוצינ ביבש םכתוא תימה הירזעו לאשימ היננח לעמ רשא םכדה
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 ןוהלברסו 82, 80 117, 150, 170, 207, 9,

 15 גס. 1 ז

 ךרחתה אל ןוהשאר רעשו ןוהמשגב ארונ טלש
 : ןוהב ערדע אצל רונ חירו ונש ק4ל ןוהילברסו

 ךשימ ךרדש יד ןוההלא ךירב רמאו רצנדכובנ הנע 9

 יד יהודבעל ביזשו קדכאלמ חלש יד וגנ דבעו
 ןוהימשג ובהיו וינש אכלמ תלמו יהולע וצחרתה
 :ןוההלאל ןהל הלא לכל ןודגסי אלו ןוחלפי אל יד

 רמאי יד ןשלו המא שכע לכ יד שעט םכיש ינמו 2
 ןימדה אוגנ דבעו ךשימ ךרדש יד ןוההלא לע הלש
 יתיא אל יד לבק לכ הותשי ילונ התיבו דבעתי

 אכלמ ןידאב : הנדכ הלצהל לכי יד ןרחא הלא 0
 ; לבב זרנידמב וגנ דבעו ךשימ ךרדשל חלצה

 ל פ 4 א ז 1.

 י24 .םכקו הות אכלמ רצנדכובנ ןידא : :ןיתפכמ אתדקי
 התלת ןירבג אלה יהורבדהל רמאו הנע הלהבתהב
 תצכלמל ןירמאו ןינע ןיתפכמ ארונ אוגל תצנימר
 : אכלמ אביצי

2 

 2% ןירבג קדזח הנא אה רמאו הנע
 יתיא אל לבחו ארונ אוגב ןיכלהמ ןירש העברא
 26 ץןידאב : ןיהלא רבל המד איעיבר יד הורו ןוהב
 ;דנע תותדק ארונ ןותא ערתל רצנדכובנ ברק
 אהלא יד יהודבע וגנ דבעו ךשימ ךרדש רמאו
 דבעו ךשימ ךרדש ןיקפנ ןידאב ותאו וקופ אילע
 27 אינגס אינפרדשחא ןישנכתמו :ארונ אוג ןמ וגנ

 אל יד ךלא אירבגל ןיזח אכלמ ירבדהו אתוחפו

 7 ה ד מם 2 09.

 224, 225, 245, 249, 252 -- ןוהישיר 153 -- ןוהשיר 45%
 == הש

 253: 259 -- | , 101 -- ןהילברסו 283 -- ןוהילברכו
 רונ קנווס ארונ .

 28. רצאנדכובנ 2, :סז -- רצאנ דכובנ 80, 92, 246 -- רצנ דכובנ

 47,117,119.150,153,155.158, 176, 2%9 -- רצנדכבנ 80,102--

 רצנ רּכבנ 118. | רמאו 224.  ךרב 80.  ןוההלא --- ןוההלא
 רצנדכובנ 253 --ןוכהלא 118 -- םכוההלא 2,225.  ךשמ 6%
 210,224. | דבעו 1*--ריבעו 101,170.  אוגנ 260. הלשיד 8

 -- הלשד ב0. יד 17%."2. = היכאלפ ,,98
 118,170, 178, 188, 235, 245, 2%2, 2ף) ; ןוותס 173 -- םכיכאלמ

 651. - בושו 101,175 -- ביזישו ָסָג, 224, 253, 266 -- בוישיו 2סֶק

 -- בזישו 1.2.3: 31: 47:49, 67, 82, 4, 102,11ק,1ג0130, 9
 ז50, 155,158, 166,176, 192, 211, 230, 242, 270, 271 /\ ; קזותוס

 141. | יהדבעל 82,170, 219,240. | וציחרתה 2, 4, 17, 0
2 ,,, ,1109 ,9( ,02 ,80 ,82 
 227, 24%, 252, 253, 2%0, 260, 264, 260 ; ומס 128,141 ----

 יציחרתה 118 -- ה טק.145 139.  יהלע 240. | רלמו -- תלמד
 245.  וינש --י 176 -- ןנש 259. | ןוהמשג 2,"

,7 ,224 102,198,207 ,188 ,175,176 ,170 ,141,147 ,117,128 

 231, 2533 250, 270, 280, 288, 400, 356, 601, 602,658 ; קזומגס 8

 -- ו , 28 -- לע ארונ וגל אמרמל ןוהימשג 180 -- ןוחימשוג 3.
 אליד 80. | ןוחלפי -- ן , ז18 -- ןולפי 235. | לכל -- לכ 4. | הלא
 -- ה טק. ןהל 55 1%0 -- ןיהל 190. | ןההלאל 21.

 29. ינמו -- הנמו 150. | םביש --* 102,266. בע
 166. | שבע לכ יד !טק.188 זֶדָּג.  םכע ; 30 המוא 9

 110,170--אמוא 252-- אמא 3, 10, 80, 102, 166, 108, 224,

 250 --הימא 24%. = ןשילו 2, 3, 4, 17, 80, ,,6
 170, 172, 180, 224, 23%, 240, 24%, 252, 253 -- ןושלו 14% --

 0.145 155.  רמאי--רמ" 152. לש
 225 226,215, 219, 259, 266, 156, 659 'ק ; קצונמס 172, 201 ; םטתש

 224 -- ה 1םק.ז4 24%. - ךרדשיד -- ךרדשד 253.  ךשמ 7%

 176. - ריבעו 170, 260,264: (086 139.  וגנ 2 7 4%

2% 176,102,108,20 ,175 ,89:93:99,117,118,128,172 

 235% 245%, 22, 21, 250, 4. ןימדהו 4. דיבעתי 5

 -- דבעתת קתמס 1. היתיבו 1: 2: 3: 4. 30, 92. 93, 99, 2

 118,170,172,178, 22%, 227,240, 245, 240, 252,253, 250 ; [סז6
 82. | אותשי קוס ג -- םבשתי 252. | לבק לכ -- לבקל 4.

 ליבק 2,128. | אליד 80. - יתיא -- התיא 224. | הלא -- אהלא
 245. = ןרחא -- ןרחא יתיא אליד ןרחא 80 -- אימשב 192 --ן טק.
 45 94. | לכ"ד 192. לוככ 0% 259: 0

 -- לוכי 150, 180 ; קעותוס 02 ; 10186 82, 128 -- לוביי 13

 אלצהל 253 -- אנלצהל 224. | הנדכ , 180 -- אנדכ 90
4 3 ,117 

 30. חלצה קוגמס הלצה 24% -- חלצה רצנ דכובנ ג:18. | ךשמ
 11376827 ריבעו 17ס -- ר 7. תנדמב 3.

 31. רצאנדכובנ 2 -- רצאנ דכובנ 86, )2, 180, 224 -- רצנ דכובנ

 47,1ו7.119.150,155.158 ; קזומס 82 -- רצנדכבנ 2

 רצנ דכבנ 118 -- רצנדכובנ חלש סָּג- | לבל -- לכל חלש

 24. ןידאב 14%, קחתס ז5%. - רצאנדכובנ 2, 101,171,235 --
 רצאנ דכובנ 92, ףְפ -- רצנ דכובנ 47, 89, 93, 117, 119 52

 158, 176 -- רצנדכבנ 102 -- רצנ דכבנ 118. | אכלמ , 4--אכלמל
 2%9.  והת ₪ זס. אלהבתהב 82,03,1289, 2 יהרבדהל

 ז17,249 --יהורבחל 89.  ןירבוג 82, 3, 166, 172, 240
 אתלת 1, 3, 4:17: 20, 11, 80, 82, 80, 02, 91,100,117,

:240,245 ,201 ,176,188 52,, ,155,166 ,150 

 2%2,2%3, 266, 270, 271, 283. | אנימד קתתס 158. וגל 7
2 150 ,144 ,119 ,118 ,117 :99 ,4( :93 :80 ,82 ,80 

 180, 188, 201, 224, 24%, 2%2, 253, 260. 264, 271 4 -- ןותא וגל

 147,2%9.  ארונ 176. | ןינע 235. - אכלמל 2.
 2%. הנא -- אנא 2, 49, 80, 50, )2, 03, 99, 100, 102, 144, 29

 158,166, 172. 192, 240, 245, 249: 251; 252: 253, 250 קנווס

 141,173 (ס6 7. יזח 80, 80,20ו,2%2; תטמס 108 -- אוח

 240. ןירבג . 93: 253 -- |'רבוג 166,172. | העיברא +

 ץירש :7,150. וגב 2, 3, 30, 47: 80, 80, )2, 0, 101, 110

,172 ,170 ,158,166 ,155 ,147,150,153 ,144 :139:141 

5% ;249 240 ,231,239 ,226 ,210 ,201,207 ,102 ,188 

 259 264, 266, 270, 271, 277, 284, 100 1 659 -- ! , 286 --וגל 4.
 התיא 224. = היוירו 80,93,1%3 --הוירו 117, 240, 250, 601 ; קעומס

 165 -- הוורו 170, 245 --אורו 2 -- היוו 147.  אעיבר 4-- האעיבר

2200 42 ,210 ,201 ,180 ,170 153 ,147 ,128 ,118 :93:99 :2,17 

 229, 240, 2%2, 259, 271 4, 651, 659'ק -- היעיבר 80

 תטתס 224. 'מד 4, 80, 8,170,180, 201, 207,224; קעותס 240

 -- אמד 49 -- הימד 2%0. | ןיהליא 150, 240.
 26. ברק , 150 -- בירק 118,166,192. | רצאנדכובנ 2 -- דכובנ

 רצאנ 80, 92, 99: 245 -- רצנ רכוכנ 47, 93, 117, 1109, 150 2

 : 68 -- רצנדכבנ 162 -- רצנ דכבנ 90,118. ןותא -- אנותא 14

 אתדיקי 2, 4, 17. 80, 82, 80, 02, 93. 99, 118, 128, 150,155,

 170, 172,188, 210, 224, 246, 252, 250, 266. | ךשיזכ 1% 60 2"--
 %,.117,176.- ' 'הדבע 260, 7" ההלא זק. ': איליע 8203 2
 160, 158, 170, 224, 240 -- האליע 2, 147, 226, 245, 651 ג קצונתס

 201 -- האלע 17, 180, 228, 240: 250, 659 2 -- אלע 128 -- אלע
 207 --ילע 8ת.]!ם. 92. וקפ 1.2, 3, 11, 47:49:67 2
 1סו,102,118, 110, 130,141, 144,150, 155,158,166, 168, 2

240,250 ,242 ,240 ,211 ,226 ,226 ,207 ,178,192 :175.176 :172 

 266, 276, 277, 279, 280, 001,659: םטמס 82 --וקפא 245. | ותיאו

 181:' רבע 2%-- היבעו לס, .רבנ 2", 175.5 | אוג--- = 7
,253 ,245 ,240 ,224 ,201 ,158 ,150 ,144 :139 ,130 ,92 ,47 

 260, 264 -- וג 4.
 27. ןישנכתמ 80,147. | ינפרדשחא 92.  אתווחפו 93: 5-
 :רבד 170. | אכלמ , 93 -- איכלמ 14%. = ןח 92, 253, 260 4
 -- ךיזח 0:6 117 -- ןיזחו 70. 4 ןיזח 38 ונש טק. ז84- -
 אירבגל , 180 -- אירבוגל 3,151,170 -- ל | 207. = ךליא 9 2
 240 -- ךילא 5. אליד 80. | םילש 02 93, 155, 160, 0%

 172,240. ארונ -- א 92. | ןוהימשונב 92, 93 -- ןוהימשגב

0 ,224 ,210 ,172 ,166 ,144,158 ,17,47,80,101,102,118,139 

 245, 271: 279: 283, 284 -- ןוהימשגכ 155 -- ןוהימשוגב +

 ארעשו 1- ןוהישאר 1, 4, 80, 93, 90, 118, 110, 15%, 172,

 כ ג א. ג 042.2,4 34 חח. 6גק. ץ 1552 2165 6א 000.04.

 שבירושק שאה ךותל ונכלשה השלש םכישנא אלח ויגיהנמל רמאיו ןעיו ןוופחב םכקיו ( המת ) רמא רצנדכובנ זא 24 | : םבירושק תררעב שא

 הארמו םכהב ןיא תתחשהו שאה ךותב םכיכלוה םכירתומ העברא םכישנא האר יכנא הנה רמאיו ןעיו 5 : ךלמה תמאה ךלמל ורמאיו ונעינ

 לאשימ היננח ואצי זא ואבו ואצ הירזעו לאשימ היננח רמאיו ןעיו תררעב שא ןשככ רעשל רצנרכובנ שגנ זא 26 : םביהלא ןבל המוד יעיברה

 : שאה ךותמ הירזעו
 : םבםתב רבע אל שא חורו ךרהנ אל םכהישאר רעשו םכתיוגב

 שאה לשמ אל רשא ( הלאה ) שםכהה םכישנאה םכיאור ךלמה יגיהנמו תוחפהו םכינגפה םכינפרדשחאה םכיפפאתמו 7

 חלש רשא .הירזעו לאשימ היננח לש שכהיהלא ךורב רמאיו רצנדכובנ ןעיו 8

 ינממו 29 :  םכהיהלאל יתלב הולא לכל ווחתשי אלו ורבעי אל רשא םכתיוג ונתנו ורימה ךלמה רבדו וילע וחטב רשא וידבע תא ליצהו ובאלמ
 רשא ןעי םבשו תופשאל ותיבו השעי םכיחתנל הירועו לאשימ היננח לש םכהיהלא לע הגגש רמאי רשא ןושלו המוא םכע לכ רשא לוק וריבעת

 ושכימעה לכל ךלמה רצנדכובנ 4: :  לבב תרנידמב הירועו לאשימ היננחל חילצה ךלמה זא 30 = : הזכ ליצהל לכוי רשא רחא הולא שי אל



 60. צו 53

 רמא אמלחו אירזגו אידשכ איפשא אימטרח ןיללע
 דעו :!יל ןיעדוהמ תל קדרשפו ןוהימדק קדנא
 פכשכ רצאשטלב המש יד לאינד ימדק לע ןירחא

 יהומדק אמלחו הב ןישידק ןיהלא חור ידו יהלא
 תעדי הנא יד אימטרח בר רצאשטלב : תרמא : 6

 ךל סנא אל ור ילכו ךב ןישידק ןיהלא חור יד
 ישאר יוזחו ! רמא הרשפו תיזח יד ימלח יוזח 7

 תצערא אוגב ןליא ולאו תריוה קדזח יבכשמ לע =
 אטמי המורו ףקתו אנליא הבר |: איגש קרמורו 8

 ריפש קריפע : אערא 'רכ ףוסל התוזחו אימשל =
 תויח ללטת יהותחת הב אלכל ןוזמו איגש הבנאו

 .60 כ ג א ז 1.

 1ז יד אינשלו אימא איממע "רכל פצכלמ רצנדכובנ
 32 'איהמתו איתא : אגשי ןוכמלש אערא לכב ןיראד
 ! קריוחהל ימדק רפש אילע אהלא ימע דבע יד

 33 התוכלמ ןיפיקת המכ יהוהמתו ןיברבר המכ יהותא
 ! רדו רד שע הנטלשו םלע תוכלמ

 שו

 1 : ילכיהב ןנערו יתיבב תיוה הלש רצנדכובנ הנא
 2 יוזחו יבכשמ "לע ןירהרהו יננלחדיו זריזח כלח

 4 ימדק הלענהל וכעט םכיש ינמו | : יננלהבי ישאר
 4 ןידאב : יננעדוהי אמלח רשפ יד לבב ימיכח לכל

 צב אז ₪ 210 א 4.

5% 72 ,, ,99,101,118,110,1289 ,92:93 

 224, 226, 2ף2 ; 10866 82 -- אזנש 1: רצשאטלב < 172, 0

 -- ראצשטלב 11, 226, 252 -- א 7.6

 188, 24%: 252, 250 -- 0 םםבושכ 17, 80, 170, 210

 235: 240, 252, 270 -- םבושב 24% -- םבשב 80, 226 ---םבמכ 6

 128.  ידו--ו 80,180.  ןיהלא . 93. | היב )2
 93:99 150, 168,170, 210, 226, 245, 240, 250 0072. 262. ןישדק

 102,117 --ןשידק 259.  'המדק 80,170, 231, 240,262--יה ,4.
 תירמא 118, 166, 240 : קונתס

 6. רצשאטלב 9 172, 260 -- ראצשלב 226 -- א 17, ל 2

 158,170, 201,210, 245,240, 282,259.  אימוטרח 7%
 253. אנא 2, 80, 04, 99, 117, ,,,,

 235: 249, 252,259. - תיעהי 3,224,249 006 110. ךב =
 ך וטק.זג= 47,993. | סנאו ךז. | יוזח ,\ 2 -- קווםס יוזחו 4

 ימלח ק. 146. 47 --ימלחו 3 -- אמלח 2.  הרשיפו 89 --הירשפו
 2,93,118,166,170, 2%0, 252, 251 -- ארשפו 7.

 7. ישיר 180 -- הישיר 3. = לע , 238. | יבכשמ -- תג. +4.
 רמא 224.  הזח -- תח 224. = תיוה --' \ 178. ולאו 026 ןלאי

 150 -- וראו 651. ןליא --' 249. | וגב 2, 4. 40. 47,
% "150 ,147 ,144 ,141 ,130 ,110 110 ,102 ,100 ,99 :92 
24% ,245 ,242 ,240 ,235 ,224 ,207 ,201 ,192 ,172,178 ,170 ,166 
 .250, 252, 253, 259, 260, 264, 284, 286.00, 651. המרו 156 --
 הימורו 2, 47, 80.92: 93,170, 226, 249, 252: קנווס 82 -- הימרו

 245 דד אמורו 6. אינס 304.

 8. אבר ף3,117,118,153, 170, 188, 102, 240,253, 6

 .אנלא 92 -- הנליא 67, 253, 260, 264, 71 284, 6

 699 -- נליא ףיקתו 17. 30, 80, 89, 93: 99,117, 118, 9

2649 ,260 ,245 ,240 ,235 4 210 ,188 ,180 ,172 ,170 ,166 ,150 

 284 -- ביקתו 253 -- ףוקתו 153. | הימורו 2, 10, 80, 92, 9

 170,172, 249 : קנס 82-- אמורו 03. | אטמי , 93 -- הטמי 6

 224,2%2 --יל ,- התזחו 166, 28 -- היתוזחו 2; 47, 2

2609 ,249 ,0 ,207 ,99,101,118,150,170,172,176,178 :92.93 

 252, 284: קצותס 82 -- אתוזהו 4 -- היתווזחו 5 לכ ףוסל -

 לכל 252.  ףוסל --ו, 283. - לכ
 = היבנאו ריפש 5 9. היפעא 41 -- היפנע 93 -= היפנעו 2

 היבניאו 86, ף3, 170 -- היבנאו 2, 17 2

 99, 102, 1189, 2 מ 16 192, 249,2%2,253,2%0. איגכ 6

 82 -- 'גפ אלוכל 80: 93: 99: 152: 192; 224% 227, 246, 0

 -- הלכל + היב 2: 4.17, 80, 80; 92; 93, 99, 119 2

 175, 210, 224, 245; 249, 20, 22, 253,: קז1תוס 173 ; (!סע6

 יהתחת 30, 117, 259 --יהותוחת 2: 3, 4, 80, 92,09,150

 170,172,188, 224, 240, 245, 2409 2%2, 23, 260, 264, 266 ; קז!תוס

 זז ; סנו 139 -- יהתוחת 17,102,119,2%1 ; קונפס 82 -- תוחוה

 192 -- 'תותחת 101.  לילטת 30, 80, 80, 92, 93: 176: 5-
 תוח 76%. הרב 4 יהפנעבו 82, 100,117, 166, 2

 240, 281 ---יהפעבו 170 --' . 175. | ןרדי ל 76

 226, 235, 252, 659 'ו ריתי -- ןורודי 80, 93, 150, 153, 172, 24% --

 ןירורי גסז -- ןרודי 17, 40, 99, 176, 228, 271 4 ; (סז6ט 4.

 ירפצ -- ףוע 93. | הינימו ף3, 170 -- הינמו ו, 29

 . , 3שפיר  -147.

 118 14ְק, 198, 201 --1תגעַא.404. חלש 186--לכל בתכ 71.
 :אימוא 17: 170 ---'\ 245. | | אינשילו 2, 4, 17, 02, 99: 110,

 172,175.179,180, 210, 224,246, 253, 2%.  'ד-- יד פי ןוכמלש

 147- ןיריאד "80, 92: 93: 158, 188, 226, 270 -- ]'ר'ד 22

 271 44 -- !סז₪ ןידאד 80 --ןיריד 659'ק. | ןכמלש 283 -- ןוכמלס
 215. אנסי 4.17: 47, 80, 92,03, 94, 118, 231, 245: 253, 0

 264, 271, 270, 283% 284, 300, 66 ; 10ע66 82 -- הנשי 4.

 42. יתא זק. דיבע :66. | ימיע אהלא -- הלא ו.

 האליע 2, 17,170,246 -- איליע 93,158 --האלע 4,118,180,659'ק
 -- הילע 89 -- א' גק.18: 128. | ריפש 2%2. | איוחהל 12,

9 ,245 ,201 ,188 ,172 ,170 ,101 ,118 .117 :99 :92:93 ,80 ,47 

.250 ,2%0 
 11. המכ 1%- אמכ 2% 176 -- ה טק. 4

 יההמתו 80, 28 -- ידוחמתו קזותגס 160. | המכ 2"-- אבמכ 2

 117,172,176. | ןפיקת 14. | היתוכלמ 55 2 -- היתובלמ 7.
,7 ,170,172,178 ,166 ,110 ,118 ,101 ,99 :03 ,92 ,80 ,80 ,40 

 210, 24%, 249, 20, 252, 284. הינטלשו 1, 2, 4 17: 47: 80, 9

4 :259 ,22 ,240 ,245 ,226 ,207 ,188 ,172 ,166,170 ,118 ,92 

 -- אונטלשו ףָג- | םבע -- דע +

 ז. אנא 2, )0, 118, 102, 201, 230, 245, 2 ירצאנדכובנ 2,

 17ַו -- רצאנ דכובנ 24% -- רצנ דכובנ 47, 94, 117,119,150 2

 158,176, 198, 201,277 -- רצנדכבנ 102 -- רצנ דככנ 4

 הילש 80 -- קמס ילש 180. | יתיוה 226. | ןנערו -- יננערו 7.
 ילכהב 50- : \

 2. יתזח 226,252. - יננילחדיו 4, 93, 118, 153. 166. 2

 יננילחדיי 192 -- יננללחדיו 117 -- יננליחדיו 175 -- יננלחרד 89 -
 ינללחדו :88. | ןירוהרהו 2, 17, 40, 80, 02: 93: ף, 118, 166

22 250 ,240 ,245 ,240 :29 :215 :211 ,210 ,207 ,188 ,176 ,172 

 266, 284, 286 ; קעותוס 82 -- ןירהאו 168 -- ןיריהרהו

 יבכשמ -- כ ; 99. = יוזיחו 166. | ישאר -- ישיר 170. = יננילהבי 4
 240 -- יננולהבי 9, 2

 4. מ 4... תכש 80,207. - םכעט 93. - .אלענהל 0.
 ימדק , 1- לכל -- לכ 201. | רשפיד 86 -- רשפד 170 +

 אמלח -- אתלמ 180,249 -- ח קנווס מ 117 -- המלח 259.

 יננועדוהי 93, 99, 249. 293.
 4. ןילע 99. 239, 271 4, 284, 286, 659 'ל ריתי -- ןילילע 166 --
 ןיל לע 90. | אימטרח --א , 92 -- אימוטרה 17,93,99,170 4
 273- יאדשכ 9 2, 80, )3, 99, 118, 150,170: 659 'ק -'א

 259 =-- אי'דסכ 1. אמליחו 15 ה )כב הנא , 1 -- אנא

253 ,252 ,240 ,102 ,166 ,139 ,120 ,118 ,102 :93:90 :59 :4 :2 
 קמחס 173. | ןוהמדק 239. | הירשיפו ף3 --הירשפו

 166,172, 178, 245, 249.2%0, 284 --ארשפו 17,80,2%2.  ןיעדהמ

 231, 284 -- ןועדוהמ 166 --] , 8.11. 17 --ןיערוהמ ץ10600 4.
 5. דעו םטפ6 לעו 224 -- דועו 24%. | ןרחא 2,3, 417

 89.92: 93:99, 102,117, 118,ז10,130,141,147,150

,219 ,215 ,211 ,227 ,224 ,201 ,102 ,176,180 :173 ,168,170 

 242, 245: 253: 259, 264, 689" ריתי -- י . 1. | ' לאינד 6
 המש יד --הימשיד 80 --הימשד 249. | הימש 2, 4, 17,

" 

 כ ג א. ג 632. 2, 4 0 הח. 630.7 1122 105 )| סא 6. 0.

 המכ ויתותוא 33  :דיגהל ינפל בוט ןוילע הולא ימע השע רשא תוארונו תותוא 32 + הברי םככמלש ץראה לכב םכירג רשא תונושלו םכימוא

 : רודו רוד םכע ותלשממו םכלוע תוכלמ ותוכלמ םכימוצע המכ ויתוארונו םכילודג

 ומיש ינממו 4 + ינולהבי ישאר תוארמו יבכשמ לע תובשחמו ינדיחפהו יתיאר םכולח 2 :  ילכיהב ןנערו יתיבב יתייה וילש רצנדכובנ ינא

 שכהינפל יתרמא שבולחהו םבירזוג שםכידשכ םםיזוחה םבימוטרחה םביאב זא 4 : ינועידוי םכולחה ןורתפ רשא לבב ימכח לכ ינפל איבהל לוק

 םכולחהו וב םבישודק םביהלא חור רשאו יהלא םבשב רצאשטלב ומש רשא לאינר ינפל אב הנורחאב רשא דעו < + יל םכיעידומ םכניא ונורתפו

 יתיאר רשא ימולח תרוארמ .ךילא אלפנ אל דופ לכו ךב םבישודק שכיחלא חור יכ יתעדי ינא רשא םכימוטרחה לורג לאינד 6 : יתרמא וינפל

 / עיגמ והבגו םכצעו ץעה לדג (דאמ ) 8 < : לודג והבגו ץראה ךותב ץע הנהו יתייה האור יבכשמ לע ישאר תרואלפנ 7 | : רומא ונורתפו

 ונממו .םכימשה ירפצ ורוגי ויפנעבו הדשה תיח ללצת ןיתחת וב לכל ןוזמו (דאמ ) בר וירפו בוט והלע 9 + ץראה לכ ףוסל ויתוראפו המימשה



 6 ג. [ץ .

 תוכלמב אילע טילש יד צייח ןועדני יד תררבד
 זכיקי סכישנא לפשו הננתי אבצי יד ןמלו אשונא

 רצנדכובנ אכלמ הנא תיזח אמלח הנד |: הילע 6
 לכ יד ללבק לכ רמא ארשפ רצאשטלב ;דתנאו
 התנאו ינתועדוהל ארשפ ןילכי אל יתוכלמ ימיכח

 לכאינד .ןידא |: ךב ןישידק ןיהלא חור יד ללהכ 6
 יהניערו אדח העשכ שכמותשא רצאשטלב המש יד

 תנמלח רצאשטלב רמאו תצכלמ קדנע קדנלהבי
 יארמ רמאו רצאשטלב קדנע ךלהבי לא ארשפו

 תיזח יד אנליא : ךירעל הרשפו ךיאנשל אמלח 7

 עמ 10 א 4

 אימגתיפ 93 -- אמנתיפ 80, 89 4. רמאמבו 86, 89, 9, 4,
 240; 260, 253, 260, 264, 279, 281, 2%4, 286, 106, 659 -- רמימו

 226,240.  אתליאש ף3, 224, 24% -- אנתליאש 150. | דע -- לע
000 ,288 ,271 ,260 ,2% ,252 ,227 :89.93:153:172:175 ,4:80 

 תםטמס 180,198. | תרביד 228, 245.  ןועדני-- ןועראב 93 ---

 ןוערכי 245- = שילשיר 99,150. יד 1% 93.  םולש 207. אלע
 49,118 -- איליע 2,17, 93, 158, 240 -- אליע 4, 166, 245 -- היליע

 227 -- האליע 9 102 170 -- האלע 147, % 252, 259, 659'ק-

 אשונא , 145 -- ) \ 2: 4, 47, 80, 82, 89, 92, 9, ,,821

,1 ,228 ,224,226 ,210 ,201 ,180 ,170,172 ,166 ,147,158 ,144 

 245, 259, 3 659% ריתי -- אשניא 93, 117, 240, 2%2 -- אשינא

 168 --השנא גל. | ןאמלו 4,150,153,180; קזנתס 130. | הבצי
 17, 80,170. 224, 24%, 249, 253 : תגמ6 18 -- יבצי 03. | הנינתי

 2: 3: 47: 50. 93, 192, 253 -- הנניתי 166 -- אננתי 4. םבוקי
 166,245.  הלע 4, 47, 49, 80, 82, 89: 71

7 4 :215 0 ,226 ,210 ,201 ,180 ,170,176 ,158,166 

 259, 271 4, 659 'ק -- היליע 227 -- אילע 4
 15. אנד 2.17: 89,99,166,192, 245,251 : קתומס 158. אמליח

 93--המלחה 284,286.  אתיוח 80 אנא ,,
 11 "9" 2787 אכלמ רצנדכובנ ₪

 180. | רצאנדכובנ 2, קזגתס 171 -- רצאנ דכובנ 92,939, 5%

 רצנ דכובנ 47,117,119,150, 155, 158, 201 -- רצאנדכבנ 89 --

 רצאנ דכבנ 86 -- רצנדכבנ 102 -- רצנ דכבנ 4. התנאו ז:"--

 ה \ 31.89. 93 , 0 158, 170, 250, 69 'ה ריתי -- אנאו

 245. רצשאטלב ₪ 172, 260 -- א ,;,,,2

 201,249,2%2. - ארשפ 1"-- ארשיפ ף3 -- ארשפ רשיפ 1%0 --
 הרשפ 4, 17, 99, 117, 170, 245, 659 'ה םכוקמב 'א. | ליבק 7-

 לכ יד -- לכביד 4 כ \ 201,281. - ימיכח -- לבב ימיפח 4

 ארשפ 2%-- ארשיפ 93,150--הרשפ 47, 117,178, 201, 24% ; 6
 4.  ינתוערהל 281 -- ינתעדוהל 1, 3, 30, 80, 99, , 529

 168,170, 235, 240, 24%, 270 -- ינותעדוהל 178 -- ינינעדוהל 6
 117.  התנאו 2"-- ה \ 80, 93: 99,128, 158, 166, 170, 224,

 659 ה ריתי. = ליהכ 1%% -- להב 30, קנס 4.

 16. ןיידא לוג 80 -- ןידא 166. | המש יד -- הימשיד 80. יד,

 קס ודא הימש 4, 30 49: 89, 92; 93, 99, 100, 2

 128,150,172,178,180, 207, 226,211, 245, 240, 252 ; קזנחוס 2

 -- אמש 170. - רצאשטלב 1" < רצשאטלב 170,172, 0

 ראצשטלב 226 -- א \ 2, 4, 158, 201,210.  םםמתשא
 אעשכ 170,235,253 -- העשב 10,192, 270, 284: קזנתס 4.

 אדה -- א 92 -- הדחה 1, 31: 49: 67, 82 4, ף, 100, 10, 5%

,210,226 ,102 ,178 ,155,168,170,175 ,141,150 ,139 ,130 

 240, 242, 250, 260, 264, 266, 270, 100 1'; קזנתס 158. | יהנערו

 80 -- יהונויערו 2: 4: 93, 99 9 153, 170,176, 9 %)

 264 : קזותוס ז41 -- יהנויערו 1, 3: 47, 49, 89,119

 225: 215, 240, 24%, 252, 20, 300 1 --יהוניערו 2, 192,249, 2

 קזנתס 4. הינולהבי 2, 93, 153, 170, 176. 249, 2%3 --

 הינלהבי 92, 168, 172, 210 -- הנולהבי 2%2, 266 -- הנלאבי ספ --

 הינולהבי עבי 4. | הנע 1*-- אנע 4,231. | רמאו %

 רצאשטלב 2* < רצשאטלב 17%, 260 --- ראצשטלב 226 -- א , 4

 188, 201, 2% -- טק. 3 128,וג0 --, 7. ---- אמלח

 רצאשטלב , 80.  אמלח 1*-- אמלה 269.  הירשפו 2

 קזנחס 249 -- הרשפו 89: 9, 117,118, 168,166. ו

 %4 6 ?.ןטי כ ג א 1 5 1.

 'ככ ןיזתי הנמו אימש ירפצ ןורדי יהופנעבו ארב
 זס ולאו יבכשמ לע ישאר יוזחב תיוה הזח : ארשב
 11 רמא ןכו ליחב ארק : תחנ אימש ןמ שידקו ריע
 הבנא ורדבו היפע ורתא יהופנע וצצקו אנליא ודג
 12 זכרב : יהופנע ןמ אירפצו יהותחת ןמ אתויח דנת
 שחנו לזרפ יד רופאבו וקבש אעראב יהושרש רקע
 אתויח שכעו עבטצי אימש לטבו ארב יד אאתדב
 13 ןונשי אשונא ןמ הבבל : אערא בשעב קרקלח
 ;יהולע ןופלחי ןינדע העבשו הל בהיתי אויח בבלה
 14 דע אתלאש ןישידק רמאמו אמגתפ ןיריע תרזגב

 צץ ג 2

 178, 231, 259 -- אנמו 80 -- נמו 14%. | ות 129 -- ן!תי 2, 2
,253 ,252 ,240 ,155:176 .153 ,150 139.144 ,119 102 80 

 264 -- ןוזתי 92, !טזו6 3. = לכל 17. | ארשיב 58

 - אערא 7-
 10. הזח פופ 2 - 06 יתיח זקס -- תיח 99 -- חח

 תיוה קזגפס תיוח 144,150. | היווחב 178, 207 -- ב ,141,211--
 יודחב 1וָד. ישאר , 93 -- ישיר 180. = ולאו , 207 -- א ולאו 7.
 תיחנו 4 -- תיחנ 7, 80, 89, 92, 3.118, 22 1%
 180, 226, 211, 21%: 239: 245: 249, 259 -- תוחנ 1016 109

 -- תאחנ

 זז. ארק קצומס ארקי 80 --ירק 117. | ודוג %9- אנלא
 92, 245: 252 -- הנליא 118. | וציצקו 2.3, 4, 5 999
 1ס1,ד17,118,110,128, 130,141, 150, 158,166 2
.259 ,252 ,250 ,249 ,245 ,235 ,211 ,210 ,207 ,176,178,188,192 
 יהופנע ז"-- ו . 17,117 -- והופנע - ורתאו 04. הייפע
 :%3,166 --', 248. - ורדבו קוגמס ודדבו 17. היבניא 80 2
 23% -- הבניא 249 -- היבנא 89, 92, 102, 2 16
 170,172, 245, 251, 252, 251, 250: 264- דינת 153 -- דונת 4,
2279 ,220 ,224 ,210 ,180 ,176 2 158,170 :117,155 ,93 ,80 

 228, 235, 249: 252: 200, 264, 271 : תומס וֶדָבַג וס 19
 רונת קוגזתס ף9 -- דודת 252. | אתוח 0 168, 176,180 -

 אתיוח קממס 24%. התחת 17 -- יהותוחת 4, 89
 180,188, 249, 282 -- ותוחת 166 -- יהתוחת 170,198, 1.

 ארפצו 4, 224 -- אורפצו 266 -- הירפצו 7: ןנ7- יהפנע 3 2
 170, 283 -- יהופנא 245- יהופנע ןמ -- יהולבחו ז7-

 12. שכרב -- םכדב 80. | רקיע 1,117, 80, 02,903, 170, 249,

 2%9.  יהשרש 7: 82,170, 215,240. | אעראב וקובש < 3.
 העראב וקובש 20, 89: 92, 13, 166,170, 176,180

 .102, 210, 249, 252, 253, 2600 4. רפאבו 235%, 240 -- רוס
 [טק.ז46 24%. 5 לזרפיד 150. יד 176,"1.  האתידב 2
 93, 118, 168,170, 224, 249 -- אאתידב 188,2235,2ף90 -- האתדב

9 ,252 ,240 ,201 ,176 ,166 ,160 ,155 :153 :139 .99,117 ,80 

 250,297, 288, 280, 601, 60, 69: םטתס 239 -- אתדב 180 --

 אתידב 245 -- האתירב 1. ארביד 245. - אתוח 2%
 168 -- אתווח 179 -- התויח 204: תטמס 5 היקלח 2,020

 80,980, 02, 153, 166,172,178, 21%, 240, 250, 252, 250 ; ןזומס
 82 -- היקלוח ף3 -- הקלח ארב 1 -- קנווס יקלח 3 -- איה אקלח
 24% -- אקלה 06 1:0. | בשעב -- בשעב קזוומס 150, תונמס 4.

 אערא בשעב -- יהולע ןופלחי ןינדע העבש יד דע גְק. א .הערא +.
 13. היבבל 40, 47, 80,92, 166, 170, 172, 240, 252, 253, 270--

 אהיבביל ף3 -- אבבל 24%. | ןמ --םכע 101. | אשנצא
,160 ,158 ,147 ,146 ,128 ,118 ,101 :9 :92 ;80 ,82 ,80 :47 

 172,180,102, 224, 226,227, 228, 231, 245, 262, 250, 659 ' ריתי:

 קזומס 178 -- אשניא 93, 117, 249 -- אשינא 168 -- ררט השנא

 17. .ןונשי , 240 -- קיבתשי אתויח 92.93 -- אהוח 9

 -- הויה 1 1:4: 17, 102 11: 47: 49, 67, 80, 82, 83, ,

 ו4ז,144,150,166,170, 176,178,17%, 207,210, 211, 242, 1

 259, 266, 4סס -- הוח 168, 23% --- תאיח ביהיתי 92 4.

 הל. 94 -- היל 4, 80, 80, 92, )9, 118, 166, 170, 172, 245,
 2%0, 2%2, 2%1, 206 -- יל 4. אעבשו :17,118--ו ,4

 ץנדיע 2,80,128, יהלע זקס -- הלע +
 14. [רריזגב 2, 80, 82, 80, )2, ָףֶג, 166, 170, 172, 9.

. 

 כ ג א. ג 040.2, 4 36 ההסתה 6גק.7 115858 416 5; א 4. 220-

 :ירשב לכ לכלבתי

 : ויפנע ןמ םבירפצהו ויתחתמ תיחה עונת וירפ וציפהו וילע ולישה ויפנע ותתבו
 ץעה רורכ רמא ןכו חכב ארוק וז : דרוי םכימשה ןמ שודק ךאלמ הנהו יבכשמ לע ישאר תוארמב יתייהח האורו 0

 אשדב תשחנו לזרב ילכבו ובזע ץראב וישרש רחבמ ךא 2

 תרזגב 14  :וילע ורבעי םכינש עבשו ול ןתני היח בלו ונשי םבישנאמ ובל ו :ץראה בשעב וקלח תויחה םכעו הורתי םבימשה לטבו הדשה

 םכישנאה לפשו הננתי ץפחי רשאלו םבדאה ינב תוכלמב ןוילע לשומ יכ םבייחה ועדי רשא רבד לע הלאשה םכישודקה יפ לעו רבדה םכיכאלמה

 התאו ינעידוהל ןורתפה םבילכוי שכניא יתובלמ ימכח לכ רשא ןעי רמא ונורתפ לאינד התאו רצנדכובנ ינא יתיאר םכולח הז 1% :  הילע םכוק*

 ל 0 3 2 9 שי

 אה רמאיו ךלמה 4 יה ו הק עגרב םכמותשה רצאשטלב ומש רשא לאינד זא 16 :  ךב םכישודק םכיהלא חור רשא לוכי

 עיגמ והבגו שכצעו לדג רשא ריאר רשא ץעה 17 + ךיביואל ונורתפו ךיאנשל םבולחה ינדא רמאיו לאינד ןעיו ךולהבי לא ןורתפהו כולחה



 0(. ז\. 5

 תרזגו אכלמ ארשפ הנד : יהולע ןופלחי  ןינדע 21
 ןידרט ךלו ! אכלמ יארמ לע תטמ יד איה אילע 2

 אבשעו ךרדמ הוהל ארב זרויח שעו אשנא ןמ

 העבשו ןיעבצמ ךל אימש לטמו ןומעטי ךל ןירותכ
 תוולע טילש יד עדנת יד דע ךילע ןופלחי ןינדע

 ורמא ידו : הננתי אבצי יד ןמלו אשנא תוכלמב 3
 אמיק ךל ךתוכלמ אנליא .יד יהושרש רקע קבשמל

 יבלמ אכלמ ןהל : אימש ןטילש יד עדנת יד ןמ 4
 ןינע ןחמב ךתיועו קרפ הקדצב ךיטחו ךילע רפשי

 15 6'ע 10 א 4.

 2 -- לטבו לובי 94 -- לשכו 1%0. = תראה =-'. 168. | היקלח 2
 80, 89, 92,93,118,170,172, 215, 240, 250,252 ; קז!ס 54

 העבש -- ה ; 93 -- אעבש 4 ןינדיע 2: 4: 93: 224: 240,

 210. יהלע 283 -- ה ,7-

 21. אנד 2,17, 59:92: 93:150: 235, 239: 245, 249, 262 קנ!תוס

 11. הרשפ 1, 4, 30, 80, 90, 117, 168, 178, 207, 252; 253 ;

 תטתס 201 --ארשיפ 93. - תריזגו 82, 93, 102, 166, 172, 210

 249; 252, 2%)-- ר קזומס * - האליע 17, 0 12 5

 איליע 2, 266 -- האלע 80,118, 166, 245, 260; 271 1 9 יל -=-

 הילע 240 -- אליע 4. | אוה 47,92,210,227. | תטמ יד-- תטמד
 147: 5- תיטמ 156, 160 -- הטמ 227 -- אטמ 03 -- תראטמ

 158. י'ארמ -- א \ 80: 93, 118, 153, 168, 245, 659 'א ריתי ---
 ואירמ 86 -- אירמ 47, 692: קזוחס 128 -- יאדמ 260 -- יראמ 2

 - 3 א יארמ 24
 22. ךלו--אלו 3. | אשנא 1%-- אשניא 9 5
 תויח --',ז168. | ארב -- הרב 67. | הוחל -- יוהיל
 117, (סו6 3 --יוהל 89 -- אוהל 1, 2, 2: 17, 21, 67, 80, 90, 101,

4 ,250 ,2523 ,252 ,245 ,240 ,172,175 ,118,128,160,170 

 ףךרדמ ,. 188 - ךרודמ 2, 17, 20. 02, 99, 102, 118, 166 24

6 ,284 ,283 ,270 ,266 ,264 ,252 :249 ,245 :210 ,211 ,178 ;176 

 -- ךורדמ 99 -- ךרדב 2: אבשיעו 93 -- 1 . 253 -- אבסעו

 150, 06 82 -- הבשעו 145. | ןירתכ 117, 254 --* 93: 249 --

 ארותכ 24%. | ךל 1", 89.  ומעטי 118. | לטמו -- לטבו
 ןיעבצמ ךל -- עבטצי הימשג 17. = ןיעבטצמ 80, 147. = אעבשו -
 ינו 2 ךלע 1.4, 17: 30: 82, 80, 93; 99, 4
 153,170, 172, 176, 224, 226, 215, 24%, 22, 2%0, 659" ריתי --

 קזנתס יהולע 3. -  עדנת יד -- עדניד סב. = = עדנת , 31 -- עדגת
 245. אילע , 0 = איליע 286 -- האליע 2, 4 92: 99, 102 %

 =- האלע 166, 259, 659 ק -- אאלע 128. | אשנא 2%--אשניא
 249: 252, 253.  ןמלו --ןאמלו 250. | אבצי יד -- אבציד ₪.

 יד 2%, 31:93. אביצי 3 --'בצי 17, 245---הבצי צותוס

 29. הנינתי 2, 17: 93: 147: 249. 51- 20% 60. 22 -- הב

 ןירותכ אבשעו ףירט אשנא ןמו רצנ דכובנ לע תפס אתלמ אתעש
 23. ורמא קתתס ןרמא 117. | קבשימל 80. | רקיע

 240,253. - יהשרש 82,170,221, 21%, 240, 2%2. | אנליא יד --

 אנליאד ג. אנלא 90,117. | אמיק ךל ךתוכלמ , 252. | ךתוכלמל
 147 -- אתוכלמ 153,253-- ך ₪טק.45 03.  ךל --ך טק. ג[ 93-

 המייק 89,999 -- אמייק 4, 17, 80, 92. 9343 1,772
 188, 249, 2ף0 : 10116 82 -- המיכ 2 ,,ְ,

 140, 211, 239, 25, 266 270, 1'300. | עדנת יד ןמ --עדנתדימ 1.
 ןמ יד < 180,245.  ןמ-- דע 145 --ןמ דע 253.  עדנת --עדנת

 248. יד 1"--יד אאאא 41. | ןטלש 1.2, 4, ,2
172,175,231 ,158 ,144 ,141 130 ,11 ,102 ,100 ,94 :93 

 260, 264, 270, 1'288., 400 '1 -- ןיטילש 7

,1 ,266 ,262 ,246 ,228 ,227 ,226 ,226 :192 ,176 ,170 ,166 ,152 

 283, 284, 659 -- |(טלש 2, 10, 82, 128, 155, 168, 207, 210
 239, 240, 288, 601, 602, 603 ; [(0תז:<6 4.

 24. ןהל -- ןה טק. :36 ף3- | אכלמ , 80 -- א , 253. | יכלמ ,
 545,251. - ךלע 2: 4.17; 90: 93: 129, 147, 153: 158, 166, זקס
 172, 176, 180, 210, 224, 226, 24%, 2%3, 259, 669 " ריתי ---י קזנתוס

 ך 130 -- ךלעא 31. | ךיאטחו 80, 168 -- ךאטהו 2, 2
 160, 170,176, 180, 226, 227 תוגזַפ- 240 וגז. 240, 270, 288, 001,

 659; 664: קזומס 201. | אקדצב 166 -- הקדיצב 89. | קורפ 4

 כ 4 א ז 2.

249: 51- 

 (04 ץ ןצ,

 .לכל התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו הבר יד
 18 אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפעו |: אערא
 ןנכשי יהופנעבו ארב זרויח רודת יהותחת קדב

 19 תפקתו חיבר יד אכלמ אוה התנא ! אימש ירפצ

 ! אערא ףופל ךנטלשו אימשל תטמו תבר ךתוברו
 20 רמאו אימש ןמ תחנ שידקו ריע אכלמ אזח ידו

 אעראב יהושרש רקע סשכרב יהולבחו קצנליא ודג
 לטבו ארב יד האתדב שחנו לזרפ יד רוסאבו וקבש

 העבש יד דע הקלח ארב תויח שכעו עבטצי אימש

| 

 207 , 240, 260, 2%, 266, 271, 283, 284, 288,602,659 ה םכוקמב א.
 לא ₪ אל 228 -- ,7- ךולהבי 224, 240, 2%9. - הנע 2"--ינע

 1:8.  רצאשטלב 3" < רצשאטלב 172, 260 -- ראצשטלב ₪ 226--
 א , 2,188,201 -- צ ; 102 -- לאינד 180. | יארמ --' \ 89 -- א

 3,153, 245, 651, 659 'א ריתי -- יאירמ 23% -- אירמ 2, 999
 210,692.  ךיאנשל -- יא , 226 --' \ 2, 4, 8600 5
 166, 170, 176, 201, 235, 24%, 252, 250: 651,659 " ריתי. " הירשפו

 2, 93, 170, 2%2',240, 253 -- ארשפו 4, 119, 235; 239: 5-
 ךרעל 2, 4, 10, 03, 128; 147, 176 201020, 20ש 2

 259,651, 659 "י ריתי -- ך , 101 -- קוס ךדעל 6.
 17. אנליאו 24%.  אתיוח +,,,,,,,,5
 2%2 -- התיזח 1,102, 269 -- אתיח 128,141. אבר 2
 ףְ,1זק,128.155,170,172 -- הבד 150. | ףיקתו 2, 02 2
 ףֶפ, ז1ף, 168,170, 172, 210, 239: + 2606. | המרו 82 --הימורו

 80. 92, 93:99, 170, 172, 176, 178, 224 -- אמורו 7. אטמי
 אימשל -- אימשללאטמי 158. - אטמי --י 147. -  אימשד ₪.

 התוחו 166, 28 -- היתוזחו 2. 40, 80, 80 3. 99, 118, 179
 178, 207, 24, 250, 252 -- אתוזחו זסז, 248. | לכל -- לכ ףוסל
 2, 9 5 1016 .82 -- לכ ךל 89 -- ףוסל 92, 180, 224; קזנווס 7

 -- לכב 93-
 18. היפעו -- ו \ 89, זז -- היפנעו 249, 250. = ,היבנאו 2, 2%
 47, 82,02,102, 170, 172, 176: 240, 250, 252, 25: קוותס 3
 40806 140 -- יבניאו ף3. = איגס ףָג. | ןזמו 284. | הב אלכל --
 הבא לכל 150. | אלוכל 30; 49; 93: 99: 245: 259- = היב 1, 2

,252 ,250 :240 ,245 ,224 ,210 ,128,170,172 ,02.93:99 ,80 
 יהתחת 82, 240, 2ף9 -= יהותוחת 2, 4, 8, 92,101, 166. 7%
2 :279 ,271 ,266 ,264 ,260 ,253 ,240 ,207 ,180,188 ,172,178 
 286 -- 'התוחת 102,110,2%2 -- ה קמס ₪ 24%. | רודת קונוחס
 ללטת 249. - תויח --י,166,168,170-- 180. | יהפנעבו 2

 ג17,283 -- 'הופנעב 207 --יהופנעבונאבו 4. ןונכשי 91, 4.

 19. תנא 4.93:99,15 8,166,170, 224, 240,245, 259,659'ה ריתי.
 תבר 1, 4, 80, 82, 9, 91, 1259 0

 242, 245, 252, 250, 601, 602, 6%" ריתי -- תיבד (סזושט

 תפיקתו 30, 93: 99, 175: 176: 224, 240, 253, 2604. = ךתוברו
 סה ךתיבלו 128. | תיבר 172, 178, 198 -- אבר 102. | תטמו
 --- אטמו 24%: 250.  אערא לכ "5 -
 20. הוח זי 2: 3: 4נ 11, 47: 49: 67, 80, 82, 80, 92, 94. 99, 02

 1סנ,זס2, 118, דוס, 128, 110, 141,144,150, 155, 158,166,

09 ,259 ,250 ,249 ,24% ,242 ,240 ,210,224 ,178 ,175,176 ,172 

 2001 -- תזח 93,235. | שידקו ריע תיחנ < ףָג. | תחנ \ 860 -
 תריחנ 1, 4, 30 89, 92, 117, 158, 170, 172, 180, 188, 207, 2

 224, 235, 240, 240, 260, 264, 266, 270, 282, 284: קזגתס 8;
 1סוו6 82,140 -- ה [!טק.זג. 11 -- ק'פנ 1. ודוג 119.

 284.  יהלבחו 249 -- יהוליבחו 92. | רקיע ,6%6
 24%; 249, 0. יחשרש 80, 1 235%: 240; 240: 252, +

 אעראב , 7. וקובש 20, 80, 92: 03: 99; 170, 172, 176 59

 210, 235,245, 253, 250, 260, 204 ; 10116 0, רסאבו +.

 אלזרפ 92. | אאתידב 4, 190, 170, 188, 20ְק, 226, 227, 6%
 2040 (סע6 139 -- האתידב 80, 03, 117, 118, 23%, 245, 249; 1

 -- אאתדב 1, 2: 20. 31: 47: 67 82, )4 0, 102,119,

7 141,144,155,172,173:175,178,102,210,22%,2%4,266.270 
 283, 288", גסס 1, 659: קזווס 158 -- אתידב 224 --התאדב 2.

 ארביד 80,245.  ארב 1:*--הרב 260,264. | לטבו -- לטבו הימשג

 אא. ג סגק. 2, 4 20 תת. 62.7 118 2010 5 ג 6א 000. 0.

 אוה התא 9 ! םכימשה ףוע לכ םכינכש ויפנעבו הדשה תיח רוגת ויתחת וב לכל ןוזמו בר וירפו והלעו 18 + ץראה לכל והראמו המימשו

 םכימשה ןמ דרוי שודקו ךאלמ ךלמה האר רשאו 20 : ץראה הצקל ךתלשממו המימשה העיגהו הלדג ךתלודגו תרמצעו רלדג רשא ךלמה

 דע וקלח הדשה תיח םכעו הורתי םכימשה לטבו הרשה אשדב תשחנו לזרב ילכבו ובוזע ץראב וישרש רחבמ ךא והותיחשהו ץעה ותרכ רמאיו

 םבעו םכדאה ינבמ םכישרגמ ךתוא 2 : ךלמה ינדא לע העיגה רשא איה ןוילעה תרזגו ךלמה ןורתפה הז 21 : וילע ןורבעי םכינש עבש רשא

 ןוילע טילש רשא עדת רשא חע ךילע ורבעי םכינש עבשו םבילבוט ךתוא םכימשה לטמו ומיעטָי ךל הקבב בשעו ךתנועמ היהת הדשה תריח

 םבילשומ יכ עדת רשא רובעב תדמוע ךל ךתוכלמ ץעהמ וישרש רחבמ ריאשהל ורמא רשאו 23  :הננתי ץופחי רשא ימלו םכדא ינב תוכלמב

 : ( ךתגנשל ) ךתולשל תרוכירא היהת ילוא םכיינע זרגינחב ךיתונועו הדפת הקרצב ךיתאטחו ךילע בטית יתצע ךלמה ןכל 24 | םכימשה ןמ
71 
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 : ןירפצכ יהורפטו קרבר ןירשנכ קררעש יד דע
 תלטנ אימשל יניע רצנדכובנ קדנא אימוי תצקלו ךז

 תחבש אמלע יחלו תכרב אילעלו בותי ילע יעדנמו
 רד םשע התוכלמו שלע ןטלש הנטלש יד תרדהו

 קריבצמכו ןיבישח הלכ אערא יראד לכו : רדו 2
 אחמי יד יתיא אלו אערא יראדו אימש ליחב דבע

 יעדנמ אנמז הב ! תדבע המ הל רמאיו קרדיב 1
 ילו ילע בותי יויזו ירדה יתוכלמ רקילו ילע בותי
 וברו תנקתה יתוכלמ "דעו ןועבי ינברברו ירבדה

 חבשמ רצנדכבנ הנא ןעכ :יל תפסוה קרריתי 4
 טושק יהודבעמ לכ יד אימש ךלמל רדהמו שכמורמו

 ! הלפשהל לכי הוגב ןיכלהמ ידו ןיד התחראו

 5-0 יי 10 אפ

 לוכאי 80, 8,999, 170, 190, 249. | הימשונ 154 -- הימשג 6
=-- 259 ,252 ,251 ,249 ;245 ,235 ,178 ,170 ,166 ,144 ,93 ,92 .89 

 אמשג 4. | עבטשי 80. | הירעש 2, 17, 80, 89, 92,913: 99, 6,
 245,249,252,259,170,17%. | ןירשנכ גק.ז48 24% -- ןישינכ 92.

 אבר 2, 17, 49, 89. 92, 166, 249 ; קנומס 128; 06 47 -- אבד

 קתמס 245 -- הוה קממס 180. | יהרפסו 80, 82, 178, 26,

 252,283 --יהורפיטו 249--יהופרטו 1 --יהורפוטו 153.  ןירופצכ

 31. תצקלו ,170. | הימוי 1 -- אימי 284. אנא )2
 93: 99; 102, ,7% 192, 201: 245, 249, 2%0. | רצאנדכובנ

 2 -- רצאנ דכובנ 92, 24% -- רצנ דכובנ 47, 117 +, + 8

 259 -- רצאנדכבנ 82, 89 --רצנדכבנ 102 --רצנ דכבנ 118-- ד =

 יניע -- תלע 92. | תילטנ 92,153,170,172,188,266. | יעדנמו--

 *.93. | לע בותי יס 147,188 -- קנתס בותילע 3. | אלעלו

 4, 180, 245 -- איליעלו 2, 80, 80, 170, 192, 259 -- האליעלו
 153: קזומס 201 -- האלעלו 176, 659 'ק -- אליעלו 3, 0

 איילעלו 1. = תכירב ָסָּג -- תיכרב 153,170. = "חלו 467
 1:72. | תיחבש 89,170 -- קומס תחכש 245. | תירדהו 43

 תרדאו :70. | הינטלוש סָּג -- הנטלוש 253 -- הינטלש 8%

 82, 89, 92, 99: 170, 211: 235, 245: 249, 250, 259. | ןטלוש 4,
 219. | םבלע !סזו6 ןלע 89. | היתוכלמו 2, 17, 80, 85,

 99,וסו,118,141,170,172,231,245,249,2%3. | םכע קזנמס דע
 32. יריאד 80, 176, 224, 226, 21%, 252, 270 -- ) ר"ד 245, 1

 659ק -- יריד 150, 271 4.  אלכ 1, 2, 3.17, 90,92: 93:99, 1

0 9 0 ,168,172 ,166 ,158,160 :147,153:155 

6 ,264 ,260 ,259 ,253 ,250 ,240 .245 ,240 ,219 :215 ,227 ,224 
 288, 601, 659 'א םכוקמב 'ה -- ה טק. 146. 82,04,119 -- אלב 0.
 ןיבשח 4.49. | הבצמבו 180 -- הייבצמבו 17 -- היבצמבו 6%
 -- אבצמכו 252. | ריבע 17, 80, 82, 80, 92,932, ,1-

 לחב 1,94,180.  יריידו 17, 659 'ק -- ירידו 150 254 -- יראדבו
 168 --יריאדו 270 --'ראדו 176 -- א קומט ר ף9 -- ר עומס ד

 245. | אלו--ו .4:128, 227,228. יד ,17.  החמי 7
-- 2%3 ,240 ,245 ,224 ,172,180 ,170 ,59,92,117:150,155 ,80 

 יחמי 14 הידיב 2, 4, 17, 10, 80, 82, 80, 02. 934

; 270 ,266 ,2% ,252 ,250 ,249 ,245 ,22% ,210 ,172,176,178 ,170 

 קוגמס 128. | רמאיו --* , 93,170 -- רמ"ו 2. היל 8%
 82, 80, 92, 166, 170. 245, 240, 22, 2% -- ךל קח מגס 128. | הממ

 -- אמ 4 אתדבע 176 -- ת קנס | 4.

 23. אנמזהב 80. | היב 92, 25) : קזוחס 4-- הבא 4.
 17:93: 752 1ל 172 בותי ילע שי

 קוגתס 24%.  היתוכלמ 145- יוה 31,82,110,130 175

 242, 260 - *)ו'[| 7. ינברברו -- ינבברו 101 -- ןברברו ףָּג =

 %אאברברו 128 -- ר 1" קוותס ד ףְפ. | לעו וטו 245% -- לבו

 115. תרנקתה -- זרינקתא ןונתשי 93. | וברו --'תוברו 240 --ר

 אוברו 93. = אריתי 2; 3: 4. 30: 47: 49: 67, 80, 82, 80, 92, 4,

6 ,170,172 6%, ,150,153.1556 ,144 ,102,117,118 

.0 ,281 ,271 ,270 ,206 ,2%2 .24% ,240 ,188,192 

 24. אנא 40, 80, 82, 80, 2 93: 6% 192, 201, 224, 24%, 240,

 אנמיז

 בותי 1%-- ביתי %)

 45606 6?.ןצט כ ג א 5.

 2% לע תוטמ תולכ | + ךתולשל תצכרא קדוהת ןה
 26 לע רשע ירת ןיחרי זרצקל : אכלמ רענדכובנ
 27 אכלמ הנע :הוה ךלהמ לבב יד אתוכלמ לכיה
 קרתינב הנא יד אתבר לבב איה אד אלה רמאו
 28 אתלמ דוע : ירדה רקילו ינפח ףקתב וכלמ תיבל
 רצנדכובנ ןירמא ךל לפנ אימש ןמ לק אבלמ סכפב
 20 ןידרט ךל אשנא ןמו : ךנמ תדע אתוכלמ אכלמ
 ןומעטי ךל ןירותכ אבשע ךרדמ ארב תויח םכעו
 טילש יד עדנת יד דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו

 40 הב : הננתי אבצי יד ןמלו אשנא תוכלמב אילע

 דירט אשנא ןמו רצנדכובנ לע תפס אתלמ אתעש

 עבטצי הדמשג איטש לטמו לכאי ןירותכ אבשעו

 צג 212

 17, 89: 93, 153. 170, 180,188, 226, 245, 0. ךתיוועו 93 -
 ךיתיועו 198 -- ךתיזעו 1 -- ךנועו 240 תא. -- ךתייועו

 ןחימב 4, 80: 92, 155, 170, 224, 249, 10766 4 ןיינע 5
 166,170,23%. ]ה -- ןכב 3,228 םגזק. | אוהת 12 2
2060 29 ,245,252 ,147,170,172,178,188 ,128,146 99:99 

 270 -- וההת 2 קצותס 17,931 -- אהת 7. הכרא 1.2, 19
,+ ,+,,,,,+,,, ,100,102 ,82 ,6 ,47 

2 24 ,279 ,270 :266 ;264 259% 2469 
 2%. אלוכ 99,117:153,253. | רצאנרכובנ 2, 175 -- רצאנ דכובנ

 2 (סז6 82 -- רצנ דכובנ 47, 7,118,119

 198,245 -- רצנדכבנ 24
 26. תצקלו 250. | ןיחרי --ן ;93. | לכיה ; 7. | התובלמ ₪.

 לבב יד -- לבבד 253. - ךלהמ 58 4. | אוחד 6
 27. רמאו , 2. אד -- אנד 172.  התבר 1,259--אתבר ךלהמ
 0. אנא 2נ ג 80, 2 7 92: 93: 2 1 2 2 16 1709
 172,176,192, 201,249: 252; 253,259. | תינב 17 -- התיניב 2

 3, 102 -- אתינב 80,235, 253. | ובלמ -- תוכלמ 80. | ףוקתב
 82,ף1,118,150,170,180.  יניסח 24% --'ינתח 4 רקיל 5

 28, דוע - 1 . 47. אתלימ 03,153,253. | םםופבכ 7
4 ,188 ,179,180 ,176 1% :993 :93 ,92 ,89 ,10 
1 ,264 ,260 2 249 ,245 :240 ,219 ,211 ,227 ,224 ,4 21 
 281, 294, 286, 355: 659 ' קזגמס 128-- םכיפב 7 קצותוס 82--

 ספב ף4,145.  לפנ -- קפנ 180. | רצאנדכובנ 259 -- רצאנ דכובנ
 2, 92, 24% -- רצנ דכובנ 47,117, 119, 150, 155, 198 -- רצנדכבנ
 92, 102 -- רצנ דכבנ 118. | אתוכלמ -- א , 166--התוכלמ 1
 4, 277. 100 ; תטמס 82,128 -- ךתוכלמ 93. | ךנימ 9

| 2525 ,249 ,245 ,224 ,117,166 
 29. ןמו -- ןמו ךלו 17. = אשנא 1%-- אשניא 03: 245: 252, 1
 -- השנא שא לכ ו "ןיבבט -=--ןיתרת 22 ו בעובר דב תווה

 - ךרודמ 4.17, 30, 49, 82, 80, 92, 93, 99

 150, 170,172, 176,188, 23%: 24%, 249, 252, 259) 266 -- ךורדמ

 224. - אבשע -- אבשעו 4, 17, 923 9
 180,210 -- אבשעא 119 -- הבשעא 128 -- אבסע קננתסס

 לרתב 47,1ו7,11ו9:254--'.91:249--,240.  העבשו ןומעטי ל
 4ְד. - ןומעטי --י 240 --* [0ק.ז85 130. | ןינדע העבשו קזותוס

 018 4 העבשו -- אעבשו 117, 4 ןינדיע 4, 119 5-
 ךלע ו, 417: 176, 201, 224, 220 215,
 252, 271 8, 659" ריתי. | יד עדנת 40. עדנת -- ןועדנת

 איליע 2, 89) - האליע 4, 99, 102, 24% ; קתותס 201 -- האלע 7
 226, 250 2718, 659 כ -- אליע ףַ- | ןמלו -- ל ,228. | הבצי

 2, 249 הנינתי 2, 17, 93, 176. 245,
 גס. אתעשהב 50.  הב-- היב 176-- אב 170.  התעש 1:

 אתלמ , 192 -- אתלימ 14. = רצאנדכובנ 2,172 -- רצאנ דכובנ
 86, 92, 24% -- רצנ דבובנ 87 158,176,
 201 -- רצנדכבנ 102 -- רצנ דכבנ 80 -- ד ןאמו זו7-

 אשניא 17,93, 245, 253 --אשינא 168. דרס 101,210.  אבשעו
 --ש ץעומס שכ וס. | המשנ - - - ןירותב -- אמשיג לטמו לוכי -

 ע אא. ג סגק. 2, 4 80 תת. 632. 7 1152 2105נ א 06. 0,

 לבב תאז אלה רמאיו ךלמה ןעיו 27 + היה ךלוה לבב תוכלמ לביה לע רשע שכינש םכישדח תצקל 26 : ךלמה רצנדכובנ לע עיצה לכה 2%
 ךלמה רצנדכובנ םכירמוא ךל דרי םבימשה ןמ לוק ךלמה יפב רבדה דוע 28 : ירדה דובכלו ינפח קזוחב תוכלמ תיבל היתינב ינא רשא הלודגה

 דע ךילע ורבעי שבינש עבשו ומיעטי ךל רקבב בשעו ךתנועמ היהי הדשה תיח שבע םכישרגמ ךתוא םכדאה ינב ןמו 29 :  ךממ הרס ךתוכלמ

 שכדאה ינב ןמו רצנדכובנ לע עיגה רבדה העשה התואב 40 + (היניתי ) הנממ ץופחי רשא ימלו םכדאה ינב תוכלמב ןוילע לשומ יכ עדת רשא

 יניע רצנדכובנ ינא םכימיה רצקלו 31 : םבירופצכ וינרפצו לדג םבירשנכ ורעש רשא דע לבטנ ותיוג םכימשה לטמו לכאי רקבכ בשעו שרגנ
 לכו 32 : רודו רוד םכע ותוכלמו םבלוע תלשממ ותלשממ רשא יתדבכו יתראפ שכלועה יחלו יתכרב ןוילעלו בושי ילע יתעדו יתאשנ םבימשל

 יתעד תעה ותואב גב : תישע המ ול רמאיו ודיב הכי רשא שי אלו ץראה יבשיו םבימשה אבצב השוע וצפחבו םכיבשחנ אלכ ( םבינובש ) ירד

 שכימשה ךלמל דבכמו םכמורמ) ראפמ רצנדכובנ ינא התעו 34 + יל הפפונ הרתי הלודגו יתדמעה יתכלממ לעו ושקבי ירשו יגיהנמ ילו ילע בושי

 | : ליפשהל לוכי הואגב םביכלוה רשאו טפשמ ויכרדו תמא וישעמ לכ יב



 2 שי 7

 'כבקל ןבתכו שנא די יד ןעבצא וקפנ פנתעש
 אכלמו אכלמ יד אלכיה לתכ יד אריג לע אתשרבנ

 יהונש יהויז אכלמ ןידא + אבתכ יד אדי ספ הזח 6

 התבכראו ןירתשמ הצרח ירטקו הנולהבי יהניערו
 איפשאל הלעהל ליחב אכלמ ארק :ןשקנ אדל אד 7

 יד לבב ימיכחל רמאו אכלמ הנע אירזגו אידשכ

 אנוגרא יננוחי הרשפו הנד הבתכ הרקי יד שנא לכ
 יתלתו קרראוצ לע תצבהד יד תצכנומהו שבלי

 אבלמ ימיכח לכ ןיללע ןידא : טלשי אתוכלמב 8

 א 10 א

.2596 ,284 ,270 ,242,270 ,100,110,141,168,178,102 ,49 

 הקפנ 1ֶק.ָףָג, 176, 226, 271 4, 28 44, 659 'ק -- ויקפנ 284 -- ןקפנ

 4--אקפנ 118.  שניא 91,252. אריג -- אדינ קז!תס 99 -- אליג .
 לתכ-- לבק :01--ת !טק.146 15%.  אלכיה (06 אלכיה לכיה 2

 אכלמ יד -- אכלמד 253. - "זח 80,80,117, 259 -- אזח 0.

 אבתכ יד אדי ; 259. | הדי 17,31,91,118,224. יד 4" ₪
 הבתכ 1: 30, 31, 47: 02,100, 102, 128, 110,141,144,156,

 168, 178, 210, 260, 266, 277. 27 284, 286 ; םגתמסטס

 6. יהוז 117,140, 242 -- 'והז 14% -- קזווםס יהוויז יהנש
 17. יהונויערו 2, 99, 150, 153, 166,170, 172, 188, 246, 240, 2

 קוומס 141 -- יהמויערו 259 -- יהנויערו 4, 17, 80, 89, 176,

 211, 240 ; קנתס 128 ; 6 171 -- יהוניערו 4 הנלהבי 14

240 ,219 ,224 ,210 ,155,180 ,128 ,118 ,82,117 ,80 ,30 :3 

 277, 659 -- הינולהבי 2, 93, 99, 150, 170, 172,249 -- הינלהבי
 17: 89.92: 245:252. | ירטיקו 150 -- ןירטקו 4 -- הרטקו 118 --

 הירטקו 153. - היצרה 2.17, 80, 89: 0, +1,
 210; 224, 240, 245: 240; 252; 253, 2ף)! קומס 4, 82 -- אצרה

 101,117 --וצרה 1. ןירתשמ 153:245,259. | היתבוכראו 70

 152,170, 249,250; תטתס 22% -- התבוכראו 252 -- היתבכראו 2)

 20, 80, 80, 92, 92, 158, 166, 172, 176, 240, 245, 2%2, 250, 266 ג

 קזוזמס 82 -- היתבוכרו 4 -- יתבכראו 8ת.1:5. 118 --יתבכראו 9.

 7. הלענהל 47 -- אלענהל 240 -- אילעהל סָג -- הלעבל 14% -
 הלעאל 250 -- אלעהל 94, 117,172,188, 240. - היפשאל

 תומס 118: םטמס 31 -- ל ,17.  יאדשכ < 4, 170, 250, 659 'ק-
 אימיכחל 80. | שניא 249,252. | הרקי יד -- ארקיד 245. יד
 14 הירקי 170 -- ארקי 4, 17, 80, 80, 93,909. 6

 172,176,180, 188,198, 240,240, 252, 266, 270 ; קזותמס 5

 250 --ירק' 253. | אבתכ 2: 3, 4: 80, 80; 93: 99: 139. 2%
(25%0 ,2% ,252 ,250 ,249 ,240 ,224 ,188 ,180 ,176 ,170 1559 

 266, 270: קוס 94. | אנד 2, 4, 80, 92, 03: 99, ,7

 215:229: 245,252. הירשפו 2, 91, 170, 249, 252, 206 -- ארשפו

 17,101,172,245. - יננחי 14%, 245 -- ינניוחהי 259, +0766 128 -
 יננוחהי 226, 249 -- ינניוחי 17, 92, 166, 224 -- 'נווחי 93,

 אנווגרא 17.93.153: קזומס 128 -- הנוגרא 260. | שבלי -- שבלא
 4. אבנמהו 147, 166, 207, 664 --אכינומהו 4, 102 -- אכונמו 210
 -- אכינמהו 2, 30. 93: 99 5 176, 180, 1092, 4% 2%

 259, 271 4, 659 'ק, 664 ; קנווס 4 ; (0ת16 80 -- אכנמיהו 92 ---

 אכנימהו 150,155 : קוגמס 249: תטת6 158 -- אכונמהו 3, 17,

4 260 ,253 ,242 ,219 ,198 ,172 170 ,145 ,130 ,110 ,117 ,100 

 270, 1'288, 280, 659, 664 -- אננומהו 1סז -- הכנומהו 1

 הכונמהו 47, 252 -- הכנמיהו 168, 226.  אבהד יד -- הבהד יד 6.

 אבהד -- א ,. היראוצ .2: 4 17, 30, 93: 99; 150, 170 1

 178, 225: 240, 240, 252, 25ָג קזותס 141 ; 06 82 -- א ,

 119. - יתלתו קזומס השלשו 2%0 -- אתלתו )2, 288 -- ותלתו
 227 --'.13- התוכלמב 1, 150 -- יתכלמב וגתוס 240 -----

 היתוכלמב
 8. ןיללע -- ןילע 176, 271 4, 659 'ל ריתי -- ןיל לע 80. | אכלמ
 - לבב 0 170, 180, 201, 210, 227,228, 240, 252 ; קזוס 2

 !ס06 117; םטתס 176 -- אכלרב 40.  ןילהב טו40זטז 80,160 -
 ןיכלהכ 5. הבתכ 92, 168, 210 -- תוגזַא. 8480. הנד

 ארקימל 17,176 -- ירקמל 226, 25 ; (סז₪ 117 -- הרקמל ף2 -
 רקמל טק. ג 04. אירשפו 249 -- הרשפו 17, 80, 8,922,

 ןסז,ז17, 145 תוגזפ. 150,156, 166,168,176,180, 188,102

 224, 245, 250, 2ף9, 270, 68:  קזותוס 158 ; תטת6 201 -- ירשפו

 כ ג א 1 2

 שכעטב רמָא רצאשלב :התש ארמח אפלא לבקלו

 ןותשיו - <

6. 

 ףלא יהונברברל בר שכחל דבע אכלמ רצאשלב
 ןב

 קפנה יד תנפסכו תצובהד ונאמל קדותיהל קגרמח
 ןותשיו םכלשוריב יד אלכיה ןמ יהובא רצנדכובנ
 3 ןידאב : התנחלו התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב
 זריב יד אלכיה ןמ וקפנה יד אבהד ינאמ ויתיה
 יהונברברו אכלמ ןוהב ויתשאו סכלשוריב יד אהלא
 4 יהלאל וחבשו ארמח ויתשא : התנחלו התלגש
 ף הב : אנבאו אעא אלורפ אשחנ אפסכו אבהד

 צג 12 2

 2%2,286. רצאנרכובנ 2, 016 04 -- רצאנ דבכובנ 92.99: 245 --
 רצנדכובנ 3: 49, 67: 94: 172: 175,176, 192, 108, 210, 250, 3
 קזתתס 128,141,155 --רצנ דכובנ ז, 4,17, 80, 7

 158, 188, 262, 271, 284 -- רצנ דכבנ 4 םכמרמו

 240, 2834. | רדהמו , 147. | ךלמל -- ךלמל אנא 2 -- הלאל 0.
 לכ יד -- לכד 80. | יד ,92. - יהדבעמ 170, 240, 249 -- 6
 יודבעמ 1. טשק 1, 2, 3: 4, 11: 47: 49, 67: 82, 4, 100, 21
6 7 ,168 ,141,144,150,155,158 ,116 1% 11 

 178, 192, 207, 210, 224, 226. 227,211,250,270,271. היתחרואו
 1%3, 24% -- התחרואו 49 -- היתחראו 4.17, 30, 82, 80, 92 2
 ף9, 102, 117,118, 150, 170, 172, 102, 207, 224, 235, 240, 9

 2%2, 269, 266 -- היתחרא 47 -- התרחאו ץותוס 3 -- תט6 לב
 היתחרא 176 --יתחראו ז66. | ידו -- ןידו 170,224, 2513: קזזמס
 93. | הויגב 93 -- אגב 5- ליכי 2: 4, 17. 30, 47, 80, 89, 24

,2 ,170 ,106 .119,139 ,118 ,101 ,99 ,93 

3% ,250 ,253 :250 ,249 ,245 ,240 ,211 ,226 ,224 ,210 ,207 ,188 

 264,266. | אלפשהל 144,172, 250, 259 -- הלפשהב 6.

\/ 

 1. רצשאלב < 253, 260 -- רצאשטלב 147 -- א ,
 226, 226, 249, 252 -- רצא [טק.ז46 128 -- א 7.105 ףָג --לב
 1נק.זג 1. | יהנברברל :01,11ס, 139, 224, 240, 245, 2601

 28% -- יחונברברלו 168,170. = לבקלו --ו 94 -- ליבקלו 2.
 הרמח 40. | היתש ף92,99,118--יתש 4,89,153,178: 225: 9

 239,259 -- ה טק."
 "= 2. רצשאלב ₪ 253, 260 -- א , 17, 93, 201, 226, 252 -- היתהל
 17, 23% -- אתיהל 188 -- איתהל 3 -- איתיהל ,7%6
 249,250,24%. - ינאמל --י 118 -- א , 201,245,249. | אפסכ

 אבהדו < 92,147. - אבהד -- הבהדו 80. | אפסכו--ו%.
 רצאנדכובנ 2,172: 1076 93 -- רצאנ דכובנ 80,9, 201, 245 --
 רצנ דכובנ 47, 89,117,119,150,155.158,198, 259 -- רצנדכבנ 2
 102--רצנ דכבנ 92,118. ןמ יהובא 1.  אלכה 170. יד 27--

 יד אהלא תיב יד 22ף,248.1%8.  םבכלשורב 5
 ן ,147 -- קותשיו 89 --ןותשאו 117. = אכלמ -- ויבלמ 47 -- אבלמל

 170. | יהנברברו 117; 240, 283 -- יהנוברברו היתלגש

 92: 93: 118, 153: 172,192: 224, 245, 240, 250 22 259-- אתלגש

 170. | התנחלו -- ח , 145 -- היתניחלו 89, 92, 170 -- התניחלו 2,
 210 : קעותוס 128 -- היתנחלו 17, 80, 93, 118, 224, 240, 245; 9:

 2%2 -- םבתנחלו 1.
 2. שס. .1,2,117  | ויתה 4,ז7, 147, 153: 208, 239, 242--
 יהתיה 80 -- היתיה 8ָפ -- ןיתיה 224 -- *%ויתיה 4 -- קוס ןיתשאו

 198. | ינאמ -- א .92. | הבהד 80.  וקפנה יד -- וקפנד -

 יד 1%--יד אפסכו 4ף. | וקיפנה 4, 17, 30, 80, 80, 92; 93: 99; 12

210 ,192 ,180 ,178 ,172,176 ,141,150,152 ,118,128,139 

6 :3 659 ,28 ,271 ,264 ,200 ,250 ,252 ,240 :239 ,235 ,211 ,226 

 92. אלבה 2%9 -- א'לכה 80. | תיב יד -- תיבד 170. יד 2%
 14 יד ויתישאו 4, 17, 201 --- ן שאו +

 יהנברברו גסו,גנֶפ,240 -- ר 1" קמפ ד 99. | היתלגש

 92,93:249. - היתניחלו ףָּג -- היתנחלו 17, 80

+249 :245 ,249 :235 
 4. ויתשיא 17, 201 =- אאא ויתשא 1:

 אהלאל 80,166, 24%. אבהדו אפסב < 4.
 207, 24ף : תטתס 1. י

 6. אתעשהב 150

 וחבשו --וקבשו 17.
 אלזרפוז 7%

 הב -- אב 1:8.  התעש 1 7

 כ ג א. ג 630. 2, 4 46 הת. 6גכ. 7 1155 105 ₪ 0

 - איצוה רשא ףסכהו בהוה ילכ איבהל ןייה תחמשב רמא רצאשלב 2 :  התוש ן* ףלאה דגנלו ףלא וירשל לודג התשמ השע ךלמה רצאשלב 1

 תיבב רשא לכיהה ןמ ואיצוח רשא בהזה ילכ ואיבה זא 3 + ושגליפו ותשאו וירשו ךלמה םכהב ותשיו םכלשוריב רשא לכיהה ןמ ויבא רצנדכובנ

 התואב 5 : ןבאו ץע לזרבו תשחנ ףסכו בהז יהלאל .ורישיו ןיי ותש 4: וישגליפו ותשאו וירשו ךלמה םכהב ותשיו םכלשוריב רשא םכיהלאה

 .ךלמה וא 6 + תבתוכ רשא דיה פפ האור ךלמהו ךלמל רשא לכיהה ריקב רשא דיפה לע הרונמה דגנל ובתכיו םכדא ידי תועבצא ואצי העשה

 םכירזוגו םביידשכ שביפשאל איבהל חכב ךלמה ארוק ל : םביקפד הז לא הז ויקושו םביחתפתמ וינתמ ירשקו והוליהבה ויתבשחמו הנתשנ ודוה
 4; לושמי תרוכלמב תישילשו וראוצ לע בהזה דיברו שבלי ןמגרא ינדיגי ונורתפו הזה בתכה ארקי רשא שיא לכ יכ לבב ימכחל רמאיו ךלמה ןעיו



00 

 ! ץדוחהי קדרשפו ירקתי ראינד ןעכ רצאשטלב
 רמאו אכלמ הנע אכלמ זכדק לעה לאינד ןידאב 3

 יד אתולג ינב ןמ יד לאינד .אוה קדתנא לאינדל

 ךילע תעמשו :דוהי ןמ יבא אכלמ יתיה יד דוהי 14

 הריתי המכחו ונתלכשו וריהנו ךב ןיהלא חור יד
 איפשא אימיכח ימדק ולעה ןעכו :ךב תחכתשה 5

 ןילהכ אלו ינתעדוהל הרשפו ןורקי הנד הבתכ יד
 יד ךילע זרעמש קדנאו : ;דיוחהל אתלמ רשפ 6

 לכות ןה ןעכ ארשמל ןירטקו רשפמל ןירשפ לכות
 שבלת אנוגרא ינתועדוהל הרשפו ארקמל אבתכ

 אתוכלמב אתלתו ךראוצ לע אבהד יד אכנומהו
 אכלמ שכדק רמאו לאינד הדנע ןידאב : טלשת ול

 6 ד 1

 ה ,92.93,158,166,170,180,250, 266, 6:9'ה ריתי--אתנא 7,

 לאינד -- לאיגנדל 80. = יינב \ 245. = דיהי יד -- דוהיד ףג- | ידוהי
 -- יאדוהי 150. | יתיה יד , 239. | יתיה \ 252 -- 'ת"ה 4, 860 58

 -- יתיוח הנה יייןמ ול דוהי - - - - יד ,4.

 14. תיעמשו 1,17,102,117,155, 245, 252. ךלע 8-2
2290 (6 210 ,170,180 ,147 ,144,145 ,141 ,118 ,93:99 ,92 :80 

 259, 271 4, 659 " ריתי. | ןיהלא --ןישידק ןיהלא 2599

 260, 264, 271, 100, 142 -- גז. 404. ןישידק 180.  ורהנו 8017,

 170, 224, 24%.  ונתלכשו -- ג , 899 -- ונתלכשו המכחו 7.
 אמכחו 102, 176 -- אתמכהו קזנעגגס 180. | אריתי

7 ,5 ,17 ,102 ,101 ,09 :93 ,50 .80 ,47 
 ז72:175,176, 188,295, 240, 245, 240, 250,252, 3 259: 4

 288, 602, 14 ךב -- היב 2.

 15. עבו -- ו , 240. ולעוה 2.3,17,92, 3,119
 210, 235, 249, 252, 2ף0) -- !?עו קצנמגס ,. ומדק קעותוס 4.

 אימכח 17>-- אמיכח 207. | איבתכ 80 -- אבתכ 90

2509 ,253 :252 0 ,240 ,245 ,102,240 ,117,118,166,170,176 

 260, 264, 266 ; קזותגס 04. אנד 2,17: 80, ,2

 240, 24%, 249, 253 : 1076 67. - ןורקתי 2 הירשפו

 226, 249 -- ארשפו 2%2. | ינתועדוהל 2, 4, 31, 00,100
4 260 ,250 ,2%3 ,252 ,240 ,231 ,210 ,188 (180 ,175 ,166,172 

 2703 קזומתס 82,128, --ו 166. אלו--ו 117--אלד

 ןיכלהכ 145. | אתלימ סב, 226. | איוההל 2,420 "8
 150, 170,172, 188, 235, 240, 24%, 249, 250 -- 'י\דהל קתומוס

 16. אנאו 2,980, )3: 99, 118, 147, 166, 170,172,198,201) 220%

 249: 2%0; 2%2, 26523, 0, תיעמש 2, 17, 89, 3,141,556, 0

 249, 252. .ךלע ל 45 7, 8250020 150,792

 201 210, 24%, 252, 250, 270, 659" ריתי. | לכות 1%"-- ו ,2
 118, 2%9 -- לוכות 17 -- לוכית 99, 147, 235, 252; זומס 80 --

 לכית 47, 170,226 ; קונוס 201 --לוכת 40, 80, 92,
 271 4, 659'ק. "  לכות יד -- לוכותד 245. | ןירשיפ 80 -- ןימלח

 30.  רשפימל 1ֶד. | ןירטיקו 80.  הירשמל 118, 23% --ירשמל
 180,231, 249, 270 -- הרשימל 80, 24% -- הרשמל 259 -- א 4
 82. < ןעכ זו.  ןה-- אה ו -- יה 24%.  לכות 2"-ו ,%

 1%0, 178, 259 -- לוכית 93, 99 -- לכית 198, 226 -- לכת 6%
 176, 228, 2%2, 271 8, 659'ק -- קזומס לופנת 80 -- כו טק. 7

 128 -- לוכת 207. | אבתכ -- אבתכ 150. = הירקמל סָּג --ירקמל
 2,249, 252 -- הרקמל 168,2%9. | הירשפו 2, 118, 220, 240 -=
 ארשפו 139,192, 198; 201, 240, 251, 260, 264, 271 4, 288 --ה

 (נק.146 128. ינתעדוהל 3,117, 6% ול

 224, 240, 245, 270, 293 -- ינותעדוהל 178. | אנווגרא 2 3
 קזוחס 128 -- הנוגרא 170. | שבלת , 180 -- שבלי קזננגס 4
 אכנמהו 150 -- אכנימהו 22%, תטת6 158 -- אכינמהו 4%

 147,176,180,201, 224, 226, 225, 23%, 240, 250, 6%0'ק, 602 ;

 קעותס 17 -- אכונמהו 40, 8, 100, 110, 130, 145, 166, 0 172

 188,198, 210, 227, 24%, 252, 2%3, 288 1, 6%9 -- אכנמוהו 92 -ד

 אבמהו אכינמהו 80 -- הכנמיהו 1% -- הכינמהו אבהד --

 אכהד 150. | ךרוצ 170. | אתוכלמב -- וכ , 93 -- היתובלמב 9

 .6% 8 פ ג א ז 1.

 ! אכלמל העדוהל ארשפו ארקמל אבתכ ןילהכ אלו
 9 ןינש יהויזו להבתמ איגש רצאשלב אכלמ ןידא
 10 ילמ לבקל אתכלמ : ןישבתשמ יהונברברו יהולע
 אתכלמ תנע תללע איתשמ תיבל יהונברברו אכלמ
 ךיויזו ךנויער ךולהבי לא ייח ןימלעל אכלמ תרמאו
 11 ןיהלא חור יד ךתוכלמב רבג יתיא |: ונתשי לא
 ;רמכחו ונתלכשו וריהנ ךובא ימויבו הב ןישידק
 רצנדכובנ אכלמו הב תחכתשה ןיהלא תרמכחכ
 ;רמיקה ןירזג ןיאדשכ ןיפשא ןימטרח בר ךובא
 12 עדנמו אריתי חור יד בק לכ + אוכלמ ךובא
 ארשמו ןדיחא ;ריוחאו ןימלה רשפמ ונתלכשו
 המש סטכש אכלמ יד לאינדב הב תחכתשה ןירטק

 תה. 5

 203. אעדוהל 2, 17, 30, 47, 80, 89, 93: 99: 7: ו %68
(259 ,250,253 :249 ,235,245 ,188,211 ,175,176 ,170,172 ,168 

 260, 264, 266, 270 -- אעדוהל אעדוהל 4.
 9. ןידאב 9פ -- ןידאו ז7- | רצאשלב אכלמ קוס אכלמ רצאשלב

 117.  אכלמל 145,240.  רצשלב 4,17, 3,158,170, 252 -- ר
 :סז.  איגס 80. יהוה זזְל,1גס,166 -- יהיוו 145. -ןינש , 2

 -- ןיינש 166 -- םבינש 80 -- ן טק. 2. יהלע 170,
 יהנברברו 2, )3, 100, 117, 110, 224, 240, 2%2, 4- ןשבתשמ

 207 -- ןישכתשמ תיבל 80 -- שבתמ 1.
 10. .ילמ , 80, 180 -- ילימ 4. | יהנברברו 5
 240, 24% ; קזנומס 141 -- יהונרברו 14%. | תריבל -- ת 6

 תלע 2, 80,178,271 4, 659 ל ריתי. = תנע -- תנעל 4.  אתכלמ 2"
 -- ת 158, םטמש 240. | ןימלעל -- אמלעל 245. | ךלהבי 145--
 ה ,147-  ךיניער 3,1זפ,141,147,155,168,188, 0 264, 12
 293 -- ךנויערי 252 -- ךאנויער 117 -- ךנער 227. | ךיוה 224 -
 ךוזו 188 -- ךויזו 2; 3: 4, 17: 10, 31: 47: 80, 82, 80, 92, 93, 152

,166 ,160 ,158 52 ,1485 .141,144 ,117,118,128 
% ,227 ,220 4 210 ,207 ,198,201 ,180 ,178 ,172,175,176 
62 ,601 ,288 ,286 ,294 ,281 ,271 259 ,253 :252 ,245 ,219 ,211 
 659; 659 ' ריתי, 664. | לא -- אל (טק.146 117. | ןונתשי 166 --

 אונתשי 128 -- אנתשי 117 -- ינתשי תטםתס 1.
 11. אתוכלמב ףפ. 5 הב 1%-- היב 4, 17, 89,

 172, 176,245:252--ה טק. ץ4 14ז -- | 207. - הימויבו 4
 וריהנ , 245 --' \ 224. | ונתלכושו 117, 245 -- ונתלכסו 4

 תרמכחו 80 -- אמכחו 6. ז-רמכחכ -- המכחב גס1 --- קזזזוס
 תמכחב 89.  ןיהלא 2"-- ןיהליא 117,249. | הב 2%-- היב 7,

 80, 82, 80, 141,170,2459, 4 רצאנ רכובנ 8, 170 5

 רצנ דכובנ 47, 117, 150, 155, 158, 198, 224, 253 -- רצנדכבנ
21: 49: 67, 100, 102, 110, 144, 254, 277, 279: 280, 2881, 059 

 -- רצנ דכבנ 118,119,178. ןימוטרח זק, ף3,170, 176 2
 -- םכימטרח 4. תימיקח 86, 93, 170, 249 -- הימיקה ןילכי 2.
 121. ליבק 2.  הריתי 31, 40, 100, 02, ,,,ָ,, 2

 210, 231, 240, 30017 -- היב אריתי 249. | ונתלבושו 5%
 ונתלכסו 4, 4. רשפזנו ז 4. זריוחאו -- תרירחאו 10 --
 תאוחאו 10- ןידיחא %- ירשמו 89, 170,235: 245 : קז!תתס

 249 -- א , 166 -- תרשמו 4. ןירטיק 249 -- ןירשק 94-

 זרחבתשה קתממס 24% -- תחכשה 1 היב 2, 17, 99: 2

 110, 170,176,224: 245, 249, 252,251. | לאינדב , 188. | אכלמ
 180.  הימש 2, 4, 0, 80, 82, 80, 02, 03, 99, ָ,,,,2

 178, 207,224 220, 240, 24%, 24, 22, 284 ; זנתס 4

 רצשטלב 4,17,128 176,188,249.  ירקתי , 92 -- הירקתי 40
 228 -- ארקתי 89: 92, 99, 118,176, 180,198, 20, 7
 240, 249, 260, 2ף9, 270 ; קזוזוס 128 -- הרקתי 166 -- ידקתי 0.

 הרשפו --ה , 259 -- הירשפו קזומס 4---ארשפו 2, 3, 40, 89

 1,166,170 20,200 קתומס 172. אוחהי

 2, 3, 99, 118, 23%, 240, 260 -- הוחהי וחי 4 -- הוחהו

 13. לעוה 60 7 101,118,168,176,180,210, 23%: 9

 240,252: 250: !סתש זס.  אבלמ הנע , 207,210: התנא --

 כ אא. ג סגק. 2, 4 40 תה. 002. 7 11ת8ת 4105 606 00.

 וירשו וילע הנתשנ ודוהו לבהתמ הברה רצאשלב ךלמה זא 9 |: ךלמל עידוהל ונורתפו ארקל בתכה ולכי אלו ךלמה ימכח לכ םביאב זא 8

 ךדוהו ךיתבשחמ ךולהבי לא היחי םכלועל ךלמה רמאתו הכלמה ןעתו האב התשמה תריבל וירשו ךלמה ירבד רובעב הכלמה 10 | + שכימחדנ

 ךיבא רצנדכובנ ךלמהו וב אצמנ םביהלא תמכחכ תמכחו הנובתו הרוא ךיבא ימיבו וב םכישודק חור רשא ךתוכלמב שיא שי וג | : הנתשי לא

 ריתמו .תודיח תרדגהו תומולחה רתופ לכשו עדמו הריתי חור רשא רובעב 2 : ךלמה ךיבא ומיקה םכירזוג שביידשב םכיזוח םבימטרחה רש

 אוה התא לאינדל רמאיו ךלמה ןעיו ךלמח ינפל אבוה לאינד זא 3 + דיגי ןורתפהו ארקי לאינד התע רצאשטלב ומש םכש ךלמה רשא םכירשק

 הריתי המכחו לנשו הרואו ךב םכישודק םכיהלא חור יכ ךילע יתעמשו 14 |: הדוהי ןמ יבא ךלמה איבה רשא הדוהי זרולג ינבמ רשא לאיש -

 ינאו 6 : דיגהל רבדה ןורתפ םכילוכי םכניאו ינעידוהל ונורתפו וארקי הז בתכ רשא םכיזוחה םכימכחה ינפל ואבוה התעו 5 : ךב האצמנ

 ךראוצ לע בהזה דיברו שבלת ןמגרא ינעידוהל ונורתפו אורקל בתכה לכות םכא התע ריתהל םכירשקו רותפל םבינורתפ לכות רשא ךילע יתעמש
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 אידרע שכעו יוש אתויח סע הבבלו דירט אשנא

 המשג אימש לטמו הנומעטי ןירותכ אבשע הרודמ
 תוכלמב אילע אהלא טילש יד עדי יד דע עבטצי

 הרב התנאו : הילע םכיקהי אבצי יד ןמלו אשנא 2

 הנד לכ יד לבק לכ ךבבל תלפשה אל רצאשלב
 יד אינאמלו תממורתה אימש ארמ לעו : תעדי 3

 ךתלגש ךינברברו קדתנאו ךימדק ויתיה קרתיב
 . אבהדו אפסכ יהלאלו ןוהב ןיתש ארמח ךתנחלו

 ןיעמש אלו ןיזח אל יד אנבאו אעא אלזרפ אשחג

 6 כ 2 א

 אבתכ כרב בה ןרחאל ךתיבזבנו ןיוהל ךל ךתנתמ

 18 אכלמ התנא : הנעדוהא ארשפו אכלמל ארקא
 בהי ארדהו ארקיו אתוברו אתוכלמ אילע אהלא
 ז) לכ קרל בהי יד אתובר ןמו : ךובא רצנדכבנל

 יהומדק ןמ ןילחדו ןיעאז ווה אינשלו אימא איממע
 אחמ הוה אבצ הוה ידו לטק הוה אבצ אוה יד

 : לפשמ אוה אבצ אוה ידו םירמ הוה אבצ הוה ידו
 20 ןמ תחנה הדזהל תפקת החורו הבבל שר ידכו

 21 .ינב ןמו | + קדנמ וידעה קררקיו קדתוכלמ אסרכ

 ישיג תינימ "ים ם 6 1 0"א 4:

 תיחנה 24 אסרוכ 67,176, 207, 227, 245 ; קזווהס 117 ---
 איפרכ 92 --היפרוכ 240 --הפרוכ 80, 249 --היפרכ 93, 225,

 252 -- יפרוכ 17 <- הפרכ 9, 166 -- י'פרכ 8. = היתוכלמ 7
 80, 89. פג, 110, 170, 172, 210, 240, 24%, 249 -- אתוכלמ %

 252 -- אתוכלמד 196 -- ה טק. 45 47,99. | ארקיו 7
7 1 706 10090 ,99 :3 ,8 ,80 ,11 ,30 

220 .210 ,207 ,201 .188 ,150,166,170,172,175,178 

2 ,601 ,280 ,288 ,28 ,271 ,266 ,264 ,260 ;252 :252 ,245 

 קזונמס 158.  ואידעה 240 -- ןידעה 224. = הינימ 3,170, 207 5

 -- הנומ 4,110, 240, 253 -- הינמ 2,17, 82, 80, 02,172, 240 224

 21. אשנא 1%-- אשניא 17, 03, 128, 158, 224, 24%, 240, 253 --

 אשונא 168. | דירט קנווס דירס 117 --'. 144. | היבבילו 93 -
 היבבלו 30, 92, 166, 170, 240, 2%2 -- הבבילו 128 -- הבבלו 6
 -- היבבלו ןונשי אשנא ןמ היבבלו 2. | םכע -- ןמ 117. | אתויח
 --'.188 -! 259 -- עומס אתיוח 24% -- התוח 4 יווש

 2%3 -- ויוש 271 4 -- 1ם מאק. 3456ת+ ויוש 'ק 150,175, 2059

 277: 288, 100, 601, 602 -- קזנתס ירש 4. אירדע 5 10, 0,

 99: 139, 147, 166 -- הידרע 47. | הרדמ 1, 47, 67. ף4, 100, 7

 140 144, 158, 168, 175,192, 240, 2%0 --- הירודמ 2, 30
 93:99.128,170,172, 226, 215, 240, 252, 251 -- הירדמ 40, 2

 -- יהרודמ 145. - אבשעו 91,155, 158,172,188, 5
 יבשע 92. | ןירתכ 117,266,283 --', 93. - הנמעטי 1.3047,
 82, 92, 117,118, 168, 180, 207, 224, 259 -- הינומעטי 7 24%

 59, 93: 99: 170, 172, 178, 210, 226, 235, 240, 250 -- הינמעמי

 240, 245 -- הינמעמי 4. הימשג 2, 80, 82, 8001, 6

 170, 226, 2%, 245: 249, 252.  עבטצי --ט , 1. | דע קנוזתס ידע
 180.  עדי-- עדנת 4. | אהלא , 4, 82, 80,175, 250 -- אהליא 0.
 איליע 80, ף3, 166, 240, 253, 22, 270 -- אלע 207 -- האליע 22
 --האלע 17,92,27ז 4,659'ק. תוכלמב 80. | אשנא 2"--אשניא
 93:249. | ןאמלו 150,225,228.  הבצי 1,166,168.  םביקהי,
 80 -- ה \ 210 -- םבקהי 1: 4, 82, 89, 92; 01,118, 119, 2

 150, 170, 172: 176, 188, 226, 227: 240, 251,259. | הלע 7,

75% 7,, ...02 ,80 ,82 ,50 

 176, 180, 210, 226, 215, 240, 242, 252; 250, 4 659'ק.

 22. ז-רנאו 80. 93:99, 128, 145, 166, 170,180, 201, 245: 2599

 659 'ה ריתי -- אתנאו 4, קזנתס 158 -- תתנאו 207. | הירב 6
,, ,5 ,93.102,117,118,110,156 :89 :47 

 250 252. רצשלב ,, 7 7
 512: 519: 531: 56%, 590, 591, 6125 620 -- רצאששלב 2,118 ---

 רצטטלבי 240.7 ליבק 178.5 " "לכ 2% 36. "אנד 2 80. 05
 153: 245: 253, 4. אתעדי 3-

 23. ארמ --יראמ 2-- ארמ 176 -- הירמ 94, 226 -=- אירמ 4

 240 --ירמ 17, 49, 80, 50, 2, 170, 227, 270 ; קזותוס 180, 240 --

 הרמ 4,1ז7,118 -- אנמ 207. | אימשד 166 -- ש (טק,ז48 3--

 סא םאמס ץסססתג ג11ףג0% 118. 6:8. 41. | תממרתה 166, 168% 0
 266, 283 -- התממורתה 249. = אינמלו 2,417 9

---- 266 ,)2% ,2%2 ,227 ,207 ,188 ,180 ,172,176 ,170 ,150,158 

 אילהלאלו 89. | התיב יד -- היתיביד 128. | היתיבב 249 -- היתיב
,170,172,178 ,119,150 ,99 ;94 :93 ,80:92 ,50 :47 :30 ,4 :2 

 226, 240, 250 (06 67, 82. וןיתה 1,80,242. ךמדק 7

 30: 49, 80, 82, 8ָס,92,3, 99, 100,101,117, 1189,

178,180 ,170,172,176 ,166,168 ,160 ,158 ,155 ,147,150 

,4 ,281 ,266 ,264 ,260 ,2%0 ,253 ,252 ,240,245 ,21% ,226 ,224 

 286, 288, 659" ריתי. | התנאו , 94 -- ! ; 17 ---8%

 -- ךתוכלמב קזומוס 4-- א ,-
 17. הנע , 1,145 --היניע ַּג. 4 םכדק , זז. | ךתיבובנו ןיוהל ל \
 201.  ןיוהל -- ןיוהי 253 -- ןייוהל 2%2 -- ןידהל 24%.  .ףתבובנו
 147, 178 -- ךתיזבנו 188 -- ךתיזבובנו קזותתס 180 -- קזוזמס ךתיוזכנו
 24%.  בה--בהו 207.  םכרב ץקזומטס םכדב 80.  הבתכ 4
 210, 239. | ארקא , 201, 224 --'רקא ְסָּג. | אכלמו 80. הרשפו
 4, 80, ףב, 175,101,117,118,15%. 178, 240, 245, 250 ; ונוס 80

 -- אארשפו 82. י הנעדהא 118, 172, 283 -- היניעדוהא 2,

 240, 24%, 249 ; קזגמס 128 -- הניעדוהא 4, 17, 49, 80, 89:92: 99:
 108, 176, 192, 215: 242, 2 266 ; 10116 82 -- הנעודוהא

 18. תנא 1,90,158,158,170,240, 262,259, 271 4, 659 ה ריתינ
 קונופס 172 -- אתנא 4. | אאהלא 11. | איליע 80 31
 =- איילע 240 -- האליע 201, 24% -- האלא 17 -- האלע 92, 659 'ק
 .-- אליע 4. | אתובר 80. | הרקיו 17 -- ארקרו 150. | ארדה 0
 -- הרדהו 17,101,166.211--,102.  רצאנדכובנל ג, 245 --
 רצאנ דכובנל 2, 17, 170 -- רצנדכובנל 1, 3, 30, 31; 49: 67: 89: 2
 :01,166,172,176,192,198, 210, 260, 279, 284, 286 ; קזנמס 22
 128,120, 242 -- רצנ דכובנל 4, 92: 999 117: 150: 155: 5

 168, 180, 188, 224, 262 -- רצנ דכבנל 6%0-
 19. ןמ קממס 1:28. התובר 259. | בהי' יד -- בהייד 7
 בהי -- בהי דכובנל 80. | היל 17, 80, 80, 92; 93: 99, 166 0%
 172, 102, 207, 224, 220, 249: 252, - איזנמע -- אזמע -

 אימוא 17,99,170 -- ,180.  אינשילו 2, 3, 4, 67, 92 99
 170,172,17%, 210,240, 253,264. וה 14 ןיעאז -- א , 2

 253, 299 -- ןיעואז 226 -- ןיעיאז 252 -- |'אע[ 176, 224 -- ]יעז 2
 271 3: קזנתתס 128 -- ןיעייז 659 'ק. | ןילחדו -- ןילחה 80. יתמדק
 1,זסנ,110,170, 240, 260,264. יד 2"-- דו 158. > אוה 1%"-

 תוה 2: 4: 17, 40: 50, 80. 92, 91, 00, 1289, 166, 5%

,252 :245 :242 ,210 ,201 ,178,180,188 ,175,176 ,170,172 

 260, 206, 271, 279: 283, 284. - אבצ 1%"-- איבצ ף3 -- הבצ 7:

 180 -- יבצ 4 הוה 1"-- אוה 04, 210, 215, 239; 242, 2
 253, 264- ליטק 4: 30, 80, 155, 180, 210, 240, 249, 253, 9

 264,266, 271,279,284: סנש 139. הוה - -- לטק 2
 הוה 2%-- אוה ף4,101,170,210, 230,240, 242,253 : קזנס 1.

 אבצ 2"--הבצ 17,180. | הוה 1"--אוה 94,172,
 242 : קנמס 141. החמ 17,128, 172, 201, 224, 239: 245 --יחמ

 80. - אוה 2"-- הוה 1,2, 4, 17, 10, 49, 80, 80: 92 2

176.79 ,170,175 ,168 ,158,166 ,110,160 ,9,118,128 

6% ,264 ,260 ;259 ,251 ,252 ,2%1 ,240 :245 2429 ,210 ,201 ,188 

 271,279, 281, 284,286. הוד 4%-- אוה 4,119, 210, 219 1:
 אבצ 3"-- הבצ 80. | הוה %"-- אוה 47,94,210. אבצ (7--
 יבצ 144 -- הבצ 249: םטמסס 4 אוה 3%-- הוה 12, ,73

2, ,189 ,150 ,141 ,140 ,128 ,119 ,9( ,92:93 .30,980 

,260 ,21 ,252 ,24% ,242 ,240 ,224,230 ,201 ,180 ,1789 ,176 

 206, 270, 271, 279. 283,284, 286. | ליפשמ 2, 4, 17, 10

2 ,110,165 ,118 ,93:99,101,117 :80.92 

:284 ,283 :279 ,250,271 ,252 240 ,24% ,227,240 ,226 ,224 ,207 

 קזותס 4,128, 141 ; (סז6 11 2.

 20. םכור 4,17: 4076 82,117 -- םביר 980. 935

 172, 170, 224, 24%, 262, 6: ןקעותגוס 4 היבבל 2, 20. 9

 92: 93, 153: 170,176, 224, 240, 240, 252 ; קז1ומס 4-- הכבל קזוזוס
 14. היחורו 2, 02, 115,176, 240, 240, 252, 260 -- אחורו 2

 178,2ף1 -- ה ק.ז80 01.  ארזהל 80, 92, 159

 170, 172,176: 224 24%, 249; 241 --הרזהל 1, 15% -- הרדהג 7

 כ א. ג 632. 2, 4 36 תה. 6גק. ק 115551025 א 0.

 ןורתפהו ךלמל ארקא בתכה ךא ןתת רחאל ךתרושתו הנייהת ךל ךתינתמ ךלמה ינפל רמאיו לאינד הנע זא גל : לושמת תוכלמב ז-רישילשו

 תונושלהו םכימוא שכימעה לכ ול ןתנ רשא הלודגה ןמו 19 + ךיבא רצנדכובנל ןתנ רדהו דובכו הלודגו תוכלמ ןוילע םביהלא התא 18 + ונעידוא
 : ליפשמ היה ץפח היה רשא תאו םכירמ היה ץפח היה רשא תאו הכמ היה ץפח היה רשא תרא וינפמ םכיאריו םכיענ ויה

 ! ונממ וריפה דובכו ותוכלמ אפכמ דרוה ריזהל הקוח וחורו ובבל ותנועמ שכירורע שנעו םכש תרויחה םכע ובבלו שרגנ םכדאה ינב ןמו ;תז

 םכר רשאכו 0

 : הילע .םכיקי ץופחי רשא ימו םכדאה ינב תרוכלמב ןוילע םכיהלא לשומ יכ ערי רשא דע לבטנ ופוג םכימשה לטמו והומעטי רקבכ בשע

 התאו ךינפל ואיבה ותיב ילכ לאו תממורתה םכימשה ןודא לעו 23 :  תעדי הז לכ רשא ךתויה םכע ךבבל תלפשה אל רצאשלב ונב התאו 2

 רשא םכיהלאהו התראפ ןועדי אלו ןועמשי אלו ןוארי אל רשא ןבאו ץע לורב תשחנו בהזו ףסכ יהלאו םכהב םכתיתש ןיי ךשנליפו ךתשא ךירשו
- 



5 0 
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 ןיתש ןינש רבכ פותוכלמ 'רבק תצידמ .שוירדו
 אתוכלמ לע שיקהו שוירד םשכדק רפש : ןיתרתו 2

 : אתוכלמ לכב ןוהל יד ןירשעו האמ אינפרדשחאל
 יד ןוהנמ דח לאינד יד התלת ןיכרס ןוהנמ אלעו 3

 אכלמו אמעט ןוהל ןיבהי ןילא אינפרדשחא ןוהל

 חצנתמ לדוה הנד לאינד ןידא ! קזנ אוהל אל 4
 אריתי חור יד לבק לכ אינפרדשחאו איכרס לע
 ! אתוכלמ לכ לע ץדתומקהל רישע אכלמו הב

 החכשהל הלע ןיעב ווה אינפרדשחאו איכרס ןידא 5
 אל זרתיחשו קרלע לכו אתוכלמ דצמ 'ראינדל
 ולש לכו אוה ןמיהמ יד לבק לכ החכשהל ןילבי

 6 : 0) 5 ג א ז 5 .

 לכו הדיב ךתמשנ יד אהלאלו תחבש ןיערי אלו
 24 חילש יהומדק ןמ ןידאב : תרדה אל הל ךתחרא
 2% אבתכ הנדו ! שכישר הנד אבתכו אדי יד אספ
 26 רשפ קדנד :!ץפרפו לקת אנמ אנמ םישר יד
 27 לקת ! המלשהו ךחוכלמ אהלא הנמ אנמ אתלמ
 28 תסירפ סרפ : ריפה תחכתשהו אינזאמב אתליקת
 20 רצאשלב רמא ןידאב :סרפו ידמל תביהיו ךתוכלמ
 יכע אבהד יד אכנומהו אנוגרא 'ראינדל ושבלהו
 תותלת טילש תצוהל יד יהולע וזרכהו קדראוצ
 4ס אכלמ רצאשלב ליטק אילילב קרב |! תותוכלמב
 : אידשכ

 ץג 18 5010

 הירוצ 245 -- ךראוצ קזנתס 128 -- הרוצ 24. וזירכהו 1, 2, 4

1% 4% 100 ,99 ,94 ,3( ,92 ,80 ,82 ,80 ,30 ,17 ,4 

16 ,211 ,224 ,207 ,188 ,172,176 ,158,166,170 :150,155 

 252. 2%13 קחותס 141. | אוהל --יוהל 170,180 ; קוותוס 249 --
 הוהל קזומס זק | אתלת -- אתלת לכב 47. | תוכלמב .
 40. אילילבהב 4 היב 2, 4, 80, 89, 92, 93, 99 %

 170,172: 179, 227,240, 251:270. | אילילב , 4 -- איללב 6
 226,250,266. - לטק 100,128, 155, 224. | רצשאלב < 8
 150 260 ; תטתס 2 9+4- א ;. 4, 4- יאדשכ < 7

 80,170,2%9 --הארשכ 118,147, 235: 249, 271 4, 659 'ק ; קנווס
 172 -- 'אידשכ

 1. 1הס1ק16 206 03006 4 טס. 2; 270.655,656,657:664. | האידמ
 235, 239 -- האדמ 80, 93, 147, 166. 245, 249: 271 4, 6590 --

 הידמ 266. | ליבק 17.92, 93, 118,119: 245: 2532 4.
 ןינש ןיתש < 259. = .ןתרתו 9, 166, 259 -- ] , -

 2. םכרק -- אכלמ שכדק 2. | .םבקהו 17, 30, 82, 92; 4%
 190,172,173,180, 227, 235, 245,240. לע 2. | אינפררשחאל

 -- ש .117.  םםירשעו 259.  *ד 235. ןוהל 724

 3. אליעו 4:99: 153, 170,245: 249-- הלעו 2,101,235. אתלת
 2נ 2: 4: 17: 30: 31: 80, 80, 02; 91: 0, 101, 117,189. 4

,102 ,188 ,178 ,176 ,172 ,166,170 :155 ,150 ,144 

 250, 252, 254, 2593: קנס 158, קב. | לאינד -- אתוכלמ לכב ןוהל
 לאינד 49. ןהנמ 92 -- ןוחנימ 17. | יד 27,118. | ןוהל 1%--
 ןווהל 2,17,270. | ינפררשחא 118. | ןלא 176, 260, 266, 270 --
 ןיליא 1. 2, 03, 117, 150, 224 - ]ל'א 80,110; 240, 2א- | ןיבה*

 -- ןיכהי 80. | אל -- הל 207. | אוהל -- יוהל 117,166. 245,
 259 -- הוהל 170,201 -- הוה 153. קנ 2

,245 ,240 :215 ,226 ,22% ,176,188 ,151,170 ,117,118 ,99 
 252; 252: 2%: ץצומס 1

 4. לאינד -- לאינד אמעט ןוהל ןיכהי 80 -- לאינדל זק. | אנד 2
 17: 80: 92, 99: 166, 192: 235: 239 245: 249 -- , 117. | אוה

7% ,207 ,171 ,168 ,166 ,158 ,144 :11 ,100 :94 93 :607 :17:47 

 292, 284, 286, 60. חצנתמ -- אצנתוכ 2 איכרפ -- איכרצ

 170. לכ 1%-- לכ אתוכלמ לע ןוהל יב 17 --לבק 4. | ליבק
 207 : קמעוס 82. | הריתי 47, 4 היב 2, 17, 80, 89; 92, 39

 110, 170, 226, 245, 249: 253, 206 ; !ס:6 99. תישע -- תישע הוה

 117.  התמקהל 176, 224 -- היתומקהל 2, 17, 40, 80
 99,1סזו,118,170,178, 240, 249,259: קתומס 139 -- היתמקהל

 24% -- היתומקהל מיקהל 92. | לכ 1:
 5. ווח -- ןוה ז50, 224. | ן"עב 170 -- ןיעאב 270 -- * \ 80 -

 ןעכ הלע 1%-- אליע 80, 03, 170, 227, 240, 249 -- הליע
 201, קונתס 82 -- אלע 94,117, 118, 17%, 176, 224, 250, 4

 החכשהל 1*-- אחכשהל 2, 92, 93, 99, 117, 6 192: 24%9ע

 240; 252,259 -- ה 1% (טק.140 119 -- החבשאל 100. | התוכלמ
 139. | לכו --ו . 180, 224. | הלע 2%--אליע 2.0, 9
 249 -- הליע 119,170, 201 : קצוגוס 82 - אלע 3, 100, 7!1, 59

 176,250. | התיחשו 1*-- אתיחשו 2, 17, 89, 92, 93:99, 7

 118,170: 172,175, 176, 158, 245,249, 253,270 ; קזותס 2--',
 224,264. | החכשהל 2"-- אחכשהל )2,

 158, 166, 176, 180, 201, 210, 24%, 249, 2 266, 659 'ה ריתי =

 אתנאו 4 -- תאו 117. | ךנברברו , 7: 80, 89, 92 93
2249 ,201 ,102 ,180 ,176 2 147,159 ,128,145 ,117,118 

 235: 245: 252; 253: 0% 264, 266, 271 4, 659 "ריתי. ךתלגשו

 222 ךתניחלו 4 ןיתש - ] . 4 -- ןיתש 7.
 ןוהב ,\ 240. | איהלאלו 89 ---יהלאלול 4 -- קומט אהלאל 4.
 אפסכו אבהד ₪ 117.  אבהד 1 -- הבהדו 144.  אשחנו 4--א ,
 17. | אלזרפו 228.  אעאו 166. | אליד 24% -- לד 180. אל

 -- הל 80. | ןיזח -- תיזח 207 -- ןיאח 249- - אתחבש
 170, 172 -- חבש 6. הידיב 2, 4, 17, 10, 80, 82, 89, 92

4 ,250 ,249 ,245 ,22% ,178 ,172 ,170 :150 :144 1399 .9,119 
 259,270. | ךתחרוא 245. היל 2; 4, 17: 40, 80, 82, 89, 2

 99, 101, 2 228, 24%, 240: 253: 0. אתרדה 3.

 24. יהמדק 1, 80, 82, 240 --והומדק 101. | חילש --י
 210,226. אדי יד -- אדיד 240. | יד-- ןמ 166. | אדי-- הדי

 93,224. - הבתכו 210, תטחס 188 -- אב (טק.235 47. | אנד
,251 252 :249 245 2359 ,224 ,201 ,192 ,153 :99 :93 92 .80 = 

 םכשר 155,252 -- םכי טק."
 2%. םבישר - - הנדו , 240. | אנדו 2, 47, 80, 80, 00,102, 201,

 221, 235: 245: 249: 253: 259; 206 -- אנאו 147 -- אדו 2.
 םכישר יד -- םבישרד 9- םכישר 10ק.286. 215 -- 2.
 אנמ :%-- הנמ 2,931,293 קתמעמס 100,224 םטמס 158 -- א
 126 99,128,141. - אנמ 27-- הנמ 2,903, 201, 239 ; קנס

 ליקת 80,119, 157; 170, 178, 224:

 20. אנד 2, 80, 80,92, 99, 201, 210, 215: 245, 240: 252, 3.
 אתלמ , 245 -- האתלימ ג -- אתלימ 253. | אנמ הנמ <

 168,176. -אנמ -- הנמ 158, 180 -- אנמהנמ 1%0. | הנמ , 99--
 אנמ 17, 90, 93, 166, 170, 172, 198, 207, 224, 226, 227

 240, 24%, 249: 250, 257. | אהליא 17 -- הלא 89. | אתוכלמ ג,
 224,24ף. - אמלשהו 2.

 27. ליקת 30,228. | אתלקת 2, 80, 82.0, 22
59 ;239 ,23% ,231 ,220 ,210,224 ,201 ,178,180 ,169,170,176 

 2%0, 2%2, 270, 28ֶד, 280, 1001, 659 -- תליקת 49,158, 166, 7

 249, 253; 260, 264 -- 1[ רלקת 1, 47, 67, 92, 52
 240, 242, 2%, 266 -- %תליקת ף4 -- התליקת 150 -- התלקת 1.
 אניזאמב < 207 -- אי'נזמב 166. | תחבתשהו 245 -- אתחכשהו 240

 -- תחכשהו רסח 117. 2%3,200

 28. סירפ 2, 4, 30, 170, 240 -- תסרפ 72.

 152 ופ0ס - -תת גס. ג 4

 20. ןידאב -- ד , 1. | רצאשטלב 180 -- א , 4, 176 249, 2
 -- רצאשלכ 4. ושיבלהו 2, 3, 4, 17, 10, 80, 2 80. 93, 2

 101, 119, 111,ז60,158,160,170,

 226, 230, 240, 245, 20, 252, 200, 270, 281, 284, 286 ; קזוחס

 100, ,0- אנווגרא 17, 93 -- אנ \ אכינמהו 17,

 80.93,99,101,118,158,176,180,20ו, 224,226,2310

 252, 250: 659 'ק : זו חס 4 -- אכונמהו 2, 790

 139,150, 170, 172, 188, 210, 227, 253, 288 1, 69 -- אכנימהו

 . 165,168, 22% -- אבינומהו 231 -- נו [טק.ע45 82,128 -- הכנומהו

 2606. | הבהד 80: 50,93:2%2. | היראוצ 2,117, 10, 80, 80:92

 99, 150, 170, 178, 224, 249, 260, 264, 270 ; קנווס 1ג, 141 --

, 

 תבהיו
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 שכישר יד עדי 'לכ לאינדו + ארפאו אבתכ ששר 11
 דגנ התילעב הל ןחיתפ ןיוכו התיבל לע אבתכ
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 חתנשו יהומדק לענה אל ןוחדו תוט תבו הלכיהל

 זכוקי קצר פרפשב תצכלמ ןידאב | : יהולע זרדנ 0
 ! לדזא אתוירא יד אבגל קדלהבתהבו תצהגנב

 קרגע קעז ביצע 'רקב "ראינהל .אבגל הרברקמכו ג
 ךהלא איח אהלא דבע לאינד לאינדל רמאו אכלמ

 ןמ ךתובוישל .לכיה .ארידתב דל חלפי החנא יה
 אכלמ לרלמ תצכלמ םכע ראיגד ןידא ! אתוירא 2
 אתוירא םפ רגסו הכאלמ חלש יהלא :ייח ןימלעל 3

 זרחכתשה וכז יהומדק יד ילבק לכ ינולבח אלו
 ןידאב ! תדבע אל הלובח אכלמ ךימדק ףאו יל 4

 הקסנהל רמא לאינדלו יהולע באט איגש אכלמ
 חכתשה אל לבח לכו אבג ןמ לאינד קסהו אבג ןמ

 אירבג ויתיהו אכלמ רמאו : ההלאב ןמיה יד הב 5

 .1 0520 כ א

 ךילע זכש אל דוהי יד אתולג ינב ןמ יד לאינד יד
 התלת ןינמזו תמשר יד ארסא לעו שעט אכלמ
 ז < עמש אתלמ ידכ אכלמ ןידא : התועב אעב אמויב
 התובזישל לב שש לאינד לעו יהולע שאב איגש
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 עד אכלמל ןירמאו אכלמ לע ושגרה ךלא אירבג
 יד םכיקו רפא לכ יד סרפו ידמל זרד יד אכלמ
 17 רמא אכלמ ןידאב | : הינשהל אל כיקהי אכלמ
 אכלמ הנע אתוירא יד אבגל ומרו לאינדל ויתיהו
 ארידתב הל חלפ התנא יד ךהלא לאינדל רמאו
 18 שפ לע תמשו הדח ןבא תיתיהו + ךנבזישי אוה
 יהונברבר תקזעבו התקזעב אכלמ קדמתחו אבג
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 21. היכאלמ 2, 85 2 93: 99 ָ,,1,,,%

 235: 245, 249: 252, 61 : (07:6 םכופ 2, 10, 80, 80, 3 =

 99, 150, 166, 172,176, 235: 239: 245, 240, 252, 259 ; קזותוס

"76 

 ' 245. | תקועבו -- ת ,6-

 -= ?) . 11 ןינמיזו 20 7. ל 27 אתלת 12% 42 17, 3

2 170 ,166 ,158 5 .101 ,99 ,93 ,92 ,89 ,80 
4 ,200 ,0 ,252 ,245,240 ,240 ,210 ,188,192 ,176,178 
 266, 271, 293 ; קונתוס 144. | אימויב 1 -- הימויב 249.  העב 7%

 75 166, 168, 172, 17%, 180, 224, 24%, 2ף0: תטמס
 168 --'עב 99. היתועב 2, 4,17, 10 2. 2

 170,172, 7% 226, 23%, 249 -- אתועב 24

 גף. ידב 150.  אתלימ 17,943, 224 -- תלימ 245. .עמש 7.
 אונס 80 -- א , 249. | לב -- לכ 80. | ה תובשל 7%
9 ,245 ,242 ,215 ,227 ,226 ,180 ,175 ,166 ,150,155 ,118,128 
 266, 271, 283, 288 1 -- היתובזישל 17, 47, 94, 102, 153: 176. 72
 240, 249, 252 קותוס בפ -- היתובושל 2, 30, 80, 80, 92, 99
 168, 170,172,253 3: תומס 1ז9. | השמש 204. הוה , 180 -
 אוה 31 2 176,188; 192, 224, 231 -- תוה 118 --וה 1.

 היתולצהל 2, 4, 17, 30, 50, 89, 93: 94: 99: 170; 172: 235: 239; 240
 249 -- היתובזשל 92, 251-

 = 16. ןידא 4. | אירבוג 3,170, 240 -- אירבג אכלמ 14% -- תש
 גיברפ 176. | ךליא 80 -- ךילא 178. | ושיגרה 2, 17, 30, 80, 2
 7 7 פ,1ו7,וו, 166,170, 172, 4

 240, 245, 252, 253, 259; 260, 264, 266 ; קזוזוס 0 ןירמאו
 אכלמל , 207. .ןירמאו -ו 10166 * 2 --' 006 | 47.  עד--אד
 גל. | רד 06 תה 158.  םכייקו 80, 93, 170, 235: 245, 9

 יד 3%-- אידא 1. םביקהי . 253 -- םכקהי 80, 93, 99, 18,
14 250 ,252 ,240 ,23% ,224 ,210 ,170,172,171,176,180 ,100 

 294, 288 1 --יד םכקהי 17. | אל , 180 -- אל יד
 179. - אינשהל 1, 2, 17, 40, 80, 89.92, 0
2509 ,251 ;252 ,250 :24% ,240 ,215 ,224 ,207 ,201 ,180 ,170,172 

 260,264 קנווס 4, 173 -- אנשהל 0,
 17. ויתהו 117,245.  לאינדל ג? 25 80. | וימרו 180, 0-
 אבוגל 82, 80, 93: 99, 119, 176; 224, 24%, 252, 251 -- אביגל 4
 יד 1%--יד אד 47. | ךיהלא 30,155, 170,224 10106 11 -- אהלא

 4, קזותס 252. | התנא -- ה , 2, 17, 80, 82, 923
 141,158,170,180, 201, 210,224, 245, 250, 652: 659'ה ריתי.

 היל 2,17, 80,82, )2, 93, 90, 118, 139. 144, 158,170,102, 9

 252, 253,270 : ץזותס 173 ג סח 128 -- היב קננגס 7.

 ארידתב , 180 -- ארירתיב 80 -- ארידיתב 14% -- הרידתב 0.
 ךנבזשי 82, ָ,,,,ָ, + +,
 201, 20ְד, 210, 271, 659 --- ךניבוישי 249, 20, 251, 266 --ךניבזשי

 זו 4, 80, 80. 92, 93: 94+ 166, 170, 176, 224, 215,

 245, 252, 253, 260, 264 !סוז6 119 -- ךנביושי

 18. ז-ריתהו 2, 40, 82, 80, 9399, + 0

 166, 176, 245: 245: 366 -- תייתיהו 47 -- תיתיאו 180 -- יתיהו 1

 -- ראאיהו 2. אדה ז, 2, 4,17, 80, 80, 92,093, 99, 7
2 ,260 ,240 ,24% .224 ,188 ,180 ,176 2 119,130,150 

 2%3: 2ף9, 200, 204, 200,271 -- ה [טק.2ג 82,128,139. תמושו

 כ ג א. 3 632.2, 4 36 ההסמ 622.7 11525 410 5; 68 0. 4

 ןא ז%  :ותשקב שקבמ םכויב השלש םכימעפו תקקח רשא רפאה לעו הבשחמ ךלמה ךילע םכש אל הדוהימ רשא הלוגה ינכמ רשא לאינד יב

 וררועתנ הלאה שכישנאה זא 16 :  וליצהל התפתמ היה שמשה אובמ לעו וליצהל בל םכש לאינד לעו וילע ערה דאמ עמש רבדה רשאכ ךלמה

 לאינד תא ואיבהו רמא ךלמה זא 17 |: תונשל ןיא םכיקי ךלמה רשא קוחו רפא לכ רשא סרפו ידמל תד יכ ךלמה עד ךלמה לא ורמאיו ךלמה לע

 רובה יפ לע המשוהו תהא ןבא האבוהו 18 :ךליצי אוה דימת וילע דבע התא רשא ךיהלא לאינד לא רמאיו ךלמה ןעיו תויראה רובל והכילשהו

 ותנשו וינפל ואיבה אל זרוחמשו םכוצב ןלו ולכיהל ךלמה ךלה זא 19 + לאינדב ןוצר הנשת אל רשא וירש תרעבטבו ותעבטב ךלמה המתחו

 ךלמה ןעיו קעז בצע לוקב לאינדל רובל וברקבו 21 : ךלה תרויראה רוב לא הלהבבו ןוזפחבו הגנב םכק הרהמב ךלמה זא | 20 = : וילע הרדנ

 ₪בלועל ךלמה רבד ךלמה םכע לאינד זא 22 + תויראה ןמ ךליצהל לוכיה דימת וילא דבוע התא רשא ךיהלא םבייח שכיהלא דבע לאינדל רמאיו

 : יתישע אל האטח רבד ךלמה ךינפל םכגו יל ראצמנ הקדצ וינפל רשא ןעי ינותיחשה אלו רויראה יפ רגסיו וכאלמ חלש יהלא ג = + היחי

 רמאו 25  :ןיהלאב ןימאה יכ וב אצמנ אל םכומ לכו רובה ןמ לאינד הלעהו ראבה ןמ ותולעהל רמא לאינד לעו וילע בטוה דאמ ךלמה זא 4



 60 ג ל. 1 3

 הזח שכלח לאינד לבב ךלמ רצשאלבל הדח תנשב 1
 שאר בתכ אמלח ןידאב הבכשמ לע השאר יוזחו

 יווחב תיוה הזח רמאו לאינד הנע :רמא ןילמ 2
 תצמיל ןחיגמ אימש יחור עברא וראו איליל שע
 ןינש אמי ןמ ןקלס ןברבר ןויח עבראו + אובר

 הל רשנ יד ןיפגו היראכ אתימדק : אד ןמ אד 4
 אערא ןט תליטנו היפג וטירמ יד דע תיוה הזח
 ! קרל ביהי שנא בבלו תמיקה שנאכ ןילגר לעו

 דח רטשלו בדל קדימד הנינת ירחא קדויח וראו 5
 ןירמא ןכו הינש ןיב המפב ןיעלע תלתו זרמיקה

 קרזח קדנד רתאב : איגש רשב ילכא ימוק הל 6

3 

 גה 1 פ ג א

 ומר אתוירא בגלו לאינד יד 'הוצרק ולכא יד ךלא
 יד דע אבג תיעראל וטמ אלו ןוהישנו ןוהינב ןונא
 26 ןידאב + וקדה ןוהימרג לכו אתוירא ןוהב וטלש

 יד אינשלו איטא איממע לכל בחכ אכלמ שוירד
 27 זשכיש ימדק ןמ : אגשי ןוכמלש אערא לכב ןיראד

 ןילחדו ןיעאז ןוהל יתוכלמ ןטלש לכב יד שכעט
 זכיקו איח אהלא אוה יד לאינד יד ההלא דק ןמ
 דע קרנטלשו ילבחתת אל יד קרתוכלמו ןימלעל
 58 אימשב ןיהמתו ןיתא דבעו לצמו בזישמ : אפוס
 20 לאינדו : אתוירא די ןמ לאינדל ביזש יד אעראבו
 ! איפרפ שרוכ תוכלמבו שוירד תוכלמב חלצה הנד

 צץ ב הז תם מ סי 10 א 4.

 היהלא 2, 6 80, 91: 99, 128, 150, 210, 240, 249 -- אהלא 18

 1. אהלא -- הלא 17,117 -- ההלא 7 80, 110, 140, 0

 -- א 27 טק. 145 4. איז 2.4, 50, 04, 166, 180, 224,215, 9
 249, 252, 253, 260 -- תב" 17 -- היח 7. םב"קו 2 17

 93,119, 166, 224, 226, 23,249, 251. - היתוכלמו 6
,245 ,240 ,215 ,207 7 22 .166 93,996 :50 ,80 

 250, 259 -- אתוכלמו 180,252. | יד 4", 118,259. | הינטלשו 2,
 4, 17, 80, 59,93, 99, 170: 245: 249,252, 259. | הפופ %)

.200 
 28. בושמ 101,102, 155 -- ביישמ 2, 17, 119, 150 %
 188, 224,225 ; (סעס6 128 -- ב\שמ 2, 4, 30, 80, 80 92; 2

0 ,230,245 ,211 ,226 ,210 ,180 ,172 ,170 ,117,119,166,168 

 2593 (סח6 82. | ליצמו 2, 17, 30, 80, 02,92,99, 8 16

; 206 (260 ,250 ,253 ,245 ,226 ,210 ,207 ,178 ,175,176 ,168,170 
 קזותס 82,100,141, 171 10706 4 דבעו -- ו , 185 -- רדיבעו

 2:249.251. יד 180. בוש 101,250 -- בש 2 8%
 210, 225% -- בויש 0 47: 2 94, 100, 102, 144,150 5 2

 175,102; 207,231, 239, 2%3, 20: 106 129. | לאינרל - לאפד
 180 -- יהודבעל . די ןמ =- רימ די קזנמס יד 117 -

 אדי 4.47. תרורא 7.
 20. לאינד לאינדו 24%. אנד 2, 80,90,106,252. וכלמב
 תוכלמבו שוירד , 17. = שרוב 0.146 130 -- ו ,\, ,1

 איפרפ -- ' , 80 -- האיסרפ 227 -- האסרפ 4; 99,

 224, 286, 659 כ -- א' טק. 4. ַ:

 1. אדה ז,2,17,80, 80, 02, 03, 09,117, 166, 172, 201, 7,

 224, 211, 249, 250, 252, 253,250. | רצאשלבל ₪ 1, 8%
5 7% 1023 ,101 ,9 ,93 :92 :80 
2% 6+,+,,+ +[+,, ,207 2 1 

 295, 601,692--א קוומס ש 144--א , 4 --רצשא !טק.136. 82--שא
 תק. 146 94,128 -- רצאשבל ז7. אזח 2, 80, 89, 99, 29

 -- הדחה 4. = יוזיחו 249 -- היוזחו 17 -- הוזיחו 80 -- הווחו 6
 2243 קתומס 2. הישאר 27, 80, 59, 99 170, 24%, 249, 22

 קזותוס דג -- הישר 239 -- הישיר 93.23%. | היבכשמ 17, 409

 80, 89:93, 99: 119, 235: 240. 245, 249,252, 2592 | ]דאב -ב

 80,147. | שארו 147, 245 -- שירו 180 -- שרו 80 -- ישאר 0

 -- שיר 239,249,253,2,23%.  ןילמ 0.
 2. לאינד ,, 240 -- אכלמ קננתוס 4 היח 70:,4,80ס --יחה

 168. | "חב 224. | אילל 1,118, 226 -- אליל זסז. וראו --

 ולאו 22%. | היחור 178.24. אימש 226. המיל 1. הבר ₪
.4 ,170 ,102 ,49 

 23. ןויח --י ,\ 2 -- ןוויח 80 -- ןווח 1.
 -- אמנש 2206. | ןמ אד -- |]מאד 1%8. - אד 2"-- אדל 0.

 4. אתמדק 226. | איראכ 92.93,118,153. - ןופנו קענומסס 1:
 רשנ יד -- רשניד 99, 188 -- רשנד 17,92,1%0, 224. | הל 1%--

 היל 253.  הזח -- תזח 224. | וטירמ יד -- וטירמד 17,170
 24%. - וטירמ --' , 207, 266 -- ויטמ 180 -- וט טק." 4

 הפג 2, 10,80, 80, )2,סנ,9,118,128,159, 170, 176,178,

 226, 228, 235, 245, 251, 271 4, 284, 659 " ריתי -- איפג 4,17 -

 ןינש אמי ןמ , 80. = ןינש

 82, (ס6 129. | אתוירא 80. | אל -- אל וכז :66. ינלבה 4
 170, 240, 266 -- ינולביח 150. | לכ 55 2. יד לבק , 11. יד
 +סתש ןד :18.  יהמדק 82,170 --', 47.  תחבתשה קתותס 5

 .-- חבתשה 192 -- תחכשה 30, 2%9 -- תחבתשא 252. | יל --יּ

 ף3-  ךמדק 2: 3: 4. 17: 47: 49: 80, 82, 80, 01. 99,128, 139,112
,210 ,180,192 ,176 ,172,173 ,170 ,166 ,00,158 ,145,147 

 226, 227: 215: 245, 261, 22, 251, 200, 264, 281, 659 " ריתי.

 הלבח 17; 253: 2%4, 260, 264, 271, 28 -- אלובח 9
0 ,21% ,201 ,102 ,180,188 ,170,172,176 ,145,158 ,144 

 אלבה 117,139. 224, 230, 24% -- !016 אילובח 49 -- אליבדח
 אל -- אלו 4 ו 1,128,1%3,170

 24. ןידאב -- ד אינש -- איגס 0. | ביאס ףס, 178: 6
 128- באט במ 7. " אקסנחל 80.92,93,99,118,150,172, 20

 24%, 249, 290, 253 -- הקפנהל 228 -- אקסהל 2. אבג 1*--אבוג |
 93.99, 141,166, 259 -- אובנ 24%. - אבג ןמ לאינד קסהו , 4

 119,158,176,207 -- הו ת.]ות. 2%. | קסוהו 10, 93,172

 249 -- קפהו לכו 92. = לאינד , 147 -- לאינדל 17,150. | אבג 2*
 -- אבוג 93, 11 -- אאבנ 128 אל .17.176.  תחכתשה

 166. | היב 17, 80, 82,902, 90 4 6 170. 172, 207, 249, 252 :

 קמתס 173. | ןמיה --י ,\ 80 -- ןמיהמ 17 -- ןימיה 118, 170 2

 2%9 : קזומס 128 -- ן'מה 80, 03, 158, 170, 240 - היהלאב

3 250,252 /240 ,245 ,240 ,93,99,118,141,170,172 ,80 4 . 

 200, 264; קזומס 110 ; 10'₪ 4.
 2%. ויתהו 80, 224, 24% -- !יתיה 166 -- !תיהו + אירבגל

 93,145: 155,180,108 262; קחמס 04. | ךילא 178. - ולכא יד

 --ולכאד 17. יד ז%80.  יהצרק 240, 252 -- הוצרוק 2
 24% -- 'הונרק 80. = לאינד יד -- לאינדד 160. | לאינד -- לאינדיד
 " 28- בוגלו 2, 10 31: 47: 49: 67, 80, 82, 80, 92, 93: 99, 2

 ז01,ך02, זז7,118,זנס,141,150) 176, 178,192, 207, 210

 242, 215, 249: 260, 262, 2%0, 260, 270, 271 .. ןוהינב ןונא
 ןוהישנו , 2- = ןוניא 1, 4, 17: 67: 89, 92: 94: 99, ,%

 173,188, 207, 224,226, 240, 245, 240 250 ; קזזתס

 ןוהינבו ןוהישנ < 03,188. | ןוהישנ 118,120, 260, 264. | תיעראל
 -- אעראל 180. - אבוג ,;,,, 76

 דע ,240.  וטלש יד -- וטילשיד 80 -- םילשד 17. = וטילש 1:
6 ,172 ,170 ,168 ,166 ,150 11 ,118 ,9 ,92 ,80 ,82 ,67 ,30 4 

 180, 108, 224, 240, 24%, 249, 252, 253, 200, 264, 266 קזומס
 128 ; (ס6 1:39. | ןוהמרג 240. - וק'דה 2, 3, 4, 17: 10, 80, 1%

76 ,,,, ,101,102,118,110 ,90 :93 .80 

.200 2942 ,260 ,251 :252 ,240 ,24% :230 ,215% ,221 ,210 ,180 ,178 | 

 26. בתכ , 173. - אימוא 2,17, 90, 170, 176 -- א'ממוא
 אינשילו 2: 35; 7 89: 92: 93: 99: 1590: 172; 173, 175: 180,

 253: קונתס 4 ןיריאד 99, 173, 180, 226, 227, 2%2, 270 -

 ןירייד 659'ק. | ןכמלש 207. הנשי 168,173, 175 -- אגסי
| .2 10166 : 245 ,3( :02 ,80 

 27. ןמ 1"--ןמו 102. | ביש --', 101,188, 207, 266 | םביעט

 91, 226, 240, 24%. | 'תןבלמ 17ס -- ותוכלמ 7. ןווהל 93

 2%2.  ןיעאז -- ז \ 17 -- א .\ 80, 0; 166, 180, 2% -- ]אז

 170, 226, 270 --ןיעז 4, 150, 271 4 -ןיאעז ₪ 176 --ןיעיז 659 'ק.

 כ גא. ג 6גק. 2, 4 40 תה. סגע. ך 11םגת ז0 5; 6א 000.

 רשא דע רובה תיתחתל ועיגה אלו םבהישנו םכהינבו שכה םכתוא וכילשה תויראה רובלו לאינדב ליכר וכלה רשא םכהה םכישנאה ואיביו ךלמה

 : הברי שככמלש ץראה לכב םבירג רשא תונושלו םכימוא םבימעה לכל בתב ךלמה שוירד וא 26 : וקחש םכהיתמצע לכו תויראה םכהב וטלש

 אל רשא ותוכלמו םכימלועל דמועו םכיחלא אוה יכ לאינד יהלא ינפלמ םביאריו םבידרח ויהי יתובלמ רלשממ לכב רשא לוק וריבעי ינפלמו 7

 הז לאינדו 29 + תויראה דימ לאינד תא ליצה רשא ץראבו םבימשב םכיתפמו תותוא השועו ליצמו טילפמ 28 :  תירחא דע ותלשממו תחשת

 : יפרפה שרוכ ז-רוכלמבו שוירד תוכלמב חילצה

 רמאיו לאינד ןעו 2 :  רמא םבירבד שאר בתכ םכולחה וא ובכשמ לע ושאר .תוארמו האר םכולח לאינד לבב ךלמ רצשלבל תחא תנשב ?, 1

 ןמ תראז תונושמ םביה ןמ תרולוע תולודג תויח עבראו 3 : לודגה םכיה לא תומחלנ םכימשה תוחור ע ;ברא הנהו הלילה תוארמב יתייה האר
 : הל ןתנ םבדא בלו תמקוה שונאכ םכילגר לעו ץראה ןמ תאשנו היפנכ וטרמנ רשא דע יתייה האור הל רשנ יפנכו היראכ הנושארה 4 +: תאז

 הוה םכוקמב 6 :בר רשב ילכא ימוק הל םכירמוא ןכו הינשב היפב תרועלצ שלשו תמקוה רחא תצקלו בודל המוד הינש תרחא היח הנהו
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 גב

 אינרק ןמ תלתו ןוהיניב תקלס הריעז ירחא ןרק
 יניעכ ןיניע ולאו קדימדק ןמ ורקעתא פותימדק
 תיוה הזח :!ןברבר ללממ םכפו אד אנרקב אשנא
 גלתכ השובל בתי ןימו' קיתעו וימר ןוסרכ יד דע

 יד ןיביבש קריסרכ אקנ רמעכ השאר רעשו רוח

 ןמ קפנו דגנ רונ יד רהנ : קלד רונ יהולגלג רונ 10
 יהומדק ןובר וברו הנושמשי םכיפלא ףלא יהומדק

 תם 6 יז

 128. | אקפר 2, 47,89, 91,176, 224: קזנתס 172 --הססד קוס
 17. אינשמ 2: 3, 47, 80, 82, 80, 92, 93. 99 , 

,21% ;231 ,224 ,171,176,1789 ,172 ,168,170 

 240, 245, 249, 250, 252, 251, 260, 264, 266, 270 -- ה טק.

 141. | לכ ןמ--לכמ 89,93,168,170,178,180, 224: תטמס 1.
 אתוח 80,235,239.  המדק 2,17, 10, 809 ,7%6

 172,180, 210, 224, 215, 24%, 659 '* ריתי -- ה , 101,118 ---

 האמדק 47, 9-

 8. לכתקמ 80,166, 249, 250. | תיוה --* ,176. | הינרקכב
 ולאו -- וראו 17,101,117,180, 24%. | אריעז 2, 4,17, 47, 0, 0

7%,,, ,155 .92:93:99,117,118,110,150 

 180,192, 201, 210, 224, 240, 245,240, 250,251, 252,253 ; קוו מס
 188. | תרקילס 252 -- אקלס 117. | ןוהינב 80 -- ןוהניב 41 -=
 ןהניב 240 -- ןיהיניב 201, 224, 2 -- ב 209 2 259 219

 279, 280, 284, 286, 288, 659 'ו ריתי. | תרלתו -- תרלתל 7.
 אתימדק -- ת \ 253. | ורקעתיא 2, 17, 0, 7

 252, 260, 264, 271 4, 27ֶד, 281, 284, 286 ; נו וס 82 -- רקעתיא

 147 --הרקעתא 9 176, 226,659 'ק : קנותגס 128, 1 -- ארקאתא

 4, 224 -- ןרקעתא 259 -- ת 10ק.18. 144. | המדק 6
 93, 99, 100, 128, 12, 166, 210, 224, 20 659'ק -- ה , 141 -

 ורקעתיא אהמדק 24%.  ץנע 252.  ןינייעכ 3 --  ןיניעכ קזותוס
 188 -- יניעב 166, 245 ; 106 4 אשניא 92, 201, 207,

 245: 249, 252, 53. אינרקב 145 -- הנרקב 178. | םבופו 2
 99: 119: 176,231: 235: 245: 249,252 --- ה)פו קזנתס 4.

 לילממ 6. :

 9. היוח 226--''ח 47,150. | תיוה--' 178. = דע קזנומס ידע .

 ןווסרוכ 17: 93, 245 -- ןווסרכ 4,153: 252; ומס 128 -- ןוסרוכ

 15%. וימר -- וינר 80. | קתעו 24%.  ןמו 41. ביתי 2, 7

+ 0,,,, ,101 ,100 99 ,92 :02 80 ,82 ,80 ,20 

 ז 55, 168, 170,172, 1750, 176, 188, 192, 108, 20, 7, 0 2249

264 ,260 ,25 ,252 ,250 :240 :245 :240 :219 :235 ,231 ,227 ,225 
 271, 279, 284, 286, 100 '1, 659 ; קתותס 141. | הישובצל 7
9 ,235:.240 119 ,( ,2( :92 ,80 ,80 ,20 

 249 : 06 128--ה ,101.  גלתב 166 ריח 0
 150, 166, 226; 245, 249 --- רוח 252; קצנתס 1. הישיר 179

 153, 224: 245, 249 -- הישאר 4, 80, 50, 92, 93.99. 2
 215,252. רמעב קתומס 24%.  איקנ 80 --הוקנ 93 --יקנ 9
 235: 245 --הקנ 224,249. | הסרכ 210 --היפסרוכ 5%

 245 -- הייפרכ 224 -- איסרכ קנתוס 144 -- היסרק 252. | ןיבבש
 1: 49: 94,140, 158, 168, 207, 254, 266, 270, 270, 284, 286, 100 'ז'

 -- ןביבש 188. | רונ יד --רוניד 1, 141, 224-- רונד 6
 170, 245. - יהלגלנ 80, 01,117, 172,240, 252, 283 -- יהלינלב

 וס --- יהוליגלג 226, 249 -- 'הולגלגו 1 רונ 2*-- רונ יד

 147. קילד 1:3:4כ 1080, 80:92:91, 99,100,ו01,102,7)
 1ו8,זו 5 166, 170 2 192, 207, 210, 224, 6 279

.\ 271 ,260 ,251 ,262 ,2%0 ,240 ,245 ,240 ,235% ,228 
 0, 10. רונ - - - - יהולגלג

 10. רונ יד --רונד 3, 170, 250 -- רוניד 7

 240. - יננ 4,150, 4. קיפנו 2, 17: 93: 155, 240, 2.

 יהומדק 1% 6% 2"-- ) ;\ 91, 170 0. ףלאא 8. ;םיפלא --

 ןיפלא 2,17,59.99.145.176 5, ָָ,,74

 651: 659 'ק ; קזומגס 128,150, 158,172, 201, 245 : (סזז6 74.

 הנשזנשי 2, 20, 67, ,,, 4 8%

 210, 211, 284: 289, 266 -- הינושמשי 17, 80, 3, 99, זז 70

 178, 226, 24%, 240, 262 -- הינשמשי 2, 92, 192, 224, 4

 ובירו 224 -- אוברו 4,92, 228 -- אובירו 24% -- אברו 4

 ןובר , 240 -- ןויביר 224 -- ןוביר 92 -- ןוובר 30, 228, 250 1,
 2%2: קמתמס 17 -- ןבביר 93 -- ןאובר 99,168 -- ןברבר 118 --

 ןבבר 166,4,80,101,119,14%, 226, 227, 300, 6%9'ק; קזומס זג0

 .7ך 152 2165 ג 6א 000. 4.

 1 5% כ א א 1.
 ףוע יד עברא ןיפג הלו רמנכ ירחא וראו זריוה
 ביה' ןטלשו אתויחל ןישאר קדעבראו זריבג לע
 ? וראו איליל יוזחב תיוה הזח הנד רתאב : דל
 ןינשו הריתי אפיקתו ינתמאו הליחד איעיבר .הויח
 הילגרב אראשו הקדמו הלכא ןברבר הל לזרפ יד
 ;רימדק יד אתויח לכ ןמ קדינשמ איהו קדספר
 8 ולאו אינרקב תיוה לכתשמ + קדל רשע ןינרקו

 7 ג 1 ₪ 2

 אהפג 240 -- אפנ 166,180,188. | תלטנו 207 -- ת 5
 שניאכ 93, 175, 245, 249, 252 -- שנאב 1,260. | רמקה 4

 1ז7,252,68%9--תוסו,ז18- שנא 166, 240, 249, 2
 תויח 1:80. - בהי 40, 47, 101, זז, 141, 144,150, 155,166. 9

 22%, 226, 235, 251, 260, 264- הל 2"-- היל
 %. הויח -י \ 158, 235 -- הווח 40 -- או 4, 17, 82, 99 9

 118,172, 180, 24%, 250, 252, 253, 264, 271, 283 -- תו'ח 2:
 אנינית 117 -- הנינית 31, 47, 224 -- אננת 70 80, 90, 92

:249 :245 ;240 ,215 ,210 ,201 ,188 ,172 ,170 ,169 ,+ 

 260,252,251.  הימד -- ה ,101 -- אזכד 0 80; 80, 2
:245 ,224 ,201 ,180 2 .11 ,117 99 939 

 2ף0, 252, 251: 259- בודל 2,17, 30, 82,9, 118, 170,176 2
 235, 245: 3 קצנגגס 172 ; 10766 - רטשלו -ו , 3 -- רתסלו

 92, 166, 176, 180, 224: 245, 249, 250 ; תטחס [רמקה 2
22 ,200 4 ,242 ,240 ,192 ,178 ,150 :141 :139 ,94 :93 :49 :47 
 279, 280, 1'288, 1007 --' טק. 82,128. ןיעליע 901 7

 188, 224, 245, 249, 260, 264 --?'עלע 119.  המופבכ
,224 ,180 ,176 ,168 ,166 1029 100 99 933 ,92 

 242, 251 ; קזוותס דג ; 016 141 -- אימופב 252 -- הימופב 4
 211 -- -5  הנש 17, 89, 92, , 166, 180. 2

 226, 228, 250, 284, 69 " ריתי -- היניש 240,245 -- הניש 5
 -- אינש 80. | ןירמא -- | , 166. | הל , 47. | ימוק --י 2

 ילוכא 2,117,176, 180, 224, 228 ; קזותוס 82 -- לוכא 89. | רשב
 אינש -- ארשב 6. א'גס 923: 235: 219-

 6. רתב 1, 80, 82, 80, 101, +2

0 ,245,252 ,242 ,210 ,228,211 ,227 ,226 ,22% ,188,224 

 קחחס רשב :17. | אנד 2,80, 09: 235, 239,240, 24%.  הזח--

 הוח תיזח 1ףס -- תוח 224. | וראו \ 259 -- ר 0:6 ל 1. | ירחא
 -- הויח 190. | הלו -- אלו 80, 240 -- ה [גק.140. 2. | לע ףוע יד

 153. - ףוע ,7- לע א. 145י הבג 9: 802 7 92: 2

 :סו,119,128,160,158, 166, 170,172,176,178, 180, 21042

 226, 245, 2%2, 253, 659 " ריתי -- הפג 47, 207, 215 -- א'בג 9
 - בג עבראו 1%1,2%2,14% -- א/בראו 130, 260 9
 271 -- ןיעבראו 80. = ןישיר 153, 224, 235, 249. =  אתוחל ל
 224, 23% -- התויחל 168 -- אתווחל 201. | ןיטלשו 156---ןטלשו לע
 14% -- אנטלשו 17. | בהי אד,3, 102 +
 155, 172; 173: 198: 210, 249, 253, 260,4. היל 259

 =- בהל 3.
 7. רתב 2,17, 80; 80, 117,118,110,141,168,176,180, 1

 224, 216: 242; 245. - אנד 17, 02:09, 224, 2750 245 -- 1:

 הזח -- תיוח 224, קנס 80. | תיוה --' \ 260, 264, 283. | יוזיחב
 80,128 --י'מלחב 253. - אילל 92,226. | או'ד 2,4,17, 902

 9, 100 102 ,,,% 160, לס, 178, 285,

 249, 2523 קזגותס זֶדָּג -- אתויח 180. | אעיבר 40,110, 284, 6

 -- היעיבר 3:21.92, 91, 100, 101, 102,130, 141, 168,175, 2

 198, 240, 270 -- האעיבר 7, 89 )9, 118, 178, 180, 221, 9

 249, 252, 250: 651: 639 'ק- | אליחד 2,179 47, 48, 80, 82, 82
 9,102, ז17כ 155: 170, 172, 176, 180,102, 208, 210, 235,

 240, 250, 2%3,260,264.  ינתמיאו 1, 2, 47, 40, 67. 850, 9
70 ,102 ,180 ,176 ,150 ,144 ,141 ,100,101,102,117,128,110 

 224, 24%, 240, 20, 2%, 300 '1--ונתמיאו 92. | הפיקתו

 102, 240, 2%0, 260, 264 -- אופיקתו 150. | אריתי 2, 4,17, 30 15
16 2 ,+93,99,100,101,102,117,144 ,59,992 ,82 ,80 ,49 

2 :250 ,249 ,245 :215 ,224 ,207 ,176,188 ,171 ,168,170,172 
 253, 270. | ליזרפ 224 -- אלזרפ 4. | אלכא 01. | אקדמו 9

 93, 100,150, הראשו 17, 49, 80, 2, ), 101, 102
 176, 178, 188, 207: 215, הלגרב 1;

 ף0, 101, 118, 145, 166, 170, 172, 176, 178,180 2 245, 2%

 259, 659 '* ריתי -- אילגרב 173 -- אלגרב 226, 235 --י

 כ ג א. ג 632. 2, 4 40 תת. 63

 יתייה האור הז רחא ל :הל ןתנ תלשממו היחל םכישאר העבראו הבג לע ףועמ עברא םביפנכ הלו רמנכ תרחא הנהו יתייה האור (:הז רחא )

 הנושמ איהו תרפרוד הילגרב רתומהו תקחושו -רלכוא םכילודג הל לורב ינשו דאמ הקוחו המויאו הארונ ריעיבר היח הנהו הלילה תרוארמב

 זרונושארה תונרקח ןמ שלשו םבהינב הלוע הנטק תחא ןרק הנהו תונרקב יתייה ( יניבמ ) ןיבמ 8 :  הל רשע תונרקו הינפל רשא תויחה לכמ

 ושובל בשי םבימיה ןומדקו וכילשה תואסכה רשא דע יתייה האר 9 :  תולודג תרברמ הפו תאוה ןרקב םכדא יניעכ םכיניע הנהו הינפלמ ורקענ

 תבכר יברו והתרשי םכיפלא ףלא וינפלמ אצויו ךשמב שא רהנ 10 :  תקלוד שא וילגלגו שא יביבש ואפכ רחצ רמצכ ושאר רעשו ןבל גלשכ
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 לע תברק : יננלהבי ישאר יוזחו הנדנ וגב לאינד 6
 קדנד לכ לע קרנמ אעבא אביציו אימאק ןמ דח

 תצתויח ןילא = : יננעדוהי תצולמ רשפו יל רמאו זל
 ןמ ןומוקי ןיכלמ העברא עברא ןינא יד אתברבר

 ןונפחיו ןינוילע ישידק אתוכלמ ןולבקיו ! אערא 8
 תיבצ ןידא : אימלע שכלע דעו אמלע דע אתוכלמ 9

 ןוהלכ ןמ הינש תוח יד אתיעיבר אתויח לע אבציל
 שחנ יד הירפסו *רזרפ יד קדינש קדריתי הליחד

 אינרק לעו ! הספר הילגרב אראשו הקדמ הלכא 0

 הימדק ןמ ולפנו תקלס יד ירחאו השארב יד רשע

 15 6 'ע 10 א 4

 3 --ב קמממס 1 158 -- 7.

 93: 252 -- הבדנ קז1תוס 7.

-3 ,249 .176 ,119 ,93:99 :4 
 16. ןמכ ,168. | אימק 118 -- אימדק 180,252. - העבא

;264 ,250 ,245 ,210 ,207 ,188 ,173,180 ,144 ,92,99,117,118 

 תטתס 172 -- אעברא ז7. הינימ 170, 245 -- הנימ 17.

 119, 253 -- הינכ 2, 30, 80,153,172,173,188. 1. אנד

 2: 80: 99.173:224: 235:245:252: קווחס 128.  אילממ 0%
 -- אמלח 252. | ינניעדוהי 3, 176, 192, 259 -- יננועדוהי 24.

 17. ןילא --' \ 30, 80, 227 -- |יליא 2, 47,150 -- ןלא
 235: 245; 249: 251: 266, 271, 281. | אתוח 80,128,166 -- אתויח

 יד 226.  אתרברבר ז7. | ןוניא 80,117, 166,245 -- ['ניא 2

 89:93: 99: 119: 176, 227, 253 -- ןונא 0,02, 150 1

 228, 601 : קעונענגס 158 ; 1066 128 ; םטמס 15%.  עברהא --ע

 אעברא 17, 47,175 -- אתעברא 4: 245.  ןובלמ 23 -- איבלמ
 25 ןומקי 1:00 -- ןמוקי 2

 18. אתוכלמ 1"-- א ,:8ם.1וח. 2 -= את , 58. 115. 4.
 אתוכלמ - - ישידק , 176. | ןישידק 224. | םכינוילע 2. | אמלע -=
 םבלע 93. | םבלע --םבלא 224. | אמלע 180, 224, 240 -- ימלע

 אימלע וע 4.
 19- אבציל \ 252 -= אביציל 9, 150 --- הבציל 192. לע 17.
 אתוח 172, 23%, 2604 אתעיבר 17.93, 99.15, 180 %

 -- איתיעבר 252. | תוה יד == תוהד 245. | תיוה 118 --הוה גז

 153. | הינש 1%-- אינש 2, 3, 80, 80, 92, 99,
0 ,240 ,24% ,240 ,220 ,210 ,188 ,173,180 ,172 ,155 ,150;153 

 252: 253, 259, 260, 204, 270, 271, 270, 283 -- איינש 4.
 ןוהלכ ןמ -- ןוהלובמ ןמ \ 147, 7. ןהלכ 8
 ז 28, 147, 178, 180, 201, 210, 250, 659 '\ ריתי -- ןוהלוכ ה 4 --=

 ןוהלוכ 1, ג -- ןוהליכ 14% -- ןהלוכ 224 -- יהלכ

 אליחד 2. 4, 17, 30, 47, 90, 82, 80, 92, 93+ 94: 99 9
,240 ,24% ,240 ,235 ,224 ,207 ,176 ,175 ,172 :155 ,150,153 

 251: 259: 260, 264, 271,281. | אריתי 2, 3, 4, 10, 31, 80

6 ,,,,, ,117 ,102 ,101 ,99 :94 :93 ,92 
2 ,24,260 ,215 ,21% ,207 ,180,188 ,175,176 ,170,172 ,168 

 253: 259 3 1סת6 141.  הינש 2"--.יש +,++,+76880

 659 יריתי -- האניש 86 -- אינש 117 -- הנשו 224. = הרפטו

65 ,286 ,284 ,264 ,260 ,253 ,210 ,180 ,176 ,145 :128,139 ,99 

 *י ריתי -- הירפוטו 92 -- אירפיטו 86 -- הרפוטו 224, 24%. | אלכא
 200. הקדמו 2.17, 47, 80,101,117,118, 146,168, 17%, 20)

 207, 210, 224, 227, 24%, 250 -- אקדמו 172, 249 -- אקרמ 4

 250--הקדמא 128.  הראשו 4, 49: 80, 89,923 576
 170, 172, 176, 201, 224, 21%, 24%, 252, 250 ; ןו1ותס 130 -- א 2"
 טק,ז40 155. הלגרב 1, 2, 417; 80. 93: 99, ,7)

 172, 180, 224, 215, 24%, 22, 659 * ריתי.

 20. לעו -- דעו 128. = אינרק -- אינרק אילגר 14% -- איינרק 6
 -- הינרק 4 -- ' ,. 1 -- אינרקו ירחאו השארב יד פנג סס.

 יד 101,253.  הישארב 47 -- ישארב 4. = תקילס 240 -- אקלס
 252. | ולפנו --ולפנו ןוהיניב 2 -- הלפנו 1, פס, 180, 224. 227

 271 4, 659 'ק 3 קזנתוס 128, 201 ---ילפנו 17 -- אלפנו 176 ---ןלפנו
 80.  ןמ -- המ 252--'7 166.  המדק 4.89, 5%
 166, 176, 178, 180, 210, 224, 246, 251, 252, 253, 659 'י* ריתי --

 אמדק (סז6 172 -- אימדק 1,80 --יהמדק 170. | אנרקו -- ו ,0

 הינדנ 86 -- האנדנ 158 -- אנדנ

 ישיר 249 -- הישאר 224. | יננולהבי

 .(6 פ 2 א זז

 11 ןידאב תיוה הזח : וחיתפ ןירפסו בחי אניד ןומוקי

 תיוה הזח אללממ אנרק יד אתברבר אילמ לק ןמ
 תדקיל תביהיו המשג דבוהו אתויח תליטק יד דע

 12 קדכראו ןוהנטלש וידעה אתויח ראשו |: תושא
 13 יוזחב תיוה הזח :ןדעו ןמז דע ןוהל תביהי ןייחב

 אוה התא שנא רבכ אימש יננע פכע וראו איליל
 14 קדלו +: יהוברקה יהומדקו הטמ אימוי קיתע דעו

 אינשלו אימא איממע לכו וכלמו רקיו ןטלש בהי
 .קרדעי אל יד שכלע ןטלש קרנטלש ןוחלפי זרל
 1% הנא יחור תירכתא : רבחתת אל יד התוכלמו

 צץ ג

 -- ןוור ןסס -- ןו ₪. 136 89 -- אוביר 24%. | ןומקי זסס -- מוקי
 240. הניד 8, 10ז,117,110,166,168,172,1ל5,108 7

 -- הנד 240 -- אנידו 224. ביתי 2, 3, 17, 30, 80, 82. 899, 3
.166 ,150 ,130 ,11 1180 ,117 ,101 .100 ,99 ,94 

0% ,240 ,24% ,240 ,227 ,226 ,224 ,210 ,207 ,201 ,102 ,188 ,176 

 252: 2%3, 259: 260, 264, 200, 271, 283;  קנתס 14

 ןירפיסו 80, 224,240. | וחתפ 226 --] טק.
 11. היזח 166,226, 228 -- תזח 224 -- 7 47. | תריוח ז"-

 *. 2,3,82,99. | לק קונמס לכ 180. | אלימ ₪ 147 -- אילימ 4,
 246.  איברבר 180. | אינרק 101. - הללממ 1,310, 49, 67, 2
 ף2,99,102,141,168,173,178,192,198, 207,210,211,210, 2

 270, 7ֶ2ְד, 284, 286, ןסס'1, 659. | תליטקיד 158. = תיליטק 150--
 תילטק 93 --' \92. | אתוח 128. | רבוהו 30- .  אמשג 70
 =- המשינ 168 -- הימשנ 240. | תבהיו 94, 155, 158,170,226--

 הביהיו עצותגס 4. ז-רדיקיל 1, 2, 3, 17, 30, 47, 90.
39 ,249 ,245 ,242 ,240 ,226 ,226 ,210 ,188 110,166 ,117,119 

 253: 259: 260, 204, 271,283, 3001! קצונמס 128,139. אשיא 4.

 12. ראשו -- ר קנווס ל 30.  אתויח , 24% --' \ 128. | ואידעה
 4. 4 ןוהנטלש בן וס == ןוהינטלש 2, 99: 173: 227, 9

 242 -- ןוהינטלוש 1%3. | אכראו 2, 4, 17, 47, 80, 82, 899, 2
 ףפ,:ס0ז,118,150,ו70, 176, 188, 507, 224, 252, 253, 2593: ץנותס

 144, תבהי 1 ןדיעו 2: 4, 30, 80, 93: 99 7: 1%

 235, 249, 270 -- |[דע 1:
 13. הוח -- אזח 224. = יויחב 240, 270. | איליל , 147 - אלל
 80, 224 -- אליל גסז -- איליל יד 172 -- אליל םכע ֶדָג- | וראו
 קזותס יראו 246.  דבכ שניא 170 4. אתא 17, 5

-- 250 ,20 249 ,245 .215 ,22% ,224 :176 ,17% ,166 ,101 ,92 ,80 

 יתא 89,92,170. הוה 2, 4. 30, 31, 49, 80, 80 92 29

0% ,239 ,227,235 ,22% ,210 ,108 .171,175,178 ,172 170 ,166 

 249, 252, 250, 264, 270, 280, 283, 659 -- א 10.18 2,128--

 תוה 228. | אמו 99 -- ן'כוי 17, 117, 158, 271 4 ; קזנתגס
 אסמ 17, 10, 50, 80 02, )2, ף), 100. ,,,,,7559

0 ,227 ,220 ,225 ,224 ,201 ,180 ,176 :172,175 ,172 ,166,170 

 235: 219: 240, 245, 249, 250, 252, 253, 259. - יהמדקו 907
 170,224, 240. | יהברקה 80,168, 170, 224,227, 2 200

 יהובירקה 101,166,172,178 3: 06 119 -- הברקתה זו.

 14 הילו 2, 99: 153: 224, 240, 252 ; קזנמס 172. | ביה*

,224 ,188 ,176 ,172 ,168 ,158 ,153 ,118 :93:.99 :31 :17 :4 

 226, 227, 240, 2456, 240, 260, 252 : קנבס 1 ןטלוש 12+

 לכו -- | . 172. = אימא -- ימא 101 -- אימוא
 הל אינשלו -- הכלה ינלשו 14%. = אינשילוו ,5%
 172,175: 210 : קנומס 2: היל 2, 41, 80: 93: 99, 2

 178, 224, 249: 251% קזותס 82. | הינטלוש 145 -- הנטלשו 9
 קחגמס 128 -- הינטלש 1, 2, 4, 47, 80, 90, 92, 95: ,
 210, 224, 21%, 240, 245,240, 262. אל יד 1" 6 2%-- אליד

 אל - - הדעי , 158. | אדעי )4,118,170, 176,108, ,

 250, 253, 270% !076 גז --הדעת 210. | תוכלמו 166 -- היתוכלמו
.4 ,249 ,245 ,240 :215 .172 ,99 :93 ,80 ,82 ,80 ,30 42 :2 

 15. תרירבתא 150 ; (סזו6 158 ; טנ06שע 244 -- תירבתיא 4.

 אנא 1,2,17,8,99,118,150,166,170,176,102, 201,210

 211, 240, 245, 249, 2%2,253, 270. 286 : קזמס 141. | אוגב ₪

 92: 93: 155,168, 188, 102, 108, 201, 207, 210, 227, 240 -- אונב

 םש אא. ג 6גק. 2, 4 26 םה. 032.7 1122 105 ₪ 0

 הגרהנ רשא דע יתייה האר תרבדמ ןרקה רשא םבילודגה םכירבדה לוקמ זא יתייה האר זז : םביחהתפנ םכירפסהו בשי טפשמה ודמעי וינפל

 תוארמב יתייה האור 3 :  תעו דעומ דע םבהל ןתנ םכייח ךרואו םכתלשממ וריפה תויחה ראשו 12 :  שא תפרשל הנתנו הפוג דבאנו היחה
 תכימעה לכו תרוכלמו דובכו הלשממ ןתנ ולו 14 +: והבירקה וינפלו עיגה םבימיה בר דעו היה אב םכדא ןבכ םבימשה יננע םכע הנהו הלילז
 תוארמו הנדנ ךותב לאינד ינא יחור הרצק 1% : תחשת אל רשא ותוכלמו רופי אל רשא םכלוע תלשממ ותלשממ ודבעי וילא תונושלו םכימואו

 תולודגה תויחה הלא ל = :ינועידוי םבירבדה ןורתפו יל רמאיו הז לכ לע ונממ שקבא תמאהו םכידמעה ןמ דחא לע יתשגנ 16  :יינולהבי ישאר

 4 םכימלוע יזנלוע רעו םכלועה דע תרוכלמה ולחניו םכינוילע ישדק רוכלמה וחקיו 8 : ץראה ןמ ומוקי םכיכלמ זרעברא עברא הנה רשא
 רתונהו תקחשו תלכא תשחנמ הנרפצו לורבמ הינש הינש דאמ חארונ םכלוכ ןמ הנושמ היה רשא תיעיברה היחה תתמא לע דומעל יתיצר זא ג
 תולודג תרבדמ הפו הל םכיניעו תאזה ןרקהו השלש תונושארה ןמ הנלפתו התלע תרחאו השארב רשא רשע תונרקה לעו 20 :  תסרוד הילגרב



 ו-7

 ןובהיתיו זרדו ןינמז הינשהל רבסיו אלבי ןינוילע
 בחי צעדו :ןדע גלפו ןינדעו ןדע דע קרדיב 6

 : אפוס דע הדבוהלו הדמשהל ןודעהי קדנטלשו
 לכ תוחת תוכלמ יד אתוברו אנטלשו אתוכלמו 7

 תוכלמ התוכלמ ןינוילע ישידק שכעל תביה' אימש
 הכ דע : ןועמתשיו ןוחלפי הל אינטלש לכו שכלע 8

 יננלהבי ינויער איגש לאינד הנא אתלמ יד אפוס

 ! תררטנ יבלב אתלמו ילע ןונתשי יויזו

 פ 2 א זך 5

 ישידקלו ללמי אילע דצל ןילמו : לרפשהי ןיבלמ %

 06 | 6 ג ל. 1.

 ןברבר ללממ כפו קדל ןיניעו ןכד אנרקו זרלת
 21 ןכד אנרקו תיוה הזח : התרבח ןמ בר קדוזחו
 22 התא יד דע : ןהל הלכיו ןישידק שכע ברק אדבע
 הטמ אנמזו ןינוילע ישידקל בהי אנידו אימוי קיתע
 .21 אתיעיבר אתויח רמא ןכ : ןישידק ונפחה אתוכלמו
 'לכ ןמ תונשת יד קועראב תצוהת איעיבר וכלמ
 : קדנקדתו הנשודתו אערא לכ לכאתו אתוכלמ
 24. ןומקי ןיכלמ קררשע קרתוכלמ הנמ רשע אינרקו
 התלתו אימדק ןמ אנשי אוהו ןהירחא םכוקי ןרחאו

 ל ב תי ₪ עם

225 (% ,227 ,226 ,225 ,224 ,210 ,188 ,178,190 ,176 ,1723:175 

 235: 245% 249: 252; 252, 260, 266,271, 27(, 284, 284, 286 ; קוס

 3:94,141,171 ; (סה6 128 -- ןוהרחא 168, 0. אוהו , 4

 אנשי , 118 -- הנשי 8, 168, 170, 180, 250. 260, 271 --- אינשה*

 240. | אימדק --א , 166--- ןוהימדק 155 -- האמרק 118 -- הימדק

 1 4 אתלתו 2, 3, 4, 17, 30, 80, 82, 8, 02, 9, 2
8% ,5 ,166,170,172,173,175 ,150 ,117,118,119,144 

 192, 201: 235: 240, 245: 249; 250, 252, 253, 259, 270 -- ה ,
 ליפשהי 2, 3; 17; 30,923, 118, 110,170,176, 6% 192,

 224,226, 228, 235, 252, 250, 260, 264, 271, 27, 28, 284 ; קזוותש

 128 ; 06 82 -- לפשהו 80 -- ליפשהו (סתו6 245 -- לי'פשי 1.
 25. ןילימו 4,17, 259 -- םכילמו 80. | אילע --' , 224 -- איליע
 158. 245, 259 --האליע 2,17, 47,151, 170-- האלע 271 4, 659 כ

 -- אליע 4, 80, 287 -- האיליע קזננגס 1. לילמי 2,

 םכינוילע 4, 80. = אלבי , 154, 178 -- הלבי 145, 180, 224, 248 -
 אלבי 201 -- הלכי 89, 150. | רבסיו -- רכסיו קענעתס 80, 71060ע

 40. - אינשהל 4, 17: 30, 47, 80, 89.
20 ,23% ,224 ,201 ,170,172,173,176,180 ,168 ,158,166 

 245, 249, 252, 253 -- הינשהלו 145. | ןינמז 4. = תדו--אדו 4.
 ןובהתיו 1,170, 178, 21% -- ה ,\ 207 -- ותבהיתיו זסז -- ןובהותיו

 1 הידיב 2: 4, 17: 30, 80, 82, 80 92; 92, ), 150, 24

 178, 210, 224, 22%, 240, 245, 240, 252, 253, 260, 264; זו וס 4

 ןדע 1%-- ןריע 4, 80, 119, 249, 252, 270 ; 10116 128 -- ןדוע 254

 ןינדעו -- ו 17: 82, 89, 92; 93, ,,,,,,, 7%

 180, 224, 226, 227, 2200 240 --- |י11'/ו 4, 80, 21%, 240, 252 ---

 ןינדיע 201 -- ןינדוע 24%. = ןדע 2"-- ןינדע גסו -- ןריע 1,
 128, 235, 249 -- [71,ע

 26. אנדו 49, 82, 231, 239 -- הנ'דו 47, ,, 6
 259. בתי , 224-- ביתי 2,117, 77029

19 ,266 ,262 ,240 ,245 ,240 ,220 ,231 ,228 ,226 ,176,188 ;172 

 28, 284, 286 : קונותס 3,94,141. - הינטלשו 19
 166, 172, 178, 240, 245, 249, 252 --הניטלשו 4 -- אינמלשו 93 -
 אנטלשו 153. | אדמשהל 3,170. קזומס קב. הרבהלו 283 --

 הדכוהלו 118 -- אדבוהלו 2, 117,170, 224 -- הרבוהלו קזנתס
 הפופ 9 -

 27. היתוכלמו 178,231 -- התוכלמו 41,224. - הנטלשו 6
 89,117,118,150,155,172, 20ז,2%2 -- הינטלשו קנגו מס סף -- א
 טק. 4: 1,128. | תוכלמ 1% 94 -- אתוכלמ 2, 23% -- ת ו.
 119. | תוחת -- תוהת 210 -- םכוהת 207. לכ , 180. | תרבהי
 245.  ןינוילע -- םכינולע 170. | התוכלמ , 226 -- היתוכלמ 17,
259 0 ,26 ,224 ,178 ,172 ,170 ,158 ,99 ,93 :92 ,80 ,80 ,20 

 240, 24%, 249,2%2,25פ 3 קזותוס 1 41 --היתוכלמ בלמדק 4--'תוכלמ

 166. | םכלע , 166. | אינוטלש 240, 253 -- ינוטלש 166 -- הינמלש
 80,2%2,2%9. הל ,ז17 -- 5 207 -- היל 2, 4, 8060 9

- ,259 ,2%2 ,240 ,172 

 28. הכ דע -- הכ יד 7. הכ -- אכ 92. 91, 1%

 150,153, 170,176, 201, 227, 228,240-- ה טק.14. 2--אבכ 6 .

 224,245. - הפוס 82,207,2493 קמס 158. יד ,ג. - אתלימ

 17--אתלמה ז. אנא 2, 4,60, 99, 1

 219: 245, 249: 252, 251, 259, 260, 264, 270, 271 /\, 28 ; טעותס

 1. איגס 17,118,153,170, 240, 240: 10766 1. ינווער ==

 ו , 118 -- ינויער איגס לאינד אנא אתלימיד 17 -- ינויערו 89 --יינויער
 1%0.  יננולהבי 2, 17, 93; 99,117,119,176, 253 -- וננללהבי 1

 יוזו 89, 117, 227 -- '1ויזו 7. תירטנ 2, 4, 8 -- הרטנ

 -- ר , 166 -- אינרקו 180 ןכיד 17, 192100, 210
 2%3--ןכ יד 80,180,224. | ןינייעו 80,153. - םבכופו 17.0

 93, 99,102, 119: 176, 178, 245, 249, 252, 253--1כ טק.
 לילממ 176, 249 -- ללממ ללמ 4. | ןברבר -- ןבכר 259-- 1.
 היוזחו 17, 80, 166 -- הוזיחו 224 -- אזחו 2 אתרבח 2

 -- התרבחמדק 4- |
 21. תריוה הוח , 259. | הזח 2%2. | אנרקו -- ר ,166. | ןכיד
 80, 249, 250 253 -- ןכ יד 17, 89, 92, 180, 235- הדבע 12

0 180,198,210 ,141,175,176 ,118 2 ,80 ,67 

 תדבע קצוומס 2 0- ברק , 180. | ןישידק --ן , 101. | ןוחל

16 ,, ;10 ;99 :93 ,80 ,82 0% 10 :17 ,4 :3 20 

:2207 5 ,224 ,214 ,210 ,207 ,178 ,176 :173,175 ,172 ,170 

2060 264 ,283 ,271 ,270 ,266 ,260 ,259 :251 :252 ,249 :245 ,240 

 2553 קונוס 0
 . 22. התאיד 158. יד 207. - אתא 2, 17, 10, 47, 80, 59, 2
2 ,250 ,249 ,245 ,240 ,235 ,201 ,166,170 .99 ,94 

 259,266. אימי 283 -- ['כוי 3- הנידו 1, 47, 94, 101, 2
 117,173,175,2250 227 --'.226. | ביהי ז,2,17,30 ,₪ 00
 92, 3 5% 168,170,172,17ף,176,188,201, 9
 226, 226, 227, 211, 235,240, 245, 250, 252, 250, 283 % קזותוס
 ף4, 141. ישידקל -- אימש ישידקל 147. = ןינילע 283. = אנמיזח
 172, 245 -- ןינמזו 92,923 -- הנמזו 4, זס, 4 אסמ 12, 9

155 .118,139 .99 :93 ,92 ,89 ,80 ,10 ,17 ,4 
2% :249 ,245 :240 ,215 ,227 ,224,225 ,201 ,188 ,180 ,176,178 
 2%2:253, 5 קעותס 158 -- תטמ 71: התוכלמו 553

 קזומס - וניסחה 2: 2, 4, 17, 0, 80, 82, 80, 91, 0
2 170 :175 ,173 ,172 ,170 ,166 110,128,150,155 
4 :253 ,252 ,250 :249 :245 ,240 ,235 ,227 ,226 ,210,224 ,207 

 259 -- ונופחה
 21. ןכו 145.153,180,228. | אתויח -- א , 101 -- אתויח אויח
 4-- אתוח 235. - אתעיבר 1,4,17, 99,159,224-- 1, 207--
 א ,166.  איעיבר וכלמ , 207. | אעיבר 80, 92, 226 -- האיעיבר
 1 60 -- האעיבר 7 2 266, 271 4, 659 'ק -- היעיבר 4: 49: 2

 ב, 100, 110,141, 147, 172, 231, 252, 709 200 1 ; קזנתס 8
 --העיבר 180.  הוהת 2,102,15%5,170,210--'וההתהת 9

 262, 251,260 קמס 249.  הנשת 2, ,,,,,%80
 170, 253, 270 -- הנתשת 180 -- אנשי 228. = לכ ןמ -- לכמ 10
 168. לכ , 207. | אתוכלמ --א , 101 -- אתווכלמ 225 -- התוכלמ
 158.  לוכאתו 17, 118,176, 228 -- לוכיתו 178, 235, 249 --לכיתו
 99 -- לוכתו 92. | הנשדתו 2
 226, 253, 260, 264, 271 4, 7"288 -- הנישודתו 245, 249 ; 106 3
 -- הנישדתו 80. | הניקדתו 4, 119, 172, 252 -- הניקודתו 17 ---

 הנוקדתו 228 -- אניקדתו 80 -- הנקודתו 245 -- הנקדמו 4.
 24. אנרקו 4,92,99 -- ןינרקו 153. | הנימ 17, 235, 252--אנימ

 172. אתוכלמ 1, 2: 3:4; 17, 30, 47: 49: 7 2 9 92: 92: 940
 ף9,100, 102, 117,118, 10, 110,139,144.159 5 106
50 ,207,210 ,102,208 ,180,188 ,176,178 :173,175 ,170,172 

 240, 250, 252: 254, 250: 260, 264, 270,271,28,1001. ארשע

 82; )2, 118,1ף0.170,224,245, 0 ןיבלמ 16- ןומוקל 2

7 ,5 ,0 939 ,8 ,80 ,47 .11 :30 ,17 :4 

2 ,242 ,240 ,239 ,235 ,231 ,224 ,210 ,207 ,178,180 .172,176 

 262,259, 266, 270 ; קונחס 82, )4,141,171 -- ןמוקי 8
 ןרחאו -- ארחאו 4. = םבוקי -- םכ קזומגס מ 130. | ןוהירחא
166 ,155 ,150 ,144 ,139 ,110 ,100 ,99 ,93 :80 ,80 ,40 ,17 

 כ אא. ג 630. 2. 4 38 הת. 620. 7 11528 4165; 68 000. 4.

 שבימיה ןשי אב רשא דע 22 | : םכהל לבותו םבישודקה םכע המחלמ השע תאוה ןרקהו יתייה האור 21 +: ( התוער ) היתער ןמ לודג הארמו

 תויכלמה לכמ הנתשת רשא היהת תיעיבר תוכלמ תיעיברה היחה רמא ןכו ?3 + םבישודק וליחנה תוכלמהו עיגה דעומהו םכינוילע ישדקל טפשמהז

 םכינושארה ןמ הנושמ אוהו םכהירחא בוקי רחאו ומוקי םכיכלמ הרשע תוכלמה התואמ רשע םכינרקהו 24 :  הניקחשתו הנשודתו ץראה לכ לכאתו

 יצחו םבידעומו דעומ דע ודיב ונתניו .תדו שכידעומ תונשל בשחיו הלכי םכינוילע ישירקלו רבדי ןוילע דגנל םםירבדו 2% + ליפשי םביכלמ השלשו

 םבימשה לכ תחת רויכלמ לכב רשא הלודגו הלשממו רוכלמו 27  :ףוס דע דיבאהלו דימשהל וריסי ותלשממו בשיתי טפשמלו 26 + דעומ

 יתבשחמ דאמ לאינד ינא רבדה ףוס הנה דע 28 :  ןועמשיו ןודבעי וילא רולשממה לכו םכלוע תרובלמ ותוכלמ םבינוילע ישודק םכעל הנתע

 : חררמשנ יבלב רבדהו ילע הנתשי ידוהו ינולהבי



1 1 (77 

 הצרא לפתו שימשה אבצ דע 'רדגתו :! יבצה 0
 אבצה רש דעו :םפסמרתו שפיפכוכה ןמו אבצה ןמ ג

 !: ושדקמ ןוכמ ךלשהו דימתה פירה ונממו לידגה

 הצרא תמא ךלשתו עשפּב דימתה לע ןתנת אבצו 2
 רבדמ שודק דחא העמשאו |: החילצהו התשעו 3

 ןוזחה יתמ דע רבדמה ינומלפל שודק דחא רמאיו
 ! סמרמ אבצו שדקו תרת םשפמש עשפהו דימתה

 זרואמ שלשו םכיפלא רקב ברע דע ילא רמאיו 4
 ןוזחה תא לאינד ינא יתארב יהיו : שדק קדצנו 5

 ! רבג הארמכ ידגנל דמע הנהו קרניב ;רשקבאו

 לאירבג רמאיו ארקיו ילוא ןיב םפדא לוק עמשאו 6
 ואבבו ידמע לצא אביו : הארמה תא זלהל ןבה ג7

 עכדא ןב ןבה ילא רמאיו ינפ לע קרלפאו יתעבנ

 לע יתמדרנ ימע ורבדבו |: ןוזחה ץק רעל יכ 8

 רמאיו !  ידמע לרע ינדימעיו יב עגיו קרצרא ינפ גס
 יכ כעזה תירחאב קדיהי רשא תא ךעידומ יננה

 יכלמ זכינרקה לעב תיאר רשא ליאה : ץק דעומל 20

 הלודגה ןרקהו ןוי ךלמ ריעשה ריפצהו : סרפו ידמ 1

 תרבשנהו : ןושארה ךלמה אוה ויניע ןיב רשא 2

 יוגמ תרויכלמ עברא קדיתחת עברא קרנדמעתו

 עכתהכ םכתוכלמ תירחאבו : וחכב אלו הנדמעי 3

 .60.1 פ 4 א 1

 1 הארנ ןוזח ךלמה רצאשלב תוכלמל שולש תנשב
 ! זרלחתב ילא קדארנה ירחא ראינד ינא ילא
 2 קרריבה ןשושב ינאו יתארב יהיו ןוזחב קדאראו
 יתייה ינאו ןוזחב קראראו קדנידמה שכליעב רשא

 3 ליא הנהו האראו יניע אשאו ! ילוא לבוא לע
 תוהבג םכינרקהו זכינרק ולו לבאה ינפל דמע דחא
 : הנרחאב הלע ההבגהו תינשה ןמ ההבג תחאהו

 4 לכו קרבגנו הנופצו הטי חגנמ ליאה תא יתיאר
 . קרשעו ודימ יריצמ ןיאו וינפל ודמעי צל זרויח
 5 ריפצ קדנהו ןיבמ יתייה ינאו |: 'רידגהו ונצרכ
 עגונ ןיאו ץראה לכ ינפ לע ברעמה ןמ אב םכיזעה
 6 דע תנבו | : ויניע ןיב זרוזח ןרק ריפצהו ץראב
 לבאה ינפל דמע יתיאר רשא זכינרקה לעב ליאה
 7 ליאה לצא עיגמ ויתיארו : וחכ תמחב וילא ץריו

 יתש זרא רבשיו ריאה זרא ךיו וילא רמרמתיו
 והכילשיו וינפל דמעל ליאב חכ קריה אלו וינרק
 8 ריפצו : ודימ ליאל ליצמ היה אלו והפמריו הצרא
 ןרקה קררבשנ ומצעכו דאמ דע הידגה פיזעה
 עבראל היתחת עברא תרוזח קדנילעתו קרלדגה
 9 תחא ןרק אצי שכהמ תחאה ןמו : שימשה תוחור

 לאו חרזמה לאו בגנה לא רתי לדגתו קרריעצמ

 רה ים ויפה ין ם 6 סי אפ 5.

 17%, 176, 178, 210, 224, 240, 252, 60 264: קזומס 117--

 הלידגה 7. הנלעתו 1, 49, 80, 89, 92, 42 99,102, 2%

221 2( ,2 ,168,170 ,166 ,150 ,147 ,144 ,139,141 

,4001 ,28817 ,286 ,284 ,270 ,264 ,260 ,251 ,246 ,240 :239 

 עבראל היתחת , 80. | םבימשה , .
 9. 00. 240. | ןהמ 2, 80,118,130,2%30 קוס 240. אצי

 -- האצו 270, 00 076 141. - תחא , 6 14 הרעצמ

 102,168 -- הריעצהמ 93 -- הריעצאמ 178. | רתי -= רתיל 1.

 לא -- לע 22600 .

 10. םבימשה - - לדגתו , 240. | םכיבככה זול 240 4

 11. אבצ + ונממכ 4 שכרה 1,4,147,150,159, 6

 .245: 259: 2843 ץתומס 172,178 06 171 -- םםירוה 8
 224-- םכירה 31 -- םכרוה 2,17, 0 9. 6

 170; 176, 180, 227, %) 252, 271 4,659 'ק ; קזוזתס 128,173, 1

 -- םכורה 102,119,15%.  ךלשוהו סָ -- ךילשהו 207. | ןוכמ

 179 == םכוקמ 271 4, 28 /4, 360 ; תטפ6 176 =- וכ נק. 0

 12. אבצו --ו , 80 --ואבצו 224.  דימתה -- ה , התשעו

 -- התרשעו 17. חילצהו 71.

 1. שודק 1%65% 27-- ו , 1 שודק - - רבדמ , 4.

 ינמלפל 2: 4, 5 190 זמ 180; 1, 207, 210, 224, 230

 240, 240. 253, 260, 204,271.  דימתה א 4:  םפמוש

4 ,175,176,188 ,172 6 ,1189 ,100 ,99 :93 ;92 .80 :52 

 235,245,2%52)226,227. | סמרמ -- םכמורמ 180 -- םכורמ גס

 14. דע -- ד טק.ת45 ג. | רקב , ג,117 -- רקוב 28. שדק

 -- שודק 226 -- שדוק

 15. יתוארב 89,99,173,176, 180,102, 207, 24%, 240,252, 266 ;

 קתחס 128 -- תוארכ 118,166 ; קנותס 2. | לאינד -- ל, 101--

 השקבאו לאינד 1890. = הניב -- הנמ זול. | דמוע 0
 ודגנל קזנתס 71.

 16. העמשאו 180. | לוק -- ילא לוק 4.
 188 -- ןיבה 176. | ילוא , 166 - 1

 זלהל -- ןלהל 1061 24% -- לה 6.

 17. ודמע 17.  ואבב 264 -- אבכו 253 -- ואבכו קתונמס 4

 ילא , 252.  ןבה--ןיבה 282. | תעל - - - ןבה , 147. = ןוזחח 7

 18. וירבדבו 207. ימע 14 ב 14 ינדמעיו 4, 17 9:

 141, 8,166(190,1, 207, 224, 271 -- !רמעיו םזנתסס

 19. ךעידמ זסז -- ךעידוא 286. | תא , 147,224. | םבעוה -

 םכעועה 207.  דעומל -- ד , 17 -- תעל 147 -- תע 6.
 20. יתיאר 1.

 21. ריעשהו 118,228, 240 ; תטמס 198 -- ר . 17 -- רועצה 2%

 -- ש 0.138 1,128. -]ן% 93.  הלדגה 1 2 16

 235: 245, + רשא -- השע רשא אוה -- ןב 4.

 ןשארה
 22. הנדומעתו 283 -- ,0-.

 283 -- הנדמעת 60.

 .ןיב -- ןמ 166 --י
 לאירבג --ל ,4. לא -

 תיוכלמ < 66 6
 וחוכב

 . .הנדומעי

 1. שלש 4, 17, 47, 80, 82. 80, 93, 99, 117, 118,170,188, 2
 226, 24%, 252, 2%1,260,264. | %תוכלמל ףְפ. | רצשאלב < 1
 49,150. 2%0, 253, 260, 271 41, 602 ; םטמס 4),82, 128,171 --
 ראצשלב 2 -- א \ 4, )2,176: 224, 249, 251, 259. | ןוזח , 117 --

 -- הליחתב +

 2. אראו 101,201. | ןוחוחב 1" (טק.?80 180,216 --) 176--

 ןוזחב 227. | ןווחב -- ( 8) - - יהיו \ 89. | יהיו , 235.  'תוארב 2
,79 ,80,3:99,117,118,128,166,172,175,176 ,17 

 192, 224, 246, 249, 250, 252, 260, 266 ג קזומס 4 -- יתוארכ 4-

 ינאו 1*-- ינאו יהיו 24%. | הריבה 53 224. | ןווחב האראו 2", 74

 לע -- דע 118. | לבוא -- ו , 170 -- לכוא 80,150: קזנתס 7.

 ילא 80, 99, 4

 34. דמוע 20, 80.,47, 02, 91, 0, 118, 10, 240, 249, 252, 13

 -- דמע לע 180 -- )גק.18. 100. | לבואה 4,117, 30, 47: 67, 2
176 ,175 ,172 ,19% ,150 ,110 ,128 .99 :93 

,252 :249 2450 ,242 ,219 ,231 (226 ,224 (210 ,207 ,102 ,188 

 259: 260. 264, 266, 270, 271, 279, 283, 284, 286, 65 ; קנס 2,

 139: 06 94 -- לכואה 80. | ולו 086 הלו 188. | תרהבג

 < 235, 240 -- !"רוהובנ 17, 30, 89, 92: 93, 99, 2523 ומס 4
 תהובג :66. | ההובנ 4, 17, 80, 99, 117, 166, 170, 176,251 4

 תרינשה - ת 1. ההובגהו 80, ףפ, 101, 153, 166, 170, 2310

 235,239 ; קזמתס 4, 82. הלוע 1

 הנורחאב 2, 92: 93, 9, 119, 130, 153, 166, 689, ָ,,

 210, 24%, 249, 260, 266, 271, 279, 284, 286 ; קוותמס 4 -- לע

 רינשה 1

 4. הנפצו 40, 93, 10ז, 168, 170, 207, 224, 240, 245, 250 -- נ)

 טק. נד4. 128. -ודימ 508-259 -- כ 40. - ונוצרכ 2, 17, 89, 2
79 ,226 ,22% .224 ,188 ,180 ,176 5 170 :118,155 ,117 ,9 

 245: 252: 251: 250, 266, 659 2; קזנמס 4, 141 ; 0766

 5. ינאו -- הנהו 147. = םכיעה , 147,180. - לכ טק. 4%
 -- 170. 2בנ 2,17, 80,118,141,166, 170 79

 240, 250, 270 : קזנוגס 1.

 6.:דע , 207. | דמוע 10, 47, 82, 9, 102, 117,118, 166, 2

 224, 235: 249, 252-- 4. | ינפל , 102, 245 -- ןיב 224. | לבואה
,110,129 ,117,118 ,9 ,93 ,92 ,89 ,52 ,80 ,47 ,30 ,4 

2 200 ,253 ,262 ,24 ,246 ,23% ,228 ,227 ,226 ,224 ,176 ,166 

 266, 270; 271, 279, 281, 284, 286, 659 ; קתותוס 130 ; 10706 4

 -- אלבאה 2.
 7. יתיארו 89, 04, 101, 180, 188, 24

 ליאה - - - רמרמתיו , 7.
 לצא -- צ , 6
 ךיו \ 226 -- קזחס ארי) 2. | תא
 100. 4 4 ליאב -- ליאל 224, קוגתס 3,128. | דומעל 22

 וינפל , 14 והכלשיו 1, 20 30: 47: 82, 80, 100, 7

.4 ,245 ,245 ,227 ,224 ,207 ,192 ,176 ,170,172 ,155 :139 ,128 

 ליאל , 92 -- ליאל ץראל 4.
 8. םביועה -- ז קנס נ 4

 ןרק 1.

 ומצעבו 30, 80, 118,198. -

 הלודגה 2: 29 4: 31: 49: 80 2 93,

 7 א[



0%. 

 דסחהו תירבה רמש ארונהו לודגה לאה ינדא אנא
 ונעשרהו וניועו ונאטח + ויתוצמ ירמשלו ויבהאל

 ונעמש אלו : ךיטפשממו ךיתוצממ רוסו ונדרמו

 וניכלמ לא ךמשב ורבד רשא םכיאיבנה ךידבע לא
 ינדא ךל :ץראה םע לכ ראו וניתבאו ונירש 7

 הדוהי שיאל הזה זכויכ םכינפה תשב ונלו הקדצה
 שכיקחרהו שכיברקה לארשי לכלו םכלשורי יבשילו
 רשא םכלעמב שש םשכתחדה רשא תוצראה לכב

 וניכלמל כינפה  תרשב ונל ינדא : ךב ולעמ 8

 וניהלא ינדאל : ךל ונאטח רשא וניתבאלו ונירשל
 ונעמש אלו : וב ונדרמ יכ זרוחלפהו שכימחרה 10

 ןתנ רשא ויתרותב תרכלל וניהלא קדוהי 'רוקב
 ורבע לארשי לכו |: םיאיבנה וידבע דיב ונינפל 11

 ונילע ךתתו ךלקב עומש יתלבל רוסו ךתרות תא
 דבע השמ תרותב הבותכ רשא העבשהו הלאה

 רשא וירבד תא שקו :ול ונאטח יכ שיהלאה 2
 ונילע איבהל ונוטפש רשא וניטפש לעו ונילע רבד

 שימשה לכ תחת התשענ אל רשא הלדג הער

 ₪ שר

 60.1 508 פ ₪.

 24 זכצעו : תודיח ןיבמו זכינפ זע ךלמ דמעי סכיעשפה
 קרשעו חילצהו תריחשי תואלפנו וחכב אלו וחכ
 2% ולכש רעו ! םישדק שעו םימוצע תריחשהו
 תיחשי הולשבו לידג! ובבלבו ודיב המרמ חילצהו
 : רבשי די םפאבו דמעי םכירש רש לעו םיבר
 26 התאו אוה תמא רמאנ רשא רקבהו ברעה הארמו
 27 יתייהנ לאינד ינאו : םכיבר זכימיל יכ ןוזחה שכתס
 ךלמה תכאלמ תא השעאו זכוקאו שימי יתילחנו
 : ןיבמ ןיאו הארמה לע טכמותשאו

6 

 1 רשא ידמ ערזמ שורושחא ןב שוירדל תחא תנשב
 2 וכלמל תחא תנשב : שידשכ תוכלמ לע ךלמה
 היה רשא סכינשה רפסמ םכירפסב יתניב לאינד ינא
 תוברחל זרואלמל איבנה הימרי ללא זדוהי רבד
 4 ינדא לא ינפ תא הנתאו + הנש םביעבש םכלשורי
 קשו זכוצב םכינונחתו קרלפת שקבל םיהלאה
 4 הרמאו הדותאו יהלא הוהיל הללפתאו ! רפאו

 לג גז8 .תסדנסאפבו

 7. ינדא -- ינדא הוהי 170, 207 -- הוהי 1.17: 47 1, 7%

 249,2%2,118,147,176,180,226.24%. | םבינפ 8.  .םבויהב 4,

 80, 89,192. 226, 245; 200, 658. | שיאל -- שיאל הזה שיאל 1.

 יבשוילו 4, 80, 89, ב, 166. 170,176, 240, 2%2, 260, 264, 6, 222

 10166 139. | לארשי -- םכלשורי םיבורקה 2, 17,933 4%

 166, 168,170,226, 245, 2%9. | םםיקוחרהו 2, 3, 80.92, 6%
 2 לכב -- לכב רהו 71. םכיתחדה %6

 224,235: קתותס 4. םבש ₪26 םכשב 2.  ולעמב קצנתס 2

 224. ולעמ - ו
 8. ינדא -- הוהי 2, 3: 4, 17, 30, 31, 47: 49, 67, 80 82 14

15 ,, ,1189 ,117 ,102 ,101 ,100 ,99 

12 ,166,168,170,172,175,176,178,180,188,192 ,160 ,158 

,253 ,22 ,250 ,240 ,24% ,23% ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 

 260, 264, 206, 270, 271, 281, 288, 300 1, 601,602. | וניכלמל =-

 ו ונירשלו 1: 0 5% 198, 300, 6%8 ; תטמס 201 --

 י,170. | וניתובאלו 1, 2, 17, 93, 99, 6% 170,173:

 קמתס 4: !סעס 128.  רשא ג 80 --'כ 249. | ונאטה -- נ ,8

 =- ונאטחלו 0.
 9. ינדאל -- הוהיל 42 80, 93, 999 117, 119, 170 2
 228, 245, 249, 252, 259 --'נדאלא 82. | תוחילפהו 2 7
 20: 31: 47, 80, 89. 02 ף, 99, 100, 101, 0 1

5% ,210 ,207 ,102 8 ,0 ,175 ,172 ,170 ,166 ,155 

14 ,271,270 ,264 ,260 ,2% ,253 ,252 ,250 ,249 ,245 ,240 :235 

 284, 286 ; קוגתס 82,120,141, 171 ; (סתש 128.  יכ-- רשא 1.
 זס. ויתרתב 92,119, 150, 160, 178, 240 -- ויתורותב 2. 80.

 166,170,207, 25 : קזנתס 4--ויתורתב 1,155.  ונינפל ןתנ רשא

 17. וידבע 4 םכאיבנה %.

 11. ורבע 6 ודבע 158. | ךיתרות 176. | רופו , 80 -- רפו

 150,160, 201, 2%1, 260,264. עמש 1, 2,330, 47, 0, 92;

,2265 ,224 ,188 ,176 ,175 ,155,172 ,101,118,128,141,150 

 227, 211,240, 245, 252,281. | ךלוקב 3:17, 9
2 170 ,158,166 ,155 ,11,150 ,117,118 ,101 

4 200 ,2% ,253 ,252 ,24 ,245 ,240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 

 266 ; קענתמס 4,82, 128,110: 1076 54 ךתתו -- ןתתו

 2%33 קזותס 128 -- םבתתו 006 :סז. | הלאה 6 ךלאה ז-

 העובשהו 2: 3: 4, 17, 30, 59, 93: 99 ,,,,%

 166, 170,176, 180, 224, 228, 235, 252, 2% ; קננתס 1.

 הבותכ , 4 -- כ , 166 -- תבותכ תרותכ 4. דבע --

 שיא פג.  ונאטה -- א \ 249- = ול -- ךל 2,902, 147, 100 5%
 224, 227 גתהז8. 240 ; 10766 4,158 --) [(טק.148 93. 2

 12. םבֶקיו -- הוהי םכקיו 186 -- חּגזַפ. 460. הוהי 7. זרא

 וירבד קענתנט 215 1: וירבד -- * \ 1, 2, 17, 49 80, 82, 8

,23% ,226 ,201 ,108 ,180 ,176 ,175 :170,171 ,117,118,145 

 252,259, 271 4, 659 " ריתי -- וורבד 228. | רבד , 4. = .ונילע --
 ונילע ךמשב 86 -- ונילא 228. | וניטפש --' 47, 92, 119,

 170, 249, 252, 271 4 -- וניטפוש 2,245. = איבהל ןנוטפש רשא ,
 91.  רשא 27"--א קמתס ו 3. | ונוטפש -- ונטפש 4%

 166, 249, 271 4 -- וגיטפש 207, קתוממס 17. | איבהל -- א ,4

 הלודג 14, 17: 80. 89, 92.93, 90,117,118, 110, 144,155,
:252 ,240 ,245 ,227 ,224,22% ,170,172,175,176,188,102 ,168 

 קעותס 3, 82, 128, 141 -- , 4. התשענ 1:%- ה 7

 24. םבתבלמ 240 -- כ ₪ק.130 118. | םכתהב ₪96 שכתחכ
 245 -- ץ!6602 םכתהב 80.  םביעשופה 2, 90. 79 18 249, 2

 = 200.5 דמעו 153 --ודומעי 282 -- 18. זע קזומס דע
 תרודיח -י 119.17 6%

 24. םכצעו -- צ קווומס ני 89. = וחכ טע₪ וחבב ג. | אלו =
 אלב 80. וחוכב 28. - םכימצע 4,17, 82,141,150, 172, 207,
 224. 235,240, 249: 252: 53 260, 264, 270, 271 . םבישודק
2 :1532 ,141,100 ,118,128 ,93 :92 ,80 1059 ,4 ,2 

245% ,224 ,210 ,188,102 ,180 ,178 ,173 168,170 (166 ,60 

.1 ,266 ,260 
 2 לעו 1"-- םכעו 7- ולכש -- כ קנס ל 7.

 חלצהו 102. = ודיב ,180. | לדגי 82 -- האגתי 1553.  הולשכו קונוס
 150. | לעו 27--ו 147. | םבירש רש -- םכירשרש 0 5
 26. רמאנ - 4 התאו -- םכתאו 71. םכותס 17, 52
,, 0 117,119 .99 :93 ,92 ,82 80 ,47 
 102, 224, 226, 227, 231, 235: 219: 249: 252, 3% 260 ג קז!תתס

 42 10 יכ % 170 200. \

 27. יתיהנ 2, 102,150 5 -- ה קמתמס כק 2

.0 ,259 ,245 ,210 ,102,170,172,173,176 ,92 ,82 ,90 

 יתלחנו 4
 כימי |
 1 ;8 -- םכיבר כימי 17, 249 -- 8 800. שםכיבר 157. | םכוקאו

 6 םכיקאו 21- םכקאו 7. תא -- לכ תא 220 םכמתשאו

 17, 80, 82, )2, 215: 249, 245: 249- הארמה לע ,

 ז. שוירדל 0:6 שוירדל שרוכל 2. | שרושחא 17, 40, 80,
 141, 235: 252: 1. רשא , 1. ךלמה -- ה ,.

 2. יתנב 92, 192, 227 --- 'תוניב 2, 4, 30. 91: 7% 0
 151,155, 176, 210, 225, 228, 240, 252, 9% קזוחס 82 -- יתונב

 90, 240,245. -רשא -- ר ,1. והימרי 4.17, 101, 6
 176, 198, 225, 220, 245 249 5 1016 תאלמל 2, 80, 82,
1 ,249 ,246 ,240 ,215 ,178 :172,176 ,166 ,93 

 202 רברחל 80 5
 ג. ינפ -- סנפ ָָב. = ינדא ,172-- 'נדא הוחי 49 -- הוהי

 9,117, 147,176,198, 235: 239; 249. | הליפת 245. | םםיננחתו
 22. קשו -- םכוצו 6.

 4. הוהיל -- הוהי לא 80, 207, 242, 249, 253, 260 ; 10100 139 --
 ינדאל 47,118,180,201,252. | יהלא , 226. | הרמואו 99, 2.
 הנא 4,175: 207: 231: 2. ינדא -- הוהי 2 4, 17, 47, 80, 2
 7 ףפ, 102, 117, 145, 147, 170, 176, 180, 220, %0 29
 2%0, 2%2; 259 -- הוהי ינדא 89, 175, 178 - 'נדאה לאה 8
 175. | רמוש 2 166, 220, 2390 ,. ויבהאל --' \ 252 -

 ויבהואל 2.  ירמשלו --יר ,1.
 5. ונועו 253, 260, 271, 279 --ניוע 259 -וניועהו 4 -- ונייע 220.

 ונעשרה 1ד,117,128, 158,166. 245: 2 26, 166, 659 'ו רית*.
 רסו 17,82,168,20ז.  ךתוצממ 31, 49, 67, 92, 6
 210,230, 253, 277, 2881, 659 -- ית 106 יר 128. | ךטפשממו

 266, תטתס 4:
 6. ךידבע -- םכירבע 192 -- ידבע 4- םכיאבנה 60
 ורבד -- ונרבד 253. = לא 27-- לע 7. ןנבלמ 195, 2
 ונירשו 4, 934 201, 224, 227, 228, 24% -- !!ירשא 110 --* \170--
 ונירש לאו 180. | וניתובאו 2, 17: 80, 99, 155; 168, 170, 259 :

 קוס גֶדָּג -=- וניתובא 23% -- וניתובאל 4 -- וניתובאלו 24+-



1% | 

 ינדא |! םיברה ךימחר לע יכ ךינפל ונינונחת 9
 לא השעו הבישקה ינדא החלס ינדא קדעמש
 לעו ךריע לע ארקנ ךמש יכ יהלא ךנעמל רחאת

 קרדותמו ללפתמו רבדמ ינא דועו ! ךמע 0
 ינפל יתנחת ליפמו לרארשי ימע .תאטחו יתאטח

 רבדמ ינא דועו :יהלא שדק רה לע יהלא .הוהי 1
 הלחתב ןוזחב יתיאר רשא לאירבג שיאהו הלפתב

 רבדיו ןביו : ברע תחנמ תעכ ילא עגנ ףעיב ףעמ 2

 : הניב ךליכשהל יתאצי התע ראינד רמאיו ימע

 . דיגהל יתאב ינאו רבד פגצי ךינונחת תרלחתב 14

 ! קדארמב ןבהו רבדב ןיבו קדתא ?רודומח יכ
 םשכיעבש םיעבש 24

 עשפה תולכל ךשדק ריע 'לעו ךמע לע ךתחנ
 שכימלע קדצ איבהלו ןוע רפכלו תואטח שתחלו

 : עכישדק שדק חשמלו איבנו ןוזח שתחלו

 .6 5 א

 11 תרותב בותכ רשאב ! שלשוריב  התשענ רשאכ

 ונילחה אלו ונילע .האב תאזה הערה לכ תא השמ
 'כיכשהלו ונינועמ בושל וניהלא קדוהי ינפ זרא
 14 ונילע האיביו הערה לע קדוהי דקשו : ךתמאב
 השע רשא וישעמ לב לע וניהלא הוהי קידצ יכ
 ז 5 רשא וניהלא ינדא קדתעו + ולקב ונעמש תלו
 שעתו הקזח דיב םשכירצמ ץראמ ךמע תא תאצוה
 16 ללככ ינדא + ונעשר ונאטח הזה זכויִּכ שכש ךל
 .רה טכלשורי ךריעמ ךתמחו ךפא אנ בשי ךיתקדצ

 ךמעו םכלשורי וניתבא תונועבו וניאטחב יכ ךשדק
 7 לא וניהלא עמש התעו : וניתביבפ לכל הפרחל
 ךשדקמ לע ךינפ ראהו וינונחת לאו ךדבע תלפת

 18 עמשו ךנזא יהלא קרטה |: ינדא ןעמל שמשה
 ארקנ רשא ריעהו וניתממש הארו ךיניע הדחקפ
 זכיליפט ונחנא וניתקדצ לע אל יכ קרילע ךמש

 ל ג ת ₪ תא ז0 א.

 2021. יהלא שדק רה לע הלפתב רבדמ ינא דועו יהלא < 7.
 21. דעו 4. = הליפתב 4, 245 ; קזנזתס 80 - 2-- ללפתמו

 קוומס 180. | ןוזחב - - לאירבג ,117.  ףעמ הלחתב -- ףעומ
 הליחתב 4. | הליחתב 2271 ףעמ ,\ 92. 245 -- ףעומכ 2, 17, 0

 93: 99: 117,118,ד19, 145, 157,170, 172; 175,176, 180, 4
 226, 227,228, 235: 240: 252,251, 260, 264, 266,271 ; קז1זמס 1.

 ףעיב קתותוס ףעיכ 158 -- טז ףעמ 245- = עבונ 4,17, 30 2

 92: 99,117,141,168,170,176, 226, 231,239.  תעב 0

 166, 260, 270, 271 4, 100 ; קוו 82 -- תעל 175, קזומוס 220.

 התע --ה 2.1846 47. | יתאצי 22. ןביו , 240 --- 66166. 1.

 -- תאב 10ק.:46 לג. - ךלכשהל 207.- | הניב -- הנמ 4.

 2. רליחתב וגס 80 -- תנחתב 253. = ךינונחת --

 יכ -- יכ דל 7.
 ןיבו -- ' \ 240, 250.

 חה \ 224.  רבדה 24

 178. 23% -- ה ,

0.78 -- 252 

 24. םביעבש 1%-- םביעובש 20, 82, 99, ,,,,,

 240, 260, 312: 355: 302. 71. םביעבש 2% 80 -- 015 17 ---

 םביעובש 147. | לע ךתחנ 015 207. = לע -- לעו 528 ; (ס6 4
 ריע --רה ךזָב. | הלכל 4,117,170,180,108, 206, 207, 22%, 6

 245: 249: 252, 313: 342: 179: 392, 431: 437: 457: 476, 505, ףד
 590 591,601, 620, 642 : תומס 318 :: תטמס 158 -- [076 אלבל

 אוה 2 םכתחלו 1" -- םכתהלו 2 4, 2 157, 170 2

 175,220, 22%, 226, 227, 228, 252, 253, 250, 270, 206,11נ ו

0 :531 :519 :497 :474 :457 :437 :431 :419 ,392 :356 :321 ,319 
 590, 602, 638, 659 'ק ג; קנגתגס 201, 206, 400 ; 1076 ז 2 זלכ

 176,178,2%1; 259 : תטתס 47, 166,240 ; טנססשמע 201.  תאטה 1,

.117,118,119,128,139 ,99 :93 :89 :82 ,80 ,47 :17 :4 
220 ,215 ,210 ,209 (6 ,201 ,178,180 ,176 1725 

270 ,264 ,260 ,250 ,251 ,250 ,240 ,246 ,24% ,240 ,21% ,228 ,227 

41 :296,300,313,319:310,332.342,355.358,405 
4 :505 495 :495 :494 .477 :476 :475 :474 :471 :457 :449 :437 

 523: 531: 535: 540; 500, 601, 602, 648, 642 ;: קזותס 204,

 409 -- וגז. 34261 "תי 3,150, 2%4, 445 -- וגז. גצל6ז תאטה 'ק

 31.49,168.242,2%1,320--תאוטח 309. רפכלו--ר ,גסז. | איבהלו =

 --ו 528:  םבימלוע 2: 3: 4: 17, 49: 50, 82, 89.93,
1% 2+ 166 ,155 ,144 ,141 ,139 ,118 

2309 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,220 ,210 ,21% ,208 ,206 ,201 

 20, דר: 20, 2:2: 253: 250270: 301: 211כ 313: 319,230

,471 :457 .446 :437 :414 :425 ,40% :403 ,392 ,362 :359 :356 :355 
,8 ,602 ,601 ,590 :587 :523 :514 :505 :497 :495 :494 :476 :475 
 642 ; קענתס 155. 173: 249, 118; 358, 404 ; (סז6 04; םטמס ז0

 --ל 0ק.180 119. | םכתחלו 2"-- םכותחלו +3

 80ג 93:99. 117, 118, 119, 166, 170, 176, 201, 206.

.319 ,313 :300 ,205 :250 ,2%2 ,251 ,240 ,245 ,215,240 

 392: 399: 403: 42% 431: 457: 471: 477: 494: 495: 497: 638 : קנס
 173,318 358. | ןוזח --ו , 259,283.  איבנו -- איבנ לע 47 --

 האיבנו 016 166 -- איבנה 1%7, 1076 887. | איבנו ןווח םכתחלו טוב
 220 -- ;512. | חושמלו 2, 47, 89, ָ,ָ,ָ,,ָ,

 250! 253: 313: 355, 392, 418 -- 2 419 -- ; 494. | שדוק גו.
 םכישודק 168 -- םםישדקה 24

 25. עדתו --ע (טק.186 215. | ליכשתו ,,, 7%

 215, 235, 250, 253, 392, 562 -- לבשהו 178,313. | אצמ ןמ --
 אצוממ 505. | ןמ .417. אצומ 2, 3, 4, 30, 47, 809 7

 1סו,ווק,118,110, 128, 146, 147,153, ,,7

 ל 1% 180, 206, 10 215, 210, 220, 6 227:

2 ,6 ,20 ,2%2 ,20 ,249 ,246 ,245 ,240 ;230 ,235 ,211 ,228 

 תודמח 3. 899 0

 ןיבהו 224, 8

 םפיזשה , 80 -- םכ ,% התשענ 2%-- 1 (0ע866 7 4.
 13. האבה 1:7, 80, 92, 93, 147, 180,188, 201, 207,210 4

 245, 240 : סוס 4. | ונילע , 147 -- וכלא 173. | וננעמ 7%
,155,158 ,110,144 ,118 ,102 ,100 :99 :94 :92 :67 :49 

 ולב ןטכ] 2זס) 228,220, 221, 251. 202, 266,271

 תטתס 82. | לכשהלו 15%. - ךתימאב 17, 80, 93, 224, 240, 260 ג
 ותוס +

 14. הוהי 1*-- ינדא 92. | הערה -- הערה לכ 6.
 -- היאיביו 249; 250. = ונילע -- ונילא 2, = הוה* 2"-- ינדא 4
 וישעמ -- ךישעמ 245. = אלו --ו . 24%. -  ונעמש -- מ ץזגמוס ע
 אול. | רלוקב 80. 30. 92: 99, 117, 119,120, 158, 169,176

 180, 102, 22ף, 226,228, 263, 20, 0% 204% 2606 ; צונתס ,

 1%. התעו -- התאו 89. | ינדא -- הוהי ז. 4, 17: 47, 2

 ָףְפ, 01,117, 118,129, 146, 158, 168 תוגעק, 170, 17%, 176,

 188, 201, 224, 228 וחגזַק. 240, 24%, 240, 2ף0, 2%2, 253, 250, 2000

 264.  ץראמ 9 94. | םבש , 4 --יכ 17. םםוהכ 5
1 ,24% .180 ,147 

 א ור הוה כ סל 17 לס, 226 245, 0 לכב
 בס, 118,168 : תטתס 158. | ךתקדצ 2נ 11, 40, 67, ,9

 144,158, 172, 170, 188, 240, 2%0, 270, 2ֶלֶד, סס'1 - ךיתוקדצ 2,
 17; 59:93:99,101,118,100) 226,246, 240,200, 204; קזותוס 2

 צקב  הניפשי -- אנבשי 1. בושי 17, 80, 160, 240 ; קעותוס

 םכלשורי -----רה 30. | ךישדק 251. - יכ--ועב יכ 7.
 ונאטחב 128,147, 2: זרונעבו 50 -- תנועבו 17,150, 252 --

 ת .1סז.  וניתובא 24, 2 1% 180, 155,170, 172 2

 245, 240, 266, 284, 286 -- ונתובא 4. ךמעו פו8 158 -- 5

 22- ונתביבפ 144 -- וניתוביבס 2. 93, 9.1, 9

 168, 176, 220, 21%, 22, 200, 284) 286 ; חותס 3, 4, 67, 128 -

 ונתוביבס 158, 4.

 17. תליפת 4,80,117,245. ךדבע -- ךמע 17. | וינונחת קוזתוס
 וינרחת 118. | ךינפ 1016 ךפא 1. לע -- לא 2 0 93 753

 166,170, 188, 198, 201, 224, 228,22%, 68 -- [טק.ז4 +.

 תכימשה 93. | ינדא -- ינדא הוהי 147 -- הוהי 4, 49: 93, 180 0

 252, 250 :  קצותופ 4.

 18. עמשו ךנזא יהלא \ 207. = חקפ 1, 2, 3, 80, 82, 90, 1
2 5% ,226 ,224 ,207 ,201 ,180 ,178 ,170 (117,128,166 

 252; 253: 250, 288, 601, 659 'ק, 680 -- הה ₪0ק.148 זפ. ךינע

 92. - הארו -- תא הארו 2, 17, 89: 01, 147, 199, 0

 240, 24%, 250,680 ; קנווס 82 -- תוגזק. 406. תא 201, 207.

 וניתוממוש 2, 99, 152: 173: 227, 245, 680 -- וניתממוש 17. 7

 176,180, 210, 240 252 --)ניתוממש 0,101, 150, 156, 166, 1

 271 4, 264] 06 82 -- ונתממש 147 -- וניתוממוש תמוש 4.

 לע ;144. | וניתיקדצ 2, 17, 10 80, 92, 93, 99, ,,0
 14%, 188, 207,215, 245, 251, 260, 264, 28 ; ץזותוס 4 -- ת

 םכיליפמ ונחנא םביליפמ 4. םבילפמ 2%2 -- םכ | 101 -- קוס
 לב לע םביליפמ 172. = וננונחת 1 -- ונוגחת 31. | ךינפל --ינפ

 ךינפל 4. :
 19. ינדא ז%-- הוהי 93 1. ינדא 2%-- תוהי 5

 158 תגחק. 170,180, 24%.  ינדא 4"-- הוהי 03,180. לא -- לאו

8% + + 39 17 49 22 

 207, 224, 228, 245% ; ןעגוחס 89 -- לאא 6 |

 20, ינא ---יינא ינדא עס. .ירבדמ |. 207.%% 'ללשתמב] טנג 101 --

 ו . 207 -- ללפתמו הלפתב 7. תראטחו - ו , 17 -- תרואטחו

 קוווחס 82 -- יתאטחו 207. | ימע קנו מס ךמע 31. | לארשי -- תיב

 לארשי 80. = יתניחת 4, 170 --יתונחת 245 -- יתנחת תא סּג.
 שדק --ישדק 7.

 האביו 0



6%. 

 אל ןייו רשבו יתלכא אל תודמח שחל : םימ' 3
 תרשלש זראלמ דע יתכס אל ךוסו יפ לא וב

 שדחל העבראו סכירשע כויבו ! םשימ' סכיעבש 4

 תצוה "לודגה רהנה די לע יתייח ינאו ןושארה
 דחא שיא הנהו אראו יניע תרא אשאו : לקדח

 ותיוגו :זפוא סכתכב םכירגח וינתמו סכידב שובל
 שא ידיפלכ ויניעו קרב קדארמכ וינפו שישרתכ

 וירבד "לוקו ללק תרשחנ ןיעכ ויתלגרמו ויתערזו
 הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו : ןומה לוקכ 7

 קדארמה זרא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו

 ; אבחהב וחרביו שכהילע הלפנ הלדג הדרח לבא
 הלדגה הארמה תא קדאראו ידבל יתראשנ ינאו 8

 תיחשמל ילע ךפהנ ידוהו חכ יב ראשנ אלו תאזה

 יעמשכו וירבד לוק תא עמשאו :חכ יתרצע אלו
 ינפו ינפ לע שכדרנ יתייה ינאו וירבד לוק זרא =
 תופכו יכרב לע ינעינתו יב העגנ די הנהו : הצרא 10

 שי ₪

 ם 6 יען סי

 -- ארקנ 94 -- הלגנ הוהי 4. | ארקנ , 80, 147. | רצאשטלב --
 א 170 6 210 -- רצשאמלב 31, 100,,67, 5%,

 251,253, 260, 264, 271, 283, 284, 286, 650: םטסמס 8
 -- רצשטאלב 249 -- צ קמס ר 4.  רבדה 1%-- רבדה לב ומש

 89. - לודג--ו .284 - לודגה 180. | רבדה תא ןיבו , 7.
 ז-רא , 6.

 2. םכהה , 240.  יתיה 264. | תשלש 80. םביעובשש 6
:266 ,22 ,240 ,240 ,228 ,180 ,170 ,155 ,110,150 ,117,118 ,99 

 ננתוס .

 32 שס. 93. | ?רודומה 1, 4, 11, 80, 00, 117,115, 4

 176, 180, 224, 240, 242, 24% 252, 263, 260, 204, 271 /\ ; קז!תוס

 82,139 -- תורמח ץגש6טז 17. | אל , 207. | ןייו -- ןמשו 7.
 אב ,\ 180 -- קזנמס אש 2 --%אב 47.  יפ-+ עפ 150.  ךפונל,

 320,238. - תראלמ -- ת , 253 -- תואלמ 17 -- יתאלמ
 םביעובש 30, 80,117,119,155,170,180,220,24ף.  םביזניי 71

 4. העבראו םכירשע -- תבירשעו העברא 102. | ןשארה 1
 רהנה די לע 00. 8. לע -- לא רי 82,

 לקדה קזותמס 4.

 5. תא ./ 92,117,150,176. | האראו 2, 01,155, ,%

 224, 226, 240, 2ף1, 601 --אאראו 4. שובל -- ש ,דסז --ו

 15 םכידבה 93,198. | - =םירוגוה 1, 32 4, 17: 3209

2 176,180 ,170 ,160 ,156 ,150 ,11 ,118 ,117 ,99,101 ,92 

 226, 252, 253, 250,271 43 קתותס 82. | םכתכב -- כ
 104 ופוא -- ריפוא 153, 249 תו8זַק. קזנתגס 145 ; 10116 01 -

. .2 

 6. ויתייוגו 4 -- יתיוגו 14% -- ותיואגו 3. | וינפו 026 םכהינפו
 117. קרב !06 קדב 158 -- קר טק. 4 4 שא ידיפלב

 ויתערזו ,150. | דיפלכ 17.  ויתועורזו 4, 93, 99, 176, 189
 2%2 -- )'תעורזו 20, 80, 188 -- ויתוערזו 117,118, 235, 249 : קז! וס

 124. ויתולגרמו 2, 93: 99, 117: 170, 172 -- ויתולגרו 4-

 ןיעב --' \ 31 -- א% ןיעכ 245. | | לוקכ -- לוקב 8, קתותס
 7. לאינד , 210. | הארמה תא ידבל (גק.ז3. זֶקָג-  הארמה תא
 147. | תרא , 24%. - הארמה - - (6) - - םבישנאהו , 14% - 85

 17. ויה , הרדח < 89 -- הדרה 250, קזחנמגס 4.

 הלודג 2: 3: 4, 17: 47, 80, 82, 80, 92: 93: 04, 99,

09 ,228 ;227 ,22% ,224 ,188 ,172,176 ,170 ,155,168 ,119,150 

 262: 253: 250, 260, 264, 271, 283, 284, 286, 650 : קנס 3:

1076 

 8. ידבל , 145,147. | הלדנה , 117 -- הלודגה 2, 4, 17, 80. 2
 92: 94: 99, 100,118, ז 00, 166, 168, 170, 226, 228, 240, 22 2

 260, 264, 271, 281, 284, 286, 659 ; קזותס 3,82,139. | תראוה

 147... ,הראשנ 245. 5 חוב 227.\ \*דהו 2825 |. ילע 202 לוב

 -ו%0- 4 אלו 2" 30 לע ססתו. 0 [טק.14- 2.

 9. וירבד - - יעמשכו , 99, 145, 180, 23% -- 58 158. תא יעמשבו

 טק. 8 4. יעמושכו 4 -- יעמשבו 80, קזוחס 150 -- ועמשכו

 קמתמס 24%. לוק 27.17.  ינאו ,1ז7.  יתיה 259. נפו
 ע8 2 -

 10. 4475 ינענתו 227 -- ינחונתו 17 -- ינעיגתו

 ידי -- ילגר 271 4, 281 .
 11. תודומה 1, 2, 3: 4, 17, 80, 80, סב, 99, 119,153. 0
 172, 175: 176,150, 188, 102,231, 230, 24%, 252 ; קזנתס 4

 --תדומח 47. = ןבה קוגחס ןכה 158 -- ןיבה 41. = יכנא-- כ
 166. לע - - רבד גק.86 2. - דומעו 283. - ךדמע -- דמע

 הק.'ג. 2. | יתחלוש פג. | ורבדכו 144, קזנמס 4

 600 (0%ב כ א

 ו 'ככשתו עדתו
 חישמ דע םכלשורי תונבלו בישהל רבד אצמ ןמ
 םכינשו שכישש םיעבשו קדעבש םכיעבש | דיגנ
 ; שכיתעה קוצבו ץורחו בוחר קדתנבנו בושת
 26 חישמ זררכי םינשו שישש םשיעבשה ירחאו
 אבה דיגנ םפכע עריחשי שדקהו ריעהו ול ןיאו
 : ז;רוממש תרצרחנ קדמחלמ ץק דעו ףטשב וצקו
 27 עובשה יצחו דחא עובש זםכיברל תרירב ריבגהו
 םכמשמ זכיצוקש ףנכ רעו קרחנמו בז זריבשי
 : שמוש לע ךתת הצרחנו הלכ דעו

 ו

 1 לאינדל הלגנ רבד סרפ ךלמ שרוכל שולש תנשב
 אבצו רבדה תרמאו רצאשטלב ומש ארקנ רשא
 2 זכיממיב : הארמב ול הניבו רבדה תא ןיבו לודג
 שכיעבש קדשלש לבאתמ יתייה לאינד ינא שהה

 צב תה ₪ 2

4+ :476 474 ,428 ,419 ,401 :392 :359 :355 ,342 :313 :311 401 
 494: 496: 497: 519. 562. 59033 קנווס 358, 404 -- אצ 0.

 שהל רבד 0ק.13. 121.  םכלשורי -- םבלשורי תמוח 249 ---
 םבילשורי 235: 313: 392: 449 -- םכלשוריב 428. דע ,1.
 דיגנ 215 0 םכיעובש 99 110, 147: 1523, 170, 171, 180,
 240, 113: 342, 392, 612: 10106 158, 180 -- םביעבשו -

 העבש , 403 -- הנש 1 -- השש קנומס 180 -- העבשו 497 =--
 תביעבש 06 535 : םטתס 71. םביעובשו 9, 117, 2

 166, 170, 180, 206, 228, 240, 313, 142, 528, 612 --- ובשו 1.

 שבישש -- םביששו 1 -- םכיעבש 201 -- םכיש [טק, 84 2
 בושת וגס בושנו 128 -- בושי 180. | התנבנ 17 -- התבנו

 494--ת , 313 --התנבנו תבנו 157. | בוחר = ו ; 210 - %%בוחר

 173 -- ץוחר 066 4 ץורחו ,\ 159 -- ץורחבו 213 -- ץורתו
 261. - קוצבו -- ץוקבו 215 -- 106 קוצב םביתיעה 3

 -- םביתעה םםינשה 4 |
 26. םביעבשה -- םכיעבשה םביתעה 4 -- םםיעובשה 2

.2 .250,313 ,240 ,240 ,206 ,166,170,180 ,150 ,117,119 
 שבישש -- םכהשש 150 -- םכ , 118 -- םכיעובש םכישש 392 =

 ש 2% (סח66 ב 311 -- םכיששו קנס %- םבינשו ,
 תרבכי 066 תרקי 171. | חישמ -- ח 2.145 140. | ריעהו ק.
 ז46 428 --! 431,601. | שדקהו --ו , 4.17: 249, 639-- שדוקהו

 93.153:283:313. | תיחשי-- תיחשמל 474 תג. דיגנה

 אבה -- ה . 515. וציקו 117,151,158, 245. | 4 תרכי 48 ףסשב

 1טק,18- 0, דעו -- לעו 4. ץק תק. עג. 175 -- ץקמ 3
 -- תע 404. | המחלמ 0.146 477. | תצרחנו 494. | תוממוש
,, ,166 ,144 ,141 ,118 ,101 99 ,93 ,80 ,30 ,17 ,4 2 

4 271 ,250 ,251 ,252 ,249 ,240 ,230 ,211 ,210 ,210 ,206 ,198 

 סו; 300, 313: 330 332, 355: 356, 359: 494, 417: 418. 414 9
 457, 474: 494: 505, 012: ץונמס 82,200,2%0, 158 -- /רממוש

-495 :431 :192 ,319 ,180 
 27. דחא עובש -- דחאדעובש - עובש -- העובש .

 דחא -- תחא 259. 'צהו --הו 8ם.115. 309. | תיבשי -- תיחשי
 תיבשי 4. | .חבז , 250 -- חבזה 157. | לעו -- דעו 67
 180, 206, 226, 228, 505, 531, 540, 590, 601, 621 ; קזותס 245 ;

 +ס6 487 ; םטמ6 495 -- 478. - םםיצש

-484 ,446 :414 :421 ,401 ,192 ,264 ,260 ,251 ,240 ,245 :240 ,219 
 םכיצוקש ףנכ לעו -- ץוקיש היהי לכיהבו גז. | םכמושמ 2 7

,7 ,80 ,47 ,20 

;215 ,228 ,227 ,224 ,220 ,210 ,215 ,210 ,200 ,207 ,206 ,204 

6% :355 :332 :319 :313 ,100 ,101 ,206 ,259 ;253 ;252 ,250 ,249 
 392: 404: 418: 431:449: 471: 476, 495: 497: 505, 506, 525 : קס
 82, 128, 358 : (06 144-- םכימושמ 93 -- םבימשמ 145 -- םכמוש

 512. דעו -- לעו ₪זא 546. | ךתת הצרחנו הלכ 518 6.
 הלכ , 530- | ךתת קמתוס ךתנו 17. | לע -- דע 80, 252,

 קזותתס 180. | םכמש 17: 31, 47, 49, 67,992, 100, 117,130 02

2 ,175,176 ,168,172 ,166 ,158 ,147:155 :145 ,141,144 

,242 ,240 ,230 ,211 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,215 ,201 ,108 
12 ,100 ,205 ,284 ,283 ,271 ,270 ,266 ,264 ,260 ;253 ,249 ,246 

4 :434 ,431 ,425 :421 .410 :405 :404 :399 ,160 :155 :327 ,320 
2 :639 ,546 :545 ,540 :525 :523 .494 :477 :475 :471 :457 .446 

 -- םבמו טק. 85 318 -- קוגופס םכינש 4

 ג. שלש 4, 82.92: 03, 99, 117, זז 141,170,188, 102, 5
 249,252: 253, 259,270. שרכל 178,207, 224,252,2%0.  הלגנ



01 6 

 לאכימ םא יכ הלא לע ימע קזחתמ דחא ןיאו תמא
 | ! שככרש

0 0 , 

 קיזחמל ידמע ידמה שוירדל תרחא זרנשב ינאו
 לוע הרטה ךל' ריגא .תרפא 'הרתעוי = רלי"זועפלו - 2

 רשע רישעי יעיברהו סרפל םכידמע סכיבכלמ השלש
 תוכלמ תא לכה ריעי ורשעב ותקוחכו לכמ לודג

 קרשעו בר לשממ רשמו רובג ךלמ למעו :'ןוי
 עבראל ץחתו ותוכלמ רבשת ודמעכו  !ונוצרכ 4

 רשא ולשמכ אלו ותירחאל אלו םכימשה תוחור
 ! הלא דבלמ םכירחאלו ותוכלמ שתנת יכ רשמ
 כשמו וילע קוחיו וירש ןמו בגנה ךלמ קוחיו
 תבו ורבחתי סכינש ץקלו :ותלשממ בר לשממ
 זכירשימ תושעל ןופצה ךלמ לא אבת בגנה ךל5מ
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6 9% 

 ןתנתו וערזו דמעי ולו עורזה חוכ רצעת תל
 דמעו ! םכיתעב הקזחמו קרדליהו היאיבמו איה 7

 ךלמ זועמב אביו ליחה לא אביו ונכ הישרש רצנמ
 זכע םכהיהלא זכגו ! קיזחהו םשפכהב השעו ןופצה 8

 אבי יבשב בהזו ףסכ שתדמח ילכ שע םשהיכסנ

 תבו | : ןופצה ךלממ דמעי זכינש קצוהו םכרצמ 0

 ורגתי ונבו :ותמדא לא בשו בגנה ךלמ תוכלמב 0

 רבעו ףטשו אוב אבו םכיבר םכיליח ןומה ופסאו |

 6% כ 48 א זז

 זז טכירבדב ןבה תודמח שיא לאינד ילא רמאיו ! ידי
 קרתע יכ ךדמע לע דמעו ךילא רבד יכנא רשא

 יתדמע הזה רבדה תא ימע ורבדבו ךילא יתחלש
 12 זפויה ןמ יכ לאינד ארית לא ילא רמאיו ! דיערמ

 זרונעתהלו ןיבהל ךבל זרא תתנ רשא ןושארה
 : ךירבדב יתאב ינאו ךירבד ועמשנ ךיהלא ינפל
 13 שכוי דחאו םכירשע ידגנל דמע סרפ תוכלמ רשו
 ינרזעל אב טפינשארה שכירשה דחא לאכימ הנהו
 ז4 .ךניבהל יתאבו ! סרפ יכלמ לצא שכש יתרתונ ינאו
 דוע יכ שכימיה תרירחאב ךמעל הָרקי רשא זרא
 ז ; יתתנ הלאה םכירבדכ ימע ורבדבו : םימיל ןוזח
 16 שדא ינב זרומדכ קדנהו + יתמלאנו הצרא ינפ

 יכא הררטאו קדרבדאו יפ חתפאו יתפש לע עגנ

 אלו ילע יריצ וכפהנ הארמב ינדא ידגנל דמעה
 17 שכע רבדל הז ינדא דבע לכוי ךיהו : חכ יתרצע
 אל המשנו חכ יב דמעי אל התעמ ינאו הז ינדא
 18 : ינקזחיו םכדא הארמכ יב עגיו ףסיו : יב הראשנ
 19 קזח ךל כולש זרודמח שיא תורית ירא רמאיו
 יכ ינדא רבדי הרמאו יתקזחתה ימע ורבדבו קזחו
 20 התעו ךילא יתאב המל תעדיה רמאיו : ינתקזח
 רש הנהו אצוי ינאו פרפ רש שםע שחלהל בושא

 2ז בתכב םכושרה זרא ךל דיגא לבא אב ןו

 צב פז את 10 א

 ורשועב 117. לכה ריעי 180. | ריעו 192, תטמ6 1
 =- לא קוס 1714 ןוו* 4, 7.

 2 רובג -- לודג 1 17: 271 4,283 2. לשממ -=-ותלשממ :

 228.  ונצרכ 2,101, 141,172, 171,226, 240,259, 270.
 4. ודמועכו 4 -- ודמעבו 80, 80, 11859, 9 6% 1%

 228, 251, 271,288,602: קננמס 128. ותוכלמ ג" 6 2*--ותבלמ

 2222 אלו 1%-=-) , 4. ולשמב 6, 80, 155,166, 228 ;

 קנומס 128 -- ולשומב 153. = , יכ קנותס יב 80. = שתנת -- שנת
 שתנת 4-- ת גל 0.185 47. - םבירחאל 118. -

 5- ךלמ -- בל 93. = ןמו --ו , 190,259. | לשממ -- ותלשממ
 80. .- ותלשממב 6.

 6. ץקבו 1. | םפינש <- םכינשה בר 4 -- שבימי 210 --

 47 -- ,117. ורבחתי --י 0.136 99. = .תבו קנווס תכו 24%

 אובת 1.2: 3, 17: 31: 40: 67, 80, 92, 94, 100,101, 102,110 10

270 6 ,282 ,242 ,207,210 ,141,144,155,168,172,175,192 

 271 4,277,100, לא גק.135 2.  תושעלו 1.  כירשמ זו
 אלו 17 [גק.:46 2.  רוצעת 2, 92, 99:117, 150,170, 178, 207,
 227, 240, 259 : קזנמס 128, 1ֶקָנ ; סה 118 -- רצעי 180. | חוב

 עורזה (טק.345 139.  חכ 2, 324: 47: 40. 80, 82, 80, 3: 4, 9%

:235 226,227 ,178,102 ,176 ,170,172 (118,157,166 ,117 

 240, 24%, 252, 259, 270, 28ג, 400, 658, 659 'ו אלמ, 602 --ו נק

 14 4 ערזה 17. 89.92, 94, 102,110,141, 168, 210,

 231, 245, 200, 264,270 --ו !טק.138 128.  וערזו דמעי אלו טק.

 18. 173. דומעי 210 -- דומעי מעת 4. | וערזו , 240 -- וערז 3

 -- ועורזו אוה 249 -- ועורזו 4, 30, 47, 80, 93: 9; 6

 188, 192, 224, 226, 227 ; קזנתמס 128.  ןתניתו :ז7. | איה קזותס

 אוה 201. | האיבמו 4,17, 47,ז17,118,150,158, 166 .%

 210, 226, 227, 252, 253, 24, 200, 264, 266, 271, 283. | הדלויהו

 2.17: 30: 47.50,93:99.119.172,227,2593 קונמס 82.  הקיזחמו

74,,,ָ .166 17,118 ,90 ,94 :89 ,80 :47 :17 :3 

6 ,253 ,941 ,245 ,215 ,228 ,226,227 ,102,224,22% ,188 

 271, 2833 קזנתס 8 -- הקזחתו 7. םכיתיעב 7

 7. ונכ [טק.ז3 180. אביו 1"--אוביו 2,172. | אביו ליחה לא ,

 ג17. לחה 245. | אביו 2"-- אובו 2,172: קמתתס 128. זעמב
 47: 49,117,118, 224, 235 -- ןועמב !סז6 158. |  ךלמה 4.

 7.8. ןופצה -- (18) -- השעו זל.

 8. םבההלא 227.  םבהיכסנ םכע -- םכהיכיקנו תטמס 4.

 תכע 1%, 1ס1 -- םכגו 80,147. | םבהיכיסנ 2, 3, 40, 80 21

 1סַז,117, 1וְפ 60, 166,172, 178, 188, 210,226, 240 2 24%

 249, 250, 281, 2%3, 271 4; קזוממס 128 -- םכהכיסכנ 7%

 227,2%9,22%. | שבע 27-- םכעו 2,909,145, 170, 227, 240 ----
 םכעא 119.  םכתדמה -- םכת , 118.  ףסכו בהז < 24%.  ףסכו
 14 איבי 2: 4, 93, 9, 118, 139, 178, 1889, 2 259 ןזותס

 128,173 (ס6 180 -- אובי 172 ; קתוחוס 1. םכינש 6

 םביזנש 260 -- , 7. דומעי 6. ןופצה 2"-- ה ,+

 תא , 07

7% 

 12. ילא , 145.  ןמ ,130. | םבויה = םכווה 207. = ןושארה .
 99. - תתנ , 82 -- התתנ 80,118,24% -- ת 2" טק. 7.
 תרא ,1ז7. ךיהלא -- ךיהלא הוהי 117,249. = יתאב , 7.

 ךירבדכ 2208 --' / 9353: 2.

 13. תוכלמ , זפז- | דמוע 4,80. | דחאו -- ד טק.
 תבירשה -- םכירשה ןמ 117, 145, 147, 166, 108; 225,

 םכינושארה 4, 99, 166, 170, 210, 215, 253. אב ,

 207. - יתרתנ ף2, 117, 129,235, 230, 260, 264, 6001 -- יתרת

 נק.ע85 6ןו,171.  םבש --ידבל 249. = 'כלמ -- תוכלמ 4
 14. ארקִי 7 1% 8 180, 6 227, 239: 240, 202, 249

 260, 264, 270, 271 2, 1. -רירחאב -- ת (טק.14 4.

 שבימיה -- םבעזה 227. | םכימיל -- דעומל 82, 178 -- דעמל 6
 =- דעומל שכימיל 245 -- * קנווס 1 190 -- 0ק. 14 2.

 1%. יתרבדבו קעעמס 150.  םבירבדכ -- םכ , 1סז --םכירבדב

 16. תרומדב 150, 245 ; (0116 18 -- תומדכ .תומד 4. | ינב -

 ףב זקס -- ינפ 427,471. 531 -- ינב יהי 697.+ ..ענונ 00,102 220.

 הרבדאו , 166,180 -- רבד טק.45 31. | הרמואו 90. | לא -
 לע 1.  דמועה 2.4,99,118,ז70.  ינדא ₪ק.140 180,  הארמכ
 קחחמס 160--אר,וזק. יריצ ילע ₪ 17.  ירצ 128,178--קמתס

 ףיצ 145. - ילע ,158 --'לעמ 4. אלו --א [גק.זג
 17. ךיהו -- ךיהו ךתוא רבדאו 201. | ינדא הז < 4. | לנודא 5

 הז - - רבדל ,155.24ף. שבע --לא 102,158. | יב --יכ 80. חוכ 4.

 ארי בו קי ו ב 00 קס 2272024 200280: 102

 וי וטק 30. יב 1. / .הארמבו קזומפ 246. .ינקיזחיו 4.
 19. תודומח 1. 2, 4, 17, 47, 80, 80, 92, 93, )9, 101, 117%

2 ,248,252 ,240 ,227 ,226 ,180 ,176 172 ,155,166 ,155 

 םכולש ט1 101. | קזחו --ץמאו 102, 207 --קזחו או 47.  ורבדכו
,6 ,294 ,270 ,277 ,\. 271 ,260 ,254 226 ,168 ,141 ,94,118 ,82 

 258, סס 1, 601, 659, 664 1; םטתס :28,1%0,2%1.  יתקזחה 1,

 249 -- יתקוחתהו 158 -- יתקוחתה זיה 17 --ינתקזחה 188 -- תג"
 קותס ח 24%. | הרמואו 99. | יכ ינדא טק. 141.  ינודא

 ינתקזיח 4.
 20. התעדיה 227. | י'תאב המל 0.30 1. התעו --ה ,1.

 ינאָו (טק.% 4. ווי <,
 21. חתמ דחא ןיאו טק.זג: 110. - הלא לע ,ג90. לע ₪6

 דע 128-- םכע 5 7

 ז. תתא 166. | ידמה , 180,207 -- ךלמה 6
 ןועמלו 80, קתותוס 4. ול ---יל קזותוס 128 --ן טק. 4

 2. התעו -- ה ,6 הנהו 92, )4, 117,118, 156,170

 192,198,201,227 ; חטתס 172, 224,22%. | השלש -- שבימי השלש
 91. | םבידמוע 166, 226, 227, 2%9 -- , 93. \ סרפל -- ינפל 4

 יעברהו 9, 158 -- ו , 5. רישעי \ 101 -- רשעי 4. רשוע

 340,ו17,170.  ותקזחבו 0, +,

 288,602 קזנמוס 150 10600 80. | ןו -- (8) - - רשע ,%-

 זעמלו 117 --
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 תוכלמ רדה שגונ ריבעמ ונכ לע דמעו |: אצמי 0
 ; המחלמב אלו םכיפאב אלו רבשי וכידחא םכימיבו

 וכלמ דדוה וילע ונתנ אלו הזבנ ונכ לרע דמעו 1
 תוערזו : תוקלקלחב תוכלמ קיזחהו הולשב אבו 2

 : ערירב דיגנ זכגו ורבשיו וינפלמ ופטשי ףטשה
 שכצעו קדלעו קדמרמ קדשעי וילא תורבחתה ןמו 3

 השעו אוב! הנידמ ינמשמבו הולשב : יוג טעמב 4
 ללשו קדזב ויתבא תרובאו ויתבא ושע אל רשא
 ויתבשחמ בשחי םכירצבמ לעו רוזבי שהל שוכרו

 ליחב בגנה ךלמ 'לע ובבלו וחכ רעיו : תע דעו 5
 לודג לליחב .הדמחלמל ?דררגת' בגנה ךלמו לודג
 :תובשחמ וילע ובשחי יכ דמעי אלו דאמ דע םוצעו

 זכיללח ולפנו ףוטשי וליחו והורבשי וגבתפ ילכאו 6

 ןחלש לעו ערמל שכבבל טכיכלמה םכהינשו :סכיבר 7
 : דעומל ץק דוע יכ זחלצת אלו ורבדי בזכ דחא

 שדק .תרירב לרע ובבלו 'לודג שוכרב וצרא בשיו 8

 .1 6 .פ ג א

 ז1 בגנה ךלמ רמרמתיו : הרזעמ דע ורגתיו בשיו
 ןומה דימעהו ןופצה ךלמ זכע ומע םכחלנו אציו
 ז2 ובבל זכורי ןומהה אשנו : ודיב ןומהה ןתנו בר
 ז 4 .דימעהו ןופצה ךלמ בשו : זועי אלו תואבר ליפהו
 אובי .שכינש זכיתעה ץקלו ןושארה .ןמ בר ןומה
 14 כהה כיתעבו :בר שוכרבו לודג 'ליחב תצוב
 ואשני ךמע יצירפ ינבו בגנה ךלמ לע ודמעי שכיבר
 ז < ךפשיו ןופצה ךלמ אביו : ולשכנו ןוזח דימעהל
 ודמעי אל בגנה תוערזו תורצבמ ריע דכלו הללוס
 :6 ולא אבה שעיו : דמעל חכ ץיאו וירחבמ םכעו
 הלכו יבצה ץראב דמעיו וינפל דמוע ןיאו ונוצרכ
 17 זכירשיו ותוכלמ לכ ףקתב אובל וינפ םכשיו ודיב
 אלו התיחשהל ול ןתי שישנה תבו קדשעו ומע
 19 דכלו םכייאל וינפ בשיו : היהת ול אלו דמעת
 בישי ותפרח יתלב ול ותפרח ןיצק תיבשהו שיבר
 10 אלו 'לפנו לשכנו וצרא יזועמל וינפ בשיו ול
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 צב תא מ 10 א ב

 --ןתני 153. | התיחישהל 93+  דומעת 284,1006 128,  ןל 2" 1

 18. 0. בשיו -- םכשיו 89, 99, 145%, 171, 226.

 259, 601,659'ק: קונתוס 2,128, 158,172, 180 --- םבישיו 207 זק

 -- שיו טק. 8 30--ב [טק.148 246. = וינפ --וינפמ 1. | םבייאל

 -- םכ 101. דכלו ; 101. | ןיצק --ץיצק 279. ותפרח יתלב ול
 170.  ותלב 92. | בשי ותפרח ל 147.  ותפרח

 בישי -- בושי 4 -- קזנמס בישל 0.

 19. בשיו -- םכשיו קוס ף3, םטת6 157, 180 -- ובשיו 24%

 יועמל 17, 10, 80, ,,+1, 6% 17 0

 188, 210, 224: 235, 240, 24%, 2533 1 --'. 92 - הזועמל

 קזנתס 158 -- יזעמל םבייאל זז ל. לשכנו , 6

 20, 0. \ 224. | דמעו -- רבעו 227. = ונכ קותוס ונב 4.

 שבנ 1,117,118, 128, 166,170 4: רדה -- רדא ף -- רדח

 245. = תובלמ , 80 -- ותוכלמ 2077. = םםימיבו 263,260.  םבידחא

 ממס םכירחא 24%. = רבשי , 80 -- ורבשי 180. | אלו 1%--ו
 4: 94, 118,145, 172, 227 --) [טק.ז4₪

 21. ונכ --ןנכ 117. | דוה --רדה 158. | תוכלמ ג"-- תוכלמב

 93.  הולשב אבו ,128. = תוכלמ 2*--םביבר 224. | תקלקלחב
 נס: -- ק 2% 076 קכ 117 -- תוק טק. 4

 22. תערזו 235 -- תועורזו 4, 30, 80, 80, 92, )3, 117, % 1

 151, 166, 170, 172,176, 180, 188, 24 245 ' קזונתס 82 -- תעורוו

 בגנה 198. | וטפשי < 93,166--פט [טק.:40 110.  אוינפלמ 99. ְ

 ורבשיו --י ₪45 128 -- ור [טק. 4 71. ריב בוול

 23. ןמו 54 15% -- םכגו גסז. | תרבחתה 2ג55, 28% -- תו.

 145 144.  ןילא --ו,1.  השעי-- השעו 207. | םכצעו ,180--

 םבוצעו 245. | םעמב 80, 80,166, 22%, 226, 227, 228 ; קזותס %
 --- טק.

 24. אבי 47,67, 80, 82, 80, 92, 03,117 ,% זז 0%

 176, 210, 235, 240, 24%, 252, 253, 260, 264, 271, 284 --אבו 4--

 1נק.18 180. אל \ 4. | ויתבא 1%-- ויתובא 7

 144, 252,284,286) סא ז10.  ויתבא תובאו ,158. | תבאו 7

 175, 224 -- זרובאו השעו ויתבא 2%-- ויתובא 94

 117,144,170,172, 180, 249, 252, 284,256. | הזב [טע,עג8

 םכהל ,168. | רוזבי -- רוצבי 2. | םבירצבמ -- וירצבמ 0
 תכהירצבמ 531. | בשהי.158. | ויתובשחמ 4.92, 1

 176, 252 -- תובשחמ 80 24. דעו --ו ,90,147,180. | תע

 --ץק תע ק.ז86 1.

 2%. רעיו --רעיו 8, קעותוס 158 -- רציו קחתתס 246. | - - ליהב

 בגנה ;17,47,240. | לודנ -- -- ךלמו ,זסז. | ךלמו -- ךלמ לא

 198. | המחלמב 17, 92, 3, 180, 201, 207 ; [סז66 82 ; םטתס 1

 --? 19 טק.ז4. 11ס.  לודג 2%--ו , 284 --דבכ 148.  דאמ --

 'ואמ 259. = דמעי 06 רובעי 252 --ודמעי 240. .תבשחפ 4
 26. ילכואו 153; 253,259. = וגב תפ 78%
7 1 6 ;'1 400 ,242,264 ,240 ,228,215 ,227 ,226 ,224 ,210 ,201 

 --וגבתפ תפ 158.  והרבשי 307, ,,ץ,,,, 72

 176, 180, 210, 224, 22%, 226, 240, 24% -- והרכשי 80. | וליח\ --

 * \ 47,166, 245 -- ל\דו 118. | ףטשי 2, 32 4, 17, 4
2 ,231 ,227,228 ,224,226 ,188,210 ,176,180 ,117,118,170 

,245 ;242 ,240 ,239 
 27. ערמל -- ל , 860. | לעו עזנתנס דעו 4.

 --וחא 80 -- רחא ז. - אלו < לאו 71.
 28, בשיו --' \ 2, 3 -- בושי| 178, 180,252, 1-

 וצרא 89,119 -- וצראל ז7. - שכרב 6.
 שודק 192. - השעו ,. ,

 ןחלוש 15%. | דחא

 וצרא -- לא
 לדג

 9. ותמרא - - - ךלמ ,%.
 10. וינבו 4, 47: 89: 93: 99, 117, 147, 153, 166, 176 0 0
 235, 239: 245: 252: 259 266, 271 4, 284, 284, 286, 355: 659 ק

 קמתס 128,201. | ורגתי-- הרגתי 47,188 ; םטתס ז7. | ופסאנו

 4 . ןומה -ו קחתמס | 4 םבילייחו 261 -- תכילייח 4. 7

 80, 118, 172,188, 226, 24% -- םביללח 1. | םכיבר , 166 -- םב
 101. אוב -- ו \ 47, 80, 99, 147, 176,188, 224, 245, 253--% ,
 2,93,117, 128,180,240, 2590: תטתס 2: ףסשו -- ףטשב 4.

 רבעו -- דמעו 47. = בשיו , 224, 293 -- בוש ו ,04.

 הרגתיו 1, 2, 17, 31: 47, 80, 99,118,147,153,173.180
 226, 228, 215, 240, 25, 270, 284, 286, 288, 659 'כ : קננתס 9

 168,172,245: ספ 144 -- ארגתיו 117 -- רגתיו 92 --ור נק.
 145 94 הזועמ 4, 119, 176 -- הוזעמ 80 -- וזועמ 226, 228,

 659 כ ג קונתגס 128 -- וזעכ 180 -- 0.13
 ז1. רממתיו ז7ס. | ןופצה - - - םכחלנו , 235. | ומע 6

 בע , 253, 200 -- םכע| 150 | *%ןופצה 3-- ה .1. דימעהו --

 ד 118. ןומה --ןומה ןופצ 80. = 4 ןתנו 36 ןומהה 60.12 ,
 12. אשינו 4. = ןומהה , 101. | םכורי -- ו , 0, 150,

 211 21%, 260, 284 - םברו 1, 47, 80 5 0
 224, 226, 227, 228, 24%, 253: 250, 271 4, 288, 650'ק : קתותוס

 94,128, 159, 172,173 -- םכורו 7 89, 117, +
 201, 207, 22%, 270, 601, 602 1000 31. | לפהו 141,270 --
 ליפתו 93. | תואוביר 4 10106 119 -- תואובר 47, 80, 92, 99; 5%

 166, 172, 226, 228, 231, 249 ' 1076 128--- תואביר 245 -- תואבד
 1. ועו -- 17 7-) . 10, 118, 110, 188,224,211, ,70

5 *2] == 

 13. ןמ (טק.:86 180. ןשארה 80,283 -- ןושיארה דימעה

 כיתיעה 4. = אובי , 80 -- ! , 4: 30; 47, 82, 92, 935,
2 ;245 ,240 ,224 ,210 ,178 ,172,176 1 6 155 ,50 1 

 2%9. אוב -- ו \ 4 47, 80. 82, 117, 158,176, 178, 245, 251 --
 א | 2: 30, 92: 91: 128; 155, 172,180, 207, 220, 227, 240

 260, 252, 250 : קונוס 150 -- א 614 170. | לודג , 180 --ו
 1 4. םביתעבו -- םכ ,101. לע -- לא 192. | ךלמ -- בר ךלמ
 ו6ס. יצרפ 20, 253 -- םכיצירפ 170.  ואשני -- ואשני נשי 7.

 ולשבנו -- כ קזוגתס זמ |
 ז 6. אובו 172, 226, 252 ; קזותס 4 ךופשיו 47, 170, 2270
 241 : [(סתש 128. | הללס 17. 80, 80. 933 5
,28 ,286 ,284 ,284 ,271 ,270 :264 ,260 ,259 :251 ,252 :224 ,176 

 תרצבמ 24% -- תורצבמו 17. | תָערזו 246, 24% -- תועורזו 4, 9

.0 ,227 ,180 ,176 ,172 ,170 ,166 ,190 :117 :99 :93 ,89:92 ,80 
 אל-- אלו 145. | ודומעי 47, 93, 128,176, 28 -- 15. 800. ןינפל
 180. | וירהבמ -- וירוחבמ ף3 -- וירצבמ 225, 00 -- ה קזותס תת

 2, ןיאו = ה גזל. חוב 2274 --* דומעל 4 6
 227, 283: ןזותוס

 16. ונצרכ 82:,47, 100, 10ז, 110, 226, 240, 24%, 2532,

 דמע 2, 17, 47, 80, 82, 101, 117, 118,110, 128,141, 56%

10 ,270 ,260 ,250 ,253 ,24% ,242 ,295 :231 ,188 ,70,172,176: 

 20. דוונעיו 227, 283 -- 7, 4

 17. םכשיו -- בשיו 117, תטמ6 180 -- תשיו 172. אבל 7

,259 ,253 ,245 ,224 ,176 ,168 ,106 ;158 :150 ,99 93 ,02 ,80 
 264 -- אובל הנירמ ינמשמל 2. * ףקותב 90, %
 176,192, 226, 227, 2ף9 : קנומס 2. לב -- לכב 4 ותכלמ

 247.80. - םבירשו 93. - השעו -- השעו חילצהו 259 -- השעי
 449--השע [טק.זג 219--.113. | תבו 0:6 תיבו 1,239. | ןתי
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 ךלמ וילע רעתשיו בגנה ךלמ ומע חגנת' ץק תעבו 0
 תוצראב אבו תובר תוינאבו םישרפבו בכרב ןופצה
 הלאו ולשכי תוברו יבצה ץראב אבו :'רבעו ףטשו
 ! ןומע ינב תרישארו באומו שכודא ודימ וטלמי

 זריהת צל שירצמ ץראו זרוצראב ודי חלשיו 2
 ללכבו ףסכהו בהזה ינמכמב ללשמו |! קרטילפל 3

 תועמשו :וידעצמב זכישכו זכיבלו םכירצמ תודמח 4

 דימשהל הלדג אמחב אציו ןופצמו חרזממ והלהבי

 זכימי ןיב ונדפא ילהא עטיו | : םכיבר שכירחהלו 5

 ! ול רזוע ןיאו וצק דע אבו שדק יבצ רהל

1 

6 

 לע דמעה לודגה רשה לאכימ דמעי איהה תעבו

 תויהמ התיהנ אל רשא הרצ תע התיהו ךמע ינב

 לכ ךמע טלמי איהה תרעבו איהה זרעה דע יוג

 רפע תמדא ינשימ שכיברו : רפסב בותכ אצמנה 2

 ןוארדל תרופרחל קרלאו םכלוע ייחל קדלא וציקי

 יקידצמו עיקרה רהזכ ורהזי שםכיליכשמהו + שלוע

 כאינד קדתאו : דעו םלועל םיבכוככ םכיברה
> 

 .1 .0 כ א.

 20) אלו בגנב אבו בושי דעומל :וצראל בשו השעו
 40 םכיתכ זכייצ וב ואבו + הנורחאכו הנשארכ היהת
 ןביו בשו השעו שדוק תירב לע סכעזו בשו האכנו
 31 וללחו ודמעי ונממ זסכיערזו + שדק תירב יבזע לע
 :םמשמ ץוקשה ונתנו דימתה וריפהו זועמה שדקמה
 42 ויהלא יעדי זכעו זרוקלחב ףינחי תרירב יעישרמו
 33 ולשכנו םכיברל וניבי םכע יליכשמו + ושעו וקזחי
 34 סכלשכהבו :שכימי הזבבו יבשב הבהלבו ברחב

 : + תוקלקלחב םכיבר םשכהילע וולנו טעמ רזע ורזעי

 35 ןבללו ררבלו סכהב ףורצל ולשכי זכיליכשמה ןמו
 36 ךלמה ונצרכ השעו :דעומל דוע יכ ץק תע דע

 רבדי םכילא לא לעו לא לכ לע לדגתיו שכמורתיו
 ! התשענ הצרחנ יכ זכעז הלכ דע חילצהו תואלפנ
 37 לעו שישנ תדמח לעו ןיבי אל ויתבא יהלא לעו
 0 לאלה + "רדטהי לכ לע 'יכ יב אל הולא לכ
 והעדי אל רשא קדולאלו דבכי ונכ רע םיזעמ
 : תודמחבו הרקי ןבאבו ףסכבו בהזב דבכי ויתבא
 49 ריכה רשא רכנ הולא זכע םכיזעמ ירצבמל השעו
 : ריחמב קלחי המדאו םיברב םלישמהו דובכ הברי

 צב הז עא א.

 והועדי 2: 80; 91,119, 145, 166, 172, 176, 224, 22%, 226, 20

 ויתובא 2,144,170, 259, 284,286. | ןבאבו -- ן.1ספז.  תרמחבו

 30 -- ! רודומחבו 4, 99,117, 119, 158, 172,176, 180, 240 2%

 260, 264 -- תדומחבו 4

 .39- ירצבמל -- ל , 4 -- ירצנמל 248. | שכזועמ 2,4,2%0--מ

 172. הולא--יהלא 47,119,24% -- ו , 82. = ריכי 2,107 7 <

 224, 226, 230: 250, 270, 271 44, 6% 'כ ; קונזהס 80,172, 201 ; 6

 158.  הברי-- הברה 224. | דובכ --ו, 284. םבלשמהו 17--
 כ המדאבו 20 -- המדאהו 4

 49. ומע \ 207. | רעתשיו קזותס רךכתשיו 4 -- ת קזנמס ע %

 םבישרפו 150 -- ב קזגנתוס פ 4 תרוצראב אבו תובר ,

 תובר ,4. תוצראב אבו רבעו ףטשו < 1.

 41. תוברו -- םכיברו 89. | ולישכ 252--1, 118. | םכודא =
 ו באמו

 42. תצראב 281.  היהת אל ,80. | היהת < התיה 147--ה גל

 [טק.185 47.  הטלפל 4 102, 166, 168, 170, 176, 180,

! .259 .253 ,245 
 41. ינמכמב --ינמשמב 1. = לכבו ,\ 252 -- ב.

 תרמח 4, 227 -- תודומח 17, 00 6 240,

 259.-- תדומח 80. | םכיבולו 4.17: 40, 82, 8, סָב 101,118 ,1 ₪

 176,180, 188, 226, 227,228,23%--םב א 80. | םםישובו

,227,228,2385 (119.172,176,180,188,6 1% ,809 

 44- תעמשו 49, 17ס -- תועומשו 4, 8 סב, 117, 166, 176; 6

 227: 240, 545. 252, 259 -- תעומשו 80. | והולהבי 2, 3, 4, 0 7,

% ,249 (117,118,110,166,172,176,227,240 ,99,102 :89.93 

 259,271,283,100. הרזממ , 31.  המיחב 1% 227 -- אמיחב

 80 -- המחב 1, 2, 17, 47, 80, 92, 03,170 8% 108, 0)

 224, 226, 228, 239, 240, 245, 253, 2%, 659 'ה םכוקמב 'א ; קזותס

 158,172,201. | הלודג 2.4: 17, 47, 50, 80.92, סב, ףְס,100, 7,

7 ,170,172,176 ,168 ,155 ,150 ,118,119,139 

 226, 240, 253, 250, 260, 264: קננתס 1. רימשהל 4.

 םכירחהל 201 -- םכ ,
 45. ולהא 476.  ודנפא ₪ 271. | אבו , 20, 244 -- 28 40 -

 םכע אבו 157. וציק 117,227,24%5.  רזע 1 7, ףנ,1ז7,ו)

4 ,245 ,242 ,240 ,231 ,224,226 ,210 ,176 ,141,150,172 
 ול רזוע , 9.

 : רשה 1. איהה תעבו ,ז70. | איהה 1%-- אוהה 76
 דמועה 2, 4,118,158, 170; 7, תדה.17 | לדגזה

 249.  ינב לע -- ןיב 4. ךמע -- ע טק.:3/ 477. | תרע -

 תעה :. | תיהנ גסז -- התייהנ 4, 80. 92, ָ,,7% 245.

 תעה \ 2. | איהה 27--אוהה 1,80,101, 176, 180; קזנמס

 איהה תעבו ,170,180. | איהה 3%-- אוהה 101,176 ; קז1ותס

 בותכ ,, 180 -- 6666. 1%7 -- ת קזותוס ב 117 -- ב ,-

 2. ינישיכ 1,117,119, 141,153, 15%, 158, 224, 226,2ךו, ג

 219: 245, 250, 252, 2%3, 260, 264---'נשמ 80,192. | תמדא , 7,

 228. | הלא -- הלאו ף3. | םבלוע - - הלאו , גול. | הלאו -ה

 80. תופרחל , . ןוארידל 227 -- ןוארדלו 226. = 5
 3. םבילכשמהו ]7 4ס0 =- םכליכשמהו

 80 2. ורהוי ,. 24% -- וריהזי 2; 4, 17, 30 47, 67, 80, 82,

 ו

 20. הנושארכ 2, 4, 17, 99, 119,155, 175,176,192: 252, 9
 2%9, 260, 264, 271: קתחס זג) -- הנושארב 118,166 ; קזומס

 24%. - הנרחאכו 3, 31, 80,170, דב, 180, 207, 224, 250, 283---

 הנורחאבו :66 ; קתותוס 245 ; +ס6
 40. וב --וב הב 140. | םכיצ 153. םכיתכ 4,170 -- םבייתכ

 119,215.  בשו---- םכעה ,2%2. | תירב 1% 245. | שדוק--

 ל 1: 2: 2: 4: 17: 31, 49: 82, 80, 92, 93: 99. 7: 117

2042 9 ,253 :245 ,240 ,210,224 ,178,188 ,170,172,176 ,166 

 271,283.  ןביו -- ןיבו 99 -- ןבו 93 --'\ 249. - לע 8
 178. - יבזע -- יבזוע ובזיע 4. | שדק השעו , 5
 31. םכיעורזו 40, 80, )2, 158, 166, 170, 176, 180, 188, 224, 249

 -- תועורזו 4סע6 4, 47. | ונממ -- ונממ םכי 4. | שדקמה זועמה ₪

 164.  ושדקמה 226.  זועמה , 226 -- ) , 89 -- ועמה קוזמס 4
 ץוקישה 4, 80 158,170, 227, 2%0 -- ) ; 1 5. םכזנושמ

9 150 ,144 :119 ,110 ,118 ,117 ,101 ,99 ,93 :80 ,20 42 :3 ,2 

99 ;252 :235 :227 ,)22 ,188,210 ,170 52 ,170 ,166 

 271,281: תומס 4
 42. !-רוקלקלחב 4,118 -- תו ק.14₪ 80. יעד 4, 4
 102, 118,166,176, 224, 250 284, 4 יחלא 4. וקיזחי 19

,1989 ,176 ,117,1189.158,166,170,172,175 ,89:93:99 ,80 

 235: 245: 249; 250, 252, 253, 25: קוותס 130,171 : 06 8
 --ז קתומס ל 3-- (טק.146 82. - ושעו [טק,145 82 --| 2

.14 

 13. ילכשמו 178 -- יליטשמו 192. = ולשכנו םביברל ,4
 הבהלבו -- המחלמבו 180. יבשבו 22%. | הויבבו 4 -- הזבו +.

 םכימי -- םכיבר שבימי 239, 260, 264, 271, 2864, 286, 100, 659

 34. םבילשכהבו 24% -- םכ ₪0ק.145 47. ורע -- ,7.
 רזע 076 דזע 158.  וולנו -- וללנו ס- | םבהילע --וילע 6.
 זרקלקלחב גס: -- תרוקלקלחב תרולקלחב זק -- וגז. %

 זרוקלחב 'ק 6.
 3%. םבילכשמהו 207. ףרצל 2: 1, 17.82: 92 17
 1ופ,166,170,141,15%) 172,175, 210, 211, 215, 240, 245, 2

 269,260, 264: קתומס 128. ררבלו קעומס דרבלו 80. ןבללו ,
 17. יכ ; 36- דוע \ 147, 74

 46. ונוצרכ 2: 2, 4, 17: 67, 80: 89, 04, 9, 118, 119,

 לס, ,5 176, 178, 180, 188,102, 00 215: 21; 252 12

- == = = 

 259,260, 264: קזומס 155 06 117.  ךלמה ,1. | םכמרתיו
 80, 150, 210, 235, 240,242, 28. לדגתו--ל ,1סז. לא לעו,
 147. לעו--ו,31. לא 2%-- לכ 1. םכיליא 166. | החילצהו

 153.  דע--דעו 4--לע 80 הלבכ--ה 17. כ 5
 27- לעו זל קמותס דעו 2%1. | ויתובא 2, 90, 170: 235: 252, 250

 97, 284, 286. | ןיבי 1% 65 2%-- ןיככ 118. | ץיבי -- (6) - - לעו ,
 145,155.  לעו םבישנ תדמח \ 309: 385. | הולא == ו ,

 24%. לכ 27-- הלא לכ 1 -- א לכ 1.
 28. הולאלו 2.17, 80, 8, ב, 117,118, 151, ד 72
 176, 226, 227: 239, 240, 253, 250, 260, 270, 284; קצנתס 3, 2

 13977.4. םביועמ 2, 4, 17, 153: 249, 259 --' . 166:
 לע -- לעו 245.  רבכי 1*-- לדגתיו םכמורתיו דבכי 4 -- דבכמ
 179. | דבכי - - - - הולאלו , 40, 80, 117, 147. | הלאלו 49

.4 ,281 ,271 ,251 ,242 ,239 ,231 ,207 ,192 ,170 ,141,169 



 4 | 0.1. פ 8 א ז ₪ 2: (0 ג. 1

 וטטשי ץק תע דע רפסה זכתחו שירבדה שתט | ינדא קדרמאו ןיבא אלו יתעמש ינאו 4: זדלא
 % הנהו לאינד ינא יתיארו 4: תעדה הברתו שיבר | םימתס יכ לאינד ךל רמאיו ! הלא תירחא המ

 ראיה תרפשל קדנה דחא םכידמע םכירחא םשכינש | ונבלתיו וררבתי :ץק תע דע םכירבדה סכימתהו 0
 6 שובל שיאל רמאיו :  ראיה תרפשל קדנה דחאו | לכ וניבי אצלו םכיעשר ועישרהו םכיבר ופרציו

 ץק יתמ דע ראיה ימימל 'לעממ רשא םכידבה | דימתה רסוה תעמו  :וניבי כיליכשמהו זכיעשר 1
 7 זכידבה שובל שיאה תרא עמשאו |: תרואלפה | !ןםיעשתו םכיתאמ ףלא כימי שכמש ץוקש תתלו

 לא ולאמשו ונימי זכריו ראיה ימימל לעממ רשא | זרואמ שלש ףלא כימיל עיגיו קרכחמה ירשא 2
 זכידעומ דעומל יכ שכלועה יחב עבשיו שימשה | דמעתו חונתו ץקל ךל התאו ! השמחו פכישלש 3

 'ככ קדנילכת שדק םשע די ץפנ תרולככו יצחו ::ןימיה .ץקל לגל

 7 ב 1 ₪ 26710 א 4

 ו 172, 176, 179.0 יכ , 6. דעמל 1785, . פי - - יצחו ,. 1-רולכבו 271
 224, 220, 227, 229,211, 240,252, 253, 259: 260, 264, 270 1: 289 -- תלכבו 282. - די, 226,24% -- ד קצותנוס ז שדק , 3

 279, 281, 284, 287, 288, 601,602, 603, 65ף ג קז1תגס 141 -- -- שדוק 4 הנלכת ב, 166, 170 20.
 וליכשי 180, 651 -- הורהוי 207 -- וריזה 9- רהוזכ 4, 10, 2 8. ןיבא --ןובא 259.  הרמאו קזנפפ יתרמאו 180. ינדא , 4
 ף3,117, 119,150, 170,172,178, 210, 224, 226, 227, 240 5: 9. יכ , 207. | םבימותס 4, 80, 89, ,,,,,,,,7%
 240,270: קזותס 1. םביבכוכב = 47 ---- 5 180,226,227,2289, 245: 249,252.  םבימותחו ,9)
 4. םכותס 4, 40, 80, 89. 592 166, 180, 192, 91.117.119,170,172,176,180,226,227,228,215,240,2490, 4
 228, 235: 239, 245, 249; 252, 253, 260, 264-- 25 201.  םכותחו 10. וררבתיו 99 -- וררבתו :. | ועשרהו 80,934. םכיעשר -

 4, 40, 80, 80, 3: 117,118, 119, 166, 170, 172, 225, 227, 9 םכיעשרה 1 -- םביעשר עש 15% -- םםי ,. םכילכשמהו
 240, 245; 240, 252, 253, 260, 264 קתנתוס 82,128,139. 7ע-- 102, 150, 2קֶק, 288 1, 659 --ו, 80--כ,4--םבגו?

 יב 249. - תע -- תע ץק + וטסושי 2, 4, 144, 1589, 2 11. תתל 4-- ת 1" טק.ז46 03.  ץוקש , 95 ָ-465
 180, 210, 25 ; קזוומס 171,1ג -- וטטשו 226. | םביברה 5 -- ץוקיש 227, 250. | םכמש , 226 -- םכמוש 2, 4, 17, 40, 80, 2
 ברתו זסנ -- הברהו 8, 227 -- הארתו 0. 93: 101, 117,118, 110, 160,166, 170, 172, 176, 188, 210 2

 %. םםינש -- םבידמע םכינש 253. = םבידמוע 4, 101,170, 252. | 227, 202, 270,271 4. | ףלא , 30 -- הלא קו םס 80. | םכיתאמו

 דחא קענעגגס תחא 3. הנה ז%-- הנחהו 1 ראיה 1"-- רואיה 101, 14%, 170, 188, 224, 2ף9 -- ביתאמא 4 םביעשתו --

 80,89,118,170,178.  דחאו ,93--ו 17--תחאו 4. חנה 2 םםיעשתו םםיעבשו 7. י

 30. | ראיה 2*-- רואיה 80,118. | ראיה - - דחאו ,5- 12. עבו 80. - ףלא 4 שלש טק. 186 1,3 -- שלשו
 6. שיאל -- שיבל 0. שבל 67,101, 128,144, 175, 7- 4 -- שלש 4 םכישלשו 0

 רואיה 80, 118,178,2%3. | ץקל 0. 13. ץקל 1*--ץקעל גגְק. | דומעתו 4, 155, 227, 2%2, 284
 7. עמשאו -- א 0.136 ב. = שובל -- ש ,118. | םבידבה < עחותס 82. | ךלרוגל 4, 17, 47, 80, 99, ו 2

 שכירבה 155.  יממל 259.  רואיה 80,89,118,170,178.  םכורי) | 158,166, 170, 172, 176, 188, 224, 220, 227, 240, 245, 262,
 4. | םבלועה יחב ,168. | "חב 239,242, 252. = םבילועה 4. 259, 260 264, 271 4: קזנמס 82,139. | כימיה 17.80: קנונתס 8

 67420608 200 60 כזסטא

 ₪ ףטנפטפ 0305 [טמז 1 גת ז0606ם00מג 1.1סתטמב 12 4 א 1 ₪ 4.

 0008. 150, קשע +06טתג 60112 : 1, 2, 3, 4, 17, 10, 11, 47, 40, 67: 80, 82, 80: 92: 03: 94:

 160, זסנ, זס2כ זז7, 18,דדס, 29, 130, 120: 141: 144.10 0.י1וק 10 158 עכו 16

,227 ,220 ,225 ,224 ,210 ,207 ,201 ,108 ,102 ,188 ,180 1 6 :175 :173 :172 ,171 1700 7 

 220, 241, 235, 240.,210, 242: 245, 240, 250, 251, 252 4 1/1561, 1ם 10018 16166418 001-

1 :111 ,400 ,101 ,206 ,205 ,246 ,220 ,210 ,215% ,200 ,208 ,207 ,200 ,205 ,204 ,160,201 :101 

,400 :399 :392 :170 ,162 ,360 :350 :350 :156 :155 ,342 ,312 .130 :126 ,121 ,320 ,310 ,318 
,471 .457 :449 :446 :445 :444 :437 :434 .431 .429 .425 ,423 ,410 ,419 ,417 410 .409 :405 :404 
0 ,520 ,525 :523 :510 :515 :514 :512 ,506 :505 :497 :496 :495 :494 :484 .477 :476 :475 :474 
0 :557 :575 :572 :571 :570 ,567 ,566 ,565 :562 :559 :540 :542 :541 :540 :539 :535 :532 :531 

.21 ,682 ,600 ,646 ,642 ,610 ,618 ,66 ,621 ,613 ,612 ,607 ,606 ,602 ,601 ,598 ,591 

 602000. 17601, קשת +00טמגב 6011201 : 250, 260, 264, 266, 270, 271, 277. 270, 281, 284, 6,

66 650 :545 :396 : 6011911 6166415) 10015 1 ,11601 9 ,400 ,280 ,288 ,287 

.1 ,666 :664 ,663 ,661 ,658 ,657 

 6000. 56 ---- ק6ז 10טםגב 2₪[00 8 --- - 
+ 60 

 1ח101601 -- קסע 10(טמג 002 --- 

 גם 10618 16166418 6011201 -- 1
 60 ל 5%

 =----- 1תוקת061 -- 1ת 10018 (668]6 6041 -- 4 /



 | לו

 1 64 שי 7

 זכאיצויו :ויהלא תיבב ספנתיו םלשורימ רצנדכובנ 8
 שכרפסיו רבזגה תרדרתמ די לע סרפ ךלמ שרוכ

 ילטרגא סכרפסמ הלאו : הדוהיל אישנה רצבששל )
 העשת םכיפלחמ ףלא ףסכ ילטרגא שכישלש בהז
 זכינשמ ףסכ ירופכ שכישלש בהז ירופכ : םכירשעו
 לכ : ףלא םכירחא שכילכ הרשעו זרואמ עברא
 תואמ עבראו זכיפלא תשמח ףסכלו בהזל םכילכ
 לכפמ הרלוטה תרולעה זכע רצבשש הלעה לכה
 ! טכלשוריל

10 

11 
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 רשא ו יבשמ שילעה קדנידמה ינב ;רלאו ז

 פכלשוריל ובושיו לבבל לבב ךלמ רוצנדכובנ הלגה
 עושי לבברז שכע ואב רשא |: וריעל שיא הדוה'| 2

 יוגב רפסמ ןשלב יכדרמ | הילער הירש הימחנ

 : לארשי שכע ישנא רפסמ הנעב כוחר
 ינב | : םינשו םכיעבש קראמ םביפלא שערפ ינב 3

 חרא ינב : םינשו שםיעבש תואמ שלש היטפש

 ]2 א

 1 רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא ץרנשבו
 ךלמ שרכ חור תא הוהי ריעה הימרי יפמ הוהי
 : רמאל בתכמב זכגו ותוכלמ לכב לוק רבעיו סרפ
 2 ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרכ רמא הכ
 ול תונבל ילע דקפ אוהו פכימשה יהלא הוהי יל
 4 ומע לכמ זככב ימ : הדוהיב רשא זכלשוריב תיב
 ןביו הדוהיב רשא םכלשוריל לעיו ומע ויהלא יהי
 רשא םכיהלאה אוה לארשי יהלא הוהי תיב תא
 4 רשא תרומקמה רכמ ראשנה לכו : םבלשוריב
 בהזבו ףסכב ומקמ ישנא והואשני שש רג אוה
 רשא םכיהלאה תיבל הבדנה סכע המהבבו שוכרבו
 5 ןמינבו הדוהיל תובאה ישאר ומוקיו : םשכלשוריב
 וחור תא םכיהלאה ריעה לכל םכיולהו כיגהכהו
 : שכלשוריב רשא קדוהי תיב תא תונבל זרולעל
 6 בהוב ףסכ ילכב שכהידיב וקזח םכהיתביבס לכו
 [(ררנהה לפ-לע דבל תונדגמבו המהבבו 'שוכדב
 7 איצוה רשא הוהי תיב ילכ תא איצוה שרוכ ךלמהו

 יג תוז יי ם 6 'ע 0 א מ

 קוגחס ינ 4 -- תרדדתמ קונמס 4 רבוגה , 156, 207 -- רבזגה

 ;םנתיו 48 -- רבדגה םכרפסו) =- כי קנווס "2/6

 9. םברפפמ --םכרפסמ לטרגא 156-- םםירפסמ 14%.  ילטרנא 1"
 65 27--רג 0ק.ת8. 1.  ילטרגא םבישלש בהז , 157. | םבישלש
 ףסכ ילטרגא , 8פ. | ףלא -- םביפלא 240. | םביפלחמ -- םכ , גס

 -- םכיפלא 249. = היעשת ו. :
 10. ירופכ 1*--ירופכו 4 -- ו , 118,119 --ירו גת. 146 141 --
 קעומס ידופכ 48. . ירופכ שבישלש בהז , 259.  םבישולש 4
 ירופכ 2"-- ) \ 48,118,110 -- 'רו נק 141. .. ףככ -- בהז 4

 --\176. | םכינשמ 1טק. 48 2. | העברא 158 --ב קענתגס ע 4.

 הרשעו -- םבירשעו 4, קמוומס 224 -- הרש [טק. 1485 47. - םבילב
 -- םכלוכו 4. | ףלא לג 7.

 גג. לכ -- ל 2.180 47. | םבילב -- םב , 147 -- םבילבה ג7
 -- םכלכה :66,224,252. | בהזל 508 15%. | עבראו--ו 7

 לכה , 144 --- טק. 185 2 11 446 -- לכה תא 74. רצבשש ---
 רובשש 4. הלגה 41,164, םכלשוריל גס. 1 2

 םכלשורי 2 -- םבילשוריל 9,

 ז. נידמה 101.  םכילועה 5 119: 155:166,229,252, 22 20

 יבשמ -- יבשמ וגה ינבמ 4 -- יב טק. 188 17. | הלוגה טפ.ז91 2
 - .  21: 164, 168, 102, 246, 209, 4 הלגה רשא ,74.

 רוצאנדכובנ קזנעגגס 141 -- רוצנ דכובנ ג19,157,178 -- רצאנדכובנ

 2, 0.10 249 -- רצאנ דכובנ 47, 48, 8

 198 --- רצנדכובנ 1, 17, 82, 92, )3, 101, 130, 163,173,176, 7,

 226, 229, 215, 24%, 259, 200, 271, 288, 156, 601, 659 'ו ריתי --

 רצנ רכובנ 4, 117, 150, 155, 158, 166, 180, 252, 204, 283 ----

 רפנ רבבנ(ווה 107. לבב א 0- לבבל ובשיו 73

9 8 6 ,224 ,168,180 ,141 ,119,130 ,82,118 ,80 ,49 :47 

 260, 264, 270. | םבילשוריל 2%9 -- םבלשורי 0. דוהילו 4,
 48, 50: 93, 117: 144: 2523, 271 3, 4. וריע 4.

 2. םבע 216. | לבבורז 2, 4, 30, 47, 49 12 99, זסס, 5

 158,164,166, 170,102, 207, 240, 240, 252, 253, 259 ; זונתס 2,

 128 -- לבבורז בז 117. = עושי --ו ,226. | הימחנ --י, 5.
 היליער 92 -- הילעד 225 -- הילעו 147 - אהילער 47. | ןש לכ 80,
 רפסמ - - יוגב ,150. | םכוחר --םכוחנ 224,22% -- ר טק. 8 1.

 אנעב 4,198,210.  רפסמ 2"-- םכוחר יוגב רפסמ 86 ישנא

 לארשי םכע (טק.ז4= 1. ישנא םםע "5 7. ישנא -=
 ישנא יוגב 207 -- ישאנא . בע 6

 2. ינב נג 9. שוערפ 3: 4, 30, 47, 8099.

 ז4ז, 188,210,231,)150,170, 262, 271 40, האמ ,

 180 -- האמו 7. םביעבשו 4,93, 168 -- םביעבש א 4.
 (סתותו. 4 65 4 (זגת(קסמטת נז ; 7.

 4. שס0ת.,11,117.  םםיעבשו

 5. תרואמ -- ת טק. עץ. 7.

 6. באומ 4. באו
 םביפלא -- כ

 17, 30,67,זסו,נס

 ינשו -- םבינש טק. :86 5.
 השמחו 4.

 א 4 7- באויו אאא 47 -- סא אוי 4
 הנמשו 147,198. 245 ; קזנהס ף4-- הנומש

 2,117,118,16ָב,188,17%, 224,235, 249, 22
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 . תרנשבו טסצ תוג]סמ, 66 סעת4(ג ; 92 -- !רנשב ץסא עוג]סע %

 סזמ3ג ; 139 -- תסב דוהןססב 12 20016.0 7. 80, 82, 8:5

 1ס0,110,128,141,144, 231,239, 250,270--!,2%1, םטתס 0+--
 , 48,101.  שרוכל תחא תנשבו 116. גגןסנל. 224.  שרכל 7
 118. - תלבל 28 -- תב 101. | יפמ -- תאמ 180. | והימרי 7.

 49, 118,147,158 : קתנתס 128 ; 1066 שרוכ 2, 3: 4
7 ,192 ,175 ,166 ,162 .158 :155 ,117 .99 :93 :89 .80 :40 ,48 

 224, 245, 22, 2%9. 270; 604: קזנמס 82,04,128,141. סרפ %

 94. - לכב --ותוכלמב 2%0. = ותכלמ 4.

 2. שרוכ 2: 3: 4, 17: 48. 80- 59, +7
 240, 215, 249, 252, 250, 271 2, 664; קנ1ס 82, 4-

 לוק רבעיו 80 -- לכב 168. | הוהי יל -- הוהי םביהלא יל 4.
 יהלא -- לארשי ד

2 -- 

 הוהי , 1: 47: 590- יהלה 4.0 לע 40. ולב
 ג 18. םכילשוריב 7.

 3. לכמ -- לכב 4,117,250 ; 06 48 -- לכל 157. | יהי -- היהי
 207.  לעיו ;147. | םבלשוריב 147. | תא ,זז7.- רשא 2" קזנזתס

 שיא 224. - הדוהיל 22%. | םבילשוריב 224 -- םכ ,4
 4. לבו - ו . 4. | תמקמה 80 -- תומוקמה 1,4,17: 300
 92: 93: 99,100, 10ז,117,118,130, 155,163, 164,

2 260 ,260 ,253 ,22 ,251 ,250 ,249 :245 ,235 ,231 ,224 ,188 

 293 : קוותס 82,128 -- תמוקמה 48,176.  אוה , 4,150. והאשני

,101 ,100 99 ,94 ,93 .50 ,48 ,47 :30 :17 :3 :1 

,245 ,240 ,224,235 ,210 ,180,188 178 ,150,158,160 ,141 

 253, 299: 200, 264, 271, 4 ומוקמ 2: 4, 17, 47, 48, 80, 0,

 ףב, 101, 118, 155, 158, 164, 166, 170, 173, 188,224, 1, 220

 240, 245: 240: 252; 252 ; קנס 128, 141 -- תומוקמ 117 5

 בט ו שכרבו 25. םביהלא 1.
 5. ומקיו 17, 48, 50. 82, 164, 180, 0 200.

 ישאר -- ישאר ישנא 148. | תבאה 239. | הדוהיל -- הדוהיל רשא
 ו,228. | ןמינבלו 4 -- ןמיניבו 48,118 -- ןימינבו 163, 253,

 264,271 4: 06 99+ | םכיולה 168. | ריעה -- ה , 147 -- ינב
 ריעה 4. תא :".147 -- רשא 4. | תרלעל 284 -- תולעהל 7

 -- תלעהל 48.  תרונבל , 147 -- ו , 283 -- תרונבלו 1:66,
 6. םכהתביבס 117 -- םבהיתוביבס 2, 17, 47: 90, 92, 139: 2
 155: 166, 170, 245, 252, 250 ; קזותס 82 --- םכביתביבס 6 99

 תכהידיב --- ב \ 4, תטתס 118 -- םכדיב קזנתס ףסכ , 7.

 בהזבו 48,993: 145 ; תטתס 1%7 --בהזבא 82. | שוכרבו 714

 145,228, 249; תטתס 157 --1 168. | תנדגמבו 40, 150, 281--
 זרונדנמב 99 -- ת \ 118 -- 147. | דבל 7 לע , 4.

 בדנתה -- ב 1.
 7. שרב 8 איצוה ו"--ו,281--'.7. ילב -- ילב לב

 89. - איצוה 27--ו, 283. - רצאנדכובנ 2,249 -- רצאנ דכובנ
 47: 48: 99, 170, 180, 188, 198 -- רצנ דכובנ

 155: 158,178, 224, 24%, 2%0, 264 -- רצנ דכבנ 118 -- רכובנ
 רצאנ םבלשוריל לעיו ומע ויהלא 0.

 8. םבאיציו 48, 284 -- םכנתיו 4 -
 118,173, 245. - 7'---'7י 4

 םכ 4 שרכ 47,100,

 תרדרתמ -- תורתמ 114 -- מ
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 ! סכינשו שכירשע האמ סמכמ ישנא : דחאו םירשע 27
 ! קרשלשו םכירשע שכיתאמ יעהו לא תריב ישנא 8

 קדאמ שיבגמ ינב > : שינשו םשכישמח ובנ ינב 3?
 זכיתאמ ףלא רחא םכליע ינב : הששו םכישמח ז
 ! שכירשעו תואמ שלש םרח ינב : העבראו םישמח 2
 : השמחו זכירשע תואמ עבש ונואו דידח דל ינב 3
 ינב ! קדשמחו םיעברא זרואמ שלש וחרי ינב +

 : טכישלשו תרואמ ששו םכיפלא תרשלש קדאנס
 זרואמ עשת עושי זריבל ;ריעדי ינב םכינהכה 6
 ; םכינשו סכישמח ףלא רמא ינב : השלשו זכיעבש 7

 ינב + העבשו שכיעברא שכיתאמ ףלא רוחשפ ינב
 עושי ינב שיולה ! רשע קדעבשו ףלא שרח 0

 םיררשמה ! העבראו םיעבש היודוה ינבל לאימדקו 1
 זכירעשה ינב |! ץדנמשו םכירשע האמ ףסא ינב 2

 אטיטח ינב בוקע ינב ןמלט ינב רטא ינב םכולש ינב

 םיניתנה 4: העשתו שכישלש האמ לכה יבש ינב 3

 ינב סרק ינב + תועבט ינב אפושח ינב אחיצ ינב 4

 ; בוקע ינב הבגח ינב הנבל ינב :ןודפ ינב אהעיפ %

 ב יס ני ז ס אפ 4.

 224 -- םםישמח 249. | השלשו -- ה , 24% -- העבראו +
 29. םבישמח -- םכ , 101. = םכונשו -- םכיתאמו 4.

 49. שיבגמ קזוזוס שיכנמ 4 -- טיבגמ 4. םבישמחא 4

 הששו -- םםיששו

 21. רחא ,147 -- דחא 1: 4. 30, 48, 99,157: קזנתוס 17 ; 6 4

 12. 00. 253.  םכירח 2, 4,17, 48, 80, 89, 5

 110,158,168, 176, 226, 227, 228, 262, 2%0, 271 4 ; קזונמס 2

 -- םםריח 235-- סרח 30, 24%. - שולש 71.
 33. דול 17: 30, 47, 48, 80, 118,166,188, 226, 240, 260 -- ןול
 117 -- .4. | ונואו דידח ;147. | דידח -- ךידח 4 -- ₪6 רירח

 89. - רונאו 17,999, 119,150, 178, 226, 240, 2%2 --ינואו קזותס 4.
 םבירשע , 145 -- 66166 150 -- םכירששצו 2

 24. 0. , 188 -- 8 22. וחירי 17, 48, 80, 80, 1ס1, וזלע

 158, 171: 178, 180, 245: 240, 253, 250, 260, 264 ; קנתוס 1.

 תכיעברא קוגמס העברא 17 -- םכיעבראו 147 -- 66160. 160 ---

 םבירשע 1.

 35. האנפ --האנש 207 --באנס 147 -- כ טק.146 82 --ה טק.

 186 48. | תשלש -- ת 06 יכ 117. | םביפלא קצנמס םכיפתוא

 117.  ששו--שלשו 147. םבישולשו 250. | םבישלשו - - - תשלש
 -- םכישלשו השמחו םביעברא תואמ שלש .

 36. עושי -- עשרי 48. | עשת -- עבש 4.
 -- םכירשעו

 37. ינב \, 5. םבישמח -- םכיעבש 3.

 38. םביתאמו 4,147. | םביעברא , 145 - 5.

 39. 0. , 4 תכירח 2.17, 48, 80,110,1589, 8%

 227,225: 215, 245, 249,253, 259, 260, 284, 286 ; קזנמוס .
 ףלא [טק.ז8: זֶדָג. | העבש 245. | רשע 7.

 40. ינב םביולה ינב 147. = לאימדקי 4. | הוודה 80 -- איודוה
 2%1 -- הירדוה 160 -- הוידוה 71. םביעבש 51% 4.

 41. םכיררושמה 2: 4: 93: 99; 153; 155; 166, 170, 192, 240

 252,253; 250. - האמ םכירשעו 4,101,158, 180 6%

 הנומשו 92, 101, 117

 164,102, 252,25ף : קזנתס 82 -- העבשו 7.

 42. םכירעושה 2, 117: 164, 245, 253, 250.  םבולש -- ו 1.

 ןומלס 1,2: 3: 4, 17: 30. 47, 48, 80, 80:92: 93. 94, 99, 100, זס1,

8%,,, ,,141,150,163 ,11,130 ,117 ,102 

2490 ,245 21 ,240 ,210 ,215 ,211 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,207 

 250, 251, 252, 250, 260, 264, 271, 100 1' ; קזותגס . בוקע ינב

 ע15 92. בקע זג8,גֶדָנ ג סנו 141 --דוקע קמתתס 4.  ינב 8

 הפיטח 1,117, 166, 271 4 -- אפוטח 4. יבוש 17, 30

 99, 155: 164, 166, 188, 235, 249, 262, 2%9 -- יכש 80 -- עבוש 43

 -- רבש קזותוס םבישלשו 2 העשתו -- העבשו ג7.

 43. םכינתנה 82.  אחצ 281 -- החוצ 4,147 -- אחוצ [06 8

 -- אחיש 252. | איפישח קעגעגס 48 -- הפשח 207 -- הפושח 18

 -- הפוצח 226 -- אפוצח 118 -- אפישח 80,158. | תעבט 6.
 44. סרק -- םכודיק 4, קנווס 24% -- םוריק 2

 227, 235, 259: קתמתמס 82 -- םיריק 92 -- סריק 4 1%

 178 ; %6:10 128 -- סורק 80, ב, 118, 149,150, 157,166, 6%)

 207, 228, 211, 2%2, 251, 260, 264, 271 4 ; קצנמס 4 -- סורק

 םווחס 48 -- םירק 22% -- םכורק 17, קומוס 173 -- םכדק 74.

 אפעס קוגתס 4 -- * , 259 -- אסיפ 147 -- אתעיס 48, 06

 םכיעבש --* , 0

1 

 < -- םכיעבראו 14% -- םכינמשו 80, 7-

 6 אז

 6 באומ תחפ ינב : שיעבשו השמח תואמ עבש

 זכינשו תרואמ קדנמש ץכיפלא באוי עושי ינבל

 7 : העבראו םכישמח םכיתאמ ףלא םכליע ינב : רשע
 ' ינב ! השמחו םשיעבראו זרואמ עשת אותז ינב

 ז0 זרואמ שש ינב ינב + שיששו זרואמ עבש יכז
 11 םירשע תרואמ שש יבב ינב |: םינשו וכיעברא

 12 ! םכינשו כירשע שיתאמ ףלא דגזע ינב : השלשו
 : ינב ! קרששו םישש קרואמ שש םכקינדא ינב

 ז; עברא ןידע ינב 4 ! הקדששו םכישמח זכיפלא יוגב
 :6 קדיקזחיל רטא ינב | ! הדעבראו םכישמח זרואמ

 17 טכירשע תואמ שלש יצב ינב ! הנמשו םיעשת

 :* ינב ! רשע םכינשו קדאמ קררוי ינב + קדשלשו
 20 זכיעשת רבג ינב ! השלשו םירשע שכיתאמ שכשח

 "21 ! השלשו םכירשע האמ כחל תיב ינב ! השמחו
 :: האמ תותנע ישנא : הששו םכישמח הפטנ ישנא
 24 : שינשו שיעברא תומזע ינב : הנמשו סכירשע

 2% זרואמ עבש ערוראבו ;רריפכ זכירע תרירק ינב

 26 תואמ שש עבגו המרה ינב ! השלשו שכיעבראו

 ב 1:

 קזחממס 82,173 --מ קחותס ב 4. | םבינש 48, ףָנ, 180 -- כ

 רשע -- ףלא רשע 5:
 7. ףלא , 2485. | םביתאמו 7.
 8. אותז -- ו , 82 -- אתיז טק. 4 +

 השמחו םכיעבראו תואמ -- תואמ םבכיששו 6.

 עשת -- עבש 4

 םביעברא 30, 2

 117, 227, 245 --ההעבראו 016 89 -- םביששו 249. | השמחו , +
 ף. יכז -- יבז 00 -- 'אכז 7: םביששו -- םבישלשו 2:

 10. םביעבראו 4, 67 ; 1076 2 -- םביששו 4. םבינש| =--=-

 םביששו 4 :

 נז. יבב -- נב 48 --יכב 150, םטת6 1 ; ט106טז 80. | השלשו

 -- םבינשו 4

 12. דגוע -- רגדע 89 -- רגוע 251 -- גז 1076 ת

 80, 117,170, 240, 14. םבירשעו 71

 12. םכקינודא 166, 170,192,224. - תואמ שש 218 .
 =- םביתאמ 6. םבישש . 4 -- ששו 17 -- םביששו

 ז1. םפשמהח 1 14 הששו -- םםיששו 71

 (כסזמתנ. 14 65 16 14ת[קסתטמזטז ; ;

 1%. העברא 4 םבישמח , דס.

 16. רטא -- רשא 47: 590 : קנס 117 ; סע 10. | היקזחל 2
 4 47: 48, 80, 82,117,158, 163,168, 24%, 242, 590 -- והיקזחיל

 17,207 -- לאקוחיל 147 -- ה , 118. | הנומשו 0.
 117,163, 166,176, 240, 28 ; קנותס 82 -- הששו 4

 17. יצב -- ינב 147. | םבכירשעו זזְק. | השולשו 86-- ה 1:
 18. הר -- הדוי קנמס 245, 146002 157 -- םכרוי תגמס 4

 םבינשו טק. 8. 31 --- הנומשו 4.

 19. םכושח 4: 30, 47, 80, 90, 118,110, 166, 172, 245 ; קנס

 :41 -- םםשח 5: םבירשעו 80, 7.

 20. (20 , 4 םכיעשת -- העשת +2

 21. 00. ,ו80. האמ ,ז7. | םכירשעו 48, 80,147,168, 1.
 השלשלו 158 -- םכישלשו 4.

 22. ישנא -- ינב 92- הפוטנ 2, 3, 4:17, 20, 47, 48. 80, 2
 פ3:99,117,118,119,141,164,166,170,188,102,224,227,1)

 215, 240, 242, 249, 252, 253, 259, 270: נמס 713

 -- קזגמס תפוטנ 80. | הששו -- השלשו 4.
 23. עס ]106 6% [6ףט6תזו 60תגתוג16 01101002 60. 20 ; 1; 7,

 ישנא --ינב 158. | םכירשעו 145,155,168. | הנומשו 2,310, 4

 117, 164,166, 188,224, 25, 262, 28: קזנתס ף4--הששו

 2%. 'נב ס8 48. | תיריק 80.  םכירעי 1, 2, 4, 49, 90, 80, 2

 1ו7,ך18,147:155,170, 175, 180, 188, )8,224, 226,228,

 240,590: (סת6 82,141 --' 0.140 173 -- םכיעברא 0.

 הריפכ -- םכיריפכ 80. | תוריאבו 30, 224 -- תריאבו 80 -- תוראכו

 קזוותס 5. םכיעברא 82, 130, 160, 188, 260, 264, 271, 4
 השלשו 0ק.ז4. 82 -- דחאו 17,48,117, 4.

 26. המרה -- המדה 1%0.  עבג 4. שש --עבש +.
 207. דחאו -- ) \ 80 -- םכונשו 100 -- תחאו 4

 27. 0. , 0. שמבמ 4,17,93,101,227,211,235, 3

 קזומס 158,1ֶקָנ ג תטמס 157 -- כ 1גק.ז46 82 -- םבמכמ 4.

 םכירשעו 155: 157, 166 4 םכינשו -- םכינ טק. 8 1.

 (201תנה. 27 6% 28 זץ8ת(קסמטמ(טת ; 4

 28. ישנאו 48.  לאתיב 4, 150, 156, 1589, 04
 224, 22%, 226, 277, 228, 240, 264, 659. | םםירשעו 5%

 םכיתאמו

 תואמ

 תואמ ,



0. 

 ןמ ולאגיו ואצמנ אלו םכישהיתמה זכבתכ ושקב
 ולכאי אל רשא שכהל אתשרתה רמאיו : הנהכה 3

 : שכימתלו שכירואל ןהכ דמע דע םכישדקה שדקמ
 תואמ שלש זםכיפלא אובר עברא דחאכ להקה לכ 4
 תעבש הלא םכהיתהמאו םשכהידבע דבלמ ! סישש 65

 שכיררשמ םהלו העבשו םישלש תואמ שלש םיפלא
 זכישלש תואמ עבש שכהיסופ : שיתאמ תוררשמו 6

 ! קרשמחו םשיעברא שכיתאמ שכהידרפ קרששו

 וכירטח קדשמחו םכישלש זרואמ עברא םשכהילמג 7

 ישארמו ! םשכירשעו זרואמ עבש טכיפלא תרשש 8

 ְג 07

 ּףבדנתה סכלשוריב רשא הוהי תיבל םאובב תובאה
 ונתנ שכחככ : ונוכמ לע ודימעהל טכיהלאה תיבל 9

 זרואבר שש םכינומכרד בהז קדכאלמה רצואל
 זכינהכ תנתכו שפיפלא תשמח םכינמ ףסכו ףלאו

 שעה ןמו םעיולהו םכינהכה ובשו |! קדאמ קס

 לכו שכהירעב שםכיניתנהו םכירעושהו םכיררשמהו
 ! סכהירעב לארשי

 0 52 הו.

 +* רחג ינב לדג ינב + ןנח ינב ילמש ינב בגח ינב

 48 : זכוג ינב .פודוקנ ינב ןיצר ינב | + קדיאר ינב

 :? ינב קדנסא ינב : סב ינב חספ ינב תוזע ינב
 51 ינב אפוקח ינב קובקב ינב + םיסיפנ ינב סכינועמ
 52 ! אשרח ינב תודיחמ ינב תרולצב ינב : רוחרח
 :: ינב חיצנ ינב ! חמת ינב ארפיס ינב סוקרב ינב
 5% תרפסה ינב יטס ינב המלש ידבע ינב | + אפיטח

 56 ! 'רדג ינב ןוקרד ינב קדלעי ינב | : תצדורפ ינב

 57 :ימא ינב סכיבצה תרכפ ינב ליטח ינב היטפש ינב
 58 זרואמ שלש קדמלש ידבע ינבו םפיניתנה לכ

 : וכינשו שכיעשת
 59 ןדא בורכ אשרח לת חלמ לתמ םכילועה קדלאו
 זכא שכערזו שתבא תיב דיגהל ולכי אלו רמא
 .60 אדוקנ ינב היבוט ינב הילד ינב : שה לארשימ

 61 םכינהכה ינבמו ! וכינשו ישמח תואמ שש
 תונבמ חקל רשא ילזרב ינב ץוקה ינב היבח ינב
 62 קרלא |: שמש לע תצרק'יו השא ידעלגה ילורב

 שביח ןו | םיס יו 1 אימ 5

.4 , -- 100'1 ,270 ,261,250 ,207,227 ,175,188 
 לארשיב 1.

 60. אילד 82. היבט ָףָּנ -- איבוט 6.
 80. שש --שלש 227. | תואמ , 80 -- םכיעבראו תואמ 7.

 61. ינבמו --ינבו 207. | איבה 1ֶל, קנס 14. ב

 ילורב 1%--יליזרב 4, 48, 86, 8, 224--יאלורב ג. ילזרב - -רשא
 חקל , 157. | תונבמ 016 ינבמ 117. | ילזרב 2%-- יליזרב 4, 4
 -- אלרב 94 -- ל 0.188 110--,48. - השא ידעלגה 1 4.

 השאל 17, 93, 166, 249 -- השאא 119. | םבמש -- םבינש 7.
 62. הלאו 147. - שכישחתמה 117 -- םכשחיתמה .3, 180 ---
 םכישחייתמה 4-- םכישחיתמהו 48 -- םביפחיתמה 24% --םכ ,

 ואצמנ -- נ , 80,147 -- 1 . 17,264. | ולאגיו סו ולאוגיו 4.
 הנוהכה 1: 4, 93: 94, 117, 110, 158,166, 176, 102, 2241, 1.

 63. %רמאיו 0. אתשריתה 48 -- אששרתה 4. שדוקמ

 2 םבישדקה == ש ,7- דומע 17, 48,92, 117, 228, 2

 253; 259-- 150. | ןהכה 1,198,228. | םכיראל :, 77

 118,166,168,170,102, 228, 23%, 240, 261, 2%2.  םכימותלו 479

 92, 119, 249,251 ץוגומס 82 -- םכימותו 4, 227 -- םכימתו 1,

 80, 94,259: תטתס 4. :

 64. להק 207. | דחאכ םטפש רחאכ 158. תעברא 147.  אוביר
 4, 82 -- אביר ף3 -- בו 8ת.]:ת. 1:7. | שלשו :ז7. | תואמ -
 םכיתאמ 48. | םביששו 2, 4, 17: 47, 9.
224 ,227 ,224 ,210 ,207 ,188 ,180 ,168 ,166 ,158 ,147 

 250, 259, 300 ; קוותגס 82, 141 -- םבישלשו 71.

 6%. דבלמו 227. | םכהיתמאו 1, 22% -- םכהיתוהמאו 4%
 153,164,170,251,250,283 -- םכהיתהמאו והמאו 260 -- םככיתהמאו

 80-- ת 0.145 82. הלא \ 234 260. םביפלא -- םביפלא םבימי 4.
 תואמ שלש ,180.  שלשו 117,147.  םכישלשו ג,וְק.  העבשו .
 נק כל סו. םביררושמ 4, 40, ף, 10:, 6

 207, 224,245, 252, 21. | תררשמו 48, 80, 02, 964, 3

 תוררושמו 4, 30, 89, ף, 117, 118, 168, 176, 224, 24%, 253, 0

 -- םביררשמו 4
 66. תואמ עבש ,117. הששו---העבשו 40

 -- םביעבש 210 -- העבראו 06 47 -- העברא

 67. םכהילמנ -- ה , 48. | השמחו --ו . 101. | םבירמח ,7
 -- םכירומה 48, 92, 117, 118, 249, 259 -- םכהירומה 147, קזותוס

 4 -- םכהירמח 80,93,228. | םבירשעו -- רשעו טק.ז4- 41

 68. םכאבב 17, 80, 92,991, 117, 118,128, 164, 168,170, 224,

 240, 240, 251: 253, 2%, 271, 28 -- םכאובל קזנגגפ 14
 םכילשוריב 17,259. = ודמעהל 48. | ונכמ 4.

 69. םכחוכב 47, 80 -- םכחוככ 49, 175, 188, 227, 2%2, 28% --

 םכחכב 1. 4, 40, 118, 166, 108, 226, 228, 250, 270, 280 ; קזווס
 245 ; (086 89 -- ףסבכ 147. | רצאל 102,248 -- שעל 2.

 בהז ; 250 -- בהז שש ף3- | םבינמכרד 2, 3, 48, 80, 82, 4, 0

 141, 10, 157, 164, 166, 211, 240, 24%, 1. שש . 93 - שש

 תואמ 4,245. - תואובר 4, 48, 80, 118,168, 170, 178, 240, 2

 251, 260, 204; (סזו6 139 -- תאובר 176 --ו .119--א 4
 231,239 -- תבר קזותס 173. | ףסכו 215 17% -- ו , 4

 םכינאמ 253. | תשמח -- שש 2%0. | םכיפלא , 80. | תונתכו =
7, 100 ,9 ,4( ,92 ,89 ,80 ,49 ,10 :17 :2 

249 ,24% ,242 ,240 ,227 ,226 ,210 ,207 ,178,192 ,175,176 ,170 

 2%1,259: קזנתס 4; 05 4 האמ -- דאמ ז 7.

 70. םכעה ןמו -- םכעהו גסז.  ןמו -ו . 4. | םביררשמה

 לארשי 4 =

 הדוקנ 4, 289 --ארוקגא

 םכיעברא

 ןוידפ 14% -- ןורפ 8,147 ; ץו66טע 80 -- ןורק

 4%. אבגה 2, 47: 48, 40, 118, 147,155, 1739 175: 240 1%

 - קתוממס 141 -- עבגח 253 --הבנח קזנמגס 17-  .בקמק 1%

 -- ברקע 80, קזותגס

 46. ימלש < 4, 10, 2 50, 176, 180, 228, 235, 249, 252, 2

 271 ב, 659'ק; קונוס 117,173 --ןומלש 147 --למ נק. +4
 ןנח -- ןנע -

 47. רחנ --רחגח 207 -- רחנ 166, קנגמוס 246 -- לחג 1
 קזותוס 4.

 48. ארוקנ 80,147 -- הדוקנ 4, 82, 9, 119, 164, 166, 207, 8

 --1 4 249 -- אדוקר 14%. |  םכוג -- ז קזנתס ד 2.
 49. אזוע 2 -- הזע 31, 49, 100, 158, 245 -- אנ/ע + יסב ==

 יסכ 80 -- 'צב 2, 4, 240 --יבב 160 -- חפב 150 -- רפסב

 קזוחס 48 -- כ [טק.זג 4

 %0. אנסא 1, 4, 118, 15%: 157נ 178, 253, 260, 271, 291, 4
 ףסס -- הסנא 240-- תנסא 23%. | םכנעמ 80 --) , 80, 249 ; תטתס

 157 -- םבונועמ 17% -- נו 00. ג 2 םביספנ 166. 235, 13

 =- םביסופנ 140 31, 489, 6 89: 93, 117: 7: 160,155: 7: 172

;250 :240 ,230 ,231 ,228 ,227 ,226 ,207 ,102 ,180 ,178 ,164 

 271 3,659'ק:: קזותוס 141, 158, 198, 245 -- םביצופנ 2
 51. קבקב :80,2%2.  הפוקח 224, 228--%פוקה 144 --ו ,6

 52. תילצב 80,02,10:. | אריחמ 1,301

 176, 180, 224, 220, 229, 24, 240, 20, 271, 288, 601 ; סת

 168: םטת6 ףפ -- הריחמ 118,227 -- הדיחמ 207 -- ינב ארוחב
 אפיחמ 7. אישרח 14% -- אפרח 4

 53. סקרב 164, 28 -- םכוקרב 1,155, 180, 271 ; קנתס 5:
 תטמ6 158 ; ץו06טז 48, 89 -- םכיקרב קזגעגס 4. | ינב 2", 4.

 ארפס . המת 4.
 54. חיסנ 102, 259 -- [דוצנ 147, קוס 4

 אפ 05. ג: חוצנ ינב אפוטח < 4.

 55. י'טוס 3, 4: 67: 80, )2; 93, 110, 164, 188, 21%, 245, 2
 262: קתומס 82-- ןיטס 147--יטפ 117 -- אנפ 226 --יטש 7-

 סש 07+ תרפוסה 4, 80, "2, 100, 164, 173, 2156, 9 2%

 259: ץצגופס 82 -- תררפסה 144 -- ה , 224 -- זרדפסה צו06זטע

 178.  ינב 4" ₪ זז.  יאדורפ 24% -- ארודפ 80 -- אדודפ 00

 22% - הדורפ 4, 119, 4

 56. אלעי 227, 245, 270 ; 10716 1.
 -- ק טק.זג8 15% -- |דקרד קצותס 4

 57. יטפש גסצ. | ליטה -- ליטא 226. | תרכופ 2
 קונוס 82-- תדבופ 4 -- תכרפ 1,147. | םבייבצה 2, 32, +, 1
0 %,,, ,100 ,93 ,92 ,82 ,67 :49 :45 :47 

6 ,1689 ,166 ,164 ,158 ,157 ,155 ,139:141:144 

1 240,260 ,240 ,21% ,228,231 ,226 ,22% ,224 ,207 ,188,102 

 254: 259, 264, 270, 271, 283, 3001 --- םביאבצה 80, 99, 180 2.

 58. טס. 4, םבינתנה 82,254. " המלש ידבע -- ידבע ומלש
 1% המלש 1 2. םכיעשתו

 59. הלאו -- ה , 1. | םבילעה 1, 2: 3: 4, 17, 30, 31, 47, 49: 67,
, ,1 ,17 ,102 ,101 ,100 ,99 ,94 :91 :89 .50 

,,150,155,157.163:170,175,176,178,188,192 

,271 ,270 ,264 ,2%3,260 ,252 ,251 ,250 ,249 ,245 ,242 ,240 

 3סס. לת ,17,176. ןודא 168 --אדא 24%.  רמאו ,2
 117,227, 250. ולבוי 2%9. | םבתובא 2: 3: 4 1 9

 100, 101,117, 118, 1ז130,139,144,155;0

 אפוטח 168 =

 ןוקרד -- ד (טק,18 89



 הו -

 ל.

 שכיולה תא ודימעיו שכלשורי יבשהמ שכיאבה לכו
 תיב תכאלמ לע חצנל הלעמו הנש םכירשע ןבמ

 ינב וינבו לאימדק ויחאו וינב עושי דמעיו ! הוה" ף
 זריבב קדכאלמה השע רע חצנל דחאכ ;רדוהי
 ! שכיולה כהיחאו םכהינב דדנח ינב כיהלאה

 זכינהכה ודימעיו קדוהי לכיה תרא זסכינבה ודסיו 0

 קכיתלצמב ףסא ינב זכיולהו תורצצחב סטכישבלמ
 ; ללארשי ךלמ דיוד ידי לע קדוה' זרא 'ללהל

 זכלועל יכ בוט יכ קדוהיל זרדוהבו ללהב ונעיו 11
 הלודג העורת ועירה שכעה לכו לארשי לע ודסח
 םכיברו> יתדוהי :תרוב .דפוה לע \רוהיל ללחב

 רשא םכינקזה תרובאה ישארו סכיולהו שכינהכהמ
 זכהיניעב תיבה הז ודסיב ןושארה תיבה תא ואר
 קכירהל החמשב העורתב סכיברו לודג לוקב שכיכב

 קרחמשה תעורת לוק סכיריכמ כעה ןיאו *: : לוק 3

 הלודג העורת סכיעירמ סכעה יכ שפעה יכב לוקל
 : קוחרמל דע עמשנ לוקהו

 0 08 5 היא
 1 ופסאיו שכירעב ילארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו

 2 ןב עושי םכקיו : םכלשורי לא דחא שיאכ שכעה

 וידאו לאיהלאש ןב לבברזו שכינהכה ויחאו קדצוי
 תולע וילע תולעהל לארשי יחלא חבזמ תא ונביו
 1 חבזמה וניכיו :םכיהלאה שיא השמ תרותב בותככ
 לעיו תוצראה ימעמ טכהילע המיאב יכ ותנוכמ לע

 4 ושעיו : ברעלו רקבל זרולע קדוהיל תולע וילע
 רפסמב זכויב שו תלעו בותככ תוכסה גח תא

 5 דימת תלע ןכ ירחאו ! ומויב זכוי רבד טפשמכ

 יככלו סכישדקמה קדוהי ידעומ "לכלו שכישדחלו
 6 יעיבשה שדחל דחא שכוימ 1 הוהיל הבדנ בדנתמ

 : דפי אל הוהי לכיהו הוהיל תולע תולעהל ולחה
 7 חדתשמו ללכאמו םכישרחלו כיבצחל ףסכ ונחיו
 ןמ ?זפיזרא יצע תשבהל כירצלו םכינדצל ןמשו
 סרפ ךלמ שרוכ ןוישרכ תוופי שי ירא ןונבלה
 8 סכיהלאה תיב לא טכאובל תינשה הנשבו : שהילע

 לאיתלאש ןב לבברז ולחה יגשה שדחב םכלשוריל

 שכיולהו פינהכה שכהיחא ראשו קדצו' ןב עושיו

 בת 1-5 - 6 די

 תזוותס ו 4.  םכינודיצל 17,153, 224: 0266 82 -- םבינדיצל 12
(117,118,168,175,180,188,22%,227 ,100 ;99 :94 :89 ,80 :49 :4 

 245: 2%1, 252: 253, 250 260, 204, 156: ומס 141 -- םכינורצל

 92,170 : 1ס₪6 14 בירצלו -- םכ \ ז01 -- םבופרצלו

 םכירצלו 249 -- םבירוצלו 93, 153, 224, 253 -- 10266 םכידיצלו 4.

 לא טק." 4 -- לא ופיל 47. | םכי 06 םי 4. | אפי 48, 80 --

 א \ 4.17: 89,117, 153: 158,1723,198,224, 259. | ןוישירכ קעומס

 245% -- ןוישרב 4, 48, 80, 228. |  שרכ 47,48,118, 166.
 8. םכאבל 117, 240,253,250,271, 2894. םכיהלא 224--ה 1"

 (טק. 85 ףָב. - םבלשוריב 118,166 (סע6 82 -- םכלשורילו
 ינישה 48 -- אינשה 31 --הנשה 245. וליחה 48.  לבבורז 7
2 ,240,240 ,173 ,170 ,158 ,117,118 ,101 ,99 ,94 ,03 ,80 ,48 

 2523, 259 ! קנס 1. לאיתשל 4, 48, 94,117. | עשיו

 קדצי 28 -- קרצוהי 80,118 ; (סת6 49. -  םפכינהכה -- כי ,74.

 םכיולה 48, 14%, 17 -- םבכ , 101 -- םביולהו 283. | לכו -- לא 2

 יבשהמ --י , 118--יבשה ןמ 147. | ודמעיו 4, 150, 166

 2%2. - תא \ 147, 24% -- לא 5" 2 =כלה תא ; 99- | הנש ,.

 לע -- תא 2%2.  תבאלמ ,117,2%2. - תיב 2% 7.
 9. עושי --ד \ 48. = .וינב -- ןינבו 2. 4, 17,980, 80, 0

 147, 155, 168,170, 201, 207,246, 288 ; קנומס 117 ; םטתס

 לאימדקו 2, 80, 147, 1. 219 -- לאימדקא 82, 1 -- לאימרק 290

 280. | וינבו קזותס ויחאו 22%.  הדוהי ינב , ז47. | ינב 1*-- וינב
 252 -- ינבו 214,249 -- נבא 128. | דחאכ , 207 -- דחאב 80--

 תחאכ ףג- | השע ,147 --ישע 17:47, 48. 80, 80, 02, סב, 117,
 1ו8,150,108, 166, 180, 226, 227, 211, 240, 2%3, 2%; קעותס

 141,173 תםטמס ז%7, 201 -- ישוע 4-- ה 0ק.ע88 82. | הכאלמ

 80,147. - תרריבב קתומס [י'ריבל 141. | םביהלא 47, 7.
 רדנידה 2, 30, 47, 80,101,110,1ל3, 180, 210, 231, 2%2 -- דרדניח

 ץותס 82 -- רדנח 1. םכהיחאו -- ויחאו 7.

 זס. םכינובה 40, 119, 210,211 -- םכונהבה 89. | לכיה --- לפיהלה

 זנ8. | ודמעי 4,141, 178, 24%, 252, 6- םכישבלמ , 80 =
 םכישבולמ 170 -- םכישובלמ 3,48. | תרצצחב 2,447 -- תורצוצחב
 166,192. - םביולהו -- םכ , 118. = הוהי תא -- הוהיל 68

 253, 260, 264 -- הוהי לא 27ז 4, 300. | ידי -- ילכ ידי 7.

 דוד 4, 17: 47: 67, 82, 80, 93: 94. 99, 101, 128, 14ז, 147

2459 ,226,227 ,224 ,201 ,170,175,178,180,108 ,166 :155 

2-2 
 11. תדוהבו ללהב -- ללהבו תדוהב 41. | תרהבו 1
 283 -- תודוהבו 3, 4, 17: 47, 80, 50, 93: 99: 15:15, 163, 6

2 ,271,254 4 ,260 ,20 ,253 ,252 ,24% ,240 ,210 ,188 ,176 

 שזותס 139 -- תודהבו 4, 1ס0ז, 117, 175, 180, ז92 3: קתותוס

 141 -- תטת6 תרדותבו 158 -- תדיהבו 06 2 -- תואדוהבו תומס

 224. - הלודנ 2,157 --ו,178,260. ' ללהב הוהיל
 דפה 4.

 ו 2. םכינהכהמ -- םכינהכמ 1. | ישארו םכיולהו -- ישארו .םכיולה
 ישארו םכיולה 240. = םביולה 47, 8, 141, 147, 224, 240 -- 4
 תבאה 47,80 -- א קזגמס ל 128. | םכיניקוהו 7 -- םכינקזהו 4
 117,166, 178, 0, תא , 47, 93, 4. ןושארה-
 147. | םבהיניעל 226. | םכיבוב 30, 49, 89, 192, 282. | -- לוקב
 העורתב 58 147. | לוקב -- ב , 102, 201, 227, 2%2 -- | , 284 --
 לכב 147 -- ב ₪ק.135 48. - העורתב , 2,207. | החמשב , זָאל

 82, 117, 147, 207 -- םכיררושמהו 224, 253 : קזז!מס 128 -- כ ,

 1 םכירעושה 17פ -- םכירעשהו 2: 4, 17, 30, 47, 489, 80, 2

0 ,94,101,117,118,139,141,150,155,167,166 :89:93 
 180, 192, 207, 240, 24%, 253, 250, 200, 270, 283 -- בל,

 םביניתנה 85, 147 -- םכנתנהו 173 -- םכניתנהו 1.

 ז. עגיו -  שנו ף5- | שדחב 80,147 -- ה ₪ק.:85 47. ינבו
 -- ינב לכו 48. | םבירעב -- םכ , 89 -- םכהירעב 6%
 228, 245: 249, 601, 602 ; קננתגס 141 ; 1סזז6 . םכעה ,119--

 שכעה לכ 2,224. | דחא , 240. | םבלשורי לא -- םכלשוריב 6,
 17- לא -- לע 1 -- א [טק. דג" 4 םבילשורי 250.

 2. ןב 168."1. | קדצי 281-קודצ 80,147. | םפינהכה ויחאו ,

 210.  ויחאו 1"--', 207. | םכינהכהו 150. | לבבורזו 2, 7
 47, 489: 80:93, 99,100,101,102,117,118,11ס, 158,170, 7

 224,240, 240: 251, 259, 270 ; קותס 82,17דג. | לאיתלש 4, 8;
 0166 94 -- איתלאש ג01. | ויחאו 2" 224.  וניבי 48.  יהלא
 -- יהלא הוהי 0,118,224.  תולעהל -- ה , 147 --1 . 281 ---
 תולעהל בימ לע חבזמה וניביו 47 -- ת , 118. | תרולוע 2> 9

 117,224: קוומס 82 -- 1 , 188, 283 -- תלוע 4. תרותב , זז.

 2. וניכיו -- וניביו 150. | חבזמה -- חבזמה לע 48 -- חבומה תא
 80,118, 249 -- הבזמ תא 147 -- תגעק. קמ. תא 168. | ויתונוכמ

 2,92,93,101,153,158,163,170,224,226,227,245,240,659'ק

 קוומס 4,141,173 -- יתנוכמ 30 1 9 6% 102, 7

 229, 235; 242, 250, 264, 270, 271, 283, 288, 356, 602 --- וותונכזכ

 48 -- \יתונכמ 118,186 -- ותונובמ 188 -- יתונוכמ 85 - ויתנכמ

 1,94,168.175. | ימעמ -- םכיד ימעמ 4. | תצראה 28. | ולעיו
,224,226,227 ,170,198 ,99.117,118,161,164 ,80.93 ,80 ,17 4 

 228, 240, 259, 271 0, 283, 356, 659'ק ;: קמנתס 44

 וילע , 117: 245- תרולע ג"-ו \ 102,1%8 -- תולוע 2, +3:

 קזגמס 82 -- תלוע 48. = תולע הוהיל 252. | תולע 48
 145: 253; 260 66 !קגטנטעת 8068 -- ו , 101,119, 158 -- תולעו 222

 -- תולוע 2,99,157 : קזומוס 4 -- תלוע 48,80. | ברעלו 25

 4. תא --ותא 242.  תכסה 283 -- תוכופה (06 82 --- תוכשה

 קזגחס 144 -- תרכפה 117 -- תכופה 48. | בתככ 48. | זרולועו
 118, 224, 300 -- ז-רלועו 2 20: 47. 48, 80, 50, 92.91, 71

 153: 164,166, 168, 188, 241, 270 ; קוותס 4,173 -- תרולעו 17
 141,170, 251, 200, 264, 271, 28 ; קזותס 82,119. | -- - ;כויב

 = כבוי ,0. םבויב -- םכויפ טפשמב 1,

 5. ןכירחאו ז, 20, 3, 1950, 1532; 2 5 108, 224, 2455

 תולוע 40, 117, 170, 211, 240, 245, 240, 2%0, 270 ; קזותוס 82 --
 תולע 166, קזגומס 141 -- הלע (סו6 דימת -- דימתה 2

 -- תותבשל דימת 180.  םכישדחל 188 --י. 170. | ידעומ לכלו
 -- ידעומלו 188, 249. = לכלו 1"--ו , 48 -- כלו זסז. | ידעמ ₪

 91.14%, 239. | םםישדוקמה 4, 227 -- םבישדקתמה 1.
 בדנתמה 9-

 6. טכוימ -- םכוב 4. = דחא ; 17. | שדחל -- םבויב 7.
 יעבשה זו.  וליחה 48. | תרלעהל 80, 283 -- תולעהל על 4 --
 ה .1,147. | תולע 9 17 -- תולוע 40, 117,118, 224 ; קזנתס 2

 -- 1 \ 283 -- הלוע 4 -- תלוע 2
 רסוי 4,48,91,118,173 -- דסו קתותס 4
 7. ףסכ -- ףפכה תא 4. | םביבחחל 9.

 הוהיל -- ל ,7.

 ןמשו , ז18 -]



 6 זץ 60ָה

 יבשי לע הנטש ובתכ ותוכלמ תלחתב שורושחא
 טכלשב בתכ אתששחתרא ימיבו ! םכלשוריו הדוהי 7

 ךלמ אתששחתרא לע ותונכ ראשו לאבט תדרתמ
 : תיטרא םגרתמו תימרא בותכ ןותשנה בתכו סרפ

 אדח ארגא ובתכ ארפס ישמשו שעט לעב שוחר 8
 ןידא : אמנכ אכלמ אתששהתראל םכלשורי לע
 ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו םשכעט רעב כוחר
 אילבב יוכרא איסרפא אילפרט איכתסרפאו איניד

 ילגה יד אימא ראשו : אימלע אוהד איכנשוש ג0

 ןירמש יד הירקב ומה בתוהו אריקיו אבר רפנפא

 אתרגא ןגשרפ הנד : תנעכו זדרהנ רבע ראשו ג1

 60 זוצו .₪ 2 5

 1 זכינוב הלוגה ינב יכ ןמינבו זרדוהי ירצ ועמשיו
 2 לבברז לא .ושגיו : לכארשי יהלא ;דוהיל ללכיה
 יכ טככמע הנבנ זכהל ורמאיו תובאה ישאר לאו
 ימימ שכיחבז ונחנא אלו שככיהלאל שורדנ םכככ

 4 רמאיו : הפ ונתא הלעמה רושא ךלמ ןודח רפא
 לארשיל תובאה ישאר ראשו עושיו לבברז שכהל

 ונחנא יכ וניהלאל זריב זרונבל וגלו שככל תל
 ךלמה ונוצ רשאכ לארשי יהלא הוהיל הנבנ דחי
 4 ידי שכיפרמ ץראה שכע יהיו ! סרפ ךלמ שרוכ

 שכירכסו + תונבל שתוא שיהלבמו קדדוה' סע
 ךלמ שרוכ ימי לכ שתצע רפהל םכיצעוי םכהילע
 6 זרוכלמבו : סרפ ךלמ שוירד תוכלמ דעו סרפ

 שו

 ל צ קץ זך 5 5 6 10 א 4.

 אתסשחתרא 4 17, 80, 80, 101, 141,152: 225, 21, 2402

 2%2, 299, 100 : קתותוס 173 : 006 82 -- אתששהרתרא 224 --

 ח \ 47 -- ש 2% 0ק.ז86 94. - ןוותשנה 48, 224 -- ןוותנה 4.
 בותכ == תימרא + זרימרא 1%--* , 80 -- תיאמרא

 םכגרתמ 224.-- םכגרותמו 2, 48, 92: 91,117: 151,166, 245: 0

 2%2 -- ן[מגרתו 6. תימרא 2"-- תיאמרא 5-

 8. שבחר 207.  ליעב 150,151,170,24% --ל'עב 253:  םביעט
 150,153; 240, 24%. | ארפפ -- ראשו ארפס 253. | וביתב 4

 ארגיא 4, 240 --אתרגא 80 -- הרגא 20, 31, 40 80,100,

210 ,176,178 ,175 ,166 ,157 :150,155 ,147 ;139 ,119,130 

 226, 227: 215, 239, 251: 252: 253, 250, 260, 270, 271 -- א 2"
 [נק.120 2.82. - הדח 30, 31, 49, 92, 04, 10,2

,259 ,250 :210 ,215 .227 ,22% ,210 :144,155:157:175 :139 

 27ַו נ תטמש 00,141. - םכלשורי=- םכ 166. | אתשחתראל 2
 --אתפשחתראל 4, 17, 80, 89.94, 141, 227, 228, 252, 259 ; עזנזמס

 2403 (סעטס 82. | אכלמ -- א ;166. | אמינכ 25 -- אמנב קזוומס
 1%0 -- כ טק,

 9. ןידאב 5. ליעב 80,193,251. בועט 151.  ארפיס 4,

 80. - ןוהתוונכ 4,93 -- ןוהתונוכ 157 -- ןוהיתונכ 48 -- ו 8
 166 -- ןוהתנב 80. | אינד 80,110, 170, 260 --אנ'7ד7

 158 --אויניד 80,259 -- אמיד קנס 4--'אנ'ד 163. | איתכסרפאו ₪
 1,192 -- איבתפראו 4 -- אוכתסרפאו 117 -- כ 00,185 246. -

 יאלפרטמ < 2. | איסרפא , 17, 80. 147 -- יאבסרפא 153. = איוכרא
2 ,168 ,166 ,160 ,147 ,118 ,117 9 ,93 ,02 ,80 ,80 ,49 :1,172 

.4 271 ,270 ,204 ,200 ,252,.2%3 ,24% ,242 ,228 ,220 ,220 ,180 

 288, 2%5; 001, 602, 659 'ק--- איוכרא 3, 49, 82 --"וכרא 7
 162, 259 -- יכרא 227 -- 'וכרא 6%1 --יאכרא 153. | אילבב -
 א ,\ 3,101,188, 201 --יאלבב 4,153 <-- איילבב 245 --- אילכב קתותוס
 158. | איבנשוש 1, 10; 228 ; קזותוס 245 ; 10600 118 --יאכנשוש
 4,152 -- איבנשש +. איוהד 17, 80, 147 -- אוה יד 80, 92 --

 אוהיד 180 -- איהוד 224--אאה אד 99 --'והיד 4, 47 --יוהד 6
 =- איהד 3, 118) 225, 227,271, 601, 602,659'ק: ץתתוס 246

 66 82 <- הוהד 2,163,170, 252,288. - אמלע 48,147 --א
 טק. 286. 67 -- 'אמלע + 0

 10. יד אימא -- ידאימא 245. | | א'מוא 2, 4, 49, 150,158,

 252,259.  'ד--'דה 17ס. | רפנסא --א , 4 -- דפנסא 186005
 245. הבר 1ף0, תטמס ז41. | ארקיו 3, 249,252 --י.א , 0-

 ביתוהו 1:0ז,117.153,170. ומה ,זסז --ומיה 17 --ה טק.ע4

 הירקיב 147 -- היריקב קעזמס 25 ככ רמבו ה == הרבו הב

 אירקב 1, 4: 48, 49, 80, 168, 211, 249, 251, 252, 263, 260

 .271: קמנתס 141 -- אירקב 152, 259 -= אורקב 118 -- אידב 4

 -- ה הק. 40 ןירמשיד 4. ןירמש --י ,6-

 רבע 17, קממס 48,160. | ארהנ 2, 4, 17: 47: 48, 49, 67, 80, 2

9 ,253 ,262 ,251 ,245 ,224 ,170 ,168 ,166 ,150 ,117,118 ,99 
 270, 271 8 ; קזגמס ז41--ה 2" (טק.:86 93,128. - 1דרניעכו 8

 -- תרנעבו םכלש 150 -- -רנעבו 80, 8, 166 ; (ס6 168 ; תטמס

157 ; 10600 4 
 זנ. אנד 2, 4,118,153, 158, 168, 170, 176, 224, 2489,

 ןגשרפ --ןגשתפ 224. | אתרגיא 4,166. לע ,207. .אתפשחתרא
 4 17, 80, 80; 92, 101, 141, 13, 168, 231, 240, 2% ; ץ1060ת 2

 -- תששחתרא 166. | אכלמ ,1. ךרדבע 17, 48, 80, 93, 9

 141, 145,147, 198,173, 180, 226, 2%2, 69 " ריתי -- קזומוס הדבע

 4. - שניא 89,150 -- !0ק.זג8 144. רבע -- רך ק.זגי\

 =- עב 80 -- החמשבו 4,224, 7.

 13. םביריכמנ -- םכ תרעורת 1%-- העורת 71.
 תחמשה 8.  לוקל -- לכל ףָּג -- לוכל קזנוגס 11. | םכעה יכ \
 80,178. | שביערמ 0. | העורת < הערות 157.  הלדג 9

 252,271. - לקחו 2-- לכהו 1:8.. דע --לע 284-- 1.
 קחרמל 2.

 1. יךצ --'רש :17,1ז18,147 ג קוס 4. | ןימ'נבו 4

 ב (ס6 ינננ 3- | הלגה 82,226. - שכינב 2, 3, 17,448, 802
200 3 ,252 ,240 ,246 ,240 ,224 6 ,180 179 1 17 

 270, 271, 284. - הוהיל -- ל , 80, 226 -- הוהיל אל יל 4.
 2. שיניו - לבבורז 22 4, 30, 48, 80, 92, 99, 117, 0

 150, 159, 207, 240, 2%2,251,2%): קמממס 82,04,171. |תובאה
 --ה 1. ורמאיו ₪ ספ -- ור , 118. | םבככ -- םככב 4

 קזוחס 80, 4. שרדנ 17, 40, 48, 80, 4, 117, 7%

 166, 226, 231: 245, 252, 260, 283, 355 -- שרדל 2%2 -- שרדנ
 אוה אלו -- ולו 2, 17, 80, 250, 270; 271 4, 650 'ק : קזנזמס

 173. | םםיחבוז 30,48. | יממ :7. | ןודח רפא <- ןדחרפא 2
1 ,007 ,288 ,204 ,260 ,23% ,22% ,176 ,160 ,158 :19% ,144 

 602 -- ]דה רסא 1, 11, 47, 100, זסז, 128, 130, 175, 178 0

 277, 270, 250, 288 1, 69 ; תטתס 3 --[ודחרסא 40, 6

 480, 224, 220, 228, 211, 230, 240, 242, 271 .\ ; קזוזגס 2

 ןדחפא 210 --ןורח פרא 147 -- ןח רפא 207. | ונתוא 2; 7

 166, 1 הופ 6.

 4. םבהל , 93 -- םכהלא 224. | לבבורז 2, 4, 49, 80 %
 1ו9, 1:0, 158,178, 240. 240, 2%3,2ף9 3 קזומס 82,173 -- כבר[

 לבברז 92. ראשו , 80. ישאר , 17 --ישארו 80. | תיב --ינב
 תיב 117 -- תיב תא 224. | וניהלא 207, 224,228. | ונחנא ,6.
 דחי הנבנ < 9ָ8פ. | ונוצ שרוכ ךלמה רשאכ < 239. | ךלמה ,4

 שרכ 47, 93, 100, 118,246,

 42 ידי , םכע 27"-- םנעה הדוחי , 4.

 םבילהבמו < 1, 4:17:92; 117, 118, 147, 2 220, 228, 249: 99

 הוה ל5ל:350:0:9'קנ קנעתס ז:00,ז73 3 1076 82.  םכתא 30
6 ,119 ,118 ,101 ,4( ,03 ,02 :80 ,82 ,80 .48 ,47 .4 

 176, 210, 226, 240, 245, 240,252, 200,264,270. | תנבל 0.

 %. םבירכוסו 166, 06 82 -- םבירבושו 48 -- םבירבשו 2
 1זו7,118,173,221 ; קזומס 80, 141,158 -- םכירבסו עזנתס 4

 בהילע --הוהי לע 235. = םכיצעי 17, 92, 117, 118,157, 211, 4

 ורב ק,יזסס, זז8, 110,155, 252. 0 םסרפ זז - -- דעו
 סרפ , 4,224. דעו קזנמוס לעו 158 -- דועו 4.

 6: שרושחא 2.17: 47: 155,158,188,283;48,93 -- ה, 15%--

 .שודושחא 150. | תליחתב 4, 48,24ף.  ותכלמ 48. יבשוי 4
 49,153,166,168,170,230,249: 252,259. | הרוהי קונתוס םכלשורי

 0. םכילשוריו 4

 כ טפו אתששהתרא 1%-- אתשחתרא 78

 אתפשהתרא 4, 20,31,80, 101,141,153,176,188, 227,228,

 250, 252, 250, 400; קתומס 173 : 06 82 -- אתששהרתרא 4

 -- אתתשחתהרא 249 -< ש 2% טק. 185 < -(6) -- בתכ

 אתששחתרא .\ 48.93, 245. | בתכו 224. | תדרתמ -- תורתמ 7

 -- תזרתמ 224 -- דדרתמ 1גָפ -- תדדתמ (סעצ6 4 ראשו --
 רעשו 224. ותנכ 47 --ותוונכ 4 -- ןוהתונכ 2 -- ןיתונכ

 228, 271 4, 659 כ ; קזוחס 158 --ויתנב 9 --ותונב 80, 8, 200 1
 קונחס 150 -<= אתונב 166. | לע , + אתששהתרא 2"

 כח. ג 0גק. 4,7 36 6,12 112222102 ₪6

 םכרא ןושלב בותכ שרופמה בתכו סרפ ךלמ אתששחתרא לע ויתעיפ רתיו לאבמ וררתמ םכולשב בתכ אתששהתרא ימיבו תל 7

 .לעב םכוחר זא 9  :רמא ןכ ךלמה אתששחתראל םכלשורי לע דחא רפס ובתכ רפופה ישמשו הצעה לעב םכוחר 8 : םכרא ןושלב שרופמו
 ! םכימלע םביהד םכיכנשוש שבילבב םכייוכרא שכיפרפא םכילפט שכיכתפרפאו םכיניד שכתעיפ רתיו רפפה ישמשו הצעה

 : הנוע ןכו רהנה רבע רתיו ןורמשב רשא הירקב םפתוא בישוהו דבכנהו לודגה בירחנס הלנה רשא

 ו

 זרמואה רתיו זס

 וילע וחלש רשא רפפה ןנשתפ הז זג



 ל

 ךד תצתירק יד עדנתו תצינרכד רפסב חכשהתו
 רודתשאו ןנידמו ןיכלמ זרקזנהמו תגדרמ תצורק

 ךד אתירק הנד לע אמלע תמו ןמ הוגב ןידבע
 אתירק ןה יד אכלמל הנחנא ןיעדוהמ :! תברחה 6

 קלח קרנד לבקל ןוללכתשי קרירושו אנבתה ךד
 אכלמ חלש אמגתפ !ךל יתיא אל ארהנ רבעב 7

 ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו שכעט לעב שכוחר לע
 ! תעכו שכלש הרהנ רבע ראשו ןירמשב ןיבתי יד

 ! ימדק ירק שרפמ פצנילע ןותחלש יד תצנותשנ 8

 ךד צתירק יד וחכשהו ורקבו שעט יש ינמו

 60 ץ.זצי 2% 5

 ךידבע אכלמ תגנתששחתרא לע יהולע וחלש יד
 12 אכלמל אוהל עיד :! זרנעכו קדרהנ רבע שנא
 טכלשוריל ותא אנילע ךתול ןמ וקלס יד אידוהי יד
 וללכשא ירושו ץינב אתשואבו אתדרמ אתירק
 14 ןה יד תצכלמל אוהל עידי ןעכ | : וטיחי שאו
 ולב הדנמ ןוללכתשי אירושו אנבתת ךד אתירק
 14 ןעכ : קזנהת זכיכלמ םשכתפאו ןונת אל ךלהו
 אכלמ זרורעו אנחלמ אלכיה חלמ יד לרבק לכ
 אנעדוהו אנחלש הנד לע אזחמל אנל ךירא אל
 ז% ךתהבא יד פשנרכד רפסב רקבי יד : אכלמל

610 

 דה תא ₪

 -- הזחמל 259, תגמס 1 אנד 2, 4. 10, 48, 82, 80 1%

 150, 151.158,170, 172, 245; 240, 252,270; קזותס :41 --אד
 80 147. - אנעדוהו , 176 -- אנעדהו 284. | אכלמ 44

 15. אינרכד 1%--י . 2, 92 -- אינרכוד 48,860. 7%

 253 -- אינברבד 4 -- איבכרד 06 246 -- אנרכוד 117. | ---יד

 אינרכד , 80. ךתבהא < 1 --ךתהבא איכלמ 2. | רפסב חכשהתו
 אינרכד , 2,253. | אינרכד 2%"-- אינרכוד 48,117 -- אינברבד 4-
 איינרכד 259 -- אינרב קוס ף99 --נרכ [טק. 2 128. | עדניתו 4
 יד 3%, 80,147 --'אד אתירק 1*-- א ,\ 245 -- אתיריק 7

 --אתירק 166,226.  ךד 1"--אד 47,227.  אירק--איריק 17 -

 אתירק 92, 147,192, 198 --הירק 155, 166, 168, 245 -- א 4

 82,934. = אידרמ 190 -- אתדרמ 117. | תקונהמו --ז , 4 -- תקזנאמז
 289 -- תקזנהבו 2%2-- אקזנהמו 48 -- תקדנהמו 80. | ןיכלמ --*
 --ן.1סז:.  ןנדמו 1,3, 40, 1,923 002

,200 ,242 ,235 ,210 ,207 ,102 ,176 157:163:175%0 
 283, 284, 286, 1'288, 1001 , 69 -- ןינידמו 224---(0166 ]ןנוךמו 82--

 ןנדמו 6< ד ₪ק.148 48,168 -- ןנירמו קזנתס 158. | רודתשאו תאו

 260 -- רודשיאו 147-- דודתשאו 40 -- קוס דורתשיאו 4.  ןידבע

 -- ד הק. הווגב 93 -- הואגב 4 -- הבגב 80 -- אוגב

 24%. - תמי 283 -- םכרמוי קזגמס 4-- אמוי 228. | אימלע

 202. אנד 2: 4, 48, 80, )9, 102, 117, 118, 158, 170, 188,

 245: 252, 253, 25, 270%  קענתס 1. ךד 2"-- אד 7
 2525 אתברחה 207 -=- תברחמ 71.

 16. ןיעדהמ 93, 283 -- ] , 101.  אנחנא 1, 2, 4,117, %
4 ,224 ,102 ,188 ,178 ,176 ,170 ,150,153 ,117 ,80,93.99 ,80 

 245; 250, 252, 23,250: קננתס 141,158,172; תטעסמס 8

 144-- אנא 147. | אכלמל -- א ,118. 8 יד 48 לבקל , 6.

 ןה ,128--ןוה 48.  אתרק 147 --אתיריק 17,224 -- את"רק 1
 ךד--אד 118.147.1%3.  הנבתת 17: 47,99,117, 188, 201 7

 260, 264, 271, 283 -- אבנתת 4 -- אה ,6 אירושו 59

6 + ,101,117 ,(( ,94 :923 ,92 ,89 ;48 :4 

 188,192, 240, 24%, 249, 260, 261, 252, 253; 3 קזותס 19

 158,173 -- ה גק.140 82, 201 -- אירשו 170, !0186 1. ליבקל |
 192--לבק לכ 147. | אנד 2. 4, 17, 30, 48,

 170, 245, 25): קזנמס 1. רבעכ 80. הרחנ

 יתא 157 -- יתיא 48. | ךל -- ךב
 17. אמגתיפ 4,150,262. - ליעב 153,251 -- לעב 4. םכיעט
 153. | ארפיס 4. | ראשו 1% 24% -- רפסו 80 -- ר 086 ל 74
 ןוהתוונכ 4, 93,153, 166 -- ןוהתונב 80,150.  ןיבתי יד 255 93 -

 ןיכתיו 48 -- ןיבתיד 224, 24% --|'כתיד 80. | רבע קזנתס דבע 4

 ארהנ 2. 2: 4, 17, 47, 48, 67, 80, 80, 92, 93, 99, 117, 118, 19

29 ,250 ,240 ,245 ,224 ,188 ,178 ,158,166,168,170,176 ;153 

 253: 259. | זרנעכו 2,117 ; קזנתוס 141 -- תועכו 93 -- תנעבו 4

 -- תעבו 40, 80, 80, 153, 166, 245 ; ץ10600 0,

 18. אנתשנ 224 -- אותשנ 14, (ס6 178. יד , 166 -- |'ד 4.

 ןיתחלש 4,226. ןותחלשיד 245. אנלע 47, 80,158,166,170-=

 אנילע לע 207.  ימדק -- ךמדק 4. '
 19. ינימו 48. | םםיעס 4. | וחבשאו 1

 89,24.:47י  ךד . 1474 תוכי 4

 ןיכלמ לע , 4. | האשנתמ -- ש ,%.
7-7 253 ,4,153:245 

 20. ןיכלמ 259. | ןיפקת 239 -- ןפיקת 253, 260, 264 -- |' קב

 אתיירק 93 -- א ,
 אמלע -- ןימלע

 דודתשאו 430. | דיבעתמ

 ארהנ 2: 4, 17, 47: 48: 49. 80, 01, 94, 118, 128, 166
 .24%: 249: 250; 253, 259, 271 ; קוס 141 -- הד 2" טק. 1

 תנעבו 40, 80, 89 ; םטמס 157 ; 10600 4

 12. עדי 99. | אוהיל 207 -- יוהי? 47, 48, 224, 253 -- והחל
 24%.  אכלמ 4. אידוהי יד -- יאדוהיד 4, 48, 245. = אידוהי --
 א , 242 -- 'אידוהי 259 -- 'אדוהי 2, 10, 60, 80, )2, 93, 147, 2

 153,166, 176, 207, 224 -- אדוהי קזונמס 1 -- א' 10ק.141- 43

 -- א 0ק.:45 ז28. | וקלס יד -- וקליסיד 245. - וקלפ
4,,,,, 102 ,101 .99 :93 ,92 :89 ,50 ,48 ,47 

4 ,224 ,207 ,102 ,188 ,180 ,176 5 .0 

2 28932 ,271 ,270 ,264 ,260 ,250 ,253 ,2%2 ,20 ,249 ,228 ,227 

 286, 100, 659 -- ל טק.188 82 -- ק 0.140 110. | ןמ ךתול ₪

 17. ןתוול 93, 24. אנילע , 7 --'.80,117,180.  םבכלשורי

 1%7 -- םכ , 166 -- םכלשוריל אבי זז7. | אתרק 118 -- אתיריק
 17.  אתדרמ קוגפס אתרדמ 158 -- ר 0ק.48 :ז0.  אתשאבו

0 ,147.153,158,1660,168,1707 ,117,118,139 ,9 ,82 ,17 

 242, 249: 2% 260, 204, 601 -- אתשיבו 48, 180, 240, 245, 0

 -- אתשיאבו 1, 2, 3: 30, 47: 49: 67, 93: 94,99, 5 02

9 79 ,170 ,163,175 .157 :150,155 ,141 ,129,110 

0% ,252,2%0,200 ,200,201 ,235 ,227 ,226,220 ,[22 ,210 ,201 

 271, 283, 288, ךסס 1, 602 ; 06 144 ---אתשאכו 4--וא ,
 92: ןיינב 92 -- 06 ןוינב 4. | אירושו 17, 48, 80; 93.94: 99.

 117,119, 1ז0,10,151, 163,166, 170, זֶדָב 176,180 2

5% .4 271 ,264 ,263 ,252 ,24% ,242 ,210 ,219 ,211 ,228 ,227 
 356, 659 כ : קמפוס 168 -- ארושו 259-- אירוטו 6. וללכש 2

 173,198, 201, 227, 0 264 -- ולילכתשא 80 -- ולילכשא 1

 30, 82, )2, 101, 11ס,141,144,157 7/7 ,,,,,

 214, 22%, 231 -- וללכתשא 147 -- ולילכש 17, 48. 03:94:
271 ,252 ,245 ,240 ,229 ,224 ,180 ,178 ,176 ,158,170 ,160 

 255: 356. 659'ק. | אישואו 47, 93, 99. 10, 2 16

 240, 246, 22 -- אישאו ואו 92. | וטיחי -- וטיהי ץ10600ע 176 --

 ללכתשי 7.
 13. איוהל 48, 80, 147 -- הוהל 2 -- יהל 170, 224. |. ןה יד -
 ןהיד 224 -- |5 147. | אתיריק 80 -- את"רק 153.  הנבתת זז

 139,152: 188: 245: 2 260, 264 -- ינבתת 17, 89 ; קצגתבס 3

 -- ה ,170-- 224.  אירשו 17,168 --הירושו 31,92. | ןולכתשי

 80 -- ןיללכתשי 86 -- ןוללכתשא 24%. | אדנמ 99,118, 3
 -- הרנמ 1. ולב --ונב 147 -- אלב 4, 80 -- ולכ קנס 245 --

 דלב קזגמוס 48 -- ול 2.24 ף3. | ןונתי 259 -- ןותני 48, 245 --

 ו, 119 -- תני 4 -- ןנתנ 240 -- ןנתשי 252. | םכותפאו 17, 9

188,211 ,176 ,170,173 ,166,168 ,157 ,153 ,118,141 ,99 

 240. 251; 259; 260, 264, 28ג ; קזגזתס 155 ; 0:6 139 -- םכיתפאו

 ו, (טז6 82 -- סותפאו 92, 150 -- םתפאו 144,270. | םביכלמ --
 + 1 -- אכלמ 147 -- איכלמ 173 -- ןכלמ 80 -- ןיכלמ 2,

2 ,224 ,176,180 ,170 ,166 ,158 ,155 ,152 :14% .101,102,118 

 253, 259, 300 ; קזותס 3, 245, 249, 250 -- םכ [טק. 4 4.

 קיזנהת 17: 47: 48, 89: 92, 93: 94, 102,118, ווְס,141,157,

2703 ,260 ,259 ,263 ,24 ,240 ,228 ,227 ,220 ,207 ,188 ,176 ,168 

 | 06 82 -- קיזנרהת 147 -- קזנתת 3.
 14. לבק 211,277,279,280. הלביה 188 -- אכלמ 117. | תירעו

 89, 166, 253 -- תודעו 226, קזנתוס 4. אזחימל 253 -- איזחמל

 4, 80 -- אזחימ 48 -- אוחמל 47, 226 -- 'חמל 18,226, 1

 2א. ג גת. 4,7 30 6,12 15958 4165; 6א 00. 0.

 הירק םכלשורי לא ואב ונילא ךתואמ ולע רשא םכידוהיה רשא ךלמל היהי עודי 2 : הנוע ןכו רהנה רבע ישנא ךידבע ךלמה אתששחתרא
 ףסבו ךלמה סמ ולכי תומחהו הנבת תאזה הירקה שכא רשא ךלמל היהי עודי התע 13 + םבירושק תוריקהו ולכ תומוחהו שכינוב הערו תדרומ
 תאז לע תוארל ונל ןוכנ אל ךלמה ןויזבו ונברחה לביהה ןברח רשא רובעב התע 4 : קיזת םכיבלמה קוחו ונתי אל המהבה תרושתו תלגלוגה

 תקזמו תדרומ הירק תאוה הירקה רשא עדתו תונורכזה רפסב אצמתו ךיתבא לש תונורכוה רפסב שפחי רשא 15 + ךלמה לא ונעדוהו ונחלש

 תומוחהו הנבת תאזה הירקה שכא רשא ךלמל ונא םכיעידומ 16 : תברחנ תאזה הירקה הז לע םבלוע ימימ הכותב םבישוע לזגו תונידמו םביכלמ

 ןורמשב םכיבשויה םכתעיפ רתיו רפסה ישמשו הצעה לעב םכוחר לא ךלמה חלש רבד ל : ךל היהי אל רהנה רבעב קלח הז רובעב ולכי

 תאוה הירקה תא ואצמו ושפחו לוק וריבעה ינממו 9 :  ינפל ארקנ ראובמ ונילא ונתחלש רשא רפסה 18 :  הנוע ןכו םכולש רהנה רבע רתיו
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 לע איאיבנ אודע רב הירכזו האיבנ יגח יבנתהו 1:
 לארשי קדלא ששב םכלשוריבו דוחיב יד א'דוה*

 עושיו לאיתלאש רב לבברז ומק ןידאב ! ןוהילע 2

 סכלשוריב יד אהלא תיב אנבמל וירשו קדצוי רב

 אנמז הב !ןוהל ןידעסמ אהלא יד היאיבנ ןוהמעו 3

 ינזווב רתשו הרהנ רבע תחפ ינתת ןוהילע התא
 זכעט שככל שש ןמ םהל ןירמא ןכו ןוהתונכו

 ןידא : הללכשל הנד אנרשאו אנבל הנד אתיב 4
 יד אירבג תרהמש ןונא ןמ שכהל אנרמא סצמנכ

 יבש לנע תרוה שכההלא ןיעו + ןינפ אניגב קדגד * 5
 ךהי שוירדל קומעט דע ומה ולטב לו תצדוהי

 אתרגא ןגשרפ !קדנד לע אנותשנ ןוביתי ןידאו 6

 סת ןצו ו

 רודתשאו דרמו האשנתמ ןיכלמ לע אמלע תמוי ןמ
 20 זכלשורי לע ווה ןיפיקת ןיכלמו |! הדב דבעתמ

 בהיתמ ךלהו ולב הדמו הרהנ רבע לכב ןיטילשו
 21 ךלא תטרבג ה:לטבל שעט ומיש ןעכ :ןוהל
 ! שכשתי אמעט ינמ דע אנבתת אל ךד אתירקו
 22 אגשי קרמל קדנד לע דבעמל ולש ווה ןיריהזו
 23 ןגשרפ יד ןמ ןידא |: ןיכלמ קרקזנהל תצלבח
 שחר פכדק ירק אכלמ אתששהתרא יד אנותשנ
 סכלשוריל וליהבב ולזא ןוהתונכו קורפס ישמשו
 24 ןידאב : ליחו ערדאב ומה ולטבו תצדוהי רע
 זרוהו שכלשוריב יד אהלא זריב זרדיבע זרלטב
 : סרפ ךלמ שוירד תוכלמל ןיתרת תנש דע אלטב

 צ ב תז 2  ם מ ס 10 א 4

7 (168,170 ,16 ;99 :89 :67 :17 :3 ,2 

 201, 207: 245, 250, 271 4 -- האייבנ 227 -- האיבנ 6 92: 2

 355: 356 -- איבנ 224,250. = אידוהי לע \ 252. = לע 060 4

 יאידוהי 89 -- יאדוהי 2 4, 30, 80; 147; 153,245, 250. - יד 3

 הדוהיב 4, 80, ְףָב, 180, 245, +. םבילשוריבו 2. םבושב

14 8 -- 262 ,240 ,224 ,180,198 ,168 ,158 ,99,118 :4:17 

 אהלא 4,147 -- ההלא 48. | לארשיד 4.

 2. לבבורז 5 22 44 48. 86 92: 99: 100, 117, 110,159; 207, 240, -

 240: 252: 251: 93 קצוזתס רב 1%=- ןב 48, 90, 922 3

 קזותס 4,141,173 3 (0ה6 49.155 --טק.ז45 128 --ר

 82. | לאיתלש 4.49,14%. עשו 48. רב 2[]2 4% 05

 93, 128 ; קזומס 173 -- דב 15%. | קדצוהי 117,147, %

 271 4 --ו .283.  אנבימל 17 -- ינבימל 158 -- הנבמל

 176. | אהלא 1%-- הלא 117 --ההלא 2%0. | םםלשוריב יד ---
 םכלשוריבד 147. = ןוהמעו -- ן , 101. = היאיבנ -- הי, 80,153 --

 ה ,199 -- איאיבכנ 1. 2, 30, 11, 49, 7 99: 1ס0ס, 00

1% (158,162,166,168,176 ,157 ,15% ,144 ,141 ,130 ,128,130 

5% ,2465 ,239 ,25 ,224,22%,226,241 ,207,210 ,178,192 ,176 

 245: 250; 252, 253,260, 270, 271, 288, 601,664; קננתס 14%--

 איאבנ 17 -- א"בנ 48. | ןידעפמ -- ןיעיסמ 147. | ןוהל --- םכהל

 166 -- םבוהל ו

 3. אנמזהב 153, 1%8 -- אנמיזהב 48 -- הנמזהב 4. =. היב

 168,170, 259.  הנמז 176 -- אנמיז 176, 253 -- אינמיז קעוומס 2.

 אתא 2: 4:17: 11, 47: 48, 49, 80, 80, 93: 94,102, 44 7

 1, 245:249.251,259,271 ב:

 עומס 1%8--ה 0ק.145 3 -ןיתא 153. | .םכהילע ז18. | ינתת ,

 נוק --יאנתת 245. | תרהפ ,93. | רבע ;48. | ארהנ 7

1% 6% ,,,,,, ,92 82 ,80 ,48 ,47 :30 

 207, 224, 245, 240,250, 252,253, 259: קחמס 141. ינוב רתשו

 -- יאנזוברתשו 245. | רתש 145,225. - ב 1 6 23

 -- 'נופ 80 ---ינזוב וב 297.  ןוחתוונכו .4, 93, 153 --- ןוהתונבו 80.

 89,150 קוס 245. | םכוהל 40, 80.92: 94:99. 52

 160, 170,210 245: 253; 264,284 : ונמוס 141 -- ןוהל 2) 1%

 117.147:153,175,180, 228: קמס 80,158 ; 06 17 -- םכוכל

 252. | ןמ --ינמ 147 --10ק.18 1. | םכש , 48 -- םםיש 7.

 ןוכל 4 48, 80, 145.147,153,158, 168, 271.4 -- םםובכל 8,

 92, 118, 166,170, 228, 231,230 ; קזותוס 14ז -- םכוהל קענתוס 3

 -- .2%2.  םבעט םבכל < ןובל םבעט 117- | התיב 74,

 92, 100,101, 130: 144, 210, 240, 264, 271 ; קונוס 1. הנד ז"

 -- אנד 1, 2, 4,17, 48, 80, 93, 94, 99:17, 1 5%

 188, 201, 4 226.22%, % 245: 249: ינבימל 4-- אנבמל

 141,166 ; 0 128 ; תטפ6 157 -- אינבמל 249 -- הנבל 4

 145,150,188, 254. | הנרשאו 176 --אנרשואו 80,1%3 -- אנרשיאו

 קזותגס 4 הנד 2%-- אנד 2. 4, 48, 85 9 117, 5

 153: 158, 224: 225, 226, 228, 245, 240, 25. | אללבשל 4, 0

10 2%0 ,2 ,240 ,228 ,226 ,188 (170 ,117,153 ,93,99 ,80 ,48 

 1 139- לשורי -- םכ ,101. | ןיטלשו 253,259. רבע =
 יממע :ס1. | ארהנ 4, 17, 40: 48, 80, 02, ף, 117, 1159,

259 ,253 ,240 ,245 ,240 ,227 ,225 ,224 ,188 ,168,171 ,157 :153 
 הדמו -- אדנמו 48, 24% --ההדנמו 417, 7%

 145, 147.153:155ג 158, 170, 17%, 180, 207, 259 -- 1016 הדיבו

 160---אדימו 173 --ארמו 99, 253 --ו \ 187. | ולב 6 ולכ 0
 --אלב + ךלחו -ו טק.1841. 48. בהיתימ 3 -- ביהיתמ 2

 21. ומיש ₪ ןימש - םביעמ 240 -- םכעש קצנתוס 4
 הלטבל 80,259.  אירבוג 47,166.245. | ךליא < 80, 170 ---ךילא

 178. - .אתיירקו 224 -- אתיר טְק.ז4 128 -- אתירקד
 ךד קזומס יד 4-- אד הננתת 2:13

 175, 253, 260, 264 -- ינבתתהת 0. ינמ אמעט < 2.

 ינימ 6- המעט 0- ןומשתי -
 22. ןירהו 259. | רבעמל 80,99. אנד 0 9

 ד17,119.153,173, 245: 252: 28817: קונמס 141 -- אמד 7.
 אמל 188, 224, 23, 601 -- אמל יד 1%% -- ה טק. ג 4

 תבשי 4. הלבח 4,102, 139, 1ףף, 166, 168, 175,192, 2

 250, 264, 270; םטתס 158 -- תלבח 48 -- אלבה 8. | תרקמנהל
 -- ת , 101,128 -- קימהל 80, 147 -- אקמהל 153. | אכלמל -
 24. יד ןמ --ידימ 2%0. יד :",ז. | ןגנשרפ -- ןגשתפ 7.
 הנותשנ 48, 259 -- אותשנ 178. | יד 2" (טק.18 128 --- ,

 אתספשחתרא קו 80, 80, 92,119,141,1523, 168, 249, 250, 270 3:

 106 82 -- אתפשהתרא רטחתיא 4. | אכלמ ירק אכל 4.
 ירק , 4. . םכוחר -- םבעט לעב םכוחר 17. | ארפיפ 4

 ןוהתוונכו .17,ף -- ןהתונכו 284 -- ןוהתוונכו יוונב 4-- ןוהתונבו 0
 8 -- (0ק. 41 4 ולהבב 155, 158 -- אליהבב 2

 שבלשוריל , 242 -- םבלשורי לע 48. | אידוהי לע -- אידוהיל -
 יאדוהי ₪ 2, 0 80, 92, 117, 118, 128, 147, 150 4

 249: קחתמס 158 -- יארוהל 224 -- הדוהי קננמס 4 -- יד

 2- ולימבו 2, 1: 4: 10, 47: 80; 89, 92, 93, 100, 101,117,

,225 ,207 ,180 1760 ,168,170 (157,158,160 ,141,150 ,11 

 227, 210. 283,270, 271: 1006 128,130. | ןמיה זז --דמה

 4.  ערדאב אכ 4 -- ערזאב 24.
 24. תרלטיב 48 -- תליטב 4, 17, 30, 47, 67, 80, 117, 7:

.4 106 : 271 ,264 ,260 ,2% ,260 ,240 ,24% ,240 ,211 ,180 

 תדבע 1,207 -- תדיביע 4, 06 82. | אהלא תיב , 2.  תיב ,2.
 ההלא 48, 259 --- אנהלא 80,117,147.  םבלשוריב יד -- םכלשוריבד
 גד. יד -- דוהיד 1.  םםלשורב 155. | תווהו 4-- הוהו 106
 נסז -- רוהו !סעש 82. | הלטסב 2, 17, 80, 04, 139, 168, 178, 2

 259 -- אליטב 147 -- תלטב 4,48,2%2. | ןתרת 170, 2599 2
 קחמס 139.  שוירד תוכלמל -- שוירדל 71:

 ה 25

 1. יאבנתהו 4. | איבנ 17, 80,02,110,153,157,168,190 4
 240, 259, 602 -- (סז היאיבנ 141 -- איאיבנ 288, 1. כ

 92 -- ב 80,118, 147, 207 ; ווגתס 3, 249 % 1016 5 אודע

 -- א . 2: 21,117,1769 226 -- אודיע 4, 227 -- \7יע 170. | היאיבנ

 ל 2. ג 642. 4, 7 30 6, 12 11523 4162נ 68 000.0,

 ףסבו ךלמה סמו רהנה רבע לכב םבילשמו םבלשורי לע ויה םכיקזח שכיכלמו 20 : הכותב םכישוע לזגו דרמו תאשנתמ םכיכלמה לע םבלוע ימימ

 : םבשוי וריבעי לוק ינפמ רשא דע הנבת אל תאוה הירקהו םכהה םכישנאה תופרל לוק וריבעה התע 21 : םכהל ןתנ המהב תרושתו תלגלגה

 ארקנ ךלמה אתששחתראמ רשא תשרופמה ןגשתפ רשאכ זא 23 + םביכלמה קיזהל לושכמה הברי המל דע תושעלמ הנגש ויהת םכיחכנו 2
 םכיהלאה תיב תדובע תריפרנ זא 4 : חכו עורזב םכתוא ופריו םכידוהיה לא םכלשורי לא ןוופחב וכלה םבהיעירו רפסה ישמשו םכוחר ינפל

 ! פרפ ךלמ שוירד תוכלמל םכיתש תנש דע תיפרנ התיהו םכלשוריב רשא

 ןב לבברז ודמע זא 2 = + םכהילע לארשי יהלא םכשב םכלשוריבו הדוהיב רשא םבידוהיה לע םכיאיבנה ודע ןב הירכזו איבנה ינח אבנתיו 5

 שכהילע אב תעה ותואב 3: םכחל םבירזוע םביהלאה יאיבנ םכהמעו םכלשוריב רשא םכיהלאה תיב תונבל וליחתהו קדצוהי ןב עשוהיו לאיתלאש

 ונרמא רמאנשכ זא 4 :ותולכל הלאה תומוחהו תונבל הוה תיבה שככל ריבעה ימ םכהל ורמא ןכו םבהיעירו ינזוב רתשו רהנה רבע תחפ ינתת

 זאו ךלי שוירדל רבדה דע שכתא ופרה אלו םבידוהיה ינקז לע התיה שכהיהלא ןיעו 5 + םכינוב ןינבה הז רשא םבישנאה תומש שכה ימ םכהל



 (ר ג

 ! הללכשל הנד אנרשאו הינבמל הנד אתיב שכעט
 בתכנ יד ךתועדוהל שפהל אנלאש שהתהמש ףאו 9
 תגמגתפ תצמנכו : שכהשארב יד פצרבג שכש גז

 קרלא יד יהודבע ומה קצנחנא רממל תננוביתה

 זרמדקמ ?דנב אוה יד אתיב ןינבו אעראו אימש
 ! הללכשו יהנב בר לארשיל ךלמו ןאיגש ןינש הנד

 ומה בהי אימש הלאל אנתהבא וזגרה יד ןמ ןהל 2

 הרתס הנד התיבו אידסכ לבב ךלמ רצנדכובנ דיב

 1/2 60 א

 10106 119 -- ןוכל 71[ שביעמ 240 --

 אמעט קזותס 2, םטמס 176 -- ,1. - התיב 31, 8ס,ף3, 1560
 178, 259 --א'תיב 92. | הנד 1"- אנד 8 2

 24%, 252,260, 264,270: קתתס ז41 --אד 80,147. | הנבמל
 48 -- אנבמל 147, 245 -- אינבמל 2, 47, ,,7

 207, 226, 240, 251: 253, 259 -- היינבמל 117 -- ה ,.
 הנרשאו 30 -- אנדשאו קזגונמס ף9 -- אנרשואו 1523. | הנד 2"--אנד

 2: 17: )4, 117, 176, 224, 245, 249,251, 270 ; ננס 1 |

 אללכשל 2, 17, 48, 80, 92, 3,117,166, 226, 240, 4<24*
 קזנותס 4. 9,109. םכהל -- (12) -- ןמ 4.

 ז0. ןוהתהמש 48,117 -- םכוהתתהמש 58%

 170, 211, 240, 251; 259: 110 82, 141 -- םכותהמש 8ָף- '

 אנליאש 47, 80, 99, 117,224. | םבהל , 147, 180 -- םבוהל 7
 20, 48, 99, 178, 271, 240 %: קתותס 141 -- ןוהל 3

 ךתוערהל 80, 283 --ךתערוהל 3, 48, 01,170: 224- ךתועדוהל דוהלו

 4. יד 1,119. | בותכנ 2,17, 30, 47, 48. 49: 599, 2
 158, 160, 168, 170, 178,180, 102, 240, 245, 263, 601 ; קחומוס

 141 -- בתכב קחנתוס - םכוש 1, 2, 4, 17, 30, 80 %

 192,198,240,253,270-- םכשכ 224.  אירבג --' . 30 --אירבוג

 80,150, 192, 240, 245 -- הירבג 259.  םכהשארב יד --ןוהשארבד

 4.  ןוהישארב 48 -- םכוהישארב 30,93,118, 2523, 260, 264 --

 םכהישארב 1,23:31, 47: 49 67, 80, 89, )2, 9,100,101, 2

%, ,1689 ,166 ,158 ,157 ,141,144,1%0 ,128,130,130 

0 ,252 ,250 ,249 ,245 .240 ,235 ,224 ,210 ,201,207 ,192 

 -- םכוהשארב 2, 178 -- ןוחהישרב 1 |
 11. אמינכו 82, 253 -- אמנבו 80, קנס 245 -- המנכו

 אמגתיפ 4,80,150--ת ,166. | אנובתה 47,117,128 -- הנוביתה
 224, 2%2, 259 -- אנביתוה 245 -- אנובתיה 4. -- אנוניתה קזותגס

 רמימל 2, 4, 47: 48, 80, 82, 80, 92, 35, ,,,,009

,240 ,24% ,226 ,224 ,207 ,201 ,180,188 ,175,176 ,166 ,158 

 252; 253, 260, 264, 355; 156 -- רמאמל 118,141, 108,227, 1.
 הנחנא 270. | ומה ; 166 -- ומיה 48. = יהדבע 3

 אדבע 7. אהלא 80,147: 59 249, 250, 253 -- אלא 4

 ןיינבו 48 -- ו ; 4. התיב 4, 89, 130, 141, 158, 198, 242,

 264, 270, 271 -- היתיב 250 -- א'תיב 147. | אוה יד -- תווהיד 4

 =- הוהד 245 -- אוהיד 49,100. | יד.145-" "הוה גל,

,178 ,168,170 ,150,158,166 ,14% :119,139 ,94 :89:92 :49 

 240, 252: 253, 250, 264, 271 ; ןצותוס 141 -- תוח 4

 אנב 2.48, 93,150,175, 188, 226,240: קוומס 141: םטמסס 4%

 --\128. | רמדק 80 -- תמדק ןמ 4, 17. 4.8, 89, 117, 78

 163, 178,188, 22%, 226, 228, 240, 270 -- תמדקנמ 207. | אנד 2

 4: 48: 92:93, 117, 163, 166, 188, 224, 240, 260, 270 קעותס 1

 ןיאינש 117, 145, 155. 158, 207, 249 -- |'א'גס 1, 7, ,

 355 : תטמ6 245 -- ןאיגס 1, 40, 47, 80, 118, 11, 168, 176, 4
 240; (סעש6 82. | לארשי 20.8 "יהו היללכשו 2, 5

 153, 170, 224, 227 ; !ס66 1,140 -- אללכשו 4, 48,117, 250 --
 ה. 5

 12. ןוהל 48. ןמיד < 4. יד ,17₪ ןינרה ג,2. 0,170
6 , ,117,119 ,101 ,99 :94 .93 ;92 ,50 ,50 :48 :47 

2049 ,260 ,20 :2%1 ,252 ,249 ,246 ,240 ,226 ,224 ,207 ,180 ,170 

 270,271 -- 'גרא 118,250. | הנתהבא קוגמס 158. | אהלאל ₪

 117, 2%0 -- אלאל 147. | ריב ומה ₪6 דיברמה 1%9. | ומיה 8
 -- רמה 6 4. רצאנדכובנ 2, 201, 211 -- רצאנ דכובנ 5%

 80,92,119, 188, 198 -- רצנ דכובנ 4% 1

 224: 245, 259: 264. | לבב ךלמ , 102. < ךלמ -- אבלמ %
 לבב , 147 -- לבבד 168.  אדשכ 80,175 -- האדשכ 6

 12 6.7. \י 7

 התונכו ינזוב רתשו הרהנ רבע תחפ ינתת חלש יד
 ! תנכלמ .שוירד "רע קדרהנ רבעב יד תויכסרפא
 שוירדל הוגב ביתכ הנדכו יהולע וחלש אמגתפ
 אנלזא יד אכלמל אוהל עידי :אלכ אמלש אכלמ
 אנבתמ אוהו אבר אהלא [ריבל אתנידמ דוהיל
 ךד תנתדיבעו אילתכב םכשתמ עאו *ללג ןבא
 9 אנלאש ןידא : םכהדיב חלצמו אדבעתמ אנרפסא
 קככל ופש ןמ םשכהל תצנרמא אמנכ ךלא איבשל

0 4 

 ג 1%

 2%3,259,270: קוס : |
 4. אמינכ 93, 153 -- אכנכ 147 -- אמנב ץחנמוס 245. | אנרמא ,

 4, 690 -- אנירמא קונוס 207 -- ורמא 6. םכוהל 17, 20,
 92, 93, 118, 141, 158, 166,170, 178, 231, 2 260 ; קנונתוס 2
 .-- ןוהל 4, 48, 240 -- 147. | ןמ -- ןאמ 4-- םכא 48. | ןונא
20% ,226 42 ,175 ,153 ,150 ,128 ,118 ,99 ,94 ,93 ,80 ,48 ,4 20 

 240, 252 2ף9 3 10116 139 -- א 147 5 תחמש 4.
 אירבוג 47,923, 166,192; 24%. | הנד יד -- אנדו 147 -- אנידיד 2.
 אנד 2, 4, 17: 45, 80: 99.7: 128,153: 188, 246, 2%0, 202, 270 3

 קוס 1 אנייניב 48 -- אניינב 2, 93 -- אנני ב 224, 4

 ןיינב 76-
 כוההלא 2, 80, 92; 93, 118, 158, 166, 170, 240, 250, 281--

 ןוההלא 4, 80,241 : קתנתס 1 --ןוכהלא 4 - ןההלא 147 : קננזתס
 248 -- הלא זז. | תווה 3,201. יבש --יבס 17.  אדוהי

 141 -- יאדוהי 2, 4 48, 0 1, 2 אלו -- אלד 2455

 וליטב 2, 17, 30, 48, 80, 8, 1 1, ,,,,

 ג, 188. 207, 226, 24%, 211, 2%2, 2% ; 6

 82 -- ליטב 4. | ומה ל 17 -- ומיה 48. | שוירדל --שוירד גס.
 16 11. ןידאו --ו ; 175 -- ןידיאו 47 -- ןידאב ף- | ןובותי

 קצותס 158 -- ךוביתי קחתמס 245. | הנותשנ ל
 אנד 2:4, 17, 92, 117, 158,188, 245, 253,270: קזנמס 1.

 6. ןגשתפ 80,147. = תרגא 277, 279, 284, 286, 3007 ---אתרניא

 4,934; 207 -- תרגיא 48. יד ז".80. | יינתת 158--יאנתת 5
 -- אנתת 80. | תחפ ,3ז. | רבע -- דבע 80 -- רבע באומ זס.
 הרהנ ז%-- ארהנ 2, 4, 17: 47, 48, 80, 02 935, ָ,,,,,%

271 ,250 ,253 ,252 ,250 :249 ,24% ,224 ,176,188 ,168,170 

 ןוותוס ד 1.  הורקנ - -יב = - רתשו , 30, 47.92. .רתש 224, 1

 ינזב 82,118, 141, 28 - קונוס ינזוכ 158. ינזוב רתשו --יאנווברתשו

 246.  ןוהתונכו 118, םטת6 176 --ןוהתונבו קזוזגס 245 -- היתונבו

 80, 89, 117 -- התרונבו 4 -- היתוונכו 93 -- היתונכנו 2

 226, 2%0, 259 -- היתנכו 147 -- אתונכו 76 יאכסרפא ₪
 153, 166 -- היבכסרפא 4 -- אינפרפא ננס יד 2%-- אד
 2% רבע 4. הרהנ 2%-- ארהנ 2, 4, 17, 48, 809 %
 170, 188, 224, 245: 249, 250, 252: 2533 3 קחמס 141 --ינחב

 ארהנ :17 -- 147. שוירד 30. אבלמ , 157--א ,6-
 7. אמגתיפ 48,252 -- א ;150. = וחלש יהולע < 245. | יהלע
 48,240. - אנדכו 92:93, 117: 153: 170 224, 240, 245, 240, -

 ביתכ --י . 226, 249 -- בותכ 158. | היוגב 188, 227 --הווגב 0
 .-- אוגב 178, קמתס 158. | המלש 157 -- ארמלש 207. | אלוכ

 80, 93, 170, 227,253. 283 -- אלב קזנתגס 24% -- לכ 4.

 8. יוהיל 48,2%3--'וחל 80,03,170,245.  אכלמל -- א , מות,
 1ף0.  יד--יאד 147.  הנלזא ףסס1.  אתנידמ --א , 8מ.]:ם. 4.

 הבר 48, 90, 89,144,153:155, 2523 תטמס 141.  אנבתמ -- א ,6
 -- הנבתמ 168, 253 -- 'ינבתמ 93 -- אנכתמ קנס 4 עאו

 םכשתמ , 239. עאו 150. | אילתובב 2, 48, 253 -- אולתכב קזותוס
 25. אתדבעו 2, 210, 249 -- אתריביעו 4,150 -- א , 7-

 ךד -- יךד אדבעתמ , 31 -- א , 226 -- הדבעתמ 4.

 הלשמו 80. ןוחידיב 4, 117, 147, 153 -- ןוהדיב 47 -- םכוהידיב
 92, 170-- םכהידיב 48, ג, 101, 163, 166,224-- םכוהדיב
 118,1ף0, 228,241, 249, 253, 260, 264 -- |הידיב קזנמוס 0

 ןהריב קזותס -

 9. אנליאש 47, 80. 92, 93: 9,117, 150, 158, 166, 224.  איבסל

 17,201, 224. - ךילא 170, 178 -- ךלאל 4. אמינכ 253 ---

 אמנב 40, קזגתעס 24% -- המנכ 259. | םכוהל 4, 30 47
 1 41, 166, 178, 211, 240. 253, 264 ; 10116 139 -- ןוהדל 7

 3. םכוש 0 םכוכל 17:30, 47,993, 141, 211, 240, 261 ;

 128. ג 6גק. 4.7 36 6,12 11525 105 ₪ 0-4

 : ךלמה שוירד לע רהנה רבעב רשא םכיכסרפא ויערו ינזוב רתשו רהנה רבע תחפ ינתת חלש רשא רפסה ןגשתפ 6 : תאז לע ןגנשתפ ובישי
 : לכה שכלש ךלמה שוירד לא הכותב בותכ תאוכו וילע וחלש רבר ל

 : םבדיב תחלצמו תישענ תוריהמב תאוה הכאלמהו םבילתכב םכשוה ץעו שיש ןבא הנבנ אוהו

 לודגה םכיהלאד תיבל הנידמה הדוהיל ונכלה רשא ךלמל היהי עודי 8

 םכהל ונרמא ןכ םכהה םכינקול ונלאש זא פ

 רשא םבישנאה תומשב בתכנ רשא ךעידוהל םכהל ונלאש םכתומש םכנו 10 + תולכל הלאה תומוחהו ותונבל הזה תיבה לוק םככילע ריבעה ימ

 ! םבשארב
 : והלכיו ותוא הנב לודג לארשיל ךלמו

 תובר םבינש הז ינפלמ יונב היה רשא תיבה הנבגו ץראהו םכימשה יהלא םביהלא ידבע שכה ונחנא רמאל ונובישה רבדה הזבו זז
 תריבהו ידשכה לבב ךלמ רצנדכובנ דיב םכתוא ןתנ םכימשה יהלא לא וניתבא ופיעכה רשאמ ןכל 2
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 תיב אנבמל שעט שכיש אכלמ שרוכ ןמ יד יתיא
 חלשי הנד לע אכלמ תוערו םכלשוריב ךד אהלא
 : אנילע

3 

7 

 [ריבב ורקבו שעט שש תוכלמ שוירד ןידאב
 חכתשהו :לבבב המת ןיתחהמ איזנג יד אירפס 2

 הדח הלגמ אתנידמ ידמב יד אתריבב אתמחאב
 שרופכל .ההח :תנשב +! הנורכד יקדוגב ביתכ כו 1

 טכלשוריב אהלא תיב םעט םש אכלמ שרוכ אכלמ
 ןילבופמ יהושאו ןיוחבד ןיחבד יד רתא אנבתי אתיב

 יד ןיכבדנ |: ןיתש ןימא היתפ ןיתש ןימא המור 4
 ןמ אתקפנו תדח עא יד ךבדנו אתלת ללג ןבא

5 2 8. 6 

 13 שרוכל הדח תנשב שרב : לבבל ילגה קדמעו
 אהלא תיב פפעט שש אכלמ שרוכ לבב יד אכלמ
 14-הבהד יד אהלא תיב יד אינאמ ףאו : אנבל הנד
 שכלשוריב יד אלכיה ןמ קפנה רצנדכובנ יד אפסכו
 אכלמ שרוכ ומה קפנה לבב יד אלכיהל ומה לביהו
 החפ יד המש רצבששל וביהיו לבב יד אלכיה ןמ
 15 זרחא לזא אש אינאפ הלא הל רמאו : הדמש
 אנבתי אהלא זריבו םכלשוריב יד תגלכיהב ומה
 16 אישא בהי אתא ךד רצבשש ןידא ! הרתא רע
 ןעכ דעו ןידא ןמו םכלשוריב יד תצהלא תריב יד
 17 בט תוכלמ רע ןה ןעכו |: טשפילש תלו תצנבתמ

 ןה ללבבב יד המת אכלמ יד איזנג תיבב רקבתי

 ות א 1 6 ה נס

297 2221 202 2 

 17. לע , 259. - בש םעעמס םכש 246. - אזנג 188 -- איפונג 4

 -- אכזנג א נק. 246. 67. | אכלמ יד -- אכלמד 117. אמת
 48 -- אימת קזומס 245. - לבב 1זק,1%7,170, 207,24%--ב ן"

 ןסתש ך 80.  יתא 80,218,239 -- 150. ]מ 220. ' שרפ 4%

 118,141, 245,253. - םכש ףס, 100,101, םכיעמ

 הנבמל 166, 249 -- אנבימל 99 -- ינבמל 48. | אנהלא 80 -- ךהלא
 קזותוס 158. | םכלשוריב ךד -- םכלשורביד 0:86 48. | ךד ו

 1לס --יד 2%3 -- ] [טק.140 139. -  םכלשוריב -- םבלשוריב יד
40 ,252,200 ,20 ,24% ,224 ,93,100,117.14%,158 :80.92 :17 ,2 

 2 תעלו ה אבלמ תועה ,185- הנה לע 1620 אנה
22 ,240 ,245 226 ,224 ,188 162 ,178 ,117 :02:92 :49 :47 :2.17 

 253 ַ; קנס 4 חלשי -- חלשב 245 אנלע 48:92 42

 דאב - שוירד !טק.זג8 2. פיש 5
 םביעמ 40. 240.  ורקבו , 226. תיבבו 1.  אירפיפ 157 -- ארפיס

 245. --  איניג 170 -- איזינג 48 -- אינזיג 89 -- אדג 207. | אטנ
 אירפס יד < 225. | ןיתחהמ -- ' , 82 -- ןיתחתמ 89 --ןזחהמ 0

 -- ויתחהמ קצותגס 4. לבב 48. 99, 99. 1.

 2. אחכתשאו 17; 47.  אתמחאב אתחאב 4 -- אתמחמנב 226 -=-

 התמחאב 207 -- תמדאב 160.  אתרבב 110,192. 252,

 260, 264 -- אתריכב 0 -- אתרכב 80. | ידמב יד --ידמכבד

 יד2 אתנרמ 47, 226 -- התנידמ 41 -- א , 4

 הליגמ 48, 170 -- הלוגמ 4.  .אדד ָ,% 92; 90 100

 117, 150,166, 176, 224, 231, 247: 249, 250, 252, 2ף0 : קזומס

 14: : תטחס 48. םותכ 4 הנרכד 118, 110, 224, 262 --

 הנורכיד 256 -- הנודבד 245 -- אנרכד 117 -- אנורבד 7

 7 150, 108, 168, 240, 240, 251 : ן 141 --אנרכיד
 48 -- אתרכד 4 -- 7.

 2..אדה 1. 2: 42 17: 47, 49: 80, 02.03: 99 117, 160,168,

 188, 245: 240, 2%0, 263, 270 1. שרכל 47, 119, 245, 1.

 אכלמ 1%-- א ,166. - שרכ 47,245,28. - אכלמ 2% 14=
 םכיש 166. | תיב 00.18. 67 --ת ,110.  אהלא 20 148---

 אנהלא 147,153. םכלשוריב -- םכלשוריבד 117 --- םבלשוריב יד
 93: 147,176, 259: (ס6 4) --';157.  התיב 68%

 264, 1. הנבתי 92, 176, 245, 240, 253 -- הנבי 207 -- אבתי
 224. | רתאו 175. | ןיחבד יד 06 ןיהביד ןיחבד :%--
 ןיחביד 48 -- קוותוס ןיחכד 4. ןיחבד 2", 4+ +,

 יהשאו 47, 80, 117, 118,110, 158, 166, 207, 231, 240,262, 0

 264,271, 283 --יהושואו 3, 153: 245 -- 'השואו 180 --והושאו 4.
 ןילבסמ 82,118, 10,141, 158, 180, 211,245. | הימור

4 ,227 ,226 ,224 ,178 ,176 ,170 ,13,108 ,3,101,117( ,82 ,80 

 253: 259 -- המוד קזגתעס 48. | ןיתש 1%-- ןיתיש 4,117, 7-

 ןיתש ןימא היתפ , 80. 94, 5. איתפ 48 -- היתופ 7.

 ןיתש 2"-- ןיתיש 7.
 4. ןיכבדנ -- ןיכבזנ 24% -- ד

 ןיכבדנו 157. = עא יד -- עאד 224 -- עאיד 86-
 1:7. | התלת 2. | ךבדנו---
 תדח -- אדח 2,

 227, 228, 6069 'ק --יארשכ 147 -- אידשכ 6%

 168, 170,108, 201, 224, 231, 253,240,24% : ןזנותס 1 -- אידיסכ

 1סע6 82 -- סכ טק.585 141 -- כ ₪ק. 46 94 -- יאידשכ -

 אתיבו 2: 4: 17: 30: 47: 48, 80, 117, 15%, 157,158, 168, 70
 207, 224, 24%, 249, 2ף0, 2%2, 260, 264; תטתס 128 -- |

 אנד 2, 17: 47, 80, 117,166, 175, 176, 188, 224, 24%, 249, 0%

 26ז. - הירתס 2,80, )2,117, 178, 224,240, 260 -- תק זסזנ

 20- הימעו 80, 117,17ְק,198, 170 -- אמעו 2,139, 166 2

 240, 253. - אלגה 4 -- הלגה 4%.
 13. הנשב 2%3, קזותס 3. אד 1: 2, 4, 17: 10, 47: 48, 80, 2

 ףְפ, 141, 163, 166, 168, 170,176, 188,201, 224, 240, 245,249

 200, 2%2, 200, 204, 271, שרבל 47,118,207,24%. - --יד

 אבלמ , 20ְק. לבב יד -- לבבד 249. לבבל 10. | אכלמ שרוכ ,
 43 שרב 47,1גז8,245. ביש 4. | םםיעט 240.  אתיב %-

 אנהלא 150. אנד ז, 2, 17,47, 48, 9, 9%
 204 2400 240: 252, 253: 0 הנבל 6

 240 ; קזותוס 158 -- אינבמל 166 -- אינבל 170, 2%9 -- אנבמל

 ז 1. אינמ 30, 47, 82, 02, 101, 188,201, 262, 253: םטמס 7

 -- אנמ 224. | ריב יד -- תיבד 224. | 'ד 1", 253. | אבהד 4

 17, 30. 47, 48, 80, 80, 02, 92, 9, ז0ז, 117, ,,72

,249 ,24% ,240 ,230 ,231,215 ,224 ,176,178 ,170 .161,166 

 212, 2%, 20; 270, 281, 288,603 ; נמס אפסכו 2

 ול יד 27 רצאנרכובנ 2, 201 ; קזנתמס 1
 ירצאנ דכובנ 48, 92, 11, 188,198 -- רצנ דכובנ 7, 7

 ז55,159,192:224, 24%, 2%0, 2643  קזומס 82 -- דכובנ ןמ קפנה

 רצאנ 147 -- דכובנ 85.1ום. 166. | אלכיה 1"--' 48 6
 יד 4" 04-: = יד -.- - םבלשוהיב 262: לבהו 1 49 800
 118,119, 150,161,168,176, 188, 211 -- לכ'הו 157, קזוגתס

 246 -- לכהו 80. - ומה 1%68 2%-- ומיה 48. | אלכהל 48--א
 קלן לבה יד גה 00 2"2לבבה 253.  שרכ 118,246, 2.
 ובהיו 207 -- בהיו 15- | רצבסשל 80. | המש 1%-- הימש 2
 17. 47: 48, 80,92,ף,117, 118,158, 168, 224, 240,270.  היחפ

 224 -- אחפ 118,14ז,211 -- תחפ 80.  המש 2%-- הימש 7:
,168,201 ,80,93,117,118 ,49 :47 

 ו. הלא הל רמאו -- הלאו זסז. | רמאו 58 4. היל 2, 17, %
 50, 92, 03, 118,147, 150,152, 166,170, 224,240. הלא 5

 176 -- ה \ 299, 180, 235, 250,659 ה תי -- ה ₪41. ז28 -- ךלא
 153.  אינמ 2, 47, 48, 118, 270 --- הינאמ 80, 89 -- אינמאינכ 1.

 אש -- הש 24%. | לזא -- לצא 17. | ומיה 4. | אלכהב 8

 אלכיהל 168. | אנהלא 80,147,1%1. - אנבנתי 48 -- הנבתי 7,
 188, 224 -- 066 אנכת* 158. | הירתא 2: 4, 80, 02, 93, 4

 158,168, 170,178,227, 24%, 2%60 -- ארתא 48,117, 4

 6/ךד ,2 התא 1:7. | ביהי ז47. | אישוא 2: 4, 80, 93:

 170.  ההלא 166. יד 2", 176,160,17%.  ןידא 2%-- | 4

 דעו קתומס םכעו 24%.  הינבתמ 224 -- אנכתמ קננתס 5
 אנבתא 151. םכלש ם, 3: 30: 31: 47: 48, 49, 67, 80, 80: 2 52

 100, 119,128, 42 150, 155, 157: 158. 52 ו

 ו 2. 62. 4,7 36 6, 12 [1528 162 | 68 0. 0

 רשא םכילכה שכגו 14 ' : תונבל הז םכיהלאה תיב לוק ריבעה ךלמה שרוכ לבב ָךלמ שרוכל תחא תנשב ךא 3 : לבבל הלגה ומעו שכרה הוה

 םכילכה הלא ול רמאו : והנש החפ רשא ומש רצבששל ונתנו לבבב רשא לכיהה ןמ איצוה רצנדכובנ רשא ףפכו בהומ םכיהלאה תיבב

 רשא םכיהלאה תיבב רשא תומוחה ןתנ אב הז רצבשש זא 16 +: ומוקמ לע הנבי םכיהלאה תיבו םכלשוריב רשא לכיהב םכתוא חנהו ךלו לבק

 אצמנ הנה לבבב רשא המש ךלמל רשא תורצואה תיבב שפחתי בוט ךלמה לע שבא התעו ל א: םבלשנ אלו הנבנ התע דעו זאמו שכלשוריב

 : ונילע חלשי תאז לע ךלמה ןוצרו םכלשוריב הז םכיהלאה תיב תונבל לוק ריבעה ךלמה שרוכ ןמ רשא

 : לבבב םכש םכיחנומ תורצואה רשא םבירפסה תיבב וקדבו לוק ריבעה ךלמה שוירד זא 6, +
 : ןורכזל הב בותכ ןכו תחא םביחבז רשא םכוקמ הנבי תיבה םכלשוריב םכיהלאה תיבב לוק ריבעה ךלמה שרוכ ךלמה שרוכל תחא תנשב 3

 הליגמ הנידמה ידמב רשא לכיהב תמחב אצמנו 2

 : ןתנת ךלמה תיבמ האיציהו תחא ץע רוטו השלש שיש ןבא ירוטו 4 :  םבישש תומא ובחר םכישש תומא ותמוק םבירשוקמ וילתכו םכיחבז

7 
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 ןירות ינבו ןחשח קדמו + תולטבל ל יד ךלא 9
 חלמ ןיטנח צימש קדלאל ןולעל ןירמאו ןירכדו
 תצוהל טכלשוריב יד פצנהכ רמאמכ חשמו רמח

 ןוהל יד + ולש אל יד כויב םכוי שכהל בהיתמ 0
 אכלמ ייחל ןילצמו אימש הלאל ןיחוחינ ןיברקהמ

 אנשהי יד שנא לכ יד זכעט זכיש ינמו : יהונבו זז
 אחמתי ףיקזו קדתיב ןמ עא חחסנתי הנד אמגתפ

 יד אהלאו : קרנד לע דבעתי ולונ התיבו יהלע 2
 הדי חלשי יד שעו ךלמ לכ רגמי המת המש ןכש
 זכלשוריב יד ךד אהלא זריב ;דלבחל אינשהל
 : דבעתי אנרפסא שעט תמש שוירד אנא

 ו .4 2 ₪

 , יד אהלא תיב ינאמ ףאו !  בהיתת אכלמ זריב
 יד אלכיה ןמ קפנה רצנדכובנ יד אפסכו קדבהד
 יד אלכיהל ךהיו ןוביתהי לבבל לביהו טכלשוריב
 6 ןעכ : אהלא זריבב ;רחתו קררתאל סכלשוריב
 ןוהתונכו ינזוב רתש קדרהנ רבע ;רחפ ינתת
 : המת ןמ ווה ןיקיחר קדרהנ רבעב יד איכסרפא
 7 יבשלו אידוהי תחפ ךד אהלא תיב תדיבעל וקבש
 8 ּונמו : הרתא לע ןונבי ךד אהלא זריב אידוהי
 ךלא אידוהי יבש זכע ןודבעת יד אמל שכעט שיש
 רבע תדמ יד אכלמ יסכנמו ךד אהלא תיב אנבמל
 אירבגל אבהיתמ אוהת אתקפנ אנרפסא ;דררהנ
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 רז ד שש 1, סי ע

 117,1%8 -- הוהת 100,119,144,250. | הבהיתמ 48 -- אבהייתמ
 4,153. - אירבוגל 48, 80, 150, 245 ; קנ1מס 82. ךלא 2"-- ךליא /

 80.  הלטבל 47,101, 118, 155: 245, 252 -- אלטב 147 -- הלעבל
 קעתס 4

 9. המו קונתס ןמו 7. ןששח 156 -- ןחשה 130 --ח

 טס, 4 246-/  ,ינב) 45 ירתה ןירכידו 4. 48 ---

 ןירכזו 80, 147 -- ןירבדו קננתס 245. | ןוולעל 80,166. | אהלאל
 2%9 -- אהלא 245 -- אהלאו 06 4. | איימש ף3. | ןינטסח < 7

 -- ןיטינח 157- רמחו -7  השמו קצגתס השמו

 רמאמב 4, 30, 90, 130, 157, 245, 271 4 ; 1016 158 -- רמימכ 9

 6 141 -- רמימב 166 -- רמאכ 17. | אנהכ גגְק. | יוהל 7
 93. | בהייתמ 4 -- ביהיתמ 92,117. | םכוהל זק, 30, 31: 9
 102, 141, 166, 170, 188, 22, 240, 262 -- ןוהל 49,117.147.:4-

 כחל קוג מס 24% -- םכ טע.186. 67 -- ןווהיל 1%3. | םבויב --
 ומויב קנגתס 245. | אל יד -- אל ד 4

 10. ןווהל 4. 99.163,166, 224. | ןיחוחנ 24% -- ו 6
 231,239, 240,252,2%1--, 80,147.  הלאל--ה [1ק.:40 80--

 אהלאל 30,250.  אימש , 4. | ןילצמו --י , 93 -- ן"לצמו 3
 -- ולצמו 4. | יחנבו 11,130, 240, 260, 264 -- יהונמו 7.

 11. םביש --'. 158. - םביעט 4, 240 -- ,7- יד 15--יה

 1066 48 -- 102.14. 130 -- , 4 שניא 150, 170, 245. 249.

 252; 250. - אינשהי 227 -- הנשהי 117, 253 -- אנשהו קענתוס 8

 --'.1. אמגתיפ 4, 82, 150, 2%2 -- אמגתפב 147 -- ימגתפ 47-
 הנד 1%-- אנד 4, 17: 47, 48, 80, 117, 2%2,224,24%, 253: קזותס

 141. | הצנתי 141, קומס 158 -- הסתני 2%3-- 7 קותס ע 4--

 הפבת (076 24%. - עא ,147 -- הא התיב ןמ -- היתיבמ

 240 -- התיב התיבל 2 היתייב 166 -- היתיב 2, 17, 47,

=-2%0,2%2 ,226 ,224 ,178 ,170 ,141,152 ,117 99 :94 :92 :80 ,82 

 היתיב אתיב 4 -- אתיב 48,150; קזותס 158. | ףכוו
 15, 180 -- ףוקזו [סת6 82. | החמתי 47, 5%

 224,240: תטמס 141 --יחמתי 4, 240, 260 -- אנמנת' 245 -- , 1.

 יהולע 1, 2: 4:17: 47: 48, 80, 80:92, 932 ף, 100,

,227 ,226 ,22% ,192 ,175 ,170 ,166 ,158,162 ,190,155 ,129,141 

 240: 24%, 252: 250, 260, 264, 270, 271 ; קנונתס 3,304
 היתיבו 4, 17, 47, 80, 82, 80: 92: 93, 99, 141, 161, 170, 178, 9

 226, 227, 240, 2%0, 262 -- | , 180 -- אתיבו 117. = ילונ
2 ,240 ,228 ,22% ,224 ,201 ,151 ,141 ,117,118 ,93 ,89 ,82 

 קוגמס 4 -- ולמ קגנמס 17. 24%. - ריבעתי 245 -- רבעתי 4.
 הנד 2%-- אנד 1, 2, 4, 17, 48, 027 -

 12. הלאו 24 ןיכש :7,91,118,141,153,192, 0,

 הימש 2: 4, 17: 47, 80: 93, )9, 117: 119, 128, 141, 153,170, 249

 226, 227, 262, 270 .-- הימר 158 -- אמש 178. המת , 2. רגמו

 קותס 245.  חלשי יד -- חלשיד 17. | יד 2", 82.  חלשי--'.
 48,117 ; תטתסס הירי 17: 30, 47: 48, 80, 82, 92, 0%

 163,170: 176, 224, 226 -- ידי קנננגס 245 ; 0116 ף9 -- אדי 4.
 הינשהל 30, 31, 47, 49, 82,100,118, 1289, ,,,,769

1% 10156 ; 264 ,260 ,253 ,251 ,250 ,240 ,242 :229 :225 :178,211 

 -- אמשהל קוס 4. - אלבחהל 2,17: 10, 47, 48,800, 89, 92; 9
09 ,235 ,224,211 ,210 ,188 ,176 ,166 ,168 ,150 ,117,118 ,94 

 91.  אתקפנו-א 188, 0716 128. | בהיתית 86, 240 -- בהייתת
 .4-- בהיתת 5 220 -- ביחתת 4.

 <. אהלא תיב אהלא 4. = תיב -- תיביד 166. | הבהד יד
 אבהדיד אבהד 2: 4, 17: 30. 47, 49, 89: 92: 935 72
2 240 ,215 ,231 ,226 ,207 ,170,178 ,166 7 
 245%, 249: 250, 252: 253: 259: 3 קנבס 141,158 -- ה 2" טק.
 130 4, 82,04,128,201- | אלכיה - - - - אפסכו , 180. אפסכ 6.
 יד ,17. - רצאנרכובנ 2,270 קוס 141 -- רצאנ דכובנ 47, 4%
 92,119,188, 201 -- רצנ דבובנ 17, 48, 117 7

 178, 224, 24%, 259: 264 -- רצנ דֶכבנ 7 אלכה ז7ס -- א
 166. | םבלשוריב יד 1%-- םכלשוריבד 117. | לבהו 17.30 79
4 1 ,252 ,249 ,224 ,207 ,168,178,180 ,49 
 -- ליביהו 139,264 -- לבוחו 227 -- ליבהו 92 -- לכיהו 4, קוס
 24% : םטתס 157. | לבבל 08 48. | ןובתהי 249 -- ןיביתהו 4 --
 קוגפס ןובהיתי 117 -- ןובתיהי 188. = ךהיו --' 80 -- ךתיו 4
 =בלשוריב יד 2"-- םכלשוריבד + הירתאל 1, 20 17, 00 2
 ףָב, 101,117, 153,168,170,178 -- ארתאל 4, 147, 224, 249 --
 ץונופס איתאל 245 -- , 201. | תיחתו 4-- תוחתו 147. | תיב 70

 -- תיבא 147. - אהלא 2%-- ההלא 6.
 6. ינתת -- יאנתת 24%. = רבע -- רבע באומ זסז -- ארבע 7
 -=- דבע 1. הרהנ 1"-- ארהנ 24, 17, 48, 80, 90:02, 93: 79
 119 169,170, 170,188, 224, 240, 245, 249,270 -- רהנ
 160 -- , 47. רתש -- ראשו 80. | ינזב 118,141 -- 'אנוב 5%
 -- אנזוב 178 -- !ס0ע6 ינווכ 4 -- ינזוכ קצגומס - ןוהתוונכו 4
 92, 93 -- ןוהתונבו 86, 899 -- ןוהתונכו 30. = איכסרפא -- ר :'+9

 170 -- איכסרפאו 245 -- איבסרפאו 7% 204. ל
 הרהנ 2%-- ארהנ 2, 17, 30, 47, 49, 80, 80, 92, 93 %

 168, 170, 188, 224, 240, 245, 249, 250, 271 43: קנס 1.
 ןיקחר 4,92: 259 -- םעגתוס ןיקיחד - אמת 804

 7. וקובשש 6 49, 80, 80, 02, 93, 170, 180 229

 2456: 252, 1 4 -- וקיבש 4. תדובעל 4, קותס 245. | תיב
 אהלא , 85 | ךד----- תחפ ,180. | תחפ -- תחפ יד -
 אידוהי 1% ₪ יאדוהי 2,02, 118, 207, 224, 240 -- 'א'דוהי 228 -

 יארזחו 4. = אידוהי יבשלו , 2, 48, 100, 226. 0, יבסלו
 אידוהי 2% ₪ יאדוהי 4, 82, 02, 118, 151, 207, 249 -- יאידוהי 4
 אהלא 2" קמנמס ךהלא 158. ךד 2", 82. | ןונבי -- ןונבתי 5:

 הירתא 2,340, 80, 93, 9 101, 168, 170,178: 224, 227, 0

 ארתא 4,117 --ירתא 4.
 8. ביש -- םביש םכש 4. | יד אמל < המל יד 118 -- אמל יד
 זן. הזמל 4: 47: 48, 80, 89, 92, 03, 101, ,,, 2
 176,176, 241, 240, 240, 252; 251, 259, 270. | ןודבעת יר ----
 ןודבעתיד 168-- ןורבעתד 227. בע --לע 2%2. - יאדוהי ₪6
 20 42 48, 02, 118, 145, 150, 207, 249, 254 --- דוהי 54. ךלא ג"
 -- ךליא 80,170. | ינבמל 4, 118 --ינבימל 158 -- אתנמל 4 --
 הנבמל 176. | אהלא תיב -- אתיב 86 -- התיב 147.  יסכנמו --

 סכנמו סנכמו 259. - אכלמ 2", 4. רבע !0ע86 דבע 5.
 ארהנ 2: 4, 17, 30: 47, 48, 80, 92, 09,117,

 170,179, 188, 224, 245: 249: 252: 253, 250,271 04: קננתס 14
 הנרפסא 00 1--נ 117 --אנרפסאו 249.  *והת 4.47. 49, 2

 152. 620. 4. 7 46 0, 12 11583 16 5 ; 6א 6000. 0.

 =כלשוריב רשא לכיהה לא ואביו ובשוי לבבל ךילוהו םכלשוריב רשא לביהה ןמ איצוה רצנדכובנ רשא ףסכו בהומ םביהלאה תיב ילכ םכנו 5

 : םםשמ ויה םביקוחר רהנה רבעב רשא םביכפרפא םבהיעירו ינוב רתשו רהנה רבע תרחפ ינתת התע 6 : םכיהלאה תריבל חינתו ומוקמל

 שבע ושעת רשא תא לוק וריבעה ינממו 8 : ומוקמ לע ונכיהו םכיהלא תיב םבידוהיה ינקזו םכידוהיה תוחפ הז םביהלא תיב תדובעל ובוע 7

 ושוחי המו 9 + תרופרתהל יתלבל םכהה םבישנאל ןתנת האצוהה הרהמ רהנה רבע פמב רשא ךלמה ןומממו הז םכיהלא תיב םבידוהיה ינקז

 ומויב שכוי רבד םכהל ןתני םכלשוריב רשא םכינהכה ורמאי רשאכ ןמש ןיי חלמ םביטח םכימשה יהלאל תולועל םכישבכו םכיליאו רקב ינבו
 ; וינבו ךלמה ייחל םביללפתמו םכימשה יהלאל םכיחחינ םכיבירקמ ויהי רשא 16 + הנשי אל רשא

 : תראז לע השעי ןמודל ותיבו וילע הלתיו דמעויו ותיבמ ץע סרהי הזה רבדה הנשי

 הז םכיהלאה תיב תיחשהל תונשל ודי חלשי ךשא

 רשא שיא לכ רשא לוק וריבעה ינממו זז
 םכעו ךלמ לכ ליכי המש ומש ןכש רשא םכיהלאהו 2



001 61 % 

 זכיבשה ירארשי ינב ולכאיו : שהלו םכינהכה ג1
 קכהלא ץראה ייוג תאמטמ לרדבנה לכו הלוגהמ

 זרוצמ גח ושעיו +! לארשי יהלא זדוהיל שרדל 2
 בל בסהו הוהי כחמש יכ החמשב ושכימי תעבש
 זריב תכאלמב שכהידי קזחל םכהילע רושא ךלמ
 ; לארשי יהלא םשיהלאה

 י.ש

 ךלמ אתפשהתרא תוכלמב הלאה סכירבדה רחאו
 ןב ! ;דיקלח ןב הירזע ןב הירש ןב ארזע םרפ

 הירזע ןב הירמא ןב : בוטיחא ןב קודצ ןב שולש

 עושיבא ןב : יקב ןב יזע ןב היחרז ןב + תוירמ ןב

 אוה ! שארה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ ןב
 השמ תרותב ריהמ רפוס אוהו לבבמ הלע ארזע
 דיכ ךלמה ול ןתיו לארשי יהלא קדוה' ןתנ רשא

 לארשי ינבמ ולעיו : ותשקב לכ וילע ויהלא הוהי 7

 םיניתנהו םירעשהו םיררשמהו םיולהו םינהכה ןמו
 : ךלמה אתפשחתראל עבש תנשב טכלשורי לא

69% ₪ ₪ = 

 50 10 א עו.

 93: 147, 157,158, 188, 207, 226, 2%2,2%1, 2%9 -- םכיתאמ

 245.  ןירמא ,101,207. אטחל ף2,188--היטהל 163--האטהל

 99. 227, 228, 235, 240, 270, 271 4, 659 'ק. | *ריפצו -- ןריפצו 71.

 םבי.ע 0, 180 ; קזותמס 80 -- ןי'ע 252. = ןינמל 68%

 224 -- ןיונמל 17 -- רפסמל 226. = איטבש 7.

 18. שס. 48. | ומיקיו קזנתס 141. | ןוהתגולפכ 76

 180, 253: (ס6 82 -- ןוהתנילפכ 224. = איוילו 49,117 7

 192, 249, 252, 254 --יאול) 92,144 -- תיולו 80. | ןוהתלחמב 7.

 תרדבע 207 -- תריב תרדיבע תכלשוחיב == כ 1.
 בתכב ף9, 155 ג 1016 158 -- בותככ 2. |

 19. הלגה 283.  חספ 224.  אעבראב 7.
 שדחל 158,228. | ןשארה +.

 20. ורהטת ץוותס 245.  םפיולה 48,158.  דחאכ םבלכ <

 זול. רהאב ג, םוטמס 546. || .₪בלוכ 48. :  םפירהפ

 94, 101, 211, 260, 204, 1. תפפה תא 48,850 71:

 ינב לבל --ינבל 117, 271 4. = | הלגה 4.

 21. הלגהמ 47,2%2,283. לכו 55 48 -- לכלו 180. | תאמטמ

 =- ת 14% -- תאמוטמ 2,117,150,158,102, 245, 4.

 לוב 1: 2: 0: 67; 82, 110, 207, 226,254; םטמ6 128.-- 'יוגמ 4.

 ץראהא 82.  םבהילא 4,17, 48,99,101,118,9 6

/\ 

 שדחל -- םבוי

 170, 102, 210, 245, 240, 253: 250, 264, 271, 1. שורדל

 17: 48, 99:163: 170: 192, 211, 239, 245, 252, 253 ; קזומס 3,

 11 הוהי 71

 22. גח-- םכנ 14%. תוצמה 48. 80, 117, 147, 207, 240, 29 :

 0786 99.  םכיחמש 117 -- םכחמש א 9. הוהי 99.  בפהו

 -- בטהו 101. רושא קממס רופא 8. | םבהילע --י \ 2, 207 --

 םכהילא 4. םכהידי -- םכדי 147 -- םכהילע 253, 205

 קונוס 3. | תיכאלמב 192.  םביהלא 48 -- הוהי 118. לארשי 7.

 1 . תוכלמב -- תכאלמב 1.  אתששחתרא 0: 49:
 100,102,118,150,158,166,170,178,102,224,227, 252 ; קז!תוס

 2: 245 : 1076 82,04 -- אששחתרא 117 -- תששחתרא זס1.

 אירזע 150 -- הרוע 48,92,101 -- ר ןזותוס * אירש 1 -

 אירש -. הירזע ,\ 170 -- הירמא 1, 82, 89, ,,,,6%

 248, 252,259. - היקילח 31 -- והיקלח זס.
 2. םבלש 4 ןב 2% קת. 7. קדצ

 2. הירמא ןב , 6. הירמא -- ה , 101 -- אירמא 224. | ןב
 הירוע , הירזע , 7. תוירמ עזותוס תוידזנ

 4. היחרז קצגתוס הירהז 4 --הירוע גס --איחרז זז.
 יקוב 80, 170 -- איקב 7.

 5. סחנפ 4,17: 47, 48, 80.93: 76 178,192,

 2206, 245: 29. ןהחא ןב , 57. ןהכה , 226.

 6. הרזע 48,207. | רפס 1, 3, 4:30, 31, 49, 67, 8, 100, זס
6 7 ,,,, ,102,118,110 

 2350, 242, 250, 2ף1, 2%9, 270, 1'288. | תרותכ 1:58. דיב

 150,259: קעותס 245. | הוהי 2% 253. ויהולא 188. וילע ,4.
 לכ ,, 48 -- קב קוס 4

 7. ינבמ -- מ , 80, 141, 2%9 -- ינב ןמ 188. | לארשי -- לארשי
 ומע 80. | ןמו--ו, 188. | םכיולה 178,260, 264. | םביררושמהו
 2,93,117,150 0 188, 224, 240, 262, 29. םכירעושהו

 2,וו7,170,2ף2. | םכיניתנהו , 117 -- םכונתנהו 166 -- םכניתנהו

 יזוע 4

₪ 2 8. 6 

 13 ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ רבע תחפ ינתת ןידא
 ! ודבע אנרפסא אמנכ אכלמ שוירד לש יד לבקל
 14 קדאיבנ יגח זראובנב ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו
 קרלא שעט ןמ וללכשו ונבו תוודע רב קדירכזו

 ךלמ אתששחתראו שוירדו שרוכ שכעטמו לארשי
 1% חריל התלת זכוי דע הנד התיב איצישו : סרפ
 :! אכלמ שוירד תרוכלמל תש תנש איה יד רדא

 16 אתולג ינב ראשו איולו אינהכ לארשי ינב ודבעו
 17 תכנחל ובירקהו :!הודחב הנד אהלא תיב תכנח
 ןירמא ןיתאמ ןירכד האמ ןירות הנד אהלא תיב
 ירארשי לכ לע איטחל ןיזע יריפצו קדאמ עברא

 18 אינהכ ומיקהו + ללארשי יטבש ןינמל רשע ירת
 אהלא זרדיבע לע ןוהתקלחמב איולו ןוהתגלפב
 : השמ רפס בתככ זכלשוריב יד

 19 שדחל רשע העבראב חספה תא הלוגה ינב ושעיו
 20 זכלכ דחאכ וכיולהו שינהכה ורהטה יכ + ןושארה

 םכהיחאלו הלוגה ינב לכל חספה וטחשיו םכירוהט

 שת ת 1

 24%, 240, 250, 2%1, 252 ; קזומס 141 --אלבחל 2%0 -- אלכיהל 4.

 תיב ,128. אהלא -- ךהלא 224. | יד 3", 47. | םכלשורב 4
 הנא 1.3: 30, 31: 47: 49: 67: 82, 02, )4, 100, 102, 117

7 ,175,176,178.192 ,168,170 ,155:157 ,190 ,144 ,140 

 210, 24%, 2%2: 253: 250, 4. תמש -- םכש 147. | םכיעט
 240. | הנרפסא 2%2; 29 -- אנדפסא קתומס 245. - דיבעתי 5

 -- רבעתי ץו66תננ

 11. ארהנ 2. 4,17, 47, 48, 80, 02,91:117, 0%

.0 ,250 ,2% :240 ,246 ,240 ,224 ,207 ,178,188 ,166,168 

 רתשו 4,30: 489: 5. ינוב זו8 -- יאנזוב 245 -- אנזווב 224 --

 נה (טק.עג. 141.  ןוהתוונכו 92, 93 -- ןוהתוונבו 4 -- ןוהתונבו

 80 ; טנ660? 89 -- ןוהתנבו 11ֶד. = ליבקל 47. | שוירד , 4
 אמינכ 2 1:66 -- אמנכ יד 48 -- אמנב < אתרפסא 2---

 נרפסא 101 -- אנדפסא קעונס
 14. יבשו (סז6 בשו 4--יושו קממס 48 ---יבסו 153.  אדוהי ₪

 2נ 4: 48, 80; 117. 151.168.224; קוגמס 158 -- אדוהי 1. | ןיינב

 4:48.  ןיחילצמו 118,259. | תאובנכ 86, 227 -- האובנב
 האיבנ --יבנ 48 -- ה . 92,118,110, 180, 224, 227, 215 -- היאיבנ

 2%2. רב -- ןב 147- | אודע -- א-ה ,[5
 ז75,176,207. - ולילכשו 2, 4, 17, 48, 80 3, 9, 101,153,

 178,188, 240, 2%2, 270 ; קזנתס 141 ; 06 82. | םביעט +:

 לארשי הלא -- לארשיד אהלא 1. םכעטמו -- םביעטמו אימש
 92 -- םכעט ןמו 101,153, 168, 249 -- םכיעטמו 240. | שרכ 7

 99,118, 226, 5. ארסשחתראו 4, 17, 48, 80, 02, 6%

 240, 260, 259 : (ס:6 82 -- אתשחתהראו 89 -- שרוכ אתששחתראו

.201 407 

 15. איצשו 2, 4, 48, 80, )2, ז01,1זֶק, 1430 729

 180, 188, 227, 240: 252, 253, 250, 260, 264, 28 --- אצישו 7,

 158 -- היצשו 145 -- 'צשו 166 -- א , 91,118, 659'א תי. אתיב

0% ,207 ,175 ,161,170 ,99,117.118,147 :93 .4% :47 :17 :4 :2 ' 
 245: 240, 251, 2%3, 259, 270: קצ!1תס ז41,158: םטתס 4

 אנד 2.4, 17, 48, 50, 93,110, 168,178,188, 224, 246, 249; 2

 קחמס 14 אתלת 2, 4 17, 30 48, 80, 89, 02, )3 0,101,

8 ,220 ,224,22% ,207 ,188,102 ,170 (144,1%8,163,166 ,110 

 229, 240, 24%, 240: 250, 21, 2%2, 2523, 250: קצומס 1
 קמאס אתולת :זק. | יד, 48. איה ; 89, 259 -- אודח 1:
 קזגמס 158,20ז -- אה 145. | תיש 177, 48, 8092, ,,

 170, 224,228, 259. | תוכלמל , 147, 242 -- ת ,. שוירדל
.807 

 16. אנהכ 158. - איילו 1 49: 80, 3, 100 7

 192, 250, 252 -- 'אויל| 67, 251, 253 -- האיולו 48 -- 'יאולו , 2
 118,178, 259 -- אל 24% -- א"ל) (סח6 82. | תכונה 2

 117,150, 2%2. הלא 226. | אנד 17, 47, 48, 80, 226, 245:

 253: 264; קזנתס ז 41, 144 -- אניד 250 -- תנד קזותוס 4 -- ,

 242. אודחב 2,80,00,117,158,168,188,102, 226, 240, 240, +
 17. וברקהו ז, 2, 320 67:92: 94,102,117,1 19,130 42

29 ,270 ,271 ,270 ,2%4 ,210 ,178,192 ,168,175 ,150,152,157 

 284,286, 288%, :סס'1, 659. תכונחל סג,153.  תיב, 3. אנד
 20, 48, 80, 188, 253 -- תנד 4 -- . 24%. | האמ ןירות 6666

 ןירות -- ןיתרת 17 -- ןירבד 282. | האמ - - - ןירכד , 224. = ןירכיד
 93: 264 -- ןירכדו 251.-- | רבד ןתאמ 2, 17, 48, 80, 22



60. 

 אמע תובדנתה שכע לבב תנידמ לכב חכשהת יד
 ! :כלשוריב יד שההלא זריבל ןיבדנתמ תצינהכו

 ןירות הנד אפפכב אנקת אנרפסא הנד לבק לכ ז7

 לע ומה ברקתו ןוהיכסנו ןוהתחנמו ןירמא ןירכד

 יד המו + םםלשוריב יד שככהלא תיב יד אחבדמ 8

 דבעמל הבהדו אפסכ ראשב בטיי ךיחא לעו ךילע

 ןיבהיתמ .יד אינאמו !  ןודבעת שככהלא זרוערב גס

 ; םכלשורי הלא םכדק םשכלשה ךהלא תיב ןחלפל ךל
 ןתנת ןתנמל ךל לפי יד ךהלא תיב תוחשח ראשו 0
 תגתסשחתרא קדנא ינמו : אכלמ יזנג זריב ןמ 21

 קררהנ רבעב יד אירבזג לכל שעט זכיש אכלמ
 יד תצנתד רפס אנהכ ארזע ןוכנלאשי יד ככ יד

 ןירככ ףסכ דע | : דבעתי תצננרפסא אימש קרלא 2
 האמ ןיתב רמח דעו האמ ןירוכ ןיטנח דעו האמ

 לכ ! בתכ אל יד חלמו קדאמ חשמ ןיתב דעו 3
 תריבל אדורדא דבעתי אימש הלא שכעט ןמ יד
 אכלמ תוכלמ לע ףצק אוהל המל יד אימש הלא

 616 600 ג. 1. 5.2%

 8 תיעיבשה תנש איה ישימחה שדחב םכלשור' אביו

 9 הלעמה דסי אוה ןושארה שדחל דחאב יכ : ךלמל

 דיכ שכלשורי לא אב ישימחה שדחל דחאבו לבבמ
 ז0 שרדל ובבל ןיכה ארזע יכ : וילע הבוטה ויהלא
 קח 'לארשיב דמללו תושעלו הוהי זררות זרא
 זז ךלמה ןתנ רשא ןותשנה ןגשרפ קרזו + טפשמו
 תוצמ ירבד רפס רפסה ןהכה ארזעל אתפשחתרא
 ; לארשי לע ויקחו קדוהי

 12 אתד רפס אנהכ ארזעל איכלמ ךלמ אתפשהתרא
 14 יד שכעט יש ינמ + תנעכו רימג אימש הלא יד
 יהונהכו ללארשי קצמע ןמ יתוכלמב בדנתמ לרכ
 14 יד לבק לכ ! ךהי ךמע זשסלשוריל ךהמל איולו
 לע הרקבל חילש יהטעי תעבשו אכלמ זכדק ןמ
 15 הלביהל) :.ךהיב יד ,ךהלא .תדב .שכקשוהילו דול
 קרלאל ובדנתה יהוטעיו תצכלמ יד בהדו ףסכ
 16 בהדו ףסכ לכו !.קדנכשמ שכלשוריב יד לארשי

 ליה ₪ מ "כ ₪ סת 8

 158. = אינהכו -- ו , 48 --' \ 3. | םכיבדנתמ 80, 245 -- | 4

 םכהיהלא 1, 4.-- םכוההלא 80, 2, 89,93,118,170, 2289, 6

 253: 259: קזנעתס 141 -- ןוההלא 48 -- אהלא 1. יד

 17. הנד :"-- אנד 2, 4, 48,902, 130,188, 224, 24%, 2409, 9

 264, 271. | הנרפסא 10,101,170,2%2.  הנקת 80, 80,02,ו17ע -

 118, 207, 210, 240,245, 252, 2%). | הנד 2%-- אנד 4%

 102, 130, 170, 224, 253 -- , ןירת 7. ןירכיד 4

 ןירמא -- [ . זסז -- ןירמאו 17 3. ןוהתחנמ 82 -- ןהתחנמו 1

 202. ןהיכסנו 283 --' \ 17, 100, 117, 155, 168,102, 4.

 ומיה 6. אהבומ 36, 48 -- ההבדמ ו, 31, 49. 67, 94, 99, 2
 119,155: 163, 175, 178, 192, 210, 277, 284, 286 ; םטחס 2

 128. | םבכהלא - םכ , 101 -- ןוכהלא 117: קצנגמס 2

 006 17 -- םכוכהלא 3, 118, 166, 180) 228, 240, 252 ; קז1תוס 2
 -- ןוההלא הוהי

 18. ידהמו 80. | ךלע 17, 80 ,,,,,76
 210, 224, 227, 215, 210, 242, 245, 2%2, 65ף "'תי. לעו - ו.

 1ו7. | ךחא 17, 80, 93,117,118,166,170, 224, 227,246, 2

 271 4, 659 "תי. בסי 227, 245 -- ביטיי 17,

 ראשכ 71 אבהדו 2, 4, 17. 47, 48, 80, 50.92.93, 7

2 ,251 ,245 ,240 ,211 ,226 ,207 ,201 ,175,176,192 ,166,170 

 253: 259, 271: קזותס 101,141,158 -- ה 2" טק.ת88 1, 82,1הֶעכ

 -- אבהו 224. דבעמל , 17 -- דבעימל 80. | תוערכ , 224 --
 תוערב 150, 157, 4 םככהלא -- םכ , 101 -- ןוכהלא
 250 ; קזותוס 168 -- םבוכהלא 17.93, 99. ָ,ָ, 2

 252: 253 - םבבההלא 10 -- ויכהלא +סתן6 4.
 19. אינאמו .\ 2 --- א'נמו 47, 118, 158, 166, 180, 240, 282 =--

 הינאמו 150, 259. = ןיבהיתמ -- ןי , 245 -- ן'בהתמ 170 -- ןיבהיתימ
 80 -- ת קצנגגס * 4. | ךל , 166 -- םכלשוריב יד ךל 2%2. | ןחלופל
 93 -- ןיחלפל 48. | תיב קוגתוס יד 158. | ךהלא קזוגגס ךיהלא 4

 םכדק הלא < 240. הלא -- אהלא 259 -- ךהלא 4. | םבלשוריב
 259 -- םבלשוריב יד זקז -- אימש

 20. ראשו -- א , 271 4. | תחשה 80 -- תחשה ז7ְ1 -- תוחשה
 130. | ךיהלא 192. = לפי יד -- ליפייד 80. | ןתנימל 157. | ןתנת

 --1 226.  אמלמ 47 -- ךלמה 7. /
 21. אנא 2, 48, 80,02,117,150, 153,192, 41 2%.

 אתששחתרא 2, 67, 8, ף3, 99, 100, 118, 128, 166, 178, 24,

 252,251: קזגתס 82 -- אתשתשחתרא 48 -- אפשחתרא 7.

 אכלמ , 1 -- א , תה. 11. 150. | םכיעט 150,240. | אירבזג --ז
 47 -- אירבדג 157 -- אהרבמג 224. | רבעכ 4--רבעב קזותגס 48.

 ארהנ 2: 4, 48, 80,02, 3, 117% 17 188,

 24%: 240, 253: קתומס 1 ידי 2 יד 4

 ןוכנלאשי --נ . 95, 93 -- | ,, 101 -- ןוכנולאשי 1 ;8 --- ןוכבלאשי קזוזוש
 245 -- ןוכנ לאשי 157. = הנהכ 31. = הלא יד -- הלאד 170, 2.

 אהלא 5% דיבעתי 4.

 22. האמ - - דעו , 128. | דעו :%--ו , 2,224. | ןיטינחד 71.

 ןירוכ האמ < 4 ןירכ 17, 31, 94, 101, 102, 141,144,

 176, 22%, 226, 24% ---םבירוכ 2%2. | ןיתב רמח -- חשמ ןיתב 4.

 21. לב -- לבו 227 -- לע קוס 4 ןמ , 166,176. | הלא

 -- הלא אימש 253 -- אהלא 48. | הלא - - דבעת* \ 188. | אדזרדא
 -- 1 158 -- אתזרדא קזוחוס '24% -- אזדרדא 4. | רובל , 48 -

 תר בד. - הלא 27-- אהלא 48,118. - המל יד -- אָמליִר
 אמל ז7,99.153.224- -  ףצק אוהל (סז= ףצקו והל 144. יוהל
 47, 80, 153, 170 -- הוהל תטת6 4 - אוהל 224. = ףצק -- בחב

 2, 80 -- םכ ,-. לא -- לע 47,101 -- א טק. 14 2.

 תנשב םבלשורי -- תנשב " * * םבלשורי ( ישימחה שדחב גמ 1818. )
 228.  אתששהתראל 4, 30: 48, 40, 67, 89:93 4
 158, 166,170,178, 102, 226, 227, 252 ; קצגתוס 245 ' 10106 2

 94 -- אתשפחתראל 80 -- תעשחתראל 190 -- ח 4
 8. אוביו 2 -- ואביו 224,227. = םבילשורי 250. = ישמחה

 92:93: 117, 155,166,170, 207, 245, 253, 259. | אוה 77.

 זרנש , 8- תיעבש 150 -- ה ,4.
 9. דוסי 1, 2, 17, 30, 47: 92, 93, 99, 101, 1,

 166, 169, 180, 224, 220, 230, 240, 242, 245, 249, 202. | 'שמחה

 20: 92, 93 118, 141, 150, 158, 160, 170, 245, 252, - לא ,

 47. | םבלשורי -- םכלשורי והימרי 14%. = דיב 4, 48, 150, 245 ג
 ץנ46נע 4 הבוטה , 1.

 10. יכ -- יכ הוהי 2- | שורדל 40, 92, 166, 176, 178, 240 5
 תרות , 201.  הוהי --וניהלא הוהי 224. | תושעלו ,1 -- תשעלו 2
4 ,288 ,270 ,2%4 ,210,224,2%1 ,67,92,102,144,17%,207 

 זז. הז -- תאו 80.  ןגשתפ 259. | ןוותשנה 92 -- אתרנא 2.

 ךלמהא ו4:.  אתששחתרא 48, 67, 80, 93. 94, 99, 2

 1%5, 166, 170,178, 226, 227, 245, 252 ; קתותס 158 -- 7 קזוומס
 ש 144-- תפשהתרא 92. | רפוסה 17, 47, 48, 80,01,117, 12

 2%3, 200, 264; 1016 0- רפוס 17, 30,91: 252, 251, 260 --
 9- ויקחו -- ק קנמוס ז 4.

 12. אתששחתרא 48, 80: 93, פ, 118, 150, 158, 166. .4

 227, 245 ; (סצזס 82 ; םטמס 40,108 -- כ , 145,157. | איכלמ ךלמ

 -- איכלמ ךלמ אבלמ 4. | רפס , 4. | אהלא 207,259. | ר'מג--
 7 תניעכו 48 -- תנעבו 4, 40, 80, 80, 10, 245, 259-

 12- ינימ" 252 --?1מו 49, ו

 בדנתמ יד 55. ותכלמב ץוותס 48 -- ותוכלמב 17 --י -17 

 המע 31, 175. 277282280. לארשיר 4: "יהנהכו 20: 92,117
 118, 240, 245, 249, 260, 264 -- יהונתו 1:7 -- אינהכו 80, 207 ;

 קונתס ז 58 -- יהונכו איוילו 17, 49, 80, 110,139

 157,192, 249, 250, 253 -- 'א'ולו 252 -- 'אוילו 02 -- 'אולו
 220. : . םכלשריל. 157.0 \ (ךהי קנווס דחי 4.

 14. םכדק ןמ -- םכדקמ ןמ \ 1, 130, 207 ; םטתס 5.

 יהוטעי 2: 4 17: 21, 47: 80. 89, 93; 117, 118,ז44,150, 155.

;28 ,251 ,252 ,2%0 ,240 ,224 ,188,102 ,175,176 ,166 ,161 

 קומס 2,94,ז7ז.  החילש --י,170. | ארקבל 217 6

4 260 ,250 ,2%1 ,230 ,188,210 ,168 ,150,166 ,117,119 ,93 

 271,284. הדוהי 24%. םכלשוריו 145,157 -- םכלשוריל 6
 -- םכלשוריב :17.- | תדכ 80, 80, 155, 157,180, 210, 227, 4

 . קעותס 158 -- קתגמס תיכ

 1%. אלבהלו 207 -- אלכהלו 48 -- אלכיהלו 80, 150, 226,
 245 ' ץו06סטז 110 -- אלביהל 241 --' \ 47, 82, )2,151,168, 7
 211; 2%2 -- הלכיהלו 80, 157, 226, 228; זנתס 18 --- אלביהלו
 17.93, 117,118,170, 224, 253,250, 270: קזותס 141 -- אילכלו

 ג80.  בהד 192--בהוה 102,157, 245 : קזנומס 158 ; ץו06ז

 ו" יהסעיו 48, 80, 117,157,170, 211 252 -- יתטעיו

 קעגתס 24%. - אהלאל 145, 7. לארשי -- לארשי אימש 21,
 207. | םבלשוריב יד , 2. | הינכשמו 16: -- הינבשמ 7

 82,92:93, 99, 166, 178, 224, 227, 240, 2%3 -- אנכשמ +.

 16. בהזו 48, 207, 224, 245 ; ץ166602 93,117. | חכשהת יד --

 זחבשהיד חכש יד 80.  חכתשה 9 1,102,227 -- ת,ז7. | תנידמ

 לבב ;168. | תונידמ 1. | תרובדנתה -- ה קחותס ת 158.  המע
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 ימע םילעה כשחיתהו טכהיתבא ישאר זדלאו 1
 סחניפ ינבמ : לבבמ ךלטה אתפשחתרא תוכלמב 2

 ! שוטח דיוד ינבמ לראינד רמתיא ינבמ םשכשרג

 שחיתה . ומעו קדירכז שערפ ינבמ קדינכש ינבמ 3
 באומ תרחפ ינבמ |! םישמחו קדאמ םירכזל 4

 ! שכירכזה שכיתאמ ומעו קריחרז ןב יניעוהילא

 ! שירכזה תואמ שלש ומעו לאיזחי ןב הינכש ינבמ
 ! זכירכזה שכישמח ומעו ןתנוי ןב דבע ןידע ינבמו
 סיעבש ומעו קרילתע ןב קריעשי םליע ינבמו
 ומעו לאכימ ןב הידבז היטפש ינבמו = ! םירכזה
 לאיחי ןב קדידבע באו' ינבמ ! םירכזה םכינמש

 ינבמו : םשירכזה רשע קדנמשו םכיתאמ ומעו ג
 ! שכירכזה שכיששו .האמ ומעו היפסוי ןב תימולש

 קדנמשו שירשע ומעו יבב ןב קדירכז יבב ינבמו 1
 האמ ומעו ןטקה ןב ןנחו' דגזע ינבמו : םבירכזה 2
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 0 כ 00 ג

 6.1 5 2 א.

 24 וולו תו'נהכ לכ יד ןיעדוהמ שכלו ! יהונבו

 קדנד אהלא ריב יחלפו איניתנ איערת אירמז
 ! שכהילע קומרמל טילש הגל ךלהו ולב קרדנמ
 2% ןיטפש ינמ ךדיב יד ךהלא תמכחכ ארזע זרנאו
 קדרהנ רבעב יד אמע לכל ןינאד ןוהל יד ןינידו
 26 לכו : ןועדוהת עדי אל ידו ךהלא יתד יעדי לכל

 אכלמ יד אתדו ךהלא יד אתד דבע אוהל אל יד
 ןה זרומל ןה קדנמ דבעתמ אוהל הניד אנרפסא
 : ןירוסאלו ןיסכנ שנעל ןה ושרשל

 27 בלב תאזכ ןתנ רשא וניתבא יהלא קדוהי ךורב

 28 ילעו : שלשוריב רשא הוהי תיב תא ראפל ךלמה
 ךלמה ירש לכלו ויצעויו ךלמה ינפל דסח קזדטה

 ילע יהלא קדוהי דיכ יתקזחתה ינאו םירבגה
 : ימע תולעל שכישאר לארשימ הצבקאו

 עץ ת ם 25 תם שס יז ס א 4.

 לבבמ -- ב ו קותוס ל 2.

 2. סחנפ 17, 47, 82, 80: 92, 01, 117,110, 7% 1022 22409

 227, 245,249. - םבושרג 92,166, 168, 178, 224,229, 3

 -- קוס ןושרג 118 -- ,117. | רמתיא --ר , 118 --ר 6 7.

 לאנד 17. דוד 2:47: 48, 82. 80. 02, ָב, 99, 10,
259 4% ,227 ,226 ,201 ,102,108 ,170,178 ;168 ,156,166 ,150 

4 271 

 2. הינבש 6. בכי שוערפ 30, 48, 0, 9

 118, 141,188, 207, 210,224; קותס 24 שיחתה < 4

 םבישמחו -- םכירשעו .

 4. ינעוהילא 1, 2 1 25,766 1702279

 - 254: 259 -- וניעיהילא 241, קוגוס 141 --- יניעוהי לא 226 -=

 יניע והילא 80, 176, 228 -- ינעוהי לא 240, 24% -- הנעוהי לא 207.
 הית כ-207 = הירכז 4.017

 5. 0 92. "נבמ) 227, קת1תגס +4

 118 --ז 117,147 -- לאויחי 1. :ומעו , 117,

 6. 60. 6 88 00.11 25 80.  דבע --דבע ןב 257. ןתנוהי

 48, 80, 1ו8,147,157,158,2240 קוותס 141. | םכישימח 240 =
 םכיתאמ 2 -- םבכיעבש 4.

 7. ינבמו 0 17 --ו ,188. = הילתע -- לאינתע 7.
 -- ומעו ינבמו 47 -- ומע 99. | םכיעבש קונוס העבש 4.

 8. ינבמ 2. יטפש 1ס1 -- היטפש באו 80,150. | הירבז 1

 80. 92: 93,175: 224: קתומס 245 ; 06 158 -- הידבז ןב ז:ז7-

 הידכז 250, קצנתס 4. םכינמש , 48, 282 -- םבינומש ףנ, 117

 157: 175, 249 -- םביעבש 7

 9. ינבמו 47, 2 7 יש 168, 188, 201, 207, 227, 259 ג

 קצנתוס 4. באוי -- בבוי 4 הידבוע 48, 80, 82, ף9, 24

 118,150,166,188,192; 211, 219,2%0,2%2,253, 284, 286 ; קזנתס

 141. | לאיחי -- לאכימ ףַג- | הנומשו 30,117,166, 210 006 1.

 רשע , 93. | רשע הנמשו -- םכינומשו 147 -- םבינמשו .

 10. סת. 11,117.  ינבמ 147. תימלש 1:7 5% 89, 29

 94,118, 170,175, 180, 224, 0) 245, 2%2, 2% -- םביזנולש

 250. ןב ; 80,147.  היפסי ג, 180 -- היפיסוי 2, 80, 1סז 7

 163, 210, 226, 2%2, 250 2 286 ; קעננמס : 82 -- היפיסי 4.

 11. 60תת 1: 0012 ₪ 24 יבב :"-- כב 10, 80,102

 קונתס 4 --ינב 147 ; (ס6 17. | הידבז 80,118. יבב ןב ,2

 245- יבב 2"--יכב 40, 89 ; קזותוס 4 --ינב קזותגס 8.

 םכירשע 0ע4\ +4 הנומשו 30, 934, 6.

 12. רגוע 166 -- דגדע 80. | ןנחוי 226. האמ , 47. | הרשעו

 -- םכירשעו 30, 48, 92, 100 17. 2

 180,188, 224, 228,252 ; קוותס 4,141 ;

 םבירשע 47 -- ה טק. 4

 ג. םבקינודא 48,117,166,224. םםינורחא גל ,6%

 170,224. | םבתמש 2,880, ,,,44 245% 249, 55.

 לאיעי 1: 2: 3: 4, 17: 30: 31: 47: 48: 49, 67, 80, 82, 80, 95
,9 ,100,101 

,07 0,,,,,,,,,,, 1 

 210, 224, 226,226, 22ֶד, 241, 240, 242, 246%, 240, 2%0,2%1, 2

 25, 259: 2604. 270,2דו, 28, 288, 205, 206, 1'100, 356:

 601, 602, 659 'ק -- לאיעי ןב ףַּב -- לאיער 147. | םכהמעו -- ומעו

 101,225.  םםישש -- םכירשע 17 -- םבישמח 48. | םבירכז

 14. 'נבמ 118.  יונכ קזגווס 4 --ירנב קזותס זגק --') טק.:

 93.  יתע 158,180, 249 ;: סח 82. | רוכה 80,ף2,ף3,118,ו4מ

 157,166,176, 224, 226, 246, 24, 200, 270, 271 4, 6%9 'ק ; קזותוס

 158 -- דוכזוו 99, 147 = רובוו 2 192,198. (0:6 82-=-

 ןכ \ 168. | לאוחי

 ומנעו ==

 10:65 82 ; םטתס 201 --

 7 ג

 ארהנ 2, 17, 47, 48,80, 117,118,119.,02, 12 ו

 117 -- תצק 102 -- 'כלמ 80. | אכלמ -- הכלמ
 209- יהנבו,

 24. ןוכלו 2, 48, 80, 117,158 -- םכוכלו 17. 30, 1523, 219; 4
 293. - ןיעדהמ 47,128, 248 -- ןיעדומ 153. = יד 158. | איוילו
 17, 49, 80,157, 192: 249: 253 -- יאוילו 2,110,150 ; 076 8
 -- יאולו 92, קענמוס 158 -- א , 3- | הירמז 80 -- אירמזו קונגס .
 איעדת קמותס 48. | יחילפו 48. | אהלא -- הלא 1,117 -- אנהלא
 224 אנד 2,17: 48, 80,188, 224,240, 245, 2%2, 23: תטמ6

 19. | הנדמ ₪ 14% --נ , 228 -- אדנמ 253.99.24%.- ולב --
 ולכ 140, קזגתס 5% -- אולב 99--אלב 80.  אמרימל 17,170 -

 0 224. | שבהילע --י 166 -- ןוהילע 48, 80,188, 0
 2%3 : קתנמס 117,1%8,188 -- םכוהילע 89: 93, 99, 163, 198 7

.252,250 ,228 

 25. התנאו 80,101,118,ז198,225,17%,5%, 6% 264,271

 קחתמס 141 ; תטתס 170,201.  תמכחב 4,80, 118,150,157 2

 םמס 198. - ךהלא -- אהלא זק. ינימ 48. - ןינידו 84
 210, 224, 2%2, 25 -- ןינאדו 92 -- ן'ניאדו 228 --- |ינא'דו 6
 ןווחל 170 -- ןוהיל 176. | ןינאד -- א , 17,92, 245 -- |'נאיד 4 -
 ןיניאד 2, 141, 175,176, 292, 250, 270 -- |'נ"ד 226, 239, 659'ק

 - ןיניד 93: 150. 192; 227, 240, 271 4 --נ קתמתמס ב 48. | המע

7 

270 ,2% ,2%2 ;252 ,250 ,240 ,245 ,240 ,224 ,188 ,170 ,168 ,166 

 קחתוס ז4ז. | יעדי \ 252 -- עדי 160,288. | יתד -- אתד +:

 ידו -- ו 5- עדי 10906 יערי 2. ןועדהת 283 -- ןוערוהי
 קצותוס 4.

 20. אל ,4. אוהל 1%-- יוהל 47, 80, 2 93,153 -- אוהת

 192. | אתד דבע -- אתדבע זס. | דיבע 5%

 259.  אתד--יתד 150 -- התד 198,239.  ךהלא -- אהלא
 24%. | התדו 239: | הנרפסא 2%2 -- נרפסא אנד 7

5 166 ,157 ,155 ,118,152 ,117 ,4( :93 :80 ,80 ,48 ,47 :21 ,20 

250 ,251 ,252 ,20 ,240 ,240 ,211 ,226 ,224 ,207 ,188 ,170 ,170 

 270: קתומס 141,144 -- אנד 24%. אוהל 2"-- הוהל 4.
 ריבעתמ הינימ 80, 226, 240, 2%3 -- הנימ 48 -- הינמ 2

 49. 82, 227, 211,240: קתותס 141.  ןה -- ןה אוה 117. ושורשל
 47,166,170, 176, 188, 224, 231: קתחחס 82,04 -- שורשל 7

 -- 'שורשיל 48 -- ישורשל 8 ג; 99, 118, 660 2 -- ישרשל 0
 161, 226, 252; 250, 271 4, 659 'ק ; קננתגס 141, 24ָח ; 0716 74.

 ןיפכינ 17,259. = ןירופאלו -- ן , 118 -- ןווסאלו קזותבס 74.
 27. וניתובא ז, 2, 4, 17, 1 73 49:92: 923: 99, 117 15

 ל 2-2 168,175, 192, 224,226, 269 ; קתגנמס 3 -- לארשי 1.

 רשא 1" 55 47. תא , 80 -- 0660 14%.  הוחי תיב -- וניהלא
1 

 228. - םבילשוריב -- 20.
 28. ויצעיו 4.92, 118,110, 157, 175, 224, 245 -- ו'צעוילו 208

 לבל 80, 82, 224 -- לכו 17. | םבירובגה 17: 47: 1 2
 1וק,זו8,110,163:166, 170,102: 230, 245, 259 קננמס 11

 =- םבירבגהו 80 -- םכירדגה 253. = ינא 7. יתקוחה 1, -

 דיב 4, 30, 89: 24%, 251; קמוגס 3,ף0,1ף0) 6 168 -- ריב

 80. הוהי, 49: 251,253. יהלא ,168. | ילע 9.
 קכצבקאו םטמ6 157. | םבישאר , 170 -- םבישאו .

 158--ו.281--תבזו8  ומע 74

 זרוכלמ ,

 תולעל ,

 1. םכהיתובא 2, 4, 49; 99: 150, 153,163, 226, 262, 260 ----

 םכהםבתבא 48 -- םככיתבא 24%. | םכשיחתהו < 48. | םכילועה
 48,161,166. ומע 207.  אתששהתרא 80,990

 224, 245, 2%2,2%3  קזגגגס 118 ; 016 49,82-- אתשפהתרא 4.



 (0 ג. 1.

 אוהא רהנה לע זכוצ שש ארקאו : תומשב ובקנ ג1
 ;ררשי ךרד ונממ שקבל וניהלא ינפל זרונעתהל

 ןמ לואשל יתשב יכ : ונשוכר לכלו ונפטלו ונל 2
 ונרמא יכ ךרדב ביואמ ונרזעל שישרפו ליח ךלמה
 קדבוטל וישקבמ לכ לע וניהלא די רמאל ךלמל

 וניהלאמ השקבנו המוצנו : ויבזע לכ לע ופאו וזעו 1
 זכינחכה ירשמ הלידבאו |: ונל רתעיו תאז לע 4

 שכהיחאמ טשכהמעו קריבשח קדיברשל רשע םכינש
 בהזה תאו ףסכה עזרא שהל הלוקשאו ! הרשע 5

 ךלמה ומירהה וניהלא תיב תמורת םכילכה תאו
 קרלקשאו : שכיאצמנה לארשי לכו וירשו ויצעיו 6

 ילכו שפישמחו תואמ שש שירככ ףסכ שכדי רע
 בהז ירופכו ! רככ האמ בהז םכירככל האמ ףסכ 7

 הבוט בהצמ תשחנ ילכו ףלא שכינכרדאל שכירשע
 שדק םשכתא שכהלא הרמאו : בהזכ תודומח סכינש 8

 הוהיל הבדנ בהזהו ףסכהו שדק םכילכהו הוהיל
 ינפל ולקשת דע ורמשו ודקש : שכיתבא יהלא 29

 18 (0 ה 5, לז 5 2 א.

 ז 1 הלאו טכינרחא םכקינדא ינבמו !  םםירכזה הרשעו
 סכישש סכהמעו היעמשו לאוע' טלפילא שכתומש
 14 זכיעבש זכהמעו דובזו יתוע יוגב ינבמו : םירכזה
 :% אוהא לא אבה רהנה לא םצבקאו ! םשירכזה
 זכינהכבו שכעב הניבאו השלש שימי שמש הנחנו
 16 רזעילאל החלשאו |: שש יתאצמ אל יול ינבמו
 ןתונלו ןתנלאלו בירילו ןהנלאלו היעמשל לאיראל
 ןתנלאלו ביריוילו שישאר טכלשמלו קרירכולו
 ז7 איפסכב שארה ודא לע םכתוא האצואו : םיניבמ
 ודא ללא רבדל םירבד שכהיפב המישאו םכוקמה
 ונל פצבהל פוקמה פופסכב שינותנה ויחא
 18 וניהלא דיכ ונל ואיביו :  וניהלא תיבל םשכיתרשמ
 ןב יול ןב ילחמ ינבמ 'רכש שיא ונילע זרבוטה
 ז) תאו !רשע הנמש ויחאו וינבו היברשו "לארשי
 קכהינבו ויחא יררמ ינבמ קריעשי ותאו קדיבשח
 20 זכירשהו דיוד ןתנש םכיניתנה ןמו |: םכירשע
 זכלכ םכירשעו כיתאמ םכיניתנ םכיולה זרדבעל

 ב 15 תעש 1:0 את

 119, 155, 168, 180, 188, 201, 4 226 240, 24%, 2%ף ! קזותס

 114. תרדובעל 30, 2 93, 102,117, 150 2 220, 0 225

 259. | םםיניתנ , 201 -- םכינותנ 4.-- שכניתנ 252. | םכירשע 6

 150. - םבלוכ 158. - םכובקנ זז -- וצבקנ 4
 21. םבוצ , 224 -- םבוצע ז17. | לע --לא 150.  רחנה -ר

 גו8. | הוהא 2, 2,913, 118, 1ף8 -- אוהחא 7. וניהלא -- הוהי

 ונהלא זל. | שקבלו :ְק.פְפ.22%. | ונפסל 166 -- ונפט לכלו גו7
 -- וניפסלו 17, 48, 80, 92, 3, 102,118,110,158, 163, 180
 226,227.  ונשוכר לכלו --ונשוכרלו 14. | ונישובר 0

 117,118, 110, 18, 207, 240, 22, 3001 -- ונשכר

 22. יתשוב 48,80,153,176. 2ף0.  לאשל 1,2, 17, 30 2

8% 6 ,94,101,117,118,110,128,130,139 :92:93 

-- 270 ,264 ,2060 ,2%1 ,2%2 ,24% ,240 ,220 ,211 ,220 ,224 :207 

 448. ליח - בכרו 300. | םבישרפ 166 -- םםישרפל
 ונירועל 47, 80, 92, 117, 159, 250.  ביאמ 80,164. " ךררל 4

 50: קמס 3.  רמאל , 10, 178, 180, 201 -- [טק.עג. 4
 וניהלא -- הוהי 3. | ישקבמ ג01. | הבשל 80,227. וזועו 4.

 לב 2 ויבזוע 20, 92 -

 23. המצנו ג19 -- המושנו :80 -- הרוצנו 17 -- ה ,-
 וניהלאמ -- םכיהלאמ 4

 24. הלידבא 82. | היברשל --ר ,7-
 -- םכ,118--ה טק.

 25 הלקשאו 17, 48, 80, 82, 03: 9, 101, 117,118,

5 ,245,252 ,240 ,211 ,226 ,224 ,207 ,180,108 ,176 ,171 

 659/'ויתי. = תמורת -- מורת 118. | תיב -- דיב 1. | וניהלא -
 וניהלא הוהי 92. | ומרהה 259 -- ומירחה 99, 224. = ךלמה ,-

 ויצעויו 2, 3, 17: 47: 48, 80: 92, 9, 117,118, 100,158,170

 207, 226: 220, 227, 299, 23 2/0. 202 2000 208- וירשו ,.

 26. הלוקשאו :. | ףסכ קזותוס בהז 240. | ילכו , 93, 158 --'.

 48. | םכירכבל -- ל , 157. | בהז 2,1ףף. האמ 2%-- תאמ 4.

 27. ירפכו 1, 2; 3: 4, 17, 11, 49, 67, 99, ,,,

2 168,170 ,166 ,163 ,157 ,155 ,150 :144 ,141 :139 

1% 264,270 ,260 ,2%2 ,20 ,245% ,242 ,240 ,215 ,210 ,207 

 200 7 -- ידופכו קזנתס 4 םכירשע , 180, 282 -- ' ;, .

 םכיגומכרדאל 92, 3 ; 10206 82 --- םבינמכרדאל 80 -- [םינוכרדאל
 17,166, 180, 2%1, 253, 299 -- םכינוברדאלו 150 -- ר ,4
 ףלא , 0. בהצומ 17, 30, 92: 03: 94, 102, 117, 1,

 180,192 -- םבהצמ 80. | הבוט , 224 -- ! , תדמח 2

 21% -- תודמח 2. 47, 48.93: 144, 166, 178,188,17% -- תדומח
,,,,, ,15 99 ,92 ,67 ,49 ,11 :10 :4 :2 ,1 

,279 ,277 ,271 ,270 200 ,239 ,210 ,102 ,168,170 ,157,163 

 283, 288 '1', 2סס 1, 659 -- תודומה 7. בהזב 4, 30

+ 1076 ; 180 

 28. םכהילא 7, ,,,,76
 245: 252: 250, 294 ;: קזותוס 144 -- א , 117, 119,166, 180

 249, 253: 260, 264. . שדק 1"-- שדוק 48,283. | םבילכהו --י.

 48 -- םב 118.  שדק 157."2.  ףסכהו בהזהו < 2.  ףסכהו ,
 207 -- ףסכהו הוהיל 166.  יהלא -- יהלא הוהיל 168 -- וניהלא 9.
 םככיתובא 93,119, 157, 163, 224, 284, 286:  קזוהס 4, 14%-ב

 1גק.ז86 41 -- לארשי 4.
 29. ורמשו ,\ 259 -- ורמשו ורמאו 4."

 =ינהכהו םטת6 224. ירשו -- ישארו 101, 240:

 םבהיחא 7

 ינפל -- ינפל דע 4.
 תבאה 850

 קזוחס יוכוה 14 םכהמעו -< ומעו 2. 4, 17, 390, 13 4% + 79

7% :155 ,141,150 ;118,139 7 109 :99 ,93 ,95 ,80 
224 ,207 ,201 ,102 ,180,188 ,178 ,17% ,170 ,168 ,166 ,160,163 

270 ,264 ,260 (259 ,253 ,252 ,251 .249 ,245 ,227,228 ,22% 

 601,602.  םביעבש -- םבישש 9.
 1%. רהנ 1: -- ר 060 17 - רקבה 945. אחא

 קזנתוס 130, 245 -- אזהא 20 -- הוהא 0 161, 224: 6
 ָחָג -- אאוהא 89 -- אבהא 2%0. | שלש 101. = םכינהכבו םכעב

 עמ 47. םםשש 5
 16. חלשאו 180. | רזעילאל --* \ 48,494. = לאיראל , 407 --ר
 5 117 -- לאירואל קופוס 24.  היעמשל <-* , 47 -- היעמשלו 4.
 4 ןתנלאלו 1 4 ביריוילו טק. 185 3. | 4 ןתנלאלו 1 46 םכישאר
 נק. 45 60ת01ק405 2%4.  ןתנלאלו ז"-- ןתנ לאלו 48 --- ןתנאלו

 207 -- ןתנוילו 180, 108, 228, )0 -- ןת ןתנלאלו 245 --| ,7-

 ןתנלאלו בירילו , 30, 82, 92, 145, 147, 170, 207, 342, 437,
 612,613.  בירילו -- ביריוילו 17 --- בידילו קוס 355 -- ביראילו
 %30 -- ב ,1- ןתנלאלו 2% 1,176, 24% -- 0ק.145 3 -- לא ,

 ₪ -- לק פס ו = לאל תק ןתנאלו 474, 6
 %ןתנלו 207 -- ,249: 309. 7- הירבזלו , 80,147 --הירכזלו בירילו
 89. | םבלושמלו 227. = םםישאר -- םכ ;101. = ביריוילו , 2445 --
 ברוילו 48; 444 -- וי , 240 -- בירוילו 92, 145, 206, 379: 494. 7,
 50 3 1016 409 -- ביווילו קפנמס 118 -- ביריוהילו 210 -- ביריוהלו

 171 -- בירילו 621. = ןתנלאלו 3*-- ןתנאלו 1, 48 -- ןתנלו
 249 356 -- ןתנלואלו קו מס 515. = םםינבמ 47 -- םכניבמ 80 --

 םטתס םכינייתנ 228 -- \, 5.

 17. האצואו -- וצאו 49 -- הוצאו 2,17, 48,809, 1

271 ,250 ,24% ,219 ,235 ,227 ,226 ,207 ,170,180 ,153 ,14% 

 659 'ק -- האיצואו 147: 224, 590 -=- אוצאו 92 --האוצאו)| 1

 102,1זְל,130,160, 166, 175,176, 178, 192, 210, 240,242, 0

 288: 155, 602 : קמתוס 158.  םכתא 2, 4, 47: 48, 809,997

,253 ,252 ,245 ,240 ,224 ,207 ,168,188 ,155 ,(118,119,150 
 264, 4. לע -- לא 17: 47, 48, 101,188, 2%2 ; קענתוס 17ס ;

 תותס 157. ודא 1%-- ודיא 93 -- ןדא 224 -- רדא קזמומס 8.
 איפסכב 1"-- איפיסכב 17, 224, 227 =- היפסכב 101, קזנתס 8

 -- אינפפכב םבוקמה 1"=- ו ;, םכמישאו 7.

 םכהיפב , 176 -- םככיפב 92. | םכהיפב םכירבד ₪ 224. | לא
 -- לע 17,188, 235 תוגזק. םטמס 7. ויחא -- ויחאה 102 ---

 ויחאו םטפס 157. | םםינתנה ף2 -- םכיניתנה 1, 11, 48, 0

8 ,170,175 ,166 ,163 ,, ,102 

 201 , 224, 227, 240, 245, 251,253, 259, 288, 156, 601, 602,659 'ק ;

 קוגותס 82, ף, 128, 141, 158 -- םבינהכה םטת6 176 -- םכינותנה ןמו
 2. איפסכב 2" טק. ע4. 2 -- איפסכב לא 48--'.99---

 היפסכב גס, 24 -- איפיסכב 17, 224,227. )8(--  -- המישאו

 קכוקמה \ 201. = איבהלו 48. | תיבל -ל %6
 18. ואביו 102 -- וניביו 117. = ונל -- ונלע 147. = דיב 2
 קווחס 245 : (סח6 158. | הבטה זז.  ינבמ 6. יול ןב פג

 48.  היברשו -- ב . 24%- = וינב תטתס 198. | הנומש 30, 4,

 117; 2%2, 259 ה 5%
 19. ותאו -- ראו 0- ינבמ ,\ 201 -- מ , 21 -- ינב ןמ

 11 ויחא , 158 -- ויחאו 147 2 1076 4.

 20. ןימו 29. | םכינותנה 259 -- םכינתינה 207. | ןתנש --רשא

 ןתנ :80,24%. דור 2,4,17:47; 82, 92,930, 94, 99, ,,
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 ולדבנ אל רמאל זכירשה ילא ושגג הלא תולככו 1
 תרוצראה ימעמ פכיולהו שכינהכהו לארשי שעה

 ינמעה יפוביה יזרפה יתחה ינענכל שכהיתבעתכ

 םכהל סכהיתנבמ ואשנ יכ : ירמאהו ירצמה יבאמה 2

 תרוצראה ימעב שדקה ערז וברעתהו םכהינבלו

 : הנושאר הזה לעמב התיה סכינגפהו שירשה דיו
 יליעמו ידגב תא יתערק הזה רבדה תא יעמשכו
 ! שכמושמ קרבשאו ינקזו ישאר רעשמ קרטרמאו

 "לע 'לארשי יהלא ירבדב דרח "לכ ופסאי ילאו 4
 ! ברעה תחנמל דע טכמושמ בשי ינאו הלוגה לעמ

 יליעמו ידגב יערקבו יתינעתמ יתמק ברעה תחנמבו +
 !יהלא הוהי לא יפכ השרפאו יכרב לע הערכאו

 ינפ יהלא שכירהל יתמלכנו יתשב יהלא קדרמאו 6

 ונתמשאו שאר קרלעמל ובר וניתנוע יכ ךילא
 המשאב ונחנא וניתבא ימימ : םכימשל דע הלדג ל

 ונחנא ונתנ וניתנועבו קדזה שה דע קדלדג

 יבשב ברחב תרוצראה יכלמ דיב ונינהכ וניכלמ

 טעמכ חתעו + הזה שויהכ םשכינפ תשבבו הזבבו 8

 %עכ

 .60.1 5 8 א.

 רארשיל תרובאה ירשו םפיולהו סינהכה ירש
 40 םכינהכה ולבקו : הוהי תיב תוכשלה זכלשוריב

 תציבהל שפילכהו בהזהו ףסכה ללקשמ םיולהו
 31 תצוהא רהנמ העסנו |: וניהלא תריבל םכלשוריל
 דיו שכלשורי תכלל ןושארה שדחל רשע ופינשב
 לע ברואו ביוא ףכמ ונליציו ונילע התיה וניהלא
 12 : השלש םכימ' שש בשנו שכלשוהי אבנו +ךרדה

 33 תיבב סכילכהו בהזהו ףסכה לקשנ יעיברה םכויבו
 .רזעלא ומעו ןהכה הירוא ןב תומרמ די לע וניהלא
 יונב ןב הידעונו עושי ןב דבזו' שכהמעו סחגיפ ןב
 ב4 לקשמה לכ בתכיו לכל לקשמב רפסמב : םסיולה
 35 ובירקה הלוגה ינב יבשהמ םיאבה + איהה תעב
 לכ לע רשע זכינש זכירפ לארשי יהלאל תרולע
 שכיעבש םכישבכ קדששו כיעשת זכיליא ללארשי

 = קדלוע לרככה רשע כינש תראטח יריפצ קדעבשו
 46 ךלמה ינפרדשחאל ךלמה יתד תא ונתיו : הוהיל
 תיב תאו שכעה זרא ואשנו רהנה רבע תרווחפו
 ; שכיהלאה

 צץ ב 2 ₪ 25 10 א 4.

 166, 170,188, 192,227,231, 240, 245, 23,250, 28 ; קוס 4;

 !סת6 239.  ירצמהו 48,180,228. ירמאה :ג7, 130,147 --ה

 245 -- 'כודאהו

 2. םבהיתנבמ -- נ \ 48 -- םכהיתונבמ 17, 47 89,

 166, 170, 180, 24% קתגתס 4: !סה6 110 --מ , 1. | םכהינבל

 192.  וברעתת 80,147. ישדוקה 48, 224,283 -- שדקה שדק ,.
 התיה , 47.  למעב < 14% -- ל , 101 -- אלעמב 80. | הנשאר 1

12 :245 ,2 ,240 ,224 ,110,188 ,118 ,91,101,117 ,80 ,82 ,48 

 281: (0עצ% 4 ּ

 3. יעמשבו :58. תא 92."1.  רבדה --ה ,1 -- הוהי רבדה 1.

 תא 27.47.  ילעמו 47, 82 --יליעמ תאו 158. = הטרממאו 3.

 ינקוו -- ק קתחתס ע 130. | הבושאו 2. תכמשמ 17, 7

 118, ז4ז, 240, 24%, 1.

 4. דרח קזוחס רדח 158 -- דדה 150, עומס 54 רבב 02 -

 --' ג 99 147 -- ירבדל !סתש 1. הלגה

 בשוי 2: 3: 30, 47, 45, 80. 92, 93, ,ָ,ָ,,,,, 6%
6 ;4 271 ,2%0 ,252 ,240 ,240 ,227 ,224,226 ,178,180 ,170 

 128. | םבמשמ 17, 48, 67, 82, 90,117, %) 4, 6

 226 240, 245, 253,260, 264. דע ;168. | תהנמ 4 89: -

 ברע 47. ,
 5. תחנמכו 180 --מ , +. יתינעתב 4.

 ליעמו 118. | ערכאו זס: -- קזומס העדבאו +.

 192 -- הרשפאו 145. | הוהי -- ינדא 2. = יהלא --לארשי יהלא 3.
 6. הרמואו 259.  יהלא ז",1,17.  יתשוב 2%3. | םבירהל -
 *,1סנ --םכהל 48. וניתונוע 2, 4: 17: 30, 47, 82, 80, 92, ףֶב,ף4,

 ילעמו 17, 82 -
 הפסרפאו 6

| 99 163, 164, 170,176, 178, 224, 

 249: 252נ 251: 20; 200, 204, 4. וניתמשא 1, 2,17,30, 72

.15 ,128 ,92,93.117,118 ,80 ,80 ,48 

---- 264 ,2%3 ,2%2 ,2%0 ,224 ,207 ,192 ,176 ,17% ,168 ,166 

 וניתומשאו 259. | םכימשל טק.ז83" 4

 7. וניתובא 2; 4792, 93:99.150.155.163, 164,176, 240,250 ;
 תזותס 4--'.173 -- 31.  ונחנא , 207. | הלודג 2, 48, 40

1 ,221 :175 6%4,,,,, ,11 ,3 ,02 :89 

 240,245:251,259. | דע -- ד טק. 117 -- םכימשל דע 7.

 םכוה ;178. | הזה ו".1%0.  וניתנועבו -- ת , 8פ -- וניתונועבו

170% 6% ,93,117,118,161,164 ;92 .48 :47 :30 ,17 ,2 

 178, 224: 245, 252; 253, 2%):; קתתגס 4,592. | וננתנ 147,

 ונינהכו 898. 7: 158,188,224.; !סת6 139 -- ונינהוכו

 147 -- ונינהוכ 283 -- ונירשו 180 -- ונירשו ונינהכ דיב ---

 ד 158. | יבשבו 150. | הויבבו 1%8 -- הויבו 48 -- הזכבו 99-

 ו,ז. | תשבכו ף- קבינפה 101,118 ; [סת6 4.

 8. עגר 48 -- לגר קותס 158. | הניחת 4, 30, 48, 227 ; טז

 82.  וניהלא 17.2. | ריאשהל --ר זס. | הטלפ 4%

 תתל 7. 166, 168, 170, 178, 227, 245, 251, 23, 2604
 ונל תתלו הטילפ , 85. | דתי --רתי 1. | םבקמב ושדוק "

 48 -- שודק 207. | וניניע וניהלא < 228. = ונינע 117 -- אאא וניניע

 1ו71.  וניהלא 2*--וניהלא הוהי ף2 -- וניניע וניהלא 176.  וניתתלו

 80,2%0- היחמ , 17. | טעמ -- טעמכ 4 וניתודבעב 2, 7,

 99. 117, 188, 227, 24% --וניתרבעב 30, 47, 48, 80,

90 ,240 ,274 10 ,175,176 ,168,170 ,108,166 ,128,150 ,11 

 252; 253; 259, 200, 264, 271 4 -- ונתודבעב 6.

 לארשיל 10:16 215 128 -- לארשיב 141 -=- 000. 48. | םכלשוריב
 118 -- םבילשוריב 157 -- םכלשוריבל 30. | תוכשלהו 7.

 40. םכיולהו , 17 -- םכיולה 47 -- םכרלהו 160.  אבהל +

 םבלשוריל , 147 -- םבלשורי לא 48. | תריבל -- 57ל
 41. אעסנו 170 -- העסנוא 144. - רהנמ -- מ (0ק. 4 60-

 הוהא 82. 80.92, 01,117,164 ; (ס6 47. | תכלל זס. םכלשוריל

 4, 17, 80, 80: 91,101, 155, 207,226, 228, 240, 240; קזותגס 4

 ונלצו 180. | ביוא לכ 2%0. | בראו 48, 82, 80, 04, 139, 224,
 211,264. | ךרדה לע -- ךרדל 147 -- ךרדב 24%. | לע ,-
 342. אובנו ז,2, 2, 4,230: 31; 47, 40: 89: 04, 99, 100 0

 128, 10, 130, 144, 190נ 157, 157נ 162, 175, , 2

 מק 240 226, 220 227. 235, 270. 24.2, 2604, 270, 271, 277,

 280, 283, 1001, 6%9. - םכילשורי 2%9. | השולש 7.
 21. תכויכו 80. ' יעברה 82. - םכילכהו , 189. = תיבל 7

 101, 168 ; (סע6 82. | ךי-- רי 147, קנבס 4. הירא

 20- הוכו --- הכה [ב 2. פםחנפ 4,17, 48, 82.02, 7:

 118, 150, 166, 102, 224,246, 240, 3 250- םכהמעו -- ומעו

 93. דבי 249 -- | [ק.עג 4 הידענו 48,163 -- הירעמו
 קזנתוס 4 -- ה ,4 יונב --י , 101 -- יוניב 48 -- יןנכ 180 -

 יונב 90, םטמס 24%.  םפיולה -- םכינהכה 4
 34. לקשמה -- מ ,1ז7ק --ה 207. | אהה תעב 93. | תעב

 תעב לכ 150. - אוהה 6.
 35. יבשהאמ 47 -- יבשמ 207, 660 3. ינב , 207, 650 2 --

 פע 47 -- ינבמ ףַּג. | הלגה 164,283. | וברקה 164. | תלע
 119, 259 -- תרולוע 47. 48, 7 271 -- תלוע זס,

 211,283 --יהלאל 6502. יהלאיל 04.  םבילא 17, 30, 47 6
 82, 117, 141, 164, 166ג 168, 170,188, 24% -- םכלא 2 2

 94,128, 155, 158,251. | םביעשת --'.178 --י טק.

 הששו -- העשתו 10, 6ף0 2 -- םכינשו 2: םכיעבש , 117 -

 העבש 251. - העבשו -- םכיעבשו 1. יריפצו 259 -- יריפצא

 פפ -- ירופצ קזגגס 24%.  תאטה --םכיטחה 11.  הלע , 7,
 80, 82, 02, 94, 99, 101, 118,ז1ְסְ, 139, 144, 150,

.7 ,288'7 ,271 ,64 ,260 ,2%0 ,2%0 ,246 ,188,224 ,170,176 

 36. ךלמה 2"-- ך 118. תוחפו 3, 4 17: 47, 49, 80 89: 4
 ווק, 1ו8, 155,159, 162, 164, 166) 170, 175,180, 207,224, 70

 259 | !סע6 82 -- תוחפהו 147 -- הוחפו רבע -- דבע 4

 קתומס 48. | ארהנה 249. | ואשנו -- ואשנו ךלמה ינפרדשחאל 7.
 תיב תאו -- תיבב 249. = םביחלאה -- םכהיהלא 158 -- וניהלא

 1. תולכבו 4, 86, ; (סעו6 1%8 ; ט166טז
 --ל?ארשמ 80. | םכינהכה 48 -- םכינהוכהו 283. = םםיולה

 ימעמ , 157. | םכהיתובעותכ 1, 30, 48, 7

 158,166,2%2,259 ; קנותס 4, 139 -- םכהיתבעותכ 0

,1 ,2564 ,240 ,226 ,224 6% 6 ,+ .119 

 28,288; תומס 1,141 -- םכהיתובעתב 15 2 2%3 -

 םבהיתבעתב 245. | יזרפהו 130, 180 -- לירפה 48. | יפוביהו 7,

 48 158, 180,224:  קזומס 144 [0ע06 82 ; תטחס 167 ---

 יסביהו 7. ינומעה 2, 3, 17, 0 92, זסז,1ו5) 1 ו

 166, 168,188,227, 24%, 2%1, 2%2, 253,283 0 קזותוס 4, 94 ----

 ינמעהו 224- יבאומהו 48, ף3, 158, 180, 224 -- יבאמהו 228 --

 יבאומה 2; 3: 17, 47, 80, 82, 89, 92, 4,118, 141,ז%6,163,

 לארשי , 3

145, 4 
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 ינפל לפנתמו דכב ותדותהכו ארזע לרלפתהכו 1
 דאמ בר להק לארשימ וילא וצבקנ שיהלאה תיב

 ! הכב הברה םכעה וכב יכ שכידליו שכישנו סכישנא
 ארזעל רמאיו פכלוע ינבמ ללאיחי ןב הינכש ןעיו 2

 ימעמ תוירכנ שכישנ בשנו וניהלאב ונלעמ ונחנא

 התעו :תאז לע לארשיל הוקמ שי התעו ץראה 3
 דלונהו שכישנ לכ איצוהל וניהלאל תירב זררכנ

 הרותכו וניהלא תוצמב םידרחהו ינדא תצעב םהמ
 קזח ךמע ונחנאו רבדה ךילע יכ שוק : קרשעי 4

 זכינהכה ירש תא עבשיו ארזע קיו :קרשעו 5
 ! ועבשיו הזה רבדכ תושעל לארשי לכו כיולה

 תכשל לא ךליו וכיהלאה תיב ינפלמ ארזע שקיו 6
 קכימו לכא אל שכחל שכש ךליו בישילא ןב ןנחוהי

 וריבעיו : הלוגה לעמ לע לבאתמ יכ התש אל ל
 ץבקהל קדלוגה ינב לכל עכלשוריו קרדוהיב לוק

 וכימיה תרשלשל אובי אל רשא לכו : םלשורי 8

 אוהו ושוכר לכ םכרחי וכינקזהו שירשה זרצעכ

 קרדוהי ישנא לכ וצבקיו :  קדלוגה "רהקמ לדבי 9

 יעישתה שדח אוה םכימיה תשלשל זםכלשורי ןמינבו
 זריב בוחרב שעה לכ ובשיו שדחב םכירשעב

 זכקיו : םםימשגהמו רבדה לע םבידיערמ שכיהלאה 0
 ובישתו שכתלעמ שתא שהלא רמאיו ןהכה ארזע

 נב 2 8

 ריאשהל וניהלא ?ץדוה' תאמ הנחת קדתיה עגר
 ריאהל ושדק טכוקמב דתי ונל תתלו הטילפ ונל
 9 יכ :ונתרבעב טעמ היחמ ונתתלו וניהלא וניניע
 טיו וניהלא ונבזע צל ונתדבעבו ונחנא םכידבע
 זכמורל היחמ ונל תתל סרפ יכלמ ינפל דסח ונילע
 ונל תתלו ויתברח תא דימעהלו וניהלא תיב תא
 10 וניהלא רמאנ המ התעו :םשכלשוריבו הדוהיב רדג
 זז דיב תריוצ רשא |: ךיתוצמ ונבזע יכ תאז ירחא

 זכיאב שתא רשא ץראה רמאל שיאיבנה ךידבע
 זרוצראה ימע ערדנב תשיה קרדנ ץרא קדתשרל
 ! כסתאמטב הפ לא הפמ הואלמ רשא םהיתבעותב

 ז2 לא שכהיתנבו שכהינבל ונתת לא םשכיתונב התעו
 דע םשתבוטו שכמלש ושרדת אלו שכינבל ואשת

 ץראה בוט עזרא םכתלכאו וקזחת ןעמל זכלוע
 ז1 אבה לכ ירחאו ! שלוע דע סככינבל שתשרוהו
 יכ קרלדגה ונתמשאבו םכיערה ונישעמב ונילע
 ונל התתנו וננועמ הטמל תכשח וניהלא קרתא
 14 ןתחתהלו ךיתוצמ רפהל בושנה : תאזכ הטילפ

 הלכ דע ונב ףנאת אולה הלאה תובעתה 'ימעב
 1% קידצ לארשי יהלא הוהי : הטילפו תיראש ןיאל
 .ךינפל ונגה הזה םשויהכ הטילפ ונראשנ יכ התא

 : תאז לע ךינפל דומעל ןיא יכ וניתמשאב

20 

 צל ב כז ₪ עס[ א 4

4 260 ,2%0 ,2%2 ,240 ,211 ,207 ,176,188 ,166 ,164 ,139 ,117 

 270 1 8 -- תבעותה 2, 4 7. 80, 2 41 180 172, 2 קונוס

 141 -- תובאותה 175. = אולה , 178 --ר , 1. 2, 4, 17, 30. 47,
17 164,6 ,163 ,158 ,130 ,118 ,117 :99 :94 :93 ;50 ,82 ,80 

 176, 192: 224, 240, 245, ףנאת ,\ 187 -- ףנאנת 4

 תיראש -- דירש 1.  הטלפו 47, 94, 166. 8% 2

 8. הטלפ 117,118,180, 245,253,250, 2714. | ונתמשאב 1,.
.4, ,2256 ,180 ,170 ,16 ,160 ,157 :155 :141 :99 :94 :49 
 רזעל 1, 2, 3: 4, 47, 80, 82, 80, 933 ,,,, 4

6% ,207,224 ,192 ,188 ,172 ,170 ,166,168 ,164 ,141 ,139 ,130 

20-79 259000 29006 

 ז. ללפתהבו 4, 40, 80, 0, 150, 166, 24% ; 100(טז 260 ---
 ללפתבו 899.  הכב ותדותהכו , 48. = ותודותהכו 4
 170, 192, 240, 251, 260, 264, 271 4: ץתותס 139 -- ותודותהבו

 259 -- ותדותהבו 40, 80, 80, 150, 158, 166, 180, 245, 0
 ודותהכו 1%7 -- תודותהכו 99. | הכב :"--הכוב 164 -- דאמ 4.

 ללפתמו 101, סת ספ. | תיב , 3, 176-- תיב הוהי 1. | שכישנו ,
 140. -- םביש גק. ע80 155. | .םכידל* 207. | כב --- הבב 188 ==

 הכב 71. הכב 2"-- דאמ 4

 2. אינבש 48 --הינבש 150 --הינכשי 3. | לאוחי 192 -- ל 4.
 בר לוע 20, 48. 80, 80, 93: 99. ,,,,,,,,, 8%

 226, 227, 241, 24%, 252, 250, 270, 271 4, 56, 659'ק

 קונמס 82,1%8,172,224: (סהש 141. | ונילעמ 145, 240 --ינלעמ

 !סת6 47. | בשונו 3: 4. 47, 93.117,118,153,166, 210, 227, +

 םכישנ קצומס בשנ 158. | תרירכנ 15% -- ת, 18. | ץראה --ץ
 עומס צ 118 --ץר נק. 136 4- התעו - - תרוירכנ 518 80. |

 שי -- שי המ 224. = הוקמ לארשיל < 226,2גפ. | הוקמ --הוקת
 17,923. - לארשי

 3. תורכנ 168,24%,15% --התרכנ 2%1. | תירב ,1%7.  וניהלאב
 157. - לכ 24%. - םבישנ ץווומס ישנה 118 -- םכישנה 7.
 דלונהו -- דלונהו תוירכג 246 -- דלונה 147 -- דלמהו קענתס 4.

 ינדא תצעב , 172.  תוצעב 6%8. םכירדחהו < 166 -- םכידרחהו
 ךמע 163.  וניהלא -- םכיהלא ג00. | הרתכו 259 -- הרותב 6

 םצנתס

 4: השעה ב 5 - = יכ . 47. | יכ,ז%7. | ךמע--ךמע ךירחא 147: "
 5. םביולהו 2, 48, 80,03.147,210 8% 245: 259 -- םביולה א 8

 -- יולהו 101. | תושעל -- תושעל ומע גסז. | הזה -- הוחי 4

 6. תיב , 150 -- ת , 24%. | םכיהלאה קעותתס ןניהלא 80.  ןנהוה*

 -- ה .1.4:147:155,179 --1.17 -- ןתנוהי 24%, קמגנתס 1.
 ןב -- תְב 119 -- ב ת.ד 34 |. בשילא 17 207 ל 2"

 ל 2.145 326 -- בשיו 532. | הלגה +.
 7. לוק -- לודג לוק 24%. | םבלשוריבו 9 4%
79 ,207,224 ,18 ,102 ,188 ,180 ,155:157,159,172 :147 :145 

 228, 246,249, 250,251 ; קזנומס 04, 141 ; (סזזס 82,ף9 ; םטתס

 ". וניתדבעבו - - יכ 55 224. = ונחנא , 4. | וניתודבעבו 2, 02
 188, 24% -- ונתודבעבו 80, 157, 164 -- וניתדבעבו 17, 30, 47,

,250 ,253 ,240 ,210 ,180 ,175 ,168 ,155 :150 :99 :94 :92:92 
 264, 271 4; קמגתס 139 -- ונתודעבו 252 -- ונתדבעבו עו 4.

 אל -- אלא 82.  וניהלא 1"--ו,118. | דפה ,180. | יכלמ -
 ךלמ 145. - ונל 1" 82. | םכמרל 82,101,118,230,281--ר

 קממס ד ז:58. | תא 27-- תיב תא 4. | ויתברח -ו 7
 ויתוברח 2, 50, 94, 99, 118, 164, 168, 170, 176, 188, 240

 249: 252: 252: 254, 250: 1076 חדוהיב 279, 4.

 10. ינבוע 4 ךיתוצמ תא 6.

 זז. התיוצ 80, ָף3, 108, 207, 25 -- % תיוצ 1. ךיב - תרא

 24% -- דיכ 157. | םכאיבנה 80. | םכיאב -- םכי ,101 -- םכירבע

 םביאב 48 -- המש םכיאב 198, תטת6 207.  תדנ 48.  אוה 4.
 תדנכ ז7,89 ג קתותס 80,158,245 0: טג060 139. | תרוצראה -

 ו,זף9 -- ץראה 4 םבהיתבעתב 2, 47: ), 117, 157,

 253, 271. 283 -- םבה'תובעותב 17 80, 155, 163, 104, 170 5%

 240, 245, 252, 20,271 4 -- םבהיתבעתב 85 -- םבהיתובעתב עותב

 188 -- םכהיתובעתב 224 -- םכ , 176 -- םבחית , 144. | האלמ
 1 7. תכתאמוטב 24% -- םבתאמוטשכ 4

 12. םככיתנב 4, 17, 82.,80, 03, 94, 0, 5, ,,,6
 180, 224,211,252, 2%0, 271, 279,280 1. םכהינבל 015 3

 -- םככיתונבל םכהיתונבו 2, 3. 48. 89%, + 7
 164, 170,175, 210, 224, 231,230, 253,270 ; קונמס 82-- יתונבו

 םבהיתנבו 150 -- םככיתנבו :ס1. ואשת --ונתת 224. = םככינבל
 -- םכהינבל 224. = אלו ₪ לאו 17,145, 147,224 -- לא

 מכמולש 48, 80, 82, 99, 150, 155, 188, 102, 250, 28 ; קנווס 4
 -- מולש 118. | םכתבוט 80 -- םבתבטסו

 169,170,176, 224,252. . בלוע דע 1% 147 -- םבלועל 4.
 םכלוע 1%--ו. 24%. ןעמל -- לא 4. | םכתשרהו רוהו .

 13. אבה --אבה תאז 118,250.  ונשעמב 176 -- ונישעמכ 5.

 םכיערה , 157. | וניתמשאבו 2, 17, 31, 47, 48, 80, 82, 80, 03, 129

,178,224 ,168,176 (150,155,158,163,166 ,128 ,117,110 

 | 245, 252: 253, 259; 260, 204, 271, 284. | הלודגה

 זס1,117,118,166,168,175, 1 12 240,245; 253, 240, 3

 264, 271 4: קתתס 3,130,141,171 -- קוס תולדגה 6

 וניהלא --- וניהלא הוהי 224 -- ונ ,118. | התבשח 17, 227 ---

 תחכשה 80 -- תבשח 89,166 ג קזומס 24% -- הכשה קזנתס

 הטמל , 48. = ונינועמ 2, 3: 17 , 89, 92:93: 99, 2

7689 ,172 6%,,, 150 :130 ,117,128 

0 ,264 ,260 :259 2 ,252 ,240 ,24% ,240 ,224 ,210 ,188 ,180 

 271,281, 288, 400, 601 ; קננותס 1. תרתנו 48, 80, 82, 2

 118,170, 226, 245, 253, 259. - הטלפ 2,7., 7%

 211: 245; 250 3: תאזכ -- תאט 207 -- תאזב טג6סשנטק 4.

 14. ןנחהתהלו 207 -- ןנחתהלו 92, 245, 500 ; קזנמס 4,168 --

 ץת ₪0ק.185 93. | תרובעותה 1,17, 0 49: 89, 92: 93: 99,
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 דחא זםכוי דע תוירכנ סכישנ ובישהה םכישנא לכב
 רשא םכינהכה ינבמ קצצמו | + ןושארה שדחל

 ויחאו קדצוי ןב עושי ינבמ תוירכנ שכישנ ובישה
 שכדי: ונתיו =" +! קדילדגו .ביריו רזעילאו הרישעמ
 ; כתמשא לע ןאצ ליא םכימשאו שכהישנ איצוהל

 קרישעמ זכרה ינבמו = : הידבזו יננח רמא ינבמו
 רוחשפ ינבמו |: היזעו לאיחיו קדיעמשו ;רילאו
 ; השעלאו רבזוי לאנתנ לאעמשי הישעמ יניעוילא

 היחתפ אטילק אוה הילקו יעמשו דבזוי םכיולה ןמו
 ןמו בישילא שםיררשמה ןמו + רזעילאו קרדוהי

 ינבמ "לארשימו | : ירואו שכלטו םכלש םכירעשה
 היכלמו רזעלאו ןמימו היכלמו היזיו הימר שערפ
 ידבעו לאיחיו הירכז הינתמ םליע ינבמו + הינבו
 בישילא ינעוילא אותז ינבמו |: קדילאו זרומריו

 ןנחוהי יבב ינבטו |! אזזעו דבוח תומריג הדינתמ
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 זז התעו : לארשי תמשא לע ףיסוהל תוירכנ םישנ
 ונוצר ושעו סככיתבא יהלא קדוהיל קרדות ונת
 12 ונעיו : תוירכנה םכישנה ןמו ץראה ימעמ ולדבהו

 ונילע ךירבדכ ןכ רודג רוק ורמאיו להקה לכ
 13 ןיאו שכימשג תרעהו בר םשכעה רבא |: זרושעל

 אלו דחא םםויל אל קדכאלמהו ץוחב דומעל חכ
 14 אנ ודמעי : הזה רבדב עשפל וניברה יכ םכינשל
 זכישנ בישהה ונירעב רשא לכו להקה לכל ונירש
 .ריעו ריע ינקז שכהמעו סכינמזפ םשכיתעל אבי תוירכנ

 דע ונממ וניהלא ףא ןורח בישהל דע קריטפשו

 "1% ןב קדיזחיו לאהשע ןב ןתנו' ךא = ! ;רזה רבדל

 ; שכרזע יולה יתבשו שכלשמו תאז לע ודמע הוקת

 16 םשכישנא ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ ושעיו
 ובשיו תומשב סכלכו ססתבא תיבל תובאה ישאר

 17 ולכיו : רבדה שוירדל ירישעה שדחל דחא זכויב

 יהב ת.ז. | ית 0 1-0 א.

 םכישנ ובישהה , 4. ובשהה 48, 270 -- ובישוהה 30 4%

 158,166,170, 188, 211: קמתמס 141. | םכישנ 58 47 -- ,4.

 ןשארה 4

 ןפ נכט זי מ ,1ק9- ובישוד 2000 17, 0 0, 500 0217

 118,158, 166, 170,172,240, 262: קמתגס 2,141. | קדצוהי 224,

 לק. חא רזעילאו -- רועילאו .רזעלאו 147 --' ,.
 1. =פהשנ 80 -- םכהישנ [-ךא 100 --- = | 4 םבימישאו

 48, 176 -- םבימשאו ליא 140. = ליא --'. 188. | ןאצו 5
 םבכתמדא 71 ,

 20. הירבזו 48 -- הירכזו 1, סב, 141 ; 1076 158 -- טק. 2
 --! קטתס 7ך 4

 21, 0. 4. תבור 30, 9,800 0250 001170 118

 150, 158, 170, 172,176,178, 250, 281; קתומס 04 <- בכי 1

 168.  השעמ 48. - הילא 224. - לאיחיו -- לאיעו 101. | איזעו
 164 -- היזועו 2. | :

 22. ינבזכ 1: ינעילא 92 -- ינעוילא 17, 0 48, 80,102, 5%

 150, 157,166, 168, 224, 250, 260, 264, 270, 271, 2834 ---יניעויעלא

 94 - ינעוהילא 170 -- ינוע וילא 240 -- 245.  .לאעמשיו 4

 לאנתנו 260, 264, 271 4, 00 -- הינתנ 2. = דבזויו 7.
 23. איעמשו 4,ף. | אילקו 17, 178 -- אילוקו 80 -- ק קנווס ל
 7. הטילק 2: 2; 4, 30: 47, 80, 3, 101, 118, 157, 172, 6

 245: 252: 259; 260, 271, 283, 100 ; קזנמס 158 -- התילכ

 24. ןמ 240. | םכיררושמה 17, 30, 48,117, 164, 27

 253: 259-- םבירדשמה 99 -- םכירושמה קגגנגס 245. | םבירעשה ,
 48 -- םםירעושה 17, 94, 117, 188, 262. םבולש 17, 1 47.

 80: 93:99,117,118.159,161,166,172, 210, 227,228,2%3,25ףנ

 קזוומס 141 ; [ס6 )4.  םכלט 168 -- סלטו קצומוס 158 -- םברטו 1.

 25. ינבמו 80 -- ינפכ 128. | שוערפ 30, 48, 80, 92, 8

 166, 231, 219 ; קנוזגס 2. איזמר 4 היזו 147 -- היוזיו 33

 -- אזי ז 118 -- הוזיו 172 -- 77 היכלמו רזעלאו ןמימו ,

 192,259.  ןמימו -- ו ,\ 264 -- ןימימו 17, 30, 47: 67: 89, 14 9

,227,231 ,226 ,178 ,172 ,155,160 ,150 :130 ,110 ,101,118 

 246 ; קזותס 141 -- ןימימ 117, 158: קנס 168 ---ןימינמו ןמימו
 48. - רזעילאו 224 -- תשעלאו 22%. | הינבו -- הילאו 5%.

 26. הירכזו 17, 117 -- הידבז 245. | תומיריו 17, 40, 31. 48, 7,

 80, 82, 175,176,117,15%, 231,245. | הילאו -- אזיעו רבו 17
 26, 27. רומר הילאו ,

 27. 00. ,158. -ינעילא 30, 31, 101, 170, 288 '1' --- יניעויליא
 48 -- יניעוילא 3: 4: 17: 49: 93: 94: 99. , 4.15
 172, 176,188, 242; תומס זָּגְס -- יניעילא 192 -- יניע וילא 240

 -- ינעלא 150, 251 -- ינינעולא 128. | בישלא 252. | הינתמו זי

 תרמריו 80 -- תרומיריו 2, 17, 30, 67: 82: 93; 94. 99, 15%, 176 ;
 ו 31 -- תמיריו 48. | דבחיו 17. = הזיזעו 92, 176, 270 ; 6

 4 -- אזעו 17,118 -- הזיו 249 - ' \ 7.

 28. יביב 30, 166 -- יכב 4, 80,89,1%0. | ןנחהוי < 156 -- ה ,

 211, 239 -- ! \ 283 --|תנוהי 48. | היננח , 188. | יבז -- יבאז 6

 -- כז 226, קתומס 246 -- ב (טק.זג 167. | הילתע 80--ע 6

 ּפ

 דא 28, 29. ינב - - - - ןנחוהי \

 29. ינב --יבב 5. םכלושמ 2, 93: 158 : 10:66 82 -- םכלשמו

 4%. ךולמ -- ו , 6- היורעו 147 -- אידעו 158, 166 -- הירעו

 80, קזומס 245 -- היזעו 224 --ה ,118. | בושי ; 92 -- בושו 8

 -- בישו 4 לאשי 4: 49: 94, 110, 210, 22%, 227, 240 ; קת!תוס

 92 ; תטמס 17, 47,172 -- ראשו 176. | תומרו ,, 9 7

 118,166, 226, 241, 270, 659'ק:: קזגותס 48 ; 06 17 -= תרומריו

 עזותוס 2.

 ל

 לבל -- לכבו הלגה 6

 תטמס 99 -- םכלשוריב 1
 בי לו, דק, 20 472 48, 80, 92: 50:09: 04, 100, זסז,זזל

2 ,245 ,240 ,224 ,188 ,172 ,168 ,166 ,164 ,163 ;158 ,118,110 

 253: 259: 0% 26 הז, 22 ו בימי 2 תצעב

 158, 245,650 2: קתומס 80,150.  םכינק,הו 525 17 --ו \ 245 -
 תבינגסהו 5- לכ -- לכו אוה 117,147. | ושכר 47,101 ;: 6

 הן לרבי 48 להקה
 ף. לכ ז".118. | ןמיניבו 224 -- |ימינבו 99, 252 : קזותס .
 םביזי 5. שדחה 2, 4, 47, 1ף5, 158, 166,180, 224, 2

 227,228, 2% : קזותס 1,118 (סד6 21,171; םגתס %.
 יעשתה :7לז. | שדחב -- שדחל ז7,180,22ף.  ובישיו

 םכעה קעותוס םכויה - בחרב 47: 82; 93, 164, 240 4.

 םכיהלא 47. - םבידערמ 117,168, 207 -- םבידיערמו ףסָּ. | לע
 24% -- תא 92. | רבדה -- הזה רבדה 147. | רבדה לע --רבדהמ

 20. םבימשגהמ 158 -- םכימשגהו 4.

 10. ןהכה , 150 -- רהוסה 166 -- ק.185 246. | םכהילא
 17.47: 80, 93. 166, 170, 192, 207, 245, 259 271 4: סוס ל

 ובשתו 48, 92, 150, 156; 166, 240, 2%3 -- )בישותו 80, 6%

 ,17ס,231,270:: קמתמס :4ז. | תירכנ :17.  ףיסהל 3. לע -

 לא 219- תמשא -- תמדא 18 -- המשא +

 11. יהלא -- םככיהלא 30. | םככיתובא 17: 47: 67, 82, 99,
 117,163,170,178 -- םככותבא 118 -- לארשי 80, 228,211,

 ונצר . תוירכנ 145 --ו ,7-.

 12. להקה -- םכעה 93,118.  ורמאיו ,147.  ךרבדכ 7%
2 .163,164,166,170,176 ,158 ,118,145 ,99,101 :93 ,80 ,52 

 226, 24%, 252, 253: 259, 271 4, 659 'ק : קזנתס 172 ; םטמס 4--

 ךרבד 224.  תושעל -- תושענ 4
 13. א תעהו 3 -- תע תעהו 4. םבימשגה םתטתס 4 חוב

 דמעל 2: 2: 4:17: 30, 47, 80, 82, 80, 93, 9
.1 ,264 ,260 ,259 ,253 ,245 ;178 ,172,176 ,170 ,165,166 

 אל ,150.  אלו--ו,ז58.  ונברה 1ז7. | עושפל 2
 210 ; קזותגס 2. הזה , זז.

 14. ודמעו 8. | לכו -- לכל 48, 224, 228--- לכלו 4%
 240, סס -- 3ם16 לכו ףטפ6. 110 ₪406, 41.  בשהה 3 -- בישוהה
 340, 80, 99,118, 166,170, 211 ; קזנתס 141 -- בישה 1. אובי

 58,166, 252! קוומס ף4, 141 -- 66860 48 -- אובל 2 --י טק.
 ד 4. םכינמוזמ 47. 93, 117, 157, 158, 164, 172, 192, 2
 252, 251 !06 82,239. | היטפושו 80,249. | ףא 157 -ףא

 הוה* 2. דע 17,"2 --לע 2. רבדל -- רבדה 2.
 14.15. תאז -- (16) - - בישהל (6 קצס רבדל דע 61 רבדה לע

.74 2185 ( 1060 "2 

 :5. ךא קזנמס תא 2: ןתנוי -- ןתנוי תוי 4-- ןתנוהי 0.

 ןב :%--ןכ 80.  לאשע 48,118,ז45, 150, 160, 224,245 --השע

 לא 80, 252, 288 -- השע לא ג -- לארשי 180. | האיזחיו 170 --
 ה קממס ק 48. | הוקת -- ה , 118 -- תוקת 80. | םכלשמו

 כלשמו ןתנויו 147 -- םכלושמו ג -- םכלשמו ושמו 259.  יתבשו ,
 21. בולה 0 םכורזע 48, 80, 03, 118, 1660 2

 180; 211, 240, 262 ; קעומס 141 ; (0ע66 1.

 16. ינב --ינב לכ 180. | הלוגה -- לארשי 02. | ולדביו , 1%8 --
 ולידביו 224. | ישאר --' ; 118. | תבאה 48,860, 283. | םכתובא
, -- 262 ,245 ,2330 178 ,175 ,170 ,164 ,158 ,155 :99 .45 :47 :17 
 40,207. | םבלוכו 48.  תמשב 80, 7 --ת פס  יןבשיו , 5

 ירישעה -- יעיבשה 2. | שוירדל --ו 2, -%
 17. לכי| 17.24%. | םבישנאה 147, 224 -- 0:6 םכישיא 7.

 םכלשוריל 2

7. 



 הוה ו

 לא קזנמס תא 144. -

 םבימעב |

 א 5 ם תאי"

 תנש ולפכ שדחב יהיו קרילכח  ןב קדימחנ ירבד
 יננח אביו : ץדריבה ןשושב יתייה ינאו זשכירשע 2

 לע טכלאשאו קרדוהימ םכישנאו אוה יחאמ דחא
 ילעו יבשה ןמ וראשנ רשא קרטילפה ?כידוהיה

 ןמ וראשנ רשא םכיראשנה יל ורמאיו : םכלשורי 3
 תמוחו הפרחבו הלדג הערב הנידמב שש יבשה

 יעמשב יהיו ! שאב ותצנ הירעשו תצרפמ סכלשורי 4
 קרלבאתאו ;דכבאו יתבשי הלאה סכירבדה זרא

 ! סכימשה יהלא ינפל לרלפתמו שכצ יהאו כימי

 ארונהו לודגה לאה שימשה יהלא הוהי אנא רמאו

 יהת + ויתוצמ ירמשלו ויבהאל דסחו תירבה רמש

 תלפת לא עמשל תוחותפ ךיניעו תבשק ךנזא אנ
 הלילו זכמוי שכויה ךינפל ללפתמ יכנא רשא ךדבע
 ינב תואמח לע קרדותמו ךידבע לארשי ינב לע

>) 

 23 ל יל

 20 הידעו ךולמ שכלשמ ינב ינבמו :ילתע יבז היננח
 40 אנדע באומ תרחפ ינבמו |: זרומרי לראשו בושי

 : השנמו יונבו לאלצב הינתמ הישעמ הינב ללכו

 גז : ןועמש היעמש היכלמ הישי רזעילא םכרח ינבו
 :* התתמ ינתמ שכשח ינבמ | : הירמש ךולמ ןמינב
 14 ידעמ ינב ינבמ + יעמש השנמ ימרי טלפילא דבז
 תומרמ הינו :יהולכ הידב הינב + לאואו שכרמע
 יז יעמש יונבו ינבו : ושעיו ינתמ הינתמ | : בישילא
 :? :ירש ישש יבדנכמ |: קרידעו ןתנו קדימלשו
 +! ! ףסוי הירמא םכולש ::! הירמש והימלשו לארזע
 44 לראויו ודי אניבז דבז קדיתתמ 'ראיעי ובנ ינבמ
 זכהמ שיו תוירכנ זכישנ יאשנ הלא לכ + הינב
 : שכינב ומישיו םישנ

 < ב

 ל ת.ז ככ 0 כ ו

 והילכח 48 -- קוס הילבה 245. | ולסב , 245 -- )ילסכ 17, 480

 94: 117. 100,198, 220,227,229 ל קוננתס 1 תנשב גו.

 תייה הריבה ,

 2. יחאמ ₪16 ההאמ 4. | אוה , 80. | הטילפה , 166 --י 2
 30 47, 170, 176, 188, 245, 250, 253, 259 -- הטילפה לע 7.

 יבשה ןמ --יבשהמ 1. לעו--ו,180. | םבלשוהי -- םכ ,

 2,1. יבשה --(7) -- לעו 3.
 2. יל ;48 -- ל 4, קזנומס 1. םכיראשנה -- םכישנאה 250 --

 םכיראשנה םכישנאה 166. | הלודג 4, 17, 47, 489,
2 0 ,172,176 ,158,166 ,157 ,150,155 ,117,118 ,101 

 250:252; 2%3:259.. 1 רפרחבו :סז -- ב + רמחו 0

 261. םבילשוהי גל, תרצרופמ 117,118, 119, ,72

 1789.245. 259. - הירעשו ,\ 245 -- וירעשו 180. | וצתנ < 4%

4 ,102 ,150,188 

 4. יעמשב קתומס 24%.  םכירבדה לכ 2%1. הלאה -- םכיהלאה
 נק. - הלבאתאו 86 -- הלבתאו 48.99.145. | םבימי , 5.

 םבכצ יהאו -- שנציהאו 80, 18 -- םכש יהי) 252 -- תכוצ יהאו

 לפנתמו 155.  יהלא --' ,170.  םבימשה - - (6) - - הלבאתאו ,2.

 5. רמואו 179 -- הרמאו 117,180,224. | הנא 89. | הוה,

 3:17 -- נדא 92. - םבימשה יהלא ,172. - שימשה -- לארש*
 םכימשה 145 -- לארשי 80. | לדגה 284. - ארנהו 283 -- רובגה

 ארונהו 72 רמוש 17, 40 48, 80, 227 -- 'רמש 10706 4

 תושרבה 48. | דפחהו 4, 30, 48, 80, 92,117, 147,150, 155. 4

 170, 180, 224, 226,227, 228, 235: 245: זותס 120,141 : 86

 17, 49, 82: תטמ6 ז"7 -- רסהו ויבהואל 2, 117, 2

 ויתוצמא 7.
 6. ךנזא \ 4 -- ךנוא 48. | תבשק , 180. | ךינע 80. | תוחתפ
 118, 150,155.166, 172,175,188 -- תרחותפ 80,210,224, 9

 2%2 -- תחקפ 147. | עומשל 4
 תרליפת 48,1גְק. | ךדבע -- תא. 8064. וינונחת לאו 7.

 רשא 1:94. תכויה , 48,259:  .םבמו | 2, | נכ 17-- ריב
 251. - לארשי 1" 17.  ךידכע --י . 227 -- ב קוס ל

 תאטח 4, 80, 92, 9, 118, 110, 141, 164, 166 9%

 245,250; 260, 204, 271,283: קתממס 1393 תטתט 82, "ב 7

 17,90,147. ונאטה -- נ , 89. 245 : (סו6 250 -- ל ונאטמה 2
 -- יתאטח

 7. לובח 48,152: 157.159, 211, 249: 260, 264, 271 4: 6

 82--,1. | אל--ו,93.- | רוצמה -- הוצמה 227 -- ותוצמה
 קזגמס 130. | תאו 1" 48. | םכיקוחה 91,117. - תאו 27-- תא
 (ת ₪ק.:45) 48. | תיויצ 48,150,224-- התיוצ 80.  ודבע ₪.

 8. ךדבע - - (7) -  - .רכז , 17, 245. | רברה -- הוה רבדה 7

 -- םכירבדה התיוצ 80, 108, 224, - ךדבע , 4.

 םכתא -- םכתא םכא 147 -- ת . 1. נאו 74

 -- םכוגב 24

 9. םנתבשו קנווס םכתרמשו 6.

 םושחו. תא 7- םכתישעו =- םכתא 5%

 םכתוא ף9,117,166. םכא גק.180 3 --'כ 80.  .םםימשה ,71.

 םככצבקא 80, 92, 145, 147 ; תטתס 201, 224--- צב [טק.ז4. 48--

 םכ ₪ק.146 47 -- םבצ םבתאבהו 48 -- םכיתאבהו 7

 20, 249, 250 -- םביתואיבהו 2: 47, 99, 118, 164, 165, 2,

 226, 659)'ק: קווחס 14% -- םכיתואובהו 15, 224 -- םכיתאיבהו

,1689 ,198,169 ,150,155 ,147 ,128 ,119 ,93 :92 :89 :49 .4 
2 ,251 ,245 ,236,240 ,228 ,227 ,225 ,207 ,102 ,180 ,176 ,175 

 2%2, 250: 260, 264, 270, 271, 289, 35%: 356, 601 ;: וגנתס 141 ;

 (סז6 80 -- םכתאיבהו 231 -- םכיתואבהו 1, 100, 130, 4

 תרא \ 17, 30 4

 יתוצמ זרא 147 -- תג

 יןניבו 9

 40. הנדע 80. 93,117, 150,155: 160, 172,180,102,224, 52

 222 602 ;  קזנוגס 4 הינב ללכו -- הינבל לכו 5.

 הינב הישעמ < 4. אינתמ 4 -- הנתמו 71

 -- יונכו קוגתס 5.

 41. ינבמו ז7, 80, 82, 0,101, 147, 158, 170, 172, 180

 245 ' 1006 תיבירח 1 7, 302 90025 04094 1 110 זק

 178.,176, 188, 240 -- םכורח 118 -- םבריח 48,158 --

 27. רזעילא םסמ קטת636. 4 הישיי 166 -- הישו 0 72

 180,188 ; תטח6 24% -- הירשי ג. | היכלמו 80 -- איכלמ 4
 42. 008. , 860 7- ןמיניב 9 --- ןימינב 072-002 172 22

 2%2,259.  ךולמ הירמש < 2. הירמש -- הירמש הידעו 48 --
 ןועמש הירמש 224-

 43. ינבמו 80, זק, 147, 227 : קנס םכושה 7

 ף3,117,164,188,2%1. | ינתמ ;30-  היתתכמ

 190 ; קמתס 158 --ת 2% [טק.ז84. 1. םלפלא 168 --

 שלפ ילא 80. | ימירי 3,117,163 --ימרו קננממס 02. | עמשו

 344. ינבמו 17, 30,92,117,227 : קומס 118.  ידעמ -- מ , +.
 םכרזמעו 150, 155,188,

 25. הדיב 5 180 -- הירב 1, 40, 80; טנ001ת 4. יחלכ 7.

 102,118,168, 226,259: קזותס 198 -- יהילכ 15% -- 'הולב ץ166-
 טז 9 -- והילכ 49, 192, 23% -- והולכ 6, 02, 117 15000

 176, 228, 230, 270, 271 4, 659 'ק ; קוס 158 -- והלוכ 48 ---
 והלכ 226,231 : קז!תגס 141 -- הללכ קתוס 4.

 46. הינו -- הינז 168, 251, 663 ; ץ10600ע 47,157, 178 -- הונו

 117 -- (ס6 היבו תומרמ =-ר \ 282---\ תר סב

 27. שסתתו. 37 05 38 9 3. ינתמ , 145,180. | ושעיו --יל ,7

 -- הושעיו 17 -- 'שעיו 1, 2, 11, 163, 259, 271 4, 659 'כ ; קונוס

 158 6 82 -- השעי) 4

 28. נבו קזותס *ןנבו 7. יונבו - * \ 4--- נב 198,

 יעמשו ד, 40, 80, 117, 180, 188, 224, 271 .

 49. המלשו 48 -- הימלשו היעמשו 4. = ןתנו ,4
 הירזעו 9. |

 40. יאבדנכמ 117 --יבדנדכמ 156 --- יבדנבמ 89, 220, 277,

 6%9 -- יבדכנמ 8% ישש -- ' , 240 -- ושש 4 ירש --
 ידש 30, קננמס 7.

 4ז. לאירזע 93: 147 : קונתס 4

 -- והימילפשו 48 -- והימילשו 1.
 -- הירמשו 9, 168, 2289, 0.

 42. הירמא -- ר ,6. ףסי

 43. ינבמו 80, 117, 147, 188 ; םטתס 224.  ןבנ --וכנ

 לאועי 147, תטמס 24% -- לאיהי קס 4. | הינתמ 176.  דבזו 18

 -- רכז 144.  הניבז גז8,ז41, 224, 1'288 -- ההניבז 02 -- אניבו

 (סע6 24% -- הלא לכ אניבז 2. ידי 2. 170

 164, 166, 176, 198, 227, 240, 270, 271 4, 659 'ק ; קזותוס 224 ;

 1016 80 = , לאיו 17.92: 259. הינבו םטתס 224.

 44. ואשנ 1, 2, 48: 40, 80, 89, 92: 03, 0, 100, 101, 117,

4 ,251 ,230 ,235 ,211 ,226 ,224 ,176 ,110,163,164,166,170 

 253: 259: 270, 271 3, 659'ק ג: קונתס 141,147,158, 245: [סת6

 17,82,15%8 --172. 0 שי 157 -- שפו 248. | םבושנ 2% 4

 -- תרוירכנ םכישנ ומשיו 283 -- ובישיו 180,

 ר/ 18. םסואנב 11002 014ת8הו, 80 ת6ב לז

 ה כ

 הימלשו 4 240 ; קזנתגס 3

 והירמשו 93 -- והירמש 0

 1. 1הס1קנפ ?גתףטהזת קגתפ ]1כז1 קז0600ת1 ,,7

(,,, ,100,102 ,99 ,94 ,92 ,80,902 .82 ,80 ,67 ,49 ,48 

 וגז, 144,150,155,157,163, 164, 168,170, ,,,

.6 ,281 ,280 ,270 ,271 ,204 ,200 ,250 ,245 228 ,227 ,225,220 



 ו

 ! םימשח יהלא לא ללפתאו שקבמ התא הז המ לע
 ךדבע בטי שכאו בוט ךלמה לע שכא ךלמל רמאו 5

 זרורבק ריע לא הדוהי לא ינחלשת רשא ךינפל
 תבשוי לגשהו ךלמה יל רמאיו + הננבאו יתבא 6

 בטייו בושת תמו ךכלהמ קריהי 'תמ דע ולצא
 ךלמל דומואו :ןמז ול הנתאו ינחלשיו ךלמה ינפל ל

 זרווחפ לע יל ונתי תרורגא בוט ךלמה לע םא
 לכא תצובא רשא דע ינוריבעי רשא רהנה רבע

 ךלמל רשא סדרפה רמש ףסא לא תרגאו : הדוה 8

 רשא הריבה ירעש תא תורקל םכיצע יל ןתי רשא

 ןתיו וילא אובא רשא תיבלו ריעה תמוחלו תיבל

 לא תוובאו : ילע קדבוטה יהלא דיכ ךלמה יל 9

 ךלמה תורגא תא טכהל הנתאו רהנה רבע תווחפ

 עמשיו | : שםישרפו ריח ירש ךלמה ימע חלשיו 10

 שהל עריו ינמעה דבעה קדיבוטו ינרחה טלבנס

 ינבל קרבוט שקבל שדא אב רשא קרלדג ?דער
 םכימי שכש יהאו םכלשורי כא אובאו =: ללארשי ו1

 ימע טעמ זכישנאו ינא קרליל םכוקאו : ;רשלש 2

 תושעל יבל לא ןתנ יהלא המ סשכדאל יתדגה אלו

 רשא המהבה שא יכ ימע ןיא המהבו  םלשוריל

 לאו קדליל איגה רעשב האצאו ! הב בכר ינא 1

 רבש יהאו תרפשאה רעש "לאו ןינתה ןיע ינפ =

24 

 6 2.10 א

 8. תרגיאו 117. | לא , 158 -- לע 4.
 םכדרפה 279,280 : ץו66תגפ 2

 רשא ךלמל 17 'אןתי 1. יל גס תרקל 283 -- תורבקל

 245 -- ל טק. 31. תא 92.  ירעש --י,163. 2 תרמחלו

 119,198, 260, 264,203 סומס 128 -- תו מחלו קו

 רבעה 4. | תיבלו -- תיבחו 24%. = אבא 4, 90, 117,119 110148

 170, 180, 188,224,211, 240 253 -- \ 42% ,-'דיב 10 16

 239: קחמס 248."  הבטסה 1 וילע 1.

 9- אבאו 4, 48, 00, , , ,,+ 2249

 211,240, 245. לא .171 -- ל 178. | תרוחפ 86 7

 128,141, 19 231, 240, 1 ו תזחפה 1

 תא 4. תררנ>א 0 ךלמה 1% 207. ימע , 5

 ד כעסק ךלמה 119,2% - םבעה ךלמה 2

 ירש 36.
 גפ. םלבוה 245. 8 תהתחה 176, 245 = ו רוחה קצומס 71.

 היבסו 2, 82, 80, 93: 166, 180, 2% -- היביטו 7. דבע 4.

 ינומעה 2: 3, 89: 92, 93, 117, 119, 166, 192,210 2 2599

 271 4,284: קמנתס 128,141 --, 224. | הלודנ 4 7 48, 80

90 ,224 2 ,188 ,170,172 ,158 :155 ,118 ,117 ,93 :89 

 252,259 %: קזותס 3. 82,04, 128, 141 -- ינבל , 86 --- לע

 47,118,147,158--ינב לאל לארשי קז1תוס לארשיל ו

 נג. אבאו 48, 80, 0,117,118, 10, 141,158, 70 8%

 224, 211; 240, 24%, 249. - םבלשורי , 4. | השולש זק ---
 תרשלש 4 ,

 12. הליל אא ינא 1% 178, 240 -- ינאו 157 -- יכנא

 10. ימע 1%-- ימע רשא 6. ןתנ 515 224 -- ןתונ 2.

 לא -- תא 1זְק. | יבבל 147 -- ובל קוס 245. - םבלשוריב 7.

 יגא 27-- 'כנא 17, 4 ימע 27--- תא 4. בכור 7.
 הב -- חילע 7.

 12. הצאו 48 -- ה , 117 -- חאצאו צו 4.

 147. יאנה < 170. | לאו 1"--ו , 147,166, 245 -- לאא 4

 כ 245 ושעה 252, ימה , 2 ו 7 תפשאה -- א \

 173 -- [רופשאה זו 4.17, 2 \ 80, 92: 93, 7,

20 ,24% ,240 ,224 2,ָ ,172,176 ,166,170 ,119,158 

 259, 271, 286 ; קונתס 3, 94, רבוש 3, 17, 30,

 117,118,171.188, 2652; קתתוס 82. תמחב 99, ,%

 192, 220, 240, 245, 249, 259, 264, 283 -- תומוחב 48, 170 ; קזונתס

 141 -- תומחב 118, 166 -- קוגוס תמוחכ 158. | םכיצורפ מה רשא

 -- םכועורפמהו: 2. מה -- המה 93, 117, 153, 166,170 4

 227, 249 : קצנתס 82, 231 ; [0ז%6 128 --םכה 80,118, 476

 240, 254, 259, 260, 264, 271 .ב ; קז1ומס 8, ףְפ, 180 -- מ טק.
 29- םכיצרפ 2, 67, ןסנ, 19, 0 15 7 207, 2530

 260,264, 271,283 -- רשא םכיצורפ 80. | םכיצורפ זגה -- םכיצורפה

 48 -- םכיצורפמה 1, 40, 100, 141,150, 155, 6 6 25

 239, 288-- םביצרפמה 49, 130, 168, 228, 242 -- םביצרופמה 5.

 רמוש 30, 48, 117,
 ךלמל רשא -- רמאל 4.

 רעשב -- רעש לא 6

 .01( א 5 ז 2 אי

 ! ונאטח יבא תיבו ינאו ךל ונאטח רשא "לארשי
 7 זראו תרוצמה זרא ונרמש אלו ךל ונלבח לבח
 קרשמ תא  תיוצ רשא םשכיטפשמה תראו שיקחה
 8 השמ תא תיוצ רשא רבדה תא אנ רכז : ךדבע

 םשככתא ץיפא ינא ולעמת םשתא רמאל ךדבע

 9 שכתישעו יתוצמ שכתרמשו ילא שכתבשו : םימעב
 סשכשמ שימשה קדצקב שככהדנ קדיהי שא שתא
 ןכשל יתרחב רשא םכוקמה לא םכיתאובהו שכצבקא

 10 .תידפ רשא ךטעו ךידבע שכהו |! שש ימש תא
 זז אנ יהת ינדא אנא : הקזחה ךדיבו לודגה ךחכב

 ךידבע תלפת לאו ךדבע תלפת לא תבשק ךנזא

 ךדבעל אנ החילצהו ךמש תא האריל םכיצפחה

 יתייה ינאו הזה שיאה ינפל שכימחרל והנתו זכויה
 : ךלמל הקשמ

 ו

 1 ךלמה אתְסשהתראל סירשע תנש ןפינ שדחב יהיו
 יתייה אלו ךלמל הנתאו ןייה תא אשאו וינפל ןיי

 2 (םיער ךינפ עודמ ךלמה יל רמאיו : וינפל ער

 אריאו בל ער זכא יכ הז ןיא הלוח ךניא התאו

 4 קדיחי שכלועל ךלמה ךלמל רמאו + דאמ הברה
 יתבא תורבק תיב ריעה רשא ינפ וערי אל עודמ

 4 ךלמה יל רמאינ .: שאב ולכא ;רירעשו ;רברח

 צג 1 ₪ 1

 10. םבהו ₪26 םכשו :1:ל. ךדבע 48.  ךחוכב 283 -- כ טק.

 ג 93--ך 1ו8. | לדךגה 29.  ךדיבו -- ך \ 80 -- ךעורזבו
 150. | הקזחה -- היוטנה 190 -- מַה. 804. היוטנה ךערזבו 2.
 זז. הנא 220,293,662.  ינדא -- ינדא הוהי 48 ---הוהי 7%

 2, 0 146: 147, 100, 180, 220, 250-- הי 2.
 אנ יהת , 47. | אנ ז", 4. | תרובשק 48, 210 קתומס 7. לא
 קז1זתס לאו 1.  תלפת 1*-- תליפת 47, 48,227. תלפת לאו ךדבע
 4,980. | ךדבע -- ךידבע 224. | ךידבע תלפת לאו 7
 224, לאו -- תאו 172. - תרלפת 168,"2-- תליפת: 48, 7.
 ךידבע -- \ 4. 49.235. | האריל ג ךארול 20 ירא
 ךמש , 145.  החילצהו קזופס הנחילצהו 40. = אנ 2" 240. ךדבעל
 -- ךידדבעל 2 ו 128. | םכויה -- הזה םכויה 228 -- תו.

 200. הזה 207 -- וננתו 147- יתייה -- היהא

 1. םבירשעו ז7. | אתששהתראל 99, 118, 155,172,245, 2
 קונתס 158 -- כ (טק.136 82 -- העבראו 101. | ךלמהח - 5%

 וינפל 1*-- ךינפל 899. | תא , 147. = וינפל 2%-- ויניעכ 8
 2. ךלמה יל ,147. = 'ל --רל 260. | ךניאו 48. | הלח 9
.1 ,2539 :245 :231 ,170,172 ,166 ,164 ,119,158 ,94 :91 :92,92 

 ןיא ,7- כא ,גל.רנקנ עורי אראו 4

 1. רמואו 117,185. - ךלמל -- ךלמה לא 117. | םכלעל +.
 היחי -- הוחי 245. =, עודמ \ 145 -- ו . 283. אל , 252. | וערי =
 ועדי . תרבק 67, 80, 168, 224 -- תורבקה 157. | יתובא 2,

.1 -- 176,282 0 .99,117 ;92 ,89 .45 :47 :17 

 הברח , 4. 2--%. ךלמל -- (28) -- ךלמה ,3
 4, ססתו 157.  'יל-- הל 224. לא, 4.17. | הלא הוהי .
 5. שת. , 7 רמואו 92, 155 -- רמאיו 5 ךלומל

 --ךלמה לא 117. לע 93. | בוט 118. | בטי 93:253; 259--
 ביטיי 86. | ךדבעב 48. | רשא -- ר \ 24% -- 98 47. | ונחלשת
 טז 150. לא 2" 20 176 -- לאו 48,147 --, 650 2. תרבק

 17,80, 93,284: קתוס 141. | יתובא 2, 47,

 170,172, 175. 224, 24 -- "תבא 4. הנינבאו 48, 0

 הננכאו 4.

 6. יל קתתתס ול 4. | תירבשי 4, 17. 47, 923 9
: 271 ,270 ,260 250 ,253 ,240 ,245 ,240 ,239 ,224 ,188 ,172 ,164 

 קטגמס 1 בטיו .80, 117, 227, 20-

 7. רמאו 1: 3: 4: 47: 48, 80, 82, 80, )3, 4, 117, 0

2 ,246 ,240 ,224 ,176,192 ,175 ,173 ,170,172 ,166 ,158,164 

 2 0 0 זסו. שבא ךלמל ,זזל. | ךלמל --ול
 "188. לע 1%-- לא 49,117. | תרגא 48, 80,283. | רווחפ לע
 -- תוחפל לע 2 ו תרוחפ 80, 117,118, 4

 177,104,170,190,227,228.| רבע קתתפ דבע זל.. רהנ 4

 ינרבעי 118 -- ינורבעי 150 --) \ 47, 180, 188, 262 -- 'נךיכעי 8

 -- ינודבעי 224--נוריבעי 80. | אבא 4, 47,489, 2

.0 ,251 ,252 ,24% ,240 ,211 ,188 ,180 ,164 ,158 ,141 



 (0 ג. 1.

 ונביו וכינהכה ויחאו לודגה ןהכה בישילא זכקיו 1
 ויתתלד ודימעיו והושדק קדמה ןאצה רעש זרא

 לעו : לאננח לדגמ דע והושדק האמה לדגמ דעו 2

 ;ירמא ןב רוכז הנב ודי לעו וחרי ישנא ונב ודי
 והורק קדמה האנסה ינב ונב שיגדה רעש זראו

 קיזחה פכדי לעו : ויחירבו וילוענמ ויתתלד ודימעיו 4
 שכלשמ קיזחה פכדי לעו ץוקה ןב הירוא ןב תומרמ
 ןב קודצ קיזחה כדי לעו לאבזישמ ןב היכרב ןב

 פכהירידאו :כיעוקתה וקיזחה םכדי לעו : אנעב 5
 רעש תאו ! שהינדא תדבעב שרוצ ואיבה אל 6

 הידוסב ןב שכלשמו חספ ןב עדיו' וקיזחה הנשיה

 ! ויחירבו וילענמו ויתתלד ודימעיו והורק קדמה

 יתנרמה ןודיו ינעבגה קריטלמ קיזחה עבדי לעו 7

 ; רהנה רבע תרחפ אסכל קדפצמהו ןועבג ישנא

 ודי לעו זכיפרוצ היהרח ןב לאיזע קיזחה ודי לע 8
 דע םכלשורי ובזעיו כיחקרה ןב קדיגנח קיזחה

 רוח ןב היפר קיזחה םכדי לעו : הבחרה המוחה )

 קרידי קיזחה םכדי לעו | ! שלשורי ךלפ יצח רש 10

 ןב שוטח קיזחה ודי לעו ותיב דגנו ףמורח ןב
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 תש 10

 ג. בשילא 48. | לדגה 284--,ז. תא ,ז7.  והושדק ז%--

 והשדק 48, 172, 224, 240, 249 -- והושדק% 89. = ודמעיו 44

 ויתותלד 2: 3: 4:17, 30, 47, 48, 89, 92, 93: 944
229 210 ,102 ,175,188 2 168,170 ,166 ,155,158 ,150 

 245: 249: 2%0, 252,253, 250, 260, 264, 270 10 283 ; קנותס |

 128,141. | דעו - ו 5 לדגמ - - האמה , 6 0

 118,170. | והושדק 2"-- השדק 48, 58, 224,240, 262. דע

 --דעו 17:93:94,117,158,166,168,188,227,245,250 ג קזנמס 4

 2. ודי 1"--ו 245. | וחירי 17. 30. 47: 45% 9 5%

 207, 224, 252, 250. | 'רמא -- ירמז 250 -- רמיא 4

 3. תאו--ו ;תטתס 108. רעש --רגש 80.  ינב --אינב

 המה -- םכה 153.  והרק ףס, 118, 224, 253,260, 264. | ודמעיו

 227. ויתותלד 2, 2: 4: 17: 30: 47, 92,94,117,1186, 9

2 2522 :245 (%6 .210 ,102 ,188 ,176 ,172 ,170 ,166,168 

 250,270 קצנתמס 1. וילענמ 47, 855, 1, 5%

 2260 240, 245: 10 203 - וילוענמו 17. 16 231; 2 2009

 264: קזותס 82,130,141 ---וילענמו 166,172,252.  ויחרבו 7'288'

 -- וחירבו 231 -- יחירבו 54.
 4. רמרמ 6. הירוא -- ר \ 89 -- ! \ 29 -- !הידוא 80 -

 והירוא 147. םפדי 2" 28 2 -- םכדי ץוקה 145. | םםלושמ 8
 -- םכלשב 89. | לאבושמ 2, 80, 82, 2, ףָב, 117, 4
 קדצ 284.  הנעב 17. 93: 94, 117: 147: 155* 1

 240,245. - אנעב -- (12) - - לעו 6 00. 5 ₪ -
 5. םםיעקתה 2, 141, 180, 211, 253, 260, 264 -- םכ , 4

 -- םכיעקותה 100,117, 145 -- םכיועקתה 4. | םכהרידאו
 93,100, 168, 178,207, 25, 260, 264. | אלו :. | ואיבה ₪.
 14 139 - 4 םכראוצ :,2, 17, 151, 163, 166, 180
 211,219, 245, 253, 264, 271 4, 659 'א 'ס ; קזננתס 1 41 ; (0עז6 2

 -- םכיראוצ 259 -- םכרוצ לע 92. | תדובעב 30. 47.91, 4
 150,155: 172, 188, 224, 2%0. | םכהינודא זז7,172: קזנתס 1.

 6. ראו -- ת (066 * 4. עידוי < 1ף0ס -- עדוי 207 -- * 2"

 תנק.186 99. | םבלושמו 47, 80, 253 -- םכלשמ ןב 24%. | הידסב
 4, 141, 150, 170, 211 -- וכ , והרק 99, 118, 253 -- והחק

 1 ויתותלד 2: 3, 4: 17: 30: 47: 92, 94, 99, 100, 117, 5

2 ,245 4 ,207 ,102 ,176 ,172 ,170 ,168 ,158,166 ,144 ,141 

 253, 259, 260, 264, 270, 271, 283 -- היתותלד קזונוס 93. וילענמ

 80, תטחס 2סז --וילוענמו 2, 2: 89: 93: ו 7: 177

 180,188,2%2, 253, 250, 270 ; קעונוס 1 4ז -- וילוענמ 4.-- םבלוענמו

 192 -- וידומעו 7- וחירבו 231, 239 -- היחירבו -

 7. קזחה 99 -- וקזחה 80, 147, 150,224; קזותס 118.  ינועבנה

2 240 ,224 ,93:99.117,118,178,180,102 ,89 ,80 .17:30:47 

 252,259. | ןדיו 47 -- םכודוו 80. | יתנורמה 87

 170 --יתרנמה 1 ---יתניומה 80 ; קונוס 48 -- (סעש יתרימה 24.

 ןעבג 6. אפצמהו זס: -- , 2.

 8. לעו 2, 17; 10 89,139: 145, 147, 166, 180, 188, 201,

 227, 228. 245, 250, 260, 264 ; קזותוס 117,141 ; םטמס 2

 לעו 8 גסו. ודי :5-- םכדי 24%. לאחוע
 היחרה 67.99, 117: 155: 158, 163,168, 172, 178, 180) 00, 6סז

 -- היחדח 160 ; קגגמס 17 -- היחיח 224 -- היחרה 228 -- היהרה

 1, 226, 227 -- איהרח 49. | םכיפרצ 3: 4: 47; 89, 929, 4

 ו א 2 ד 5 א.

 ;רירעשו שכיצורפ מה רשא םכלשורי זרמוחב
 ז4 תכרב לאו ןיעה רעש לא רבעאו : שאב ולכא
 ז% 'האו : יתחת רבעל קדמהבל זכוקמ ןיאו ךלמה
 בושאו קדמוחב רבש יהאו קרליל לחנב קדלע
 16 ועדי אל םכינגפהו : בושאו איגה רעשב אובאו
 זכינהכלו סכידוהילו קדשע ינא המו יתכלה הנא
 ןכ דע קרכאלמה השע רתילו זכינגפלו זכירחלו
 17 הערה םכיאר שכתא םכהלא רמואו :יתדגה אל
 ;דירעשו קדברח סכלשורי רשא הב ונחנא רשא
 אלו שכלשורי תמוח תא קדנבנו וכל שאב ותצנ
 18 יהלא די תא םשכהל דיגאו ! קדפרח דוע ;ריהנ
 רמא רשא ךלמה ירבד ףאו ילע הבוט איה רשא
 : קרבוטל םכהידי וקזחיו ונינבו םכוקנ ורמאיו יל
 .19 כשגו ינומעה דבעה היבטו ינרחה טלבנס עמשיו
 רבדה המ ורמאיו ונילע וזביו ונל וגעליו יברעה
 ! טשכידרמ שכתא ךלמה לעה סכישע שכתא רשא הזה
 20 זכימשה יהלא שכהל רמואו רבד שתא בישאו
 זככלו ונינבו םכוקנ וידבע ונחנאו ונל חילצי אוה
 : סכלשוריב ןורכזו הקדצו קלח ןיא

24 

 7 ב 1 ₪ 2

 הירעשו -- םכירעשו 1. ולכא -- ותצנ ף3 זתגז8ַ. 180 ; קנס 54
 ז 4. רובעאו 4, 48,166, 2 קזותס 82, 4 ןיעה -
 שכינה 1:7. לאו -- תוגזָק. 486. לאו םבימה 157. = ןיאו -ו 7

 -- לא 80. | םכוקמ , 17 -- חכ 172.  המהבל , 6.

 רובעל 2,17 : קוס 4-
 1%. הלע יהאו -- בשאו 2. הלוע 93, 153, 249: 252 -- רבע

 166 -- רבש קוס 1. | לחנב -- רחנב 118. | הליל 8.
 רבש --רבש םכוקמ 48 --רבוש 0,117,172, 179,188, 249, 2

 259-- רכש 7. המחב 17, 47,82,100, 118,141 2 2709

 2%4-- תמוחב 101. | בושא אבאו ₪ 153. | בושאו 1

 260,264. אבאו 80,91,117,118, 158, 166, 180,188,224, 00

 245.  רעשב -- רעש לא 80. | יאנה ₪ 2,166 -- אוגה 5.
 16. ועדי =-- יתעדי 1- הנא -- אנא 4. השע 1%"-- השוע

 7. םכידוהילו , 180 -- םכידוהיל 24+: םבינהכלו 1 7-

 בירוחלו :ף3, 117, 150, 166,168, 253, 260, 264, 271 4 ; 106 -

 ;םינגסלו , 259. | רתילו --ו 240. | השע 2"--ישוע 11 --ישע
2 ,224 ,180 ,166 ,160 ,8,141,108 93.94.11 :89:92 ,40 ,2 

 245, 252, 259, 260, 271, 28, 288 : קזנתמס 82,1ָגְס. כאלמה 101,
 דע -- לע 17, 10: 48002, 118, 178: קנווס

 17. רךמאו 1,2,3: 17, 79 48, 80, 82, 80, 93: 94, 9, 1סז 79

2 ,211,240 ,226 ,192 ,172,178 ,170 ,166 5% .118,119 

 252, 253, 9 260, 664. < םבהילא 0 ו

 168, 176, 226, 246, 252, 253 -- א ; 25. םכיאור 5
 הערה תא 48, 80, 145, 147, 166 4 רשא זז" 47-79 הביחה

 17,117,166 -- ה 118.  ותצנ ₪ וצתנ ז47,150,198,201,

 249 --ושרנ 188. וכל ,168. | הנבנ 2%1 -- הנבת קוס 4
 תמח 170. | םכלשוהי 2"-- םבילשורי 259. = דוע -

 הפרחל 7.
 18. דיגאו -- רמאו 80, 147,172 ; קחנמס 17. | םבהלא 2

 249 -- םבהילא 147 -- םככל 48. | והלא -- יהלא הוהי 4.
 רשא 2%-- הבוטל רשא 48. | ורמאיו -- יל ורמאיו 176. | םכוקנ

 -- םכהידי םכוקנ 14 וקיוחיו 245, 250, 1:

 19. עמשיו -- מ קמגגס ל 130. | ינרוחה 117, 253 -- ינורחה
 ז76. 8 היבטו 44 יברעה ,117. | היבוטו 3. 4, 17, 47, 80 09

240 ,173,176 ,158,161,170,172 ,155 ,118 ,101 ,99 ,94 

 250, 270, 664; קזנתס 141,171.  דבעה ,ז72.  'נמעה 2

2 ,172,178 ,141,161,170 ,119 ,128 ,94 :92 ;80 :49 ,48 ,417 

 231, 240, 252, 253, 254: 250, 260, 264, 270 --'נ , 118.  יברעה

 טזגתוס ידבעה וגלעיו ₪ 1 -- וגיעליו גלעיו 80 -- וגיעליו 2,
180 ,176 ,172 ,166,170 ,151 ,118 ,117 ,93 :50 ,47 ,10 17 

 207, 224, 240, 245, 252, 250, 270 ; וגותס 141, 201 --- 117% 4

 ונלע 48 -- ונל םטמס 224.  רשא , 207.  םכתוא 40. | םכידרומ
 48,117,166. 172, 251, 259, 260, 264, 28 ; קזותוס 0,

 20. םכתוא 1,3, 11: 49, 67, 89, 100, 140, 163, 166.

 176, 178,192, 207, 225, 250, 270, 271 4 -- םכהל 4 רמאו
 17, 47: 48, 80,82,93,94,117,118,ז41,155,158,166 2

 173: 224, 24%, 252, 259. - םכהילא 226 -- םבהלא 7.
 חלצי 2,163. | ונחנא 128 -- וחנאו 224. | ןידבעו 172 -- ,.

 ונינבו ,226.  ןורכזו ,188 --ןרכזו 284 --ןורכיזו 80, םכילשוריב
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 וירחא ! וכלפל קרליעק ךלפ יצח רש קריבשח
 ; הליעק ךלפ יצח רש דדנח ןב יוב טכהיחא וקיזחה
 תינש הדמ הפצמה רש עושי ןב רזע ודי לע קזחיו
 קיזחה הרחה וירחא ! עצקמה קשנה תלע דגנמ

 תיב חתפ דע עצקמה ןמ תינש הדמ יבז ןב ךורב
 ןב תומרמ קיזחה וירחא : לודגה ןהכה בישילא
 דעו בישילא תיב חתפמ תינש הדמ ץוקה ןב הירוא
 שכינהכה וקיזחה וירחאו : בישילא תיב זרילכת
 דגנ בושחו ןמינב קיזחה וירחא |! רככה ישנא
 היננע ןב הישעמ ןב :הירזע קיזחה וירחא שתיב
 קדדמ דדנח ןב יונב קיזחה וירחא | + ותיב לצא

 ללפ : הנפה דעו עוצקמה דע הירזע תיבמ תינש

 ךלמה תיבמ אצויה לדגמהו עוצקמה דגנמ יזוא ןב

 : שערפ ןב הידפ וירחא הרטמה רצחל רשא ןוילעה

 זימה רעש דגנ דע לפעב כיבשי ויה כיניתנהו

25 

8 

9 
20 

21 

22 

5 

24 
25 

20 

 א א א א א.

 6 הק הייס

 םכירבגה 86165. 6 !ת תו4ע8. 7גנ 14%.  םכירובגה 2, 17, 10, 59 7

22 1 ,207 ,178 ,172 ,168,170 ,166 ,144,155 ,117 ,100 ,99 

 2543 קחומס 141 -- םכירוביגה 2%9 -- םכירכגה 1

 17. שבוחר , 17. נב קצוגתס ונב 201 --ינכ 80.  לעו 6 7,

 80, 80: 92: 03,117, 145,168,198; 22%, 227,228 ; קזומס 141--

 לעא 82,139.  ךלפ יצח , 48.  הליעק , 92 -- הילעמק 3.
 וכלפל , 47 -- ובליפל 6.

 ד 0-2 קזחה 80.  יוב 141 -- יובב 170 --

 יונב 168, 2%2 -- נב 48 -- רדב 80 -- "ב 1,118 --ייכ 7

 רדניח 30,118, 163, 180 -- דדניחא 224 -- רדנח 0, קונתס 18:

 10766 1. רש -- רש לע 2 הילעק ₪ 17 -- העי לק 9

 1. 00. 172. לע 30.  עושי--עשוה 166.  תיניש 7.

 דגנמ -- דגנמ דע עוצקמה ןב 147. | תולע 2: 3, 4 17, 47, 48,

 89: 93 +, ,,,ץ, 2

 224, 228, 24%, 251, 250, 288, 280, 659 : קחנתס 48 44

 עוצקמה 1. 2:17: 30: 47: 48, 80, 03, 94, 101, 117,176, 224, 0
 ה

 20. 608. 172. וירחא -- ו .- *', 94: 229 --\'רחאו 7.

 הרחה , 47, 80, 147, 180 -- רחה 17 -- הדרחה 150 -- הזחה 17

 -- הדחה 245. קיזחה -- קלחה קזה גז. = יבז -- יכז 0
 145:155: 227,231, 230, 270, 271, 650'ק; קנתבס 4% 255

 -- יאכז 4 תרינש , 8. ןמו 101, קננתגס 141 ; 1076 4

 עוצקמה ד, 2, 3: 4, 17: 30, 31: 47: 49, 80: 02: 92, )4, 100, זס,

,207 2 150 1% 5 6 

 210, 22%, 215%, 21, 2%2, 271, 283 -- וצקמה 25- רעו 7.0.

 94,117: םטמס 714 הו = )6

 21. 00. 172.  תומרמ 018 0,

 -- ה . 93. | בישילא 1%-- בישי לא 0.
:+ ,224 ,180 ,175 ,147 :145 

 20 620. 124 םכינהכה וקיזהה וירחאו

 ד ישנא -- תא 71:

 22. וירחא 1"-- ו. 128 -- וירחאו 4

 ו תה -יכ ר- ןבטב((ע0 7 בטב\172,225,252:0 בשחנ

 224.** דננ תטפ6 דגב 48. םכתיב -- * 00.13 80, | *' היננע --

 + ; 176 -- הינפצ 172 -- היננח 166 -- ענגתוס-הינבע 48. | לצא --
 דבנ 24 ותיב ==

 24. וירחאו ז7. | יונב 80,224. | דדניח 2,430 1

 172,180, 231, 252 -- רדניח ץנב6טת 8) ; 0:6 14ז -- דרבה 0

 --רדנהח 226. | הירזע תיבמ , 252. | תיבמ -- ןבמ 6.
 דעו 17.67. < עצקמה 82, 2, 110,130, 150, 166, 168,704

 240; 240, 23, 2600 4 הניפה 4

 25. יזוא -- ירוא 80, 8) --) \ 24% -- לא 2%1,2%2--רזוא םטת6

 הירא 226. | ץוקה
 דעו--ר

( 0 

8 80. 14 

 א17. .- רחא

 ובוב

 קיזחה 1"-- וקיזחה

 הע

 48. | עצקמה 80,110,166, 188. 9. ה דעו
 178. | אציה , 8. ןוילעה -- ן , ד. רשא ,

 רצחב 4. וירחאו 80, 8,117, 147 - - 300. קצזחה 7

 שוערפ 30, 47, 48, 5090 4%

 271 ב ; קעותגס 141 ; 10:6 4

 26. םםיניתנהו אא 4 -- םכיביתנהו קענתוס

 82, 100, וק,166,170,176,188, 252, 259: קזמהס ז4ז --י ו"
 תוק.ז4. 4 לפועב 17, 30, 48,117,188, 4 2%9 -- לפעב 0.

 דגנ \ 240. | הרזמלו קוגהס 118.  אציה ז, 80,3,157,180
 2%2 -- קצנגגס אצויהו 1.

 27. םביעוקתה 4, 17, 47, 48, 80, 02, סב, 94, ,,,,
:211 .240 ,210,231 ,188 ,176 ,172,107 ,166 ,158 

 253; 2%9, 260, 264; ןקתותוס 118,128,1.ז -- םכיעקתו ןיזותוס 245

210, 231,239, 2 259: 4 

 םביבשוי 2,

 ל

 רה 1.

 נז שרח ןב היכלמ קיזחה תינש הדמ |! קדינבשח
 12 לעו : םירונתה לדגמ תאו באומ תחפ ןב בושחו
 טכלשורי ךלפ יצח רש שחולה ןב םכולש קיזחה ודי
 ז 3 יבשיו ןונח קיזחה איגה רעש תא :ויתונבו אוה
 ויחירבו וילענמ ויתתלד ודימעיו והונב המה חונז
 14 רעש תאו ! תופשה רעש דע הטוחב המא ףלאו

 זריב ךלפ רש בכר .ןב קריכלמ קיזחה תרופשאה
 : ויחירבו וילענמ ויתתלד דימעיו וננבי אוה שכרכה
 1% ךלפ רש הזח לכ ןב ןולש קיזחה ןיעה רעש תאו
 וילענמ ויתתלד ודימעיו ונללטיו וננבי אוה הפצמה
 דעו ךלמה ןגל חלשה תכרב תמוח תאו ויחירבו
 16 קיזחה וירחא |: דיוד ריעמ תרודרויה תרולעמה

 דגנ דע רוצ תיב .ךלפ יצח .רש .קובזע ,ןב הימחנ

 : סכירבגה תיב דעו היושעה הכרבה דעו דיוד ירבק
 17 קיזחה ודי לע ינב ןב שכוחר םכיולה וקיזחה וירחא

 ו ₪

--281 ,253 ;262 ,24% ,240 ,227 ,198 2 
 224 -- םכיפירוצ 06 117 -- רוצ טק. 185. 139 -- א םכיפרוצ 2.
 קיזחה 2% 6 ו 150. | הננח 259 -- התנה 178. | ןב , 7.

 שכיחרקה ₪ 207 -- שב ; 101 -- םכיתקרה 47 -- 'ח 4 14
 שבילשורי 259 -- 0 תא 17,180 7.2070 79 לע 2

 +- (סז6 ריע 4. המחה 7. 7 לכ 20 7200 20 28
 ף. 00. 80,180. | רוח ,17.240. רש ,239.  יצה ---

 םכיצח 47 -- אבצה 1. " קצותס גלפ -
 זס. םכדי , 48.  ףמרח 92, 249-- תמורח קזנתוס 3 --- ף טק.
 146. 5 :--ףמ וק.זגה 139--ף 06 ך 192.  דדנ 02
 2240 6 264-- לצא 2 -- דגבו 5. לעו 2%-- 1. 92 -- לעו אא
 155. ןהי\-- כדי 155: 1775+ הינבשח -- ש , 80 -- הינכשה

 קזנממס 24% -- אינבשח 163 - 5%
 זז. הדמ--תדמ 2ף%1. | ןב -- ןפ +.

 וס, 141, 289-- םבורה 74 קצוגס
 192 -- םכושחו 180--ב (טק.145 141. באומ 1. קרו

 12. שחלה 80,110,172,231, 240,283.  ויתנבו 47,802
 1סז,1זק,141,180, 188,2נ1, 240, 283 -- )יתונב וינבו 6.

 14. 00. 172. | תאו 17,82,80,02,9117 52
 147,180, 188, 224, 2 229 ; םטתס 170, 124. יבשויו 95
 117,150, 166, 252, 0. תנו 283 --- חנו 5- ודמעיו :ףס
 --- דומעיו 170, 201 -- ודימעהו 5- ויתותלד 2, 17: 20: 472 4%

2 7 ,166 ,| ,117 ,4( :2 ,82 
 24%, 251, 252: 253: 259: 25 קונתגס וילוענמו 177, 180 --

 וילענמו 80 --- וילוענמ 3, 82, 03. 150, 170,188, 251,252,
 קזומס 1- ויחירב 286 --- ויחרבו 80 -- וחירבו 227. | המא ,

 201. המחב 224,281 -- המחכ 80. | דעו 117,150, ךס
 דעא 82. תפשה 82,211,281--תופשאה 17,80,93:147:245;2.

 < 14. 00. 172. | תופשאה -- ת ,118 -- א ; 201 --
 ףש ₪85. 5- ךלפ -- ךלפ יצח 94,198,227, 240, 245.  םכרכה
 קחפס םכרוה 188. | אוה ק.245 141 -- המה 180. ונינבי 48
 -- ונאנבי 99. = דמעיו 92, 101, 118, 24% -- דימעיו 180, 201 2

 290, 699 'ו תי ג: תטמ6 157 -- דימעתו 93- תות י 2
29 ,180,102 ,176 (70ָ,ָ,,ָָ .117 ,99 .94 :48 +47 
 242, 24%, 252, 251,259: קתומס 128.  וילוענמו 180 --- וילענמו
 80, 92, 201, 224 -- וילוענמ 48, 82, 80, ףָב, 117,150, 176: ?-
 עפ. סת. ,2- ןולש -- םכולש 40, 164 ; קג\מגס 201 --

 קזננתס ן 144 --ןו טק.3. 82.5 ןב --ןיב 101,141.  החח
 80,117,189, 2 200, 264; קזותוס 82,ף4. - ודמעיו 80,150 --

 דיזמעיו 82, 99, 117, 118, 16, 170, 173,180, 192, 220, 240, 1,
 262, ויתותלד 2 29; 47: 93: 94: 117. 119. 150 76

 של וילוענמו 147, 180: קזננגס 141 --וילוענמ

 פס, 90,03: 101,117, 119, 155: 176, 249, 252-- א 220. ודימעיו

 וילענמ ויתתלד ,17.  .ויחרבו גסס. תמח 47,118.  תכרב ,6.
 ןגל ץ1060גע זגל 245. דעו --7 , 147 -- לעו 259 -- תאו 4

 תלעמה 80. = תודריה 47, 48, 80, 92, 141, 24 -- תדריה 4
 240, 283 -- תדרויה 180,249. | ריע 5. דוד 2, 7%
2 ,180 ,168 ,166 52 100 ,99 :93 ,92 ,82 .49 

.3 ,271 ,270 ,250 ,252 ,240 ,24% :210 :211 ,224 ,198 
 16. וירחאו 175, קזגתס 141.  קובזע , 186 -- קיבזע קענתגס 4

 יצח , 147. ךלפ סח בלפ ָבס. - תיב 1%-- תוכ גס. | דגנ
 קזותס בגנ 245 -- דגנו 166. | ירבק --י 245. דוד 2.17. 79

 48, 80, 89, 92, 93: 99:ד17.139: 141, 155, 172,180, 18, 2080

 בכירה 17, 30. 94 7:
 בושח 147 --בשחו 52

 224 231, 245, 240, 252, 259, 200, 204, 270, 271, 28ָג. | הכירבה
 166 -- הכרב 5 הישעה 7 82, 231 --'שעה 14. ריב דעו

 5 הצידי



600. 1. 

 לכא סכתפרח בשהו ?דזוב ונייה יכ וניהלא עמש 6
 לע סכת לאו : היבש ץראב הזבל םכנתו שסשאר 7

 : ופיעכה יכ קדחמת לא ךינפלמ שכתתאטחו םכנוע
 לכ רשקתו המוחה זרא הנבנו : שכינובה דגנל 8

 : תרושעל שעל בל יהיו היצח דע המוחה

 6 ב

 טכינמעהו םיברעהו היבוטו טלבנס עמש רשאכ יהיו 1

 שכלשורי תומחל קדכורא קדתלע יכ םכידודשאהו

 ! דאמ םשכהל רחיו שתסהל םיצרפה ולחה יכ
 טכלשוריב םחלהל צובל ודחי םכלכ ורשקיו
 דימענו וניהלא לא ללפתנו : העות ול תושעלו

 רמאיו :  שהינפמ ?דלילו שכמו שהילע רמשמ 4
 אל ונחנאו הברה רפעהו לבסה חכ לשכ הדוהי

 : תרמוהב תרונבל רבו
 שכונגרהו זשככות לרא הצובנ רשא דע וארי גלו

 ואב רשאכ יהו :  קדכאלמה זרא ונתבשהו 6

 זכימעפ רשע ונל ורמאיו םשכלצא שיבשיה םשכידוהיה

 50 0 א

 תא 1. | ךינפלמ , 2 -- ך , 118 -- ךינפלמ ךינפל 4. = םיעבה 4.
 דגנל -- ל 80,147 -- 1.136 1. | םבינבה 48, 7,

.1 ,204 ,250,260 ,202 ,240,246 ,228 ,118,188 

 38. תא -- תו תא 118.  המוחה 1% 66 27--ו 6 --47 
 =-לע 145. | היצח דע ,259. | םבעל -- שעה ,5

 147,150,188, 207,253 -- ל [0ק. 46 4

 1. ירוחה טלבנס 147. | היבטו ף3. 259 -- 8. םכיברעהו ,
 48. | םכינומעהו 4, 30: 47, 89: 92, 150, 180

 283 -- תינמעהו 284 -- םכינ ; 144. | םכידדשאהו 2 2 2

. 2609 ,2%2,25%3 ,240 ,224 ,102 ,172 ,155:157,166,170 :139 :102 

 264, 271 -- םכירדשאהו 006 17. | םכינמעהו םכידודשאהו ₪ 29.

 הכרא 49. | תמחל 80,168,178 -- תומוחל 7
 175: 192: 252: 253, 250, 260, 264, 283 ; קצנתס 128 -- זרמוחל
2 ,118,506 ,102,117 ,99 ,94 ,93 ,82 .48 ,47 ,20 ,1 
1 ,251 ,249 :24% 4 ,227 ,22% ,224 ,207 ,188,108 ,180 ,176 

 -- תו ₪ק.180 141. י'כ 2"--'כו 163, קתומס 141. - םםיצורפה

7 ,1 .117 ,100 ,94 .02 ,80 ,82 ,80 ,67 .48 :7 ,1 

2% ,2260 ,210 ,188 ,180 ,176 ,175 ,172 ,158,166,168,170 

 270: קנס 118. | םכתסהל -- רתפהל 80,192. אמ ,.
 2. שבלב ;17 -- םכלוכ 48. | וידחי 47,139.260. | אובל ,6
0% 066 ,141 ,118 ,3,117( ,82 ,80 :48 :47 :17 4 -- 

 188, 224,211, 240, 245, 252, 259 -- א , 101 -- אובל םכהל 4.

 םכילשוריב 259 -- ש קננתס םכל 117. | תושעל 128,172,180 -
 תשעלו 144. = ול -- םכהל 146- | העת 0

 3. רמענו 48 -- םבישנו -

 4. לשכב -- ל 06 םכ 24%. - לכפה 4.
 המחב 47, 48 -- המוחכ 80, קעותגס

 5. רמאיו 71. ונורצ 45- וארי -- א קזגמס ע 4

 רשא -- אל רשא אבנ 17. 40, 48, 80, 89, ,1

 166, 188, 224, 211, 245, 252, 250 200, 204, 271, 283 --- אוכנ 8

 -- אובת 1. | םככות לא -- םבהילע 4
 -- לאל 170 -- לאו 6%8. | םככת

 טבונתבשהו 80,

 6. ואב -- ואב ותא 48 -- ונב 7. םביבשיה םכידוהיה , 7.

 םביבישויה 170 -- םכיבשויה 3, 80, 239, 2%3 -- 'ד טק. 4 4

 ונל --ונילא 166-- ול 117. | לכמ , 118. = תמקמה 48 -- תומוקמה
,+ ,, , ,92 ,80 ,82 ,47 ,10 :17 ,2 ,1 

4 271 ,270 ,264 ,253 ,252 ,24% ,231 ,224 ,168,170,172,176 ,166 

 -- [-רמוקמה 80, 4. ובשת 47, 48, 80, "3, 157, 9 4

 7. רימעאו 1%-- + , 48 -- ונילע דימעאו 80. | תרויתחת 4 ---
 תויחתמ 1, 0 -- ו , 80,245. | המחל 86,283 -- המוחה 0

 -- ל 0ק.146. 128 -- המוחמל קנס 1. םכייחחצב \ 4 ---

 םכיחחצב 82, 99,117,158, 226, 227, 659" 'תי -- םכייחיחצב 67,
 101,175, 270 -- םכיחיחצב 1, 2, 17, 30, 48, 80, 02, 7

240 ,230 ,231 ,224,226 ,171,180,108 ,170,172 ,153,166 

 252; 253, 259, 260, 264,271, 281, 288, 601 ; קחמתס 1

 שביחיחבב 89 -- םכיחצהב 150, 165,188 -- םכיצהצב 157 --

 םכייתחצב 3 -- םכיצצחב 146 -- 016 םכיחהצב 128. | דימעאו 2%
 157 --א 24%. תא .92.1ף58-- תאו ז67. םבעה -- שכעה ןמ

 80 -- םכ ,1ו8. | תהפשמל 17, 80,224,293. | םכהיתוברה 2

 תנבל 6

 לא , 80 -- 5 259

 םכונגרהו \ 8.

 א 5 1%

 . ועדי אל ונירצ ורמאיו

626 = 0 2. 1. 

 27 וכיעקתה וקיזחה וירחא -! אצויה לדגמהו רומל
 תמוח דעו אצויה לודגה לדגמה דגנמ תינש הדמ
 28 זכינהכה וקיזחה זכיסוסה רעש 'רעמ |: רפעה
 20 רמא ןב קודצ קיזחה וירחא : ותיב דגנל שיא
 רמש הינכש ןב היעמש קיזחה וירחאו ותיב דגנ
 30 קדימלש ןב היננח קיזחה ירחא |: חרזמה רעש
 שכלשמ קיזחה וירחא ינש הדמ יששה ףלצ ןב ןונחו
 41 ןב היכלמ קיזחה ירחא |: ותכשנ דגנ היכרב ןב
 רעש דגנ םכילכרהו כיניתנה ריב דע יפרצה
 42 רעשל הנפה תילע ןיבו : הנפה תילע דעו דקפמה
 41 רשאכ יהיו | : זכילכרהו םכיפרצה וקיזחה ןאצה
 רחיו זרמוחה תא זכינוב ונחנא יכ טלבנס עמש
 14 רמאיו | ! םכידוהיה לע געליו קרברה סעכיו ול
 זכידוהיה זדמ רמאיו ןורמש ריחו ויחא ינפל
 ולכיה וחבזיה םכהל ובזעיה כישע םיללמאה
 -רמהו רפעה תומרעמ וכינבאה תא ויחיה םכויב
 3% רשא זכג רמאיו ולצא ינמעה היבוטו : תופורש
 : כהינבא תמוח ץרפו לעוש הלעי כא ינוב שה

 צ 21 2

 פודנמה 157. לודגה . 80,147 --1 281. - אציידי
 188,281.  תמח 166,245,252--ת טק. ז36. 128 --לדגמה 3.
 לפועה 17, 30, 48, 80, 93 9 188, 240, 953, 259,260, 264-
 28. רעשל 80,04, 150, 201,225נ 245, 259: תאת6 1: דגנל

 --- ל 147: 240-י ד
 20. סו , 80. | קיזחה 1%-- וקיזחה 7. קודצ -- ו ,%-
 רמיא 80. = דגנו 4,172 -- דגנא 3. | קיזחה 119,201."2 --ה
 4ד. | הינבש 225, קנווס 245 ג (סע66 160 -- הינכח 102. | רמוש

 117,166,172. רעשמ 168. ,- חרומה -- ה +.
 10. וירחא 1, 2, 17: 30. 47: 48, 89: 117. 7. 7
3 ,252 ,240 ,219 ,220 ,227 ,220 ,224 ,192 ,180 ,170,173 ,166 
 250.270 356,659 'ק, 664 : קונזהס 0 ,,,22
 תטמס 207 -- אירחא 4,168 -- ורחא 176, 201, 5 קזותס 8
 -- וירחאו 80. = קיזחה 1%-- וקיוחה 94 -- קזחחא 82. | היננח --
 והינגח היעמש 17 --והיננה 160.  והימלש 17. | ןנחו 1 --ןינחו 4.

 ישישה 48.  תישש 7 80, 04, 52 163,
 189,226, 228, 240, 249, 250, 252% 259: 270 0 356: קונתוס 4,
 141 ; סנש 252 -- תינישה 147 --ינשה תטמס 157. וירחאו זו
 252 -- ירחא 118.  םכלשמ -- םכלשמ היכלמ 175. | והיבנרב 4

 דגנ 988 157 -- דיגנ 48 -- דע 7. ותבשנ 1סע₪6 4.
 21. וירחאו 48 -- לרחא 7: 80, 80, 93, 117, 118. 145. 72
2 ,252 ,245 ,228,211 ,227 ,226 172,180 ,170 ,163 
 270, 271 4. 356, 659 2, 664: קנווס 4, 30, 139. 141 ג 10086 9

 82,168 ; םטמס 207 -- ורחא 92 176, 201 ; 1סז6
 היבלמ --- והיכלמ תטמ6 1ף7 -- והיכלמ 'ק 201.  יפרצה
 ןב < 14%. יפרוצה 30, 489, 79 176 -- םכיפרצה 17. | םפיניתנה
 -- םכינהכה 22%. | םכילכורהו 117. | רעשה 4. < דעו קנוזמס לעו

 14 תיילע 227 -- תולע 4 -- תולע 4. ו
 12. הנפה תילע ןיבו , 128, 207, 224, 262. | ןיבו\ --י 3

 תילע קזנופס תולע 4 -- תיילע 153. הניפה 80. רעשל --ר זס.
 קיזחה 170, 240. | םםיפרוצה 48,117 -- םכיניתנה 71
 13. 'כ 018 3. םבינב 47, 5, 6

 ככ
 210, 211, 240, 245: 249, 259. המחה 47, 92, 128, 41 6

 170, 249,283.  םעביו -- םבעביו 245. = גיעליו 7.
 14. רמאיו 1% 2. וינפל 4 -- יניעל 18 תו לוחו ==

 ית ןורמיש 4- רמאיו 2% 5 המ , 4.
 -ביללמאה -- א , 207. | םכישוע 166, 188, 253 -- ₪378.864. הלאה
 200. ולפיה .םבויב ולכיה 7. + הלכייה 252. = | בוב כ נוב
 271 4. = ויחיה -- ויחה 57 -- ויחי םכא 166. | זרומירעמ 7

 -- ו . 4.93; 283 -- תומרעה תא 6. רפעה -- ה ,7.
 המחהמ 80 -- םכהו תופרש 2, 82, 93, 04,101, 119, 1
 166, 168, 175, 180, 224, 24% -- תפורש 188. 22, 281 -- תופירש
 1 46 -- תופודש .קזגוס 4 .
 3%. היבטו 128, 150, 240, 283. | ינומעה 4, 20, 47, 48, 89, 2
3 ,231,253 ,188,192 ,176,180 ,168 5 .93 

 קתומס 141. כג 3.  םבינב 48, 80, 93, 102
 170, 240, 245, 259, 284. = תמוח , 4-- תמוח תא 225 -- | , 4.
 46. עמש -- תעמש 207. = הזוב , 7. לא -- לע 8%

 192,109, 23 קעגתס 4 ּהזיבל 117, 5- םכיבש
.0 ,271,288 ,200 ,251 ,240 ,228 ,225 ,224 ,201 ,153 ,147 ,117 
 27. לאו -- ו 100. לע -- לא 49, קוס 11 ; תטתס 198 --



 4 2 זש 5%

 ;רכאלמב סישע ונחנאו = : ונל שחלי וניהלא
 דע רחשה תרולעמ שיחמרב םיקיוחמ שכיצחו

 כעל יתרמא איהה תעב םשכג ! שיבכוכה תאצ 6

 קרלילה ונל ויהו סכלשורי ךותב ונילי ורענו שיא
 ירענו יחאו ינא ןיאו ! הדכאלמ םכויחו רמשמ ג7

 םכיטשפ ונחנא ןיא ירחא רשא רמשמה ישנאו
 ! שפימה וחלש שיא ונידגב

₪ 

 טכהיחא לא ץרלודג שכהישנו שכעה תרקעצ 'התו 1
 ונחנא וניתנבו ונינב טפירמא רשא שיו ::! סכידוהה 2

 רשא שו ! קריחנו קדלכאנו ןגד קרחקנו םיבר
 שיברע ונחנא וניתבו ונימרכו וניתדש ספירמא

 ףסכ וניול סכירמא רשא שיו | בערב ןגד החקנו 4
 ףשבפכ קדתעו = + ונימרכו נעתדש ךלמה .תרדמל | |

 טכישבכ ונחנא הנהו ונינב זכהינבכ ונרשב וניחא

 ףניתנבמ .שיו סכידבעל :וניתנב תראו ונינב זרא

 ! סכירחאל ונימרכו וניתדשו ונדי לאל ןיאו תושבכנ

 זראו שתקעז תרא יתעמש רשאכ דאמ יל רחיו 6

 ₪ 6 'ע 10 א ₪.

 175 --לא 172,190. | המחה 47, 80, 82, 240 1.
 גג -- ה 092,160 170172, 20

 14. םםוקמב -- םכוקמב םכיקחר 17. רפשה 806 2.

 המש \ 47,281. ונילא /180.  וניהלא -- וניהלא לא 54
 1%. םבישוע 48, 253 -- םכ , 101 -- םכישיע 117. | םםיצח

 228 -- םביצחו 48,118 -- צ 06 כ 192. | םםיקזחמ 141--

 יקיז טק.18. 128 --[ קזותס 1 4 תביחמרב -- ם 4

 תלעמ 202.

 םפיקוחר 2

 שיא א 201.

 דעו 48, 188, 210, 224; קזגתס 141. | םכיבככה +7

.3 ,245 ,170 ,99 :91 ,45 
 16. םבגו 224. - אוהה 48,140158. - ורענ 1. ונלי 7.

 ויהו -- ויהו ויהי 4 -- היהו 47, 117, 118, 147, 271,288, ב00 ; 6

 99,144.  רמשמל 48,037 145: 147, 158, 166, 224 -- ,4
 הכאלמל 17,330, 47, 80, 7, 147, 207, 224, 245 ; קזותוס 4.

 א 147: 186, 201,247 : םשתס 74 רמשמה == 17. יחאו --ו

 ו ונחנאו 14 םביטשופ 48, 117, 5 ןנדגב 2

 ' 260 4. םשימב 72.

 ג. הלדג 2,141,207.
 2. םכירמוא 47. 117, 221, 271, 270, 4 ו 6%0-

 םכארמא ףפ -- םכירמא תי 4 וניתונבו 3: 4, 48, 80, 93,

 117,118,150,163,168,170,176,180, 24%, 253, 271, 28 ; קנס
 ו: --'. 284.  .=ביפרו 1

 2:3. ונחנא - - (16) - - םכיבר ,

 2. םכירמוא 166. | וניתדש -ת 0 147 -- וניתודש 92 12
 99,117: 158,176: 249: 253 קתמס 1 ונמרכו 47, 4

 וניתבו \ 17, 166, 226 -- ןניתונבו 231. | - ונחנאו
 םביברוע 117 -- כיבזוע 93 -- םביבזע םטמ6 48. | םערב , 14.

 4. רשא עו 80. | םכירמוא 47,80. | תדמב 17. | וניתודש 1,

-0| 1 ,92:93,102,117,1%8,170,176,188 ,80 ;47 :30 

 5. רשבב 245. | וניחא --ונחנא 4.  ונירשב 2, 3, 4,17, 80, 2

6% ,139,153.159:157 ,128 ,117,110 ,102 ,94 :93 :92 

 168, 170, 172, 175,180, 188, 207, 224, 253, 2ף0, 260, 264,

 םכהינבכו 86 -- םכהינבב קצ1ומס 24% -- םכ ,4 הנהו -- המהו

 157.  אונחנא 47. | םבישבוכ 117,188,283 -- םבישבכ תושבכנ 1.

 תאו 4. וניתונב 2: 4, 47: 48, 89, 99, 118, 141, 168,170, 6

 224: 245, 28. | םבידבעל -- םכירחאל 172. | וניתונבמ 2, 4, 0
 47: 48: 99; 117,168,170, 178, 224, 246, 28: קזותס 1

 תשבכנ 271,283.  ןיאו -- ) \ 240 -- ך'או קמתתס 245. = ןנידי 1

 2: 3:4: 17: 30, 47, 48, 80, 82, 50, 03, 94,999, 100,1סו,:ו7,זזס)

,+ , ,7 159,170 ,141,155 ,128,139 

 210, 24%, 20, 2%2, 263, 2%, 260, וניתודשו 47, 48,
 92, 117,141,170) 176, 180, 188. ונמרכו 47,

 6. יתעמש -- ונעמש 6. תא , 7. תאו -- ו , 5.

 7. ילע יבל ךלמיו ,180. . תא ,93- | םכירוחה 17,48.  םכינגסה
 -- םכונגפה שבינהבה 14%. | םבהל -- םכהילא 80,147. | םכיאשנ
 -- א .173,176, 180, 689'א'תי;ג תטת6ס 48 -- םכיאשונ 192, 3

 -- םכישאנ 150 -- אושונ 117 -- םבישונ 239. | ןתאו -- םכתאו 7.

 םכהלע 242. | .הליהק 48, 80, 4,153,240. | הלדג ::
,264 ,260 ,253 ,224 ,178 ,166 

 (0 ג. א 5 פאו

 ל דימעאו + ונילע ובושת רשא ;תרומקמה 38
 דימעאו סשפייההחצב המוחל ירחאמ םוקמל תויתחתמ

 שכהיחמר שכהיתברח שפע תרוחפשמל שעה זרא

 8 םכירחה 'לא רמאו וםכוקאו זצראו | םכהיתתשקו
 שכהינפט וארית לא םכעה רתי לאו םסינגסה לאו
 שככיחא לע ומחלהו ורכז ארונהו לודגה ינדא תא
 9 רשאכ יהיו ! טנכיתבו פככישנ סכיתנבו םככינב
 זרא שיהלאה רפיו ונל עדונ יכ וניביוא ועמש
 : ותכאלמ לא שיא המוחה לא ונלכ בושנו שכתצע
 נס קרכאלמב םכישע ירענ יצח אוהה סויה ןמ יהיו
 זרותשקהו םפינגטה שכיחמרהו כיקיזחמ שכיצחו
 ז1 סכינובה : הדוה' תיב לכ ירחא םכירשהו שינירשהו
 השע ודי תחאב סכישמע לבסב שכיאשנהו המוחב
 ז2 שיא זכינובהו :חלשה תקזחט תחאו הכאלמב

 רפושב עקותהו זכינובו וינתמ לע םכירופא וברח
 13 רתי לאו זכינגפה לאו טפכירחה לא רמאו :ילצא

 םכידרפנ ונחנאו קדבחרו הברה קדכאלמה שעה
 14 רשא [כוקמב : ויחאמ שיא םכיקוחר המוחה לע
 ונילא וצבקת קדמש רפושה "לוק תקרא ועמשת

 שב

280 ,252 ,245 ,175,176 ,150,176 ,110 ,117 ,162 ,99 ,94 ,80 ,4% 
 -- םכה 144. םכהיחמרו 80,147 -- ר קנמס ל 4.
 שכהיתותשקו 17, 30, 80, 03, 4, ,,,,, 7

 2%2, 2%3, 260, 264 -- םבהיתוששקו 47 -- םבהיתששקו 2.

 8. אריאו 92-- אבאו 4. םםוקאו -- םכוקמה % 180.  רמואו

 2ף2. ' םבירחה לא םגג 224. - םכירוחה 17,168.245,273

 -- ק.12. 48. | םבינגסה לאו , 178 -- םכיננסהו ףָ-- | וארית --
 *. 47:93. - םכהינפמ , 192. | תא טק. 85 119 --- תא יכ 1

 ינדא - הוהי 20, 82, זז ל, 146,168,172, 175,108, 224, 220, 1.

 ארונהו , 4. ורכז , 102 -- ורוכז 89, 93, 172, 226, 240: 282
 1076 48,150 -- קחתגס רוכז 71. םכהיחא 80, 101, 4

 םככינב , ז63. = .םככיתונבו 40, 48, 03, 117, 144, 168, 176.

 249, 252 -- ,180. ' םככיתבו -- םככיתנבו 80 -- תם

 9. רשאכ --יכ :80. | ונביא 47 -- וניביא 1, 17, 70 5

 94, 100, זז8,1:9כ 129,141, 44, 158, 172, 175, 221, 245, 2

 260, 264, 271, 283 --ונביוא 99, 178 -- וניביוא לכ 224 -- וניביא לכ
 188. | עדונ--ו .283 -- עמש 2%2. | םכיהלא 147,179. -
 בשנו 2,17, 48, 80,92, 9,117,118, 141,150, ,,8%

 207, 224, 211, 240, 24%, 2%2, 259, 271 8. 659 'ו 'תי ; קז1וס 1.

 ונלוכ 48.15. לא 1" קמומס תא 4. | המחה 17, 80, 240 1.
 שיא ; 180. | ותכאלמ לא -- ותכאלמל 224. | לא 2"-- תא 9.
 10. םכויה ןמ -- =כויהמ 7. *רענ 4. בישע -- םבירשע

 17 - םכישוע 48.  םכיצה 2.03, 245 -- םבייצחו 166. | םכיחמרה

 1,17: 30, 80, 01, 141, 224; תטתס 157 -- םכיהמרב 118

 259. | םכינינמהו 48,117, 170, 198, 259 --- םכינגמהו 17, 92 2

 94,145: 168,172, 228, 240, 246, 240: קומס 141 ; םטמ6 6,

 227 -- םבינממה 30,119, 224. | םםינירשהו תותשקהו , 4

 תרותשקהו , 180, = םכינוירשהו 17, 30, 80. 92, 93: 99 7,
,252 ,240 ,240 ,228 (226 ,224 ,166,170,180,188 ,119,150 

 260, 264,270 ; קממס זנְס, 141 -- םננורשהו 155 -- תדרונוירשהו

 80 -- תונירשהו 207 -- םכינידסהו 48. לכ -- לא 80. | חדוהי --
 רודי 35. ו ור כישור

 זז. םכנבה 2,17, 80, 82,101, 118, 166, 168, 172,178, 2

 240, 245, 252, 250, 271, 28 -- םכינבהו 48 -- םכינובהו 4.

 המהב 2.48, 80,141,224. | םכיאשונהו ףג, 170, 253 -- םכיאישנהו

 4. לבסכ 6. םבישמוע 2%3 -- םכיסמוע 80,117 -- םביסמע

;240 ,245 ,240 ,215 :207 ,201 .108 ,180 ,01118 ,50 ,47 :17 

 תזגתוס 158 ; 0766 82,128 -- םכיקמע 172 -- יש טק. 13 4.

 השוע זזק -- ישע 80,224,240;) קזותס 141,1%5. | תכאלמב 2.

 [רחאו -- ודי תחאבו 147 -- ודי תחאו 80, 180 -- תוגז8. 400. ודי

 17. תקיוחמ 17. חלשב 147,152 ; קתותס 1

 12. םכינבהו 17, 30, 48, 80, 02, 101,118, 168, 172,224,

 2%2 --- םםינבו שיא -- שיא המחב 166 -- השא

 תכירופא , 147 -- םכ ,118. | לעו 48. = םבינובו , 2, 163.-- םכינבו

 17:47, 80,118, 155, 168, 224, 245, 283 -- םכינב 240. | עקתהו

 47,48.118, 245,284.  רפשב 166.  ילצא , 82---ןלצא 7.

 13. רמואו 2,117 -- הרמאו 186-- רמאיו 1.  םםירוחה 2

 117,259: !סח6 128. | םכינגסה לאו -- טכינגסהו 6. םמעה

 147. | הבחרו -- וברה הבחרו 80.  םכידרפנ ,144. = לע -- לעמ
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 זכעה שעיו זרוהי תרא וללהיו .ןמא ללהקה לכ
 תויהל יתוא הוצ רשא זכוימ שג : הזה רבדכ 4

 תרנש דעו זכירשע זרנשמ קרדוהי ץראב םכחפ

 זשכיתש םינש ךלמה אתסשחתראל שיתשו שישלש

 תוחפהו .: יתלכא אל החפה סכחל יחאו ינא הרשע 5

 וחקיו שעה לע ודיבכה ינפל רשא םינושארה
 קכג סכיעברא שכילקש ףסכ רחא ןייו שכחלב שכהמ

 ינפמ ןכ יתישע אל ינאו שכעה לע וטלש םכהירענ
 תראזה המוחה תרכאלמב םשגו + שיהלא תארי 6

 לע זכש ץכיצובק ירענ לכו ונינק אל הדשו יתקזחה
 זכישמחו האמ םכינגפהו םכידוהיהו : קדכאלמה 7

 לע וניתביבס רשא זכיוגה ןמ ונילא שיאבהו שיא

 דחא רוש דחא שכויל השענ היח רשאו :ינחלש 8
 םכימי תרשע ןיבו יל ושענ סכירפצו תוררב שש ןאצ
 יתשקב אל החפה שכחל הז עו הברהל ןיי לכב

 יל ,תררכז 3 קרזה .םבעהו לע קררבעה +הדבכשפי 9
 : הזה שעה לע יתישע רשא לכ הבוטל יהלא

 6 628 א 25 ה עא.

 7 תא הביראו ילע יבל ךלמיו : ;רלאה םירבדה
 שיא אשמ םשכהל זררמאו זכינגפה זראו םשירחה
 : הלודג הלהק שכהילע ןתאו סכיאשנ שכתא ויחאב
 8 זכידוהיה וניחא תרא ונינק ונחנא שכל ;דרמאו

 תא ורכמת םשתא וםכגו ונב ידכ שיוגל שירכמנה

 :! רבד ואצמ לו ושירחיו ונל ורכמנו שכיחא

 9 תצולה סכישע שכתא רשא רבדה בוט אל רמאיו
 : וניביוא סכיוגה תרפרחמ וכלת וניהלא זראריב
 10 הבזענ ןגדו ףסכ שהב םכישנ ירענו יחא ינא םכגו
 1ז שויהכ שהל אנ ובישה : קרזה אשמה תא אנ

 ףסכה תאמו טכהיתבו שכהיתיז שכהימרכ שכהיתדש

 ! שכהב שכישנ שכתא רשֶא רהציהו שוריתה ןגדהו

 ז2 רשאכ קרשענ ןכ שקבנ אל שכהמו בישנ ורמאיו

 = = = תושעל טכעיבשאו שכינהכה תא ארקאו רמוא התא

 14 רעני הככ הרמאו יתרענ ינצח שכג : הזה רבדכ

 רבדה תא םכיקי אל רשא שיאה לכ תא םכיהלאה
 ורמאיו קרו רוענ היהי הככו ועיגימו ותיבמ הזה

 ץ ב תם ] ₪ ₪ 60 2 ₪

 ינפל רשא , 7. רשא -- וגז. 400. ויה 4

 דחא 1, 48, 80, 224: קנומס 4 םכיעברא

 82 -- ם ,14. םכנו 2 ןכ = כ ווב

 16. םכגו - ו 5 המחה 6. תראוה -- הוה 1.

 יתקזחתה 11,180, 271 4, 4. ונינק -- יתינק 80, 147, 240 :
 תטתס6 44 וירענ 6. םכיצבק 2 5%

 253, 260, 264 -- בק [טק.18₪ לע -- לא 80. | הכאלמה
 =- המוחה 80, 4

 17. שיא --י , 170. | ונתביבס 48, 102, 224 -- וניתוביבס 2, 3,

 4: 17: 89: 92: 93: 99: 155*: 64. לע -- לע רשא 4.

 ינחלוש 48, 170 -- ונחלש קוגמס 224. = ינחלש לע ,
 18. ירשאו 150.  םכויל -- םכהל 1. | שש -- אשש

 תרורורב 17. 899, 93: 99 101, 117, 118, 153, 1606 8%

 224, 240, 245 : ננס 1 -- תודרב 39 7 158,172 : קזוםוס

 128,130,201 ; !ס6 139 -- תרורב 80, 110, 175, 4. ושענ

 --וג118 יל ,92.  ןיבו--ןמו 118 --'.170--1,224--
 %ןיבו 128. < םבימיה 03 47- לכב -- לבנ 6, 147. .ןלק מ.

 הברהל -- ל ; 4. = םבעו 58 150 -- לכבו 145 -- דעו 1. | החפה
 -- ה קס ל 130. | יתשקב --יתלכא 17, 172 -- 'תלאש 186--

 יתשקכ 118 --יתשקל קמתס 24%. | יכ,118. - הדבכ-- הדבע
 1סז. | הדובעה 40, 80,ף3, 102, 117,150 -- אא הדבעה 4

 זבעה לע , 148--םבעל 264. | הוה ,71-
 10. יל גם ד ת76. 3. כוהלא קני || לבפה םפמ)

 27ן. | םבעה לע -- םבעל 18 תוגז8. 253, 4.
 םכעה ,\ 59 -- רבדה 7

2 270 

 ןייבו 5.

 תרישע
 לע -- תא 4

 ו

 ז. רשאב ץקזגמתס עמשנ -- 2 \ 4 -- 1 טק. 48 4
 טלבנסל -- 1 היבוטלו 80, 118, 145, 147, 180, 224,

 250 : קמותוס 40, 80,141: םטת6 10,170, 201, 207 -- היבמלו

 כשבלו -- 1 \ 80 -- ל , תטתס 157. | יברעה -- יבראה 0.
 וניביוא 2, 99, 117, 166, 168, 251, 253, 259 -- ונביא 80 -- ונביוא

 48. - יתינב -- ונינב 4. תרא ,101,147,192.  המחה +.

 אלו -- .  48. | . םבב =- םבהב 172,. | .ץרפ , 207₪ | ה
 139,226. | רעה .4. | איהה , 93 -- אוהה 71 207.

 אל , 80 -- אלו 48. | םבירעשל 240 -- םכ ,% /
 2. חלשיו -- עמשיו קמנתס 4,201.  רמאל ,147- = ךל
 העדונו < 7. ורחי -- . 176 -- וידחי 47, 224, 260 4.

 םבירפכב ,, 48 -- םביריפכב 1. 2: 3: 4, 30, 31, 47: 49: 67:

 99, 100,102, זוק,ז1ס,זנֶכ, 141, 144,150,153, 7 2

.251 :252 :251 5 ,207,224 ,188,102 ,180 ,178 ,176 :175 

 260, 264, 270,271, 283, 3001, 655 ---םביריפככ 300. | תעקבב --

 תעבגב 93:173. | ונא 28.  המהו,157.  םביבשוח 02

 --ובשח 2. | תרושעל -- תח . 118 -- ו \ 283 -- . 48. לע 4
 3. םכהילא 80, 80, זז, 15%, 180, 245% ; קתנמס 24: תטתס 2

 128 -- םכהלא 188 -- ילע טק. 13. 141. | םכיכאלמ -- מ קעותנס

 ל 128 -- אלמ 14. הלודג 1.2. 3: 17, 30,917 49. 2

 82; 89,92, 93, 99, 100, זז ,,,,,, 9 1

8% ,, /168 ,166 ,163 ,157 :155 ,150 ,144 

4 271 ,270 ,252,450 ,252 ,245 ;242 ,239 :215 ,211 ,207 ,192 

 258 1, 00 1. | השוע 47, 80, 1007. אלו -ו .\ 60-

 תמל קצותוס 24% -- המלו סב. | האפרא 240 -- אפרא 4
 םככלא 9.

 8. הרמואו פְס. | ונינק 1026 ונונק 158. | תא \ 245.  םכירכמנה
 -- םכ 119. םביוגל =- כ 117 --- יורה ונב קזונמס

 ונינב 3. תכהיחא 220, קעומס 24% -- םכידוהיה 4 ורכמנו

 --- ורכמנו אשמב תינק רשא ף3 -- ונרכמנו זֶד- | ונל -- ונל תרא
 זן ושרחיו 15%, 160 -- ר . 7- רבד -- רבד םכהל 7.

 9. רמאיו -- '.17: 49 9 ה

 26% 659 "תי ג קוגמס 82,170,172 ; [!ס6 128 -- ורמאיו 180 ג

 קווחס 130 -- רמואו 4 אל -- םבהל 117.  םבישוע 5, 172

 - 1. אלה 1 4, 17: 47: 48, 80; 93: 94: 99: 101, 117,

2 ,240 ,230 ,231 ,224 ,180 ,176 2,, ,128,141 

 253; 259,283.  תאריב --י ,48 -- תראיב 157. | וניהלא
 תבכיהלא 158. | תפרחב 1 -- תפרחמו ד. | וניביא 4, 17, 11: 79
2 .158,172,178 ,155 ,118.119.139:141,144 ,93:94 ,92 ,82 

 224, 240, 245, 260, 264, 271, 283 - ונביוא 48, 117, 128,
 253 -- וניביואכ 4.

 10. יחאו 47, 89: 92.93, 166,180. םכיאשונ גזל -- םבישונ 7

 -- םכיאשנ 17, 48, 80, 93, 147, 150 4. =בהב 18. מב

 240. ןגדו -- בהזו 17, 47. 170 תוגזפ. 175, 108, 207, 225, 0

 וגז. 245 : קצ1גס 4 הבזענו 7.

 11. ובישוה 92. | אנ פג 8. | םבהל , 89. .  םבויהכ -- םכויהב
 חוה 2 םכהיתודש 17: 30, 47: 80, 92, 93, 117, 144: 159

 176, 224: 249, 253 : קזווחס 141. | םכהימרכו 17, 10, 48, 180 5

 ה 157. םבהיתו 176 --- םכהתיזו . 207 =- םכהיתיזו 22 17, 47 0
4 271 4 ,240 ,228 ,180 ,180 ,168 139.15 :94 :92 :80 

 289, ךסס, 601 ; קנותמס 141 -- םכהיתזו 147. | תאמו -- ו

 ןגדה 147 --ןגדה בהזה 48. | שריתה 166, 2%3, 283 -- שוריתהו
,226 ,225 ,224 ,161,172 ,119,145 ,99,118 :03 :59:92 47 20 

 259,270: ןומס 1,1ֶדב: סד6 110,158: םטתס ז41 -- שריתהו

 1, 4,101,117,170.180,188,24%. - םבישונ 117, 158 -- םכישאנ

 160 -- םכיאשנ 5. םכהב --ה .158--ה טק. 8.

 ז2. [0איו 7- בישנ -- םכישנ +: םכהמ) =- ו ,.

 השענ -- השעי 0. התא -- םםתא 80 -- 7: רמא ז,ז7,

,172 ,166,170 ,163 ,108 52 +94 :93 .48 ,47 

 207, 231: 245: 253: 2600 1: תרא -- לא 4
 םכעבשאו

 יתורענ 93 -- יתרעאנ 128. | תא , 2. 13. םכגו 199 1

 אל" ס2כ הוה רסס תיבול
 ועיגמו 176 -- ועגימו 80. | הככו , 147 -- 1 , 157.173.224. | קירו
 2,117,159. 4 ורמאיו -- ונעיו 2458, 261 -- מאיו 118 --

 < 0616 4 להקה -- םכעה 145,172 -- (טק.186 17%. | וללחיו =
 160. ושעו וזה

 ''נו> כג 170 " הוצ --= הוה הוצ 225 =- דקפ 22006 תא ד

,166 ,119 ,9 ,94 ,03 ,82,92 ,50 ,67 :48 :47 :31 :17 

 169,170, 172, 175נ 180, 224, 245, 260, 270, 283.8  כחפ קז!תוס

 החפ 239. | הדוהי ץראב -- ץראב הדוהי לע 147. = הדוהי -- חוהי
 הדוהי ::7. | תרנשב 89,180.  דעו--ו, 245. תרנש ,.

 םכיתשו -- םכינשו 117,158 ; קתחומס 201. | אתסשחתראל -- ר ,
 48 -- אתששחתראל 99, 118, 15%: 172: 245, 1 ךלמה 1%

 ץכיתשו 4. 5 נאו 11190. | =בחל 02. יתלבא 7
 1%. תווהפהו גסז. | םכינשארה 1. 3, 4,17, 30, 31, 47.

 80, 82, 80, 92, ף4, 100, 101, 102, 110, 130, 144, 150, 157, 2

(250 ,254 ,22 :240 ,245 :224 ,102,210 ,180 ,176 ,175 ,168,172 
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 לא דעונ רמאיו רוצע אוהו לאבטיהמ ןב ?רילד
 זרותלד הרגסנו לכיהה ךות לא שיהלאה זריב
 ?ךגרהל' םםיאבי ידלילו/ירגרהק ושיאב '!כ '"לכיהה

 אבי רשא ינומכ ימו חרבי ינומכ שיאה קדרמאו 11
 אל הנהו קרריכאו : אובא אל יחו ללכיהה ללא 2

 טלבנסו היבוטו ילע רבד האובנה יכ וחלש שיהלא
 קרשעאו תור'א ןעמל אוה רוכש ןעמל | ! ורכש ג

 : ינופרחי ןעמל ער שכשל שכהל היהו יתאטחו ןכ
 קכגו הלא וישעמכ טלבנפלו היבוטל יהלא הרכז 4

 סכיארימ ויה רשא םיאיבנה רתילו האיבנה הידעונל

 לולאל השמחו םכירשעב המוחה זכלשתו :יתוא 1

 ככ ועמש רשאכ יהיו !:  םוי םינשו םישמחל 6

 ולפיו וניתביבס רשא ושכיוגה לכ ואריו וניביוא

 קדתשענ וניהלא תראמ יכ ועדיו שהינעב דאמ

 ירח םכיברמ כהה זכימיב כג : תאזה הכאלמה דל
 היבוטל רשאו היבוט לע תוכלוה שהיתרגא הדוהי

 העובש ילעב הדוהיב סכיבר יכ ! שהילא תואב 0

 חקל ונב ןנחוהיו חרא ןב הינכשל אוה ןתח יכ ול

 ויה ויתבוט םכג : קדיכרב ןב שלשמ זרב זרא ג

 חלש תורגא ול זכיאיצומ ויה ירבדו ינפל שירמא

 : ינאריל היבוט

 0 א ע 5 א

 1 יברעה ששגלו היבוטו טלבנפל עמשנ רשאכ יהיו

 רתונ אלו קדמוחה זרא יתינב יכ וניביא רתילו
 יתדמעה אל תותלד איהה תעה דע כג ץרפ הב
 הכל רמאל ילא םשכשגו טלבנס חלשיו :םכירעשב
 שכיבשח המהו ונוא תעקבב םכירפכב ודחי הדעונו
 3 ספיכאלמ סכהילע קדחלשאו |: קדער יל זרושעל
 תדרל לכוא אלו השע ינא הלדג הכאלמ רמאל
 יתדריו הדפרא רשאכ קרכאלמה תרבשת קדמל

 4 סכימעפ עברא הזה רבדכ ילא וחלשיו : םככילא

 .טלבנפ ילא חלשיו + זרזה רבדכ כתוא בישאו
 החותפ תרגאו ורענ תא תישימח םכעפ הזה רבדכ

 6 התא רמא ומשגו עמשנ כיוגב הב בותכ ! ודיב

 קדנוב קדתא ןכ לע דורמל שכיבשח םכידוהיהו
 : הלאה כירבדכ .ךלמל פהל הוה התאו המוהה

 7 רמאל זכלשוריב ךילע ארקל תדמעה זכיאיבנ םכגו
 הלאה שירבדכ ךלמל עמשי התעו הדוהיב ךלמ

 8 רמאל וילא החלשאו : ודחי הצעונו הכל התעו
 יכ רמוא קדתא רשא הלאה וםכירבדכ ;דיהנ אל
 9 ונתוא סכיארימ שלכ יכ : שאדוב התא ךבלמ
 קרשעת תלו קדכאלמה ןמ היד! ופרי רמאל
 10 ןב היעמש תיב יתאב ינאו :ידי תא קזח התעו
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 224 - םבהיתורנא 2, 30 47, 48, 80, 89, 92, 4% 5

,250 ,253 ,2%2 ;249 5 .175,178 ,170 ,166 ,164 ,157 

 204, 271, 279, 284, 286, 650 ; קתותס 94--', 1. | תוכלה
 47:93: 94: 141,175, 176, 188, 24%. | היבוט לע -- היבוטל 27
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 18. הניבשל < 4 -- הינבשל 150 -- ה , זס.

 היבוטל -- ל , .

 ןב 1" 0 48-

 תב 147. | ןנחויו 8, 147, 239 -- ןתנוהיו 8ָס, 0, 24% ; 6 11
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 19. םכגא 128. | וןיתבט 86,ז1, 141, 224, 231 -- ויתובוט 1,

,17% ,173 ,156 ,153 93.99,117,118.150 :47.59 :4:17 :2 
 249: 253, 260, 264; קצות זָגֶ -- ויתובט 166, 86 12%

 259. ויה - - םכירמא , 173. | םכירמוא 4. 47, 48, 99, 6%

 178, 192, 253, 260,264.  וינפל 82, זק, 180 -- אינפל %

 -- ינפל ול 175. | וירבדו 224, קז!תוס 1:8 ; (ס06 82. | םכיאיצמ

 40, 80, 119 -- םכיאצומ 47, 82, 147,168. | תררנא 207, 224 --

 זרורגיא 48 -- ת (טק.13 2. היבוטל קתותוס 118, (סזזש
 יניאריל 7.

 ?ט

 4. וחלשיו טוטסשטז חולשיו 21.  ילא , 17. | עברא , 235; 250--
 תביעברא 47 -- העברא 168,188,224 | םטמס 172, 180 -- אעברא
 32. | םבתא 4, 17, 47: 48, 80, )2: 03, 94, 9, 117, 1159, 02

--- 283 ,264 ,260 ,250 ,2% ,211,230 ,224 ,102 :17% ,150,172 
 גו. 38. .רבד 190.0 .ירבדכ 2", 80.

 =. חלשיו : הזה רבדכ םכתא בישאו םבימעפ עברא ילא וחלשיו זז.
 ילא 7. םבעפ !ס0ע6 םכיעפ זז. | תרישמה 92 2

 1ופ,155.166, 170: 179, 240: 246,253, 250. | תרררגאו

 החתפ

 6. בותכו 7. הב רמוא 80, 82, 117, 166, 176 2

 221, 253, 260, 264; 1076 1. התא 1%-- התאו 172, 1 5
 1076 14ַז. | םכיבשוה 253 -- םביבושח 117, 224- כ קווס ר
 17 -- ה (0ק.:485 168. | דרמל 2,47, ,,1,1,6%

 170, 172, 176, 178,180, 231, 283 -- דורימל 14% -- דר 1

 48 -- דודמל קוס ףַּג- | התא 2"-- התאו 48. | המוחה הנוב
 התאו \ 48. | הנב 47: 923: 94: 99: 141, 172, 224, 231, 4, 1

 המחה ף92 6 תא גת םגז8ַ. 03 -- המוחה תא 17, 200
 170,188, 2%0 -- המוח תא 224. | התאו --ה ,17. הוה קוס

 הוה ז7 --הוהת 249.  םכהל ,163. | ךלמל -- ךלמת סנס 2
 -- ךלמכ 147. |  םבםירברב %

 7. םביאיבנה 17.  התדמעה 144 -- יתדמעה 4.

 207. | םבילשוהיב 259. | עמשי -- 0.
 150. | הבל -- ךל 17,117 -- כ טק. 6 0

 145,172, 22%, 590 -- 4 טק. 4 וידחי 117, 260 4

 5. =בירבדב == כ 147.5 ::חתא ז" 2,157: רמקא 7

144,155,150,179 ,118,141 ,99 :94 :93 :50:92 :47 
 175,188, 207, 240, 245,250. | שםכאדב 118,14ו,147,173, 1

 -- א . 239 -- םבארוב 149,166 ; קוס 48 -- םבארב 4

 9. שבלוכ 192. | םכיארימ -- מ , 80 -- םכוארימ 48.  ונתא 7
 80, 89, 93: 94,99.118,163,176, 207, 224, 240, 253, 259 ; קנזס

 128. | םבבידי 17. | ןמ , 48.  הבאלמ 48. | התעו -- התאו 6
 253. 260, 271 0, 288, 00 . תא ,170. ירי -- ודי 7.

 10. ריב , 17. = ןב 1%-- תיב 245. | לאבטהמ 76

 226, 240 -- היבוט 22%. = אוהו מנ 240. | אדעונ 141. לא ג",

 145. | לא םביהלאה תיב 95 2. | לכיהה תותלד הרגסנו , 5.

 לכיהה 2"--',157. | ךגרהל 15-- ךיגרהל 30, 47. | םכיאב הלילו
 רגרהל . 100

 זז. הרמואו 2,192 -- הרמאו לילו 207. שיאה 5 130 --ה

 101 -- תגזק. 400. רשא ינומכ 1*-- ו. 48. 93: 99;

 16 1 207 --ימו ינומכ :78 -- , 101. = ינומכ ימו חרבי | 5.

 חרבי = רחבי 207 -- חרבי רשא 17. | ימו ,:ס00. | ינומכ 2"-

 וב 49: 93 101, 166, 188, 102, 207, 4 רשפאו 47 = אוב. 2

14 ,279 .271 ,260 ,251 ,7 ,172,176 ,170 ,166 ,13 ,102 ,80 

 284,286, 355,356 : קזגוס 04: [(076 67. | יחו לכיהה -- שדקמה

 17. אלו 168. אבא +,
,240 ,211 ,224 ,188 

 אורקל 2
 התעו 1 - עמשי

 הצעונו -- הדעונו



1. . 

 זכישמח תואמ שש חרא ינב |: שינשו סכיעבש 0
 טכיפלא באויו עושי ינבל באומ תחפ ינב : םינשו זנ

 ףלא םכליע ינב ! רשע קדנמש תרואמ קרנמשו 2

 קדנמש קצוותז ינב |: קדעבראו םכישמה כיתאמ 3
 תואמ עבש יכז ינב + השמחו שכיעברא זרואמ 14
 : הנמשו שכיעברא תואמ שש יונב ינב : טיששו 5

 דגזע ינב ! הנמשו שכירשע תואמ שש יבב ינב

 סכקינהא ינב + שינשו שירשע תואמ שלש םכיפלא 8
 סכיפלא יוגב ינב ! קדעבשו זכישש זרואמ שש זס

 שכישמח תואמ שש ןידע ינב |: קדעבשו םםישש 20

 ! קרנמשו שכיעשת היקזחל רטא ינב ! הרשמחו 1

 יצב ינב + הנמשו םשירשע תואמ שלש ששח ינב 3

 האמ ףרח ינב : העבראו םכירשע תרואמ שלש 4

 ישנא : השמחו סכיעשת ןועבג ינב ! רשע םשינש
 ישנא |! הנמשו םכינמש קדאמ הפטנו םסכחל תיב 7
 תומזע תיב ישנא |: הנמשו טשפירשע האמ תותנע 8

 קרריפכ םכירעי זרירק ישנא | ! שכינשו םכיעברא 20
 ישנא : קרשלשו םכיעברא תרואמ עבש תוראבו 0

 61 א 51 פאו

 1 זרותלדה דימעאו קדמוחה קדתנבנ רשאכ יהיו
 2 קרוצאו + םפיולהו טכיררשמהו םכירעושה ודקפיו
 שכלשורי לע הריבה רש היננה תאו יחא יננח תא
 ! שכיברמ םכיהלאה תא אריו תמא שיאכ אוה יכ
 4 זכה דע םכלשורי ירעש וחתפי >3ל שכהל רמאיו
 וזחאו רותלדה ופיגי שידמע שכחה דעו שמשה

 ורמשמב שיא זסכלשורי יבשי ץרורמשמ דימעהו
 4 ץרלדגו כידי ץרבחר ריעהו |: ותיב דגנ שיאו
 | יהלא ןתיו :םכיונב זכיתב ןיאו הכותב טעמ םעהו
 תאו סכינגפה תאו םכירחה תא הצבקאו יבל לא
 שילועה שחיה רפס פצצמאו שחיתהל שעה
 6 הנידמה ינב הלא :וב בותכ אצמאו הנושארב
 ךלמ רצנדכובנ הלגה רשא הלוגה יבשמ םכילעה
 : וריעל שיא קרדוהילו טכלשוריל ובושיו רבב

 7 קרימער ?רירזע הימחנ עושי לבברז וכע שפיאבה
 ;דנעב שכוחנ יוגב ררפסמ ןשלב יכדרמ ינמחנ
 8 שיפלא שערפ ינב :"רארשי שע ישנא רפסמ
 ף תואמ שלש היטפש ינב ! םינשו םיעבשו האמ

60 

 צ 2 תם ן 2. ₪ 07

 172 -- הנומש 117, \

 ז2. םבלע 48,166.  םכיתאמו 117, 119, 224, . םבישמח ,

 80, 147 -- םבישמחו

 13. הנומש 20 47, 67, 80,117, 166, 178, 102, 24%, 26) 204.

 םכיעבראו 5: 4 םכיעברא 88 יונב 60. 15 , 4.

 14. יכז --יאכז 166 -- יבז 6. םכיששו -- השמחו 4.

 15. ינב , 17 -- ינבו 8%. נב --* . 48 -- בב 0

 םביעברא --- םכ , 117 -- םכירשע 1,180. 248 -- ר 0ק.14 7

 הנומשו 2,166,231, 245 : קזומס 94,141 -- הנ טק. 4
 16. 0 , 0 יבב -- יביב 166 -- יכב %6)

 160. שש --שלש 101.  םכירשע --ר (טק.146. 128 -- םכירשעו
 224. - הנומשו 47, 80,117,128,158, 166, 188 ; קזנמס 4 114

 17. דגזוע -- רגוע 117 --זגזע 80. | םביפלא , 259. שלש --שש

 139, 172, 249: 253, 264---שלשו 4 -- םבישלש 48. | םםירשעו
 18. םכקינודא 80, 117, 118, 166, 224, 240 ; קז!תוס 14. שש

 -- שאש 130. םבישש ,1ו7--טק.146 139,141.  העבשו 6
 םבעבשו 14

 19. 60. ,7- םבישש -- םכיששו 224 -- םביעבש 4

 העבשו -- הששו 4 620 תות. 1 65 20 < 4.

 20. ןידע --י , 128. | שש -- שש העבשו 71.

 העבראו תטפס 176 -- העבשו 71.

 21. רטא -- דטא 4 -- רסא [טק.זג 48. - היקזחיל 2
 22%, 240: קתמס 4,128 -- היקזיחל 188 -- היקחל 155 -- 6

 והיקזחל 4. הנומשו 47, 80, 117, 166, 245 ; קנונבס 14

 22. םכושח זק,10,80 118,170, 224. שלש 20:76.  הנמשו

 -- העבראו 118,172,192, 207 -- הנומשו 6

 2255 22, 23. ינב : הנמשו , 7.

 23. 07. 102, 7 יצב 016 יניב 180 -- יצבר 4 -- יציב
 14 םבירשע , 157 -- םםירשעו 4 העבראו -- םכיעבראו

 ( םכי טק. 185 ) 48 -- ינמשו 118 -- הנמשו 253 -- טק. 5

 24. ףירח 1, 2, 30: 31, 47: 49; 67, 82, 92, 93. 94,99.100, זס,
6% ",55,157 ,150 ,128,141 ,118,110 ,102,117 

2% 4 207,210 ,201 ,102 ,180,188 :175,170,178 ,170,172 

4 250 ,24 ,21 ,262 ,242 ,240 ,219 ,245 ,211 ,228 ,227 ,220 

 264, 270, 271, 287, 288, 28, 001, 6ס1, 659 --ףילח גל
 םכירח 80, 147. | םםבינשו 2 7

 158,170,180, 188, 224,226, 227, 245 ג קנגתס 1.

 2%. םביעשת -- םכיעברא 4. השמחו -- םבישמחו 7.

 26. הפוטנו 17, 40, 48, 80, 93: 6

,2 ,251 ,24 ,211 ,224 ,210 ,207 0 ,172 ,170 ,168 

 250, 2600, 264, 271 ; (סזו6 128 ---אפוטנו 4,80. | שםבינוטשו 6

 -- םכינמשו 147, 224 -- םבינומש 30, 48, 117 -- םכינמש שו

 הנומשו 80, 117,158, 245, 400 -- העבשו 201 וגז,

 27. 198,.00. | תותנע \ 3: --ו , זז7. | םבירשע ---םבירשעו

 93: 245 -- םכינמש 150 הנומשו 117, 158,192, 2:

 28. ריב \ 2, 207. | םכיעברא -- םביעברא האמ 24

 29. הריפכו 172. | רראבו 281 -- תודאבו 4 םכיעברא ,

 47 -- םבירשע 157,245. | השלשו -- הנמשו 4, 207 -- םבינשו .
 40. 0תוחו. 20 60 31 ₪ זז

 21. שמכמ 17, 4, 117,118,172 ; קתוגס 14 םכירשע

18% 2600 ,227,259 ,128,147,198 ,102,118 ,94 :93 :30 

 השמחו ---

 ז. התנבנ ,1%7. | המוחה , 180 -- מוחה 118,144 -- ו 60.
 תותלד 180 -- דחה 0ק.ז4- םכירעשה 4, 17, 47, 49,

2 ,172 ,108 ,166 .157 ,155 ,141,150 ,110 ,118 2 ,82 

0% ,264 ,260 ,253 ,240 ,231,245 ,224 ,207 ,188 ,176,180 
 270 200. םכיררשמה 168 -- שכ , 101 -- םכיררושמהו 2

 80:94 117,176,178,188, 25. םביולה 157 -- םביולל 5.
 2. תאו יחא יננח תא , 7- רש -- ר טק. 7. הריבה
 -- הדותה 172. | אוה יכ 166. | אוה , 170. | שיאכ קזותוס שיאב

 246. | םכיהלא 3207. | םביברמ 6.
 3. רמאיו --* \ 17, 80, 89, 99: 139, 166, 226, 211, 250, 71 3:
 קס 73 016 82 -- רמואו 117, 235, 220 -- '] טק.
 145 ףָב.  םבהל תטתס םבהילא 172.  ירעש תא 4ד. | דע --םבע
 ןּוק.  םבח .118-- בו 22 188. | םכידמוע 4
 ופיני -- ופיני 88. | תתלדה 48. | וזוחאו 128,166 --וזיחאיו 47 --
 הווחאו 93 -- זוחאו 147 -- חאו דמעהו 2, 49, 40 022 %
 7 ןו9,141,158,166) 170, 172,173, 176, 224, 226, 5

 658 -- דימעאו 5- יבשוי 48, ףְס, 117, 170, 188 -- ,%

 ורמשמב 227 -- ב 7-
 4. הלודגו 1, 2: 2: 7 21% 90 890 2 94 7 6 5

2 ,260 ,20 ,253 ,245 ,219 ,224 ,180 ,176 5 

 270, 271 3 קעותס 1. םיכייונב 2, 48, 117: 172 4

 5 לא - תא 2 10266 4. םכירוחה 30 5

 158,166,188. תאו שבינגפה ,, 89. "| טכינגפהו 248: ראו 2"

 -- לכו 99. | שחיתהלו 1 --י' ; 173 -- סח"תהל 153. | רפס תרא
 147. = אצמאו - - - רפס ,141. | שחיה -- ש קומט םכ 9 --ש
 םתתס ם 158 -- ש !טק. ג םבילעה 2. 3: 4, 17 1. ל

,7 ,172 ,166 ,118,128,119,155 2 :94 :93 ,92 ,82 ,80 
 224, 211: 239: 245: 9: 200, 204, 4. הנשארב 2, 4,117, 29

166 ,157 ,15% |150 ,128 :91:94 :52 ,80 ,48 ,47 

-0 :245 ,224 
 6. םםילועה 48, 158, 166, 168, 170 -- םכוילעה 7. חלגה \
 170 רצאנדכובנ 2 -- רצאנ רכובנ 477, 48, 80, 188, 201, 250 --

 קותוס צאנ דכבנ 118 -- רצנ דכובנ ףנ, 117 +(

 178,192: 224:245,264. לבב , 4--לבכל לבב 22% -- לפב 6.
 ובשיו 1, 4, 17: 30; 48: 2,7,",,,,

 224, 251, 264. 271, 0 7. | םפילשוהיל 250: הדוח"

 7. לבבורז 4% 80, 101,,82, 0, ,,, 2

 207,252, 259.  םכע עושי 80. | הירזע -- הירש 235 -- אירזע -

 הימער -- הימעו 117 -- הימחר 259, תטתס 157 -- ע טק. 0

 102. ןשלב 98 17% --ןושלב 157. | תרפסמ ץעוגמס רפפמ
 ספוחנ -- שכוחנ םכוחר 166 -- םכוחר 80,172, 236 : תטח6 47 --

 םכוחב 147. אנעב 448, 2%1, 262, 270, 288,663 ; קזנתס 1

 .-- תנעּב 93. - ישנא -- ישאר 72 םכע 27-- תיב -

 8. שוערפ 30 47: 80, 82, 02, 03, 117, 166, 180, 207, 231, 2

 259 -- ש טק. םביפלא , 226. | םביעבש 67,

 93 2 119,145, 147,172, 175, 207 -- םביעבש א 4

 ף. ינב ל 99. םכיעבשו 4 םכינשו \ 259-

 10, םבישימח 2%9 - םכישמחו 0. /
 ןג. באיו 173. הנומשו 3, 477 ,,,,%

 176, 188, 2455 2 קתעוס 1- הנמש , 17 -- הנומשו השמחו

 80 -- הנומשו 147 -- הנמשו 4 92, 141, 145, 150; 224, 249 ; תטת6



00.1 

 ינב אעיפ ינב פריק ינב : תרועבט ינב אפשח 7
 ינב = : ימלש ינב ובגח ינב פצנבל ינב |! ןודפ

 ינב ןיצר ינב היאר ינב : רחג ינב לדג ינב ןנח 0
 יפב ינב + חספ ינב אזע ינב םכזג ינב 1 אדוקנ ::י
 ינב קובקב ינב : םיסשופנ ינב םינועמ ינב 3
 ינב אדיחמ ינב תילצב ינב ! רוחרח ינב אפוקח 4
 ינב : חמת ינב ארפיפ ינב סוקרב ינב : אשרח ::
 יטוס ינב קרמלש ידבע ינב ! אפיטח ינב חיצנ 7
 ינב ןוקרד ינב אלעי ינב 4! אדירפ ינב תרפס ינב 8

 זכייבצה תרכפ ינב ליטח ינב היטפש ינב : לדג 9

 שלש המלש ידבע ינבו םכיניתנה לכ !ןומא ינב 60

 לתמ םכילועה הלאו |! םינשו שיעשת תואמ 1

 דיגהל ולכי אלו רמאו ןודא בורכ אשרח לת חלמ

 הילד ינב ! פה לארשימ כא םכערזו כתבא תיב 2

 ! םכינשו סכיעברא תואמ שש אדוקנ ינב היבוט ינב

 רשא ילזרב ינב ץוקה ינב חיבח ינב םכינהכה ןמו 3

 1 .64 א 5 א א 1

 ףז ישנא + דחאו םכירשע תואמ שש עבגו קדמרה
 42 לא זריב ישנא | : םכינשו כירשעו האמ סמכמ
 33 רחא ובנ ישנא : קרשלשו םכירשע קדאמ יעהו

 34 םכיתאמ ףלא רחא כליע ינב | : םכינשו םכישמח
 % !זםםירשעו תואמ שלש פכרח ינב :העבראו סכישמח
 5 נב ! הדשמחו טכיעברא תרואמ שלש וחרי ינב

 ינב + דחאו סכירשעו תואמ עבש ונאו דידח דל

 : םכישלשו תרואמ עשת כיפלא תרשלש קדאנס

 39 זפיעבש תואמ עשת עושי תיבל היערי ינב םינהכה
 +5 ינב =: םכינשו םכישמח ףלא רמא ינב : השלשו
 42 זכרח ינב !העבשו סכיעברא םכיתאמ ףלא רוחשפ

 43 ללאימדקל עושי ינב שיולה : רשע העבש ףלא
 44 ינב שכיררשמה : העבראו םכיעבש הודוהל ינבל
 4% סכלש ינב שכירעשה : הנמשו שפיעברא האמ ףסא
 יבש ינב אטיטח ינב בוקע ינב ןמלט ינב רטא ינב
 46 ינב אחצ ינב םכיניתנה : הנמשו םכישלש קראמ

 ה ₪ 0 זי

,7 ,201 ,198 ,192 8% ,166,168,170,172,175,176,1789 

,0 ,264 ,260 ;250 4 ,252,253 ,240 ,215 ,211 ,226,228 ,225 

 271, 279, 287, 1'288., 280, 0. הבגה 17, 80, 94, סו,

5 :198 %,,,, ,155 ,150 ,14% ,144 ,118 

 270 ; קנמס 158 -- הבגה 188,241 -- א טק. 14 ימלש

 1766 רמלש 48 -- יאמלש 224 -- לש נק. = 4.

 49. לריג 5. ינב 37-- אא ינב 4.

 59. ה"אר 48,166. - ןוצר 245. - ארוקנ 80 -- אודקנ 4 ---

 הדוקנ 170, 0.

 51. אזע 4,117 --הזע 47,150,155,170, 246, 1'200.  יספ 1

 52. יסב -- ם .118 -- רםב 166--יצב 7. םינעממ 2.

 םביקשפנ 4, 224 -- ₪ \ 150 -- םכהיסשיפנ 228 -- םםיטשיפנ 6

 92, 9, 1189. 9 2250 220 227, 238 , 2% 659 'ק | קזומס 1

 201 ; םטמס 48 --] [!טק,140 82 -- קעותס םכיסשופב 1

 53. ינב "4170.  קבקב 48. .ינב 2" 18 4. הפוקה 6.

 224. רחרה 7. /

 54 1-רולצב 4 4880, 50, 157. 163,166, 172,180,224, 1

 242, 245 ; קונומס 141 ; תטתס 128--י [טק.זג8 82. | אריחמ ₪

,245,250 ;240 .227 6 ,5 .82,317 

 264: קונתס 17 ; 10706 158 ; טוס 178 -- הריחמ 92, ץ1060פ

 89 -- הדיחמ 207 -- אדיחב 4 תשרח 4 :

 55: סקרב 48, 168 -- םםוקרב ,, 7

 158,160, 180,601 ; טו060ת 29. ארסיס -- ארתיס 253, 0

 =-- אהסיפ 24 חמת -- המת 3 -- ח טק.
 56. אפוטסח

 57. 'טס 3, 17, 47, 80, 82, 89, ,,,,,8%

 224, 240, 245,259 --יטוש קונוס 158. | תרפוק 2, 4, 17. 0) 47.

22% 6 66 .117,118,139 :94 :67 :49 ,48 

 260, 264, 271, 283 -- םטת6 תרפוסה 92 -- תהפעה 186 -- תרפסה

 224- | 'נב 4"=- נבו 1. אררפ 128 -- אדורפ 231 -- אזירפ

 קזוומס 158 -- הדירפ 89, 166 --* טק. 82,141.

 4% הלעי 17: 47, 2 117:155,170,172,178,224)

 240, 245 ; קנווס 158 -- א (טק.ז40. 49,119 14. ןקרד 5

 -- וקרז 158,166. - לדג ינב 188. לדיג 24% --ידנ 4

 59. איטפש 259. - לישח -- םכיטח 166. | תררבופ ,
 117,240, 249 -- תכרפ 192 -- תדבפ קעוגס =ביבצה ,ז

 67, 150,158, 180, 224, 2%3, 200,264 ; םטמ6 1,128 -- םכיאבצה

 2 גב 4 =-ןב 7.

 60. םכיניתינה 163. | ינבו - ו ,

 ת זס םכינשו קצגגגס םכיתשו 4.

 61. םבילעה 2,17, 80) 89: 92: 93: 94, 99, זז, ,1

 144, 158,163,172,173,180,192, 227, 240, 2%9,24% -- םבילאועה

 2. אשרה לת 4.  ברכ 6 ןדא 17, 47, 80, 92, %

 168,172,180, 254, 240, 259 -= ןידא 147. | רמאו --

 ולכי -- ו . 245. = דיגהל -- שחיתהל 17. | םכתובא 2, 7
 48, 49, 52, 99,117,130,163, 170, 207, 259. | םכערזוו ,4.

 םכא -- םכמא 2גֶפ. . .לארשימ -- לארשי ערזמ 6% 5.
 62. היבוט -- ה , 118. | אדוקנ סווש ארוקנ 80 -- הדוקנ 207 -
 הדוקב גג. םכיעבראו 1, 2, 40, 47, 48, 49, 80, 59, 93, 4. 9

 100,102, 11פ,130,144,145, 147, 157,158, 160 72

 175, 178, 188,192, 198, 2256, 226, 2277, 2%3, 2%ף, 270, 271 4,

 288, 601, 602 -- םביעבראא 4 םכינשו , +.

 64. איבח 80,224. = ילזרב 1% 117 -- ילזחב 7, 18
 -- ידעלגה ילזרב 249. | ילזרב 2%-- יליזרב 5, ז58. | ידעליגנה 4.

 ידבע , 4. תואמ --

 601 ; םטמס 201 -- םבירשעא 47, 82. | םכינשו --) \ 224 -- 177א]
 42. לאתיב 2,150 158, 224, 226, 226, 227, 228, 264. | יעהו

 -- יאעהו םכירשעו 48, 147, 158, 224 ; קזומס 4.
 33. רחא -- דהא 1, 80, 80, 147, 157, 166, 168, 201, 224, 0

 66 1ם זוז. ףלא : קצותס 17,141 ; (סנז6 158 ; ט1ב0:טע 150 1

 34. רחא -- דחא 80, 89,147, 224: צותוס 17: 106

 םכיתאמו ז. םבישמחו 1. העבראו טק. רו 3.

 3%. םבירה 2: 17, 30, 50, 92; 93: 94, 117,118,110,180, 2010

 239, 259.24%. שלש -- ל 6
 46. וחירי 17, 80 ,.,., 160,168, 14

 שביעברא , 31 -- טק.זג5 82. | השמחו קת. 7.
 37. רול 17, 80, 117,170, 207.  דידח -- דירח 0 180 ;
 קזותס 80. | ונואו 2: 3, 4, 17: 47, 80, 93: 94+ 22

 175176, 180,188, 224, 226, 228, 211, 24%, 253:  קונתפ 1.

 עבש -- עשת 2. | םבירשעו -- ו . 47,99 : תטת6 170 -- םבכיעבראו

 קל, .- ךחאו . 47- 4 תואמ 36 םבישלשו 60. 38 , 7.

 38. האנס -- האנש קנותס 92.03.  תשלש -- ל , 180 -- ,4.
 39. תיבל -- ינבל 176. = םכיעבשו 17,147 --' 166 --7-

 +3. 4 40. =בישמח =--י' ,7-.

 41. ינב -- ב טק. 14 5. םכיתאמו 89. | םםיעברא ---

 םכהעברא 4. העבשו 00.1%. 82 -- םכינשו העבשו 4

 42. םבירח 80, 94, 117,118, 201,245, 252, 250, 260,264, 2

 06 139. | העבשו 17,117,145,180, 224 -- השמח 7.

 43. םביולה -- םכיולה ינב 17. | ינב --ינבל 80,201. | ינבל
 82 -- 215 17. | היודוהל 4, 17, 164, 176, 201, 228, 240, 259 --
 הידוהל 47, 89, 118, 180, 224, 245, 602 659 'ק ; 1סצז5 7

 -- הודהל 284. - העבראו 6.
 44. םכיררושמה 20, 48,89.117,150,172,178,2%1.  םכיעבראְו

 17, 48,166 ; קוומס 155. הנומשו 117, 158, 168 -- השלשו 4.
 4%. םבירעושה 1ז7,155,166 ; 076 04 -- םבירעשהו

 םכולש 1, 2, 3: 417: 30, 31: 47.80 923 4, 2
 166, 172, 180, 188, 210, 245, 253 : קזנמס 12. ינב 2"--ןב
 166. | רטא קתותס דסא 48--ר 0ק.ז88 )9. | ןומלס 12 42

 ד 47.5 67, 80, 89 92, 93 99, 100, 101,

2 ,210,224 ,207 ,102 ,180,188 ,178 ,176 ,175 ,166,172 ,155 

 235, 239: 240: 242, 24%, 251,259, 260, 264, 271 ; ןזנתס 1

 ינב בוקע , 85. | אטטח 168 -- הטיטח 207, 224 -- איט'ח 4.
 יבוש 2: 3: 4, 17: 20: 47, 80, 82, 93, 117, 118, 166,190, 2

 211,259: קוומס 128,141. האמ < אהמ 166. | םכישלשו גל,

 80,166 ; קזומס 118. הנומשו , 5% 175 : קז1זמס )4-

 46. םבינתנה 176 -- ית (טק.18. 48.  ינב ג" כ 261.  החיצ

 2 -- אחהיצ 3: 17: 30: 47, 40; 90, 82, 03, 94, ), 101, 117,

 128,139,141,150,155: 157, 166, 168, 172,1ל5,176 ,%

 188,192, 207, 224,227, 231: 245,249, 253, 2%0, 260. | אפושח

179.2 8 943 :91 7 .17 ,4 ,2 

 173, 175,180 224, 231, 240, 259 -- קוס אפושה 24% -- אפישח

 19% -- הפושח 118, 249 -- הפשח 6 תרעבט 8.

 47. ינב קזומס ןב 48. | סרק סֶנ,פ9ְ, 102,118, 170, 260 4

 -- סוריק 4, 80,175,178, 180, 211 ; קזותס 82,141 -- סורק

 172, 188, 224, 253 -- שריק 252 -- םכוריק 47, 166, 24% ; 6
 40 -- םכודיק קזגותס 17 -- םכורק 117, 259 -- םכריק 1. = אעיס

 -- אהעיפ 80,224-- העיס 47,168, 180, 270.  ןודפ ₪26 ןורפ 4

 48. הנבל 1, 2: 3: 30 47:45: 49, 67, 80, 82, 90, 92, 93:94 9
 100,101,102, זוְק,118,10,, ,,,, 7



 605 ג. 1.

 *-כארשי לכו (כיניתנהו שעה ןמו םכיררשמהו
 ! םהירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו םהירעב

 רשא בוחרה ללא דחא שיאכ שעה ככ ופסאיו 1

 תא איבהל רפסה ארזעל ורמאיו םכימה רעש ינפל

 ! ללארשי תא הוהי הוצ רשא קרשמ תרות רפס

 שיאמ להקה ינפל הרותה תא ןהכה ארזע איביו 2
 שדחל דחא שכיב עמשל ןיבמ לכו קדשא דעו

 רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב ארקיו : יעיבשה 3
 שכישנאה דגנ שפויה תיצחמ דע רואה ןמ שימה

 רפס לא שעה "לכ ינזאו םכיניבמהו םכישנהו
 רשא ץע לדגמ לע רפסה ארזע דמעיו : הרותה 4

 קרינעו עמשו קרותתמ ולצא דמעיו רבדל ושע

 הידפ ולאמשמו ונימי לע הישעמו היקלחו הירואו

 ! פלשמ הירכז הנדבשחו םכשחו היכלמו לאשימו
 לכ לעמ יכ זכעה לכ יניעל רפפה ארזע חתפיו 5
 ארזע ךרביו ! סכעה לכ ודמע וחתפכו היה שעה 6

 ןמא שעה לכ ונעיו לודגה שכיהלאה קדוהי זרא

 .00.1 2 א 5 ה ת אי

 ! שכמש לע ארקיו השא ידעלגה ילזרב תונבמ קל
 64 ולאגיו אצמנ אלו שכישחיתמה שכבתכ ושקב הלא

 6% אל רשא םסכהל אתשרתה רמאיו : קדנהכה ןמ
 םכירואל ןהכה דמע דע םכישדקה שדקמ ולכאי

 66 סכיפלא אובר עברא דחאכ להקה לכ ! םימתו
 67 כהיתהמאו םכהידבע דבלמ :םכיששו תואמ שלש
 העבשו שכישלש תואמ שלש סכיפלא תעבש הלא
 שכיעבראו םכיתאמ תרוררשמו שכיררשמ הלו
 68 הששו שישלש תואמ עבש שהיסופ ! קרשמחו
 69 טכילמג |: קרשמחו םשכיעברא םכיתאמ שכהידרפ

 זרשש זכירמח קדשמחו כישלש זרואמ עברא
 70 תובאה ישאר תצקמו : םירשעו תואמ עבש םיפלא
 םינמכרד בהז רצואל ןתנ אתשרתה הכאלמל ונתנ

 שמחו םישלש שכינהכ תונתכ םישמח תוקרזמ ףלא
 71 הכאלמה רצואל ונתנ תובאה ישארמו | : תואמ
 זכיפלא םכינמ ףסכו תרובר יתש םכינמכרד בהז
 72 םינמכרד בהז שכעה תיראש ונתנ רשאו :םכיתאמו

 םכינהכ זרונתכו םכיפלא םכינמ ףסכו צובר יתש
 73 סכירעושהו םשכיולהו םינהכה ובשיו : העבשו םישש

 7 ב 58 28 10 א 4

 239, 240 -- זרובאר 168 -- תאבר 80 -- אובר 2, 89, 175, 2
 242 ; םטמס 167. | םכינמ -- םכינומ 4 -- םכונאמ 4.

 71:72. םםיפלא -- (10 ) - - םביתאמו ,117,118,192 -- 58 4
 72. בהז \ 39, 89 -- בהז הזה 48,157 -- הזה 14% --ז קס ד

 93. | םכינומכרד 4, 17, 31, 47, 49,150, 168,170,176. 6%
,4 ,284 ,270 ,271 ,264 ,260 ,2%0 ,253 ,252 ,245 ,224 ,210 

 תנתכו 1, 17, 31, 48: 49, 93, 102, 130, 141, 176, 225, 1 2%

 252, 277, 1001, 659 -- תונתכו תיראש ונתנ רשאו םכיתאמו ז 7.

 תכינהב --- האמ םכינהמכ | 2%--- בינה | םבישש -- םביעבש

 166, 198 -- העבשו 210 -- ש 2% [טק.זג8 48. | םכיעבשו 4.

 73. םםיולה 17,176. | םםירעושהו , 180 -- םבירעשהו 8
77 ,,,,,ָ, 102 ,03 ,82 ,48 ,47 

1 270 ,264 ,260 ,2%0 .253 ;245 ,240 ,231 ,224 

 םכיררושמהו 2, 94, 117, 175, 178, 253 -- םכ , 101. | םכיררשמהו.

 םבירעשהו ₪ 80 -- םכירעושהו םכיררשמהו 14ְק.- = םכיניתנה זּפ
 -- םכינתנהו 92 -- םכינ 114. = לכו --ינבו ג80. שדחה --שרחב
 150,24%.  ינבו<-ינב לכו 147-לכו 188.  םבהירעב - -- - עגיו ,ז7-

 1. בוחרה -- ו .ז75- | רעש . 242.  רמאו 4,931.  רפופה ז7

-- 259 4 ,230 ,211 ,207 ,178 ,170 ,157 ,144 ,117 ,82 ,48 ,40 

 ןהכח 4,92,118,249.  איבהל --א 118. תא "147.  תרותה
 170. רשא 2%-- תא 117. | הוהי , 180. לארשי -- השמ זס, 1

 2. אבי 82,176,180,24%.  הרזע 289.  ןהכה 180. שיאמל
 17. לכו --ו 157. | עומשל 30,48,117,207,242,2%0.  דחא

 0. שדחל -- שגחל 7. יעיבשה -- יעשתה 14
 3. וארקיו 660 2. | ינפל רשא בוחרה ,17. בחרה 2, 180,207,
 245, 259. | רואה קחמס רואמה 80. | דעו 8 75

 224, 227, 245, 259 : ןקזנותס 141 ; תטמס 108. | תיצחמ --יצח 6
 -- תרוצחמ קמס 3,48. | םכישנה 48. | לא -- תא 4

 4. רפוסה 2, 17, 48, 82,117, 170, 271 4 ; !0ז06 230 -- קז!תוס

 רדסה 24% --ןהכה 17% -- 650 2.  ץעה 245-- קזותס ץעל 1.

/% 

 יושעה 4. | ולצא ,180. | היתתמ -- תמ היתתמו 166. | היינעז
 < 48 -- היננעו קותס 118 -- הננעו 286. | הישעמו , 147. | לע 2"
 פ8 150 -- לא 245. | ונימי -- אונומא 49. | ולאמשו 48.  הידפ.

 48. | לאשימו -- ו \ 253, 260, 264, 271, 281, 8 -'

 םכשוחו 48 -- םכושחו 2, 17, 30, 80, 02,117,11ף,158, 166, 170, -

 180, 224, 211, 230: 245, 249 ; קזנזתס 141 ; 06 1, 82 -- בושחו

 17%. - םכלשמו זק, 145,166 4 5.
 5. רפופה 48, 147, 166, 259 -- רפסה תא ז,180. | היה ,6

 -- הזה תטתס 7. וחתפכ 148 -- וחתפבו 80, 150, 153

 6ף0 2 ; [סעו6 1ף0 -- כ , 207 -- חתפבו 4

 6. תרא ; 4. | םכיהלא 207. | לדגה 28. | ונעו--ןע
 60סנ תוגזק. - ןמא 2%, 17ס -- ןמאו ז17,147,168, 24). | לעומב

 4, 40, 28 -- לעאמב זָגס -- לע ומכ 80. = ודקיו -- וחקיו 9.
 והתשיו 172, 175, 176, 251, 4 הוהיל (טק.ז8= -

 7. עשיו 80,117.  ינבו , 48,157. | היברש גל -- אהיברשו 7

 -- היב (טק.145 99.  ןמי 1339, 253, 260, 264 -- [5'ו 4
 בוקעו 80, 166, 201, 224. | יתבשא 47 -- יתבשו תטתס 7.

 הידה 283 -- הידוהו 40. | הישעמו 17. | הטילקכ 11, 1199 4%

 השא ,102 -- השאל 47, 168, 207, 224,240. | המש ,94-
 64. םבישחייתמה 48 -- םכישחיתימה 207, 20116 )2 -- םביקחיתמה
 2%3.  אצמנ -- ואצמנ ואצמ 46 -- ואצמנ 4. 47, 93: 94,139. 19
210 ,207 ,201 ,188 ,169 ,160,162 ,158 ,150 ,147 ,145 ,44 1 

 2265, 29 2 260, 264, 271, 288, 602 ; םטתס ,76

 ופ8 -- אאצמנ 119,110,128.  ולאונו 170, 2%. | הנוהכה 4
93: 94, 145: 158, 175, 178, 224, 227, 252, 1- 

 6%. םכהל --םכ ,118. | רשא ;17,80 -- םבכא 93.  דומע 7
 -- דמעי 9. ןהכ 17: 49. 82; 93, 141, 176, 180, 207 ; םטש6

 161,198. םכיראל 1,118,1ג0,16,172, 176, 178, 207, 240--

 םכ ,17. | םבימותלו 4, 240 -- םכימתלו 89, 102, 150, 249: קזומוס
 110: 06 4; םטת6 170 -- םכימותו 2, 320 5 7 48, 80 7

 128,157, 158, 245 ' קזנתבס

 66. אובר עברא , 118. | עברא קנווס םביעברא 158 -- עבראב
 10 -- קזומס ןיעברא 4- אוביר 48 -- איבר 066 117. =

 67. םבהיתוהמאו 17, 48, 117, 118, 2: םםיפלא תעבש חלא

 -- ףלא 207. | שלשו 24%. | םכישלשו 17,192 -- םבישלשא 2
 םכהלו -- הלא 158.  םכיררושמ 40,48,117 | קזומס 04 ---
 םכוררשמ קנס 2. | תרוררשמו , 118 -- ור ; 80 -- תררשמו 6

 141, 200 -- תוררושמו 1, 94, 117, 172, 179 -- תררושמו 4.

 שכיתאמ , 144,168. | םביעבראו השמחו < 117. = םביעברא
 47:92:92: 99, 147,180 : קזנגס 82 -- ל , 4.

 68. (00תו. \ 2, 3: 17: 30: 31: 47, 48: 49: 67, 82, 9. 9
 ןסו, 102,117,118,110, 128, 5 , ,,,7

0 ,224 ,210 ,201 ,188 ,180 ,178 ,176 .158 

-- 602 ,590 ,100 ,2006 ,205 ,288 ,277 ,250 ,254 ;2%2 ;24% ,211 

 םסמ קטמ. 4,94. | םבישלש - - םבהיסופ , 145. | םבישלשו
 הששו -- העבשו 12, 270 -- הנמשו 224 תו םביעבראו 1, 49

 192, 198, 220, 227, 240, 270, 2881, 65. 16. ססח 7.
 ]מ 608. 200 תס4[טת -- פופדב םכגו םכיקייודמ י"ב םכירפפ תצקמב

 בותכ יתאצמ םשבירכזנה םשכירפפמ דחאבו הז קופפ אצמנ אל ילופנ

 ז-ררופמה יפלו 'וגו עבש םכהיסופ קתעהב יתאצמ הוה ןושל ונוילנב
 : א'כ עשוהיב הזל המוד ףוליח ןייעו ---- כ"ע תועט אוהש הארנ

 60. השמחו - - - םכילמג , 80. | םכהילמב = 018. תטמס

 זםישלש -- + . 89. םכירמחו ג7, קצומס 141 -- םפירומח זז,

 168 -- םםהירמח עבש =- עבשו 71. םכירשעו זק.

 ב

 70. תרבאה . ונתנ = ונתנ רשא 71. אתשרתהו 12

 סזנתס 141 -- אששרתה 251 -- התשרתה 89. רצאל
 םבינומכרד 4,-17: 31, 47, 117, 110, 150, 15%, 167, 169, 7%

 178,188, 245,25%3..224, 250,283. | םבישלש - - - תוקרטכ 515 7.

 תקרזמ 28 -- ת 118. | תונתכ ,\ 102 -- ו ,\ 80, 245 : קזנתסס 5

 םכינהוכ 283. = שמחו --ו , 4 -- השמחו 17. | תואמ , 7.
 לז: תבאה ,85, 4 .רצאל 245... :םהז 2ס1-= . םםינומכרד 2
6 ,157 ,119,155 ,117,130 ,102 ,100 ,91 ,92 ,82 ,49 :47 ,21 

,240 ,245 ,235 ,231 ,224 :207 ,192 ,178 :170,172,176 ,168 

 2%2, 2%3, 250,260, 204, 270, 271, 281. | יתש -- םביתש 170 --

 ינש ף3. - תובר , 128 -- ) \ 231 -- תואוביר 48 -- תואובר 6

 172 -- תואבר 20, 100, 1: 1 224, 24%, 249, 2% -- תאובר



)0 3 

 ןעימשי רשאו =! יעיבשה שדחב גחב תרוכסב 5
 ואצ רמאל םכלשוריבו שכהירע "לכב לוק וריבעיו
 סדה ילעו ןמש ץע ילעו זריז ילע ואיבהו רהה
 !: בותככ תככ תשעל תבע ץע ילעו שכירמת ילעו

 יכע שיא זרוכס םשכהל ושעיו ואיביו שכעה ואציו 6
 בוחרבו שכיהלאה תיב תורצחבו שכהיתרצחבו וגג

 'ככ ושעיו !  סשכירפא רעש .בוחרבו שכימה רעש 7

 זרוכסב ובשיו תרוכס יבשה ןמ כיבשה "לחקה
 דע לארשי ינב ןכ ןונ ןב עושי ימימ ושע אל יכ

 ארקיו ! דאמ קרלודג החמש יהתו אוהה שנויה 8

 ןושארה םכויה ןמ זכויב שכוי שפיהלאה תרות רפסב

 זכויבו םפימי תעבש גח ושעיו ןורחאה םכויה דע

 : טפשמכ תרצע יגימשה

₪ 

 ינב ופפאנ קדזה שדחל זדעבראו שכירשע םכויבו
 ולדביו :  םכהילע המדאו זכיקשבו שכוצב לארשי 2

 לע ודותיו ודמעיו רכנ ינב לרכמ ללארשי ערז
 ! סכהיתבא תונועו שהיתאטח 3

 פויה תיעיבר שכהיהלא הוהי תרות רפסב וארקיו

 א כצתא

 שכדמע לע ןמוקיו

)0 4. 1. 

 שכיפא ?דוהיל ווחתשיו ודקיו שכהידי לעמב ןמא
 7 יתבש בוקע . ןימי קדיברשו ינבו עושיו | ! קדצרא
 היאלפ ןנח דבזוי קדירזע אטילק זרישעמ ?;רידוה

 לע םכעהו זררותל שכעה זרא םכיניבמ כיולהו

 8 שרפמ סכיהלאה תרותב רפסב וארקיו ! םכדמע

 9 אוה הימחנ רמאיו : ארקמב וניביו ללכש שכושו
 םכיניבמה םשכיולהו רפסה ןהכה ארזעו אתשרתה

 קדוהיל קצוה שדק םכויה שעה לכל שכעה תרא
 לכ םשיכוב יכ וכבת לאו ולבאתת ללא םככיהלא
 זס שכהל רמאיו : הרותה ירבד תא שעמשב םעה

 תונמ וחלשו שכיקתממ ותשו שינמשמ ולכא וכל
 ובצעת לאו ונינדאל זכויה שודק יכ ול ןוכנ ןיאל
 11 זכישחמ םכיולהו + םככזעמ איה קדוהי תודח יכ

 : ובצעת לאו שדק וםכויה יכ וסה רמאל סכעה לכל

 12 זרונמ חלשלו תרותשלו לכאל שעה *רכ וכליו

 רשא זםכירבדב וניבה יכ קרלודג החמש רושעלו

 14 תובאה ישאר ופסאנ ינשה םכויבו : םשכהל ועידוה
 רפסה תורזע לרא כיולהו םכינהכה םעה "רכל
 14 הרותב בותכ ואצמיו : הרותה ירבד לא ליכשהלו
 לארשי ינב ובשי רשא השמ דיב הוהי הוצ רשא

 שת [ יי 1, 5 6 יז א

 ' ג 48. תובע 1, 2 3: 4, 17: 10, 47: 48, 80, 80, 02, 94, 99, 2
8% ,1729 168,170 ,166 ,755 :150 ,30,144 ,117,118 

0 ,2%9 .250 ,240 ,24% ,240 ,235 ,228 ,224 ,210 ,207 ,188 

 264,270, 271,281: קוס 8 14ז ; 6 21+. תושעל

7% .1177 .99 ,94 ,92 ,89 ,67 :48 :47 :30 :2 
,4 271 ,270 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,246 :226,215 ,22% ,224 ,180 

 355:356 : עמוס 82,130,141. - תובופ 117 -- תכוכ 6

 -- תוכס 2, 17, 47, 80. 60, 92; 4 ,6

2 :355 .264 ,259 ,230.245 ,224,22%,226,228,215 ,180 

 קצונמס 82, 128,129, 141 -- הכוס 4

 16. ואביו 235 -- איב גס1. | ושעיו ,1ז7. | תכנס 101,281--

 תוכוס 4, 4 םכהיתורצחבו 4, 47, 48, 92, 117, 15%, 166

 188, 192, 253, 259 -- םככתורצהבו קגגעגס ף- | תרצחבו 4, 4%

 141, 231, 210, 270, 283, 284 -- ,. םכיהלא 117 -- וניהלא

 172. בוחרבו ו" -- בוחרב 128,172 -- בםחרפו 48, ג, 250 --

 ריעה בוחרבו קזנמגפ רעש בוחרבו םכימה , 1. םכימה

 בוחרבו ,166. | בוחרבו 2"-- בחרבו 92, 93, 224, 9.
 7. להקה לכ --הלוגה ינב 650 2. | ןמ םביבשה , 0.

 נוק --יבשהמ 240,200 ---יבש[ 1.

 48. | בשיו 1:7 -- ושעיו

 תובוסב 48,117 -- תכוסב 4.

 ימיב 17. | עשוהי 48,300. = ןונ ןב , 48. | ןכ -- ןמ 47 -- קמ

 ןב 245 -- ; 050 2. | אוהה םבויה דע , 660 2. | אוהה -- הוה 7

 93, 101, 118,159, 7 225, 227,240, 251: (סז6

 49. - הלודג - ה; 9? ָ--72,31) 235, 239, 0
 264,271, דאמ 06 תא

 יבשה ןמ ,
 תכס 23 --- תוכופ

 תכסב 178,293 -- ת ,

 אל יכ -- אלו 48. | ימימ --
118 -- 

 18. וארקיו זסז -- ארקתו 4. | םביהלא 207. = םבויב ,%.
 דעו ז, 2:17: 48, 80,931, 166, 170, 188, 224, 228 -- דךעא

 תכוה 27-- ה \זל,זג8. ןרחאה 264,284. נח | 224. | תרצע

 ינימשה ₪ 80. | ינמשה 259 -- (טק.8*= טפשמב 6.

 ז. םבויבו --רצע תרצע םבויבו 117. | הזה +
 ינב -- לכ 180. | םכוצב -- צ טק.13₪ -
 תכהילע -- םםשאר לע 147 -- םכשאר 4.

 2. ערז -- ינב 250. | לכמו 80. | ינב -- ן| ב 4.
 -- ודימעיו 249. | ודתיו 4 -- ודוותיו 4.

 לארשי ינב 7.
 םכיקשבו , 7.

 דמעיו ז7

 םכהיתאטח -- הי
 תונעו

 188 -- זרנועו 180, 192, 210, 270, 283 -- תונועבו 158 --- תנועוא

 49.  םבהיתובא 2, 4, +,
 3. ומקיו 1: 3, 40, 80, 04. 99, 118, 141, ,;,270

 -- ודמעיו ומקיו 80 -- ודמעיו 147. = םכהיהלא 1%, 80 --י 1.
 תעבר ף3 -- תיעבר 3, 4% 1 ;0,157, 207, 2

 271, 288 1%, 4סס 1 -- תיעיבד 48. | תיעיברו םכויה , 17 -- םכויה

 םכויה תיעיברו 158. = תיעברו 3, 3, 100, 130,1%0,157,207, 2%,

 252,271, 400 1-- תעיברו 168. | םכידותמ -- םכידותמ =שכיוחתשמ

 253 -- םםידותמ םכויה 180. | שכהיהלא 2"-- םםכיהלא 6
 4. עושיו 4. לאימדקו 24%, [סזזשט 4. הינכש 1: 4, 6

 160, 172, 224, 24%, 258 ; קזותוס 158 ; ץו06זוז 80, 2 זק.

 < 80, 147, 224 --' . 4 -- םכהיתואטה 4 -- ה טק.

 176, 224, 251, 259 -- אטולק 1-=- א 0ק.465 - | אירע 2
 דבוי 283 -- רכזוי 0. היאלפ -- א \ 93, 117, 118,145, 25) -
 +. 30, 48, 80, 147 -- א'אלפ 176. | םכיניבמ -- םביאיבמ 80 -

 םכ 101. | לע -- לע אל
 8. תררות ף1,188 --ו ,168. | םביהלא ף3,207. | שרופמ
2 ,158,166 ,157 ,155 ,117,150 ,101 ,4( ,80 ,67 ,48 ,40 ,17 

 180, 207, 224, 23%, 240, 252, 271 4 ; (סזז6 119. | םםשו

 6592. -ונבוו זז -- וניכיו 80, 210 ; טנ660ג0ע 0.
 9. אוה 166,"1.  אתשרתה 260. רפוסהו 117 -- רפופה 7
 פן, 90 286. | םביניבמ סו --- םכיניבמהו 92 -- םםינבמהו 8

 כ -בטובבה 155: םכעה לבל ,זנק,372.  ,לכלוקתממס לבו 8.
 םכעה 2" 0. שודק 4. 47. 48. 49, 80, 80, 99, 117.

 170 172, 180, 224, 220, 228, 231, 245,250: קתס 1

 אוה 2%, 80, 02, 172, 1. םככיהלא , לא -- ודפסת לא

 ו כיכב 1 2. 1: 572 47: 302 09011
 158,166, 170,172,173: 175, 224: 235: 240, 245, 250, 282%: קזותוס

 141. | םכעה 3"-- םכוה 128. | םכעמשב 67, 92, 163: 225, %

 245 : קנס 4 ירבד , 2- הרותהא 1.
 כ הל 201. ולכא 260.  תנמ

 207. | ןכנ 283. ול [ק.ת35 47. - שדק 46: 150, 168, 1
 270, 283 -- ש*דק 1- וננדאל 170, 24% -- ונינודאל 5

 235, 271 8 -- וננודאל 92,168 קוס 1 --נ ,118. לאו --ו \
 172, 1804. יב 4 תרודח 40766 תורח + איה 4

 207, 224, 240 -- אודו 4. םבכוועמ 48, 1סנש6 1.

 11. םבישחמ -- ופה 240. | לכל -- תא 180. | רמאל ,7-
 ופה -- ופה 1%0. | שודק 1, 2: 3, 17: 47, 80.92, 03: 94: 99: 79

,225 ,224 ,207 ,102 ,180 ,178 ,119,158,166,168,170,172 

 252,250: (ס6 49,171. לאו -- לאו םכויה 48 -- ו , 4.

 22 ובכל 2, 7.67. 92.91, ל, 0, 157, 176,297.

 .תתשלו 180. | תושעלו תונמ וחלשלו , 168. | חולשלו ל, 8
 -- 180. | תונמ . 259. | תושעלו -- ת 1 הלדנ 1
 26, 271,283. " יכ 207. / ןניכה 99 -- =בעה ןניבה 7.

 םבירבדכ 0. ועידה 4
 13. ינשה , 170 -- נישה 46,80,ז1ְל. | ישאר -- ירש 4.

 תובאה , 102 -- ו 80. לכל --לכ 102. | םבעה 7.
 םבינהכהו 40,158 ; 606 11 -- םבינהכל קזותס 118. = םכיולהו ,
 ז7.  רפוסה 2, 17,90,48,95.117,110,172,224. לכשהלו 4

 לא 2%--לכ תא 48 -- תא 47: 67, 89, 147, 150, 198, 172, 226, 4.

 ז 4. הרתב 80. | הוצ , 4. | דיב --תא 224.  ינב ,1%8. תכסב
 17,101, 168, 235, 239, 283 -- תוכוסב 1,192 -- תכופסב

 בחב 21 . שדחב , 157 -- שדחב יעיבשה 4.

 15. רשאו 58 0 166. | ועמשי 49,999, 100, זזק --ועימשו
 245. לוק וריבעיו -- עו 41. | ןרבעיו זסס. = < לוק -- ו ,

 םבהירע לכב -- םםהירעב 228. | לכב ,17 -- לכב וריב 71.
 םכהירע -- םכהירע םכירעה ז17 -- רע 0.185 99. | רהה -- רכה

 2%3.  ואיבהו -- ואיבו 145. | ילעו 1%-- הלעו 170, קנוזתס 1
 --'.ו7.  +ע ו".וז7 -- תד 48.  ילעו 2" קזותס הלעו 201 --

 פדה [06 סרה ץע 48. | ילעו 4" קוותוס הלעו 201 -

 ןיאל -- שיאל

7% 
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 םשכש ךל שעתו וכהילע ודיזה יכ זרעדי יכ וצרא
 ךותב ורבעיו סכהינפל תעקב שכיהו : הזה שויהכ 1

 ומכ תלוצמב תכלשה שהיפדר תאו השביב שכיה

 םכמוי שכתיחנה ןנע דומעבו : םיזע זכימב ןבא 2
 רשא ךרדה תא עהל ריאהל הליל שא דומעבו

 סכימשמ םהמע רבדו תדרי יניס רה לעו : הב וכלי 3

 םכיקח תמא תורותו טכירשי סכיטפשמ שכהל ןתתו
 זכהל תעדוה ךשדק תבש תאו :םכיבוט תוצמו 14

 ! ךדבע השמ דיב שכהל תיוצ הרותו םשכיקחו תווצמו
 עלסמ זםכימו שכבערל שכהל התתנ סכימשמ שחלו 5

 תשרל אובל שכהל רמאתו םשכאמצל שהל תאצוה

 ! םכהל תתל ךדי זרא זראשנ רשא .ץראה זרא

 ועמש אלו שפפרע תא ושקיו ודיזה וניתבאו שהו 6

 ךיתאלפנ ורכז אלו עמשל ונאמיו : ךיתוצמ לא גל

 שאר ונתיו סספפרע תא ושקיו שכהמע תישע רשא =

 ןונח תוחילס הולא התאו שירמב טכתדבעל בושל

 ףא : םטכתבזע אלו דפחו ברו םכיפא ךרא שכוחרו 8

 רשא ךיהלא הז ורמאיו הכסמ לגע שכהל ושע יב

 6 4 א 5 5 א

 ! שכהיהלא קדוהיל שכיוחתשמו םכידותמ זריעיברו
 4 הינבש לאימדק ינבו עושי שכיולה הלעמ לע קיו
 הוהי לא לודג לוקב וקעזיו יננכ ינב היברש ינב
 % ינב לראימדקו עושי שכיולה ורמאיו : םהיהלא
 וכרב ומוק היחתפ הינבש הידוה היברש הינבשח
 וכרביו שכלועה דע כלועה ןמ שככיהלא הוהי תא
 :6 התא ! ההלהתו הכרב לכ לע םשכמורמו ךדבכ שש
 ימש זכימשה תרא תישע קרא ךדבל זדוהי אוה
 זכימיה הילע רשא לכו ץראה שאבצ לכו שכימשה
 אבצו שלכ תא היחמ התאו םשכהב רשא לכו
 7 זכיהלאה הוהי אוה התא ! םכיוחתשמ ךל שימשה
 תמשו םידשכ רואמ ותאצוהו שרבאב תרחב רשא
 8 ךינפל ןמאנ ובבל קרא תאצמו ! םהרבא ומש

 יתחה ינענכה ץרא תא תתל תירבה ומע תורכו
 זכקתו וערזל תתל ישגרגהו יפוביהו יזרפהו ירמאה
 9 וניתבא ינע תא ארתו : התא קידצ יכ ךירבד תא
 10 ןתתו : ףוס םכי לע תעמש םכתקעז תאו םכירצמב
 שכע לכבו וידבע ללכבו קרערפב שכיתפמו זרתא

 צג ת1₪ 22 0 א

 תרא \ 248 -- 218 201 -- 77ךא) 4. רשא ,

 1:3. לעו--ו 48. | רבדו -- תרבדו 48 --רבדל 4.  םםימשמ

 -=- םכימשה ןמ 17,330, 166 06 48 -- ןמ קנמס 118. | תרתו

 2, 45, 170 -- תרות 80 -- תורתו 1,176: טז 211 -- תרותו 4

 30: 47, 94. 118, 157, 158, 180, 224, 226, 283 : קז!תוס 14ז ; 6

 82. | םביקוח 226, 235 -- םכיקחו 4,80. | תווצמו 2. | םכיבט 2

 14. תבש קתתמס תכש 245. | ךשדוק 48. | רוצמ 48,זז7--

 תוצמו 1, 4,17, 30, 47, 80, 82, 80, 02. 99, ,,7%

2% ,230,245 ,23% ,227 ,224,226 ,207 ,180 ,172,175,176 

 260, 264, 271, 27, 280, 283, 601 ; קזומס 1. םביקוח

 הרותו ,117 -- תרותו 172.  התיוצ זזְל -- תעדוה 1. ךידבע 4.

 15. התתנ -- ה \ 2: 3: 4, 30, 47, 50, ,,+% 7

9 ,252 ,249 ,245 (% ,178,226 ,158,168,176 ,144,155 ,130 

 271,284,2587, 602. | םכהל תאצוה עלסמ ,17.  עלס ןמ 7.

 התאצוה 117. | םכהל 2% 30.  םכהל 3%, 207. אבל 46%

.250 ,245 ,240 :235 ,24 ,172,180 ,168,170 ,166 ,150 ,117 

 ךידי 6. תתל , 90,141.

 16. וניתבא 176 --וניתובאו 2, 17, 48, 92, 0 9 זז %

 175,180, 188. 235, 245, 2409 250 : קזננמס 4.  םבפרע -- םבפרע

 ונתי 253 -- תוגזַפ. 464. םכתבא ףרעב 590. = ךיתוצמ לא --ךילא
 לא 2

 17. ונמאו ₪ 207, 245. | עומשל 250, 28ָג ג (ס06 102. | ורכז

 --ו 118. | ךיתואלפנ 4.17, 30, 89, 9, 7

 180, 188, 230, 245, 250, 271, 1. םבהמע , 80 -- ה ,-

 ושקיו -- ושקניו 590. | םכתודבעל 2. 4, 6

 180,224, 24%, 2ף0, 283 -- ל [טק.148: 67. | םכירמב -- םכירצמב

 259: 590 : קזותס 207, 476 : 106 הולא -- יהלא

 תוחילפה 4: 47, 80,117,147,166. | ןונח -- ןונח לא 147. | ברו

 -- וברו 157. | דפחו --ו \ 1, 2, 4, 17: 10, 48, 49, 80, 2,

 94,1סו,11ק,119,128, 141,145, 147, 155, 157, 158,160 12

 166,168,170,171,172,1דב, 175, 176,180, 102,198, 201 2022

240 ,230 ,227,235 ,226 ,22% ,224 ,220 ,21 ,215 ,210 ,207 

11% ,01 ,288 ,286 ,284 ,28 ,271 ,264 ,260 ,259 ,253 :252 

 319: 321,342: 355: 359: 659 1 תי: קונוס 204,224 -- טק."

 18. םבהל , 30. | הכסמו 14%, 249. | רמאיו 147. | הז -- הלא

 192. - ךיהלא קזותוס ךיהולא 207 -- לארשי ךיהלא 71.

 ךולעה 2, 17: 47: 48, 80, 128, 145, 150, 166, 6, 2

 259: 271 /4, ךסס ; קצנתוס 118 ; (סעצז6 2. םכירצממ -- ץראמ

 םכירצמ 4, 17, 80,147,157,160, 172, 224, 240, 253, 264, 1.

 288, 300, 342 ; קזומס 118 ; תטחס 168 -- םכירצמ 02, קצננתס 1.

 תצאנ 141 -- תוניאנ (סע 158. | תלדג 86, 99, 283 -- תולודג 7,

273 240 ,175,186,224 72,, ,89 ,48 ,47 ,20 

 259 -- תלורג 110,1ף0 -- ול קת. 14.

 19. ךמהרב 48. | םכיברה , 2. | םכתבזע -- שכ , 118,102 -

 םכתובזע 245. = ןנעה -- ה , 158,180 --ןכעה 130. | םכהילעמ =

 כ גס םכמויב -- ב \ 4,117,158 -- קזגתוס םכימיכ 245 --

 ו,ו57.  םכתוחנהל 3.17. 47, 80, 94, 117, 119 7%
 172,176, 175,188,102, 207, 224, 2%1, 2%0, 283 ; קזותס 4.

 ךרדהב -- ב ,150,158. | הלילב , 147 -- ב ;, 70
 הלילהב 1. | ךרדה תאו -- ךרדהב 147. = תאו 2"-- ו

 15 ךשא ,7.

 ינב :5-- נוב ז,4,117,119, 172,180 ; קצות 82 ; םטתס 141 --
 ןב 160,166 -- ,17%. | ינב היברש , 4, 46. | היברש -- היברש ןב
 158. | ינב 2"-- נבו יננב 30 82, 80, 0 : קצוזתס 245 :

 +0:66 118. - וקעציה 128, קתומס 158.  לודג לוקב ,1-
 לודג -- ל 118. = הוהי לא -- הּוהיל 147. = םבהיהלא -- םכהיהלא תא

 ו 0 -- םכהיהלא לא 1.
 <. ינב הינבשח ₪ 118. = ינב --ינוב 15%. = אנבשח 4.

 היברש , 226 -- היברשו 40 -- ב ;, 2. הינכש 1, 40, 89: 9
 166, 172, 227 ; קוותתס 158: (סזו6 82--נ קזנתס ב ז30--נ קוס
 245. - וכרבו 47, 48, 145, 224. | הוחל 7 6ף0 2. | םבהיהלא

 2, 240 תו. דעו 2,17, 20, 80, 80,92, 93, )9,101,117, 2
,7 180 ,178 .7 .147 :145 .19 1 

.4 ,601 ,100 ,288 ,4 271 ,270 ,250 ,249 :245 ,226 ,224 
 ךדבכ שכש וכרביו ,\ 80, 7- וכרביו --*, 117 -- ךורבו 4.
 ;כש תא 153.  ךדובכ 2, 3, 17: 47, 48, 49: 67, ,

2 ,168,170,172,176,176,1789 ,162,166 5 ,128,150 

 224, 231, 245: 253: 259, 260, 264, 270, 27ז )3 קחומס 04 2
 141 -- ודובכ 6. םכמרמו 99, 158, 170, 240, 242, 1.

 ל הב הבלמ 80. = הליהתו ,6.
 6. (00ת1- ,- התא -- ה , 691 תצא. התא 'ק 224. | הוהי
 ט8 2.  ךדבל ,1%7.  תא-- התא 1, 17, 48, 49. 80. 99 7

 118,147, 166, 170, 175מ, 180, 102, 224, 226, 227,229
 210, 240, 245: 259, 260, 264, 271 44. 355, 356, 650 2, 699'ק :
 קוותס 82,128,141,158,172--ת ןטק.?ג 94. - ימשו 17. 0
 147,158, 224,249 קוס 141. | םבימשה ימש , 80. | - - הילע
 רשא , 207. | םכמיה 48 -- םכימיהו קוומס 82. | םכהב -- םבהל

 90. - םשבלוכ 47,486, 17,192. ךל 1.
 7. התא -- ה 118. | אוה , 48--אוהי 24%. = הוהי --- ךדבל הוהי
 86 -- אא%% הוחי 1689.  תרחב ,163. םכרבאכ 284 -- םכרכאב

 99- ומש תא 2, 1.
 8. ותאצמו 224. | תרכו 82,04,150, 188,231. | תירבה זרא

 ו תא 2%, 166,170 -- ץרא קנס 4 ינענבה , 6.
 ירמאהו 30, 80, 176 ; קונפוס 118 ; םטת6 172 --ירומאה 1

 יןרפה ףפ, 166, 172 - 'זירפה 245 -- יירפהו 48, 101,170
 יסוביה 2, 4,172 -- 'םביהו 48, 82,101, 128,150,170, 210 ---יוחה
 יקוביהו 86 -- יפוביהו יוחהו 147 -- יפוביהו יחהו 4. ךרבד 2,

 קידצ 6

 9. ינוע 158. | וניתובא 1, 47: 89, ו 5
 2%2,224,24%.  םבתקעצ 2,101,180. לע , 207 -- לע%א 5.
 וס. תותוא 17, 92: 94, 172: 245: 259, 271 4 -- תתוא 5
 168,224 קווחס 4 -- תותא 30, 48.4, ,,,,+8%
 םכיתפומו 1, 17, 80 2

114 

 235, 239, 240% קזותס 82 -- 4.
 117,110,158,166,172,175:235: 240,250. לכבו 1%- ל ,.
 לכבו וידבע , ג01. = ודה ₪ 48. | םבש ,168. | םבויהכ -- ה 1.
 גג. םבהיפדור 48,284. | תלצמב 48, 086 11ֶפ -- תולוצמב 2,

224,22%,226,236,259 ,80,117,118,163,168,172 ,30 ,17 
 תולצמב 80, 92, 94,101,102,128,155, 166, 178,188, 227, 59

 251, 260 ; קנותס 82 -- תוצלמב 47 - תלצמב לוצמב 4.
 12. דומעבו 1%-- דמעבו 48. | ןנע -- שא 180. | םכתחנה

 17. 47, 48, 160, 224, 0- שבמי 48, 283 -- כימי 4.

 דומעבו 2%, זָל- שאה + הליל 4,489. ךרדה רא ,2.



0 1% 5 

 ודרמיו ורמיו + לודגה ךבוטב ונדעתיו ונימשיו 6
 ךיאיבנ זראו שכוג ירחא ךתרות תא וכלשיו ךב
 .תוצאנ ושעיו ךילא סכבישהל שכב ודיעה רשא וגרה

 תעבו זכהל ורציו םשכהירצ דיב םסכנתתו + תלודג 27
 ךימחרכו עמשת שכימשמ התאו ךילא וקעצי שכתרצ

 ! םכהירצ דימ טכועישויו םיעישומ םהל ןתת םיברה
 זכבזעתו ךינפל ער זרושעל ובושי שכהל חונכו 8

 קדתאו ךוקעזיו ובושיו שפהב ודריו םכהיביא דיב
 ! שםיתע זרובר ךימחרכ סכליצתו עמשת סשכימשמ

 ודיזה קרמהו ךתרות ילא שכבישהל שפהב דעתו 20

 רשא סב ואטח ךיטפשמבו ךיתוצמל ועמש אלו

 שכפרעו תררופ ףתכ ונתיו שכהב היחו כדא השעי
 תובר וכינש םפהילע ךשמתו : ועמש אלו ושקה ס

 זכנתתו וניזאה אלו ךיאיבנ דיב ךחורב שכב דעתו

 פכתישע אל םכיברה ךימחרבו + תצראה ימע דיב בז

 ! קדתא וםוחרו ןונח ללא יכ שתבזע אלו ;רלכ

 רמוש ארונהו רובגה לודגה לאה וניהלא קדתעו 2

 האלתה לכ תא ךינפל טעמי לא דסחהו תירבה

 .6 א 5 ₪ 5 אי

 10 ץדתאו ! זרולדג תוצאנ ושעיו שירצממ ךלעה
 דומע זרא רבדמב םכתבזע אל םיברה ךימחרב

 ךרדהב שכתחנהל םכמויב שכהילעמ רפ אל ןנעה
 ךרדה תאו שכהל ריאהל הלילב שאה דומע תאו
 20 זכליכשהל תתנ הבוטה ךחורו :  הב וכלי רשא

 ! כאמצל םהל התתנ םימו םהיפמ תענמ אל ךנמו
 21 וןרפח תל רבדמב םשתלכלכ קדנש םכיעבראו
 22 ןתתו : וקצב אל שכהילגרו ולב אל שכהיתמלש
 : ושרייו הדאפל טכקלחתו םביממעו תרובכלממ שחל

 ץרא תאו ןובשח ךלמ ץרא תאו ןוחיפ ץרא תא

 21 זכימשה יבכככ תיברה םכהינבו :!ןשבה ךלמ גוע
 אובל םשכהיתבאל תרטא רשא ץראה לא םכאיבתו

 24 ענכתו ץראה תא ושרייו שינבה ואביו : תשרל
 םכדיב טכנתתו סכינענכה ץראה יבשי תא םכהינפל
 פכהב תרושעל ץראה יממע תאו שכהיכלמ זראו
 2% הנמש המדאו תררוצב שכירע ודכליו + םכנוצרכ
 קכיבוצח תרורב בוט 'רכ םכיאלמ שכיתב ושרייו
 ועבשיו ולכאיו ברל לכאמ ץעו םיתיזו שימרכ

 שב ם רז 275 6 1 0

 עמשת 4. ךימהרבו 2, 80, 80. 99 172. 1

 245, 260 ; קונומס 82,128 ; (סעו6 1%0 -- ךימחרכו חרבו 1

 םביעישומ , 48 -- ו , 30 -- םבעשומ 1896 -- םביעשומ 128, 250 -

 םכעישומ 47, 260, 264. = םבעשויו 47 - םבועישיו 40, 80 6%
 176, 240 -- םבעישיו 283--- םבועשויו 284 -- מכעישויו 22 74,

 110: 160,172,260, 264,271. + ךימי . יל.

 28. חונבו 89.99.2%1.  ובשי ז72. ער--אער 3. | םבהיביוא

 2: 4: 48, 80, 92, 90,100, 101, זז, 155, 7% 20070 20

 םבהירצ 71. ב ב = ב ובושיו \ 2: 14% -=

 ובשיו 4, 17:92, 99.118,119: 168, 172, 224, 253, 260) 204

 התאו טו8 150 -- קצנעגס 215 4 עמשת םבימשמ , 4

 תכעמשת נד. | ךימחרב 4. 40, 80, 89. 90, 164, 6, 3

 שעותוס 245 ; 6 128,1%50,158. | תובר םביתע < 6.

 29. ךיתרות 259 -- ו , 284.  ודיוה המהו -- ודיוהו 4.

 ךיתוצמבו ךיטפשמל < 2. = ךתוצמל 92, 118 -- ךיתוצמ לא 10 3

 117,147,168,192 -- ך'.157. | ךיטפשמכו 30. - שכב -- םםהב

 204 השעי -- ה \ 118 -- םכתא השעי 4 259 -- תו.

 םםכתא 71. םכדא , 117 -- שםכדאה 47, 80, 4 198, 224, 7,

 228 : קעומס 118: 076 11; םטתס 167 -- םכתא 124 היחו

 -- ה םכהב 2%-- ה \ 147 -- 0286 םכהכ זז

 תררס 1: 3, 4: 30, 47: 80, 82, 80, 92, 04, 99, 0
 141, 210, 211,215, 240, 247, 259, 1. תכפרועו 1

 30. ךושמתו 48,153,166.259--ך 118.  םכהילע תובר םבינש ₪

 2. | דעתו -- רעתו ץו06שע 80, 89. | םכהב 4, 89,147, 172. 4

 -- .163.  ךחורב -- ב ,7- , ריב ג" 0:6 םכיב 99. | ךאיבנ

 4,170.  םכנתתו קצומס ןתתו 4. | תוצראה 1, 2, 4, 17: 30. 47,

6% ,+ ,93 ,92 ,60 ,82 ,80 ,49 

4 ,299 :253 1 ,224,245 ,102 ,170.17%,170,178,180,188 

 264, 270, 271, 284 ; קצנתס ,1 --ץראה 24

 31. ךימהרכו קזותפ 248. - לכ 4 ןונחו םכוחר < 7.

 התא |, 4

 22. התעו -- התאו 48, קס 118. | וניהלא , 30 -- ונ ,%

 לדנה 4,284.  רוביגה 259 --ו ,28.  ארנהו 283. | רמש
0 ,172,176 ,163 ,15% ,140 ,101 ,94 ,92 ,80 ,82 ,80 ,47 :30 :4 

 224, 228, 231, 235: 239, 245 ; קזותס 14. | לא -- לאו ?ס1ב
 לכ תרא ; 4. תא ,ף1,117 -- אתא 82. | הלאתה < 1.

 ונכלמל 128,166 -- ונכלמלו 48. = ונירשלו קומס 141. | ונינהבל

 1 58, 245, 264, 271, 288, 400, 601 ---וניניהכלו 86 -- ונינהוכל 28.
 ונאבנלו 8פ -- ונאיבנלו 1, 4, 17: 30, 47, 48, 49,

 101,102,119,128,139,155, 16ב,166,168, 170 7% 2:2

 --- ונאיבלו 158 --ונ,118.  וניתובאלו 8 92, ,,7

 175,176: 235:259:270, 281. | 'ממ 172. | יכלמ -- ךלמ 47,
 220. רשא ף92 -- רושא תא 4

 33. !ררישע , 7.

 34. תאו -- לאו 7 -- ו 7.
 154 ונינהכו 4, 5.

 242. | אל -- אלו
 ךיתוצמל 80,117,172. לא ;48. | ךיתדעלו :סז', 5%

 ךיחודיעלו 240 --'\92.  תדעה 40, 80,זז8ז

 224, 245 -- תודיעה 1.2: 3:94, 99,166, 176,178, 188, 224, 22
 227, 228, 240, 249, 251, 253: 254, 260, 270,271, 283 ; קזנתס

 ונכלמ 170. = ונירשו 4%
 וניתובאו 2, 4, 92, 160, 176, 80

 ךיתרות 166. | ךיתוצמ לא

 20. ךחירו 47. = תתנ --התתנ 0" 712

 288, 601, 602 ; 016 4 -- יתתנ 224 -- וז. 406. םכהל 14
 שבלבישהל = 99. | ךנמו 06 ךעבו 48.  התתנ -- ה , 2

22 160,168, 170, 178, 210, 224, 220 5 

 253: 259; 260 281, םכיאמצל 4.

 21. םביעבראו -- םכ , 101. | אל 1"-- אלו ז. ורפח קזנמס
 ּודסה 5- םכחיתומלש 80, 158, 242, 250 ; קצותס 4

 אל 2%--אלו סנס 240. ולב --ולבנ 48.  םבהילגרו---םבלענמו 7.
 22. תובאלממ 224. | םכקלחתו -- תםכתלחנה "90. | האפל --
 הנזה, ושרי 7:30 48, 80, 80, 92, 100, 1189, 6

 178,180, 224. ץרא 1" 80,1%0,207 --ץראה 48. | ןוחיס -
4 ,239 ,172 ,82,92,101,141,150 ,80 :4:47 -- 48 .* 

 ךלמ 1", 130 -- ךלמ גוע 147. | תראו 27--1.48.  ץרא %
 ג40.187. | ךלמ גוע = גע ךלמ 5.

 . 23. התיברה 17,48,117 -- התברה 20 -- םנתיברהה 14.

 יבבוככ 2, 3: 17: 30 47: 49: 89, 118, 158, 163,166, 172, 176 2
 224, 227, 228, 240, 259 ; קענתו 82, 4,141,171 --- (סע6 יבכככה

 15%. | .םביאיבתו 99. = לא -- תא 89 -- תיב לא 17. | רשא --
 רשא לא 14%. םכתרמא 17.  םבהיתובאל 80, , 9 4

 -- הי 175: 245. | אובל , 166 -- ו \ 4, 17: 30: 47.
,240,245 (150,168,170,180,224,215 ,118,141 ,117 

 תשרל -- םכהל תתל 80, םטמסס 7.

 24. ושריו םבינבה ושריו 4. תכונףה =< תפנהמב 80 7.

 ושריו 17, 20, 48, 9 117, 147, 172, 176,180, 224,236, 209

 2%1,271 4.  'בשוי 48,117,166,168,170,21ף6.  ת;םךיב--ם₪

 80. | תאו 1"--ו, 145,147,172.  םבהיכלמ -- כ ,4
 םכהב -- םכחל 7, 1% 207. םכנצרכ 92, 4.

 2%. םבירע -- םבהירע 48, קוומס 4 -- רע קוומס 188 -- םנ 1.

 ז-ררוצב -- ו \ 253: 260, 264, 271 -- תררורוצב 17, 10, 47: 80: 90
 1ז163.7.15%, 166, 230: 245, 252, 271 44, 283, 355 ; קזנתס 4

 -- תורצב 2.92,118,150,160, 168, 172,175, 188,

 602. | ושריו 17, 40, 48, 80, 82, 03,117, ָ,,,,,7%6

 180, 240, 2%1, 260 1. תרורובו 48 -- תרובו 158 -- תורבו

 145, (סתש 119 --- תורוב 17, 47, 80, 80, 166, 172, 245: 283 ; קזותתס

 4-- תרבו 40 -- ו .118,150,192,224,211,2%3. | םביבצח 74

 118,141,15%, 211 -- תטמ6 תובוצח 4. | םבימרכ -- םכ ,

 םביתזו 4, 48, 80, 92, ָסָב, 117, 144, 158, 166, 170 - בורל

 93,166, 168,180, 224, 284 ; (סתש 141. | ועבשיו -- ותשיו 7

 ונמשיו 17, 30, 48, 249 -- ונאימשיו 80 ---ונימטיו 166. | ודנעתיו ₪
 4 5 לה 211; 4.

 26. ורמיו , 48. = ודרמיו סו וררזמכיו 158. ומילשיי 06
% ,ָ ,117,119,139.155 ,82 ,60 ,48 ,47 

 224, 245, 253,260, 270 ג קעוגס 94,141. | םבוג טנסשטטץ םביג 7

 -- םכויג 48. | תאו -- םכאו 1. | ךאיבב 6.
 ריעה 93. | בב -- ךב 147. | ושעיו -- וצעיו 176. | תצאנ +

 תולודג 1:49 17, 30: 47, 48, 89, 2, 117,150, 164, 166, 1702

 215: 240,245: 2592, 2%9 -- תולדג 2.

 180, 188,102, 227,22%, 271 -- [ךלדג 260
 27. .וריציו ₪. םכתרצ קצוופס ורצ 8. וקעצי --י . 48 -

 וקע" ך0,1נ8 ; סה6 גס. | התאו 06 םכתאו 117. םבימשמ

 - םבימשה ןמ 166, 249 -- ' 2.148 160. - עמשת -- חלשת

/\% 
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 לכעו סכיבתכו ;דנמא שכיתרכ ונחנא תראז לכבו
 הימחנ שכימותחה לעו :ונינהכ וניול ונירש םותחה

 קדירזע קדירש |: קריקדצו קדילכח ןב אתשרתה
 הינבש שוטח |: היכלמ הירמא רוחשפ |: הימרי .

 ןותנג ללאינד =! קרידבע זרומרמ שרח |: ךולמ
 היעמש יגלב היזעמ : ןמימ היבא םשכלשמ : ךורב
 ינבמ יונב הינזא ןב עושיו סכיולהו : שינהכה הלא

 אטילק הידוה הינבש םשהיחאו : לאימדק דדנח
 היברש רוכז ! היבשח בוחר אכימ : ןנח היאלפ

 שערפ םשכעה ישאר :ונינב ינב הידוה |: הינבש
 הינדא : יבב דגזע ינב :ינב אותז םליע באומ תחפ

 שכשח הידוה | : רוזע קדיקזח רטא |: ןידע יוגב
 : ריזח שכלשמ שעיפגט : יבונ תותנע ףירח :ייצב
 עשוה : הינע ןנח היטלפ : עודי קודצ לאבזישמ

0 ₪ ₪ 58 ₪0 > 
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 וניאיבנלו ונינהכלו ונירשל וניכלמל ונתאצמ רשא
 זכויה דע רושא יכלמ ימימ ךמע לכלו וניתבאלו
 33 תמא יכ ונילע אבה לכ לע קידצ התאו ! הזה
 34.  ונינהכ ונירש וניכלמ תאו : ונעשרה ונחנאו תישע
 ךיתוצמ לא ובישקה אלו ךתרות ושע אל וניתבאו
 35 שכתוכלמב שהו ! שהב תדיעה רשא ךיתודעלו
 ;רבחרה ץראבו שהל זרתנ רשא ברה ךבוטבו
 ובש אלו ךודבע אל שהינפל התתנ רשא הנמשהו
 46 זכידבע ופויה ונחנא הנה : שםיערה םכהיללעממ
 תאו הירפ תא לכאל וניתבאל תתנ רשא ץראהו
 37 חרתאובתו + הילע םכידבע ונחנא קדנה ?רבוט
 וניתואטחב ונילע הדתתנ רשא םכיכלמל קדרברמ

 קררצבו טכנוצרכ ונתמהבבו םכילשמ ונתיוג ללעו
 ?.רנהנא הלדג

 ? ג 5 1[ 2. ₪ 0 10 א

 -- הידעמ 224, 271 ינלב <- ינלכ 89 -- ץ106₪2 םכעלב 16

 -- הגלב 224 \

 10. עושיו , 176 -- עושי 7 68%

 168, 172, 207, 24%, 601, 602 --י ,44, הינזא -- הינדא 71

 קמתס 48. | דדניח 4,118,172 -- דודנח 1גל. | לאימדקו 117 --
 לאימדקי 24% -- ל ,.

 11. הינכש 80, 0, 166, 245,271, 288. | אידוה 4 הטילק

 4 30, 93: 99, 117, 119, 155, 157, 166, 176, 224 -- אדטילק 71.
 האילפ ₪ 80,117, 168,178, 240 -- אילפ 92 -- היטלפ 210 --

 80, 158, 224 -- א ,\ 114, 25, 2604. ןנח - ךנח 6.

 12. הכימ 2: 3: 4: 20, 47, 48, 80, 92, 91.94. 99.
 150, 158, 224, 235, 2319, 245, 250: 0% בחר 180 -- םכוחר

 163. - היבשח -- היבשחש 4 -- ש טק. 8 8
 13. היברש ץו66ט היכרש 0 -- איברש 2:

4 ,4 271 ,246 ,166 

 15. 180,.00.  םכעה ,2%1.  שוערפ 2, 3; 4. 17, 48, 80, 2

 92: 93: 117,118, 144, 162,172, 175, 1. םכלע 48. | אותיז

 104. ב -- ה

 16. ינב --ינב לכ 180 --ינוב 117,119, 155,175: 249, 4

 2643 !סעו6 141 -- טק.18 102. | דנוע -- דנרע 117 -- דגזא

 יביב 4 -- יביכ 86 -- יניב 166 -- ינוב 172 -- 'כב 80, 076 0
 -- בב [01%6 4

 17. יוגב --' . 4 -- בב 17% -- ידגב 4.

 18. רטא --רמא 180--ש [0ק.148 48. היקזח | 80. רזע +.

 19. הידה 117. | םכושח 4. 17. 47, 80 52, ,,%8

 231: 219: 245; 251, 253, 200, 264; קזנתס 1 ופי

 -- יניב 7.
 -- \ 92, 118,158, 201 --'  180תותנע 585 80. | יבונ -- ו .20
  1, 2: 48, 49; 80, 80: 90, 129, 166, 170, 176,178, 224, 227%יבינ

 'כ ; קתנתס 4,141,147, 172 2 ץ1- 659 ,356 ,4 271 ,250 :231 ,229

 66 4גע 117 -- יכנ 40 -- יבמ 24% -- )נ טק.

 21. שעיגפמ ₪ 118, !סה6 128. - םכלושמ
 22. לאבזשמ 40, 82,118,139,166, 180, 211, 245, 253, 260, 4.

 20 וע

 24. היננח -- היננע 4 בשח 4

 25. 0. , 4. שחלה 48,118, 110. 24%, 2%3, 260

 271 4,281.  החלפ ז7,48, 92, 117,150 -- אחליפ 80 -- היחלפ
 249 --א [0ק,ז4. קבש 30, 48,

 20, 00. , 158. | הינבשח 17,430, 48, 89, 145, 50

 259: קזומס 1:41 ; תטתש 167 -- אנבשחה 80,909 2 222.

 הישעמו 166 -- והישעמ 207 -- חי ,
 27. היחאו -- החאאא 4. ןנח ,\, 5

 . ךלמ 253, 260, 264, 271, םבירח 4:17:30, 47. 489 '

 80,94,117,155, 172, 188, 224, 215, 249, 281 -- קוגתס םירח

 25. אנעב 2,118,175: 240 1.

 29. ראשו אא 4. | םכיולהו 128,166,2%3 ; קזנתס 141; םטמס
 17. םכירעשה 2, 4, 17, 48, 80, 03: 102, 118,110, 41

4 260 ,250 ,21 ,24% ,224 ,188 ,180 ,176 ,17% ,172 ,158,166 

 -- 6 םםירעושהו 139-- םבירעשהו 271,283. | םכיררשמהו 7.

 48, 144,145: 168, 224, 227, 228,211: קזותס 118,141: ₪6

 1%8 -- םכיררושמהו 89 -- םכיררושמה 2, 117, 170, 225, 226, 0

 -- םכירורשמה 178. | םכיניתנהו 2, )2, 145, 188, 201, 224 ; קזותוס

 94,118.  לדבנה --נ 6 ג 168. | תצראה 167. לא 6.

 םכהינבו 224. | םבהיתנבו -- ו , 86-- םכהיתונבו 30, 47. 485 9

 92; 93+ 117: 118, 150,157,158, 168,175, 249, 259, 283 : קזותוס
 114 לב 2%-- לכו 24 עדי 72

 30. םכקיוחמ 4. | לע , 92, = םכהיחא -- םכהידי 4

 הינכש 0

 ןידע -- ןירע 4.

 םכהרידא

 139-- תודעה 4, 17, 47, 80,913. 09

 =- התדעה

 1%. םכתכלמב 48 -- ךתוכלמב 224, 06 227 -- םכ | 4
 ברה -- לודגה 2. | תרתנ -- התתנ 40, 48,172, 170, 2245 6

 94. התתנ - - - - םבהל ,? םכהל קזנמס םכהה -
 הנמשהו -- נמשהו 118. | התתנ -- ה \ 1, 2, 3, 47: 459 2
 ףָב,117,118,110,128,139.141, 144,155, 158, 168,170 5

 16 178,192, 201, 207, 22%, 220,227, 245, 22, 251, 260, 28ָג,

 288 1, 400 '1-- , 80.  םבהינפל -- םכהינפל םכהל ז. אל -- אלו
2,, ,147,150,158,170 ,117,145 ,80 ,48 ,40 ,2,117 

 245, 24): קונתס 118,128. | ךודבע -- ובש , 9

 םבהיללעמ ו 207 -- םכהילעממ .48,147,224: קענתתס 2

 188 -- םביהללעממ קנוגס םכיערה -- םכ 4

 46. הנה ג%-- הנהו 895. | ונחנאא 128. - תתנ רשא ,ז.
 התתנ 4, 17,330. 47 3 67. 80, 92ג 93, 99, 100, 101, 102,117

9 ,102,207 ,176,178 ,170 ,157,163 ,150,155 ,141,144 ,130 

 226, 2%0, 252, 270, 271, 28, 1'288 ; קזנמס 04, 4 וניתובאל

 2, 48, 168) 207, 235; 210, 242, 245, 250: קנווס 4 -- םכהינפל

 2%0. - לוכאל 47,93,1ז7.  הירפ תא -- הירפמ 172. | ראו
 הבוט -- הבוטו 80, 82, 4 הנה 2"-- הנהו 30, 48, 71.

 ונדנא 2%"-- :םגעַק. 400. םכויה 7.
 37. התאבתו 80. | תתנ 2,4, 40, 80, 82,139, 77
 172,175,176, 224,245. 2 260, 271,283 -- , 48. | וניתאטחב

6 ,118,128 ,117 .94 :93 :89 ,80 :47 :17 ,4 ,2 

2640 ,260 ,250 ,253 ,245 ,240 ;215 ,188,211 ,175,180 :172,171 

 270 -- וניתאטחכ 48, קגנומס 40. | לעו !סזופ ילעו 82. וניתויוג 2,
 117,166, 170, 226, 240, 20, 259 --= !נ'ת'וג 1, 3, 20, 67, 80, 22

5 ,100,1189,144,150,157,158,163,168,175,176,188,102 
 249, 251, 252; 270, 279: 284, 286 ; קתותס 141 -- קזותוס וניתירג

 48. | םבילשומ 48,117,166, 28. | וניתמהבבו ,
 92, 17% 166, 168, 192, 252, 250, 260, 264 ; (סז6 02

 תכנצרכ 1, 80, 94, 150, 263, 200 4. הלודג 1%2, 3, 17,

. 93,118,119,128,155,157 ,89 ,82 ,80 :49 :48 :47 

 175, 178,192, 224: 239: 245: 253, 259, 283 ; קוס 4-

 1םסוקנ6 680.26 4 60, 2; 1ת 270, 655,656, 657,

 1. לכבו -- ב , 48. | ונחנא \ 24%. | םביתרוכ 235, 230, 284 -
 רך (טק. 985 4- םםיבותכו 48, 153, 283 -- םכיבתוכו 89, 166 --

 םכיבתיכו 192.  .לעו -- ו ,1, 48,224. םכתחה 48. | ונינהכו 4

.0 ,249 :245 ,166,168 :147,157 :145 ,117 ,80 ,40 ,17 

 2. םבימותחה -- ימ \ 89 -- ) \ 67, 94, 110, 188, 207, 271 4.
 אימחנ 0. ןב , 2. אילכח 30 -- אילבח 80 -- (06 הילבח

 1ף0. | איקדצו 6. 2. אירוע 4 -- \157. | הימריו 4.

 4. היבלמ -- היקלח 4.
 5. הינכש 166,172, 180, 224, 246,289 | קזותס 158 ; 6

 40 -- אינבש 240. | ךולמ -- דולמ 80 -- יכלמ 1
 6. שכירה 4, 17, 30, 48, 80, 93, 102, ,, 0

 198, 198, 226, 228,235, 281, 271 4 -- םכורח 2,144--- פרח קזנתוס

 110 -- םכידס 24%. | תומירמ 117. | הידבוע 2, 80, 89,992, 72

 144, 166,172, 224, 235: 24% -- הידזע קזותתס 102 -- ה ,4

 7. לאינדו 48. | ןותנג -- ] , 253, 260 -- ןותבג 17 -- תותנג 6
 117 ךורכ 80 -- ר ק. 184 74

 8. םכלשמ , 180 -- םכלושמ 4, 240. | היבא -- ה , 192. | ןימימ

6 ,5 9 ,89 ,80 ,67 ,49 :47 ,30 :4 :3 :2 
09 ,21 ,24% ,240 ,230 ,211 ,228 ,227 ,188 ,178 ,17% ,172 ,170 

 270 : קזותגס 1 ; (סז6 82 -- היכלמ 2254

 9. היזעמ -- היזועמ 180 -- הועב 245 -= הידעמ ךנח קזננגתס 8
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 ונתמדא ירוכב זרא פצבהלו |: קדרותב בותככ 6

 ! זדוהי תיבל הנשב הנש ץע לכ ירפ לכ ירוכבו
 תאו הרותב בותככ ונתמהבו ונינב תורכב תאו 7

 זכינהכל וניהלא תיבל איבהל ונינאצו ונירקב ירוכב
 וניתסירע תישאר תאו + וניהלא תיבב שכיתרשמה 8

 םינהכל איבנ רהציו שורית ץע לכ ירפו וניתמורתו
 עכיולל ונתמדא רשעמו וניהלא תריב תוכשל לא

 היהו : ונתדבע ירע לכב םכירשעמה זכיולה זכהו 9

 םכיולהו שכיולה רשעב זפיולה זכע ןרהא ןב ןהכה

 תוכשלה לא וניהלא תיבל רשעמה רשעמ תא ולעי

 לארשי ינב ואיב' תוכשלה לא יכ ! רצואה תיבל 0

 רהציהו שוריתה ןגדה תרמורת זרא יולה ינבו

 םכירעושהו םשכיתרשמה שכינהכהו שדקמה ילכ שכשו

 : וניהלא תיב תא בזענ אלו םכיררשמהו

64 2-5 

 וליפה שכעה ראשו םכלשוריב שכעה ירש ובשיו
 שכלשוריב תבשל הרשעה ןמ דחא א'בהל תולרג

 שכעה .וכרביו | ! םסכירעב תודיה עשתו שדקה ריע 2

 : םכלשוריב תרבשל כיבדנתמה שכישנאה לכל

 ירעבו םכלשוריב ובשי רשא הנידמה ישאר הלאו 3

 4 א א 25 זז תא

 ! שוחר !:קבוש אחלפ שחולה ! בושח ;ריננח

 ! שרח ךולמ : ןנע ןנח היחאו ! הישעמ הנבשח

 29 טכירעושה שכולה שכינהכה שעה ראשו ! הנעב

 תוצראה ימעמ לדבנה רכו כיניתנה םשכיררשמה
 לכ שהיתנבו סכהינב סכהישנ שכיהלאה תרות לא
 30 םכיאבו שכהירידא םכהיחא לע םיקיזחמ :ןיבמ עדוי

 רשא םיהלאה תרותב תרכלל העובשבו קדלאב

 תושעלו רומשלו שכיהלאה דבע השמ דיב הנתנ
 : ויקחו ויטפשמו ונינדא .קדוהי זרוצמ ללכ זרא
 4ו םכהיתנב תאו ץראה ימעל וניתנב ןתנ אל רשאו
 42 זרא םכיאיבמה ץראה ימעו | : ונינבל חקנ תל
 חקנ אל רוכמל תבשה םכויב רבש לכו תוחקמה
 תיעיבשה הנשה תא שטנו שדק םויבו תבשב םהמ

 43 ונילע תתל תוצמ ונילע ונדמעהו : די לכ אשמו
 : וניהלא קריב תרדבעל קדנשב לקשה רישילש

 34 דימתה תלועלו דימתה תחנמו תכרעמה זכחלל
 תואטחלו םשכישדקלו סכידעומל שישדחה תותבשה
 : וניהלא ריב זרכאלמ ככו לרארשי לרע רפכל

 15 (כיולה שכינהכה םכיצעה ןברק לע ונלפה תולרגהו

 סכיתעל וניתבא תיבל וניהלא תיבל איבהל שכעהו
 וניהלא הוהי חבזמ לע רעבל הנשב הנש זכינמזמ

 צץ ג ב12 25 0 א

180, 102, 201, 71. 

 37. ז/ררכב 48, 80,175, 241 -- תורוכב 1%

 155.158,170,172, 210,224, 245,251, 250 ; קזומס 128--- תרוכב

 4.30,1%7. - וניתמהבו 3,47,80,117,150,166,168. | זררותב

 קתותס 158 -- השמ הרותב 224. | רכב ז7,זסז, 192. | ונירקב ,

 147 --'* \ 47: 59: 128, 192, 271,281,288. | וננאצו 4: 47: 2 20

2 ,601 ,288 ,284 ,271 ,264 ,260 ,253 :207 :155 :119,141 :93 
 -- ונינואצו 48. = איבהלו פג. | תיבל ,117 -- תיבב 225 -- תיבל

 הוקי ו תריבב סת תובל 10

 38. ונתסירע תישאר וניתפירע 4. = וניתפרע 4 -- ונתפירע 4
 100,130, 190 170, 172,242 -- ןניתוסירע 46, 80, 80, 02 42

 155; 176, 192; 224: 235: 24%, 2% ; קעותוס 82, 128 --- וניתוסרע

 117 -- םככיתסירע 17. | וניתמרתו 17, 80, 102, 178 -- וניתומורתו

 3. 117, 166, 259, 293 --'\ 4, 82. . שרית 2,3, 0,111,207,
 253: 259: 270, 283 -- שוריתו 242. | םבינהכל -- םבינהכה לא 222

 תכשל 2,30, 48,92,117,150,157,176,178,1889, +,
 271 4, 28 -- ת קוס ר 158. ונהלא רשעמו -- ר ,1.

 וניתמדא 2: 4, 17: 47: 49: 80, 02, 102, +, % 12

2 260 ,259 :253 .176,188,224,240 ,170,172,175 ,166 

 271 843 קזומס 139. | םםיולל , 48.  םביולה , 158. לכב - ב 4

 48.  וניתדבע 2:4: 30, 47: 48: 49, 80. 89, 04, 9,101, 118,110,
2460 ,240 ,224 ,207 7% ,166 ,155,163 

 249, 250; 259, 260, 264; קנותוס 82, 139 --וניתדובע 2%
 150,158, 210 --ונתדובע 92 -- ת טק. 146 1.

 39. םביולה רשעב , 80. | תא \ 48,147,228. | רשעמ , 1.
 תריבל 1%-- ל , 80 -- תיב לא 17, עוגתוס 176 -- תיבב 7.

 וניהלא -- םכיהלא 6 לא 4 180 -- תאו 117 -- לאו 249.

 תכשלה 30, 141 -- תוכושלה 48. | תיבל 2"-- תיבל ואיבי 1.

 40. יב -- םבא יכ 145. | לא , 259. | יולה תא יולה 157. | יולה

 -- ה .141--םםלה 89,128,168,226. - תרא 1%-- לא

 שריתה 4. 47, 48, 80,101,110,ז41) 16 253, 27013

 -- שוריתהו 30, 94, 117, 226 -- שריתהו רהציה 4.

 םבשו -- תבינהכהו -- ו \ 48, 172 -- ) (טק.ז8 1.

 תכיתרשמהו 48.94, 155,176,198, 224. םכירעושה 48 -- םכירעשהו

,192 ,1 ,94 .80 ,47 :10 :17 ,4 

 211,240,245, 253,281. | םביררושמהו 2 118%

 166, 172,178,242, 240, 253, 2%, 260, 264 ; 1066 67 -- ו ,1-

 אלו--ו 117,150. | בוזענ 2, 3,47,117,168,240. תא 2
.207 49 

 1. בשיו 119. םכלשוריב 1%-- םכילשוריב 17. שמעה 2
 תולרוגה 118 -- תולרוג 1, 2, 3, 4, 17, 30, 47, 49, 67, 82, 89, 2,
7+ ,94:99 :93 

,176,178,180,192,207,210 ,172 ,166,170 ,157,163 ,155 

-- 1001 ,271 ,270 ,264 ,260 ,250 ,262 ,242 ,240 :219 ,235 ,211 

 ?ירולורג 178. 0" שדוקה 284. 0 -תדיה 1 :

 2. םכעה--ה ₪ק.זג6 144-- םכעה תא 201. םבילשוריב
7 

 48, 80,155. 264, 271, 284 -- םבהירידאו 245. | העבשבו 12

 ו 41,172, 253, 260, 264, 271,283. | רשא -- הרשא 147.  הנתנ

 -- התתנ 224, 240, 245. | רמשלו 2,2,47, 49, 82.99 7
9 ,210 ,207 ,102 ,176 ,158,170 72 .128,139 

 211; 235: 245: 252; 253: 259: 260, 264, 271 ; קזותוס 141,150 --

 רומשל 48 -- רמשל 118. | תשעלו 2גֶפ. | תא קתומס לא
 תוצמה 1:80. | הוהי גס -- טק.145 130. | ונינדא , 180 -- ' \
 170, 263 -- ונינודא 17, 117: 245, 249 -- וננודא 4 -- וניהלא 2.

 ןיטפשמ 48. ויקוחו 4
 21. רשאו 147. | ןתנ ,180. | וניתונב 45, 5, 7

 1לס,176: סמתס ף -- וניתנבמ 30, םטפ6 207 -- וניתונבו ונינב
 249.  ץראה -- תוצראה 80.  םבהיתונב 2: 30" 70

 176, 224 -- וניתנב 1 -- םכ ,.
 12. םכיאיבמ 178. תא 1,48,24%,"1. | תחקמה ף2.  לכו--
 ו , 48 -- לכל 40. | םכויב 58 47. רכמל 9
 --ר קמעתוס ת 155. | אלו 125, 168,180, 210, 224, 240, 2%, 260

 264 : קזונמס 1 ; 106 תבשב -- תבשה םכויב

 שרוק 80 -- בוט 271: שוסנו 2, 3, 17 2 24% 00 17120 106

 175,180, 250,283 : קננמס 4. תעיבשה 4.

 33. ונדמעהו --רימעהו 48. = תווצמ 2%1.  תתלו 80. = ונילע
 96, 147 -- תוצמ ונילע 17 --1 ,118. | תישלש ספ, 15% -- םבישלש
 80. < לקשה , 80 -- -4,  תרובעל 517. 0,117, 172, 8

 2%0, 283 -- תושעל 45- |
 14. םכחללו 14% -- םכחלו קנגתס 99. | תרוכרעמה 145 ---
 תכרעמתה 119. | תרחנמל 48,80,101,117,172: קתומס 8:
 םטתס 14:. | דימתה 1%-- ה ,101,147. - דימתה תלועלו ,4
 145. | תלעלו 17. 67, 80, 94,118, 141,158, 175, 210 235, 5
 253 -- תולעלו 48 -- תולועלו 259. | תתבשה 48. | םבישדחהו 2
 145,147,198, 245, 2493 1076 118. | םכישדקלו םבידעומל , 7.
 םבידעומלו 17. | תאטחלו 47, 80, 224. | לארשי -- לארשי ינב 7
 155:249; 259 -- לארשי אאא 3 -- לארשי לכ 148,188. | לכו -

 ו . 4: קזותס - קרוב 10 -- זריבל, 4.

 35. תרולרוגהו 1, 2: 3, 4, 40: 67, 80, 89: 92: 93: 94, 2

 117, 1ו8,ווס, 128,130,130,14ז, 44, 150, 1552 157,162, 6
1 ,227 ,220 ,224,226 ,210 ,207 ,188 ,180 ,178 ,170,172,175 

4 260 ,259 ,251 ,252 ,261 ,260 ,240 ,246 ,249 ,240 :239 :235 
 270,271.  ןברוק 48. | םכינהכהו 49,80,188. .םכיולהו 7
 20, 47, 80, 188,128,147,172,17% ; תטתס 7. תיבל , 4 20

 -- תיבלו - וניתבא , 94 -- וניתובא 2, 3, 8, 100, 117, 2

 224.  םםיתעל -- םכיתעב 144, קזותוס ףֶפ ; תטמס 110. | םכינמוזמ

 4: 47 117, 158, 166, 224 -- ,60 רעבל קצותוס דעבל 17-

 רעבלו תטת6 201. חבומה ג,30.  הוהי ,117.  הרותב בותככ ,.
 46, 0 4. | תא 145. | "רכב 251 --ירוביב 36. | וניתמדא

102,157 ,101 ,94 ,93 ,80 ,49 ,45 ,47 ,30 :2:17 
;4 260,264,271 ,250 ,250 ,224,245 ,168,172,175,176,178.192 

 קזותס 128, 139 -- !נ , 118.  ירוכיבו 153 -- רוכבו 48 -- , 9-

 לעוני ,1זק --ילוכב לכ 80. "לכ" 1 2
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 שהילע דיקפו קדנמשו שירשע קדאמ ריח ירבג
 ןב קריעמש שכולה 'ןמו = : םפילודגה ןב ללאידבז 5
 יתבשו : ינוב ןב קדיבשח ןב םכקירזע ןב בושה 6

 םכיהלאה זריבל קדנציחה קדכאלמה לע דבזויו
 ןב ידבז ןב תנכימ ןב קדינתמו !  שיולה ישארמ ז7

 הנשמ היקבקבו הלפתל הדוהי הלחתה שאר ףסא

 לכ !ןותידי ןב ללג ןב עומש ןב אדבעו ויחאמ 8

 ! הדעבראו שכינמש שכיתאמ שדקה ריעב (כיולה

 לכירעשב שכירמשה םהיחאו ןומלט בוקע םירעושהו זס

 זכינהכה ללארשי ראשו |: שינשו םיעבש קדאמ 20

 םיניתנהו !ותלחנב שיא הדוהי ירע לכב שיולה 21

 דיקפו + םיניתנה לע אפשגו אחיצו לפעב סכיבשי 2

 הינתמ ןב היבשח ןב ינב ןב יזע סכלשוריב םשיולה

 תיב תכאלמ דגנל שכיררשמה ףסא ינבמ אכימ ןב

 יכע הנמאו שכהילע ךלמה תוצמ יכ + שיהלאה 1
 לאבזישמ ןב היחתפו : ומויב סכוי רבד םכיררשמה 4

 ; כעל רבד לכל ךלמה דיל הדוה' ןב חרז ינבמ
 תירקב ובשי הדוהי ינבמ טכתדשב םכירצחה לאו 2%

 ! הירצחו לאצבקיבו היתנבו ןבידבו היתנבו עבראה

 .60.1 68 א 5 ₪ עא

 זכינהכה לארשי םהירעב ותזחאב שיא ובשי הדוהי
 4 כלשוריבו + המלש ידבע ינבו זכיניתנהו שיולהו
 היתע הדוהי ינבמ ןמינב ינבמו הדוהי ינבמ ובשי
 לאללהמ ןב היטפש ןב הירמא ןב הירכז ןב היזע ןב
 5 ןב קדזח לכ ןב ךורב ןב קדישעמו |! ץרפ ינבמ
 ! ינלשה ןב קדירכז ןב ביריוי ןב הידע ןב קדיזח
 6 זרואמ עברא סכלשוריב שיבשיה ץרפ ינב לרכ
 7 אלס ןמינב ינב הלאו : ליח ישנא הנמשו םכישש
 הישעמ ןב הילוק ןב הידפ ןב דעוי ןב זשכלשמ ןב
 8 עשת ילס יבג וירחאו |: קריעשי ןב לראיתיא ןב
 9 זכהילע דיקפ ירכז ןב לאויו ! הנמשו םירשע תואמ
 זס סכינהכה ןמ : הנשמ ריעה לע האונפה ןב הדוהיו

 זנ ןב דיקלה .ןב הדורש . + וכי .םיריוא [םי:קךיערו

 זריב דגנ בוטיחא ןב תוירמ ןב קודצ ןב שכלשמ
 12 הנמש תיבל הכאלמה ישע שכהיחאו : שיהלאה
 היללפ ןב שכחרי ןב הידעו כינשו שכירשע תואמ
 ז 4 ויחאו + היכלמ ןב רוחשפ ןב הירכז ןב יצמא ןב
 יסשמעו םכינשו שכיעברא שכיתאמ תובאל שישאר

 14 שכהיחאו : רמא ןב תומלשמ ןב יזחא ןב לארזע ןב

 צ בג 2-2 22 10 א 4.

 155,157:1598,166, 224,225, 240, 245, 253, 250, 260, 264: קז!תס

 139,141 --ירבג לכ 1.  ליחה 157,226. | םבירשעו

 224,249, 281. | הנומשו 117,158, 235 -- םכינשו 240. | םבהלע
 200. ןב ; 80 -- ןמ 2. תכילדגה 17: 30: 47, 2,101

11,070 

 1. ןמו == ו 18.77 םביולה -- םכ זס "ב בוש
 ןב 27.14%. ןב םכקירוע , 259. | ןב היבשח , 49. | ינב 7

 29. 94,188,21ז --'גוב 99 --'ונב 117, 128, 207 --נ) טק.46 1.
 16. דבדויו 4. הנוציחה 2: 3: 17: 47, 59, 92, 117 6%

 170.175,178,180,188,224,211,215, 240, 245,200 259 ; קזוזתס

 4, 82 : (סנז6 128 -- הנוצחה 80, 253 --' , 4. םכיולה -- םכ

 101 -- םביולה תובא 48 -- תובאה .
 17. הינתמ 166 -- היתתמו 2. הכימ 2: 4. 21, 47, 48,

 92:94.117.150,158, קר, 188, 224,231, 230, 259--לאבימ 2
 -- א 0.140 82,ז10,141.  הליחתה 48,224--ל 1
 הליפתל 40 -- הלפתה 80. | היקובקבו 68, 80, 166,224. | הנשמ
 6 הונשמ 117. | ויחאמ -- וחאל 80. | אדבעו , 80 -- הדבעו

 48.92; 259: קונתס 239 ; תטמס 158,198 -- הדובעו ןותדי

 207, 226 --- |ותודי 1, 2, 4, 30, 48, 49, 80, 80, 03, 99, 4%

,4 147,166,170,176,180,102,224,227,228,231,230,270,271 
 659 'קג קזנממס 141,158,245; [086 17,82 --ו ,74

 18. שדוקה + תכינומש 40, 31,117, 284 -- םכינמשו

 224,245 -- םכהנמש 150. | העבראו -- םכיעבראו 240, קזומס

 19. םבירעשה 48 -- םכירעשהו 4, 17. 30. 47, 80, 04, 18, זז

 18, 166, 176,180, 224, 240, 24%, 251, 260, 264 -- | 2" תק. 0

 67. - ןומלטו 48,92,93 ; קתותס זז8; תטתס 20ז. | םכירמשה ,

 144 -- תכירמושה 117 -- םשםירטשה 253 -- םכיררשמה 71.

 םבירעשב ,ז50 -- םכירעשה 22%. | םכיעבשו 86,147 -- םכירשע 2

 20: םכיולהו 30 48, 80,147, 176, 245 ; קזגס 141 ; 6 94-

 ותלחנ 9.
 21. םכבשי 4 -- םכיבשוי 48,168, 25) -- ם ,7. לפועב

 ז7,117,153. - אהצו 48 -- אחוצו 47,170, 17%, 2:0; קזותס 3;

 סו 128 --החוצו 198. | אפשיגו 1,48, 117,170, 224, 270,

 284, 286 -- הפשנו זס1 -- אפשנו :

 22. ןב 170."2. היבשה 207 -- איבשח 80 -- ה (טק.45= 1.

 הכיזמ 4, 17, 40, 47. 48, 67, 890 4 9 1% 1

 224, 226, 228, 211,215, 210. 2456, 250 -- א 1גק.:46 141. '

 תביררשמה -- כ, גס =- =כיררושמה 150, 2002 ובו

 23. תוצמ יכ -- תוצממ 80. | םכי , 180. *  ומויב , 4.
 24. ןב היחתפו --ןב היחתפו יכ : שכיהלאה (ןב היחתפו טק.180. )

 7 לאבזשמ 20, 48, 92.99, 100,118, 170, 176, 180, 239,

 249, 251, 260, 264. " ןב הדוהי < 1%% -- ,180. - לכל -- לבו
 166. | םבעל -- םבעה 80,147 -- םכעב 225% -- ל טק. 6 4.
 2%. לאו -- הלאו 17.  םםתודשב 8%

 252 -- םבהיתרשב 4. | ובשי 176. | תיריקב 48. | עבראה --
 ה 1 17,-- עבראה .םכירעיי היתנבו 1%-- היתונבו 30

 פָג,150, 163,170, 24% --היתנבבו זזק --ה ,118. | היתנבו ןבידבו ,
 17,980. | ןובידבו 30, 47. 48, 89, 02, 3, 100 5 72

 16, 166, 176, 178, 102, 224, 240, 24, 260, 204, 283 ; קזותפ

/*% 

 4. ובשי 2*-- ירעבו םבלשוריב ובשי 7. שיא ,
 ותוחהאב 1: תםכינהכהו 17. 20, 1455 4 םכיולה 1

 16 םכיניתנה 2. =
 4 םבילשוריבו 259 -- םבלשורימו קתותס 24%. | לנבמ 1%-- ינבו

 ינב 48 -- ינבמו 166. | הדוהי 1"-- דוהי זז8. | ינבמו --ינב ןמו
 48. ןימינב 2 163,252. נב 28 ---לנבמ| 02,115. 157, לסנ

 -- ןמ 150. | היתע -- הישע 48 -- ית [טק.זגמ 03. | והיע 2.

 הירכז -- הירבז 20. | הירמא ןב היטפש ןב < 7: ןב הירמא \

 90,147.  ןב הימפש ,גו8, | םכשפש :47. 0 אללהמ ג
 6. השעמו 1, 47 -- הירזע ןב היזח ןב הישעמו 207.  ןב 1

 ךורב -- דוד 4. ןב 2-- יב 82.0 הוח 17.07 27
 קונחס 82,141 --הדה קמתס 93. ןב - - היזח \ 207. ןב היה

 90,147. - היזח -- הידח זז, 27ז ב --ז קתתס ם נסז. ןב ג*

 --ןב היע ןב :80. | הידע 58 157 -- הירזע 48 -- היזע 4
 בידיוי 166 -- ביריוהי 48 -- בירי 89. = הירכז קזותוס הידבז

 ב7 10ע66 ןיב 4- ינלישה 3, 17, 11, 80, 102% 2

 קוגומס 94 -- ינולישה 17,176 -- ינולשה 4,118,
 5. לבו 17. ביבשה 2

 158. - הנומשו 7 158, 245, 3. ישנא , 4.

 7. ןימינב 99- אולס 4, 17. 47, 49, 80, 2 92: 94: 99; 4

9 .245 0 5 ,231 ,224 ,207 ,180 ,170 ,168 ,166 5 10 

 261 | קננמוס 141 -- אולפ 117.  ןב 1%-- אןב 48. | םכלושמ 4.
 דעוי -- רזעוי 166, 224 -- לאוי אידפ קזנמס 1.

 הילק 17, 118, 175, 224, 253, 260 : קזותוס 139 -- אילוק 5
 211,252,2643 תוומס ז41.  ישעמ % לאיתא 6.

 8. ירחאו 80,141.  ילסו 80 -- ילסא 82,141.  םבירשעו 7.

 הנומשו 94: 99: 17-
 ף. לאו 80,224. | 'רכז -+'עמש 2 -- ידבז 158 -- הירכז גטמש
 16 מ האנפה 168, 180,188,207,22% -- האונשה

 4,118,226, 249 : קזומס 4

 10. ןמו 40 -- ןמא 119. | ןב ; 157. | בריא 117 -- ביריוהי 9

 -- בדיוי 166 -- םטתס אבירי* 4. = ןיכי , 4 -- ןכ' 17 -- ןיבי 4.

 11. םבלושמ 30,489. | תיירמ קממס 30. | בוטחא 82. דיגנ

 2, 40 17: 30, 47: 48, 89: 91. 117.118,176,245, 253 : קת
 לוי תב יהלאה 4.

 12. םכהיחאו - ו קממס 3.  השע 17, 20, 47, 49: 67,
% .176 ,175 ,160,168 ,101,102,110,128,144,155,157 

%" ,288 ,4 271 ,270 ,252 ,251 ,245 ,227 ,226 ,198,210 ,192 

 601, 602 ; קזותס 1,201 ; תטמס 82 -- ישוע 117 -- הישע 71.

 תיבל -- תיבל רשא ף3 -- תיבה 80. | הנומש 48, 80,117,158--
 ה ,118.  םכירשעו 70 180, 259 -- םכירשע א 119. | הידעוא 2.

 םכחורי 17: 47: 48, 80, 89: 92; 93, 117, 157, 163, 166, 1702

 2 קעגגתס 1 היללפ --- היללפי 180 -- היללצ 271 0

 100. ןב רוחשפ ,. רוחשפ -- רוחשפ םכחורי .
 13. םביעבראו 1, 30, 147, 188, 201, 249 -- םביעבראא

 יפשמעו -- ם , 180 -- אשמעו 48 -- יאסשמעו 224---ישפמעו 7.
 לאירזע 48, 3, 117, 150 : קזנזתס 155 -- לאיזע קזונמס 30,

 היזחא 249. | תמלשמ 4,17, 15%: 253 -- תומילשמ 2, 180

 14. ירובג 2, 3: 17: 30, 31; 47: 48: 49: 59: 94,

 םביששו 9,
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 יותנג אודע :! תמרמ סכחר הינכש ! שוטח ךולמ 3
 ביריויו היעמש |: קדגלב הידעמ :ןימימ + קריבא

 ישאר קדלא קריעד! קריקלח קומע ולס ! היעד: ל
 יונב עושי םכיולהו + עושי ימיב םכהיחאו שכינהכה 8

 אוה תודיה לע קדינתמ קרדוהי קדיברש לאימדק

 ! תורמשמל כדגנל שכהיחא ונעו היקבקבו !ויחאו 0
 :בישילא תא דילוה םכיקיויו שיקיוי תא דילוה עושיו 0
 זרא דילוה עדיויו :  עדי תרא דילוה בישילאו 11
 ויה םכיקיוי ימיבו + עודי תא דילוה ןתנויו ןתנוי 2

 הרימריל קרירמ קדירשל זרובאה ישאר .שינהכ

 יכולמל :ןנחוהי הירמאל שכלשמ ארזעל : היננח 3

 ; יקלח תוירמל אנדע שכרחל |: ףסיי הינבשל ןתנוי ג 5

 6 7 זי

 לאיתלש 48,94-- לאיתלאש לש 4. | הירש קזזמס אירש 5

 ארזע הימרי ,118. = הימריו 30. | ארזע ₪ יר : הרזע 4
 2. המבש 264, טוסט 141 -- ה , 4. תכוחר 2, 3. 7

0 ,102 ,180,188 ,166 ,10 ,118 ,117 ,93 ,50 ,80 ,48 ,47 ,30 

 227,211, 230, 245, 249,254: קמתמס 82,04,141.  תומרמ 1

1 ,+ 933 .80 ,80 ,67 ,49 ,48 :47 30% ,17 
0 25 ,227 ,226 ,22% ,224 ,210 ,188 ,175 ,16,166 ,10 

 253: 250,260, 264, 271,28 ; קזותס 82 -- תמירמ 4.

 4. אודע -- . 119, 253; 260, 264 -- א'דע 188,108 ; תט6 24%

 -- הודע 17 -- א , 108 -- או קת. 36 1339.  *ותנג -- ןותנג ןותניג

 48 -- ןותנג 2,17, 80, 02,1, 101,118,128,110, 157,166.

 207, 224, 228, 400, 602 ; קעותמס 201 (0ת6 20: תטמ6 246 -

 ותניג 180 --* ,117, 100, 271 4 -- אותנג 259 -- קעווס יותנע 1

 היבא = 7 ה זס =- היבא) 17 -= תיבעו 6
 ין אידעמ 0,

 245 -- הגלפ 1066 158 -- םטמס ינלב
 6. איעמש 80 -- ה ,. בירויו 80, 92 -- ביריוהיו 8

 ביריאויו 1 -- בידיויו 259 ---* 2" (טק.145 4. = היעדי , 4 --- איעדי 4.

 7. אולס 4, 30.,17, 48, 6 94, 224, 1 2%.

 קמע 0. היקלח , 14. היעדי קוננתס היעדו 82 -- קנס עירי

 אגלב 66 %6)

 24% -- 7 טק. 5 ימיב --ינב 1. | עשי קנס

 8. םכייולהו 283 -- םבילהו 80. = *ןכב 20. | היברש -- היבבש

 80. | הינתמ -- ה ; 118. | לע ,178 -- לעו 150 -- לע ודיה 2.
 תודיה --' , 166 -- תודה 92,110,168 --1 וי וה שב

 9. היקובקבו 48, ג10, 166, 180,235. | ינעו 30, 80 92, סב, 0

5 .211 ,228 ,224,226 ,207 ,201 ,176,180 ,166 ,102,1189,161 

 253: 259: 271 3: 355: 356, 6592: קוותס 141,224 06 8;

 םטמ6 48 -- יונעו 178 -- ינועו 1ז7 -- וינעו 29- םבהיחאו 17.

 92. - תררמשמל 141 -- תורמשמל רמשמב
 10. ךילוה 1*-- ו 28. | םביקיוהי 118 -- תמש םביקילא 6

 דילוה 2%-- ) \ 157, 28 -- תסמ קט.

 245 - 000 0. בשילאו 9. דילוה 3" 49: 67:

; 1' 663 ,1 100 ,288 ,2% ,252 ,210 .100,128,15%,175,176 

 תטמס 1,150,171, 260 --- [טק.18 3, 82 -- ו , 1

 11. 00. עדויו 4, 92, 101, 150 -- עדיוהיו 7.

 דילוה :%--ו 283. | תא 1", 117,157,192. | ןתני 283. ןתניו

 283 -- |תנוהיו 7. דילוה 2%-- ) א 937 12 4 ערי

: 4 260 ,251 ,30 1 

 12. םכיקיוהי 188,201,259. | םכינהכ , 89 -- םבינהכה קזגחוס 3

 --כ (0ק.ז88 128. | תבאה 28. | הירשל --ה 1. הירמ

 48. | הימרל 80, 8) --ל 1.
 13. הרועל 4 םכלושמ 48. 263. = הירמיל 2. ןתנוי 0-

 ז 4. יבלמל 166 --- יבילמל 163, 226 -- וכלמל 80, 207, %
 וכילמל 1, 30, 48: 93, 99, 117, 119, 144,170, 176, 227, 2
 259: 356, 659 'ק : קזווס 141, 158 -- וכולמל ;;₪ 6

 224,211. - הינכשל 1, 4, 80, 158, 245 ; 10600 4.
 15. םכירחל 17, 30, 47, 48, 80 92, , 1,

 א 5 1 5 אי

 היתנבבו , זז -- היתונביבו

 .םביקויו 2 כ = א תו

2. 

 :% ללעוש רצחבו ! טלפ תריבבו רדלמבו עושיבו
 28 +היתנבבו הנכמבו גלקצבו + היתנבו עבש ראבבו

 :% םהירצהו םלדע חנז : תומריבו הערצבו ןומר ןיעבו

 עבש ראבמ ונחיו היתנבו קרקזע קריתדשו שיכל
 ףנ קשעו שמכמ עבגמ ןמינב ינבו = + שנה תג דע
 ןָי חוצה +: היננע 'בנ תותנע + תיהנבו ללא תווי

 י + יג ונואו דל : טלבנ םכיעבצ דידח | ! םכיתג המר
 36 :: ןימינבל הדוהי תוקלחמ םכיולה ןמו : שישרחה

62 4-50 1. 

 ז ןב לבבהז וכע ולע רשא זכיולהו שכינהכה הלאו
 2 קרוירמא |: ארזע הימרי קדירש עושיו לאיתלאש

 צג ₪

 139 ; םטמס 2. היתנבו 2%"-- היתונבו 40, 48, 89, 93, 119,

 לאצבקבו 47, 48, 852, , 117,166, 176, 180, 188, 108, 201, 714

 210, 224, 245,262, 0 -- לאצבקמו 209 = לאיצבקבו 92-

 הירצחבו 80 ,זסנ,זנק,ז1%8,207, 224--הרצחבו 50 -- היריצחו

 26. עושיבו -- עושיבו עושיו 147. |  הדלומבו 2, 7:
,155 ,110,150 ,117,118 ,94,102 :93 :80 .92 

 210, 224, 211, 240, 2%3, 20, 260, 204, 271, 282 ; קזז1תגס 4 9

 141 ; (ס766 128 -- הרילומבו 7. תיבו 6.

 27. רצהבו -- תיבבו 92. :היתונבבו 118, 145, 166, 231, 5
 106 158 --היתנבבו 4, 17, 80 , 100, 101, 110,129 7,

 160, 157:168, 70, 175: 188, 224, 200 -- היתונבו 30, 49. 2

.180 ;155 

 28. (20ת0. 80, בלקיצבו 82, 144, 150, 2ף1 -- א גלקצבו
 250. הנוכמבו 17. 30, 47, 49, 03, 117,1189,144,155 5

 176, 180, 188 -- קננתוס הנכזנככו 4
 48 -- היתונבבו 30, 93, 170, 170 0,

 29. ןיעבו -- לעבו 80.  ןומיר 117--\ ,7.
 207 [ררומייב 2 == ם , 0.

 20. חונז 2: 2, 4: 17: 20, 47, 48. 80, 02, 117,118,155,166. 0

 הערצבו תומריבו =

 170, 176,178, 207, 224,231; 240, 23, 250 ; קנומס ז4ז ; 6

 94-- ה (גק.:ג0 ז10. 0 םבלוע ל.
 93, 117,168, 80, 188, 224: קזומס 4

 170,180, 224 ; (סע6 82 -- היתדשו .

 אינ -- א ,

 היתודשו 2, 0

 היתונבו 2, 230, 48, 2

 ראבב , 64.

 םכנה 16 םוניה 48 -- םפונה 7-

 ףוכ נכסו ₪ זז. .ךיטיניב 20." עבגמינ ז57ג * | ונס 250, 20

 -- שמכזנו 72. היעו 1, 2,330, 21, 40, 82, 90, 02; 04, 092

 נסס,:סז, 02, 117,זזכ, 128, 144,150, 156,158, 160,168, 5

 176,178,108, 201,210, 224, 240, 242, 2ף1, 2%2 250, 270, 271

 288, 1'100, 601, 602 -- הועו 180, קזומס 48 -- הזעו 4. 47, 2

 147, 224: קתומס 17 -- הצעו 166 -- אועו 93 -- אזועו 4
 לאתיבו 935 ז <=- לאתיבו 48, 80, 150, 158, 188, 108, 201, 2 %0

 226, 227, 228, 240, 264 -- לא ,4 היתונבו 2: 30
 32. תזרתנע 99, 224 -- תותנעו םנ ; 1 -- בםונ 4, 17 2

 117,118,2%3 -- 06 ךב 245 -- תגע8. 844. היתונבו 6.

 כו בה יז00,207,250. - הפרו םכיתיג 40 4

 24. דידח -- רידח 271 8 16602 89 -- דירח 5 םיעובצ

 166 -- םביאבצ 6.

 25. דול 4, 17, 47, 90,117, 230,178,207,224,23%. נאו 5
 80, 92, 99,118, 110, 144, 155,170, 175,188, 250, איג

5% ,,, 102 ,67 ,48 ,47 ,10 .17 .4 

 198, 224: 245: 249, 259 ; קתותס 3,141,158, 201 -- א'ג 11)--

 עחמוחס יגו 94 -- איגו 253 -- 4. םפישדחה 4

 26. ןמו פופ 7. ןמינבל 1, 2, 3, 30, 48, 49, 80, 82, 80:
2 ,245 224 ,102 ,188 ,178 ,176 ,175 ,155,163 ,117,129 ,99 

 250, 200, 271 4; קתתס ז41 -- ןמינבו 4, 17, 6

 1. םכיולהו וק.ז36 201 -- םכיולה 4, 17, 40, 108,224.  םבאע

 48.  לבבורז 4, 30, 47, 48, 80,117, ,, +2 0 הנדע 30, 48, 80, 2,118,168, 2. תרוירמל --

 207: 224, 253, 259 -- לאבברז 14ָד. | לאיתלאש -- ש , 9 '.485-- 5

 60 תבק8ע4זגס 1אסתגותטב 4ה 12, 1--] 6 טמג 12, 2 14

 1 2 2 4 6 7 8 9 זס ג

 הירש הימרי ארזע הירמא ךולמ שוטח תינכש םכחר תמרמ אודע יותנג

 הירש הימרי ארזע הירמא יכולמ הינבש םכרח תוירמ אידע ןותנג

 12 11 14 16 16 18 ו9 20 21 22

 תרה ו ןוטימו " חידעמ הול ו .ךיעמש -י בחו היעדי ולס קומע היקלח | היעדי
 היבא כס וולקוב הגלב תיעמש בירי היעדי ילס קומע היקלח היעדז



 ה 2 11

 ינב ופסאיו + ץרורנכבו םכילבנ םשכיתלצמ רישבו 9
 ירצח ןמו םשכלשורי תוביבס רככה ןמו סכיררשמה

 יכ תומזעו עבג תודשמו לגלגה תיבמו : יתפטנ 29

 ! שכלשורי תוביבפ סכיררשמה שכהל ונב כירצח

 תאו שעה תא ורהטיו םיולהו שכינהכה ורהטיו 0

 הדוהי ירש תא הלעאו : המוחה תאו םרעשה 1

 תכלהתו תלודג תדות יתש הדימעאו המוחל לעמ

 םכהירחא ךליו : תפשאה רעשל המוחל לעמ ןימיל 2

 ; םכלשמו ארזע הירזעו : הדוהי ירש יצחו היעשוה 3

 זכינהכה ינבמו :  הימריו היעמשו ןמינבו הדוהי +

 הינתמ ןב היעמש ןב ןתנוי ןב הירכז תרורצצחב
 לארזעו היעמש ויחאו : ףסא ןב רוכז ןב היכימ ןב 6

 ריש ילכב יננח קרדוהיו ללאנתנ יעמ יללג יללמ

 לעו : םכהינפל רפוסה ארזעו םכיהלאה שיא דיוד 7
 הלעמב דיוד ריע תולעמ לע ולע זכדגנו ןיעה רעש
 : חרזמ שפימה רעש דעו דיוד תיבל לעמ המוחל

 .11 7 א 5 פאו

 :5 ירכז קריבאל |: שכלשמ ןותנגל קדירכז תוידעל
 18 היעמשל עומש הגלבל : יטלפ הידעומל ןימינמל

 5 ילק ילסל |: יזע היעדיל ינתמ ביריוילו :  ןתנוהי
 21 :ללאנתנ היעדיל היבשח היקלחל : רבע קומעל
 22 זכיבותכ עודיו ןנחויו עדיוי בישילא ימיב שיולה
 : יפסרפה שוירד תוכלמ לע סכינהכהו תובא ישאר

 21 ירבד רפס לע וכיבותכ זרובאה ישאר יול ינב

 24 זכיולה ישארו : בישילא ןב ןנחוי ימי דעו םכימיה
 קכדגנל שכהיחאו לאימדק ןב עושיו היברש היבשח

 רמשמ םכיהלאה שיא דיוד תוצמב תודוהל ללהל
 2% םכלשמ הידבע היקבקבו הינתמ : רמשמ תמעל

 יפפאב רמשמ כירעוש שירמש | בוקע ןומלט

 26 קדצוי ןב עושי ןב כיקיוי ימיב הלא ! שירעשה

 .27 תכנחבו : רפוסה ןהכה ארזעו החפה הימחנ ימיבו
 שכתמוקמ לכמ זכיולה תא ושקב שכלשורי תמוח
 תודותבו החמשו הכנח תשעל םכלשוריל שכאיבהל

640 

 דב כ-2 0 א

 2: 47, 82, 89, 166, 168, 178, 188, 2289, 251 -- תררנכבו

 17,141,224 -- תרונכבו 4 -- ב . 1,145,175: 235, 239, 2 245

 -- תרורונכו 40, 80,993, 117, 118, 158, 24% -- תרורנכוא 4

 28. ינב--ןמ 166. | םםיררושמה 7% 245 -- ה ,2.

 ןמו ג%-- ו . 67, 119,141,270 --לכמו 1. רכיבה 102. | תביבס

.+ ,240 :2235 ,111 1280 ,10 ,117 ,80 ,17 ,4 :2 

 םכילשורי 117. | יריצח 224. | יתפוטנה 2, 117 -- יתפטנה 2

 166 --- יתפוטנ 4, 47, 48. 80, 3,118, 158, 188, 245, 249,

 29. לגלינה 48. | תודשמ 1, 0 -- תדשמו 224, 240, 240, 6

 264, 284 -- תומדשמו 47. | זרומזעו -- תומועו מו 4 -- תומזעמו

 158 -- תומזעב 128. | םםירצח --י . 117 -- ם2 101. | םבהל
 106 םככל 99. | םביררושמה 17, 48, 117: 144, 150, 24% ---
 םבירדושמה 6. תביבס 47, 80, 102, 117 5 12

 240, 260, 204 ; 101166 םכילשורי 9-

 30. םבירעושה 2509, -. המחה 48, 80, 14.

 31. המוחל 1%-- ו , 80, 180, 245, 28 -- המוחה 1 ; קזנמס 02
 דימעאו 1:18. תדת זסז --תודות 17. 30, 47: 90: 902 7

6 ,207 ,176,180 ,170 ,168 ,163,166 ,150,155 ,141 ,128 

 231: 235: 240, 245, 252, 204, 281: קצנתוס 120 ; 10116 82 -- תודת

 99 -- תורת 80. = תרלדג 99, 178, 210, 283 -- תולודג 7,
59 ,240 ,2% ,224,226 ,166 ,150,163 ,117,118 ;93 :80 ,80 ,47 

 252: 251, 260,264; עומס 128,139 -- תולדנ 2,119

 192, 211, 242,259 קזומס 82. | תוכלהתהו 145 -- תוכולהתו +7

 92,117; 5% 16 224: 24% 251, 260, 264, 283 ; קזנתוס 19

 -- תוכלהתו 1. 3, 4, 30, 48, 89, ,,,,,,,8%
 188, 192, 231, 240. 249, 250 271 4 ; קננתגס 102,141 -- תכולהתו

 271 -- תוכוהתו 17. | המוחל 2%-- ! \ 48, 80, 82, 1189,
 זרופשאה 2; 4, 17, 30: 47, 48, 80. 80, 93, 94, 99

2459 ,188,207 ,180 ,176 ,175 ,168,170 ,163,166 ,155 ,50 1 

 249, 252, 259: 271, 283 ; קזנתתס 2 ; 10776 4

 32. םכהירחא -- וירחא גֶקָב- | העישוה < 145 -- א'עשוה 4.
 23. אירזעו 80, 158, 224, 252 -- ארזעו 166 -- היר [טק.ז4 4

 ארזעו 175: 24:- םכלשכ -

 24. ןימינבו 150, 155, 160, 172, 188, 207, 1.

 הימרי 3:155 -- אימריו 99.
 25. ינבמו -- ינב ןמו 4

 היעמש

 תרצצחב 30, 80, , 119, 141, 2

 211, 270 -- תורצוצחב 47, 117, 166 -- תרצוצחב 144. | - - ןתנו*

 ןב --(6) ,9- ןתני 283 -- ןתנוהי 92,1ף%8 -- תנ
 14ז.  היעמש קוס והיעמש 141 --י קתתתס ן 118. | היכמ

 128, 157,224, 245--- הכימ 4, 48, 80, 117, 172, 602, 68 -- אכימ

 192 -- היכימ הירכז 4 ףוסא 7.

 36. לארזעו -- לארזעו הירזעו 1%0-- ארזע 2%3 -- ל , 260,264 --
 לאירזעו 48, קזנתס 141. | יללינ 48.  ועמ 48. | ריש -- םםבש 4.
 דוד 2, 10, 47: 48, 80, 82, 80, ,,,,, 1

 211,245 --'!ד 118.  רפסה 3, 40, 47, 806 ,+,, 51

,246 ,166,176 ,163 ,158 ,155 

 37. ןיעה רעש לעו , 2. | ןיעה -- םכימה 201. | םבדננו ,2
 --ו \ 2,289 -- םכדגנל 15%. = ולע , 2, 80 -- וילע 4 -- ולעמ 2

 -- ילע 17. = תולעמ לע -- תולעמב 22%. | תלעמ 28ג- = דיוד ריע <
 ריע דוד 0. ריע -- ' 4. ריוד 1%--' 4, 17: 47, 49 0%

.+ ,201,224,211,245 ,172 ,168 ,141 ,117.11 :99 :99:93 ,82 

 הלעמכ 30. | המחל 47, 80, 82, 284. | תיבל -- תיבל רעשל 6
 -- ריעל 207 תתגזק. = ךיוד 2% 207 -- * 22 42 30, 48, 80, 82,

 :סז,1ול,גזפנ 14ז,155: 169, 172,176, 201, 2110 245, 250--'

 16. אידעל -- ' \ 30, 226 -- אודעל 1: 4, 48, 80, 80.9. 7
 1ו9,144,163,166,170,176,178,180, 108, 210, 225, 2289 1
 235, 240, 251, 253, 259: ו 2. 356, 659'ק: קצנתס 1

 147,150, 158 כ (סנו6 17,943 תטפס 3 -- אודיעל 2 -- אאדעל 6.
 ןתנגל 47. | םכלושמ 4.

 17. הירכז 4 -- ידבז 80 קזומוס 245 ; 10766 158 -- 'דכז 7
 קזותגס 4 ןיזנינמל --1.118,235-- ןמינמל 2, 10, 80

2604 ,2%9 ,253 ,252 ,21 ,245 ,224 ,176 , ,119 

 --- ןימינימל 48, 170 -- ןמינימל 92 -- ימימל 117. | הידעמל 7:
 20, 48,117 כר יטלפ --ל 4

 18. אגלבל 80,166, 245. -ןתנוהי -- ה ,\ 48, 82, 245 -- ןנחוהי

4 ,180 
 19. ביריויל 3, 145, 166, 170 - בירוילו .48,117,119.  הינתמ

 היעדל זסנ -- העידיל 4,177,178. | יזע -- היזע 1

 קזגמוס 141 -- לוע 7. 19--21. היעדיל -- (6) - - יזע ,6
 20. ילסל --י 80. | קמעל 1%7-- קימעל 80. | דבע 80, קזןוס

 17, 245 ; 10106 158 -- רכע 6.
 2 איקליחל 226. | הינבשח 48 --ה 118. | היעידיל 4.

 22. םביולהו 48,228. = בשילא 48. | עדוי 240 -- עידוי 1.
 ןנחוי 5. עודיו -- עו . 245 -- עודמ 14 ביה תכ

 219, 249: 200, 264, 271, 283 -- ףסו'\ 245 -- םכ 118.  םבישאר

 92. - תרובאה 48; 80, 92, 93: 94: 118, 145,157, 158, 1989
 245, 249 -- תובא באה 188 --ו , 283. | םבינהכה זק. = תוכלמ לע
 -- תוכלמל 24%. לע --7ע 89, 157,168, 175, 240, 260, 100:

 יסרפה -- יסרפה ךלמ 249 -- 0166 ישרפה
 21. תבאה 47,80 --ה .92.  םשכיבתכ 82,101,141,180 4

 ירפס 188. דעו !סעו לעו 48. ימי, 48. | ןנחוהי 230, תטתס 4
 24. הייבשח 48. | היברש -- היברש ןב 40 -- היברשו

 תכהיחאו -- םכ ,118. | תרודהל 94,176, 235 -- רדוהל 17 --
 ת-רודוהלו 86, 147 -- תודהלו קנס 4 תרוצמכ 40, 890

 21%. דוד 4: 30: 47, 48, 80, 82, 80, 2, 91, 94: 99

,227,228,23%5 ,226 ,201,207 ,178 ,129,139,141,166 ,110 

 249,260;245. - תרמועל 153, 240 -- תושעל
 2%. הינתמו 158,175, 7. היקובקבו 47, 48, 6.

 הידבע , פג -- הידבוע 47,117,178.  ןמלט 235. | ובוקע 259 --
 בוקעו 17%. | םבירמוש 47,117,178,188.  םבםירעש 2 7
2 ,207 ,102 ,175 ,170 ,150 ,141 ,118 ,99 :94 :93 ,92 ,80 ,20 

 240, 24%, 249, 263,271. יספאב < 48, 224 -- 'פוסאב

 180 -- היטסאב 2%9 -- 'פ'פאב 153. | םםירעושה

 20. ימיב -- ינב 93. = םכיקיוהי 48, 99, 117, 150. | עושי ןב 8%

 3.173.  קדצי 283--ק ;118.  החפהו 30--החפאה 245.  ארזעו

 -- ארזע ימיבו 106. | רפסה 1, 2, 3, 30, 80, 80, 04, 99,

+ ,160,188,102,224 ,158,162 ,156 ,141,150 

 27. תכונחבו 1,30,49,152,ז58,163,175. "הרמה זס, 11

 170,211. תא ,82. - לכמ , 2,188 -- כב 4
 קכבתמקמ 80, 128, 210, 224, 240, 2% -- םכ , 101 -- םכתומוקמ

 47,117, 118, 253, 284 -- תומוקמ 1. בלשוריב

 תושעל 2, 17, 10, 47, 48, 80: 93:53 ָ,ָ,ָ,ָ,, 6
; 283 ,4 271 ,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,24% ,210 ,180 ,176 ,17% 

 טגהס 82,94,139,141- - הכונה 4,447, 48, 101,158, 175 -
 החמשב ף3. | תודתבו 48, 82,139, 175: 239, 251, 20, 2604

 -- תרדותבו 17,119, 180, 24% -- תדתבו 118 -- תודותב 158 --

 תרתבו 80. םכתלצמ ספ -- םביתלצימ 47,101, 170 -- םכיתליצמבו
 48, | םבילבנב 93: 239 -- 'לכנ 48. | תרורוניכבו 170 -- תורונכבו

1 

 םוותוס 4
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 טכירעשהו ששיררשמהו הורהטה תרמשמו שכהיהלא
 ףסאו דיוד ימיב יפ = ! ונב קדמלש דיוד תרוצמכ 6

 זרודוהו קדלהת רישו שכיררשמה שאר זכדקמ
 הימחנ ימיבו לבברז ימיב לארשי לכו : םכיהלאל 7

 ומויב שכוי רבד שירעשהו שיררשמה תוינמ שינחנ

 ! ןרהא ינבל םכישדקמ שכיולהו םשכיולל שכישדקמו

1 

6 4 

 אצמנו שכעה ינזאב השמ רפסב ארקנ אוהה םויב 1
 ילהקב יבאומו ינומע קצוב! אצל רשא וב בותכ

 לארשי ינב תא ומדק אל יכ ! שלוע דע שםיהלאה 2

 ךפהיו וללקל סכעלב תא וילע רכשיו סימבו שכחלב

 תא םכעמשכ יהיו : הכרבל הללקה תא וניהלא

 הזמ ינפלו : לארשימ ברע לכ ולידביו קדרותה 4

 םורק וניהלא זריב תרכשלב ןותנ ןהכה בישילא

 םכינפל ויה עכשו הלודג הכשל ול שעיו : היבוטל

 ןגדה רשעמו םכילכהו הנובלה החנמה תא םכינתנ

 ןי]

6. 1. 

 קרירחא ינאו ללאומל תכלוהה זרינשה קרדותהו 2 2
 שכירונתה לדגמל לעמ המוחהל לעמ שנעה יצחו
 39 לעו פכירפא רעשל לעמו : הבחרה המוחה דעו
 לדגמו לאננח לדגמו סיגדה רעש לעו הנשיה רעש
 ! קדרטמה רעשב ודמעו ןאצה רעש דעו קדאמה

 40 יצחו ינאו שכיהלאה תיבב תדותה יתש הנדמעתו
 41 ןימינמ הישעמ שכיקילא שינהכהו :ימע םכינגפה

 42 תישעמו : תורצצחב היננח הירכז ינעוילא היבימ

 .רזעו סכליעו היכלמו ןנחוהיו יזעו רזעלאו היעמשו

 43 זכויב וחבזיו + דיקפה היחרזיו םכיררשמה ועימשיו
 קכחמש םכיהלאה יכ וחמשיו םכילודג סכיחבז אוהה

 עמשתו וחמש זכידליהו שכישנה פכגו הלודג החמש
 44 .אוהה םכויב ודקפיו + קוחרמ ידע םשכלשורי תחמש
 תישארל תוטורתל תורצואל תוכשנה לע סכישנא

 זרואנמ סכירעה ידשל שהב סונכל ץרורשעמלו

 *כע הדוהי תרחמש יכ זכיוללו שכינהכל ץררותה

 4% תרמשמ ורטשיו + םכידמעה םכיולה לעו כינהכה

 שה ו 1, ₪. 6: 1/0 8:

 ז7,117,166 -- םכיררושמה 172. | םכירעשה 176 -- םבירעושמהו

 ו 2589 -- םכירושהו 4

 תרוצמכו 47 -- תוצמב 150, 270 ; 10:65 4 דוד 2.4, 7,

16892 ,155 1 .110,130 117,110,128 ,2 ,80 ,82 ,80 ,48 

 211: 215:248,270: | המלשו 0 1% 6

 108, 170, 172; 5 201, 224, 227, 228, 24% -- המלשל 22%.

 0 טיב 207 -- מומו 18 דוד יט 20 8, 80 90 89,ווק,10)

 141,155:172; 201,211, 240, 245, 4. םכיררשמה שאר ו

 ישארו 16 -- ישאר 1, 2, 17: 30, 47: 4%, 80, 92: 94 90, 102, 1 7

3 ,264 ,251 ,228,2%2 ,207 ,198 ,176 ,170 ,166 ,145 

 288, 602: 659 'ק : קננתגס 140, 141,172 ; םטמ6 7, םכיררושמה

 זל, 2 177,261. ישו --ו 39 -- רישי 17. "= הליהת ו

 נוק --הלהתו 1, תטמש 17. | תודוה טס -- תודהו 1 7

 144, 157:175, 188, 210,942 -- רדוהו 48,168, 207 283 ---

 תודוהל 47 -- תודותו 245 -- תוצמו 271 ב. .

 2% לבבורז 2 4: 10: 47, 48, 82, סב, 101,118, 158, 170 0,
 2%): קמותס 102. | ימיבו --ימיב 4 םכינתונ 1:7,

 117,155,166,168. | תוינמ --י \ 48. | ומויב - - - תכיררשמה ,

 170. ;םיררשמהו 117 -- םכיררושמה 17, 48, 15%, 71.

 םבירעשהו , 48 -- כ , 101 -- םכירעושהו 2, 17, 15,176, 180 =
 םבירעשמהו 30. = ומויב שבוי -- ומי 147. = ומויב -- ומיב

 םבישידקמו 4, 17, 30, 47, 45, 80, 80.93, 6 76

 102, 224, 240, 245; 249; 250, 253, 259, 260,264 ; קעותוס 29

 -- םבישידקמ 118. = םכיולל קצגוס םכיולה 118. | םביולהו -- םביולה

 48 -- ם2 118. | םבישידקמ 3, 17, 30: 80. 80, ,,2

2 280,251 0 ,245 ,240 ,210 ,102 ,188 ,172,178 ,141,168 

 259; 264. 3 ןורהא 2. :

 1. השמ -- השמ תרות 2%0 -- םביהלאה שיא השמ 0.

 ינזאבו 245. | בותככ 89. וב 102. אביב ,4 7 48,

7,,, ,144 ,141 ,139 7 0 ,93 ,92 ,82 

 180, 210, 224, 240, 245, 2%2, 2%, 260, 264, ינמע 1, 2

 4: 49: 67:92, 99, 101, 110, 128, וג, 150,176, 207, 210, 224,

 225, 226, 215, 219, 242, 262, 2%4, 270, 271, 283, 00 7; םטמס

 82.  יבאמו 4, 31, 130,207, 224,242,28.  םביהלאה --הוהי 4.

 2. ומדיק 1:7. תא 17,147."1.  רובשיו 30, 8,117 -- רבשיו

 קזותס 245. וילע -- םכהילע 226. | תרא 2", 170. | םכעלב --

 רועב ןב םכעלב 172. = ךופהיו 48. = וניהלא קנווס םכיהלא 4.

 תרא 1 94, 100,089, 139. 4

,227 ,22% ,224 ,108 2 ,1689 ,166 ,158 ,60 1 

.1 400 

 2. יהי 5 2. | הרותה --הרותה ירבד ו -- תוגזַפ. קניפתו. ירבד

 9 ולדביו 3, 48, 82, 101,190, 172, 0 --- ולידבי 20 ----

 לדביו 7. לכ ,157. | ברע -- תדע
 158 -- לארשיב 4.

 4. 172.,.60₪.  ןהכה -- ןותנ גד.  ןתנ ₪.

 וניהלא -- לארשי 89 -- םביהלאה 9.
 24 הבוטל 1.

 5. ול , 1. הכשל -- הבשנ 92,172 -- הכשב ;ףס תוגזק. | הלדנ

 82,94,101,141, 211, 235, 260, 264, 270. | םכינתונ זז ו?

 166, 168, 176, 24%, 253 -- םכ 118. | תרא ,0 260, 4.

 הנובלה ,, 166 =- ו \ 47, 48, 80, 82, 101,168,17%, 180, 188 ---

 לארשימ םזגנמס לארשיכ

 תיב פג זז.
 בורקו 30 -- בורקא

 7פי

 קזתמס ד :ך0. | דעו 5 148 -- לעו 17, 157, 207, 4
 -- ןעה 04. החהזמ 72

 48. הרותהו 80, 166 - ת-רכלהה 2, 40, 48, 80. 14

 ףצ,זסז,זס2,ז18,166, 172,211, 2543 119-- תוכלוחהה 4

 לאמל 1ף0 -- א , 118, 153,192, 239; 659 'א תי -- לאומנ 0.
 המוחהל --- המוחל 80,117,158,172: 245 -- ו , 211. | לעמ 2%--
 לעמו זגל,ו19 : קמתס ז41.  לדנמ 172. םםירונתה -- םכידותנה
 קזגווס 17 -- םכירתונה 4- המחה 80,118,281 - המוחל 1

 הבחרה קומגס המחרה

 םכימה

 9. םבירפא -- ןאצה 172. = לעו 1"-- דעו 3,300. | רעש ו"
 ,יצנול) רערש 1 6 רעש לע הנשיה / 17: 207 = פס 9- תכיגדה

 = ורה םבילדגמה 17.

 אמה ::8. | ידמעו 7.
 40. תודותה 2, 30, 82, 50, 92; 93: 94: 99, 100, 101, 102, 70

 זו8,110,119. 72 166, 168,172, 17%, 176. 90

2713 ,270 ,2604 ,260 :253 ,245 :242 ,240 ,215 :231 ,207,224 

 קמפס 141 -- תודיה 17 -- תרותה 1 -- תרתה 80 -- יתש תדותה

 48.  םכיהלא 201. ינאו , 49 -- 5. 800. הירחא 1%7. ומע 1.
 41. םביקלא 48. | הישעמו 48. | ןימינמ , 80 -- , 117 --ןמינמ
 82, 980, 176.,92, 192, 245, 253 -- ['מינמו 207 -- ןימינימ 240 --
 ןמינבמ 93. | היכמ 166 -- הכי 4, 89, 117, 172, 211 --- הכימו 8

 --היבמ 259- = יניעוהילא 251 --יניעוילא 1, 17, 47, 49: 599 9
 1ס2, 117,118, 110,128, 110,110,141,144,15% 22

029 ,252,2%4 ,240 ,240 :242 ,240 ,188,102 ,180 ,178 176 1759 

 264, 270 הירכזו 2%1 -- הידבז קותוס 141 -- ג
 24% תררצצהב 1, 47, 80, 224, 283 -- !"רורצוצחב

 42. היעמשו הישעמו היעמשו 49. | הישעמ 147. | היעמשו ,זז
 ננ9. - רזעילאו 145.  יזעו תטתס ינעו 176 -- קננמוס וזועו .
 ןנהויו 48, 80, 157 -- ןנחוהיו 284 -- ןתנוהיו 164. | םכלעו 6
 -- ןניעו 180 -- םבטיעו 251. = םכליעו רעו < 118. | ועמשיו 0
 489,118. | םביררושמה זק, 117, 172, 253 -- םכיררשמה תא 2:
 43. הבזיו 118. | אוהה -- אוהה 48. | םבילדג 4, 30 0 2
 ף2,ף4,1סז,118,141,172,172,192, 231, 260,264. המשי 4
 םכיחמש 117,172. | הלדג 4, 80, 82,04, 141, 231. | םבישנה -

 םכישנאה 92. | םכידלהו 48. | תחמש , 80. | םבילשורי 9.
 קוחרמ דע ,, 185 -- קוחרמל 172, 2077, 400: קחתס 118. | דע ₪
2 ,146 ,144 ,117,128 ,101,102 ,99 :94 :82 :49 :47 :21 ,2 

,227 ,226 ,22% ,201 ,18 ,188,102 ,172 ,170 ,158,160,161 ,155 

 228, 24%, 400 '1, 601 -- ₪85 119 -- לע קתותס 48. | קחרמ 2
 94,150 - קוחרמל 250, 4.

 44. תוכשנה -- תוכשלה 2.  תורצאל 4, 100, 168,235 -- תרצואל
 80,180,283. - תמורתל 4, 80, 82, )2, 99, 155,157, 207, 239 --
 תומורתלו 89,117 -- תמרתלו 48. | תישארל , 172. | ררשעמלו

 48, 80, 4. סנכבל 6, 23% -- סונכלו 224 -- םבינכל 7.

 ידשלו 48 --ירשל 80, קוווגס 80 -- הדשל וז, 192, 24 : קזנתוס

 1ן:. | םנירעה -- םכירעה םפכעה 92 --- םםיראעה 47. | תרויאנמ

 117, 188, 224 -- תואבמ 92 -- ) \ 66 ת טק.ז36 168 -- ת ,8

 -- תואצמ 271 4 -- תוינמ 153- | הדותה 93. 99, 157: 246, 3

 קזוותס 17 ; 06 150 -- הרוה 207. | םבינהבל -- םב , וס
 םכינהכה 80. | תחמש -- ת ת.ז 1,141--ת .גו8. | הדוהי(

 158-- ד 80, תטתס 180. | םכילה ,166. | םבירמועה 7-

 4%. תרמשמ תא 2. הרוהטה 17 -- הרותה 4. | םביררושמהו

 כ לדגמו לאננח , 157. | לאננה +
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 שכיבנע ןי* ףאו שירמחה לע שיסמעו תרומרעה

 תבשה זכויב שכלשורי סיאיבמו אשמ לכו שינאתו

 םכיאיבמ הב ובשי םירצהו : דיצ שכרכמ םויב דיעאו 6

 קרדוהי ינבל תרבשב םשירכומו רכמ לכו גאד
 קדרמאו קרדוהי ירח תרא הביראו |: שכלשוריבו 7

 זכישע שכתא רשא קדזה ערה רבדה קרמ םשהל

 ושע קדכ אולה ! זרבשה םו' זרא םסיללחמו 8

 תאזה הערה לכ תא ונילע וניהלא אביו שככיתבא

 לארשי לע ןורח םכיפיפומ שכתאו תאזה ריעה לעו

 םכלשורי ירעש וללצ רשאכ יהיו :תבשה תא ללחל גס

 רשא הרמאו תותלדה ורגסיו הרמאו תבשה ינפל

 לע יתדמעה ירענמו תבשה רחא דע םוחתפי אל

 וניליו + תבשה םכויב תושמ אוב אל םשכירעשה 0

 םכעפ זשכלשוריל ץוחמ רכממ לכ ירכמו םכילכרה

 עודמ שהילא הרמאו שהב ;רדיעאו + שיתשו 1

 חלשא די ונשת שא ;רמוחה דגנ םשינל שתא

 קדרמאו : תבשב ואב אל איהה תעה ןמ שכב 2
 שכירעשה םכירמש סכיאבו שכירהטמ ויהי רשא םיולל
 יהלא יל הרכז תאז שג תבשה םשוי תרא שדקל

 יתיאר שכהה זכימיב םכג :  ךדסח ברכ ילע הפוחו 3

 6 ג. 1. א עז 5

 םירעושהו םיררשמהו םיולה תוצמ רהציהו שוריתה
 6 זכלשוריב יתייה אל הז לכבו : םינהכה תמורתו
 ךלמ קגנתסשחתראל םכיתשו םכישלש זרנשב יכ
 ןמ יתלאשנ כימי ץקלו ךלמה 'רא יתאב רבב
 7 רשא קדערב זדניבאו םכלשוריל אובאו : ךלמה
 ירצחב קדכשנ ול תושעל היבוטל בישילא קדשע
 9 לכ תא הכילשאו דאמ יל עריו : שםיהלאה תיב
 9 ורהטיו הרמאו : הכשלה ןמ ץוחה היבוט תיב ילכ
 זרא שיהלאה תריב ילכ שש הבישאו תוכשלה
 נס אל םכיולה תוינמ יכ העדאו : הנובלהו החנמה
 ישע זכיררשמהו םכיולה והדשל שיא וחרביו הנתנ
 11 עודמ הרמאו םכינגפה תא הביראו : קדכאלמה

 : שכדמע לע שכדמעאו שכצבקאו םיהלאה תיב בזענ
 ז2 רהציהו שוריתהו ןגדה רשעמ ואיבה הדוה' לכו

 14 ןהכה הימלש תורצוא לרע הרצואו : זרורצואל
 ןב ןנח םכדי לעו םכיולה ןמ הידפו רפוסה קודצו
 קלחל טכהילעו ובשחנ זכינמאנ יכ הינתמ ןב רוכז
 14 חמת לאו תאז לע יהלא יל קררכז : םכהיחאל
 1 \ זכימיב : וירמשמבו יהלא תיבב יתישע רשא ידסח

 םיאיבמו תבשב תותג םיכרד הדוהיב יתיאר המהה

2 | 

 צב פז עפ 610 א 4.

 הבוטל 180. | וירמשמב 0 --י , 4
 15. תיאר ו: " םכיבהוה 2 - תתג 170, 207, 22% -=

 תותיג 17 -- ת ז" טפ.1435 3 -- תונג סנו 128.  םכיאיבמו תבשב

 -- רהציהו שוריתה 48. | תבשב -- תנשב זֶל. | תומרעה םכיאיבמו .

 31.  םםיאיבמו 1%-- םביאיבבו 80. | תומרעה תא 250 -- ו ,

 םכיסמועו 17, 48,117 -- םכישמעו 226, 10766 4 םכירומחה
 30,118. | םביבנעו 1:7. | םםיניאתו 40, 92, 100 59

 240. | םביאיבמו 2" -- 1 \ 1 -- םכאיבמו 48. = םבילשורי 17 --
 םבלשוריל 24% -- םכילשוריב 201 -- םכלשוריבו 271 44 -- םכלשורי יב

 3. - דיעאו -- ריעאו 9, קתנמס 24% -- 1148.400, כב 24
 םכרכמ , 7. ריצ 06 ריצ 18 -- ריע קננממס 4

 16. םכירוצהו 154, 253 -- םכירשהו 80 -- םכינודיצהו קתנתס 7.

 הב ובשי , 2. | ובשי --ובשחי 17. = םכיאיבמו 99,198. | גאד
 ז 58 -- א . 30 80, 6)'א'תי. םכירכמו 2. 32 4, 40 21/00

,207 8%,, ,118,128 .99 :93 :92 

 211,240, 245; 2%1,2%ף.  םםבלשוריב 6% 145, 172, 2004,

 200 ; תטתס 201 -- ב , 1,17, 18, 4

 17. ירוח 4, 48,117,166,170,240 ; 06 110. | הרמואו 0

 םכהל -- ל 139 -- עודמ םכהל 48. | ערה הזה ₪ 124

 18. אלה 2, 4, 17, 30, 48, 80, 82, 80. 92.93.94: 99 9%
231,239 ,192 ,188 ,180 ,175,176 ,172 ,141,158 ,128 

 " 2%1,259, 270 -- הלה 166.  הכ -- המ 225. | םכביתבא , 80--
 םככיתובא 17, 93.99 239: 259. = ונילע ,180. | תאזה ריעה לעו ,

 4,90,118,147,166. | לעו-- ו , 270 -- תאו 4. םםביפיסזב

 48, 50 -- םביפסומ 36, 1 41 -- ןיפיסומ 3- ןורח \ 4 -- ןוזח 4

 לארשי -- ל ; 150. | ללחל -- םכיללחמל 7. | תא 2. 163 --ת

 (טק.185 94. | תבשה -- תבשה םכוי 17, 30, 7%

:29 0 ,245 ,224,227 ,198,201 ,147,158,172,175,188 ,141 

 10706 2, 82, 100 --- תג4ז8ַ. ק1תג16. בוי 4.

 19. רשאב --יכ 180,198. | ינפל , 17ס -- םבויב 224 תוגזמ

 הרמאו 1%-- הרמואו זז. | הרמאו תותלדה ורגסיו , 4.

 ורגסיו --ורגפיו רשא 92. תתלדה 48. הרמאו 2%, 17 -- הרמואז

 נ7.  רשא --רשא שיא 4. אל "130. וחתפי 118.  וירענמז

 245.  םבירעשה -- ע , 163 -- םכ , 259. | אל 2%-- אל רשא

 4:93 תטמס 141 -- אלו 47; 48, 249, 271 4, 300. | אבי =, 240

1% 1 ,+ ,93 ,02 ,82 ,80 ,45 ,47 :17:30 

.0 ,251 :240 ,24% ;21% ,231 ,224 ,188 ,170,172 

 20. ונליו 48. | שכילכורה 117.153 -- ר קמע ן'ז7- | רכומ)

 117, 168 -- ו קמס * 4. | לכ-- לכו ::7. - רמכמ < 74.

 21. הדעאו 48. | םבהב -- םבעב 224. = םכהילא הרמאו , 4.
 הרמואו 117." םבהילא , 48 -- םכהל 92, 94,168 -- ל,
% ,260,264 ,198 ,176 ,163,175 ,155 ,47,118,139,141 

 המחה 180,245.  ונשת --וושת 80.  חלשא --ה ,וס1ג - 6

 החלעא 117. | ןמ -- ןמו 48. | אוהה 6

 210, 224, 227, 240, 251,271, 284,286, 99, 0. ואבי 4.

 22. ריהי נק. זג. 2 --ןיה 47,155: 24%. | םכירמש -- ב זק

 -- םםירמוש ווק. | םכירעשה -- םכ ,118. | תאז
 הפחו 166,168 -- הבוטל 180. | בורכ 4: 30 49, 4%

 הנובלה תאו 4, 14% -- הנבלה תאו 172 -- הנובלה תא 228, 100 -
 הנובלהו 94, 117, 155.198. | ןגדה -- ה , 1, 40 -- ןגדה לודגה 4.
 שורתה 239--ו, 82,101,110,141,150, 155, 158,180 1

 249: 253: 259, 270, 281 -- שוריתהו 92, 139, 228, 260, 264 ----

 שריתהו 4, 48, 80, 117,144 7. רציהו 224. | [רוצמו 2
 24%. - םכיררשמה 86, 145, 228 -- םכיררושמהו 17, 47, 172 13

 -- םביררושמה 4. הבירעשהו 2, 2: 4, 20, 11, 17: 49: 92%

240 ,231 ,102 ,99.93:94,141,157,158,166,175,180,188 
 253,259 --םכ 118.  תמרתו 2-- תומורתו 166,245.  םםינהכה

 -- םכישדקה .

 6 לכבו -- ב , 80. הז 0ק.188 139 -- הלא 261.  םםילשוריב
 271 4. יכ 180 -- םבא יכ 17,207. | םביתשו -- הנש שביתשו

 +45- אתששחתראל 3, 118, 245 ; קזוגס 158 -- כ \, 7-
 ףךלמה 251. לבב 90. | *תאב ,ז7:  ץקבו 28.  םבימיה 5
 90 ; םטמס 157 -- םבינש 49,176. | יתלאשנ 66 יתראשנ %

 כו == לא 7.

 7. אבאו 30, 48, 93, 117, 118, 110,141,166, 170, 231,
 245, 253: | םבילשוריל 17 -- םםלשוריב 157. | /היבטל 48 --'
 1:57. תושעלו קומס 139.  הכשנ -- הבשנ 10 -- קנזס חכשת

 245. - ירצחב --' \ 48, 72 -- קזגמס תירצחב 9.
 8. עריו קזוופס עדיו 17.  הכלשאו 48. לכ 118,102. | תיב ,.
 ף. הרמאו , 163. | ורהטייו 158. | תוכשלה תא 24% -- תובשלה
 ץנבסגע 40 -- ל [טק.186 1. | בישאו 118. | ילב -- ילב לכ 7
 -- לכ תא 48. | תא ,118-- תאו 4,128,198. | הנבלהו 7
2 ,207 ,178,192 ,175 ,172 ,168 ,110,139 ,128 ,102 ,100 ,48 

 212,200 22 1001 --- הנובלה תאו 4,117,166,ז70 ; קזותס 1.

 10. העדאו קווםס העראו 48.  יכ,1ז18. | הנתנ ₪6 הנתב ז

 -- ונתנ 300, 68. | הדשל 48. | םכיולה 2%, 207 -- םביולהו 4
 489,147. | םביררשמה 48, 175,198 -- םכיררושמהו 5

.250 2290 

 11. הרמואו 17,117. | עודמ | 80. םביהלאה -- שכיולה 166 --
 וניהלא 2. -  םבדימעאו 2, 3, 4, 17, 49, 80, 74
1% :245 0 ,225 ,224 176 ,172 ,170 ,158,166 ,118,110 

 259: 355: 356 : קוס 141,171 -- םבידמעאו 2.
 ז2. רשעמ תא ףָג- | ןגדה 6 8 1--הבז7 -- ]

 190. | שוריתהו , 175 -- שריתחהו 1, 4, 48, 92, 110 8%

 240 -- שוריתה 40,128. | תרצאל 4,166 -- תורצאל 1 2
 110, 180, 235, 239. 245 -- תרצואל

 13. הרצאו 4,89,995,93, 94, 155: 166, 172, 180,235, 240
 283-- הירצאו 17. | תרצא 4,283 -- תורצא 80, 02, 03, 180 59
 24% -- תרצוא 48 -- תורצואה 117. | קרצו 48,80,293. | רפסה

 2נ 4: 10, 49, 80, 82, 80, 4, 118,128,141,168,180,188, 10

 245; 259,283--]הכה 47,166.  הידפו ,171 --היננחו רפוסה חידפו

 166.  לעו--ו,48. ןנה 7. 86 4 -- ןונח 228 -- ינח
 ןב רוכז ,166. | וכשהנ 80. םכהילע ף3 =- םב , 118. | קולחל

,180 ,144 ,117 ,2 

 14. תאז לע , 48 -- הבוטל 0. | לאו . 24% -- ו , 117. | חמת
 קוגוגס והינת 0. יהלא -= ויהלא 166, קזומגס 141 -- 4
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 לכ תא תשעל עמשנה זככלו : תוירכנה שישנה 7
 בישהל וניהלאב 'לעמל תראזה קדלודגה זרערה

 ןהכה בישילא ןב עדיוי ינבמו | : זרוירכנ שישנ 8
 ! ילעמ והחירבאו ינרחה טלבנפל ןתח "לודגה

 הנהכה תירבו .הנהכה :ילאב לע יהלא שכהל הרכז 29
 תורמשמ הדימעאו רכנ לכמ שיתרהטו : םכיולהו 0
 זכיצעה ןברקלו : ותכאלמב שיא םכיוללו סכינהכל 1

 ; הבוטל יהלא יל הרכז םירוכבלו תונמזמ סכיתעב

 5 6 10 א 5.

 הוחיל 227. | היה 2", 80,188. | והנתיו -- ה , 1. םכיהלאה

 14 לבר 170,201. | םבגו 117. ותא 2. 4, 0.489,

 94. 100, זסו), דוק, 118,128, 141,151,157, 158,172,176,

 2206/22 205 24 0:25 9,270,282. | האטה. 46... .יוירבנה 24

 27. תושעל 1, 2, 4, 17, 30, 48, 40, 80 0 7

 118,128, 130, 158, 166, 172,ז75, 176, 102. 224, 4

 251, 253, 259: 200, 264, 271 4, 28 : קזנהס 82, 04, 141 -- תאוכ

 תפעל וקו הלכה רוק 1 212225287. תאוהל
 128. | לועמל 80 101, 117, 155,163, 168,176, ו 2533 6

 82 --147. - וניהלאל 147. | בישוהל 2, 03,101, 117,150 %)

 172; 253, 260, 204, 271 44 ; קז!זתס 82, 139 -- קנס בישוהלו 4.

 28. ערוי 48 -- עדרוי 99; 254 -- ןנחוי עדי" 48. | בשילא
 לדגה 170,284.  טלבנפל --נ , 240.  ינרחה --נ , 80 --יינורוחה

 117 -- ינרוחה 3; 4, 48, 180, 235, 219: - והחירבאו -- ר

 17 --'\ 150, 155,160, 168, 175, 601 -- והירבאו קזוגתגס 4

 29. שבהל , זקס --יל 1,166. לע יהלא -- תאי לע 1.
 יהלא ,180. | לע \ 89.  ילאג -- ילאג לכ 2.  הנהכה %-- הנוהכה

 4,17,139: 176, 192, 224, 240, 259 -- םכינהכה 166 -- , 5.

 הנהכה תירבו  גס2 10 הנהכה 2%-- הנוהכה 4, 17,
 240, 29 -- םבינהכה 7.

 30. םכתרהטו 4,17, 30, 48, 145,158. | לכמ -- ןב לכמ 4.

 הדימעאו טק. 86. 136 -- הרימעהו 226 --- הרמשאו 50, םטמס 71.

 תרמשמ 48,150, 24%. | םביולל 92 -- םבילל) 102 -- םביולו
 שיא סו ז80. | ותכאלמב -- ותרמשמב 92. -

 גו. =כיצעה 5. | ביתעל 163,976.

 48, 80, 158, 163,166, 192 -- םבינמזומ

 170, 176, 224 -- םכירוכיבלו 260, 4.

 תנמומ 175 -- תונמוומ

 םבירכבלו

 1 .60 א 5 פא.

 תוינומע תוידודשא סכישנ ובישה םכידוהיה זרא

 24 זכניאו תידודשא רבדמ יצח םכהינבו | : תויבאומ

 2% ביראו ::שעו שע ןושלכו תידוהי רבדל טכיריכמ
 שכטרמאו סכישנא שכהמ קרכאו טכללקאו םכמע
 שכהינבל שככיתנב ונתת שא שכיהלאב םשכעיבשאו
 26 אולה : שכלו םככינבל שהיתנבמ ואשת שאו

 שכיברה סכיוגבו לארשי ךלמ המלש אטח הלא לע

 והנתיו היה ויהלאל בוהאו והמכ ךלמ קדיה אל
 .ואיטחה ותוא םכג ללארשי לכ לע ךלמ םיהלא

 ב 1 2 1

 172. 172. 19% 224, 263 -- קמפ ברב 80. .ךידסה 17.93: 79

 ז18,166. זקס -- ךימחר 80, 108, 226, 2409,

 23. םכהה -- המהה 17. | יתיאר , 226- תא 166. | ובישוה
 ג,17ג 30: 47: 49, 80. 03, 100, 101, 117,119 7
 172,176,178,180, 102, 224,246, 251, 203,259, 260, 2640 קנווס

 82,139 ;: 1סז₪ 10 -- ובישוהי 2. תוידודשא , 31 -- תוידדשא

 4, 30, 47: 49, 80,9, 117,118,168, 210,224,239,240. תינמע

 4 -- תוינמע 40 48, 80, 82, 99, 118, 155, 168,219. | ריבאמ 4

 -- תויבאמ 17, 48, 93, 99; 163, 168, 180 -- תויבאומו 166, 249 --

 תויבאמו 4.

 24. יצח -- םכיצה 153. | תרידדשא 48, 80, "0,117, 00

 160,168, 17%, 201, 228, 215, 249, 2%1, 260, 264 -- ["רוידודשא

 145,150, 172 -- םכידורשא 180 -- םכידדשא קתנמס 4. | םכיניאו
 80. | םכירכמ 40. | ןושלכ 48 -- ןושללו 89 -- ןשלבו 283 ---

 ןושלבו 160, 227, 271, 4

 2%. הביראו 4. -  םםכללקאו , 4.  םבישנא םכהמ הכאו ,3.
 הכאו קזומס הבאו 17. | םבישנא ,4 םכטמראו ₪ 178 ---

 אפטרמאו זז. | םבםעבשאו 150,602 -- םכעמשאו קומס :7--ב

 1טס.תג. 7. םכא קתחתס הא 144. | םככיתונב 2: 4, 17, 2

 48, 92, ף3, 119. 160, 168, 176, 188, 231, 252, 250, 281: ננס

 82. | םבכהינבל !סת6 םככינבל 118. | םכהיתונבמ 2, 3, 4, 17 4%
 47: 49, 89,992: )3, 100. 102, 118, 105,168, 176: קזומס 82 --

 םכביתנבמ 2ף0 -- תת 0גק.140 1 -- מ ,24. םככינבל 6
 םכהינבל 1 -- םכפינבלו 192. | םבכלו -- םבהלו 4 --כ טק. 185

 26. אלה 1, 4, 17, 10, 47: 48, 80, 02, 93, 04: 99, 5%
 לכה וז 161,760, 2ו0,224, 211, 230. 215, 2510 202. 280 =-- א

 82.  םכיברה -- ה ,1,91. ךלמ 130,"2.  והומכ
 92: 99, 117,118, 150,163, 168, 176, 192, 24, 281. | ויהלאל -

 0 720 6058 147 0 לא

 5 ףטנפטפ 6300 (טתו '/בזו₪ 1,06010ת68 1ם 1.10תטםג 5 2 15 20, 6טםמ,בגב 2.

 602080. 1501, קסע ?0(טתב 6011201 : 1, 2, 3, 4, 17, 10, 11: 47: 40: 49, 67: 80; 82. 90 22 93: 94:

 100, 101, 102, 7 10 1% מ 130, 110; 141, 144: 145: 147: 150: 153: 155: 7: 5 1

2% ,224 ,210 ,207 ,201 1 2 ,180 ,180 ,178 ,176 ,175 ,173 ;172 ,171 ,170 ,168 ,166 ,164 

 תם, פק, 200, 201.23: 230, 2400 242, 205, 240,260, 28102262, 293, 4 156, נג 8

10106015 001120 : 160, 201, 204, 206, 207, 21%, 210, 220, 205, 206, 101, 100, 311, 118. 0 1 

326: 430: 42: 355: 356: 359: 379. 0: 417: 437: 444: 446. 474: 479. 494: 497. 530. 531. 2 
535: 505: 587: 590, 601, 602, 612, 611, 621, 648, 682, 4. 

 62006. 1חגקע60, .כסע +0ז0מב 601140 : ,287 ,286 ,284 ,2933 ,279 .277 ,271 ,270 ,264 ,260 ,250

 288, 280, 300, 659 --- 1תקז68, 1מ 10015 (016018 601130 : 306: 545: 650: 651, 652, 655, 656. 7,

 -- לג

 גת 10018 166618 00126 -- 7
17. 

 הוט 15

- + 
%-- 

659, 661, 661, 664, 666, 1 

 62088. 5₪[/1 ----- קסש (0(0 מג

 7 1חוקש001 -- סע 0( ג 1

 -הי---- 1תוקת011 -- גת 10018 16166618 001116 ---



 2 0 דת סא טאצ.

 6 ג /ע ש 'ז 1.

 ץראה קדגלפנ וימיב יכ גלפ דחאה םםש םכינב
 תאו דדומלא תא דלי ןטקיו : ןטקי ויחא םכשו 6

 תאו םשרודה תאו : חרי תאו תומרצח תאו ףלש 1

 תאו לאמיבא תאו לביע תאו : הלקד תאו לזוא 2
 לכ בבוי תאו קדליוח זראו ריפוא תזראו :אבש 1
 גלפ רבע ! חלש דשכפרא שמש : ןטקי ינב הלא +
 ! שכהרבא אוה שרבא חרת רוחנ גורש :וער 5

 שכתדלות קרלא : ללאעמשיו קחצי שכהרבא ינב
 ; טכשבמו יראבדאו רדקו זרויבנ ללאעמשי רוכב
 שיפנ רוטי = : תומ'תו דדח אשמ קדמודו עמשמ

 קררוטק ינבו :  ללאעמשי ינב שכה הלא קדמדקו 42
 ןידמו ןדמו ןשקיו ןרמז תא הדלי שכהרבא שגליפ

 ןידמ ינבו : ןדדו אבש ןשקי ינבו חושו קבשיו 3

 ינב הלא לכ העדלאו עדיבאו ךונחו רפעו הפיע

 קחצי ינב קחצי תרא םכהרבא דלו'ו : קררוטק 4

 שועיו ראוער זפילא ושע ינב | + רארשיו ושע 5

 םכתעגו יפצ רמואו ןמית זפילא ינב : חרקו םכלעיו 6

 ז : ךונח : דרי לאללהמ ןניק : שונא תש שםרא

 תפי ינב : תפיו שח שש חנ + ךמל חלשותמ
 ינבו : פריתו ךשמו לבותו ןויו ידמו גוגמו רמג

 השילא ןו' ינבו + קדמרגותו תפידו זנכשא רמג

 כירצמו שוכ שכה ינב : םינדורו שכיתכ השישרתו
 אמערו אתבסו הליוחו אבס שוכ ינבו : ןענכו טופ
 תא דלי שוכו + ןדדו אבש המער ינבו אכתבסו
 שירצמו + ץראב רובג תוהל לחה אוה דורמנ
 זראו שכיבהל תאו זכימנע תאו זכיידול תא דלי
 12 רשא םכיחלפכ תאו םשיסרתפ זראו : םשיחתפנ
 13 דלי ןענכו : שכירתפכ תאו שכיתשלפ פכשמ ואצי
 14 זראו יפוביה תאו +! זרח תאו ורכב ןודיצ זרא
 1% יקרעה תראו יוחה תאו : ישגרגה תראו ירמאה
 16 תראו ירמצה תראו ידוראה תראו | +: יניפה זראו
 17 דולו דשכפראו רושאו כליע זפש ינב :יתמחה
 18 דלי דשכפראו : ךשמו רתגו רוחו ץועו סכראו
 19 ינש דלי רבעלו ! רבע תא דלי חלשו חלש תא

- 

5-00 00 9% - 

 ל גב זא תפסע1ס0ס צע

 םבירותפכ 2, 93: 150, 166, 170, 226, 228, 6

 13. ךל.--י גק.140 194. | ןודיצ -- . 170 -- 1 67, 80, 02,

,260 ,2%4 ,253 :245 ,225 ,178 ,155,172,175 ,144,150 :119 
 תטמס 1189, 4 ורוכב 17, 80, 80.92, 931, 117, 0 22.

 14. יפסביה 2, 168, 210 ירומאה 2,17 ; תטתשס 4

 15. תראו יוחה ,7- ינפה

 16. ידמצה 99: 245 ' ןזנתס 17, 80 ; 0600: 178. < תראו ₪

 58 2. = יתמחה -- ינענכה תחפשמ וצפו דחאו יתמחה 4.

 17. ינבו 24%. | רשכפראו 166 -- ר , 94. | םכראו דולו ,:

 דלו ז. = םביראו 101 -- אםבראו 3--: םבראו 06

 ץועו םכראו -- ץוע םכרא ינבו םכראו קזנתס 17%. | ץועו --ץועו שונו

 2ף0 --[טק.188 647.  לוחו -- רוחו 240. | רתנו 6 רשגו :-

 ךשמו -- ְך \ 80, 180, 240, 245 : קונוס 71 ; תטתס 71.

 18. דשכפראו -- ד ,4. זירא

 19. דלוי 170, 235, 664-- 245. | וימיכ 80 -- וימב 4.

 20. ןטקוו 171. | דדמלא 1,71,80,194,224. | תומ רצח 6
 150,155,157,158,176,180,104, 224, 245, 4 חרי -- ןניע

 21. םכרודה קתומס םכידודה 24%. | לזא 180.  הלקיד ₪.

 22. לבוע 2, 30, 82,14%, 15%, 170,224, 211,245, 35%; 6
 82 ; םטתס 7. לאמיבא קזנוחס ךלמיבא 7. |

 24. רפוא 80,188,192.  הליוח ,240. | תראו ג
 ןטקוי 7 - ,6: ן

 24. םבשו 0. 26. גורשו 2.

 28. לאעמשיו , 147 -- א 4 99: 9-

 20. הלאו 166 4 םבתדלת 30, 80, 166 2 2%2 ---

 םכתודלות 1. 7 9 92, 0)93,102,11 0 1% 210, 5,250,

 271 ג: קותס 118 -- םכתודלת וסופ 130, 141, 15%, 76
 207, 211,242,250,2%1,270, 3001. | רוכב , 180 --ו , 251--

 לב לעאמשי 1.

 30. עמשמו 80, 145, 13, 178, 180, 207, - המדו 89 =

 אמודו 250 0, אשמו 1,17, 71, 80, 80, 70

 166, 170, 192, 207, 240, 251, 253 ; תפס 17 --אשמ א 2 14

 דדה 4-- רדח 2,227,264 3 076 158 -- דדהו תטמסס 7. :

 31. רוטי -- רוטו 899 -- ריטי 192. | אמדקו 80 -- יה

 כ

 22% שגלפ 2, 17, 30,71, 92: 93, 117, 17, 166, 0 235: 0

 249, 253, 260, 264: קנס 139- | ןשקיו -- ןשקי תאו 147 -- תאו

 ןשקוי לז -- ןטקיו 17 -- ו , 70. אחושו 7ג - ח טק. עא 1.

 ןשקוי 2 -- קזומס ןטקי זז ל.

 33. ינב 173. | הפיע --י , 2 -- אפיע

 ערדיבאו ; 259 -- אעריבאו 1.

 14. דליו 17, 80, 104, 28 -- דל 2. | תא ; 178. | ינבו למ

 92,117,147,157,188 ; 06 82 ; םגפ6 201 --ונב 15% --ינב ונב

 ז18,144. - קחצי 2", 6. לארשיו - - ינב -- קחצי ושע ינב

 לאעמשיו 0. וישע 2%3, 260 4.

 35. ינבו 71. - וישע 253,260, 4.
4 

 27. םברבא --םכהרבא 7.

 ךאנחהו 4.

 שועיו . 89. | םבליעו ₪

 1. תש םכדא 1! 1ת4]סז1ל. 117,205.  כדא טסא תוג]0ז, 665
 02: 94, 139.172-- טסצ 1ם]סת: 03,101,102,118,ז70,224

 245, 260, 271, 277, 270, 283, 284, 286 -- א תגג] 6% סזתג 7,

 14 -- א תסת תוג]סת ; 80, 80, )0, 100, 128, 144, 171,176 2

 201, 210, 211, 259, 270 -- ,%% תש -- שש

 2. ןנק 246. 2. חלשותמ -- דרי 1.

 4. םכחו 1,117: 147: 235 -- תח ₪. רפי

 5. ינבו 80. | רמוג 17, 30, 71, בוגמו , 259.

 םבוו  ם- דמו 2" ידו , 69. אה 17. לבתו 2
 גסז, 119,128, 119,141, 144,157, 166,172,171, 176, 178, 207,

.1 ,2 271 ,270 ,20 ,252 ,251 ,250 ,240 ,242 ,210 

 6 טגווגםסתוסטפ תסתוותטת לבות , תפיד , םכינדור 86,

 0\160ע 0200. 10, 2 -

 6 ובו ל -- טו ד 28. רכוב ד, לד נק ל ד
 ז-רפידו -- ו \ 147 -- ז רפירו 1, 89, 90, 166, 172, 176, 178, 29

,28 ,\ 271 ,264 ,260 ,250 ,251 ,24% ,227 ,226 ,22% ,224 ,102 
 284, 288, 659 3 סנו 158 ; 106002 173. | המרגתו 72

 210, 253, 270 --- ב| (טק.ז4.

 7. ינב זי ו שישרתו 17, 80, 82,03,1189, 72
 166, 172: 224,245 ' קתותס 144, 235 ; תטתס 74. םביתיב 7
 -- םכיתכ יתיכ - =בינדהו 2 2 0 117,119: 144. 19

 253 -- םכונדודו 1 128,157, 176, 180, 226,227, 240, 20, 09

 271, 284, 286, 288, 156, 659 : קצנמס 173: 106 158. ט106₪ע
 ף2, 178 -- םכינדדו 99, 102, 172, 224, 245 2 קזוגגס 80 -- םכינודדו

 284 -- םבינרודו 4-- םכינרדו +

 8. ינבו 147. | טופו 1, 2, 17, 71, 2 93: 139: 145: 7%

 12, 168, 172, 102, 224, 226, 245, 240, 156 -- םופא 4
 9. ינב 3- שוב -- שוב כ 7 אבס -- אבש 8

 158, 168,170.  הליוחו , לג -- 6 הלרחו 110 --ו 2" קב
 180 102. | התבפו 224,215 -- א [טק.188 82. | המערו 12

,227 ,22% ,224 ,188 ,172 ,157 ,155 :110 ,18 1 .99 :89 ,71 ,30 

 240, 245, 252, 251: 250, 260, 264, 271, 28, 288 ; קעותוס 4

 -- א [1ק.ז4. 4 הכתבסו 144, 227 ; 10166 1. אכתבסו

 המערו < 80. | אמער 1, 4,17,110, 150, 72

 259, 271 2. 00 1, 602 -- ה (טק.748 128,110 -- ,-

 ב, רק לו, 99, זז 90020212 לה

 תויתל 192. רבב 3-
 עמ זיתא 1 םכידול 1, 17, 71, 80, 82, 80, 02:01,

,170,172,171 ,166 ,157,158 ,147,150 ,118,145 

 18, 207, 224: 23%, 240, 24%, 5 659" ריתי, 664 ; קענגתס 8

 --% נק. 146 2. תאו 21--ו, זק. תאו םכיבהל 25
 שכיבהל -- שכ ,101. | םכיחותפנ 2, 17, ו

 194. 235: 249: 2 קונוס 4 ּ

 12. םביפורתפ 1, 2,17, 80.,71, 89, 2, 101,176

 170,188,192, 194, 228, 211, 215, 245, 240, 271 0, 664 ; קזנתוס

 82,118.  םכיחולסב 2, 80, 80,117,150,158,166,170,194,
 215, 245, 204 ; קתותס 118. | ךשא סמ 4. םכשמ -- זכ
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 ףולא : תתי ףולא ּהילע ףולא ענמת ףולא שודא 2
 ףולא זנק ףולא : ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא 1
 פכריע ףולא ילאידגמ ףולא ! רצבמ ףולא ןמית 4

 ! םפודא יפולא הלא

0 

 רכששי .הדוהיו יול ןועמש ןבואר לארשי ינב הלא 1

 ינב : רשאו דג ילתפנ ןמינבו ףס: ןד :ןולבה :

 זרבמ ול דלונ השולש ;רלשו ןנואו רע קרדוהי
 הוהי יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו תינענכה עוש

 תראו ץרפ תא ול הדלי ותלכ רמתו : והתימיו

 ןורצח ץרפ ינב |! קדשמח ;רדוהי ינב לכ חרז
 ערדו לכלכו ןמ'הו ןתיאו ירמז זחרז ינבו + לומחו
 רשא לארשי רבוע רכע ימרכ ינבו ! השמח שכלכ
 רשא ןורצח ינבו : הירזע ןתיא ינבו ! םשכרחב לעמ

 שרו :יבולכ תאו שר תאו לאמחרי תא ול דלונ 1

 אישנ ןושחנ תא דילוה בדנימעו בדנימע תא דילוה
 אמלשו אמלש זרא דילוה ןושחנו : הדוהי ינב גז

0 99% [₪ % 

 .11 סח אס א.

 37 המש חרז תחנ לאוער ינב + קלמעו ענמתו זנק
 38 ןשידו הנעו.ןועבצו לבושו ןטול ריעש ינבו : הזמו
 39 ןטול תוחאו כמוהו ירוח ןטול ינבו : ןשידו רצאו
 4ס םכנואו יפש לביעו תחנמו ןילע לבוש ינב :ענמה
 41 ןושיד ינבו ןושיד הנע ינב : הנעו היא ןועבצ ינבו
 42 ןועזו ןהלב רצא ינב : ןרכו ןרתיו ןבשאו ןרמח
 43 רשא םכיכלמה הלאו : ןראו ץוע ןשיד ינב ןקעי
 לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל זכודא ץראב וכלמ
 44 עלב זרמו + הדבהנד וריע שכשו רועב ןב עלב
 4% בבוי תמיו : הרצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךלמיו
 46 סכשוח תמיו : ינמיתה ץראמ שכשוה ויתחת ךלמיו

 הדשב ןידמ תא הכמה דדב ןב דדה ויתחת ךלמיו

 47 ויתחת ךלמיו דדה תמיו : תויע וריע שכשו באומ
 49 ויתחת ךלמיו הלמש זרמיו ! קדקרשממ קרלמש

 49 ויתחת ךלמיו לואש תמיו : רהנה תובחרמ לואש
 50 ויתחת ךלמיו ןנח לעב תמיו : רובכע ןב ןנח לעב
 תב לאבטיהמ ותשא זםכשו יעפ וריע ששו דדה
 ו יפולא יהיו דדה תרמיו " + בהז ימ רבי דרטמ

 צ ג תז₪ עפ 0 א 4

 92,117, 118,166, 170, 1לג, 178,210, 225, 0 25%2: 250, 2702

 271 3, 659 'ק, 664 : קנבס 72 224 (סזש

 150 -- תווע 235 ; קזנתגס 180 ; 10116 72.

 47. ררה -- רדה 245, 264 -- דדב 4
 הקרשמ 71.

 48. ךולמיו 71,245. | לואש ; 240. = תבחרמ 1

 ז 5%, 231, 283 -- תבוחרמ 92-- תובוחרמ 8 207, 1009

 224: 48, 49. לואש < - תובחרמ ,7.
 456. 49. ויתחת לואש 4 30 4

 רול ו ווב 6 לג רבכע 252:

 50. ןנח לעב תמיו , 170. | לעב \ 251 -- לעאב 1. ןנח --ןנח

 רובכע ןב 17.71, 141, 147, 166,172, 224, 24%, 270 --ןב ןנח 8.

 רדה -- רדה 92, 245,172,22%, 264, 288,602. עפ 8%

80 ,226 ,224 (207 ,176,180 ,172 ,170 ,166 ,160 ,147 ,145 89 

 ךולמיו 17.14

 601, 664: קנווס 1קָב ; (סת6 148 --' 0.148 246. - לאבטהמ

 דל... הק,

 51. דדה -- רדה 92,118, 172, 246, 264. - ףולא ז 6%.
 ענמית 170. | הילע -- הולע ,,6 4 7

 194, 227, 235, 240, 25, 270, 271 4, 659 'ק, 664 ; קצננגגס 17, 2

 141,147,158, 172, 24% -- היולע 71.

 52. המביהבא 101. | ןוניפ 40.71, 82.92, 7%

. 71 ,264 ,260 ,251 :240 ,245 :240 ,188 ,178 

 53. 00. 71:76. נק 58 זסז. | ףולא 2.17. | ןמית =
 ןימת לאידגמ 194. -  ףולא |

 54. הלא ,92. | יפלא

 . הלא -- יפולא הלא 147- = ןועמשו 066 141.  רכששיו
 0 3 -- ןלובוו ,9 ו

.1 ,249 ,246 ,235 ,227 ,224 ,207 ,194 ,172 ,170 

 2. ףסי 283. | ןמיניבו לז --ןימינבו 1665. רשאו --רשאו תיו 1.

 3. ינבו 176. | השלש 1,4,17, +, 77

,6 ,224,235 ,192,104 ,188 ,172,176 ,170 ,118,166 

 דלנ 80 --ודלונ 180, 2%0: תוגש 157:224. רכב 283. | ויניעב

 והתמיו 1, 71, 147, 224, 225: 245, 249, 259, 264 -- הוהי והתימיו
 207 -- והיתימיו 7.

 4- לכ , 240 -- הלא לכ 7. 5. ןורצה לוג 7.
 6. יִנבְו - ו ,147, 188, 194 -- 'ונבו 92. הרז ,4. ןתיאו . 4

 --'.71. | ןמיהו , 362 --ןמיהו או 4.  עדרדחו ,,86%

5% 530 30 ,494 ,476 ,474 :431 ,330 ,24% ,225 ,220 ,207 ,194 
 559, 601, 606, 612, 62ו ; קזותוס 82, 14%, 170, 240: 355,404, 7

 495: 535: [ס76 519 -- ד ₪ק.ג8 141 --ר ₪ק.138/ 80- ר

 106 ד 198 -- ערדו 238. | םבלכ -- הלא לכ 86,147 -- םכלוכ
 71, קצותוס 4.

 7. רכע -- דבע 8 -- קוס רבע 24% - ןכע 80, תטחס 7
 1. רכע 3, 40, 71, 80, 82,2, 93+, ,,,,%

 170, 224, 231, 2%3, 283 -- רכועו 1 -- תא רכעע 4 םברחב

 סוג ךג.

 9. ןורצח ינבו , 80. רשא ,180. | רלנ 860 תא ,.
 תאו םכר , 9. תאו 2% 80 1. :

 10. דילוה ג" 66 2"--ו \ 80,283.  בדנ ימעו ל. תא 7
 ןושחנ --ןושחנו ןושחנ 118 ---ןושחנא 92. | ינב ,187,226 -- תיב 7.

8 \ 

 46. ינבו 118. | ןמית 58 2. רמוא 92,117, 166, 108,

 227, 26ז -- רמאו 71, 80, 82,226 +. ופצ , 5

 147, 160, 70 220, 2%09, 288; קתתמס זזל, 150, 158, 249: 6

 ל, 128 ; טנ46זטת 71 -- ופצו 7. זנקו 30, 71: 92, 45, 2

 24% : קזנפוס 1 : זו 3 -- םכתעגו זנק 155. | ענמתו \ 5.
 קלמעו , 8-

 27. ינבו קז. - חרו 80,92,170, 224: 10706 1; תגתס 107 -

 ערז 2

 18. ןטל 80. לבשו 102,283. | ןועבצו 128. | ןשידו ג"
 ןושידו 2, 17, 80, 89, 2 7 172, 188, 226, 246 ג קזנתס 1.

 ראש==ו \ 22+. ןשידו 2"--
 39- ןטול 1%9-ו.99. ירח 1 4. 17, 10, 82, 80: 923 2
 ספ, 100, זסז, 102, 110, 128,130, 141, 144, 155,157, 9 2

 זדנ:175.176, 178, 180, 102, 194, 210, 225,227. 09

 261, 202, 2%3: 24, 250: 270 תכמהו 80, 101, 170; 43

 -- םכמיהו ז7,147,166,180 : קתתוס 171 -- ןמיהו קזנתס 24% -

 םכמוחו קמתס 99. | תרחאו 7:. | ןטול 2"--ו 170. | ענמית
- 170 

 40. ינבו 145, תטמס 224. | לבש 80,283. - ןילע --' 30 -
 ןוולע 80 -- ןולע 1: 4: 71, 80, 147, 157, 166, 170

 227,235, 271 83 קתנתס 117,150,158,246 סת 17. לביעו--
 ו 147 --' 71,240 -- לבועו 207,22% ; תטתס 248. - ופש
 24% ;.10706 128,158 : םטמ6 150 -- ופשו 147. | יגבו ,-

 תיאו 5. הנעו ,| 7.

 וא. בו זז קיד 8, ןושיד 1%-- ו. 30, 71, 80 0

 1ו7נ 144,172: 224, 235, 245,283. | ןושיד 2", 170 -- ו , 2
 129 144, 166, 168, 176, 224, 2%1. | ןדמח 1, 80, 0

 172,176,178, 201, 224, 226,226, 228 ; קזותס 2,17,245 ג 6
 158 ; ט106טז 130,157, 14 ןבשאו -- ןבשיו 4.

 , 42. ינב 1%--ינבו ף2,1ז7 --ינבא 71. | ןוועזו 166 -- ןיעוו 6
 89 -- ןקעה 147. | ןקעו 1, 2,30, 80, 117, 147, 227 ; ומס 245 ג
 016 172 -- |ןקעז 166 -- אןקעו 2. ןושיד 1, 2, 4, 30, 67, 2

 93: 94: 99.102,11ס,130,141,144,150,155, ,

252 10 ,227 ,220 ,225 ,210 ,207 ,201 ,104 ,192 ,180 ,176,178 

2 ,601 ,1' 00 ,288 ,270 ,250 ,2%4 ,253 ,252 :251 ;280 ,249 

 663 1-4 םכראו 7.

 43. ץראב -- ץראב לאב 192.  ינפל קזנזמס ךינפל 3 -- ינבל
 198 חגז8.  לארשי ינבל --ינבל לארשי לע 17 -- לארשימ 7
 ינבל -- ב 0. 186 141 -- ינפל 198. | עלבא ל.  םבשו-ו.

 נו הבהניד לז,

 44- ךולמיו 17.71, 226 4.
 44:45. ויתחת - - (6) - - בבוי , 44

 4%. בבי 28ָג- | ךולמיו 17,166 -- ךולמו 71. ?םבשח 0
0% ,253 ,245 ,1041 ,178 ,172 ,166 (139,158,160 ,99,101 

 264, 271, 283, 284, 288, 602 ; םטתס 1%7. | ינמתה ו.
 4%, 46. ויתחת - - - - - םםשוח ,6.

 46. םכשח 8999, ,+, 75

4 ,281 ,271 ,264 ,260 ,250 ,253 ,246 ,225 ,224 ,210 ,104 ,178 

 602 ; תטתס 157. - ךולמיו 17,240, 259. = ויתחת , 80. | דררה --
 רדה 245,264 (0%46 80. | ךדב -- דדה 224. | ן"ךמ 166 ---

 ןידמה 71. | באומ הדשב באומ 14%. - תריוע 9 2, 4, 71,



)0 2. 1. 

 יבא רוחשא זרא ול דלתו זדיבא ןורצה זרשאו
 רוכבה ןורצח רוכב יראמחרי ינב ויהיו ! עוקת 5%
 תרחא השא יהתו : היחא שכצאו ןראו הנובו ספר 6
 ינב והיו : סכנוא סכא איה הרטע המשו לאמחריל 7

 ינב היו | :רקעו ןימוו ץעמ ללאמחרי רוכב שכר 8
 שכשו : רושיבאו בדנ ימש ינבו עדיו ימש םכנוא 2

 זראו ןבחא תא ול דלתו ליחיבא רושיבא תשא
 אל דלפ זרמיו םכיפאו דלס בדנ ינבו | : דילומ ךס
 ןשש ינבו ןשש יעשי ינבו יעשי סכיפא ינבו ! שינב 1
 רתי תמיו ןתנויו רתי ימש יחא עדי ינבו :ילחא 2
 ינב ויה קדלא אזו תלפ ןתני ינבו : םינב אל 43

 זרונב ופא יכ זכינב ןששל היה אלו + לאמחרי 4

 תא ןשש ןתיו : עחרי ומשו ירצמ דבע ןששלו 5
 !יתע זרא ול דלתו קדשאל ודבע עחריל ותב

 ! דבז תרא דילוה ןתנו ןתנ תרא דילה יתעו 6

 ! דבוע תא דילוה ללפאו ללפא תא דילוה דבזו 7
 : הירזע תרא דילה אוהיו אוהי תא .דילה דבועו 8

 46 ל זו סרו אגא

 12 דבועו דבוע תרא דילוה זעבו :זעב זרא דילוה
 14 קרא ורכב זרא דילוה ישיאו | : ישי תרא דילוה
 14 לאנתנ :ישילשה אעמשו ינשה בדניבאו באילא
 1% :יעבשה דיוד יששה וכצא : ישימחה ידר יעיברה
 16 באויו ישבא היורצ ינבו ליגיבאו היורצ פכהיתיחאו
 17 יבאו אשמע תא הדלי ליגיבאו ! השלש לא השעו
 18 דילוה ןורצה ןב בלכו : ילאעמשיה רתי אשמע
 רשי הינב הלאו תועירי תאו השא ;דבוזע זרא
 19 תא בלכ ול חקיו הבוזע תמתו , : ןודראו בבושו
 20 ירוא תא דילוה רוחו : רוח תא ול דלתו תרפא
 21 לא ןורצח אב רחאו ! לאלצב תא דילוה ירואו
 לכישש ןב אוהו החקל אוהו דעלג יבא ריכמ תב
 = 22 ריא' תא דילוה בוגשו : בוגש תא ול דלתו הנש
 ; דעלגה ץראב סכירע שולשו םכירשע ול יהיו
 23 זרא םכתאמ ריאי ?רוח תרא שראו רושג חקיו
 ריכמ ינב חלא לכ ריע זכישש היתונב תאו תנק
 24 קדתרפא בלכב ןורצח תומ רחאו : דעלג יבא

 ל ב בז ₪ 25 0 10 א 4

 תאא 1. תווח נ.ב תא 2% 147 -- תאו 4%

 תנק --- נק 119.5 תאו =- קר נ 30

4 1 ,, ,102 ,100,101 ,99 ,94 :93 :82 

224 ,102,104 ,178,180,188 ,176 ,106,172 ,150,155.157 

.202 ,270,271 ,264 ,260 ,259 ,251 ,250 :249 ,245 :211 :225 

 דעלגיבא 5.
 24. ירחאו
 בלככ קזננגגס

 [טק.146 245 -- דוחשא קנונתס 7.
 204 -- ע 5. י

 2%. לאמחרי--',17. רכב 8 -- 418. 406. ינכ 4.

 ןרצה 282. כבה 257. .םכר -- םכרא 4. | הנבו 8%

 ןראו םכצאו ₪ 147. | ןרואו 1, 71, 92, 93,101, 188, 207,226,

 תמ זז. ןורצח 1% 6 2"-- ו , 4.

 אתרפא 260, 264. | תא , 80,147. רוחשא

 יבאו 170.  עקת 0

 260, 204, 271 4: קזומס 139 -- םכראו םכצואו 188 --

 ןצאו 117 -- רצואו 1076 17 7. היחאו 4

 26. השא -- תשא 4 לאמחריל --י. 71. | הרטע-ה ָ

 207 -- הרוטק 7. אוד 24 םכא 026 בא 1.

 תכנא 2

 27. יהו 251. כר --הר זק -- יבא  םכר
 לאמחר 17. | ץעמ -- ןיעמ 17. = ןימי 71.

 < 28. יהי 180. | םבנוא -- םבר 4
 עודיו 7. רוש יבאו 4

 29. תשא \ 245 -- (טק.1ג5 119. רוש יבא 172,178. | לחיבא
 172 -- ליהיבא 17, 82, 110,150, 155, 175,210, 242, 271, 277,

 288 1, 280, 001; תטמס 158, 207 -- ליניבא לז --יד (טק.זג
 תא ; 4. ןחבא ₪ 17 -- 1076 ןחרא 14

 30. ינב 147 -- תאו 80. | םביפאו 06 םםיפאר 4.

 (טק. 8. 2. - אל --ול
 31. ינבו ןשש יעשי ינבו , 1.

 ןשש ינבו \ 30 2

 רוב 1%

 דקעו ?סעזפ6 4.

 ימש ינבו עדיו , 4.

 דלס 2"

 ןשש 1% 6 27-- ןשש 0.

 32. ערי ,101.  ימשיחא 80. | ימש -- עמש 1. ןתנוי

 33. אזיו 17 -- קנווס אזנז 245 -- ץ1060: או 117. |  ינב =

 ימי :. | לאמחרי -- א , 4. ן

 = 34. היה םת6 ןיה 157. | ןשישל ז18.  םםא ןששלו
 80 --ןשישלו 118,250.  דבע --שיא 4 ירצמ , 42

 " 35. ןשיש 118.  עחריל 0216 אחריל 15%. .השאל --השאל ול 4.
 36. יתעו - ו ; 147. | דילה -- דילוהדחה ,75 8

,+ ,9 93 

 194, 224, 22%, 226, 245: 253 259, 270, 664 ; קתותוס 2, 7

 173 : !016 128 -- דלוה 0. רילוה -ו 3 30,

 37. רילוה ג1*--ו, 80,284. | תא 17,118. | דילה 8
 -- 1. 8 תא 2", 4 דבע 10, 224, 245,259,

 38. דבעו 150,207,224, 250,283. - רדילה 1%-- דילוה 2,
0 ,117 ,102 ,101 ;99 :93 ;92 2,890 ,80 ,67,771 ,31 ,10 :17 ,4 

,, ,170,172,1756 ,144,158 ,130,139,141 ,128 

 194: 224, 225, 226, 24%, 252, 253, 250, 270, 271 4 -- דלוה 4.

 אוהיו -- הוהיו 117. | רילה 2%-- דילוה 1, 2, 3. 4, 17 2
,172 ,170 15% 4 .99,101,117,118,139 :993 ,80,992 

4 2%3,250,270,271 ,250 ,240 ,245 ,220 ,178,188,192.10%,22% 

 -- דלוה 4.
 18, 39. ירא -- (6) - - הירזע , 4.

 35, 39. קרא - - הירזע , 7.

 11. דילוה 1%--ו , 80,283. - המלש ג, 40, 800 5,
 1 45, 241, 240. - המלשו 7 1- דילוה 27--
 80, 171: 1- זעוב לז, 80, 80, 117, 166, 170, 179, 188, 7

 246, 283 : קוומוס 4.
 12. זעובו 17, 80, 99. 7 166, 170, 188, 207, 245, 281:

 רילוה ג%--ו 284. . תא - - דבוע ; 30. | דבוע -- דבע 99
 7כ 168, 2% 260, 204. | רבועו -- דבעו 2

 155, 157, 168, 194, 245; 260, 264. דילוה 2%-- ) ,
 648 | קוגתס 0 476 : םגפס 410 -- ישאו 176, 226, 590 -- שיא) 13. ישיאו -- א ,17, 147, 166, 437: 494: 497, 505: 5255 9%

 999 -- ישותאו 71 -- 'שיו יאו 259 -- שיאו 1- דילה
 ורכב --ורכב דוד : דוד 147 --ורוכב ל, 71, ,+5
2% ,264 200 32 ,250 :249 ,24% ,240 ,211 ,178 76 ,160 

 271 43 קחתס 82,139,141. | תא 1."2 -- תאו קממס 1.
 ינישה 224;17,192. העמשו 1 118 ---האעמשו 865 --היעמשו

 147. ישלשה 4, 67; 93: 94. ָ, 7 1%
,252 

 14 לאנתנו 1.
 118,157, 172 -- 06 ידי 5

251 ,170,178 ,166 
 1%. םכצוא 12 207 =-- םבםצואו 4. ישישה 17,71, 80

 2%9. דוד 80,117,118,170,178,211,259. יעיבשה 2
 ו 82, 9:7 1189, 72 2 176. 2

 224, 245, 259: 264; קצנתוס 2, 173 : 107% 4
 16. םבהתיחאו 7,117,150 -- םכהיתחאו 180 -- םכהיתויחאו

,220 ,201 ,108 ,178 ,170,176 ,166 52 ,99 ,80 ,17 
 252, 0% 664 ; קונמס 3,139 : סח 82 -- םכהיתוחאו 1, , 0

4 (250 ,240 ,225,211 ,207,210 ,192 ,101,119,141,171 
 היורצ ינבו ליגיבאו -- או 8. !ום. 259. = לינבאו 1 -- ליאניבאו
 לב 7. ישיבא 17,771, 80,02, 117,147. 192, 207, 5.
 באויו , 118 -- באו 28 -- באומ 5. לאהשעו 30, 150

 220 228, 240, 204, 271, 288, 0 'ת, 601 -- לאשעו 17 5%
.210,245 ,157,158,170 

 17. לגיבאו 2 -- ליאגיבאו 71 -- לאיגיבאו 157. | אשמע ו" וז
 אשמע יבאו , 157,194: 245: 259.  אשמע 2"---
 ילאעמשיה , 226 -- א , 168 -- ילארשיה 4.
 18. ןרצח 284.  רילה 28. | השא הבוזע תא (טק. 4. 2.
 תא , 226. | השא ; 590. | תועירי תאו . 71. ראו 157
 476. = תעירי 172. | רשי טק. 176--- בש 80 --רשירתי 5

 -- רשו קזותס 245 -- רתי 0 זצ8. | םבשו 282, ןהרענ
 283 -- ןוריראו 194 -- ןורדאו 9.

 19. הבוזע -- בלכ תשא הבווע 650 ₪.
1 

 20. רילוה 1% 6 27-- ו,

 יעברה 128 -- ישילשה 80.  ידר -- ירד
 ישמחה 1, 17, 30, 92, 101, 79

 -- א ,.

 אשמע ץרא 4.

 חקיו -- חקתו 7

 תרא

 תרא - - ירוא ,8)- | לאלאצב 4
 21. רחאו -- ר קוונגס ב 144. | אב -ד- תב ןרצח

 לא , 249 -- תא 290. | תב -- ןב 249 -- תיב % דעלגיבא
 245. | דעלגה לו. - םעשש גו. ל 6.

 22. דילה שלשו 1, 40, 71, 80, 82, 89, 1
0 ,259 ,253 ,245 ,226 ,224 :194 ,173176 ,172 ,170 ,166,168 

 283 -- אשלשו 3. םכירע -- הנש 0.
 23. רושג -- רושג תא 147 -- ןשוג 80. | תא 1", 47,173 --



 ל 47

 ! רדג זריב יבא ףרח כחל ריב יבא אמלש (ז
 יצח הארה םנירעי תירק יבא לבושל םכינב ויהיו 2

 יתופהו ירתיה םכירע+ תירק תוחפשמו : תוחנמה 3
 ;ילאתשאהו יתערצה ואצי הלאמ יערשמהו יתמשהו

 באו תיב תורטע יתפוטנו כחל תיב אמלש ינב 4
 ובשי זכירפופ תוחפשמו !יערצה יתחנמה יצחו 5

 זכיניקה המה שכיתכוש שיתעמש שכיתערת ץבעי
 ; בכר תיב יבא תמחמ שיאבה

6 

 רוכבה ןורבחב ול דלונ רשא דיוד ינב ויה הלאו 3:
 ליגיבאל לאינד ינש זרילאערזיה םשכעניחאל ןנמ

 [רב הכעמ ןב שולשבאל ישלשה |: זרילמרכה

 ישימחה :תיגח ןב הינדא יעיברה רושג ךלמ ימלת

 .1 6 1[, 0:11 יס א .

 39 + השעלא תא דילה ץלחו ץלח תא דילה הירועו
 4ס : שכולש תא דילה ימססו ימסס תא דילה השעלאו

 41 תרא דילה קרימקיו הדימקי תרא דילוה שולשו
 42 ורכב עשימ יראמחרי יחא בלכ ינבו + עמשילא
 43 ןורבח ינבו + ןורבח יבא השרמ ינבו ףיז יבא אוה
 44 סכחר תא דילה עמשו + עמשו םכקרו חפתו חרק

 45 ןועט ימש ןבו : ימש תא דילוה םכקרו םכעקרי יבא
 46 קרדלי בלכ שגליפ הפיעו : רוצ תיב יבא ןועמו

 .! זזג תא דילה ןרחו זזג תאו אצומ תאו ןרח תא

 47 :ףעשו הפיעו טלפו ןשיגו זכתויו זכגר ידהי ינבו
 4% !קזדנחרת תראו רבש דלי קדכעמ בלכ שגליפ

 49 אנבכמ יבא אוש קרא קדנמדמ יבא ףעש דלתו

 50 בלכ ינב ויה הלא : הסכע בלכ תבו אעבג יבאו
 : סכירעי תירק יבא לבוש התרפא רוכב רוח ןב

 לב כ 5 0 א ב

1 ,227,228 (6 ,22% ,224 ,201 ,178,104,108 ,172,176 ,168 

-- 30077 6 ,284 ,281 ,277,270 ,271 ,260,270 :250 ,251,252 ,240 

 הניבכמ 235 -- ב קמפוס מ 80 --אנבכמ תאו 14%.  העבג 8%

 92,118,170,170, 198, 224, 240,246, 253, 2ף0 : קננתס 1 .-

 תכבו טס. יז 80 =- 0 175 אסבע 6 259: 7%

 279. 284, 4001, 659: קמתמס 2,1%8 -- ה [טק.14 7

 9: ב גל רופבו אתרפא 170, 253, 260 4.

 לבש + 56 51. יבא - - תירק , 4.

 51. המלש 240 -- אמלש הארה 4. = תיב , 226. יבא 4
 דג 6 ררג 249 -- רודנ 1 .

 52. םפינב -- םכ , 71,147. | לבוש 80,147.  האורה 3. זז

 188, 207, 240. תוחונמה 17, 89. 117, 170 -- תחונמה 6%

 א 283 -- תוזוזומה

 53. תחפשמו 71. 194: 245, 283 -- ת , 101 -- תהפשממו

 יתפהו 157,166,283. - יתמושהו 82,166,188, 224, 227, 250 --

 יתומשהו קנותוס קי 194.  יערשמהו -- יערוצמהו 158-=

 -- 'ערצמהו 4. ואצ' , 7- ילואתשאהו זז ז6) 1%

 224, 226, 253, 2ף0) -- א 2" ו 146 1 -- לואתשאחו 4.

 54. המלש 150,240. | תיב 17--י/0ת6ו 71.  יתפטנו 4

 157:175, 226, 211, 283 -- םטת6 יתפוטנ 2%0 ---יתפוטנה 4

 תורטע , 192 -- ו \ 80, 284 -- תורטעו 147. = יתחנמה -- יתענמה
 1.  יערצהו 144,170 -- יתערצה 4

 59. תרחהפשמו 17,20,71,02, 158, 4 תבירפס :,2 42

,,, 100 ,99 ,94 ,03 ,82 ,80 ,71 ,67 ,31 ,30 ,17 

142 1802 ,175,178 2 7 ,158 ,155,157 ,150 ,141,144 

,270 ,250 ,213 ,245,252 ,235 ,211 ,226 ,224 ,210 ,207 

 ובשי .\ 118 -- יבשוי לז, 117, 240, 271 /\, 6ף0 2 -- יבשי 6, 0

239 ,8 ,227 ,224 ,104 :102 ,173,176 ,170 ,166 ,99,101 :92 

 259, 264, 270, 601, 602, 659'ק : קצומס 30,130,11%, 147,250

 245 5 (סזו6 2,17.  ץבעי \ 242 --ץעבי 147. | םביתעמש טק. 1

 140 --' \ 93. | םביתבש ג, 180 -- םביתבפפ 00
 -=- םכיתכוס 101, 117, 147, 166; 178, 203 271 4, 288, 1

 םכיתבוש 198, 226 : !סע6 150,158. המה , 194 --ה 2" טס.

 24%. תכינקה 82, )2, 101, 118, 144, 158,166, 104, 6

 227, 259 -- םםינקוה 1 -- םכיניקח קצגתס 24%. | יבא תיב < 4.

 ימא 0. "חרוב א 4: 98.

 1. דוד 1,341.71, 9, 0

 ול ,+ ןרבחב 80,283.  רכבה 2:3, 144,102. | ןונמא 4,

 17, 7ונ 80, 82, 80,02,93,701,117,118,166, 0 ₪ 7%

 180, 188,104, 224, 226, 227, 228, 25, 240, 240, 2%ז, 23, 0

 283 ; קוגתוס 141,173 : (סזס 19- םבעוניחאל 8%

 101,118,166, 259, 283 -- םכעיניחאל 17 -- םכעינהאל 0

 םכעונחאל 264. = תלאערזיה 168 -- א , 130, 242. | ינשה 4
 תרילמרכה , 4.

 2. ישילשה 4, 17, 80, 82, 99, ,,,,,,%
,271 ,270 ,264 ,260 ,254 ,2%3 ,249 ,245 ,226 ,210 ,194 ,198,192 

 284 ; (סח6 158. | םכולשבא 147,170, 219, % 245%, 253;

 204, 271, 288, 300, 396, 423, 525; 530, 532, 645, 606, 607 ; [סזו6
 639: תטתס 40,157, 158, 22%, 562 --- םכלשבא 283 -- ו

 םכולשבאל שנאל 430. רב -- ןב 1, סא 7.
 128 -- 'עיברהו .

 3. ישמחה ז,30,71,זו7, ז58, 224, 226, 246, 2%3 -- 'שמההו
 179.  לטיבאל --לטיבא ןב 80 -- לטמא ןב 71 -- תופס לטיבא ינב

 147. | ישישה 7ו,80 --יששהו 170. | םכערתי-ע
 םכתערתי ז.

 4. השש קווחס הששו --  תוּגזָפ. 868. הלא

 ה
 יעברה 6

 ב

 .176 -- תונחמה 157 -- תיחנמה 259 --

 39. הירועו - % 1. י ךילה 1%-- רילוה 2 17, 20, 71, 80 2

 80.92, 93: 99,101, 117,130,139,141- 2 ו

 179, 188,192, 104, 207, 246: 249, 2%3, 2ף9, 270, 1 4 -- דלוה

 10 ץולח 226 -- עולח !ס066 80. | דילה 2%-- דילוה 2

ָ+, ,101,117 ,99 ,93 ,8 ,82 ,80 ,71 ,40 ,17 

2592 :253 :249 ,24% ,207 ,104 ,192 ,188 ,178 ,176 0% 1 

 תק ותא 2, 7 אשעלא 2,192, 261, -
 40. השעלאו -- ה ; 157. | רדילה 1%-- רילוה 1, 3.17, 4

 80, 82, 8ף,9,זסזנ,1וק,118,130, 141, 158,170, 172,

 188, 192, 104, 207, 224 245, 253, 2ף0, 200, 264, 270, 1 34 -

 רלוה 150. | יפמס ₪ 172 -- מסיס 118 -- כ 2" (טק. 48 -
 יפמסו ₪ 172 -- 'מסיסו 118 -- כ 2" 10ק.143. 01. | דילה 2%--

 דילוה 1, 2: 17: 10, 71, 80, 82, 8," ,,,,, 57

250 2520 ,245 :224 ,207 ,104 ,192 ,178,188 ,172,176 ,158,170 

 200, 264, 271 תר
 אז . דילוה -- ו, 144,150 155. 157,159, 283. תא ז 0.
 לילה 1. 17, 30, 80, 80, 02, ףף, 101, ,, 4

2593 ,245 ,207,224 ,104 ,770,176,178,188,102 ,158 :155 

 קזומס 82 -- דלוה

 42. יחא --יבא 263. | עשימ - 4% ורובב 17:71. 900
 ףָב, 117,118,166,168,170, 172, 207, 220, 215,240, 251,

 281.  ףייבא 110,227,228, 240. ףיז קוגופס ףיא 4. ןרבח -

 43. ינבו -- יבא 201. | ןורבח \ 80 -- ו ; 283. | חרוק

 חופתו 80, 8, 101, 118, 168,170, 180, 188,194, 224, 226, 9

 249, 2523, 663 : קנזס 82 -- חיפתו 71

 2ו..עמשו, 1:48.  ךילה.<- דילוה 12/22 32 17: 30 31: 67 לז;
2,, ,117 ,102 ,101 ,(( :94 :93 :92 ,59 ,82 ,80 

 גס, 95, 1979 1790 168, 1700 172, 175, 176, 179,

270,271 :289 :254 .282 ,282 210 2469 .238 ,210.224 ,207 
 200 1 ; קזנמס תרא 1%-- תאא 80 -- ימש תא 71.

 םכעקרי -- םכעקני 66 -- םכעמקי - םכקרו -- ר קנגומס ק
 117. דילוה -- ו .175,254,283. - 'אמש לז.
 45. ןבו --ינבו 71. 93, 157 1386. 71 ןועמו

 תריב , 14% --'\ 1. רוצ -- ריצ 6
 46. הפיעו -- אפיעו 102 --' - שגלפ 71 27

 158,166,170, 178,235, 245, 253,270. - הדלי -- הדלי תרא 0

 -- ול הדלי 253.  ןרח -- ןרה וג. = תאו אצומ תאו , 1.
 אצומ תאו \ 200. | זוג 1"-- יג ץז -- |!ב 145, 224 10602 01--

 תופס ןדח תאו ומי 173: = ןרהו 13. | = הילוה 1 22 17271:
 82, 89, 02, 9, 100, ז 5 18 17

 194, 207, 224, 226, 211, 24%: 252, 252, 25, 271 ; קזנתס 9

 141 -- דלוה 150. 13 2%-- זיג 71 -- ןזג 7 4
 זזג - - ןהחו ,%4.

 47. ידהי -- ידוהי 147 ץ- 'דחי 10 -- ה [טק.18 28, ,-
 םכגר -- םכקר 117 -- סגר 1. םכפתיו 224 - ןתרויו 40, תטמס

 15% -- תת טק.8.= 4 ןשבו ז,7ז, 80, 82, 80, 02

9 ,227 ,226 ,188,224 ,180 ,176,178 ,170 ,157,158,166,168 

 260 -- ןושיגו 17 -- ו קוס י* 246. | הפעו 1,80. עפשו < 7-

 48. שגלפ 17, 40, 31, 71, 82, 80, 92, 91, 04, ,,,

 245, 253, 260, 264, 270 -- שנלאפ 128. הדלי ל, 145, 2

 תטחס 180,224. רכש -- רבש תא 101,118,166,2%0--רבשאא

 22: תאו 0 הנהרת 4.

 249. יבא 1%-- תא 7. אנמדמ 252 -- המחרמ 24% -- הנמומ

 ז 45 -- אנמרמ ץו06טע 80 -- ד (טק.ז8. לז -- םסמ קטת ג. 4

 אנבכמ - - תא , 170. |" תא -- תאו 104, | אוש -- האוש 226 -

 אבש 166,188,14,2%9: תטפס 108. | הנבכמ 1, 4.30 0
0 + ,+ ,+ ,942 :93 :92 

 א 7-



1 | 

 ! זכתוחא זרימלשו קריננחו שכלשמ 'רבברז ןבו
 ! שמח דסח בשוי הידפחו היכרבו להאו הבשחו 0
 ינב ןנרא ינב היפר ינב היעשיו היטלפ היננח ןבו 1

 ינבו היעמש הינכש ינבו |: קרינכש ינב קרידבע 2
 ! השש טפשו הירענו חירבו לאגיו שוטח היעמש

 ; קרשלש םקירזעו קריקזחו יניעוילא קדירענ ןבו 3
 ןנחו'ו בוקעו הילפו בישילאו והוידוה יניעוילא ינבו 4

 ! קרעבש יננעו קרילדו
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 ! ללבושו רוחו ימרכו ןורצח ץרפ קרדוהי ינב
 תא דילה תחיו תחי תא דילה לבוש ןב היארו
 הלאו :יתערצה תוחפשמ הלא דהל תאו ימוחא
 זכתהא ששו שבדיו אמשיו "לאערזי םכטיע יבא

 הלא השוח יבא רזעו רדג יבא לאונפו : ינופללצה 4
 רוחשאלו : שחל תיב יבא התרפא רוכב רוח ינב 5

 06 7 וסייע טל

 20. הבושחו +(, "00
 22434 (סח6 82--היבשחו 71, קותוס 93 -- הכושחו 1, קנס

 להואו 188. בשי 4% 147 -- מפ ?ז.י ירסה

 21. ןבו -- ינבו 4, 80, 147, 170, 207 ; קזנתס 7. הנינח ₪

 207.  היעשו 260 -- ה 207. | ינב 1%-- נבו 17 --ןב 170 --

 ונב 207. | היפר -- איפר זסז.\ נב 2" זלז.' יןונרא.תלס, קוומש
 141 --ר קמתס ו 58. | הידבוע 17,118,166, 188, 207,215 --

 הי דבע 12 אינכש 2 -- הינבש 118 -- הינכיש

 22. הינכש ינבו ,17,170,188. היעמש ינבו , 7ז 157,166,

 שוטח -- טוטח 17 -- דושח 207--ש , 7ז. | הירענו --הירעבו 4.

 23. ןבו -- ינבו 2, 82,101, 147, 157 תתגזק. 166, 207, 224, 245 ;

 םחותס 158 -- ן (טק.120 128. - ינעוילא 77,
 158,166,168,זֶקָב, 176, 224, 226,226, 236,240, 245, 2604

 283 -- ינעוי לא 80, 170 -- יניע ןילא 227. | ןהיקזחו
 םבקירזעו -- םבקירזשו 245. השלש , +.

 24. לנבו -- ו , 119.  ינעוילא 67.,1,17, 80 6%
 172, 207, 22%, 226, 215, 240, 246, 260, 264 --- יניעויליא 1.

 והיודוה < 71, 80, 147, 157,166, 170, 176, 180, 224, 227, 271 4,

 659 'ק : קזותוס 2, 3, 172 : 1076 82, 158 -- והידוה 235, 24% ---

 היודוה ז18, 207 -- והיודוהו 89 -- והיודה 283 -- והיידוה היקזחו

 קזוזחס 4 -- וי (םק.28= - בשילאו 17 -- בושי לאו 80, 04

 הילפו -- היטלפו לז -- היאלפו 106 -- האלפו 166 -- הידפו זק |
 תו בוקעו (סזו6 םכוקעו לז.

 1. ןורצחו 17,800, 101, 118,155, 158,172, 224,226, +

 ימרכו 6 ימרחו 117 -- לומחו 180. לבשו 283 -- ל קזותוס * 4.
 2. היארו 016 היאדו 158. | לבוש ןב -- לבושו 1. | ןב -- לוא

 רב 92. לבש 28ג. דילה 1%--- דילוה 1,17, 41, 71, 80, 82,
 ףפ, זסס, 101,117,118, 144,170, 172, 175, 176, 79, 2

 207, 226, 235, 24%, 252, 2%, 29, 271 4, 664; קזותס 141 --

 דלוה 150. תחי -- אתחי לז -- דחי 252.  ךילה 2"-- דילוה 7,
 71, 80, 82, 80, 99, 10ז,117,118,110,1289, 2

4 ,250 ,263 ,252 ,240 ,245 ,226 ,224 ,207 ,102 ,176,178,188 
 664: קמתס 0,139,141 -- דלוה 150. | ימיחא 80, סונמס

 דהל -- אדהל 17 -- דחל 14. | הלא -- ה ,207. | תרחפשמ =,
.1 ,144,150,157,159 ,11,141 ,80 ,40 ,17 

 3. םכטיע יבא -- םכטעונב 80 -- םכטעיבא 158 -- יבא יעיבא
 םכטיע 260 | יבא --יבא ינב 144,145. 404: 434. 535, 587 --ינב

 147,170 330: 431: 494: 525: 541: 559 ת18- 566 גז. 0 תג.
 606 תוגז8, -- תסת קטמ6. 540. | םכטע 7,

 166, 207,259. - לאערז) 17. - אמשיו -- א טק.ז3₪ 9.
 שבדיו -- אעבשיו 166 --י ,זֶדָג -- שבשיו 178 -- בד טק. 1%

 םכתוחא 1, 2: 3, 4: 17: 30, 31, 67, 80, 82, 80, 93: 94: 99, 11
7 1689 ,166 ,157 ,155 ,128,130 ,119 ,102,117,118 

 176,178, 188, 192, 210, 235, 2ף0, 261, 262, 42 252

 4001. ינפללצה 3,99, 100, 144, 101, 224, 286 -- ינופל 1.
 4. לאונפו טופ 80 -- לא , 94 -- לאינפו 198. | רדג יבא

 רודגיבא 86, 158 -- רדניבא 160, 176, 108, 288, 601 -- דיגיבא 71.

 רודג 4,17, 89,101,118,15%, 166,170,188,102, 224,225 5

 253, 260, 271 4 ; קזעהס 23,82, 130,141 -- דודג 1,172 -- ודג

 זג7. יבא רזעו -- יבארזעו 158. = רזעו --ו , 92-- רדעו
 147,157 --[ ק.ז4< 4 השוח יבא -- השוחיבא 160. | =

 אשוח 80,240 -- םכשוה :ק,ז17 ;: קמתס 130: תטתס 180 --ה

 תגק,136 82--החוש 2%1 --הכשוח 194. הלאו 15%.  ינב,ג94.'

 לוב ו 1.20 420 א .

 ! ותשא ?רלגעל זכערתי יששח לטיבאל .היטפש
 4 זכינש עבש זכש ךלמיו ןורבחב ול דלונ ץדשש
 ךלמ זדנש שולשו עכישלשו שישדח קרששו
 % אעמש זכלשוריב ול ודלונ קדלאו | ! םכלשוריב
 : לאימע תב עוש תבל העברא המלשו ןתנו בבושו
 5 : עיפיו גפנו קדגנו : טלפילאו עמשילאו רחביו
 ! ינב לכ :קדעשת סטלפילאו עדילאו עמשילאו
 ס ןבו ! םכתוחא רמתו םכישגליפ ינב דבלמ דיוד
 : ונב טפשוהי ונב אסא ונב היבא שכעבחר המלש
 +! ונב והיצמא :ונב שאו ונב והיזחא ונב שכרוי
 14 השנמ ונב והיקזח ונב זחא :ונב שתוי ונב הירזע
 + רוכבה והישאי ינבו :ונב והישאי ונב ןומא :ונב
 : םולש יעיברה והיקדצ ישילשה םיקיוהי ינשה ןנחוי
 55 .הונכי :ינבו 3 רנב היקהשי רכבי" כו סכין

 18 רצאנשו הידפו םכריכלמו : ונב לאיתלאש רפא
 19 יעמשו לבברז הידפ ינבו : היבדנו עמשוה הימקי

 ד גה תז 2

 ודלונ 147, םטמס 1%7 -- ודלנ 80. = ךולמיו 17,240, 259 -- ך 7.
 ?ג 11. ו םבינש טק.186 1. םבינש עו םכישלשו , 2

 180 -- םבישולשו 178 -- םםישלושו 15 שלשו 17, 30, 71; 4%

7 .176,104 ,170,172 ,92,117,118,141,150,158,168 .82.80 

 224, 211, 235: 245, 240, 250, 252, 25, 283 --- קזנוהס םבישלשו .

 הנש -- םבינש 145. | ךלמ , 4. | םםילשוריב 4.
 5. ודלנ 80. | םכילשוריב 4,21,זסז,128,130,144.155 79
 168,188,192, 207, 1'288, 289, 001: תםטתס 22%. | העמש 7ם,

 253 -- היעמש 170 -- אעמשו םבבשו קצ,283. 3 עןש =

 עבש 4. וב

 6. עמשילאו -- מ , 158, 170 -- תו4ז8. 400. עדילא)ו 4.
 שלפילאו , 207 -- ועפילאו 1
 6,7. עיפיו - - טלפילאו ,
 7. הבונו 7 5

 8. עדילאו 918 150 -- 7. טלפילאו -- טל טק. 4.

 ף. לכו 80,147. | ינב ג",17 --נב 2.286 קז. דוד
 71, 89.99,117,118, 150, 170,172, 227,245, 0. םבישגליפה

 4.80, 241: סת 141 --- םבישגלפה 147,170 -- םכישגלפ 9
 117,157,166, 207, 226, 246, 251, 259, 4. םכתחא

59 ,224 :170,188,104 ,150 ,144 :139 :94 ,50:92:93 :82 ,71 

249: 253, 259; 200, 204, 

 זס. ןבו -- ינבו 180, קזותס ? : 076 4

 ונב אסא , 80. | אסאו 147. - טפשהי 4.
 זו. 00 , וחהיזחא -- ו. 147,224, 251 -- ,7-

 שאוי -- והישאי 1:

 12. היצמא 224, 1. והירזע 20, 71, 80, 17,575

3 545 ,400 ,288 ,4 271 ,264 ,253 ,215 ,207 :194 ,172 ,168 ,160 
 קזותס 139; תטתס 4.

 12. ונב זחא 6. היקזח ז, 147, 166, 104,
 123,14. ונב - - - - השנמ , -

 1 4. ןומא -- ןונמא 1. הישאי 99, 4.

 14, 15. והישאי ינבו : ונב ,
 15. רכבה 3,144. | ןנחוי -- ןנחוהי 235. = ינישה 80. = םביקיהי

 283 -- םכיקוהי 2 | שלשה
 1 67, 179, 224,252, היקדצ 99, 4. יעיברהו 0.

 םכלש 253, 200 4.

 16. הנב הנבל לי ו הינבי = 6
 170,227, 235 --היקדצ ישילשה 71.

 17. הינכי ,.157- ...יריפא 89 == רופא , ,,,

2272 ,226 ,224 ,102,104 ,176,188 ,172 ,166,170 ,117,158 

 240, 242, 240, 250, 253, 259, 264, 271, 6502 ; קזומס 1; 6

 139 -- רופא 147 ; 06 82 -- ןנב ריקא 118, 400 -- תו, 1.
 ונב 157.  לאיתלש 9

 18. םבריכלמו -- ו , 147 -- םכר יבלמו 20, 80, 168, 176,180

 227, 235; 245,264. - הידפו --י 147 -- הירפו 1. | עמשוה -
 ו. 283 -- עמ טק." היבדנו -- ה ,-

 19. הידפ -- הירפ 1. | לבברז 1*-- לבבורז 4, 17, 71, 0 2
 101,157,159,166, 172,176, 194, 235, 240, 245, 0, ןבו -

 ינבו 118, 157 תגזַק. 172, 224 ; 1סעצמ6 לבברו 2% לבבוהז

 17, 80, 82, 0,158,166, 172, 240, 245, 240,2%1,250. םכלושמ

 250. תימלשו -- ת .101- תימולשו 17, 20, 80, ג, 118, 440 --

 תומלשו 1 -- תימילשו 188. | םכתחא 1. 67, 71, 80, 82,80,101

9 ,207 :175 ,170,172 ,166 ,158 ,175 ,150 ,144 1412 :119,139 

,264 ,260 ,259 ,2%4 ,253 2494 245% ,215 ,226 

 עיפיו טק. 0.

 היבא ,7-

 נביל יז

 והיקדצ 7



 624 זו 49

 ןב בלכ ינבו  ?ויה םכישרח יכ םכישרח איג יבא 5
 ינבו | + זנקו קדלא ינבו שכענו קדלא וריע הדנפי 6
 הרוע ןבו : לארשאו אירית קרפיזו יז לאללהי ג7

 ימש תאו שכירמ תא רהתו ןוליו רפעו דרמו רתי

 הדלי הידהיה ותשאו : עמתשא יבא זחבשי תאו

 לאיתוקי תאו וכוש יבא רבח תאו רדג יבא דרי תא

 חקל רשא הערפ תב היתב ינב הלאו חונז יבא

 הליעק יבא שכחנ תוחא הידוה תשא ינבו ! דרמ

 ןונמא ןומיש נבו =: יתכעמה עמתשאו ימרגה

 : תחוז ןבו תחוז יעשי ינבו ןולותו ןנח ןב הנרו

 השרמ יבא הדעלו הכל יבא רע הדוהי ןב הלש ינב

 םכיקויו : עבשא תיבל ץבה תדבע תיב תחפשמו

 יבשיו באומל ולעב רשא ףרשו שאויו אבזכ ישנאו

 יבשיו םכירצויה המה =! שכיקיתע כירבדהו כחל 3

19 

9 
20 

21 

22 

 7 1 ס ₪ א 0 א.

 6 דלתו ! הרענו האלח םכישנ יתש ויה עוקת יבא
 . תאו ינמית תאו רפה תאו םכזחא תא הרעג ול
 זררצ קדאלח ינבו + הרענ ינב הלא ירתשחאה

 הבבצה תאו בונע תא דילוה ץוקו + ןנתאו רחצ*

 9 דבכנ ץבעי יהיו = + שפרה ןב ללחרחא תרחפשמו
 יתדלי יכ רמאל ץבעי ומש קדארק ומאו ויחאמ

7 
8 

 נס םשכא רמאל ילארשי יהלאל ץבעי ארקיו : בצעב
 ימע ךדי התיהו ילובג תא תיברהו ינכרבת ךרב
 ירשא תא םשיהלא אביו יבצע יתלבל הערמ תישעו

 11 אוה ריחמ תא דילוה החוש יחא בולכו + לאש

 12 תאו אפר תיב תא דילוה ןותשאו : ןותשא יבא
 ! הכר ישנא הלא שחנ ריע יבא הנחת תאו חספ

 4 ! תרתח 'לאינתע ינבו קדירשו יראינתע 'זנק ינבו
 14 באוי תא דילוה הירשו הרפע תא דילוה יתנועמו

 צד ב תד ₪ פס 10 א

 227, 253, 288 -- חירית 176, 24% -- אידית 6 2

24 

 17. ןבו -- ינבו 17,117. 157 גז8. 176, 180, 207: סמ 3

 תומס 157,172 -- ] [טק.ז85 82. | הירוע 1,2 ; קזוס 157; םטמ6

 227 -- ארזע 1,ז7,101,195:172:178,226) 211,235, 240, 0
 270, 271,284: קמתס 141,1%8 ; תםטמ6 201 -- הרדע 24% -- ירוע

 80 -- בֶרזע סע 117 -- ה , 2. ררמו -- דדמו 15%, קזנתוס

 245. | רהתו 1.  יאמש 259. תאו 27--ו,118.  כשי קננתוס
 חכשי 156 -- עבשי 17 -- קבשי םטמסס 7. יבא 6235

 עומתשא 17,80,92,101,117,150,166,170,102,210,240) 22.

 18. הידוהיה 4, 17, 71, 80, 82, 80, 93,

,231 ,227 (6 ,224 ,178,180,188 ,176 ,166,170,172 ,158 

 245,270,283 | קנותס 94 --- הידוה 4 "א בירה תש הל

 רדג יבא --- רודגיבא 71, 80, 50 2 198, 224, 6, 240, 254 --=

 רודגבא גגק. ' יבא זינק. "בא -- רדצא 147... רולנ

172 170 ,157 ,144,158 ,139 ,130 ,118,119 ,100 ,99 :94 :93 

2-2 240 ,24% ,23% ,22% ,207 ,188 ,180 ,178 ,175,176 

 253, 259, 200, 204,271, 283, 1'00': קווחס 82 - דודנ 1 --רוזג 4

 -- לודג זס. | רבח -- רבה 157. | וכוש יבא -- וכושיבא 108 --

 וכסיבא 80. | וכש 166, זֶפ4 -- וכוס 17. 71.89. 117, 24% ; קזותוס

 18 -- הכבוש 2 1 לאיתקי 14 תונויבא 4. יבא 37--

 יבאו 178. = הלאו -- ו ,2,71  82. 147,226--ה , 40. ינב 224

 היתיב 188,245.  חקל --ול הקל 6% 250 4 6 דרמ

 -- דדמ 5. . ו

 19 היה תפחנ - םכענ ז -- שכַהנ 271 4 -- קוותוס

 םכחג 99 -- 0.148 2. | העילק < 80, 93 -- הינעק 41 -- הליקע

 173 -- ק קעוומס ז עומתשאו 17,71, 80, 82.92, 101, 17

.1 ;2532 ,188 ,170 

 20. ןומישא 1 -- ו ; 89 --) קחומס ן] 4 ןנמא 224,283 --

 ןונמא םכרא 207.  הנירו 17, 93:117 --הנידו 145,128, 166, 7

 235. | ןונח 80. | ןולות 30 -- ןולתו 82, 166, 207 --- ןלותו 90

 194, 283 - ןוליתו 1.71. 59, 02, 100,117, ז%) 170, 76

 לאירשאו

 227, 251,271 4. 659 'ק ;: קננגתס 80,147, 8, ןבו -- ינבו
- 71 06 ; 180 ,80 

 21. ינבו 80,147, 224, 226.  ןב הלש , 176. הלש 17 --אלש
 259 -- אהלש 24%. - ןב --ינב 24%, 0 71. רע קזנגס דע
 ז7 -- ריע קגמס 99. | יבא הדעלו הכל , :7- | הכל -- הנל 8
 -- הבל 180.  הדעל 24% -- הזעלו 147 -- אדעלו :72. תחפשמ

 17 -- תרוחפשמו 2, 3: 4, 67: 71: 89, 94, 99, 100,101, 02, 7

 118,128,139,141,150,107, 168, 170,172 , 6 ו
 192,194: 207,210, 22%, 227, בב, 242, 24%, 240, 2%0, 2%3, 4

 259, 260, 270,271,4001. | תיב --ינב דובע 80.

 11ו7,118,158,170,176.188, 194,224; קוומס 4.  ץובה 2, ל

: 22% 0 ,207 ,173,194 ,128,170 ,101 ,5 ,82 ,80 ,71 ,20 

 245, 249. | תריבל --י קוגמוס ו 4 -- תיבלו 147. | עיבשא
 260 ;ג קזוותס

 22. םםיקיו 80, 176, 28 -- םכקויו 130 -- םכיקיוו 1, 2, 4, זס

 180 ; קזועתס 3 ; 10766 2. ישנא 4. אבווכ 30, 82, 89

 101,119: 155, 157, 166, 188, 207. 235, 259 -- אביווכ 70

 -- הזבוכ :71 -- אבזב 271 -- הבזוכ 168 -- הבוב וז ל -- הבזכ

 909 16 2200. שאו 2. יבושיו 17, לז, 6% 170 -

 ובושיו קונותס 180 -- ובשיו 89, 210, 2% ; םטתס

124 

 21. םבירציה 80, 52, 0, 1, 2%0- ו

 טק. 85 128 -- ה , 252. | יבשויוי 8% 7

 2077, 210, 227, 2% -- ובשי) 8, קז:מוס הרזגו

 ותכאלמב ךלמה םכע םבש ןבשי ₪ 226, '

5 

5 

 >2ר
42 

 כ
- 

 ;הרורו רו%
 5-7 ג וע

82 

 בונע -- בונע 11 7.

 5. עקת 176. 45-
 6. הרענ ,145. תא , 89. םכזוחא 1,117, 158,188 -- םכתוחא
 17 -- םכתוחא 194, 240 -- םכיחא 0:6 180. | תאו קזותס 3

 זול. תאו ינמית , 147. | ינמת 2, 4, 71, 82, 89,

 144, 166, 168, 2 קמ 22210. 220252 200 271

 ינמתה 6. ירתשחאה -- ה 188 -- י)תשחאה 7. יב == הו

 יב 1.

 7. רחצי --' . 147 -- רחצו 160100. 1702272

 260, 204, 270, 271 4, 650 2, 659 'ק : קנווס 30, 145,178, 201

 107% 2 18 -- רחוצי 101 --רחוצו 80,117, 118, 207 -- רחיצו

 235 -- רהצי 80, 150 -- רהצו 224, קנווס 2. ןנתא 60 .

 0. ריתה ,ז73--ו,283:  תרא 6.
 קחמס ףפ9. הבבוצה 1.71, 80, 89 5 0

 220, 227, 235. 240, 24, 2ף1 ; קנווס 141 -- הבבצח 7

 תוחפשמו 4, 89: 92: 94, 100, 101, 117,118,166, 72, 75

 178, 102, 22%: 239: 24%. 249: 270; 283 ; ןזנמס 128--ו,17--

 פנג גג.  לחרחא -- לחרחא ןב 17 -- לארחא 71, 80, 92, 0
 -- רחרהא קתמפס 24% -- לחדחא 1%7 -- לחרחה 228 -- לחרחא
 אזא 110. | םכורה 3:17, 30, 11,860, 82, 80, 02, 91.94, 1 2

 נוק, 130,129, 141,144. 150, 1559 177, 100, 168,172,

2012210 .227 2200 2 ,224 ,210 ,207 ,104 ,188,192 ,180 

 240, 20, 201, 259: 270, 271. 283 -- סורה 1 -- ירה 235 ---

 שכורה ץנ, 118,271 4: תטת6 ף): טו66שע 100 -- םבכרהח

 601 -- םכ (טק. 4 0.

 ומאו קזנתוס ומעו 158 -- ומאמו 1. ף- ץבעי - - - - ךבכנ ,17-
 ארק 139. ומשל 180 --ול זל. | ומש ץבעי < 40. | רמאל ,
 נף 224 -- רמאל יהלאל 7ז -- אל טק. 4 ,- יתדלי -- תדלי

 (טק.146 71 --ותדלי 157.2%3.  בצועב 71,117,245 -- םםצעב .

 עס בע < 147.1. לגטרבת 17.71: יתיברחו 7. תא זז

 וו לכה 220 200 204. .ךהי ץנהס₪ז דדי זסנ. | תישעו טק,

 דג. 130- יבצע -- יבצע אנ 7.

 וז. יחא בולכו -- רשא לואשו 71. = בלבו 141 -- בולכה
 יחא -- יבא 17, 89, 145: 150, 180, 201, 240 ; תטמ6 176 -- 4

 החוש -- ו ,. 194 -- אחוש 172 -- לואש 80,147. = הילה
 ןתשא 283 -- ןותשהח 4. :

 וכ תשא 25 רילה 283. 5 תיב גג 248: הפר .4.
 תאו 2" 26 םכאו ג. | הנחת 7ז. | יבא --יחא 147. - ריע ,

 220 -- רזע 7- ישנא -- ינכ 1 הכיר 188 -- הביר זז7

 -- הבר 80, 157, 220,228 ) (ס01066 201 ; ע10600ז 80, 24% -- אכר

4 

 ל. ינסה 15 0166 נבו לג.

 תת תתח -- התח 71.

 ז4. יתנעמו 17,806, 150, 172, 240 -- יתונועמו 2,71, 80,
 117,166, 176, 253, 264, 283; קזומס 139 -- י'תונעמו 1 --ו 2"

 קזותס נ ג. | דילוה :"--ו 80.  הרפע ₪70.40 140 -- ארפע
 7ו,139: 144,179 -- הרפע באו 8. הירשו , 17 -- הרפעו

 147. | דילוה 27--) ;1,28%. | איג יבא -- אטניבא 180. | איג -
 אוג 117 -- ארג 24% -- אדג 1:67. | םםישרח 1%-- שכישרחה 4.

 םבישרח יכ \ 1.
 15. הנופי 17, לז, 80,166, 207. | זריע -- ודע 147 -- ודיע

 1סע6 158 --) [0ק.185 71. | םכענו -- םבכ 0ק.ז8. 71 -- םכיענו
 157. 0 מק 4, 80, 160, 228, 271, 28, 288, 100 -- ןנקו 7-

 16. הפיזו -- * \ 30 -- אפיוו 17, 80, 82, 101, 02, 14%:

241,246 ,226 ,22% ,178,188 ,172,171 ,150.155,158 ,144 ;119 

 240: 250, 2%1, 240, 270 -- אפו 106. | אירת 4, 40. 7, 2
 ףפ, וסנ,1ז7, 118, 130, 130, 150, 155, 157, 2

 175, 178,201 6 21 2%0, 270, 271 -- הירת 1, 94, 160

 זנק . 93. לאינתע 1"-- ע 6



 (.[טצְ

 קכידי תרבחר  ץראהו בוטו ןמש קדערמ .ואצמ'ו (ס
 : סכינפל שכש םכיבשיה שח ןמ יכ הולשו תטקשו

 ךלמ .והיקזחי ימיב תומשב שכיבותכה הלא ואביו ד

 רשא שכיניעמה תראו שכהילהא תרא וכיו קרדוהי

 ובשיו קדזה םויה דע  טשכמירחיו קדמש .ואצמנ
 ינב ןמ שהמו ! שש סכנאצל הערמ יכ שהיתחת 2

 זרואמ שמח םכישנא ריעש רהל וכלה ןועמש
 ; םכשארב ייעשי ינב לאיזעו היפרו הירענו היטלפו

 דע שש ובשיו קלמעל הטלפה זריראש תא וכיו 3

 ; הזה וכויה
 ל

 וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו

 ללארשי ןב ףסו* ינבל ותרכב קדנתנ ויבא יעוצי
 ויחאב רבג .קרדוהי יכ .: קדרכבל שחיתהל אלו
 רוכב ןבואר ינב |: ףסויל קדרכבהו ונממ דיגנלו
 היעמש לאו ינב :ימרכו ןורצח אולפו ךונח לארשי

 ונב קדיאר ונב קדכימ | + ונב יעמש רנב גוג ונב
 רסאנלפ תגלת הלגה רשא וגב הראב :ונב לעב
 רד ₪ 0% 5 ₪8 ויתחפשמל ויחאו : ינבוארל אישנ אוה רשא ךלמ

 5 0 יי 1 0 א 4.

 תיבבו 147. | םכהיתבא 16, 71, 80, 82, 02, 94, 6%

13 ,264 (260 ,250 ,251 ,235% ,224,231 ,210 ,194 ,178 ;168,172 

 -- םבסביתובא 101 -- םכתובא 207. | וצרפ --ונרפ 118. | ברל
 80, 82, 2,99,118, 141, 15%, 158,172,176,188, 1ס4, 224,

.0 :259 

 29. 60. ,198. | ובליו -- ואביו 2 -- כל [טק.:8. 82. | אבמל

 2,10,92,166,172,224.245.  רודנ 3,71,80,80,118,166,170,

 188, 224, 231,240, 253, 271 4; קמתס 82, 03,148, 173--ר

 קזותס | 117 -- דדג יאגה אאא 4

 40. בוטו טז בוטה 40.  תטקש 80 -- תטקושו 76

 207, 240, 4 במ םכיבשויה 17, 71,117, %4

 192: 245: 262, 250; םבש , 5:

 41. ואביו ,172 -- זאבי 118. | הילא 147. | םכיבתכה 67, 24
 94: 99.117,144,176,180,210, 235.  והיקזל 5 17,

 201 -- !סע16 והיקזחו 2: וכיו קזנתס וס*| 24% --- ט1860טת יכי]

 117. תא ;ז.  םכהיהלא ₪ 118 -- םככילהא 80 -- ה 1" קעותוס
 ל 1. - תאו 98 סָג- | םבינעמה 40, 80 7 58 225

 -- םכונועמה ז, 71,117, 147,166, 170, 180, 210, 226, 7, 2

 250: 270, 271 4, 659 כ ; קתנתס 2,158 --' 2" 1טק.148. 17, 4

 ואצמנ -- א ,- המש -- םבש 71. םכמרחיו 4, 150 --

 תומירחיו ירחיו 7: -- םכומירחיו 9, 144, 158, 166 7

 245 06 82. | םבויה -- םבויה אא 175. = ובשיו -- ובטייו 1

 יכ ,158. | הערמ -- הערמ ןיא לז.  םכנאצאל 24% -- םכנאצל היה
 220. םבש , 4

 42. ינב ןמ -- ינבמ 17,166,188 -- ינבמו 7. כ זי

 150. | רהל ,ז7. | .תואמ --ו , 158 -- תואמו 178. | והיטלפו
 201. איפרו 2, 80 -- היפדו קזנתתס 157, 1076 4 לאיזועו

 17,117, 240 -- לי'זועו 1קס -- לא יזעו 172 -- הדעו 80 -- הידעו

 7 ינב 27-- ינב) 145, 4: םכשארב -- םככותב

.17 
 42. תרריריאש 240 -- תיראשה 1.

.2627 ,147,158,172,104 ,118 

 226 -- 'קלנעל 6. ובשיו -- ויהיו 6.

 הטילפה % 99: 7

 קלמעל -- קלמעל רשא
 םפש , 7.

 1. יעצי 4.  ותרוכב 3, 4, 17, 0.67, 71, +,
 170, 172,188,211, 235: 245, 253, 260,264; קתותס 82,110--

 ותורוכב 60 2.  ףסוי ינבל -- ףסויל 1, ו,
 ףסוי -- ףסיו 166. | אלו -- ולו 00. | םחייתהל 17 -- ,
 הרוכבל 71, 8ס,90, 117, 59 8 194. 5

 240, 24%, 249, 253: 260, 264, 283 ; ומס 139 -- הרוכבה 80 --
 וותוס הדובכל ףָג -- הרוכבל לע +

 2. יכ --ינב ז.  הדוהיב קזנומס 1%5. | ויחאב דיגנלו ונממ רבג ₪
 1ז8. | דיגנלו -ל 147 --ו 0.148 1. ונממ , זסז -- 4

 4.  הרבבהו -- ו , זסז -- הרוכבהו 7ז, 90 ,,,,76

 188, 207, 224, 24%, 283 ; קזנ!תוס +.

 3. רכב 172,283. | אולפו ךונח ,145- | ןרצח 283 -- ורצחו 0.
 ן ומכו 17, תמש ונב יעמש , 9. ב

 5. שס. , 0. היאר -- ר 0. ת%1\ 4

 6. הראב -- הלעב 166 -- אראב 144,168. | הלנה ,

 0 64?.זט 1-0 א.

 : שכש ובשי ותכאלמב ךלמה שכע הרדגו סיעטנ
 :+ שלש :לואש חרז בירי ןימיו לאומנ ןועמש ינב
 26 לאומח עמשמ ינבו :ונב עמשמ ונב ששבמ ונב
 27 השש םכינב יעמשלו :ונב יעמש ונב רוכז ונב
 לככו שיבר שינב ןיא ויחאלו שש זרונבו רשע
 2% ראבב ובשיו : הדוהי ינב דע וברה אל שכתחפשמ
 20 זכצעבו קדהלבבו ! ללעוש רצחו קרדלומו עבש
 :% תיבבו : גלקצבו קדמרחבו לאותבבו ! דלותבו
 זכירעשבו יארב [ריבבו סכיסופ רצחבו תרובכרמ
 12 זכטיע םשכהירצחו |! דיוד ךלמ דע םכהירע קדלא

 31 םכהירצח לכו : שמח םכירע ןשעו ןכתו ןומר ןיעו
 םתבשומ תאז לעב דע הלאה םירעה תוביבס רשא

 44 ןב זרשויו ךלמיו בבושמו : שהל םכשחיתהו
 45 ןב קדירש ןב היבשוי ןב אוהיו לאויו :  קדיצמא
 46 לאידעו הישעו היחושיו הבקעיו יניעוילאו : לאישע
 27 הידי ןב ןולא ןב יעפש ןב אזיזו : הינבו לאמישיו
 38 זםכיאישנ תומשב םיאבה הלא :היעמש ןב ירמש ןב
 39 וכליו ! בורל וצרפ םכהיתובא תיבו םכְתוחפשמב
 ; םנאצל הערמ שקבל איגה חרזמל דע רדג אובמל

 צץ ג ₪ 2

 24. ינבו 92, 224. = ןועמש -- וו , 281. | לאומנל 4. = ןימיו 5.
 לואשו 2, 82, 159, 2

 27 םבכולש 2, 4, 71, 80, 82, 80, ף, 100, 160,158, 702

 172, 188,207, 210, 224, 240, 24%, 259% קזותס 71. נבו"

 עווחס ןב 80 -= ינב םכשבמ קוס םכשביר .

 27. םכינב =- כ: 92- שש -- רש 4. םביבר ,4
 קכתחפשמ -- םבתחפשמ תוחפשמ 245 -- םכתעפשמ 4

 אלו 7- רע -- םםע 7:
 28. עבש , 80. | הרלמו 80 -- הדלומבו 145.  רצחבו 7.

 לעושו 71-
 20. הלהבבו < 224 -- הלחבבו 17 --החלבבו 1.  דלתבו 5
 40. לאותבו 1 -- תב [גק.14= 3. | גלקיצבו 40

 גו, 128, 130, 141145 7 2 220, 231, 0

.0 ,3 271 ,270 ,259 2549 :251 ,250 ,24 ,242 

 גז. ריבבו 1*-- תיבו 17,999 --'* ; 259 -- תיבבו תכבו ד.
 תבכרמ 40. | רצחבו קוס רצחכו 24%. | יארב , 226 -- יאריב

 117, 207 -- 'ארכ ךלמ 918 228 -- ךולמ 6 יל

 דוד עץ עץ, "57-

 42. םבהירצחו -- ר טק.ז45 128 -- םכהירע 0 וגז. | םבטיע

 0155 02 --' 2. ןמר 173, 176, 202, 283 -- [!מרו 4,
 118, 110,145: 157: 172: 178, 198, 207, 300 -- מיר 8
 -- רומר ךו. ןכותו 71, 80, 101, 117, 180, 188, 210 -- ןבתו

 קזותס 246 : טנ06טע ז:. - השמח ּ
 22. ןהירצה 194. | תביבס 2, 30, 80,02,100, 28. עו 14

 עלב ₪ 30,130 -- תלעב לז. | תראז -- תאו 226. | םכתבשמ
 17, 10, 71, 80: 92 9 166,172: 224, 23%, 253, 2ף0, 260, 271 :
 קמטס 139 -- םכתובשומ 80, 117,170, 176, 12, 207, 271 84 --

 שכתובשמ 188, 076 245. | םכתחיתהו 170. = םכהל ,1.
 34. בבשמו 1,283 -- בבושומו 207. | ךולמיו 1. | השיו 101 -
 היושויו ף2 -- הבשיו 17 -- אשי) 80 -- אשוי) 82, 118, 170, 176 --

 הושיו 1,197 -- חשו 7.

 3%. לאויו -- ל ,101. | אוהיו \ 30 -- 1
 היבישוי זסנ, 251, 259 -- ! \ 283 -- איבישוי 4%

 הירש -- הירזע 80 -- היברש 252*
 147 -- לאהישע 29.

 36. ינעוילאו 17. 67, 71, 80, 92, 9, 139, 159, 170 6
 225, 240, 242, 200, 264 -- 'נעילאו 194 -- (0ק.ז8₪

 הבקעויו 170 --- היבקעיו 226, 245 ; (סוז6 128 -- הבוקעיו 80, 82, 0

 99,166, 175, 231: 254 -- עובקעיו 145 -- ב טק.145 1. | היחשיו
 40 71, 178 -- היחישיו 172 -- קזגמס היבשיו 7. לאירעו 1.

 לאמשיו 71, 24% -- לאי'מישיו 1: 2: 4, 40, 31, 67: 80, 92, 99, 2

 וו8,141,144:155: 157,170, 172,178, 178,180, 104,210, 20
 226, 240, 20,270, 271 4, 700 ; 10166 128 -- לאימשיו 6

 168, 2ף1 תוּגָק. | והינבו 8 6001. 46 65 37 < 71.
 37- אזוח 7ג.  יעיפש 150--יעמש 7ו,118,147 -- קונוס ועמש
 ףְפ. | ןוליא 117,166. | ירמש --יעמש 118,250. | והיעמש .
 28. םכיאשנ 194, 207, 249 -- םכאישנ 4. םכתחפשמב 1,

 17,67,71כ82, 80:92, 93: 9, 101. 19. 0

 207, 224; 235, 245, 253, 259; 260, 264 -- םכתחפשמל

 ןב 9-
 ןב 2" 555 4

 לאשע 80, 17



 6 צץ

 יאצי שכיששו תואמ עבשו ףלא העבראו זכיעברא
 שיפנו רוטיו טכיאירגהה שכע המחלמ ושעיו : אבצ

 זכיאירגהה םכדיב ונתניו שפהילע ורזעיו + בדונו 0
 רותענו המחלמב וקעז םפיהלאל יכ שכהמעש לכו

 עהילמג  שהינקמ ובשיו +וב וחטב יכ זפהל 2ג
 םכירומחו ףלא םכישמחו שכיתאמ ןאצו ףלא םישמח

 זכיבר סכיללח יכ : ףלא האמ סכדא שפנו סכיפלא 2

 דע שכהיתחת ובשיו המחלמה שיהלאהמ יכ ולפנ

 ןשבמ ץראב ובשי השנמ טבש יצח ינבו : הלגה 3

 !/ובר דמה .ןומרח .ךהו רינשו ןומרח ילעב רע
 "לאילאו יעשיו רפעו שכתובא זריב ישאר קדלאו 4

 ירובג םכישנא לאידחיו היודוהו קרימריו יראירזעו
 ולעמיו : שכתובא תיבל כישאר תומש ישנא ליח 5

 רשא ץראה ימע יהלא ירחא ונזיו שכהיתבא יהלאב
 תא לארשי יהלא רעיו + םשכהינפמ שכיהלא דימשה 6

 ךלמ רפנלפ תגלת חור תאו רושא ךלמ לופ חור
 קדשנמ טבש יצחלו ידגלו ינבוארל לגו רושא

 6 106 ₪3 0 או 6%

 8 עלבו : והירכזו לאיעי שארה שתודלתל שחיתהב
 דעו רערעב בשוי אוה לאוי ןב עמש ןב זזע ןב

 9 הרבדמ אובל דע בשי חרזמלו : ןועמ לעבו ובנ
 :! דעלג ץראב ובר טכהינקמ יכ תררפ רהנה ןמל

 נס ולפיו שכיארגהה זכע קרמחלמ ושע 'רואש ימיבו
 : דעלגל חרזמ ינפ לכ לע טכהילהאב ובשיו םכדיב
 זז :קרכלס דע ןשבה ץראב ובשי םכדגנל דג .ינבו

 12 ! ןשבב טפשו ינעיו הנשמה טכפשו שארה "ראוי
 13 .עבשו שכלשמו "לאכימ שכהיתובא תיבל טכהיחאו
 14 ליחיבא ינב הלא : העבש רבעו עיזו ןכעיו ירויו
 ןב ישישי ןב לאכימ ןב דעלג ןב חורי ןב ירוח ןב
 ז6 שאר ינוג ןב יראידבע ןב יחא + זוב ןב ודחי
 16 היתונבבו ןשבב דעלגב ובשיו : שתובא זריבל
 17 ושחיתה שכלכ : שתואצות לע ןורש ישרגמ לכבו
 : לארשי ךלמ זכעברי ימיבו הדוהי ךלמ זכתוי ימיב
 18 לליח ינב ןמ קרשנמ טבש יצחו ידגו ןבואר ינב

 המחלמ ידומלו תשק יכרדו ברחו ןגמ יאשנ םישנא

 7 ב 5 12-25 ס 10 א 4

 זז; 175, 194, 211: 215: 251, 200, 264 -- םכתואצת 4

 17. םבלוכ 7,158,192. | ושחיתי 178 -- וסחיתה לו. | ימיב

 נה 2. ימבו 259.

 'ז8. ינב 1%--ינבו 168. | ידגו -- 'זגו

 1%7.178.220. | יאשונ 71. ןגמ , 7. יכרודו 4

 ידמלו 4.23%, 250.  םביעברא --- םכ , 101. העבראו \ 245 =
 תוגגגס םכיעבראו 1. | יאצוי 17, ,,,+ 8% 12

 יצחו ,172.  השנמה

 ,- אבצו קמ.

 19. םכיאירגה 147 --ג ,166 -- םכארגה 170 -- םכיארגהה 9

5 ,207 1 180 ,155,172,172 ,+ ,17 

 249: 251, 259, 283 -- םבאירגהה 80. | רוסיו מ 4,245.  שיפנ]

 רו \ 2 261 -- שיפונו 252, 200, 4 בדנו 804

 19, 20. םכיאירגהה - - (6) - - רוטיו \, 7.

 20. ונתניו --י , 190 -- ונתיו 150 --ונתנוו 207 -- םבהילע ונתניו

 194 -- ונתניו א תיו 1. | םביאירגה 147 -- םםיארגהה 22

2490 ,245 ,4 ,210 ,207 ,201 ,172,180 ,144,158 7 

 281, 253; 250, 260, 271, 28 -- םבאירגהה 80. | םכהמעש --ש ,

 444. | רתענו ץו,80,101,158,168, 224,246. | הל ,71.

 21. ףלא 1%, 201.  ןאצו 71. | םםיתאמו לג.  םבישמחו סע
 השמחו 1. תםכירמחו ז,3,17: 30, 71, 80, 82, 80,092, 117, 89

9 :259 ,253 ,252 ,245 ,235 ,224 194 ,192 ,170,172 119.139 

 264, 271 -- םבהירומחו 180 -- , 147. = םביפלא , 147 -- םכיפלאו

 171. שיפנו--ו, 261. ףלא 4
 22. יכ 2- אמ יכ 17.  םביהלאמ 80,147,180. המחלמו 2:
 םכהתהת 94. - דעו ג18. | הלוגה 17, 40, 71, 80,892, 2
 101,118, 158,166,170,172נ 178, 188, 104, 224,227, 0

 245; 251,252; 2ף)3 קזותס 94+ 7 :

 23.ינב 1. טבש 80,102. | השנמ 7.

 ןשבמ םענמס ושבה 1:7. דעו 118,224. ןומרח רהו רינשו , 4.

 24. הלא 245.  תיב , 71.  םבתובא 1"--ו \ 1, 71; 80, 2 2

 94, 117,172: 192, 224, 252, 252, 29, 260, 264, 28. | רפעו פו

 194. | איעשיו 99. | היודוה 242 -- היודהו 283 -- הידוהו 6

 231 -- הידוהו 55 141 -- היודוהיו גסו -- הלודוהו 118 -- היורוהו
 עומס 17. | לאידחו 147 -- לאדחיו 168. | םבישנא -- םכ ,-
 ירבג 4,92, 101, 128, 200, 283 -- 'רובינ 71,117. תמש 1.

 םכישאר , 145, 168, 188 -- 6616 167.  םכתובא 27--ו ,,

.1 ,264 ,260 ,253 ,245 ,211 ,194 ,172 ,117 ,101 ,9 ,94 ,82 

 25. םכיהלאב 89.  םםהיתובא 17,101,118,158,170,176, 270;

 ןקזותס 141 -- םככיתבא תטמס 1 -- םכתבא 86, 147, 2234 -- לארשי

 ובשי , 71

 226,240. | ירחא , 99. | ץראה ימע יהלא -- םבילעבה 4.
 ימע , + -- םבימעה 166. | םםיהלא ,.

 26. תא ,71.  לופ , 240. | רושא 1*-- םבכרא 92. | תלגת ₪
 2, 158,170,14%, 227 -- הלגת זוק --גל [גק.זג 82. | רסאנלפ
 71,94,150,158,168,170,194, 226,249-- רצאנלפ 117 -- רסאלפ
 80,147 -- כ טק. 82. | רושא 2"--ו, 117. - ינבארל גס,

 224.  השנמה 92,168,170, 172 -- השנמ ביו 119.  םכאביו

 249.  רבחו 166,284. אדהו ף, 06 158. | רהנו -- ו קזופוס
 י 168 --) קזנתס 1 1. ןזג 245: 253, 6. םבויה 51: 24.

 27. ינבו 2. - ןושרג --םכשרנ 101,147. | תהקו ג,קו,50,זוק,

.1 ,224 ,207 ,170 ,147 ,145 

 44 106 טסנתתוגז6 1ח61קו6 04200 6 ; 1ם 270, 655, 646, 67, 4.

 תלנת ₪ 2, 17,101, 144, 146, 147, 251 תופת, -- , 860, 6

 בל (םק. 23. 82,128,130 1. רסאנלפ -- נ , 14%, 226 | קוס

 ףֶפ -- רצאנלפ 252, 2%4 -- רסאנלפ םאלפ ז.  רשא 2"-- רושא
9 ,224 ,180 ,172 ,170 ,160 .99.7 :80 ,71 ,17 :2 

 251 תגגזַפ-: 288, 601 ; קזותוס ז 30, 682-- וגז. 400. רשא

 1%7 -- רופא 4%. אוה -- א קת. 14
 7. ותחפשמל 150 --ויתוחפשמל 192, 259-- םכתוחפשמל 17 --
 םכתהפשמל 225 ; 0706 201 -- םכחפשמל 228.  שחייתהב 17 --

 שחיתהו 2 =- שחיתהל 172 -- ב (טק.145 82. | םבתדלתל %6)
 ףפ,וסו 166, 176, 210, 224 -- סב תודלותל 89. 94,

 170, 207, 270 -- םבתדלותל 1, 3: 4, 17, 30, 71, 82, 92,

5 ,242 ,240 ,211 ,227 ,220 ,225 ,194 ,188 ,178 ,158:172 ,139 

 2%3, 259; 260, 664 -- !06 םכדותלתל 155 -- ויתדלתל .
 לאיע:--' 1% 2ק.185 17. - הירכוו 82, 29 -- )הדרכז'ו 4.

 8. הע -- ןע 145,147. 180, 27ז ; קזתבס 03 ; (076 168 --"ע

 נוק -- ןדע 80 -- רע 166. ןב 2"--ןב ש 17, | עמש . 99 --
 עומש :סנ. | בשי 82, 80, 117, 110, 130, 168, 224, 242; 245, 2

 260, 264, 283 -- בש (טק.זג4- 1 רעורעב 17, 80; 7:

 166, 2 דעו -- ו. 7,

 9. בםשוי 4. אבל 17, 30, 71, 80,993. 101, 170, 172, 2

 224, 246, 249:250. מל -- ל , 30,110 -- ןמל דע 166, | תרפ

 -- תרפ רהנ 172.  ץראב ₪6 ראה 93.  דעלגה 7%
 10. םכע ,7. םביארגהה -- א , 166,178 --', 7

 תכיאירגהה 71, 80. 80, 93, )4, 118, 176, 194, 198, 225, 220.

 2%2 3 0:6 171 -- םכוארגהה זק. | םכהילהאב ובשיו ;, 6.
 תםהלהאב 1 -- םבהיהלאב ₪ 224. | לכ ינפ < -- -7 

 דעלג 7.
 זז. ובשי - - ינבו 1.12: 102. | אכלס 1.

 12. יניעיו 192 -- !נעיו 207,124 טפשו -- םבפשו 71.

 13. םכהתבא 92 -- ! 1: 71, 80, 82, 89, 04.99: 139: 2

,253 ,252 ,240 ,215 ,210,224 ,188,104 ,172,176 ,158,166 

 .260, 264, 270, 28-- םבהכתבא 117.  םכלשמו ,147 -- םכלשמוא
 128 -- לאשיזנו 0. עבשו -- עמשו 117 -- ב טק. 4 1.

 ידויו 80, 144, 180, 264 -- יריו 224, 283 -- ]רויו 170 -- יִרי) צ166-

 +נע 4 ןכעיו --י \ 1:8 -- ןבעו 2, 80 : קותס 245% -- ןרע]

 (סעפ6 117 -- ןנעי תטתס 180 --' (טק.14. 128. ע"י 80. | דבעו

 119, 180, 245 -- רכעו

 14. ליחיבַא -- ליח יבא ג -- יבא 0ק.188 ףָּב- | ןב ירוח ,6

 ירוד -- \  147. | ןב הורי . 180. חורי --ו ,166, 170 -- םכחוהי

 80, 207 -- עורי זָגְפ. | ןב דעלג , זול. | דעלג קזנתוס דעלגמ
 ה 7 יששי 264. וירחי 80 -- ודעי 172, 270 -- ןרח'

 ו וב =- ןוב 4.

 1%. ןב 1% 2%9 -- נב 80, 147. | לאידבע -- ל , זסז- | תריבל
 --ל 92.  םכתבא 71080, 80, 94, 90, 101,102, 117,130

 166, 172,176,188,ז04, 207, 23%, 242, 52, 259; 260 4,

 270, 283 -- םכהיתובא 2 -- םכהיתבא 211, [07%6 1.

 16. ןשבבו 2,101 7. היתונבבו ד 20 22 0, 30, 1. 67:

2 '117,128,110,119,14 ,101,102 ,100 ,94 ,93 .82.92 

,242 ,23% ,211 ,224 ,210 ,104 ,178,180 ,172,175 ,168 172 

 252, 254, 240, 260, 264, 270, 271, 283, 400 1 -- היתונבו 7-

 לכבו -- ב , 17,259. | ןודש קתומס 17,248. | לע תטתס דע 7
 -- לעו 271.  םכתאצת 86, 172 -- םכתאצות 31, 71:

\ 



00.1 

 ינב קדומש הלאו =: יררמו תהק םכשרג יול נב +
 רהציו שכרמע תרהק ינבו + יעמשו ינבל שושרג 3

 קדלאו ישמו ילחמ יררמ ינב + לאיועו ןורבחו 4

 ונב ינבל שכושרגל |: שכהיתבאל יולה תרוחפשמ 5
 ונב .חרז ונב ודע ונב חאו'  !ונב המז ונב תחי 6
 ריסא ונב חרק ונב בדנימע תהק ינב : ונב ירתאי 7

 תחת :ונב ריפאו ונב ףסיבאו ונב הנסלא :ונב
 ינבו + ונב ילואשו ונב ?ריזע ונב 'לאירוא ונב
 ;רנקלא ונב קדנקלא | + תומיחאו ישמע ץרנקלא

 הנקלא ונב שכחרי ונב באילא : ונב תחנו ונב יפוצ 2
 ירהמ ינב + היבאו ינשו רכבה לאומש ינבו :ונב ::
 ונב אעמש :ונב הזע ונב יעמש ונב ינבל ילחמ 1
 דיוד דימעה רשא הלאו :ונב הישע ונב קדיגח 6

 ויהיו : ןוראה חונממ קדוהי זריב ריש ידי רע ג7
 תונב דע ירישב דעומ להא ןכשמ ינפל שכיתרשמ

 טכטפשמב ודמעיו ספלשוריב הוה' תיב תא המלש
 ינבמ פהינבו םכידמעה קדלאו | : שתדובע לע 8

 ןב + לאומש ןב לאיי ןב רהושמה ןמיה יתהקה זס
 ףיצ ןב : חות ןב לאילא ןב םכחרי ןב קדנקלא 0

 15 6 א.

 82 -- ןושרג 71,117: 235, +

 3. רהציו , 89. | ןרבחו 283 -- ורצחו 17. | לאיזועו ד ,6

 4. 'נבו 2,71,117,ז70, 226, 249. | *שומו 3, 4,71, 80, 82, 42

 99, 1ס1,117,118,130,144, 147, 158, 166, 170 72,766

 188, 194,198, 20ז, 207,226, 24%, 2%2, 2%0, 270 -- ישמו ומו 02

 --יש [טק.186 141. הלא 2,71, 117,147, 104, 271, 4

 תחפשמ 1, 3: 30, 71, 80, 89, 90, 101, 150 6% ו

 224, 235, 28 -- תוחפשמ שכה 17. = יולה , 179 -- םםיולה
 םכהיתובאל 5% 158,170, 176,188, 245, 0.

 5. םפשרגל 17, 82, ,,,72 175.

 194, 224 252, 254, 270, 271, 283 -- ןושרגל 6 2-

 תחו 6. הזיז 158, 106 4.

 6. אודע 9,101,178, 251: קוומס 82 -- אודיע 80 -- ודיע לג

 =- הדע נבי 27 ירתאו 157, 166, 172,188, 7,

 289, 602 ; 1066 7ז -- ותאי 117 -- תת טק. 18: 4.

 7. בדנמע ז7ס. ןגצ ז".זקס+ | הרוק זק8-. ףיפא] עקסנ

 8. ףסאיבאו ז,2,71,80,117,166, 7,227 2%9

 249, 259: קתעמס 141 ; םטת6 157 -- ףסאיבא 172 -- ףסא יבאו

 25 ריפא 4

 9. לאירוא -- ל \ 101 - לאידוא 227, 106009 1.

 היזוע 17 -- היזעו 150, 160, 242; 271 4, 4

 זס. ינב 147. ישמע --י [0ק.145 128. | תמיחאו 80 --י,ז.
 זו: הנקלא ו", 14ל,זלס: 8 הנקלא נב , 207 נפש
7% 220,208 ,227 ,220 ,104 .102 176 ,171 ,170 ,160 230 

 271 4, 283. 659 'ק : קצנתוס 2,141, 145, 1503 00 ₪ 71

 הנקלא 17."2, 168, 259 -- תסת קט 180 י'פצ 3
 -- יפוצו 144, 170 -- ')פצ 5. זרחנו -- תחת 30, 80 28

 110: קזומס 24. ז1,12.ונב -- (9) - - הנקלא , ל.
 11,12. נב - -(8) -- ונב 5:5 0.

 12. םאילא -- א 2" קנענוס ב 4. | םכחורי 17, 80, 93, 90, זס
 11ל,118,144,157,166,170, 178,188, 224, 240, 253, 260 2:

 קזנתס 139 --'. 24%.  הנקלאו 198,224, +.

 13. רוכבה ינשו < 71. | רכבה , 259 -- רוכבה ז7, 80

229 5 ,224 :104 ,178 ,175 ,166,172 ,100,117,119,158 ,93 
 252,260, 204, 271 0 ; קנונהס 39 ; (ס6 128 -- ה 288. | ינשו =

 -- יבשה 80 -- עונווס ינשי 7.

 1 4. ינבו 17, 89, 225 ; (סזז6 128. | *ררמ (טק.ז4 128 --אאאממ

 17. | ילחמ ינבל ילחמ 158. | ינבל --ינבל ישמו 71 -- ינבל ישומו
 207. ונב 1% 80 -- נב 172, 40706 1. יעמש -= תחי 231 ---

 תטמס עמש 176 -- (טק.זג 82.  הֶוע -- אוע 117 --אע 2

 קוו 80,147:155, 166, 170,172, 176,188, 108, 224, 226, 2%2--

 06 הוזע 118 -- הז טק זג5 11 -- הוע 17.

 15. העמש 94,158, 192,253 : קזותס 1קג -- ע קצומוס 5 4.

 איגח 17, 80, 94, 166,170 -- הינח 259 -- ה טק. 74 4

 אישע 80,166. - ונב 14.
 16. דוד 4, 71. 80, 89, 90, 117, 118,170,172,201,224,

 הוחי -- לאה 20 תו. ןראה + 2

 17. תנב 28%-- תזוק. | תא ,94-- רע ז7. | הוהי קוותוס

 הדוהי 173.  שםבכילשוריב 17. | םפתדבע 4, 17, 30, 67, 71, 90, 82

 נע 20

 10 ₪ א ס או

>- 

 ; לאיזעו ןורבחו רהצ' שכרמע
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 זכויה דע ןווג רהנו ארהו רובחו חלחל םכאיביו
 :: תהק ינבו  יררמו תהק ןושרג יול ינב |: הזה

 ןרהא זכרמע ינבו
 רזעלא תצוהיבאו בדנ ןרהא ינבו םפירמו קרשמו
 46 דילה סחניפ סחניפ תא דילוה רועלא |: רמתיאו
 4ז יקבו יקב זרא דילוה עושיבאו : עושיבא תרא
 42 היחרזו היחרז תא דילוה יזעו : יזע תא דילוה
 44 זרירמא תרא דילוה תוירמ : תוירמ קרא דילוה
 44 דילוה בוטיחאו : בוטיחא תרא דילוה קרירמאו
 3% ץעמיחאו :ץעמיחא תא דילוה קודצו קודצ תא
 16 ןנחויו ! ןנחוי תא דילוה הירזעו הירזע תא דילוה
 הנב רשא תיבב ןהכ רשא אוה הירזע תא דילוה
 57 זרירמא תרא קרירוע דלויו !  םלשוריב קרמלש
 38 תא דילוה בוטיחאו : בוטיחא תא דילוה הירמאו
 49 דילוה פולשו : שולש תא דילוה קודצו קודצ
 40 הירזעו + הירזע תא דילוה היקלחו היקלח תרא
 ! קדצוהי תרא דילוה קדירשו קדירש זרא דילוה
 41 םכלשוריו הדוהי תא הוהי תולגהב ךלה קדצוהיו
 : רצאנהכבנ דיב

 צג 1 ₪

 29. ינבו , 6. רהציו 2, 71, 80, 8, 101, 110, 147,
 198,207, 224, 227, 228, 249: 3 1076 82% תטמ6ס 201 --- הצי)

 45%. ןורבח 80, 14%, 155: 235, 259, 300 -- ןרבחו
 לאזעו 14% -- לאלועו 7.

 20. ינבו 1%--ו , 128.  םכרמע קחותתס םכרמא ףפ. |- - השמו
 ןרהא , 0. | ינבו 2" טנג זֶקָב- | והיבאו 92, 139, 253 -- אוהיבא 2.

 מתאו
 40. דילה 80,1זְל,139, 160, 260, 264, 283,601. | סחניפ 1-=
 יב 1:2, 17, 80,117: 157,224, 245 7- כחניפ 70. פחניפ ?"

 4 -- 118, 245, 249: 253 -- סחנפו 3 89, 166, 168, 271
 00 ; תטמס 201 -- םרנפו 17, 45 רילוה 17, 20 15
2 1% 2 .158,166 ,144 ,118 :7 ,99 ;80 ,82 ,80 
 188, 102,104, 207, 224, 211; 215: 245, 252: 253: 2593 קנס
 128,108: - תרא 2 עושבא 1394 260, 264 -- ) , 1

-- 
 21. דילוה 1%-- ו \ 28. | 'קוכ "7

 ךילוה 2%-- ) \ 80, 281. וע 76
 42. יוועו לו -- גזעו 101 -- זע קב 145 4. = דילוה 1% 60 2%

 | 1,281. .והיהרז טוס 141.  היחרה -- ה 180 -
 33. תוירמו 2,71, 80,923 7 160, 224, 602; םטמסס 4.

 ףילוה 1%--ו 1,283. דילוה 27--1 1,284
 תא 2,117: 0-

 44. דילוה ו*66 2%-- ו, 1,281. קדצו ₪.
 35. ץעמחאו לג. | דילוה 1". 170--

 ו ,75 202-
 35, 36. הירוע - - (6) - - הירזעו ,6- |

 46. ןנחיו 241. דילוה --ו, 1,284 --.150-  אוה 147 --
 הירזע אודה 1: םבלשוריב , 71 -- | ; 259 - שכילשוריב 17 =

 הוהיל

 קובו 2

 ץעמהא 1.

 רילוה 2"-=

 37. ריליה לז = ' 99. | דילוה ,80 -- 1 1,281.  בוטחא 6
 48. בוטחאו 80. | דילוה 1765 2%--ו ; 1,284. תא 8
 239. דילוה 1", 80 - 12 --ד קתומס ה 4 היקלחו , 99.

 ףילוה 2%-- ו ; 1 -
 40. רילוה 1", 188 --' 17 --
 ךילוה 27-- ו 4.

 " ג. ךלוה 92 -- קתס ךילוה לז. | תלנהב 28. | םכלשוליו \
 166 -- טכלשוריב 4. .רצאנדכובנ 22 82, 129, 176, 227 ; ונוס
 94 -- רצאנ דכובנ 71, 80, 99 5% 188, 228, 24% -- רצנדכובנ 1,
 166, 172, 194, 226, 240, 270 ; קוגתס 141, 1ֶדג -- רענ דכובנ 7,
 וול 168, 170, 180, 224, 259 -- רצאנ דכבנ 18, 5%
 217, 279, 284, 286; 6559 -- רצנרכבג 7%
 108,225, 240: 252: 2 288 -- רצנ רכבנ 40, 168, 260, 264, 1

 282 - ראצנדכבנ

 הירש -- קרצוה*

 1. םכושרג 40, 99, 178, 249, 252, 271 4, 28 ; קזוחוס 128 --
 ןושרג ז,71,118,194, 253 -- ןשרג (סעש 19. | תרהקו

.7 ,99 ,80 

 2. תומש -- ו , 281. = םבשרג 5
 170,172; 192 194: 207: 231; 245 252, 259, 260, 271, 28 ; וז

 . חירש 4.
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 תחפשמל ןרהא ינבל םכלובגב םתוריטל םתובשומ
 : לוטה חוה :ופהל :יכ יתחקה 9 תא םהל ונתיו

 ! קדיתביבס קרישרגמ תראו ץרדוהי ץראב ןורבח
 : הנפי ןב בלכל ונתנ הירצח תאו ריעה הדש תאו 1
 תאו ןורבח תא טלקמה ירע תא ונתנ ןרהא ינבלו 2

 תאו עמתשא תאו רתי תאו הישרגמ תאו הנבל

 ריבד תא הישרגמ תראו ןליח זראו |: ;דישרגמ 13
 תיב תאו הישרגמ תאו ןשע תאו : הישרגמ תאו 4
 תאו עבג תא ןמינב הטממו : חישרגמ תאו שמש 5

 זרותנע תראו הישרגמ תאו תמלע תאו הישרגמ

 רועי קררשעו שלש זכהירע :לרכ" הרישרגמ תראו

 תחפשממ פירתונה תהק ינבלו + שהיתוחפשמב

 זכירע לרוגב השגמ יצח קדטמ תיצחממ קדטמה
 רכששי הטממ סכתוחפשמל סכושרג ינבלו | רשע

 ןשבב השנמ הטממו ילתפנ הטממו רשא הטממו
 שתוחפשמל יררמ ינבל |! קררשע שלש זםכירע

 *כרוגב ןולבז הדטממו דג הטממו ןבואר קרטממ

 זכיולל לארשי ינב ונתיו : הרשע םיתש םירע פ

46 
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 .600.1 1 0 5 0 או

 21 ןב זרנקלא ןב : ישמע ןב תחמ ןב קרנקלא ןב

 22 ריסא ןב תחת ןב ! זרינפצ ןב הירזע ןב "ראוי
 '23 יול ןב זרהק ןב רהצי ןב 1 חרק ןב ףסיבא ןב

 24+ ףסא ונימי לע דמעה ףסא ויחאו |: לרארשי ןב
 25 ןב הישעב ןב לאכימ ןב : אעמש ןב והיכרב ןב
 :5 ןתיא ןב : הידע ןב חרז ןב ינחא .ןב ! קריכלמ
 28 : יול ןב ספשרג ןב תחי ןב ! יעמש ןב המז ןב

 20 ןב ישיק ןב ןתיא לואמשה לע םפהיחא יררמ ינבו
 40 : היקלח ןב היצמא ןב היבשח ןב ! ךולמ ןב ידבע

 ת יס יי יס יא 4.

 17 -- םכתבשומ 2,71, 82, 94, 150, 166(, +,
 281. | םכתרטל 224 -- ) 1, 80 6 1%

 194 225: 21%. 240, 245, 253) 260, 264, 271, 28% -- םכתוריטב
 147. | רחפשמ 145 -- תוחפשמל 6%
 178.188,24%.  יתקה 89.  יכ--יכ ה 117. םכהל היה < %

 לרוגה , לז -- | \ 249 + |
 46. ןתיו 201.  תא--ינב 147.  ןרבח 283.  השרגקכ 4

 היתוביבס 2,17,71,128,166,168,170,176,271---םםהיתוביבס 1

 41. היריצח 117 --הישרגמ 252. | ונתנ , זז7 -= ונתנ תאו 207.

 הנופי 17, 71, 804. : :

 42. ןורהא -

9 
 זררנבל 44

.4 ,601 ,288 

 טלקמה -= טלקמה הדוהי 277 288, 300,
 ת-רא 27 -- תראו 764. ןרבח 4.

 הישרגמ 1%--,ז 17, 144, 150, 160, 271 4 םכלכ ןכו

 ריתי 2, 71, 80, 82, 8, 118, 157,166. 72

 176,194,198, 251 : קמתמוס 141. | תאו 130,"4. תאו עמתשא .

 נו8. | עומתשא זק, 80, 188, 283 -- עמיתשא 1. :

 26 תגזטתמ טזפנטתה םסתמ!ת1לטפ ( 42--66 )- טו. 74: 1.

 44. 00. 17. ןוליח ץז -- ןולוח 170 -- ןולח % 147 -- \

 82, / 211, 235,249 -- לח 0 .

 94, 100, 141, 144,172, 176, 108, 22%, 227,007; תומס 03 ;

 טו000טז 80, 90, 102, 104, 259 -- זלח 1, 178 -- דליח 226 -- וליה

 251 : !ס166 24% -- יל'ח 207 -- ןשע ןולח 80. | הישרגמ 1%--י
 144,150 -- תגצ5. 800. הישרגמ תאו שמש תיב תאו 4. תרא

 הישרגמ - - , 251 -- ₪8 240. = ךרא -- תאו 1,271,

,288,601 ,227 ,226 ,22% ,224 ,104,198 ,172,188 3 ,187 

 602 : קנס 1 ריבה == \ 94 = ריבד שמש ריב לג.
 הישרגמ 2"--י ,%6 ָ

 44, תראו - - ןשע ,7ז, 207. | הישרגמ 1% 6 2"--י +4:
 45- ןימנב 17,155,172,271. תאו :" 5 זק. הישרגמ ו%

 2% 65 17--' 144,150. | תאו 2%, 251. | תאו הישרגמ תאו תמלע ,

 201 -- 55 71.0 תאו 4"--ו ב ז50. | תתנע 180. | תאו %%--

 תאו אאאא 11. לכ -- לכ תאו 14. = םבהירע -- ה , 166; 6
 128. | ריע ,17. = םבכהיתחפשמב

 170, 172, 224, 211, 23%, 2%2,2%9 -- םבהיתחפשממ זק

 .םםהיתוחפשמבכ 201 -- םכהיתחפשמכ ץו460ע 119 -- םכתטפשמב
 166 -- םכתוחפשמב 4.

 46. םכירתנה 71, 80, 168,188, 104,

 הטמ 92. = תיצחממ --- תחפשממ 17.  הטמ יצח < 29. | הטמ ,
 144-- הטמה זוק. - לרוגה 24%. - םבירע --י קזנוחס ף 4
 47. םבשרג ז,3, 17,330, 80, 01,141, 44, 1%

 194, 224, 225, 226, 227, 241, 24 05 166 טכ1ףטט, 271 -- םכ , 2

 =- ןושרג 118,198, 23%, 253, 271 4,400. םכתחפשמל 71
7% ,72 ,158,166 ,156 ,118,150 ,101 ,9 ,94 ,80 ,82 ,80 

10 ,227 ,22% ,224 ,104 ,188 

 תרחפשמ 71.

 235: 245: 252; 270 - רכששי --
 ןבואר 17.  הטממו 3"--ו,1ז7. | ןשבב םכירע < 17. | ןשבב

 -- לרוגב 4 שלש טק. 4

 48. ינבלו 172, 188 -- הטמל 147. | יררמ , 240. םכתחפשמל
 1, 2, 10, 71, 80, 82, 89, )4, 99, ,.,, 8 ו

 18,166, 168, 170,176, 188,1סצ, 207 2% 282,953, 0%

 204,271,283,  הטממ ,176 -- הטמ 80,147. | ןלבז 166 ---
80 

 :: ישומ ןב ילחמ ןב : רמש ןב ינב ןב יצמא ןב
 33 לכל שכינותנ שכיולה שהיחאו :יול ןב יררמ ןב
 34 וינבו ןרהאו : םשיהלאה זריב ןכשמ תרדובע
 זררטקה חבזמ ללעו קדלועה חבזמ לע שכיריטקמ
 לארשי לע רפכלו שכישדקה שדק תרכאלמ לכל
 4% ינב הלאו :שםיהלאה דבע השמ הוצ רשא לככ
 346 יקב : ונב עושיבא ונב סחניפ ונב רזעלא ןרהא
 37 ונב הירמא ונב תוירמ + ונב היחרז ונב יזע ונב
 :: קדלאו :ונב ץעמיחא ונב קודצ ! ונב בוטיחא

 לה ו

92: 93, 101, 139: 141 166, 168, 170( 172, 224, 4 
23%: 245, 240. 252: 251: 260, 264, 270, 271, 284 -- 7 ,1- 

 18. םכידמועה 17,71,117, 166, 240, 2%1. | ינבמ --- םכהינב 6.

 קביתהקה 17. | ימיה :7,7ז. ררשמה 82,101,141, 180

 19. םכחורי קז, 80, 80: 92, 93, 101, 118, זָבְס, 157, 156 4

 170,188 104, 224, 211, 240, 245, 253, 260, 264 --ןב לאוי 4
 ןב לאילא , 101. | לאילא -- הנקלא 2 -- באילא 259 -- לאי טק.

 ד(. 22. חות -- חרת 1.

 20. ףוצ 92, 3,117,118,155,197, 166, 170, 178, 180
 226, 228, 240, 241, 252; 250: 264, 270, 271 4, 659 'קכ ; קנווס 2

 80, 141,147,158. 245 3 006 17,150--', 288.  ןב תהמ , -

 יאשמע 147- 20,21. ןב ישמע ,

 20,21. הנקלא - - - - ןב ;, 7193, 180 +.
 22. ןב - - תחת , 224. | ףסאיבא 171, 6%

 170,172, 180, 201, 220, 227, 228,215, 245, 249, 25: תומס יז

 -- ףסאיבא לא 188. | חרוק 4.
 23. ןב 4" !סז₪ יול +. לארשי -- לארשי לא .

 24. דמועה 17,166,170,240, 2%9. | היכרב 82,166. העמש
 17 -- היעמש 118 -- ע טק. 1.

 2%. לאבימ -- א , 207.  ןב הישעב ,ז7. | ןב 2", 89. | אישעב
 188, 224-- אשעב ץז -- הישעמ 147, 271 4, 100 545 ; 1016 9

 128: םטחס 7. היכלמ -- אכלמ 71, 1066 4.

 26. ינתיא 160 -- ינפקא 1 אידע 1.
 27. הזכיז 2, 80, 245 -- אמי 170 -- אמז

 28. םכושרג 17,80,117,118,166,240,245,2%2,2%9--[ושרב 4
 2ף. םכהיחא -- ה (טק.זג6 71. | לאמשה 3, 4, 17, 309

170 ,166 ,160 ,158 ,157 ,117,119 ,94 :92 .90 

42 260 ,259 2539 ,249 ,245 ,240 ,215% ,225,211 ,224 ,188,104 

 271, 279, 284, 289, 601, 602 --ילואשמה 1 -- ילאמשה 7.
 ישק 2%9 -- 'שוק 1.71 80, 93: 99: 147: 150, 158, 160, 178,

4 10116 ; 288,602 ,271 ,228 ,220 ,225% ,224 ,207 ,201 ,104,198 

 - ושיק 7. ןבה 4

 40. ןב היצמא , 188. | אהיקלח 128 -- היכלמ 5:
 41. היצמא 80. | ינב -- היקלח 80. | ןב 3.1. | רימש ז7,

 גס -- ךמש 1.

 42. ישמ 17,224. ןב יררמ , ז יול -- לארשי
 33. םביולה לַע 249. = םכינתנ 30, 80, 94,180, 262. | לכל<-=-
 לע גזל. תדבְע 117.30, 71, 90, 82, 80, 92, 94, 99

24 ,1 ,252 ,240 ,246 ,240 ,231 ,104 ,172 ,166,168 ,141 

 270, 271, 3. ןכשמה 4,117. תיב \ 299. | םביהלא 80 -
 םכ

 34. םכירטקמ 17. | לע --ינב לע 226. | חבומ 1
 חבזמ לעו הלועה , 92,178,188.- הלעה 1, 40, 82,909, 5
 141,172, 176, 224,231, 245, 262,251, 270. | תרוטקה 283--
 ה , 80.  לכלו 1. תכאלמ -- חבזמ 147. | םבישדק 168.  רפכל
 24%. - לארשי -- לארשי ינב 2, 224-- לארשי אאא 82 -- ינב 7.

 לכב 89. - דבע -- שיא 290. | םכיהלאה הוהי 1.
 56. ב 0

 249 -- םכחניפ 4
 37. תוירמ טק.:ג5 139 --'. 117.  והירמא 150.  ונב 1.
 295. םבתבשמ 80 ןסו,1 1% 172 1% 2125 25 -- םכתובשמ

 סחנפ 4, לז, 80, ,,



 ג 1.

 לכירתונה יררמ ינבל |: קדושרגמ תראו סשכיתירק 2
 רובת תא הישרגמ תאו ונומר תא ןולבז הטממ

 ןדריה חרזמל וחרי ןדריל רבעמו +: הישרגמ תאו 41

 תאו הישרגמ תאו רבדמב רצב תא ןבואר הטממ
 הישרגמ תאו תומדק תאו : הישרגמ תאו הצהי 4
 תרא דג קרטממו |: קרישרגמ תאו תעפימ תאו 6

 .תאו שינחמ תאו הישרגמ תאו דעלגב זרומאר

 ריזעי תאו הישרגמ תאו ןובשח תאו ! הישרגמ 6

 : הדישרגמ תאו

6 4 11. 

 ! העברא ןורמשו בישי האופו עלות רכששי ינבלו 1

 לאומשו סכשביו ימחיו לאיריו היפרו יזע עלות ינבו 2
 םכתודלתל ליח ירובג עלותל שכתובא תיבל םישאר
 ! תואמ ששו ףלא םינשו םירשע דיוד ימיב שכרפסמ

 לאויו הידבעו לאכימ היחרזי ינבו היחרזי יזע ינבו 3
 שכתודלתל סכהילעו ! םכלכ שישאר השמח הישי 4

 הששו שכישלש הטחלמ אבצ ידודג שכתובא תיבל

 תוחפשמ לכל םהיחאו !םינבו םישנ וברה יכ ףלא =

 .0 64 תם ס תא א.

 50 הטממ לרוגב ונחיו : שכהישרגמ תאו זכירעה תא
 ןמינב ינב הטממו ןועמש ינב הטממו ;רדוהי נב
 : תומשב םכהתא וארקי רשא הלאה וכירעה תא
 %1 ץחרטממ זפלובג ירע יהיו ערהק ינב תרוחפשממו
 52 זפכש תא טלקמה ירע תא קכהל ונתיו : םכירפא
 :הישרגמ תאו רזג תאו שכירפא רהב הישרגמ תאו
 %4 זראו ןורוח תיב תאו הישרגמ תאו םכעמקי תאו
 %4 ןומר תג תאו הישרגמ תאו ןוליא תאו ! הישרגמ
 %% רנע תא השנמ הטמ תיצחממו :זרישרגמ תאו
 תודפשמל הישרגמ תאו סכעלב תאו הישרגמ תאו
 56 תרחפשממ םכושרג ינבל : םכירתונה תהק ינבל
 ;רישרגמ תאו ןשבב ןלוג תא השנמ קדטמ יצח
 %7 רכששי הטממו : קדישרגמ ראו תורתשע תאו
 : הישרגמ תאו תרבד תא הישרגמ תאו שדק תא
 8 : הישרגמ תאו םנע תאו הישרגמ תאו תומאר תאו
 59 ןודבע תאו הישרגמ תאו לשמ תא רשא הטממו
 60 תאו הישרגמ תאו קקוח תאו ! ידישרגמ זראו
 61 שדק תא ילהפנ קדטממו |: הישרגמ זראו בחר
 תאו הישרגמ תאו ןומח תאו הישרגמ תאו לילגב

 7 2 ת ז 2 עס א.

 6% 2"--, 6 ןומח טק.135 24% -- [ןומח ז7 -- ןומה
 150,176. | תאו 4" 55 71 --,130. תאו הישרגמ 2" 28 80--

 224. | תאו 4"--1 82. | תאו םכיתירק , 168.  םכיתרק 4.
 הישרגמ 3%-- הישרשמ 168 --י:*

 62. םכירתנה 1, 80, 82,99, 224, 227. = ןולובז 71,180, 24% --
 ןלובז 1, 3: 17,80: 80, 92,10ז, 11, 118,130. + 6

 170,172,176, 178,207, 224, 252, 250,270. | תא 1"-- תאו

 7ו,144,170 ונמר 194. 235 -- ינומר קזותס ז7.

 הישרגמ 1" 65 27--'.144,150. תא 27-- תאו ז,71 וס,
 168, 170,176, 188,198, 224,226, 228,245; קענתס

 רובת קצותתס רמת ף9- תאו 2", 1.

 63. וחירי 7ז,89.93.94.117,188,194. הרומלו זקס. הטממ
 --הטמל 178.  רבדמב --ר ,101.  הישרגמ 1%6% 2-6

 64. שס. | . תאו 1"-- ו ,(. תרומדק -- מ ,5-

 תראו הישרגמ "5" 4 הישרגמ 1% 66 2"-- , 4
 תרעפמ 71, 24% -- תעפומ 176, תטתס 4. -

 65. תומאר -- א . 80.155,170 -- 1 , 144. | דעלגב ,6
 הישרגמ 1%--ה [טק.18 67 --'.144.150. תאו 2%", 80 -- 2 2.

 םכי א נהמ 6.

 66. תאו ןובשח , 157. | ןבשח 80,168. | הישרגמ 1" 6 2"--

 '.144 רועי 1. 2: 3: 4. 80:,71, 82, 80, 02, 033 7

0 ,178,201 ,170,172,173,176 ,168 ,166 ,160 ,141,157 ,118 

.4 ,2 271 ,200 ,250 2520 ;252 ,24% :220 

 1. האפו 23% -- א , 80,117 =- הוופו בשי 5, 250 =

 םושי 2, 10,118,145,176,178, 207,224,228,215. 271 4,659'ק:

 קזותוס 80,1 47,158 -- בושו 1,227.  ןרמשו 254, 28 --ןורמש 2.

 2. נב 168. | עלת 80 250. וע 170 240 -- היזע 5.
 איפרו 80,170 -- ר טק. 5 לאידיו 144, 259 : 106002 ז,
 157. | ימחי 80,147 --ימתיו 14ז --ןמחיו 224. | םכתבא 2, 0

2 ,104 ,172 ,166 ,157 ,150 1394 119 ,99,117 :91 82 ,80 ,71 

 245 240 66 ₪0 051606, 252. 259, 260, 264, 271,284. עלתל 6
 ירבג 93,101,283, - ליחה ז7. םכתרדלתל :,92, 188 28 -*

 םכתודלותל 2, 4, זֶד, זז7,118,170,176,178, 210, 245 יקזומס
 173 - םכתדלותל 2, לז, 80, 82, 89, 91, 94, 101,139: 144,

25 2539 ,262 ,242 ,240 ,211 ,224 ,207 ,194 ,190 ,175 172 ,166 
 260, 270. = דיוד ימיב םכרפפמ , 226. | םכרפסמב ג -- םכ
 114. ימיכ זנתוס 4 דוד 1: 71: 80, 80, 93: 99, 102, 7,

.2604 ,211 ,224 ,172,178 ,1538 

 2. ינבו :"--ו 259. - היחרט 1%-- ז \ 20 -- ה 71 -- קעותוס

 היחרמ 249 --' 1% 0ק.:ג8 ז. - היחרוי ינבו , 89, 166, 79, 4.
 היחרוי 2"-- היחרז הידבועו 3, 17: 67: 89: 99; 101, 117,
24 ,240 ,235 ,224 ,104 ,188 ,176 ,175 ,166,170,172 ,119,144 

 251,260, 264. | לאו 2%9. - הישי-- חיש 80 -- הישאי 235 --
 היבשי 17 -- חושי 150. | םםישאר םבלכ ₪ 106. | םבישאר -

 לאויו 0.
 4. םכתדלתל 1, 71, 80 ספ, 101,166 -- םכתודלותל 17, זז
 118, 210, 245, 262, 271 4, 28 ; קנווס 4,173 -- םכתדלותל 2

1 ,224 ,207 ,4 ,188 ,276 ,172 ,150,170 .144 :139 94 :89.92 

 ןולובז 71, 82, 157, 252 - ןלובז 217, 31, 80 80: 92,101, 79
 119,144, 158,170, 172, 176, 180, 194. 207, 250% 270 -- ןלובג 1.
 0. כלל 145-  ,םפירעה = ה 2455 הלאה םכירעה 2 3

 ף0. הטממ -- הטממ תא 4 -- הטממו 71- ןועמש ינב , 6. קזוזתס 24 םבהשירגמ ₪ 2 - םכ , 17 -- ןהישרגמ 46.
 יףנב 170."1. | ן'מינב 72 176. | וארקי,118. | םכהתא ,

 ף1. תחפשממו 71,80,82,99,117, 155,172: 207.4 147 -- ןחתא 9.
 .-- תחפשמו 170. | ויהי 252. | רע --ירצ 7. םכלבג 2
 266, 264, 271 ג -- םכלרוג 145 -- וב 2.145 139. | הטממ ,71-
 2. הישרגמ 1" 65 27--'.144/130% תאו 2"- 5

 תאו רזג .\ 4- רזג -= רדג 245: 1.
 53. תראו זס --ו 67,175 -- תאא 82 -- | םכירפא רהב
 תאו ל. | הישרגמ ג" 25--'י 144,150. | הישרגמ - - - תאו \
 224-- 08 150. = ןורוח תיב תאו -- תגג תאו םכירפא רהב 21-
 ןרח 170 -- ןורה 118, 6 188, 245, 2ף1 -- ]רוח 80, 94: 59

 283 -- שמש 6.
 52: 54. הישרגמ - - (10) -- םכעמקי 55 4

 54. 00. 180. הישרגמ 1" ₪ 2-- 65% ןומיר 7:
 117 -- |ומר תאו 5-

 55. ץריצחמו 147- השנמ -- השנמ ינב 4- תא ,-
 הישרגמ 1" 65 2"-- , ,55-
 תאו 2*-- תאו תהק ינבל חפשמל 80.  שכעלבי 8, תוגגתס 1%7--
 םכעלבא 141. | תוחפשמל 180, 231 : קתנתס 2 ינבל , 89 --

 ל ,47 169, 172, 176,226, 228, 249: תטתס 7.

 =בירתנה 4%
 %6. םפשרג זג 80, 82,101, 141,190, 155:172 52 0

 188, 194, 207, 210, 224, 211: 254, 12 283 -- ןושרג 5%
 תחפשמ 147 -- תוחפשממ 71,180. | יצח ,145. | הטמ , 4.
 תאו 17,71,188. תאו ןשבב ןלוג , 140.  הישרגמ 1"-- 9
 1 6 117 --ה .101. תרתשע 1, 80, 150, 14 ראו

 הישרגמ 2"-- הישרגמו 6. הישרגמ 2"-- + +6
 57. שדוק ץז.  חישרנמ 176 2"--'.140.150. תרא 2%--
 זרראו 1,71, 80, 91, 12 1175 168, 180, )4, 19

 224, 220, 245 :  קנותוס 141 ; םטתס 1: תורבד 72.
 8. תאו 1%--ו 71. 0 רמאר 80, 228 -- א ;170 == זירומר
 תומאר 4. = תראו 2%--ו , 150 -- תאו אאאא 82. | הישרגמ גל

 --./94.144:150. | םבינע 170 -- סנע 180.  הישרגמ 2"--

 ו
 59. לאשמ 245. | הישרגמ 1% 6 2"--',144,150. | ןודבע תאז
 -- ןודבעו 150. = ןדבע 284 -- ןודבע בוחר ?1 -- ןודקע 17 ---

 ןורבע 259.
 60. תראו - - קקוח ; 235. קקוח .קח 4-- קוקוח 71,175. גז
 -- ו ,,7 180, 188, 224, 240, 245, 250 --
 קוקח 2 166,226 -- ק) (גק.180 82. | הישרגמ 1" 65 27--י 49
 פס. | הישרגמ - - תאו ; 80. = תאו 37--1 ;92. | בוחר 71.
2812 1 ,248 ,220 ,188 ,176 ,172 ,170 ,15,166 ,102 ,80 

 חס 2,4-

 . 61. תא-- תאו ז?

 תאו ז"ל -- תאו רונע 1-

 שדוק 0786 71,  ללגב 145.  הישרגמ ו"
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 דחפלצ ינשה וששו ?רכעמ ותחא םשו םםיפשלו
 ריכמ תשא הכעמ דלתו : תונב דחפלצל הניהתו 6

 כלוא וינבו שרש ויחא שכשו שרפ ומש ארקתו ןב
 ריכמ ןב דעלג ינב הלא ןדב שכלוא ינבו : שקרו ז7
 דוהשיא זרא הדלי תכלמה ותחאו |: השנמ ןב 8
 ןיחא עדימש ינב ויהיו +! הלחמ תאו רועיבא תאו ג
 דרבו חלתוש םכירפא ינבו ! םכעינאו יחקלו סככשו 0
 לבזו =: רנב החתו ונב הדעלאו ונב ערחתו הנב 21

 תג ישנא םכוגרהו רעלאו רזעו ונב חלתושו ונב

 ! טפהינקמ תרא קרחקל ודר' יכ ץראב כידלונה
 ויחא ואביו םכיבר כימי טכהיבא סכירפא לבאתיו 2
 ארקיו ןב דלתו רהתו ותשא לא אביו 4! ומחנל 3
 ותבו |: ותיבב התיה הערב יכ העירב ומש תא 4

 ןוילעה תאו ןותחתה ןורוח תיב תא ןבתו הראש

 ונב חלתו ףשרו וגב חפרו + קדראש ןזא תראו 5
 : ונב עמשילא ונב דוהימע ונב ןדעל :  ונב ןחתו 6

 11 0 תי ס או

 -. םשחיתה ףלא העבשו םינומש םיליח ירובג רכששי
 5 ינבו :השלש לאעידיו רכבו עלב ןמינב | !'ללכל

 קדשמח יריעו תרומיריו יראיזעו יזעו ןובצא עלב
 שכירשע שכשחיתהו זכיליח ירובג תובא תיב ישאר
 8 הרימז רכב ינבו ! העבראו שפישלשו ףלא םכינשו
 קריבאו זרומיריו ירמעו יניעוילאו רזעילאו שעויו
 9 ספשחיתהו :רכב ינב הלא לכ תמלעו תותנעו
 פכירשע ליוד ירובג שכתובא תיב ישאר שכתודלתל
 :ס שיעי ןהלב ינבו ןהלב לאעידי ינבו ! םכיתאמו ףלא
 ! רחשיחאו שישרתו ןתיזו קדנענכו דוהאו ןמינבו
 11 [כיליח ירובג תובאה ישארל לאעידי ינב הלא לכ

 ! המחלמל אבצ יאצי שכיתאמו ףלא רשע העבש
 :: ילתפנ ינב : רחא ינב שכשח ריע ינב שכפחו סכפשו
 14 נב + קדהלב ינב כולשו רציו ינוגו יראיצחי
 הדלי הימראה ושגליפ הדלי רשא לאירשא השנמ
 15 וכיפחל השא חקל ריכמו : דעלג יבא ריכמ תא

₪ 

 שב 7 ₪" ים 0 א

 12. םכיפושו 7ז -- םכיפשו 1, 82, 90, 101,118,166, זמ

 207, 224,227, 228, 24%, 28 ג 10116 144 -- םכינשו זל2ב

 םביפחו 80. 82, 00, 118, 144, 166, 172, 102, 104, 207, 224, 5%

 245:259: 283 : קמממס זִדָּג. | ינב 1:"--ןב ז. | ריע -- רוע 4

 םכישוח 166, 245 -- םבשוח 117 -- םבשח 2% 72

 178, 102, 104, 228, 1. רחא -- דחא 1:

 13. לאצהי 7, 172. 224, 2185, 0
 2%59-- לאיוחי 170. מנגו 92, 101 200, רצו  לצ,8

 םכלשו 17, 30, 71,980, 82, 94, 101,118,150, 170, 250 -- םבילשו
 1% ההלב -- ןהלב .

 14. ינבו 17. = הדלי 24%.  ושבלפ 10,71,117, 4 245:

145 

 2%1:260, 264 --| 158. - הימדאה 172,2%9. | ריבמ -- זרב

 ריככ 24 :
 15. השא הקל, םביפוחל 6 --'.3101--

 םכפוחל 71. | םביפשלו --י 71,166. | םכיפחלו םביפושל ₪ כ

 -- םביפחלו םכיפשל-6 2%1. | הכעמ ותחא םכשו 95 1. ותוחא

 17,71,101,117,118, 224,240, 253, 260, 264,281: קחתמס 9

 -=- תשא 4 ינישה 17,117 -- תינשה 80, 130, 168, 24% -

 אינשה 7ז -- קמתוס ינוצה 1:8. | הנייהתו 1, 4, 17, 71, 80, 82, 02

8 .173,176 ,172 ,170 ,166 ,157 ,144 ,101,118 :99 :92 

2719 270 ,264 ,260 ,253 ,252 ,240 ,24% ,227 ,226 ,22% ,224 ,194 

 283 ; קתנותס 141 ; +0: /י
 16. ריכמ --השנמ ןב ריכמ 7.

 249, 2ף0 ; קעונתס . כלא 17 92, 180 -- םכלואו 4.

 17. ןדב -- ורב 1- = ןב 1%--ינב 24%. = ןב ריבמ ,71.
 18. ותוחאו 17,80,זזק,118,166,170,178,188,240, 240, 1%

 259.  תרכלומה 8, 118, 170, 188, 240, 259 -- תיכלמה 1
 תא 4 דוה שיא 155: 197, 158 172, 176, 180, 192,

.24 ,001 ,288 ,271 ,240 ,227 ,226 

 19. עדימשא 147 --ע .118. | ןיחא 104 -- וודא תטתס 1.

 םכעניחאו 100,166---םבעיבאו 80 -- םכעונאו 228--- קזג וס םכעוניבאו

 ומש תא 23 70

/ 277 

 20. ינבו 1%-- ,  ונב תחתו 1% 80, 145: 147,

 ךנה כ הדעלאו -- ד \ 80, 147 -- העדלאו 52 145-

 20,21. ונב - - (6) - - הדעלַאו ,7-.

 21. דבזו קמגגס דבח 80 -- רכזו 1. | חלתשו 21 -- חלשותו
 118 -- לת ₪ק.1ג0 4. רזעו --ונב רזעו 188. | דועלאו זס
 1זְקג וס 172 -- רזעלאו 80, 145, 147, 166, 180, 207 ; חס 7

 -- עדלאו 1. | םכוגרהיו 207 -- םכוגרהונב 1. | תג -- דג
 םכידלנה 80, 82, יכ -- יב 9. תרא ,7.

 22. םבהיבא תא 1. ריבר \ 175 -- א םכיבה 3.

 24. אביו -- ואביו 80, קזנתס 4 רהתו דלתו < 6.
 ארקתו 71,147, 224,300. | תדרא \ 147,157, 253: 1 ומש

 2%9. העירב--- העיר" 211. | יכ , 2604.

 ותיבב -- י 64.

 24. ותיבו 80, 7. הראש 1%-- הריאש 0.

 זס --וןּכתו 156 יב לז

 176, 253, 260, 264 -- ]רוח 4.

 ןותחתה 201 -- !טא6 ןותחותה 67. | תאו ג", 17. | תאו ןוילעה ,
 178,264. = ןוילעהו :7- תאו 27--ו,194. -ץוא 6 245

 הראש 2"-- הראש תראו 145,172, 4

 2%. ףשרו -- ונב ףשרו זק, 80,992, 14%, 147, 170, 224 -- תשרו

 17. חלתו א 30:94: 259 - חלפנ ו ןחתו -- זחתו 102 --

 תחתו 252. | !ונב --: וגנב הלת ןנב

/ 

 הוה = תו

 ןבתו -- ובתו
 ןרח 283 -- ןורח

 ןתחתה 80, 289% -- תא

 240. 251,259; 260, 270. | םכתבא ז,2,71, 80, 82,890,

 נול,141,10, 172,104, 207,211, 2%2, 253, 250,260 71

 ידדג קז. | וברה -- ר קונמס ד 9. | םכישנ -- םבישנא 253 --
 .םכ ,

 <. לבל , 226 -- לכ 147. - תרחפשמ 4071, +,
 224,201.  *רבג 80, 82,170, 218 -- ירוביג לב םבליח 7

 -- םבילד 7 93,117,166), 25ז. | םכינמש 1,771, 8021

59 240 ,224 ,104 ,170 166.0 ,150 ,144 ,118,139 ,101 ,8 

 253: 259; 260 1. םכשחיתהו 89, )4, 101,144,1%% ---

 תכשחיתהל 24% -- םבישחיתה 14% -- שנשיחתה 6.
 6. ןמינב ינב 2. 80, 14%, 147 ; 10166 82: םטתס 117 -- וזאב

 קופמונ6. ינבלו 180 -- תוגזפ. קזפהונף ינב 224 -- ןמינב 5%
 166, 172 -- ןמינבל 24%. | רככבו 207. | לאעדיו לז -- לאיעידו
 99, 168 -- לאעידיו לבשאו 147 -- ןמענו ארג לבשאו 80 -- לאיעדיו

 17 -- ו טק.148 128 -- לאעירי ץנ06סנע
 קו פב ₪05. עלכ ,157.  ןבצא 2.30

 10, 166,175, 188, 224, 226,211, 261, 9 264, 270 -- ןובשא

 4 יזעו 8 30, 207 -- 1 \ 101, 245- לאיזעו ו - לאיזועו

 גד -- טק. 130. - תרומריו קז,99, 128,155, 1589

 172, 178, 4. יריעו , 17 -- ירעו 1,71 -- יריעיו 194 -- ידיעו]

 קנתוס 24% -- ידעו 35 -- וריעו 180.  השמָח -- ה טק." 5-

 תיב , 172 -- תיב אא 82. | תובא --ו , 194, 284 -- םבתובכא 5
 1 50, 180 -- םבתבא 4 ירבנ 71, 101, 283 -- 'רבגו 0

 ירובגו 147.  םביליח , 30 -- םכליח 17, 71 -- םבילייוח 6
 22%. - םכשיחתהו ₪ 80 -- םבישחיתהו 80,145. = ףלא 17.

 בישלשו -- םביעבשו 225. =
 8. הרמז 8,117,259.  רזעלאו 147 -- ז , 7ז -- ?אילאו 7.

 ינעוילאו 1, 2, 17, 71 80, ף, 101, 117,139: 141, 29 176

 224: 215, 240, 246, 200, 264 -- 'צעויראו 9. ירמעו -- ידבעו
 1%%.  .תומריו 4: 30 1: 67+ 71: 80: 92: 91:94 9 100 2

75,,ָ ,157 ,155 ,150 ,141 :130,139 ,110,128 

7% ,2893 ,280 27 :277 ,271 ,270 ,204 :259 :254 :253 :245 ,179 

 %היבאו 1:9.  תומלעו ספ, 207 -- המלעו 1. הלא 1.
 9. םםישהיתהו 14% -- םםשחיתהל 245 -- םבשיחתהו

 םכתדלתל 1, 71, 80, 100, 101, 150, 158 -- םבתודלותל
 117,118,170,172,179, 207, 210,245, 3 -- םכתדלותל 99

,253 ,252 ,240 ,211 ,224 ,194 ,188 ,176 ,172 144 1399 94 

 260, 270 -- םבתדלתל לותב 4 -- ל 2" קזומס ו 2. | "שאר --'

 71. | תיב 157. - םכתבא 1, 0, 80, 82, 80, 94, 99 101, 2

 207,224, 240: 245,252: 259, 260, 204, 284. 'רבָב 80,101 1

 שבירשע --' \ 71 -- םכ , 101 -- םכונשו םבירשע 4.

 10. לאערי 71,157 < לאיעידי 17 180 ; םטמס 178 -- לאעירי

 8. | ןהלב 1*--ןוהלב 170. = ןהלב ינבו , 17,14,150. = ינבו 2"
 =- ינבו שיעי 92. | שועי 1, ף, 101, 117,118, 166,170 7%
 180, 192, 207, 225, 220, 227, 228, 270, 271 1, 65 'כ ; ץזוזתס 2,

 17.80, 147, 245 -- אניע' 259. | ןמינבו -- ו \ 17 -- ןמינבא ןמיבו

 71.  דוהאו ; 71 -- דהאו 30. | אנענכו 17 -- נענכ 71. | ןתיזו -

 ןתידו 147.  שישרת 155 -- שישרתו אששרתו 71. | רשיחאו ל
 168, 192, 201 -- חשייחאו 17 -- רמש יחאו 5.

 11. ינב -- ינב ןמ 15%. = לאיעידי 80, 207 -- ט106טצ לאעירי
 תבאה 80.  ירבג 80,92, 101, 284 -- 'רוביג 5: םכליח 71 --

 םכיליח 1,17,117,145.166,227. רשעא 245.  אצי 2
 -- יאצוי 17,117,118, 170, 271 4, 288 -- 'אצ) 92 -- ןאצי 4

 המחלמה 7. ,



6. 1. 

 רשא ינב הלא לכ + איצרו לאינחו חרא אלע ינבו
 ישאר שכיליח ירובג שכירורב תרובאה תיב ישאר

 זכרפסמ קדמחלמב תובצב כשחיתהו זכיאישנה
 ְי ! ףלא הששו וכירשע םכישנא

6.2 1 

 חרחאו ינשה לבשא ורכב עלב תא דילוה ןמינבו
 ויהיו : ישימחה אפרו יעיברה החונ + ישילשה
 ןמענו עושיבאו : דוהיבאו ארגו רדא עלבל סכינב

 דוחא ינב הלאו :סכרוחו ןפופשו ארגו : חוחאו

 לא זכולגיו עבג יבשויל תובא ישאר שכה זרלא

 דילוהו שכלגה אוה ארגו היחאו ןמענו : תחנמ

 הדשב דילוה םכירחשו : דחיחא תאו אזע זרא 8

 ! ןשנ ארעב תאו שישוח שתא וחלש ןמ באומ

- 

 + פפא

 | וי

 06 60 ל. 1. 10

 :% תריב שתובשמו שתזחאו + ונב עשוהי ונב ןונ
 קריתנבו רזג ברעמלו ןרענ חרזמלו קדיתנבו ללא
 20 ינב ידי ללעו | 1 היתנבו הזע דע קריתנבו םככשו
 ודגמ זריתנבו ךנעת היתנבו ןאש זריב קדשנמ
 ןב ףסוי ינב ובשי זרלאב היתונבו רוד קדיתונבו
 40 קרעירבו יושיו קדושיו הנמי רשא ינב | : ללארשי
 41 אוה לאיכלמו רבח העירב ינבו ! שכתוחא חרשו
 42 רמוש תאו טלפי תא דילוה רבחו : תוזרב יבא
 34 טלפי ינבו + שכתוחא אעוש קראו זכתוח ;ראו
 44 רמש ינבו : טלפי ינב הלא תושעו להמבו ךספ
 45 חפוצ ויחא שלה ןבו ! שראו הבחי הגהורו יחא
 46 רפנרחו חופ חפוצ ינב : למעו שלשו ענמיו
 .47 זרשלשו אמשו דוהו רצב |: הרמיו ירבו *לעושו
 48 : אראו קרפטפו הנפי רתי ינבו : אראבו ןרתיו

 צץ בגב זז 0 א

 36. ינבו 170,248: תטתס 176. | חפצ 158, 24% -- הפוצ

 168. | חופ ,גג8 -- היס 210,251: קתעמס 4. | לפנרחו קזותס

 176. | אלעושו 3 --ל 14%. - ירבו,17,80,147 --ירבאו 1

 -- תונמס ירמו 245. | הרמיו --* , 224 -- הרמויו 207 -- הרמז 1

 =- הרמז 227 -- ארמ'| 150

 37. רצב --רצנ 166. | דהו 29.  המשו 72 6

 178,192, 245 : קזומוס 158 -- משו 117 -- המש 7נ. | אשלשו

 2,742 99. 118,139, 160, 251; םטמ6 1%8 --'

 ןשלשו 224. = ןרתיו --ן , 145.  הראבו 4 6%

 170,176, 188, 201, 240 ; תטתס 108 -- אאראבו 4.

 38. הנופי 17,71,194--הנמי 147 --אנמי 80 --הנפי חרא 1

 אפספו 1,2,17,71,101,117,119, 110,139. 42 150, 60

--- 281 ,271 ,270 ,260 ,254 ,2%2 ,242 ,24% ,228 ,227 ,188 ,172 

 קפספו 259 -- ספספו 80 -- הפצפו 176 -- קנגתוס אפסאו 118 --

 ה ק.18ְ 1. אראו \ 157 -- אדאו 226 -- הראו 118 -

 אר טק. 4.

 29. חרא אלע < אלע חרוא 0.
 170 -- ל טק. 4

 איצירו 89,

 46. תובאה - - - ינב --רשא ינב תובאה ישאר 147. | רשא ינב ,

 80 -- רשא תובא ינב 245. = תיב , 80,224. | תבאה 86 -- ה

 ירבג זסז, 224 -- 'רוביג 1. םבילייח 14%, 166, 300 -- םביליחה

 17 -- םבל"ח 71. ישאר 1,"2. | םביאשנה 249 -- םכאישנה 5,

 227. - םבשחייתהו 17, 264 -- 06 םכשחותהו 141. | המחלמה

 147,650 2. | םברפסמ , 192 -- םברפפמב 4 םמישנא ,

 17 -- םםישנא ינב + /

 אלוע 1, 117, 231 -- הלוע

 היצרו 99 -- א ,. 17 -- אייצירו 117 --

 1. ןימינבו 172. = דילה 1,293. = עלב , 1אָל. | וחוכב 6

29 ,7 .0 .71 

 281.  לאבשא 245.  ינישה 7. ערחאהו 4% 20

 245 -- הרחאו 264 -- ארחאו 2 -- הדחאו 89 -- עדחאו 210---

 ו 2" טק, 180 4

 2. אחונ 30, 80,117,180, 231,2%2,2%3 -- חהונ 4, 2

 0166 128 -- תחונ 71 -- החינ קתותס 17 -- הה גק. 186 141 --
 ה ₪ק,זג45 82. | הפרו - ישמחה 40,118, 150,170 4

-2%2 :275 

 3. רדא < דרא 147, סח 158 -- ררא 180 -- רדא קוס 17

 --ר ₪2. 146 139 -- דרא ןב 1. הרגו 6.
 4. הוחאו 1.

 5. םבפפשו 117 -- םכפופשו 80, 92, 118, 128, 224, 0 2:

 !סז6 67 -- ןשופשו קזותוס 158 -- ןפיפשו 7.

 6. הלא 71,17%.  דוהא 93,139, 24%, 260 -- רוחא .

 םכה , 1,207. 259. | תובא , 168 --ו 80 -- תובאה 158.  יבשיל

82 ,114,157 ,141 ,101,139 ,99 ,94 ,92 ,80 ,82 ,80 
.21 ,1 ,270 ,264 ,260 ,251 ,252 ,245 :11? ,224 ,104 ,188 

 םכלגיו 80, 94, 117, 166, 225, 249, 271, 283 -- הלגי) 253: 0

 264 -- םולביו קתגמס 24%. 5 תחנמלא 4.
 7. והיחאו 264 -- איחאו 170. = הרגו 1. תרא דילהו 86.

 אזע , אזע 82,192 -- הזע 166. 170, 260, 264, 271 4 ;

 תטתס 1. תאו---ו,1ז7,226. . 5 דהיהא 100, 224, 227 -----

 דוהיחא 1, 80,147, 228, 271 4, 288, 663 -- דוה יחא 23% -- דוחיחא

14 2 ,170,176 ,158 ,118,128 ,117 ,101 ,80 ,71 ,17,390 ,4 

 207,226, 211,245,249, 262 קזותס 130,141: (ס66 4

 8. םבירחשו --י , לו -- םכירעשו זסס. | רילה 1, 283 -- דילה

 תא 80. | םכתוא ?17,30, 92:94, 99117, 144,155. 158, 6
 192:170,172,17%, 224, 21%, 240, 261, 2%); תטמס 4

 בישו 10, 80, 80, 101,118, 141,144, 172,194, 224, 228, 26,

 26. ןדעל -- ל ,147 - ןדעלו 14% -- אדעל 172. | דוהימע =
 ךוהימע 150 -- דו (טק.18 5 ונב 2", 1.

 27. עשהי 99 -- עושוהי 17 -- עשוהו 7.

 29. םבתזוחאו 1:7. - םכתבשמו 99, 172, 188, 215, 240, 245 ==
 ;כתובשומו 17,92: 150 155, 158, 176, 180, 253, 283 -- םכתבשומו
 71, 82, 89, 7. 226, 211, 2%2, 270 ; קזומס
 1 41,173 -- םכ ,118 -- םכתבשמו ונב 80. = לאתיב 59

204 ,227 ,2206 ,22% ,224 ,201 ,192 ,188 1 1 

 היתנבו 1%-- היתונבו 17, 71, 89:93 7 160,

 180, 194. 226, 240, 253; 259, 283 ; 1016 7. ןרענ 80,99-
 ברעמלו -- ב , 118. = רזג -- רזנ 80 -- רדג 224. = היתנבו 2"--

 היתונבו 17, 71, 89, 118, 166,170,176., 9 220, 4.

 היתנבו םככשו , 1,168.  םככשו --ו ,147. | היתנבו 3"-- היתונבו
 17.71, 166,170, 176,180, 240. | היתנבו הזע דע ,

 80,117:147.176. | הוע דע -- היערע 157, 271, 288, 300 --הזעו
 24%. דע -- דעו 228. - הזע -- היע 1, 2, 2, 67, 82, 03: 99, 00

201 ,192,194,198 ,178 152 1% 5% 119 ,102 ,101 
 22%, 240, 254, 270, 2881, 3001, 545, 6641; תמש 177,173 --
 הידע 145 -- הרע 4 -- הוע 228 | 10166 128,129 -- ה'ע% 04 -

 היא 160. | היתנבו 4%-- היתונבו 17, 71, 8, 118, 166 02
- .240 

 2. לעו -- לעו היתנבו םכבשו ג -- לעו הלאב 80 -- ע
 14 ינב - תיב 7- היתנבו 1%-- היתונבו 1,17, 71, 2
 118,176,180, 240. | היתנבו ךנעת , 4. | ךנעת קונוס רבעת 2.
 היתנבו 2"-- היתונבו 1,177, 71, 89,118,176, :80,231 ; תטתס 4.

 ודיגמ 71--- ןודגמ 172. = היתונבו 1"-- היתנבו 3, 4, 80

410 ,104,207 ,178,102 ,172,176 ,141,155 ,101,117,128,130 

 240, 245, 252; 253; 254: 259; 260, 28. = היתונבו רוד ,02
 170. רוד -- ו ,180, 207 -- ראד 144 -- דוד 157, קזותס 7
 80, 245 ; (סצ 158. | היתונבו 2"--היתנבו 3: 4, 80, 82,101, 117)
9 ,252 2459 ,221 ,207 ,104 ,192 1% 2 .155,159 ,129,141 

 259: 291- הלאב קוגגוס הלאמ 80. | ףסוי -- ףסוי לארשי 4.

 לארשי -- ל ,1.
 30. יושיו -- הושיו 180 -- 06 יונשי) 1:7. | חרסו ז, ל, זס

 118, 155: 170,194: 249: 249: 0. םכתחהא ז,71, 80, 2, 2

 פג, 1סזכ 117,129, 144, 150,158,180,188,ז94,207, 210, 2200
.1 ,271 ,270 ,264 :260 ,259 ,253 ,252 ,240 

 21. ינבו קזוגוחס ינב 7. תזרב 245 -- תיוזרב 17, 2915 4

 264: סע 139-- תוזריב 224-- תויזרב 1 -- תזרב 76
 180, 227, 250, 271 4, 659 'ק ; קנתס 7-

 12. רבחו -- ב ₪06 ל 102. | דילה 80,284. | ךמש 80,זסז)
 104 - םבתוח -- ו \ 283 -- םכתוחהא 4 אעוש -- א \

 144 -- העוש 176, 248. -  םכתהא 82,940 155,194, 210, 2240
.9 ,229 

 21. ךספ , 17ס -- ךספס 4. להמכו !סע66 158 -- להמכ 80 --

 ךהמכו 180. = תושעו -- תרשעו 80. | טלפי 2" וגס לפי 0.
 34. רמוש הגהורו , 166 -- הגהרו 80, 147, 170

 251, 260, 264, 1 659 "ו ריתי -- הגהו 240 -- הגהרי 259 ---

 הנחורו 89 -- הגחדו 157 -- דגהודו 118, 220, 242 ; ז!תוס 17 --

 אגהורו 4, 40, 82, 175, 231, 242 -- אגהרו 160, 104 -- אנהדו 4.
 הבחי , 71 -- הבוחי זז 168 -- הבוחו 170 -- אזחו 147 -- אבחו
 20 --הבחו 80,100, 118,180, 210,211, 252,259, 1 4, 659:

 קונוס 2,141, 158 -- הכהי 253, קזותס 249 -- אבי 7

 םבראו -- םכתחאו 7:

 25. ןבו - ינבו 17, 40, 147, 166, 224, 259 -- %ןבו 1<-ן ₪

 עג% 82. | םכלה -- םכלחה 80, 259 -- םלה 1,157. ויחא ,

 חפוצו 89-- חפצ 24% -= הפוצ 168 -- עפוצ 198. = שלשלו 7.

5 



 (2 ג. 1. 57

 ןודבעו : לאילאו רבעו ןפשיו : יעמש ינב תרמשו 1:

 הידפיו . ::היתתנעו -פפליעו "היננחו + ןנחו .יחכמ +

 ! הילתעו הירחשו ירשמשו |: קשש ינב *ראינפו 6
 ישאר הלא |: שחרי ינב* ירכזו הילאו הרישרעיו
 : סכלשוריב ובשי הלא שכישאר שכתודלתל תובא

 ונבו : הכעמ ותשא זכשו ןועבג יבא ובשי ןועבגבו :
 תודבו>ו בדנו  "לעבש שיקו רוצו ןוחבע ירגבבה 3
 ףאו האמש תא דילוה תולקמו + רכזו ויחאו 3

 ! טפהיהא שע וםכלשוריב ובשי שכהיחא דגנ המה
 לואשו לואש תא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו 3

 בדניבא תאו עוש יכלמ תאו ןתנוה' זרא דילוה

 2 תיס יז סאם

 170. | *קזחו -- ז , 101 -- וקזחו קצנתגס
 17 -- רבזיו 1סע6 82 -- םטפ6 רבעו 4.

 18. האילויו -- האילחו 71 -- האלויו 226 -- באילזיו 118 -- , 4
 בבויו -- באוו 102,145 -- בא'ו 104 -- בביו 1. כ ב סב

 עלפלא <
 20. ינעילאו 1, 71, 93: 04: 139: 157, 168,104, 24
 260, 264 --- 'ניעוילאו 0, 8% 172,180 -- ינעוילאו 71, 80, 90 2

 147,173, 240. | יתליצו 1,117,227 --יתלצא 128. - לאלאו 1.
 2ז. הידעו , 1 -- הידעו ןודבעו 1 -- היאדעו 12 הארבו

 92 -- א , 101 -- היאירבו 207 -- האירבו 17, 10, 170, 245: 6

 71. ועמש

 22. דבעו 264: 0766 128,1%58-- ך טק. 4

 לאילאו ינב 82 --- באילאו ,.
 23. ןדבעו +. רכ]) י=ש לכו ₪ 877 = לרדת

 244 םכלועו 4. היתותנעו 17. 30, 89, 118, 1? ,,4

 224, 240,2%2 : 10706 ןן0.

 25. הידפיו -- ) . 147 -- הידפו 80,101 =-' 2" [0ק. 40 144--
 קזוגמס הופיו 24%. | לאונפו 2, 80, 02, ףֶפ, 10: ,,76)

171,172,176, 102, 104, 108, 210, 226%, 227: 23%, 245, 252, 

 271 4, 659'קָג (סח6 158 -- לאונפיו 180 -- לא ינפו 4.
 קשיש 14. ְ . 1

 26. ירמששו < 4 אירחשו 101--- ר 06 ל לז -

 27. הישרעו ץז. | הילאו -- ה , 118 -- אילאו 71 -- ,-
 הירכמ 186 -- ירבו 147 -- ידכו 157,168. | ינב 1 4

 םכחורי 71, 80,992, 117,118, 157,166, 170,188, 224, 240 :

 28. הלא :%-- הלאו 2ףף. | ישאר --',17. םכתובא 80--
 תכתבא 7. םבתדלתל 1 129: 227: 245%, 260, 204, 23

 -- םכתודלותל 17:99, 118, 170,173, 176, 210, 224,2%2, 2%3 --

 = דלול 2 2: 67: 71: 82: 59; 94,117, 144,150. 172, 75,

 194, 207, 22ף, 220, 211, 240, 254, 270; קוגנתס :41 ; םטתס 8

 -- םבתודלתל דלותל ףּג -- םםתודלפו 192. - ישאר 14
 םכילשוריב 7. 28, 29. ובשי ןועבגבו + םבלשוריב ,

 רבחו -- רבחו רמשו

 לאילאו --

 20. יבא ובשי ןועבגבו טק. 18 4. ובשי =- ו ,(7- הכעמ

 1סעז6 השעזנ |

 209 רכבה 14 בדנו [0ז88 בידנו דז ---9/

 רנ רדגו 117,224 -- דודנו 9. רכזו --
 דבזו 224, 24% -- רכנו 264 -- רבו 147, 166 -- דכזוו 7.

 32. תלקמו 283. דילה 284.  האמיש 14%.  םכהיחא דגנ ובשי ₪
 80,147. - םבהיחא דננ \ 240. | םכהיחא - - ובשי 6.

 םבילשוריב 17: 197. . .םבחוהא כע \ 80 1.
 23. דילוה 1" 65 2%--ו, 28%. | ןתנוי 5.

 7. עושיבלמ 6 119. ,

 34. ןבו קעועוס ןכו 24% -- 1076 ינבו 1.

 לעב -- לעבירמ 158,198 -- לעבירמו 1.

 עוש יכלמ תאו ,
 תאו בדניבא , 1.

 ןתנוי וז. בירמ

 לעב בירמו -- לעבבירמְו

 6טתנ 0, 34--44-

 תרובא ישאר הלא

 : בדנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו 0
 : בדנו רנו  לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו 6

 +! םכהיחא םכע םבלשוריב ובשי שכהיחא
 +: םבהיחא שכע םכלשוריב ובשי םכהיחא

 : לעבשא תאו בדניבא
 : לעבשא תאו בדניבא

 ; אצוזנ זרא .דילוה ירמזו ירמז תיראו תרומזע תראו תרמלע חרא דילוה הדעוחיו הדעוהי רא דילוה
 הרעי זרא דילוה : אצומ רא דילוה ירמזו לרמז יראו תרומזע תראו זירמלע רא דילוה הרעיו

 : ונב לצא ונב השעלא
 : וגב לצא ונב השעלא

 ₪6 0 א.

 : םםלשוריב ובשי הלא .םכישאר םכתורלתל לא 2
 ןועבג יבא ובשי ןועבגבו 3% =: םבלשוריב ובשי הלא םכישאר םכתודלתל | םביולל תרובאה ישאר הלא 4

 : רכזו ויחאו רודנו
 ! תרולקמו הירכזו ויחאו רודגו 7

 לואש רא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו 3
 | / 9 לואש זרא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו 3

 :.המימ תרא דילוה לעב בירמו לעב בירמ ןתנוהי ןבו 4
 : הכימ רא דילוה לעב - ירמו לַעְּב בירמ ןתנוהי ןבו 0

60.1 

 9 תאו איבצ תאו בבוי תא ותשא שדח ןמ דלויו
 10 תאו היבש תאו ץועי תאו ! שכלמ תאו אשימ
 ז1 דילוה שכישחמו : תובא ישאר וינב הלא המרמ
 12 רבע לעפלא ינבו : ללעפלא תראו בוטיבא זרא
 דל זראו ונוא תרא קדנב תווה רמשו םכעשמו
 14 יבשויל תובאה ישאר המה עמשו הערבו : היתנבו

 14 קשש ויחאו : תג יבשוי תא וחירבה המה ןוליא

 :: הפשיו לראכימו : רדעו דרעו הידבזו : תומריו
 17 + רבחו יקזחו שכלשמו הידבזו : העירב ינב אחויו
 : ירכזו שכיקיו : לעפלא ינב בבויו האילזיו ירמשיו

 * היארבו הידעו : לאילאו יתלצו יניעילאו :ידבזו

 + ב. ]₪

 211,270; קתווס 128 --םכשה 147. הרעב 6%

 188, 194, 201, 211, 253, 260, 264,271 -- הרענ 80, 147 -- הדעב

 24% -- אדעב (סע66 158 -- א [טק.4-, 1 וישנ -- תראו
 וישנ 166 -- וישנא 7.

 9. דליו 24%.  נ-- תא 160 -- מ 2.148 09.  שדוח %
 -- שרח 80. | תרא -- תאו :,ק1. | בָב"-- באוי 5. היבש ינו

 7ו, 80, 2,זסז, 47,170, 188, 24%, 22 -- היביצ ש 117 -- א

 טק. 82. | אישמ ₪ 157 -- עשימ 188 --' 4. | םככלמ תאו ,
 245. םככלמ -- םכ ת.ז" 64

 10. תראו 1"--וב 50,145. - ץועי-- שועי 80. | תאו 2"--ו \

 80 -- םכלעי תאו 170. | היבש -- איכש 170, 224, 263,
 271, ךס0 ; (סעו6 82---היכש 92, )4, 128, 166, 175, 1089, 2

 22%, 277, 284, 288 1, 280, 001, 659 ; קזומס 150 -- א'בש 2

,245 ,240 ,227 ,178,180 ,176 ,172 ,1689 :157 :117 ,99 :71 

 2891 : םטתס 1%8-- ה (0ק.145 130,141 -- המש +. אמרמ

 71, 10ז,זזוק,168, 178,188, 207,231, 271,283 ; תטתס 168---

 המדמ 1:7 -- ה 1ק.146.. 82,141. הלא םטמס הלאו +4
 ישאר , 2- תובאה 17,992, 117, 226, 227, 24% -- תבאה 4.

 נז. םבישוחמו 4,117,118, 15%, 172, 188, 210, 215, 240,

 249. + רילוה גק. 245 3 -- 1 \ 80 2 תא ,%

 בוטיבא -- ביטיחא 2, 80, 118, 147, 224, 240 -- ם קזוחס ש
 לעפלא תאו -- לעפ לאו 1.

 נז2. ינב 80,147.  דבע 226, 227 ; (0166 128 ; ץו000 24

 דמשו 4, 100, 156, 22%, 227, 260, 270, 28, 286, 288, 601 ; 1-
 060 1,104.  אוהא 4.  ונא 80,180,207. | דל , 71 -- דול ג

 17,82, 89,92,117,166,176,180,235, 245,251. - היתונבו 710

 80, 118,ז70,176, 240 -- היתונב תאו 17 -- היתנב תאו זז.

 צג: העירבו 1, 2, 10, 67, לז, 80, 80,118, 29, 54 6602

 6 0 102, 194, 210,231 264 ; קעותוס 201 %

 -- אעירבו 253.  תבאה 80.  יבשיל 40, 82, 80,902, 04 9101
9 ,240 ,235 :231 ,207,224 ,104 ,180,188 ,170,172 ,139,141 

 263: 299, 260, 264,270, 1. ןליא 80. | יבשי 67,

 94, סו, 117,139, 141, 172, 180, 188, 104, 224, 23%: 240,

| .270,271 

 14. קשיש 7ז -- קששו 4.
 249 -- תמיריו 4.

 1%. הירבזו -- הידבדו 86 --- הירכזו לז, 227 -- הי'בוו

 ררעו ,\ 259 -- דדעו 80, קוס 245 -- ךרעו 157. | רדעו , 71 --

 דדעו 17, קזנתגס +.
 16. אפשיו 2, )2, )3,117,118, 144, 150, 166, 170, 172,

 198, 201, 202, 203, 271, 283 -- הפשיאו 17. | אחיו 2, 1

 החויו 4, 101,168, 23% ; םטמס 158 -- חאויו 145.  ינב -- ןב 4.

 אעירב 80, 251, 2

 17. הידבוו -- דידבוו 207 -- הידבדו 8ס -- הירכזו 71,157 --

 תרומיריו 82, 94, 7,

)20010978010 8, 28 -- 8 

 : הכעמ ותשא םבשו

 : הכעמ ותשא םכשו

 ןועבנ יבא ובשי ןועבגבו 9
 לאועי

 דגנ המה ףאו האמש תרא דילוה תרולקמו 2
 דגנ םכה ףאו םכאמש תרא דילוה תרולקמו 8

 תראו עוש יכלמ ראו ןתנוהי תרא דילוה לואשו
 תראו עוש יכלמ תראו ןתנוהי תרא רילוה לואשו

 וחאו 165 זחאו .עראתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו 5%
 זחאו 2 : ערחתו ךלמו ןתיפ הכימ ינבו אז

 ונב הפר הענב רא דילוה אצימו 7
 ונב היפרו אענב תרא דילוה אצומו 3

 : לצא ינב הלא לכ  ןנחו הידבעו חירעשו לאעמשיו ורכב םכקירזע םכתומש הלאו םכינב השש לצאלו 8
 ; לצא ינב הלא ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו ורכב םכקירזע ₪םכתומש הלאו םבינב השש לצאלו 4



 וו ו

 םכלשמ ןב , 319

00 

 ןב יתוע : השנמו ופירפא ינב ןמו ןמינב ינב ןמו 4
 ןב ץרפ ינב ןמינב ןב ירמא ןב ירמע ןב דוהימע
 ןמו :  וינבו רוכבה הישע ינלישה ןמו : קרדוהי

 : וכיעשתו תרואמ שש טכהיחאו לאועי חרז ינב
 ןב קדיודוה ןב שכלשמ ןב תצולס ןמינב ינב ןמו
 ירכמ ןב יזע ןב הלאו שכחרי ןב הינביו ! האנסה

 זכהיחאו : הינבי ןב לאוער ןב היטפש ןב שלשמו 9
 הלא לכ הששו םשכישמחו תואמ עשת כתודלתל

 שכינהכה ןמו ! םהיתבא תיבל תובא ישאר םכישנא זס

 ןב קדיקלח ןב קרירזעו | + ןיכיו ביריוהיו קדיעדי
 זריב דגנ בוטיחא ןב תוירמ ןב קודצ ןב שלשו

 היכלמ ןב רוחשפ ןב שכחרי ןב הידעו : שיהלאה 2

 תימלשמ ןב ססלשמ ןב הרזחי ןב לאידע ןב ישעמו
 ףלא שכתובא תיבל זכישאר םכהיחאו .!רמא ןב 3

 תדובע תכאלמ ריח ירובג שכיששו תואמ עבשו
 ןב בושח ןב היעמש זכיולה ןמו + שםיהלאה תיב 14
 שרח רקבקבו :יררמ ינב ןמ היבשח ןב םכקירזע 5

 סם

00 4 

 תם 0

 6. חרז -- חרז הדוהי 89-- חרי
 לאיעי 150, 271 8, 288, 4.

 שש ,6-

 7 ב ב

 לאועי -- לאשי 211 -
 םכהיחאו -- ה קגתגס כק 4

 ןימינב 270 -- ןמונב 117. | םכלושמ 102. 49

 259 -- םכ 4 ןב 2 הוידוה < 117,201 -- הידוה

 80 7. האונסה 17, 30, 8, 150, 166. %) 194, 29

 240, 250, 253 -- האונשה 71, קנעס 24%, םטמס 201 -- האנשה

 קזוגס 1 :

 8. הנביו 117,170, 253, 260 ; קזוםס 3 -- הינכיו 180, קזננגס 80
 24%. | םכחורי 40, 71, 80, 82,101,117, ָ,,,,,

 188,226נ 253, 250, 260, 264, 271 4 ; קז1תוס 139. הלאו 515 7.

 ןכ 2"--'נב 1,100 77 245, 602 : קענתס 117 ; םטעש

 224. "וע 170,207. | *רכמ < ריכמ 147, 026 80 -- ןב ירכמ

 92.  ןב 5" 28 150. - לאוער -- לאועו 1%7. | הינבי 6
 227 : קעווגס .

 9. םכתדלתל 6 224, 20 -- םבתודלותל 4,17: 10, 92, 9

 117, 118,173: 245, 252,2%3, 281 -- םבתדלותל 2 67 לו

14 (% 176 ,175 ,170 ,166 ,150 ,144 ,139 ,101 ,94 :89 

 207, 211, 240, 264, 260, 1'288, כישמה 188 =[

 נסו --סת6 השמחו 3. | הששו -- השלשו 4 -- ש 1" קזומס *
 םכישנא ; 92. | תבא 80. | תיבל 06 תובל 158. '  םבהותובא
- 110 10106 ; 252 ,240 ,188 ,176 ,170 ,158 ,150 ,141 ,118 ,94 

 םבתובא 147,207, 24% -- םכתבא ,7-4

 10. העדי 158 -- והיעדי 207. | ביריחויו 24% -- ביריוהי 144 --
 ביריוהיו רוהיו 130 -- ביריו 145 -- בידיוהיו 15%, ט10660 4. | ןיכ*

 67, 82, 110,150, 173,175,178. 198, 226, 262 -- ןיביא 76

 -- ןיביו 1, 270, 662 ; קנננתגס 1.

 11. הירזעו -- היעדיו 80,147. | םבלושמ 71,240.  קודצ -צ
 קוס ₪ 158.0" דיננ זנ2נ 7, 31,100 820 50 93: 94 2

6 ,1689 ,166 ,157 ,155 ,150 ,144 :139 ,117,118,110,130 

 178,180, 192, 104, 207, 22ף, 220, 227, 228, 0, 245: 2523 8

 259: 260, 264, 270, 271, 282, 2881, 28, 300 1; קזותס 1
 12. הידעו -- הירזעו 166,178. | םכחורי 30 00 9

 זסו,117,157,166, 168,170, 188, 240, 253,250, 264. | ןב

 ל בלש ו ישעמו -- הירזעי ןב לאידגמ ןב 9.
 ישעמו -- הישעמו 147, 207 -- ישעמו ןב 2. לאידע -- לאידגמ

 147 -- לאידוע 17 -- ד טק.ז80 1. | הריחי 118,144, 220 ---
 הרזחי 157 -- הרוזעי 147 -- הרדחי קענס

 ז 7. םבלושמ 1. תמלשמ 71, 80, 82, 101, 15%, 166,

 180, 253 -- תומלשמ 1 14. ירמא לנו"

 12. םכישאר -- כי, 1 צ8. | שכתבא 1,293 ,ָ,,

 1סז,11ו7,129כ 141,158, 180, 104, 224, 2711, 235, 253, 25%

 264,271, 283. | ףלא ,147. עבש ף2,1ז7: | םביששו,
 ירבג 80, 82, 101, 283 -- םבירובב 4. ץרכאלמל זס, 14

 תדובע , 168, 170 --- ) \ 1, 30, 80, 82, 8, 03, 94, 1109

.1 ,271 ,253,270 ,262 ,24% ,242 ,211 ,224 ,207 ,104 ,180 :155 

 14. ןמו -- ןבו 4 ןב בושח , 4. כ

 םכקרוע ץז. ינב ןמ -- ינבמ 246. = ןמ -==207  ןבמ 117 --- [מו

 222 ינב , 71 -- 16600: ירב 1. ירזכ 7.

 16. שרחו קוגמס 80. | ללגו קונוס לדגו ז. | אינתמו זס1, 210

 -- הינתמוא 7 -- ה [טק.ז80 82.  הכימ 4, 17,771, 89,

 150, 170,176, 188, 108, 20ז, 207, 224, 22%, 226, 228, 211,

 1. יש 14 9 א.

 ישלשה 1, 94119.

658 7 
 34 לעב בירמו לעב בירמ ןתנוהי ןבו : לעבשא תאו
 4% עראתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו : הכימ תא דילוה
 46 דילוה הדעוהיו הדעוהי תא דילוה זחאו ! זחאו
 דילוה ירמזו ירמז זראו תרומזע תאו תמלע תא
 37 ונב קדפר קדענב תא דילוה אצומו ! אצומ תא
 38 הלאו זכינב השש לצאלו :ונב לצא ונב השעלא
 < | הידבעו הירעשו לאעמשיו ורכב טכקירזע שכתומש
 39 כלוא ויחא קשע ינבו ! לצא ינב הלא לכ ןנחו
 4ס ינב ויהיו : ישילשה טלפילאו ינשה שועי ורוכב

 םכינב שכיברמו תשק יכרד ליח ירובג םישנא שכלוא
 : ןמינב ינבמ הלא לכ םכישמחו האמ ושכינב ינבו

 6 4 א.

 1 יכלמ רפס לע םיבותכ שכנהו ושחיתה לארשי לכו
 2 זכיבשויהו : שסלעמב לבבל ולגה הדוהיו לארשי

 םשינהכה לארשי םהירעב םתזחאב רשא םינשארה

 3 הדוהי ינב ןמ ובשי שכלשוריבו :'עכיניתנהו שכיולה

 צ 2 זז ₪ ע

 דילה אכימ 30 5.
 אכימ 0. ןותיפ --י . 17 - 23

 -- ןורתפ 80 -- ןודתפ 7. זחאו קזנתס דחאו 4.

 36. וחאוא ץז -- דחאו 40. | רילוה 1%--ו , 4
 =- אדעוהי 71, 172 -- הדעחי 207 -- הדעוהי ודי 2.

 --י ;176 -- אדעוהיו 172, 254 -- הרעוהיו 259. | דילוה 27--ו \
 1,283.  תאמלע 4. | תומזע קטתס תרמוע 40. | ירמז תאו --

 ירממ 17. תאו 2.71. דילוה 27--ו, 1, 4
 37. דילה 1. - אענב 3:4, 17, 30, 67, 80, 92. 03: 945 9%

,201 ,198 ,178,104 ,176 ,160 ,155,158 :102,110,130,139 

,2094 ,260 ,250 ,252,253 ,240,2%1 ,228 ,226 ,22% 224 

 66 7: םטמס 82 -- אענכ 1, 80,118, 147, 227 -- אנעב 2

 אנעב 4 אפר 2, 80, 03, 147, 166, 176, 104, 198, 225, 59

 245, 2533 (סס 141. | אשעלא 21 -- אשעלאו 7.  לצאא +.
 28. םבתמש 80,117,150. | םביקירזע לז. | ורובב 2

 117, 166, 176: 180: 245: 2. לאעמשיו -- ו , 2 -- א ,1.

 הירעשו -- ע ; 145, םטמש 157 -- הירחשו 4. הידבועו 17, 0

 117,166,170,176,188. 194,240. | לכ ,24.
 29. קשע !סנו6 קסע 194. | םבלוא -- םכלאכו 207. = ורכב 2
2 139,141 ,110,128 ,102 ,100 ,99 ,91 ,89:92 ,82 ,67 5% 22 

00 ,250 ,252 ,250 ,207 ,192,104 ,175,178 ,158,168 ,155 150 
 264, 270, 271, 283, 1007 -- רכב 235 -- ורכב םכלואו ורוכב 1.

 ינישה 17, 40, 80, 117,224. | טלפילו 0.
 128,130, 144,155: 157: 242, 249, 250, 1001: םטמסס 4.

 40: שכישנא , 80 --- םכ ; 147. < "רבג 2
 292. ליח , 158 -- םביליח 245 -- קוס ליק 30. | יכרוד ג
 117 -- יכרודו 147 -- 'כרדו 400. | םכינב 1%-- םבינב םבישנא 4.
 םבינב ינבו \ 17; 245- כג( 5 ינבמ -- ₪, 5

 147, 225: 245. ןיזנינב זס, ,4.

 1 8 -- ?עבירמו 5

 25. הכימ ינבו , 5-

 הדעהי 259

 הדעהיו 7

 1. לכו -- ו ;147. | לארשי טק.145 41 -- הלא 178 -- ל ,(4
 ושחיתה , 188 -- ו [0ק.:35 7ג. | םכנה ףָג,170. | םביבתכ

 ןסז,נ80. | לע ;94- | רפס -- םכימיה ירבד רפס 147. לבבל
 == ל

 2. םביבשיהו 1, 80, 82, 92, 03, 94, 99; 117, 118, 141,211, 2

 2451 292 2 260, 204, 270, 271, 283, 4. םכינושארה

 166,176, 192ג 207: 235, 240, 242, 245, 253,259. | םבתזוחאב

 17. | םבהירעב -- םכה , 180. | םכינהכהו 117,130, 150; 7.

 שכיולהו 89.99.1447.  םםיניתהו
 3..וריבו 5. ות. 92. ןמינב ינב ןמו -255  |" ןיממב
 מנ 4", 224. "נב 17 156 םכירפא -- םכ ,%

 4. יתע ץו,190. ןב ג" תש ןיב 150. | ןב ירמע ,4

 ירמע , 224. | :ןב 4% (סצ6 וב ינב ןמינב --ינבמ ינב 6.
 ןמינב -- ןמ ינב 170,180, 192, 225, 227, 253, 260, 264, 719

 282, 659'ק ג: ץוגותס 2סז -- ןימינב 224. | ינב -- ינב ןמו 166 --
 ןב 1,999,101, 117 -- אןב לו--זב 7. ץרפ -- ןרפ

 6. ןמ 147. ינלשה

 198, 235 -- ינולישה 3, 4, 17: 31: 67: 93: 94 99.
,24% ,242 ,240 ,220 ,210 ,180,192 ,176,178 ,168 ,1%6:157 

 260, 261, 264, 270, 271, 283, 294, 400 1' -- ינולשה 1, 2, 40, 0
 80,1ז7,166, 207,211, 253,259; 260, 264; קזותס 39 4

 הישע --' . 240 -- תישע קזועוס רךכבה 2
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 ! וכיהלאה תיב תורצואה לעו תוכשלה לע וה
 תרמשמ סכהילע יכ ונילי כיהלאה תיב תוביבסו 7
 ילכ לע שהמו ! רקבל רקבלו חתפמה לע שכהו 8

 ! זכואיצוי רפסמבו סכואיבי רפסמב יכ ץרדבעה
 שדקה ילכ 'לפ רעו שכילכה לע םינמט שכהמו 29

 ; שפימשבהו ?דנובלהו ןמשהו ןייהו תרלפה רעו
 ! ופימשבל .זרחקרמה :יחקר .שכינהכה נב ןמו 0

 יחרקה שכלשל .רוכבה אוה פיולה ןמ ;דיתתמו
 יתהקה ינב ןמו [  שיתבחה השעמפ לע הנוטאב 2

 ! תבש תבש ןיכהל תכרעמה שחל לע שהיחא ןמ

 זרכשלב שיולל זרובא ישאר שכיררשמה קרלאו 3
 הלא ! הכאלמב זכהילע הלילו םכמו* יכ שביריטפ 4

 קרלא שכישאר שכתודלתל םיולל ?רובאה ישאר
 לאועי ןועבג יבא ובשי ןועבגבו ! פפלשוריב ובשי 5
 שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו : הכעמ ותשא סכשו 6
 ; תולקמו הירכזו ויחאו רודגו : בדנו רנו לעבו 7
 עכהיחא דגנ שכה ףאו וכאמש תא דילוה תולקמו 8

 תרא דילוה רנו | שהיחא שכע םכלשוריב ובשי 9

6 

 264, 271 43 קחומס 129, 141 -- רבג 240. | םבםירעושה 240 4

 המה 1:80. ץה 4%. | תכשלה 80,283. | תרצאה 3

 -- תורצאה 1, 4, 21,71, ,ָ,,,, 6 159 79

.1 ,271 :245..250 2 ,207 ,104 ,188 ,176 ,168 ,58 1 

 םכיהלאה -- םביהלאה קד 140 -- םכ ,4

 27. םביהלאה תיב תוביבסו , 17. | תביבסו לז, 80, 82, 01, 170

 260, 264, 28ָג. | םםיהלאה , 80. | יב -- לע יכ 1. | תרמשמ , 1.

 לע םבהו -- לו פה 17. רקבלו --1.192--ב קעתוס ק 7.

 רקבל -- ל , 86 -- רקבלו 4. |

 28. הדובעה 1:35 , ,2 66

-- \/ 271 ,270 ,20 ,24% ,242 ,240 ,224 ,207 ,104 ;192 1% 1% 

 הבעה לז -- רפפמה 17. רפסמכ -- 7 םכאיבי 4.

 תכאיצי זסז -- םכואיצי קנווס 82 -- םכאיצי 7

 29. םכהמו םטפס המהו 4 תבינוממ 17, ץז, 82, 170, 207

 240, 253 -- םבינמומ זסז -- םכינמב קצומס 24% -- םכ קוס פ

 188. | םבילכה -- םבילכה לכ 17. | לכ \ 80, 147,224. | תרלופה

 281. - ןייהו -- יה לעו 17.21%.  הנבלהו 1, 80, 80 158,
 245: 259: םכימפבהו קענמוס 8.

 39. ינב 157,188. | תחקרמה -- ה 147 -- תוחקרמה 5%
 1. םבימשבהו 7.

 31. רפבה 12. םבולשל 2, 17,771, 80, 92, 4%

 170,188,102,104.240,245,252 3 קוותס 03,141. םכיתיבחה 17, .

 71,101,192,104,249,253,260,264: קעוגס 139--םכיתכהה 74

 12. םכיתחקה ג,180. | תרכרעמה םכחל לע 180. | שכחלה

 147.  ןיכהל קעונמס ןיבהל 5. , תבש 2%-- תבשו 71, 228, 1
 =- תבשב 0

 33. הלאו -- ה 8. | םביררושמה 17, 99, 117, 166, 102

 254.  .תבא 80 -- תובאה ץז,1ל5.2456. ביל 7צ -- םכיולה לע

 80 -- םבםיולה 5% 17. תוכשלב 1, 3,17: 10, 67, 0 93:

166 ,158 ,150 145 ,144 ,139 ,118 ,101 ,99 

 210, 224, 226, 24%, 22, 2%3, 260, 264, 270, 271 4; קצנתס 2, 2

 128,141,173 --- זרוכשל ז17. | םבירוטפ זז, , 6
 194. 207, 227, 228, 240, 270,271 4, 659'ק ; קזגתס 2, 2

 147, 245 -- םבירטפ 4 יב קח לכ לז. | . םםמי 4
 34. תובאה .\ ז -- ה . 17, 89,101, 144, 145, 147, 224 - ו;

 190 בילה יז םכתדלתל 1, 4, 80,101, 7 224,

 227, 283 -- םבתורלותל 17,117, 17 253 : םתנתס 8

 -- םכתדלותל 2, 3, 30, 67,71, 89: 94,

 175, 176, 188, 22%, 211, 240, 246, 22, 254, 4. םכישאר --

 םכ ,170. | םבילשוריב 17-- םכלשורמ צונוס 89 -- אשכלשוריב .
 35. ןועבנ \ 147 -- ןעבט 7ז. | לאועי 101 -- לאיעי לז , זז למ
 118,145, 166, 104, 224, 240, 250, 271 0, 65)'ק ; עחוס 2

 145, 158, 201, 245 ; (סזו6 82 -- לאזעי 147.  ותשא -- ותחא 277,

 284, 286, 288, 400, 655, 66, 657, 6%: תומס + ]מ 00 6

 0400 םסג : | תרועט והזו < ותחא בותכ םכינורחא שכיפופד המכב

 בותכ םכינושאר םכיפופדב םבגו *+"כ םבירפס .לכב יכ . םכיקקוחמהמ

 : 'ח ןמיפ הלעמלש השרפב בותכ ןבכו . ותשא
 36. ונבו --ינבו 251. רכבה 283. ןדבע 283. = בדנו - - שיקו ,

 15- רנו , 4

 37. רדגנו 1, 82, 260, 264 -- דודנו
 260. והירכזו 231 -- דבזו תטחס 0.

 ויחאו -- היחאו 1
 תולקמו , 80 -- תלקמו

 ו 60 ק ת 0 א,

 16 הידבעו : ףסא ןב ירכז ןב אכימ ןב הינתמו ללגו
 ןב אסא ןב .היכרבו ןוהודי ןב ללג ןב היעמש ןב
 17 טכולש שנירעשהו : יתפוטנ ירצחב בשויה הנקלא
 ! שארה שולש םהיחאו ןמיחאו ןומלטו בוקעו

 ז8 שירעשה קרמה החרומ ךלמה רעשב קדנה דעו

 19 ףסיבא ןב ארוק ןב םכולשו |: יול ינב זרונחמל

 תכאלמ רע םיחרקה ויבא תיבל ויחאו חרק ןב

 הנחט לע שהיתבאו להאל שכיפסה ירמש הדבעה
 20 היה דיגנ רזעלא ןב סחניפו :! אובמה ירמש הוהי

 51 היפלשמ ןב הירכז | + ומע .הוהי םפינפל םכהילע

 52 זכירעשל טפירורבה זכלכ : דעומ להאל חתפ רעש
 םכהירצחב קדמה רשע םינשו םשכיתאמ ושסיפסב

 ! םהנומאב הארה לאומשו דיוד דסי המה םשחיתה
 23 להאה תיבל הוהי תיבל שכירעשה לע סכהינבו םהו
 24. חרזמ טכירעשה ויהי תוחור עבראל : תורמשמל
 25 אובל שהירצהחב םכהיחאו : הבגנו הנופצ המי

 26 יכ : קרלא שע תע לא תעמ טכימיה זרעבשל
 שיולה שכה שירעשה ירבג תעברא המה הנוטאב

 שה תי[

 952, 259: 270 -- היבימ 71. ירכיז 17 -- 'דבז 130, 155;

 227 : (סא6 157: םטתס 250 --'רמז 80,147,226.  ףסא ,30--
 ףסוי 4- ּ
 1 הידבועו ל, 166, 170, %) 192,194,240. היעמש =

 ה ,ז7 -- ףסא 80. | ןותדי 144, 201 -- ןתודי 170 =- ןותידי 7

 15%, 176. 188, 201, 225, 259 -- |ודודי 1, = ןהיכרבו 128. | אסא

 --ףסא 4, 40, 80, 82,101, 117, 147,150, 155,160

 224, 24%, 240, 271 4, 288, 00: חטתס 201 --%אסא 18--א 2"

 1גםק. 3. 141. | אנקלא :7ס. | בשיה זו 80, 89,170 1804
 207, 1. יתפסנ 144, 224 -- יתפוטנה 2, 89, 240 ; תטתחס 71.

 17. שבירעושהו 8, 101,117,150,180, 188,226, 235, 240,

 562, 269, ךסס 1. | םבולש 1%-- םכולש ןב 166. ןמלסו
 וסס, 152,110.130. ד 11, 107, 168 176, 207,227, 231,240: 2
 264,100. | ןמיחאו , 207 -- ןמיחאוא 71. | םבהיחאו -- םכ , 101

 שכימיה תעבשל אובל םבהירצחב םכהיחהאו 4
 18. המה -- המהו 147. | םכירעושה 117, 166,180, 225,

 רונחמל , 17. | ינב -- תיב 17.
 ג. בלשו 59. -- ןב 1" ₪ 245. | ארוק -- חרק 0.

 ףסאיבא 1, 7ז, 80, 80, 117,150, 180, 188, 207, 227: 235: 245 :

 תטתס 4 חרק -- חרוק 92.28. | תיבלו 207. | ויבא

 ויבא םבתבא 147 -- תובא 2. | םכיחרקה ,180, = לע 1%-- לכו 2.
 ששה 1, זל,.3ד:02:00.ד17,וו8 110,160,170) 179,102, 20

 225%, 240, 245, 240 ; קזומס 4 ירמש 1%, 92 --ירמוש 1

 118,178--', 244. - ירמש - - -- - םכיפסה 555 4
 עכיפיסה 80,192. | בהיתובאו ז:ְל, 118, זקס, 226, 220,240, 8

 -- םכהיתובאלו 17 -- םכהיחאו 80,147. | . אבמה 59.
 20. סהניפ 2 --' 1, 17:71, 99, 118, 147,170, 245: 240.

 ףךיגנ -- נ ; ץז. | היה -- היה אוה 7-
 כז .הידבז ובשהנע 248. כ ,6. הימלש 7.

 זול, 166,178,188, 240, 270 ; קזומס 141 -- רמש

 220. דעמ 9.
 22. םבלוכ לז, קזותוס 141 - | בפ 055 ו [=5 772 ] 6 כ

 קווגסס. | =בירעושל 4, 50, 166, זקס 188,224. | םביפיפב לג

 240. | םביתאמו 4. םכשחיתהו 147, קוומוט 80 --- םכישחיתה

 50.80. המה 27.6. ריוד ,( 117 -- 2 ,99 ,80 ,71 . 

 10 דס 201, 240. 250. האורה 17,160, 188,207, 224,02014

 240, 246, 261, 2%3 : קנבס 1 םכתנמאב 7נ,זו7,

.2 ,160 ,150 

 23. םכהו--ו,892 -- תטתש המה 224. | םכירעושה 71,178--

 תבירקשה רשה <. = .תיבל הוחי |, 88. | להאה תיבל , 41. "  תיבל 2"
 -- תיבלו 188,224 ; םטמס 201. | להאה 25 242. -תרמשמל 17,

 רו כ דוק,ינקס,1קסכ 890 201,207, 224

 24. תחור 2. םכירעושה +88, 224, 240, 252 -- םכירמשה

 רעוש 71.

 לחאל ,

 201 -- הלאה שכירעושה 1:70. | החרחזמ 2,80,147. המי--'י
 ₪. 7. ד. הנפצ 40: 71, )4, 101, 190, 170, 104, 224, 1:

4 :259 

 אבל 17,980, 117,118,166, 0
 180,188, 240 תעבש 147. תע לא -- תעל 4
 26. המה הנומאב -- העבראב זס. תעברא , 118 -- ת ,0

 -- תעבראל 158-- העברא 140. | 'רובג 7

 118,155,1%7ג 166, 170, 192, 104: 224, 231, 245, 252, 253, 03

 2%. םכהיחאו -- םכ , 1.

 שב אב
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 אריו |: הילע לרפיו ברחה תא לואש חקיו דאמ 5
 ברחה לע אוה כג לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ

 ודחי ותיב לכו וינב תשלשו לואש תמיו : תמיו 6

 וסנ יכ קמעב רשא לארשי שיא לכ ואריו : ותמ

 ואביו וסניו שכהירע ובזעיו וינבו לואש ותמ יכו
 םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו :םהב ובשיו םיתשלפ 8

 וינב תאו לואש תא ואצמיו שכיללחה תא טשפל
 ושאר תא ואשיו והטישפיו : עבלג רהב שילפנ 9

 רשבל ביבס טכיתשלפ ץראב וחלשיו וילכ זראו
 תיב וילכ תא ומישיו : שעה תאו םכהיבצע תא 0
 ועמשיו : ןוגד תיב ועקת ותלגלג תאו סהיהלא ג

 : לואשל םיתשלפ ושע רשא לכ תא דעלג שבי לכ
 תאו לואש תפוג תא ואשיו ליח שיא לכ ומוקיו 2

 שכהיתומצע תא ורבקיו השיבי סכואיביו וינב תפוג
 תמיו :  שימי תעבש ומוציו שביב הלאה תחת 3

 קדוהי רבד לע קדוהיב לעמ רשא ולעמב 'לואש

 אלו : שורדל בואב לואשל םכגו רמש אל. רשא 4

 דיודל קדפולמה ?רא בפיו והתימיו קדוהיב שרד
 : ישי ןב

 ל ו זו .1כ א.

 זרא דילוה ילואשו ירואש זרא דילוה שיקו שיק
 ; לעבשא תאו בדניבא תאו עוש יכלמ תאו ןתנוהי
 40 ! הכימ תא דילוה לעב ירמו לעב בירמ ןתנוהי ןבו

 +: דילוה זחאו ! - ערחתו ךלמו ןתיפ הכימ ינבו
 תומזע תאו תמלע תא דילוה הרעיו הרעי זרא
 43 דילוה אצומו ! אצומ תא דילוה ירמזו ירמז תאו
 ! ונב ירצא ונב קדשעלא ונב קדיפרו אענב זרא

 44 ורכב םכקירזע שכתומש הלאו שכינב השש לצאלו
 ! לצא ינב הלא ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו

 ו

 ז ינפמ לארשי שיא סניו לארשיב ומחלנ סכיתשלפו

 2 וקבדיו : עבלג רהב טכיללח ולפיו םכיתשלפ
 שכיתשלפ וכיו וינב ירחאו לואש ירחא םכיתשלפ
 ; לואש ינב עוש יכלמ תאו בדניבא תאו ןתנוי תא

 שכירומה והאצמיו לואש לע קדמחלמה דבכתו
 4 אשנ לא לואש רמאיו : םירויה ןמ לחיו תשקב
 קכילרעה ואבי ןפ קדב ינרקדו ךברח ףלש וילכ

 ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו יב וללעתהו זדלאה

)2 

 ש בת זכי כ 6 וז יס מופ

 4. אשנ 1"--אשונ 80. | ףולש 166,253. | ינירקדו 7
 227. הב ,80. | ואובי 155. - וללעתהו , 166 -- וללועתחו 3
 --קונוס וללעתיו 24%. לב , 118,166 -- יכ 17. הבא ,-

 אשנ 27-- אשונ 170, 282 -- אא שנ 4 נר ה

 הילע לפיו , 6.
 5. אשונ 80,170. - וילכ ,150. | לפיו ,7-. אוה םכג ,

 ברחה -- וברח

 6. לואש -- לכו לואש 245 -- וישנא לכו וילכ אשונו לואש
 וידחי 92: 93, 220, 259% קצנונס 4.

 ותמ טק.141. 31 --ותומ קעותוס 7. וארייו 80. = שיא ,7-
 99 --ו. 252. | םכהירע תא 80, 94, 1סס, 8 6

 -- תו4ת8. קצת. ךא 172, 1. וסוניו ב, 166, 170 2

 ןהב ₪.
 8. םביללח 194 -- םכ ,118. | ואצמיו -- א , 207. | וינב תאו ,
 226. | וינב , 147 -- וינב תשלש 188 --וונב 92. | םכילפנ , 93--
 םכילפונ 89, 240, עבלגה 17.71, 144,147,166, 2

 188, 194: 215, 253: תטמס 723 224 -- עובלג 147

 9. והטשפיו ז,71, 82, 101,170,180,104, 207, 224, 23% =--=

 והוטישפיו 117,118, 155: 176,245, 29. | )אש"| 118. | תאו--
 לאו :. | וחלשיו .226;224. | תא 2", 71,180 -- תיב 80, 360--

 תיב תא . םכהבצע לז.

 10. ומשיו 170. תא -- לכ תא 1. | םכההלא זסז -- םכיהלאה
 1 ותלגלג , 115 -- ותלגליג 7ז -- ותיוג 45. | ועקת ,

 147, 4 ןגד 207

 1ז. שיבי 2, 21: 94: 0 14 772 10 1902, 2

 227, 240, 242, 270, 271, 288, דעלג אשי 109. 5 תא

 לכ 2", 253. ושע , 93. - לואשל -- לואש תא 74.
 ז 2, וזקיו 1, 80, 80, 128, 141,168, 170, 252, 25(, 270 -- המקיו

 226. | ,שיא --ישנא 11,145. . ליד לז, 157. תרא זי מ
 תפוג 1%--ו ; 17 --ב טז נ 80.  לואש --ו, 712  תפונ 2%-
 תופוג 94, 172, 210, 2%, 2%, 260, 264, 271 4 ; קז1תס 130 ---

 תופג :94--ב 076 נ 80.  וינב ,188. | םכואביו 92, 93: 94 --

 םכאיביו 80,118,14ז,168, 226, 211, 2%2, 263,260 4

 השבי 1, 30, 80, 82, 92, )4,101,102,117,ו9 6%

,2064 ,2%0 ,253 ,24% ,242 ,240 ,228 ,220 ,170,176,178,194,224 

 601,602.  םכהיתמצע 1, 4, 71, 80, 89, 92, 99 ,,,2

 104, 224, 226, 211, 236%, 252, 2%, 270 --' 207 -- םכ 4

 67 -- םכ 118. | שיביב 172,262 קזומוס 141 -- השביב 22% --
 השבי 9. וזמציו 71, 80, 141, 150,170, 188, 194, 207, 4

.22,250 

 13. הוהי רבד לע ,147. = לע -- לעו 188. אל ,118.  לאשל
 40, 71, 80, 80, 224, 355, 6. באב 80, 118, 224, 23% ---

 קזוזחס ואב 6. שרדל ז 55,172: 1809 4

.664 ,283 ,24% 

 14. הוהיב -- ב ,252. | והתימיו , 147---והתמוע 1, 62, 101, 7

 224, 235 --- והיתימיו ג 7 == היתמיו לש בסיו -- בשיו 4

 תא 94. 147. - דודל ג.71. 902 82, 90, 090 11
4 .250 ,246 ,200.221 ,176 

 דילה 283.  םכאמש 6

 ובשי 5%
 2%. תולקמו ,ז7 -- תלקמו 227,

 םאמש 18. - םבהיחא - - ובשי ,
 םכילשוריב 17 -- ב .5-

 39. רנו -- רנו םבילשוריב ובשי סב. = דילוח 1-- ו ,
 דילוה 2%--! 1,293. | תא - - לואש , 80. | דילוה 3% 30 --ו
 14 ןתנוי 7- עושיבלמ 1, 40, 80, 141, 150 5

 226, 227, תאו 27"-- ו , בדנימא 9-

 40. לעב בירמ -- לעבבירמ 158 -- לעבירמ 188. = בירמ --י
 170 -- ב , 17. = לעב ירמו , 80 -- לעבירמו +,

 176, 22%, 226, 228, 242, 264 -- לעבבירמו קזונגס 201 ; 1סעצ:6 4.

 ירמו -- בירמו. 101, 118, 144, 147, 17, 180, 104, 108, 207, 2

 252 250, 288, 101, 601 ; 0766 2,82. | ךילה 1,284.  אכימ ₪
 253;176,201,231 : קצנתס 1.

 41. ינבו -- ןבכו 17. | אכימ 80,201 ; קזנתס 141. | ןותיפ 7,
, ,94 :93 :92 ,89 ,80 ,71 

,7 ,204 ,21,200 ,2%2 ,240 ,231 ,224 ,180,188,104 

 2סס 1 ; קוגגגס 141 ; 06 139.  ךלמ לז. | ערחתו --ע

 ז -- ערהתו 157 -- עראתו 4
 42. דילוה 1% 65 2"-- ו הרעי -- הרעי רועי 140 -
 הרעו 118 -- הדעי 80,117, 166, 178, 227, 245 ; קזומס 17 ; םטמס

 158--'65 הר [0ק.:8. 71. הדעיו 80,117,166,178, 227 2

 קמוותס 17 ; תטתס 158. תומלע 150,194. | תומזע -- תומדע
 ירזכזו , 5-

 42. אצמו 283. הילה 1,283. 0 תא זז.

 188, 224 -- הענב 168, 170, 176, 207, 220, 242. | איפרו 7

 207,240. ונב השעלא ,זלס. | השעלאו 14%, 228: (סז6 1
 -- אשעלא 17,166. - לצא -- לצא תא 71 -- לצאו

 44. השש -- שש השש 7. םכתמש 0,771,117,

 םכיקרזע --ז ,117 -- ע 7. 45 ורכוב 8ֶפ, 240 -- ורוכב

 7% 80, 117: 73 16 20. לאעמשי 1 2

 14 הירעשו -- ע \ 2, זסז -- הירכמ 92 -- הירעשוו 1. *  הידבועו

 17, 30, 71, 80, 8,117,188, 104,20ְק, 240. הלא -- הלא לכ מ,
 117, 118, 145, 160, 188, 262, 288, 602 -- תגגזק. קזשמ. לכ 2

7 

 אנעב < 71,

 1. םביתשילפו לז. | | םכימחלנ 80, 145,147 --] טק." 5

 לארשיב -- לארשי םכע 17 -- ב טק. 185. סב. | לארשי שיא םניו \
 269. שיא , 224. = ירהב 17. | עובלנה 80, 224, 235 -- עבלגה
 80, 92, ,,,,7 168, 172, 207, 2%2, 2%3 ; תטמס

 197, 180 -- עובלג 118,166, 178, 240, 0. |
 2. םביתשלפ 1"-- שכ , 101 -- םביתשילפ 71. = ןתנוהי

 1 47, 170, 176; 194: 245: 9- עושיבכלמ 22
 176,198, 225, 226, 7. ינב --' 7.

 1. המחלמה 98 17. לואש ,גסו -- לואש באוי 118.  והואצמיו
 17,117,166,192, 245. 0- םכירמה 1, 4, 80, 82, 10: 0

 139, 144,150, 157,170, 172,175,194, 224,226, 227, 228, 24ו9

 215: 240, 259, 200, 264, 277, 3001, 659 -- קונוס םכירומהו

 לחיו , 157 =-- תוגזק. 800. דאמ 157, םםירויה -- =כירומה

 147 -- םכירזמה 2, 80 ; 10:66



1 .6 

 ! לארשי לע הוהי רבדכ וכילמהל לארשי לכ שכע
 ןב שכעבשי דיודל רשא וכירובגה רפסמ זרלאו ג

 לע ותינח תא ררוע אוה סכישולשה שאר ינומכח
 רזעלא וירחאו : תחא שעפב ללח תואמ שלש 2

 אוה ! םירבגה השולשב אוה יחוחאה ודוד ןב 3
 . (םש ופפאנ שיתשלפהו שימד ספב דווד ששםע היה

 שכירועש קראלמ ?רדשה :תקלח התו הרמחלמל
 הקלחה ךותב ובציתיו : כיתשלפ ינפמ וסנ שכעהו 4

 העושת קדוהי עשויו שיתשלפ תא וכיו קדוליציו
 לע שאר םבישולשה ןמ השולש ודריו ! הלודג 15

 שכיתשלפ הנחמו שכלדע תרעמ לא דיוד לא רצה
 ביצנו קדדוצמב זא דיודו ! םיאפר קמעב קדנח 6

 ימ רמאיו דיוד ואתיו : כחל תיבב זא שכיתשלפ גל
 ועקביו + רעשב רשא זשכחל תיב רובמ זכימ ינקשי 8

 תיב רובמ סכימ ובאשיו שכיתשלפ הנחמב השלשה

 הבא אלו דיוד לא ואביו ואשיו רעשב רשא שחל

 הלילח רמאיו ! הוהיל שכתא ךסניו שכתותשל דיוד ג
 קרלאה עשישנאה םשכדה תראז תושעמ יהלאמ יל

 5 0 10 א 4

 194, 207, 210, 235, 242, 22, 260, 271, 291, 1'100'--ירבנה 90.

 ךורל 217 קו ב 89. 94,117.224,226.  םבעבשי--םב 4

 ינמכח 3,71,101,118,166,168,210, 224.  םבישלשה 6

 170, 192 -- םבישילשה 1, 17,71, 118, 176. 104, 227, 8% 20
 271 3, 659 'ק : קזנתס 80 82, 147, 245 : סו 1 41 ---ישילשה ל

 אוהו 80,147.  ררע 101,177. תא 147.  שולש 4 לה

 21: 201 -- 4 תחא תםטמש דחא 1.

 12. ירחאו )גק.185 2.  ודד 80,144 -- דוד 150. . יחחאה 0

 82 -- יחוחאה ןב 147 -- יהוחאה 235,259. | אוהו 170. - השלשב

,10 ,94.99 .93 ,92 ,80 .82 ,71:80 ,30 :17 40 :1 
 1 ל ב 2 192, 104, 207, 6

 224: 235: 249, 250, 252, 251, 250, 260, 264, 270, 282: תטתס 8

 -- שלשב 80 -- קנווס השלשכ 245- ב

2240 42 :192 ,6 .176 ,170,172 ,164,166 ,118 ,100,117 

 וכו 2
 11. דוד 1, 17.71, 80, 82, 89,117 -

 םביתשלפהו -- הו , 80 -- ה 147 -- םכ , 240. | םבש
 הרשה ,170.  םכירעש ז,17,30,71, 706:,80,82,101,118

 180,188, 104, 224, 235, 245, 259 -- םירועש דע 4.

 14. ובצתיו גסז. | הקלחה -- קלחה 80 -- םסעה 4.

 155,166 -- הולצו 82. | תא \ 245. | .עשייוי 6
 -- ה \ 245 -- קגמס תעושת 80. | הלדג 4-2

 1. השלש 14 17,012 99. 16 9

13 ,252,250 5 ,240 ,235 ,226 ,224 ,104 ,172,176,178,188 

 -- השולש ןמ 89. | םבישולשה ןמ -- םכישולשהמ 34%.  םבישלשה

,166 ,164 ,141 ,118 ,117 ,00 ,80 ,82 ,80 ,20 ,17 

 178,104, 224, 225, 226, 235, 24%, 252, 2%, 270, 283 --- םבישילשה

 71. שאר לע < 228. | לע --לא 118,158 --ע (ק.ז48
 לא רצה ,7- רוצה 17, 71, 80, 02, 10ז, 119,144,

 188, 104, 224, 226, 245, 253,250, 664; קנוותס 82, ף9 ;: םטתס 5%

 =- דצה 150. | דוד 1,71,80,89,117. | םכלדע -- םבלרע
 253 -- 7 0ק.235 4. | הנחמב (026 71. | הנוח 117,166 4

 16. דוהו. ל ל, 7 זא 1"-- רשא ו.

 הדצמב 284 -- הלוצמב 17. = ביצנו -- ביתנו 147.  תיב
 17. ויאתיו : דוד 1, 2,17, 71, 80, 89, 117,172, 4

 235. - יניקשי 17,80,92, 117,192. | תיב 180. רעשב ,1

 18. רעשב - - (9) = - ועקביו , ,4 ועקבי 7.

 השלש 147 --השולשה 155,168,240 ; קזומוס 141 --השילשה
 הנחמב 55 :%0. | רעשב - - - - - ובאשיו , 4. ובאשיוו -- א

 147,240 -- ב (טק. 28 4 םבימ , 166 -- םכ ₪16 ב

 רובמ טק. 13. 31 --! , 28.  ארעשב 1ג0. | ואשיו , 170 -- טק.

 18 130 -- ובאשיו 2. | ואביו , 17 -- ואיביו 80, 80, 92,

 194, 210, 245 -- )אוביו קזנתס 172 -- ןאא ביו 1. א

 1, 2, 17, 71, 80, 80, 117, 150, 224, 211, 246,281. | ךיו 2%--

 יא 17,71, 80, 80, 99, 117, 224, 231, 283 -- ,

 םכתותשל , 168 -- ו , 71,284. | םכתוא 3, 80, 92, ףָב, 10, 4

 1ו7,118, 144,155, 158, 164.166, 170, 172, 178, 194, 240, 2

 259: קזומס 128. | הוהיל --- הוהי ינפל 717.

 םבפב 4.

 הליציו

 העושת

 דיוד :\"--י

 19. יהלאמ -- יהלאמ הוהימ 188 -- םכיהלאמ 80,147. | תשעמ
 92 -- תושעל 80,147 ; קזוומס 240 -- כ (טק.זג- 14 התשא ,

 201.  םכתושפנב :"--ובו, 7" 14

85 

 .1 .6 ם 6 תא סאו

 1 הנה רמאל הנורבח דיוד לא ללארשי לכ וצבקיו
 9 םכושלש כג לומת םשכג : ונחנא ךרשבו ךמצע
 תא איבטהו איצומה התא ךלמ לואש תויהב כג
 תא הערת התא ךל ךיהלא קדוהי רמאיו לארשי
 + לארשי ימע לע דיגנ היהת התאו לארשי תא ימע
 תרכיו הנורבח ךלמה לא לארשי ינקז לכ ואביו

 תא וחשמיו הוהי ינפל ןורבחב תירב דיוד שהל
 : לאומש דיב הוהי רבדכ לארשי לע ךלמל דיוד

 4 זששו סובי איה שנלשורי ללארשי *רכו דיוד ךליו
 דיודל סובי יבשי ורמאיו ! ץראה יבשי יסוביה

 איה ןויצ תרדצמ תא דיוד דכליו הנה אובת אל
 6 הנושארב יפובי הכמ לכ דיוד רמאיו : דיוד ריע

 היורצ ןב באו' הנושארב לעיו רשלו שארל היהי

 כ

 רו

 7 ול וארק ןכ לע דצמב דיוד בשיו + שארל יהיו
 8 דעו תנולמה ןמ ביבסמ ריעה ןביו = : דיוד .ריע

 9 דיוד ךליו : ריעה ראש תא ק;דיחי באויו ביבסה
 גס ישאר זדלאו : ומע רואבצ זדוהיו לודגו ךולה
 ותוכלמב ומע םכיקזחתמה דיודל רשא שירובגה

 יה תי1 5 15

 1. וצבקיו -- ושקביו 170. = דיוד לא -- ריודל 92, 249 : קונוס 4.
 דוד ז, :7,71,80, 82, 80,117,118,170,173, 175: 245, 259, 4

 הנרבח נז, 2- הנה -- וננה 2
 2. למת 170,245. - םכשלש זק, 67, 7, 7
257,:254,2509 ,252 ,245 ,224 ,210 ,207 ,170,172,180 ,129,166 
 260, 264: םטמס 82-- םבישלש קתוומס 158. | ךלמ -- ונילע ךלמ
 14%. | איצמה 117,170,188 --י.172,224. | תרא 1

 ךל - - דמאיו -- הנרבח דוד לא 80. | רמאיו --' טק."
 ךהלא צד. = ימע 1*-- ךמע 4. | תרא 3.2, 7 0,
 היהת , 2%1. = דיגנ --' , 80 -- דיגנל 207. | ימע 2". 117 -- ימע

 לע ז,3.171,270. | + לארשי 6.
 3. ואוביו 92. לכ --לא 71.  הנרבח 90,118,172.  תורכיו

 צק.קויפה,250. -.ררד ג --יבד, 4, 17, 71, 80, 90150
 220,227, 24% - ,\ 207 --ריוד ךלסה ל. תירב / 221. | ןוהבח 0

 170--ו, 283. תא .71. יוד 27--' ב1271, 80
 178, 227. | רבדב 150 -- רבדב דיגנ 80. | לאומש דיב ,1-

 4. דוד ז,4, 17,7ז, 80, 80,117,150,170 7. %לארשי לז.
 םבלשורי , 101 -- םכילשורי 17. = אוה 71, 89, 92, 2
 271,224,24% 2,288. סבי נז.  םבשו 5 זֶדָג- יבש 7

,155,166 ,118 ,71,117 ,20 
 %. רמאו 173, תטמסס 4 יבשי , 17 -- יבשווי %
 :68. | םובי יבשי ורמאיו ץראה יבשי 93. | דודל 2, 4, 17%
 980. 7. אל ₪ לא 6 147.  אבת 2,17,71,809 002

-4 2609 ,259 ,23 ,245 ,226 ,224 ,207 ,188 ,178 ,172 ,166 

 דוכליו 259. = דיוד 1", זקס --' . 1, 17,71. 80,89,117,118 5-
 תדוצמ ז,71,80,118,166,170,172,176, 194, 210,224, 7 2270

 246, 270 קזותס 82,130,141,1%5 -- תרודצמ 145. דיו 27-

2004 ,224 .80,59.117 ,1,177.71 .* 

 6. לוד ז,2,17, 71,890, 80, 117, 119: 224, 5- יסובי -ו .

 7ז -- סובי 2: הנושארב 1%-- ו ,\ 1, 2, 30, 71, 80, 82, 9 2

 ף4.זסו,117,118,172,192,207,224,250,281. הנושארב - - -היהי.
 17. היה ,147,259. | הנושארב 2"-- ! \ 2, 10, 71: 82; 89 2

 94, 139, 158,170, 172,192, 207, 224, 235, 250, 283 -- הנשאר

 80 -- , 147. = באו -- באי שארל הוהי 5. ו
 7. דיוד 1%--' , 17: 67, 71, 80, 80,117, 224, 259, 264. | וארק

 --ו 172.  דיוד 27--' 1, 17, 71.80.82, ,,579-
 8. ביבס 80. | אלמה 7,880,117 --ה ,207. - באויו קזנמס

 חאוו -  היחת 80.  ריעה 2"--םכעה 2,71,101,178-- דוד

 9. דוד 17, 71, 80, 89, 117, 1765, 4 ךלוה ₪ 101,228 --

 80, 1%5, 166, 170, 245, תרואבצ 8666 15%. - לדגו 7

,245 ,170,172 :117,145 

 10. םכירבנה 1: 4, 31, 67, 71, 80, 82, 80, 91, 94, 99, 100 15

5 207,210 ,176 ,175 ,158,168,170 ,157 ,150 ,144 ,128,141 

 2%4,264, 270,271,281,3001. | דודל ז,71,80. 899, 7

 130,150, 207,226,235,270.  םםכיקזחתמ 86 -- םכ ; 144. | ומיע

 לו.  ותכלמב 7.  ובלמהל לז.  רבדכ ק.86 130--רבדב ז,
 קזנתס 80. | לארשי לע וק.ז46 גס. | לארשי -- לארשי לכ 7.

 10,11. םכירובגה -- (14) -- רשא ,

 11. (0תוק8:8010ם68ב 60נתתב.[1---13 0106, 36 2 00. 23, 1
 רפסמ (0ק. 4 . םבירובינה 17 -- | א 12 3: 4: 30, 31, 67, 0%

144,150 ,141 13 ,140 ,128 ,102 100 99 94 :89 ,82 
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 ץלח ירורהה תומש ! שחל תיבמ ודוד ןב ןנחלא 27
 : יתותנעה רזעיבא יעוקתה שקע ןב אריע + ינולפה 8

 דלח יתפוטנה ירהמ : יחוחאה יליע יתשחה יכבס

 ינב תעבגמ יביר ןב יתיא + יתפוטנה הנעב ןב 1
 לאיבא שעג ילחנמ ירוח :! ינתערפה הינב ןמינב 2

 ; ינבלעשה אבחילא ימורחבה תומזע : יתברעה 3

 שכאיחא |: !יררהה אגש ןב ןתנוי ינוזגה טשכשה ינב +
 יתרכמה רפח : רוא ןב לפילא יררהה רכש ןב 6

 ; יבזא ןב ירענ ילמרכה ורצח | : ינלפה קריחא 7

 ינומעה קלצ :ירגה ןב רחבמ ןתנ יחא ראוי :*

 תוריע | + קדיורצ ןב באוי ילכ אשנ יתרבה ירחנ 0

 : ילחא ןב דבז יתחה הירוא :ירתיה ברג ירתיה 1

 וילעו ינבוארל שאר ינבוארה תנזיש ןב תצנידע 2
 איזע :ינתמה טפשויו הכעמ ןב ןנח : םישלש

 : ירערעה זכתוח ינב 'ראועיו עמש יתרתשעה

4 3 
4 + 

 .60.1 2 ם 6 קא 0 א.

 הבא אלו שואיבה סכתושפנב יכ םתושפנב התשא
 20 ישבאו : שירובגה תשלש ושע הלא שכתותשל
 תא ררוע אוהו השולשה שאר היה אוה באיי יחַא
 : השלשב שש אלו ללח תואמ שלש לע ותינח
 21 דעו רשל םשהל יהיו דבכנ זכינשב קדשולשה ןמ
 22 ליח שיא ןב עדיוהי ןב הינב :אב אל השלשה
 לאירא ינש תא הכה אוה לאצבק ןמ םכילעפ בר
 זכויב רובה ךותב יראה תא הכהו דרי אוהו באומ
 24 הדמ שיא ירצמה שיאה תא הכה אוהו ! גלשה
 זכיגרא רונמכ תרינח ירצמה דיבו הדמאב שמח

 ירצטה דימ תרינחה זרא 'רזגיו טבשב וילא דריו

 24. עדיוהי ןב והינב השע קרלא + ותינחב והגרהיו
 2% ונה זכישולשה ןמ :םכירבגה השולשב זכש ולו
 . דיוד והמישיו אב אל קרשלשה ראו אוה דבכנ
 26 באו יחא לאהשע םכיליחה ירובגו : ותעמשמ לע

 לגז 2 0 א

 29. יכביס 139, 192 -- 'בבס קצגמס 2: יתשוחה 80,

 166, 170, 245, ילע 17,80,ז17, 150, 166, 224 ; (סזו6 2

 -- יאלע 118 -- אליע 207. | יחהאה 80,:ס1) 164 -- יהוחאה 14

 39. ירחמ 147. יתפוסנה 1%--ו ,ז, 2, 71, 67, 71, 6, 92, 00

2 ,242 ,17%,176,178,210,231 ,141,150,155 ,117,119 ,102 

 200 1 עב 2 94, 100, ,,86) 2429

 245: 271 4. 00 ; קוס 144: םטמסס 1. יתפוטנה 2%--ו 10

 82,92:141,157,158.211. - יתפוטנה - - דלח ,76
 31. יתא 17,71,92,180. ]ב -- ןב יתיא ןב 17. | יביר קעותוס

 יביד 245 --יבר 180. | זרועבגמ 17.  ינב 145. | ןימינב 2

 259. - הינב -- ה 0.181 128 -- הינד 016 1. ינותערפה 9,

 118,164, 166, 170, 180, 194, 252, 259, 260, 264, 271 4, 2ְד,
 659: קזותס 128,141 -- ינוערפה 17.

 32. ילחנמ -- ל , 147 -- ילחגמ 1. | יתכרעה 6.
 33. ימרחבה 101,144 -- םכמורחבה 99 -- ימוהרבה

 166,180, 224 --ימחרבה 2, 1076 82 -- ימורהבה 1,227 -- ב 5

 ר 0.145 24%.  ינובלעשה 30, 80, 92, ,,6
 176,180,192,210, 224,215: 253: קזומס 3 -- ינבעלשה 2%1-=

 ינלבעשה ג -- לע טק.

 34. םבשח 119,128,168. | ינמה 2,139, 260, 264 -- ינוזינה
4 240,271 ,82,94,117,118,157,166,170,102,210,225,211 ,17 

 תקונוהס 1 41 ; 06 3 --- ינזי'גה 155, 24% -- ינונגת ףג -- ינוזבה קזותוס

 ז 0 -- יזומה 164 -- ינ טק. 88 80. | הנש 2,3.17 71

2 1 2 130,150 ,80,92,99,100,102,118,110,128 

59 :251 :245 (27 ,226 ,201,210 ,102 ,180 ,172,176,178 ,166 

 259, 260, 264, 271, 270, 284, 2881, 400"; תטתס 1,82 -- הנש

 93-- א 2.145 141. | יררהה 155,157,1943 7106001 246 --

 ירודהה ָףַּג -- ירראה +.
 35- םםאיחא --* \ 249 -- םכעוחא 99 -- 06 פאיחא 245 --םכ

 80. רכש --ררש 117 --רפש 30 -- רבש 130,166 -- רנש 4.
 ירהה 172--ידרהה קמממס 17 --יררחה וש 24%.  'רוא םט6

 180 -- רוח 2. + רוא -- ירוא 0

 346. ינולפה 3,17: 90, 101, 118, 141, 144,158, 166, 6
: .4 ,231 ,194,207 ,102 ,180,188 

 37. ורצח -- ארצח תח 71 --יירצח 31, 80,1%% --)צרח 180 -
 ןורצח 245 -- ןרצח 259. 'למלרכה 207. | ורענ 2%0. *בוא--

 יכצא 192 -- קוותגס ינזא 173 -- בז (טק,זג. ג.

 3%. ןתנ יחא -- ןתניחא ןב 188 -- ןתניחא 72, 1. ןתנ --

 ןתנ ןכ 145.  ןב 147. ידנה 80,סֶס, 157: םתותס 7.

 29. ינמעה ץז, 80, 82, 166, 170, 188, 224, 240 -- 'נומעעה 1

 ירהנ 157. | אשנ יתרבה -- יתראבה יאשנ 80. | יתוריבה 6

 --יתראבה 2,800,210: תטתס 4 --'תורבה ף4,101,118,192,224, '

 225,226, 245 ; קזנמגס 141 --'תרכה םטתס 157.  אשונ %

 192,210 -- יאשנ 80,170, 188,2ף1 ; םטתס 201. באו ןב באוי
 14 הירוצ < 7.

 20. ירמה ברנ 1 41. ילחא -- דלחא
 42. אנדע 117 -- הנידע ז -- אנזע 92. | אזיש -- אבזיש 147 ==

 אנוש 80 -- אשיש 17 -- אדיש 150 -- אויש 1 -- היש
 ינבארה לז -- ינבוארל ג. | ינבוארל שאר ,170. | ינבארל 4-

 ילעו 7. םכישולש 31, 101, 178, 240 -- םבישילש 7.

 43. ןנח -- ןבח הכעמ \ 157 -- אכעמ 24%. - טפשוהיו

 ז, 2, 176,207, 225 ; קז1תס 118 ; תגמס 227 -< 0 "פשיו

 ינתימה 04.

 44. אזוע 17.92,117,170 -- היזע 2,101, 144,164,166, 102,'

 2235: 250; 2%3; 2%. -יתרתשעמה 1 -- יתרשעה 14% --ינרתשעה

 207, 224, 227, 211, 250,271; 281. | םכתושפנב יכ 2
 םבתושפנב 2"-- תשפנב 80 -- 1 \ 71, 82, 101,172, 104, 207,

 227, 231, 259: 271: םכאיבה 226-- םכ,101. הבא -

 תוגזק. 388. ךיוד 224. | םכתתשל 71. | השלש 245. | םבירבגה
1, 71, 80, 52 188, 192, 224, 227, 252,271, 2 

 20. ישיבאו ז, 2, 17,771, 80, 117; 147, 24%, 259 : קננתוס 1

 יחא --' 259. | אוי 80. | היה , 71 --יבא היה 1. השלשה 79
9 .118,129 7 99 :94 :93 ,80 ,82 ,80 ,71 .10 

.- 270 ,250 ,251 ,252 :245 ,240 ,224 ,194 ,192 (172,176 
 ררע 2%2, 260, 264. | ללח ,240. | אלו -- ולו 0%
3 71 ,270 ,254 ,24% ,224 ,175 ,170,172 :147 ,144 ,128 ,110 

 400 1, 659 'ק, 66 1, 2 682 : קזנתוס 2 ; (0116 141 ; םטתס 4.
 השולשב 2, 11, 67, 90, 100, 102, 1289, 7

,4 271 ,270 ,264 ,200 42 .158,166,175,178,180,192 

 21. ןזכו 100, 166. 0. השלשה 1, 17, 0 2 89: 5

:253 ;252 :245 :224 :194 ,176 72 .139 ,117,128 

 260, 264, 28 -- ץנתוס תשולשה 99. | דבכנ -- דבכנ כב 207 --

 תוגזק. זאת. אוה 157. | דעו קוס לעו 2 -- לע קזומס
 השולשה 2, 31, 67, 92; 93: 99; 100, 101,102,118, 128, 130 3
9 ,251 ,250 ,242 ,240 ,180 ,168,175 ,157,158 ,150 ,11,144 

 260, 264, 271, 300 '1 -- שולשה 5.
 22. והינב 170. = ליח , 80,147 -- ל ,7.

 לאצבק ןמ -- לאצבקמ 178 -- ק ] 0.186 1, 2.
 260, 271 8 -- לאאצבק 1ָגֶס. | אוה -- אוהו

 ינש 2.  הכהו--ו,99. רבה 284. בלש 4
 23. אוה 147. תא--תאל 71. | שיאה -- ה ,7.

 --ה ,147. | ירצמה - - - - שיא . 7. | ליבו , 158. | %תינח 1.
 ירנמכ 128 -- דונמכ 80, קנווס 17 -- דונמב ץנ66669 17. | םביגרוא
 17,ל1,92,101,117,144, 158, 166,170, 102, 207, 224, 242, 240,

 םבילעפ --' ,5-
 לאיצבכ 2
 ינש -- שיאה

 ירצמה ג"

 253,259. - תא -- תאל 71. | וגרהיו 1.
 24. הינב 147,176 -- והינב ותינחב 3. = עדייוהי קז. | ולו -
 אלו 17,719, 144, 158,192, 2243 קזנתס 5 השלשב 1,
21, ,164 ,128 ,110 ,117 ,4( ,80 .82 0% 39 :17 :4 :3 

- ,259 ,249 ,245 ,240 ,227 ,226 ,225 ,224-:194 ,192 ,176 ,173 
 םבירובגה 2; 11, 92; 93: 94, 10,117 4 178

| ,250 ,253 ;252 ,250 ,245 ,226 ,224 ,180 
 2%. ןמו 80,147.  םבישלשה 1, 4, 30, 71, 89.94: 5
,259 ,245 ,227 ,226 ,224 ,104 ,176 ,170,172 ,168 ,166 ,11 

 28% -- םכ 80 וה ב 14 לאו אוה [טק.1ג.

 אוה , 118,141, 147, 224 -- אוהו 80. לאו = ו , 860 - לכו 71-

 דעו 180, םטת6 224. - השולשה 17, ,,,55,,1
 107, 169 42 200, 264, 270; 27, 284, 286. | והמשיו 42

 22%, 240,286. - דוד 1,71, 80,80,117,166, 207,235. 0.
 לע --לא 92,99,118,170. | ותעמשמ -- עמ [טק.זג 1:

 26. ירבגו 4, 82, 101, 25 -- ובגו טק. ג - םכילייחה ל

 117,128 -- ה ,תטתס 1%7. | לאהשע באוי יחא ₪ 249. | לאהשע

 -- ה .17,82,145, 147,159. 24% --השע 240 -- אשע 80 --השע
 לא 178, 264, 271 -- 00.18 110-- לא , 240. | ןנחלאו 4

 ודד :סז', ,,%- תיב 147,175, 9 1.

 27. ומש 80.  *ררה ץו --יררהה 150,179, 235 -- ירוההה 4
 -- ירורחה ף9 --יררחה 159 --ידרחה 228, תטתס 198 --יררהה וס:

 --'דורהה 227,1,80,144,22%.  ינלפה 71,82,170,194, 0.
 28. אריע -- אריע שקע 118 -- אריעו 17 -- הריע 192. ןכ

 שקיע 17,80,166.192.2%3. 'עקתה 80,164.188,24%.  יתתנעה

 90, 82, 2, 101, 139, 144, 150, 188, 210, 264 -- 'תותענה 7.
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 הרבדמ דצמל דיוד לא ולדבנ ידגה ןמו :רודגה ןמ 8
 חמרו הנצ יכרע המחלמל אבצ ישנא ליחה ירבג

 ! רהמל םכירהה לע סכיאבצכו טכהינפ הירא ינפו
 הנמשמ : ישילשה באילא ינשה הידבע שארה רזע %

 :יעבשה לאילא יששה יתע :ישמחה הימרי יעיברה גנ

 ירישעה והימרי = + יעישתה דבזלא ינימשה ןנחוי ::
 אבצה ישאר דג ינבמ הלא : רשע יתשע ינבכמ

 רשא שה הלא !:ףלאל לודגהו ןטקה האמל דחא 5
 לע אלממ אוהו ןושארה שדחב ןדריה תא ורבע
 חרזמל םפיקמעה "לכ קרא וחירביו ויתידג לכ

 דצמל דע הדוהיו ןמינב ינב ןמ ואביו ! ברעמלו 6
 עכהל רמאיו ןעיו סכהינפל דיוד קצצהו | : דיודל ג7

 שככילע יל היהי ינרועל ילא שכתאב שולשל שא
 יפכב סמח אלב ירצל ינהומרל םשכאו דחיל בבל

 קרא ;רשבל חורו * : חכויו וניתובא יהלא קצרי 8

 16 1 א

 יפרחה 17,980, 14%, 147. 252, 260, 281 --'פ'רחה 1, 2, 0
7,,,,, ,11 ,99.100,102,117 :94 :92 

221 01 ,192,108 ,188 ,178 ,175 ,172,171 ,168,170 ,166 ,158 

 220, 228, 231, 23%, 264, 271, 277, 1'288, 280, ?1'00, 659'ק ג

 םטמ6ס 82 -- !פורחה 4.

 6. והישויו 1, 245 --הישאיו 80 -- אהישיו 21. | לארזעו -- לארשי
 לארועו 89 -- לאירזעו 17,128, 166, 224, 245 ; קוס 2. רזעיו

 17, 92, םכעבשיו -- ע ,\ 170 -- בשי) 4

 יכיחרקה =-- םכיחרקהי נב .קנ --- כ , 704

 7.  הלאעיו 80, 82, 168, 283 -- א , ,4 245; 2

 -- ה .92 | הידבז -- הידבח 194-- קמותס הידבדו 136 -- הירכזו

 180. | ינב ; קצ -- ]ב 1,224: קתתמס 245. שכחורי 24

2542 (226,26 ,210 ,188 ,180 ,168,170 ,166 ,158 ,101,117,157 

 259, 200, 264, 271, 283 ; קצנעגס - ןמ =- 5 דודגה

.1 200 ,271 ,228 ,227 ,210 ,166 ,160 ,150 ,141 ,80 ,80 ,4 :2 

 601 ' קזנמס 17 ; (סת6 158 טגססשעע 1 -- רובגה קענתגס .

 8. ולדבנ -- ד . 207. | דוד 71, 80 9. 1
 235: 245, 284.  רצמל 80,2ֶסַג ץ!ש0סוטת 245. - *רובג 7,

2 ,,,, 100 99 ,94 .93 ,89 .80 ,71 ,30 

00 ,260,264 ,2%3 ,252 ,245 ,240 ,211,24% ,220 ,104 ,188,102 

 271 4: קחמתתס 141. | ליח 245. | אבצה 80. | המחלמה ס3-
 06 המחלמב 24%.  יכרוע 117,166. חמרו , לז -- המורו 8
 -- ןגמו 277, 284, 286, 288, 300, 6%%: 656, 657; 659. | םםהינפ--
 םכהיתפ 118. | םכאבצבו 117 -- םכיאבצבו 150 -- א ,4
 9. רזע - רדע 6. הידבוע 80, 82, 92,106, ,%6)

 172; 4 ינישה 17 -- םםינשה לאילא קזונמס 4

 ישלשה 2: 4: 30: 31: 71: 93:94, 99: 102,119 6%

 192, 207 -- שילשה 1.
 10. ינמשמ 7ז. | הימרי יעיברה , 157. = והימרי 198, 284, 6

 ישמחה -- ישמחה תרה לז -- ישימהה 1, 2, 17, 80, 9%
 172; 173: 175, 176,178, 192, 210, 252, 2%: 283 ; קזנמוס 1.

 1 לתע 224 --יתעו 24%. ישישה 71. באילא 71,224; תטתס

 176. 'עבשה 0 0%

 173;172: 179: 192, 194: 224, 24%, 252, 253, 2593 קתותס 1.

 ז2. רבוילא 147, 17ס -- דבולא קוגתגס 198 -- דבד לא 4.
 ז3. הימרי 17,82,144,170,224.  *רשעה 80. ינככמ וָגּפ- ,

 ינבבמ זז.

 14. ינבמ -- כ ;, 7-

 לדגהו 100 - , :
 1%. חרא ,145.  ןשארה 283. | אלוממ 207 -- אלממ למ ממ
 91. לע -- תא 24%, םטמס ז%%. - ויתדנ ז,2, 40, 80, 82,ז0ו)

 118,144,164,166, 172,192, 211 -- !'תודרג 7

,261.23 ,24% ,240 ,235 ,227 ,22% ,224 ,210 ,194 ,176,180 

 האמל -- ףלא האמל 14%. | ןוטקה

 270, 356, 659 'ק ; קזותס 17,141, 198, 20ז ; ₪ ז%8. וחרביו
 264 -- ותירכיו קונומס 89--חירביו 198. | ברעמלו חרומל , 6.

 16. ואוביו 2:0. ינב 150. ןימינב 172. רצמל 1,2. דיודל
 -- ל 17 --דוד 80 --*.71, 82, 89, 117, 128, 166, 176,178,

 231, 24% -- ריודל ינב 7.
 17. דוד זו 2, 71, 90, 80, 117, 166,178, 226, 215, 293, 1.

 ןעיו -- ןעיו ונעיו 89. | םכהל -- םבהלא 145. | םכולשל םכתאב <
 14%. - םבלשל 80,194 -- םכולש 224. ינירועל קז זו.
 שככילע (ס0זו6 םבהילע 118. | בבל -- שככל וצד. | ינתמרל 6
 141,170,224,241, 24%. אר, יהולא 31. | וניתבא 6

 82,141, 156,166,175,178, 192,210, 231, 252, 2%, 28ָג.

 18. ישעמ -- יאשמע 228 -- \כמע 22% -- אשמע 1. שאר ,

 .1 4 ם א סאו

 5: ילאילא | : יציתה ויחא אחויו ירמש ןב "ראעידי
 ! יבאומה המתיו םענלא ינב היושויו יביריו םיוחמה
 27 : קריבצמה לאישעיו דבועו לאילא
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 ז ינפט רוצע דוע :גלקיצל ריוד לא שיאבה קדלאו
 ! הדמחלמה ירזע םכירובגב המהו שיק ןב לרואש
 2 זכיצחבו זכינבאב שילאמשמו שינימימ תשק יקשנ
 3 שאויו רזעיחא שארה : ןמינבמ לואש יחאמ תשקב
 זרומזע ינב טלפו לאוזיו יתעבגה קדעמשה ינב
 4 רובג ינועבגה היעמשיו : יתתנעה אוהיו הכרבו
 ןנחויו לאיזחיו קדימריו שכישלשה לעו םכישלשב
 והירמשו הילעבו תומיריו יזועלא : יתרדגה דבזויו
 רזעויו לארזעו והישיו הנקלא : יפורחה והיטפשו
 7 זפחרי ינב הידבזו הלאעויו ! םכיחרקה סכעבשיו

 ו שו

 צץ 2 ₪

 180 -- ינורתשעה טזותס 24%. | עמש --ע , 80. | לאיעיו 1

 זסס) 117,147, 155, 164, 166, 176, 180, 192, 194, 210 9

 227, 262, 271 4, 65 'ק : קזותוס 80, 52, 145,158,245 : (06 1

 -- לאיעו 259 -- לאיעויו 17ס -- ילאיעיו 118. | ינב טק. 14" 14

 םכתח 176, 235, 200: 264, 1. ירעורעה 30, 80, 80,

.7 -- 253 ,210 ,170,172,178 ,164,166 

 4%. לאעדי 170 -- לאעירי 99 -- לאיעדי 17. = אחיו 1
0 ,100,102,118,110,1589,168,175,176,180,102 ,93:99 :67 

 2651: 2סס 1 --- חאויו 2, 170 -- אוי 72. ויחא קגותוס יחא

 3 -- ויחא ןב 9- יצתה 4,1סז ; םטמס 7.

 46. 00%. 215 158. | באילא 80,147. | םכפיחמה 172----
 שכיזחמה 2: 30, 157, 168, 178 -- םכיוהמה 106 89 -- םבי

 13 7. יביריו 518 89 -- יבריו 6. היושיו 82, 118, 29

 226, 227 -- היבשיו 144 -- יבשיו זסז -- ינשיו 80 -- היבשוו

 40, 259 ; קונוחס 158 --הירשיו 89 -- הירשויו קנס 245 -- היושאי]

 117 -- היושומ סה 156. | אמתיו 228. יבאמכה 7:

 47- לאלא 240. | רבעו 139: 155: 7: 226, 263, 200

 לאשעיו 17, 1%7 -- לאישעו 188 -- לארשעיו 24%.  היבוצמה 17
 90, 117,150, 170, 172,188, 210 4 220, 201. קצונתס

 141 -- היכצמה 7-

 1. דיוד לא -- דודל דוד 1: 4, 17: 71, 80. 2 7
 "166, 224, 235, 259. בלקיצל , 146 -- * \ 1, 17, 71, 80. 92
 ג17,119,139: 144, 157, 164, 166, 168,170, 176, 78,180

 235, 240, 245, 259, 260, 271,284 --- גלק'צל ןורבח 144ָל.- | דוע -
 ג/2465... שיק ןב ,7- םבירבגב 71, 80, 82, 80, 92, 101, 2

 141,158,170,188, 210,231, 295, 240, 253, 270, 281 -- םבירובגה

 קו ירטע :17.

 2. יקשונ 117,166, 240. | תרשק -- ףסכ 147. | םבנימימ 2

 1ול,169,210 -- םכ ,14%--' 2" (0ק.148 128.  םכלאמשמו 2
 168 -- םביליאמשמו 777516617, 2

 224, 240, 24%, 2%2,2ף0. תתשקבו 0, 71, ף3, 109 0

 145,166,170, 175,180, 188,228 ; םגתתס 2 לואש \ 9.

 ןימינבמ 2, 17, 172 -- ][מינבו

 2. רזעיחא -- רזעיבא שאוי 207 -- שאי 283 -- שא))]

 168.  ינב 1" 94--ןב 147.192.24%. -העמשה ,1586--אעמשה

 ף94,180,2%2. - לאו'ו 8 -- לאיזיו לאויו 71 -- לאד'יו 6%
 170,176, 194, 231, 240, 271 4, 650'ק : קזותס 17, 82 -- לאיזו

 קחפס 245 -- לאיחיו 80, 147 -- ואיי 192 -- לא" 2 -- ?אא) 5
 תומזע -- תומ דע 17. | היכרבו 118,150, | אוהיו (סז6 איהיו 0-
 יתותנעה 1, 2: 3: 4, 17: 71: 80, )2; )4, 101, ,+ץָ,, 909

29 :231 ,227 ,226 ,224 ,102 ,176 ,172 ,168 ,15%,164,166 ,144 

 240, 240, 2ף1, 262, 253, 270 ; קעותס 1

 4. והיעמשיו קוגתגס 180. | ינעבגה 2, 80, ,,]7.

 רבג 17,176, 283 -- ירובג 71 -- רובג היה 80. | םבישולשב
 260 ; קזומס 139 -- םבושלשב 259. | םכישלשה -- םכ ,9
 -- םבישלשה עלשה 14%. לאזחיו 207 -- לאזחו 224. | ןנחויו ,
 207 -- ןנחיו 170. | יתרידגה ?1 -- יתורדגה 166 -- יתרזגה זו.
 ]ג 00 4תוזטת ססחווג 4 066 : םבישלשה, סטפ 1446 ₪014 ---אוה ןאכ

 וירחאלש קופפ שארו - םבינשי םביסופדבו י"ב םבירפס לכב קופפ ףוס
 ; רגו + הימרי\
 5. עלא ז7, 80, 18,150, 160,166,168, 176,180, 194, 7

 225, 245, 271, 283, 288, 601, 602 -- 1 לא 170 -- אזועלא
 תומריו ז,2,82,101,118,128,110,166,168,170,72,ו80,

 207: 245,249; 253. | והילעבו 14%. | הירמשו 80.  והיטפשו ,6-.



 4 זז

 ינב ןמו : םינשו שירשע זכירש ויבא תיבו ליה
 קכתיברמ הנה דעו סכיפלא תשלש לואש יחא ןטינב

 זכירפא ינב ןמו  :לואש זריב תרמשמ םכירמש 0
 תומש ישנא ליח ירובג תואמ הנומשו ףלא םכירשע

 רשע הנומש השנמ הטמ יצחמו : שתובא תיבל 1
 ! דיוד תא ךילמהל אובל תומשב ובקנ רשא ףלא

 השעי המ תעדל זכיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו 2
 : סכהיפ לע םכהיחא לכו םסכיתאמ שכהישאר לארשי

 המחלמ ילכ לכב המחלמ יכרע אבצ יאצוי ןולבזמ 3
 ילתפנמו : בלו בל תצלב רדעלו ףלא ישמח 4

 העבשו שכישלש תינחו הנצב סכהמעו ףלא םכירש
 הנומשו לכירשע המחלמ יכרע ינדה ןמו + ףלא 5
 ךרעל .תובצ יאצוי רשאמו | ! תרואמ ששו ףלא 6
 ינבוארה ןמ ןדריל רבעמו :  ףלא שיעברא המחלמ 7

 קדמחלמ אבצ ילכ לכב השנמ טבש יצחו ידגהו
 קרמחלמ ישנא הלא יככ ! ףלא םכירשעו קראמ 8

 ךילמהל קדנרבח ואב שלש בבלב הכרעמ ירדע
 לארשי תירש לכ םכגו לארשי לכ לע דיוד זרא

 664 (2 ב. 1. 50 תיאיס א.

 לכולש ישי ןב ךמעו דיוד ךל םכישולשה שאר ישמע
 םכלבקיו ךיהלא ךרזע יכ ךרזעל םכולשו ךל סכולש
 19 לע ולפנ השנממו : דודגה ישארב םכנתיו דיוד

 אלו המחלמל לואש לע שכיתשלפ שכע ואבב דיוד

 רמאל םיתשלפ ינרפ והחלש קדצעב יכ סכרזע
 20 גלקיצ לא ותכלב + לואש וינדא לא לופי ונישארב
 לאכימו לאעידיו דבזויו חנדע השנממ וילע ולפנ

 !השנמל רשא םיפלאה ישאר יתלצו אוהילאו דבזויו

 21' ליה .ירובגיפייהוחנתיי הנע יההח | פע רע הדמו
 22 ואבי זכויב שכוי תעל יכ : אבצב םכירש ויהיו םשכלכ

 ! שכיהלא הנחמכ לודג הנחמל דע ורזעל דיוד לע
 21 דיוד לע ואב אבצל ץולחה ישאר ירפסמ קרלאו
 ! קדוהי יפכ וילא לואש תוכלמ בסהל ;דנורבח

 < 24 הנמשו שכיפלא תשש חמרו הנצ יאשנ הדוהי ינב
 2% ריח ירובג ןועמש ינב ןמ + אבצ יצולח תרואמ
 26 תעברא יולה ינב ןמ ! האמו שכיפלא תעבש אבצל
 27 ומעו ןרהאל דיגנה עדיוהו + תואמ ששו םכיפלא
 28 רובג רענ קודצו : תואמ עבשו םשכיפלא תשלש

 לבת ז ₪ תםס10 אב

 150, 15%, 164, 168, 170, 176, 240, 245, 2532, 4 ירובנ טק.

 145 139 -- |, 82,101,170, 240,284 -- ירוביג לז. | ליחה 4.
 םכתבא 80, 82, )1,161,102; 117,150, , 235: 240 2

.1 ,264 ,260 ,259 

 31. הטמ -- טבש 101,245. = השנמ -- השנמ ינב 17. | הנמש
 71, 50, 82, כ 04, 101, 128,164, 166, 168, 207, 42 2315: 59

 249: 250, 253, 259 -- תואמ הנמש 89.  רשעו 2%9. | אובל , לצ
 -- ב. 802 80, 117, 118, 164, 168,180, 9, 4 245: 249, 9

 -- אובל אבל ףָּג. = דיוד תא -- דיודל 24%. | תא ,, 99 -- קונוס
 לא 4. דוד 7זנ 9 117, 150, 231,230.

 32. ינבמו -- מ \ 117,147 --ינב ןמו 17. ,  עדי "2,

 80.93: 118, 141, 172,188, 207, 224,235, 271, 1. םביתיעל

 17,259 : קזומס 80 -- םבתיעל 227 -- םביתעהל 1. [ רול

 180. | השעי 71. | לארשיל 168. | םבהישאר , 259 -- ה ,.
 לכו ,64.

 33. ןלובזמ ₪ 1, 17, קנו 80 80, 118,166,168,170,17ף) 1
 207, 224, 211: 240: 252, 251, 2%, 270, 270, 254, 286, 65; קנווס

 82 -- ןולובזמ 117, 164, 180 - ןלובומו 144, 150 -- ןולבומו 15

 יאצי 1, 2; 80, 82, 80, )2, 03, 04, 118, 139, 144, 164, 166, 2,

 180,188, 194,220, 21%, 2%2,2%3, 0. יכרוע 117, 64)

 240. | המחלמ ילכ לכב , 99,119. | םםישמח -- םכ , 99. | רודעלו
 30, 226, 240, 24 -- דודעלו 89 -- רוזעלו 2,117 -- רזעלו %6)

 147,170, 228, 24% -- דבעלו 259 -- , 82. | אלב -- לכב

 157,171,194: (סע6 4. בלו טק. 40 1.

 34. ףלא , 17ו. | םבהמעו --ו , 24%. = תינחבו 80, 147, 6;
 קטנתס העבשו -- העבשו א 15% -%

 35. יברוע 164,240 4 םבירשע -- כ , הנמשו ז,

6 ,,, 2 ,94,101 ,80 ,82 ,80 ,71 ,17:30 :2 

 ז68,170,172,171,176, 192, 194,210, 224, 226, 245, 253,

 260, 264, 284, 286 -- םבינשו 14% -- טק. דג 180. | ששו ---
 שלשו 225

 26. יאצי 1, 3, 17, 80, 82, 80, 1, 119, ָ,,,,,8% 7

 210: 245, 252, 259, 271 -- אצו' 240. | ךורעל 5%
 168, 1 תכיעברא --* ,7.

 37. ןדריה 7- ינבארה 250.

 טבש , 150. | השנמה 80, 147, 150 4

 90,147. - האמ המחלמ האמ םכירשעו -- םכ 18. <
 38. המחלמה 224. - ירדוע 2, 80,1ז7, 1608 0 -- יררע

 80 -- יכרע 201, 210, 24% -- ירזע 4, 2 הכרעמ -- המחלמ

 הכרעמ 7% -- ע קותס ר 4 הנורמה 1, 2, 3: 4,173

0 , ,117,118 ,102 ,101 ,100 ,03 ,92 ,89 :82 ,71 ,67 

,6 ,141,150,155 ,139 

,249 2 ,240 ,235 ,211 ,227 ,226 ,210 ,207 ,194 ,192 ,188 

 251, 252, 253, 250, 264, 270, 271, 283, 288, 100 1 663 ; קזותס

 94. תא 176,224,"1.  ריוד 1%--',. 17,71, 99.

 240,259. | דוד -- (10) - - לע 168 לכ " 2.
 לפוש | 17,447.  .תיראש 17, 71, 80, 147, 21%: 2463 (0ע6 8

 -- תיריש 170 : םטתס 224 -- םכיראש 227. | ךילמהל 2%"-- ילמל
 ךילמהל 259 -- ך ₪286 ד 189. .  חמד 27--ו,דקיל1, 0

 150,172:173, 235, 259 -- לארשי לכ לע דיוד 9.
 39. יהיו :17. | דוד 17.71,89,117,226,259. | כימי השלש ₪

 ידגהו -- ידגלו 1.
 ילכ -- ,7. אבצ

 ולס. - םבישלשה 17, 82, 14%, 227 -- םבישילשה 1: 7
 118, 147, 164, 194: 224: 235, 252, 259, 271 4, 659 'ק ' קנזס

 198, 245 : (סזו6 80 -- םכשילשה 264. דיוד 1%"--
 80,99,117,166,178,192,264.  ךמעו -- ךלו 249.  ישי--שי
 8. | םבולש :%-- ךל םבולש 245. | םכולש 2", 118, 250 -- 85
 92- ךרועל , דז -- ךירועל 80, 92, 192, 240, 259 =- ךירזועל +4
 ךיהלא --י . 147 -- ךיהלא הוהי 118, 145,198, 249. | דיור 2%--

 יי, 80, 80, 117, 166,

 10. לע 1? 1 139 --לע םכע 1. דודי ו

 90, 117: 253: + ואובב 4 םכרזע אלו ,180. | םכורזע

 22 4, 71: 99 12 118, 170, 172,188, 240, 281 ; קזנתס 2, 14.

 יכ ,6- והוחלש 2, 82, 2, ף, 101, 118, 14%, 155, 164,

 180, 104, 224, 235: 245: 9. ונשארב 1,101 1, 2

 102,270. לפי 4,177, 80, 82, 4,1וק,1ו8 ו 6
 168,170,188, 245, 664. לא ,192-- לע 1.17. וינדא טק

 173 -- וינודא 245: - לואש 2%, 118 -- לואש לע
 20. בלקצ 1,2, 17, 30, 71, 82, 80, 02, 91, 1,
 צ 50, 155, 157, 158: 164, 166, 168,170, 176, 188, 201, 207, 2242

 226, 235 240, 245, 2%, 260. וילע , 207 -- ו , 80 --י' ,6.

 הנדע 2,166,176, 224, 245, 271, 284, 286, 288, 300, 601 ; ץ166-

 ₪גצ 892259 7 . 207. | רבזוו 1%-- דבזו 1,17 -- רבחיו 117 -
 וו (גק.:46 לז. | דבוויו לאכימו לאעידיו , 17,180. | לאעריו 80 --
 לֶאיעיריו 117 - לאעירזיו 9. לאכימב 270. דבזויו 2", 145 -

 דבזיו 82, 124.

 21. ורזע -- ובוע 2:

- ,224 ,117 ,80 ,82 

 210, 28. | םבלב-- םבלב לע 4.
 22. רעל -- ל \ 291 -- אל 224 -- '1כ 7:

 שכויכ 89. = ואובי 210 -- אובי קו. | לע -- לא ז7- | דוד %
 80,117,192,201,224,226,23%. ורזעל ,180. | הנחמל --ל
 104 לודג -- ו . 281. | הנחמב 150, 227, 228, 260 -- כ ,.

 23. ירפסמ קזומס םכרפסמ 3 --'.245.  'שאר ,171.  ץלחה
 1. לע --לא לז. דוד 89,117,178,201,220,12)

 םכע קוס לע זֶקָּג. דוד ל,
 לע -- םבע 0. ירבנ זסז, 168,

 אבצב םכירש ויהיו 1

 םכויב -

 23%, 24%.  הנורבח -- ו ,71, 224,284. = רוכלמ -- תוכלמ תא
 ף4 -- כ (טק.188 128. | לואש -- ל סח ן 118. ןילא קוס

 ןילע 4 יפב 7.

 24. יאשונ 283 --'. 71. | חמורו 7ז1,92. | תשש -- תששו 1.

 םכיפלא -- תששו שכיפלא 145. | הנומשו 2, 3, 4, 17, 9
2 ,194,207 ,176 ,164,175 ,150,157 ,141 ,128,130 ,110 ,100 
 225; 252: 259: 270, 271, 283, 1001 ; [סז6 41 -- השלשו 80 -

 הנמ טק. 8 1.
 25. ןזכו ירבג 82; 8, זס1,זף0 --' , 99 -- רבג 17 -

 ירביג 92. לחה 4.
 26. ןמ -- ןמ הלאו 80 -- ןמו ד.

 27. עדיויו 5.
 28. רוביג 7: -- 1 םבירש , ז -י ,6

 29. ן'מינב 1: תשלשו סזותס 1 םםיתיברמ 17.71 -

 קזותוס םכיתוברמ 245. | םפירמש -- םכ , 180,210. | תיב --ינב

.7 ,180 

 29. ינב ןזמו -- ינבמו 9-

 ףלא 4.

 תעברא ל

 םכירפא 588 2%2. | ףלא -- םכיפלא
 הנמשו 1; 4,71, 80, 82, 8992, ,,,,4



 62 ג. 7

 תא סטכשמ תולעהל הדוהיל רשא םכירעי תירק לא
 ארקנ רשא םכיברכה בשוי הרוהי שיהלאה ןורא

 השדח הלגע לע סכיהלאה ןורא תא וביכריו :!םש ל
 דיודו + הלגעב םכיגהנ ויחאו אזעו בדניבא תיבמ 8

 וע ירככב שיהלאה ינפל םיקחשמ "רארשי לכו
 םכיתלצמבו שכיפתבו כילבנבו תורנכבו שכירישבו
 תא אזע חלשיו ןדיכ ןרג דע ואביו : תורצצחבו

 ףא רחיו ! רקבה וטמש יכ ןוראה תא זחאל ודי גס
 ןוראה לע וד' חלש רשא לע וחכיו אזעב ;דוהי

 הוהי ץרפ יכ דיודל רחיו ! שיהלא ינפל שכש תמיו 11
 זכויה דע אזע ץרפ אוהה םכוקמל ארקיו אזעב ץרפ

 אוהה םשנויב םיהלאה זרא דיוד תצר"ו ! קדזה 2

 אלו !:כיהלאה ןורא תא ילא איבא ךיה רמאל 3
 והטיו דיוד ריע לא וילא ןוראה זרא דיוד ריסה

 עכיהלאה ןורא בשיו :יתגה סכדא דבע תיב לא 4

 ךרביו שכישדח השלש ותיבב שדא דבע תיב סכע
 : ול רשא לכ תאו תעכדא דבע תיב תא זדוהי

 יש ₪

1 ,,,,+, +5 6 
170,172:173:175: 176,178, 180, 192, 104, 207, 210 24 6( 
227: 245: 249; 280: 252; 253; 250; 264, 270, 271 2. 0. 

 כ בכה םכיהלאה -- בשי הוהי םםיהלאה
 םביהלאה ןורא תא וביכריו :.םםש ארקנ רשא םפיבורכה 2532 4.
 לע -- לא 117,170; קממס 141. הלנע -- הלגעה ג. רוב
 בדניבא , 147. = אזמעו 71. | הלגעב םכיגהנ ויחאז 2552. | םביגהנ ,

 198 -- םכוגהונ 150, 240 -- םכיגתנ 17. | אלנעב 6.
 8. דודו 17,771, 80, 59 ,,,2 2201 24% 202.

 לארשי -- לארשי תיִב 170. | םםיקחשמ --י , 28. | .םםיהלאה ==
 הוהי 220. וע 7ז,1ז7,144,166, 23%. 5 םבםירשבו 1:

 118,198 -- ו ,145 -- םבידשבו 2:0. | תרנכבו 284 -- תורוניכבו

 24% -- ! רורונכבו 1, 20, 71, 80, 99, 117, ,6 1%

 172,188, 220, 23%, 240, 2%3, 200, 204; קנס 128. -- תורניכבו

 93 -- תררינכבו 80 -- [-ררונכבו 144, 227 -- ר קזנתס ו

 םבילבנבו 255 94 -- םבילבלבו 80. = םביפותבו 40, 71, 80
 220- תרצצחבו 17, 30, 80, 170, 224, 264, 1.

 9. אבפ :18. | ןרונ 80 11,250.  ןודיכ 40. 71,927
 170,172, 194, 226,211.  חלשיו-- ה ץזותס א 118.  אזוע 2

 נוק -- אע 224. | חאל 240,110,150,164,172,22%.  ןראה

 17:155: 194, 207: 224, 249, 252, 264-- ןודאה 80 --ןרא ןוראה 1.

 כ וסמשנ 1. רקכה תא

 10. רחיו -- םםיהלאה ינפל םםש תמיו 7.
 1 והכיו 018 117 -- (016 ואביו .

 חלש , 4. ודי -- ודכ 245. | ןוראה לע -- ןוראב 17,166. | ןראה
 249, 252 -- [][ראה 1. | םכיהלאה 40 1, +7
 170, 194, 201, 207, 227, 228, 245, 240, 250, 270 ; קזותס ו-3

 תטמס 180 -- םבילאה

 וז. דודל ג,ז,71,80, 80,128, 130,150, 159, 172,246,
 270--דודל ףא 17.  יכ--יכ לע 80,147.  הועב 15%.  ארקיו

 147. | אוהה ,171. | אזע -- הע 155. | הוה -- אוהה 4.

 ז2. ארי 226;17,170,172, 259. 7וד ז7,7ז,80,82,80) זזלנ

 166, 224, 235. | םכיהלאה תא ,180. | םביהלאה 1%-- הוהי 5
 -- א קמותס ע 175. - רמאל -- רמאל לאל 10. | ךיא

 245. - 'לא , 7ז --לא 80 תא 0,
 13. דיוד 1"--י. 17, 31.71, 80 7.

 ו 17,101, 283 - םכיהלאה ןורא 71. ריע. לא -- ריעב 4.

 דיוד 2%--'\ 71, 80, 89, 99,117,150. לא 2", 99,172 -- לע 6.
 דבוע 17,118, 150, 166,170, 1723 7- םכודא ז,17, 0, 14

 80, 82, 50, 92, 94, 99, 117, 118,130, ז44,150,5,

 170, 172,178: 188, 14, 207, 245, 253, 250, 260, 264 ; ןנזותוס

 128,141 -- םב (טק.ז80 119 -- 4

 14. דבע 1"-- רבע 194 -- דבוע 117, 118,150, 66 4

 םכדא 1%-- םכודא 2, 17, 40, 71, 82,80, 02, 94, 4
 157: 166,ו70,172,178, 188, 104, 207, 210, 224, 225,246, 2

 259, 270 קוגוגס 141 -- םכודא יתגה 80 -- יתגה םכודא 7

 2264. דא - -(7) - - ותיבב , 1. | ותיבב , 80,147 -- יתגה

 172,175 --הק,זגב 30.  םכשרה ז70.  דבע 2%-- דבוע זזק,
 118,1%0,166,172.  םכדא 2%-- םכודא

 1סַן וז +, 210 0 5,

 2%9 -- יתגה שכודא 147 -- 'תגה 80. לכ תאו -- לבו 74

 הוהי 1:8. | הזעב

 א כ ב 6

 ןוראה -- ה , 80 -

 כ

 4 אז 1.0 ₪ א 0 א.

 29 ריוד שכע כש ויהיו :דיוד תא ךילמטהל דחא בל
 שכהל וניכה יכ טכיתושו ססילכא קדשולש כימי
 4ס ןולבזו רכששי דע שכהילא םשכיבורקה סכגו ! םהיחא
 זכידרפבו םכילמגבו סכירומחב םחל םיאיבמ ילתפנו
 רקבו ןמשו ןייו שכיקמצו סכילבד חמק לכאמ רקבבו

 ; לארשיב החמש יכ ברל ןאצו

 שי תי אז

 : דיגנ לכל תואטהו סכיפלאה ירש כע דיוד ץעו'ו
 2 בוט סככילע שמא ללארשי ללהק לכל דיוד רמאיו
 וניחא ירכע הקדחלשנ קרצרפנ וניהלא קדוהי ןמו
 זכינהכה םשכהמעו לארשי תוצרא לכב םכיראשנה

 3 הבסנו : ונילא .וצבקיו שכהישרגמ ירעב םכיולהו
 ; לואש ימיב והנשרד אל יכ ונילא וניהלא ןורא תא

 4 יניעב רבדה רשי יכ ןכ תושעל להקה לכ ורמאיו
 ף רוחיש ןמ לארשי לכ תא דיוד להקיוו :םשסעה לכ
 זכיהלאה ןורא תא איבהל תמח אובל דעו שירצמ
 6 זרתלעב לארשי לכו דוד לעיו | ! םכירעי .תירקמ

 ים

 20. השלש 3נ 4: 17: 71, 80, 82, 94;80,93, 101 זזקל,וו0:,8ם2

 1 44,164,ד66, 70,172. זלְס, 176, 179, 102, 104, 210, 224, 19

 235%: 242: 24%: 262: 252: 2%4, 2%0, 270, 271, 283, . םבילכוא

 150, 240:17%, 245, 2. םביתשו ז, 3, 30, 71, 80, 82, 80, 2

 4, דסזכ 117,118, 130, 141, 144, 164, 172,176, 4

 224, 2007: 202. 250, 200, 264, 271, 284, וניכה , ז 19--וניבה

 40. םכיברקה זי 2, 3, 17, 10, 71, 80, 82, 101, 164, 170 %)

 224, 23%: 29: 291- םכהלא 42 הע

 ןולבזו ילתפנו ₪ 147 -- ןלובח ילתפנו 80. | ןלבזו 271, 283 ---
 ןלובוו 4, 17, 71: 82, 89, )2, 101, 117, 118, 144, 164, 166

 170,175, 194: 2072210, 224, 240, 2%2, 2%, 270 -- ןולובזו
 6% תיכיאיבוב =- כ. זס ז 14, 179 -- ןיאיבמ 7

 םכירמחב 1,771, 82, 80,101, 118, 146,150, 164,170

 104, 210,224, 211: 24%, 202, 263, 29, 271 4, 283 -- םכירמחכ
 80 -- םבירמחב םםיפוסב 22%. | םכילמגב 14%. | םםידרפבו -
 םביזרפבו 147 -- ד 0.13. לז. | רקבב 147. | םכיליבד 71 -
 םבילכד 80 -- םכירועש 226. | םםיקומצו 1, 2, 3, 10, 11, 67; 4

,102,117,1289 ,101 ,100 :99 ,94 ,90.92 

 ד 67, 160, 164, 166, 168,172, 175,178, 180, 102, 104, 207, 2

 ו 220 227, 220, 271: 2402 245, 240, 260, 281, 252,
 264, 270, 271 4, 288, 100, 601, 602 -- םכיקומיצו לז. | רקבו

 בורל 90, 93: 150: 168, 102, 210, 226. לכ ,1.

 א רוד ץוכ5ס פ0,זז7ק 76178, 255,280. בע ו 0

 2. רוד 17. 50: 99: 117: 235: 20, 28 -- קז!וס דיודל 2.

 הוהי -- הדוהי 17. = וניהלא , 180. | החלשנו 4. | לע -- לא 2
 םטמס 228. | ונחא 245. - לכב -- לכל 147, קזנתס 1.

 לארשי 2"-- לארשי ה 118 -- בוט לארשי 80. | םכינהכה -- םכ
 נסו -- 076 םכינהכהמ 176. | םכיולהו , 180 -- םםיולה

 188. | ירעב -- רע לכב 146. ונלא לז.
 2. ונילא - - - הבסנו , 240. | הבסנו 026 הכסנו 80. | תרא

 קתותס לא 5. ןורא -- ר קזנתס 7 ונילא \ 7.

 והונשרד 92: 93, 101, 117, 144,147, 155, 4

 245: 249: 253 3: קונגמס 82, 252 -- !הינשרד 71 -- נישרדת תת.]ומ.

 50. ימיב 80, קצענתוס 80 4

 4. רמאיו ז80. להק 207. | תרושעהל 7.

 יכ , 80,145. | רשי --יניעב רשי ף3- | רבדה 1.
 ה נתי לכ 148.'2. \ םפעה -- לחיח 5.

 ףם רוד זק דד, 90, 117,106,201,235, 259:
 רוחישמ 147. רוחיש -- * \ 71 -- ו \ 17, 159, 164, 207, 252 |

 קחתמס 128. | דעו--ו,17,71,147. אבל
 ס3,117,118,141,150, 164,170, 224, 24%, 253,259, 04
 תא 1,"2. | ןרא 284. | םכיהלאה -- הוהי 139: 251, -

 6. םכירעי - - (6) - - .לעיו \ 9. היד 12.2 40, 1 7
5 ,,, ,101 ,100 .99 :94 :93 :92 .90 

,226 ,224 ,207 ,108,201 ,194 ,188,102 ,168,172,176,180 

%% ,284 270 ,277 ,271 ,270 ,264 ,252,260 ,245 ,235 .227,229 

 4001.  לכו--ו , 71,252. | תירק לא -- תירקמ ףסָּג- | םכירעי -
 כ תלעהל 284-- ה 1. הוהי . 93 -- הוהיו 147 -- טק

 26 24%.  בשי 17, 82, 04,100, 144,175,188, 104,224, 245: 2

 260, 264. | םביבורכה 1, 2, 3; 4, 17, 30, 11, 67, 899 9:

 ןכ יכ ₪ +.
 יניעב -- יניעב

 רוחיש ןמ ---



 69. אש

 זא םפיאכבה ישארב הדעצה לוק תא ךעמשכ יהיו
 קרוכהל ךינפל שכיהלאה אצי יכ ץדמחלמב אצת

 ןהוצ רשאכ יוד שעיו ! ששיתשלפ .הנחמ זרא 6

 דעו ןועבגמ שכיתשלפ זדנהמ תא וכיו שסיהלאה

 ןתנ הוהיו תוצראה לכב דיוד שכש אציו ! הרזג ג7

 | ! שכיוגח לכ לע ודחפ תא

 ₪ קא 2.9% ל

 ןוראל שוקמ ןכיו דיוד ריעב .םיתב ול שעיו
 תאשל אל דיוד רמא זא ! להא ול טיו שיהלאה 2

 רחב שב יִּכ שסיולה שא !כ שיחלאה ןורא תא

 דע ותרשלו םשיהלאה ןורא תרא זראשל קדוהי

 םכלשורי לא לארשי לכ תא דיוה להקיו :םכלוע 3

 ןיכה רשא ומוקמ *רא קרוה' ןורא עזרא תולעהל

 : שפיולה זראו ןרהא ינב זרא דיוד ףסאיו : ול

 : שירשעו האמ ויחאו רשה "ראירוא זרהק ינבל

 ! םכירשעו שכיתאמ ויחאו רשה הישע יררמ ינבל

 ; םכישלשו קדאמ ויחאו רשה "ראו םכשרג ינבל

 : םיתאמ לחאו רשה קדיעמש ןפצילא ינבל

 ינבל |: םינומש ויחאו רשה לאילא ןורבח ינבל

 ! רשע םכינשו ;דאמ ויחאו רשה בדנימע ראיזע

00 1 01 

 666 6 אז 6 ₪ 8 0 א.

 1 יצעו דיוה ללא פיכאלמ רצ ךלמ שכריה חלשיו
 : תיב ול תונבל ססיצע ישרחו ריק ישרחו םכיזרא

 2 יכ לארשי לע ךלמל .;דוהי וניכה יִּכ דיוד עדיו
 3 חֶקיִו : לארשי ומע רובעב ותוכלט הלעמל תֶאשנ
 זכינב דוע דיוד דלויו טכלשוריב שכישנ דוע דיוד

 ול ויה רשא םכידוליה תרומש ?רלאו + זרונבו
 רחביו + המלשו ןתנ בבושו עומש טכלשוריב

 עמשילאו + עיפיו גפנו הגנו + טלפלאו עושילאו
 חשמנ יכ סכיתשלפ ועמשיו + טלפילאו עדילעבו
 זכיתשלפ לכ ולעיג ללארשי 'רָּכ לע ךלמל דיוד
 ! םכהינפל צצו דוד עמשיו דיוד קרא שקבל

 5% ללאשיו ! םיאפר קמעב וטשפיו ואב סכיתשלפו
 שכייתשלפ לע קרלעאה רמאל שיהלאב דיוד
 ; ךדיב שכיתתנו הלע הוהי ןל רָמאיו ידיב שכתתנו
 זנ דיוד רמאיו דיוד פפש םככיו םפיצרפ לעבב ולעיו
 ןכ לע זכימ ץרפכ ידיב יביוא תא םשכיהלאה ץרפ
 12 ובזעיו !  םפיצרפ לעב אוהה שוקמה םפש וארק
 : שאב ופרשיו דיוד רמאיו שכהיהלא זרא שש
 דוע לאשה :קמעב וטשפיו שכיתשלפ דוע ופיסיו
 קרלעת תל םיהלאה ול רמאיו ופיהלאב דיוד
 : םיאכבה לוממ םהל תאבו םהילעמ בסה םהירחא

00 90 03 + 

= + 

 רי תם זך 5 לם 6 1

 117,172,176, 24%. | םכהילעמ -- םכהירחאמ 99 -- מ 1.

 15. ךעמשב 117,271 4 --ך 0ק.148 80. | לוק -- לוק לכ ל

 הרעצה 80. | םכיאכבה -- כ קממוס ב 245. | המחלמל 82,ז01,

 1ו8 141,144, 147, 270] 006 128.  אציפ-- אש ןא 158.  ךינפל

 -- ךינפל א%% 1. = תובהל ,226--ו ,284. = הנחמ תא --הנחמב 2.

 16. שעיו -- אשעי| 4. ריוד -- ' . ד. 4: 17.7 9 30

 259 -- דוד םבש וד 99. | רשאכ -- רשא לככ 245. | הוצ

 180,188 --ול הוצ 117. | םכיהלאה -- םכיהלא 186 -- תםכיהלאה

 תוכהל ךינפל 145.  םביתשלפ - - וכיו קנותתס , 172. = וכיו 58 זָּב

 -- והכו 150 -- הכי 101 -- כא 664. | תא , 1- | הנהחמ ,7-

 םכיתשלפ -- ת \ 4 -- ת גק.ז88 וס. - הרזג -- הררג 4.

 17. אציו קתותסס םכשיו 4 רד =-* . 17. דס

 259. - [ירא , 117: 145,147, 180, 260, 264, 271, 283, 288, 0

 545,602. - לכ לע !סע םכהילע ג. | םכיוגה -- םםימעה 7
 --%%%ה 254 -- ואנה 2

 1. םכיתב ול -- םבוהבזל 4. דיוד \ 207 -- , 7

 117, 224. ןכיו -- ול ןכיו 14%, 260 4, 271 44 -- ול ןביו 2%3 =

 ןביו 89, 99; 157, 201, 24% ; 1060טע 1,139 -- ] קנ1םוס ןו 4.

 ןל 2%-- אל 101 -- ולא

 2."ריוד --' 1, 71. 802 89, 1 7 19, 224, 20 אל 0 -= ול

 194. | תא 1". 224,250. | םביהלאה 1%-- הוהי 2 5,

 139 -- קממס ינדאה 176. ןורא -- (8) -- כ ,1%8. - םביולה

 -- םכיולא הלאה 92 -- קזנמס םכיולל 245.  ןורא 2"--ר טק. 0

 245. | םפיהלאה 2*-- הוהי םםיחלאה 4 -- הוהי 1, 17, 7

130,144 2% 117 ,102 ,101 ,100 ,9( ,92 ,80 ,82 ,80 

,210 ,207 8% ,172,175 ,168 ,160 ,158 ,147,150 

,264 ,260 ,250 ,253 ,252 ,250 ,240 ,245 ,228 ,220,227 ,225% 

 271: 283, 288, 29%, 296, ף4ף, 601, 602, 24. ותרשל 7.

 3. להקיו -- להקיו דקיו 9. = דיוד --*, 71, 806
 לא 99,1%. תלעהל 80,281. תא 2%, 117 -- לא 2. הוהי

 נסנ. | ומקמ פֶפ -- ומוקמ שכלשורי 170 -- םכוקמה ל.

 4. שס. 4--) (טק.זג= 17%. דוד 71.80, 99,117,263,2%9.

 ו לאירוא תא 4 םבירשועו 1.

 6. םכיתאמו 6.

 7. םכושרג 1, 2, 4, 17: 10, 11, 67, 71, 80, 82, 80, 92, 3) 4

 99,101, 102,117,110, 128,1ב0, 144,150, 157, 164, 66%

,6 .253 :252 ,240 ,227 (6 210 ,207 ,178,192 ,173:176 

 264, 270 ; ץונגתס 3 --ןושרג 118,170.  ויחאו רשה --- והוחאו נבר

 92. | האמ -- םכיתאמ 80,118, 2%3, 260, 204, 271 4. | =בישלשו

 -- םכירשעו 80, 164, דג, 192 -- שו (טק.ז88 1.

 8. (0תו. [טק.ת8 1. ןפצילא --' , 201, 207 --- ןופצילא 5

 -- ןופצאילא 7ז. | רשה --רשמ 260. | םביתאמ -- םבינמש 80.

 9. ₪0. , 80.  ןורבה -- ןורבחזע 207.  םכינמש 17, 80, 107

7,277 102,117 

 10. ינבל -- ינבו 1. | לאיזוע 4. 71, 92, 117, 170, 6. ויחאו ,
 דיוד ,144--'.1,17.71.89: 6 םפינשו --- ינ טק. עץ

 1. םכרוח זק6,180,2%1,2%2,271 4,156,659 'ק ג קזותס 7%
 ירוצ על 2 176235 רוה

 ישרחו 1"-- ישדחו 0. ריק
 ישרחו ,זזפ,157,180. ריק --* , 252. | תיב ---יב [טק.14- 4
 2. רוד 17,71, 80, 80, )9, 117, 146,150, וניכה הוהי ₪

 168. - וניכה תטפ6 וניבה 2 יכ 2"--'כו 2,17, 80, 50, 450

 147, 150, 170, 201, 224, 220, 227, 4 ותוכלמל 207-

 3. דיוד 1%--' . 17, 71, 80, 117, 150, 166, 178, 4.

 דלויו -- ךליו 80 -- דלו 0.14. 130--7 (טק.18. 128. | דוע דיוד ₪
 ווד רוע דיק, 0 דיוד 2%--' 1, 7, 71, 80 6

 4. םכתומש 7.  םבידליה 80,118, 24%. - רשא -- רשא ול
 92: 2: ול , זסז. | בבושו קנווס םכמושנ 245. | תנו 9%

 1ס1, 144, 147,157, 170, 180, 188, 102,207, 42 220, 228, 2010

 270 : קזותס 141 : (סה6 2: םטמס 1:

 <. עושילאו , 166 -- עשילאו 171, 176 -- עושילא 99. | טלפילאו
5 210 ,207 ,176 .147 ,144 ,101,118 ,80 ,80 ,17 ,2 

 252, 260, 264: קונוס 0, 119 -- טלפילא 4.
 6. הגונו 30, 92, 117: 5. בסוד

 7. עדילעבו -- עדי לעבו 1,194-- לעבו 235 -- עדילאבו 24% -- ד
 +0166 [ 1. טלפלאו לז, 14

 8. םביתשלפ 1%*-- ת , 4-- כ , 101 -- םביתשלפ לארשי 93--
 ביתשילפ 1. ריוד 1%-- * \ 17, 71, 80 0 6-

 לכי 1, 80, 119,147,172,2%2. לארשי, 227.  םביתשלפ 2"
 -- םביתשילפ לצ = - ת\ 4--' 171. דוד 2-

 גו7ק,160,166.  עמשיו , 80 -- ועמשיו ףָּג, 117,201 -- וטשפיו 1

 -- אצו 147. דוד אצ) ₪ 80. | ךוד 37--י \, ,ָ,92
 7 אציו , +7-

 9. םביתשילפו לז. | ואב ,%:
 גס. דוד 17,71,99,99,117,235. | *רמאל ףְפ. | םביתשלפ
87 ,117 .99 ,94 :93 ,80 ;82 .80 ,20 :4:17 :2 

,207 ,1(4 ,192 ,180 ,176 752+,,, ,1 79 :156 

 226, 227, 229, 24%, 259, 284, 286, 288, 601, 69 " ריתי ; קזנתוס

 | 172,178 (סע6 119 -- םכיתשלפה 1. | ידיב םכתתנו , 89 -- טק.

 188 2. . םניתתנו - - - - ידיב , 50. . החויפ 119. | הוהי ול 1.
 ול , 245. | םביתתנו -- ' \ 71,93, 128,166. | ךידיב

 וז. לעבב ולעיו , 166. = ולעיו -- לעיו 147 -- ) 2% (0ק.1%4% 4
 ףיוד :*--'. 71:99:117. - רמאיוא זזל. | דיוד 2% 80 -- 7

 ל1,89,117. יץרפ ו'סָּג.  םכיהלאה -- הוהי 99, 245. | תא \
 124 יביא 1, 3, 17, 80, 9399, 7. 2 16, לס, לכ

 188,194,225,227,17%. | ידיב , 80, 147 -- ינפל 22:
 ץרפב קונתוס 245, 1סז6 128. | כימא 128.  וארק תטמס ארק 6.

 סםשש 57- שכוקמל 118,ז47. | אוהה , 9.

 12. שכהיהלא ₪ םכיהלאה 17. דיוד --י 71 909 7
 1 םבופחושיו שאב -- שאב םםש 1.

 13. ופיסויו 17, 80, 80, 117, 118, 164,166, 170, 172,178, 7

 253,283--(טק.ז4 140,  וטשפיו --ושטניו 17 --טשפ [טק.ז
 14. דוע 92, 190, 207 -- ) ,

 21,110 --' טק,"

-5 ;231 .166 ,145 :117 ,80 
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 ןתיאו ףסא ןמיה שכיררשמהו : שירעושה לאיעיו 20
 --רלאיזעו .הרירכזו + עיטשהל תרשחנ םכיתלצמב 20

 והינבו וחישעמו באילאו ינעו לאיחיו תרומרימשו
 והינקמו והלפילאו והיתתמו + תומלע לע םכילבנב 1

 תינימשה לע תורנכב והיזזעו לאיעיו שכדא דבעו
 אשמב רפי תושמב םשכיולה רש והיננכו + חצנל 2

 : ןוראל םשכירעש הנקלאו היכרבו + אוה ןיבמ יכ 3
 והינבו והירכזו ישמעו ראנתנו טפשויו והינבשו 4

 ןורא ינפל תורצצהב שכירצצחמ םכינהכה רזעילאו
 יהיו + ןוראל םכירעש היחיו שכדא דבעו שכיהלאה 5

 תולעהל שיכלהה םיפלאה ירשו לארשי ינקזו דיוד
 : החמשב םשכדא דבע תיב ןמ הוהי תירב ןורא תא

 תירב ןורא יאשנ םכיולה תא שכיהלאה רזעב יהיו 6

 דיודו = : םיליא העבשו שכירפ העבש וחבזיו הוהי 7

 זרא שיאשנה זכיולה 'רכו ץוב .ליעמב לברכמ

 עכירתשמה אשמה רשה היננכו וכיררשמהו ןוראה
 תא זםכילעמ רארשי לכו : רב דופא דיוד לעו 8

 6. אש. 1.0 ₪ 2 0 א.

 11 שיוללו שינהכה רתיבאלו קודצל דיוד .תורקיו
 : בדנימעו לאילאו היעמש לאויו קדישע לאירואל

 12 ושדקתה שיולל תובאה ישאר שכתא םשהל רמאיו
 יהלא קדוהי ןורא תא םכתילעהו שככיחאו שכתא
 14 אל קדנושארבמל יכ |! ול יתוניכה ירא 'רארשי
 והנשרד אצל .יּכ ונב וניהלא קרוהי ץרפ שכתא
 14 זרולעהל זכיולהו םינהכה ושדקתיו : טפשמכ
 ז% םיולה ינב ואשיו + לארשי יהלא הוהי ןורא תא
 .הוהי רבדכ השמ הוצ רשאכ שיהלאה ןורא תא
 16 ירשל דיוד רטאיו |: שכהילע זרוטמב שכפתכב

 ריש ילכב שכיררשמה םכהיחא תא דימעהל כיולה
 לוקב םכירהל םניעימשמ זכיתלצמו תורנכו סכילבנ
 ז7 ןמו לאוי ןב ןמיה תא שיולה ודימעיו : החמשל
 ןתיא שכהיחא יררמ ינב ןמו והיכרב ןב ףסא ויחא
 18 והירכז פינשמה שכהיחא שכהמעו + והישוק ןב

 והינבו באילא ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעיו ןב
 שכדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו והישעמו

 הק ה ית ין ,םיתישס 7 10

80, 147, 170 -- 218 

 1. והיתיתמו 86, ףּג -- היתתמו 118, 226 -- והיתממו 7.

 והילפילאו 17ס --י \194: 245. = והנקמו 89, 240 -- ק קנס ת 1.

 רבועו 117, 185 -- רבעו 80 -- (06 דמעו קו םכודא 17, 0

2242 4 ,72,179 ,,, ,80,910 .80 ,71 

 211: 235.24, 259: קמתבס 82 -- ך [טק.ז48 ז.  לאיעיו -- לאיזעו

 145.  והיזעו 86, 147 --- והירזעו 17,110, 24%: 2%1. | תורונכב 7

4 260 ,23 ,24% ,240 207,402 ,180 ,172 ,168,170 ,117,164 

 283 : קוומס 9: 006 82, 128 -- תרונכב 3,71 -- תרניכב 0.

 29. תינמשה 150, 249 -- ת , 4.

 22. והינבו 1, 80, 50, 24% -- והינכו 1 אשמב ל -- אשמב

 ןיבמ יכ 8. = אשמב רסי \ רפי -- רופי 1720250 4

 רושי 117, 155 -- רשי 0 24 232 200 -- דסי 80. אשמב 27

 120 -- א ;,

 23. 00. , והיכרבו 3, 17, ,,72

 176, 220, 22 ; 10006 1. הנקלאו -- אשמבו 80. | םבירעוש זז,

 240 106 82. | ןוראל םבירעש , 4.

 24. והינבשו --ש , 89 --והינכשו ,,,4 279

 253:271,288 ; 070 157. | טפשוהיו 7 ו 155: 207, 59

 253: 264. 271, 28,400. | יאשמעו 224, הירכזו 101 --

 והידבזו קתתגס 17. = ארזעילאו 67 -- רזעילא 080. 23. 2.  םכירצחמ

 17,71,80, 118,104, 245, 659 'צ ריתי -- םבירניצהמ 207 -- םבירצ

 [עק.288: 82. | רורצצהב , 207 -- ו , 17, 80, 101 -- תרורצוצחב

 117,15%5,178,283 -- תתורצחב 7:. | ןורא --ו, 283. - דבועו

 1וק,ו90,188-- , םכודא 17, 40, 7ז, 80, 0 92: 94: 9

 101,117,118,130) 144,150,170, 172, 176, 23%, 240. ו

 260,204: קוותס 82. היחיו =- לאיחיו ז70. | םםירעוש %

 192,240 -- םכירעשה 101,170. ןוראל -- ו , 1.

 25. רוד 1, 4, 80, 82, 50,117, 250. ירשו -- ירשו תובאה ירש

 147. | םכיבלוהה וזק,1%0,104. | תרלעהל 80. | ןרא 1.

 תירב ,\ 80, 89,253 -- ר , 117,176. = ןמ , 82-- 144-

 תיב ; 300. | דבוע 1,117,150 | םםודא 8 89: 942

 101, 117,1ו8,ז44,170,172, 194,226, 235,240. 248 : קזנמס 2,

 26. רוזעב ז7,101,117,118,164,166,168,172,178.  םכיהלא

 117. = םביולה -- םכיולה םביהלאה 117. = ןורא -- ןורא תא 7

 -- ו . 284. | הוהי -- םכוהלאה 17%. | םםילא 4,117,

 99, וס, 117,118, 130, 144, 170, 210, 228, 24%, 0 269 00

 -- כלא 5.
 27. דודו 4,17, 71, 80, 8. 94,117,

 לברוכמ 17. ל1, 89 -- ר קמתס ד 24% -- ב קזומוס כ ןראה

 71. | םביררשמהו , 1, 80 -- םביררושמהו 6 240. 4

 תביררשמה - - היננכו \ לז,179. | והיננכו 17,101, 144,179 ; קזזתוס

 3: 145 7-- אהטננכו 31, 99 -- היננבו 118, סת 89 -- והינבו 9

 -- קזגתגס היזנבו אשמה , 118 -- קתחס רשמה 7.

 םכיררושמה 240 -- םכיררשמהו 253, 260, 264, 271, 283 --ה קז!תוס

 רו 4 לעו הדב ל ל דוד קו, 80, 5,117,129,

 דופא , 207 -- ) \ 80, 224, 4.

 28. לארשי , זקס. | םבילעמה 7.
 ו:7, 24% -- לקבו 284.  רפש 4. תורצצהב 17, 82.15% --

 תרצצחבו 96, 224 -- תורצוצחבו םםיעימשמ 2, 30, 71,

 82, 80, ף9, 1, ,,, + 170%

 173, 176, 1ס4, 198,201, 207, 224,227 250 24 21

 259 260 ; קזותוס 3 -- םכעימשמ ךו -- יעמשמ 147. | | םבילבנבו

 תא זז. | לוקבו -ב ,

 וז. דוד 17.71, 50 ,- קדצל 80.  רתיבאלמ 4.

 םכינהכ 2%3- | םכיולהו 201, 271 4, 300 -- שכיללו 104. | לאירואלו
 1,271 ב,גס00. הישע --' , 14% -- הישע 117 --י'ש [טק.ז85 5.

 לאיו קז,80. | היעמשו 210,270. < לאילאו ,150. | בדנמעו
 2 הכאה דק7- ששאר 1509. "שדקתה זסז. תא זנב

 לא ,157 -- רשא םבוקמה לא 80, 147,176, 23% -- םבוקמ לא 0

 -- תוגש. 400. רשא "90. | יתונכה 2523, 259 --ו ,1

,226,240 ,224 ,207 ,104 ,172 ,144,166,168 ,102,118 

 12- הנשארבמל 2:71: 80, 82, 03: 94, 101, 117,129. 144,

9 ,242,260 ,228,235 ,227 ,210,224,220 ,201 :172,176 ,168 

 283, 659 -- הנשארפמל תומס 8ף. - אל 17-- ול 4%
 והונשרד 80, 80, 93, 117, 155: 170, 172, 180, 188, 102, 224, %

 235: 245, 252: 253: 259: 355 3 קנס 82.  םפשמב 1-
 14. ושדקתיו -- ת ; 170. תלעהל 80,283.  ןורא תא ןורא <.

 הוהי -- הוהי םכיהלאה 17 -- הוהי א 1.
 1%. םכוולה -- םכוולה לארשי 117. | םכיהלאה -- הוהי 7.

 השמ -- השמ תא הוהי 249. | רבדב ז, 80, 157 3: 10565 130 ---

 הוה הבהכ לז. | הוהי רבדכ ,ז:8. | םכפיתבב 250 -- הת
 קז.  תוטומב 17: 90:00 זז7נ 164,172: 239: 240 252, 253, 283."

 16. דוד 2.17.71, 80, 82, 80, 117 150, 231,209. םכהיחא

 -- חא 2: םכיררושמה 92, 117, 150, 172, 253: 250 ---

 םכירורשמה 166. | ילככ 80. םבילבנ -- םבילבב 24%. | תורונכו
 80,118, 164,166,168,170, 253, 260,264 ; קצומס 119--- תורוניכו

 245 -- תרונבו 71, 80, + ף0 -- !06 תורונבכו 117 -- תרנכנו

 קי | =כיתלצבו 20 תיעמשמ 4 71, 271 +" םפירהל ל
 לוקב --ב , 180. | ההמשל --ל , 1,147 -- החמשלו 117--החמשב

 175,188 : קוננגמס 249 -- םכיהלאל זס.

 זק. ודמע"ו 4,7ז,ו%0,166.ז70.  ןמיה --\ )88. ןכ 1" 0-

 ןמו , 80. | ףסא -- ףסא ןב 0. ןב 2% [0ק.140 15% --

 היכרב 80. | ןתיא ₪00.18. 04-- 7. והישק 4.

 18. והירכז -- והידבז 172 -- !הירכ) ,0- כ ו

 לאיועיו -- ו , 82, 117, 118 --- לאיזעיו םלפילא 250 -- לאירועי 30 --
 לאיזעי 240 -- לאיועיו 2 --- לאועיו לז -- לאיזעו 224 -- לאחיו

 תומרימשו --* \ 2: 4; 30 67, 71, 102, 2%9 -- ת ,, זסז --- תומירמשו

 ו19 -- רי טק.146 141 -- תומאר ימשו 240 -- תור ימשו 0.
 לאיחיו -- לאחיו 210, קזנמס 1. | ינעו -- ינועו 170 -- ינאעו 1 -
 ינעוא 2.  בםאילא -- י' , 207 -- באילאהו 4

 והיינבו 1. והישעמו , 4. והיתיתמו 1, 93; 227 -- והתיתמו

 זף0.  והלפלאו 21 -- והפילאו 80 -- והילפילאו 170. | והנקמו
 14%. רדבועו 40, 80, 023, 117, 166,170, 188 -- דובעו 4

 םכודא 20, 71, 80, 82, 89, 92: 03: 94, )9, 117, 1 6

 170,172,188, 102, 104, 229, 215, 245, 249, 250, 270 -- םכדא

 לאלאו 176.  לאיעיו -- לאיחיו 14%, 245 -- ל'ח 168 -- א ;,
 םכבירעשה 1, 2, 3: 4, 17, 10, 71, 80, 82, 80, )2, 03, )4, 101, 2

,164 ,108 7 145,159 ,140,130,148,144 ,128 ,119 

 169, 170, 172,176, 178, ז80) 102,194, 207, 210, 227, 211, 203

 242, 245, 2%2, 243, 260, 270, 271, 284 -- םבכירטשה

 19. םכיררושמהו :17,ז88:,50,168. ןמה 80,176. ףסאו מ

 160 10%8.וקס קפז." .ןתיא 166. | םכתלצמב לג. תשוחנ 5.

 20. ןהירכזו 17, זסנ, 170, 104, 226, 236, 200, 288, 601, 2

 םגת6 172 -- והידבזו הירכזו 145. = לאזעיו < ז7ס. | תמרימשו 17,
 7ז-= ומר משה 80, 4. באילאו -- ?אילאו 108, 224; םטמס

 201 -- לאלא 188. | וחישעמו -- ש , 93. | וחינב לג. | םבילבנבו
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 השע רשא ויתאלפנ ורכז 12
 : והיפ יטפשמו ויתפמ

 ודבע לארשי ערז 1
 ! ויריחב בקעי ינב

 וניהלא קדוהי אוה 14
 : ויטפשמ ץראה לכב

 ותירב סכלועל ורכז 15
 ! רוד ףלאל הוצ רבד

 םשכהרבא תא תרכ רשא 16
 ! קחציל ותעובשו |
 קחל בקעיל הדימעיו 7

 : כלוע תירב לארשיל

 ןענכ ץרא ןתא ךל רמאל 8
 ! ככתלהנ לבח

 רפסמ יתמ זשככתויהב 9

 : הב וכירגו טעמב
 יוג לא יוגמ וכלהתיו 20

 ! רחא שע לא הכלמממו
 שכקשעל שיאל חינה אל 21

 : שכיכלמ שכהילע חכויו
 יתישמב ועגת לא 2

 ! וערת לא יאיבנבו

 ץראה לכ ;דוהיל וריש 23
 : ותעושי שו לא כוימ ורשב

 ודובכ תא זכיוגב ורפס 24
 ! ויתאלפנ שכימעה לכב

 דאמ ללהמו קדוהי לודג יכ 25
 ! כיהלא לכ לע אוה ארונו

 668 6-5. ו ם 0 5 0 א.

 תורצצחבו רפוש לוקבו העורתב הוהי תירב ןורא
 20 ןורא יהיו : תורנכו סכילבנב שכיעמשמ זכיתלצמבו
 'כואש תב לכימו דיוד ריע דע אב קדוהי תירב
 דקרמ דיוד ךלמה תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ
 : קרבלב ול זבתו קחשמו

6 

 1 להאה ךוחב ותא וגיציו שפיהלאה ןורא תא ואיביו
 ינפל שכימלשו תולע ובירקיו דיוד ול קדטנ רשא
 2 זכימלשהו הלעה תולעהמ דיוד לכיו : םיהלאה
 4 שיא לכל קלחיו : הוהי שכשב שכעה תא ךרביו
 רפשאו שחל רככ שיאל השא דעו שיאמ לארשי
 4 זכיולה ןמ קרוהי ןורא ינפל ןתיו = ! קרשישאו
 יהלא קדוהיל ללהלו תודוהלו ריכזהלו שיתרשמ
 % ראיעי קרירכז והנשמו שארה ףסא | : לרארשי
 דבעו והינבו באילאו היתתמו לאיחיו תומרימשו
 זכיתלצמב ףסאו תורנכבו םילבנ ילכב לאיעיו םדא
 6 דימת תורצצחב םכינהכה לאיזחיו והינבו : עימשמ

 7 ןתנ זא אוהה זכויב :םכיהלאה תירב ןורא ינפל
 : ויחאו ףסא דיב קדוהיל זרודהל שארב דיוד

 8 משב וארק קדוהיל ודוה

 : ויתלילע זטימעב ועידוה
 9 ול ורמז ול וריש
 : ויתאלפנ לכב וחיש
 ₪ ושדק סכשב וללהתה

 : ;רוהי ישקבמ בל זחמשי
 זַ וזעו קדוה' ושרד
 : דימת וינפ ושקב

 שב תרז ₪5 וא ₪ לי 10

 7. ןתנ זא ןתנ 4. דוד 7ז, 60.17, 224: = תודוהל 5, 7
.172 ,164 "144,150 ,117,118 ,92,101 ,89 ,71.82 

 173, 178, 188, 104, 210 2 220, 23%, 4 245, 249 -- תדוהל

 80,178. - היהיל ,226. - ףסא -- ף טק. 1.
 8. (20ק4ז81סם6ת2 ס0ותג. 8--22 0106, 48 2/4. 108 ; 1

 םביזמעב ועידוה , 0. ויתולילע 2, 17,71, 82, 89,

40 0 5 .226 ,170 ,166 ,158,164 ,144,155 

 283 ; קנס 3,109 141 -- ויתלילע ללע 9.
 9. ול 2.150 -- ומש 80. | ויתואלפנ
 164, 176, 210, 245, 252; 253, 259 ג +0116

 10. ושדק -ו,99.  וישקבמ 4.
 נז. ושרדא 41 --ד !ק.ת85 1. | וזועו 240 --וזעב 10, ?0ת66 4.

 12. ויתואלפנ 2, 82, 144,155, 164,166, 168,210,24%.  ויתפומ
 80, ף9, 150, 166, 172, 188, 224, 226, 211, 240, 271 4 -- זרפומ

 ויתפמ 245.  יטפשמ זֶד,זָגְסְ 147,170: 245. 251,204 קזנתס 1.
 11. לארשי -- םבהרבא 4 ורוחב לש

 14. וניחלא ,
 15. םכלעל 4. רוד - ד קס ב 4.

 16. ותעבשו 4,118,144,168,227.  קחציל -- קחשיל 2

 172, 2ף1, 271 4 3: תטתס זקס,

 17. הידימעיו 17,771, 259 -- הידימיוו 245. | קוחל לד.
 71,101,147: תטתס 1. שבלוע -- ו ;, 3. :

 18. ץרא תא 17,30,71,92,101, ז17,144,150,166,176,

 22% : קזנתגס 82, 128, 19. םפםכתויהב -- ככ , 2.

 20. יוגמ -- שארמ 104.  הכלממו 7 ז 58, 178,228 תש.

 252: קחתס 201 -- (טק.1ג5

 21. שיא 117,118,147,170 1.

 22. יחשמב 198,227. יאבנבו 227, 252 -- יאיבניבו 71, קזווזוס

 80 -- יאיבנלו 176. | ועירת 1.
 23. (0תוקגזג!סתמ6מו 60םועו, 22-33 0106, 460 64.

 שכוי לא -- םכויל 6.
 24. ודבכ :,3,82,172,180,252.  בימעה ,0ז, ויתאלפנ --

 ויתאלפנ לכב 80 --ויתואלפנ +,

 2%. ללוהמו 7ז, 80, 100, 117, 166, 194, 9.
 27. ווע 1:67, 80, 117, 118, 150,155, 166, 188, 227, 2 24

 27ו 4: וסחפ 128. | הודחו 06 .הוזחו 102. | ומוקמב %

 לארשילו

 םכקשועל 1,71. | .דכיו

 1 ףס -- םבילבנ 7. זרורונכו לז, 80, 101,117, 150 6

 172, 245, 253 -- תורונכבו 30, 147, 176, 224, 28 ; 10106 82 --
 תורנכבו 145, 180, 227 ; 101516

 29. רע \17, 128, 147, 150,166,168, 180,188, 201, 207, 4

 -- 28 4. דוד 1%--'.17,71,89,117,150. | לכימו -- הכימו
 240,245. לאש 170. | דיוד 2" 17,117, 180 --י.7 00

 4 דקרמ -- רברכמ 7. זביתו 2

 1. ואביו 166,210. | ןורא קצומס ןודא

 =כיהלאהו 3.  וגציו 173, 225 -- ונישי 147. | ותוא 2
 24%.  ךותב -- םכיהלאה ךותב 1%7. | להואה 28. = דיוד ,17 -
 יז, 8 7 176 224, 240, 260, 264. | וברקיו 207. | תולע

 -- ו ;155 -- תולוע 3:17, 89, 117, 157, 170 -- תלוע לז, 9.
 2. דוד --' 71:90, 89,117, 224; םטתס 128. תולועהמ 8

 - הלועה 71, 80, 82, ף3, 101,102, 4

 166, 168,170, 178,192, 240, 253, 254, 260, 264 -- הלעה זרא

 147 - תולעה 155 - תלעה קזגמס 24%. | םבימלשה תאו 17.

 ךרביו -- ךרביו םכיהלאה ינפל 20ֶל.  םכשב -- םבעב זו 7.
 4. קלחיו 55 4. = שיא , 172. | לארשי -207  | שיאמא 1.

 דעו -ו 170.  ףשא -- השא המהב 80. | םכחל רככ -- לארשי
 1. םכחל -- דחא םכחל 6.

 4. ינפל -- םבהינפל 80. | ןורא \ 82,800. | ןמ ל; 4
 : ריבזהל 82, 166 -- ריכזהלמ 4. תודהלו 57 240

 253, 260, 264, 271 -- תדוהלו 4

 ף. ףסא טק. דג 5- והנשמ 155 -- והינשמו 71.17 ---

 והפשמו !סת 119.  והירכז 17.93, 235 --והירכזוו 80. תומארימשו

 2%9 -- תומר ימשו 80,170,240. | והיתתמו 80,ז4%:,18, 0.

 רבועו 80,1ז7,150,170,188 ---דב (טק.185 71.  םכודא 7,

 71, 2 8ְ,1ס1,118,150,170, 172, 188, 104,210 6 23%כ
 240, 245%, 249, 281- לאעיו 80 -- לאיעו גלו. לבב -'%

 תרנכבו 80 -- תרונכבו 164 -- תורונכבו 30, 71, 89, 6

 168,170,172, 224, 215,2%3,281 -- ב , 144, 188 -- תרנכו 1.

 םכיתילצמב 71 עימשמל זסז .
 6. וחינב 29ָג- | לאזחיו 23% -- 1 80,147. | תרצצהחהב 42
 283 -- תורצוצחב 118. | תירב , 118,166, 188, 224 ָ-- 7,

 201 --ר 80. | םכיהלאה -- םכ 101 -- םכוהלאה הוהי 5-

 םכיהלאה 1" קזותוס
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 זכלעה דעו זכלועה ןמ לארשי יהלא קדוה' ךורב 6
 : קדוהיל ללהו ןמא שכעה לכ ורמאיו

 ויחאלו ףסאל זדוהי תירב ןורא ינפל שנש בזעיו 7
 דבעו :ומויב םכוי רבדל דימת ןוראה ינפל תרשל 8

 ןב שדא דבעו קדנומשו שפישש םשהיחאו שדא
 ויחאו ןהכה קודצ תאו :! םירעשל הסחו ןותידי 9

 : ןועבגב רשא המבב ;דוה! ןכשמ ינפל שינהכה

 דימת קרלעה חבזמ לע קדוהיל זרולע תולעהל ןס
 רשא ?דוהי זררותב בותכה 'לכלו ברעלו רקבל

 ראשו ןותודיו ןמיה שהמעו + לארשי לע קרוצ 1

 יכ קדוהיל תודוהל תומשב ובקנ רשא םכירורבה
 תורצצח ןותודיו ןמיה שהמעו |: ודפח םכלועל 2

 ינבו םיהלאה ריש ילכו שכיעימשמל שיתלצמו
 בסיו ותיבל שיא פכעה לכ וכליו : רעשל ןותודי 3

 ! ותיב תא ךרבל דיוד

 6 4% תי ל

 ןתנ לא דיוד רמאיו ותיבב דיוד בשי רשאכ יהיו 1

 תירב ןוראו םיזראה תיבב בשוי יכנא הנה איבנה

 ! זרועירי תחת קדוהי 2 לכ דיוד לא ןתנ רמאיו

 הלילב יהיו : ךמע כיהלאה יכ השע ךבבלב רשא 3

 ףךל :רמאל ןתנ ללא שיהלא רבד יהיו תנוהה 4

 התא אל קדוהי רמא הכ ידבע דיוד לא תרמאו

 ןמ תיבב יתבשי אל יכ ! תבשל תיבה יל הנבת 5
 הזה ופויה דע ללארשי זרא יתילעה רשא םויה

 .1 .6 .ס ₪ 2 0 א.

 56 וכילילא שימעה יהלא לכ יכ

 : השע שימש ?;דוהיו
 27 | וינפל. רדהו .דוה
 ! ומקמב הודחו זע
 +8 זכימע תוחפשמ קדוהיל ובה

 % ועו ידופכ קרוהיל ובה
 20 ומש דובכ קדוהיל ובה
 וינפל ואבו החנמ ואש

 ! שדק תרדהב ?דוהיל ווחתשה
 23 ץראה לכ וינפלמ ןליח
 ; טומת לב לבת ןוכת ףא

 41 ץראה לגתו שימשה וחמשי
 : ךלמ ;דוהי כיוגב ורמאיו

 12 ואולמו םכיה םכערי
 ! וב רשא לכו הדשה ץלעי

 31 רעיה יצע וננרי זא

 אב יכ קדוהי ינפלמ
 : ץראה תא טופשל

 4 בוט יכ קדוהיל ודוה
 : ודפח םכלועל יכ
 35 ונעשי יהלא ונעישוה ורמאו
 םשכיוגה ןמ ונליצהו ונצבקו
 ךשדק ששל תודוהל
 : ךתלהתב חבתשהל

 צ ג 5 12 פס 10 א 4

 176, 178, 210,224, 226, 240, 2%2, 2%3, 250, 260, 264. | דבעו 2"

 -- דבועו 80, 117, 150,166, 170, 188, 2. דא 2"--.םכודא

 20, 71, 80, 82: 80, 94,ז01,117,%) 144, 166, 700 172,

 188, 240, 245, 240-- םכדאו 157. | ןב צו66שז ןמ 4 ןתודש

 180, 188 -- ןותודי 17, 71, 80, 80, )3, 102, 117, 4 224, 59

 288, 659'ק3ַ) קננמגס 201, הסוחו 8, 102, 7; 10. 1

 192, 194, 263 -- אסוחו 0.

 39. תראו--) .7ז.  קודצ -ו 210. "הוה ,

 80 -- ב 2" קזותס כ 245 -- אאא המבב -

 214. -רלעהל 4 תלע 17% 909 170 -- תולוע 93 8

 164, 210: קזנתס 128 -- רלוע ק:,80: קגנמס 82. | הלועה ל
 82,101,117,118,110, 164,188, 104,246, 6 264; קננתוס

 128.  ברעלו ,17. | לכל 80. | הוהי-- הוהי השמ 4.
 41. ןתוריו 139, 170, 253; 260 -- ןותדיו 80. | ראשו -- ר קזותס

 ל 245. | תומשב ובקנ , 170. = תודהל
224 0 ,242 ,210 ,175,192 ,164 ,158 ,102,130,150,157 ,100 

 254, 271 -- תדוהל 7 4.
 42. ןמיה , 150. | ןתודיו 170, 180, 23, 260, 4

 80, 28 -- תורצצחו 192 -- תורצצחה 71.

 ריש , 71. ןתודי 253 -- ]ותהי 1.

 43- וכליו קנווס ןכלכיו 117. | םכעה לכ , :- | םכעה לוג 20
 ותובל לגמ  ,בוסי] 19. דוד 71, 50, 80,117,130,172, 4

 235: 253 -- ריוד שת. זץקספז4ק. ( 7. 110081 ) עזס דיו. | תרא
 10ק.185 194 -- םכעה תא 7.

 המבב +

 ,תרצצח 7

 םביעמשמל

 1. ריוד 1%--י. 71, 50 89,999, 117, 23% -- ךלמה 25ֶס. | דיוד ג*
 --'.71:80, 89,117,1589 253.  בששי 6
 207, 224, 211, 240, 245, 249 251, 260, 264, 1. םכיזראה , לז

 - ה,1,147. | ןוראו -- ןוראה 71. | תועיריה 8%

 201 ; םטתס

 2. ןתנ , 80. | ריוד [טק.ז35 128 --ר, +5
 20. השע ,144. - יכ,80. | םביהלא 7.

 3- םםיהלא -- םביהלא הוהי 150 -- םביהלאה 117 ; קזנוהס 141 -
 הוהי 17 -- לא טק. 82. | ןתנ -- איבנה ןתנ 0

 -- תוגז8. 400. איבנה

 4. זררמאו -- ת ,

 224. יתבשל 0.

 5. םכויה ןמ -- םכוימ 24%. | ןמ -- ןמל 4.
 194, 198, 207, 2%9 -- 'תאצוה 7.

 260, 264, 271, 288, 400 -- ל 2.

 17. - להאמ -- ה תזותס ל ו

 דוד 7ז, 80, 89,117. | תיבה -- 7

 יתלעה 76
 לארשי -- לארשי ינב

 היהאו -- היחאו 89פ -- יהאו

 להא לא -- להאל 47,

 סב, 101,155, 166) 170 172, 188,102, 104, 210, 224, 276, 74
 240, 253: 259, 260, 264, 270 3 קזותוס 128, 141 --ומוקמכ

 זַוְד ; קנס 245 -- !מקממכ 7.
 28. ובה 1%--ובד 2%. | תוחפשמ 6145 2 --) 80. | זועו 79

 71, 99,101,117,150,166,170, 240, 252, 260,264! קצנתס
 139 --ז קמנמוס |

 29. ואב 1, 80 -- ואובו 168. | ווחתשהו 1, 71, 80 70
13 ,5 ,228 ,227 ,226 ,226 ,210 ,207 ,201 ,108 ,194 ,188 

 ךקזותתס 2 ; ?0116 82, 4 שדוק 71, 94-

 30. וינפלמ -- ל ; 30. = ןוכית 1, 117, 207, 227, 264 -- ןכית 6.
 לב 1

 41. ורמאי 228 -- רמאו 4 כ
 32. םכערי -- םכערי הוהי ז01,207. | ואלמו 1, 3, 17, 30 7

 ץנ,80, 82,92,101,118,141,155, 157, 164, 166,170

 102, 104, 210, 220, 227, 211, 245, 252, 253,259, 1. ץולעי
 99, 150, 170 -- ןולעי 207 -- עי

 23. יצע -- יצע לכ 1,249. | רעיה -- ה .1. | הוהי 55

 שפשל 1, 3, 17, 71: 80, 89: 92: 94, 117. 139.
,235 ,231 ,226,226 ,224 ,104 ,192 ,188 ,178,180 ,172 ,166 

- ,271 ,204 ,260 :259 ,2% :262 

 24. בומ יכ ,7-

 25. 00. 198. | ונעישה 80, 283 -- ונ'עישוה לז. | וניעשי 1

 17,71, 80, 93,117:155, 168, 207, 245, 259. - ונצבק 6

 וניצבק 80, 170 -- ונ'צבקו 1, 17, 18, 224, 245, 259. | ונליצהו ,
 172 --'.194,260. | תרדהל 227, 283 -- תודהחל 7
22069 0 ,102,194 ,180 1775 ,150,157 ,110,130 ,100 ,94 ,93 :92 

 235: 240, 2650 2 200, 1 --תדוהל 1 144, 4

 ךשרוק סת6 71.  חבתשהלו 17,118, 147,166, 170, 245 - קוס
 זהחתשהלו 4. | ךתליהתב 1,227, 245 -- ךיתליהתב 71.

 46. יהלא -- יהלא םכיהלא 118,166. | םכלעה -- םכלועה 2
79 .117,118,139 ,101 ,93.99 ,80 ,82 ,80 :2:17:71 

,207 ,104 ,188,192 ,178,180 ,176 ,170,172 ,166 ,158,164 

 245: 252, 253, 254, 2593 קחותס 0,128,141.  ןמא -- ןמאו ןמא
 80. | הוהיל ללהו -- היוללה 1. ,

 27. וינפל ףַ-- | תירב , 117 - ר 4.
 ד קל הבהל =-יתבד ךבדל 6

 28. דבעו 1%-- ו , 17 -- דבועו 50, 117, 150, 188, 207, 4
 שכדא 1%-- םכודא 3, 30, 71, 80, 82, 89, ,,,6%6

 170,172,176,180,188,192, 194, 207, 224, 240, 246 ; קענווס 23

 406 4 םכהיחאו תטפ6 ויחאו 71. םבישש --* , 7.

 ןוראה -- ה ,\ 80 -

 הנמשו 1, 4, 17: 71, 80, 82, 89, 3, 101, 118,139, 52

8 



111 

 דע ינתאיבה יכ יתיב ימו םכיהלא ?;דוהי ינא ימ
 לע רבדתו זכיהלא ךיניעב תראז ןטקתו : שלה 7

 הלעמה סכדאה רותכ ינתיארו קוחרמל ךדבע תיב
 דובכל ךילא דיוד דוע ףיפע המ ! שכיהלא קדוהי 8
 רובעב קדוהי + תעדי ךדבע תא התאו ךדבע תא גט

 עידהל תאזה הלודגה לכ תא תישע ךבלכו ךדבע
 עכיהלא ןיאו ךומכ ןיא הוהי = ! תולדגה לכ תא 20
 ךמעכ ימו =: ונינזאב ונעמש רשא ללככ ךתלוז 1

 תודפל שכיהלאה ךלה רשא ץראב דחא יוג לארשי

 שרגל תרוארונו ערולדג שש ךל כושל זכע ול
 ןתתו : םיוג םכירצממ זרידפ רשא ךמע ינפמ 2

 הוה! התאו סשכלוע דע כעל ךל לארשי ךמע תא

 רשא רבדה קדוהי התעו : שיהלאל שהל תייה 3
 השעו זכלוע רע ןמאי ותיב לעו ךדבע לע תרבד

 רמאל שלוע דע ךמש לדְגיו ןמאיו : תרבד רשאכ 4

 תיבו לארשיל טכיהלא לארשי יהלא תואבצ הוהי
 תילג יהלא קדתא יכ |: ךינפל ןוכנ ךדבע דיוד 5

 ךדבע אצמ ןכ לע תיב ול תונבל ךדבע ןזא תא
 תצוה הדתא רוה קדתעו |! ךינפל לרלפתהל 6
 התעו : תאזה הבוטה ךדבע לע רבדתו שכיהלאה 7

 ךינפל שכלועל תויהל ךדבע תיב תא ךרבל תלאוה
 : שכלועל ךרבמו .תכרב הדוח התא ב

 ₪ 6 10 א 1

 14. ויתדמעהו 147 -- והיתדימעהו 71 -- ותדומעהו 4 --- קזותס
 והיתדבעהו 251.  יתבב ףףֶּפ. | יתכלמבו 71 -- ותובלמבו 9.
 םבלועה -- ה \ 1,117. 157, 245. | םכלוע -- םבלועה 4%

 180, 194, 253, 260, 264 ; קנוגס 4

 15. 00. . 245. | הלאה -- םכיהלאה 117. | לככו -- לכבו
 993 ט1נסשע 259. - ןוזחה 92. לא -- תא 172. דוד

.6 ,215 ,224 :117 .99 ,89 

 16. דוד 71, 89:99: 5 בשיו \, - יכ . 99-

 ינתאבה 71, 101, 157 --נ , 172 -- ינתואיבה 118, 10, 240 ----

 קזוחס ונתא יכה 80. | םכולה 117,118, 166, 170,188, 240 5
 249: 259: 260, 264: קז1תוס 12; (ס0216 110-- כבולה 10106 1.

 17. ןוטקתו ל:. | תאז -- תאז דוע 80, [ס0:6 128. | ךניעב 1.

 לע -- לא 4. קוחרמל , 201 -- ! ; 17: 30, 80; 93, 150 %
 180, 245, 253, 260, 264. | ינתארו 99, 245- | רותכ -- רותב 7

 --ו 92. 170,172 -- ךותכ 158 -- ךותב 1%7, 166, 224, 227 --

 דותכ !סז6 7. הוהי -- ינדא 180, 7-

 18. המו 144, 250 -- חמא 4 ףיסוי -- 1 \ 3.180 1

 רוע -- ו \ 245.5 דוד קו,99, 117, 150, 224. 235, 250. ךילא
 188. - דובכל קזנתוס תובכל 24% -- דובבל 2%9. | ךדבע 1"----

 ךדבע תאו ךדבע 6. תרא 6 א תעדי 6.

 19. ךדבע ,82. | ךבלבו 80, 99, 1%7, 166,194, 253: קזזמס
 2453 [סוס 150. יתישע 2%3. תא ג"=- תאא ףפ. הלדגה ז7,
 92, 118,144,170,172,178, 180, 104, 224, 246,602. | תאוה--

 תא תאוה 201. | עידוהל 1, 2, 4, 71, 80, 82, 89, 0%
0 ,104 ,102 ,188 ,180 ,173,176,178 ,170,172 ,166 ,150,158 

,259 ,254 :2%1 ,2%2 ,2456 ,240 ,211 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 
 264, 270, 283, 288, 280, 601, 602, 650, 664 ; :קז1תוס 3, 67, 2

 141 : [סע6 110, 119 -- ןעידוהל 507. לכ 5% זק = תלודמה ג

 283 --) . 92, 198 -- תולודגה 157, 166, 180, 207, 210 7,
 245,259: קומס 3,139 -- תאזה תולדגה 71 -- הלודגה קזננוס 0.

 20. ןיא 8 118 --ימ 1%7. | ךיתלוז 168,2%9. לכב 90,128, |
 129; 158: 104, 210, 2ף1, 2712, וננזאב 207 -- וניהלא |

 ונינזאב 4
 21. ימו ,דְל- | לארשיכ 8, 118, 270 -- לארשיא 128. = ךלה
 םכיהלאה -- םכיהלא ול וכלה 660 2. | שכיהלא 172. | זרודפלא
 14 בע , 207 -- םבעל 4:71; 80, 147, 201,228: חטמס 4

 םבש , 158 -- םפויהכ םכש 80. | תולודג 17, 82, 170, 180, 7,
 24%: 240, 259, 281 -- תלודג 4 תוארנו 4. 5 2 25

 100,ז10,130, 150, 1%(, 157, 166,168, 175,176. 2%4 -- תארונו

 89-- ַת , 101. | רשא 2"-- ר ,14. םבירצממ , 4

 22. ךל ,, 80 -- ךלו לז. | הוהי , 251. " תייח 06 תויה
 23. רבדה , 207. - לע קתותמוס לא 240. -ותיב לעו , 4.

 םכלוע -- ו ;,
 24. ןמאיו -- ןמאיו רמאל 9.

 יהלא -- םביהלא 1.
 םכלוע --ו \ 283. | רמאל ,6.
 לארשיל \ 117,166. לוד 7זנ 90: ץ17, 27

 60 ג 5. 1. 0 א אי

 6 רשא לכב ! ןכשממו 'להא ללא להאמ קריהאו
 דחא תרא יתרבד רבדה ירארשי לכב יתכלהתה
 רמאל ימע תא תוערל יתי וצרשא לארשי יטפש
 7 רמאת הכ התעו ! זכיזרא תיב יל שכתינב אל המל
 ךיתחקל ינא תואבצ הוהי רמא הכ דיודל ידבעל
 ימע כע דיגנ זרויהל ןאצה ירחא ןמ קדונה ןמ

 8 תירכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו : לארשי
 שכשכ שש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא לכ זרא
 9 ימעל זכוקמ יתמשו |: ץראב רשאי םכילודגה
 אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו והיתעטנו לארשי
 זס םימימלו : הנושארב רשאכ ותלבל הלוע ינב ופיסוי
 תא יתענכהו לארשי ימע לע סכיטפש יתיוצ רשא
 זז היהו :.הוהי ךל .הנבי תיבו ךל דגאו .ךועווא ,לכ
 תא יתומיקהו ךיתבא שפע תכלל ךימ' ואלמ יכ
 זרא יתוניכהו ךינבמ קדיהי רשא ךירחא ךערז
 12 ואסכ זרא יתננכו תיב יל הנבי אוה | ! ותוכלמ
 13 יל קריהי אוהו באל ול קדיהא ינא :כלוע דע
 רשאמ יתוריפה רשאכ ומעמ ריסא אל ידסחו ןבל
 14 דע יתוכלמבו יתיבב והיתדמעהו |: ךינפל קדיה
 1% ככ !םלוע דע ןוכנ קריהי ואפכו שכלועה
 ןתנ רבד ןכ קרזה ןוזחה לככו קדלאה וכירבדה
 16 רמאיו הוהי ינפל בשיו דיוד ךלמה אביו : דיוד לא
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 240. = ןבשממו -- ןבשמו 240 -- ןכשמ 50 -- ןכשמ לא ןכשממו 6.
 6. לכב -- לככב 118,180. | לארשי 1"-- לארשי ינכ 4

 160,188. | יתיוצ 16 התיוצ 71 -- יתיוצ תוצ 4 טאל = ףברה -- רשא רבדה 166,201. - תא 1" קמומס לא 4. | יטפוש
 לארשי 194- המל 7 עודמ 5 601. אל % 24 םכיזרא

 226 -- םביהלא קומס 176 -- רא טק. ג 1.
 6,ל. רואבצ - - (17) - - תוערל ,6.

 ל ידבעל -- ידבעל הוהי זסז. = ריודל --י.
 6 קו, 80, 59: 99. 1170 231, 284 -- ל ,95 -- רוד 14. | הונה --

 הונה אבנה 71. - ןמ 7-
 8. לכב ךמע , 17. תכלה -- ךדבע 80. | תירכאו קנומס תדכאו

 17. לכ תא ,93- תא 6 לכ 10 א
5 240 .235 ,194 .188 ,175 :172 170 158 :155 1172 99 ,3 
 תישעו 1. = םכש -- לודג םכש 2, 93,101, 158, 178 ; (סזו6 2.

 םבילדגה 17, 80, 144, 194: 2522 1-
 9. םבוקמ -- ו, - ימעל , 194. = והיתעטנו -- ה ;, 7.
 דוע -- 1 . 245- ופיסי 166; 173, 180, 207, 283 -- ! פסי 4.
 ותולבל 4, 30, 80. 1% 178,188,210 2
 260, 271; קוומס ? ' !סזו6 130 - ותולכל 155, 166 -- ותלכל 1
 17,157, 224: 245: 100,650 2 ; קעותס 158 ;'(0766 128 --לכל

 ג -- תולבל ג. | הנשארב 2,17, 7180
- ,252 :224 ,210 ,194 ,176 ,172 ,166 

 10. יתויצ < לז -- רווצ םביטפוש 7 6
 188.  לע<--תא סָּג- מע ,80.  לארשי--ל 150. תא קב.
 13 1- ךיביא 1, 17. 71, 80, 82, 92, 93, 101, 128, 155, 5%
240 ,2456 ,240 ,231 ,227 ,226 42 ,207 :194 ,178 ,170,172 ,166 
 252, 283 -- ךינפמ ךיביא 89 -- ךביוא 150. | דיגאו 71, 80, 2
42 210 ,207 ,180 ,172,179 ,168,170 4 .117,128 ,93 :92 
 226, 240, 245, 249, 253, 259 : ןותוס 3,141 -- דונאו 104 ---

 קוס רמאו 118.  הנבי--ב טק. עת. 12. הוהיל 4.
 11. ואלמי 147,180, 207, 224. | ךיתובא +2
 245:254. - יתומקהו 1,71, 89, 157: 207: 253 -- יתמיקהו 7%
2 5 82,94,101,150,170,172,180,192,194,210 ,80 

 252% קוותוס 128,141 -- יתמכקהו 7 176, 220, 4.
 ךינבמ היהי רשא ,166. = ךינבמ -- מ \ 80. | יתונכהו 1,17 ---
 יתניכהו 4, 80, 82, ,4 164, 170, 172 2

 224, 245: 2490, 254- ותכלממ 168, 180 ; תגתס 4.
 12. אוהו 4 יתננוכו 82, 92, 9, 101, 117, 139; 144,
 172 170,188, 192, 194, 207, 225, 227, 249: 253 ג 10116

 שכלוע דע -- םכלועל 180. | דע -- רע 9.
 14- ינא תטת6 ינאו 4 יל ; לצד --ול 101. - רופא 8
 -- רופא 1 -- ר טק." 4 יתורפה 240,253 -- ו, 73
 71. 80, 82, )4,117,118,ז410) 164, 166,170,172,180,192, 2

 210, 224, 211, 24%, רךשאמ -- רשאמ תמ 71 -- קווחוס

 רשעמ 7.
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 ףסכו בהז ילכ 'רכו רוערדה היה ועה זרומחלמ
 קדוהיל דיוד ךלמה שידקה שתא םשג + תשחנו ג

 שכודאמ שכיוגה לכמ אשנ רשא בהזהו ףסכה זכע
 ישבאו : קלמעמו טכיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו 2

 חדנומש חלמה איגב םשודא תא קדכה היורצ ןב
 םכודא לכ ויהיו םכיביצנ שודאב שכשיו :ףלא רשע 1

 רשא לכב דיוד תרא ?דוהי עשויו דיודל שידבע
 טפשמ השע יהיו לארשי לכ לע דיוד ךלמו !ךלה 4
 אבצה לע ;דיורצ ןב באוי'ו : ומע לכל ;דקדצו 15
 בוטיחא ןב קודצו + ריכזמ דוליחא ןב טפשוהיו 6
 והינבו :: רפס אשושו סכינהכ רתיבא ןב ךלמיבאו 7

 זכינשארה דיוד ינבו יתלפהו יתרכה לע עדיוהי ןב
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 תעשפמה 71,899 -- םכהיתותש 4
 5. דודל 17, 71, 80, 80, 117, 284. - םבישנאה 1"--י

 יכ ,17. | םםישנאה 2"-- םכ 101. | ךלמה -- דוד 170 -- םכהל
 ךלמה 6 יריבו 1 82, 92, )1, 101, 2

 1ו7,118, 128, 139, 144,150, 155, 158,164,166,172, 04

20 ,200 ,252,250 ,260 ,243,0210 2200 ,224 ,207 ,1898 

 2889, 700, 601, 602 -- וחירב 89 -- וחריכ 99. \ רשא , 02

 144,172,175, 178,192. 3 חמצי -- חמשי 147 --*' טק. 1.
 6. וארייו 41 ןומע , 168 --ן , זסז.- | ושבאתה < 4.
 בע סגתס דע 128. * לוד לז, 80,980,זזְל. '  רכיכ.259. .רובשל

 40, בה ל 2. םבירהנ -- םכירהנ הבוצ
 22- םכרא ןמו -- םכראו 1: הבצמו 92, 139, 141; 2

:2 ,271 ,260,204 ,259 ,253 ,245 

 7. םכינש , 180. | םכישלש 180. | בכר -- ב 101.  ךלמ --
 ךלמ ןב 40. = ומע --ומע ךלמ 150. | אבדמ 1,188, 4

 קכהירעב 172. - המחלמל ,
 8. ועמשיו קזגמס 188. | דוד 71, 80,117, 224,231. | תראו ,
 226. | אבצ ,101-- אבצה 226, תטמס 180. | םבירובגה , 147 --

 ו 4, 17. 30, 89, 141,155, 210, 227, 241 -- םבירביגה 4.

 9. וברעיו -- וברעו 4 ריעה -- רעשה 4

 10. ינפ , 20. | המחלמה ,150. | רחאו 283.  לכמ -- מ.

 , .לארשיב -- ב , 71. = ךרעיו , 180 - ךורעו לז. = תארקל , ₪.
 11. ישיבא 1,17,80, 117,147, 170, 245, 2% ; קזנמס 4

 תארקל -- ת ,%

 12. רמאיו --י קתותס ) 1ז8. | םכא , 194. ונממ 2

 םוומס 245. | םכרא 17,180. | תייהו -- התיהו 71, 17 -- תייה

 150. | יל,170. | העושתל -- ל , 245 -- העושיל 6

 252: קזומס 158 -- ה 118. | םבאו קמנמס תא 4

 11. קזחתנו לז,147 : תטתס ונימע 4, 17, 40, 80

 155,166, 168,170, 172, 180,194, 249, 2%9, 286 -- ינימע 192 --

 ונימע *בע 2ף0 -- 1 [0ק.4₪ 4

 14. המחלמל -- ה , 118. | וסניו ז,ז7, 40, 80, 80, 181
.4 ,224,227,253 ,188 .150,1%5,170 

 ז <. ופניו "ע"כ" "כ"כ

 ינפמ -- םכהינפמ .71. = ישיבא 1,177, 80, 147,170, 245, 259 --ישנא



 (2 ל. 1 3

 יהיו דיוד לא שעה דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו <
 ףלש שיא ףלא קדאמו טכיפלא ףלא ילארשי רכ
 ףלש שיא ףלא שכיעבשו תואמ עברא הדוהיו ברח

 בעתנ יכ שככותב| הקפי אל ןמינבו יולו :! ברח 6
 לע םכיהלאה יניעב עריו :! באוי תא ךלמה רבד
 'כא דיוד רמאיו +! לארשי קרא ךיו קדזה רבדה
 רבדה זרא יתישע רשא דאמ יתאטח ושיהלאה
 יתלכסנ יכ -ךדבע .ןווע תא אנ רבעה התעו הזה

 ! רמאל 'דיוד הזח דג לא קדוהי רבדו ! דאמ 0
 שולש הוהי רמא הכ רמאל דיוד לא תרבדו ךל 0

 ! ךל השעאו הנהמ תחא ךל רחב ךילע הטנ ינא

 לבק קדוהי רמא הכ ול רמאיו דיוד לא דג אביו ז1

 זכישדח השלש זכאו בער זכינש שולש שא :ךל 2

 זכאו תרגשמל ךיביוא ברחו ךירצ ינפמ קרפסנ

 הוהי ךאלמו ץראב רבדו הוהי ברח שימי תשלש

 בישא המ האר התעו לארשי לובג לכב תיחשמ
 דאמ יל רצ דג לא דיוד רמאיו ! רבד יחלש תא
 דיבו דאמ וימחר וכיבר יכ ;דוהי דיב אנ הלפא

 לפיו לארשיב רבד קדוהי ןתיו : לפא לא דא 4
 שכיהלאה חלשיו + שיא ףלא םכיעבש ללארשימ 5

0 41 

 7 7 1/0 0 םיא 0 א

 ! וכלשורי שכעה 'רכו דיוד בשיו ןומע ינב ירע

 4 טכיתשלפ שע רזגב המחלמ דמעתו ןכ ירחא יהיו
 קצפרה ידילימ יפס קרא יתשחה יכבס זרכה זא
 . < ךיו םכיתשלפ תרא קרמחלמ דוע יהתו | + וענכיו
 ץעו יתגה זרילג יחא ימחל תא רועי ןב ןנחלא
 6 תגב המחלמ דוע יהתו = : םשיגרא רונמכ ותינח

 עבראו םסכירשע ששו שש ויתעבצאו הדמ :שיא יהיו
 והכיו לארשי תא ףרחיו : אפרהל דלונ אוה םכגו
 :אפרהל ודלונ לא |! דיוד יחא אעמש ןב ןתנוהי
 ! וידבע דיבו דיוד דיב ולפיו תגב

0 1 

 62. אא

 1 תא תונמל דיוד תא תסיו לארשי לע ןטש דמעיו
 2 זכעה ירש לאו באוי לא דיוד רמאיו |! ללארשי
 ואיבהו ןד דעו עבש ראבמ לארשי תא ורפס וכל
 4 זדוהי ףסוי .באוי רמאיו : םכרפסמ תא העדאו ילא
 ךלמה ינדא אלה וכימעפ קראמ שכהכ ומע לרע
 המל ינדא תאז שקבי המל םכידבעל ינדאל לכ

 4 לע קזח ךלמה רבדו ! ילארשיל המשאל ;ריהי
 : םלשורי אביו לארשי לכב ךלהתיו באש אציו באוי

 ץ בת ₪- ם מ 0 10 א 4

 תמשאל 4. | לארשי לע 166 -- לאלשי 240 -- לארשיב 156. 4.

 4. לע -- לא 118. - לארשי - - - אש 215 160. | לכב -- לככ
 150.  לארשי קוס םכלשורי זס. אאביו 140. | םבילשורי 7.

 5. תא ;17. | רפסמ דקפמ < 253. | דוד 71, 80,117 --ךלמה

 7 יה = יהיו 04 ףלא 1% 5 ףלא 7.

 ףלש 1%-- ףלוש זק. ברח - - (6) - - הדוחיו , 180, 102.
 עברא -- עבראו 71 -- העברא 9. ףלש 2"-- ףולש 4.

 6. יולו -- רמא יולו 80. = ןמינב 71 -- ןימינבו 2,118. | אל ₪.

 תג 2. דקפ -- דקפ לע 194. .עבתנ < 24%. - רבד ךלמה ₪

 80. תא -- לא 175,180, 210 ; קז!םגס 82 ; 1076 4

 7. םכיהלאה -- םכ ,118. - רבד זק. הוה -- תאוה 227.
 < ₪ דוד 0 7. לא ,% הזה . 252. | אנ -- אנא

 2 ןוע 1, 17,71, 80, ), 117, 118, 170, 178, 240 9

 2%2, 251, 664 -- ['ע 4. כ

 9. הזוח ו 1 7, 210.

! 0 , -- 178,250 

 10. תרבדו -- תרבדו ד 17. דוד 17.71, 90,זז7,224. שלש

77%8,,,,,, ,991 .93 .89 31,712 ,30 ,17 

 178,188,104, 224, 226, 24%, 283, 664 -- השלש 71.
 10] ; (סע₪ 4

 הוה 0 זז

 יכנא 4
 הסונ 40.11, 130,144,168,172,102,

 226, 211,240, 242, 252, 664: תומס זֶדָּג -- לטונט 207 -- לטונ
 180, קוגמס 82 -- לטנ 1,סָּב -- קה טק. 80 141." ךילע -- ךילא

 22 הנהמ -- םכהמ 4 ךל גי
 וג. לא ג7- רוק

 12. שלש 140, 71, 80. 170, 172, 6

 180,194: 226, 24%, 250,283. | םבאו :"--ו,1%0. - השולש

 קצותס 1 םבישדח -- כ . 9 הפסנ , 252. | ינפמ --

 ריב 224 --'נ5ל ךיביא 1: 3, 17, 80, 80, 94,150 6

 172, 178,194, 245, 252, 259 -- ךביוא 240, 253. | בימי ,7.

 הוהי :*.102.  הוהי 2,178. לארשי--ל,10ז.  התעו--ו, 5.
 תא , 67,100,118,110,47 8 6 240.

 13. דוד ו, 99,117: 259 --, 240. יל רצ, +
 םכיבר , 158.  םכדא - - וימחר 685 2.  דאמ 2" 0,

 אל 30, 147, 24%, 240. - לופא 1, 80,150, 155, 192, 210, 240 --
 ליפא 117 -- הלפא %
 14. לארשיב טק. %-

 261. שכיעבש 6:8; 4

 ו. םכיהלאה -- םכיהלא 24% -- םכיהלאה א 194 -- הוהי 99
 םכילשוריל 194. = התיחשהל -- התחשל 73.  תיחשהבו 6
,8% ,250 ,2%1,2%3 ,24% ,224 ,172 ,160 ,155 ,150 ,117 ,99 
 602 ; קזותגס 128 -- תישחהבו 180 -- התיחשהבו 7. האר פגצ

 נס. | םכחניו , 17 -- הוהי שכחנו 180, 260. | הערה לע ,7.
 לע --לא 15%. - תיחשמה , 207. | ךידי זק, 10, 80, 8,101, זו,

 118, 144, 166,168,172,176,180, 263, 2%9' קזותס 4

 דמוע זזְל. | םכע -- לע 147. | ןרוג 7
 1 יסביה 94, 117, 157, 168, 27ז .
 נ6. דיוד 1%---י \ 71, 80 89, 9,

 הוהי תיחשמה 1.

 לופיו 240. | לארשימ -- לארשיב

 ןנרא , 180 -- ןונרא

 תא :",7ו." הה--
 - ץראה ןיבו םכימשה ןיב טז 14. הפלש

 173: | תרגמבו ז,זסז, 28 -- תורינמבו וזְק, 147 =- תריגמבו לז
 -- תודגמבו 376 -- מ , 20% -- תורוגמבו 206 -- תורזגמבו 621 --
 תו (גק.ז8% 428. | דיר ז"--'. 71,80, 80,117,144.  ירע -
 ירע ריעה 1%7 --ירעה 180. - ריוד 27--', 71; 80, 82, 80, 7.

 לבו -- לבלו 157. | םבלשוריב 7.
 4. ןכירהא ז,158.194,198,1%0,15%.  דומעתו המחלמה

 ףכ,150 -- המחלמב 259. | רזגב , 99 -- רדגב 147 -- רעב -
 יכבס 7.188 246 -- 'כביס 92. | יתשוחה 170, 28: 106 8
 --4 תרא 5185 1 יפיס 71, 166,178, 240, 263 -- ם

 100. 23. 4 ידילמ ץו,זסז -- 'דלימ 1, 17, 70, 71,

 וקס,14, 210, 224, 226, 211, 245, 240 -- דיל (טק. 4 4

 אפרה -- םביאפרה 1, 2, 3: 4, 17, 10, 31, 67, 71, 80, 82, 80, 52

,119 102,117,118 ,100 :99 93:94 

 ו55:157,158, 160,164, 166,168,170,172,173,175

252 ,21 ,227,228 ,226 210 ,207 ,198 ,194 ,102 1% 

2 ,601 ,545 ,1' 100 ,205 ,288 ,283 ,271 ,270 ,264 ,260 :250 
 662, 682 -- םביאפר 24% -- אפרה 101. | ועינכיו 1.

 ף- 00. 93. תא 1%-- םבע 176. | רועי ןב ןנחלא , 7.
 ריעי ז,2.71,92,117,118,164,172,176,102, 194, 207,224, 74

 228, 240,250: 270, 271 4, 659 'ק : קנומס 0, 80, 82,147
 172, 24% -- רע" 226. | ומחל 17, 06 קץ. | יחא -- חא ₪.
 צג. 140. יתגה ם5 2 -- 'ת'גה 7נ. ץעו-- ועו 117. | םכיגרוא

.1 ,262 ,21 ,245 ,224 ,170 ,168 150 ,117 ,92 ,89 :4 

 6. תגב 8616 167. | שיא -- רחא שיא 1.  הדמ -- תדמ 4.
 ויתועבצאז 2,117,168,170, 224,283.  ששו--ו 188.  םבירשע

 [םק.24. 11. - עבראו -- רפסמ עבראו 1:78. | אוה םכגו -- אוהו

 207.  םבגו --ו , 22%. | דלונ -- ו , 80 -- ודלונ 271 4. | הפרהל
270 ,259 :240 ,245 ,211 ,224 ,188 :175 ,172 ,170 ,118 ,17,980 

 תטמס 10 -- א טק. 78 1

 7. לארשי טק... 2.  ןתנוהי -- ה , 110,175 -- ו 2.
 אעמש -- אעמש תע לז -- העמש 188 -- היעמש 7. יהא =

 ןב 6. דוד 71, 80,117;
 8. לא -- הלא זק, 0,118,147, 157, 170, 171,190, 245, 0
 400. הפרהל 17,118,172, 188,104, 224, 22%, 211, 245, 270--

 א ₪ק.זג. 141. -  ךוד 71, 80, 8,117 4

 ז. רומעיו 102,281.  ןטש -- ש 0.145 80 תא
 רוד 71,890, 8,117 -- ,

 2. דור 2,71,80, 80,117. | םכעה --אבצה 172. | ובל , 7
 -- קוגומס םכלכל 11.  ורפס --ם 7.

 ראבמ -- ראב דעו ןדמ 7.

 ןררא העדאו ;, 0.

 תא 1" קזוממס לא 4

 דעו -- ו . 180 -- | טק. 784< 4

 תרא 27,170 0

 , = 3. ורמאיו לז. | ףסוי באוי , 94. ףסי 188,1ֶס4, 224. לע קז!תוס

 לא 1. | םכהכ -- םכהבו םכהכ 17 -- םכהב גו ק,וז,ז%6נ 6
 80. | םבימעפ -- שכ , 118. | אולה 172-- ה 168. | ינדא 1"--

 ךלמה ינדא 147 -- ינודא 102. | םכלכ ל 240 -- שבלוכ 1.
 ינודאל 192, 246 : (סזו6 4 חמל 1%-- המלו זו. | ינדא 2%

 252 -- ךלמה ינרא 80 -- ינודא 245. = היהי --י 2" קזוחוס ו 9.
8 1 



 6 עפ.

 ! פנח הלוע תולעהו הוהיל ךל רשא אשא אל יב =
 שש ירקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דיוד ןתיו 4
 תולע לעיו הוהיל חבזמ דיוד שפש ןביו : תואמ 6

 זכימשה ןמ שאב והנעיו הוהי לא ארקיו םכימלשו

 בשיו ךאלמל קדוהי רמאיו ! קרלעה הבזמ לע 7
 יכ דיוד זרוארב איהה תרעב ! הנדנ לא וברח 8
 ןכשמ]) ! שש חבויו יפוביה ןנרא ןרגב קדוה' והנע 29

 תעב הלעה חבומו רבדמב השמ השע רשא הוהי
 וינפל תכלל דיוד לכי אלו + ןועבגב המבב איהה 0

 ! קדוהי ךאלמ ברח ינפמ תעבנ יכ שכיהלא שרדל

0 4. 

 חבזמ הזו שכיהלאה הוהי תיב אוה הז דיוד רמאיו 1

 םכירגה תא םונּכל דיוד רמאיו : לארשיל הלעל 2

 תיזג ינבא בוצחל םיבצח דמעיו לארשי ץראב רשא
 כירמפמל ברל 'רזרבו <! שפיהלאה קריב תונבל 3

 תשחנו דיוד ץכה תורבחמלו ספירעשה תותלדל

 יכ רפסמ ןיאל םכיזרא יצעו ! לקשמ ןיא ברל 4
 ; ריודל ברל םכיזרא יצע שכירצהו שכינדיצה ואיבה

 תונבל תיבהו ךרו רענ ינב קדמלש דיוח רמאיו 5
 *ככל תרראפתלו כשל ;רלעמל לידגהל ;דוהיל

 : ותומ ינפל ברל דיוד ןכיו ול אנ הניכא תוצראה
 קדוהיל זריב תרוגבל והוציו ונב קרמלשל ארקיו 6

 674 60 ל. 1. :[ 0 8 5 0 א.

 הוהי האר תיחשהכו התיחשהל טכלשוריל ךאלמ
 בר תריחשמה ךאלמל רמאיו קדערה לע כחניו
 ןנרא ןרג פע דמע קדוהי ךאלמו ךדי ףרה התע
 16 ךאלמ תא אריו ויניע תרא דיוד אשיו : יפוביה
 תפולש וברחו םכימשה ןיבו ץראה ןיב דמע הוהי
 זכיסכמ טכינקזהו דיוד לפיו םכלשורי לע היוטנ ודיב
 17 זפיהלאה לא דיוד רמאיו :  םכהינפ לרע זכיקשב
 רשא הצוה ינאו שכעב זרונמל יתרמא ינא אצלה
 הוהי ושע המ ןאצה הלאו יתוערה ערהו יתאטח
 תל ךמעבו יבא ?ריבבו יב ךדי אנ יהת .יהלא
 18 דיודל רמאל דג לא רמא הוהי ךאלמו ! הפגמל
 ןנרא ןרגב קדוהיל חבזמ שכיקהל דיוד זרלעי יכ
 19 ששב רבד רשא דג רבדב דיוד ידעו + יפביה
 .20 וינב תעבראו ךאלמה תא אריו ןנרא בשיו ! הוהי
 21 דע דיוד אביו : םםיטח שד ןנראו שיאבחתמ ומע
 ןרגה ןמ וצו דיוד עזרא תורו ןנרא טביו ןנרא
 22 ירא דיוד רמאיו |: הדצרא םכיפא דיודל וחתשיו
 הוהיל חבזמ וב הנבאו ןרגה שכוקמ יל הנת ןנרא
 : שכעה לעמ הפגמה רצעתו יל והנת אלמ ףסכב
 21 ךלמה ינדא שעיו ךל חק דיוח לרא ןנרא רמאיו
 קכיגירומהו תולעל רקבה יתתנ האר ויניעב בוטה
 24, רמאיו = : יתתנ "לכה קרחנמל כיטחהו כיצעל
 אלמ ףסכב הנקא הנק יכ אל ןנראל דיוד ךלמה

 צץ ג 2 מ 10 א 4

 26. דוד 71, 9,117.24, +

 תולוע 30,71,80,117,118.259,282.  והנעיו -- והננעו 245 -- הַנ

 1עק.18. 7--נ [טק.:48 1. - שאב -- הוהי ;)ס גז. - הלועה
14 210 ,178,192 ,170,175 ,160 ,164 ,117,118 ,8 ,80 :2:71 

 27. וברח תא 259. לא \ 80 -- לע 227. / הבדנ 7.
 28. אוהה 92, 93: 99, 101, 157,172. 104 -- * נק. 14

 תוארכ 80, 89, 157 -- ו , - דוד 7ז, 80,דז7,250.' .'ןרמב

 117,158,166, 170 : קוומס . ןונרא 7:. | יפביה 4

 20. הלועה 2 2: 67: 71, 89:92: 99. 100, 102, 110, 7

26 ,200 ,253 ,24 ,210 ,207 ,192 ,178 ,175 ,168,170 ,159,166 

 270, 271 4. - איהה תעב , 180. | אוהה 80 המבב

 -- ב ג" ₪7,185 1. | ןועבגב -- ןועבגב רשא 80, 101, 147. 0
 259 ; 10116 175 -- 438. קצפת. ךשא 24%, 2ף0 -- ןועבינב 1.

 40 לובי 17,71,80,118,170, 12, 210,240, 260 ן 107% 4

 דוד 71; 80, 8, 117, - שורדל 2 118, 210, 240 ; 076 4.

 ולעיו 4. תלע 17,15%--

 1..לוד 790, אוה הז -- וחזז אוה , 6
 170. | הוהי (גק.זג 180 -- 170,178. | םכיהלא 224. | הלועל

 2: 71990. 025 0, 117. 116) 198, 157, 90 169 זקס 210 220

 2%: קתותס 128 -- הלעה - לארשיב 4

 2: דוד 71,80,ד17. 5 סוכל 40,710 141, 157. 253, ל
 רמעיוא 7ז. | םכיבצוח 7 - בצחל 1,179, 845
 1סז,118, 141,155, 164,170,172,176, 176, 188, 102,104, 69

 231: 245: 2510 252: 252, 270 4 ינבא \ 1. תב ,4%

 2. ברל 1"-- בורל 117,150,283. | םפירמשמל 92. | תתלדל
 80. | ררבהמלו 71, 283 -- תרבחלו 80 -- ת , 17 -- תודבחמלו
 194. דוד ץו,8,117. | תשחנו -- לזרבו 188 -- תב < | ןיא \

 117. | לקשמ -- רפסמ זסז -- לקשמ סמ 5.
 + ןיאל 7 ל. 207. םברפסמ 7ז. | םכינדצה 2,101,207 -=

 םכינודיצה 17. 20, 117, 157,166 170, 104, 210, 224, 4.

 םכידוצהו 117,166, 355. | 'צע 518 4 --ילע 80. םורל 6
 188,210, 27ז 4 -- 270. | דודל 7, 8, 1וְד,1585 -- ל ,-
 5. דֶד 1765 27--'.71:89.117.  רענ,ז88. .תרפבה זס

 תממס 3. תונבל , 194. | הוהיל --הוהיל הל 4. | הלעמל לידגהל ,
 180. | הלעמל , 80, 141 -- הוהיל 147. = לכל -- לכ 04. | הניכא

 ץוססחגע הניבא 80. | אנ -- אנל 24.
 ןכיו -- ןביו 50,99: 235-

164 -- 170,194 

 6. הוהיל - - והוציו 058 6.
 270 -- ל ,%-

 7. דוד 71.80,117. | ונב --ינב ז7. 9 7 0%

 251: 270, 271 /\. 659 'קכ ; קזומוס 2, 82 ; !סז6 158. | ינא ,

 םכע היה !ס6 םכנתויה 101. |: הוהי שכשל -- הוהיל 92. | יחלא
 -- לארשי יהלא 172, 0.

 ול -יל 4
 בורל ג17,166,ז72,188,210. | ותמ

 והציו 1. הוהיל -- הוהי םבשל

 דיודל , 168, 259 --'

 םבילשוהי 1:7. | דיוד 2"---
 117,259.  םכיניקזהו 80. | םביסוכמ 80, 172 ; 1076 4

 שכהינפ לע קזמווס םכהינפל 7. 2. ל,
 17. רדיוד . 71 --' 2 99, 117: 259 אולה 1
 240, 2623 קוומס 141. ינא \ 50, 224 -- יכנא 8 תונמל --
 תונמל םבעל 118.  םכעב -- םכעל ץז. | ינאו--י.זג8.  יתאטח

 --יתרמא 24%. - י'תערה 30, 80, 80, 91: 99, 172, 176, 194, 4
 211, 215: 240 55 קוותס 128 -- יתועירה 129, 200, 264 -- ץ1-

 6660ע ותועירה ל:.  ושע -- השע 24%.  יהלא הוהי 6.
 אנ , 180 -- 285 94. | יבא תיבבו , 7. תיבו 1:8. ךמעו

 אל טופ 0.
 18. חוהי -- הוהי א 194. - רמא ,7-

 לו,99.117. דוד 71,80,80,99.7- הוהיל -- ל ,
 ןרוגב 2 עו66ע 71. - ןונרא 1. :םוביה 20 31, ד
22 118,128,110,144,150,155,164,170 723 ,90 ,82 ,80 
 176,188, 194, 207, 2109 25 220, 227, 245, 259 270 ; קצנתוס

2 ,94 
 19. דוד 80,117.259.  רבדכ 80,118,ז70,155, 224, +

 20. ןונרא ל1- ךאלמה -- א \ 7- ןונראו לג -- ן , ז8-'
 =כיטח -- םכיטח ומע 4 -- םכיטחשה 1.

 21. ריוד :*--- + 7. דע טק. עג6. 128 --- קזותוס

 תכע 157. נורא 1"-- ןונרא לג. | ןנרא 2" 99 -- ןונרא 1.
 דיוד 2"-- ,,7- ןרוגד 71, 80, 166, 168 1.

 דודלל 7ץ049-
 22. רוד 71,89,117.  ןנרא לא -- ןנראל 166. | ןונרא =.

 הנת -- הנת רת 117. | םכוקמ -- ו . 283- | רוגה 0
 25233 קזותס 117. | הנבאו -- הנכאו 150. וב ; 2. | והינת 7.

 לעמ הפנמה , 4.5 | לעמ -- תאמ 118. | םכעה -- לארשי 4.
 22. ןונרא 71. לא ,207. דוד 7ז,80,117,259.  ינדא ,7ז
 -- ינודא 246. | בוטה -- ה , 144. | וינעב 259 -- ךיניעב 118 --

 < | (ק.ז4 141. | רקבה 51 תלעל 71 -- תולועל 40,
 117,118, 164,166,172 ; 1076 128-- ז-רלועל 188, -

 םכיגרמהו 17, 30; 94, 144, 150, 15%, 166, 102, 194, 226, 271 --
 םםיגירמהו ז 1, 168, 180, 188, 228, 240, 242, 28 -- םביגרומהו 1

7,ָ ,102,11.128 ,93,101 :89 ,71 :67 :11 4 32 22 

,\/ 270,271 ,264 ,260 ;250 :251 ,252 ,251 ,210,226 ,176,178,207 

 10071 -- קזוהס םכיגורממו 117 -- םכיגירמלו 80 -- יגירמהו 8.
 תםיטיחהו 117 -- םכטחהו ילכו 1ָלָפ. | יתתנ -- נ קמתס ב 7.

 24. דוד 7ז,89,117,259- ןונראל קו. | אל 1%-- 6 אלו
 158. - אלמ ,118. | רשא גק.48 4: -- רשא תא %
 207.  ךל 101.  יתלעהו 80. | הלע 1,30, 80. 6

 188, 104, 224, 245, 252, 259 -- הלועא 71 -- תולע 6.
 2%. דוד 71,99,117; 259. םכוקמב ןנראל ,180. ןונראל לז.

 םכוקמב , 30. = ילקש --ירקש 7.

 150,283. | ודיב 80.



75 00.1 

 הוהי יהיו השעו שוק רפסמ ןיא לזרבלו תשחנלו
 המלשל רזעל לארשי ירש לכל דיוד וציו :ךמע 7
 וככל חינהו שככמע שככיהלא קדוה' אלה |! ונב 8

 קרשבכנו ץראה יבשי זרא ידיב ןתנ יכ ביבסמ
 םשכבבל ונת התע : ומע ינפלו זדוהי ינפל ץראה גס

 תא ונבו ומוקו שככיהלא הוהיל שורדל םשככשפנו
 הוה' תירב ןורא תא איבהל שכיהלאה הוהי שדקמ
 ! ץדוהי שפשל הנבנה תיבל שכיהלאה שדק ילכו

6 

 לע ונב המלש תא ךלמיו כימי עבשו ןקז דודו 1
 עכינהכהו לארשי ירש לכ תא ףסאיו : ללארשי

 קרנש טפישלש ןבמ שיולה רורפסו | + םיולהו 3
 טכישלש זכירבגל שכתלגלגל שכרפסמ יהיו הלעמו

 זריב תכאלמ לע .חצנל קרלאמ |: ףלא קדנמשו +
 זכימפשו םכירטשו ףלא קדעבראו שכירשע ;קדוהי

 תעבראו טכירעש זכיפלא תעבראו ! סכיפלא תשש 5
 יתישע רשא םכילכב קדוהיל .שיללהמ .םיפלא

 ןושרגל יול ינבל תוקלחמ דיוד שכקלחיו !ללהל 6
 ןדעל ינב |! יעמשו ןדעל ינשרגל | :! יררמו תהק

 יעמש ינב 4: ץרשלש לאויו שפתה לאיחי שארה 9
₪ 4 

 15 6 10 א 41

 -- ו 10 17:30 800 80, 99, 101, 117,144, 164, 72 194 7

 224. -- ףיסות 1טק.זג. 171 -- ףיסות סח 4.
 15. בורל 17, 166, 172,188. השוע זז. | םביבצוח 166--

 םכיבעוח 117. | ןבאו 17. | םככה -- םכעה 1. .לכב 4

 2 -- לכבל 23%. - הבאלמ 2"-- הכאלמה 71.
 16. ףסכלו 1, 2, 4, 17, ,,,8% 17

 224. | רשחנל 108 תגזמ. 271,400;260,204. | השעו--ן 0

 17. דוד 71, 80, 82, 80,117: 246,200 4 ירש , 92, 117 --

 רוזעל 40, 92, 93, 166, 172, 8 240: סענםס 4

 18. יבשו 3,118,150,155,166,168,170, 210, 226,250: 086

 28. : השבכנ ץרפה לז | שבכנו סמ. "ץראה 26.

 19. התעו 7, ,,,,, 224: 245,

 םככישפנו 259. | שרדל 2, 17, 80. +, +

29 +245 :240 ,4 ,210 ,207 ,104 ,188 ,180 ,172 ,170 ,166 ,164 

 260, 264, 271, 28 -- שרדל ץראל 71. = הוהיל -- ל , 104 -- תא

 הוהי 85. | םככיהלאה 168.  ומוק 3 -- ומקו 17, 1, 1%0 -- מו
 [טק.8 1. ונב 252 -- ,7-. םכיהלאה 1" -- םכיהלא 4--

 םככיהלא 17,228.  םביהלאה - - (6) - - איבהל , 198. | איבהל ,
 61. בש תא 27/30 8. הוהי .תירב -7  ילבו -- , 1.

 שדוק 117 -- שדקה 23%. | תיבל םביהלאה , 180. <  םביהלאה 2"
 6:8. 128. | הנבנה -- ה 1" 06 ינ

 1. דוהו לז
 2..ףוסאי) 283, לב, 188, | .םביולה 7, "

 3. ןבמ םביולה ורפסיו ,172. = ןבמ -- ןיבמ 99 -- קוס ןמ .
 םכישלש 1%-- םבירשע 249, 660 2. | םכרפפמ יהיו , 6

 שבתלנלגל -- ת , 4-- םבתלגלוגל 71.  םכירובגל 117. | םבישלש 2"
 -- םב 192. | הנומשו 2, 3, 30, 11, 67, 2 92: 93: 94 99, 7,

1 6% ,ָ ,+ 130 ,128 ,119 

.1 ,277 ,270 ,260 ,2%4 ,242 ,235 ,224 ,180 

 4. הלאמו 17. | םבירשע -- םכ ,1סז.  םכירטושו 4
 םביטפשו , 157 -- ' \ 17 -- םכיטפושו 4

 5. םםיפלא 1" קוס ןיפלא 92.  םכיפלא תעבראו םכירעש , 17,
 194- תעבראו 2"-- ת , 144. | הוהיל , 55. | ללהל -- הוהיל

 ללהל 170, 379 -- רמזל הוהיל ף0 תוגזפ. 8.
 6. דוד ץו,1ו7,130. תקלחמ 7ו,224. | םכשרנל 2,104 -

 םכושרגל 2, 194, 210, 262 ; [(סז66 82, 240 -- | 1

 תהקו ז18, 5045.

 7. 0 א 17. ינושרגל 3, 30, 93, 176, 24% ; קזנתוס 17ו-

 ןושרגל ץו -- ינ (טק- ז- 4
 8. 157,.00₪. ינבל 86, 147 -- נבו 24%. | ןדעל - ד ₪6

 ח ו18.  לאיהי -- לאיע' 147,252. = םכתוו , 166 -- םכתוו שארה
 207 -- םכתיו 94: 99, 117, 155, 164, 170, 775 % 2

 194, 210, 224, 225, 220, 240, 252, 251, 260, 204, 270 ; תש 7

 9. יעמש --אעמש 252. | תימולש 117, 118,166 -- תמולש 8

 -- תימלש 2, 40, 71, 8, 141, 164. 17709 9% 7

 תא , 71, 207.  לארשי לכ

 1 6 קט 2 יס א.

6 

 6 א

 7 היה ינא ונב המלשל דיוד רמאיו : לארשי יהלא
 8 יהיו !יהלא זדוהי ששל תיב תונבל יבבל סכע

 תומחלמו תכפש ברל שד רטאל הוהי 'רבד ילע
 טכימד יכ ימשל זריב קדנבח אל תרישע תולדג
 9 ךל דלונ ןב קדנה |! ינפל הצרא תרכפש כיבר

 ויביוא לכמ ול יתוחינהו החונמ שיא קריהי אוה
 ןתא טקשו שולשו ומש קדיהי המלש יכ ביבסמ
 זס אוהו ימשל תיב הנבי אוה + וימיב לארשי לע

 .אסכ תרא יתוניכהו באל ול ינאו ןבל יל ;קריהי
 זז יהי ינב קדתע |: שכלוע דע רארשי לע ותוכלמ

 רשאכ ךיהלא הוהי תיב תינבו תחלצהו ךמע הוהי
 12 ךוציו הניבו לכש הוהי ךל ןתי ךא :ךילע רבד

 13 זא :!ךיהלא הוהי תרות תא רומשלו לארשי לע
 תראו םפכיקחה זרא זרושעל רומשת כא חילצת

 לארשי לע השמ תא הוה! הוצ רשא םיטפשמה
 14 יינעב ץדנהו : זרחת "לאו ארית לא ץמאו קזח
 ףסכו ףלא האמ סירככ בהז הוהי תיבל יתוניכה

 לקשמ ןיא לזרבלו תשחנלו פכירככ םכיפלא ףלא
 עכהילעו יתוניכה ססינבאו ביצעו זריה ברל יכ
 1% ישרחו שיבצח הכאלמ ישע ברל ךמעו |: ףיסות
 16 ףסכל בהזל : הכאלמ לכב שככח לכו ץעו ןבא

 צץ

 8. ברל , זז -- בורל 188,240. | תמחלמו 80 -- תומחלמ 8
 -- ת \ 8ם.[ות. 2%. | תולודג 1, 40, 80.1.

 164,172, 180, 224, 240, 246 ; (ס:06 128 -- תלודג 71,80,170 --

 | וכופ הברה ול. .םכימָד םביבה 3 150. , כיפה, 89 ==
 קוגתוס הברה 7. הצרא , 1 -- ר קזומוס ל 1.

 9. הנה קגגמס הנהו 4 אוהו 207, קענס 1 יתחנהו

 ז 44, 207, 226 -- יתוחנהו 31 ---יתחינהו 17, 71, 80, 80, 155,

 172,194,224,227,231,24%, 253 -- תקנהו :סז. | ןביא 71:
 71. 80,04,ז01,139,141, 144, 155,158, 170 +,

.0 ,204 ,260 ,2%2 ,240 ,246 ,240 ,227 ,224 ,207 :194 ,178 

 יכ ,194 -- כו זז. - המלש , 80 --ומש 31. | םכולשו, זולו
 188--םכלשו 283.  ןתא [גק.138 172-- יהי 117. ןימיב 6

 םבימיב 71 -- םכלוע דע 41 -- רמשלו 6.

 זס. 60. 31. | אוהו 20,170. | אוהו -- אווה 7:

 יל , 207. | ינאו -- היהא ינאו 80,117,166,178, 250 -- תג 41

 היהא 40. | ול 0ק.145 4--ול א ף3. | יתונבהו

 264--- יתנכהו 1ס1, 144,226, 227 -- יתניכהו 1, 4, 17, 0 4

 102, 164, 170, 172, 1890 4 249 -- ותוניכהו קזווגס 0.

 תא \ 2: 3, 4: 10, 67, 2, 922 94, 99, 100, 0, ,

7 ,104,198 ,180,192 ,168,176,179 ,160,166 ,158 :157 :155 

1% ,4,289 271 ,251 ,240 ,245 ,240 ,228 ,226,227 ,226 ,224 

 601,602. | ותוכלממ 147 -- ותכלממ 80. | לארשי -- ל , +.
 שכלוע דע -- םכלועל 188. | םבלוע -ו |,

 11. התע -- התעו ף2 -- הוחי התע 155. יהי -- היהי 1471882

 תטתס 157.  תיב -- תיב תא 249. | ךילע --ךל 2.
 12. ךא -- א 166, קוס 128 -- ןא 1. ךל הוהי <

 פו. הוהי גי 175. רמשל 71, 80, 82,093: 7%

2 ,252 ,24% ,231 ,224 .172,180,188,104 ,170 ,164 .157 ,141 

 270; 271, 664. - הוהי 2"-- הי 171. ךיהלא [סע וניהלא 4.
 4 חלצת 71. רמשת 1, 3, 17: 10, 71, 80: 93.04, 7

 141.144,155נ 170,172, 178, 188,207, 210,224, 220, 227,

 2%, 260, 264, 270, 271, 664 -- ר , 4. םכיקוהה 80 -- לכ

 םכיקחה 92 -- תוגז8. קנפו. לכ 4 הוהי, 128. | חשמ 7.

 קזח -- קזח קר 150 7. ץמאו -- תתכאו 224, קצ!ותס 1.

 תריחת 194 -- ה טק. 74

 14. הנהו -- ו -1  ינעב 207 =- ייניעב 7ז -- 'ניעב זז.

 יתוניכה 1%-- יתונכה 82 -- ) . 1, 17, 30, 80, 80, )4, 9, 100, 12

 117, 144,166, 172, 180,207, 24% --יתנבה 194 -- יתנכה 4.

 הוהי , גסז -- הדוהי 80 -- יהלא 82,180, 207 -- ' טק. 4

 בהז , זזְל.  .םכירככ - - - - האמ , 612. = ףלא האמ םבירככ 1
 ו האמ -- הוהי האמ 409 -- תאמ 35% -- האמ 7%.

 םביפלא ףלא ףסכו -- ףלא םכיפלא טק. ג 8 ףלא ףסכו ,
 168. | ףלא 2", 207. | םכיפלא ףלא -- א ף קזוחס םביפ 0.
 םכירככ 2% 437 -- תסמ קטמ6. 590. | לקשמ -- רפסמ 180, 7,

 245. יכ , 17 -- םבא יכ 207- = בםורל 6.
 היה -- היה הוהי 2. | םכינבאו -- א תומס ב 7. יתוניכה 2"



 (2 ל. 1

 ןבמ הוהי תיב תדבעל הכאלמה השע זכתלגלגל
 הוהי חינה דיוד רמא יכ :! הלעמו הנש םכירשע 3

 : םכלועל דע םכלשוריב ןכשיו ומעל לארשי יהלא

 וילכ לכ תאו ןכשמה תא תאשל ןיא שכיולל םכגו 6

 רפסמ המה םכינורחאה דיוד ירבדב יכ : ותדבעל 7
 סכדמעמ יכ .! הלעמלו הנש םכירשע ןבמ יול ינב 8

 תורצחה לע קדוהי תיב תדובעל ןרהא ינב דיל

 תדבע השעמו שדק לכל תרהט לעו תוכשלה לעו
 החנמל תלפלו תכרעמה שחללו : שיהלאה תיב 9

 הרושמ לכלו תכברמלו תבחמלו תוצמה יקיקרלו
 הוהיל ללהלו תודהל רקבב רקבב דמעלו : הדמו 0

 תותבשל הוהיל תולע תולעה לכלו : ברעל ןכו 1
 דימת טכהילע טפשמכ רפסמב שכידעמלו שכישדחל

 דעומ ילהא תררמשמ זרא ורמשו ! קרוהי ינפל 2
 טכהיחא ןרהא ינב תרמשמו שדקה תרמשמ תאו
 ! ;דוה' תיב תדבעל

 6 תי ו

 אוהיבאו בדנ ןרהא ינב שכתוקלחמ ןרהא ינבלו 1

 טכהיבא ינפל אוהיבאו בדנ תמיו : רמתיאו רזעלא 2

 .1 .2 2( 6 1. יס ו.

 תובאה ישאר הלא השלש ןרהו לאיזחו תומלש
 זס הלא העירבו שועיו אניז תחי יעמש ינבו :ןדעלל
 זז ינשה הזיזו שארה תחי יהיו : העברא יעמש ינב

 בא תריבל ויהיו וכינב וברה אל קדעירבו שועיו

 12 ןורבח רהצי שכרמע זרהק ינב 4: רחא ;רדקפל
 13 לדביו השמו ןרהא םכרמע ינב + העברא לאיזעו

 שכלוע דע וינבו אוה סכישדק שדק ושידקהל ןרהא
 דע ומשב ךרבלו ותרשל קדוהי ינפל ריטקהל
 14 לע וארקי וינב שיהלאה שיא קדשמו : םלוע
 :: ינב ! רזעילאו שכושרג קדשמ ינב : יולה טבש
 17 היבחר רזעילא ינב ויהיו : שארה לאובש זכושרג

 היבחר ינבו סכירחא םינב רזעילאל היה אלו שארה
 ינב '..שארה תימלש רחצי נב :הרלעמל בר
 ישילשה לאיזחי ינשה הירמא שארה והירי ןורבח
 20 הישיו שארה הכימ לאיזע ינב ! יעיברה םכעמקיו
 21 רזעלא ילחמ ינב ישומו ילחמ יררמ ינב ! ינשה

 22 זכא יכ שםינב ול ויה אלו רזעלא תמיו + שיקו
 24 ילחמ ישומ ינב !  שהיחא שיק ינב םכואשיו תונב
 24 זריבל יול ינב קדלא :.קדשולש זרומריו רדעו
 תומש רפסמב םכהידוקפל תובאה ישאר םהיתובא

 צץ ג זז 2 עץ 10 א

 25. 'כ-- הב 169. - ךוד 71, 80,117, 224, 260. 10/7 == ל

 164. ןוכשיו 170. דע [טק.145 128. | םבלוע 4.

 26. ןיא -- רפסמ ןיא 147. | ןכשמה -- הכלמה 101. | לכ ,.
 ותדובעל 15%: 252; 254 -- ויתדבעל 7.

 27. ירברפ 100 --י דוד 71. 80, זז7, 224, 0.

 םכינרחאה 1. 3, 20, 71, 80, ,,,,,%6

 224, 252, 259,270, 283.  הלעמל 71 --הלעמו 1, 85%

 147, 150, 157, 158, 166, 180, 207, 224, 6, 250 -- ה זס

 28. ןורהא 283. .תדבעל 4 17: 31: 67, 71, 82, 80 02, 9

6% 141,144,157 ,130 ,110,130 ,102,118 ,101 ,100 ,94 

,2 .215 ,226,211 ,224 ,210 ,207 ,192,194 ,172,175,178 ,170 

,28 ,270 ,264 ,260 ,250 ,252 ,252 ,251 ,20 :240 :245 

 תורצחה לע , 172. לע , 166 -- קחתתס לעו 130. | תרצחה 75

 80, 28 -- תורצצחה 170. | רוכלשה ₪ 245 --| 4
 תרהט 6 תורהט 71 -- הרהט +4 ושדק 245. | תדובע 1

 ב0, קס, 106י 77 םכיהלא זה
 29.  תרכרעמה -- ת , תרלוסלו 283 -- םכחללו זסז.

 החנמלו 17,147 -- החנמה 80, םטמס 157. | יקיקרל 188. | תוצמ
 1,164,180. | תרכברומלו 117 -- סת תכבר םכמלו 4

 הדימו 1.

 30. דומעלו 150, 168, 180, 224, 281. | רקבב 2%, 1%7,188 --

 רקובב 283. | תרודוהלו 71, 180 -- תודהלו 9 -- תדוהלו 207 --
 1-רודוהל + 890, 94, 1ס1,זזְק,ן:8, 157, 166, 170172

 194, 224, 231, 245, 251, 664 ; (סזו6 128 -- תודוהל ודוהלו 2%9--

 ו . 240, 283 -- תדוהל 80,144. | ללהלו , 128 -- ו,
 ןכו -- כ 0/6 ל 117 -- ןכו תתכשל 1.

 31. תלועה < 71 -- ו , 80,226 -- ת , 118. | תולע ,170--ו
 71 -- תולוע 89,117, 118. 10, 166, 172 -- תלוע 80 142

 הוהיל ,117. | םבישדחלו 1 <, ,,,
 226, 227, 228, 245 ; (סעז6 82 ; תטמס 157.  םכידעומלו 2
 1וק,118,155, 164, 166, 170,172, 175,176, 178, 188, 104, 7,

 210, 224, 220, 2%2, 2%, 20, 271, 283, 664 ; קז!תס 178% ---

 םבידעמלו ל ף3-- ו ,130. | טפשמכ , 128 -- שטפשמב 24.
 32. תא , 24%. | תרמשמ - - להא , 17,80,188. | להוא 3.
 שרדוקה - םכהיחא -- םכינהכה טק. 28. 3 -- םכהיבא תטתס

 176. <"% תהובעל 50 97, 1901

 1. םכתקלחמ 10,771, 80, 80, 94, 150, 172,194, 4

 249, 253, 260, 264, 271 -- םבתקולחמ 207 -- קוגתוס םכתוקולחמ
 117 -- םכ .101. ןרהא 2%"-- ןורהא 28. | אוהיבאו בדנ ,וז7.

 רמתיאו -- * , 176-
 2. והיבאו ז18. | םכהיבא -- הוהי 141. - אל 7.

 2..הור ץו,99,1זק, 224,226,250. 3 קדצו לז, 28320 נב מיגל

 6 25--ינבמ 80. | ןמ 14%,"1. - רזעלא -- רמתיאו רזעלא 7.
 רמתיא -- רמתיא רזעלא 40. | שכתדוקפל 10 -- םכתידקפל 5-

 םבתדובעב 117,150 -- םבתדבעל 7%

 4. ינב 1"-- נב ןמ 2,1בפ ; קזוממס 82 --- תוגזַק. כזה. ןכ 7.

 םכירובגה 2,71,117,145,172.24צ. | מתיא ז*-- ארמתיא 2--

271 ,270 ,250 ,2%2 ,251 ,211 ,228 ,227 ,224 210 ,104,198 
 659 ק : קוגותס 147,172,245. | לאחיו 20,158. | ןרהו , 207 --

 ןרחו 168,264: קמתמס 245. | תבאה 283. | ןדעלל רשא 5-
 10. ינבו -- ו ;, 2- יעמש 1%-- אעמש 252, (סת6 82 -- רב

 :יעמש 2. תחי -- תחו 4 אניזו 2, 228, 300 ; 10116 82 --

 אביזו 0116 24% -- אני 117, 227 -- נז 176,240 : קז!תס 158 --
 אוז 99 -- אוז 242. | שיעיו קתתתס 40.  יעמש 2" !סעו6 אעמש 2.
 זנ. תרחי -- תחנ 227. אזו 80, 80, 0, 101,1ז7,119 7

:245 ,215 ,226 ,207 ,198 ,102 ,188 2 ,0 
 252! 6 128 -- אנזו 2,17 -- אזו 164 -- 717ן 168, 227 ---

 הניזו 92 -- העח ָדָּב. | נישה 80,01,117.  שועיו -- ש 5

 הדוקפל 80,117,150,194; 259. - תחא םטפס תהא 0.
 ן2.לינבו רהציו 2, 17, 71, 80, 80,101, 147,188,

 224, 220, 245, 253, 259, 260, 204 106 82,128. | ןורבחו 6)

 17. לאזעו 117 -- לא'זועו 1.
 1. לידביו 7 שידקהל 220% שדוק 203 - שדק תא 4

 ענב :סנ. | םבלוע 1"--ו . 245. הוה ,1%7. | ותרשלו 2.
 ךכרבלו 245. = םבלוע 2"-- ) 45 2

 1 4. וארקי --' טק. 13: 1. יולה -- ה ,.

 ו6. השמ טק. 245 -- השנמ 224-- השמ רג 155.  םכשרג
29 194,207 ,180 ,164 ,155 ,144 ,128 ,101 ,82 .2 

 271,283. - רזעלאו 17 -- רזעילעו 9-
 16. םכשרנ 3, 17, 71, 80 89, 128, 150, 155, 180, 194, 20709

 2%3, 28 -- ןושרג 1:8. | לאובש !ס76 לאומש
 17. םפינב -- םכ ,\ 235 -- םכ טק. 14<

 18. ינבו 17,170.  תימולש 117,118,166, 6.
 19. והירי -- והידי 235. | והירמא 259, 0116 128 -- הירמש 4.

 לאציחי ק:..  ישלשה 1 -- ל קמומס יב 93. | םכעמקי 5.
 20. לאיוע ץו,170. | אכימ 118.  שארה ,180. | הישו--ו,
 1% --הישאיו 170 -- הישויו 240 -- אישי) 1:8. שה 7.

 2ו.ישמו 118. | ילחמ ינב 118.  ינב 2%--ינבו 24%.  ילחמ
 -- יררמ 1.

 22. ויה קזנתוס היה 82. כא יכ ,6.
 23. ישו -- ישיק זסנ -- ישו !טק.ז45 141. רדעו -- רזעו 7.

 תמריו 80 -- תומיריו 2, 320 ,, השלש 2 170

7 ,,,,, 10090 ,4( :80 ,80 ,71 .67 ;20 

242 ,207 ,194 ,178,192 ,176 ,175 ,150,158,164,170,172,171 

270,271 ,264 ,260 ;259 ,253 ,252 ,249 ,245 
 24. םםהיתבא 1, 417, 40, 71, 80, 82, )4, 101, 6%

1 ,264 ,260 ,250 ,253 ,262 ,240 ,240 ,224 ,207 :175 ,172 
 קווגתס םככיתובא 3. תבאה 80.  םבהידקפל 8%
09 ,144,166,172,188,104,210,224 ,82,80,101,117,130,130 

 2%3.  תומש -- ת , 30.  םכתולגלגל 164,253 -- םכתולגלוגל 3
 -- םכתלגלוגל 71 -- ל 3" קזותוס ת 4. | השוע 117 --ישש

 89, 141,166,170,150,188,102, 104, [ס186 7ז ; תטס 1

 הכאלמה -- שארה :סז. | תרדובעל 0, ָ,,,,,%7
 168, 88,246." יהוהי יתיב \ 1809 "" תיב ,108./ = ךיבמי 17, זסננ

 117, 24% ; קו1תגס ף) ; 10166

 םבא \ 242.  םםאשיו 4



 6. אז 77

 ץרגלבל ! רשע קרעברא באבשיל רשע קרשלש 4

 קרעבש ריזחל :! רשע השש רמאל רשע ,השמח 5
 קרעשת קריחתפל ! רשע קדנמש ץצפהל רשע 6

 זכירשעו דחא ןיכיל + טכירשעה "ראקזחיל רשע 17

 םכירשעו השלש והילדל |: טכירשעו םכינש לומגל 8
 םכתדבעל םתדקפ הלא : םירשעו העברא והיזעמל 9

 זכהיבא ןרהא דיב שטפשמכ ;דוה' תיבל אובל

 יול ינבלו | + ללארשי יהלא קרוה' והוצ רשאכ 20
 :והידחי לאבוש ינבל לאבוש שרמע ינבל םירתונה

 ירהציל : קדיש שארה והיבחר ינבל והיבחרל י:
 והירמא והירי ינבו ! תחי תומלש ינבל תומלש 3
 .לאיזע ינב : יעיברה ססעמקי ישילשה לאיזחי ינשה 4
 ינבל 'הישי הכימ יחא  ?רומש הכימ ינבל הדכימ 2 6
 והיזעי ינב ישומו ילחמ יררמ ינב + והירכז הישי 6
 ! ירבעו רוכזו םכהשו ונב והיזעיל יררמ ינב :ונב 7

 שיק ינב שיקל : םכינב ול היה אלנ רזעלא ילחמל 3

 65 אא[? ם 60 ₪ 8 0 א.

 !: רמתיאו רזעלא ונהכיו שכהל ויה ול .םינבו
 ןמ ךלמיחאו רזעלא ינב ןמ קודצו דיוד שנקלחיו

 4 ינב ואצמיו :! םשתדבעב םשתדקפל רמתיא ינב
 רמתיא ינב ןמ םשירבגה ישארל םכיבר .רזעלא

 השש תובא תיבל טכישאר רזעלא ינבל שכוקלחיו
 ף םוקלחיו : הנומש םתובא תיבל רמתיא ינבלו רשע
 ירשו. שדק ירש ויה יכ הלא שכע הלא תולרוגב
 6 סבתכיו : רמתיא ינבבו רזעלא ינבמ שכיהלאה
 :ךלמה ינפל יולה ןמ רפוסה ילאנתנ ןב קריעמש

 ישארו רתיבא ןב ךלמיחאו ןהכה קודצו םכירשהו
 רזעלאל זחא דחא בא תיב םיוללו םינהכל תובאה

 7 ביריוהיל ןושארה לרוגה אציו : רמתיאל זחא זחאו
8 

2 

 : יעברה שכירעשל ישילשה שכרחל :ינשה היעדיל

 5, יעבשה ץוקהל ! יששה ןמימל ישימחה היכלמל
 זז :ירשעה והינכשל יעשתה עושיל + ינימשה היבאל

 הפחל :! רשע םכינש סכיקיל רשע יתשע בישילאל

 ץ ה 1 2.2 5 6 תה 1:0 א.

144150: 158,157.159.166,168, 176, 178,198, 231, 242, 1, 
' 294, 270, 271 4\, 288 1, 1. 

 16.-היחתפל --י . 14% --ה א 240--פ 06 ת זז. לאיקוחל בכ

 לז -- א , םבירשעה -- * \ 281. -

 17. ןיביל 6 ןימיל 14 למגל 14 םבירשעו 2"-- םכ

1 
,7 

 18. השלש -- ה . 80. | םבירשעו 1" ק.זג8 2

 19. םכתדוקפ לו. = םכתרבעל 58 80 -- םבתדובעל 150

 188, 245 -- םכתובעל 2. | אבל 71,80,118, 7 7

 245. = תיבל -- ל ; 80. | םםיטפשמב 99 == ם 7. ןרהא =

 רמתיא 93- םכהיבא 6 הוצ | וש

 20. לה 7 םכירתנה 17, 40 5, 4% 224,

 לאבוש 1% --ל 17: 240 -- 1 .170,180, 207 -- לאובש 1:

 לאבוש ינבל 4147- לא בוש 2" -- ו 180,207, 246 -- א ,

 192 -- לאבוש 101.  והידהי 150 -- והי\חי 80, 147 -- טק. 4

 21. והיבחרל -- +. ?ז -- והדבהל 224 --ר 0.16
 והיבחר -- ו . 224.  שארה -- שארב 4

 תםטת6 ? -- אישי 128 --- דישי 4

 22. רהציל 17. = תומלש 1%-- תומולש 8 261: 0%

 264, 271 4 -- תימולש זז -- תימלש 1, 147,172: קז1מס 80--

 תתמלש ָָנ. = תרומלש 2*- תרומולש 30, 188, 260, 264, 271 4

 -- תימולש ק1,117 ; קנוומס 80 -- תימלש 4

 23. ינבו -- וגז. 400. ןורבח 157, 224. = והירי -- ןהידי קזונתנס

 ולג 244 ה 116 =- וחירי והירמא -- ירמא 1 ינישה

 17,71,ז:7.  לאטיחי לז.  ישלשה 40. | םכעמקיו 17,170-=
 והימקי 175 -- שארה םשםעמקי 6

 24. לאיזוע 71,170 -- לאבימ לאיוע 224. | הכימ יינבל , =.

 ינבל -- ינבו 17: 245 253- . | ,רימש 2, ל1, 80,118, 141 7 0

 176, 180, 210, 226, 227, 215, 240, 252, 250, 270 14) 659 ק 3

 קזנתוס 82, 172,173: 24% --ו ,4. .

 25. היכמ ₪ 117. | הישי 1%"-- והישאי 170 -- והירכז הישי 7,
 נבל 8 1 הירכז 80, 194-

 26. 00. , 82.  יררמ קזמומס דררמ 224 -- והיזעל *יררמ 6,
 והיזעי -- והידעי 145 -- והיעזעי 253 -- * 1" [טק.184- 4

 נבו 17-- יגב) 18, 06 7

 27, ונב - - ינב , 180. | ינב ₪6 ונב 1%

 והיזעל 2: 4, 71, 80 -- והיזעיל זעל 245. | םכהושו 7
 194 -- קונתגס םכחשו 4 ידבעו ג, 50, 157, 245 : 1076 4.

 28. רזעילא 71 -- רזעלאל 80. | אלו -- ו , 80. היה --ויה זס,
4 ,226,228 ,117,147,155,166,176,180,188,18,207 

 288, 100, 601 , 602 ; קנ1תס 173 -- הוה 4.

 29. ינב -- ןב 80,145,178 : קתוחוס 17, | לאימחרי 7.
 39. ינבו -- ו .17. | רדעו -- רבעו 194 -- רזעו 207. | תומריו
9 7 ,+ , 

 207, 224, 227, 24, 2ף3, 260, 271. םכהיתבא -- הי , 80,180--

 םבהיתובא 71, 82, 118, 119, 42 159, 166, 170, 192, 245, 1%

 270: קתחוומס 1.

 41. ולפי :180,2,66,17%ז[0. שכה קזומס םכנ 8ֶס. | רלרנ
 80 -- תולרג 17, 128, 155, 166, 168, 102, 104, 210, 254 - תולורנ
 7ז.  .תמעל ו" ₪ 2"-- תמועל 7ג. |. ןורהא 3. דוד 2, 1,
 80, 117: 179, 224, 259, 260, 264. | קודצו 117. | ךלמיחאו - ח

 ₪ק.185 4. ישארו ,ז7. | תבאה 80,283. | םכינהובכל +
 תרמעל 2*-- תרמועל 71, 0%

 והישי 253, 260

 ונב =

 יררמ -- והיזעי 14.

81 

 ;כתדבעב םכתדקפל רמתיא 1%7. = םכקלחיו 5
 תיבל -- ינבל 180. תבא 80 -- םכתובא 155, 180, 207 -- םכתבא
 ץז.  ינבל 145. | םכתובא תיבל , 89,249. - םכתבא 7

 80,101, 117, 164, 172, 194, 207, 245, 59- הנמש
 וכ 80 ףָּבַכ 117,118, 164,170, 172,178, 194, 207. 221: 59

-59 :253 
 5. םכקלחיו 6

 זרלרוגב ץו -- תרולורגב -

 תלרגב 80 -- תולרגב 100, 104, 28% -

 תכע הלא -- םכעה לא
 ירשו ₪18 173 -- -5  ינכמ -- ינב ןמ 16 2. ינבבו = הלא :"-- ה ,1זָל. יכ 168. ירש --ירשו 259.  שדוק

 ינב ןונו 166, 17% -- ינבמו 7: 80, ז 47, 150, 160, 172, 188, 207

,60 ,400 ,258 ,3 271 ,259 ,253 ,241 ,228 ,297 ,226 ,22% ,224 
 602 ; קזותוס 8ס ; 006 82,128 ; םטמס 157. רמתיא --ןרהא

 6. םבבתכיו -- םכ , 93- | אעמש 176. | רפסה 3: 4: 01: 01
 ד 166, 180, 104, 224, 231, 240: 245, 4
 *ןלה -- שבילה 146, םםמס 224 -- ה 207.  קדצו 781
 ןהוכה 283.  ךלמיחאו קונומס ךלמיבאו 3.  ןב 2" 0ק.ז45 24%--
 ןב ןמ 176. | רתיבא -- תיב 00.14. 141. - ישארו --',99--
 ף ,170. | םכינהוכל 28 -- םכ ,101. | דחא ,170 -- דחא תיב
 207 -- קוגזתס דחאל 82. זחא 17-- חחא 5
 וחאו קז,זזק, 24% -- דחאו 4,224,590: קוותס 176, 24%; 6

 11 --רחאו 147. | זחא 27--הוחא 71,117,147:245: 0
 ןחאא 75. רמתיאל -- רתיבאל 1.

 7. ביריוהיל =- ה . 117 --ו.291- קוופוס בדיוהיל 2 חיל
 ביריוהיל 1%8 -- קזוומס בידדוהיל 4. | העדיל לז -- היעדילו 4

 ףפישה 71; 7. |

 " 8. םבירחל 71, 80, 82, 80, 117, 170, 194, 210, 253, 260 ----
 םרחל קממס 24%. | ישלשה 1,30,128,155,157. | םבירועשל
 צוק,188-- םכירעושל 179 -- םבירעשלא 7ז. = יעיברה 1
7% 2 ,155,172 ,144,150 ,118,128 ,101,117 ,100 ,8 ,80 
 1980, 102,194, 210, 245, 253, 259: 260, 264, 270, 603 '1 ; קונוס

2 16 : 119,141 
 9. ישמחה 17. 30, 91: 94: 2 118,119, 150, 155. 159, 09

 178, 207, 224,245, 253,259.  ן'מימל 20, 67, 50 7
 1ז9,150,155,170, 172,173,176.178, 194, 210, 224, 240,

 2%0, 252, 259 -- ןמינמל 192. | ישישה 71 --' 17.
 זס. ץקהל 245. - יעיבשה 1, 4, 71, 80, 82.80.92,
 1ו9,129,141,172,171,178, 180, 192, 210, 224, 245: 251, 2599
 260,264, 270 ; שונוחס 19. ינמשה 170, 249 --ונימשה 101% 1.
 11. יעישתה 1, 2, 71, 80, 82, 50:99. 7% 118,139. 6
 ז 7, 7 5% 180, 188,102, 104,210, 224, 245, 2
 2522902 270: 1סע6 היגכשל 94, 101,144: תטתס 0
 1% -- הינכשיל 71 - והינבשל 15, םטתס 4 ירישעה 2 2

,72 ,170 ,166 ,89 ,82 ,80 ,71 ,20 
 180,188,102,104, 207, 210, 224, 231, 245, 252, 253, 25 ג קונוס

 14ז ; (סז6 4 12. םבוקיל 7.
 3. 00.17. | הפוחל 30,170. | השולש 270,294.

 רשע 150,1% --ארשע 71. - באבשיל --' , לז -- באשיל 806
 |( בבעל כ קל ל0- | ,עברא לכ. | "רשע ג

 14. הגלבכל :7. | רשע השש [נק.ז8- 5. רשע ,7.

 1%. רוזחלו וז. ארשע קו. | ץיצפהל ו, לו -- ץציפהל
 101,166, 170, 180, 194, 250 ; (0116 128 -- ץצפחל 82. | הנומש

5,,, ,102 ,101 ,100 ,94 :93 :92 ;82 ,71 ,67 ,30 :17 



 6 ו

 שכיהלאה תיב תדבעל תורנכו שכילבנ שיתלצמצ

 זכרפסמ יהיו : ןמיהו ןותודיו ףפא ךלמה ידי לע 7
 סכיתאמ ןיבמה לכ הוחיל ריש ידטלמ םסכהיחא שכע

 תמעל תרמשמ תולרוג וליפיו :  הנמשו סינומש 8

 כרוגה צצו + דימלת םשכע ןיבמ 'לודגכ ןטקב פ
 לינבו ויחאו אוה ינשה והילדג ףסויל ףסאל ןושארה

 פכינש ויחאו וינב רוכז ישלשה ! רשע םכינש גס

 ! רשע םינש ויחאו וינב ירציל יעיברה +! רשע 1

 יששה |: רשע כינש ויחאו וינב והינתנ ישימחה

 : הלארשי יעבשה !רשע זכינש ויחאו וינב והיקב 4

 וינב והיעשי ינימשה | + רשע םםינש ויחאו וינב 5

 ויחאו וינב והינתמ יעיששתה + רשע םכינש ויחאו 6

 זכינש ויחאו וינב יעמש ירישעה | : רשע זכינש ז7

 : רשע כינש ויחאו וינב לארזע רשע יתשע : רשע 8

 : רשע זכינש ויחאו וינב קדיבשחל רשע םכינשה 9

 ! רשע םכינש ויחאו וינב ללאבוש רשע ;רשלשל 0

 + רשע םינש ויחאו וינב והיתתמ רשע העבראל 1

 ; רשע םכינש ויחאו וינב תומריל רשע קרשמחל 2

 ! רשע םכינש ויחאו וינב והיננחל רשע קדששל 3

 : רשע םכינש ויחאו וינב השקבשיל רשע העבשל 4

 1 8% 0 ₪ 8 0 א.

 30 הלא תומיריו רדעו ילחמ ישוט ינבו = : לאמחרי
 11 שה םג וליפיו ! שכהיתבא זריבל שפיולה ינב
 ךלמה דיוד ינפל ןרהא ינב פכהיחא תמעל תולרוג
 זכיוללו שכינהכל קרובאה ישארו ךלמיחאו קודצו
 ! ןטקה ויחא תמעל שארה תובא
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 ז ןמיהו ףסא ינבל הדבעל אבצה ירשו ליוד לדב'ו
 יהיו םכיתלצמבו שכילבגב תורנכב םכיאיבנה ןותודיו
 2 ףסא ינבל ! םכתדבעל קדכאלמ ישגא םכרפסמ
 די לע ףסא ינב קדלארשאו ;רינתנו ףסויו רוכז
 4 ןותודי ינב ןותודיל | ! ךלמה ידי לע אבנה ףסא
 לע השש והיתתמו והיבשח והיעשיו ירצו והילדג
 ללהו תודוה לע אבנה רונכב ןותודי םכהיבא ידי
 4 לאיוע והינתמ והיקב ןמיה ינב ןמיהל < ! קדוהיל
 יתממרו 'תלדג התאילא יננח היננח תומיריו לאובש
 5 הלא לכ |: תואיזחמ ריתוה יתולמ השקבשי רזע
 קכירהל זכיהלאה ירבדב ךלמה הזח ןמיהל זכינב
 תונבו רשע העברא םינב ןמיהל שכיהלאה ןתיו ןרק
 6 הוהי תיב רישב סכהיבא ידי לע הלא לכ :שולש

 צב 2 - 5 10 א 4

 210, 240, 24%, 253, 250,260, 264, 283 --םםבינמשו 1 17 -- םבינומשו

 228 --ומש 100.45 139-- +, 157.  הנומשו '

 2נ 3: 4: 31: 67: 82, 92, 91:94,99, 2 124% 1

1 ,242 ,228 ,192 ,1,687 

 2%2, 271 8, 1'300 -- העבשו 144

 8. ולפיו 166,180, 264. | תלרג 80 -- תולרג 17,194, 24% --

 ר סט ל 18%. | תמעל -- תמועל 71 -- תרמשמ תמעל 18 19

 245: 253,260, 264.  ןוטקב 9,101, 144,178,260,264,27) 2.
 לרבב 224. בע 2.

 9. ןושארה , 0 -- 71.

 וינבו | 0. רשע 1.

 10. 00, ישילשה 1:2, 11, 2 89:

 93:94,101,102,117,118,זָבס ו 77% 1%

21 ,27 ,270 ,250 ,252 ,240 ,245 ,22% ,224 ,210 ,207 194 ,192 

 284,286, :סס 1; קננוגס 141 ; 1076 129. | ךנכזה 207. | וינבו 4.

 נז. 147,.00.  ירציל --ירציל לע 227 -- ירציה 24% --רהציל

 תטמס 157 -- צ קזועגס ש 118 -- והינתנ 1. וינבו ל

 12. ישמחה 0 25 רב

 12. 00. 80,031, 4 ישישה 71,117.2%9 --',זסנ

 והיקב -- ושיקב 1. וינב 5 119 -- וינבו

 14. 00. , 7. יעיבשה ז.17,71,80 1%

.4 ,252 ,250 ,249 210 :194 ,150,158,172,178,192 

 15. 60. 71,157. | והיעישי 178 -- ץומא ןב והיעשי 6.

 16, (20ה. , 80,147, 7. יעשתת 75. והינתתמ 4.

 17. והיעמש 180, 71. םכינש קנגמס םכמש

 18. 00. 28 300.  יתשעאא 9 -- תת טק. לו

 71 -- רזע טק. 48 וינבו 71.

 19. 608. 215 188. | םכינש 92,170. | רשע ג" קצגתוס תשע

 4 היבשח 166 -- והיבשחל 3, 464 17 160 8

 170, 180,188, 210 22%, 226, 601, 602 ; קז1תוס 14% ---

 לאבשחל 1 -- והיבשח גט -- קזווס והיבלשל 0. וינב , 860--
 וינבו 7.

 20. השולשל 1פצ -- ה זס. | לאבש 7% 24% ---
 לאובשל 89 -- לאבשו 259. = רשע , 4.

 21. היתתמ 166, 245 -- והינתמ 175, 250.

 22. רמריל 1 -- תומיריל ף4,101,117,140; קנווס 82---=

 תרמיריל 80 --* ;, 7. ו

 24. הששל -- ה ,זסז. | והנינחל ₪ 178 - ו ,6

 24. 008. 157. | השקבשיל -- ל 144 --* 147 -- ה
 25. הנמשל 8 176

 180, 104, 207, 4 235, 245,253, יננחל 1טק.24. 110 -

 היננחל 71 -- ל

 26. יתלמל 71, 119, 2%9 -- יתולמ 0.

 רשע 7.

 27. התאילאל 00 144,168,178,180,104.221,

 252, 289 -- התא ילאל זסז -- אתילאל 400 -- תת טק. 148 82,4-

 28. 00.80. | דחאל -- רחאל 2קֶפ, 280. | םכירשעו --ע
 קעותנס א .- רתוה 1.

 ינישה 80. | ויחאו וינבו <

 לאירזע

 ווחאו קנבס

 1. דור ץו;90, 117, 224,250. ירשו <-' ; 118 -- 'שארו 7
 --ירש (טק.74. 128. | אבצה -- צ קמממס ש 4 הדובעל

 99,172 192- הרבעל :194 -- תדבעל 207, פטת6 224- תדובעל
 145 ינבלא לז. ןמהו 80. | ןותדיו 82,220. 0 =בואבנה 1 2,
22 ,7 .99,119 ,94 :80 2 80 ,10 ,17 
 210, 22ף: 227, 231, 252: 253. 4: 200, 264, 659 " ריתי, 664 ג

 קתומס 178 -- םבאיבנה 158 -- םכיאיבנהו 170. | תרנכב
 25+-- זרורונכב 17, 10, 101, 117,155, 2 180, 207, 2

 240, 253, 284 -- תרונכב 71,249. = םכילבנבו םכיתלצמבו ₪ 86.
 בילבנבו 17, 40, 71, 89, 923 9, +,

 20, 224; ווגתס 4.  םכיתליצמבו לו -- םכיתלצממ 7.
 תכאלמ , 180 -- תרכאלמ 101 -- המחלמ 7. םכתדובעל 7

.245 1% 
 2. ףסא 1%-- םכיאיבנה ןותודיו ןמיהו ףסא 207. = הינתנו ,9-
 הלארשאו -- הלא רשאו 227. | ףסא די לע ,17.170 | די 7

 4-יךי 180. | אבינה 1. ידפ-- 7" 80,147: 155.224, 5.
 4. ןותודיל -- ן , 249. = ינב -- ינבל 80,155: 259 5 06 94--
 ףסא ינב 252. = ןותודי 1%-- ןתודי 178. - והילדגו 170. | והיעשיו
 <-יעמשו 172. | והיבשחו 17.94,117,245.  היתתמו 89. 94-
 %היתיתמו 118,240. | םכהיבא ןותודי < 207. = ןותודי 27-- ןותדי
 זס. | רונכב ז. | אבינה 1. תודה 2, 67, 82, 03. 90, 4
2 ,207,235 ,188 ,180 ,178 ,166 ,158 79 144 11,110 

 271 44, 400 -- תדוה 1. ללהלו 7
 4. והיקוב 117, 228, 252: קתעתס 5: והינתמו 170, 225 :
 קזותוס 128--ו ,1- לאיזעו 4, 71, 80, 147, 224, 228, 240, 250

 288, 601, 602 -- לאוע 170. | לאובשו 157 -- לאומש 4.
 תמריו 80 -- תומרו 253 -- תומריו ,+,,,7
 180, 224, 226, 227, 245, 249, 271 4 -- תמיריו 8ֶ. | והיננח 7
 מנמ6 224. - האתילא = 71 -- התא ילא 80, 172,173 -- אתאילא
 252.  יתממורו 1, 2,17,71, 89, 93 +, 8
3 :249,251 ,245 ,224 ,207 ,104 ,192 ,188 ,176 172,175 (166 
 2% : קזנתוס 2 128.  השקבש למ. יתלזמ 226, 245,2%2----
 יתולמו 93. 1-ראיזחמ 71, 80, 92, 93, 100, 110, 130, 130, 129
42 ,260 9 ,253 ,252 ,250 ,242 ,210 ,207 ,168 ,158 ,150,157 
 271, 4 286, 288 1, 001, 659 ; תטמס 1,82,128 --',224--

 ן קזגתוס ו 5.
 5. כונב ג" טו 4. 7" ןמיהל 17--*

 המח 10,117,150,170,188,194, 210 קחתס 128. | ירבדב --
 ירבדב תבע ו7. | ןרק . 240. = םפונב 2"-- םכ 1. זרונבו

 קזווגס שכינבו +. שלש 4, 17, 67, 859, ,,66
 104, 207, 224, 226, 245: 249, 285, 259, 270 -- השלש 71.

 6. תיב --ינב 93.  תרנכו 86, 249, 259 -- תורונכו 7
 166,170, 172, 207, 224,245,251.259ג 260, 264, 283 -- ז"ררינבו
 לו.  תדובעל 4, 117,119, 150, 172, 224: 240 5 -- תדבעל אא
 ואז.  םביהלאה -= הוהי 141,180 -- וניהלא 17 -- םביכלמה 3.

 ןותדיו 80, 207, 283 -- ,1-
 7. םבע -- לע 158. | !ידמולמ 194. = הוהיל -- הוהיל תיב 1.
 שכיתאמ , 80. | םבינמש 1, 17, 30, 80, 89, 170, 172, 194+ 4

 הוח \ 17 -
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 והילא ליח ינב ויודא דבזלא דבועו לאפרו ינתע
 לכהינבו המה טכדא דבע ינבמ הלא לכ :והיכמסו 8

 טכינשו שפישש קרדבעל חכב ריח שיא םהיחאו
 ליח ינב םכיחאו םכינמ והימלשמלו : שדא דבעל 0
 ירמש זכינב יררמ ינב ןמ הפחלו ! רשע הנומש 0

 : שארל והיבא והמישיו רוכב היה אל יכ שארה
 לכ יעברה והירכז ישילשה והילבט ינשה והיקלח 1
 תוקלחמ הלאל : רשע השלש הפחל שיחאו םכינב 2

 קכהיחא תמעל תורמשמ סכירבגה ישארל םשכירעשה
 לודגכ ןטקּכ תולרוג וליפיו : רוה! תיפב תרשל 3

 החרזמ לרוגה לפיו ! רעשו רעשל שכתובא תיבל 4
 תולרוג וליפה לכשב ץעוי ונב והירכזו והימלשל

 וינמלו קדבגנ עפדא 'זבעל | : הנופצ ולרוג אציו 15
 רעש שכע ברעמל חסחלו ססיפשל :זכיפפאה תיב 6

 ! רמשמ זרמעל רמשמ זרלועח הרלסמב זרפלש

 הבגנל העברא זכויל הנופצל השש זכיולה חרזמל 7
 רברפל : שינש םשכינש טפיפסאלו קרעברא םכויל 9
 קרלא |! רברפל םינש הלסמל ;דעברא ברעמל גס
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 6 1 ב

 ןמ 1טע.ז846 1 10. הפוחלו 6 16 188,224, 4.
 : יכ 88 24%. | רוכב -- רוכב ול ינב , 1. | אל יכ -- אלמ ל. ז

 259-- קיוממס רוכבה 3. והיבא--ו ,ז --ויבא 102, 245 ; 1076

 11. ינשה 71. | והילכמ קמותס 246. ישלשה 31: 93: 94,
 110 141,190, 155, 160, 270, 7'00 -- שילשה :סז. | והירכז גג

 הסט רהידבז וז ו " יעיברחו ג 172 ל 71, 80,82, 80, 2, 93

7% 170 6 129 ,117,118 ,101 ,99 

4 .2 271 ,4 ,250 ,2% ,252 ,24% ,224 ,210 ,207 ,188,194 

 לכ 18 80 -- 418.080. הלא 157. | הסוחל
 20, 89, 117,150, 188, 340, 25 -- אפה לכ 4.

 12. הלאל -- הלאל קלח 130. | תקלחמ 71, 80, 284 ; קננתס 8

 ה = והלה ז-רוקלחמ 0. םכירעושה 117,150, 170, 1789,

 200. יעארל--י םכירובגה 24%;71,117:  תרמשמ למ

 ₪ תזמועל 240.  םבהיחאו לז. | תיבב =- םכשב 118 -- תיב 76

 11. ולפיו ל1,166,207ק. | תולרג 1? 253 -- תלרוג 71, 5

 28% -- לרג תלרג 80 -- לרונ טק. 4" 4 ןוסקכ ףֶפ, 166,

 220, 240, 0, לדגכ 30, 80,101,283. | םכתבא 6 4

 94, 117,139: 150; 194, 207, 224.,210, 240, 2ב, 260, 264,

 -- םבהיתבא 4 : ַי

 14. לרוגה לפיו 6786 117. לפיו -- לעיו 7

 והימלשמל 101, קוומס 3." %הירכו + -- והידבזו 60.
 -- תולרג 17 -- תלרוג 71 -- תולרוגא 4
 22%.  ולרג 283 -- לרוג לז -- לרוגה 6.

 252; 283 -- הנופצב 1. :

 1%. דבועל 80, 82,117, 164,166,188, 240. | שםבדא ,0

 -=- םכודא 10,71,82,101,11ז7,119,128, + 7

 ז75,180,188,240, 24%. | הבגנ וינבלו א 24. | הבגנ -- הכננ

 245. | םביפוסאה 1590 -- םביפיסאה 71 -- םכיפפאח םביהלאה
 16. םביפשל -- * , 94,117 -- םכיפפל 24% -- םכי טק.

 הסוחלו 40,117, 150,188, 240,260,264--ו,17. | םכע--דע
 7ֶ20ְ, תטמס 224. רעש ,119. | תכלש , 224. | הליפמב 2
 157. הלועה ,\ לז -- ! \ 1, 10, 80, 80, 92, 6

 17%, 176,180,194,226,24%, 282, 250,281. | תמועל
 17. הנפצל 7ו,80,101,1פ4,283. | העברא שכויל הבגנל , 7,

 89,117,150, 252.  העברא 2%, 80.  םביפוסאלו 117 --ו
 םכינש 2", 71,117, 168 -- 58 )9 - רשש 4.

 18. םבינש - - - רברפל תספ קטת6488. 1. | רברפל 1"-- דברפל

 67,271 4 ; קזוחוס 141 -- קנתוס רכרפל 24%.  העברא -- ה ,%

 הליפמל 71, 92,192 -- תלסמל 17. | םכינשו 188, תטחס 7.
 רברפל 2%-- דברפל 67,271 4 ; קזותוס 141 ; !0:60 101 --ב קזנמוס

 פ 3.
 19. 00. ,ז7. | םבירעושה זז.

 168,176, 198, 224, 228 ; קתותוס 1 ינבל

 20. תורצוא לע -- ורצואל ז18. | תררצא 80 -- תורצא
 164, 194, 210, 250 -- תררצוא 141 -- תרורצואה 147 -- תורנרוא
 157. | תיב ,1%7. | תרצאלו 80, 283 -- תתורצואלו 2

 94,10ז,117, 118,164, 166,176, 102, 246, 4

 21. ינשרגה 1%-- ה . 71, 1ף0 -- ינושרגה .40, 80, 117, 1

 ינשרגה - - - ןדעלל , 157. | תובאה ישאר ןדעלל , 166. | תרבאה
 80. | ינשרגה 2%--ינושרגה 30,117,  ילאיחי , 80 -- לאיחי 9,

.259 :245 :297 :155 ,141 

 לרגה
 תלרג 2032

 אציו -- לפיו 0
 הנפצ 41,224, 19

 םכיחרקה 7%

 ם יס שת סאו

 , מס

 6 אאטצ|

 5% ! רשע זכינש ויחאו וינב יננחל רשע קדנומשל
 26 ! רשע זכינש ויחאו וינב יתולמל רשע קדעשתל
 27 : רשע שכינש ויחאו וינב | קדערילתול טכירשעל
 28 ! רשע זםכינש ויחאו וינב ריתוהל שכירשעו דחאל
 20 ! רשע םכינש ויחאו וינב יתלדגל סכירשעו םכינשל
 40 זםכינש ויחאו וינב ץרואיזחמל טכירשעו קדשלשל
 1ז וינב רזע יתממורל םכירשעו קדעבראל | : רשע
 ! רשע זםכינש ויחאו
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 1 ארק ןב והימלשמ כיתרקל טפירעשל ?רוקלחמל
 2 רוכבה והירכז שכינב והימלשמלו : ףסא ינב ןמ
 ; יעיברה .ראינתי ישילשה והידבז ינשה יראעידי
 4 : יעיבשה יניעוהילא יששה ןנחוהי ישימחה םכליע
 4 ינשה דבווהי רוכבה קדיעמש זםכינב שכדא דבעלו
 ! ישימחה לאנתנו יעיברה רכשו :ישילשה חאוי
 ף יכ ינימשה ,יתלעפ יעיבשה רכששי יששה לאימע
 6 לכילשממה םינב דלונ ונב היעמשלו : םיהלא וכרב
 7 חיעמש ינב =: המה ליח ירובג יכ םפהיבא תיבל

7 

 יתלדגל -- יתללגל
 םכינש -- השלש 6.

 םבירשעו -- ו

 2. סו. , 168. | םבירשעו = םכ 8
 ב - ד (גק.ע845 141. ומב -%

 40. השלשל -- ה ,\ 224 -- הש טק. 2.
 צג 99 -- רשע 157: | תראוהמל 1,157,194 וינב -

 1:8.  םכינש -- םבינש  םכירשעו השלשל 89. |
 21. תעבראל קנווס ף9 -- רשע העבראל 6. יתמנמרל 6
 1ל0, 194, 283 -- יתממורו 0. רזע א 71, 89, 166, 180, 226 --

 רועל 297 -- רז טק. 8

 צ. תרקלחמל 1,150. | םבירעושל 178, 283 -- םכירעשה 0
 -- םכורשעל 170. | םביחרקלו 101, 4 ארוק 2, 17, 80 2
2 ,224 ,210 ,188,102 ,175,180 ,170 ,128,166 .9,117 

 226, 227, 240,259: ץמפס 17
 2. והילשמלו 1סז -- הימלשמלו 180. .רכבה

 486 89 -- לאעידו 259 -- לעאידי 400. | ינשה 7:
 --- והירכז 71, 8, 118 ; !ס66 245 --| 2593 קס 5.

 לאינתי ישילשה -- ישילשה לאינתי ינשה ז7.
 4. ישמחה 71,224, 245: 253. ששה %. ינעוהילא

 2, 17, 70, 82, )2; 99 9 166, 168,170, 173, 22(, 240 -- ה

, .7 ,80 
 4- דבועלו 117,150,166, 240, 259 =- 1 ; 245. | םבודא 2,

,1785 ,170 ,166 ,80 ,82 ,80 ,71 

 לאעירי 1

 והירבז

 210, 2 220, 240, 246, 251: 253; 0: %היעמש 1 רכבה

 71. | רבזהי 1.2485 - 559: נישה 7 ישלשה 19
 110, 130. 176, 252, 260, 264, 1'100. רכשי 259.  יעברה 24
 לאנתנ 114,155: 225; 259-  'שמחה 71,117,150,158,170 7

245: - 
 5. לאימע 0.148 זזְק -- לעימע 289. | 'שש 117. | יעבשה
 94,158.252, - יתלועפ 71,283.  ינימשה 58 ָסָּנ -- ינמשה 0

 71,99.224. - יכ-- ןכ 224.  םביהלא -- הוהי 2.
 6. ונב קזומס םכינָב דג.  םכינב -- םכי 0,145 141 -- םכינב

 ישמח 147- םבהיתובא 166 -- םבהיתבא 40 -- םכתובא
 264-- םבתבא 2% -= ב [גק,145 71. - ירבנ 17,890 3

 ירוביג 117 -- *. 92> .
 7. ינתע היעמש -- ינתע היעמש ינתע +. ינתע , 6.

 דבעו 1, 3, 17. 71: 89:93: 72 168,170,170, 1
 245: 290, 252, 253, 260 4. דבזלאו 2, 82, 147 ; קזנותס 3 --
 דבז לא 1%8 -- דבדלאו 80 -- דבולא והילא 157. והילא - - יחא
 -- הימקפו 17. = ויחאו 71 -- דחא טז . = והילאו 2 -- אוהילא

 קזתתס 158: (ס6 67, 4 והיבמסו -- והיעמשו 4.
 8. םבדא דבע ינבמ -- םכודא דבועל 650 2,  דבוע 0, 10

 117,150,166.192, 224, 251,259. 0. םכדא 1"-- םכודא
59 ,240 ,224 ,210 ,192 ,170 ,1006 ,91 ,71,980 

 253: 250: 281 : קזנתס 4 םכהיבאו שיא -- ישנא
 6ף%0 2. - חכב -- חכב והיכמסו והילא 117, = הדובעל 5%

 224,240, 259 קותס 128. | םכישש ,178. | רבועל
 240. | םבדא 2%-- םכודא לז, 80 6

 170, 210, 224, 240, 253, 259 ; קזנתס
 ף. והמילשמלו < לז. = ינב --ינב לכ לז. = הנמש

0% ,207 ,194 ,178 ,166 ,,ָ,, ,1 ,8 ,82 ,80 ,71 

.6 ,284 ,20 ,271 ,270 ,264 ,260 ;253 ,245 ,242 ,231 .224 
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 דיוד םכדיקפיו תובאה ישאר תואמ עבַשו םכיפלא
 לכל ישנמה טבש יצחו ידגהו ינבוארה לע ךלמה
 : ךלמה .רבדו והלאה ראד

4 

 טכיפלאה ירשו תובאה ישאר סכרפסמל לארשי ינבו 1

 ללכל ךלמה תרא שכיתרשמה שכהירטשו זרואמהו
 לכל שדחב שדח תאציהו האבה תוקלחמה רבד

 קדעבראו שכירשע תחאה תקלחמה קדנשה ישדח
 ןושארה שדחל הנושארה זרקלחמה לע ! ףלא 2

 קעבראו שכירשע ותקלחמ לעו לאידבז ןב שכעבשי

 זרואבצה ירש לכל שארה ץרפ ינב ןמ ! ףלא 3
 ידוד ינשה שדחה תקלחמ לעו !ןושארה שדחל 4

 ותקלחמ "לעו דיגנה תרולקמו ותקלחמו יחוחאה

 שדחל ישילשה אבצה רש :ףלא העבראו םכירשע =
 ותקלחמ לעו שאר ןהכה עדיוהי ןב והינב ישילשה

 זכישלשה רובג והינב אוה ! ףלא העבראו םשכירשע 6

 יעיברה |: ונב דבזימע ותקלחמו זכישלשה עו 7
 וירחא ונב הידבזו באוי יחא לאהשע יעיברה שדחל

 ו סייקי די סי מנ

 הידי 228; 253, 260, 271,288, 601 ; [ס06 158 10600 20.

 שארה -- ןושארה 170. | ינורבחל 2%--ו , 17, 71, 80, 90 4
252,260 ,245 ,210 ,102,117,118,110,176,104 

 ויתודלותל 118,164,166, 170, 192, 24% -- ויתדלותל : %
 155,194, 207,231, 235,284: קוממס 141 ---ויתודלתל

 178,180, 240,253,271 4. | זרבאל 80.  רבלמל 283. דוד

 7צכ 805 804 דד 7,160 .ללירבב דל סך 175: 194, 281 --ירוביג

 71. ליחה 30.  רזעיב 2, 30,710 92: 99 1%

 178, 180, 102, 194. 224, 228, 235, 240, 24% 253 - ר'1עיכ 6

 158 -- רזעמ 89 -- '[ 1טק. 134. 4

 32. םביפלא -- ףלא 249. = עבשו ל: 102 | רבאה .
 םכדקפיו 7,707 16) 170,194,198, 07, 224 -- דקפיו

 71. ךלמה :דינד ,פצס = = דול -ק3, 90, ₪17 <: * נבואה
 194 -- טבוא רה 155. | ידגהו -- ידגהו לעו 7ז- | ישנמה -- ה
 194 -- 2 \ 240 -- השנמה 224,250 | קתומס 3,249. - לכל 6

 לכ "לע 5%

 1. םרפסמל , 6. תבאה 1.

 תכהירטשל 118 -- ה ; 245. | םביתרשמהו 245. = תוקלחמה -- ח
 קוומס ל 150. | תאצויהו 40, 82, 02.94, ,,8%
 210, 240, 245, 251, 252, 260, 264; (ס16 128. שדח קעתופוס שדוח
 7ז.  ושדחב 228. | תקולחמהה 7156884

 284 -- תוקלחמה 166,170,240,2%2. - תחאה -- שדחל הנושאר
 ת-רחאה ןושארה 71. םבירשעו 2, 107066 2

 2. לע--לכ 227. | תקולחמה 1,101,117,164, 188 -- תוקלחמה

 71,93,147.150-- ה ,ז70,249 -- 7,240. | שדחל הנושארה
 ןושארה , 7. הנשארה 17, 40, 71, 80, 03: 94, 100, %

 144,158,170,178,104, 210, 240, 245, 2%4 -- ןושארה 1.

 ןושארה --וו , 85. | םכעבשי -- אעבשיו 7.
 2. 00. 251. ]מ -- ןמו 17 -- ן[ ב 4

 עג0 173. 0 ירש -- רש טק. 4 4 :

 4. תרקולחמ ץו,117,118, 188 --ותקלהמ 95. | שדחה קזומס
 ןושארה ז4ָד. ינשה 80. ידוד ; 147 -- ו, 7

 14 יחהאה 80, 82, 128,173, 207 --',4. ּ

 5. רש -- ירש 1. | ישילשה 1%-- ישלשה 1, 04,117, 150
 ישילשה שדחל 915 80 -- , 30,140. | ישילשה 2"-- ישלשה 4.

 עדיהי 283. - ןהכ 17. שארה 180, 250. ' לעוא לצו
 6. והינבו קמתגס 15%. | רובנ [טק. 85. 130 -- , 7, 0.

 םכישלשה 1%-- םכישלשב 3, 17, 30, 80, 89.9, 7 זו

1 ,45 ,300 ,288 ,283 ,271 ,264 240 ,24% ,227 ,226 ,160,224 

 602 -- ישילשה 99. םםישלשה לעו ,ז. לעו-- ו
 םכישלשה 2%-- םבישולשה 15% -- םכישלשב 240, = ותקלחמו --
 ותקלחמ לעו 147. | דבז ימע 3,158, 176, 240 =- דבזימע בויבא

 259 -- בדנימע 80 9. ו !

 7. יעיברה 1" 6 2"--יעברה 166.  יעיברה שדחל , 20.  לאהשע
 -- ה .17,147,207 -- לא השע ףג,176,240 ; טוס 4

 והירבזו 17,:ס01,117,155,192 -- הירכז| 80, 80, 157, 180 -- הידכוו

 קזותס 24% -- ד (עק. 4 71.

 םכהירטושו 10 --=

 שארה ץרפ 0.

 %0 600 ג. 1 סא אס או

 ! יררמ ינבלו יחרקה ינבל שירעשה זרוקלחמ
 20 תורצאלו טכיהלאה תיב תורצוא לע היחא םכיולהו
 21 ישאר ןדעלל ינשרגה ינב ןדעל ינב |: םםישדקה
 22 שתן ילאיחי ינב :ילאיחי ינשרגה ןדעלל תובאה
 22 ימרמעל | 1 זרוהי תריב ערורצא לע ויחא 'דאויו
 / ןב םכושרג ןב לאבשו : ילאיזעל ינורבחל ירהציל
 25 והיבחר רזעילאל ויחאו : תורצאה לע דיגנ השמ
 זרומלשו ונב ירכזו ונב שכריו ונב והיעשיו ונב
 26 זרורצא לכ לע ויחאו תרומלש תאוה | + ונב
 תובאה ישארו ךלמה דיוד שידקה רשא םכישדקה
 27 תומחלמה ןמ : אבצה ירשו תואמהו םיפלאה ירשל
 28 שידקהה לכו :הוהי תיבל קזחל ושידקה ללשה ןמו
 באויו רנ ןב רנבאו שיק ןב לואשו הארה לאומש
 : ויחאו תרימלש די לרע שידקמה לרכ קדיורצ ןב
 20 לארשי לע הנוציחה הכאלמל וינבו והיננכ ירהציל
 40 ינב ויחאו והיבשח ינורבחל : םכיטפשלו םכירטשל
 רבעמ לארשי תרדקפ לע תואמ עבשו ףלא "ריח
 ;ךלמה תדבעלו הוהי תכאלמ לכל הברעמ ןדריל
 41 [רובאל ויתדלתל ינורבחל שארה הירי ינורבחל
 תגצמ'ו ושרדנ דיוד תרוכלמל םיעבראה תרנשב

 וו ה ו

 22. לאיחי 141,245. - םכתח 80,004, 170, 170,225,15%,

 240, 254 -- תז ק.זג6 141 -- םכיתו 7. לאויו -- לאויו םכתויו
 119. לע 008 119. | [רררצא 80, 283 -- תורצוא 30 2
4 ,224 ,207 ,192 ,176,180 .164,166 ,118 ,101,117 

 245כ 240 22.

 2. ינרבחל 17, 30, 71, 80: 80, 93. 0, 101, 02

1 1 144, 1509 2 168, 175, 178, 194: 231: 245: 240, 259: 0% 

204, 1 3, 
 24. לאובשו 3, 17, 80, 89, 92, 91, 7 164,170, 2

 207, 210, 226, 245: 253: 259 קוס 15% -- לאיבשו 4
 ןּב 159--ינב 70. םכשרב )2,100,101, 144,150 29 76 14

 207,224 245, 249: 252; 253, 271, 28ָנ ; קזנומס 128 --ןושרג
 השמ -- השנמ ש 194 -- השנמ 71, 170, 300 -- השלפכ

 ז"רורצאה -- ה \ 207 -- ) \ 8509 284 -- תורצואה 3, 82, 80, 92 4
 ו, 164,166, 168,170, 175,176, 180,192,

 224, 245, 253, 200, 264 -- תרצואה 1.
 2%. רזעלאל 7 = רזעלאו 86. = היפחה זקס, 224. "טבוצ")
 14 וזישעיו ₪ 71 -- היעשיו ונב 2% 17. יו

:175 ,170 ,164 ,144 ,141 ,118 :72 ,99.93 71 ,20 
 190, 188,194, 210: 245: 249: 252: 2532: קונופס 04 -- ירכזו
 166.  ירכוו (סע ידבזו 24% -- שכרשו 166. | תימולשו 117, 659'ק
 --- ז-רומולשו 157, 240 -- תימלשו 17, 71, 809, ,,%6
 180, 194, 207, 210, 227, 211, 252, 254, 250, 270 ג קזוזתס 245 ;

 !סעו6 82, 150 -- תימשו 170 --ו 1% טק. 0.
 26. .תומולש 170, 210 -- תימולש 117 -- תימלש 7,
 224, 211, 262, 250, 271 0, 601; 602 ; קעומס 246 (0706 82; ץו-

 66: 71,934. לכ ,207. - תרצא 80,283 -- תורצואה 71
 ן-רורצאה :סז -- תרורצוא 80, 117, 166,168,170,178, 80 2

 226, 246,200, 204. | ושידקה 71. | דוד 71, 50,3,997-
 תובאח ישארו , 89,157.  תבאה 80.  תואמהו \ 94. | *רשו קזנמס

 ירעו 99.
 27. תרמחלמה 80, 284 -- המחלמה 71. | שידקה זקס.  קוחל
 -- ה קחוס ב גזְק. | תיבל -- ל , 252 -- תיב תא 92.  הוהי --

 ושידקה הוהי 8
 28. שדקהה 71 -- שידקהה אאדקהה 3 -- קתותוס שידקה 1.
 האורה 1, 30.71.92, 73 190 194 -- שארה 4 לואשו , 7
 -- שידקה לואשו 80. | הירצ וְקנ,207. | תרימולש 2,117,240

 253 -- תומלש 5
 והיננכ 68 117 -- והיננב 29. ירהצל -- ה א 224: 5%

 הכאלמל -- ה ;, 101. | הנצחה 194--'. 245 6
 לע -- רי לע 71. | םבירטושל 188. = םכיטפושלו 188 -- ל.
 40. ינרבחל 1,זֶ, 71, 80, 8, , +, +

 210, 2%4,291--'י,101. - היבשח 20ְק. ליה -- ליח א 9.)
 עבשו 8% 1ֶקָפ. | תדקפ , 71 -- תדוקפ 80.  לארשי -- לארשי ינב
 180. | לכל -- לע 24%. | תדבעל 24% -- תדובעלו 5

 102, 240 ; [סזנ6 5.

 ו ינורבחל 1%-- ו 17. 71, 80, 80, 101, 1,700

 144 160, 176, 194, 210, 242, 245, 2%2; 260, 264, 281. | הירי =-



 1 א א 1 1

 יצחל והיזזע ןב עשוה סכירפא ינבל |: לאירוע 0

 הדעלג השנמה יצחל : והידפ ןב לאוי השנמ טבש 1
 ןדל : רנבא ןב ילאישעי ןמינבל והירכז ןב ודי 2
 אלו : לארשי יטבש ירש הלא םשכחרי ןב לארזע 3

 יכ הטמלו הנש סכירשע ןבמל ססרפסמ דיוד אשנ

 ! םשכימשה יבכוככ לארשי תא תוברהל הוהי רמא
 תאזב יהיו הלכ אלו תונמל לחה היורצ ןב באו 4

 ירבד רפסמב רפסמה הלע אלו לארשי לע ףצק
 תומוע ךלמה תורצא לעו ! דיוד ךלמל כימיה 2%

 שכירפכבו שכירעב הדשב תורצאה לעו לאידע ןב
 תכאלמ ישע לעו : והיזע ןב ןתנוהי תולדגמבו 6

 ללעו : בולכ ןב ירזע קדמדאה תדבעל קרדשה 7
 תורצאל םכימרכבש ידעו יתמרה יעמש סכימרכה

 שכימקשהו שיתיזה רעו |: ימפשה ידבז ץיה 8
 ןמשה תורצא לעו ירדגה ןנח לעב הלפשב רשא

 ינורשה ירטש ןורשב זכיערה רקבה לעו |! שעוי 0
 זכילמגה לעו :ילדע ןב טפש םכיקמעב רקבה לעו 0

 ! יתנרמה והידחי תונתאה 'לעו ילעמשיה ליבוא

 רשא שוכרה ירש הלא לכ ירגהה זיז ןאצה לעו 1

 ןיבמ שיא ץעו דיוד דוד ןתנוהיו !  דיוד ךלמל 2

 4 א 2 0 48 5 0 א,

 8 ישימחה : ףלא קרעבראו שירשע ותקלחמ לעו
 ותקלחמ לעו חרזיה תוהמש רשה ישימחה שדחל

 9 אריע יששה שדחל יששה : ףלא העבראו סכירשע
 קרעבראו סכירשע ותקלחמ לעו יעוקתה שקע ןב
 זס ןמ ינולפה ץלח יעיבשה שדחל יעיבשה : ףלא
 : ףלא העבראו םכירשע ותקלחמ לעו םכירפא ינב
 11 לעו יחרול יתשחה יכבס ינימשה שדחל ינימשה
 12 שדחל יעישתה :!ףלא העבראו םכירשע ותקלחמ
 .ותקלחמ לעו ינימינבל יתותנעה רזעיבא יעישתה
 13 ירישעה שדחל ירישעה : ףלא העבראו םכירשע
 העבראו םירשע ותקלחמ לעו יחרזל יתפוטנה ירהמ

 14 קדינב שדחה רשע יתשעל רשע יתשע :ףלא
 שכירשע ותקלחמ 'לעו םכירפא ינב ןמ ינותערפה
 1% רשע םכינשל רשע םכינשה |! ףלא קרעבראו
 ותקלהמ לעו ילאינתעל יתפוטנה ידלח שדחה
 16 ינבוארל לארשי יטבש לעו :ףלא העבראו םירשע
 : הכעמ ןב והיטפש ינועמשל ירכז ןב רזעילא דיגנ
 יי קרדוהיל : קודצ ןרהאל לאּומק ןב היבשח יולל
 : -לאכימ ןב ירמע רכששיל דיוד יחאמ והילא
 10 ןב ?רומירי ילתפנל והידבע ןב והיעמשי ןלובול

 + ג תז 2 פס זס אש

 22. לארוע -- ר , 259 -- לאירוע 71, 80 -- לאידוע 224, = םכחורו
 17, 30,80,117,1%0,1%7,166,168,170,ו% 240,259 --*%םכחורי

 ל ירש -- ישאר 224, 0.

 21. רוד 147 -- 271,980.

 א -- ל 5 6 ב (טק.זג5 93. | הנש ,ז%0. | הטמלו-

 הלעזכו 4 תברהל 80, 1 יבכככ 85; 93, 70

 207, 224, 245; 253 -- 'בככ 4: . ו

 24. הליכ - תאכ 4 ףצק -- ףסכ 240

 לארשי לע -- לארשיב 80.  רפסמב -- רפפמכ 8%, 28%

 155 : 1400 157,158. ךלמל קנגתס יכלמל 158. | דיוד , 89-=
 ..וררי | ו

 25. [רררצא 283 -- תורצוא 3.17, 7% 4

 170,172, 176,180, 192, 226, 240, 259 -- תרצוא 71 -- תורצואה

 227 -- תורצאה 2. = ךלמה , 2,82. = לאידע -- לאירזע 10/2.רסמהה
 לאיזע 80 --- (סזו6 לאירע 245.  ,!רורצאה -- ₪ , 80 -- תורצואה :

72 ,,,,, ...3:17.99 
 176, 180,102, 224,226, 227, 240,250 ; קנווס 82 -- תררצואה

 92 -- קומוחס תרצוא לז.  תלרגמבו 80, 283 -- קזנםס תולרנמבו
 245. - והיזוע 4, 225 : 06 71,94 -- והיוזוע ףסָּג -- והוע 7.

 26. ישוע 117,188 -- 06 השוע 1. תרובעל 92,

 155, 157,172,188, 224, 240 -- תדבועל 164. = בולכ --ו , דב =
 27. תרצאל 80,283-- תורצואל ,,,,,8%

 192, 194: 224, 226, 0 -- תרצואל 71. ידבז קונוס ירע 4
 28. לעו 1" !סז%6 לעי 3. | םביתוה 1 5

 170,176,252, 251,259,260. | םבימקשהו , 168 -- םכימקשה לע
 180, 224 -- םכ ,44 ןנחא 117. | ידרנה < 147 ---

 ירדגה :. | ררצא 80 -- תורצוא 1.17, 30, 71, ,
,240 ,224 ,102 ,180 ,170 ,144,168 

 20. םביעורה 1, 40, 80, 117, 166,178, 226, 240 ; קזנמס 4

 ןורשב -- ו , ל. ירטש ₪ יטרש 164, 170, 17%, 194, 207,

 228, 270, 659 'ק -- יטרוש 7ז -- רטיש 271 4, 258.  ינרשה 71,

 90,1סנ, 118, 144,190, 170,210, 224, 283 -- םכינורשה 9

 םביקמעב -- םביקמעבש 207 -- םכיקמעמב 157 --=כ , 2%9-- םביכ
 [גק.זג 1.

 30. ליבוא -- וא חגק.זג 41 --' .178.  ילאעמשיה 71,
1% 72 , ,100,117,118,130,144 ,9 ,80,992 

 224, 240, 200, 252, 253, 259, 270, 288, 601 ; סת 3 --ילאעמשה

 נסו -- ילאעמשיה ןב 245 -- 'ל טק." 1,94. | תרונתאה -ה .
 80 -- | . 2, 82 -- תונותאה 17, 8,117, 118,ז44,166, 170%

 192, 224, 24%, 2ף0. - והידוחי :7ס. | יתנורמה 117,176,188 -

 יתונרמה 30, 170, 2%0, 283 -- 'תנרמה ןב 147 -- יתונורמה 6
 128 -- יתרנמה ז -- ר קוס ד 1.

 31. ןאצה לעו קזומס ןאצ הלעו 117. זיפ -- ריי 80 -- ין"
 [טק.ז8 17. | 'רגה 224. דוד 7

 32. ןתנהיו. 283 -- ה ,1-. דוד --1 . 207. דוד --- 8

 99. רפסו ז:סז, 166, 224, 245, 2%, 271, 283 -- אוה

 רפוסו 2. לאחיו לג. | ינמכה :סז,231 -- טו06טז ינומבח 4
 33. לפותיחאו זק. 30, 99, 117,118, 150, 149, 245: 253 ; קזנםֶס

 תכרפסמ -- ם ,68

 8. ישימחה 2%-- שמחה 4,117,166, 245.253. ישימחה 27--
 ישמחה 224,245: 2- תוהמש -- ו , 118 -- תוחמש 3

 קונחס 158 -- תורמש 220. יחרזיה 7-
 ף. יששה ן" ₪6 2"--ישישה 71,259.  יששה שדחל , 157.

 אריע -- אריע ןב 80 -- הריע 192 --י 7- עג 1. ןב יעוקתה
 שקע ₪ 117. שקיע 170, 224, 226 - שיק 166. | יעקתה 5

 24%. - םבירשעו 80. | העבראו ףלא < 6.
 10 0. 259. יעיבשה 1% ₪ 27-- עבשה 7. שרדחל
 יעיבשה , 17. | ץלח -- ףלח 4 ינלפה לז, 80, 170,194: 9

 29.  ינב ןמ -- ינבמ 9ָפ. | ותקלחמ -- ותקלחמ ןולחמ 1.
 וז. ינימשה 1%-- ינמשה 71. | יתשוחה 2, 10, 829 0.

 עבראו 2.
 12. יעישתה 1" ₪6 2"-- עשתה 207. | יתתנעה 2

 155175. 188,198. 226, 245. ינימינבל -- ינימי ןבכל
 104 252, 251: 264, 659 'ק : קזגתוס 82, 224 --- ינימי לנבל

 117,118,147, 155%, 170, 240, 245, 259 -- ינימי נבל
 171,192: 227, 260, 271, 283 - ינימיימבל 166. | ותקלחמ -- ק

 קממס ת ג. | .העבראו -- ה 186 - ה 17.
 13. ירישעה 1%-- ירשעה 7 -- קזגתס ירישעל 4. =
 ירהמ - - ירישעה -- ידלח שדחה רשע םבינשל רשע םכינשה 2

 יתפיטנה 89 -- -5 \ 
 14. יתשעל -- יתשעל שדחל ץז. | שדחה -- ה,
 2493 םטהס 198 -- ;71. | והינב 2,117,188. | ינתערפה 7%

,168,172 7 1 ,94 ,82 ,71 ,21 
 194. 207, 224: 242: 2455 1 200 17 -- ה 3 -- יתתערפה 80 -

 ן קזתס 2: 0- ינב ןמ -- ינבל 0. שכירשע 558 4.
 1%. םבינשה --'* ; 99. = םםינשל -- םבינשל שדחה 71 -- םכותשל
 259. רשע 93,"2. | שדחה -- םבישדחה 80 -- שדוחה 283 --
 ה 128,170 -- שדחח 260. - יתפטנה 80, 155, 172, 1804
 לאינתעל -- ת , 157.  ותקלחמ -- ותקלחה מ 260. | העברא

 םכירשעו " 4
 16. לארשי ,7- ינבארל 102, 150, - דיגנ -- לע דיגנ

 לארשי 4,850.  רזעלא 207 -- ר , 101. | ירכז -- ידבז 9.
 ינעמשל ץז,172,194.260. | היטפש 10,168: קזוומס -

 17. וחיבשח 166, 180, 207 250 ; ץזומס 172.  ןרהאל לאומק ,
 259. קדצ 3 -- קודצל 144-- קודצ ןב ₪.

 18. אוהילא 168,240. | דוד 71, 82,117, 0-
 פ. ןולבול ₪ 94, 210, 22% -- 1 , 164 -- ןולובול 117,172, 6. לו.  ןב קזומס ןיב 9-

 והיעמש 118. | והידבוע 22, 164,
 176,188,192,240, 250. | תומרי ג, 166,170, 180,194. 59
 249 -- | . 281 7- ה לארוע 71,190,211 : תטמס 128--

 ה .1י 245-
 20. עישוה לז - - וחיע 1, 17 714/99. 207,259 וה

 והיזוע 15% -- והירזע 188. | השנמה 30,155. | לאי -
 21. השנמ 93 -- השנמה טבש 147 -- השנמ טבש 80 --- גז.
 קופת. טבש 224. ודי (סזש ידי %והירבז 71 -- | , 2

 259. = ןימיניבל 80 -- ןימינבל 172, 252. = לאישעי -- ל ,2-

 רכששיל --' 4



 ג לא

 אוה ךנב קדמלש יל רמאיו = !.לארשי לע קדוהו 6
 ינאו ןבל יל וב יתרחב יכ יתורצחו יתיב קדנבי

 פכלועל דע ותוכלמ תא יתוניכהו : באל ול היהא 7
 ; קרזה םויכ יטפשמו יתוצמ תושעל קזחי שכא |
 וניהלא ינזאבו הוהי להק לארשי לכ יניעל התעו 8

 ןעמל שככיהלא קדוהי זרוצמ ככ ושרדו ורמש

 זככינבל ששכתלחנהו זדבוטה ץראה זרא ושרית |.

 תא עד ינב המלש התאו ! שלוע דע שכירחא 9

 יכ הצפח שפנבו שלש בלב והדבעו ךיבא יהלא

 ןיבמ תובשחמ רצי לכו קדוה' שרוד תובבל לכ

 : דעל ךחינזי ונבזעת שאו ךל אצמ' ונשרדת שא

 שדקמל תיב תונבל ךב רחב הוהי יכ התע האר 10

 תינבת תא ונב המלשל דיוד ןתיו : השעו קזח ג

 שכימינפה וירדחו ויתילעו ויכזנגו ויתב תאו שכלואה
 ומע חורב היה רשא לכ תינבתו : תרפכה תיבו 2

 תורצאל ביבס תוכשלה לכלו הוהי תיב תורצחל

 זרוקלחמלו : םכפישדקה תורצאלו שכיהלאה תיב 3

 הוהי תיב תדבע תכאלמ לכלו שיולהו םינהכה

 בהזל לקשמב בהזל | : הוהי תיב תדבע ילכ לכלו 4
 לקשמב ףסכה ילכ לכל הדובעו הדובע ילכ לכל

 2 6. אאטנז םי6 את סא.

 : ךלמה ינב כע ינומכח ןב ללאיחיו נוה רפוסו
 33 ! ךלמה ער יכראה ישוחו ךלמל ץעוי ילפתיחאו
 34 רשו רתיבאו והינב ןב עדיוהי 'לפתיחא ירחאו
 : באוי ךלמל אבצ

6 25 1. 

 1 [כיטבשה ירש ללארשי ירש לכ תרא דיוד להקיו
 ירשו ךלטה תרא םכיתרשמה רוקלחמה ירשו

 ךלמל הנקמו שוכר לכ ירשו תואמה ירשו םכיפלאה
 ליח רובג לכלו םכירובגהו םכיסירפה שכע וינבלו
 2 רמאיו וילגר לע ךלמה דיוד םכקיו : םכלשורי לא
 החוגמ תיב תונבל יבבל שכע ינא ימעו יחא ינועמש
 יתוניכהו וניהלא ילגר סכדהלו הוהי תירב ןוראל
 ימשל תיב הנבח אל יל רמא שכיהלאהו : תונבל
 4 רחביו : תכפש זכימדו קדתא תומחלמ שיא יכ

 ךלמל תויהל יבא תיב לכמ יב לארשי יהלא הוהי
 תיבבו דיגנל רחב הדוהיב יכ סכלועל לארשי לע
 לע ךילמהל הצר יב יבא ינבבו יבא תיב הדוהי

 5 יל ןתנ זכינב זכיבר יכ ינב לכמו + לארשי לכ
 תוכלמ אפכ לע תבשל ינב המלשב רחביו הוהי

2 

 7 הב 2 ₪ 25 א

 םכתלהתנהו 89 -- תלחנתהו 5.
 ך 30.  םכלוע דע -- םבלועל 271 .

1 ,117,147,188 

 9. התאו --התעו זז7. | תא \ 89. | והידבעו 30,902.  בבלב

 147, 227 ; קזותס 3: 006 09. הציפה 71, 80, 192, 224,

 לכ 4 39 9. רובל קעותוס תוכבל 1 שרד 9

 164, 172,176, 226,245. תבשחמ 71, 80, 225, 2. ןיבמ -

 ןיבמ הוהי 2 -- ןיבמ אוה 188 -- תאגתק. קזפמ. אוה 7. םבא

 ז:66. | ונשרדת --והשרדת 24%. | וניבזועת 80 -- ינבזעת 194--

 66 1. ךחנוי לו -- ךחינז 192 -- קנס ךחיני 178 <- ךיחני

 17. - דעל -- םבלועל 7.

 10. תרנבל 283. תיב , 147. | השעו -- ץמאו 1.

 11. דוד לו, 89,117, 224 נב תב לג

 176. = ויבזנבו ויתב תאו ויתוילעו < 166. | ויתב -- וינב 170 -=-

 תב (םק. 14[. :28, " וןיבזנגו 67, 128, 220 ; 106017 1 - י ; 170 -

 ריכזננו קוגנתס 89 -- (סעז6 יזננו לז. | ויתוילעו 2, 17, 30, 80, 2

14 8 ,76 ,172 ,164,170 ,101,117,128,150,155,158 

 210, 224, 22%, 226, 227, 231, 240, 24%, 240, 2%3, 260; קזונתס 7

 139,141 06 ק1 -- תת קס ל 80. וירדחו , 71 -- ירדחו 6

 -- קוגעגס וידדחו 245. | םםימינפהו 168 -- םכ , 6

 םככירחא , 192 = םב קזותוס

 =בלוע -ו א 245 - םבלועל

 םכלאה

 יתבו < תרופכה 3, 117, 188, 207,

 12. תינבת 24%. | ומע , 170. | תורצחל --ו , 283 -- ת, 1

 -- תרצחב 71. | תיב - - - - הוהי ,7- תכשלה 80 -- קזווס

 תובלשה 24%. | ררצאל 80, 284 -- תורצואל 17, 82, 80, 02,101,

 118,164, 168, 172, 180, 207, 224, 0 245 : קזותס ף4 ג 8%

 128 -- תורצאלו 104 -- תרצואלא 71. | תורצאלו םכיהלאה תיב /

 14 םכיהלאה -- םכיהלאה הוהי 30 -- הוהי 224 גהגזַק. | תרצאלו

 80, 93, 283 -- תורצואלו 17, ,,,,, 6 245 --

 תורצואו 4 םבישדקה -- םכישדקה תיב -

 3. תקלחמלו 80,175. | -רכאלמ לכלו םביולהו , 147. = םביולה
 118. | תכאלמ -- תבאלמ תרבע 4. = תדבע ג*-- תדובע 1,

6% ,157,155 ,92:93:99,100,102,117,110,130,150,155 

----'100 ,4 271 ,270 ,264 ,250 ,262 ,240 ,224 ,178,188 ,172 

 -רודבע 14. תריב 1%, 3 -- יתיב 4. הּוהי 1%

 הוהי - - - לכלו \ 41, 82, 180, 224,240, 24%. | ילב , 157 -- תבאלמ
 101 | רדבע 2" 80 -- תדובע 92, ף, 100 22 1-10

4 :252,250 ,250 5 ,168,172,179 ,158,166 ,157 ,150,155 

 270, 271 2, זדרנב2 ה ל

 14. בהול 117,252,"2 -- בהוה 24%.  ילכ לבל 1% פו 4
 למל 1 -- לבלו 17,147,192, 7. ילכ 1%--'. 7

 הדובע 1%-- ו \ 1, 2,17, 71, 80, 2 80: 93, 101, 5% 1

| --- 28 ,20 ,253 ,2%2 ,245 ,210 ,207 ,194 ,175,176 ,170 ,150 

 קוס תדובע גוק. הדובעו :%--- הדבעו 2.17, 71, 80

 93, 101,118, 1, ז4ז, 144,150, 175: 1709 2 207,

 246, 262, 253, 250; 1. הדובעו - - (6) - == לבל,

 ילכ 71,170,*2.  ףסבה -- בהוה 117.  לקשמב ?"-- בהול לקשמב
 252. לבל 3"-- לכל לקשמב ףסכה ילכ לקשמו 270. = ילכ

 נק. | הדובע 27--ו ,17,71,90,82,91,101,118,144,150,1709 <

 194,207,2%3,283.  הדובעו 2"--הדבעו 17.71, 80, 82,03,118, '

 הקמ ךלמה 175,180 7. ישחו 4. ער -- עיר 93 -- הער וז -- לפותיחא 224. = ץע"--ו 283 --ץע" תא 99. | ךלמל
 231. - ךלמה -- ךלמל

 34. ירחא 89. - לפותיחא 4, 17, 40, 09, 117, 118, 150
 164, 178, 194, 224, 2535 1. עדיוהי 915 173 -- ) ,, 283 ---
 והינב 147,180,249, 6602. | ןב -- ןב וינב 89. = והינב -- הדיוהי
 1 47 -- עריוהי 186, 24, 650 5 --עדיוהי ןבאו והינב 207. רשו -

 ו , 117 -- ירשו 7- אבצה 80, 147 ; (0:6 ₪

 ז. דוד לז,82,90,1ז7. - ירש 1%-- הירש 118. | לארשי --
 לארשיה 1:18. | םכיטבשה -- םכירטשה 157. = ירש 2" ל.

 תוקלחמה -- ק , 30 -- 1. 71,93 -- תפס: -- ה טק.
 וא 2%, 80. = ירשו - - םביפלאה , 80,172. | םביפלאה ,17 ---
 תואמה :66. - ירש 3", 168. | תואמה -- ךלמה 71 -- םכיפלאה
 4 כ. 224 וינבלו 018 80 -- םטפ6 ןינבו 176. | םביסירפה

 -- םבירשה 1. כירבבהו 20, 71,580, 80, 02, 128,

 224, 240, 2893 -- םבירוביגהו 1 -- םכירובגה 24%. | לכל 180 -
 לכו ץז,128. - רבג 283 -- ירבנ 104 -- רבג ליח

 תבלשורי לא -- םכלשוריב 2, 71 1:
 2.'דְוד רקמה 90 22%" ו זק רלמהמ 2

 וילגר -- וילגר םכרמע 71. = ינעמש 71, 207 -- יתעמש 0.
 ינא , 0- תונבל :"--ו, 283. ןראל 194,283. | םבודהלו ז,

,+ 117,128,1309 ,4,102 ,80,92 ,71 ,17,330 

42 260 ,21 ,20 ,240 ,24% ,240 ,228 ,227 ,226 2 ,224 ,102 

 271 4. | וניהלאא 71 -- םכיהלא 1. | יתונכהו 71, 270 -- 'תניכהו
 80, 93, 164, 2 22%, 248,271, תונבל 2"

 לת
 1. יל --ילא 207. | שיא , 240. | תמחלמ 80. | התכפש

 4. הוהי ,1- יב 1%--יכ 1,80 ; קתותס 89,128
 תיהל 284. | ךלמל -- ךלמ 71,2%0. | םכלעל 245,283. רחב ,
 2%2.  ריגנל --' ;71. | תיבבו -- תיבו 170 -- עזוס תיבכו 4

 חדוהי -- הדוהי הוהי 92. | יבא 2" 120. | יבא ינבבו ,

 ינבבו -+ו , 99 -- תיבבו 253 -- 'נבמו 259. = "ב 27--'כ
 118, 250,286 ; קזנתוס 128, 245 -- , 119. לכ , 4%

4 150 ,129 

 = =. ינב -- םכדא ינב 1.
 רחביו !סנו6 ןתיו 176. = .הוחי 2.

 לארשי -- לארשי תוכלמ ,.
 6. ךנב -- ינב ז17. | תיב 82. | *תרצחו 71, 90, 4, ו 42

 160,172,173, 194 -- יתורצחב ווד -- קמותוס *תרצהו

 וב ,101,147,170,192. יל 1%7,"2.  ןבל --ןכל 194 -- 2
 היהא , 2-

 7- יתניכהו 7ז, 80, 93,117, 172,194, 245. תא ,7ז.  !םבלוע

 2, 10, 71, 80, 207, 224-- םכלע 245. | ויתוצמ לו -- תוצ
 1% םכויהב 207 -- םכויב +. |

 8. לכ -- תא 180. | ינזאבו --ונינזאבו 80. = וניהלא -- יהלא 4.
 תוהי 2" 51 זֶקָּג. | םככיהלא 066 וניהלא 245 -- םככיהלא ינזאבו

 4 ושרית ,, 194 --' \ 4, 71,117,170 -- קוווס ישרת 9.

 תבטה 93,128 <- ;188. | םכתלחנתהו 17,158, 178, 245 =--

 םכינב , 30,117. | יל -- ול
 לע 2%-- לע)



 6 .אאזאב 43

 דחא ינב קדמלש 'רהקה לכל ךלמה דיוד רמא'ו 1

 יכ קרלודג קדכאלמהו ךרו רענ םםיהלא וב רחב
 יחכ לכבו " : שפיהלא :הוהיל 3: הריבה שכדאל:אל 2

 ףסכל ףסכהו בהזל בהזה יהלא תזריבל יתוניכה
 קכיצעל םשכיצעהו ירזרבל לזרבה תשחנל תשחנהו
 ןבא ילכו המקרו ךופ ינבא שכיאולמו שכהש ינבא

 יהלא תיבב יתוצרב דועו !ברל שיש ינבאו הרקי 3

 הלעמל יהלא תיבל יתתנ ףסכו בהז הלגס יל שי
 ירככ שכיפלא תשלש : שדקה תיבל יתוניכה לכמ 4

 קקזמ ףסכ רככ םשיפלא תעבשו ריפוא בהזמ בהז

 ףסכל ףסכלו בהזל בהזל : םיתבה תוריק חוטל =

 תואלמל בדנתמ ימו סישרח דיב קדכאלמ לכלו

 ירשו תרובאה ירש ובדנת'ו |: קדוהיל שכה ודי 6
 תכאלמ ירשלו תואמהו םיפלאה ירשו לארשי יטבש

 פכירככ בהז שכיהלאה תיב תדובעל ונתיו :ךלמה ל
 תרשע םכירככ ףסכו ובר םינכרדאו םיפלא תשמח

 לורבו םכירככ שכיפלא תנומשו ובר תשחנו סשכיפלא

 א 0 7 0 א

 1. דוד 2271:80,117,130,150,284. להקה --להקה לארשי 2,
 דחא , 80. וב קוגומס ול 3. | םביהלא 1"--םכיהלאה 170 -- םכ

 118.  רענ -- רעב 250. | הלודג , 178 - ו ,.

 אל יִכ א 211. | םכדאל -- שיאל 80 -- םב ,14.

 הדמה 24% -- ב [טק.ז88 1. 5 27 כ = 65 הוהיל

 םכיהלא -- םכיהלאל 118. | םכיהלא 2%-- םביהלאה 3.
 2. לכבו - ב 17 -- לכבו 158,144,15%, 2887; 6 1 0 ;

 תטתס 24%.  יתנכה 71 -- 'תונכה 253 -- 001,,,,,; , 

 170,172, 175: 104; 207, 224, 226, 240, 253, 283. | יהלא ---הוהי

 17: 94, 147,188, 198, 22%, 24% -- םביהלא הוהי 194 | ףסכהו
 (066 ףסכלו 101 ---ף ,118.  לזרבהו 2, 17, 80, 82, 1%

.240,280 ,245 ,228 ,227 ,224 ,194 ,170,188 ,144:147:155 
 260 ; תטתס 22% -- לזרבל ננס" 150.5 ינבא 1%--ינבאו 1.

 םכהוש םכיאלמו 40, 80, 118, 139, 2 207,

 226, 253,260.  ינבא 2%-- ינבאו 144. | לכו --לכב 118. | ןבאל
 240.  הרקי טוס הרקו פָּג- = ברל ; 93 -- ברל 6

4 ,188 ,172 ,166 

 2. יתצרב 80, 101, 104, 271 4, 283 -- | , 7.

 נסנ,117,141,188,224' קמתס 82. | םביהלא 80. | הלוגס לג,
 92, סט, דק 0 1071780 210,250. 7 תובל , - - יהלא

 שדקה - - לופ 259. | יתונכבה 4

 207: 224, 215: 240, 252, 294. | שדקה -- שדקממה 7.

 4. רככ --ירככ 288, 601,602. | קקזמ ףסכ ₪טק.136 41. קקוומ

 קו,זזק,172,192,240,2%3. | הוטל 41. | תוריק -- ו ,53
 -- תוריק תא 158,173.  םשםיתבה 9 7ז -- תיבה 207, תטתט 22%.

 5. בהזל 1%-- בהזה בהול 2%-- בהולו 173-- 4

 ףסבלו --ו . 71,227 : םטמש 176. ,ףסכל , 99---ףסכלו 188. לכל

 --.לכלו ןמ לכלו 150 --ו \ 170. | םכישדח 80, קתותס 17 ; 6
 187 -- םכ 101. | בדנתמ ימו -- בדנתמו 24%. | בדגתמ -- בדנתה

 172. | תאלמל 80, 82, ףנ,99,101,118,128,130,147, 6
 198, 224, 226, 21%, 240, 245, 253, 260, 264, 271, 283, 659 ו ריתי

 ודי . 147 -- ודי תא 226 -- 1ד' 'מו -

 6. םכיפלאה 3 ב = ש - ירש -- לארשי יטבש ירשו םכיפלאה ירש

 תאמהו 80 -- תואמה ירשו 117. | ירשלו קזנתוס למלו 4.
 תוכאלמ 24% -- תבאלמ 259. | ךלמה -- שדקה 147, 188, 224 --

 ךלמ טק.ז34- 4
 7 תרדבעל 2, 2: 71: 80, 82, 80.03 +, 4

0 ,2%3 ,24% ,242 ,224,21% ,207 ,194 ,157,166,170,172,180 

 260, 270, 28. | םביהלאה -- םכיהלאה ךלמה 4. | םכיפלא 1% 9.
 םכינוכרדאו 17, 30, 92, 170, 180, 102, 207, 2%3, 2% -- םכינברדאו

 166 -- םבינכרדאהו %- ובר ו"-- אובר 2 -- אבר 7.
 ובר - - - - ףסכו ,157. | םםירכב ףסכו -- םביפלא תנמשו זס.

 םכירככ שםביפלא תרשע < 4. תררשע -- תרשע תשמח 17 -

 תשמח 188. | םביפלא 2% 147. | תשוחנו 283. ובר 2%--אבר
 117, 259 -- 06 אובר 82. | תנמשו 17, 71, 80, 89, 7

.1 ,245 ,21% ,224 ,207 ,1(4 ,180 72 ,1442155 
 םביפלא 3% 9- םבירככ 4%-- םבירבכ האזכ 7.

 8. ותא ;17. | רצאל 24%. | הוהי תיב -- הכאלמה 249. | ידי
 1, 80, 147, 1. ינושרגה 101, 166, 170

 9. םפעה -- םכעה לכ 158. | םכיבדנתה 8, קזותוס 1.

 בלב קמומס בלכ 245. | דוד 71,89,117.259. | הלדנ
 10. דיוד :%--!. 71,99,117. יניעל -- נועל 128. | ךיוד 2"-

 ',9' שכלעמ 250 283 -- םכלועמ התא :0ַ:. םכלע 24: 1%

/% 

 הריבה =כדאל
 הריבה תומס

 תיבל תן

 1 60 4% ₪ ₪0 א .

 . ז% בהזה תורנמל לקשמו : הדובעו הדובע ילכ לבל
 קריתרנו קררונמו הרונמ ללקשמב בהז םכהיתרנו
 תדובעכ היתרנו הרונמל לקשמב ףסכה תורנמלו
 16 תונחלשל לקשמ בהזה תאו |: קדרונמו קדרונמ
 : ףפכה תונחלשל ףסכו ןחלשו ןחלשל תכרעמה

 17 ירופכלו רוהט בהז תושקהו תוקרזמהו תוגלזמהו
 לקשמב ףסכה ירופכלו רופכו רופכל לקשמב בהזה
 18 לקשמב קקזמ בהז תרטקה חבזמלו : רופכו רופכל
 .ססיככסו םישרפל בהז םיבורכה הבכרמה תינבתלו
 19 קדוהי דימ בתכב לכה |! קדוהי תירב ןורא לע
 20 דיוד רמא'ו :  תינבתה תוכאלמ לכ ליכשה ילע

 תחת לאו ארית לא השעו ץמאו קזח ונב המלשל
 ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע יהלא םכיהלא הוהי יכ
 21 הנהו : הוהי תיב תדובע תכאלמ לכ תולכל דע
 זריב זרדובע לכל םיולהו םכינהכה ץרוקלחמ
 המכחב בידנ לכל הכאלמ לכב ךמעו םשכיהלאה
 ! ךירבַד לכל שכעה לכו שכירשהו הדובע לכל

 צב ה-2 2

 144, 150, 170, 194, 207: 253, 28 -- רבעו זס1 -- ילכל הדובעו
 הרובעו הדובע ילכ 4. = הדובעו - - לכל -- הרונמו הרונמ 7.

 1%. תורנמל -- ו ,, 80, 101, 17%, 224, 249 -- תורונמל 2
 93,117,118,139:172,180,188, 240, 245,291: 2 קעותתס 82.

 94, 128 -- תרונמל 17,71, 89,150, 166.  בהוה -- בהל 1
 ;כהיתורנו 4, 30,71, 89.92 ץ ,,ָ,, 7
 172, 176, 180, 188, 207, 245, 1- הרונמו ---- ה 1

 192, 194, 283 --הרונמל 224. | הרונמו 1%-- הרנמו 22
 194,283. | היתרנו 1*-- היתורנו 3, 4, 71 9

 ז 7, 164, 0 188, 207, 224, 240, 24%, 2%3 ג קוס 128 --

 היתורינו 210 -- תנחלשל תורנו לקשמב היתרנו 80. = - - - תורנמלו
 היתרנו , 207, 252. | תרנמלו 71,118,158, 194, 224, 2%0, 281--
 תורונמלו 20 89, 9,101,110, 172,175, 180: קונומס 04,128 --
 תררונמלו 17, ף3, 117, 150, 155; 157, 188 -- תרורונמ לכ 24% -

 תורנמל 166. | הרונמל לקשמב , ז7. | לקשמב 2%-- ב ,.
 הרונמל ,. 71,128 -- ! \ 93: 94, 119, 164, 284. | היתרנו 2"---
 היתורנו 4, 71, 89; 93,101, 117, ,,ָ,,,5
 210, 224, 240, 245, 253 ; קזגתס 128. תדבעב 7
 180,192:194,198,207,17% -- תדכעב 71,80,166,176,245: 99

 283 -- תדובעב 2: 3, 99: 130 52 158, 168, 22%, 270,271,
 601, 602 ; (076 4,128 ; ץנ06₪22 167. | הרונמ 2" 00 2%2--!,
 8,119,194, 283. | הרונמו 2%-- הרנמו 89, 118,194, 207, -
 16. תאו -- תאא 176--א 0ק.:45 71.  לקשמב 1%

 066 141. - תרונחלשל 1%-- ו , 80 -- תרונחלושל 7-
 תונחלשל - - - תכרעמה , 17,180,207. | ןחלושל 240. | ןחלושלו

 240.  תונחלשל 2"-- תונחלושל 7.
 17. זרגלומהו 80. | רקרזמהו 80 -- ר , 207. | תרושקהו --

 תושקהו תרטקהו 207 -- תוושקהו 176 -- קזווגס תוקשהו 1.
 ירופכלו 1%-- ירפכלו 71,890, 93, 24%. = ירופכלו - - - בהוה ,7-
 ףופכל 1% 6 2"-- ו 71,80,101.  רופכו 1%-- רפכו 1.

 רופכו - - - ירופכלו , 7,170,178.  'רופכלו 2"-- רפכלו לז --
 תרפבלו 80. ףסבה ,71.  לקשמב 2"-- לקשמה 71 -- מ 7.

 רופכו 2"-- רפכו 7, 1.
 18. תרוטקה 72: 168. | קקוזמ ץז,117, 164, 166,240, 249 --
 קקזמו 10. | תינבתבו 80. | םכיברכה 1 82,139. 1 2
6 -- 128 1076 ; 28 ,271 ,270 ,264 60 ,253 ,224 ,192 ,176 
 םכינהכה 1. םבישרופל 101,117, 167, 194: 240, םביככוסו

 117,150,164, 170, 240 -- םביכבסו 89. | לע ,166. | הוהי תירב
 עפ 4

 לב , לז , 170 -- לכ]
 תינכתה

 19. הוחי--יהלא הוהי 102.  ילע --י 6
 2-- לכל 101,144.  תכאלמ 4,117, 80,117,150

4 ,80 

 20. דוד 71,89,117,2%9. תחת לאו 6%
 םביהלא הוהי -- הוהי ינדא 8. הוהי 170,"1. | יהלא ,6.
 ךמע ,,147. = תלבל 80. | תכאלמ -- הוהי תכאלמ 192. | תדובע \
 10 --ו ,17, 71, 80 989.93. +7

.202 245,252 ,242 ,224 ,104,207 ,180 
 21. תקלחמ 2סְק, 284 -- תקלחמ לגג 80. | לבל 1*-- לכו 7.
 תדבע 7ְ,17ז, 80 99. "70 1%
 104, 207, 211, 242, 245, 253 -- הדובע 259. | םםיהלאה -- הוהי
 םכיהלאה 207. הדבע זק, 71, 82, 89, 93, 94, +,

 1%0,170,172,194, 207; 24%, 259 -- תדבע 80 --הדובע בדנ
 ףרבד 72 ,

 תיחית 4.
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 לכ וכרביו םככיהלא קדוהי תא אנ וכרב להקה |
 הוהיל ווחתשיו ודקיו שהיתבא יהלא חוהיל להקה

 הוהיל תולע ולעיו שכיחבז הוהיל וחבזיו : ךלמלו 1
 שכישבכ ףלא םיליא ףלא טכירפ אוהה םויה תרחמל

 ולכאיו : לארשי לכל ברל םכיחבזו סכהיכסנו ףלא 2
 קרלודג החמשב אוהה שויב הדוהי ינפל ותשיו
 קרוהיל וחשמיו דיוד ןב קדמלשל תרונש וכילמיו

 הוהי אסכ לע המלש בשיו : ןהכל קודצלו דיגנל 3
 יככ וילא ועמשיו חלציו ויבא דיוד קרחת ךלמל

 ךלמה ינב לכ סכגו סכירבגהו םירשה לכו ! לארשי 4
 הוהי לדגוו : ךלמה המלש תחת די ונתנ דיוד 5

 דוה וילע ןתיו לארשי לכ יניעל הלעמל המלש תא

 : לארשי לע וינפל ךלמ לכ לע היה אל רשא תוכלמ
 רשא םכימיהו : לארשי לכ לע ךלמ ישי ןב דיודו

 עבש ךלמ ןורבחב הנש םכיעברא לארשי לע ךלמ
 תמיו ! שולשו שכישלש ךלמ םכלשוריבו םינש 8

 ךלמיו דובכו רשע שכימ' עבש קדבוט זדבישב
 םכינשארה ךלמה דיוד ירבדו : ותחת ונב המלש 9

 הארה לאומש ירבד לע םכיבותכ שכנה כינרחאהו
 זכע ! הזחה דג ירבד לעו איבנה ןתנ ירבד לעו 0

 לעו וילע ורבע רשא שכיתעהו ותרובגו ותוכלמ לכ
 : זרוצראה תוכלממ לכ לעו לארשי

 3 מ ₪

 6% 4% יס א א 0 א.

 8 ונתנ סינבא ותא אצמנהו : שירככ ףלא האמ
 9 וודמשיו :ינשרגה לאיחי די לע הוהי תיב רצואל
 הוהיל ובדנתה שפלש בלב יכ זכבדנתה לע שעה
 10 ךרביו | : קרלודג קדחמש חמש ךלמה דיוד םכגו
 ךורב דיוד רמאיו להקה לכ יניעל הוהי תא דיוד
 ! שכלוע דעו םכלועמ וניבא לארשי יהלא הוהי התא
 דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדגה הוהי ךל
 אשנתמהו הכלממה הוהי ךל ץראבו םימשב לכ יכ
 12 לשומ התאו ךינפלמ דובכהו רשעהו : שארל לכל
 : לכל קזחלו לדגל ךדיבו הרובגו חכ ךדיבו לכב
 13 זכשל זכיללהמו ךל ונחנא םכידומ וניהלא התעו
 14 בדנתהל חכ רצענ יכ ימע ימו ינא ימ יכו :ךתראפת

 ג; םכירג יכ| + ךל ןנתנ ךרימו לכה ךממ:יכ. תאוכ
 - - נימי לצכ וניתובא ללככ םכיבשותו ךינפל ונחנא
 16 ןומהה לכ וניהלא קדוהי ! הוקמ ןיאו ץראה לע
 ךשדק םששל תיב ךל תונבל ונוניכה רשא קדזה
 17 ןחב התא יכ יהלא יתעדיו : לכה ךלו איה ךדימ
 יתבדנתה יבבל רשיב ינא קדצרת זכירשימו בבל
 החמשב יתיאר הפ ואצמנה ךמע התעו הלא לכ
 18 לארשיו קחצי שכהרבא יהלא הוהי : ךל בדנתהל

 .בבל תובשחמ רציל שכלועל תאז הרמש וניתובא
 10 בבל ןה יגב המלשלו +! ךילא םכבבל] ןכהו ךמע
 לכה תושעלו ךיקחו ךיתודע ךיתוצמ רומשל שכלש
 20 לכל דיוד רמאינ : 'תוניכה רשא הריבה תונבלו

- 1 

 לבה גז 0 א

 21. הוהיל , 207. | תולוע ףפ, 117, 156, 166, 283 -- לוע 101--=

 תלוע 17.71 --ו 80. | םבויה , 188 -- םבוהה 118 -- םכויב

 ףלא - - םכיליא , 17. | ףלא םכיליא , 71,259.  םםלא 1
7% 7 ,118,144 ,102 ,99,101 ,93 :92 ,82 ,80 

2,280 ,270 ,264 ,260 ,250,253 ,24% ,228 ,227 ,22% ,207 ,192 

 284, 286, 100 1, 659 -- םכליא 5,
 ףלא םבישבכ ,118. | בורל 117,150, 175, 70 253 -- 2%

 22. הוהי ינפל ,147.  אוהה םבויב ,157. = הלודג , 253, 260 --
 ו.זל9.291. ,ררד ןכ,ז4ל. דוד קז,90,גנק 170 הוה
 ך 076 ב 245. | קרצלו 80,284. | ןהבךה 5%

 250: 253: קונגתס 249 -- ןהכלו 1.
 21. אסכ וגל. "ךלמל ,ז28. ,' לוד לג, 980,

 ויבא , 1,144. | לב -- םםירשה לכ 7.
 24. לכו --לב םבגו 253. | םםירובגהו 23 ,,
 166,170,172,175: 194, 245, 252, 251, 260,264, 271 4. לכ שכנו

 --לכו 71,170. לכ 117.  ינב -- לארשי ינב 157. למה ו

 14. דוד 17,71, 89,117.

 2%. המלש -- ךלמה המלש 245. ךלמ --ךלמ לארשי 89. | וינפל
 -ו לע 2% (ק. ע96 71 -- לכ לע 1.

 26. דודו קז,8ס,117.  ךלמ קנווס לעמ 117. לכ ,%
 27. לארשי - - - םכימיהו , 80,250, 300. | לע -- לכ לע .

 ןרבחב 71. | םכינש 9 157. , םבלשריבו 207 -- םכילשורבו 1%
 םבישולש 155,176, 252. -  שלשו 1, 3 17, 80,80. 9, 7
9 ,224 ,210 ,207 ,180,194 ,141,10,170 ,129,139 ,118 

 252, 251, 260, 264, 271 4, 28 -- םבינש שלשו 71, 147 -- שלשו
 הנש 4

 28. הבט + רשוע 30, 117, 128, 240 -- רשעו 170 ---

 רשעא 92. | דבכו 194,284. | ךולמיו 1.
 20. דוד 17.71, 8,117,259. | ךלמה -- המלש ךלמה 1.

 םכינושארה 4,92,117,118,155,166, 168,176, 178,240, 24%,

 םכינורחאהו 118,155, 2%2,2%1.:168,176,180.24%.  םכיבתכ זו

 166,194,259.  ירבד :*--ירבד רפס :7ס. | ירבד - - לאומש ,
 157. לאומש -- לאומש םכימיה 170,194. .האורה 8%
 192,194 -- א 06 ו הזוחה 17, 40, לז, ,%

: .1 ,207 ,172 

 30. םבע -- לע 89 -- קוס םכא 9פ- | לכ ג", 1.17. ותוכלמ
 ותרובגו קזומוס ותרובג היתוכלמ 150. | םכיתעה -- ה , 80,24%--
 םכ 101. ורבע ;89. | וילע -- וינפל 170.  לארשי -- לארשי לכ
 89. 94,117,194, 226,227. לכ 17,166,172,"2. | תוכלממ --=

 תוכלמה 7.

 זו, הוה ד". 56-  הלודגה 2,230, לונ סב, ד סו 17
 211, 253,259: 270, 673: קוותס 82,148. | הרבגהו

 לבל --ךל 157. שארל -- ל, 8%
 12. רשועהו 4,40,80,117,170, 224, 240, 680; (0 66 128. לשמ
 90,101,118,158,245.  ךדיבו 117,"2.  קזחלו --קזחלו וניהלא 0.

 ו +. וניהלא -- ונ , 4. םכידמ ךיתראפת 1.

 ז 4. יכו ,118 -- | \ 2,119: 253, 260 --- ןכ) 147.  'מ 6.
 לכע (טק. 8. 2 -- ]מע 150, [(0116 7. רוצענ 128, 170 2

 226 ; קונמס 82. | [ךוכ 283. | תאזכ קומס תאזב 126 -- ,.

 לכה -- לכה אזכ 4.
 1%. ךינפל ,180 -- ךל 253 -- ך \118. | םכיבשתו 80. | לכב

 89. - וניתבא 1.3: 10, 31, 67, 71, 80, 80, 93, 94: 99: 117
2 .240 ,224 ,210 ,207 ,175,178 ,172 ,166.70 ,158 ,157 ,144 

 253: 259. 264, 271, 283, 1001; קזנומס 110,128. לע --לכ לע

 16. לכב 80 -- לככ 228. | הזה -- ברה 158. | רשא 1.
 ונניכה זו 2, 3: 4, 17: 31, 67, 82; 80: 92: )2; 94: 99; 100, 101,102, '

 ןו8,110,128,130. 44, ,ץ
22% ,242 ,240 ,23% ,231 ,228 ,227 ,226 ,22% ,104,210 ,180 

 259: 271, 28, ףסס -- וננכה 71,224 -- ונניבה 80. | תנבל +.
 ךל ,158. ךישדק 80. אוה 1.2.4, ,,,,40
 207, 210, 224, 227, 211, 240, 253, 259: 270, 69 'ק, 664 קזווס

 80,82,128,141,158,173,248 : סו 17,150. | ךלו קזננמס לכלו .

 17. ןהוב 71, 89, 117,130,1 0, 180,188,210, 235, 240 29

 2%9 -- ןחוב אוה 271 4. בבל -- תובבל 180 -- תבבל 71.
 םכירשמו 17, 7ז, 194, 0 רשויב 20, ץצ, 80, 117,170

 188, 224, 240 -- רושיב 104. יבבל -- ',80,147,178. הלא לכ

 ולס. | ךמע התעו -- ךמעו 7. | הפו 85. | החמשב ,.
 18. לארשי לז. | וניתבא 2, 3, 4, 0, 11, 67, 71

27 7 +,,ָ,,,, 1009 ,99 ,94 

1 ,252 ,240 ,21% ,211 ,224 ,210 ,194 ,192 ,179 ;175 :172 ,170 

 259,200, 270, 271,100 -- , 80. | םבלעל 24%. | תבשחמ 0
.224 ,172 

 19. רמשל 17, 40 6 82: 92, 04, 101, 117, ,7
 172,102; 207,210,224, 1 215: 231. ךיתדע 80,101 ---

 253, 260 -- ךיתודעו 17, 170, 271 4, 288. | ךיקוחו לו. | תשעלו

 166 - תושעל 1. = תנבלו פְפ,28-- תונבל 82--ת,118.  יתניכה
 80,101, 166,170,172,זִלנ,176,180, 104, 22%, 226,228,

 20. דוד 4,71,80,117,283 --דיוד הוהי 8ֶפ. םכהיתבא יהלא הוהיל
 -- םככיהלא הוהי אנ וכרב 80. = יהלא , 248. | םםהיתובא

 118,130,155: 102, 242, 245 ; קזומס 173-- םככיתבא 7

 -- ק.ז45 110. - וחתשי 80,939, 128,150 7.
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 6 שי ש ית ייוו
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 דובכו שכיסכנו רשעו ךל ןותנ עדמהו קדמכחה 2

 ךינפל רשא וכיכלמל ןכ קריה אל רשא ךל ןתא
 רשא המבל המלש אביו |: ןכ היהי אל ךירחאו 3

 לכע ךלמיו דעומ *רהא ינפלמ םכלשורי .ןועבגב
 ול יהיו שכישרפו בכר קדמלש ףסאיו ! לרלארשי 4

 שכישרפ ףלא רשע םכינשו בכר תואמ עבראו ףלא
 ןתיו : םפלשוריב ךלמה שעו בכרה ירעב שחיניו 5

 םכינבאכ שכלשוריב בהזה תאו ףסכה זרא ךלמה
 ! ברל הלפשב רשא םכימקשכ ןתנ םכיזראה תאו

 אוקמו שכירצממ חרמלשל רשא טכיפוסה תנצומו 6
 ואיציו ולעיו * : ריחמב וחקי תצוקמ ךלמה ירחס גל

 זכישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב הבכרמ זכירצממ
 זכדיב םשכרא יכלמו שכיתחה יכלמ לכל ןכו האמו

 קדוהי ששל תיב תונבל המלש רמאיו |: ואיצוי 8
 : ותוכלמל תיבו

6 

 ףלא םכינמשו לבס שיא ףלא שכיעבש המלש רפסיו 1
 םכיפלא תשלש זכהילע זכיחצנמו רהב בצח שיא

 צ ךלמ םכרוח לא המלש חלשיו : תואמ ששו 2

 ול חלשתו יבא דיוד שכע תרישע רשאכ רמאל

 מא דנה גב ?רבשל ריב ול" תונבל םיזרא 3

 ריטקהל ול שידקהל יהלא הוהי שששל תיב הנוב

 5 ס 0 א

 ףל 150,1%. = רשועו 71, 240, 283 --רשעהו 207. * םביסכנו דובבו ₪
 224. שביכסנו < 7 אל 1" ק. 3:
 12. אוביו + המבה 253, 260, 660 4.

 כלשורל 650 2. = ינפלמ -- ל , 3.
 27ז 4. - לארשי -- םכלשורי זס

 14. עבראו ₪5 172 --ו ;252- רשע -- רשע שיא ףלא םכינמשו
 לז.  םכהנו 282,002, 192 -- םכוחיניו 2%2 -- םבליהיו |

 15. םכינבאב 18.  ןתנ 172. | םםימקשב 118, 6 4

 בורל 89, 93,117, 166, 188 | 078% 7.

 16. אצמו 7ז,80,178. הוקמו 7, 244 4
 170,172, 194: 22%: 226, 227, 231, 245, 250, 659'ה םכוקמב 'א.

 ירחוס 17,240, 250. ' ךלמה !06 ךלמל 150. | אוקמ וחקי < 4

 188, תטמס 157. הוקכ 76 1722 1 1214

 194. 225, 226, 228, 235, 245,259, 659 'ה םכוקמב 'א --ירחס הוקמ
 17. ריחממ סמתוס

 "17. ואיצויו 1, 2: 3, 4, 17 39 2, 94: 99.7,

7% 6 ,155 144,150 ,130 ,110,128 ,118 

252 21 ,2%0 ,242,240 ,240 ,224 ,207 ,180,188,102,104 

 254: 260; 200, 264, 270, 283, 4001, 664. ששכ 4 םםישמחב

 קונזפס השמחב 99.  יכלמ לכל -- יכלמל 118. | םכרא עזותוט םכדא
 17. ואיצי 1.

 18. תנבל 28ָג. | הוהי םכשל --- הוהיל 158. | ותכלמל 71, 240
 4 106 60360 1תס1ק1ו 63. 2 ; 1ה 270, 655, 656. 4.

 םבילשורי 17 =

 ךולמיו 71, 240,253, 64

 ז. רופסיו ז7. | שיא 1%. 99,101. | שיא - -לבק , 57. | לבס

 ,- לבפ אשנ 426. | םכינומשו 2, 3, 4, 31, 67, 2, 2 93:99,

 ז02,117,110,128,130, 139,150, 158,168,180, 207, 0 240

 242, 249: 20, 252, 260, 264, 270, 271, ךס7'0; 6 94-

 שיא 2 12, 9 99 1 6% 170" 4 220.

 בצוח 71,150, 224. | תשלש -- םבישלש 0.
 ששו -- שלשו 1,

 2. םכריה 67, 71, 82, 80, 93-/ ,,,, 14

 240, 254; קחתס 80,158. | רצ ךלמ 4 /
 170 -- ירוצ 254. \ רשאכ -- רשאכ תכ לז. | דוד 7

 1170038: 265.0 ל.2". 172. וב =- תובול
 3. הנב 1 1, 80, 8, ף3, 94, 117, 166, 170,192, 210, טי 2%:

 21%, 254, 289, 83. ול שידקהל ,\ 82, 20ֶק.- | ושידקהל קס ----
 שידקהל ול ריטקהל 118. ול ,1%0.  ריטקהלו +,

 תואמ ששו ,\ 71.

 רוצ 320 % 

 ויהלא הוהיו ותוכלמ לע דיוד ןב המלש קזחתיו -

 לארשי לכל המלש רמאיו + הלעמל והלדגיו ומע

 לכל אישנ לכלו םכיטפשלו תואמהו םכיפלאה ירשל
 להקה לכו המלש וכליו : תובאה ישאר לארשי
 . דעומ להא היה זכש יכ ןועבגב רשא המבל ומע
 :רבדמב חדוהי דבע השמ הרשע רשא טכיהלאה
 4 זכירעי תרירקמ דיוד הלעה שסיהלאה ןורא רבא
 % חבזמו : םכלשוריב להא ול הטנ יכ דיוד ול ןיכהב
 שכש רוח ןב ירוא ןב לאלצב השע רשא תשחנה
 6 לעיו : להקהו המלש והשרדיו הוהי ןכשמ ינפל

 רשא זרוהי ינפל תשחנה חבזמ לרע שש המלש
 7 זחרלילב !ףלא זרולע וילע לרעיו דעומ 'להאל
 המ לאש ול רמאיו המלשל םכיהלא הארנ אוהה
 8 תישע התא םכיהלאל זרמלש רמאיו :ךל ןתא

 9 התע : ויתחת ינתכלמהו לודג דסח יבא דיוד זשכע
 התא יכ יבא דיוד שכע ךרבד ןמאי םיהלא הוהי
 ז0 המכה התע !ץראה רפעכ בר שע לע ינתכלמה
 יכ האובאו הזה םכעה ינפל האצאו יל ןת עדמו
 זז זכיהלא רמאיו + לודגה הזה ךמע תא טפשי ימ
 אלו ךבבל טכע ץראז קרתיה רשא ןעי קרמלשל
 םכגו ךיאנש שפנ תאו דובכו םכיסכנ רשע תלאש
 עדמו המכח ךל לאשתו תלאש אל םכיבר כימי

 ; וילע ךיתכלמה רשא ימע זרא טופשת רשא

 כ

2 

 + ב

 5. רנד זז, +,

 ל ₪. 9-

 2. המלש -- ה 5.

 -- קונתס תואמלו 7.

 לע -- לב לע 1% 252 --

 לכל 1" 6: 2"-- לכלו 71. = תאמהו 6
 םביטפושלו 10,259 -- םביטפשהו 80 --

 םביטפשל - לבל 56. = ישארג. 2492 תבאה 4.

 - לכו -- לכלו 150,157. = להקה -- לארשי 180, | ןמע -- מע
 11. השע , 9.

 4 הלעהו > | דוד ע>--י 2 ,ד7,71,80.117,215- | תיריקמ
 תם ןובהב םטפס יבהבע- הלל < 178. דד 2 --י 5

-25 :89,117 

 5. ירוא ןב ,157. בש , 89. | ינפל -- ינפל םםשש 6
 והישרדו 7ז.  המלש ,לו.  להקהו -- להקה לכו 4

 207, 245 ;: 1סזז6 0 -- להקה לכ .

 6. לעיו 1%--* 89 -- שעה 128. | המלש םכש 9 117 -- קונוס

 שבש המלש םבש 4. םבש ,147. לע --ינפל 207. | תשוחנה
 293.  ינפל -- ינפל רשא 207,253,100. | לחאב וַוָק. | דעומ ,
 192. - לעיו 2%-- ולעיו 2,157 : קעומס 82.  וילע ,7ו. | תרולוע

 117,150, 170, 240 -- תלוע 1.
 7. םביהלאה ףָּב. | המלשל , 117 -- המלש לא 76.

 ול 47.
 8. המלש , 0. שכיהלא 80 -- םכ ,. רוד 2. 7

 80, 117,251, 287. יבא 4 לודג , 80 -- ו 3 י
 9. התעו לוי 128, 170 2. ןמאי -- אנ ןמאי ו 4

 ץמאי 194. - ךרבד 235. - דוד 17,71,80,117,178. התא ,
 1,150,172 -- התע 1.

 זס. האבאו 80,117, 118,166, 170,171,228,215,245. כ

 176.  טופשי 72 לדגה 94-
 11. רשא 1%-- רשא לארשי ףפ. | תאז , 207. | םבע קונוס לע

 10.  רשוע 0,117,226. | םביסכנו 4, 8,100
 128,144,147,168,170,173, 207, 224, 226, 227, 228, 245 : תטס
 6 דובכו 518 80 -- דבכו ךיאנש -- ' \ 82 -- ךיאנוש
 166 -- ךאנוש 1. בימי ,0- ביבר , 168,240, 248 -- ר

 גק,ז86 140. - לאשתו --ו, 240. - ערמו-- ד ק,14. 1.
 רשא 2%, 80. טפשת 1,171 80, 80,992. 93, 94.

0 .224,235 ,210 ,104 ,176,180,188 2 106,170 ,155 ,144 

 כ 7.280. 259:295.0  'מע --ךסע 93,087..|,רשא 1-*
 חףשא עדמו 7.

 12. המכחהו 2, 076 82.  עדמהו -- ה . 24%.  ןותנ -- ו 6
85 
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 השע רשא לארשי יהלא הוהי ךורב שרוח רמאיו
 ךלמה דיודל ןתנ רשא ץראה תאו םכימשה זרא

 הוהיל תיב הנבי רשא הניבו לכש עדוי שככח ןב

 עדוי שככח שיא יתחלש התעו : ותוכלמל תיבו 2
 ויבאו ןד תונב ןמ השא ןב : יבא שכרוחל הניב 3

 לזרבב תשחנב ףסכבו בהזב תושעל עדוי ירצ שיא
 לימרכבו ץובבו תלכתב ןמגראב םכיצעבו םשכינבאב
 ןתני רשא תבשחמ לכ בשחלו חותפ לכ חתפלו

 קרתעו : ךיבא דיוד ינדא ימכחו ךימכה שע ול 4

 ינדא רמא רשא ןייהו ןמשה שירעשהו שכיטחה
 ןונבלה ןמ שיצע תרכנ ונחנאו : וידבעל זחלשי 5

 התאו ופי שי לע תודספר ךל םכאיבנו ךכרצ לככ
 שכישנאה לכ המלש רפסיו ! טכלשורי שכתא הלעת 6

 רשא רפסה ירחא ילארשי ץראב רשא שיריגה
 ףלא םכישמחו קדאמ ואצמיו ויבא דיוד םכרפס

 זכיעבש שכהמ שעיו + תואמ ששו םכיפלא תשלשו 7
 שכיפלא תשלשו רהב בצח ףלא זכינמשו לבס ףלא
 ! שעה תא דיבעהל םכיחצנמ תואמ ששו

 ל-4 .1
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 םככה 60. עדי 93: 118: 2355 -

 ותכלמל 86 -- הותוכלמל 2.
 12. יתחלש --'. 71. | עדי 93.235.24%. | םםרחל 80 --רוח
 [טק.240 117 -- 7 סע מ 309 -- םכ ,\ 219 -- םכריחל 147, 0

 =- 06 םכתוחל 4.
 13. תונב ןמ -- תונבמ 1, 80, 9, 226 : קצוגס 4

 170.  ירצ --'. 178 -'רוצ לג.

 10. | תשעל 284. | ףסכב 7ז. | תשחנבו 2 949

 192, 224, 22% -- תשוחנב 235,284.  לזרבבו 17 86 89,147,

 ז7ס, 224, 24%: קזנמס 141 ; תטמס 176. | ןמגראבו 6.
 תלבתבו 40. = לימרכבו --* , 71,100,172, 188, 207 -- ילמרבבו
 נסו -- קוגזמס לימרככו 24%. | חתפלו קנותס חותפלו ל: - 4
 לכ 1%. 170,180,24%. | חותפ -- ו \ 259 -- חותיפ 70 4

 בושחלו 4 92,118,150,168,170,176,226:) קתומס 82. תובשחמ

 לו,זלס דל2. | ]תני | דק. | לי םועתס *ל 6 7
 ימכחו 06 ימכה םכע 128. | ינודא 245. דוד --.

 93: 117 -- דיוד ךלמה 251 -- , ךיבא -- ך ,6-

 14. םביטחה -- םכ ג. םכירועשהו 150,ז66. | ןמשהו 1,

8% 169 ,147 ,30,144 117,128,1 ,04 ,02 ,80,890 ,71 ,17 

 224, 22%, 246,601, 602 ג קזותוס 141 ; 10716 1 רשא -- ר

 118. | רמא 117,180. | ינדא -- ךלמה ינדא 251. | וידבעל --
 ליל

 1%. תרורכנ לז,1,0,1%5,188,192.  ןנבלה 28. לכב--לב
 1,249 -- לכב 80,245.  ךיכרצ 71,80,117, 245. | םכאיבנוא קצ
 -- קזגומס םביאיבנו 3 --םכ , 144. | תדספר 2, 82, 283 -- תודופפר

 20, 80 03, 170, 188, 226, 2%2, 25 ; 10716 128 -- םבידספר 0.
 לע -- לע שבדי לע 4 םכתוא 1, 30,80, 118,150 6%

 170, 2% -- תוא 4 םבלשורי לע 12

 16. לכ , 150 -- לכ חרא 99, 128, 139, 168, 260 ; 0166 82 =

 תוגתק. קזאתו. תא 207. | םכירגה 3, 17, 71, 80:93:94, %

2 210 ,194 ,188,192 ,178,180 ,172,176 ,170 ,166,168 ,141 

 226, 220,227. 270202, רשא 1", -- 21 -

 לארשי -- הדוהי 99. | רשא 2"-- תא 170. | םכרפס -- םבירפס
 259. דוד 17,71,80,117,128,23%. ששו -- שלשו 7.
 17. םכיעבש 06 העבש 71. ףלא ז*-- שיא ףלא 71,

 2%2; תטתס 3. - לבס -- לבס אשנ 30 8:8. 210 -- לבס אסנ
 180 -- וגז. קנט. האשנ 15% -- לבס יאשב לבס %.
 םכינומשו 1, 99,128, 157, 168, 178, 1. בצוח

 רהב -- רחב 254. | םכיפלא -- םםיפלא ףלא 17. | דיבעהל --
 ה , 23% -- ריבעהל 80. ף3, 99, 128, 277, 270, 284, 100 ; קזותס

-7 ;10600 ; 245 

 הוהיל -- ל , 7.

 שיא ,%
 עדוי , 245 -----%

1 

 ז. ומלש -- ךלמה 170. רהב , 17. | הירמה 76
 172,289. | דודל זֶ,ץו,99,117. | והיבא , 158 -- הובא 71.

 םכקמב 283. | דוד :7,71.89,117,150. | ןרגב

 166, 170,172, 104, 1 יפסביה

 2. תנבל 252,283. ינישה 1:,80ְק. ינשב .%79, ,. 
 תנשב -- תכשב 24%. | תעברא 20ְק.  ותכלמל ?1 --הותובלמל 2.

 1. םכיהלאה -- שכיהלאה הוהי 171. ךרואה 170,284 ; קזותוס

 71. - תומא :%--ו,80. | הנשארה 1, 2, 3, 71, 80, 599: 42

 0 א סוא.

 םכירכ 1%-- םכירוכ 150, 1669 =
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 רקבל תולעו דימת תכרעמו םכימס תררטק וינפל
 וניהלא הוהי ידעומלו םכישדחלו תותבשל ברעלו
 4 הנוב ינא רשא תיבהו : לארשי לע תאז םכלועל
 5 רצעי ימו :םכיהלאה לכמ וניהלא לודג ייכ לודג
 אל זכימשה ימשו שכימשה יכ תיב ול תונבל חכ
 שא יכ זריב ול קדנבא רשא ינא ימו והלכלכי
 6 שכח שיא יל חלש קדתעו |! וינפל ריטקהל
 ןוגראבו לורבבו תרשחנבו ףסכבו בהזב זרושעל
 זכימכהה םע שכיחותפ חתפל עדיו תלכתו לימרכו
 דיוד ןיכה רשא םכלשוריבו קרדוהיב ימע רשא
 7 זכימוגלאו םכישורב זכיזרא יצע יל חלשו : יבא
 תורכל לכיעדוי ךידבע רשא יתעדי ינא יכ ןונבלהמ
 8 יל ןיכהלו + ךידבע שכע ידבע קדנהו ןונבל יצע
 : אלפהו לודג הנוב ינא רשא תיבה יכ ברל זכיצע
 9 .תוכמ םכיטח יתתנ םכיצעה יתרכל םכיבטחל הנהו
 םכירשע זכירכ סכירעשו ףלא םשכירשע םירכ ךידבעל
 קכירשע סכיתב ןמשו ףלא שכירשע םכיתב ןייו ףלא
 10 לא חלשיו בתכב רצ ךלמ שרוח רמאיו + ףלא
 ; ךלמ םכהילע ךנתנ ומע תא הוהי תבהאב המלש

 + בג ₪

 ונפל 2. = תרטק , 118 -- תרוטק 166.  םכימפה 4. | תכרעמו
 --ע קגמס ר זז7. | דימת -- םכימת 6. תולעו , 117 ---
 ז-ררלעו 80, 118,249: 592 200, 283 -- תולועו 30, 150 29

 198 -- תלועו 7ז,128: קממס 04. | רקבב 128--[0-6 רקבמ 1.
 תותבשלו 17,118,1ף0.  ידעומלו , 157 -- ידעזמלו 80, 170 5
 -- אידעומלו 140. | הוהי -- הוהי יהלא 89. | וניהלא ל 171 --
 =כיהלא 1. כלעל 224,246. 42 יהלא הוהי 44 4,2 םבישלש

 טתונז קס ךל לובז תיב 62: 1: .
 4. ינא ,118. | הנב 80,ב, 94, 118,166, 172,194, 224, 9
 2%9. | לודג 1" 6027--ו וניהלא -- גגגעַק. קוטג. הוהי 4.

 םכיהלא 92, 99 52 178,192, 1.
 ף. רוצעי 1,117,147. | תיב 1%-- םכיהלאה תיב 1900 יכול

 קזוומס ןמ 3. | םכימשה ימשו 7. והולכלכי
 210, 246,259: קתעמס 128. | ינא ,253. - רשא --יכ 7.

 יכ תיב 76-
 6. 208 ףסכבו ומ6זטפשטז 42 תא 4, 7 98 םכידמעה ?,16 ; וג
 ג םכירשעו 4,1 44 מכ רשע 4,7: ומ זז7. - חלש יל < 7.
 חלש -- חלשי 71. שיא ,157 --'.3. םהזב , 180 -- קוס
 בהזכ 24%. - ףסכבו קומס ףסככו 24%. | לזרבבו , 207 -- לזרבו

 80, 89 -- ל 101. | ןווגראבו 226 --- ןמגראבו 240, 245, 116
 99-וןו (טק.13*. 0 לימרבבו 71. - תרלכתו טק. 0
 -- תלכבו קוס 9 -- ת ז" טק. 246 7ז.  עדוו 7
 14 226, 240, 24%: 249: 253, 1. חתפל לני ו וכ ותפ מס
 71,144, 159, 249, 252.  םבימכחה -- כ ,170. | מע 200
 264, 271 4, 288, 300, 54, 602---'כע א 92. | ןיכה 016 ןמה 1.

 דוד 17,71, 89:117: 235, 9. יבא , 4.
 ד. יל לי כיזהא ל םנישרב 80, 284 --- 7.

 םבימגלאו 1, 144, 166, 168, 176, 188, 210, 231, 235, 2
 שביגמלאו 80, 147, 224 -- םביגומלאו 128, 170, 172 -- םכימונלא
 149 -- מוג 0 ק.ז8. 82. | ןנבלהמ 284 -- תונבלהמ ענוס 6
 -- ןונבלה ןמ 170. = רשא --רשא תא 2%0-- תא 198.  ךידבע ו"
 --'. 170.  םביערי 17, 40, 80,118,172, 224, 24%, 271 .9-
 תרכל 4, 17, 10: 80, 94. 172, 171,180, 225, 253 ; קנווס 141 --

 47. = > ןונבל =-ו 83. | ידבע -- ךידבע 4.
 8, יל -- ול 0. בורל 160,188,207: קחמס 82. | רשא ,

 160.  ינא . 240. הנב 80. 80, 93, 224, 235, 245, 253, 259, -

 .יסיוג 202.

 יתרכלו 17,176 -- יתרוכל 1,170 -- יתלרל
 םכיטח , 4. תוכמ -

 9. םםיבטוחל 2.
 129. .'םביצעה -== ה ,/147 --

 ל. ךידבעל -- ' ,7-

 188 -- םבידכ 80. | ףלא - - םכירעשו , 170, 180. | םםירועשו 2
 פפו 166, 188 =- כ ,102-= םבישלשו 24%. | םכירכ 2%-- םכירוכ
 71,150,1%55,166,172,188,240. | ןיו-- ןמשו 207. | - - ןמשו

 ףלא , 80, 7.

 10. םכריח 1, 25.
 זֶלָב. לא ל 7.

 בתכב -- תמא בתכב
 תא , 89. | ומע -

 רוצ 30, 93, 4

 תבהאכ קזותס 246."

 -- ךמע 178. | ךנתנ -- הוחי ךנתנ 172. | םבהילע ךלמ <
 םכהילע קונמס םכהילא 249. | + ךלמל 7.

 וז. םבריח זז. | הוהי --רמאיו : ךלמ םכהילע ךנתנ ומע תא הוהי
 הוהי 80. | דודל '17,71, 80, 235, 283 -- 7וד 117. | ןב -- ןכ =.
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 ! רחאה בורכה ףנכל עיגמ שמח תומא תרחאה
 תיבה ריקל עיגמ שמח תומא דחאה בורכה ףנכו 2

 בורכה ףנכל הקבד שמח תוטא תררחאה ףנכהו
 זרומא עכישרפ קרלאה םיבורכה יפנכ + רחאה 3

 ! תיבל םכהינפו םכהילגר לע םכידמע םכהו סכירשע
 ץובו ללימרכו ןמגראו זרלכת תכרפח זרא שעיו 4
 זכידומע זריבה ינפל שעיו : סכיבורכ וילע ללעיו 5

 רשא זרפצהו ךרא שמחו םנישלש זרומא םינש
 ריבדב תורשרש שעיו |! שמח תומא ושאר "לע 6

 ןתיו האמ כינומר שעיו שכידמעה שאר לע ןחיו
 לכיהה ינפ לע םכידומעה תא םכקיו ! תורשרשב ז7

 ינימיה םכש ארקיו "רואמשהמ דחאו ןימימ דחא

 : זעב ילאמשה זכשו ןיכי

 6 יו

 לכירשעו וכרא המא םכירשע תשחנ חבזמ שעיו
 שפיה תא שעיו !ותמוק תומא רשעו ובחר המא 2

 ביבס לוגע ותפש לא ותפשמ המאב רשע קצומ
 ותא בסי המאב שכישלש וקו ותמוק המאב שמחו

 םפיבבופ בבס ביבפ הל תחת םירקב תומדו : ביבס 3
 שכינש ביבס שכיח תא םיפיקמ המאב רשע ותא

 50 א.

 93,172. תומא ו".7ז -וב 80.  עיגמ--תעגנמ ףנבהו ,

 171. | רומא 2.71.  דחאה 1:2, 7 72
 225,226,228,24ף ; קוומס זֶד,1נ0,141,150 ; סוס 5.

 13. םכיברבה 67, דק 128,172. 2954 240, 262,200. םבישרפ ,

 207 =- םכישרופ 93,186 -- ם3 , 118, = תומא -- ו 80. - | בה

 -- הו 4 תבידמוע 1ף0 -- םכודמע קזומתס 4 תיבל ==
 תיבה לא 71,147. 88 4 \

 14. תכורפה 283 -- תכרפה פבה 1%7- = למרכו 71,128. | םביברב
 1. 17375, 260 ג קנותוס 128 -- םכינש

 םכיבורכ 6
 15. םבידמע 168,176.180, 224,259. 9 תומא ג" ק.146 0

 -- םכיבורכ תמא 80. | ךראא 342. | םםישלש ,192. | רשא , 2,
 20. רומא 2" 4

 16. תרשרש זק, 80, 89,1ז7,129,158,210,2%2,2%0--ת 3

 נג ך29. 'ריבדב 16 יריב שאר 1076 ושאר 1.

 םכידומעה 1.17, 67, 80, 92, 93: 94, 90: 102, 4 14

 1%5,158,166,170,172,173,176,194, 6 240: 245, 270 : קזנתוס

 111. יתכינמר 1, 67, 80 82, 175, 178: 215,

 252: 250: 270 : קזנמס :4:. - האמ , 1. תרשרשב 80,זז7ְ,

 128, 139: 144, 172: 24%, 250, 260 --- תושרשב 71. .

 17. םכידמעה 71, 2 75 178, 180, 207; 210, 1 20,

 2%2. - לכיהה --ל ,118. | ןימיהמ 192,271 4,288. | לאמשהמ
 2:17: 89:93:117,150,158,166,170.172,1:,30,71ס2,זס 7

 207, 210, 224, 22%, 220, 240, 245, 252, 2%3, 250, 260 -- לאמשמזמ

 80, 118,125,147 -- ה ;101,157 -- לאושהמ 92. | ינמיה 7

 20, 80, 82,ס,101, 118,זנְס, 141,166, 170, 180, 104, 210,21)

 240, 245: 252, 659 * ריתי ; קונותס 178 -- ונמיה זעוב

4 ,227 ,188 ,166 ,150 ,80 

 ז. חבומ -- חבומ תא 166. | תשחה 7%

 180, 207, 226, 2533, 25, 601, 602 ; םות6 22% -- תשוחנ 3.

 המא 2" [טק.עג8 1: -- .117. | רשעו -- םכירשעו 14 רומא

 -% ותמק 17, 80, 102, 180, 1

 2. לא -- לע 157. לגע 94,128.  ביבס 1" ע₪ 250. שמחו

 --ש .1ו8.  המאב 27-- תומא 158.  ותמוק , 141 --ותמכ 17,
 82, 224, 253 -- !תמק בסי 80. | הוקו 144.

 22%: ותא , 180 -- התא 14.

 3. ול , 80 -- 'ל 71. | ביבס 150,178,2%. | םםיבבס 6
14 :235 1 ,1989 ,194 ,176 ,141 ,139 ,128 ,99 ,94 ,90 ,71 

 251, 260, 264, 270 1, 28 -- םכיכבס 89. | ותוא %07

 166,172, 29 ; קזגגתס םביפקמ 7, 94, 155, 252 -- ןיפיקמ

 ז 47, קזותוס סכינש -- םכ \ 82,198 ; תטמס 1:8.  רקבה ,

 170. םביקצי 17, 89, 94: 139, 172, 173, 253, 4. ותקצומב

 10,128,1%0 --ותוקצמב 80,118,141,147,166,188,224 ; (סזפ< 1.

 4. דמע 17, 89, וס0,117,172, 180, 24%, 264, 271, 283 --דומע

 170. | םבינש -- םכ , 101. | שכינפ 1%-- םכינופ 7%

 155; 180, 249,259. | הנפצ 82, ף4, 100

 בוספי

 השלשו 7,

 60 ג. 1. זת 0 ₪ 5 ס א.

 1 שכלשוריב קדוהי תיב תא רונבל קרמלש רחיו
 ןיכה רשא והיבא דיודל הארנ רשא הירומה רהב
 2 זרונבל לחיו : יפוביה ןנרא ןרגב דיוד שוקמב

 3 הלאו !ותוכלמל עברא תנשב ינשב ינשה שדחב
 ךראה םשיהלאה תזריב קרא תונבל המלש דספוה
 תומא בחרו םפישש תומא הנושארה הדמב תומא
 4 ינפ לע ךראה ינפ לע רשא שכלואהו : טירשע
 םכירשעו האמ הבגהו םכירשע תומא תיבה בחר
 5.לודגה תיבה תאו ! רוהט בהז המינפמ והפציו
 וילע 'לעיו בוט בהז והפחיו םכישורב יצע קדפח
 6 קררקי ןבא זריבה תא ףציו ! תרשרשו םכירמת
 7 זריבה תא ףחיו + םיורפ בהז בהזהו תראפתל
 חתפו בהז ויתותלדו ויתוריקו שיפסה תרורקה
 8 שדק זריב קרא שעיו + תרוריקח 'לע כיבורכ

 ;כירשע תומא תיבה בחר ינפ לע וכרא שכישדקה
 שכירככל בוט בהז והפחיו שירשע תומא ובחרו
 9 םשכישמח םכילקשל תורמסמל לקשמו : תואמ שש
 וס שדכ עריבב שעיו = +: בהז קרפח תרוילעהו בהז
 ופציו שכיעצעצ קדשעמ ססינש טכיבורכ םכישדקה
 זז םכירשע תומא שככרא כיבורכה יפנכו : בהז שתא
 ףנכהו תיבה ריקל תעגמ שמח תומאל דחאה ףנכ

 אש ב ה

 זוק,ז4ז, 44,192, 194 22% 231, 24%, 270 282. בהר 147--

 בחרהו תומא םבירשע * 7.

 כר וה זלפ 220.0 לע ז",ז74- | ינפ 102"1. 0 ךתאה
 ינפ לע , 80. | ךרואה 1,166, 283: קתומס 71. | בחור

 תומא -- המא 1. הבוגהו 99. 283 -- הובגהו 02 ; 10766 71 --

 ההגהו 224. | האמ , 80. | םבירשעו --ו , 80. | הפציו
 ₪. לדגה 50. | הפח ,זל. | יצע --ץע 1, 30: 1: 67, 6

,,, ,119 ,128 ,117 ,101 :99 :94 ,02 ,52 

207,210 ,198 .104 ,102 ,180 ,178 ,168,173,176 ,166 ,160 

270 ,264 ,260 ,250 ,253 ,251 ,250 ,249 ,227 ,226 ,22% 

 602, 663 -- צע - םכישרב 194, והפחיו -- והפציו

 157,252 -- ה [ק.זגם 141. בוט -- רוהט 17, 30, 67. 71
 צוקג 128, 147, 190, 155, 160, 180, 188,224, 252, 250, 271 0

 288, ןסס -- בו טק.18= וילע לעיו -- ולעיו 287. ירו

 160,166 -- םכירומת 89, 170, 226, 284 -- םבידומע 0.

 1-רורשרשו 20, 02, זז9, 144,150, 5%, 106,170,175: 104, 2

 240, 245,283; קזומס 128,141 -- תשרשו 71.

 7. תורוקה 92,117,118,144,150, 1589", ,,,4%0

 224,220 ; קזומס 141 -- תורוקה תא 147 -- תוריקה 17, 30

 240, 259 -- תריקה 80.93: 155 -- ,  1- םביפיפהו 7

 224 -- םביפסהו 17, 93: 94, 130, 144, 147, 166, 168, 188, 7
 226: 228, 250, 271 4, 288,400 ; תםטתס 176 -- םביפיסקה 4%

 172,226,240. ויתריקו 80, 890, 1 175: 224, 9

 235: 240, 253 -- ויתוריק 118 -- קוס םכהיתוריקו 3 -- ויתורוקו
 166. | ויתתלדו 80.89:94,155,224,225,235) 240,270.  בהז

 2. | םביברכ 80, 166, 188 -- םכיברכה 74.
5 -- 283 ,226 ,80 \ | -= 

 8. תיב , 246. | שדוק 283 --'שדק 7:

 ינפ ,71. | בחר , 240 -- כחור
 240. ובחר 240 -- בחרו זק. | םבירשע תומא ובחרו , 4.

 בהז , 1. בוט -- רוהט 71, 89: 93,157, 170, 1890: 224, 9

 259, 200 ; קזנתוס 147 ; 10116 .

 9. תרמסמל 71, 284 -- תורמסמל משמל 15%. | םבילקשל שמל
 בו 22 תולעהו 117 -- תולעהל 71,

 10. תיב 80. | שדק --ישדק 93 -- םכישדק 224. | םכישדקה ,
 224-- ה קת. 4--ה ,1.  םכיברכ 1,172 67,

 045, 2%2,27ז 4. | םביעוצעצ 80,01,118,157,166,188. הפציו

 24%. -  םבתוא 1:10, 118,128,166,168,170 4

 1ו. םכיברכה :,17,67,71.175,224,2%2. | םככרא -- ףנכו דחא

 םככרא בורכה לז -- עברא 118. | תומא 1"--ו 80. | רומאל
 --ו,188. | תעינמ 80. | שמח תומא < תומא שמח 117 ---

 תמא שמח תומא 80. תומא 178,"2. שמח --שש שמח 1.

 עיגמ , 210 -- תרעגמ 245. - ףנכל -- ףנכ לע 240. | בורכה --
 דומעה 2%3 -- קס בורכל 245. | דחאה ז,2, 80,

 226,24,144,147,166,22% ג קזנתס 17,89,130, 130 ; 06 4

 12. ףנכו -- ו , 30 -- ףנכו ומא 4 -- טק. 48 03. | בורבה --
 ו.71. | דחאה קממס תחאה 24%. שמח תומא ג" < תומא שמח

/ 

 תוריקה -- ה ,8

 וכרוא סצונתוס 1.

 םבירשע 1"-- םכירשעו



 6 ג קה |

 ! ;כידומעה שאר לע רשא תורתכה תולג יתש תא |
 זכינש תוכבשה יתשל תואמ עברא םכינומרה תאו 1
 יתש תא תוסכל תחאה הכבשל םכינומר סכירוט | =
 זראו : םידומעה ינפ לע רשא תורתכה תולג 4

 ! תונכמה לע השע תוריכה תאו השע זרונכמה
 ! ויתחת רשע םכינש רקבה תאו דחא שיה תא 5

 לכ תאו תוגלזמה תאו םכיעיה תאו תוריפה תאו 6
 הוהי תיבל המלש ךלמל ויבא שכרוח השע םכהילכ

 יבעב ךלמה זכקצי ןדריה רככב |: קורמ זרשחנ ג7
 המלש שעיו : התדרצ ןיבו תוכפ ןיב קדמדאה 8

 לקשמ רקחנ אל יכ דאמ ברל הלאה םכילכה לכ
 רשא םכילכה לכ תא קדמלש שעיו :  זרשחנה 9

 תונחלשה תאו בהזה חבזמ תאו םשיהלאה תיב
 - כהיתרנו תורנמה תאו : זכינפה שכחל םכהילעו 0

 חרפהו :רוגס בהז ריבדה ינפל טפשמב סכרעבל 1

 : בהז תרולכמ פצוה בהז כיחקלמהו תרורנהו

 רוגפ בהז תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו 2

 םכישדקה שדקל תוימינפה ויתותלד תיבה חתפו

 ! בהז לכיהל תיבה יתלדו

 8 6. צי זמ 0 א 0 א.

 4 זכינש לע דמוע : ותקצמב זםכיקוצי רקבה םכירוט
 שכינפ קרשולשו הנופצ םכינפ קרשלש רקב רשע
 ;רחרזמ םכינפ השלשו הבגנ סכינפ השלשו קדמי
 ! ;רתיב שכהירחא לכו קרלעמלמ שסהילע יהו
 5 הנשוש חרפ סוכ תפש השעמכ ותפשו זחפט ויבעו
 6 זםםירויכ שעיו :  ליכי שכיפלא תשלש זכיתב קיזחמ

 הצחרל לואמשמ השמחו ןימימ השמח ןתיו הרשע
 הצחרל זשכיהו שכב וחידי הלועה השעמ תא שהב
 7 םטפשמכ רשע בהזה תורנמ תא שעיו :וב םינהכל
 8 שעיו : לואמשמ שמחו ןימימ שמח לכיהב ןתיו
 השמחו ןימימ השמח לכיהב חניו הרשע תונחלש
 9 רצח שעו !קדאמ בהז יקרזמ שעיו ללואמשמ
 קררזעל = תרותלדו הדלוהגה קדרזעהו םינהכה
 זס ףתכמ ןתנ שיה תאו ! תשחנ הפצ םכהיתותלדו
 11 תרא שכרוח שעיו + הבגנ לרוממ המדק זרינמיה
 קכריח לכיו תוקרזמה תאו םכיעיה תאו רוריסה
 קרמלש ךלמל השע רשא קדכאלמה תא תושעל
 12 תורתכהו תולגהו םכינש םידומע ! שיהלאה תיבב

 תוסכל םיתש תוכבשהו םשכיתש סכידמעה שאר לע

 שרב תי- ₪ םיס 6 דיו

 264, 270,271, 284: 3001. םביתש 1"-- םבינש 117 -- תראו

 םביתש 157. = תובבשהו , 89, 94 -- תכבשהו 80. = תולג , 188--

 ו.80,93;71. | תרתכה 71, 80, 188 -- תורתוכה 80.92, 03, 2

 117,118,139:144,166, 172: 176,249, 252,260. | םכידמעה 1,

.4 :250 :175 ,173 ,150 ,80 ,80 ,71 ,17 

 13. םכינומרה תאו , 5 םכינמרה 1, 67, 93, 94, 117,

 119: 144, 175, 194, 207, 231, 235, 240, 260 -- םכינומירה 30 --

 םבינמירה 7צז,86. | תבכבשה 4. תכינש -- םכ ; 259. | םכינמר

 67,175: 194: 259: 283 -- םכינומיר 245 -- םכינמיר דחאה

 גסנ. | תפכל 2. | תלוג < 71--ו ; 90.94.  .תרתכה 4

 128, 235, 245, 29 -- תורתוכה 0680

 -- תרתוכה 4 ינפ -- שאר 100, זקס ---\פ 0. 14

 םכידמעה 17, 30: 71, 80, 175: 178, 235. 259, 260, 4 270.

 14. רונכמה 1%-- תונוכמה 30, 89, 03, 4% 139.

 166,172, 188, 2%2, 250, 200, 264 -- תונכמה וכמה 92 -- תנוכמה

 180 -- ו 4. השע 1", 330 -- רשע 180, 607 ; ץתומוס 50 ג

 תטתס 157,246 --ה 00.14. 118. תאו 27--ו, לז. | תריכה 245

 -- תורויכה 17, 71, 80,947, 0 150,158, 6% 12

,204 ,250 .253 ,240 ,240 ,228 ,227 ,22% ,224 ,207 ,194 ,188 

 27 ג -- דר רויכה פס דל השע 118,"2 -- ה \0ק.148. 82--

 הרשע 206, 332 ; קוננתס 318, 5ף0 ; (סזז6 508; םטמ6 205. לע

 --תא 71. | תונכמה 2"--ו , 80, 240 -- תונוכמה 7

,253,250 ,24% ,227 ,224 ,188 ,172,180 ,155,166 ,128,150 ,118 

.4 ,260 

 15. תאו 17, 80, 02, 93, ,,,,,, 8% 12

 207,210, 226, 245. | דחא -- דחאה קעווגס 3: תטתס 5

 תכינש -- םכינש .דחאה 20ְק. | ותחת --י, ,%-
 16. תריפה 80,180,104,235,240. | תגלזמה 6 2

 -- םכריח זז, 253 -- קננמס םכרוה 4
 קורמ -- טבממ

 17. רכיכב 80. | יבעב -- יבעב ןהכה 17 --יבעכ 1%0. | המדא

 207. | תכס 128,130, 224, 5 283. | התדירצ קזותנס

 80 -- ד . 71 -- התררצ 144,227 -- אתדרצ 1.

 18. לכ תרתא 8% 102, 207, 224, 226, 227, %

 249, 251, 271 4, 288, 100, 601 -- תוגזַק. קזפתו, תא 157,170

 בורל 100, 166, 188 -- אברל - כ ן

 זס. לכ זס דפפי"  תיבב זגק,250.'  בהוה <- תשנה 1

 תנחלשה 80 -- תנחלושה 117. םםהילעו -- םכ ,118. | םביניפה

 20. תרנמה 80 -- תורונמה 17, 8, 3, 128, 150,170 8%

 227, 259 -- תרונמה 30,71,117. | םכהיתרנו , 17 -- םכהיתורנו

8% ,170 ,166 ,150,155 ,130,144 ,89:92,93,118 :30 

 194, 253; 250, 260 -- םבהיתורינו 71 -- םכהיתרינו 240.  טפשמב

 288 -- םבטפשמכ 4 תש וחוק

 21. תררנהו 80,601. | בהז ז"-- רוגס בהז 259 -- תג

 רוגס 176. | תוכלמ א 1 --ו , 80 -- חולכמ 2,

 22. תרורזמהו 80 -- ת , 101. = תוקרומהו , 17.80. | תתחמהו

 21%. | רוגס ;188,2%2. - תיבה 128,180. | ויתתלד 5%

 176, 224 -- ויתותלדו 71. = תוימנפה 80, 94, 23% -- ו זו

 158,170, 176,180, 228, 259 -- תו ,188. | שדוקל 1.

 יתלדלו 207. = בהז 2"-- ביבס 9,170,250 קזותס 4.

 תםכרוח
 תריבל -- ל 4%

 םכידומעה 1, 2: 3: 4, 11, 67, 80, 829 -

 10, 80, 82, 8, 92; 94: 99 74 118,128, 1ף0,1%7,166 4

0% ,204 2500 ,252 ,245 ,224 ,207,210 ,192,194 170,172,1760 

 2ָךּו, 283, 284, 286 -- שלשו 7ז.  םבינפ 2%-- םםינופ
 155,178,180, 249.  .םכינפ השלשו המי \ 259. = המי ץג86 הבגנ

 100. . השלשו 1%-- תשלשו 89. | םבינפ 3" 6 4"-- םםבינופ
 80, השלשו 2%-- םבישלשו 117 -- השולשו ל

 =כיהו ההרומ -- םבינש =כידומע תיבה ינפל שעיו : שכובורכ וילע החרומ
 םביהו תומא םבהירוחא 117,188, 253, 259 -- כ 5.

 6. ויבעו -- ויבע לכו 25ָ-- | םוכ תפש , 80. | הנשש 80 1
 תשלש ,5- ליבי כ. 14. 139 -- ליכ: תיב

 6. םבירויכ - ו \ 80, 283 -- םכירוכה תא 172 -- כ קמתס ב

 24%. הרשע -- םכירשע 157. = לאמשמ 40, 71, 80, 80, 4
2 .104,198 ,192 ,180 ,172,178 ,166,170 ,144,158 ,128 ,119 

 22%, 226, 227, 245, 249 -- לאמשהמ 17, 207, 235 -- לואמשהמ
 287,288,6%9. - הצחרל -- (6) -- םכהב \ 80,180.  םבהב--
 ןהב הלעה ד, 17,309, 8011, גס לד 2

 235,245. - םכב -- םכהב 188, םטתס 176.  םביניהכל 194--
 םביגהכה 144, קזנמגס 71.

 7. תרנמ 1, 80,176, 180, 240, 245, 259 -- תורונכ 30 7
 118,144,170,194, 211, 252, 283,650 2; קזותס 128,141 ---

 תרונמ 17, לז; 93: 150, 155, 157, 172 4 בהזה , 650 ₪.
 שבטפשמב 24% -- םכ ,170. | שמח קתותס שמחי 1. לאמשמ

,1 1 ,128 ,118 ,94 ,92 :80 .80 ,71 ,67 :17,330 

.178,192,194,198,224:22%,271,235,245,240,251,2%53,254,250 

 8. תונחלוש 7ו,92,117,1ף0.  לאמשמ זק, 40, 67,71,
,194 ,102 ,180 ,175 ,172 ,166 ,158 ,150 ,128 ,102 ,94 

 224, 22%, 240, 245, 241, 252, 251, 254, 2597-- לאומשהמ 92--

 לאמשהמ 4.
 9. רצח -- רצח רא 180 -- תוגש. קנאת. [רא 207. | םכינהכ

 580 הלדנה 10292983 ה ופפ5  םיכה תלו
 םכהיתותלד 224 -- היתתלדו 188.  תשחנ -- בהז 176 וגז.
 נס. ףתכמל 157 -- תריבה ףתכמ 155,198, 245 -- גז. 1

 תיבה 04 בגנ 175, 4

 נז. םכרוח -- םכריח לז, 1:7, 147, 170,178, 224, 2365, 5

 271 44, 669 'ק : קנווס 13 ; תטתס 24% -- קוס םכרוה 4

 תוריסה טק. 246. 2 - | \ 80, 144, 178, 102, 215, 283 -- ה ,1-

 תקרומה 80,118, םכריח -- םכרוח 2, 4, 17, 80, 9, 1

7 ,2260 ,226 ,210 ,104 ,180 ,176 ,17% ,172 ,170 ,144 :118,139 

 228, 211, 20, 200, 264, 270, 271, 288, 601, 602, 659 'ק ; קזונתס

 1,128,141 --' (גק.ז80 82. - תרשעל 226 -- תושעלא 3. לכ

 הבאלמה 99:575,188, 226.228,2%0.  השע ,147. | ךלמל םטתס
 ךלמה 158.  המלש ,166.  תיב 21. | םביהלאה -- הוהי 1.

 12. םכידמע 17, 141,170, 175,180, 102, 224, 211,

 תלגהו 80, 224, 24%, 284 -- תלוגהו 71. | תורתכה 15% -- תרתכהו
 80, 89; 259, 283 -- תורתוכהו 17,992, 3,119, 7

 158,170, 17%, 188,252, 253, 260 -- ורתוכהו 10: -- תרתוכהו

 236. לע 1"--לע רשא 1,117, 147, ,,,8

 --- 1וגז8. קעפתה. רשא 4

,,,,ָ, ,102,117,1189 ,94,100 .92:93 
,253 ,252 ,242,246 ,210 ,102 ,176,178 ,158,166,172,175 
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 ןיא ושדקתה זכיאצמנה שינהכה לכ יכ שדקה ןמ
 סכלכל שכיררשמה שיולהו |: תרוקלחמל רומשל 2

 זכישבלמ שהיחאלו סכהינבלו ןותדיל ןמיהל ףסאל
 זחרזמ םכידמע .זרורנכו סכילבנבו םכיתלצמב ץוב
 םכיררצחמ עכירשעו האמל שינהכ שכהמעו חבזמל

 םכיררשמלו םכירצצחמל דחאכ יהיו =: תורצצחב 3
 שכירהכו הוהיל תודחלו ללהל דחא לוק עימשהל

 *כלהבו .רישה ילכבו שכיתלצמבו זרורצצהב לוק
 ןנע אלמ תיבהו ודסח כלועל יכ בוט יכ הוהיל

 תרשלי דומעל" שינהכה הלכי אלו = !'תדוהי 'תריב 4
 ! םכיהלאה תיב תא הוהי דובכ אלמ יכ ןנעה ינפמ

 0 רש

 ינאו : לפרעב ןוכשל רמא הוהי המלש רמא זא

 בסיו ! םכימלוע ךתבשל ןוכמו ךל לבז תיב יתינב 3

 לכו לארשי להק לכ תא ךרביו וינפ תא ךלמה =
 יהלא קדוהי ךורב רמאיו | + דמוע 'רארשי להק 4

 אלמ וידיבו יבא דיוד תא ויפב רבד רשא לארשי

 ץראמ ימע תא יתאצוה רשא םויה ןמ :רמאל

 תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב אל םירצמ

 תויהל שיאב יתרחב אלו שש ימש זרויהל תיב

 תויהל םשכלשוריב רחבאו + לארשי ימע לע דיגנ 6

 6.4 1.6 וי ת'/סיא.

 ז 'זריבל המלש השע רשא חכאלמה לכ שכלשתו
 ףסכה תאו ויבא דיוד ישדק תא המלש אביו הוהי

 זריב תורצאב ןתנ שכילכה לכ תאו בהזה תראו
 2 תאו לארשי ינקז תא המלש ליהקי וא ! שכיהלאה
 לא לארשי ינבל תובאה יאישנ תוטמה ישאר לכ

 דיוד ריעמ הוהי תירב ןורא תא תולעהל םכלשורי

 יכארשי :שיא לכ ךלמה לא ולהקיו | + ןויצ פשה
 לארשי ינקז לכ ואביו : יעבשה שדחה אוה גחב

 : וראה תרא ולעיו : ןוראה תרא םיולה ואשיו

 להאב רשא שדקה ילכ לכ תאו דעומ להא תאו
 6 .לכו המלש ךלמהו + םכיולה שכינהכה כתא ולעה
 שכיחבזמ ןוראה ינפל וילע סכידעונה לארשי תדע

 7 ואיביו : ברמ ונמי אלו ורפסי אל רשא רקבו ןאצ

 לא ומוקמ ללא קדוהי זרירּב ןורא תרא םינהכה

 יפנכ זרחת לא שכישדקה שדק לא זריבה ריבד
 8 לע זםכיפנּפ םכישרפ סכיבורכה ויהיו ! שיבורכה

 וידב לעו ןוראה לע םכיבורכה וסכיו ןוראה שוקמ
 9 לכידבה ישאר ואריו םכידבה וכיראיו : הלעמלמ
 יהיו הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ רע ןוראה ןמ
 זס תוחלה ינש קר ןוראב ןץיא ! הזה שויה דע םש

 ינב סע קדוהי תרכ רשא ברחב השמ ןתנ רשא

 זז םכינהכה תאצב יהיו ! סכירצממ שתאצב לארשי

 0 -= כ

 הית זקפ תשיר

 224, 226, 24%, 250. 270 ; סונוגס 1 -- ןתוריל 128 --ןותודילו 7

 תכחינבל 147.  םכילפנפ 94, 100, 128, 147, 150, 104 -- כז.

 תרנכו 224 -- תירורוגכבו 17, 93 ₪419. 245, 253 -- ז"רורנכבו 1, 4

 118, 144,180, 211, 200, 255 ; 1016 141 -- תורונכו 30 0

 93, 150, 166, 168, 172, 283 -- תתורניכו 4. םכידמוע 150 ,6)

 202. האמל -- האמו 0. םכירצחמ 4.17, 0 1% 0 16

 194, 210, 24%, 050 5, 659 'ר ריתי -- םכירצצחמ 1.3: 7
,207 18 0% ,172,173,175 ,170 ,155,160,166 ,147 ,110 

 224; 220, 227, 20, 288, 601,602,1%% ; םטמ6 168 -- םכוצצחמ

 190 -- םכירצחמ 89--ר 0"1ק.145 82,141. | תרצצהב בד

 80, 235, 24% -- תורצוצחב

 ד ה בו  ד 172 251 -- תחאכ +.

 םכירצחמל 17, 80,118, 14, 210, 659 'צ ריתי -- ח , 30 -- ר 8
 245 -- םבירצצחמל 168,358. | םכיררושמלו 170,172 --מ ,45
 ת-רדהלו 80 -- ת , 101 -- תרודוהלו 20, 52, 1% 42

:254 , .104,210 ,176,180,188 ,155,170,172 

 260, 264, 283 -- תודוהל 215 םכירהבו 71,

 6% 16 172,180, 240,271 4,258,601 ; קזומס 158; םטמש

 1 -- םכירהלו קנגגס 128, 2%0.  תרצצהב 71, 80, 224 --- תורצוצחב

 166, 28 -- תרצוצחב 245. = םכיתלצממו קזגתס ספ. | רישה -

 ה .93,128.157,172,192. | הוהיל ללהבו , 6 לעל 1
 ודסה , 5. /

 10 הסעל לק 80, 82,94,99,117,118,128,ז4ז) 70

 172,178, 180,192, 194: 233; 259, 260, 264. | ררשלו ₪.
 הוהי , 0.

 1. ואו 147. | ןוכשל ,זץסמה +1
2% :246 231 ,224 ,207 ,104 ,180,192 ,172 ,166,170 ,158 

-664 ,259 ,253 
 2. תיבו620/:+ .לובז ₪ 4 17, 71, 80, 89. 95, 7%

0 ,14 ,192 0% ,166,170,172 ,158 :155 :144 :129 

 224, 228, בו, 25, 240, 24, 250, 260, 270: קחתס

 11. ןוכמ 30, 80, 147,188,270. | יםבימלע
 3. ירא 117.2%.  לכ-- לכא 130. | לארשי להק לכו , 4.

 לארשי 198."2. | דמע 17ק,117,118,224, 211, 24%, 250.
 4. רמאיו , 82. | יבא דיוד תא \ 207- = דוד 90.

 ןיבא 82. | ודיבו 1, 2, 17,860, ,,,7

 172,178, 180,188, 224, 235, 245,262 ; תטמס 7. אלמ , 1.

 5. ןמלכ 4 יתאצה םכירצמ ץראמ -- םכירצממ
 249. יתרחב אל , 80. | ריעב , 158. | תויהל -- תיהיל 21.

 םכש , 86 -- שפלוע דע םכש ף9. = דיגנ --י. +
 5-7. חרב - -(27) - - תויהל ,

 ף,6. םבש --(ג1:) -- אל , 60-

 6. סת 31, 80, 8, 118, 147,192 -- 258 4

 םכ , 158. . תויחל - - - ימש , 7.
 זכלשוריב =
 דודב 71,117, 18, 24%, 9

 1. המלש :"-- המלש ךלמה 1, 80,117.147,102,104. 250.
 המלש 2",ז47. | דוד זק,71, 9,117,130, 250-  ויבא ,.

 תאו ג%--ו , 90,144.147,194.259. לכ םבילכה ₪ 117. לכ
 17,158, 158, 194,210 4 םכילכה -- ה , 82. | ררצאב 0

 -- תורצואב 2,17, 82,80, )2, 117, 118,150, 170,172, 1902, 2

 24%, 2%9, 260 ; קזנותס 139 -- קוס תוצראב 71. | םביהלאה -
 הוהי 17%, 192, 104, 226, 245, 0,

 2. להקי 17, 71, 80, 82, 8,299 +,

250,260 ,253 ,2%2 ,2456 ,207 ,104 ,180 ,176% ,170,172 ,166 

 27ז 4. | תא 1"--לכ תא 224,250. | ינבל -- תיבל 224. לא
 לורי .17- לא ,1וקס,1898,210.-| תא 2%, 10,147.  :תירְּב
 94. רדוד 17,71, 80, 80,117, 224, 235, 245,259. אוז 6

 4. לא -- תא 178. - ךלמה -- המלש ךלמה דג -- תו. +
 המלש 40. | לארשי שיא לכ , 147. | אוה 55 173 -- איה 1.
 יעיבשה 71, 80, 82, 80, 02, 3, 100, 117, 118, 1, 150 2

0 271 ,250 :2% ,245 ,224 ,210 ,207 ,104 ,192 ,180 ,178 ,173 

 281,664 : קזנותס

 לכ ₪5 דזק- תא 226. |: וראה -- ה
 תא ,17,178- ןראה 67. לכ 102.75 להאב -- ל ,זסז
 קלעה --רלעוו 02, 117,998. - םכתוא 166,102. | םכיולחו 2 ל

 402 80,118,147,166,170,180,188, 207, 224,249: ןזנמס 14

 6. תדע ,242.  םבידענה 86, 24% -- םכידעונה לכו 168 ---
 םבידתונה 17- נימי 1. בורמ 8, 9, 119, 150, 166

-224 ,194 ,192 
 7. ואביו 176 -- ןוראה ואביו 80.  םכינהכה ,זסז. | ןוראה 7.

 ומקמ 35?,17,99,180.  םכיברכה 1,80,וֶדב,180,192. 2385:

 260, 277, 219 -- םביבורכה תיבה 7.

 8. ויהיו -- כ =כיכוהבה 1 ה יד 3 דלג 6

 128, 144, 245, 254, 200, 277, 270.  םיבורבה - - - - - םבישרפ

 200. םכישרפ -- כ , 89 -- םםכישרופ | =כ[5|2) 505 בב

 תביפנכה 1. לע ן" [טק. 16 128 -- לא 170, 224, 5.
 ןוראה - - ופביו ,147. | וכסיו < 2,ףָג.  םםיבורבה 2-7

-279 ,277 ,260 ,254 ,253 :245 :175 ;139 ,80 ,67.71 
 9. ובראיו 150. | ןוראה -- שדקה 170, 228. | יהי) -- ויהיו

4 ,224 ,170,188 ,147 ,118 
 10. ינש -- ינשב 187. | תרוחלה - ה ;,זז7 -

 99, 194, 283 -- תחולה 128, ו, 283, 260 -- םבינבא תרחלה 7
 -- תוחלהל 207 -- תחולה 80, 102 ; קוגוחס 150.  ברחב - - ךשא
 80. | ברחב , 170 -- ברוחב 50. | רשא -- ר ,118.  םכע -

 לע 6.

 11. לכ יכ--לכמ 80.  רמשל וקו 80, 7,
 102,210, 224, 231,245, 283, 664. - תקלחמל

 12. םכיולה 207. -  םכיררושמה 150, 188, 2%9 -- םכיררשמהו
 288. - ןמיהל , 231.  ןותדיל -- ו ,\ 80 -- ןותוריל 3, 17,

194,209 ,188 180 ,172,173,175 ,170 ,166 ,155 ,117,118 ,80 
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6.1. 

 שכימש הנה ץראה לע שכדאה תרא זכיהלא בשי
 קרזה תריבה יכ ףא ךולכלכ: אל םכימשה ימשו

 ותנחת לאו ךדבע תלפת לא תינפו :יתינב רשא 9

 רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא ;דוה'
 לא תוחותפ ךיניע תויהל : ךינפל ללפתמ ךדבע 0

 תרמא רשא םכוקמה לא הלילו שכמוי הזה תיבה
 ללפתי רשא הלפתה לא עומשל שש ךמש שושל

 ינונחת לא זרעמשו : קרזה שוקמה לא ךדבע 1

 זכוקמה ללא וללפתי רשא ללארשי ךמעו ךדבע

 שימשה ןמ ךתבש שכוקממ עמשת ?זדתאו קרזה
 אשנו והערל שיא אטחי שא ! תחלסו תעמשו 2

 זריבב ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב
 !: הזה 3

 ושארב וכרד זרתל עשרל בישהל ךידבע זרא
 ףגני שאו :ותקדצכ ול זרתל קידצ קידצהלו 4

 ודוהו ובשו ךל ואטחי יכ ביוא ינפל לארשי ךמע
 : הזה תיבב ךינפל וננחתהו וללפתהו ךמש תא

 ךמע תאטחל תחלפו לכימשה ןמ עמשת קדתאו %

 זכהל התתנ רשא המדאה לא סכתובישהו לארשי =

 יכ רטמ היהי אלו שכימשה רצעהב : שהיתבאלו 6

 תא ודוהו הזה סכוקמה לא וללפתהו ךל ואטחי

 עמשת התאו : םכנעת יכ ןובושי םסתאטחמ ךמש 7
 יכ לארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלפו שימשה

 התתנו הב וכלי רשא הבוטה ךרדה לא שכרות
 ; קרלחנל ךמעל ?;דתתנ רשא ךצרא דע רטמ

 ןוקר'ו ןופרש היהי יכ רבד ץראב ;דיהי יכ בער 8

 6 א 0 א.

 :תטפשו תישעו םימשה ןמ עמשת התאו

7 

 : לארשי ימע לע תויהל דיודב רחבאו שמש ימש
 7 זרוהי כשל תיב תונבל יבא דיוד בבל זכע יהיו
 8 ןעי יבא דיוד לא ;דוהי רמאיו | : ללארשי יהלא
 תוביטה ימשל תיב תונבל ךבבל ששכע היה רשא
 9 תיבה הנבת אל חתא קר ! ךבבל וםע היה יכ
 !: ימשל תיבה הנבי אוה ךיצלחמ אציה ךנב יכ
 זס קרחת םכוקאו רבד רשא ורבד תא קדוהי קיו
 רבד רשאכ ילארשי תצפכ לע בשאו יבא דיוד
 ; ללארשי יהלא קדוהי שכשל תיבה הנבאו ;רוהי
 11 קדוהי תירב שש רשא ןוראה עזרא שכש םכישאו
 12 חבזמ ינפל דמעיו +: לארשי ינב שפע תרכ רשא
 11 יכ |: ויפכ שרפיו ללארשי ללהק לכ דגנ קדוהי
 ;ררזעה ךותב והנתיו תשחנ רויכ קדמלש השע
 זרומאו ובחר זרומא שמחו וכרא תרומא שמח
 דגנ ויכרב לע ךרביו וילע דמעיו ותמוק שולש
 14 רמאיו + קדמימשה ויפכ שרפיו לארשי להק לכ
 שכימשב םשכיהלא ךומכ ןיא לרארשי יהלא קדוהי
 םכיכלהה ךידבעל דפחהו זרירבה רמש ץראבו
 1% דווד ךדבעל קררמש רשא ! פבל רכב ךינפל
 תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו ול תרבד רשא תא יבא
 16 רמש .לארשי יהלא קדוהי קדתעו :  דזה םויכ
 אל רמאל ול תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל
 קר לארשי אסכ לע בשוי ינפלמ שיא ךל זררכי
 רשאכ יתרותב תכלל שככרד תא ךינב ורמשי כא
 17 ןמאי ללארשי יהלא ;קדוהי התעו + ינפל זרכלה
 18 שנמאה יב + דיודל ךדבעל זררבד רשא ךרבד
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 צג 12 פס עא.

 19. לא , 93. | תליפת 71,117,192.  ותניחת 71,192.  יהלא,
 170 -- םכיהלא 224. | עומשל 1 50,160, 168, 6 245, 4

 הנירה ץז.  הלפתה -- הלפתה הנחתה 6.

 20. תוחתפ 22 3: 4: 99 +, 7
 172,175,176, 178, 207, 215,240, 259, 271, 284, 1001 -- תחותפ

 71,80. | הזה 171. - ךמש --ךמש ךל 199 --ךמש תא 4.
 עמשל 1,17, 30, 71, 80, 80, 128,155, 166, 170, 172, 8%

 194, 207, 210, 235; 253; 664. | הלפתה -- הלפתה לא הנרה ג.
 ךרבע -- ךדבעל 4.

 21. ינונחת -- תלפת 80,147,226. | %ךדבע גוְס. | אללפתי
 16 םכוקמה .178 -- ו , 284. - עמשת -- תעמש 6.

 םכוקממ -- ו , 284 -- ןוקממ 17% -- ןוכממ סָּג -- םםוקממ םכימשה
 101. | ןמ -- לא 4

 22. םכא -- אא םכא 128.  והערל -- שיאל 4.
 -- ותולאהל 71, 118,170, 24%. | אבו -- אאבו

 20. 20 ותו. 255 200 27, 249 2 | ןמ , 1, 4

 תטפשו -- ת \ 178.  ךדבע 82,99,117,157,194. בשהל
 119,178,192,2לָל. | קידצהל 71. ול תתל ,144. ול 6

 ותקדצב 245 -- קוגנגס וקדצכ ?-

 24. ףגני --ב קוס נ 158. | ביוא ינפל , 4.

 283 --'. 224.  ואטחי--ו 0.146 4--'.2.  ךל,7ו. תא
 --לא 250. | וללפתהו ,147,188 : תטמס 157. | ךינפל --ךילא 1.
 2%. התאו קזנומס התא 147. ןמ ,172.  ךמע תאטחל --ךמעל ז.
 לארשי -- ל , 150.  םכתבשהו 71,80, 94, , 8
2410 ,166,168,224 ,158 ,155,157 ,141 ,102 82:99 417230 -- 

 240, 249, 252 -- שבתבישהו 117,150, 170,172, 23% -- םביתובישהו

 1. תתנ 280 166, 170, 2%2, 2%3, 260 ----

 %תתנ 1. םכהיתובאלו 2; 3, 17, 30.92, , 8 2

 26. רצעהב 5- םכימשה -- ה , 7ז, 80 9,
 198,210,228.  היהי טק.ז40 2.  ךל 30.  םכתאטהחמו

20% ,251 ,240 ,188 ,175 ,160,172 ,155 ,150 ,147 ,80 ,21 

 271, 282, 288, 100, 60ז, 664; קזותוס 128 ; [סעז6 82. | ןובשי

 27. םםבימשה ןמ 4,17,2%0,2ף%2 -- |כ 170 -- ה 22%. ךדבע

 93,170 245. | לארשי | 47.  םכרת 80. לא -- תא 70 7

 166,175; םטתס 71 -- ל (טק.זג 4 הבטה 99. הב

 224. התתנו -- ה \ 31, 50, 89. 170. התתנ -- ה 6

1 172,180 

 28. היהי 1%-- היה 71.  יכ רבד ,166. | רבד -- ץראב ₪.
 ןופדש -- ו , 80 -- ןופדש ץראב 147 -- ןופדיש 7:6  ןוקרי +.

 ותאלהל ₪ 4

 ביוא -- ו 4

 לע -- לע .דיגנ 128, 155, 17%, 259 -- 6
 7. 00 ,7-. םכע ,7- רוד ז7,71, 99 -

 יבא ,6-

 8. %% יהלא הוהי 172. - דוד 17.71, 80,890, 117, 5
 היה -- היה רשא גד. = ךבבל םכע , 21. | תנבל 207. | תרביטה
 1, 50,118,150 21 224-- תובסיה 2 -- תביטיה 179 -- ת ,1.

 ף- יכ -- םבא יכ 67.71, 80, 99: 117,147, 170. 175, 188,
 249, 100: תטמסס 1: אצויה 1, 2: 3, 4, 31, 67,

 1סס), 101, 102,118,110,128,110,129 + 7

29 240 ,210 ,207 ,194 2 .176,178,188 2 .170 ,168 1% 

 245, 252, 251 254: 259: 260 0. ךצלחמ 6.
 10. םכקאו 3,94:173. דוד 17,71,8,117, 215,245 -- ,4

 ריבה -- תיבה תא 5 ,

 11. םבשאו 82,139, 144,166, 172,170. 2

 ןוראה תא -- ןוראל שכוקמ 89. | חרא 7.
 שא זי,הק8- .רתהב עומס 'תירביתרּב

 ינב -- תיב 7.

 12. דומעו 170. | לכ ץוגומס לק

 2%9 -- לארשי הוחי .
 13: ךותב --- תיבב אס רזעה 17.

 תומא 2%--ו,80. | ובחר --ותמק 80. | שולש תומאו -- שלש
 שלש תומא 71 -- תומא שלשו 6. שלש 80, 80, 93: 2
 17, ז 28,119, 144, 150, 170, 102, 210, 224, 235, 245, 2402

 253, 4 204, 1 4- ותמק 80, 92, 128, 224,

 דומעיו 283. - לארשי | 80. | שורפיו 1.
 14. ךומכ -- ך ,118. | רמוש 117,150, 15%, 168,172,188 -

 רוכש 235. ךדבעל גג. | ךינפל םביכלהה ,172. | םםיכלוהה .
 ג%. דור 2,17,71, 80,117, 235,245 -- דוד וב ךינפל םכיכלהה

 8. ו ל - - רבדתו , 4.

 16. לארשי 1. רומש 80, 118 ; קזותוס 4 רוד 7:
 71, 90,89,117: 235, 245. | רמאל , 7. בשי זז

 180, 224, 235,253: 253. 'תרתב 80,240,283. רשאכ --כ

 194.  תכלה -- תבלה תרבד 71 -- יתכלה 72.
 17. ןמאי 52 171 -- אנ ןכאיא 0, ךרבד -- תרבד

 80. דיודל , 128 -- ל . 4 -- 17: 719 80, 80, 117.
 245, 253 --יבא דודל +

 18. יכ-- םבא 147. | םביהלאא 130. תא קמוחס לכ זֶדָּג. '

 מכדאה תא 180. | םבימש -- םבימשה 1,177,117, 147 ג( 1

 םבימשה -- ה; 93,141 -- כ רשא -- ר ,.

 בע 9
 ןראה %-

 םכע -- תא 4

 לארשי -- לארשי רדע

 שמחו -- שלשו 0.
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 טכיפש ץראב ךילא וננחתהו ובשו שש ובשנ רשא
 לכב ךילא ובשו |: ונעשרו וניועה ונאטח רמאל 8

 שכתא ובש רשא יבש ץראב ששפנ לכבו שבל
 ריעהו שכסתבאל התתנ רשא שכצרא ךרד וללפתהו

 תעמשו + ךמשל יתינב רשא תיבלו תרחב רשא 30
 תראו שתלפת זרא ךתבש ןוכממ זכימשה ןמ
 רשא ךמעל תחלסו טטטפשמ תרישעו שכהיתנחת

 זרוחתפ ךיניע נ ויהי יהלא התע :! ךל ואטח 0
 המוק התעו : הזה שוקמה תלפתל תובשק ךינזאו 1

 הוהי ךינהכ ךזע ןוראו התא ךחונל שכיהלא הוהי

 ; בוטב וחמשי ךידיפחו קדעושת ושבלי םשכיהלא
 ידסחל הרכז ךחישמ ינפ בשת לא שיהלא הוהי 2

 ?רדבעי דיוד
: 6 

 שכימשהמ הדרי שאהו ללפתהל קדמלש תרולכבו ג
 זרא אלמ קדוה' דובכו שכיחבזהו הלעה ילכאתו

 הוהי תיב לא אובל םכינהכה ולכי אלו : תיבה 2

 ינב ללכו : קדוהי תיב תא זדוהי דובכ אלמ יכ 3
 תיבה לע הוהי דובכו שאה תדרב םשכיאר לארשי

 תודוהו ווחתשיו הפצרה לע הצרא םכיפא וערכיו

 לככו ךלמהו ; ודסח שלועל יכ בוט יכ קדוהיל 4

 ךלבה הבה הדודה נפל "הב (םיחבו תבעה

 ןאצו ףלא זכינשו םםיחשע רקבה חבז תא המלש

 510 א 4

 םכבל 4. 225, 249. = ץראב 1%--ץראב םבשפנ לכבו םכבל לכב 1.
 ונאטחהו ז:ז7. וניועה \ 31 -- וניועהו 177 6% 175: -

 ונעשר 192, 225,235 --ונעשרהו 71, 80, 172, 224, 250,260 ; [0ז6

 67, 82,128 ; תופס 172 -- רו 0ק.140. 139 -- 4

 18. ובשו,זוק.  םכבבל 80,147. | אובש לז--ש טק. 1.

 םכתוא 82,155,166,170,192,2%1.  ללפתהו 17. תתנ 6)

 93,101,118,144,168,170,226.  םבתובאל 85

 89, 92. 9, 109 0 ו. 0 76

4 260 ,25 ,254 :252 2 ,227 ,22% ,210 ,178,192 ,172,176 

 279: 00 1, +. ריעלו 80 -- ריע ךרדו 1.

 39. תעמשו 259.  ךתבש ןוכממ ,144. = ןובמ 1. ךיתבש ג.

 בתליפת 71, 117, 245, 259. םכהיתונחת 118, 155, 180

 252; 259,283:  קעותוס 130: 0076 82 -- םכהיתוניחת 60

 םכהיתניחת 40, !ס6 71 -- םכתנחת 17,170 ; םטמס 157, 24-

 םבטפשמכ 224 -- םבטפשמ תא 2%0. | ונאטה 172 ךל,ם,
 49. התע -- ה ,ז70- אנ 235.  ךינע 286. | רוחותפ 17,

4 210 ,180,188 ,170 .99,117,118,158,166 :93 ,59:92 :30 
 245, 249, 252, 259, 200, 264 -- !רחותפ 80 -- ו, 4

 ךינזאו -- ' .194- ןרובושק 17, 30, 92,117, 118, 1%0,166, 0

 180,253 -- תבושק 6. תליפתל 1, 117 -- א תליפתל 1.

 41. .המוק , 88. | םפיהלא ג",ז01. | םביחלא - - - = - .ךחונל ,
 ךיחונל 2: 99: 245 : קונוס 82 --ךתחונמל 259. = ךהע 71,117, 227

 -- ךזע 17,80,166,זֶדָּג- תעושת 80. ךריפחו 4,

 171- וחמשיו 7.

 42. םביהלא הוהי -- הוהי ינדא
 ך (וסז.  ידסחל -- ידסהל דיודל 4.

 1ו7,0- ךידבע .

 ךיחישמ 24% --* \ 71 -

 ריוה \ ?ז -- '* \ 17נ 80

 ז. תרלכבו 80, 28- | ללפתהל -- הוהי לא ללפתהל 661. | ןמ

 תםכימשה 40,71,147,170,176, 190,192, 210, 224, 22%, 227, 2459

 249: 250: 253, 271 4, 288,300. | הלועה ,0,71,02,102,וז7

 1ו8,128,168,102,210,2%2, 253,270 ; קזווגס 82,141 -- הלעה ןמ

 40. רבכו +

 2. אבל 80, 150, 166, 170,178,180, 224,

 240, 245: 253, 259. = לא -- תא 80,2%0. | אלמ -- אלמי 7.
 דובב == ו , 7- הוהי תיב תא , 1. תיב 4%. 4>

 3-8 =-- תי 4 םכיאור :17,170,1ֶפ44 ג קזגמוס 2.

 םכתא תדרב 15%. | שאה -- םכימשה ןמ שאה 80. | דיבכו 24.
 ןוערביו 249. | הצרא , 180. | וחתשיו 24%. | תרודהו 2 3

 99,118.144,157,178,242, 27], 28 -- תדוהו 71, 192 --- תודוהול
 2 בוט יכ ,6-

 4. םכיחבוז לג, 117, 2%3 -- םביחבומ 4.

 5. ךלמה 170,180,"1, 242. | חבז,ו66. | רקבה -ה 6,

 .1 2( 11..יסי1וא יס א.

 ץראב  ויביא ול רצי יכ קדיה' יכ 'ריפחו קדברא
 20 הנחה לכ הלפת לכ :הלחמ לכו עגנ לכ וירעש
 רשא לארשי ךמע לכלו טכדאה לכל היהי רשא
 זריבה לרא ויפכ שרפו ובאכמו ועגנ שיא ועדי
 40 ךתבש ןוכמ שכימשה ןמ עמשת קדתאו | + קרזה
 תא עדת רשא ויכרד לככ שיאל התתנו תחלפו

 : סכדאה ינב בבל תא תעדי ךדבל התא יכ ובבל

 41 שכה רשא וכימיה לכ ךיכרדב תכלל ךואריי ןעמל

 + וניתבאל קדתתנ רשא זרמדאה ינפ רע וכייח
 12 אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא םגו

 ךעורזו הקזחה ךדיו לודגה ךמש ןעמל הקוחר ץראמ
 43 התאו : הזה תיבה לרא וללפתהו ואבו היוטנה
 רשא לככ תישעו ךתבש ןוכממ זפימשה ןמ עמשת

 תא ץראה ימע לכ ועדי .ןעמל ירכנה ךילא ארקי
 ךמש יכ .תעדלו לארשי ךמעכ ךתא הארילו ךמש
 34 ךמע אצי יכ :יתינב רשא הזה תיבה לע ארקנ

 וללפתהו שמחלשת רשא ךרדב ויב'א לע המחלמל
 זריבהו הב תרחב רשא תאזה ריעה ךרד ךילא
 4% תרא סכימשה ןמ תרעמשו + ךמשל יתינב רשא
 36 יכ ! וכטפשמ רישעו שכתנהת תראו שתלפת
 זרפנאו אטחי אל רשא םכדא ןיא יכ ךל ואטחי
 ץרא לא םכהיבוש שכובשו ביוא ינפל שכתתנו שב
 37 ץראב שבבל לא ובישהו |: קדבורק וא קרקוחר

 צץ 2 1 2

 ליפחו , זסז -- ו ; 89: 157,170. | ויביוא 41, 71, 850. 02, 71
 166, 176, 210, 245:259: זגמס 4 -- וביוא 82, 188, 252.

 לכו - ו. 170: 6.
 20. לכ 1"-- לבו 170. | הליפת 245. | לב 2%-- לכו 4
 110, 155, 168 170, 228 -- לוק 1. | הנחת 24%. | לכל -- לב
 178.  שכדאה -- ה 4,224. | לכלו--ו 41 - לכו 80. | ןוערי
 80, 93,180 -- ,170. ובואכמו ץז,1ז7ק,150, 166,370, 188, 54

 245: 253, 200, 64. ויפב רו
 40. םבימשה ןמ --לא 65011.  ןמ ,17,118,224.  םבימשה \
 167 -- םכ ,118. | ןוכממ 172,235. | ךתבש -- םכימשה לא ךתבש
 תעמשו 690 11. | התתנו -- ה . 1,71, 80, 82, 80,118, 253. 9

 204-- 604 לבכ =- לבב 5 עדת -- ערת .

 ובבל ,80. | התא -- ה 207. - תרעדי ; 94 -- תעדב 2
 ינב לכ 17, 80, 147, 188. 4

 21. ןעמל ,ז7ס. | ךוארי 80,117. | ךיכהדב -- ב טק. 186. 61-
 1גוג6 141 --ך 1% לב -- לכב 242 םכה , 6

 ינפ , 2,1ף8,168.194: 245. - תתנ רשא תתנו 89. | תתנ
 14. וניתובאל 17, 2 92, 100, 118,168, 170, 172, 1885 1%

 249: 253: 200, 2043 קננתגס

 12. לא 06 תא 71. - אל ,80,1%7. | אוה ,170 -- אא אוה
 21 אבו ,71. |. הקחר לז, 80, 117,139, 150,100, 180
 249,253,260. | לדגה 28ָג. | ךעורה הקוהה ,170.- | ךערו

 71, 80, 175. 283 -- ךעורזבו 157 -- עורזוו 7. ללפתהו 89,176.

 תיבה טק. 3 -- םםוקמה -
 23. התאו -- ה ,170. | מכ ,6

 .ןכממ 283 -- ןוכמ 17. = לככ קוחס לכב 24%. | ארקי
 ךילא -- ךילע 172, קוס 1ֶדָּב- | ירכנה --י 118. = ןועדי 6.

 לכ ,188. תא קמומס רשא 7. האריל 82 -- \, 4
 ךתוא 4, 17 4 166, 1704 ךמעב 260, קזומס -
 תעדלו -- תעריו 224, = 'כ, 17. ארקנ 94. - הוה 6.

 יתינב -- יתיבב 6.

 24. אצי תטתס ואצי 224. | ךרדב המחלמל 172. | ויבוא
 ף2,117,166,170,176, 210 1- ךרדב 06 ןרדב

 םכחלשת -- ח קצותס חו 67 -- ה קתומס םכ ףפ- | ךילא תוגס לא

 הוהי ריע 7. התרחב :17,118 ; 1016 4

 35- ןמ ,158.194- | םבתליפת 1גְק,150נ זו 23% -- תליפת
 24%. | םכתניחת 7ו,1וו7,245. | םכטפשמכ 117-- םכטפשמ תא

1 
 16. ןיא ,144. | אטחי -- ואטחי 207. שכב ,ץז.  םכהבש 0

 --ו 1,10,94,118,128,141,157,104,210,231,235, 245: 2
 .1- הקחר 80,118,119, 173, 180, 235, 249, 200

 תבורק וא -- הבורקו 207. = הברק 0
 27. ובשהו 7. לא .170 -- תא 102, קתנתס 9

 םבימשה ןמ ,-.
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 ו 0 ב ב

 היה קזותס -

 (ת תי. |

 ארקנ רשא ימע וענכיו : ימעב רבד חלשא םכאו
 םכהיכרדמ ובשיו ינפ ושקביו וללפתיו שכהילע ימש

 שכתאטחל חלפאו סכימשה ןמ עמשא ינאו שיערה

 ינזאו תוחתפ ויהי יניע התע :סכצרא תא אפראו 5

 יתרחב קדתעו : קרזה שוקמה תרלפתל תובשק 6

 דע סכש ימש תויהל קדזה זריבה תא יתשדקהו

 זרתאו : כימיה ללכ זכש יבלו יניע ויהו םכלוע גל
 זרושעלו ךיבא דיוד ךלה רשאכ ינפל ךלת כא

 יתומיקהו ! רומשת יטפשמו יקחו ךיתיוצ רשא לככ 8

 רמאל ךיבא דיודל יתרכ רשאכ ךתוכלמ אסכ תא
 ןובושת םכאו : לארשיב לשומ שיא ךל תרכי אל :ֶס

 םככינפל יתתנ רשא יתוצמו יתוקח שכתבזעו סתא

 םשכתיוחתשהו סכירחא םשיהלא שכתדבעו שכתכלהו

 זכהל יתתנ רשא יתמדא לעמ םשיתשתנו : פהל 0

 לעמ ךילשא ימשל יתשדקה רשא הזה תיבה תאו

 תיבהו : םפימעה לכב הנינשלו לשמל וננתאו ינפ 1

 רמאו ששי וילע רבע לכל ןוילע היה רשא הזה

 : הזה תיבלו תאזה ץראל הככ קדוהי השע המב

 םשכהיתבא יהלא קדוהי תא ובזע רשא לע ורמאו 2

 זכיהלאב וקיזחיו םשירצמ ץראמ שכאיצוה רשא

 תטבה ןכ ילע םכודבעיו שהל ווחתשיו םירחא

 = + תאזה הערה לכ תא םהילע

- 4 

 7 601 [1, רד
 זכיהלאה זריב זרא וכנחיו ףלא שכירשעו קדאמ
 6 שתורמשמ לע םכינהכהו : שעה לכו ךלמה
 דיוד השע רשא הוהי ריש ילכב םכיולהו סכידמע
 ללהב ודפח םכלועל יכ קדוהיל תרודהל ךלמה
 לארשי לכו סכדגנ סכירצצחהמ שכינהכהו םכדיב דיוד
 7 רשא רצחה ךות עזרא קרמלש שדקיו |! םכידמע
 יבלח תאו תולעה םשכש השע יכ הוהי תיב ינפל
 אל המלש השע רשא תשחנה חבזמ יכ ססימלשה
 : םסיבלחה תאו החנמה תאו הלעה תא ליכהל לוכי
 8 שימי תעבש איהה תעב גחה תא קדמלש שעיו

 דע תמח אובלמ דאמ לודג להק ומע לארשי לכו

 9 יכ זררצע ינימשה כויב ושעיו + םכירצמ 'רחנ
 זרעבש גחהו םכימי קרעבש ושע חבזמה זרכנח
 10 יעיבשה שדחל ;דשלשו שכירשע םויבו ! םימי
 לע בל יבוטו שיחמש םשכהילהאל שעה תא חלש
 לארשילו המלשלו דיודל הוהי השע רשא הבוטה
 11 תריב תראו קדוה' תיב תא קרמלש רכיו + ומע
 תיבב תושעל המלש בל לע אבה לכ תאו ךלמה
 12 ץרמלש לא זדוהי אריו |! חילצה ותיבבו ;דוהי
 יתרחבו ךתלפת תזרא יתעמש ול רמאיו קדלילב

 11 םכימשה רצעא ןה ! חבז תיבל יל הזה םכוקמב
 ץראה לוכאל בגח לע הוצא ןהו רטמ היהי אלו

 שי יז כי 5 סידי וסיאימ

 166,170, 175, 188, 192, 240, 253 - 'ב'! ןמ , 1

 םכתאטהל קנותס םכתאטחב 1. םכצרא -- םבצראל 2.
 15. התעו + יניע ןיהל < 4. ו ויהי . 9-

 תוחותפ 1, 17, 40, 80, 8, ףָב, 117, 159 0% 192

 249, 260 -- תחותפ 71,158.  ינזאו -- 418. 806. ויהי 0.

 תובושק 17:71, 89, 92: 91: 94, 117,170, 188, 102, 104, 4 225

 -- תבושק 80,283. - תליפתל 5

 16. יתשדקתהו 188. | תא , 260, 264, 271, 300. תיבה -- תת,

 118. - דע , 80,158 -- דעו 4 ויהו קזותס היהו 04.

 17. התאו -- התעו 172,251,286 -- 1 ; 147. דוד

 117: 235.245. | ךיבא -- ךיבא יבא 94. | לככ קזומס לכב 24%--
 לכ 176. | ךיתויצ < ?ז -- ךתיוצ 157,176. | יקחו --ור 74
 157,188, 235 --"'קוחו לז -- יקוחו 117.  רמשת 7

75,,,,, ,141,155 ,89,94,117,118,128 ,80 

.1 ,264 ,251 ,23% ;231 ,226 ,224 ,207 ,194 ,180 ,176 

 18. יתמקהו 40, 225, 253 -- 'תומקהו 1, 8, 160 -- יתמיקהו 7

,226 ,226 ,224 ,194 1,722 

 602. | אסכ --יאסכ 24%. - ךיתכלמ 7ז, קתותס 99. | דודל ז7,

 7ו,80,89,117,235,24% -- דוד תא 175.  רמאל , לג. לשמ

-235 ,94 ,80 
 19. ןובשת 80,178,207 -- ןבושת 94,118, 180, 2%1 --- קנווס

 ןובשת 89 -- ןובשת תשת 71. | יתוקחו יתוצמ ₪ 188.  יתקח מ,
+,, ,+ 1 1% 16 .80 ,17 

 224, 235, 240 -- יתקח תא 7ז --יתוקח תא 250 -- יתקוח 7.

 יתוצמ 80 -- יתוצמא 176 -- יטפשמו 249. | םכתדבעו 74.
 םכירחא , םכתיוחתשהו -- ש קצנמס סם

 20. םביתשתנו -- '.\ 17.71: 157, 245 -- םכיתשטנו 2 12

 224 -- | . 147 -- םב ,% ותמדא 89 --י קוחס ₪0

 ךילשא -- ךילשיו 259. = וננתאו קזוותס ותננתאו 89 -- והנתאו 6,
 259. - הננשלו 104.

 21. ןיריבהו == ריבה היה ז קס הזה ד 1
 הוה 245. רבוע 2: 3, 59: 93,117, 166, 170, 172,188, 246, 2

 קתמס 82 -- דבע קעותתוס 7. וילע -- הלע 4 כושי זז

 150,170,426. | רמאו --ורמאו זז7. | המב קזומס המכ לו --

 תככ זסז -- ב 82. הכב הוהי השע \ 7. הבכי
 ץראל -- תיבל 899. = תיבלו , 7.

 22. רמכאו 4%. םפהיתובא 03,118, 156 172, 7
 211, 245: קחתס 3, 141 -- םבהיתבא רובא 92 -- םכתובא %

 -- םם % םבכאיצוה -- ו \ 80 --י. 92. | םבםירצמ ץראמ -

 םכירצממ 15%.  םביהלאב -- םכיהלאב תב 71. | וחתשיו 7.
 םכדבעיו 71. = איבה -- הוהי איבה 128,180, 207. | םכהילע -

 םכהל 4. לכ ,%.

 147. | ףלא - - ןאצו ,17,91,180,224. | נירשע 80. = שכיחלאה
 -- הוהי ף2. | ךלמה 2%-- ךלמהו 80. | םכעה -- לארשי 6.
 6. םבתרמשמ ז,2, 17, 10, 80, 82, 4, 150,168,172,210 2

 235: 245; 2494 664-- תרמשמ 188. | םכידמע 1%-- םכידמוע 71,

 99,93,117.  םביולהו -- םכיולה לע 80. | דיוד 17--יו 9
 117,235, 24%. דוד ךלמה < 172. - תודוהל 1.17, 77
7 ,166 ,155 ,144 ,119 ,128 ,118 ,117 ,4 ,89 ,80 

 224, 240, 2%4.,253, 259, 260, 264, 271 4, 284 ; קז!זםס 11

 תדוהל 211,270. יכ --'כ בוט יכ 147,259. ללהב -- ללהכ
 190 -- הוהיל ללהב 252. = דיוד 2"--' \ 17, 71, 80,117, 245, 0.

 ץבירצחמ 194, 659 'צ ריתי -- םכירצצחמ ירצמחמ 259. | לארשי
 -- ל 6 םכידמע 2%-- םבידמוע 6

 7. רא 1%--לא קמפ ף9. | ךות ,9ְ11. = םכש -- תא םכש
 ף3,118,139, 144, 170, 227, 245, 253, 260 -- םכש הוהי

 תלועה 6 80 -- תולועה 117, 166, 188, 240 -- ו,283. - תשוחנה

 283. השע 2"-- תולועה השע 80 -- אל השע 150. | לוכ --ו
 80, 94, 170, 602 -- ו (טק. 28. 128 --ןכ [0ק,:46 1. | ליכהל --

 ל 2% 00.14 1--ה ,250. | הלועה 17, 30,719, 2
2 ,178,188,192 ,170,176 ,168 ,166 ,144,155 ,139 ,118 ,117 

 240, 250, 2%1, 252, 253, 260,264; קזוגתס 82,128. | תאו 37--

 ו י..250 4% .םכיבלהה
 8. אוהה 2, 2, 92,99,178,188,227. תעבש --תעבש למ 2

 לארשי -- ל ,150.  לודג -- לודג בר 2.  דאמ ,7.
 אבלמ .ץז,90,117, 180 235,283. דעו 1475 יי לחנ

 ף- שעיו 164 ינמשה 4. תכונח ץז, 117,192,

 שבימי ג",71.  גחהו קמ₪ס גחו 3 -- ) , 80 -- גחבו 2:
 םכימני תעבש גחחו , 17, 4.

 10. השלשו -- השולשו 101,176 -- תשלשו 283 -- העבראו 4.
 שדחל -- ש ,192. | יעיבשה ,1ז66. | יבסו 224. | הבוטה -- לכ
 הבוסה 2:17: 30,170, 180, 220, 228, 270 ; (סעז6 141 -- תגזפ

 קופסת ..לכ 157." הוהי , דלס. ! "דוחל 5,
 246,251, 283. -  המלשלו -- ונב המלשלו 2

 ו תיבב וותוס ותיבב 1. ותיבבו -- תיבבו

 חילצה -- חילצה אל
 12. הלילב -- אוהה הלילב זֶדָג- 4 ךתליפת 71,117, 2453: קזננוס

 215.  םבוקמב -- ו , 28. | יל , 1 -- קזומוס בל 3.
 13. רוצעא 71,192, 225% ; קזותוס 82, )) -- קזנתתס רצעי 4

 קכימשה תא 71,147,150 --ה 188.  ןהו--ו, 80.  לע--לא
 224-- לע לא 240. | בגחה 188 -- קממוס גחה 1:17. | לכאל 1,
 17 ל 166,179, 175,176, 178, 104, 2

 22%, 227, 211, 252,251, 260, 270, 271, 283, 664 ; קזותוס 130 --

 תא לכאל 118 --(סעז6 לע לוכאל 31. | ץראב 17,117,168. קזומס

 158 -- ץראה תא 2ףס -- תוגזפ. קתפתו. תא כ-2

 :7,82. - חלשא ,192-- 7,166. | ימעב --ימע לע ₪.
 14. שקבו 71. - ינפ --ינפל 158. - ובושיו 1, 9 4
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 ינפל הנב רשא ?קדוהי חבזמ לע ;דוהיל זרולע
 השמ תוצמכ תולעהל זכויב זכוי רבדבו = : שפלואה 3

 הנשב םימעפ שולש תודעומלו שכישדחלו תותבשל -
 דמעיו : תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב 4

 'כע םינהכה זרוקלחמ תרא ויבא דיוד טפשמכ

 תררשלו ללהל םשכתורמשמ לע םכיולהו שכתדבע
 םתוקלחמב םירעשהו ומויב םוי רבדל םינהכה דגנ
 ! שכיהלאה שיא דיוד תוצמ ןכ יכ רעשו רעשל

 לכל זכיולהו םכינהכה לע ךלמה תוצמ ורפ אלו 5
 דע קרמלש תכאלמ לכ ןכתו : זרורצאלו רבד 6

 תריב טכלש ותלכ דעו קדוהי זריב דפומ סויה
 תוליא לאו רבג ןויצעל המלש ךלח זא : קדוהי 7

 פכרוח ול חלשיו : שודא ץראב שיה תפש לע 8

 שפע ואביו כי יעדו סכידבעו תוינוא וידבע דיב

 זרואמ עברא שכשמ וחקיו הריפוא הדמלש ידבע

 ! המלש ךלמה לא ואיביו בהז רככ שכישמחו

6 1% 

 אובתו ץדמלש עמש זרא ;רעמש אבש זרכלמו 1

 דבכ ליחב שכלשוריב תודיחב הטלש תא תוסנל

 ןבאו ברל בהזו שכימשב שפיאשנ םילמגו דאמ

 ללכ זרא ומע רבדתו קרמלשי לא אובתו קררקי

 60 ל 7 1. זו. :6 ב0 א.

 ז .ףיב תא המלש הנב רשא הנש זפירשע ץקמ יהיו
 2 המלשל.שכרוח ןתנ רשא םשכירעהו :ותיב תאו הוהי

 : לארשי ינב תא שש בשויו שכתוא המלש הנב
 : תא ןביו + הילע קזחיו קדבוצ תמח המלש ךליו
 הנב .רשא תונכסמה ירע לכ תאו רבדמב רמדת

 5 תיב תאו ןוילעה ןורוח תיב תא ןביו .! תרמחב

 : חירבו טכיתלד תומוח רוצמ ירע ןותחתה ןורוח
 6 ויה רשא תרונכסמה ירע לכ זראו תלעב זראו

 .סכישרפה ירע תאו בכרה ירע לכ תאו קרמלשל
 טכלשוריב תונבל קשח רשא המלש קשח לכ תאו
 7 רתונה זפעה לכ ' : ותלשממ ץרא לכבו ןונבלבו
 אל רשא יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחה ןמ

 8 שכהירחא ורתונ רשא םכהינב ןמ .: המה לארשימ

 המלש זכלעיו לארשי ינב שולכ אל רשא ץראב
 9 אל רשא לארשי ינב ןמו | הזה ויה דע סמל

 ישנא קדמה יכ ותכאלמל סכידבעל זרמלש ןתנ

 נס הלאו : וישרפו ובכר ירשו וישילש ירשו המחלמ
 םכיתאמו שכישמה המלש ךלמל רשא זכיביצנה ירש

 נז קרמלש קרלעה הערפ תב תאו : שעב סידרה
 בשת אל רמא יכ הל הנב רשא תיבל דיוד ריעמ
 המה שדק יכ לארשי ךלמ דיוד תיבב יל הדשא

 12 המלש הלעה זא : הוהי ןורא שכהילא האב רשא

- 

 צ בג ₪ 0 א

 ו, 238.  לע--השא זד.  הוהי .170.  הנב , 240.  ינפל 68,

 17 -- תא 40.  םבלואה -- ה 117 -- א קוס ע 99 -- םםיהלאה
 כלואה 3. ל :

 13. רבדבו -- ו , 259. | םםויב --ב , 93 -- ומויב 80

 תלעהל 4. תוצמב 72 245% -- תועמב 117 -- דיוד תוצמכ

 188. | תתבשל 6. תודעומל 147 -- תודעמלו ?1, וב

 שלש 1, 2,177, 30, 71, 0 3, 1

 150,170,172,180,102, 104, 207,210, 224, ?ָג5ָ, 24%) 253:

 260, 264, 664. - תוצמה --ו , תעובשה < 17,71,80 --

 תרועובשה 1, 40, 80,118,144, , 8%

 21 תכוסה < 7ז -- תוכוסה 0.

 ז4.. דימעיו 2. טפשמכ \ 30 -- טפשמב 24%, (0ז66 168 --

 %טפשמכ '3. !  היוד ג" -- + לג, 80 80, 259. תא ויבא

 (טק.186 128 -- תאו יבא 1:78. - תא -- תאו לז תקלחמ 71.

 לע -- תא 24% םכתדובע 4,30, 02,זז7 -215 :02 ,80

 םכתורמשמ לע -- םבתרמשמב 7. 170,210 ; קתותגס 1.

 םכתרמשמ 1,170, ,,, 78 1

 602. | תרשל 71, 80 -- תודוהלו 23%. = דגנ -- דגנ הוהיל 128--

 דגנ דע 207. | םםירעושהו 2; 3, 31, 71, 82, 902, 2 1 42

 157,168, 170179, ,, ב םבתקלחמב 1, ל

--- 2%0 ,252 ,235 ,175,180 ,119:150,168 7 713 

 םכתוקלחמכ קזומס 141,175. יוד 27--י.17, 71, 80,80,זז7,

 245. שיא 51: :

 1%. אלו -- . 94. | תוצממ 92,170. לע 17. | םםיולה 8

 -- םכיולה לעו 188. | רבד --ךלמה רבד 30. | תורצואלו 2, 17,
 82, 80,92,102,זו7,118,141, ָ,,,% 6 1%

 192, 210, 224, 240, 245, 262: זומס 04 -- ררצאלו

 תררצואל 1.
 16. ןוכתו 2, 71, 82, 92, 144,166, 170, 226, 24% --|] קזותנס ל 4.
 לכ -- לע 170. | םכויה -- הזה םבויה 188,104. | דסומ -- רסומ

 89. | הוהי - - - דעו . 157. | | דעו \ 607 -- ו 245. | ותולכ 1,
.2 ,4 271 ,264 ,260 ,253 :235 ,108 ,102 ,166 ,117 ,02 

 רבב ל וז

 17. ךלה -- רמא 250. = ןויצעל - ו,
 י 17, 80, 166, 194, 23% -- | 170,180 7.

 תוליא -
 םכודיא 1.

 18. ול --ולש ף2. | םכריח 92,118,2%ז ; םטתס 141. דיב

 71. תוינא 1, 2; 4, 10, 80, 82, 02, 93, 7

4 194 2 7,175,707 ,170,172 ,166 ,155,158 

 211; 23%, 240, 245, 252, 2%3, 259, 6%9 'ו ריתי. יעדי 6%

 172: 175, 188,194. 224, 24%, 252, 259 -- וערי 89 -- םביעדוי זו 7

 -- םנמועדוןי 4 הרפוא 71, 207, 284 -- ה . 101 -- ו ;

 ואיביו \ 71 -- ואביו 155,157,172.  ךלמה ,%+

 ז . תכלמו -- אכלמו 92 -- ץזנ חס תוכלמו 4. | אוכתו 1"-- אבתו
4% ,,,,,ָ ,94 8 ,82 ,80 ,71 ,30 ;17 ,3 ,2 

 1. ,הנש ,1- תא 51: 1. ותיב -
 2. םבירעה 259.  ןתנ , 99- = המלשל , 245 -- המלש ךלמל 4.
 הנב \ 249- םבתיא \ 80, 144 -- ) \ 1, 2: 4: 17: 10, 31: 67, 2

 ב, 100, 0 כ 100 ו ד
14 240 ,215 ,211 ,224 ,207,210 ,168,175,176,178,180,192 
 24%, 240, 251; 252, 250, 260, 264, 12 22. < בשיו 7: 80 4.
 םכש -- םכש ןהב 224 -- ]הב 30 גזַפ. 188 -- םכחב 80, 147 -

 1טק.זג. 2:
 4. הבוצ תמח , 235. | תמח -- ח , 80. | הבוצ ,18 -4
 4. רומדת 30,117,118,150, 157,166, 170, 180,210,259, 3

 --- רומרת 85 -- דמרת 172 -- דמדת 144: קונתגס
 רנכסממה 2 נב

 %. ריב - - ןורוח , 2. ןורוח 1%-- ןורה 118,176, 104 -
 ןרוח 166 -- ןותחתה ןורוח 157. | ןותחתה - - תאו \ 253 6.

 ןורוח 2*-- ןורח 17,118, 176 -- ןרוח 80,150 -- ןרח 4-
 ןתחתה 86,180 -- ה , 176 -- ןותחתה ןותחה לז -- ןיתחתה 9.

 תמח 80 -- תומח 118, 166,179, 194 -- תמוח 17, 224, 2:

 םביתלד סע תותלד 4
 עב -= תלעב לכ 207. ילב זס זק, 6 קס. תנכסמה
 עב ני 128. תאו 27-- תעו 250- לכ 2 ו
 ירע לכ 118,147,150,172,224.  'ישרפה 250.  קשח רשא המלש ,
 ה 2 גקס. תובל ,180. | .םכילשוהיב 102 -"ילשוריב

 2%9. - ותלשממ סת והלשממ 4.
 7. יתיחה 7. ירמאהו -- ירמאה ןמו 118,175 ; 1076 2 -

 ירומאהו 259. - 'ירפהו 117,1%7,166,192,259.  'וחה 6.
 יסביהו 170,235, 249.  לארשימ -- לארשי ינבמ 82, 2

 לארשימל 7.
 8. ןמ -- ןב 80 -- םבג 1. | ורתנ 80,170. | אל קוס לול

 םבלוכ ₪ ז--ו 172. 0 סמל צופגע םבמל 89-- ל , 1.
 9. רשא ,607,128,15%.  ןתנ אל ₪7. 146 410 - אל ןתנ <

 לס |, אל , 250,021. ןתנ ,6 םבירבעל -- ל \ 405: 55-
 ותכאלמל (טק.148 40. ישנא -- ש ,7-. המחלמה 40, 80

 249: 417: 530 : ננס 4 -- המחלמ א 200 -- 7 טק. 784-
 ' 1. וירשו 540.  וישלש 86, 04,99 --ושילש 93,171 -- םבישילש

 קוותוס 6.
 זס. =כיבצנה 1,2, 17, 071, 60 82, 80, 92: 93: 99: 2 5
 141,1589,170, 172, 178,194: 245, 252 9 659 'י ריתי -- םכיבצנ
 תטתס 180. - המלש ךלמל -- המלשל 178,250.  םכידורה 4

 155, 170, 188,192 -- קוס םכידדה 7.
 11. ריעמ -- מ טק. 1. דיוד 1%--' \ 17, 71, 809 7%
 24%, 270. חל --ךל 224. | השא -- םכשא ( םכ טק. ) 7.

 דוד 2'--'. 17:71, 80, 90, 117,245.291. ךלמ -- ךלמה
 המה שדק יכ ,8י שדוק גּוְק,17ס. | האב רשא [טק.זג" 2

 -- האב יכ 6.

 12. תרולוע ג17, 118 170, 245 3 אט 128 -- תלוע 0 0

 יויו למעשה +



 4 זו

 ךלמהו | + קדדוהי ץראב וםכינפל שהכ וארנ אלו 2
 רשא קרצפה לכ תא אבש תכלמל ןתנ  קדמלש
 ךלתו ךפהתו ךלמה לא האיבה רשא דבלמ הלאש

 רשא בהזה ירקשמ יהיו !  קרידבעו איה הצראל 3
 ששו שיששו תואמ שש תחא הנשב המלשל אב

 זכירחסהו שירתה ישנאמ דבל |! בהז ירבכ 4
 זכיאיבמ ץראה תרוחפו ברע יכלמ לרכו םכיאיבמ

 םכיתאמ המלש ךלמה שעיו : המלשל ףסכו בהז 5
 לע הלעי טוחש בהז תואמ שש טוחש בהז הנצ

 טוחש בהז םשכינגמ תואמ שלשו : תחאה הנצה 6

 וכנתיו תחאה ןגמה לע קדלעי בהז תואמ שלש
 ןש אסכ ךלמה שעיו : ןונבלה רעי תיבב ךלמה גל

 תצסכל תרולעמ ששו + רוהט בהז והפציו רודג 8

 לע הזמו הזמ תודיו שיזחאמ אפכל בהזב שבכו
 ! תודיה לצא שכידמע תוירא םכינשו תבשה שוקמ

 תולעמה שש לע זכש םידמע תוירא רשע זכינשו ג
 ילכ לכו : הכלממ לבל ןכ השענ אל הזמו הזמ 0

 רעי זריב ילכ "לכו בהז הדמלש ךלמה דקשמ

 קרמלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא רוגפ בהז ןונבלה
 סע שישרת תוכלה ךלמל תוינא יכ ! המואמל 1

 תוינא הנאובת שכינש שולשל תחא םשכרוח ידבע

 ! םייכותו םיפוקו םיבהנש ףסכו בהז תואשנ שישרת

 6.1% 64 1.6 ₪ 0 א.

 2 לכ תא המלש הל דגי :הבבל שכע היה רשא
 די'גה אל רשא המלשמ רבד םכלענ אלו ?דירבד
 2 חתיבהו המלש תמכח תא אבש תכלמ ארתו : הל
 4 דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו ! הנב רשא
 ותילעו שכהישובלמו ויקשמו םכהישובלמו ויתרשמ
 ! חור הב דוע קדיה אלו הוהי תיב קדלעי רשא
 5 'צראב יתעמש רשא רבדה תמא ךלמה לא רמאתו
 6 שהירבדל יתנמאה אלו : ךתמכח לעו ךירבד לע
 יל דגה אל הנהו יניע הניארתו יתאב רשא דע
 רשא קדעומשה "רע זרפסי ךתמכה תיברמ יצח
 7 קדלא ךידבע ירשאו ךישנא ירשא |: יתעמש
 ; ךתמטכה תרא זסיעמשו דימת ךינפל ידמעה
 8 לע ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא ?דוהי יהי
 תא ךיהלא ערבהאב ךיהלא ?קדוהיל ךלמל ואסכ
 ךלמל םכהילע ךנתיו םכלועל ודימעהל ללארשי
 0 לכירשעו האמ ךלמל ןתתו :הקדצו טפשמ תושעל
 היה אלו הרקי ןבאו דאמ ברל םכימשבו בהז רככ
 ךלמל אבש תכלמ קדנתנ רשא אוהה םששבכ
 ן0 רשא המלש ידבעו שרוח ידבע םכגו ! הדמלש

 ןבאו םכימוגלא יצע ואיבה ריפואמ בהז ואיבה
 11 תולפמ םכימוגלאה יצע תא ךלמה שעיו |: הרקי
 שכירשל םכילבנו תורנכו ךלמה תיבלו הוהי תיבל

 צב םצ ₪ ₪ 0970

 168,180,210, 226,235, 242,253, 260, 264, 271, 281 -- םבינומלאה

 227 --- םכימגלא 71. | תלסמ 284 -- תוליממ 9 65
 -- תליסמ 4 תררונכו < 71 -- תרנכו 80, 141, 150,231 ---

 תורונכו 30, 80, 117, 157, 166, 170, 245, אלו -ו . 17.

 םכהכ , 118 -- םכהב 80, 150, 260 -- ןהכ 22% תוגז8. | ץרא לכב
 166 -- ץראבו

 12. המלש ,170. | תכלמל -- אכלמל 207. | תא , זז. לכ,
 80. | דבלמ , 226 -- מ ,,.

 האיבה רשא דבלמ הל 30. | ךלמח לא -- ךלמל 410 4
 ךופהתו 17,188,1ף94: קזנומס 4 הצרא לא

 13. בהוה -- ב .%. תחא (ס076 תא 4. ששו םביששו
 טק. 8. - תביששו -- ו \ 2, 35 30 82, ,,)2 :

 תטתס 128 -- , 194. | ששו , 80',30 --- 6616 .7+ םהז ,

 14. םכירתה ,1סנ. | םכירחוסהו 80,117. | םביאיבמ 1"---

 םבאיבמ 86 -- םביאבימ 260 -- , 170. | ברע -- בהעמ 226 -- ע

 1טק 1 םביאיבמ 2%"-- םכאיבמ 0.

 15. המלש ,147. | בהז 17,."1. | טוחש -- שש ,102ז7
 טוחש בהז 2", 80. | טוחש 2", 240,252. לע לז. הנצ ל
 16. שולשו 03,158: קחמס 171. - םכיניגמ 40,71, 9 89: 15

 150, 166, 224, 242, 246, שולש 207, 271 4 : [0116 1

 בר ןגמה . 71 -- הנצה 15. | דחאה 271 4, 288, 4

 תרריב

 7. ךלמה -- המלש 7

 18. ששו -- ש 2" טק. 1.

 = 198. ביזחאג =- כ 77.

 לע -- לא 144. | םםינשו -- םכ 1.
 תרדיה 82 -- 06 תוירה 4

 19. םכינשו - ו . 2485- רשע ,6.

 האיבה , 606 -- ואיבהי 71 -- ןתנ

 לדג -

 בהזב (0ק. ז8. 176 -- בהז 390

 תריו 283 -- ת)דיו תוירא 4

 םכידמוע 71, 92, 166, 4

 םכידמוע 71,166, 2

 251. םכש ,:102. שש לג 130. | הזמו הזמ ,176. | הכלממ ,
 147 -- תוכלממ 253, 4

 20. הקשמ +- ה קחומס ל 144. | המלש ג", 224. | ןונבלה -
 -- ה ;2-- ןונבלה תיב זק. = בשחנ -- בשחנ אל 40,180. 4.

 ז תא. 10,21. | ימב ץו,1ג7. | המואמל 50 קב -ו,6.
 21. יכו קצ. | תוינא 1*-- תוינוא 71. | ךלמה ףפ, 207, 250 --

 קזומס ךהמלשל ווק -- ל 1% [טק.ז8* 4 תרכלה

 24% -- תוכלוה 71 ,117,118,166, 170, 253 -- תכלוה 80. שישרת
 -- שישרתל 1. שישרת - -(7) - - םכע 7

 םכריח 192: 24% ; קתותס 17: 106 82. | שלשל 1,17, 02
2 , ,170 ,166 ,150 139 ,128 ,118 :117 ,99 :92:92 

 210, 245: 251; 260, 264, 271, 279, 284-- שלש 82 -- השלשל

 תוינא 2"-- תוינוא 40,118. | הנאבת זֶק,80, 118,129, 6%

 192, 210, 235, 245, 271,281 -- א ,180-- הנאבת 2%2.  תאשנ

 17, 180.,80,93, 240 -- תואשונ 170, 264, 283. | ףסכו בהו קזוזחס

 בהזו ףסכ 1:17. | םביבוהנש 252 -- ב טק. 1. | םביבתו

.175 ,172 ,171 ,160 .144 ,118 ,94 :89,93 ,82 :80 :17 

 192, 224, 245, 253, 294,259. - ותסנל ₪ 10 -- ו , 80
 תדיחב 86,192, 249. | ליחב , 157 -- ליחכ 80. | דבכ ₪6 דובכ

 71.  דאמ קצוממס תואמ 4 םבילמגו - ו , 141, 172, 04.
 םכיאשונ 2:0. -  בורל 80,117, 166, 188, 240, 283 -- דאמ ברל
 170, (ח6 128. - ןבאו -- ןבאז 194. | אובתו 2"-- אבתו 2, 2

0 82,(4,117,118,128,139,141,144,10 12 :417 

4 200 ,23 ,240 ,245 ,240 ,224 ,188 ,180 5% ,172 

 המלש לא אובתו -- לא אבתו המלש לא אבתו המלש לא אבתו 6.
 2. הל , 80. המלשמ רבד -- רבד ונממ 80,147. | המלשל 4.
 3. אבש -- הבש 71 --ב קס ל 24%. | המלש ,101. | תיבהו

 -- תיבה תאו 7.
 4. ונחלוש 71,992 -- המלש 227 -- נח טק.ז36 144 -- ונח טק.
 180 128. בשמו 80, 150 -- בשומות 101. | םכהישובלמו ויקשמו ₪
 לזל םכהישובלמו 1%-- םכהישבלמו 1, 94, 128, 144, 180 --ל ,

 שכהישובלמו ויקשזמו \ 80, 118,147, 155, 170, 188, 5-

 םכהישובלמו 17,71,"2 -- םכהישבלמו 94,144,284-  רשא ותילעו
 141.  ויתילעו 166, 253, 260 -- ותיילעו 30, 259 -- !תלועו 70.

 דוע הב ₪ 80, )2,147: 170 1.

 6. תמא -- היה תמא 180. = יצראב -- ינזאב 25. | ךרבד 6.
 לעו = ו ; 92 -- . 130. 8 ךיתמכה 17, 80 ; 106 130 -- כ ,7

 -- ת , 170 -- ותמכה קצגתוס 1.

 6. ךתמכחה -- (13) - - אלו, 40. אלו 25 93 -- לע 7.
 שכהרבדל 80,170 -- ה 180. | הנארתו 71, 80, 150,170, 224--

 לארתו ז29, הנהו ;ז17. | דנוה 71,166, 253, 281. "47 --3.
 207.  ךיתמכה זז. תפפסי -- ךתמכה תפסי 93 -- תפסי 4

 העומשה -- ךתמכה 4 יתעמש רשא , 7.

 7. ךדבע 39, 1- םבידמועה 80, 166, 168, 192 -- םכדמועה

 לד בת םכיעמשו , 30 --- םביעמושו 245 -- םכיעמשה

 !7,188,228 --] (טק.ז4. 2. ךיתמכה 7:

 8. ךיהלא 1"--'י ,260.  ךיהלא הוהיל ךלמל ,147. | הוהיל
 ףיהלא , 0. ךיהלא 3%-- ךיהלא הוהי 128 -- הוהי 7.

 תרא ,71,224. | דימעהל 188. | םכלועל -- םבולשל לז -- קוס
 'םבלועל ךלמל 117. | ךנתיו -- ךמישיו 8. = ךלמל םכהילע -- םכיהלא

 170. - ךלמל 2%, 117,119,188 -- ךלמ 7.
 9. ןתתו -- ןתיו 104. | האמ ךלמל -- האמל 20ְל. | בורל

 117,166, 283. | םבישובכ 71 -- שכשובכ 117 -- כ קנס ב 8
 -- םכשב 0.146 2. שא , 71. | תכלמ -- אכל 80 -- קזנתוס

 ת-רוכלמ 1.
 10. םכריח 17,31,71, 89. 92, 59, ,,,,

,242 ,240 ,227 ,226 ,207 ,188,108 9 157,166,170 ,155 

 250, 251, 264, 271, 283, 2881, 1007; םגתס 158,168. המלש ,
 20. | יצע ואיבה 55 157. - םכימנלא 17,717 :.- +4
01 ,288 ,281 ,271 ,264 ,260 ,263 ,242 ,226,215 ,207,210 ,180 

 -- םביגומלא ₪ 170,194, 227 -- ג קזותס מפ -- מובל טק. 18. 2
 זז. םבימגלאה 17, 80, 117, 118, 128, 139 141,144, 150 6



 ג 5

 בשיו ךלמה קדמלש ינפט 'חרב רשא סירצמב
 זכעברי אביו ול וארקיו וחלשיו : םכירצממ םעברי 3
 ךיבא ! רמאל שכעבהר לא ורבדיו ללארשי לכו 4

 השקח ךיבא תדובעמ לקה התעו ונלע תא השקה
 רמאיו + ךדבענו ונילע ןתנ רשא דבכה ולעמו <

 ו כעה ךליו ילא ובושו שימי תשלש דוע שכהלא
 זכידמע ויה רשא םכינקזה תא סכעבחר ךלמה ץעויו 6

 םשכתא ךיא רמאל יח ותיהב ויבא >רמלש נפל

 ללא הרבדמ =: רבד קרזה פעל בישהל .יצעונ 7
 טכתיצרו קרזה שכעהל בוטל קדיהת כא רמאל

 שכידבע ךל ויהו שיבוט שכירבד כהלא זררבדו

 והצעי רשא שינקזה תצע תא בועיו : םימיה לכ 8

 : וינפל םכידמעה ותא ולדג רשא זכידליה תא ץעויו

 תא רבד בישנו םכיצעונ שכתא המ טפהלא רמאיו 9

 לעה ןמ לקה רמאל ילא ורבד רשא ;רוה שעה
 שכידליה ותא ורבדיו + ונילע ךיבא ןתנ רשא 10

 ורבד רשא שכעל רמאת הכ רמאל ותא ולדג רשא

 לקה קדתאו ונלע תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא

 : יבא ינתממ הבע ינטק שהלא רמאת הכ ונילעמ

 לע ףיסא ינאו דבכ לע סככילע סימעה יבא .התעו 1
 ! סכיברקעב ינאו שכיטושב שכתא רפי יבא סכלע

 ישלשה זכויב שעבחר לא שעה לכו שעבר' אבו 2

 5 ס ש 10 א 4.

 139.144,150, 155, 15 86,,,,,,,ָ 

 194, 207, 210,224,221, 23%, 245,252, 260,264,271,28 קנונתוס

 זגז.  ולועמו לו, 70. דבכה -- כ קזנמס כ ונילע =
 ךילע 9% י

 5. ורמאיו קזזמס 0. םכהילא 89.:71: 92. 94, 1%

 166, 170,172,192, 207, 210, 250, 664 ; קננמס 1. דוע =

 ו; 170, 176 - 418. קזשמ וכל 180. | ובשו 2, 48 235

 2 לא לס

 6. תא -- לא 147. םכינקוה -- םכיניקזה 117 -- םבידליה 1.

 םבידמוע לד, 8 17,245; 2. ינפל -- ינפ לא 172, 6 1 1

 ככ 65 רוש ₪ 6 ותויהב 1, 3, 17, 30, 71, 80, 80, 2, 5

9 :235 71 102 ,172,176 ,166 ,144 ,99,117,118,128 

 252: 251: 259: 260, 284,664: קזגמס 141:;04,139. | םביצענ 6

 175,284. - בישהל ,7ז.  םבעל -- םכעה תא וק,117 : תומס
 249 -- םכעהל םטפס 2%0. הזה ,.

 7. רמאל , 80. | כעל 2,71,171, 104,252 (06 2.

 תכתוצרו 172. | םכהילא 7, ,,,,, 4
; 1' 300 ,270 ,2%0 ,254 :253 ,24% :224 ,157,155,170:171:175 
 דוגתוס 1 41 --- םביחלא 192 -- ,117- | םבידבעל ל,

2 ,224,227,288 ,188 ,172 ,160 

 8. םכינקזה -- םכימיה לכ םכינקזה 250. | וחהוצעי 6
 170,172,180,188,240. תא 2", 09. | םבידליה -- שבידליה תצע

 30,251. | םבירמעה -- םכידמעה רשא 188, 224 -- םבידמועה

1 .259 :245 
 9. םבהילא לז, 80, 117,144,166,168,170,ז72,180,224) 2400

 252: 2593 קמעמס 14ז:. | םכיצענ 2,188 -- םביצעו 2%0. | בושנו

 14 הזה םכעה תא רבד -- ורבד הזה םכעה תא 224 -- תרא
 רבּד הזה םכעה :68. | רבד םכעה תא < 147.  רבד ,%

 םכעה ;150- | רשא -- רשא רבד 188. | ילא , 224.  רמאל 6.

 לועה 17 75, 85, 17 150, 158, 166, 170, 172, 245, 2 251 :

 10166 4 ןתנ -- ןתנ א 4.

 זס. ותא 1%-- ןילא 117,188, 224 -- , 

 םכידליה 80. רמאל , 157. הכ ג"--יכ 71.  םבעל -- הזה םכעל

 192 -- םכעלו 235. | ךיבא --ך ,וס1. | ליבבה -- השקה 1.
 ונילע 17, 850, 599 6% 24% : קחנתס 8 -- ונילוע 10.

 התאו -- ה , 80. | ונילעמ -- ךדבענו ימ 147. = םבהלא רמאח ,
 םכהילא 17, 89,92,118,119,158,166,170, 172,190 24%

 259,270. | הנטק קזגוגס 71 <- ינטקכ 207. | ינתממ -- נ ,%
 ןז. יבא 17,150. | םכימעה 8 158, 24% ; קזוחוס 17 -- ם ג[

 זנל. םככלע 11,170 -- םככילע תא 11ק.-- םבהילע 2.

 לע 168,172,1% -- לוע 71,170, 224, 2%9. דבכ ,4.

 30, 71. 89,92,128, 166, 170,188, 102,241, 240 ; קזוותס 1

 -- ףסוא 259 -- דיבכא ז72. | לע 2", 249.  םככילע 30,71,
 240, 2%2 -- םבבכלוע 283. | רפי -- ר טק. 7. םביטשב 22

 3071, 194, 231, 24 -- םביטושכ 80 -- קזוחוס םכירטושב

 ותא 27-- ותא

 ףיסוא

 סגל 0 6 18 0 א.

 22 רשעל ץראה יכלמ ילכמ ?ץדמלש ךלמה "רדגיו
 23 ינפ זרא זוכישקבמ ץראה יכלמ 'רכו + קרמכחו
 זכיהלאה ןתנ רשא ותמכח תרא עמשל קרמלש
 24 ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא שכיאיבמ שהו :ובלב
 רבד טכידרפו םכיפוס טכימשבו קשנ תומלשו בהז
 2% תוירא שכיפלא תעברא המלשל יהיו : הנשב הנש

 םכחיניו שכישרפ ףלא רשע זכינשו תובכרמו םסכיסוס
 26 לשומ יהיו : ספלשוריב ךלמה םכעו בכרה ירעב

 . דעו שכיתשלפ ץרא דעו רהנה ןמ טכיכלמה לכב

 27 זכלשוריב ףסכה תא ךלמה ןתיו : םפירצמ לובג
 הלפשב רשא טכימקשכ ןתנ סכיזראה תאו זכינבאכ
 28 קרמלשל םכירצממ פכיסופ םשכיאיצומו : ברל
 20 זכינשארה המלש ירבד ראשו |! ץרוצראה לכמו
 איבנה ןתנ ירבד לע םיבותכ שכה אלה םכינורחאהו
 לע הזחה ידעי תוזחבו ינולישה היחא תאובנ לעו
 4ס לע םכלשוריב קרמלש ךלמיו :  טבג ןב שעברו

 11 םכע המלש בכשיו : קדנש םכיעברא לארשי לכ
 .וסעבחר ךלטיו ויבא דיוד ריעב והרבקיו ויתבא
 : ויתחת ונב

 65 אב
 1 'לארשי לכ ואב םככש יכ הדמכש זכעבחר ךליו
 2 אוהו טבנ ןב םכעברי עמשכ יהיו : ותא ךילמהל

 צה 1

 158, זס4, 198, 225, 226, 240, 245, 288, 601 -- םביבתו 2
 קכיכותו 118, 271 448 -- םכאיכותו קז -- ו 2" (טק.ז4

 52. ךלמה , 89, 180. | יבלמ ,188. | רשועל 92. | המכחלו 1,
29 ,224 ,188 ,175 ,168 :7 ,144 :2,17,80,117,118,128,139 
 226, 211, 246; 250 2 200, 271 4, 288 ; 6 82 -- המכחל 25
 23. עומשל 1,168,102, 210,284. | תא 2% 117 -- לא קוונמס

 224.  יתמבח גול.  םביהלא 1,71 -- וקלחב םביהלאה 14.
 24. ילכו --י , 71. | תמלשו 71, 80, 224, 23%, 3 -- תולמשו ₪
 1,102,170, 22%, 245, 259 - מל טק. 45 םםיסוסו 2

.0 29 ,3 271 ,264 ,260 
 2%. תרעברא -- םכיעברא 2, 106 2. =ביפלא -- כי , 2.

 תוירא ,\ 30 -- 1 ; 168 --' \ 259 7-- תוירוא 150,170 5 282 --
 תירוא 80, 188 -- תורוא 5- תבכרמו 6%. רשע , 7.

 ףלא -- םכיפלא ףָּב. | םכחניו 7 ,7-
 26. לשמ 4,166,170, 23% -- 0.146 24%.  רחנה -- רהנל

 םביתשלפ -- םכי , 1189. | לובג -- ץרא 0.
 םבימקשב 118,166 ; קנס

 118.  ץרא ;,
 27. תאו - ,%6

 בורל 6 166,
 29. םכאוצמו 80 -- םבואיצמו 253 -- םכאוצומו 99 -- םכיאצומו

 2%2 -- םביאיטומו 224. = םבירצמ 7. לכמ 24%.  תצראה
 29. םבינושארה 9 7 166,179, 210,240, 242, 2
 200: קונומס 1 41 -- םכי 0ק.14. 1. | םבינרחאהו 1 וול

:89.93,117.118,128,172,175,176,178,180,102,194 020 
 281. אולה 102,144,1%5. | םכיבתכ 9 59

 150, 180, 192, 194 5: 260. | ירבד 2"--'רבד רפס 7.
 תיאבנ 172.  ינלשה 71, 80,198, 207, 245 -- 'נלשה 7
,)+11 5 " 7 253 ,231 ,224 ,128,172 
 190,188, 192, 194, 210, 264, 3 = נונלשה 291.  !רזחבו 4

 -- זרודעבו 6. ודעי 40, 80, 8, ף0, 5,
 150,198. 52 226. 2, 270, 271 4 659 'ק, 664: קזנגגס 2

 לז -- הדעי 602.  החחה 71,92,117,188.192,53.
 0 - המלש , 14 ויתובא 71, 92, 102, 168, והורבקיו
 זוק,דקס,188, 29% -= ה 71 -=- הרב 1 דוד 17.7%: 0נ

 117,249.259. - ויבא ,157.  ךולמי 71.

 1. ךליו -- ךלמיו 147,157 -- ךל ע.146 31. | ואב -ו
 ךלמהל 71,117. ותוא 6

 2. יהיו -- ותא יכ יהיו 80. | עומשכ 89, 240,283. | םכעברי --
 ב ₪ק.196 ף2 -- םכעבהר 252. | ךלמה ,וָפ בשיו - המלש

 םשיו - \
 4. אביו -- ואביו 192 -- בשיו 172. | לארשי . 1. | םבעבחר --

 ע קזגוגס א - :
 א. רנלע -- ונילע 30, 80, 02, 226. 245, 253,259, 270:  ץזווס

 117,128 -- ונלוע 71,293 - ונילוע 1- התעו -- התאו
 155. 0. תרבעמ 3: 67, 71, 80, 92; 94 5% ו



4. 1 

 : םעבחרל הכלממה תא בישהל לארשי םע םחלהל = =
 ! רמאל שכיהלאה שיא והיעמש לא הוהי רבד יהיו 2

 לכ לאו .הדוהי ךלמ המלש ןב שכעבחר לא רמא

 זרוח* רמא הפ + רמאל:ןמינב] יהאוהוב לארשי
 שיא ובוש שככיחא סשכע ומחלת גלו ולעת ול

 זרא ועמשיו קדזה .רבדה .קדיהנ יתאמ יכ ותיבל
 בשיו | : שעברו ללא זרכלמ .ובשיו : קדוהי ירבד | 5

 ; קרדוהיב רוצמל םכירע ןביו טכלשגריב שעבחר
 ! עוקת תראו םשכטיע זראו שחל זריב זרא ןביו 6

 תג תאו :! שלדע תאו וכוש תאו רוצ תיב תאו ?
 שיכל תאו םכירודא תאו :ףיז תאו השרט תאו

 ןורבח תאו ןוליא תאו הערצ תאו : הקזע תאו 6
 תא קזחיו = ? תורוצמ ירע ןמינבבו הדוהיב רשא גצ

 ןמשו לכאמ .תורצאו סכידיגנ שכהב ןתיו תורוצמה

 הברהל םכקזחיו םיחמרו תונצ ריעו ריע לכבו : ןייו 2
 זכיולהו זכינהכהו |: ןמינבו הדוהי ול יהיו דאמ 3

 : שכלובג ללכמ וילע ובציתה "לארשי רכב רשא

 וכליו שכתזחאו םכהישרגמ תרא שכיולה ובוע יכ 4
 ןהכמ וינבו סכעברי םכחינזה יכ שכלשורילו הדוהיל

 םכיריעשלו ?רומבל שכינהכ רול דמעיו | ! הדוהיל 5
 יטבש ללכמ שכחירחאו |: הרשע רשא זכילגעלו- 6

= ₪3 

 ₪ 0% | 6) ווד: 0

 ! ישלשה זכויב ילא ובוש רטאל ךלמה רבד רשאכ
 14 תצע תא םטכעבחר ךלמה בזעיו השק ךלמה םכנעיו
 14 רמאל םכידליה זרצעכ שהלא רבדיו | + םינקזה
 רסי יבא וילע ףיפא ינאו םשככלע תא דיבכה יבא
 ז < ךלמה עמש אלו : םכיברקעב ינאו םכיטושב טככתא
 ןעמל זכיהלאה סכעמ הבסנ התיח יכ שעה לא
 והיחא דיב רבד רשא ורבד זרא קדוהי פיקה
 16 ואר "לארשי לכו : טבנ ןב םכעברי לא ינולשה
 ךלמה תא זכעה ובישיו םכהל ךלמה עמש אל יכ
 ישי ןבב קרלחנ אלו דיודב קלח ונל קדמ רמאל
 ךליו דיוד ךתיב האר התע לארשי ךילהאל שיא
 17 ירעב זכיבשיה לארשי ינבו :וילהאל לארשי לכ
 18 ךלמה חלשיו : שעבהר םכהילע ךלמיו רדוהי
 ' - נב וב ומגריו סמה לע רשא שרדה תא םעבחר
 תולעל ץמאתה סכעבחר ךלמהו תמיו ןבא לארשי
 19 תיבב 'לארשי ועשפיו :  םכלשורי סונל הבכרמב
 !'קדוה ויה דע :דיוה

 ו

 1 ;רדוה ריב זרא להקיו שכלשורי שכעבחר אביו

 המחלמ השע רוחב ףלא םינומשו קדאמ ןמינבו

 צב 1 ₪ 2 ₪ 6 7 א ב

 82 -- םכדדה קזומס 80. | םכומגריו 1. | וב \ 3,168 --ותא ז7.
 ינב -- לכ 166, םטמ6 16 -- תאו, קעתו. לב 2244 תומיו 2

 292.00( =בלשןהיב
 19. .לארשי -- לארשי ינב 6.

 117: 215: 245, 250. הזה ,4
 דוד 17.30.71:

 1. אביו -- אצו 1. | תיב -- תיב לכ 04 --ינב 2%0 --דיוד תיב
 147... ןימינבו 102,118,155,172. 0 םכינמשו ג, 1ל,90 4

,224 :104 70 ,158,166 ,141 ,130 ,128 (89,117,118 

 252, 253, 259, 270 -- םכ ; 144. = | ףלא -- שיא ףלא 4
 השוע 194 --ישע 141,168. - לארשי םכע -- לארשיב

 לארשי , 180 -- לארשי תיב 172. תא 2", 17, 147,166, 180 4

 245. | םכעבהרל -- םבעבחר לא 3.
 2. היעמש 80,117, 270. שיא קננמס לא

 3. רומא 166,104. | ןב -- ןכמאל 118. | לארשי -- לארשי שיא
 4 ןמינבבו 170, 186, 102 -- ןימיניבו 71 --- ןימונבו יז ק2

 252: קזותגס )4

 4. ולעת אל , 180. | אלו--ו,1890. | םכע -- םבהילע 4.
 ובש :נ8.  יתיאמ 245.  היהינ 17 -- היהנ היה 23% -- תיהנ 263.

 רבדה תא 225. / תא \ 224. ,,!רבד -- ,\  7% ובושי) לג

 ף92,117,180,188,192 -- בשי| ַזנ8. | םכעברי-- םכעבורי 71 --

 כעבחהר 147 -- אאאאא םכעברי

 5. בשיו -- יחיו קז. | רוצמל -- רצאמל ל.
 6. ןביו -- םכירע ןביו 4 תא -- ירע תא 4

 7 רו ובש 30,118, 166,170-- הכש 74
 םכלודע 283 -- םבכלרע - 8..תאוו

 9. םםירודא -- ) \ 71 -- * 2, 170, 220: 245, 2590: םעותס 0

 הקזוע לצ -- תקוע 9,

 10. ןורבח -- תאו ןרבח 90. | רשא -- רשאו ז7.
 118, 147, 188 -- ןימינבבו 155.172,198. | ירע -- יריע תאו 5

 -- אירע 67 -- םכירע םטמס 251.  תרצמ 99 -- תורצמ ז, 0
1 ,1189 ,101 ,100 ,94 :93 ,80 ,31 ,30 :17 

,207 ,194 175,176 ,173 ,172 ,168,170 ,157 :155 :150 

--- 271,283 ,270 ,264 ,2060 ,259 ,253 :2%2 ,242 :211 ,226 ,224 

 תרוצמ 71, 80 -- תודוצמ 245, ןזגתגס ז 5.

 זז. תרורצמה 1, 3, 30, 71, 80, 80,03, 94,118, 9

,2 ,211 ,220 ,224 ,104 ,180 ,176,178 .175 ,155:166,172 :144 

 249: 253; 259: 260, 264, 271 -- תררצמה 283 -- זרודצמה 25.

 םכריגנ 168. | תרצאו 80 -- תורצואו 17, 71, 99:92

.1 ,264 ,260 ,2%2 ,246% ,211 ,224,226 ,180 ,168,172 

 12. םכקוחיו --י , 240. | | יהיו -- ןיהיו 17. | ןימינבו 5.
 13. םשולה :80. | רשא ,172. | לכב -- לגג לכב 178, 7

 תתגזק. | ובציתה 246. לכמ --לכב 147,178.  םכלבג
 ז4. הובזע 86. | םכתזחאו , 21 -- 076 םכתזוחאו 82 -- ראו

 םכתוחא 249. | הדוהי (0ת6 24%. | םבלשוריו 147. וינבו
 5 ול פגג 2 תרמבל םכירעשלו 1, 3: 30: 94:

 ןמינבו

 יאו 2%--ינאו בר 266--םככתא רפיא ינאו 2, קנתוס 82. םכיברקע 6.
 ז2. ואבו 192. | ישלשה 1%-ישילשה 2, 3.17, 7
10 1 8,010 1 27 :99 :94 :93 ;92 
 179,192, 194,210, 245, 252, 259ו 260, 270, 271 4, 664; זותס

 82,128. 1. ךלמה -- ךלמה רמאל 15 ובש 4

 ישלשה 2%-- ישילשה 2, 3, 10, 71, 80: 80, 92: 93: 94, 99; 100 2
2 ,210,245 1940 ,178,192 ,175 ,150,159,172 ,139 ,117,118 

 259 200, 270 1 8,664: קזנתס 81
 ישלשה -- (6) -- רשאכ , 17 -- 258 207,

 14. בזעיו -- בועיו 259. | םכעבהר ךלמה ,7-
 כ 14+

 14. בהילא 2, 17, 71, 80, 82, 92, 93, 94, 99, 117. 6
 170,172,259.  תצעב ריבכה יבא -- דיבכא

 2: 30. 9: 67, 7ז, 80, 80: 93: 94: 99, 100 7. 118,

 128, 150, 155: 157, ,,,+כ0ְ
 210, 253, 42 260, 270, 288, 1'400, 602 ; םטתס 1, בא

 129: 2 דיבכה --- דיבכא 102, 235, 240 ;: קענתתס 4
 שככלוע 71,283. - ףיסוא 17, 320 1 2 166,170, 72,

 102, 210, 224, 240, 245, 240: 2592 281: קמתס 04,128. | וילע
 -- םכבלע לע 147, 188 -- םככילע 7. | םםיטששב 0

 -- קוגפוס םביששב 0.

 ג%. ךלמ 192. לא 1%-- תא 5
 פס התווה הבפנ ₪ עלו התופעה לצי הבופנ 2 = הבמה
 (0766 7. תא ול. הבה גל, 155. יב, ז וה ל

 117, 144, 147,155.170 224. ינלשה 20 89. 5

 ד 1, 188, 224,231: 5 -- ינולישה 1, 03, 168, 170,172 4
 2259 2: קזועוס 94, 130 -- ינלישה 2; 17,117, 180, 192,

 20 -- ינולישחו 155. | | לא 27-- לע 76.
 16. ואר לארשי ,170. | לארשי ז"-- לארשיל 40. | ואר ,
 40 31: 67, 71: 80: 82, 80: 92; 93: 94, 100,101,102, ו

,158,160,172.173 ,157 :144,150.155 ,141 ,128,139 
2 ,251 ,245 ,242 ,240 ,231 ,220 ,210 ,207 ,198 2 ,178 

- 061665 --- 682 ,661 ,657 ,655 ;601 ,3001 ,295 ,288 ,277 ,270 

 זה ךסס 108 תסטגטגע -- לארשי לכו בותב סופדהמ רוארקמ הברהב
 ןיא םכינומדקה י"ב םבירפס לכב יכ אוה רומג רועטו ..'וגו יכ ואר

 : 'וגו ואר תלמ שכהב ךלמה 170,1%. | שכהל -- םכהלא
 194,225. | ובשיי 6 160, 249. | םכעה -- ךלמה ג

 תא -- לא 67: 93; 249.  רמאל -- רמאל רבד 172,178,226 4.
 דודב 40,71,989,117:224,235,24%.  הלחנ ,251.  ןבב--ןיבב
 71 -- ןבב ונל 155, 170, 194, 259 -- ןכב קזותגס 158 ; 10766 4.

 שיא \ 89, 147,180,188. | ךילהאל --י , 293, 260 -- ךילהואל 4.
 ךתיב -- ך ; 170. 7- דוד 1 לניגס: קו 00: ו 2 לב

 ₪8. 82. - לארשי 17-- לארשי שיא 260 -- שיא לארשי
 * ןילהאל ₪ ויהלאל 684 'ת -- וילהואל

 17. םםיבשויה 24 םבכהילע ,7-
 18. כר טה 20,150,1%58,168,170,172,188, 224, 283 ; קתותס

 םכינקוה --

 םכעה לא -- םבהילא



6). 607 

 זכלשורי לע זפירצמ ךלמ קשיש הלע םעבהר ךלמל
 םכיששבו בכר םשכיתאמו ףלאב : הוהיב ולעמ יּכ 13

 ומע ואב רשא סכעל רפסמ ןיאו םכישרפ ףלא
 זרא דכליו |! םישוכו זםייכפ שיבול סכירצממ 4

 ! סכלשורי דע אביו קרדוהיל רשא ערורצמה ירע
 רשא הדוהי ירשו שכעבחר לא אב איבנח היעמשו 5

 ּהכ סשכהל רמאיו קשיש ינפמ סשכלשורי לא ופסאנ
 יתבזע ינא ףאו יתא שכתבזע שכתא קדוהי רמא

 יןלמהו "רארשי ירש וענכיו ! קשיש דיב שכתא 6

 היה וענכנ יכ הוהי תוארבו ! הוהי קידצ ורמאיו

 שכתיחשא אל וענכנ רמאל היעמש לא הוהי רבד

 יתטח ךתת פולו קרטילפל טעמכ םכהל יתתנו
 ועדיו םכידבעל ול ויהי יכ : קשיש דיב םכלשוריב 8

 קשיש לעיו :  תוצראה תוכלממ תדובעו יתדובע
 תיב תורצא תא חקיו םכלשורי לע םכירצמ ךלמ
 חקיו חקל לכה תא ךלמה תיב תורצא תאו הוה

 ךלמה שעיו + המלש השע רשא בהזה ינגמ תא 0
 ירש די לע דיקפהו תשחנ ינגמ שכהיתחת םכעבחר

 ידמ. יהיו =: ךלמה תריב חתפ .םפירמשה שיצרה 11

 םכובשהו םואשנו םיצרה ואב הוהי תיב ךלמה אוב

 על. 4 זמ 6 א ס א,

 יהלא הוהי תא שקבל שבבל תא םכינתנה לארשי
 : םהיתובא יהלא הוהיל חובזל םלשורי ואב לארשי

 17 סעבחר תרא וצמאיו קרדוהי תוכלמ תא וקזחיו
 המלשו דיוד ךרדב וכלה יכ שולש םינשל המלש ןב
 18 תרא קרשא שבחר ול חקיו : שולש םכינשל

 ןב באילא תב ליחיבא דיוד ןב תומירי ןב תלחמ
 19 תאו הירטש תאו שועי תא זכינב ול דלתו :ישי
 20 זכולשבא תב קדכעמ תא חקל הירחאו : םשהז

 . תראו תצז'ז תראו יתע תראו היבא זרא ול דלתו
 21 זכולשבא תב הכעמ תא שעבחר בהאיו : תימלש

 אשנ הרשע הנומש זםכישנ יּכ וישגליפו וישנ לכמ

 סכינב קדנומשו כירשע דלויו שכישש םכישגליפו
 22 היבא תא שעבחר שארל דמעיו ! תונּב םכיששו

 23 ץרפיו ןביו : וכילמהל יכ ויחאב דיגנל הכעמ ןב
 ירע לבל ןפינבו קרדוה' תוצרא לכל 'וינב "לכמ

 ! םכישנ ןומה לאשיו ברל ןוזמה שהל ןתיו תורצמה
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 1 ץרא בזע ותקזחכו שעבחר זרוכלמ ןיפהכ יהיו

 0 תישימחה הנשב יהיו : ומע לארשי לכו הוהי תרות

 \ 5010 א

 ךלמל -- ך ,118. | הלע =- ה ,170. | קשיש --* ,1,71, 249
 קשוש 140, 14ז, 150, 157, 166, ,8% 2% 210, 4

 250, 271 4,288  קזומס ; תטתס 108. לע --לא 227. -וליעמ
 71. - הוהיב 518 4

 34. םבישרפ ףלא םכיששבו ₪ ףלא םבישש םבישרפו 1.
 =בישישבו 71,157 -- ב ,7. םבכישרפ == םכישרפ בָכְר 178 -<-

 תר פה ואב םבירצמ 147 -- םכרצמב 17. | םםיבל 2,

 92,166, 224. | םבייכוס 4, 1,227

 253: 259 -- םביבוס 7 =- םביכס 180 -- םבטכש 71. | .שםכישבו ל,
 11 173: קוותוס 18 -- םביישוכו 17,118, 144,102 ; 1076 82--

 םכיישכו 6.

 4. .תרא -- לכ תא 17- תורוצמה 17, 92, 117, 118, 262 --
 תרוצמה 80 --- תדוצמה 235 -- ר , 283. | דע ,147 -- לע 2

 5. היעמשו ₪ק. 14 140 -- והיעמשו 170. "לא 2% 1.
 קשיש 1%-- קשוש 224. | יתוא 92, 99.17%, 283.  ףאו --ו ,4
 -- םכגו ינאו 1. יתבזע -- םכיתבזע 99 -- בזעא 7.

 קשיש 2"--' 117 -- קשוש
 6. לארשי -- הדוהי 4 ךלמהו -- ך ,%
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,200 ,246 ,23% .224 .194 ,175 ,170 ,168 ,150 ,118 ,4( ,92 ,80 
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 10. םכהיתחת , 147,188. | ינינמ 1,330, 71,248. תשוחנ

 די , 173 --יךי 180. ירש .1. | םכירמושה 1 -- דיב םכירמשה

 םכיצרה ירש 7- תריב , 75%

 11. אוב , 171 -- 3 \ 3: 71, ,,,ן,, 6%

 170, 180, 188, 207, 224, 23%, 0. םכובשהו , 92 -- םכובושהו

 רמאיוו 41

 ב, ב קיס 89: 94, 99, 101, 7: 128,139, 44, 9

 158,168, 172,175, 176,178, 188, 192, 207, 224, 2341, 2ָךב,240
 249, 20, 2ף1, 252, 25, 270, 271, 283 -- םכבישהו 24% -- םכובשהו
 אאא 11. את לא -- אתלא 40. | אית 23%.  םכיצרה "זו
 ז2. בש ,ז תיחשהל (טק.ז86 1 -- ל.1ז8-- ;!7. | הָלָבְל

 -- הכל 207 -- הלבל 86. | שנ

 548,283 -- םבירעשל ורעי 207.

 16. םכינתונה 71,589, 253, 270 -- םכיניתנה 16,170 -- םכנינתונה
 166 -- םכוכתנה קונוס 0- םכבבל תא , 128,147. תא 1%--

 לא זק. לארשי 2"---.םבהיתוכא 118. | םכלשרי 283 -- םכלשוריל
 :ג226;7. | פול 2, 40, 71, 82, 90 4

 זק, 172,104, 224, 220, 227, 245, 262, 272, 259. | םכהיתבא 2

1706 ,166,168 ,160 ,144 ,128 ,117 ,102 ,4 ,80 ,71 ,10 ,17 

 102. 194: 207: 224, 226, 227, 235, 253, 259, 271, 83 --לארשי 1,

 93 תגגז8ַ. 7 14

 17. הדוהי -- הוהי 06 80.  םכעבהר -- םכעבהר תובלמ
 ןב :"--תכ זק. | שולש םכינשל 1"-- םכינש שולשל 155. שלש
1 :245 ,240 ,226 ,224 ,180,102 ,30,71,82,92,117,118 ,17 

 ה 234--- ,זלסב רוד לז, 90,117, 226. ' שלש

.1 250 ,245 ,240 ,226 ,224 ,102 ,180 ,82,117,170 

 18. ןב 1%-- תב ז,זְקנ 70, 168,170, 172,192, 194, 224, 9

 264, 271 2: 355: 659 'ק3 ןזותס 141,362 ; 0706 71, 82 ; תעש

 227. | רומרי % 1 194, 210 -- תימורי 71 --

 יתומורי 24%. | דוד 40,71. 82, 80,117, 226, 24%,21%. - ליהיבא
 17. 94, 192,198, 207, 210, 271, 1'288, 280, 00 7 ; םטת6

 158 ; 166002 102 -- ליחיבא תב 176. = תב -- ן[ ב
 באילא -- עשילא 101. | ישי קזותוס ישא 1.

 19. הירמש 7.146 זֶדָּבג -- הרימש 4 -- ה טק. 1

 םכהז קזותוס בהז 6.

 20. םבלשבא 71,890. תא 80,"2%. | יתוע 168 -- קוומס ותע
 24%. הוז ז. | תימולש 117,118,166, 240

 21. םכעבחר תרא 1. םבכלשבא 71, 80 -- קצ1וס םכולשיבא
 11 וישגלפו 17:93, 117, 118, 150, 170,104, 224, 240,

 249, 253 -- ושגליפו 227. | הנמש :,זֶק, 70,71,80 09

 14ז,150,166,170,173, 175, 176,192,194, 210, 226, 211 2

 240, 24%, 252, 259: 200, 264. | הרשע --ה 251.  אשנ
 אשנ םבישנ 207 -- הקל 118. | םבישנלפו זק, 30.71, 7:
 118,155, 157,166, 170,104, 226, 245, 249, - %םבישש +.
 דליו 7. םבירשע -- םש₪ . 170. | הנמשו 1, 17, 39 2 זו

 139,155, 170; 178, 194, 224, 226, 240, 251, 260 4- תפמב

 קזותס ת-רונב -

 22. בעבר 19 -- םכו 146 הכעמ

 128 -- וכילמה 224 -- כ קזגוס ך -
 23. ןביו , 240 -- רפ ןביו 207 -- ןכו ץורפיו ץז; 5%
 192. | לכל 1%-- לכו ץז -- וונב לכל 157. | תוצרא - ו ,-
 ןימינבו 102, 284; קנגתוס 82. | לכל 2"-- אלכל 67. | תרורוצמה

 2, זל, 02,119, 155,188 ; קצותוס 82 -- | 281 -- 70

 תודצמה 158, ל106₪ז 24% -- תרוצמה 80. = ןוזמה -- ה ,6
 -- בורל 8,117, 1504 ןומה אא 5-

 וכילמהל

 1. ןכהב 8; קצותמס 141 ; תטחס 4

 <--ה קמפ ב 7:
 כ ₪. 7.

 2, תישמחה 71, 80, 93:94,117, 118,170,172, 245, 249, 51-

 םבעבחר

 ותקזחבו 92, 158,176 ; קזנומס 89, 24% --



 6 2. 1 זז :

 דבע .טבנ ןב םכעברי .שקיו + חלמ תירב וינבלו 6
 וילע וצבקיו 3 וינחא לע דרטיו דיוד ןב הדמלש 7
 ןב וכעבחר לע וצמאתיו לעילב ינב םכיקר םכישנא |

 קזחתה :אלו בבל ךרו רענ היה .שעבחרו המלש
 ינפל קזחתהל םכירמא שכתא זדתעו : םשהינפל 8

 בר ןומח :םכתאו :דיוד ינב דיב קדוה' תרכלממ
 שכעברי שכל קדשע רשא בהז ילגע זשכמעו

 ינב תא הוהי ינהכ תא םשתחדה אלה :םשיהלאל
 תוצראה ימעכ :שכינהכ שככל ושעתו םכיולהו ןרהא
 קרעבש זכליאו רקב ןב רפב ודי אלמל אבה לכ

 וניהלא קדוהי ונחנאו + שיהלא אלל ןהכ היהו 10

 ןרהא ינב קדוהיל שיתרשמ זכינהכו והנבזע אלו
 רקבב תולע הוהיל זשכירטקמו : תכאלמב סכיולהו 1

 שחל תכרעמו סכימפ תרטקו ברעב ברעבו רקבב
 רעבל ?דיתרנו בהזה תרונמו רוהטה ןחלשה לע
 הוהי תרמשמ תא ונחנא עכירמש יכ ברעב ברעב

 שארב ונמע הנהו !ותא םשכתבזע שתאו וניהלא 2

 עככילע עירהל העורתה תורצצחו וינהכו שיהלאה
 זככיתבא יהלא הוהי שכע ומחלת לא לארשי ינב

 אובל בראמה תא בפה זכעבריו :וחילצת אל יכ ג
 ; שכהירחאמ בראמהו הדוהי ינפל ויהיו שהירחאמ

 רוחאו םכינפ המחלמה שכהל הנהו קרדוה' ונפיו 4
 : תרורצצחב םכירצצחמ םכינהכהו קדוהיל וקעציו

 םיהלאהו הדוהי שיא עירהב יהיו הדוהי שיא ועיריו 5

 ב 6 ג. 1. 1 6 1 8 יס א.

 12 תוהי ףא .ונממ בשי וענכהבו ! שיצרה את 'רא
 שכירבד קדיה קרדוהיב שכגו הלכל תיחשהל אלו
 ךלמיו טכלשוריב שכעבהר ךלמה קזחתיו : שכיבוט
 עבשו וכלמב סעבחר הנש תחאו םכיעברא ןב יכ
 הוהי רחב רשא ריעה סכלשוריב ךלמ הנש הרשע
 ומא סםשו לארשי יטבש לכמ שש ומש תא סכושל
 14 ובל ןיכה קול יכ ערה שעיו |! ץרינמעה חרמעג
 1 ; םכינשארה םכעבחר ירבדו | ! הרוהי קרא שורדל
 קריעמש ירבדב םכיבותכ שפה אצלה .סכינורחאהו

 זכעבחר תרומחלמו שחיתהל קדזחה ודעו איבנה
 16 ויתבא שע סכעבהר בכשיו ! שכימיה לכ םכעברי'ו
 : ויתחת וגב היבא ךלמיו דיוד ריעב רבקיו

 כ 4

5 

 1 .היבא ךלמיו סכעברי ךלמל הרשע .הנומש תנשב
 2 סשו שכלשוריב ךלמ סכינש שולש |: הדוהי לרע
 התיה המחלמו העבג ןמ לאירוא תב והיכימ ומא

 3 המחלמה תא היבא רפאיו : סכעברי .ןיבו היבא ןיב
 רוחב שיא ףלא תואמ עברא המחלמ ירובג ליחב

 ףלא תואמ קרנומשב המחלמ ומע ךרע עבריו

 4 רהל לעמ ?ריבא שקו + ליח רובג רוחב שיא
 סכעברי ינועמש רמאיו סכירפא רהב רשא םכירמצ
 ף יהלא ;?דוהי יכ .תעדל שככל אלה + לארשי לכו
 ול שכלועל לארשי לע דיודל הכלממ ןתנ לארשי

 ש ב 5 ₪ 1 ם 0 יי וס א

 6. םכעבורי קז.  אדבע 150.  המלשד ז%0. דוד 71
 89,117.231:235,245.  דורמיו 166--רד (סעז6 ך 71. = וינודא

 7. וילע -- !ילא 224, 60 11 -- ינדא ילע 0. םכיקיר 7
 80,94,128,141,158,172,211 -- , 0501. ינב 80. | ךרו--

 הוו. אלו -- -%  ו

 8. ינפל - - - חתעו , 207.  םבתא , 80. | םםירמוא

 245,253.  קוחתהל ,1זל. | תכלממ -- תובלמ 2 -- קזוופס תוכלממ
 82.0. ינב 06 ןנכ 71. לוד 30.71, םכתאו

 -- םככתאו 71. בר , 30-- לכ ןומה םככמעו תב 176. | בהזה
 15- השע 1. כבעבר ו--ר םבג ב פע כהל 2

 9- אולה 139: 144, 260 264, 271 4. | תרא 17,"1. | הוהי-=
 הוהי בה 92. | תא 2%-- תאו 224.  םככל -- שכהל 260, קזומוס

 100,139,1%8. | םכינהכ -- םבבהכ 39. | ימעכ , 71, 240 --'מעב

 1, 80, 198, 227, 24% -- ימעמ 99, 180 -- 'מעב אלח 10.
 תוצראה -- תרצאב 71. = ודי תא 249. | םםיליאו 80

 155: 2260 249, 260 4 359 -- םבילאו 1.927,

 259. היהו -- היהי 253. | אלל -- ולל 1 -- אולל 4
 תכיהלאל 7.

 10. אלו --ו \ 1,144,170,175,22%: םטתש 242.  והונבוע ז7
2593 32 ,24% .276 ,104,224 ,188 ,168,170 ,160 ,155 :94 ,89 

 10706 )3,128 --ה .99.  םפינהכהו 245.  םםיתרשמ -- כ ,4.

 הוהיל 2 207.  ינב -- נב ןמ 224. | ותכאלמב םטמש 224

 11. םכיריטקמו 1, 71,100, 128, 157,166, 168, 170,176,

 188,192, 246, 299 -- |יריטקמו קזנתגס 1 תרולוע הוהיל .תולוע

 245. - תלוע < 40, 80 -- תולוע 80,170, 188, 2%2 -- 4, 
 רקבב 2", 180 -- רקב 207. | ברעבו - ו . 173 -- אברעבו 1.

 ברעב -- (16) -- תרטקו ,139. | תרטקהו 71. < לע ,6
 ןחלשה ,17 -- ה ,168.  רהטה 80. | תחנמו 6%

 235, 240, 253, 260 1. בהוה , 180 -- בהז 17 -- רוטה 1.
 היתורנו 20, 71, 92. 3, 118, 15%, 166, 170, 227, 231,284 ; קענתוס ,

 141 -- היתורינו 252 -- היתרנו ורנו 192 --היתרנ 210. |" ברעב "

 -- רעב 101. | ברעב 37,144. ותוא 92, 166,192,2%3 -- רתא 71.

 12. וינהוכו 28- | תרצצחו 168, 207, 224 -- תורצוצחו 92, 4.
 םככילע -- םככילא 117. | םכע ,178. | םבכיתבא יהלא -- םבכיהלא

 180 -- %% יהלא 119. | יהלא -- לארשי יהלא 89 -- םככיהלא
 םככיתובא 71, 92, 117, 170, 176, 231, 245, 252 ; קז1תס 1
 13. בראמה -- א 1טק.ז86 99. | אבל 2: 0 7
 118,110,150,170,180,188, 240,245, 250.  םכהירחאמ - - - ויהיו א

 249. ויהיו =- והיו בראמהו -- א טק. עג -
 14. רוחאו \ 31. = וקעציו --- וקעזיו 9. | הוהיל -- הוהי לא זז,
 155.224. | םכינהוכהו 28. | םכירצחמ 30, 192,224, 659 'צ ריתי.

 תרצצחב 71 ,30,224,245,283---תורצוצודב 02,252,25 3,2ף; 105 4

 םכעבחר -- המלש 638. | ךולמו 6
 ןב יכ -- ןבמ 118.  הנש תחאו ₪ק.?45 356,642. - תואו ,.

 וכלומב לז. הרשע -- הרשע הנש 89. | םבלשוריב 2"-- כ ,1-.
 תינומעה 1, 40, 02, 166, 170, 172, 227: 20, 253: 250 ; 0116 8

 -- ינומעה 8מ. 11. 4

 14. ערה , 240 -- ערה ץיכה 118. | אל 170. | ןיבה -- ןיבה
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 : ספינש רשע ץראה הטקש וימיב ויתחת ונב אסא

6 

 : רסיו :ויהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה אסא שעיו
 תובצמה תא רבשיו תומבהו רכנה תוחבזמ תרא
 3 תא שורדל הדוהיל רמאיו : םכירשאה תא עדגיו
 ; הוצמהו הרותה תושעלו םכהיתובא יהלא קדוהי
 4 סכינמחה תאו תומבחה תא הדוהי ירע לכמ רסיו

 5 הדוהיב הרוצמ ירע ןביו : וינפל הכלממה טקשתו

 צג ₪

 הדוהי - - יהיו ,8

 םביהלאהו 6
 ז%- ועריו 1. שיא ז"-- שיא תא -

 -- םסב קטת60 ז. | שיא 27.17 -- תא 7-.

 םכיולהו 99. | הדוהיו -- הדוהי לכו 4.
 16. וסניו 30, 71. 92: )4, 118, 160, 170, 176, 180, 224, 253 ;

 +סעצ6 4 םכיהלא -- הוהי 4.

 17. וכיו -- הכיו 198. | והיבא 4.

 ףלא ,1ז7- שיא ,6
 18. אוהה 82: 139: 144, 155,180,194% קתומס 1 הדוהי

 1טק.+86. 180 - לארשי 4. הוהי , 6. םכהיתבא 1,ז7.

,207 ,102,194 ,141,155:170,175 ,94:118,129 ;80.92 ,71 

 240,240,224,21% 52 2 0 קזומס 128-- םככיתבא 7.

 19. ףודריו 28. | םכעבורי ל דוכליו 283. - ונממ -- ונממ
 םכעברי 7 דע נד לאתיב צקב, 15

 194, 198, 224, 235, 240, 264 -- לאותב 17. | לא ,170. | תראו
 היתונב -- היתונבו 118. '"  היתונב 1%-- ו , 74

 100, 166, 176, 180, 102, 224, 24%, 253, 250 -- 7. - - תאו

 היתונב , 155, 188, 226,227, 269. | אנשי 240. | היתונב 2"--ו,
2 260 ,245 ,224 ,104 ,180,192 ,144,150 :117,130 ,80,101 

 קזוחס 128 --',17. - ןורפע -- ו, 1,117,227 -- 'רפע 2

 249: 259: 270, 271 4. 6592: 106 82 --ן 101,118. | היתנבו

 =- היתונב תאו 2, 71. 923, 170: 207, 224, 252 -- היתנב תאו 7,

 וו 200. 27 3,258. 607 ; וס 128 -- היתנבו תראו 173 ----
 היתונבו 30, 80, 92, 94, 102, 118, 155, 158, 166, 175,176 %

 240, 242, 2%3, 283 ; קזומס 41.

 הבר -- דאמ הלודרג 5%

 20. היבא 17,170--) 10ק.185 82.  והפגניו 17ס. | תומיו

 21. והיבא 7 ו 4. 715 אשיו 4 חקיו 2455 העברא 7 220.

 ףליו :קס. | םםינב , 17 -- קותוס תונב 4
 םכיבתכ 2

 .איבנה אדע < 4
 22. וחיבא 17, 144, 156, 188, 210 4.

 180, 24% -- םכ , 192 -- םכיבותכ כנה

 אודע 2,

 23. ויתובא 71, 92, 102, 24%; 252, 260, 28 ; עצוס -

 ותוא 3. דיוד -- ' \ 17: 30 71, 82, 59, 117, 245 -- )יבא דיוד

 188 -- תגז5.800. ןיבא 157. | ךולמיו לז. | ונב ,150. | וימיב -

 ו 7-
 " 40 גס סטנו 1תסזקנ6 030. 14 1ם 270ג 6%5, 656, 657, 664

 1. רשיה 5. יניעב | 0.
 2. תרוחבומ , לז -- ,150\  224,281. | תמבהו 80. - תבצונה

 17, 71, 860. ערגיו !סעצז6

 4. הדוהיל -- ל , 240 -- הדוהיל הל הוהיל זז, | שרדל ו,
,94 ,92 ,80 ,82 ,90 

 227:235, 251, 271, 281. | םכהיתבא 1,17, 10, 50 9 11%
0 ,207 ,194 ,192 ,158,170,180 ,155 ,150 ,144 ,141 ,128,139 



 6 ג%צ,

 ! ץרורפושבו זרורצצחבו קדעורתבו לודג רוקב
 ןכבבל לכב יכ קדעובשה .לע הדוהי לכ וחמשיו %

 חנו םשפהל תוצמיו והשקב כנוצר "רכבו ועבשנ
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 כ 1 0 א

 | אפַאו

 6049. א\. 3
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 ויבא -- ויבא דוד 117 -- יב (טק. 14
 וישדקו -- וישדק תאו 3 ףסכו 1.
 19. אסא - - - - דע , תנש , 6

 ז. תנשמו 252.  ששו-- שמחו 40. לע -- לאע 71.  הדוהי
 =- הדוהי הוהי המרה תא ןביו \ 253, תא , 59.

 אטרה 7. אצי 1:8 5-

 < 2. אצוו 17, 30, 71, 80, 117, 166, 170,172, 2%23, 264 --אביו

 252:  ףסכ קת ךלמ ז. | תרצאמ 80 -- תורצואמ 177
 89, 92, 117,150, 172, 176, 180 0. דדה -- רדה 4

 271 4, 288, 601. | ךלמ --ןב 4 | בשיח
 175,210,225,215,249.  קשמרדב--ר ,176, 24% -- קשמודב 7.

 3. ינב לו. | ךיניבו 17,321 - 7 , 2

 157,166, 178,-194. 226. 246, 252, 253, 264, 271 4 -- ךיניבו נבו
 260. - ךל 170.2%. | ךתירב -- ךתירב תא ךתירב 40, 207 --

 ךתירב תא 1850 7, 0,

 < 4. עמשיו -- חלשיו 25. | ךלמה -- ה 6
 םכילייחה 17,71,101,166. ול רשא , 6

 וכיו -- זביו 226 -- כ (טק.ז8 -
 תררונכשמ 94, קזננתס ף-

 5. עומשכ 80,101, +.

 מ

 רה וז

 רע 1"--ירש

 םכימ קעונתס םכימ רב

 השעב 6. תרא 34

 רדע ףס, זסז, 168, 271 4 -- (ס6 רדוע -
 ול ,ז50, 170. | ינעמש 207, 8

 -- ונועמש 17 -- יתעמש 89. | לכו -- רמאיו 207. = ןמינבו -- לכו
 ןמינב 117 -- ןמיניבו קז. = הוהי , 6. ככתויהב == כ

 םכאו 1%-- ) \ 82, 155, 170, 170 והושרדת 71, 80, 5%

 188, - והובזעת 170, 188, - בוזעי 6.

 1. אלל -- אלו 7. יהלא -- יהלאו קננתס 155, םטמס 4.
 אללו 1%-- אלו 1.  הרמ 80,99,118. | הרומ ןהכ אללו , 4
 4. ול ,140.  והשקביו -- ה , 71 -- וחושקביו 188. | םכהל תו

 םכחל 5.
 ף. םביתיעבו קז. | םכהה -- םכהל 7ז. | םבלש 28ָג. | אציל
 71, 207, 235, 252 - אצויל*א 2. תומהמ 2, 118, 166, 2
 242, 249 -- תמוהמ 2 53% 67, 86, 52, 100, 102, 119,130 2

 160,157, 155: 175:176, 207, 235,241, 252,259. -תבר 2
 יבשוי 0, 71,89,101,117, +

-245 ,240 ,207 

 6. ותתכו -- ותתכו ותככו 8. ףנב נס. דג
 7. לאו - | , ,4 תככידי 818 71 -- םבכדי .

 שי 40. | רפש 157- םככתלועפל 1, 6, 80, 227, 4.

 8. עומשכו 284. | םבירבדה תא 1, 17, 94, 4

 170, 180, 188, 108, 207, 245, 0 260 ; קזותס 82 ; תטתס 1.

 האובנהו -- האובנ [טק. 4 475. |  דדוע 1,17, 0 2, 74
 119, 155, 170, 188, 240, 253, 260 264 -= דוע 194 -- רזע 71 --

 ררוע 118 -- רדע 5: איבנה -- האובנח 180 -- קנווס אובנה

 130. | קזחתה ,150. | ריבעיו 5- םביצקשה 71, 80, 9,

 128,144, 168,170,178, 180, 207, 271 8 -- םביצוקשה 5

 פכמ -- לבב 240, 250. | םכירעה ןמו , 117. | רהמ -- רהב 4
 םכירפא -- א קנס ! 90. | שרחיו שגשג 150. | תא , 7.

 .ינפל -- רשא הוהי ינפל 180.  םכלואה 194.  הוהי 2%-- הדוהי 7.
 9. ץובקיו 283. | תרא ; 245. | םכירפאמו 17. | השנממו ג

 נלס. ןועמשמ ףפ9. ' בורל :88. םכתוארב 3, 17,
,260 ,251 ,252 ,24% ,102 ,188 ,180 ,176 :175 ,166 ,155 

 קזומס 139 -- ר קממס י 99. ויהלא -- רי טק.ז46 128. | ומע
 -- 2 סזותוס ו

 10. ישילשה 1, 2, 3, 17, 30 9, 70

,252 ,240 ,245 ,210,235 ,192,194 ,190,188 ,155,168,178 

 1. הירזעו 4

 2. מאיו -- ורמא'ו 5

 259, 260, 264, 270 קזותס 94,141 סח 71,82. | תנשב %)
 192, 220, 4. אסא \, . :

 1ז. אוהה ,- ואיבה --- ג4ז8. קזפת. רשא 4 עבש =

 תעבש 7. תעבש ןאצו -- תעבשו :17.- | תרעבש קזוזוס

 זרועבש 9.
 12. ואובי| 283 -- אב 245. | שרדל 1, 2, 17, 80, 82,980, 0%,



 כג. 1

 ; לרלארשי רע קזחתיו ויתחת ונב טפשוהי ךלמיו
 קכיביצנ ןתיו תורצבה הדוהי ירע לכב ריח ןתיו 2

 : ויבא אפא דכל רשא םכירפא ירעבו הדוהי ץראב
 ויבא דיוד יכרדב ךלה יכ טפשוהי וכע הוהי יהיו 3
 ויבא יהלאל יכ :שילעבל שרד אלו םשינושארה 4
 ןכיו : לארשי השעמכ אלו ךלה ויתוצמבו שרד 5

 החנמ הדוהי לכ ונתיו ודיב הכלממה תא קדוה'
 ובל הבגיו + ! ברל דובכז רשע ול יהיו טפשוהיל 6

 קכירשאה תאו תומבה תא ריפה דועו הוהי יכרדב

 ןבל וירשל חלש וכלמל שולש תנשבו :הדוהימ 7
 דמלל והיכימלו "ראנתנלו הירכולו הידבעלו ריח

 והינתנו והיעמש שכיולה סכהמעו : קרדוהי ירעב 8

 והינדאו ןתנוהיו זרומירמשו לאהשעו והידבזו

 עמשילא שהמעו םכיולה ;דינודא בוטו והיבוטו

 רפס סכהמעו הדוהיב ודמליו :  םינהכה סכרוהו 9

 : ספעב ודמליו הדוהי ירע לכב ובסיו הוהי תרות

 רשא תוצראה תוכלממ ירכ לע קדוהי דחפ יהיו 0

 ןמו =! טפשוהי שע ומחלנ אלו קרדוה' תוביבס 1

 תנשמ ףסכו קדחנמ טפשוהיל םכיאיבמ םכיתשלפ

 תרעבש זכיליא ןאצ ול םיאיבמ שכיאיברעה םג

 שכיפלא תרעבש זסישיתו זרואמ עבשו שםיפלא

 דע לרדגו ךלה טפשוהי יהיו :  ;רואמ עבשו 2

 60 ב. 1. זמ 6 א 0 א.

 . המרה ינבא תא ואשיו הדוהי לכ תא חקל ךלמה
 עבג תא עכהב ןביו אשעב הנב רשא היצע תאו
 7 לא הארה יננח אב איהה תעבו : הפצמה תאו

 ךלמ לע ךנעשהב וילא רמאיו הדוהי ךלמ אסא
 טלמנ ןכ לע ךיהלא הוהי לע תנעשנ אלו שרא
 8 םכיבולהו שכישוכה אלה + ךדימ שרא ךלמ ליח

 דאמ  קדברהל  םכישרפלו. בכרל  בהל .דיחל 'ויה
 9 ויניע הוהי יכ : ךדיב סכנתנ הוהי לע ךנעשהבו
 ' שפלש םשכבבל שע קזחתהל ץראה לכב תוטטשמ

 : תומחלמ ךמע שי התעמ יכ תאז לע תלכסנ וילא
 זס יכ תכפהמה תיב והנתיו הארה לא אסא סעכיו
 זרעב שעה ןמ אסא ץצריו תראז רע ומע ףעוב
 11 םכינורחאהו סכינושארה אסא ירבד הנהו : איהה

 ! לארשיו הדוהיל םשכיכלמה רפס לע שכיבותכ שכנה
 12 וילגרב ותוכלמל עשתו םישולש תנשב אסא אלחיו

 הוהי תא: שרד אל וילחב וםכגו וילח הלעמל דע
 13 תרמיו ויתבא םשכע קוסא בכשיו + םכיאפרב יכ
 14 ויתרבקב והרבקיו : וכלמל תחאו שיעברא תנשב
 רשא בכשמב והביכשיו דיוד ריעב ול הרכ רשא
 קרשעמ תרחקרמב םשכיחקרמ זכינזו שכימשב אלמ
 : דאמל דע הלודג הפרש ול ופרשיו

 לה תנא תם א

 / ךולמיו 7,166

 2. תררצבה 71 -- תורוצבה 17, 80, 170, 180, 245, 251 -+

 תרוצבה 80, 188, 235 -- תורצבהו 93. | םביבצנ 139:

 264, 1. אסא \ 99 -- אס טק.145 94 -- קתתוס ףסא 1.

 2. יהיו קנס ןתיו 1 -- רבד יהיו 92. | םכע -- תא 6) 22%.

 טפשהי 283.  דיוד ויבא < 403. דוד 7% 2159

 245: 259 -- 350,526, 531, 639. - ויבא 0 5.
 קתכינשארה 1.2: 1,17,31,67,71, 80, 80, 94,

.7 ,194 52 + ,, ,110 

,280 ,284 ,28 ,270 ,270,271 2500 ,240 ,235 :231 ,210 

 4. שרד 7. ויתוצמב 9- השעמב , 2.

 5. ןכיו -- ןביו 89:99, 150 ; קונתתס 71 ; (סזז6 128 -- קזנתוס וביו

 80.  הכלממה -- הכלממה לכ 250. = ונתי) -- נ , פָּב. | הדוהיב
 1:7. בורל 101,166, 188,

 6. ובל --ב , 24%. = םבירשאה --הרשאה 190 -- קוס םכירסאה -

 1 דא 1 == הוהב

 7. שלש זק.1, 80, 80,117,141,150
 24%, 270,283.  וירשל ,170 -- ל, 207. | הידבועלו 80, 5%

 170,172) 188,102, 240; (006 128 -- הידבועל 17 -- והידבעלו

 207. = לאתנלו 17. = והיכמלו 1; 40, 178--- והיכלמלו 22 -- ,8.

 8. והיתנו 17. = והידבזו -- והירכזו 80, 8, 24%. | לאהשעו -- ה ,

 30, 80, 82,117,118,246,2%1 -- לא השעו 226,240. | תומירמשו

 -- זרומ ירמש 71 -- תומר ימשו 80 -- תומירימשו סָּג, 240 ----

 תומרימשו 1. 2: 3, 40, 67, 89,92,99, ,,,,, 2,

 176,178,180נ 192, 104, 198, 22%, 226, 227, 246, 262, 5,

 271 4, 699 'ק ג 016 82 --- 7 4 ןתנוהיו

 -- ה \ 71 -- ןנחוהיו 180 -- ןנתוהיו 14. והינראו -- נ . 17 -

 והינודאו 172, 245, 283. - והיבטו 178, 104, 210 -- היבוטו 4.

 הינודא -- ) . 1.71: 50, 59: 94, 99, 117, 118, 4, 6%

 170, 172,176,175,192,1ס4, 2107, 240, 24%, 2%3 -- והינודא

 106 ז%5 -- והינדאו 180 -- והינדא 7. םכיולהו 170 -- לא

 םכיולה 240. | עמשלא 71. = םכרוהיו--ןתנוהיו קא. | שםכינהכ 5.
 9. ובוסיו 284. | לכב = ב .,..

 10. לכ לע -- לכב 207. = תרצראה 150 -- קוס ץראה 3
 תביבס 117ק,17ק0,172, 28 -- תובובס 4

 זז. ןמו -- ו , 264. | םכיתשלפה 93. | טפשהיל 2.
 טפשוהיל < 99,207. | ףסכו -- לסכו 2%. | אשמו 170. | שכנו

 ז,17,118,188, 108, םכיאברעה 1,זֶק, 80

 144,150,172,176, 207, 210, 24%, 249, 2:3, 260 -- םכיאברועה

 71. | םביאיבמ 1*-- םכיאבמ 80,130. | ול , 168 -- קזותוס אל 1.
 םכיליא , 1, 249 -- םכולא 3,771, 80, 92,909, ,,,,7%6,

 178. 246, 259, 260, 264, 271, 283 -- םכליא 4, 2%3 -- םכולואו

 176. | םביפלא 1"-- םביפילא 55. | עבשו 1%-- עשתו 4.
 םכישתו 170. | עבשו 2"*-- עשתו וֶלָפ. | זרואמ - - - םכישיתו ,

53 ,9 

 12. ךלוה זו 2, 17, 10, 71,זו8,ז50, 157,159,166, 8 73,

 6. אסאו -- סאו 240. | ךלמה -ה 6.
 הדוהי -- הדוהי ה 7. אשיו 4

 היצע תאו , 1. | תאו -
 הנב , 86. .השעשעב 4.

 - תא 3", 89 -- ןימינב 2.
 7. אוהה 2,176 : קזונגוס .

 חאורה 93, 04:

 תרא 1"

 ינבא -- ינבא לכ 4.
 רשא קזומס רתאו 1.

 ןביו 4016 ןחיו 860. | םכהב -ה
 תאו 2"-- תאואא 2.

 הארה יננח -- האר היננח 4
 ךלמ 1,04,117."1- | הדוהי -- הדוהי לא זז.
 לע 1"-- לא 10. | תאנעשנ 140-- ת ₪ק.188 67. > ךיהלא 7.

 ליח , 0. ךידימ 102
 8. אולה 264,271,2834 3: קתומס 82.  םםישכה +

 220.0. ביבלוחו :ק1 -- םביכלהו יז80. = ויה לז. = ברל : 7%
 158 -- בורל 40, 166, 188, 104, 4. בכרל 9:5 4 דואמ

 קצותוס ךנעשהבו 0ק. 145 2 -- ש , 170 -- םכנעשהבו זו7

 =- נע (ט.ז4. - ךדיב -- ךדיב אא 1-
 9. ויניע , 71,192.  תטטשמ ֶדָּג -- תוטטושכ

-- 128 10106 :271 ,264 ,260 ,212 ,235 ,176 ,172 ,144,170 :119 

 תכיטסושמ 198. | לכב --ב , לז. | ולא 117. | תרולכסנ 71 -
 יתלכסנ :סז. | התעמ --מ ,ץו. | תמחלמ 6.

 10. אסא -- אפה 25. - לא --לע 10-- תא 128. - האורה
 תכפהתמה 16, 157, 250-- תכפמה

 198 -- ה 2" טק.ז86 80. | ףעזכ קת 80,093. תעב --םכעב
 40 -- םכוב אוהה 100, 168, 172,176, 104 ; 10766 1

 1ז. םכינשארה 1, 3, 40, 31, 71, 80, 02,04, 117, 9

 158.173.175,176, 180,102, 210,226, 242, 245, 270 -- םכינרחאה

 80. | םבינרחאהו 1,71, 80, 82,04,117,172, 171,175, 2

 192, 194,226, 270. | םכנה , 226 -- םכנהו 228,24%. | םביבתב

 זק לארשילו 2, 71, 82,117,157, 250 1 8

 =- לארשיו רשילו "-
 12. הלחיו 155,160, 170, 250, 288, 601. | םםישלש

,)166 ,141 ,117,118 ,100 ,94 ,92 ,80 .71 

 240,245,250. עשתו--עבשו 2%0.  ותכלמל 71,80. וילגרב ,
 158. - וילחב --- דע 1. דע קוס לע 144. וילוח

 ןילחב שכנו ,128. = וילחב -- ויליחב 207. | אל , 30 -- אלו 5.
 תא , 92: 144 2 םביאפורב 4.

 12. ויתובא 2, 17, 71, 242, 24%, 252---

 172.  וכלמל -- ותוכלמל 3,180,188.
 . 14. והורבקיו 17,188.245. | ויתרבקב --י , 144,168,235, 2

 -- ויתורובקב 17, 118 -- ויתרובקב 71, 188 -- ויתורבקב 89
 170, 242, 24%, 252, 271 4 -- קעוחמס תורבקכב הרכ 6%

 תרב 80. ול ,178. | דוד 71,982, 8, 117, 207, 226, 246, 0,

 והבכשיו 67.71, 93, 130, 150, 158,168,170,172,175,178.

 249,060 270, 271, 283 -- והוביכשיו 2, (סעז6 82 -- והובכשיו

 245. | םכינוו -- םכינקוו 80. | םביחוקרמ ףְפ. = השעמ -- הפעמ

 192. | הלדג 253,1,128.168,24%, 260. דע ,150 -- לע קוס
 99. דאמל -- ל ,7.

 . 7%בבית  .93,192

 םכיעבראה 2

8% 



 (0 ל. 1.

 טפשוהי רמאיו + ךלמה דיב שיהלאה ןתיו הלע 6
 רמאיו :והאמ השרדנו דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה

 שורדל דחא שיא דוע טפשוהי "לא ללארשי ךלמ
 אבנתמ ונניא יכ והיתאנש ינאו ותאמ הוהי תא
 ןב והיכימ אוה קדערל וימ *רכ ?כ קרבוטל ילע

 ארקיו :ןכ ךלמה רמאי לא טפשוה' רמאיו אלמי 8
 ןב והכימ רהמ רמאיו דחא סירס לא לארשי ךלמ
 זכיבשוי הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו :אלש
 ןרגב םכיבשויו סכידגב םשכישבלמ ואסכ לע שיא

 : םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה לכו ןורמש רעש חתפ
 הכ רמאיו לזרב ינרק הנענכ ןב והיקדצ ול שעיו 10

 ! וכתולכ דע םכרא תא חגנת הלאב הוהי רמא
 דעלג תמר הלע רמאל ןכ כיאבנ שכיאיבנה לכו גג
 ךלה רשא ךאלמהו : ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו 2

 םיאיבנה ירבד הנה רמאל וילא רבד והיכימל ארקל
 דחאכ ךרבד אנ יהיו ךלמה לא בוט דחא ;קדפ

 יכ קדוהי יח והיכימ רמאיו : בוט תרבדו שהמ 3
 לכא אביו : רבדא ותא יהלא רמאי רשא תזרא 4

 תמר ללא ךלנה קדכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה
 וחילצהו ולע רמאיו לדחא שכא קרמחלמל דעלג

 ;רמכ דע ךלמה ולא רמאיו | + םכדיב ונתניו 5
 קר ילא רבדת תל רשא ךעיבשמ ינא שכימעפ

 לארשי לכ תא יתיאר רמאיו + הוהי םכשב תמא 6

 1 ₪6 ₪80 א.

 ! דעלג זרמר ללא זרולעל

 6 גל. 1.

 ! ;רונכסמ .ירעו תרויגריב קדדוהיב ןביו הדלעמל

 11 המחלמ ישנאו הדוהי ירעב ול היה הבר הכאלמו
 ז 4 זריבל שכתדקפ קרלאו ! םכלשוריב ריח ירובג
 ומעו רשה הנדע םכיפלא ירש הדוהיל םכהיתובא
 1% ןנחוהי ודי 'לעו : ףלא זרואמ שלש ליח ירובג
 16 ודי ללעו !ףלא םינומשו םשיתאמ ומעו רשה
 שיתאמ ומעו קדוהיל בדנתמה ירכז ןב קדיסמע
 17 עדילא ריח רובג ןמינב ןמו :  ליח רובג ףלא
 18 ודי לעו : ףלא שכיתאמ ןגמו תרשק יקשנ ומעו

 = ! אבצ יצולח ףלא כינומשו קראמ ומעו דבזוהי
 19 ךלמה ןתנ רשא דבלמ ךלמה תא שכיתרשמה הלא
 ! הדוהי לכב רצבמה ירעב

 | לוז
 1 !באחאל ןתחתיו ברל דובכו רשע טפשוהיל יהיו
 2 ול חבזיו ןורמשל באחא לא וכינש ץקל דריו
 והתיסיו ומע רשא שעלו ברל רקבו ןאצ באחא

 4 ךלמ באחא רמאיו
 תמר ימע ךלתה הדוהי ךלמ טפשוהי לא לארשי
 ךמעו ימע ךמעכו ךומכ ינומכ ול רמאיו דעלג
 4 שרד לארשי ךלמ לא טפשוהי רמאיו ! המחלמב
 5 לארשי ךלמ ץבקיו | : קדוהי רבד זרא םויכ אנ

 זכהלא רמאיו שיא זרואמ עברא כיאיבנה תרא

2 

 ורמאיו לדחא שכא המחלמל דעלג תמר לא ךלנה

 צב ת[₪ תפס 10 א 4

 תכיהלאה -- הוהי 128 -- םכיהלא 1. י
 6. טפשהי 9. השרדנו =-.ר ,זג7- ותואמ 1, 271 .

 7. טפשוהי 1" 66 2%--ו 283. שרדל 7. 4
9% ;235 144,150,170,172,175,180,192 ,117,118 ,101 

 253: 270: 277: 279: 283,280, 1'300. ןתואמ 1,2%2.  והיתאנש

 --' 159 - ה . 89,199 -- והיתיאנש 71. | וניניא לז -- אל 4

 אוה , 128,252. | והכמ קז -- והיכמ 93 -- והכימ 192 4 ןב

 קזותס ןכ 80. | אלמי -- טלמי 17 -- הלמי 93,198 -- א טק 71
 1. רמאי , 7- ךלמה ,- /

 8. ארקיו -- רמאיו 180,192: [סו6 128. | ךלמ --ךלמ לא 1
 --ךלמה 17. לא 92,119. | רמאו 192. | רהמ 17, 4
 והיכימ 1,117, 40, 80, 89.2, 118, 128, 141,150, 155, 6
6 210 ,198 4, ,178,180 ,168,170,172,173,176 

6 ,4 271 ,270 ,260 ,2% .251 ,242 ,240 ,215 ,231 ,228 ,227 

 659'ק ג קזנזומס 82, 94,158 -- ו, 71. הלמי 14

 9. םםיבשי 1, 80, 101, 117,118,128.144, , 76

 180,210,211,215. שיא ,7- םכישבולמ 80, 283 -- םבישובלמ

 7ז. > םבידגב , 17 -- םכבידנב 89. | ביבשיו +,

,+ ??+,, ,100 .99 .93 ,89 

6 ,2265 ,207 ,104 ,192 ,178,180 ,175,176 ,164,168,170 ,157 

 231, 235: 242: 245, 249, 252, 260, 204, 270, 281, 3001.  .ןרוגב
 71,80,166,194,281. חתפ ,100. ןורמוש 259. םכיאבנה גס.

 זס, היקדצ 2, 82, 89, 144; 159, 7. אנענכ 170 -- האנענכ

 17 -- הנענב קזוגגס הוהי 55 ףָּב- | םכתלכ 71, 7

.1 253 .249 :207 ,176 
 11. םכיאבנה 99,101,119,155,157,207,3001. | םכיאיבנ 5,
 8)-- םכיאבנתמ 252. = הלע -- הלענ לז. | תומאר 164, 250--
 תמאר 1,176-- תומר 17, 30, 71, 80, 80, 94, 117, 118, 66 4

 170, 172,175: 180,188, 04: 252, 203, 260 ; קתותס

 12, אורקל 80,166,188--תארקל 30. | והיכמל ף3,זִלָג -- ל ₪
 2.30,170.  רבד -- רמא ג.  ירבד 170. | םכיאבנה 1%

 130, 207, 270, 1001 -- םכאיבנה 245. | דחאב קתנתס 5.

 13. ירא \ 264, 271, 284, 288, 4סס -- כא 270, קתותס 1

 יהלא -- הוהי 117,188. 271 4.  ותוא 17.92, 117,166, 192, 1.
 "14. ךלמה , 207. |" הכימ , 92 -- והיכימ 17 -- היבימ 6
 ךלנה קנגמס ךלמה 80. לא ,178. | תומר 2,3, 10.71, 80, 4.
0% ,226 ,207 0 8% ,166,168 ,164 ,117,150 

 254; 200, 28 ; קזגהס 52,128,זָגֶפ ; (סנו6 119--תומאר

 דעלג , 426 -- תמאר לא דעלג 176. | רמאיו 2"-- ורמאיו 4%.
 ולע =- יולע 71 -- הלע 194 -- ולעי זֶקָּג- | ונתנו -- ונתיו 7.

 16. תרא ,155. | לכ,92. | םםיצפנ 6%
 172,173:188 194, 226,2%4,2%9. | םכירהה לע לע א

 24% --לא 188. 5  ןאצכ -- ןאצכ הדשה ינפ 17 -- ןאצב 24%. -
 רשא \ 82. = ןיא ;94 | ןהל - םכקהל 6

 178, 188, 194, 210, 226,240, 245, 253, 283; קגותוס 128. דע ,
 4 תוינרב 117,168, 14 ירעו , 0-

 2 וה כ 17,118 ירבג 128 -- )רבב 4.

 ליח -- ויה ליח 5-
 14. םבתדוקפ ל 80, 4 םכהיתבא 1,71, 80, 99, 7%

 4 5י 158,168, 170, 172, 104, 210, 226, 23%: 240, 4

 253: 9% 280,281. | םביפלאה 2, קמתמס 2.  אנדע 93. רשה

 =- רשיה 24%. .ירבג 283. ,שולש 2,178. | תראמ 0
 1. וודי 150. | ןנחוהי !סעו6 ןתנוהי 24- | םפינמשו 1, 71, 0 2

4 ,253 ,240 :219 ,180,104 ,178 ,172 ,170 ,118,144 7 

 16. איסמע 170. | ירכז --ידבז 1,157: קמתס 80. | םביתאמו
 ל ירובג 17, 30, 71, 92, 99, 117, 128, 144,150, 160%

 72 178, 180, 207, 226, 215, 271 4, 288, 400, 601 ; םגמ6

 פד --ירבב 5 14 ליח -- ליחב 40 -- וליח 6.

 17. ןבמו 264,271,300. | ןימינב 176 -- ןמינב ינב 172, 4.
 ירובג 5. יזכעו קזנתס 4 יקשונ תשק ,60.

 19. דבאזחהי לז --ה .2%2. - האמ 98 198 -- םביתאמ 4
 בינזנשו 1, 71, 80: 52, 89,117,128,144,172.178,180, 194,

 240, 251,259,270. .ףלא 94. | יצלח 6.
 19. הלאו 80. | ךלמה - - דבלמ ,7.

 259. | הדוהי -- הדוהי ירע 5.
 ירעב , 86 -- רעב

 1. רשוע 80. - דבכו 100,248. - םורול 8%
 %ץתחתיו 41 -- ת 2" 2.148 40. - באחאל -- חאל (טק.ז35
 2. .דריו -- יהוו 249. | םםינש -- כימי 252. | באחא לא
 טפשוהי ךליו 249. | לא , 226. = ןורמושל 194 -- ו +4

 ברל , 235 -- בורל 166. | ומע , 166 -- ותא
 והתסיו 36, 175 -- והתישיו 71 -- והיתפיו 78. | תומאר 6

 180 -- תמאר 228 -- תומר 40,719, , +, 0
0 ,207,226,215 ,194 ,192 ,178 :175 ,170,172 ,144,150,155 

 245, 252, 253, 260, 264, 2 קזנתוס 2, 4

 4. טפשהי 28. | הדוהי -- הדוהי לארשי ?ז -- ה ג" טק.ז3
 ךלתה -- ךלהתה 157. | ימע 1*--יתא 67 -- המחלמל ימע 7.
 ז-רומר 17, 30, 71, 50, 92, 94+ 99 7

 23 00 קזותס 3, 128 -- תרומאר לא 166 -- תרמר לא ג.

 דעלגב 24%. - ינמכ 7ו,102,172 -- ינומכ לכ 4 ימע ךמעכו
 םוגזחס ךמעב ימעכ 3- ךמעכו -- כ \ 245 -- ) ,\ קזוחגס

 4. םםויכ -- הזה םכויכ 17 -- קזומס םםויב
 6. ץובקיו 6. םכיאבנה 30, ףָב, 101, 207, 250, 271, 1
 288 7, םבהילא 80, 92, 155, 166, 170, 172, 4 293

 וגס 141. | ךלנה --ךלמה 80,99. לא ,17,ף- רומר ז7,
68% ,94,991 ,2( ,89 ,80 ,71 ,20 

 170 2 7% 180,188, 192,207, 2%, 260, 264; קזותס 8

 -- תומאר 6. דעלג . 30. | המהלמב 80. | םכא
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 רמאיו + דעלג תמר לא קרדוהי ךלמ טפשוהיו 29

 המחלמב אובו שפחתה טפשוהי לא לארשי ךלמ
 ואביו ללארשי ךלמ שפחתיו ךידגב שבל קדתאו

 רשא בכרה ירש תא הוצ םכרא ךלמו ! המחלמב 0

 יכ ירודגה תאו ןטקה תא ומחלת אל רמאל ול
 ירש תוארכ יהיו : ודבל לארשי ךלמ תא כא 1

 אוה לארשי ךלמ ורמא המהו טפשוהי תא בכרה
 ורזע קדוהיו טפשוהי קעזיו שחלהל וילע ובפיו

 בכדה ירש תוארכ יהיו + ונממ שפיהלא םכתיפיו 2
 שיאו : וירחאמ ובושיו ללארשי ךלמ היה אל יכ 3

 םיקבדה ןיב לארשי ךלמ תא ךיו ומתל תשקב ךשמ
 ןמ ינתאצוהו ךידי ךפה בכרל רמאיו ןירשה ןיבו

 אוהה סכויב המחלמה לעתו :יתילחה יכ הנחמה 4

 דע שכרא חכנ הבכרמב דימעמ היה לארשי ךלמו

 ! שמשה אוב תעל תמיו ברעה

 אא |

 זכולשב ותיב לא קרדוהי ךלמ טפשוהי בשה 1

 הזחה יננח ןב אוהי וינפ ללא אציו : שלשוריל 2

 יאנשלו רזעל עשרלה טפשוהי ךלמה לא רמאיו

 לבא ! הוהי ינפלמ ףצק ךילע תאזבו בהאת קדוהי :

 זרורשאה זררעב יכ ךמע ואצמנ םכיבוט סשכירבד

 בשיו ! םיהלאה שרדל ךבבל תוניכהו ץראה ןמ 4

 עבש ראבמ םכעב אציו בשיו שכלשוריב טפשוהו

 .0.1 ן. 0 ית 0 א

 קדער ןהל ןיא רשא ןאצכ זכירהה רע זכיצופנ
 ותיבל שיאי ובושי הלאל כינדא אל הוהי רמאיו

 17 אלה טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו ! שכולשב
 ! ערל שמא יכ בוט ילע אבנתי אל ךילא יתרמא
 18 קדוהי זרא יתיאר קדוהי רבד ועמש ןכל רמאיו
 ונימי לע טטידמע שכימשה אבצ לכו ואסכ לע בשוי

 19 ךלמ באחא תא התפי ימ הוהי רמאיו ! ולאמשו
 רמא הז רמאיו דעלג תמרב לפיו 'רעיו ללארשי
 20 ינפל דטעיו חורה אצ'ו ! הככ רמא הזו קדככ

 : המב וילא הוהי רמאיו ונתפא ינא רמאיו הוהי

 21 רמאיו ויאיבנ לכ יפב רקש חורל יתייהו אצא רמאיו
 22 קדנה התעו !ןכ השעו אצ לכות םכגו קדתפת

 רבד הוהיו הלא ךיאיבנ יפב רקש חור הוהי ןתנ
 23 זרא ךיו קרנענכ ןב והיקדצ שגיו + ;דער ךילע
 חור רבע ךרדה הז יא רמאיו יחלה רע והיכימ
 24 ךנה והיכימ רמאיו = ! ךתא רבדל- יתאמ קדוהי

 ; אבחהל רדחב רדח אובת רשא אוהה זכויב האר

 2% לא והבישהו והיכימ תא וחק לארשי ךלמ רמאיו

 26 שתרמאו !ךלמה ןב שאוי לאו ריעה רש ןומא

 והליכאהו אלכה תיב הז ומיש ךלמה רמא קדכ
 27 רמאיו :סכולשב יבוש דע ץחל כימו ץחל שחל
 ץדוהי רבד קגל שכולשב בושת בוש כא והיכימ

 28 לארשי ךלמ לעיַ\ : םלכ שימע ועמש רמאיו יב

 ץ ב 2 2-2 6

 172,180, 188, 207, 251,2%1,250,21%, 300 --א,104. שובל

 71, 180 -- שבל אא 99. | םבידגב 10:66 21 שפהתיו נס. 7

 3-- תג170. - לארשי ₪0ק.185 31. | ואביו -- אביו 7

 82,117,172,104) 210, 22%, 226,250, 1 300: 355 ' קזוםוס 240

 מטת6 156, 250 -- !אוב'ו 5 2

 30. תרא 1%-- לא 80,118 -- קמתס תראו 1. ירש 71.
 ול קונמס אל 117.  רמאל ,180. אל קזומס ול 5 "הא 2"

 -- םכא 228. | ןוטקה 1,166,178, 210 4. תראו -

24 (253,250 ,104 :173,176 ,144,155,157,158,168 ,101 ,100 

 256, 1'288, 100 '1, 659: תטמש 3; 31,067, 4 2, 249, 4.

 לוג 176 --ה 159. | בא, 176. - ךלמ תא == ךלמל

 תא 192,3% --קחמס לא 2%0. | ךלמה 30,92. | לארשיל 92.
 31. תארכ 176. ורמא -- בכרה ירש ורמא 17. | ובסיו --וכסיו

 226 -- בסיו 1: תבתסיו 117 -- םכתיסיו שפשוהי 4

 32. ובשיו 1,92,94,99 +, 76 12%

 194: 207, 249, 2%, 260 ; קז!םס 128 -- ובשיו אוה 80---(טק.ז4 1.

 33. ומותל 164 -- םכתל 157. , תא 74. ךלמ , 4.
 כ == 9 טק. 13 99 -- תא 1. םםיקיבדה 17. ןירישה 71

 קזגזתס 80 -- ןירשה 150 | ךופה ,4 194, 227.29

 252, - ךדי 1, 2, 17, 40, 80, 676 1%

 188,102, 210,227,229,231, 245,2%2,2,9, 271 4,69"'תי;

 שחמתס 9,128,172: תטתס 167. | ינתאיצוהו 71 -- ינאיצוהו 4

 יכ \ 207 -- אל יכ 1ֶסצ. | יתלחה הנחמה ןמ 41. | ןט9-
 30, 170, 210, 226, 245, 260, 264 -- ה , 7,

 24. היה , 86. | דומעמ --' 17,259. -  חכבונ 240. שכרא --

 תכדא 89. אב 1,217, ,ָ,,,, 6

170,172, 180, 188,227,262, 0, 259. 260, 1, 2. 

 1. אאבשו 31. | םםלשורי לא 17 -- םכלשוריב 6
 2. הזוחה 71. ג17,170,172 -- האורה 188, 271 ג. ךלמה ,

 180,242.  טפשוהי ,71 --ו . 283- | רוזעל 6

 172,188, 6) 240, 259 264.  יאנושלו 283 -- נ 240. תאזכו

 נ,80, 89,150.  ךילע ;30- | ףצק ;ו57. - ינפלמ -- מ 6

 4. שביבש 281. ואצמנ -- נ טק. ג. לז. אתרעב 9.

 תרשאה 7,175,283.  ןמ ,זז7.  תניכהו :זק,166, 168, 72,

 240, 259, 260, 264,271,283.  שורדל 6868

 211,262 ג ןנגחוס 1 -םיהלא 92,139, 144,245, 260, 264 271:

 288, 300 -- םביהלאה תא ף3 -- ,6

 4. טפשהי 283. | אציו , 207. | דעו 1, 2%3, 260, 264,971 4 ;
 תטמס 139,176. רה עמ ף3,118. | םפבשיו  קו,ו71 -- םכבישו

 240. םכהיתבא 1, 40, 71, 80,92. 94, 99, 100,102,

 140,119,144,168,172, 178, 192, 104, 210, ב5, 240, 242, 5,

 240, 253, 260, 164, 271, 283 ; זווחס 128 --לארשי

1 ,100 ,288 ,271 ,240 ,246 ,228 ,194,220 ,192 ,176,179 ,173 

 602 ; קתומס 141,144,158. העור 7. 164, 240, הוה*

 --ינדא 4: םבינודא 117 -- םכונדא םטת6 4 ובשי 02

 117.139, 172, 253, 260, 264,271,283, 300. ותיבל 06 ותיבב

 1. | םכולשב -- םכולשל 2,17,117 --1 . 283. =
 17. אלה 0:0 אולה 94. | ערל -- ל ,,(,+,,%
 18. בשי 10, 80: )4, 100, 118, 144, 164, 170,172, 2

 24%. לע 102,"1. לכו 06 לקו 71. | םכידמוע ו, 74
 166, 168 -- םכימי דע 89 -- \ 226. | ולאמש 17 -- ולאמש לעו
 1 ,80,188,192--ולאמשו לעו 170 --ולאמש לע 252 --ולואמשו 4,
 19. הוהי,זסס. | ימ 17.  התפי קמחוס חתפי 99. | ךלמ
 לארשי ,178,180,22%. לפ% 242. | תומרב 1,407 9
, ,)166 ,164 ,157 ,130,150 ,102,117,118,110 
.1 ,264 ,260 :250 ,253 ,252 ,24% ,240 ,220 ,207,210 ,188,194 
 286, 2882; קמתס 1,128,139. | רמאיו 2"-- הוהי רמאיו 7-
 הבכ רמא הז ,ץל1.  רמא ע" ₪5 27-- רמוא 251. הֶכְכ 1" ₪ 2"

 -- הכב 89, 228 ; םטפס 4 הזו - 5

 20. וניתפא 71, 24%.  הוהי וילא ₪ 128. = ולא , 0
 21. יתייהו 066 יתייחו 71. = חורל , 180 -- ל , 6%

 2%3. לכ 172. | אצ ,7ז. - התפת -- התפת יכנת 4.
 22.-ןת! ,ז17.-  ךיאיבנ לָכ 117,118, 144, ,,2

 249 ; (0%6 128--%א ךיאיבנ 3 -- ךאיבנ 80,170. רבד --ןתנ 9.
 23. והיקידצ 207 -- ! , 170,228.  ןב קוומס ןכ 245. והיכמ
 91. הויא 80, 92, 93, 150, 15% 2 200 רדה , 80 -- ה 1.

 חור , 2 ךתוא 169 4
 24. והיכימ , 1- האור 71, 170, 188 -- ךיניעב האר 72.
 אוהה ,4- אבת 2,17, 40,71, 82. 92, 93: 94, 99, 100 7

118,129, 120,144, 164, 106,172,188, 102,194, 235, 240 

249 252: 253, 2594 260, 264, 271, 
 2%. והיכמ גֶד,ְסָב.-  והובישהו 17, 207, 28 ; סו 128 -- 7.

 ןומא -- ןומה 215. | | לאו -- אלאו 4.
 26. ומיש --י , 71. | הז -- הז תא 117,175,188. אלבה 2.
 והלכאהו 2, 67,71, 82, 9, 109 ָָ,,,,,75

 226: 240,245, 259, 270, 270, 284, 1'100--- והוליכאהו 17, 260, 28
 תוגמט 139.  םכחל ,157.  ץחל 71."1 --רצ 1,139. 2
 260 --ןחל 24%. . ץחל םכימו , 252. | ץחל 2"-- םכחל 7.
 27. בוש - ו ,164. | רבד --רבד בושת 80. | יב -- יל 71-
 קזומס יכ 80. | םכימע , 89 -- קונתגס םכומע . םכלוכ 4
 28. לא ,17, 170, 249, 254-- 66665 158. | רומר ד 6
79 ,178,180,189,192 ",2 

 226, 240, 252,253, 254, 260, 204, 28 ; קאווס 10-

 29. לא , 22%. - םפשוהי -- לא הדוהי ךלמ שטפשוהי 80. אבו
0% 164 5 ,100,101,117 ,94 ,02 80 ,80 ,2,17 ,1 



 גאו

 זכג הוהימ שקבל הדוה' וצבקיו + הדוה' לכ לע
 דמעיו |: חדוה תא שקבל ואב הדוהי ירע לכמ 5

 ינפל הוהי תיבב םכלשוריו הדוהי להקב טפשוהי
 אלה וניתבא יהלא הוהי ךמאיו : השדחה רצחה 6

 יככב ללשומ ץדתאו טכימשב זכיהלא אוה קדתא
 ךמע ןיאו קדרובגו חכ ךדיבו םיוגה תרוכלממ

 יבשי תא תשרוה וניהלא התא אלה |: בציתהל ל
 ערזל קדנתתו ללארשי ךמע ינפלמ תראזה ץראה

 הל. רנביז הדוב :.ובשח .. + .ץבלצעל:ךבהא .כתלבא ג

 הער ונילע אובת שא :רמאל ךמשל שדקמ הב %
 הזה תיבה ינפל קרדמענ בערו רבדו טופש ברח
 וגיתרצמ ךילא קעזנו הזה תיבב ךמש יכ .ךינפלו

 באומו ןומע ינב הנה זדתעו | : עישותו עמשתו 0

 שכהב אובל .רארשיל התתנ אל רשא ריעש רהו

 תצלו .םפהילעמ .ורס יכ שםירצמ .ץראמ םכאבב

 ונשרגל אובל ונילע שילמג שה הנהו : םודימשה 1
 טפשת אלה ועהלא : ונתשרוה רשא ךתשרימ 2

 אבה הזה ברה ןומהה ינפל חכ נב ןיא יכ שב

 : וניניע ךילע יכ השענ המ עדנ אל ונחנאו ונילע
 זכהישנ זכפט כג הוהי ינפל שכידמע הדוהי לכו 3
 לאיעי ןב הינב ןב והירכז ןב לאיזחיו :  םכהינבו 4

 חור וילע קדתיה ףסא ינב ןמ יולה קדינתמ ןב
 הדוהי לכ ובישקה רמאיו : להקה ךותב קדוהי 5

 קדוהי רמא קרכ טפשוהי ךלמהו זכלשורי יבשיו

 ₪0 10 א 4

 2%0 -- ;192, 249. = רצחה - - תיבב -- הוהי תיב רצח חכנ
 ינפלו 180 -- ינפב 224. | רצחה ,.

 6. יהלא 176.  וניתובא 3.17, 82, 93,411. 164, 2,
 176102, 231,201 02020 אלה ;1. - אוה 24.

 םכיהלאה 1,71,150, 160, 252, 601. 0 לשמ %
 תכלממ 283. | םכייגה -- ץראה 158,224. | הרובגו קונופס הרוכבו

 118 -- תרובגו 7. ךמע ןיאו , 5.
 7. אולה 144, קמתוס 1. וניהלא -- וניהלא הוהי 17 - אוה

 וניהלא 168, 227 -- םכיהלא 172. | תושרוהו 172. | יבש 7
 71, 80,139,164, 168, 192, 207, 211, 240, 2%2, 250, 260, 283 ג

 תחותמס 141. | הנתתו ,1. | שכהרבא ;71,178,180. | ךבהוא

 164,166,168,188,220, 3 -- ךיבהא 71,150170,245 : קזנתס 1

 8. ונביו -- וניכיו 1. ךל , - הב
 ף. םכאו 75. אבת 30,771, 80,902, 01,100,118,150, 1640

 170,172, 180,188, 192, 224, 231,215, 252,250.  הער ברח <

 ה טפש 80, 93, 170, 14, 220 +. בערו -- בערו ברחו

 80. - הרמענ !סעו6 80. | ךינפלו -- ךינפלו ךילא קעזנו 89 --ו ,
 173 --ך,1ו8  ךמש -- ארקנ ךמש ףְ, 188, 224 -- תוגזפ.

 ארקנ 30,157. - קעצנו 172,270. | ךילא , לז -- ונילא 1.
 ונתרצמ 67, 82, 94, 118,119, 141, 150, 175, 261, 260, 4 9

 283, 284, 288, 100 '1 -- וניתורצמ 180, 4. עמשתו , 4. |

 עישתו 170 -- הוהי עישותו ףפ -- ע קנתוס ה 4

 זס. הנהו לז. | ןומע -- ע קוגתוס א 15.  תתנ 090
 259--הנתנ 158,172. | לארשיב לז. אבל 6 7.

 164,166, 170,172,180,188, 2%3,224,23%.  םכהב --םכהל לז.

 תכאובב 17,101,176,178,2%1,252,253, 250, 260, 287, 288, 0

 659 ' קזנעתס 173 ; 06 139. | םכירצמ , 188. יכ---תיבב ךמש יכ

 יכ הזה 4 םכודמשה 71 -- ,

 ג. םכילמוג 188. | ונילע -- הער ונילע 188, 224 -- תג, 1
 הער 30 -- ונ (טק.13: 71. אבל 5 16%

 170, 180, 226, 240, 242, 253, 2ףף. | ונישרגל 2: 17, 80, 92,

 155,192 0. ךיתשורימ 71 -- ךתשורימ 0, 80, 923 1%

,4 271 ,264 ,260 ,253 ,240 ,249 ,226 ,139,144,166,170,172,194 
 282 ; קזנתס 0 1

 12. וניהלא -- םכיהלא ג 9,
 ןנב =-- םכב . חוכ 4 ברה למ

 13. םכידמוע ז7,71ו,890,283.  םםבהיפמ 4

 14. לאחיו 207. | והירכז 06 והידבז 4
 והינב 17,207,228.  לאועי 80.  הינתמ -- 4.

 ףסא -- אסא 1%8.  התייה 71 -- אלה
 1%. ובישיקה 3 -- ונישקה 7.

 128. | םבכילשורי 7.

 טופשת 71. = ןנב חכ =

 תבהישנ =כג לד.

 ןביהינב

 םכיולה 4
 וילע -וי טס. יש

 יבשויו 40, 71, 166, 250 : 06

 םפשהי 284. | םבכל :%,100.  םכתא.;

 1% .6 794 זז. ותוס א

 ! זכהיתובא !הלא הוהי לא םכבישיו פכירפא רה דע

 5 [רורצבה קרדוהי ירע לכב ץראב סכיטפש דמעיו
 6 שתא המ ואר םסייטפשה לא רמאיו :ריעו ריעל

 סככמעו ;דוהיל יכ וטפשת םכדאל אל יכ שכישע
 7 ככילע זדוהי דחפ יהי קדתעו +! טפשמ רבדב
 אשמו הלוע וניהלא הוהי :כע ןיא יכ ושעו ורמש
 8 טפשוהי דימעה סכלשוריב םכגו : דחש חקמו זכינפ
 ילארשיל זרובאה ישארמו שכינהכהו כיולה ןמ

 9 םכהילע וציו : פפלשורי ובשיו בירלו הוהי טפשמל
 בבלבו הנומאב קדוהי תאריב ןושעת קרכ רמאל
 10 שככיחאמ םככילע תצוב רשא ביר לכו ! שלש

 הוצמל ההות ןיב  שכהל כד ןיב ישבהיהעב שכיבשוה

 ומשאי אלו שכתא םכתרהזהו שכיטפשמלו שכיקחל

 ןושעת הכ שככיחא לעו שככילע ףצק היהו הוהיל
 11 שככילע שארה ןהכ והירמא הנהו : ומשאת אלו
 תיבל .דיגנה לאעמשי ןב והידבזו הוהי רבד לכל

 סככינפל םכיולה שכירטשו ךלמה רבד לכל הדוהי
 ; בוטה םע ?דגהי יהיו ושעו וקזח
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 ז שכהמעו ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו

 2 ודיגיו ואביו + המחלמל טפשוהי לע םינומעהמ
 םשכיל רבעמ בר ןומה ךילע אב רמאל טפשוהיל

 2 אריו :ידג ןיע איה רמת ןוצצחב םכנהו שכראמ

 שכוצ ארקיו הוהיל שורדל וינפ תא טפשוהי ןתיו

 ד ה 1  ע

 %. םביטפוש 9- לכב -- לכל 0,101,146; םגתס 54

 תורצבה -- ת , 2 -- תורוצבה 177, 80, 80, 150, 180, 235 2

 284 -- תרוצבה %-

 6. םביטפושה 188, 253. = םםישוע 2

 יכ -- םבא יכ 4. טפשמה 4.

 7. ורמש -- טפשמ ורמש 192.  וניהלא -- םככיהלא 4
 אושמו 17, 30, 80, 80, 144,157,168,170, 171,173,188,102

 198,226, 235 : 06 94. | דחוש 150,104: ומס 4.
 8. דמעה לז. - טפשהי 284. . ןמ ,118 -- ןמ ץראב .
 םביולהו םכינהכה < רבושיו ד לכ 80 ד 2,

 283 ; 10066 0. םכלשוריל 144, 180 -- םכלשוריב 1, 20

 ף. וציו--צ !סת ננ 15%. | םככילע 80.  רמאל ,71.  ןושעת --

 ן 176. | הנומאב ,: בלבו 67, 8, 157, 178 -- בבלו 176.

 10. לכבו 245. | ביר -- 'ר טק.185 146. אבי 5,
 92, )4,102, 118,ז50, 164,166, 170, 172, 102, 207, 210 2
 226, 211, 23%, 240, 240, 2%1, 260, 264. | םכבילע 1"-- םככילא

 40,170 -- קוס םכהילע 128. | םכהיחאמ קוגתוס 141 -- כי טק.

 :8 99. | םכיבשויה 17, 166, 168, 170,176, 178,192, 2

 תכיבשיהו 71. | םםכירעב 118. | הרות -- הרותל הרות 4.
 הוצמו קס 92. = םביקוחל 240 -- םכיקוח 71. | תרהזהו 1.
 םכתוא 17,118,164, 166,17מ, 188, ףצק -- ףפס 0.

 שככיחא לעו -- םככיחאמ 168. | םככחא 17. | ןושעת הכ ,-
 ןושעת --ן ,180. = אלו 2%--ו ,170. | ומשאת -- משאי 4.
 11. והירמא -- ו , 22. | לכל 1%--לוכל 28. | והידבזו -- והירכזו
 80, 226, 229 ; קזותס 17 -- והידבדו 86 --- הידבזו 157. = תיבל אא

 1. הדוהי., 39-- ד 180.  םבירטושו 170,188, 283 -- םבירטשהו

 224. | םבהינפל קתותס 17. | םכא -- תא 4.

 וטופשת 04.

 ו. ןכרחא ז,150,155,158,198, 224,227,24%.  ינבו ןומע ינב

 באומ < 251. | םכינמעהמ 71, 80, 8, 172, 180, 210, 2% -- \ מע

 תגק. 85 404 -- םכינ טק. 4

 2. ואוביו (סז6 67. | אב -- ואב 1.
 ןרריל 30.  םכראמ -- םכדאמ 89.  ןצצחב 17, 40, 80,164,

 188,192, 224,211, 245. | אוה 03:94, 157, 180 ; קתותס 15.

 2. ארייו 1, 40, 80, 80, 02, 166, 186, 104, 224, 227, 6% '"'םח-

 טפשהי 283. | תא ,188,226. שרל ,,%
2409 ,215 ,227 ,207,226 ,102,104 ,180 ,170,172 ,150 ,118,144 

 252; 259,284 -- ב 80. | הוהיל -- הוהי תא 17,118. | םכוצ --

 בה ,. :. 1 ביל םוטס

 ו,164. לכ לע -- לבל ז. 0 לכ ,4
 4. הדוהי 1", 1. | הוהימ , 157. 5 םכנ -- םכגו 1, קנס 2

 םטפש 172: | ירע לכמ טק. ז38. 2 --ידעלבמ 172. תא 7.
 5. טפשהי 28.  םבלשוריב 157,172, 210,224,259-- םכלשוריבו



8 6% 

 ברל שכהב ואצמיו שפללש תא זבל ומעו טפשוהי
 ןיאל שפהל ולצניו זרודמח ילכו שכירגפו שוכר
 יכ לרללשה תא סכיזזב הדשולש זכימי ויהיו אשמ

 יכ הכרב קמעל ולהקנ יעיברה [כויבו + אוה בר 6

 זכוקמה םשכש תא וארק ן3 לע הוהי תא וכרב שכש
 שיא לכ ובשיו | שםויה דע קדכרב קמע פצוהה 7

 לכא בושל םשכשארב טפשוהיו שכלשוריו קדדוהי
 ! סכהיביואמ קדוהי כחמש יכ קדחמשב םכלשורי

 ללא תורצצחבו תורנכבו םכילבנב טכלשורי ואביו 8

 תוכלממ לכ לע ששיהלא דחפ .יה'ו ! הוה' .תיב 9
 ! לארשי יביוא שע הוה! םחלנ יכ םעמשב תוצראה

 ! ביבסמ ויהלא ול חניו טפשוהי תוכלמ טקשתו 0
 הנש שמחו םשכישלש ןב הדוהי לע טפשוהי ךלמיו 1

 םכשו סשכלשוריב ךלמ הנש שמחו םכירשעו וכלמב

 אסא ויבא ךרדב ךליו : יחלש תב ;קרבוזע ומא 2

 ךא :זדוהי יניעב רשיה תושעל הנממ רס אלו 3

 עכבבל וניכה תגל שעה דועו ורס קל זרומבה

 זכינשארה טפשוהי ירבד רתיו !  שהיתבא יהלאל 4

 יננח ןב תצוהי ירבדב .שיבותכ שכנה םינרחאהו

 ןכ ירחאו | :*רארשי יכלמ רפס לע הלעה רשא 5

 ךלמ ;דיזחא שכע קרדוה' ךלמ טפשוהי רבחתא

 ומע והרבחיו |! ערושעל עישרה לצוה ללארשי 6

 ןויצעב תוינא ושעיו שישרת תכלל תוינא תושעל

 ₪6 יי 10

 170,172,188; 252,211 : קזחמס 171 -=ו םצנהל ,

 194 -- םכהב 80,224. - אשמ ₪6 רפסמ 176 --אש טק. 0

 4 השלש 1,17,71, 80. 80, 92: 94: 99, 4% 150 9

1 252,253 ,210 ,207 ,24 170 ,166 

 םמיזווב 2,17,80,02, 166,170, 231 3 קזגמס 82. בר --בר היה 207

 26. יעברה פ,+ - 

 176, 224: 254, 271, 270,283, 284, 286, 1 להקנ 1.

 קמעל ; 71. כול תא ל ג בש 2 םבוקמה ,

 17. 264. | אוהה , 207. | הזה םםיה 71.
 27. ובושיו 166, 253, דוהי ג. םכשאארב 4.

 שבילשוהי 259. | החמשב 117 --,קנומחס החמשכ 130. | םכחמש

 קווחחס החמש 9 -- םכ טק. 145 ב:  םכהיביאמ 1:

,192 % ,172 ,170 ,168 ,158,166 ,150 ,144 ,148 ,101,139 ,94 

 104, 210, 231, 242, 24%: 2%2, 270 -- םכחיבייאמ 1.

 28. םבילשורי 259 -- םבלשוריל 144 -- טפשוהיו םכילשורי 7.
 םכילבנבו תורונכב < 172. | םבילבנב --י , 158. | תרורונכבו 7,
 80, 89, 92; 94, 117,150, 168, 170, 240, 253 -- ["ררונכו 71 ---

 תורניכבו 259 -- תרונכבו 166 -- תרנכבו 158.  תרצצחבו לזו 7
 -- תורצוצחבו 80,118,166,2%3.7  הוהי ,

 29. םביהלא -- הוהי 242 וגז. 249. לכ ,166. םכעמשכ זג%

 155 -- ךעמשב 026 89. | םכחלנ -- ה .150- 0 הוי
 םכע -- לע 2-- 430 יביא 30, 80, 82, 93, 94,118, 144

 155,158,166,170,172, 173,194, 210, 231, 240, 246 - יביוא 7.

 30. טוקשתו 71,194,270. | רוכלממ 170 -- תרוכלמ א 4.
 ולחניו 17.  ויהלא -- ויהלא הוהי 224. ןיבסוכ -

 241. ךולמיו 71- םטפשהי 4. הדוהי לע 17. ישולש

 נסז. | הנש - - וכלמב ,117,118,259. | םבירשעו -- 8%
 םכלשוריב -- ריב 8ה.1וח. 117 -- םכלשוריב לע 118. | הבוזע 6

 הביזע לג -- אא הבוזע 144. = יחלש תב ,זוְק- | יחלוש ל.
 32. ךרד לכב 0. = ויבא אסא א 8 11

 260, 204, 271, 288, 00, 1. ויבא ,. 17, 89, 1. אסא --

 רומא אסַא ז7. | אל 175,192,231,141:15%. - הוהי, 2.
 33. ךא --קר 899. תמבה 28 -- ב קזומס מ ז17.  ורס אל ,
 11ו7.--- רוע 2, 82, 19 4 וניבה קזנותס 24% -- יכ קזנזתס זכ

 7. | םבבבל 166. | יהלאל -- יהלאל הוהיל 102 -- יהלא הוהיל
 188. | םםהיתובא 192,2,3,17,31,117,170,172,17%ף; קזנמוס . ו

 34. םכינושארה 1, 3, 30, 93,118, 166, 168, 170, 178, 24%,

 253,259 קזותס 82. | םכינורחאהו 17, )2, 170, 188,2%2,

 259 קונתס 82-- םכ ,\ 235 -- ה 155 -- םכינורחאו 157. | כנה ,

 2%2 -- םבה אלה 226. = םביבתכ 44,224.  ירבדב --רפס לע 8

 .-- ירבד לע 176. | יננח ןב ,30. | הלעוה 170,176. | יכלמל 1.
 35. ןכירחאו 1,150, 158,198. טפשהי 283 -- טפ ,4

 והזחא 1ז8,155,259. - לארשי (ק.זג8 4. - אוהו
 36. והרבחיו -- והרבחיונא 207 -- והרבחתיו 160. | ומע ,%.

 זם 6 1תיס א.

 הוהיל 1.

 0 אא

 : [ומהה ינפמ ותחת "דאו וארית "לא שכתא ככל
 : םכיהלאל יכ המחלמה ככל אל יכ קרוה ברה
 16 ץיצה קדלעמב םכילע שנה םכהילע ודר רחמ
 ! לאורי רבדמ ינפ 'רחנה ףוסב שתא םשתאצמו
 17 תא וארו ודמע ובציתה תאוב םכחלהל זככל אל
 וארית לא םכלשוריו הדוהי שככמע קדוהי תעושי
 : וככמע ?דוהיו םכהינפל ואצ רחמ ותחת דאו
 18 יבשיו קרדוהי "לכו הדצרא םכיפָא טפשוהי דקיו
 .+ זרוהיל זרוחתשהל קדוהי ינפל ולפנ םכלשורי
 19 זכיחרקה ינב ןמו םכיתהקה ינב ןמ םכיולה ומקיו
 : הלעמל לודג לוקב לארשי .יהלא ;דוהיל ללהל
 20 דמע שתאצבו עוקת רבדמל ואציו רקבב ומיכשיו

 טכלשורי יבשיו קדדוהי ינועמש רמאיו טפשוהי
 ויאיבנב ונימאה ונמאתו םככיהלא הוהיב ונימאה
 21 הוהיל שכיררשמ דמעיו שכעה לא ץעויו : וחילצהו
 קכירמאו ץולחה ינפל תאצב שדק תרדהל םיללהמו
 22 הנרב ןלחה תעבו : ודפח כלועל יכ הוהיל ודוה
 באומ ןומע ינב לע םכיבראמ זדוהי ןתנ קרלהתו
 21 ינב ודמעיו = : ופגניו הדוהיל םכיאבה ריעש רהו
 דימשהלו עכירחהל ריעש רה יבשי לע באומו ןומע
 : תיחשמל והערב שיא ורזע ריעש יבשויב םתולככו
 24 ןומהה לא ונפיו רבדמל הפצמה לע אב ;רדוהיו
 2% אביו : הטילפ ןיאו הצרא םכילפנ םכירגפ םכנהו

 צל ת ]2 עת

 40, 94, 102, 188, 226 -- 6610. 157 -- א טק. 4
 לא ₪ אל 89. - ארית 17. ןומהה ,- ו

 16. םבהילע -- םכהילע 8% 71 -- םכהילא 242. = םבילע כנה ,
 לז,157.  םכנהו םבילוע 40, 117, 166,170. 235,

 לעמב קחמומס 99- | םכתוא 17, 80, 150, 166, 170,188, 24% --
 ותוא 253. = ףופב -- ףופכ 80 -- ךותב 250. = ינפ !גק,14 94--

 ינפמ 40, 168 -- ףוסב 9-
 17. אלו 170. = תאזב -- תאוכ 80 -- תאז לע גזל. ודמע 0
 --ודמעו 40. | וארו ,175.  םככמעו 170.  הדוהיו 172.  וארת
 91- שכבינפל 71, 9, 101, 207 : קנווס 128 -- ה טק. 4 24
 '18. דוקו 283. | םפשוהי --ט ,192. | יבשויו 17, 80, 6
 240. | םבלשורי יבשיו -- םכלשוריו 71. = ולפנ , 226. = ינפל ,7

 -- ל , 80. | הוהיל תוחתשהל ,, 207 -- הוהי ינפל 7.
 10. ומוקיו 1 158,172, 245: 253,270: קזותס 14

 תביתהקה -- םכיתהקה תהק 7. לארשי יהלא , 7.
 20. ומבשיו 71,150, 253 -- ומיכשיו אאאא 173. | רקובב

 ;בביהלא הוהיב ונימאה ,1, 227. = ונימאה 1*--' , 71. | םכביהלא , 21. יבשויו 17, 71,166 -- יבשי לכו תכילשורי 7. אציו 7,170. עקת 40,178.  םכתאצבו -- םכ 118.  טפשהי
 24% -- ועהלא 17.  ונמאתו 80. | ונימאה 2% 17 --' 1
 ואיבנב 117 -- וירבדב . והילצתו 8 1 57, 207, 200%
 21. םביררושמ 17, 92, 172 -- ץנתוס םביתרשמ 6. הוהיל 1"
 ---הוהלא 117. | םכיללהמו -- הוהיל םביללהמו 226.  ותאצב 8.
 ינפל 99. = ץולחה -- ולחה 17. = םםירמואו ,,72
 176 -- רמוא 6502. ודה 17%--ודו 00.14 2. כ -- בוט יכ

 יב דו, 90, 249, 250 ; קזגזמס 82 -- בוט יכ 6.
 "= ,2,ולחה ,71.  הנירב ץ1,117.. .הליהתו קז. | באומו 79
 71, 80, 82, 89.92 7% 178, 245,252 [066 3 םטתס 2

 172,224-- ב ,118.  הדוהיל -- ד 7, 99172
 23. ינב 117. | ןומע ,188. | ,יבשוי 2% 89, ,
 179, 188, 226, 240, 259 -- 168. רה 1, ללל-: ירש ו 6
 םכתלבכו 93: 155, 168, 245: 249: 252-- םכתולכבו 80, 80,118--
 שכ ,180.  יבשיב 0% 67, 80, 82, 915: 72 1752

:215%,245 ,227 ,226 5 ,194 ,172,175,178 ,170 ,168 
 2%4- ריעש 2"-- ריעש רה 194 -- וגז. קצפת ךה 224

 תיחשמל -- דימשהל 40 תוזָפ. 117 -- רימשהל
 24. לע טק. 128 -- לא 17,71,155,170,001 --דע 271 ,
 289.  רבדמל ,117 -- עוקת רבדמל 188 -- ת4ז8.406ַ. עוקת 7.
 לא , 252. | םכנהו -- הנהו 10: - םבילפונ 71, 166, -

 הטלפ 2, 20, 176,180. 245, 253, 271 4.
 2%. זובל 1.17.71, 89, 168, 225: 235 3 קונוס 9+ בורל 29

 166,188,240. | שוכר 170, תטחס 198 -- קגממס ושוכרו 7-
 םבירגפו -- םכידגבו 86, 155, 157, 178, 270,271, 283, 288, 100 --
 םכ 101. | רודומה 1,17, 8099. +7 1 :
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 זא הזה שכויה דע הדוהי ד* תחתמ םכודא עשפיו זס
 תא בזע יכ ודי תחתמ איהה תעב הנבל עשפת

 ירהב תומב השע אוה םשג ! ויתבא יהלא הוה! זז

 ; הדוהי תא חדיו םכלשורי יבשי תא ןזיו הדוהי
 רמא הכ רמאל איבנה והילאמ בתכמ וילא אביו 2

 ערכלה אל רשא תרחת ךיבא דיוד יהלא ?דוהי

 ! הדוה' ךלמ אפא יכרדבו ךיבא טפשוהי יכרדב
 תאו הדוהי תא הנזתו לארשי יכלמ ךרדב ךלתו
 ךיחא תא םכגו באהא תיב תונזהכ םכלשורי יבשי

 ףגנ הוהי הנה : תגרה ךממ םיבוטה ךיבא תיב 4

 : ךשוכר לכבו ךישנבו ךינבבו ךמעב הלודג הפגמ

 ךיעמ ואצי דע ךיעמ הלחמב םכיבר םיילחב התאו 5
 זכרוהי לע הוהי רעיו : כימי לע סכימי ילחה ןמ 6

 ! זכישוכ די לע רשא םיברעהו שכיתשלפה חור תא

 שוכרה לכ זרא ובשיו קדועקביו קרדוהיב ולעיו 7

 ראשנ אלו וישנו וינב ספגו ךלמה תיבל אצמנה

 'ככ ירחאו | + וינב ןטק זחאוהי כא יכ ןב ול 8

 יהו : אפרמ ןיאל ילחל ויעמב קדוהי ופגנ תאז 9

 ואצי שכינש שכימיל ץקה תאצ תעכו כימימ םימיל

 ושע אלו זכיער שכיאלחתב תמיו וילח זשכע ויעמ

 שכישלש ןב !ותבא תרפרשכ קרפרש ומע ןל 20

 זכלשוריב ךלמ זכינש הנומשו וכלמב היה שכיתשו
 תורבקב אלו דיוד רעב והרבקיו הדמח אלב ךליו
 ; סיכלמה

- 3 

 --ע 240 | אהה 2 קזווס תא , 2. | ויתבא יהלא

 -- והלא 1ֶדָּב- | ויתובא 17, 71, 166, 24% -- לארשי 8
 זי תכני ז10,172. 0 השע . ירהב -- ירעב 80,117,1ג0

170,171, 172, 188, 207,220, 228, 2%0, 2%4,2%0( 300, 120, 6, 

 360, 400, 431: 474: 496, 528, 510: 540, 570 2, 590 תוצא. 7
 621 : קענממס 214, 379 : סט 4 542: 574: 637, 646

 תנמס 403, 571, 612 -- זק. 4%: ירעב 'ק 319 -- ה נק. 23 1,

 318, 428 ---הירעב 194 --* , 201 -- ריעב 206. = ןזיו טז זיו 8.
 יבשוי 7ו,80,117,118,166,168,170,188,2%9. םבלשורי .- ןזיו . 1.

 12. הילאמ 178. | רמא הכ 180. | דוד 8% 80 7
 150, 240, טפשהי

 13. ךרדב -- יכרהב 1.117,

 יבשי -- יבשיו 0.
 הינזתו 158. | תאו

 יבשוי 17.71, 117,118, 166, 260 2.

 םבילשורי 17. = זרונוהב 24%, 06 150. | באחא -

 ךיבא תיב , 1,118. = תיב --ינב 250. | םםיבטסה
 14. הנהו ז. " ףגונ1ז7,188,284.  הלדג 11 ךימעב

 259 -- ךיניעב 4. ךינבבו , 90 -- ך 7% ךשנבו 271 .

 ךישוכר 1,117, 71, 93, 100 7% 207, 760

 -- ךושכה 4
 16. םכילחב 92, 144, 168, 180 -- םכילייחב 224 2%2-- םביללחב

 90 -- םכיאלחב 1.ז17.170. | םכיבר -- םכיער 94, 4. ילחמב

 102--ה קמתס ע 130. | ךיעמ 1*--ךיע ₪ק.ז38 2. | ואצי דע

 ךשעמ דל. דע קצותוס רשא דע 1. ךיעמ 2%-- ךיעימ ג 17-

 ילוחה 30, 117,166, 1

 16. רעיו 046 לעיו 4.

 ביתשלפ ולב

 לע -- דע 6.

 לע 1% 170 -- 58 , םכרה* 1.
 םכייברעהו 7. די , 9.

 17. .לעיז 4. הועיקביו 166 -- העקביו 118, 224 --והועקביו 7

 -- עוקבו 1%0. שכרה 172,283.  ול,30.  ןב,ז. יי.

 זחאהי 28 ---והיזחא 332 -- טק. ןוטק 166, 188 ; 6

 128 -- כ 1טק.ז40 130 -- , 74. נבי-- יו

 18. ןיאל -- אל 93 -- ןיאל דע 94, 117,188, 226 ; םטוס 176--

 תוגזק. קזפתו. דע 178 -- ןיאו 80,128 --- ,4

 19. םכימיל םבימימ ₪ 128,224. = .םבימיל 1%-- םבימימל 71.

 םבימימ -- םבימיל לג -- םבימימו 24%. | תעבו 6, 2

 157.172,180,194, 245. ץקה -- ה, + םבינשו

 ויעמ -- ו \ 207 -- ויעממ 80. | םבע -- םכג 249. = ולוח ל

 תמיו ; 1. = םביאולחתב 1, 17,71, 95, 94: 99 8,

 210, 224,226,2%1-- ת,1וקס. ול, 227.  ומע 1. הפרש ,
 92 -- הפירש 117. | ויתובא 7, 4

 20. היה --היה הנש 2,101,117, 104, 198, 224, 4% 2%

 קזותוס 82 -- הנש 170 -- טק. 138. 01131406 175 -- נק. 1.

 הנמשו ז,2,71, 80.82, ,,,, 4 2249

 226, 240, 245, 249, 251, 2%. | םבםינש -- הנש 6 224-- םביתש

 207. | והורבקיו 17, 80, 170, 28 -- רבקיו 1 7, 4. ריוד יל

 --' 417,309 50,89,117,259.  תרבקב ו0,ז7 ==ירכקכב 1

- 

 6% זם ס ₪5 0 או

 27 לרע קרשרממ והודוד ןב רזעילא אבנתיו : רבג
 הוה: ץרפ והיזחא שפע ךרבחתהב רמאל טפשוהי
 לא תכלל ורצע אלו תוינא ורבשיו ךישעמ זרא
 : שישרח

6 

1 - 64 

 1 ריעב ויתבא םכע רבקיו ויתבא שכע טפשוהי בכשיו
 2 ינב שכיחא ולו + ויתחת ונב םכרוהי ךלמיו דיוד

 יכאכימו  והירזעו והירכזו לאיחיו קדירזע טפשוהי
 : לארשי ךלמ טפשוהי ינב קדלא לכ והיטפשו
 4 בהזלו ףסכל רובר רונתמ פכהיבא שכהל ןתיו
 הכלממה תאו הדוהיב תורוצמ ירע שכע תונדגמלו
 4 לע זכרוהי םכקיו + רוכבה אוה יכ זכרוהיל ןתנ
 ברחב ויחא לכ תא גרהיו קזחתיו ויבא תכלממ
 5 זרנש זכיתשו םישלש ןב : ללארשי ירשמ גו
 ! ספלשוריב ךלמ פכינש זרנומשו וכלמב שכרוהי
 6 באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו
 יניעב ערה שעיו השאל ול התיה באחא תב יכ
 7 דיוד תיב תא תיחשהל הוהי הבא אלו |: הוהי
 תתל רמא רשאכו דיודל תרכ רשא תירבה ןעמל
 8 זשכודא עשפ וימיב : שכימיה לכ יינבלו רינ ול
 9 רבעיו : ךלמ שכהילע וכילמיו הדוהי די קרחתמ
 הליל םק יהיו ומע בכרה לכו וירש שע שרוהי
 : בכרה ירש תראו וילא בבופה כודא זרא ךיו

 לגג תפס יז אפ

 תוינא - - תכלל ,157. | שע" 30,207. - רב 6.
 27% אבנת!\ == א 14 רזעלא 224, 262 : םטתס 157 -- לא

 רועילא 1- והוחהי 29 34 672 92 10 119.7 ד 22

 253, 259, 260,264,270,271,277, 293, 1'300, 659 -- והידוד 1

 80, 180, 227 -- והדוד 117,170, 252 -- וחידד 192 -- !הודר 6
 ---והירוד 9פ -- וחודווד 92.  שרממ 118.  שפשהי 28ָג- א רמאל

 נק. 148 141-- המאל 118.  ךרבחתהכ 0
 284. 400, 659 : קנננתס 10 ; 006 180 -- ה , 0. היזחא 7.

 2%2.- ךשעמ 49 -- ךי [0ק.145 119. = תוינא תא 92.  ורצע 7.

 שישרת לא -- שישרתל 101. | לא , 117,226. | שישרה 24.

 ויתבא 1%--ויתובא 17, 30, 245, -
 ויתבא 2"-- !יתובא 259. | דוד 9 19

 ךולזמו. 299. \  .םכהוה* | 4
 ולו -- אלו ג7ז, קח גס 9.  ינב
 ₪16 ונב 155.  שפשוהי 1"--₪ ,101. | לא יחיו 80 -- לאויו 4.
 והירכו 259 -- והירכזו 220. = והירזע 240. | לאכמו לז. | -- לכ
 טפשוהי , 180, = לארשי -- הדוהי 71, 9, 2

7% 570 ,562 ,541 :531 :530 :523 ,476 .358 :332 ;109 ,250 ,220 
 606, 621 ; םטתס 418 --- [טק.ע41. 141, 203, 118, 400, 4289,

 601 - \ 10 8 50 60 ה 124.

 3. ףסבלו לו --ל ,157.  בהזל 157. = תונדגוו 172-- תולדגמלו
 זל.  ירע קזמתס םכירע 224 --'רש 251. | תרצמ 71 -- תורצמ

1 ,100 99 ,94 :93 :80 :82 :67 31 ,3 ,2 10 

+ 157 155 150 ,144 .41 1 292 1 
29 ,20 ,253 ,251 ,24% ,226 ,224 ,210 ,207 ,104 ,178,192 ,176 

 264, 270, 271 -- תודצמ 160,288.  הדוהיב -- הדוהיב רשא +

 ןתנ , 17.  םכרוהיל -- הדוהיל 651, קזנס
 4. לעו 158. | תוכלממ 7. | גורהיו תרא ,4

 5. םםישולש 178. | הנש , 94. | םכרוהי -- הדוהי 80. | וכלומב
 .7ו --ל [0ק.185 80.  הנמשו 40, 71, 89. 5

7 +,,,,,,,,,+ )1 

 277. | םבינש -- הנש 17, 150 -- הנש םבירשע 1 --םכי טק. 1
 6. ךרדב --יכרדב 1,192,224: קזוחס ף9. | יכלמ , 1 -- ךלמ

 קחמס 99. באחא תב יכ , 80.  יכ קוס םכא יכ 235- ול 4
 השאל--ל 0 "922 229

 279, 284, 286, 288, ךסס 1, 6ף) ; תמת6 141 --ל טק. 78% 4.

 7. דוד 17.71, 80,89,117,224--הרוה) 92.  דודלל 1
 80. 172,270 -- דיודל הוהי 99.  רשאכ 170. ל א 7.

 8. םבודא -- םכ טק. 4(. ובילזכיו -- ךלמיו 7

 9. םכרהי 178. = םבע -- לכו 1,194. לכו -- לכב 24%.  הליל
 -- ליל 102-- ה (טק.130 130.  םכדא ז7.  בבסה זז נ%

 ז 39: 150,166, 175, 104, 224, 227, 24, 2%, 260; 264, 271, 2

 288,601,602. - וילא ,:70. | תאו --ו ,4-

 10. םבודא תרא 170. דע -- םכע 224. הזה

 ז. שםכע קענמס שא 4
 ויתבא םכע רבקיו ,7-

224 ,150 ,117 ,92 ,9 ,50 

 2. םכיחא ולו (טק.14< 5.

 עשפת



 (2 ב, 7

 והיזחא תיבל ןיאו ובבל לכב הוהי תא שרד רשא
 התאר והיזחא שא והילתעו + הכלממל חכ רצעל 10

 הכלממה ערז לכ תא רבדתו םשקתו הנב תמ יִּכ
 תא ךלמה תב תעבשוהי חקתו + קדדוהי זריבל ג1

 ךלמה ינב ךותמ ותא בנגתו והיזחא ןב שאו

 תוטמה רדחב ותקנימ תאו ותא ןתתו שיתמומה
 עדיוהי תשא םרוהי ךלמה תב תעבשוהי והריתסתו
 והילתע ינפמ והיזחא תוחא התיה איח יכ ןהכה

 שיהלאה תריבב שתא יהו |: והתתימה גלו 2
 : ץראה לע תכלמ הילתעו כינש שש אבחתמ
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 ירש תא חקיו עדיוהי קזחתה תיעיבשה קדנשבו 1
 ןנחוהי ןב רלאעמשילו זכחרי ןב הירזעל ערואמה
 תראו והידע ןב והישעמ תאו דבוע ןב והירזעלו

 קרדוהיב ובסיו : תרירבב ומע ירכז ןב טפשילא 2
 תובאה ישארו הדוהי ירע לכמ כיולה תא וצבקיו

 להקה לכ זררכיו : םכלשורי לא ואביו לארשיל 3

 .םכהל רמאיו ךלמה שכע םשיהלאה תריבב זרירב

 ינב לע קדוהי רבד רשאכ ךלמ ךלמה ןב קדנה

 זכבמ תרישלשה ושעת רשא רבדה קרז : דוד 4

 ; שכיפפה ירעשל םיוללו שינהכל זרבשה יאב

 .11 .60.1 61 5 0 א.

 1 ןטקה ונב והיזחא תרא (םסלשורי יבשוי וכילמיו
 זכיברעב אבה דודגה גרה סכינשארה לכ יכ ויתחת

 : קרדוה' ךלמ םכרוהי ןב והיזחא ךלמיו הדנחמל
 2 וכלמב והיזחא קדנש שיתשו שיעברא ןב
 והילתע ומא פכשו םכלשוריב ךלמ תרחא קרנשו
 יכ באחא תיב יכרדב ךלה אוה כג :ירמע תב
 4 יניעב ערה שעיו |: עישרהל ותצעוי קדתיה ומא
 ירחא םכיצעוי ול ויה המה יכ באחא תיבכ הוהי

 5 ךליו ךלה שכתצעב כג : ול תיחשמל ויבא תומ
 לע המחלמל לארשי ךלמ באחא ןב םשכרוהי תא
 תא םכימרה וכיו דעלג תומרָּב שרא ךלמ לאוח
 6 רשא שכיכמה יכ לאערזיב אפרתהל בשיו !םרו

 סכרא ךלמ ילאהזה קרא ומחלהּב קדמרב והכה

 זרא תוארל דרי הדוהי ךלמ סכרוהי ןב והירזעו

 7 םיהלאמו : אוה הלח יכ לאערזיב באחא ןב םרוהי
 אצי ואבבו סכרוי לא אובל והיזחא תסובת ּהתיה
 קדוהי וחשמ רשא ישמנ ןב אוהי לא שכרוהי שכע
 8 אוהי טפשהב יהיו : באחא תריב תרא תירכהל
 יחא ינבו הדוהי ירש תא אצמו באחא תיב שע
 9 תא שקביו : םגרהיו והיזחאל שכיתרשמ והיזחא

 לא והאביו ןורמשב אבחתמ אוהו והדכליו והיזחא
 אוה טפשוהי ןב ורמא יכ והרבקיו והתימיו אוהי

2 

 צב גז 2 עס זס אפ.

 188 -- והואביו 28 -- האיביו 70. | והתמינ 0, 22

 141,155,158,176,180, 102,104,207, 271 --והותימיו 1,171 17

 253. - והורבקיו 17, 80, 117, 170, 188, 283 -- והרבקיו בסיו 207.
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 הירחא אבהו תורדשה תיבמ לא הואיצוה שכהלא
 : הוהי תיב הותימת אל ןהכה רמא יכ ברחב תמוי

 שכיפופה רעש אובמ לא אובתו וכידי הל ומישיו 5
 תירב עדיוהי  תרכיו : שש הותימיו ךלמה תיב 6

 ! הוהיל שפעל תויהל ךלמה ןיבו זכעה לכ ןיבו וניב
 ויתחבזמ תאו והצתיו לעבה תיב טכעה לכ ואביו ז7

 ינפל וגרה לעבה ןהכ ןחמ תאו ורבש וימלצ תאו
 דיב קדוהי תיב תדקפ עדיוהי כשיו : תוחבזמה 8

 קדוה' תיב לע דיוד קלח רשא שיולה םכינהכה
 החמשב השמ תרותב בותככ הוהי תולע תולעהל

 ירעש לע םכירעושה דמעיו : דיוד ידי לע רישבו ג
 תא .חקיו :רבד לכל אמט אובי אלו קדוהי תיב 20

 םכעב שילשומה תאו םכירידאה תאו תואמה ירש

 הוהי תיבמ ךלמה תא דרויו ץראה שע לכ תאו
 תא ובישויו ךלמה תיב ןוילעה רעש ךותב ואביו

 ץראה סע לכ וחמשיו ! הכלממה אסכ לע ךלמה 1
 ; ברחב ותימח והילתע תאו הטקש ריעהו

 6 עו

 ךלמ הנש םכיעבראו וכלמב שאי זכינש עבש ןב
 שעיו : עבש ראבמ קריבצ ומא סכשו שכלשוריב 2

 : ןהכה עדיוהי ימי לכ ץדוה' יניעב רשיה שאוי
 ! תונבו סכינב דלויו סכיתש שכישנ עדיוהי ול אשי

 תיב תא שדחל שאוי בל שכע היה ןכ ירחא יהיו 4
 כ

 .1 , 65 11. 08 8-0 .א.

 % דוסיה רעשב זרישלשהו ךלמה תיבב רישלשהו
 6 תיב אובי לאו + קדוהי תיב תורצחב זכעה לכו
 המה םכיולל שכיתרשמהו שכינהכה םשכא יכ קדוהי
 זררמשמ ורמשי שכעה לכו קדמה שדק יכ ואבי
 7 שיא ביבפ ךלמה זרא םכיולה ופיקהו | : קדוהי
 ךלמה תא ויהו תמוי תיבה לא אבהו ודיב וילכו
 8 לככ הדוהי לכו שיולה ושעיו : ותאצבו ואבב
 וישנא תרא שיא וחקיו ןהכה עדיוהי קדוצ רשא
 עדיוהי רטפ אל יכ תבשה יאצוי שכע תבשה יאב
 9 ירשל ןהכה עדיוהי ןתיו : תוקלחמה תא ןהכה
 םכיטלשה תאו תונגמה תאו סכיתינחה תא תואמה
 10 דמעיו : שיהלאה תריב רשא דיוד ךלמל רשא
 זריבה ףתכמ ודיב וחלש שיאו שעה לרכ זרא
 תיבלו חבזמל תילאמשה תיבה ףתכ דע תינמיה
 11 ונחיו ךלמה ןב זרא ואיצויו : ביבס ךלמה ללע
 והחשמיו ותא וכילמיו תודעה תאו רזנה תא וילע
 12 והילתע עמשתו :ךלמה יחי ורמאיו וינבו עדיוהי
 ךלמה תא םכיללהמהו זכיצרה זשכעה רוק זרא
 13 ךלמה הנהו ארתו :הוהי תיב םכעה לא אובתו
 לע תורצצחהו םכירשהו אובמב ודומע לרע דמוע
 זרורצצחב עקותו חמש ץראה םשע רכו ךלמה
 ערקתו ללהל םכיעידומו רישה ילכב שכיררושמהו
 14 אצויו + רשק רשק רמאתו קרידגב תא והילתע
 רמאיו ליחה ידוקפ תואמה ירש תא ןהכה עדיוהי
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 ליג תרז ₪ 2 ₪י6 100%
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 15. אבתו 71, 8,117,118, 166,170 אובמ 7.

 והתימיו < 86 -- הותמיו 93 -- והותימיו +.
 16. תורכיו 71,192 ' !סז6 19. | וניב -- 4 לכ ,

 םכעל --- םכעל ול 249. = הוהיל -- ל ,.
 לכ , 99- | םבעה ₪.18 2 -- הדוהי

 והוצתיו 117,188, 664. | תאו 1"--ו , +.

 ויתוחבזמ 3,170. | וימלצ -- וימלש :ל0. | ןתמ , 170. | ןהב
 קצותס ןהכש וגרה 4 תחבומה 21

 18. עדיוהי --ו . 283 --ןהכה עדיוהי 158.  תודוקפ 787

 170, 210 -- תדוקפ 71,150 -- תודקפפ 9 9 ,
.168,172,176,176 ,157,166 ,155 ,100,118,110,139:141 

,252,253 ,240 ,24% ,242 ,240 ,211 ,224 ,207 ,180,188,104 

 271, 001. ' םכולהו 2,179. "דוד 30,71,90) 117. 7 תשעהל
 --ה 170 --ו,284. - תלוע < 71, 80 -- תולוע 8,117 -- ו
 236. - הוהי 3" -- הוהיל ז, 80, 8, 100,117, 11, 4

 170, 226,227, 228, 24, 200, 2%2, 260, 264, 270, 271, 288 ; קעוזתס

 2,141 ; תטחסס 1 ריוד 2"---' \ 30, 71, 80, 89, 117, 4. /

 19. םכירעשה 30, 71, 80, 80, 02, )4, 100, 118, 130. 2 1

609 ,224 ,104 ,102 ,188 ,176,180 ,173,175 ,170,172 ,166 ,155 

.+ ,277 ,271 ,264 ,260 ,2%0 ,253 ,249 ,245 :235 ,228 227 
 אבי ז, 10, 11,771, 80, 80, 02, 94, ), 100, 117, 0 1

259 2 :226,235 ,224 ,1(4 ,188,102 ,172,180 ,169,170 ,150 

 260, 264, 271, 277: 65- אמטה קזותוס 8.

 20: ירש ,1יש6 "תאו יג ""סנפ ץלב- 77 םכירדאה דזנ םס-

 תאו 166,2%.  םבילשמה 0 1ז7,118,166ע <

 170,172, 102, 194, 224, 240, 240, 281 ; 107:6 4 דריו ל

 זקס, זל2,203. תא 2", דלס,זלז. ' ' תיבמ"ל"-- מ 7
 ואביו -- אביו קז.: ןילעה -- ו , 150- | ובישיו 80, 158, 104,

 2%2 - ובשויו 71, 166. | הכלממה -- הכולמה 1
 21. םכע -- םכעה 9. ץראה , ותמה 71 -- 1 , 207+

 ןיבו 2"-- תיבו 1 1.

 17. אביו 170 0.

 לעבה 17-- ל 5%.

 1. עבש -- ע קנווס ] 2 שאוי ז,2, 80, 80, 02, 179

 ז 20 170 172,176, 190,226, 227,220, 231,202. 20327100

 664: קונמס 3,141,173 -- שאוהי 71,166 --' קוגתס ן ז28. ' 

 שכיעבראו 5 171. | םכשו קעומס ששו 82 -- 7. |
 2. שאוי -- | , 192 -- שאוהי 71. = לכו 1ף0. = וימי 06 82
 3: עדיהי 28 -- עדוהי 10. | םםישנ --י . 245. | םכיתש --
 םכונשי אפ. | " הלו 283. . = םכינבו תונב'ס '602.* ית ל
 4. ןבירחא 1,931,190, 155.158,108. לע 170. | בבלי

2 ,270 ,270 ,264 ,260 2 240 ,228 ,210 ,104 ,188 ,175,176 
 286,659 : קזמוחס 128 -- זרשילשהו 30 -- 1. ךלמה תריבב
 תישלשהו ,117, 157, 180, 207-- ₪18 80. - תישלשהו 2"-- תישילשהו
1% -5,,ָ1,ָָ 117,118,129:144 2 .1.17 ,1 
 104, 210 228, 240, 252, 260, 264, 70, 659 -- ישילשהו 2

 -- תשילשהו 40. = דופיה , 86-- ,  1733. | םכעה לבו ,7.
 תרצצהב 80. | הוחי -- ךלמה ף3 -- םבםיהלאה

 6. אובי . 71 -- ) \ 17: 80, 92, 93, 941011,

 176,180,192, 2 220, 240, 246, 252:253, 259. | םבינהוכה 2.

 םכיתרשמה 166.  שדוק 11 -- םםישדק שדק 250. תרמשמ תא

4 ,8 271 ,180 ,160 
 7. ופקהו 80,170. | תא 1" קוומוס לא 2%0. שיא --י 4.

 תמוי , 40. = ויהו קזומוס ויהיו ֶדָג -- ויחיו קס 99. | תא 27--
 לא 178. - ואובב לו,188. - ואבבו ותאצב < 0.

 רשא -- םכצרא -

 יאצי 1,2, 80, 82,

 8. םביולה ושעיו , 253.  לככ -- לכב 9,
 שיא ,118. | יאב --ואב 80, קונתס 1.

 1ו9, 1440 170, 172, 180, 194, 224, 2355 תקלחמה 221.
 9. תרא ;92. | םםיתנחה ףָּג- | תוניגמה 1,100,117, 227, 5
 -- תרינגמה 170 -- םכיניגמה 80 -- םכינגמה 7. דוד 40, זנ
 90, 80,117, 226,240. | תריבב 10,117, 175,180 ; קס -
 10. תא , 117, 118, 253, 260, 264, 271, 2885, 04, שיאו =
 ו, 82,141. | ודיב -- םכדיב 80. | תינמה 176. | דעו 42
 168,172, 245, 249:253. ףתכ קוותוס ףסכ ספ. | תילמשה 14.
 11. ואצויו 71, 166, 168,176, 226, 284 -- א'צ| 141. | רמה --

 ה ,157. 5 תדעה 235,283. " ובלמיו לז." והוחשמיו 283 =---
 םכוחשזכיו עדיוהי -- ןהפה עריוהי 1 2 .

 12. הילתע 4. לוק (ס:6 לכ 71. | םביללמהו 80. | אבתו
0 ,01,100,118,128,10,1 ,80.92 ,80 ,40 ,1 

 < 104, 224 226, 240, 245, 252, 253, 260, 270. | לא -- תא 1.
 1 ךלמה הנהו -- ךלמהו 1850 דמע 6

 2%2.  ודמע 7% 82,166 -- דומע 80 -- , 71. | אובמכ קצנתגס 4.

 םבירשהו , 80. | תרצצחו 80 --ה , 71, 15% -- תורצוצההו %
 166, 252, 253 -- + 2% קמס 7 7. לע 2%-- לא 139 -- דע

 ו72. | םכעה 7ז, 804 220 עקותו ,\ 252 -- עקתו

 155: 192, 253 -- עוקתו 170. | תרצצחב 86, 283 -- תורצוצהב 2
 118,2%2. | םביררשמהו 1,71, 80, 80, 93,994, 99

 1 168,170, 175,180, 194, 210, 224,235, 283 ; קזנתוס
 173.  ילכב --י 150. = םביעידמו 117, 168, 224-- םביעירמו 8.
 הילתע ף3. - וידגב 172.  רמאתו --ארקתו 252. \ רשק 1*--ר 9.
 1 4. אציו 172, 226, 283 -- א'צו!י| 71. | ידקפ 118 -- ידוקפו 5.

 כהלא -- א , 80 -- םכהילא 3 1 ,,,,
 166, 170,172,176, 192, 245, 249, 251, 259. - האיצוה



 0 אאזְטְ 9

 תיבב תולע םילעמ ויהיו ףסכו בהז ילכו תופכו
 עבשיו עדיוהי ןקזיו. + עדיוהי ימי לכ דימת הוהי 5

 ! ותומב קדנש שכישלשו קראמ ןב תרמיו םימי
 הבוט השע יכ שכיכלמה שקע דיוד ריעב והרבקיו 6
 תרומ ירחאו |: ותיבו םכיהלאה שסעו "רארשיב ג7

 עמש וא ךלמל ווחתשיו הדוה' ירש ואב עדיוהי
 יהלא קדוהי תריב תרא ובזעיו + םפהילא ךלמה 8

 םכיבצעה זראו םירשאה תרא ודבעיו שכהיתובא
 ; תאז םשכתמשאב םכלשוריו קרדוהי לע ףצק יהיו
 ודיעיו קדוהי ללא שכבישהל וכיאיבנ שכהב חלשיו

 הירכז תא השבל םשיהלא חורו + וניזאה אלו םב 0

 םכהל רמאיו כעל ללעמ דמעיו ןהכה .עדיוהי ןב
 תוצמ תא םכירבע שתא המל םיהלאה רמא הכ

 בזעיו קדוהי תא םכתבזע יכ וחילצת אלו קדוהי
 ךלמה תוצמב ןבא והמגריו וילע ורשקיו = : םכתא 21

 דסחה ךלמה שאוי רכז אלו | קדוהי תיב רצחב 22
 ותומכו ונב תא גרהיו ומע ויבא עדיוהי השע רשא

 הלע הנשה תפוקתל יהיו : שרדיו הוהי ארי רמא 2

 :ותיחשיו שכלשוריו הדוהי לא ואביו כרא ליח וילע
 ךלמל וחלש טכללש לכו שעמ שעה ירש לכ תא

 שכרא יח ואב םכישנא רעצמב יכ | : קשמרד 4

 הוהי תא ובזע יכ דאמ ברל ליח םכדיב ןתנ הוהיו

 זכתכלבו ! םיטפש ושע שאו תאו םהיתובא יהלא 5

 וילע ורשקתה זכיבר סכיילחמב ותֶא ובזע יכ ונממ

 ותטמ לע והגרהיו ןהכה עדיוהי ינב ימדב וידבע

 זז. 6 תויתיס או

 % שכהל רמאיו םיולהו וכינהכה תא ץבקיו : הוהי
 קזחל ףסב לארשי לכמ וצבקו הדוהי ירעל ואצ
 ורהמת טכתאו הנשב הנש ידמ זככיהלא תיב תא
 6 עדיוהיל ךלמה ארקיו + שיולה ורהמ אלו רבדל
 שכיולה לע תרשרד קל עודמ ול רמאיו שארה
 קדשמ תראשמ זרא סכלשורימו הדדוהימ איבהל
 7 יכ + תודעה להאל לארשיל להקהו דוהי דבע
 טכיהלאה תיב תא וצרפ הינב תעשרמה והילתע
 8- רטאיו : סכילעבל ושע הוהי תיב ישדק לכ כגו

 הוה תיב רעשב והנתיו דחא ןורא ושעיו ךלמה

 9 איבהל םכלשוריבו קרדוהיב רוק וגתיו  :.הדצוח

 לארשי לע שכיהלאה דבע קרשמ תאשמ ?דוהיל
 10 ואיביו זכעה לכו שירשה לכ וחמשיו ! רבדמב
 זז תא איבי תעב יהיו + הלכל דע ןוראל וכילשיו
 יכ שכתוארכו םכיולה דיב ךלמה תדקפ לא ןוראה
 שארה ןהכ דיקפו ךלמה רפוס פצבו ףסכה בר
 הכ ומקמ לא והבישיו והאשיו ןוראה זרא ורעיו
 12 ךלמה והנתיו : ברל ףסכ ופסאיו זכויב זכויל ושע
 קרוהי זריב זרדובע תרכאלמ השוע .לא עדיוהיו
 הוהי תיב שדחל םכישרחו םכיבצח סכירכש ויהיו
 : הוהי תיב תא קזחל תשחנו לורב ישרחל םכגו
 14 לכדיב הכאלמל הכורא לעתו הכאלמה ישע ושעיו
 : והצמאיו ותנכתמ לע שכיהלאה תיב תא ודימעיו
 14 ראש קרא עדיוהיו ךלמה ינפל ואיבה םכתולככו
 תולעהו תרש ילכ הוחי תיבל וכילכ והשעיו ףסבה
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 6 אט

 קדוהיל שי שכיהלאה שיא רמאיו לרארשי דודגל
 דודגהל :והיצמא םכלידביו + הזמ הברה ךל תתל 0

 רחיו סכמוקמל תרכלל שכירפאמ וילא תגב רשא
 : ףא ירחב םכמוקמל ובושיו קדדוהיב דאמ םכפא

 חלמה איג ךליו ומע תא גהנו קזחתה והיצמאו ג
 טכיפלא תרשעו : טכיפלא תרשע ריעש ינב תא ךיו 2

 = עלפה שארל כואיביו ?רדוה' ינב ובש םייח

 ינבו + ועקבג םכלכו עלסה שארמ כוכילשיו 3
 המחלמל ומע תכלמ והיצמא בישה רשא דודגה

 וכיו ןורוח תיב דעו ןורמשמ הדוהי ירעב וטשפיו

 יהיו = ! קרבר קדזב וזביו שכיפלא תרשלש םכהמ 4

 תא אביו םכימודא תא תוכהמ והיצמא אוב ירחא -

 טכהינפלו שכיהלאל ול פכדימעיו ריעש ינב יהלא

 והיצמאב הוהי ףא רחיו : רטקי שכהלו הוחתשי 5
 עזרא תשרד קדמל  וילא רמאיו איבנ וילא חלשיו

 : ךדומ שכמע תרא וליצה צל רשא שעה יהלא

 ךונתנ ךלמל ץעוילה ול רמאיו וילא ורבדב יהיו 6

 יתעדי רמאיו איבנה לדחיו ךוכ' קרטל ךל רדח

 תצלו תראז תרושע יכ ךתיחשהל םכיהלא ץעי יכ

 חלשיו הדוהי ךלמ והיצמא ץעויו :יתצעל תעמש ז7

 רמאל לארשי ךלמ אוה' ןב זחאוהי ןב שאוי לא

 לא לארשי ךלמ שאוי חלשיו ! םכינפ הארתנ ךל 8

 ןונבלב רשא חוחה רמאל ;רדוהי ךלמ והיצמא

 ךתב תא הנת רמאל ןונבלב רשא זראה לא חלש

 ןונבלב רשא קדדשה זריח רבעתו הדשאל ינבל

 עכודא תא תיכה הנה תרמא :! חוחה תא סמרתו זס

 מס 10 א 4

 226, 252, 260, 20נ : קזומס 128. | ליבשהלו < 157 -4

 99,101,102,118,119, 128, 119, 141,144, 17 5 9. תשעל 28. | תאמל 1.2, 3, 17, 30: 7, 2 24

,188 8% ,168,170 ,166 ,164 ,160 
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 93,118,166,168, 170, 224,250. | בבילשיו 60, 89, 168, 4

 בלוב 1.30 1 2
 13. המחלמב 82, 227,259 -- המודלממ 4 וטישפיו. 2, לצש

 82. | ןורמושמ 178. | דעו--ו,194. | תיב 1. ןורח

 180,188--ןרה ז18. | םכוכיו 170. | םכיפלא קת, 6 1.

 רב 1 -- = וי ל הוב זה

 14. אב 1.17, 80,02,117,118, 144,

 224,226,249.  תכהמ 71. תא ו".1,164. | םבםימדא 9
 -- םכימודא 227. | אביו -- ואביו 80.  ךא 100."2. | ריעש ,

 207 --ריעשי 175. | םכדמעיו 80. | ול ,17. | םכיהלאל -- םביהלאל

 םכירחא 1ף%0. | םבהינפלו -- שכהלו 6
 15. הוהי \ 235.  וילא 1%-- עלא ול 17.  ןילא 2"-- ול 1,17ע -
6% 160 ,167 ,150 ,144 ,118,110 ,102 ,101 ,100 ,71.99 

 207: 224, 249, 20, 21, 252, 2%0, 260, 288, 601, 4 המל ,

 164. - תא 100.1% -- םכא קננמגס 0. אל -- ול 14

 םכמע -- םכעה 86 -- ךמע !סעצט 6% ךידימ

 16. ורבדכ 245 --ירבדב 59. | םכיהלא --הוהי 1,128, 227. %

 -- םכיהלאה 40 -- םכ 170. | יכ 2%--יכ| 2%0-  ץרעמש---
 ונזאב תעמש 6.

 ז7. לא ;207. | שא"-- באט גסז. | ןב :%--ךב
 זחאוהי -- ז 06 ו 24%. = אוה*--- הדוהי 80. | ךל -- הכל

 117, 224 תו9ז8. 10186 188 -- ךכל 1.

 18. היצמא 82. | הדוהי -- ו,
 ןונבלב - - - חלש ,7-

 ךתב ץזותס רתב

 ןנפלב ל

 הארתנו : 7.

 חוחה 1"-- ו , 80, 224.
 לא 2%-- תא 251. תא ,-

 רובעתו 245. | תריח תא :7ס.  רשא
 סומרתו 17, 30, 80,92, 166, 178, 210, 2.

 6 ג אז(, זמ יס ₪ 8 0 א.

 זרורבקב והרבק קצלו דיוד ריעב והרבקיו תרמיו
 26 תעמש ןב דבז וילע טכירשקתמה הלאו : שיכלמה
 27 ברו וינבו : תיבאומה תירמש ןב דבזוהיו תינומעה
 זכיבותכ שכנה שכיהלאה תיב דופיו וילע אשמה
 ונב והיצמא ךלמיו כיכלמה רפס שרדמ לע
 : ויתחת

 קנס

 6 4 א

 ז שירשעו והיצמא ךלמ קדנש שמחו כירשע ןב
 ןדעוהי ומא םכשו םשכלשוריב ךלמ קדנש עשתו
 2 בבלב אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו + םכילשורימ
 גרהיו וילע הכלממה הקזח רשאכ יהיו !  שכלש
 4 שהינב תאו : ויבא ךלמה תא םשכיכמה וידבע תא
 רשא קרשמ רפסב קררותב בותככ יכ תימה אל
 זכינבו םכינב לע תובא ותומי אל רמאל הוהי הוצ
 : ותומי ואטחב שיא יכ רובא לע ותומי תל
 % תובא תיבל םכדימעיו קרדוהי תא והיצמא ץבקיו
 ןמינבו הדוהי לכל תואמה ירשלו זכיפלאה ירשל
 שלש טכאצמיו הלעמו הגש םכירשע ןבמל םבדקפיו
 : קרנצו חמר זחא אבצ אצו' רוחב ףלא זרואמ
 6 רככ האמב ליח רובג ףלא האמ לארשימ רכשיו
 7 לא ךלמה רמאל וילא אב זכיהלאה שיאו : ףסכ
 לארשי זכע הוהי ןיא יכ לארשי אבצ ךמע אובי
 8 קזח השע התא אב םכא יכ ! םכירפא יינב ככ
 חכ שי יכ ביוא ינפל םכיהלאה ךלישכי המחלמל
 0 שיאל והיצמא רמאיו : לישכהלו רוזעל םכיהלאב
 יתתנ רשא רככה תואמל תושעל המו כיהלאה
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155,170, 172, 173,178.190,104, 207, 220, 227,245, 252, 9 
 260, 271, 283, 288, 601, 664 (0זו6 04 -- םכי 6 128 -- םכ*

 (טק.ע86. 140 --' 257 119-- םכלשוריב 271 .

 2- וילע -- ודיב 117,158,188, 224 ; קזומס 176 --ע [טק.180 2.
 4. יב 1% 170, 207 -- םכא יכ 6% ות < דפו

 71 -(גקז8 1. אל 166,"2. | ותומי גל < ותמוי 1,771,
 1ס:,זנל, 227 ג קצומס 198 -- תמי 240-- , 170. | רובא 1"--

 ו ,92 -- תובאה 71.  ותומי 2"-- ותמי 80, 259 --ותמוי 1

 80, 117, 157, 166, 227 : קנס 198. | תובא לע ,180. | לע 2"
 -- לעו 88. | תובא 2"--ו 117.  'כ 2", 1,118,228 -- םכא יכ
 242.  ואטחב ,14%. ותומי 3" -- ותמוי 71, 170 -- ותמי 4%

 5. ץובקיו 260, 264, 271 4 ; 10116 + היצמא 170,

 " ירשלו 224, קזנתס 117.  ירשלו =- ל ;2. | לכלו ג,2.  ןמיניבו
 71 -- ןימינבו 172. | . שםכאיצמיו 71 -- םכואצמיו קזנתס ףלא

 -- שיא ףלא זוק, 118,145, 188,224 -- תוגזפ. 400. שיא 7.
 אצי 160, 155, 164, 166, 210,224, 235, 270 -- 'אצ!'" 71, 92,

 227,2%9--'אצו 80.  זחוא 80,117,188,240,2%2. המור 71

 6. רוכשיו 1גְל -- רבשיו וגש6₪ 246. | רבג זסז -- רובנ שיא

 118 -- רוביג 117 -- ירובג לז. | ליח , 226. | רכב -- רפסכ 4
 7. רמאל , 231. | ךלמה ,99,118,188,224. לא , 80 --אל

 71, 117,188, 224. אבי 1,117, 71, 80, 80,092, 04+,

0 ,14 ,192 ,164 ,198 ,155 ,100 ,144 

 224, 240,253, םכע הוהי הוהיל 7. :

 8. אוב 117,188,27ז 4. התא פ 80-- התע 1.  השע ,2.
 ךלשבי 168--- ךולשבי 14% -- כ (סא6 ב 80. | ביוא -- ברוא 0.
 םכיהלאב - - יכ ,192- רעל 1 ,,,,4

 ז. הנש -- םבינש



 6. אאאט

 ריעב ויתבא שכע ותא ורבקיו סכיסוסה לע והאשיו 8
 : הדוהי

1 

 ₪ שוק

 שש ןב אוהו והיזע תרא קרדוהי שע לכ וחקמ 1
 ! והיצמא ויבא תחת ותא וכילמיו קדנש קררשע

 בכש ירחא הדוחיל הבישיו תוליא תא הנב אוה 2

 והיזע קרנש הרשע שש ןב |: ויתבא שע ךלמה
 זכשו שכלשוריב ךלמ הנש שיתשו סכישמחו וכלמב

 הוהי יניעב רשיה שעיו : סכלשורי ןמ היליכי ומא 4
 שרדל יהיו + ויבא והיצמא קרשע רשא לר5כּכ 5

 ימיבו שכיהלאה תוארב ןיבמה והירכז ימיב סכיהלא
 םכחליו אציו : םכיהלאה וחילצה הוהי תא ושרד 6

 הנבי תמוח תאו תג תמוח תא ץרפיו םכיתשלפב
 ; םיתשלפבו דודשאב םירע הנביו דודשא תמוח תאו
 שכייברעה ללעו שכיתשלפ לע שכיהלאה והרזעיו

 כינומעה ונתיו : סינועמהו לעב רוגב םשיבשויה

 יב טשכירצמ צובל דע .ומש ךליו והיזעל ?דחנמ
 זכלשוהיב זכילדגמ והיזע ןביו :הלעמל דע קיזחה 9

 עוצקמה ילעו איגה רעש "רעו הדנפה רעש לרע

09 4 

 6. אאצו זמ 6 8 ס א,

 קרמל ךתיבב קדבש קדתע דיבכהל ךבל ךאשנו
 פס אלו : ךמע הדוהיו התא תלפנו הערב הרגתת

 דיב שכתת ןעמל איה שכיהלאהמ יכ והיצמא עמש
 21 ךלמ שאוי ילעיו + םשודא יהלא תרא ושרד יכ
 קרדוהי ךלמ והיצמאו אוה זכינפ וארתיו ללארשי
 22 ינפל קרדוהי ףגנ'ו + קרדוהיל רשא שמש תיבב
 23 ךלמ והיצמא תראו + וילהאל שיא וסניו לארשי
 לארשי ךלמ שאוי שפת זחאוהי ןב שאוי ןב ;רדוהי
 םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי והאיביו שמש תיבב
 ! המא תואמ עברא הנופה רעש דע םכירפא רעשמ
 24 תיבב שכיאצמנה סכילכה לכ תאו ףסכהו בהזה לכו
 ךלמה תיב תורצא תאו טודא דבע שע שיהלאה
 2% והיצמא יחיו + ןורמש בשיו תוברעתה ינב תאו
 זחאוהי ןב שאו תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי ןב
 26 והיצמא ירבד רתיו : הנש הרשע שמח לארשי ךלמ
 רפס לע םיבותכ שכנה אלה םכינורחאהו שכינשארה

 27 והיצמא רס רשא תעמו : לארשיו קרדוהי יבלמ
 סניו טכלשוריב רשק וילע ורשקיו קדוהי ירחאמ
 : כש והתימיו קרשיכל וירחא וחלשיו הדשיכל

 ץג 2 םס10 א 4

 3. שש 1גק.125 14ז. | הנש , 226. | והיזוע לנו 117- %

 םבלשוריב -- כ וה "ומאה 102-- .יהילכי 17: 10, 71, 80, 1

49 104 (% 170 ,166 ,164 5 1 90 90 

 228, 240, 252, 250, 602; 659 "'תי ; קז1תוס 178 -- הילוכיכ

2 664 ,601 ,288 ,28 ,271 ,264 ,200 ,22% ,210 ,207 ,188 ,160,168 

 תזגתוס 141 -- הילכו 227. | םכלשוהימ 226 ןמ . 4.
 4. השע , היצמא 4. 9

 5. שורדל 80, 92,11ְק, 166, 288, 280, 6ף0 8, 659. | םביהלא --

 םביהלאה זסס,117,145,251, 260: קזומס 117.  ימיב -- ימי לכ

 650 2. = הירכז 650 8. | -רארְב 1, 2: 30,

 129, 150, 157, 158, 160, 172, 180, 102, 104, 20 20%, 206, 20ֶל,

2719 270 ,264 ,2594 2 2 ,261 ,246 ,24% ,242 ,227 ,226 ,200 

6% :359 :358 ,356 :355 :126 ,121 ,318 ,411 ,1 00 ,280 2881 

0 .514 :495 :444 :437 :431 :428 :425 :423 :419 :417 :409 :399 

 535: 539: 542: 545: 546. 562, 566, 571, 572, 557: 636. 67, גס
 642, 659: םטתס 128,198 -- תיררואריב 03, 188, 309, 418, 8 :

 קתותוס 646 -- ראריב 17, 71, 8606 ,+6 170

6% 359 ,2 ,20,288 ,2%0 ,228 ,22% ,224 ,210 ,188 ,171,175 

14 ,530 ,528 ,520 ,506 ,505 :497 :494 :477 :476 :471 :405 :403 
 532: 570: 574: 590, 601, 602,606, 607, 612,621 ; קצנתס %

 404: םטתס 157,249, 251,525, 559 -- תארב ריב 260 --
 םכיהלאה -- םכיהלא 150,188.  ומיבו ג00-  ושרוד 71. | וחילצה

 -- וחילצה רשא 188 -- וחילצהו 30 -- וחילצת 117
 6. ואציו 175. | םכיתשלפה 85. | ץורפיו 17,283. | תמוח ו%
 2% 6: 37--), 281. - תג,240. | תמוה תאו הנבי , 4
 ררשא 164,173 -- דודשאה 80 -- רודשא 28-  דודשאב םבירע , 0.
 7. והרזעיו -- והיזעו 80. | םביהלאה טק.136 31 -- םכיהלא 4.
 םכיתשלפה 93,117,118,170,188, 207,224, 250,259; תטמט 7.

 =כיברעה 21, 71, ג 6 226, 231, 252, 260, 6%)"י'תי ;

 קעותס 128. | םכיבשיה 1, 2, 3, 10, 11, 67,711, +

,+ ,1101289 ,118 ,100,101 ,9 

0 ,23% ,224 ,210 ,207 ,104 ,180 ,178 ,175 ,173 ,170 ,168 ,164 

 240, 254, 259, 260, 264, 270,271,28. | לעברוגב 7%

 224, 226, 228, 1. רוגב --- נג קז!זוס נ םכינעמהו

 לו,17ס, 226, 252, 283 -- םכיננועמהו 30 -- םכינומעבו 0

 םכינעומהו 35% -- םכינומעהו ₪ 89, 235: 530, -

 8. םכינמעה 1, 80, 8, 166, 170, 252, 283 -- םבינעמה 207 --

 םכינועמעה 309, 587 -- םכינועמה 514. = והיועל -- והירועל
 ךליו 18 102 -- ךלי ךלמ 207. | אבל 17, 71, 86

 139,150, 170, 188, 235, 04. רע 2", 188 -- א דע 7.

 הלעמלמל 170.
 9. ןביו -- אביו 7.

 םכילשוריב 17 -- ו ,

 והיזע , 157 -- והיזוע 117 -- והירזע 4.

 לע -- ל טק. 82 -- דע

 רעש ז%--רעשה 14%. - לעו ג%-- קזומס דעו 80. | אינה [ק.
 צג 102 -- אנה 170. | לעו 2"-- רעש לעו 118,168. | עצקמה

17,101,158,166, 178, 240, - 
 10. בצחיו -- קזחיו 552. | תרב 80, 186, 19?, 283 -- תורוב 7,
 30, 89, 92, 17,166, 188, 2גז -- תרוב קו גו -- (סזופ זרורכ
 158 -- תירב 1. בר , 224. | הלפשב 8%
 207 ; תטתס ז%7. | רושמבו 71,80,170, זפצ -- רשימבו +

 תא 2%", 6. חוחה 2%-- | , +.

 19. ךבל תא קס. | דיבבכהל --ה קמתוס כ 99. | ךיתיבב 6,
 ונפ. .המלו 50,909. | התלפנו 80 117,176. התא , ו.

 20. ה'צמא 146- םכיהלאמ 17,117: 155: 157, 170, 207, 9

 2%9. אודה 52 176, 188, 104 207, 224; תטמס

 7 ושרה -- ו 6 םבודא תא

 | 21. שאי 170. | ואריתיו :02. | אוה קנמס וה
 -- ד 93 -- שאו ןב הדוהי 7.

 22. ינפל 70. לארשי 207: 5:

 192,253 3: קנומס 2. וילהואל 7.

 25. הדוהי ךלמ , 17ס- הדוהי , 156.
 זחאוהי -- והיזחא 117, 1859, 4

 145 82, 144 -- באןי

 הדוהי

 וסוניו 2, 17, 7%

 שאוי 1%-- שאוהי 1.
 שאוי 2"-- ) \ 283 -- ש קב.

 והאביו 94. 236. = םבלשורי 1%"--ו
 283% -- םבילשורי לז. = ץורפיו 189,283. | תמחהב 5

 דעו 7. הנפה 1,2, 80, 82, 80, 92, 04, 118, 144,155,

 178,180,188, 224, 226, 240 -- הניפה 7.

 24. ףסכהו בהזה < בהזהו ףסכה 2. = בהזה -- בהז טק. ג 2
 --ב ,7ז.  ףקכהו--ףסכ גק.:4. 82. | תאו 515-224 -- םכילכהו
 תאו 80. לכ 150. | םכיאצמנה -- םכי , 157. | םכיהלאה --הוהי
 17. | םבע -- שב (טק.2ע46 7: -- 06 בע 1. דבוע 2
 117,150,166,168, 176,176, 188,240 --רבע 24%.  םכדא 7מ)

 110.155,173 -- םכו גק.24ג 1:41. | תורצוא 17, 40,67, 2, 2
 ףְפ, 100,102, 117, 128, 139 141, 5, ,

0% ,277 ,270 ,264 ,260 259 ,254 ,2531 ,242 ,240 ,207 ,178,192 
 659 -- ! . 80, 283 -- תרצוא 71. | תיבב 40. | ינב -- תיב 2

 4)1. | תברעתה 17,71, 80, 235 -- תובורעתה ף3, 40.

 25. 'חיו -- יהיו 128,284. | היצמא 89. | הדוה'.150. | שאוהי

 188. | וחאהי לג.
 26. םםכינושארה 2, 17, 30, 67; 92, 155, 158, 166,

 226, 240, 2%2, 2%1, 2001 --ר קתותס א :17. | םכינרחאהו

9 210 ,176,180,194 ,173,175 ,144,150 94:.99:139 :80 ,82 ,80 

 226, 240, 24% , 200, 283 -- םכינו ₪86 128. | אלה , 145 -- אולה

 144,175: 264, 27ז ; קזומס 141. - כנה 00,140 175 --

 117, 220,228, 2%)-- המה 89. |  םכיבתכ ווד, 4-

 יבלמ , 145. | הדוהי , 1,227. | לארשיו -- י) ק.146 128 -- ו 1.
 לארשיו הדוהי (0ע6 םבימיה ירבד 4

 27. רשא ,180,210.  וילע ,17. | השיכל 1"--יכ ₪6 מ לז

 -- כ קמממס ק 117. - השיכל וירחא וחלשיו , 157, 164, 180, 235-
 וחלשיו -- וח ,101. | והתמיו 71, 80, 94, 11,141, 284 --והותימיו

 2.17,117.144: קנווס 2.

 28. והואשיו 117, 164, 166, 4

 ותוא 164. | םכע -- םבש 71. | ויתובא 6% ירעב ₪
 141,178,198,259, 700. הדוהי, קנותוס 1 -- דוד 0,170 -- ריוד

 21:71: 204, 207 מגה. 210, 227, 300, 356. 10. 2 תק. 14,

 והרבקיו 150. = ותא , 17 --

 1. לכ -- לכ תא 2.
 117. שש 7-4.

 2. תא , 117, 2

 קזוזמס 128 -- י , 4.

 בי טק. 14

 הדוהי -- ד ; 17 -- \תבא 102. | והיזוע

 הנש , 150. | ותוא והיצימא 0.

 תוליא -- ו \ 1, 17, 80, 117,144

 היבשיו < 1 -- היבישיו 17,194, 271 4--

 גיתבא םכע , ויתובא



 6 אאטז

 ריטקהל ררטקמ  ודיבו והיזע ףעזיו |: שכיהלא 10
 ינפל וחצמב החרז תערצהו שכינהכה םכע ופעזבו

 ןפיו : תרטקה חבזמל לעמ .הוהי תיבב םכינהכה 0
 אוה הנהו םכינהכה לכו שארה ןהכ והירזע וילא |

 ףחדנ אוה םעכגו ששמ והוליהביו וחצמב ערצמ
 ערצמ ךלמה והיזע יהיו + קדוהי ועגנ יכ תאצל 21

 רזגנ יכ ערצמ תושפחה תיב בשיו ותומ זכוי דע
 תא טפוש ךלמה תיב לע ונב שתויו הוהי תיבמ

 קכינרחאהו םינשארה והיזע ירבד רתיו :ץראה םע 2
 זכע והיזע בכשיו : איבנה ץומא ןב והיעשי בתכ 3

 קררובקה קרדשב ויתבא ושכע ותא ורבקיו ויתבא
 זכתוי ךלמיו אוה ערוצמ ורמא יכ םכיבלמל רשא

 : ויתחת ונב
5 

 הרשע ששו וכלמב םכתוי הנש שמחו םשירשע ןב 1
 ! קודצ תב השורי ומא שכשו שכלשוריב ךלמ הנש

 והיזע קרשע רשא רככ זדוהי יניעב רשיה שעיו 2

 עכעה דועו ץדוהי ילכיה ללא תב תל קר ויבא
 ןוילעה הוהי תיב רעש תא הנב אוה :םיתיחשמ 3

 רהב .קדנב םורעו-<> ! ברל. תרנב "לפשה 20

 אוהו : םילדגמו תוינריב הנב םשכישרחבו הדוהי 5
= 

 11 .04 2 6 4 2 0 א.

 10 שכיבר תורב בצחיו רבדמב םכילדגמ ןביו : : שכקזחיו
 זכירכא רושימבו .הלפשבו ול היה בר קדנקמ יכ
 ; קדיה המדא בהא יכ למרכבו שכירהב םכימרכו
 11 דודגל אבצ יאצוי המחלמ השע ליח והיזעל יהיו
 רטושה והישעמו רפוסה לאועי דיב םתדקפ רפסמב
 12 ישאר רפסמ לכ |: ךלמה ירשמ והיננח די לע
 14 לעו :! תואמ ששו זכיפלא ליח ירובגל ;רובאה
 קכיפלא תעבשו ףלא תואמ שלש אבצ ליח שדי
 ךלמל רזעל ליח חכב המחלמ ישוע תואמ שמחו
 14 זכינגמ אבצה לכל והיזע םכהל ןכיו ! ביואה לע
 : םיעלק ינבאלו תותשקו תונירשו םיעבוכו םיחמרו
 6 תרויהל בשוח תבשחמ תונבשח זכלשוריב שעיו
 םכינבאבו שכיצחב אוריל תונפה לעו שכילדגמה לע
 רזעהל אילפה יכ קוחרמל דע ומש אציו תולדג
 16 זריחשהל דע ובל קרבג ותקזחכו :קזח יכ דע
 ריטקהל הוהי לכיה לא אביו ויהלא הוהיב לעמיו
 17 ןהכה והירזע וירחא אביו = : זררטקה חבזמ לרע
 19 ודמעיו : ליח ינב םשכינומש קדוהיל שכינהכ ומעו
 ריטקהל והיזע ךל אל ול ורמאיו ךלמה והיזע לע
 ריטקהל םכישדקמה ןרהא ינב םינהכל יכ הוהיל
 הוהימ דובכל ךל אלו תלעמ יכ שדקמה ןמ אצ

 טק. יז ים ם 6 עיסא 1.

 ךלמה -- ריטקהל ךלמה 2077- ול , 157,245. אל 23%.  ךל ג"
 -- ךלמה ךל 1. | יכ -- אא יכ 128. | ןרהא ינב 1. תכישדקומה

 117 -- םכישדקתמה 89. | אצ -- הוהיל אצ 192. | תלעמ ,4.
 אלו טק.186 149 -- ,-
 הוהימ -- הוהיל 170, קנווס

 19. ףעויו --י . 71. | והיזוע 117 --והירזע
 ריטקל גדָּג. | שבע --ןמ 89,259. | הוהי ,4

 )24 תרוטקה 117,

 20. ןפיו -- ןעיו 299. = וילא -- א 02.18 2. = והירזע

 248 --'\71.  ןהכ ,170 -- הכ גק.ז88 1.  ערוצמ 2.

93,117,118,155,166,175,178,188,102,104,207,0 :89.92 

 221, 20.8.2009, ./2522 208 כ ןקלוזתס 02, וחצמב , 4. והלהביו

 17, 80,128, 119,158, 220, 227, 262, 200, 4 283 ; קעותס 2

 = לח לבו ל 20, 67.,21, 92:93; 102, 119, 1301

,251 ,235,242 ,225 ,207 ,155,166,168,173,176,178,192 

 270, 4001, 659 --והליהביו 94, 117,118, 180, 104, 231, 245, 1

 289. | םבשמ -- תאצל 253. םכגו םטת6 הנהו 228. | אוה , 4.
 ועגנ -- ו ;, 6%

 21. והיזוע 117 -- והירזע 80, 1סא6 128. | ערוצמ :, 2

262 2 ,194,224 ,175,178 ,170 ,89,99,117,118,150,166 

 רע יקב םכוי קצנמגס םכויה ותמ 71,99: 226 1.

 תיב ג%"-- תיבב 80, 92, 93, 94, 101, 118,104, 2%3, 264 ; קע!תוס

 139,141 : [סה6 82 -- , 89. | תרישפחה 30,71.80,92,ף3,:סז)

,250 ,253 ,251 ,224,227 ,210 ,192,194 ,118,144,170,176 

 286, 288, 602, 659'ק. | ערוצמ 30, 80, 89,92,91, 4% 9

 166, 170, 178,194, 224, 2%2,2%3,24%.  *כ 58 108. - תיב לע

 -- תיבמ 118 -- ןכ לע 170. | םפש 89, 04, 99
 220. םכע , 4

 22. והיזע קזנפס והזע 173 -- |היזוע 117. | םבינושארה 6

 101,117,166,170,178, 226,240,2%1.- םםינורחאהו 17. 0,

 166,170: 245, 2- והיעישי 178 -- ו ,4.

 23. והיווע 117 -- קזנתוס והיעשי 5- ויתובא 7,

 ויתבא - - ורבקיו , 1, 17,157, 227. = ותא ורבקיו --והרבקיו 18."
 ותוא 166,210,25%3, 283. < )'תובא 245,253,283. | הרבקה

 71: 5. .ערצמ ,ג0 22/3: 80 80 128,144, 15, 19 6,

 דבכל 245, 283 -- דובכל א 4

 ריטקהל קזנתוס

 חבומל -- ל ,

 1. בתי , 4 השרי 176,180 ; םטת6 224 -- אשור' 117, '

 228,235 : תטמסס 4. קדצ 5 +

 2. הוחי 1%, 17.  לככ קנוומס לכב 4. השע , 4.
 זנ7 --והיצמע 180. = אב אל קר קזומס אבא לקה %-

 -- לביחב 4 םכתיחשמ 71, 150, 157,

 2. אוהו 253,260. הנבל 24%.  תמחבו 2770
 -- תמוחב .%- לפועה 17, 30, 71, 82, 92

 240 ; !סזז6 4. בורל 7 ו

 4. הנב :"-- םכישרחב 170. = הדוהי טק ,248. ף0 -- ד ,6-

 הנב 27 2189. . \ תומר 4 175 226 227 =-- 228[

 --ינ קנמס כ 0 -- קזנתוס תומרכ 24%. םכילדגמ 150 -- ירעו <

 והיזוע
 לכיה לא

 28ג. | םכירכוא 192,251.  םבימריכו ז17.  למרכב 207.
 בהא -- תא בהא 118 -- בהוא 71.

 11. והיזועל 117 -- והירזעל
 260, 270, 271, 277. 283, 288, 100 1; קזותס 1 המחלמ , 1.
 יאצי 2,17.71,80,80, 92,188, 192, 194, 224,283.  רפסמב --

 ₪ קתותס ש - םכתדוקפ ץז,117, 0 רוב == ₪ 302
 לָאְויִ)י 150 -- לאיעי 1, 30, 7ז, 118, 155, 166, 180, 210, 227,

 235 252,251,259: 2710 6592: קונתס 2,80,82,128.  רפסה
2 ,194 ,102 ,180 ,168 52 ,5 5 ,1,171 

 21215- והשעמו רמשה 809 ד 05, זס,
 היננח 76 ירשמ קזופס ירסמ ף-

 12, לכו 17, 89. - %שאר 7ז --ירש .
 *רבגל 80, קזותוס 128 -- ירוביגל 71,117. = ליחה 1.

 14. כדי לעו == םכהילעו 245. בדי , 170. | ליה -- לודג .

 שולש 155,235 -- שלש לצ 176. | ףלא ;144. - העבשו 4.
 ישע 80, 80: 93: 94 3% 166; 176, 180,188, 104, 210 2
 226, 246, 252, 259 -- השוע 17,168 ; תטתס 158,1ֶדָג --השע 71,
 92, 170, 192, 0. חוכב 1174 רוזעל 1,17, 7

 119,1ף0,166,175,188,192,194, 210, 227, 240, 253, 260
 270, 271 3 קצותוס 1 -- רזועל 207. | ביואה קצווגס ברואה 145

 14. ןכיו -- ןביו 89, קחותס 99,150 ; מטמ6 245 -- ןכ טק.
 10 םכהל <=- ככל 178. | והיזוע 117,175. > םביניגכ 0,
 םכיעבכו ל1,117, 139, 253.260,300. | תונוירשו 1,330,811

,224 ,194 ,188,102 ,180 ,178 ,176 ,,, ,117 

 211, 240, 245: 249: 2253: 260, 264, 271 4: קזווחס
 128, 141 -- תונורשו 71 -- תנוירשו 80. ותשקו 4. םביעלק

 -- םכי \ 45-
 1 שן לעיו 20% םםילשוריב 1 -- כ ו סז

 תונובשח ד, 80, 8, 117,118,144.166,170, 192, 9
 259 3 קזגתתס 128 -- תנובשח 156--נב [גק.14. 141. - תובשחמ
 1,71 -- זרבשחמו גו7 -- תג. בשח 80, 80, 92, 94 129

.4 ,245 ,226 ,225 ,224 ,207 ,194 ,192 ,180 ,175 ,170 ,166 
 .לע תויהל לע 92. | תונפה לעו \ 245. | תנפה 283 -- תוניפה לז
 90, 117 -- תונפה רגמה 4. אוריל -- ו. 71, 150 %

 194 -- הריל 117 -- תוריל 299 -- אוריל םכינב אב אוריל 5.
 םכיציחב 7:. | תרלדג 86, ג, 283 -- !רולודג 71, 89, 7
4 ,260 ,224 ,104 ,188 ,170 ,168 ,166 :155 ,144 ,139 
 == תלורג 9 רע 139,1% --,לע קזגנתמס 4. קחרמל 71
 150,176. אלפה 80.  רועהל דע < 118.  רזעל 80,150 5.

 דע יכ < דע 2%-- לע 92 -- דוע 1.
 16. ותקזחבו 80, 89, 150 7: 160, 168, 271, 188, 601, 02

 קזממס 128,245.  לועמיו ק1-  לא--לע 178.  ריטקהל ---ריטקהל
 תרטק 23%.  הבזמה 245 -- הבזמ קה תררוטקה 1:7 4.
 17. והירזע קנווס אודע 245 -- ,128. | םכינהכה 245. | םכינמש
220 ,221 ,176,179 0 130 ,80,118 ,80 ,71 0 

.1 270 ,259 ,253 ,252 :249 ,245 ,240 
 18. לע-- שבע 259. והיזע 15 ₪6 2"-- והיזוע 117 -- והירזע

 השוע 117 --יששע 209

 רבאה 5-

 ז-ביפלאזב 7.



 6 אא זז 34

 זראו ךלמה ןב והישעמ זרא םכירפא רובג +רכז
 ! ךלמה קדנשמ הנקלא תאו תיבח דיגנ םכקירזע
 עכישנ ףלא שכיתאמ שכהיחאמ ללארשי ינב ובשיו
 תא ואיביו שכהמ ווזזב בר ללש שגו תוננו כינב

 ומש.דדע הוהיל איבנ היה שמשו ! ןורמשל ללשה
 הנה שכהל רמאיו ןורמשל אבה אבצה ינפל אציו
 שכנתנ קרדוהי לע םככיתובא יהלא קדוה' תמזוב
 ! עיגה שכימשל דע ףעוב שב וגרהתו טשככדיב

 שבכל זכירמא שכתא שלשוריו הדוהי ינב התעו
 קככמע םשכתא קר אלה שככל תוחפשלו םכידבעל

 ובישהו ינועמש התעו : שכיהלא הוהיל תומשא
 הוהי ףא ןורחה יכ שנכיחאמ שתיבש רשא היבשה
 והירזע סכירפא ינב ישארמ סשכישנא ומקיו ! שכילע
 זכלש ןב והיקזחיו תומלשמ ןב והיכרב ןנחוהי ןב

 ורמאיו : אבצה ןמ שיאבה לע ילדח ןב אשמעו
 זרמשאל יכ קרנה ;ריבשה תא ואיבת אל שכהל
 לעו ונתאטח לע ףיסהל סכירמא שכתא ונילע קדוה*
 ; לארשי לע ףא ןורחו ונל המשא הבר יכ ונתמשא

 זכירשה ינפל הזבה תאו היבשה תא ץולחה בזעיו
 תומשב ובקנ רשא סכישנאה ומקיו ! להקה לכו

 ללשה ןמ ושיבלה שכהימרעמ לכו היבשב וקיזחיו

 םולהניו םוכסיו םוקשיו םולכאיו םכולעניו שכושבליו

 םכירמתה ריע וחרי סכואיביו לשוכ לכל שירמחב

5 

 6 ב 1. 11. 6 זאת 0 א,

 ול ונחיו סכהילע קזחיו ןומע ינב ךלמ שע שחלנ
 תרשעו ףסכ רככ קדאמ איהה ?זדנשב ןומע ינב
 תאז סכיפלא תרשע זכירועשו םכיטח םכירכ םיפלא
 : תרישלשהו זרינשה הנשבו ןומע ינב ול ובישה

 : ויהלא קדוהי ינפל ויכרד ןיכה יכ שכתוי קזחתיו
 שכנה ויכרדו ויתמחלמ לכו שתי ירבד .רתיו
 ןב = ! קרדוהיו ללארשי יכלמ רפס לרע םיבותכ

 הנש הרשע ששו וכלמב היה הנש שמחו שכירשע

 'ורבקיו ויתבא סכע זכתוי בכשיו : םכלשוריב ךלמ
 : ויתחת ונב זחא ךלמיו דיוד ריעב ותא

 ל

 קדנש קררשע ששו וכלמב זחא הנש זכירשע ןב
 דיודכ הוהי יניעב רשיה השע אלו םשכלשוריב ךלמ

 זרוכסמ כגו רארשי יכלמ יכרדב ךליו :  ויבא

 3 זכנה ןב איגב ריטקה אוהו | : םילעבל קרשע
 שירה רשא יוגה תובעתכ שאב וינב תא רעביו
 זרומבב רטקיו חבויו : ללארשי ינב ינפמ קדוהי

 הוהי והנתיו + ןנער ץע לכ תחתו תועבגה לעו

 היבש ונממ ובשיו וב וכיו ספרא ךלמ דיב ויהלא
 ןתנ לארשי ךלמ דיב םכגו קשמרד ואיביו הלודג
 ןהילמר ןב חקפ גרהיו - ! קרלודג קדכמ :וב ךיו
 ינב לכה דחא זםכויב ףלא שכירשעו האמ הדוהיב

 7 גרהיו : םכתובא יהלא קדוהי זרא וכבועב ליח
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 צץ ב 1 2 ₪ 6010 א 4

 9. היה , 156. | אא הוהיל 1. | דדוע 6
 188, 104, 240, 24% -- רדוע 80 -- רוע 71 -- רדע 2, 29.

 אבצה -- אבצה הוהי 150. | אבה ;31. - ןורמשל ו,
 םככיתבא 1, 80, 4, 117, 118, 150, 158, 166, 122

 194,210, 224, 235, 240, 24%, 2%2, 253, 260, 281; קזותס 128 --

 םכהיתובא 178, קצגתס 141 --- םבהיתבא 106 71 -- םככיתובא לארש*
 80. | הדוהי -- ו , 28. | םכנתנ קצוזתס ונתנ 188. | םםב ,64.
 10. הדוהי ינב ,?1. | ינב -- לארשי ינב 253. | םכתא , ג.

 םכירמוא 117. | שובכל 1, 17, 20, 80, 80: 94,
,250 .2% ,2%2 ,227,245 ,224 ,188,104 ,178 ,158,166 ,155 

 264,271 4. | םבידבעל , 11. | תחפשלו 1:00. | אלה | 226--
 אלה לכה 227 -- לכה 1 -- אולה 2, קזנתס 825 | קר ,6

 םככמע -- םככל 118. | משא 7 4
 ז1. ינעמש 80 -- ינועומש 1026 9. ובישהו == הובשהו

 היבשה תא 71,166, 194, 2. םכהילע זז

 12. ומוקיו 2, 17, 71.92: 99: 117, 170, 192: 245% ; קזנתתס 1

 ישארמ -- ישנאמ 170 -- ישארמ ירחאמ 57. = ןנחוהי -- ןתנוהי
 176. | והיכרבו 1, 2, 17, 82, 3, 100,117, 144, 17%, 198, 224, 6

 227, 24% ; םטתש 170 -- והיכריב 86 -- והיכרב ןב 30. | תרמלשמ
 144,283 -- תמלושמ 1 תמילשמ 0. והקזחיו 71 -- והיקזיחיו

 259.  םכולש 71ו,89,117,170,176,188,102,210,2%1. אשמעו
 -- א 157.  ל'דח 9 207. | אבצה ןמ -- אבצל 4

 13. רמאיו 150,173. | םכהל -- םכהילא ףָג- | אל טק.1ג6 2.
 ואיבת -- ו , 80.  םכתא --םכתאא 89. | םכירמוא 166. | ףיסוהל
7%8,ָָָָ+ ,91,117,118,128,1559 ,92 ,89 80 ,30 30 ,1 

; 664 ,2%2,2%3 ,24% ,231 ,226 ,210 ,207 ,194 ,188,192 ,180 ,176 

 קזגומס 94, 171 -- ףסוהל לז. | לע 1.150 ונתאטה 7
1% ,130 ,128 ,118 ,117 ,99 ,89 ,80 ,67 ,20 
299 ,2 ,245,261 ,194 ,188,192 ,178,180 ,176 ,170,175 

 260, 264, 271 4, 4 וניתמשא 1,17, 30, 31, 71, 80, 82,

8 ,,, 15 ,150 ,118 ,101,117 ,99 :92:93 

 188, 192,194, 245, 252, 260, 264, 270, 271 . ונל --ונילע 159

 1סע66 5. ןורח 80 -- ןרחו ףא -- הוהי ףא 176, 0.

 14. ץולחה תא 71,170. | האבה 117,194: 06 71. | ינפל
 -- ינפל לכו (ינפל 0ק.צג1.) 7. םכירשה -- הוהי 0.

 ז%. לכוקי ז,17,71,92.93,117,119,158,176, 253 ; (סזז6ס 4

 שכישנאה -- ה , 1. | תומשב -- ת , 192. = וקיזחיו -- וקיוחיו 7
 היבשב קזגתוס המשב 1ֶק. | םכהימורעמ 8, 192, 28 --ה טק.
 99- םבשבליו 2,71,82, 118, 178, 207,225, 290, 2%9 -- םכושיבליו

 ז, 80, 89,92, 9. 139,158, 168, 170, 188, 194, ,,,7

 26% -- םכשובליו 17: 30, 11, 150, 157, 166, 24, 264 -- ,7.
 םכלעניו 71, 118,150, 178, 259 -- םכול'עניו 1, 2, 3, 17, 80, 2,

 168,180,188, 102,210, 224,226, 227,262 ; קזותס 82, )+.

 .םבלכאיו 150, 259 -- םבוליכאיו 17, 89,935,

. 

85 

 םכילדנמו רונכפמ 0.
 <. אוהו -- הנב אוהו 23. | ךלמ ,170. | ןומע 1*-- ןומע ןמע
 24%.  םבהילע -- םכ , 71. | אוחה 2. 67,02,130155,158נ 6

 82.  רככ ,ץז. | םכירוכ 117, 166, 170, 188 -- םבירככ 7.
 םםיטיח 7:. | םםירעשו 1,177.71, 80 0 118,128,120 2

.2 250 ,252 :245 ,240 ,235 ,224 ,194 ,180 ,170,176 ,158 
 תאז , 235. | תינישה 17,117 -- תיששה 240. תרישילשהו 2
92" ,,,,ָ :99 :59 ,80 ,30 .17 ,2 
 194, 210, 224. 245: 252, 9. 200 17 ; קזנתוס 141 ; !סעצ6 8
 -- תישלישהו 92 -- תשילשהו 1 ו תישלשבו 166 = 06

 6. םםתי +- ךיהלא ז17-
 7. רתי 259. | ויתמחלמ לכו -- ויתמחלמו 1. = ויתומחלמ 17

,3 ,252,253 ,211 ,207 ,188 178 .157 ,144 ,118 80.7 

 שביבתכ 144 -- יב קומגס מ 7.
 8. םבירשעו שמח < 80. | הנש \ 224. | היה ; 259. | הנש ,-.
 9. סםכתי 23 -ו' נק. 0 99 -- םכע קצותוס 2 ויתובא
 17,92. ותוא 92,170,194. דוד 7, 80, 8, 99; 117, -

 | ז. הנש 117,"1 -- ךלמיו דוד ריעב הנש 80. | זחא -- היה 7.
 וכלמב ?ס:6 ותכלמב זְק.-  הוהי יניעב -- וינעב 170. = הוהי --
 ךיהלא הוהי 86 -- ויהלא הוהי 2, 82, ף4, 4

 235, 288, 601, 602 -- 15. ןיחלא 72242 7 רד
 71, 80, 89, 117: 240, 283, 259. ויבא 17.

 2. יכרדב -- ךרדב 101, 118, 175 ;: קזנתוס 7. תוכוסמ 0
 -- תויכסמ 71 -- תוכצמ 224 -- תובסמ 20166 89 -- ת ,:

 2. ןב ,30. | םבונה 170,224. | תובעותכ 7. 80,902, 3
22 ,235 ,226 ,194 ,178 ,176 155 

 250, 283.--ו א 188, 224 -- 1 רבעותכ 7 80, 180, 210, 1.
 שירוה 1, 2, 3, 17: 10, 71, 80, 82, 89: 925 57% 11,942
2200 0% ,188,192,194 ,180 ,179 ,176 166,170,175 2 

 227, 228, 211, 240, 245, 252, 253, 259; 2709 283 -- שירח
 4. %רטקיו 128. | תעבגה 235 -- תועבגה לכ

 5. הוהי תא 75.  דיב --ול דיב 155. וכיו -- םכוכיו 71 --
 יביו 117 -- וכ טק.146 ף3. | וב 15.71 -- הב תלודג ג
 17 --ו 283. ואבו 93,188. ןתנ 6. הלודג 2"-- 1 ;, -
 6. הדוהימ 89. = הוהי -- םכיהלאה 253. | םכתבא 1,

 150,176,194, 210,227, 240,242, 252, ו 260, 264,
 283, 284, 289, 659 -- םכהיתבא 188, 224 -- םכהיתובא 245 --

 שכהתבא 130 -- לארשי 4.
 7. ירכז -- ידבז 651, קוגזתס 24% -- 'רכז תא 17 --ירמז 5

 ףרובג --ליח רובג 80. | תא -- תאו ג. | ךלמה 1*--ה ,7:+-
 םכקירזע -- םכקירזא 651.  ךלמה 2%-- ךלמל 80, 150 ; קנווס 5.
 8. לארשי ינב םכהיחאמ ₪ 118. | םכיתאמ , 590. | ללשל 7.
 םכהמ -- םכהל 180, ואבי 150. | ללשה ,128. | ןורמושל 7.
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 זכירשעו קדנש שמחו םכירשע ןב ךלמ והיקזחי 1

 תב היבא ומא שכשו כלשוריב ךלמ הנש עשתו

 השע רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו + והירכז
 שדחב וכלמל הנושארה הנשב אוה + ויבא דיוד
 : סכקזחיו קדוהי תריב תותלד תא חתפ ןושארה

 בוחרל םכפסאיו םכיולה תאו שינהכה תרא אביו 4

 ושדקתה התע םיולה ינועמש םהל רמאיו !חרזמה 5
 ואיצוהו סככיתובא יהלא קדוהי ריב תא ושדקו

 ושעו וניתבא ולעמ יכ + שדקה ןמ זדדנה תא 6
 זכהינפ ובסיו והבזעיו וניהלא קדוה' יניעב ערה

 זרותלד ורגפ שג ! ףרע ונתיו קדוהי ןכשממ 7
 הלעו וריטקה אל תרטקו תורנה תא ובכיו כלואה

 הוהי ףצק יהיו + לארשי יהלאל שדקב ולעה אל 8

 הקרשלו המשל העוזל םכנתיו שלשוריו הדוהי לע
 וניתובא ולפנ הנהו : םככיניעב לכיאר שכתא רשאכ סט
 התע :תאז לע יבשב ונישנו וניתונבו ונינבו ברחב 10

 בשיו לארשי הלא הוהיל תירב תורכל יבבל שכע
 זככב יכ ולשת לא התע ינב : ופא ןורח ונממ 1

 םיתרשמ ול תויהלו ותרשל וינפל דמעל הוהי רחב
 יכאויו ישמע ןב תחמ םכיולה ומקיו : סכירטקמו 2

 ןב שיק יררמ ינב ןמו יתהקה ינב ןמ והירזע ןב

 ןב חאוי ינשרגה ןמו לאללהי ןב והירזעו ידבע

 לאועיו ירמש ןפצילא ינב ןמו : חאוי ןב ןדעו המז

 ןמיה ינב ןמו | : והינתמו והירכז ףסא ינב ןמו 4

 14 6 ג. 1. 1 11.0

 16 חלש איהה תעב :ןורמש ובושיו שכהיחא 'רצא
 17 דועו 1ול רזעל רושא יכלמ מע וחא ךלמה
 18 שיתשלפו + יבש ובשיו הדוהיב וכיו ואב שימודא
 תא ודכליו הדוהיל בגנהו ;דלפשה ירעב וטשפ
 וכוש תאו תורדגח תאו ןוליא תראו שמש זריב
 תאו וזמג תאו היתונב תאו הגמת תאו היתונבו
 19 הדוהי תא הוהי עינכה יכ : שש ובשיו היתונב
 לועמו הדוהיב עירפה יכ לארשי ךלמ זחא רובעב
 20 ךלמ רסאנלפ תגלת וילע אביו = : ;דוהיב 'רעמ
 21 תיב תא זחא קלח יכ : וקזח אלו ול רציו רושא
 רושא ךלמל ןתיו ספירשהו ךלמה תיב תאו הוהי
 22 'רועמל ףסויו ול רצה תעבו ! ול קררזעל אלו
 21 קשמרד יהלאל חבזיו : זחא ךלמה אוה קדוהיב
 זכירזעמ שכה םרא יכלמ יהלא יכ רמאיו וב םיכמה
 ולישכהל ּול ויה סכהו ינורזעיו חבזא שכהל שתא
 24 שסיהלאה תיב ילכ תא זחא ףסאיו : לארשי לכלו
 תותלד תא רגסיו םכיהלאה תיב ילכ תא ץצקיו
 ! סכלשוריב הנפ לכב תוחבזמ ול שעיו הוהי תיב

 2% סכיהלאל רטקל תומב השע הדוהיל ריעו ריע לכבו
 26 וירבד רתיו + ויתבא יהלא הוהי תא סעכיו םפירחא
 שכיבותכ שנה סכינורחאהו סכינשארה ויכרד לכו
 27 זכע זחא בכשיו : לארשיו הדוהי יכלמ רפס לע
 ןהואיבה אל יכ םכלשוריב ריעב והרבקיו ויתבא
 : ויתחת ונב והיקזחי ךלמיו לרארשי יכלמ ירבקל

 צץ גב 5 15 תם 0 0 א 4

 1,166. 4 ילב 2%-- ילכ לכ 6 141,150,1%8 ; קזנתוס 4

 --0ק.145 171. | רוגסיו 166,224,284. - תחבומ סָג,283.

 לכב -- לכב 86 -- לבל 270. םכלשוריב א

 2%. םםיהלאל -- םכיהלא םכיהלאל 50. | םועכיו ץ1 --- קנו! ממס םכעביו

 245.  ויתובא 17,71,157,166,168,2%2---םכהיתובא ף2, (0ז66 5

 26. םםינושארה 1, 128, 170, 240, 252, 263, 4 םכינרחאהו

,141,144,166 ,118 ,94 ,93 ,02 ,89 ,80 ,71 ,10 :17 ,1 

 176,180, 192, 104, 224, 226, 245, 283-- נו 4117.  רפס --רפפ

 תכימיה ירבד 240. | הדוהיו לארשי < 2. | לארשיו ,6.
 27. ויתובא 71, 4. והורבקיו 17, 170, 188, 252. | ריעב --

 ריעב ונב 89 -- תגזַפ. 400. דוד 176.  שכלשורי 8 זז

 170,192, והאיבה 1, 2, 2:30, 11, 71, 80. 2, 92:

:102,118,110,128,110,139,141,144.15% ,100 

,1 ,270 ,264 .259 ,253 ,24% ,242 ,226 ,224 ,178,192:194,210 

 288.  לארשי 0ק.146 17% --הדוהי 207. = היקוחי 0.

 1. והקזחי 7.

 0% ומא , 1.

 2. השע , 2

 3. הנשב -- ה ,7-.

 הנש שמחו--םכינש 227.  הנש עשתו םבירשעו ,

 היבא ;, 4. הירכז 79, 1 :
 דוד 17:30, 71, 89, 117, 240, 252,250.

 הנשארה +
 168,175,176.194, 226, 245. 245, 252, 283 ; קצנגגס 128. | וכלמב

 1% תא , 1,175 -- תאו 4. תתלד 16.

 4. םבינהכה -- םכ ,17. = םםיולה תאו -- םכיולחו 17. | םחרל
118,170,176. 23,260, 204, 4 

 5: םכהל , 1.  ינועמש --ינ ,118.  התע ,144. | םככיתובא יהלא
 -- םככיהלא 176. | יחלא תא 15%. 0 םפכיתבא 1,2:17, 4
 67, 80, 82, 92, )23, 94. ף, 100, 1023 ,,,,, 1

4 ,235 ;194.231 ,178,180 ,175 ,168 ,166 ,157 :155 ,150 ,144 

,1 00 ,288'1 ,28 ,279 ,277 .271 ,270 ,264 ,260 :2590 .253 ;252 

 659 -- םבהיתובא 117 -- םכהיתבא 101. ואצהו 71 --יצוהו 4
 הדינה 71: שדוקה 158 -- שדקמה 2:

 6. וניתובא 1, 93.99: 101, 117, 166, 168,170, 176 ; קזגמגס 1.

 ושעיו 102, 2. וניהלא 7% והובזעיו 0, 118, 166, 188

 2%3. - םכהינפ תא 7. ונתיו -- אביו 4 ףרוע לז.

 7. בע 2144125 רגָס לס = תוחלת תש 1 "נבו
 תרנה 283. | הלוע) 2; 1

 166, 170, 224, 235, 240 -- הלוע 0. שדוקב 1-

 8. היו 118. ףצק --לודג ףצק 2%. םכלשוריו 94. םכנתיו 1.
 הועול ₪ 1,170, 90,118.170,170,207,27:0,220 220,227 220

 240, 245, 252; 250,270,271 4. 6%9'ק:  קוותס 82 -- הועול 8

 --1.192. - הקירשלו 117,168. | םביאור

 9. וניתבא 1, 80, 92, )4,117,118, 0,

 ' זוש וסכיו ף -- 10116 ןככיו 4

 102, 3 10:66 119 -- םבליכאיו 71.

 שכקשיו 71 -- ק קחומס ת 4. םככסיו :ס1 -- םכוכופיו 150 4

 --- כס טק. ₪ םכירומחב 33, ,,,,,68%

 166,176, 179, 192,224, 245, 252, 253, 250, 28. לכל , 2.

 לשכ 192, 226 -- ?שמ 2. | םפכאיבי) 71 -- םכואביו 80. | וחירי 2
2 2 ,175,178 ,170 ,118,168 ,100 ,80 17,071 

 264, 271 2; 62 ובשיו 1, 71, 80, 89.92.94, 7.

 118,139,150, 157: 158: 168,175,194, 207, 210, 226 -- ובישיו

 170. 5. ןרמש
 16. אוהה 2:3,175:176,1943 ץחומס 128,245: 006

 פע -- לא 188. יכלמ--ךלמ 188 --י, 1.  רושא -- רושא הדוהי

 םכוקשיו 0כ. 146 2

 2 רוזעל 1, 10, 80, 92, 99: 118, 150, 210, 224, 240, 246 ; קנגתתס =

 2 ול 6
 17. םבימדא 7: 4 14 ואב -- םבניאב 1. הרוהיב

 -- ב ,, 150 -- הדוהימ 2 קצותס ובושיו 4.

 18. הדוהיל -- הדוהיל רשא 141. | תאו ןוליא , 57. | ןליא
 283--ןוליא 245. | תרדנה 28. וכש 118,170,176
 224 -- הכוש 188 -- ובופ 117 -- ובוש קצנעגס 246 ; 1076

 היתונבו -- היתנבו 80, 94, 141,175: 194: 224, 226,245, 1
 תנמת 6. היתונב תאו 1" -- היתונבו 2, 30, 31, 67, 71, 2
7+ ,?+,, 1090 ,99 949 922 

42 ,253 ,227 ,225 ,210 ,207 ,192 ,178 :176 :170,175 ,158,168 

 259: 2 270, 271, 2881 , 00/1, 6631 -- היתנבו ,% 1

 226,245,252.  היתונב 1"--ו ,141,180,224,283.  היתונב תאו 2"

 --היתונבו 226, 254. = היתונב 2*--ו 1, 2, 1, 2
,281 ,254 ,252 ,245 ,224 ,188,104 180 ,144 ,110,130 

 19. עינכה --כ ; 80. | לארשי -- הדוהי 175, 220, 224 זתהזק, 6

 228, 250; 122, 531 ; תותס 170,570 -- לארש 10טק.146. 185 -- ,
 .עירפה -- לפה ג. | לעמו 80, 80, 92; 99, 150, 168, 170, 188, 4

 220, הוהיב -- הדוהיב 180 -- הו קת. 8. 1.

 20. ואביו קנומס 141. וילע -- וילא 7 - זרלגת <

 1, 2, 89,158,170,102,210, 226 --גל [גק.28(. 82,128.  רצנלפ

 202. רשא 71, 80 -- רופא 4. /

 21. זחא קלח -- זוטא קזח 259. זחא , 80.  תיב תאו הוהי 7.
 22. תעכו 67, קתגתס 24%. | ףסיו 118,176, 226 2. לעמל

 71, 119;989, 144,170, 220, 245, 1. ההוהיב +.

 23. הבזיו אא 220. | קשמרד -- ר =.

 יכ ,זזל. | יכלמ ,ז%0.  םכה ,30,110.  םכתא , 176 -- םכתוא
 166,17,31,15%. 170, 253. - ינרזעיו 71, 93, 94, 101,

 168, 180, 104, 207, 24% --- 7. המהו 7-

 24. ילכ 1%--ילכ לכ 2, 80, 158, 227, 228 ; קזותתס 82 ; (סז66 8

 -- ע.1840 173. | םכיהלאה 1*--םכילאה 89. | םביהלאה - - - ץצקיו

 וב טק. ג"
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 וקרזיו כישבכה וטחשיו קרחבזמה שכדה וקרזיו
 ינפל תאטחה יריעש תא ושיגיו + החבזמה שדה 2
 קכוטחשיו ! שכהילע שפהידי וכמסיו להקחו ךלמה 4

 לע רפכל קרהבזמה םכמד תא ואטחיו כינהכה
 קדלועה ךלמה רמא ילארשי לכל יכ לארשי לכ

 זכיתלצמב הוהי תיב םכיולה תא דמעיו : תאטחהו 5
 ךלמה ?רוח דגו דיוד תרוצמב זרורנכבו סכילבנב
 : ויאיבנ דיב קדוצמה קדוהי דיב יכ איבנה ןתנו

 ! זרורצצהב סינהכהו דיוד ילכב שיולה ודמעיו 6

 לחה תעבו חבזמהל חלעה תולעהל והיקזח רמאיו 7
 ילכ ידי לעו תורצצחהו קדוהי ריש לחה הלועה

 רישהו םכיוחתשמ להקה לכו : לארשי ךלמ דיוד 8

 זרולכל דע "רכה שנירצצהמ זרורצצחהו ררושמ
 לכו ךלמה וערכ זרולעהל תרולככו : ;רלעה 29
 ךלמה והיקוחי רמאיו ! ווהתשיו ותא םכיאצמנה :ס

 ףסאו דיוד ירבדב קדוהיל ללהל םכיולל שכירשהו
 ןעיו + ווחתשיו ודקיו החמשל דע .וללהיו הזחה 1

 ושג הוהיל םשככדי שכתאלמ התע רמאיו והיקזחי
 להקה ואיביו קדוהי תיבל תודותו טכיחבז ואיבהו

 רפסמ יהיו : תולע בל בידנ לכו תודותו םכיחבז 2

 0% זז 6 א 0 א.

 ! ללאיזעו קדועמש ןותודי ינב ןמו יעמשו 'ראוחי
 :% ךלמה תוצמכ ואביו ושדקתיו שכהיחא תא ופסאיו
 16 םכינהכה ואביו : קדוהי תיב רהטל ;דוהי ירבדב
 האמטה לכ תא ואיצויו רהטל הוהי תיב המינפל

 ולבקיו הוהי תיב רצחל הוהי לכיהב ואצמ רשא
 17 דחאב ולחיו : הצוח ןורדק לחנל איצוהל םכיולה
 ואב שדחל הנומש זכויבו שדקל ןושארה שדחל
 הנומש זכימיל הוהי תיב תא ושדקיו הוהי םכלואל
 19 ואוביו : ולכ ןושארה שדחל רשע השש תםכויבו

 לכ תא ונרהט ורמאיו ךלמה והיקזח לא קדמינפ

 תאו וילכ לכ תאו הלועה חבזמ תאו הוהי תיב
 19 םכילכה לכ תאו :וילכ לכ תאו תכרעמה ןחלש
 ונכה ולעמב .ותוכלמב זחא ךלמה חינזה רשא
 20 סככשיו |: קדוהי חבזמ ינפל שנהו ונשדקהו

 זריב לעיו ריעה ירש תרא ףסאיו ךלמה והיקזחי
 21 םכישבכו העבש סכיליאו העבש םירפ ואיביו : הוהי
 הכלממה לע תאטחל העבש םכיזע יריפצו העבש

 זכינהכה ןרהא ינבל רמאיו הדוהי לעו שדקמה לעו
 22 ןלבקיו רקבה וטחשיו : הוהי חבזמ לע תולעהל

 זכילאה וטחשיו החבזמה וקרזיו פדה תא שינהכה

 צד ג תם מ 0 עי 10 א 4.

 158. | ותובלמב ,128 --ותכלמב לז. | ולעמב ,17. = וניבה 76,
 224 -- ונכה רשא 117, ונשדקהו -- ה , 80 -- ג , 17 ----

 ונשדקתהו 194, 259 -- םבונשדקהו

 20. והקזחי 1 -- ו . 245. | ףוסאיו 283 -- ףסאיו רמאיו 0.

 ירש --ירש לכ 188, 224, 245.  ריעה --םבעה 227.

 21. ואביו 1. 0 166.- העבש םביליאו , 1- .םכילאו 17

8 ,286 ,260,277 :259 ,,, ,150 ,118 ,93 :92 

 -- םכליאו 1, 3,128,253, 254. העבשו 2", 17,157. | יריפצו--
 ירפסו 71 -- יריעשו 170. = תאטחל -- תאטחל העבש 71 -- ל 2.
 הכלממה -- הכלממה לעו חכלממה 241 -- הכלמה 240 -- הכאלממה
 סלק. לע 10--ר 20 פבל 17065 \תולעהל "זכי =
 22. וקרויו 1"-- םכרה וקרזיוו 207,144,1%%. | םביליאה 7

6 ,4% ,4 271 ,251 ,252 ,226 ,22% ,210 ,104 ,192 ,158 :155 

 קונגס 141 --- םכליאה 89.94, 139, 176. = החבזמה - - - וטחשיו %

 לד,90) 119) 157, 220: 221,282: ' םכדה תא 227. י

 24. ושגיו 94,139, 253: 264. | ריעש 245. = ךלמה -- הוהי
 להקהו 016 םכירשהו 176. | םבהידי תא

 24. וטחשיו לז, םבמד תרא ואטחיו -- שכואטחיו 10.

 חבזמה 207.  רפכלו 259. | לארשי לכל יִכ , 0 6, 29.
 לכל - לכ לע 6. הלעה 2 176, 226, 0, ;

 2%. םביתליצמב 71. | תררנכבו 188 --בב , 04 -- זרורונכבו 7,
 20, 166, 170, 176, 2%3, 281 -- תורונכבו 6. תרוצמכ 1

 198,253. | דוד 17,30,71, 80, 8, זז7.  הזוח ז7 7%

 1 הוהי 2"-- הוהי הקוח - תוצמה

 26. ודימעיו 1. - ילככ קתותס 71. דוד 8% 89, 7

 <- דיוד ריש 139,253, 260. = דיוד ילכב , 101. = םכינהכהו -- םכ ,
 118. | תרצצהב 224,283 -- תורציצחב 253 -- תורצצחו 3.

 27. והיקזחי 118, 180,252 ; תטמס 2%1.  הלועה 1.2, 74

 67, 71,880, 92, ףב, 101,117,118, 110,166, 8%
 192; 207, 23%, 245, 253, 2%4, 650 2; קזנתמס חבומל

 30, 8) -- חבזמה לע 660 2. | לחה 1% 192 -- ליחה 71 -- ולחה
 14 הלעה 2, 3, 80, 80, 94, 99, 7, 159, 0

 176,190, 104 224, 252, 2% קזומס 128. לחה 2*--- ליחה וז

 הוהי --הוהי תיב 2, (סש 82. | תורצצחו 194,15%-- תרצצההו 6

 149 -- תורצוצחהו 166, 253. | 'לכ , 71,170. | דוד 5,

 89, 117, 288, 601, 602 -- דוד ריש 4.

 28. םכיוחתשמ רתמ תשמ 17.  ררשמ 101,118, 2ְט -- רושמ
 157. | תורצצחו 7ז, 89, 194-- תרצצההו 30, 80, 260, 283 ; קזוחוס

 128 -- תורצוצחהו 92, 166 -- תורצצהחו 2%9 -- . 118. | םכירצחו

 40) 71, וסז,117,227, 659 'צ ריתי. | דע , 157 -- (סז6 לע
 הלועה 2נ 17: 30, 71: 80, 89, 93, 101, ,,,,,,6%6

 170,175, 178, 188, 210, 240, 246, 400 '1 ; קזנתס 1.

 29. תולכבו ףפ. | תלעהל 284. | יערכ 2%9. ותא -- ומע 4.
 10. רמאפ -- רמאיו הוהי והיקזחי -- והיקוח 141 -ו 8

 -- (סז6 והיקזחי ךלמה 1. ירבדכ 80, 157, ריוד 6זז.

 וץקספזהפת. \/ . 1008]וז קזס דיוד -- דוד 2, 40, 11, 71, 7,
 188, 0, הזוחה 2,188,

 31. והיקוח 80, 20ד -- ו , 1%.  התע , 128. | .םםיתאלמ

 210, 21%, 240, 24%, 21, 270, 28 ; קזווגס 128 -- םככיתבא
 ונינבו , 31,117 -- ונינב 4- וניתנבו 1, 80, 8, 117, 118,110

,259 ,245 ,240 ,231 ,224 ,192 .178 ,176 :175 ,150 
 10, התעו :7,ז7ס ג קתממס 80,128. | יבבל , 89. | תרכל

,226,251 ,224 ,194 ,176 ,170 168 :144 :139 .118 ,99.94.99 
 264, 271, 293. - בושיו 188, 240 (סע6 80 -- בושיו םכגו

 זז. דומעל 170,188,210,2%1. | ותרשלו :01,1ֶלג. | תרויהל
 ץז- שכיריטקמו 1. 3, 17. 67, 71+ 1, 5%

 192, 210, 224, 240, 252, 23,259 : קונוס 94-

 12. ומוקיו 2, 17, 509 168, 253, 281; קעצנתס 4

 ישמע = ישעמ 207 --]ןב ישמע 1ֶדָג- | ינב ןמ --ינבמ 99,117 -
 ינב ןמ ינב ימ 157. | םכיתהקה 82,128,ז44. | לאללהי-- לאללהמ
 24% -- לאל 0ק.145 2 -- אללה' 40. | ןמו ,194- | ינושרגה 6

 192, 215,253. א" 1%5-- האוי 260 -- | , 283 -- חאויו 5
 ןדעו -- ודעו 7- חאוי 2"-- ! , 2

 13. ןמו 1%-- ןמ ותאו 7ז. = ןפצילא --' \ 227 --צ ,; 99 --ףפא
 ןפצילא והירכז 6. ירמש -- מ \ 89. | | לאיעיו 1, 17, 30, 71
 173 10 192, 104, 227:235:259: 1 2 659'ק ג קצותוס 80 18

 --- לאיעו 92, 166 -- לאזעיו 8. ינב 2". 10ז. | והירכז -ו ,
 144 -- והידבז 2. | אוהינתמו 9.

 1 4. ןמיה --+ , 166 -- ן'מיה 71. = לאי ,,
 176,192,225,220, 227, 228, 246,251, 252,2%0,271 4,040'ק:
 קוננמס 80 ; סנס 11 -- לאועי 166, 170 =- לאזחי 7. ןותדי 6.

 היעמש , זסצ -- והיעמש 80. = לאיעו -- לאיזעיו 0.
 15. תוצמב 7% 180, 4

42 ,200 (59 235 ,170,226 
 16. המ ינפל 167.  ואיצי 80,101, ז18,1זְק,זד, 176 2
 283. תא , 24%. %%%  לכ 128. האמוטה 2

 25,0- הוהי 2"-- %הוהי 3. | םביולה -- םכינהכה 4
 איצהל 284 -- א'צוהל 86% 17%. | ןרדק + |
 17. ולחיו -- ולרחיו 157. = שדחל 1% 2% ₪ 1%-- שדוחל 3.
 ןושארה , 180 -- ו , 283.  שדחל הנומש םבויבו ,180.  םבויבו ג

 -- םבטב 71. הנומש 1%--ו .1, 17: 0
 168,170, 210, 224, 245, 252, 253; 250. םכלואל 10ק. ג. 1 -

 1 5 יש תיב 71 הנומש 2" -- ! \ 1, 17: 10, 71, 80, 82,
0 ,259 ,253 ,252 ,24% ,224 ,210 ,170 ,118,1289,120,155,168 

 -- רשע הנומש 4. רשע , 7%
 19. ואביו 1, 3, 80, 80, 02, 04, 117, 166,

.4 1 ,250,270 ,252 2450 ,104,210 ,192 ,176,178,188 52 170 

 המינפל 157. | והיקזח ךלמה ₪ 70. | ךלמה .118. | ונרהיט 6.
 לב 1" 99, 24% --ילכ לכ 101,144 -- לכ 128. | תאו 1-1
76 15 94/4 :93 ,52 :71 .11 ;30 ,17 ,2 ,2 
2 ,260 ,0 .250 ,242 ,227 ,226 ,198 ,190,188,102 ,178 
 271, 288, 601, 602 ; תטחס 24% -- תא תא 175 -- קוו חוט לא 4
 תבומה קזוגתס 5- הלעה ז,17, "+
 194,210, 224, 24%, 252, 250: 0% 284. | תאו 27-- ,9-

 ןילכ - - - - תאו ,\ 40, 80 -- 255 4: ןחלוש לג זו. :
 19. רשא ,158. | הינה - .78;  | ךלמה ק. 286 31 --ה ,

 תיב תא 723



60% 

 לארשי ינב רמאל ךלמה תוצמכו הדוהיו לארשי
 בשיו לארשיו קחצי שהרבא יהלא הוהי לא ובוש
 ; רושא יכלמ ףכמ שככל תראשנה חטילפה לא

 הוהיב ולעמ רשא סככיחאכו סככיתבאכ ויהת לאו 7
 ! שכיאר שכתא רשאכ המשל םפכנתיו םהיתובא יהלא

 הוהיל די ונת שככיתובאכ סככפרע ושקת לא התע 8

 זרא ודבעו טכלועל שידקה רשא ושדקמל ואבו
 זככבושב יכ :ופא ןורח שככמ בשיו םכיהלא הוה' 9

 שכהיבוש ינפל שכימחרל םככינבו שככיחא הוהי לע
 שככיהלא הוהי וכוחרו ןונח יכ תאזה ץראל בושלו

 ויהיו :  ולא ובושה שא םכמ םשינפ ריסי אלו 0

 השנמו שכירפא ץראב ריעל ריעמ םכירבע שכיצרה

 ! שכב םיגעלמו סכהילע םשכיקיחשמ ויהיו ןולבז דעו
 ואביו וענכנ ןולבזמו הרשנמו רשאמ סכישנא ךא ג
 תתל םיהלאה די התיה הדוהיב םשכג !םכלשוריל 2

 רבדב םכירשהו ךלמה תוצמ תושעל דחא בל שכהל
 גח תא תושעל בר םכע םכלשורי ופפאיו : הוהי 3
 ומקיו : דאמ ברל להק ינשה שדחב ?רוצמה 4

 לכ זראו שכלשוריב רשא זרוחבזמה תא וריסיו
 וטחשיו : ןורדק לחנל וכילשיו וריסה תורטקמה 5

 זכינהכהו ינשה שדחל רשע קדעבראב חספה

 : הוהי תיב תולע ואיביו ושדקתיו ומלכנ שכיולהו

 6.5 אאז%ב 11.( ד נס א.

 זכיליא שפיעבש רקב להקה ואיבה רשא קרלעה
 ; ץדלא לכ קדוהיל הלעל םכיתאמ םכישבכ האמ
 31 :זכיפלא תשלש ןאצו תואמ שש רקב םכישדקהו
 34 לכ תא טישפהל ולכי אלו טעמל ויה זכינהכה קר
 הכאלמה תולכ דע םשכיולה םהיחא זכוקזחיו תולעה
 שדקתהל בבל ירשי םיולה יכ םינהכה ושדקתי דעו
 1% זכימלשה יבלחב ברל קדלוע םכגו !  שכינהכהמ
 16 חמשיו : הוהי תיב תדובע ןוכתו הלעל זכיכסנבו
 יכ כעל שיהלאה ןיכהה לע שכעה לכו והיקזחי
 ; רבדה היה םכאתפב

16 | 

5%. 

 1 תורגא כגו הדוהיו לארשי לכ לע והיקזחי חלשיו
 טכלשוריב הוהי תיבל אובל השנמו םירפא לע בתכ
 = 2 ךלמה ץעויו : לארשי יהלא הוהיל חפפ תושעל
 שדחב חפפה תושעל סכלשוריב להקה לכו וירשו

 4 'כ פשהה זרעב ותשעל ולכי אצל יכ !ינשה
 ופסאנ תל םכעהו ידמל ושדקתה תקצל שינהכה
 4 לב יניעבו ךלמה יניעב רבדה רשייו + םכלשוריל
 5 לארשי לכב לוק ריבעהל רבד ודימעיו :  להקה
 ;רוהיל חפפ זרושעל אובל ןד דעו עבש ראבמ

 : בותככ ושע ברל אל יכ שכלשוריב לארשי יהלא
 6 'רכב וירשו ךלמה דימ ?רורגאב שיצרה וכליו

 ץ ב תם ו 31, 620

 תוצמבו 7,24%?2,80,100,118,110,128,157,198,210,22% 0

 2: 6 1:50; םטתס 168 -- תוצמב 220. ינב -- לכב 14

 לארשי 188,"2. | הוהי לג. | בושו 188. | לא 157,2% --תא
 1,228. הטלפה 80,119,168,170,173,176,180, 198,102, זס40
 224, 240, 245%, 252, 3- כבל, 101. יכלמ -- יכלמ לכמ 9

 -- ךלמ 118 --יכ ק." 4 רושא -- לארשי 1.

 7. %הת 24%.  םככיתובאכ 2; 3, 17, 20, 11, 67, 5, 6

59 2 ,235 ,178,192 ,157,170 :119,141,144,150:155 ,101 

 250, 254, 271, 3001, 659. | םככיחאכו , 80. | ולעמ --ו 6.
 םכהיתבא 1. 89, 94,117,118,128,1נ,141,150,1660.

22 ,250 ,2%3 ,2%2 ,211 ,226,227 ,224 ,210 ,194 ,192 ,176 

 288, 601 -- םכהיתבא לארשי 80 -- םככיתבא 71 -- םככיתובא
 30: 93, 99, 101, 170. 4. םכיאור 7ז, 80, 70 1.

 8. התעו ףֶפ.  םבביפרע םככיתבאכ 1,17,71: %

1 2 ,175 ,170 ,168 ,166 ,150 ,141 ,129 ,117 ,94 :93 

 210,224, 201, 240,252, 268. 280,270,283-.-- אובו 170
 ושדקלמ 4. הוהי 6. בושיו 178, 188, 2.

 9. לע -- לא 117 -- לעו 92. | םככיחא -- םככיחא לע 6.
 תכימחרל -- ש2 ,192. | םבהיבש 194, 207 -- םכהיבוש לכ 24.
 בושילו 17. ץראה 252. | םבכיהלא , 168-- ה , 207. | כא -

 | | 20 )הפ ובשת 71,170 -- ועמשת

 10. יהיו 141,228 -- )יה ק.1ג. 67. | םכירבוע :50. ץראמ

 240.  דעו--ו 117. | ןולובז 157, 168, 170 -- ןלובזצ
00 ,194,227 7%,, ,118,129,44 ,117 ,80,92 ,82 

 245: 252: 253,259,270. | שביקחשמ 71,94,128,15%, 170

 245. - םבהילע , 180. | םביגיעלמו 1,177, 1,
,235 ,227 ,220 ,224 ,14 ,192 ,188 ,170,176 ,158 ,144,150 

 252: 253, 259 -- ל ,7- כב > - בוב

 נז. רשאב 226.  השנממ 7ז. | ןולובזמו 157, 192, 259 ; 6

 128 -- ןלובזמו 17, 40, 80. 80, 117, 144, 166, 168,175,176

 194, 210, 235, 240, 252, 253 --]לובזמ 92 -- ןולבז דעו 2%0 -- מ ,
 141 ואיבינ 1. םכלשורי 82, 5

 12. התיה , 170,188.  םכיהלאה ץזגופס םכיהלא 128-- הוהי 1

 227 -- םביהלאה,הוהי 86-- הוהי םכיהלאה 3.  רבדכ 1

 13. םבלשוריל 8,144. תא 1%-- תא ךלמה תוצמ תא 17. | ינישה

 17.  להקב 157. בורל 117,166, 240 -- ברל דג 207 --ל 4.
 ז 4. רמוקיו 1,17. 80, 82,117, 118, 176, 180, 104, 253, 1

 וריפיו ,80---ורסיו 71. תחבזמה 80,175,231,252. םכלשוריב רשא ,
 80.. לכ,168. תרטקמה לז. | ובלשיו 24%. לחנ לא 6

 15. הספה תא 17,71,176. שדחל --שדחל םֶכּוי 207 -- םכבל
 שדחל 7ז. ינישה גד -- קזנוס ינשל 4. םפינהכה 129: 2

 260. | םביולה :. | שדקתיו 240 -- ת , 1-  ואיביו , 31 -- ואביו
 80,166. | תולוע 17, 30, ף3, 117, 166, 170,245 -- לוע 6.

 תיבל 4%

 16. תרותב 1, 2, 89,260, 271 4, 288,6סז ; (סזז6 0. השמ , 6.

 םבכירי 1 -- םככדו תא 17. | ושוג 80,188,224. - תודותו 1%--
 ז-רודתו 3,117, 141, 180, 231, 270 -- תדותו 176, 240, 4

 הוהי תיבל , 117 -- הוהיל 155. | תרודותו 2"-- תודתו 1
 166, 180, 231, 270 -- תדותו 176. | בל , 170 -- ובל 71.
 תולוע 17,71: 93: 144, 157, 166,168, 170, 245 -- תלוע 40, 4

 22. הלועה 3, 17,30,71, 80, 80, 02, 118, 170, 188,102 2

 קונוס 141 -- 016 םכלועה 1. | איבה 207. | רקב -- לכו םכיחבז
 בידנ 4. םכילא 1, 2: 17, 10, 80, 92; )23, 150, 155, 09,

 224 24%, 264, 286 -- םכליא 144,176,198,253.  הלועץל
 לו, 80, ג, 110,170: קתותס 1. הוהיל ,%

 21. לכי אל 245: תאו לג. | לב 290 תלעה
 =- תולועה 17, 10, 80, )2, 166, 1689, 246. תטתס 128 --

 תלועה 240.  םכקזחיו :18,157,283. תלכ 283.  ושדקתה .
 םינהכה 2" (0ק, 41. 82 -- םכיולה 2. | םםיולה 2%-- םבינהכה

 שדקתהל -- ת םכינהכה ןמ 117, 288, 1.
 37. הלע זי 2003. דק דב 072000 020370 וס
2 180 ,178 ,175 ,170 ,158,168 ,157 ,144,150 ,141 ,118,110 

2 ,269 ,254 ,2%2 ,2%2 ,244 ,242 ,211 ,226 ,224 ,210 ,207 ,104 

 264, 270, 271, 279; 283, 284, 1001 -- | [טק.14= 4 בורל
 17,71,188.  יבלחכ 155.  םכיבסנבו 6 6/קספעגפ ו. / . 11008
 עזס םכיכסנבו- = הלועל ז,17,, ,,,
 240 ; קזנתס ןכתו 3, 102, 118, 128, 168,175, 226, 2

 2%3 -- || ([8ק.ז45 130. | רדבע ,90,118,128,130

 168,175,176: 194: 224, 22, 2%3, 2%0) -- תכאלמ 221.

 36. והיקוחי וויקזחי וחלשיו ודמשיו ץז. | לע -- לא
 4. | םכיהלא גָגְס. םכעל --לע 80. יב -- ןכ לע יב 9.
 םכואתפב 2, 17, 30, 71, 80, )2, 117, 118, 170, 188, 102,

 253, 260, 264, 271, 283, 659 -- םכאתפב 89 -- םכואתפכ

 ןיבאהה

 1. והיקוח 166. | לארשי -- לארשי ירש 2%0. | םבגו -- ןמו ל
 -- םכע 180. | תורגיא 2: אבל 1, 71, 80 , 76

 166,170, 176, 188, 104, 224, 24%, 252, 260, 264, 271, 283 ; קנווס
 139. | תיבל , 80. | הוהי קזותס הדוהי ₪. םכילשוריב 7.

 2. ןירשהו 80. חפפ 178 --םכויב הוהיל חפפה 170. | ינישה 7.
 3. תושעל ₪ 71 -- ותושעל 1,179, ,,,, 8%

 210, 226, 245, תעב -- םכויב 117, 298, 200.

 אוהה 117, 194, 271 4, 288, 04. ידמל -- ירמל 80 -- ד
 ג ז. | םכעה 150,170. | םכלשורי לא 54.

 4. שס. ,7. רשיו 7ז,117,170,176,178,245, +

 ךלמה -- ךלמה הוהי 128. | להקה -- להקה וידבע
 5. ודמעיו 150,166 -- דימעיו 128. | עבש , 31,157. | אבל =
 17,71,80,117,118,10, 24%, 253 -- 170. | לארשי - - חספ ,

 166. | םכלשוריב ,144. | אל 2, 10, ,
 בורל 80,117,15%0,176,188,192, 4.

 6. תררגיאב 71. = דימ -- תיב 224. = וירשו -- םכירשו 7.



 0% לצל

 קרמלש ימימ יפ סכלשוריב קרלודג קרחמש יהתו 6
 ומקיו : שכלשוריב תאזכ אל לארשי ךלמ דיוד ןב 7

 שכלוקב עמשיו סשפעה תא וכרביו שכיולה םכינהכה
 : טטימשל ושדק ןועמל סכתלפת אובחו

 ל

 ירעל שכיאצמנה לארשי לכ ואצי תאז לכ תולככו 1
 וצתניו סכירשאה ועדגיו תובצמה ורבשיו קדדוהי
 ןמינבו קדדוהי ילכמ תוחבזמה תאו תומבה זרא
 לארשי ינב לכ ובושיו הלכל דע השנמו םכירפאבו

 תרא והיקזח' דמעיו :! םהירעל ותזחאל שיא 2

 יפכ שיא שכתוקלחמ לע םכיולהו סכינהכה תוקלחמ
 תרשל םכימלשלו הלעל םכיוללו שכינהכל ותדבע

 ךלמה תנמו. : הוהי תונחמ ירעשב ללהלו תודהלו 3
 תולעהו ברעהו רקבה זרולעל תולעל ושוכר ןמ

 זררותב בותכּכ סכידעומלו םכישדחלו תרותבשל

 תנמ תתל זפלשורי יבשויל שעל רמאיו : הוהי 4
 ! קדוהי  תררותב וקזחי ןעמל שכיולהו םכינהכה
 שורית ןגד תישאר לארשי ינב וברה רבדה ץרפכו
 ברל לכה רשעמו הדש תאובת לכו שבדו רהציו

 הדוהי ירעב םשכיבשויה הדוהיו לארשי ינבו : ואיבה 6

 זכישדקמה םישדק רשעמו ןאצו רקב רשעמ םה םג
 ! ץרומרע זרומרע ונתיו ואיבה שכה'הלא ;דוהיל

 יעיבשה שדחבו דופיל תומרעה ולחה ישלשה שדחב 7

 עס 10 א 4

75% 7% 12 224. 245: 2% 7250- ןעמל 1
 16 11% 

 20 663 1-- 8%%% : םבימשל 241.
 םבימשה 2: 2453 22 20%. 200"

 1. תולבבו 026 139. | תאז לכ -- תאומלש

 921. -ואצי--ו,ז7ס. ירעב 46, 4 ורכשיו קצנתס 4.

 תובצמה תא 14: --ו 283. | ועדנו--ג קמתס נ 24%. תא ,
 207,242. [  רחבומה 150,283. | לכמ -- אא לכמ 82. | ןימינבו

 15%. | םםירפאבו -- ב ,; 170 -- םכירפאמו 175.  השנמו

 1 -- השנמבו 7ז,168;, 0, ובשיו 2,17, 71, 80, 82, ָסֶב, גס

 155,166, 170, 175, 178, 194, 240, 245, 2 253; 260 -- קז!םוס

 וכושיו 188. | םבתזחאל 207. | םכהירעב 207, 250 ; קזוםנס 04 --
 שכהירעל שיאו קנס :

 2. תא ;158. | תוקלחמ -- ו , 71,259 -- ת 4
 םכיולה 198. | םכתקלחמ ג, 168, 23%, 253 -- | 0.

 93,117,170, 188, 231, 270 ; קזנתס 1 הלועל 0, 71

 80,117,118,166,168,170,17%, 188,240, 24%. | תודוהלו 0

% 168,170 46, 100 ,93 ,92 ,89 

 104, 210, 224, 227, 240, 250, 2%2, 253, 270, 664 -- תודהל 5%

 20, 228 -- תודוהל 71 -- תדהלו 28 -- תדוהלו 80, 150, 5
 ללהלו --ו ; 71. | תונחמ -- ו , 28% -- ת ,.

 3. תנמו -- הנמו 17. | ךלמל 259. = ושבר 86%
 252. | תולעל 1*--ו , 80,117 --תולועל 10,89,92; 24% -- תלועל
 2%2.  רקבה תולעל -- הלעל רקבה 170. = תולעל 194,"2 -- תולועל
 1,92, 166, 168, 224, 240 -- תלועל 117, 248 -- ) 71,176, 2.
 רקבה -- רקבב 145 -- ה , 253. | ברעלו 71. | תלעהו 80.03 -
 תולועהו 92, 166 -- תלועהו 71,176 -- תולעל 170. | תתבשל ג,
 0. םכישדחלו , 2 םכידעמלו 1, 30, 67, 71,03, 100,101,

 102,119; 139:144,150, 155, 168,זִדָב, 175, 180,102, 23%, 4

 259 260, 270 1. 00 הוהי טק.18. 141 --השמ ספ 2.
 4. רמאו 207.  יבשיל 7, 6%

 175,189, 194, 227:235:252,253, 260 | תתל )80. | םכינהבל
 6% הוהי , 7.

 5. ץורפכו 80, 8, 145, 188, 240, 27, 283, 284, 286, 6% ----

 ץרפבו 6ף0 11, [סד6 160. | תישאר , 4 שוריתו 2,17, 1:

 188 ; !סזו6 82 -- שריתו 15" ---- 9

 253.  שבדו ,4 הדשה 5 לכה רשעמו ,
 60 2. רשעמו 9 176 -- רשעמ לכו 80. * ברל , 158 -- בורל

+ ,71,188 ,30 

 6. הדוחיו , 117. | םכיבשיה 1, 80, 82, 89, 92. 93: 94, 99, 1

 117,118, 11פ,1ף0, 166, 188, 1ף4, 231, 21%, 2%2, 251, 4.

 הדוהי ירעב , 31. | שכה -- םכיאיבמ םכה 168 -- ואיבה םכה ז7,

 198. | רשעמו ןאצו רקב , 194.  םכישדוקמה 2ָג.- = םםכיהלא
 3; 7ז,94:.144: קזנתמס ואיבה , 207 -- * , 4.

 תומרע ג%-- תומירע ג17, 245. | תומרע ?",180 -- תומירע 2

 לב 1" ב

 םכיולהו --
 ותדובע

 וב
 הי

 .71 645 0 1 0 א.

 16 שיא השמ תרותכ שכטפשמפכ שכדמע לע ודמעיו
 ; םכיולה דימ שכדה תא םכיקרז שםינהכה שיהלאה

 17 רע וכיולהו ושדקתה אל רשא ,להקב זרבר יכ
 : הוהיל שידקהל רוהט אל לכל שכיחפפה תטיחש
 18 רכששי קדשנמו סכירפאמ תבר שעה [ריברמ :יכ

 בותככ אלב חספה תא ולכא יכ ורהטה אל ןולבזו
 בוטה קדוהי רמאל שכהילע והיקזחי ללפתה יכ
 19 זכיהלאה שורדל ןיכה ובבל לכ : דעב רפכי
 20 עמשיו ! שדקה תרהטכ אלו ויתובא יהלא הוהי
 21 ינב ושעיו ! שעה תא אפריו והיקזחי לא הוהי
 תעבש תוצמה גח תא סכלשוריב שכיאצמנה לארשי

 סכויב םכוי הוהיל שכיללהמו הלודג החמשב זכימי

 22 והיקזחי רבדיו : הוהיל זע ילכב זכינהכהו םכיולה
 ;דוהיל בוט לכש םכיליכשמה כיולה לכ בל לע
 = יחבז סכיחבזמ כימיה תעבש דעומה תא ולכאיו

 23 וצעויו : םכהיתובא יהלא הוהיל כידותמו סכימלש
 ושעיו םכירחא כימי זרעבש זרושעל להקה לכ
 24. .קרדוהי ךלמ והיקזח יכ +! קדחמש כימי תעבש

 ןאצ םכיפלא ערעבשו םכירפ ףלא לרהקל שירה
 זררשע ןאצו ףלא םכירפ להקל ומירה םכירשהו
 2% להק לכ וחמשיו : ברל םכינהכ ושדקתיו טכיפלא
 לארשימ םיאבה להקה לכו םיולהו םינהכהו הדוהי
 : הדוהיב סכיבשויהו לארשי ץראמ שיאבה שכירגהו

 ה ו וו

 םכיקרוז 17, 117: 251 4

 דימ -- דיב 4.

 יתספה 4

 קכינהבהו לא -- םבינהבה רל 4
 264, 283 -- םביקרזו 80 --י 157 5
 17. אל 1%--ול ף3 -- אלל 80 לע 194

 אל 188,"2. | שדקתהל ו.
 18. השנממו 80. | ןולובזו 8, 117,168, 252: 106 8

 ןלובזו 1,117,071, ,,,, 166, 175,176, 194: 2

 23%, 240, 251, 259, 270 -- |לבה 245. | אל -- אל רשא
 אלב -- אלכ 198. .בותכב 198 --בותכ 3 -- 1 . 71. = והיקזח 2

 82, סה ז41. -  רמאל , 30,93. | הוה ,240- | בטה
 19. לכ --יכ 1.99, 227 -- לכב 65011. | ובל 71. | ןיכה 6
 ןץיבה 150. | שרדל + ָ,, 55 70
4 ,259 ,240 ,23% ,227,211 ,226 ,210,225 ,192 ;173,17%:176 
 264,271,283, 659. - הוהי ,170. | ויתבא 1,310, 71, 80, 89,
,75 ,157,166 :155 :150 ,144 ,118 ,94,117 ,3 
 224,220,23%, 210,245, 259:279;251. | ! ררהטב ויס, 1

 ה 227 זה

 20. והיקוחי לא -- והיקזחל 2%.
 21. שעיו 17. - םבילשוריב 17,259. - תרא קס תע

 תוצמה -- ת , 17. הלדג 2. הוהיל 1". 40. וע 71. :הוהיל ,.
 22. והקזחי 117. בל (סזוס לכ - לכ ,90- שביליכשמה
 -- םכ ,. 99-- םכיבלמה 259. = דעומה , 30 --דעומה וניכיו הוהי תיבב

 2%9. - םבימיה טק. 146 3,130 -- ה . 92, 94, 118,170 7.
 ;םיחבזמ -- םכ ,144-  יחבז תא 170.  םבימלשה 170. | םכידותמו
 -- םכ ,118-- תמו 6מ.]1. 259.  יהלא ,130.  םכהיתבא 70
3 .240 ,224 ,210 ,166,175,176,194 5,, ,8 
 -- םככיתובא קונומס ףֶס , 0786 110 -- םככיתבא 245 --לארשי +4

 21. וצעומ -- ץעוה לז. | לכ ;198. | להקה -- םכעה ו.
 בימי - - םבירחא , 30,590, 242.  החמשב 71 160

 168,170,175, 188, 253, 260, 264, 283, 286 -- החמשא
 24. והיקזחי 71,118. | םבירשה 4 ףלא 2", 17. | ןאצו--

 ו, 207. - שדקתיו 24%.  םפינהכה 224. בורל 4
 2%. להקה 170. | םכיולה זס. | להקה -- םכעה 118--ה 2
 טזומס ל 89. | םביאבה \ 242. = לארשי ץראמ 259. | -- םכירגהו

 לארשי ,117.141,166, 259.  לארשי--ירגהו לארשי 7.
 שביבשיהו 1, 80, 82, 04, 139, 179, 188, 194: 4 226, 211, 2
 24%, 253: 254, 260, 271, 283 -- םכבשויהו 7. הדוהיב -- ץראב

 הדוהי 170 -- םכלשוריב 7-
 26. חלדג 2, 220, 2485, 77

 17,188. לכ 198. | רוד 71,890. 117,179 0- לארשי ךלמ ,
 253 -- לארשי ב ךלמ 194 -- שי ךלמ טק. 185 1. ךלונ -- אל
 ךלמ 92.  תאמ -- תאזכ התיה 86, 92, 168, 245 - תאזכ תאז התיה

 71 -- תאזפ השענ 2%0. | םכילשוריב 17.
 27. וזמוקיו 17, 71, 117: 144, 194, 240 3-

 והיקזח 2, 2 178, 7.

 ;כלשוריב 1%-- םכילשוריב

 -כיולהו

  ,71 80, 89: 92 0%ותבא  .175,189,194,270



 6 אאאת

 זכינהכה שחיתה תאו !םהיתוקלחמכ םתורמשמב ל
 הלעמלו הנש פכירשע ןבמ םיולהו שהיתובא תיבל

 ילכב שחיתהלו |! שהיתוקלחמב םשכהיתורמשמב 8
 יכ נהק "לכל כהיתונבו םשכהינבו םפהישנ םשכפס

 קכינהכה ןרהא ינבלו :: שדק ושדקתי שכתנומאב ז0

 רשא םכישנא ריעו ריע לכב םכהירע שרגמ ידשב
 לכלו םינהכב רכז לכל תונמ תתל תומשב ובקנ

 הדוהי לכב והיקזחי תאזכ שעיו : סכיולב שחיתה 0
 לכבו :ויהלא הוהי ינפל תמאהו רשיהו בוטה שעיו 1

 הרותבו שכיהלאה תיב תדובעב לחה רשא השעמ
 ! חילצהו השע ובבל לכב ויהלאל שרדל הוצמבו

 אאאז

 ךלמ בירחנפ אב קדלאה תמאהו םכירבדה ירחא 3
 זרורצבה םשכירעה לע ןחיו קרדוהיב אביו רושא

 בירחנס אב יכ והיקזחי אריו ! וילא שכעקבל רמאיו

 וירש סע ץעויו : םכלשורי לרע קרמחלמל וינפו 3
 ריעל ץוחמ רשא תוניעה ימימ תא םנותפל וירבגו

 תוניעמה לכ תא ומתסיו בר סכע וצבקיו : והרזע'ו . 4
 ואוב' המל רמאל ץראה ךותב ףטושה לחנה תאו

 ם ין

 226, 245, 254, 259, 260.  םכתרמשמב 4% 12

 224, 253, 259, 200 --- םכהיתרמשמב 86 -- םבהיתורמשמב 2%0 --
 תכתורמשמכ 158. םכהיתקלחמב 176,180,210,245-- םכהתקלחמב
 150---םבהתוקלחמב 264.-- םכהיתוקלחמב 1, 2, 3, 80, 89, 92, 5%
3 659 0% ,288 ,286 ,283 ,)27 ,271 ,270 ,260 ,245 ,226 ,160 

 קונתס 141, 076 71 --- םככיתוקלחמב קנווס 224-- םבהיתקלחמב

 166, קזנתנס 128 -- םכהיתוקלחמבו ף9 -- היו ,7-

 17. (20ת. 80, סחיתה 259 -- םכשחיתה 1.

 םכינהוכה 283.  םכהיתבא 67, 80,94,9 5,702

,254 ,253 ,24% ,240 ,23% ,224 ,1904 ,192 ,168 ,158 ,155 :144 

 277. ]במ -- ןבמל 17. | הלעמו 1.30 188, 7
 24%: קתנתס 178. | םבהיתרמשמב ף4, 150, 175, 226, 208, 24

 259, 284 --*, 207 -- םבתורמשמב 89, 224--- םכתרמשמב 71,117

 -- תורמשמב 4. כהיתקלחמב 82, )4,117,150,166, 226

 293% -- םבהיתוקלחמבו 99 -- ,1-
 18. שחתהלו 207 --שחיתה 71. | םבהישנו 1,144,168, 2
 21. | םכהמנב 225. ' בהיתנבו 67, 80, 128 120 144160

4 260 ,250 .254 ,263 ,2%2 ,24% ,220 ,210,224 ,194 :175,176 

 271. להקה 2. לכ ל. - ,תפתומאכ- 207% | 4 שדחה
 קוס 4 שדק , 176 -- שדוק -

 19. ןורהא 1. הדשב 2,177, 20 128 76, 188, 108

 259, 260, 602 ; קוס 130,141 -- ' (0ק. 188 67 --ידשכ 4.

 לכב -- לכבו 118 -- לכו לז. | ריעו ,6. תתל -- לבל
 לבל ₪88. 128. | םםינהוכב - לבלו -- ו , 80. | םבשחיתה

 15 םביולכ 227.

 20. תאזב --ןכ 170. | והיקוח 99.224--1 ;71. | לכב -- לבב
 ירע 228. | בוטהו רשיה < 17. | תמאהו , 1. = ינפל --יניעב 6
 21. לכבו -- ב ,80 --ו ; 1985 תדבעעב 4%

,254 ,24% ,235 ,210 ,180 ,176 ,175 ,170 ,168 ,144,166 ,128 

 הרותב 245 -- הרותכו 89,118, 176 -- ה ,-4 הוצב י-ם

 29 -- הוצמכו 5 4 שורדל 0, 93, 166, 175: 207,

 22. ויהלא 4- וכבל 8.

 ז. ירחא --' 2. | תמאהו , לז.  הדהיב 259. | תרוצבה א ל
 80, 24% -- תורוצבה 1, 17, 89, 92, 157 -- 'ְ - ,; 

 2. 008. 145. | והיקזח 2. | וינפו -- וינפו רושא ךלמ 2, 82--
 נפל 207

 2. וירובגו 17, 92, 117; 155, 158, 160, 175, 176, 180

 2456; 2%0, 2%2, 2%3, 250: 4. םכתסל 1: 0 1060) 1%

 224, 270, 288,601,602. | ימימ ,170 --'ממ 17. | תרנעה 3

 -- תוניעמה 1,133 -- תוניעמ 157. = ריעל , 150. | והורזעיו 7
,17 100 1504 ,144 ,1,110,130 ,100 ,09 ,82 ,21.67 

.100,002 ,288 ,281 ,271 ,204 ,260 ,2%4 ,210,253 ,173,188 ,170 

 םטתס 128 -- ר , 240 -- והורעיו 1.

 4. תפע =- ץראה תבע 176. = םכותס ₪ 025 תא ,

 תונייעמה 71 ---ו ,4 ףסשה 144, 166, 168, 104, 226, 2%

 25. ךותב -- לכב לז, 5, 6%

 188,207, 224,271 4,288,602. | ץראה -- תוצראה 180. | ואבי

,166,170 ,118,158 ,117 ,94:100 ,03 ,2( :80 :80 ,1,17,71 

 .1 .0.1 6 ז א 0 א.

 8 תומרעה תא ואריו שכירשהו והיקזחי ואביו :ולכ
 9 והיקזחי שרדיו : לארשי ומע תאו הוהי תא וכרביו
 10 וילא רמאיו ! תומרעה לע שיולהו שינהכה לע
 לחהמ רמאיו קודצ זריבל שארה ןהכה והירזע
 דע רתוהו עובשו לוכא הוהי תיב איבל המורתה
 ןומהה תא רתונהו ומע תא ךרב ;דוהי יכ בורל
 זז הוהי תיבב תוכשל ןיכהל והיקזחי רמאיו + הזה
 12 ץכישדקהו רשעמהו המורתה תא ואיביו + וניכיו
 והיחא יעמשו יולה והיננוכ דיגנ שכהילעו הנומאב
 14 תומיריו לאהשעו תחנו והיזזעו לאיחיו : קדנשמ
 דימ םכידיקפ והינבו תחמו והיכמסיו לאילאו דבזויו
 והירזעו ךלמה והיקזחי דקפמב ויחא יעמשו והיננוכ
 14 רעושה יולה הנמי ןב ארוקו ! םכיהלאה תיב דיגנ
 = זרוהי תמורת תתל םשיהלאה תובדנ לע החרזמל

 1% עושיו ןמינמו ןדע ודי 'לעו |: םישדקה ישדקו
 הנומאב שכינהכה ירעב והינכשו והירמא והיעמשו
 16 דבלמ : ןטקכ לודגכ תוקלחמב שהיחאל תתל
 לכל הלעמלו םכינש שולש ןבמ סכירכזל שכשחיתה
 סשכתדובעל ומויב שפוי רבדל קדוהי תריבל קצבה

8 

 ץב 1 2 ₪

 7. שדוחב 284 -- שדחבו 117. | ישילשה 1,2,17, 40 2
,168,707 1,579 923 .92 ,90 

12 ,270 250 :254 ,253 ,252 ,245 ,226 ,224 ,210 ,207 102,194 
 283, 286, 288, 100 1%, 601 ; קונתתס 141 ; (סע6 128. | תומרעה --

 חה ,76- דוסיל --י \ 176 --ו \118. | ועיבשה 80 --ישילשה

 זק; | ולוכ לג.
 9. אביו 93, 170,188,253 --וא 1טק.145 11ס. 8% והיקזחי .

 =בירשהו -- םכירשה לכו 14% --ו , 82. | תומרע .
 ף- שורדיו 3, 253, - לע 1,1%. | םכיולהו -- םכיולה לעו .
 לע 25--לעו 1:7 --לא 210. | תומרעה טק. 146 17 -- תומירעה 50.
 10. וילא ,170. | והירזע 58 158 --י . 7ז --1 659. | שארה

 ןהכה ₪ 150. | המרתה לז -- המורת 2. ב
 אובל 20, ף, 101, 144: 250, 288, 601, 602 ; קוס ? -- לא אובל

 210 -- איבהל 176, 194, 226 -- תיבל 80 -- טק. 35 2 -- ל
 136, 82 --- ,- תיבצל 42 1 5%: 168, 198, 224, 245,

 601, 602 ; תטמס 170 - לכא 4 עובש 86 -- עבשו
 166. בורל רע ,254- ברל 2,דל, לז 92,80,04,זסס

19 ,227 ,220 ,194,225 ,170,176 ,157:158 :144,150 ,141 ,129 
 242, 245% 252, 260, 264- הוהי 2,170. - תא ומע < .

 רתנהו 80. הוה -- רתונהו לז.
 11. והיקזחו 194. | תכשל 170,210. - תיבל 17,245 : קונוס

 188 -- תיב 1. הוהי ; 207 -- הוהי ונכינ 4

 12. רשעמהו - - ואיבו , 226. | רשעמה תאו ז1ְק, קנבס 4.

 אבישדקה תאו 117. | והיננכ ז, 52,935, 2 160, 1765, 2

 227, 245: 251, 259, 601, 659 '1 'תי -- היננכ +. הנשמ קעננמס

 ונשמ 3 -- והנשמ 1. :
 13. והיזעו 71, 271 4, 288 -- והירזעו 145, 194 -- והיוזעו 6.

 לאהשעו -- ה \ 1, 17, 71: 80, 118, 170,198, 210, 227, 2
 לא השעו 82,179,192, 211,254. | תומריו 71, 93, 04,100
 139, 170, 175,253, 264 -- תומירו 157. | דבויו 1 --י קנס ו

 והכמסיו 71 -- והיכמסו 175 -- ו , 17. | 4 תתמו 38 והיננוכ ,7.
 שכידוקפ והיננכ 1, 118, 166, 171, 2%3: 250, 659 7 'תי --
 היננכ 227. = ויחא --ו , 30. | דקפמכ 17. | ךלמה והיקוחי , 7.

 והיקיחי 157.  םםיהלא 4
 14. ארקו 118,240. | ןיב 2: דעשה 17,859 2

 260,170.24%. .תרובידנ קנס 158 -- תיב תובדנ 145. | תרא

 תמורת 1:17, 207, 227; 271 4--הבדנ 253--ו , + ישדקל 15-

 ז <. ןמינמו -- נ \ 30--- |'כינמו 2, ,1+],[][, 7%

 !78,245,270 ג קזנתס 141 -- ןמינבו 1,227 -- ] , 101.  והיעמשו

 - מ ₪ק.248. 130--והירמשו 144 --היעמשו 3007. | והינבשו 4

 ירעמ קחמס 14%. < םכינהכה -- םביולהו םכינהכה 166. | הנמאב
 235,293. םבהיחאל --םכהל 145.  .תקלחמב 71,80 -- םכתוקלחמב
 128, 2ף0; קזגמס 3.-- לודגכ ןטקכ < 17,253. - ןוטקכ 9 9.
 16. דבלבו 245. | ןיבמ לז. שלש 7
2 ,118,129,150,166,168,170,180,192,224,211,235,240,245 

 250, 200, 264,270, 271, 279, 283, 284, 286, 1'200 ; קזווגס 4

 141.  הלעמלו , 170 -- הלעמו 80,158. | לכל -- לכ 180. | תיבל
 ₪16 תיב לא 71. | םכוי רבדל ,141..  םכתדבעל ז,7ז, 80
4 ,210 ,192 ,180 ,176 ,175 ,168 166 ,150 ,144 ,118,128 94 
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 יתובא ומירחה רשא הלאה זםכיוגה יהלא לכב ימ 4

 זככיהלא לבוי יכ ידימ ומע תא ליצהל לוכי רשא
 עככתא אישי לא קרתעו :ידימ שככתא ליצהל 5

 ול ונימאת לאו תאזכ שככתא תיסי לאו והיקוח
 ומע ליצהל הכלממו יוג לכ הולא לכ לכוי אל יכ
 שככתא וליצי אל שככיהלא יכ ףא יתובא דימו ידימ

 לעו שיהלאה הוהי לע וידבע ורבד דועו : ידימ 6
 יהלא הוהיל ףרחל בתכ םכירפסו ! ודבע והיקזהי 7

 זרוצראה ייוג יהלאכ רמאל וילע רמאלו ללארשי

 והיקזחי יהלא ליצי אל ןכ ידימ םמע וליצה אל רשא
 עכע לע [רידוה' לודג רוקב וארקו | :ידימ ומע 8

 ןעמל פפלהבלו זכאריל המוחה לע רשא םכלשורי
 לעכ זכלשורי יהלא לא ורבדיו :ריעה תא ודכלי 9

 ללפתיו |: םכדאה ידי קדשעמ ץראה ימע יהלא 20
 תאז לע איבנה ץומא ןב והיעשיו ךלמה והיקזחי

 לכ דחכיו ךאלמ קדוהי חלשיו : שימשה וקעזיו 1

 בשיו רושא ךלמ קדנחמב רשו דיגנו ליה רובג

 ויעמ ואיצימו והלא תיב אביו וצראל םשכינפ תשבב
 והיקזחי תא קדוהי עשו : ברחב והליפה שכש 2

 דימו רושא ךלמ בירחנס דימ סכלשורי יבשי תאו
 הוהיל ּהחנמ זכיאיבמ זכיברו : ביבסמ םשכלהניו לכ 3

 .1 .(6 זמ 0 ₪5 0 א.

 ף תא ןביו קוחתיו : םכיבר שכימ ואצמו רושא יכלמ
 הצוחלו תולדגמה לע לעיו הצורפה המוחה לכ
 שעיו דיוד ריע אולמה תא קזחיו תרחא המוחה
 6 שעה לע תומחלמ ירש ןתיו : םפינגמו ברל חלש

 םכבבל לע רבדיו ריעה רעש בוחר לא וילא םצבקיו
 7 ינפמ ותחת לאו וארית לא וצמאו וקזח :רמאל
 ונמע יכ ומע רשא ןומהה לכ ינפלמו רושא ךלמ
 8 וניהלא קדוהי ונמעו רשב עורז ומע : ומעמ בר
 . ירבד לע שכעה וכמסיו וניתמחלמ שכחלהלו ונרזעל

 9 ךלמ בירחנפ חלש הז רחא : הדוהי ךלמ והיקזחי
 והלשממ לכו שיכל לע אוהו המילשור* וידבע רושא

 רשא הדוהי לכ לעו הדוהי ךלמ והיקזחי לע ומע
 זס רושא ךלמ בירחנפ רמא הכ :רמאל םכלשוריב

 ! טכלשוריב רוצמב םכיבשיו שכיחטב שכתא המ לע
 11 זרומל שכתא תתל םשכתא תיפמ והיקזחי אלה
 ףכמ ונליצי .וניהלא קדוהי רמאל אמצבו בערב
 12 ויתומב תא ריפה והיקזחי אוה אלה : רושא ךלמ

 ינפל רמאל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ תאו
 13 ועדת אלה ! וריטקת וילעו ווחתשת דחא חבזמ

 לוכיה תוצראה ימע לכל יתובאו ינא יתישע המ
 ; ידיט סשכצרא תא ליצהל תוצראה ייוג יהלא ולכי

 שה יב מ ים 6 די 10 א

 ידימ 1%-- יד 0ק.186 1
 1טק. 84 4

 15. אישי -- תיסי 224 -- אשי 4

 -- והיקזחי +

 תיסי -- אישי 170 -- 06 תימי 99. | תאזב 118,271 01 2

 תטמס 157. ונימאת -- וצאמת 89. ול -- וב 224. אל 1" קומט

 ל ו רם זכי בס ולס 2 הלא ל 92
 1 ומע -- ומע תא 252 -- תגזַפ. קנפו. תא 224 --- , 0.

 ידימ 1%-- דימ 194.-- ודומ 4% יתבא 1:30, 80, 92, 2

,245,252 (240 ,23% ,224 ,104 ,188,102 ,176 ,118,141,170 

 וליצי אל --- ליצהל 41.  וליצי -- ו 2, 0 2702

 271 8, 288, 100, 601 ; םטמס 24

 16. דועו -- התעו 117. | םכיחלא 170. והיקוח 188, 210, 6

 יכ , 80 -- ךיאו 17%. | םכבתא -- םבב

 והיקוח . 93 - 6
 לאו 1%-- לאו רמאל 1.

8 -- 

 17. יהלא 1"--יהלאל 99. - לארשי, 71. יונ 71.15%, 300 ;

 תומס 100. 7 ןלצה זי םכמע תא 1, 2%0,17%,2,82.1%% -

 1תג4ע8. כעת תא

 והיקיח 93- | ומע תא לז.
 ןכ --יכ 150. 0 ,ךליצי 10 220 2

 ידומ 27--- ודימ 179, קנס

 18. ארקיוו 1,180, לוקכ 06 150. לע 587 -- ס6 לא

 םכע \17. | רשא ,207. | םבארל --םכ,17.י  תא,ג,לצב

 19. לא \ 309-- לע 80,118, 145, 176, 252, 444, 528, 1 תו

 541: 587 : קתומס 646 -- תא 474, [ס66 204; םטתס 7.

 יהלא :%.71.  םבילשורי 17 -- םטמס לארשי 1%7. | לעב -- לעב

 2,194.  יהלא 80,2%.  ץראה ימע -- םבלשורי 1. < םכדא

,144,158,170,225%,227,241,260,30071 7 67:92 

 663 1 -- [טק.13- 4
 ךלמה ,\ 80. = וקעציו 9. 20. והיקוח 178 --ו , 1-

 21. הוה. קס. הכו -- דח ךו 71 =- רחביו 89. " ירובג 4

 224,650 2. - רינו 102.  רשו--ו,188. | ךלמ -- ךאלמ לז

 -- ךלמב 245. | תשובב 117, 283 -- תשבכ קזותוס 24%.  וצראב

 קלל. וו תוב ו זס ויהלא -- ל א 92+ - ואצימו 1, 82,146,

 270 -- ואצומו 17 -- יאצימו 228, 235 -- 'אצומו 2,141, 6%0 2 --

 יאיצומו 166,176, 356 -- ואיצומו 71 192 --יאיצימו 0 89,93, 101

 1 44 176, 180, 210, 224, 227, 250, 253, 2%0, 264, 271 4, 659 'ק :

 קפותס 82,128,178 -- ואיצמו 188 -- 1026 ויאיצומו 4 ויעז

 -- וכרי 86. םכש -- םכנשו 4 והלפה 190, 176; 7, 279.

 284, 286, 6%9 -- והוליפה 3, 0 80, 3,117, 166,170, 188, 6)

 227, 228, 260, 204, 28 ; קזונס 0.

 22. והיקוח 259. | יבשוי 3,17,71,92 + 76

 175, 176, 178,192, 210, 240, 4 םבילשורי ול לב דימו

 170. לכ -- ויביוא לכ 117,271 4,288 ; קזותוס 23% -- ויביא לב

 168 -- םכהיביוא לכ םכלחניו קזומוס )9; 10766 7ג ---

 םכלהביו 92. | ביבפמ -- ביסמ
 21. םכיברו , 71. = םביאבמ 119. | םבלשוריל , 166 -- םכלשוריב
 118, 227 : קוגחוס 141 -- םכלשורילו 188. | ונדנמו פ7. < והיקזחל

 271 ,245 ,224 ,178 ,170 ,80,158 ,71 :1 יניעכ

,20 ,23 ,252 ,245 ,235 ,226 ,224 ,104 ,102 ,188 ,178,180 

 25 םכימ ואצמו -- םכימו 7.

 תש נוק הפו 17 -- ו 2 הצרפה 168 ---

 הצורפל קזותס 2. | לע לעיו -- לכ לעו 170- לע ,8.
 . המוחה , 80. | תררחאה 1, 17, 80, 118, 139,144,145, 168.

 271, 283,300. - אלמה 7,

 6. ירש -- ירש שםכש 170. | לע 1"- לא 4%
 980. | בחר 100,158,180. רעש , 07+.

 -- וילע 245.

 7. וארת :זל,118,25%9 -- בוחר 80. | ינפלמ 1,118,141, 7.

 רושא , 24%. | ןמהה 7ז,80. | ונמע קזוגס ומנע 4 וזמעזב --

 ונזכעממ 6.

 8. ומע --ונמע זֶדָּב- | ונמעו -- נמעו 157. | ונירזעל 80,זזל
 226---ינרועל (00 93. | שכהלהל 188.  ונתמהלמ 41,102, 77

 279, 284, 286, 1001 -- יתמחלמ 157 -- וניתמחלמ תא 4
 וניתומוחלמ 17 --- וניתומחלמ 1:7, ,,,, 7%

 פס 40, 252, 263: 250. 271 4. פופ | - פיב ם ל

 שכעה לכ 118,228. - הדוהי -- לארשי 12.
 ₪ הו, 207. יי רושא --=ה 2 דד. = הירבש \ .209.-- הידבע תא .4

 .הודבע| זז8. | המילשרי 23 -- המלשורי 90 2

 245.2%2. - לע 1"--לעו 71 -- לע אוחו 80. | ותלשממ לכו -=
 ותלשממו 166. | הדוהי לכ לעו , 80,170,242.  הדוהי 27,145 --

 לרבע 2253 8 .תבילשוריב "25 17: 902 18
 , 10. רושא -- רושא לארשי 71. םבכיחטוב 20, 02, 117,

 1לסב 89,248: 257. - םכיבשויו 2. 82.,71, 03, 160,170, 102, 23

 2%0. 271 4. רצמב תכלשוריכ קצונגס 4

 11. אלה -- אוה אלה 80. | םככתא תתל , 150 -- סמ קט

 + -- 28 ף1. | םככתא -- םבכל 166. | תומל ,242. - רבעב <
 71.  ונליצי , 80 -- ונלצי 1:7 -5

 ע2. אולה 176.24%.  אוה ,158. ריפה -- ריסח 250. תא \

 זקס. | ויתמב 1, 2, 2.07, 80, 80, 04,09,ז01,1ז7,זז9 9

,207 ,194 ,176,178 ,175 ,158,168 ,157 :155 150 ,144 ,141 

279 ,277 ,271 ,204 ,200 ,250 ,254 ,252 ,245 ,240 ,235 ,211 ,220 
 284, 286, 2001, 659 -- תומבה 180. | ויתוחבומ 17, 40 2

 128,170. | רמאל 158. | חבזמ , 245. | וילע 118 -- לעו 1.
 13. אולה 6. יתבאו 1, 3, 30, 71, 80, 80, 92, 94, 139. %

0% ,259 :253 ,245 ,215 ,226 ,224 ,207 ,178,104 ,170,176 ,168 

 253. - תוצראה 1%5-- / 1504 לוכיה - +, 2

 155:170,180, 226, 220, 227, 0, ולבי נק. 286. 128 -- ולוכי
 176 --ו, 226. "ג 67. 04, 117, 110,130, 150, 157, 100
 104, 224, 225, 242, 245, 261, 2ף4, 288, 602 --- א"! ְך 2

 155,168,173 --ימע 270-- 1. תא ,17.  אםכצרא ?.
 14. יזמו 1,146 --יכ 4 םכיוגה \ 85 -- ה , 176. | ומירחה

 -- ובירחה 259. -- ומימחה 17. יתבא 1, 2, 10, 71, 80; 80; 2

 94, 118,141,150,176,178,188, 104, 246, 259--יתבא תא -

 לוכי ₪ לכוי 80 --ו ,144, 170, 259 -- םבחלהל לובי סָּב -- לכאי 1.

 ןילא
 לע 2"--לא זס



 6. אא אזזז

 זכישמחו וכלמב השנמ קרנש קררשע שכיתש ןב

 יניעב ערה שעיו : ססלשוריב ךלמ קדנש שמחו 2

 ינפמ קדוהי שירוה רשא םכיוגה תובעותכ ?דוהי
 ץתנ רשא תומבה תא ןביו בשיו + ללארשי ינב 3

 תורשא שעיו שילעבל תוחבזמ םכקיו ויבא והיקוחי
 הנבו : שפתא דבעיו שכימשה אבצ לכל וחתשיו 4

 זכלשוריב קדוהי רמא רשא ;דוה' תיבב תוחבזמ

 סכימשה אבצ לכל תוחבזמ ןביו :םלועל ימש היה* 5
 וינב תא ריבעה אוהו : הוהי תיב תורצח יתשב 6

 בוא השעו ףשכו שחנו ןנועו שכנה ןב יגב שאב

 ! ופיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל הברה ינעדיו

 זכיהלאה תיבב השע רשא למסה לספ תא שו 7

 תיבב ונב המלש לאו דיוד לא שיהלא רמא רשא

 לכארשי יטבש לכמ יתרחב רשא זםכלשוריבו הזה

 תא ריפהל ףיסוא אלו : םוליעל ימש תא םישא 8

 םכיתבאל יתדמעה רשא המדאה לעמ לארשי לגר

 .לבל זכיתיוצ רשא לכ תא תושעל ורמשי כא קר

 עתיו :  השמ דיב םכיטפשמהו זכיקחהו קדרותה 9

 ןמ ער תושעל שכלשורי יבשיו הדוהי תא השנמ

 רבדיו : לארשי ינב ינפמ הוהי דימשה רשא םכיוגה ז0

 אביו :ובישקה אלו ומע לאו השנמ לא קדוהי 1

 רושא ךלמל רשא אבצה ירש תא שכהילע ?דוהי

 20 (0 ב. 1. 0 א א.

 אשניו זרדוהי ךלמ והיקזחיל תונדגמו םכלשוריל
 24  הלח כהה סכימיב 4: ןכ ירחאמ שכיוגה לכ יניעל
 ול רמאיו קדוהי לא ללפתיו תרומל דע והיקזחי
 25 והיקזחי בישה וילע לומגכ אלו : ול ןתנ .תפומו
 : םכלשוריו הדוהי לעו ףצק וילע יהיו ובל הבג יכ
 26 אלו םכלשורי יבשויו אוה ובל הבגב והיקזחי ענכ'ו
 27 והיקוחיל יהיו .:והיקזחי ימיב הוהי ףצק פכהילע אב
 ףסכל ול השע תורצואו דאמ הברה דובכו רשע
 ילכ לכלו סכינגמלו טכימשבלו הרקי ןבאלו בהזלו
 28 רהציו שוריתו ןגד תאובתל תונכפמו + ;רדמח
 : תורואל םסכירדעו קרמהבו קדמהב "לכל זרוראו
 20 ול ןתנ יכ ברל רקבו ןאצ הנקמו ול השע םכירעו
 40 תא םכתפ והיקזחי אוהו ! דאמ בר שוכר םכיהלא
 - קרברעמ הטמל שרשייו ןוילעה ןוחיג ימימ אצומ
 11 ןכו : והשעמ "רכב והיקזחי חלציו דיוד ריעל
 תפומה שרדל וילע םכיחלשמה לבב ירש יצילמב
 לכ תעדל ותוסנל ספיהלאה ובזע ץראב היה רשא
 42 םכיבותכ סכנה וידפחו והיקזחי ירבד רתיו ! ובבלב
 הדוהי יכלמ רפס לע איבנה ץומא ןב והיעשי ןוזחב
 33 והרבקיו ויתבא זכע והיקזחי בכשיו : 'לארשוו
 לכ ותומב ול ושע דובכו דיוד ינב ירבק הלעמב
 : ויתחת ונב השנמ ךלמיו זכלשורי יבשיו הדוהי

 שץ 2 הת 1 ₪ הם 6 זו

 650 2. | ותמב 1,17, 80, 04,118,128,168,207,28).  יבשויו

 2, 7: 72 0 1 םכלשרי 202.

 1. השנמ , 4 שמחו , 7. הנש 2".

 2. ערה -- רשיהח 14. תבעותכ 1, 4, 80, 1889, 16) 2242

 2 שיסוה == דב

 3. תמבה 284 -- תוחבזמה 251. | ץתנ -- ינב ינפמ הוהי שירוה
 ץתנ לארשי 80. | תחבומ 71,284. | תרשא 283. | ווחתשיו

 ד םכימשה -- והיקזהי 1. םכתוא 17, ( %)

.4 271 ,264 

 4. תרחבומ 283 -- תוחבזמה תא 4. הוהי 2"-- הי ,.

 םבלועל דע 1. 4, 5. תוחבזמ - - (9) - - תיבב , 4.

 5. תחבזמ זסס) 1. תרה

 6. הבעה נפט. ""ןונב == | סו" "שאב "דס ל או 1%

,227 ,224 ,207 ,108 ,194 150% ,168 ,145,158 ,117 ,94 :89 

 228, 215,240,245,252, 253. | םבונה 1: ןנעו לזו,זו8,ז

 180, 210,246, 240:2%2,2%9. - ףשכו , 80 --שחכו 24%.  ינועריו

,100 ,92,93 ,82 ,67:71 ,11 :17:30 :2:3 

4 ,207 42,ָ ,170 ,166,168 ,158 ,155,157 ,141,144 

,20 ,288'1 ,28 ,271 ,270 ,264 ,260 ,2590 ,2%4 :253 ;252 :245 

 200 '1 -- יניעדיו 4 תשעל

 7. שלו -- =פשיו שעות

 םכיהלאה 188. | דוד 1.30,71,80,117,240. נב 102. | לא
 םכלשוריב 240. תא 2", 7ז. | םכוליעל ₪ םבלויעל 259 -- םבלועל
 80:356; ץתומס 17 -- םכלועלו ץז -- םבלשעל 8 --ו 28% =

 םבולעל קענתגס

 8. ףיסוא אלו -- ףיסואלו 1. ףיקא 2: 82, 03: 04, 100, :סז,

29 ,231 ,178,104 ,157,168 ,155 ,110,130,141,144 ,117,118 

 242; 253, 250, 264, 270, 283, 1'288. | ריסוהל 17 -- דינהל

 לגר -- לגר לכ 176 -- לגד 80. | םככיתובאל 2, 17
2 168 ,158 ,157 ,15% ,141 ,110,130 ,102 ,101 ,99 :92 

 207, 211, 242, 2%4, 264, 270, 271 4, 1'100 -- םכהיתבאל %)

 139:245; 253.  םכא -- םכאו קזותס 3, םטמס 128.  תשעל 1.

 רשא 2% 55 207 -- רשא רשנא 1. םכתיוצ 82, 80, 144,

 םכיהלא , 1%8--

 194, 210, 22%, 250 -- םביתיויצ קז. | לכלו 166,240. | םכיקחהו

 =- ו א 17 ד קחהו 0. השמ ץתותוס השנמ 2
 ף. יבשויו 1, 17, 71, 166, 170, 178, 227: 250,260, 264.  ער-

 ערה 228. | דימשח ₪0ק.ז85 139 -- שירוה הוהי , 4.

 קן ב ו

 וס ןשנמ 228. "לאו למ
 11. הוהי , 170. = אבצה ,\ 207. = רושא , 650 11," שכיחהב 5,
7 ,,ָ, ,101 ,100 ,( :03 ,2( ;82 :71 ;31 ,20 :3 ,2 

1709 ,168 ,166 ,160 ,158 ,157 ,15% :144,150 

 207: 224, 211, 215, 240, 242, 2%0, 252, 2ף3, 24, 2%9, 260

 270,271,293, 288,602. | והורםאיו ז7, 80, 166, 179, 259 --7.

 ירש -- ךלמ ירש 2.14%, <

 לכ , 40, 145, 1706 ןכירהאמ 1,150; 155, 158, 198,
 227, 228, 231: 245, 250 -- םבככירחאמ 104-

 24. והיקזח 71, 253, 260 -- די 1, 146. 7. ול רמאיו ,, 5
 2. לגב 2530 ול
2 260 ,2%2 ,242 ,22% ,224 ,207 ,178,102 ,166 72 ,144 

 270, 271,293, ובל כ וחבל 1% ףצק -- הוהי ףצק

 224. לעו --ר , 118,141, 211,250, 271 4, 100. םכלשוריב 5
 26. הבוגב 117,194, 207,250, 253 -- הבנ יכ 145. | אוה , 2.
 יבשיו 1, 2; 2, 30 67, 52 82, 80, 92: 4, ,,, 2

 1 58,170 158,104 224, 231, 240, 245, 252, 25, 286. | םבהילע
 -- םבהילא 170 -- לע טק. 46 - הוהי , ,6- והיקוחי 2"

 טעופוס והיקוהח 8.
 27. והיקוחל 7ג,117,129,178, 207, 259.  רשוע 72

 דובכו -- רובכו 7. ז-ררצאו 7 -- תורצאו 1, 20 8%
 93 94 99, 1. 1-ד3,, 6
2701 2 168,170,178,180,192,231,235,240 

 םכיניגמלו 71, 117, 259 -- םבינדגמלו 150,170 -- | , 6.
 28. -רנכסמו 281 -- תונכסמבו 145 -- ₪ ; 117 -- ת ,4.
 ןגד תאובתל -- ןגדל 80. | תואובתל 170, 252 -- 'אובתל 0.
 שורית 2, 80, 82, 90, 145, 150, 158 -- שריתו 7ז, 89, 155, 0

 170,104, 224,252, 284.0  רהצאיו 144. | תורואו 0 2
 227 -- תודואו 89 -- תרואו 1, 71, 6 לכל וקו. ילדו
 207, 227 --- תסמ קטמ66. תוראל 145, 194,231, 254, 1'300'

 קזנזחס 10 -- תרואל 21: 67כ 92, 94119, 130,158,178, 180, 1

 250, 283 -- תוריואל 220, 3-
 29. הנקמל 80. | רקבו , 6
 270 שוכרו 03- דאמל 7.

 40. אוחו -- הנהו 652. = והיקזחי , 1,227. | אצומ , 180 2.
 ימימ --ימ 170,207. ןוחיג ,\ 1--* \ 17: 049 200,204 ==

 ןוילעה ,. 240 -- ה \ 259. | םםרשייו +,
 240, 270, 400 -- 77 , 224- דוד 71,80.,30, 80, 117, 5:

 והיקזחי 2%-- והיקזח 260.  לכב -- לכו 71. והשעמ -- ו \ 259 --
 והישעמ 17, 0.

 41. יצילמב -- ב , 93 -- יצלמב 71.
 188,601, 692 ; קענתוס 82 --- תוגזק. ךלמ 167,180,224 ---

 תטפס ירשו 128. - לבב קזנתס לכב 4 םכיחלשמה -- םכ ,

 1 - וילא 2 שורדל 17, 80, 92: 93, 259,

 284,286. | תפמה 118,283.  ותסנל 1,17, 400

2710 ,224 ,207 ,171,178,104 ,157 :141,144 ,139 ,102,110,130 

 2350 240, 20, 252, 250, 260, 264,271, 281, יתעדל 74

 לכ , 170 -- רשא לכ 207 -- כ טק.
 32. ןזחב 283.  ץמא 28- יכלמ 128. הדוהי קזנמס לארשי 1.
 33. ויתובא 2, 17, 166 הרבקיו 71 -- והורבקיו 6

 198. יילעמפב קפ: וים 192 - תיב יסכ ,מ5.יי"דוה

 71,90,99.1ז226;7,207, 245. | רבכו 283. | ןשע -- השע 4

 ברל\ 28927 י=כיהלאה 18



 סי אא אז

 שעיו :  םכלשוריב ךלמ סכינש שכיתשו וכלמב ןומא 2

 לכלו ויבא השנמ השע רשאכ קדוהי יניעב ערח

 ןומא חבז ויבא הרשנמ קרשע רשא כיליספה
 השנמ ענכהכ הוהי ינפלמ ענכנ אלו : טכדבעיו 3
 וילע ורשקיו : המשא הברה ןומא אוה יכ ויבא 4.
 לכ תא ץראה סע וכיו !ותיבב והתימיו וידבע 5

 תא ץראה םשע וכילשו ןומא ךלמה לע טכירשקה
 ! ויתחת ונב והישאי

 אא זץ

 זרחאו םכישלשו וכלמב והישאי כינש הנמש ןב

 : סכלשוריב ךלמ הנש 2
 : לואמשו ןימ' רס ת4לו ויבא דיוד יכרדב ךליו

 לחה רענ ונדוע תוהו וכלמל םכינש קדנומשבו 3
 קרנש קררשע סכיתשבו ויבא דיוד יהלאל שורדל

 זרומבה ןמ םכלשוריו קרדוה תרא רהטל לחה

 וינפל וצתניו + תרוכסמהו םכיליספהו סכירשאהו 4

 קרלעמל רשא םכינמחהו שכילעבה זרוחבומ זרא

 תרוכסמהו טכיליפפהו םכירשאהו עדג .םכהילעמ

 : שכהל פכיחבזה סכירבקה ינפ לע קרזיו קדהו רבש

 תא רהטיו סכיתוחבזמ לע ףרש םכינהכ זרומצעו

 זכירפאו קרשנמ ירעבו | + םפלשורי זראו קרדוה 6
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 א ס 10 א 4

 ל השתב --וכ 1 השש

 םבילספה 94, 190, 15% --- םבליפפה
 -- ןונמא

 23. .ענכהב 4. השנמ , 4. כ

 24. וילע קוגםס וידבע 146.  וידבעו :7. | והתמיו 1, 710

 150, 224, 264 --והיתימיו 17 -- והותימיו 5 253 -- והותומיו

 259 -- התמיו 104 -- ומתימיו 4

 2%. םבע 1%-- םבע תא 252 -- םבע לכ 6.

 םכירשוקה .
 ךלמיו 6.

 לכלו -- לבו 7.
 השנמ 207. ןומא

6 | 
 וכלמיו 71:94. 99. 24 -- וכי (0ק. 146 130 --

 1. הנומש 2. 3, 17, 3067 +, 1%

1 ,4 271 ,270 ,259 ,251 ,207 ,102 ,175,178 ,168 ,166 

 300. | םכינש -- הנש 71, 80. | וכלומב 1.

 2. ריוד יברדב קונגס ןיכרדב 1. | דוד 30,71,80, 8, 17, 227,

 259.  אלו--ו ב 227.  רס 71. לאמשו 5%

,7 ,198 170% ,166 ,117,118,128,141,150,155,158 ,94 

.0 ,259 ,2%3 ,252 ,24% ,224 ,210 

 3. הנמשבו 1, 67, 71, 80, 89, 94.99, , 6 170

 180, 194, 224,245, 253, 24,260. | אוהו - א . 259.  ונדע 7

 117.118,150,157,166. | רענ 5. לחה -- (6) -- שורדל ,

 157. | שררל 17,67, 71, 80, 80.92, 0% 6

 170, 180,188, 104, 210, 227, 235, 240,245, 2, 284. דוד

 71: 59,117,240,245. | הרשע -- םכירשע 145,259. | הנש =
 תכינש 101. | םבילשוריו 299. | םםירשאהו -- תורשאהו 1.

 םכילספהו 1 2, 31, 82, 119, 130,1גְ,141,144. 150

 158,180, 207, 201; 260, 264, 271, [רכסמהו 4.

 4. וצתניו -- ונתניו . תרחבומ 283 -- תובזמ חבזמה 4

 םבילעבה תא 80 -- ה , 194. | םבהילעמ -- םכהממ 7,
 166, 4. םבילספהו 2, 31,3, 139.144: 155: 7,

 158,180, 207, 2%1, 260, 264, 271, 28 -- םכליספהו 4.

 תכסמהו 71, 28 -- 4 רבש -- עדג קורזיו 6

 250,252--), 259.  'מנפ-- נב 194. | םכיחבווה 198. םבהל
 -- םבעל 4

 5. תמצעו לו -- ת ;1סז: | םסינהכה 224. | םכתחבזומ

,92 ,17 ,1 . '-- 283 ,224 ,194 ,175 ,166 ,94 :3 \ ( -- 228 
 145, 158,170, 102, 210, 220, 227,211, 2%2, 2%0, 6%9 "ןיתי ;

 תזוחוס 178. (סז 10 ; תטתס 1%7 --- םכהיתוחבומ 117, קזותס 8

 <- םכהתחבזמ 190 -- םכהיתחבומ 71. | תא -- לע 8. | ראו
 םכלשורי -- םכלשוריו 1, 80,992; 9, 271 4, 288 -- םכלשוריבו 117

 תראו , 1 -- 21% 4. ן :

 6. ילתפנ דעו -- ילתפנו 102. | דעו -- ירעו 166. םכהיתב רחב

 -- םכהיתוברחב 17,92,118, 128,170, 188, 245, 250, 23. 0

 260 -- םכחיתוברהב 236 -- םכהיתוב רחב 100 -- םכהיתבורהב

 130, 144 -- םבהיתברחב 2, 3, 71, 80, 89, 1,
2640 ;2%2 ;251 0 ,23% ,211 ,227 ,224 ,210 ,194 ,178 ,13 ,166 

 271 4, 288, 601,602, 6%9 'ק -- ן'ביו ,

 6 1 4 יס א.

 = דוהי יניעב רשיה שעיו

 ותובב 1, "

6). 1. 

 זכיתשחנב והרפאיו שכיחוהב קדשנמ תא ודכליו
 12 ?זרוהי ינפ תא הלח ול רצהכו : הלבב והכילויו

 13 ללפתיו :ויתבא יהלא ינפלמ דאמ ענכיו ויהלא
 טכלשורי והבישיו ותנחת 'עמשיו ול רתעיו וילא
 : שכיהלאה אוה ;דוהי יכ קרשנמ עדיו ותוכלמל
 14 הברעמ דיוד ריעל הנוציח המוח הנב ןכ ירחאו
 יכפעל בבסו םשכיגדה רעשב אובלו ילחנב ןוחיגל
 תורצבה זכירעה לכב ליח ירש םשיו דאמ ההיבגיו
 ז ; תיבמ למסה תאו רכנה יהלא תא רסיו : הדוהיב
 קדוהי תיב רהב הנב רשא תוחבזמה לכו ;דוהי
 16 תבזמ תרא ןביו : ריעל הצוח ךלשיו סכלשוריבו
 הדוהיל רמאיו הדותו םימלש יחבז וילע חבזיו הוהי
 17 זכעה דוע לבא : לארשי יהלא הוהי תא דובעל
 18 ירבד רתיו ! שכהיהלא הוהיל קר תומבב םכיחבז

 שכירבדמה םכיזחה ירבדו ויהלא לא ותלפתו השנמ

 יכלמ ירבדי לע שכנה לארשי יהלא הוהי םכשב וילא
 19 ולעמו ותאטח לכו ול רתעהו ותלפתו |: לארש*
 קכירשאה דימעהו תומב שכהב הנב רשא תומקמהו
 ירבד לע סכיבותכ שכנה וענכה ינפל םכילספהו
 20 ותיב והרבקיו ויתבא שכע קדשנמ בכשיו + יזוח

 21 הנש שיתשו סכירשע ןב ! ויתחת ונב ןומא ךלמיו
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 לז -- רפא 144. | םביתשוחנב ל. והכיליו לז ,101, 117 4
 984 -- והבלויו 141, 245 -- וחובילויו 30, 139, 144, 251, 251, 260--

 והוכיליו 118 -- וכיליו 4
 12. רצהבו 8, 27ז 3,288; (סע6 150 -- רצחבו קנווס 99 -

 רצחכו 194 -- דעהבו 6. ול -- אל 80, קזומס 71, (ס6 71.
 וידלא ,128.  ינפלמ -- ל , 1, 89, 253. | יהלא -- יהלא הוהי
 ו, 224,253. 5 (סע6 31. תובא 5

 192 ; קזוחס 82, 128 -- ,6-
 1. רתעיו -- רתחיו 228, 288, ןסס, 602.  ותניחת ץ1 --ותלפת
 22%, 0 והבשיו 1, 40, 04, 141, 158, 104 -- וחיבשיו 71 ---

 הבישיו 17. | ותכלמל 7,101,252. - אוה ,
 14. ןכירחאו 150, 158,194, 198, 224, 231, 24% -- ןכ'רחאו אא 1
 -- ןכ ןכירחאו לז. המח 28 -- תמוח 166. | הנציח 71,28%--
 הנוציחה 1, 80, 89. 207. | רדוד 1, 40, 71,80, 80,117. | ןחיגל

 281. - אבלו 17.71, 80, 117, 166, 170, 224, 240, 245, 3.
 פפעל , 80 -- לפועל 170, 28 -- לפעב קוס 3. | ההבגיו 8
 =- והיבגיו לז -- היבגיו 7- ליח -- םביליח 14 םכירעה --

 ירע 144.  תרצבה 71,283 -- תורוצבה 17, + %
 170,178,245 ; קוגמס 128 --ז ררוצבה 80,180. | הדוהיל 4

 226, 228, 245 ; !0₪6 11 -- םבלשוריב 7.

 1%. חרא קחמוס לא 144.  יהלא --י.158,170 למס 7.
 פבלו 207. תחבומה 175,284 קוגוס זֶדָג- רהב -- אארהב 1

 -- קזומס רחב 245. | םכלשריבו
 16. ןביו --ןכי 94, 7, ,++,,

 271, 288 1, 280 3001, 699 : (0106 150,178 ; ץ1000 4
 דבעל ,,+[][]]][]+ "099 כ,

.1 ,253 ,252 ,20 ,24% 

 ד. רוע , 178 -- דבע ד.

 251. - םבכיחלא 0.
 18. ותליפתו 71, 245. ויהלא --ויהלא חוהי גד.  םכיזוחה 7
 67, 71, 170 -- םכיחוחה 80. = וילא ,118. = םכנה -- םביבותכ םכנה
 ב, 150 - תג8. 400. םביבותכ 157 -- הנה קזותס 4 לארשי

 - הדוהי 144, 170 ג.

 19. ותליפתו קל. = ותאטח לכו -- ותאטחו 80. | תומוקמהו 7
29 260 :251 ,24% ,210 ,188,102 ,170 ,144 ,139 ,118 ,92 ,80 

 282 ; קווחס 128--- תמקמהו 80 -- תמוקמה 71. | תומב -- תוחבומ

 342. | דמעהו . םכירשא 4 םבכיליספהו ג, 2,179

 92, 100, ז0:, 117, 118,128, 166, 168,170,175, 188, 192

 207,210, 226, 245: 2%2, 25, 270 ; קזומס 141. | ועינכה 71 -- ה
 קזותס ל 150. | םכיבתכ 117, 245,252. יזוז 6

 -- חה 89 -- כוח 4.
 20. ויתובא 3, 17,92,166. | והורבקיו 17, 166

 17, 80, 9 4ז8. ז18,145,168, 170, 180,188, 207,227, 228, 2450

 242 ; תטתשס 2%1 --ותיכב 4. ונב -- ונב וכלמב 7.

 קו םכיתשו 17512.  ןומא , זז 8." םביתשו 2%--- ם 1.

 םבינש --י ,זז7 -- םכינש הרשע 94 -- הנש 4

 == הנש [טק. 145 170 -- םבי ת.ז

 םכיחבוז 80, 240 -- םכיחבומ 22
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 0 אאאט

 ;דוהי תרות רפפ תא ןהכה  והיקלח אצמ קרוהי

 רפוסה ןפש לא רמאיו והיקלח ןעיו !  השמ ריב 15
 תא והיקלח ןתיו הוהי תיבב יתאצמ הרותה רפס ||

 ךלמה לא רפסה תא ןפש אביו :ןפש לא רפסה 6

 ןתנ רשא ילככ רמאל רבד ךלמה זרא דוע בשיו

 אצמנה ףסכה תא וכיתיו : ישע שה ךידבע דיב 7
 ישוע די לעו סכידקפמה די לע והונתיו הוהי תיבב

 רפס רמאל ךלמל רפופה ןפש דגיו + הכאלמה 8
 : ךלמה ינפל ןפש וב ארקיו ןהכה והיקלח יל ןתנ

 תרא ערקיו קדרותה ירבד תא ךלמה עמשכ יהיו 0
 שקיחא תראו והיקלח תזרא ךלמה וציו |: וידגב 0

 רפוסה ןפש תראו קדכימ ןב ןודבע תאו ןפש ןב
 תא ושרד וכל :רמאל ךלמה דבע הישע תאו 1

 לע הדוהיבו ללארשיב ראשנה דעבו ידעב ;דוהי
 ;דוה תמח ?;רלודג יכ אצמנ רשא רפסה ירבד

 תא וניתובא ורמש אל רשא לע ונב הכתנ רשא
 :הזה רפסה לע בותכה לככ תושעל קדוהי רבד | =
 תשא האיבנה הדלח לא ךלמה רשאו והיקלח ליו 2

 איהו שכידגבה רמוש הרסח ןב תהקות ןב שלש
 ! תראזכ קרילא ורבדיו הנשמב שכלשוריב תבשוי
 ורמא לארשי יהלא הוהי רמא הכ שהל רטאתו

 ג אאאזטע זז 0 ₪ א ס או

 7 ץתניו + ביבס שכהיתב רחב ילתפנ דעו ןועמשו
 זרתכ זכיליספהו םכירשאה זראו תוחבזמה תרא
 בשיו לארשי ץרא לכב עדג םכינמחה לכו קדהל
 8 רהטל וכלמל הרשע הנמש תנשבו |: םכלשוריל
 תאו והילצא ןב ןפש תא חלש תיבהו ץראה תא
 ריכזמה זחאו' ןב חאו' תראו ריעה רש והישעמ
 9 והיקלח לא ואביו = : ויהלא הוהי תיב תא קזחל
 זכיהלא תיב אבומה ףסכה תא ונתיו לודגה ןהכה
 שכירפאו השנמ דימ ףסה ירמש םכיולה ופסא רשא
 יבשיו ןמינבו קרדוהי לכמו לארשי תיראש *רכמו
 :0 שכידקפמה הכאלמה השע די לע ונתיו ! םכלשורי
 סכישע רשא הכאלמה ישוע ותא ונתיו הוהי תיבב
 זז םישרחל ונחיו : תיבה קזחלו קודבל הוהי תיבב
 זרורבחמל כיצעו בצחמ ינבא תרונקל םכינבלו
 : הדוהי יכלמ ותיחשה רשא םשיתבה תא תורקלו
 12 שכידקפמ םהילעו הכאלמב הנומאב םישע םישנאהו
 םשכלשמו הירכזו יררמ ינב ןמ םפיולה והידבעו תחי
 ילכב ןיבמ .ללכ ןםיולהו .חצנל שכיתהקה ינב ןמ
 1:1 הכאלמ השע לכל םכיחצנמו םכילבפה לעו : ריש
 לכירטשו ?ץכירפוס םשכיולהמו קרדובעו קרדובעל

 14 זריב אבומה ףסכה תא םכאיצוהבו | : םכירעושו
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 ד 25 זך 205 5 60 2 10 א.

1 ,259 ,254 ,245 ,240 ,227 ,226 ,194 ,175 ,168 ,144 ,128 

 תםביולהמ 0. םבירפס 17, 67: 89: 93: 94.118,141,150
 166,178,180,104,210,226,2%2,24--םביספש 80.  םבירטושו

 20, 99,101, 178, 188, 224, 235: 245, 252: 260, 264, 271 : קזוחס

 82,139 --1,250. | םבירעשו 1, 71, 80, 89, 776

 166, 194, 207, 210, 252, 250; +. תבירטשו םבירעשו < 7.

 ז 4. םכאיצהבו 71 -- םבאיצוהכו 1, 3, 168 -- םכאיצואכו 7.
 תא 17,"1. | אבמה 224. = הוהי 1*--הוהי יתאצמ 7ז.  רפס ,
 ז%. רפסה 1. 67, 94, 118, 141, 155, 175, 180, 104, 6 22

 254: 250. הרות 1. הוהי-- הי ד.

 16. תרא 1% 144 -- קגמס לא 71.  רפסה - ה 1.
 ה. 207.% 9 רא 2%. 09 -- לא 2,129,175:
 םבה -- םכ 1 םבישוע 8 +

 17. וכתיו 86, 235 -- קזנפס וביתיו 245. | אצמנה -- אבומה
 תיב 1,92,128,14%ף9:: קמנמס 4. והנתיו :,7ז',

2 ,224 ,210 ,194 ,180 ,175 ,150 ,144 ,128 ,118 ,117 ,94 .93 

 252,250,24%. - ךי לע -- דיב 224. | ךי 1" 150,17% --'די
 188. | םבידקפומה 170. - לעו --ו 117. רי 2"--'דיד

 14 ישע 1, 40, 80. 80 92. 94 ,,,%

 188, 104, 210, 224, 23%, 240; 245; 12 259: 283 -- השע

 170, םטמס לז.

 18. ןפש ג"-- ןפשה 7ז.  רפסה 1, 80,934, ,

 155,170, 180, 224, 245, 252, 283. | ךלמל ,101.  רפס
 ןב סו ןב 19. יהיו -- יהיו ארקיו

 20. תאו 1%50,"2. - ןודבע --ן,180. | ןב 2"-- תאו זק.
 רפסה 1,94,118,150,150,188,104, 252,283. הישע -- הישעמ

 168 -- הירש 2:

 21. ראשנה --ראשנה לכ 192--וראשנה 224. לארשיבו הדוהיב ₪
 224. ירבד \ 235 -- 06 'רפס 15%.  רפסה 1:7"-ה ,%

 אצמנ ךשא -- אצמנה 40. | יכ 086 יב 190. | הלדג 14
 הכתנ קזגמס הבשנ 24%. | אל ,118. | וניתבא 7ז, 80:92:
9 ,246 ,231,240 ,224 ,210 ,188,194 ,155,175 ,117,118 

 259, 283 -- וניתובא תא 4. רבד -- 'רבד 5%

 188,108, 4 -רושעל 4259 רפסה 2"-ה 4

+ 150 
 22. והיקלח -- והיקוח ץז --והיקלח קזוח -

 הוצ 235 -- תוגזַפ. 3406 תשא 'ק 198, 4. ךלמה וגס ךלמל

 178 -- ךלמה חלש 86 -- ךלמה לע 89.  הדלוהחה 714.
 םכולש 30,71, 80, 82, 80, 2, 3, 0,100,101, 7

 158, 166, 168,170, 175, 179, 180, 188, 252, 253, 2ף0, 260,

 270, 271 4. קנס 128,141. תהקכת ,,29

 194, 226, 227, 659 '\ ריתי -- תרהק 71 -- תרוקת 20, 80 -- 6

 תהקית 92-- תתקות קוגתס 1ז7. הדסה 71,198, 228,235 ; 86
 18 -- ודפח 6. רמש 80, 93, 94, 118, 119, 9

 207, 210,226, 252.2%3;235, 259.  אוהו 80. תבשי 2
4 ,248% ,235 ,227 ,226 ,194 ,180 ,144 :139 .94,117 

 םכלשוריב , 89. = הילא -- לא 71. =

 ךלמה
 ךדבע 30 4.

 רשאו קינגס רשאו

 7 רחבמה 5: םכירשאה תראו -- םכירשאהו

 םבילפפהו 17, 11: 93.3 ,,,,,+ |,
 207, 254, 204: 1: 23 7 םבליספהו ג ף0 -- םכיליפפה ראו

 80,170: תטת6 224 -- םבילספה תאו . תור = ב 1

 תתתב 284, 106 4 לכב ---לכזכ 80,140 ; קזומוס 246.  םכלשורי

 ף, 101, 144: 207, 9% 264, 271, 270, 284, 286, 288, 100, 6060 --

 םבלשוהיו 192 -- םכלשוריב 227 --
 8. הנומש 1, 2,2; 20, 11: 67: 71, 82, 02, 01, , 12
5 1 ,270 ,202 ,251 ,215 ,207 ,178,102 ,158,168 14:95 

 293, 2881, 0 7. | הרשע --הנש הרשע 30, 207, 226 -- תג.

 280. הנש 245.  וכלמל 166. | תא 1" 317.71: 80:94
1606 ,158 ,157 ,155 ,144,150 ,128,110 ,102 

 3 "2 108, 207, 224, 259, 270, 601, 602. תאו",

 ול -- ןב 2--(גק.זג0 128. | הישעמ 144. | זחאו.-- ףא 80--

 ו , 283 -- !דאוהי 17,117, 224, 271 4. .
 ף. ואוביו 4 -- אביו - לא , 80. | והיקלח -- והיקוחי 80 --

 קונוס והיקזח 180. | ןהכהו קונתס . לודגה 199

 תיב -- תיב תא 224. | םםיהלאחה ,,,0.
 ירמוש 117. לכמו -- לכבו 1. = הדוהי , ז. | ןימינבו 0.

 ובשיו 80, 03, 118, 128, 145, 170, 192; 194, 224, 228; 215, 02

 2ף1, 264, 270, 271 2, 659'ק : קתמס 139,178 005 1, 82 -

 ובושיו 1, 80, 166, 227: 253, 259 5 קזנתגס 17 -- בשויו קג -- יבושיו
 17. םכלשוריל 110, 145, 224, 264, 271, 7 280, 283, 300 --

 םכלשורי וב ז7- .
 וס. רי--ידי 224, תטמס 157.  'שוע 3,118,110,120,251, 0
 -- ישע 10, 80, 52, 99: 92 128, 155, 170, 175,178, 226. 2

 2%2, 270, 601, 602 ץתותוס 141. | םבידקפומה 71, 80,180 5

 250,251. | תיבב 1%-- תיב 6 קודבל - -(6) - - ונתיו ,

 167. | ותוא 166 --יתא קצוגגס 4. ישע 1,17, 10, 80,2
2 ,23% ,226 ,210 ,102 ,180 ,173 ,166 ,94 ;92 ,80 

 252, 259: 0% 28 -- השע קצנתס 128 ; 1076 71. | םבישוע 0

 188, 263, 200 ; 06 0, קדבל 166,240.
 11. םבישרחל ונתיו | 1. תכינובלו 170, 175, 178, 199,
 283. - תרנקל 80,283 -- תונקלו 14%. | בצחמ -- ב 7.

 תרבחמל לו.  םביתבה -- תיבה 207. | ותיחשה תיחשה 1.
 12. םבישוע 253. | םבידקפומ 92, 188,224, 245 -- םכידיקפמ 1.

 תחי -- דחי לג. | וחידבועו 17.71, 92, 168, 170, 189.. םביולה ,

 224 -- םכיולה ןמ 207. | והירכזו 2, 71,119, 144, ,2

 220, 22 ; קוומגס 141 ; 06 ספ -- והידבזו 250 -- הידבזו 175 -

 והיריכזו 192. = םכיתהקה -- שכ , 252. = םביולהו -- םביולה 6
 לכ -- כ טק. 146. 130 --ינב לכ 1704. ןיבמ -- ןיכמ קצוגס 5%

 10766 1. ילכב -- ל ,

 13. לעו -- םכהילעו 40. | םבילבפה עצועגוס םכילכסה 245.  ישוע

 241 --ישע 17, 80, 80, 192, 224, 235, 289,601 -- הדובע +.
 הכאלמה 1,117 52 180, 207, 210, 227, 2593 קצנתוס 221.

 הדבעל 1,67, 71, 80, 80, 118,128, 4, ,+,
 226, 227, 24%: 254 259; 283. הדכעו 1, 40, 67, 71,



 סגמ אאאזצ 3

 ירבד זרא זרושעל ושפנ לכבו ובבל לכב ויקחו
 לכ תא דמעיו : הזה רפסה לע שכיבותכה תירבה 2

 סכלשורי יבשוי .ושעיו ןמינבו כלשוריב תוצמנה

 והישאי רסיו + שכהיתובא יהלא םכיהלא תירבכ 3
 לארשי ינבל רשא תוצראה לכמ תובעתה לָּכ תא

 קדוהי תא דבעל לארשיב אצמנה לכ תא דבעיו
 יהלא זדוהי ירחאמ ורפ אל וימי ככ שכהיהלא

 ; שכהיתובא
0 

 הספה וטחשיו הוהיל חספפ שכלשוריב והישאי שעיו

 זכינהכה דמעיו + ןושארה שדחל רשע העבראב
 רמאיו :הוהי תיב תדובעל םקזחיו שכתורמשמ לע 3

 קדוהיל כישודקה לארשי לכל שינובמח זכיולל
 ןב המלש הנב רשא תיבב שדקה ןורא תא ונת

 קדתע ףתכב אשמ ככל ןיא לרארשי ךלמ דיוד
 ונוכהו : לארשי ומע תאו סככיהלא הוהי תא ודבע 4

 ךלמ דיוד בתכב ככיתוקלחמכ טככיתבא ?ריבל

 תוגלפל שדקב ודמעו :ונב המלש בתכמבו לארשי

 בא תיב תקלחו שעה ינב שכיחאל תובאה תיב

 טככיחאל וניכהו ושדקתהו חספה וטחשו : שיולל 6

 והישאי שכריו ! קדשמ דיב קדוהי רבדכ תושעל 7

 ג אאא[צי זמ 6 5 ס א,

 24 קדוה  רמא הכ :ילא שכתא חלש רשא שיאל

 תא ויבשוי. לעו הזה שוקמה לע הער איבמ יננהז
 ינפל וארק רשא רפסה לע תובותכה תולאה לכ
 2% זכיהלאל וריטקיו ינובזע רשא תחת : הדוהי ךלמ
 ךתתו זשכהידי ישעמ "רכב ינפיעכה ןעמל שכירחא

 26 הדוהי ךלמ לאו : הבכת אלו הזה שכוקמב יתמח
 הכ וילא ורמאת הכ הוהיב שורדל םשככתא חלשה

 : תעמש רשא זכירבדה לארשי יהלא הוהי רמא
 27 תא ךעמשב זםכיהלא ינפלמ ענכתו ךבבל ךר ןעי

 ינפל ענכתו ויבשי לעו קרוה סכוקמה לרע וירבד

 יתעמש ינא םכגו ינפל ךבתו ךידגב תרא ערקתו
 28 לא תפסאנו ךיתבא לא ךפסא יננה : הוהי שכאנ

 הערה לכב ךיניע הניארת אלו סכולשב ךיתורבק
 ובישיו ויבשי לעו הזה שכוקמה לע איבמ ינא רשא
 2) לכ תא ףסאיו ךלמה חלשיו : רבד ךלמה זרא
 4ךס קרוהי תיב ךלמה לעיו + םפלשוריו קרדוהי ינקז
 םכיולהו םכינהכהו סשכלשורי יבשיו הדוהי שיא לכו

 זרא סכהינזאב ארקיו ןטק דעו לודגמ סשכעה לכו
 31 דמעיו :הוהי תיב אצמנה תירבה רפס ירבד לכ
 קדוהי ינפל תרירבה תא תרכיו ודמע לע ךלמה
 ויתודעו ויתוצמ תא רומשלו קדוהי ירחא תרכלל

 צל ב תא עפ סי 10 א 4.

 -- םכיהלא הוהי 158--הוהי 166.  םכחיתבא 1, 3: 67, 80; 02. 4

5 210235 :175 :139,155,173 ,118,128 

 29 -- םבביתבא 117: 194 -- לארשי םבהיתובא 71 --לארשי 0
 םגתס 71. :

 33. והישוי 4. לכ ו",176. | תבעתה וז 180,17% ---

 תובעותה ג, 67, 82, 80,911. +, ,,6%

 170,1דָב, 188,220, 250, 253, 2544 259, 270 קתס 1

 -- תבעותה 3, 71, 80, 02, 117, 102, 210 12 235: 240, 245, 4.

 לכמ , 180 -- לכ תאו 253. | תוצראה , 253.  רשא --ויה רשא 1.

 רבעיו -- רבעיו 225, 227, 271, 288, ךסס -- דב טק.14" 1.

 לכ 150,166,178.2%.  אצמנה , 228.  לארשיב - םכלשוריב 1

 228 -- לארש !טק.זג. 141.  דובעל 1.3.30, 31,6ק.סָג.סס,זסמ

1% 168,170 ,150,155 ,144 ,130,141 ,110 ,110,128 ,102 

 זס 2 2ן0 2202270200 20020 254: 250: 260, 4, 270; 27779

 279, 286, 10077, 659. | םבהיהלא , 180. | ורס אל -- ורפאל 4.
 אל -- אלו 1. = םכהיתובא יהלא -- םכהיהלא 252.  םבהיתבא 67

 80,92, 94,118,11פ,128, 144, 150,173,194, 240,245, 250 0

 254: 259: 270, 283 -- םבכיתבא 7.

 1. והישוי קגםס 99. | חפפה וטחשיו ,180- | ןשארה 1:

 2. לע ,170. םכתרמשמ 80/94, 194, 240, 284 --םכתרומשמב
 170. | םבקזחיו ,128. | תדבעל 1,771, 80,850

14 ,245,253 ,211 ,210 ,104 ,168,170,17% ,166 ,150 ,144 
 הוהי -- הוהי האלא 3. :

 3. םביולה 71. = םכיניבמה 1, 2, 30, 71: 89: 93: 99, 2
 104, 227: 235; 240, 250, 253, 29, 264, 271 1, 659'ק
 קזותתס 80, 1 289 4 לבל -- לכמ 0. םבישדקה לג,

 80,170, 180,194.  הוהיל -- הוהי תדובעל ןרא 4
 שדקה , 7ז -- שדוקה תיבכ 118. | דוד

 259,283. -ןיא קזומס םכא 128 -- ןיא יכ 660 5. | התעו 4.

 םכהיהלא 2. ומע ,6
 4. וניכהו 1,330, 71: 89, 92,118,ז157,160,4%, 166, 102,

 210, 227, 228, 240, 250, 21,251, 259, 271 4, 288, 601, 0 'ק

 קעותוס 2, 67, 80, 158, 173 ; !סווט סב, 128 ; םטתס 24%.  םככיתובא

+ .119 .100 ,99 ,93 ,89 ,11 ,30 ,3 ,2 
,264 ,260 ,250 ,2% ,262 ,211 ,210 ,207 ,102 ,168,178 ,166 

 271 -- םכניתבא תובא 24%. | םככיתקלחמב 80, 245,270 ---
 םככיתוקלחמב 3, 8, פ, 118, 3007 --ו , ,,
- 82 , *-- 283 ,264 ,260 ,252,251 ,198 ,14 ,180 ,175 ,166,168 

 םכתוקלחמכ 170. כתכב --בתכמכ 80. דוד
 בתפמבו 1 == כ , 0%

 5. ודמעיו 1. | שדוקב 80. | תנלפל 0
 1 07, 168, 207, 253, 260, 264, 271, 283, 400 -- תתגולפל

 192, 194, 211 -- תוגולפל 160, 210,601. זריב 15-- 0.
 םככיחאל -- ל , 80. | תרקולחו 150, 210, 226 -- תוקלחו 166 --

 תקלחל 80. | בא תיב ,7-
 6. הספה תא ו -- תוגזַא. קזאתו, םככיתהפשמל 178. | ושדקתה

 21. שיאל ורמא , 226. | חלש -- חלשא 0.
 24. םםקמה - ויבשי 1, )4, 194, 207, 240, 24%, 2%2 ----
 היבשי 88. | תבתבה 80 -- תובתכה 144,180,2%2.  רשא -- הזה

 רשא 7- הדוהי טק. ?4- 4
 2%. ורטקיו 1, 2, 10, 71, 52, 80,923, 99,117, ,, 1

70 198,210 ,102,194 ,168,170 ,155,158,166 ,144,150 

 228,231, 240, 253: 259, 260, 659 " ריתי ; קזנממס 178. | ינוסיעבה

 92,117, 10:66 1. ישעמ לבב -- ישעמב 207 - השעמל

 104. השעמ 92,117,118,1%5, 175. 188,194, 226, 226.
 259 3: קזומס 141 --י1טק.זג0 3,80,128.  םכוקמה קו. הכבתש

 קונוס
 26. חלושה לז, 118,166, 240 --ושה 188.  שרדל

2 :245 ,215 ,210 ,1(4 ,180 2 ,144,155 ,118 ,100 ,99 ,94 

 2%3; 259,284 -- שרדל םכלשוריל 170. | הכ 1% סע יכ 4
 ןורמאת 188 -- ורמאת רמא יתעמש 170 -- ת ,4.

 27. ינפלמ -- מ ,180. | םביהלא , 170 -- םביהלאה 1
 24%. - וירבד --ו 150,188: םטמס 157.  םכקמה 28. הזה ,
 1 ויבשוי 3, 20, 71: 89; 117: 155, 166, 168, 170, 175, 2
 194,225, 2593 (סש6 118. | ינפל 1%-- וינפל 2 -- אינפל 12

 4 םבואנ

 28. ךפיסוא 80, 117, 166, 170, 188, 104, 207, 240, 24%, 260 --
 ךפסוא 150, 210 --- ךפיסא 40, 101, 118,168, 180, 102, 228, 2
 253, 260, 264, 271, 27, 28. לא 17"-- לע 54
 602. | ךיתובא 89,170. | ךתרבק לז -- ו ; 9 9 2

 175,180,188,1ף4, 240, 245,252,281 --', 260. | אלו -

 הנארת 40,71. - לכב -- ב , 80.  ויבשוי 67.71. 79
,252 :211 ,226 ,207 ,194 ,192 ,175 ,168 ,155,166 ,118,128 

 259. 271 8, 284; קנס 141 -- היבשי 80. | ובשיו 7:- תא -

 לע( "רכז לפי
 29. ךלמה , 157. | ףפאיו , 207 --וילא ףסאיו 145 -- ףוסאיו -

 תא ול,  "םכילשורה ל.
 20. יבשויו לז, 8, 150, 166, 168, 170, 259 -- יבשי לכו 7,
 14%.  םבלשורי יבשיו -- םכלשוריו 1. = םכיולהו --לארשיב םכיולהו
 166 -- םכולה 170. - ןטק דעו לודגמ < לודג דעו ןוטקמ 245 -

 לודג דעו ןטקמל 2%0 -- לודג דעו ןטקמ 6.
 21. ודמע --ודומע 1, 92.  ינפל -- תיב אצמנה 40. תכללו 1.

 רמשלו 2: 80, 92, 04, 117, ,,,,, 102

 22%, 240, 245, 252, 21. - ויתוצמ קמ 2, 100, 180 ; 107% 24
 ויתדעו 1.71, 80,90,118,128, 170, 180,194,259. ויתקהו

 לק 0 ילכבו 11: תושעלו 2.7 "ירבד לפ לז. "תירבה ,
 180 -- הזה תרירבה םכיבתכה 117,118,144,192, 2

 271, 14 פפה = 7

 42. םכילשוריב לז -- הדוהיב 145,168.  ןימינבבו 118 -- ןמיניבו
 92. יבשי 1,211, 80, 92, 94, 99, 128, 130,119, 1486 1%

 104. 241, 235, 245. 253, 260, 270 -- יבשויו 71 -- יבש לכ -.
 םכילשורי 252.  תירבכ -- כ , 166 - תירבב 5% 5%

 24%, 260, 271 : קננותס 141 ; [סגזס 150 ; ץג06₪טז 2%9. | םכיהלא



 6. אאאטצו

 לע זרולע זרולעהו חפפה זרושעל קצוהה כויב
 ינב ושעיו : והישאי ךלמה תוצמכ קדוהי חבזמ ג7

 גח תאו איהה תעב חספה תא םפיאצמנה לארשי

 והמכ חספ קדשענ אלו : שימי זרעבש תוצמה 18 =
 נארשי יכלמ לכו איבנה ילאומש ימימ לרארשיב
 קכינהכהו והישאי קרשע רשא חספכ ושע ול

 יבשויו קצצמנה ללארשיו קרדוהי לכו כיולהו
 והישא' תוכלמל הנש הרשע הנומשב : םלשורי גט
 ןיכה רשא תאז לכ ירחא |! קרזה חספה השענ ג0

 םשכחלהל םכירצמ ךלמ וכנ הלע תיבה תא והישא'
 חלשיו : והישאי ותארקל אציו תרפ לע שימכרכב 1

 אל הדוהי ךלמ ךלו יל המ רמאל שיכאלמ וילא
 זכיהלאו יתמחלמ תיב לא יכ שכויה קרתא ךילע
 יכאו ימע רשא שיהלאמ ךל בדח ינלהבל רמא

 שכחלהל יכ ונממ וינפ והישאי בסה אלו + ךתיורשי 2

 זכיהלא יפמ וכנ ירבד לא עמש אלו שפחתה וב
 ךלמל יריה וריו :ודגמ תעקבב שכחלהל אביו 4

 יתילחה יכ ינוריבעה וידבעל ךלמה רמאיו והישאי
 והביכריו קדבכרמה ןמ וידבע והריבעיו :  דאמ 4

 תמיו שכלשורי והכילויו ול רשא הנשמה בכר לע

 זכלשוריו קרדוהי לכו ויתבא תרורבקב רבקיו
 והישאי לע והימרי ןנוקיו : והישאי לע שכילבאתמ 5

 20 10 א 4

 170 --). 3001. - תוצמב 4 הישאי 1.
 17. אוהה 130. 155: 175: - תאו -- ו ,- גח 4

 18. והומכ 40, 71: 92, 117, 166, 168, 6% 227,250 1.

 לארשיב -- לארשי לכב 86. יממ גזְל. | אל -- אלו 259.  חספב
 קוותס חספב 24% -- כ , 22%. | םכיולהו , 71 -- םכיולח 0 29%-

 לארשיו -- לארשי לכו 252. | אצמנה , 226 -- םביאצמנה 7.
 יבשיו 1.2, 80, 80, 92,93,101,117,118,141,144, ,%

 210, 226, 227, 235, 252,259 ; קזנמס 04 -- 'בשויו לכו 4.
 20% גס6 60 תתתתג : הזה חספה תא והישאי ןיכה רשא תאז לכ ירחא 6.
 19. הנמשב 1,30,71,102, 118,155, 170, 175, 104, 210 6

 245: 253: 259. - הנש ,1. | תוכלמל -- ךלמל 118. | הזה קזנמוס
 הזל 92 -- ,6.

 20. לכ ,168.  והישאי ג"-- והישאי תוכלמל 7צ. | .הכנ 6
 180. | םכירצמ -- םכירצמ לארשי 6.

 -- שימרככ 259 -- ככ טק. 146 1.

 21. רמאל 17,101.  ךלו--ךלוו 865--ו , 1. אלו 2. התא,
 245. - יכ -- םכא יּכ 139,226, 260 -- 1418. 800. םכא 7.

 לא ,. ותמחלמ 118, קזנתס 1. םכיהלאו -- םכ , 1.

 ינילהבהל 117,168,235.  לדח -- םבויה לדח 157. לאו
.1 --128 

 שימכרכב -- שימרבב 0

 22. אלו ,155:259.  וינפ והישאי 180.  ינממ 118. | יכ--
 םכא יכ ז7ס. שפחתהל 2, קזומס 245 ; (סת6 82.  ירבד --ורבד
 251.  הכנ 150.157,166, 192.  ינפמ 157,245. שכחלהמ ג7,

 ודיגזכ 4. \

 23. ורויו 1, 80, 8, 02, 102, 170, 188, 210, 226, 227, 8, 259

 250, 259: 264, 270, 271,283, 0602 ; קחתס 128,141. | םכירויה

2% 20 ,228 ,227 ,220 4 ,168,170 ,02,141 ,80 ,1,771 

 250, 252, 2%0, 270 : קענתס 128 ; 076 119 -- םבירומה 80,

 6502. | והישאי -- ונממ וינפ והישאי 157. |  ךלמה קוגתגס ךלמל
 118 -- והישאי לע םבהיתוניקב תורשהו םכירשה לב 252.  ינריבעה

 2 , 4% יתלחה 0, 80, 166, 108, 259.

 24. והוריבעיו 1, 17, 80, 82, )2, 117, 130, 144,155,166

 170,173:194: 253, 254, 260, 270, 283 ; קנווס 141 -- והרבעיו 4

 -- והירבעיו 4. והוביכריו 17, 89, 92, 144, 168,171, 283 ---

 והבכריו 93:99, 117, 119: 157, 180, 207, 245, 253, 259 -- והיבכריו

 21. השנמה , 1. והכליו ג1ְד -- והכיליו 118, 170 -- והכלויו

 100, 141, 144, 175 -- והיכילויו 17 -- והוכלויו 80 -- והובילויו 59
 283. - תרבקב 7,119,168 -- רבקב 99,145. | ויתובא ז7,2

 ף2, 158, 166, 168, 175, 192, 264, 71. לכו -- לעו 5

 םבילבאתמ -- ת , 6.
 25. ןנקי 118,207,28. | והישאי 1"*--ו, 119. תרשהו %3

 -- תורשה לכו 92 -- תבורשהו 80. | םבהיתונקב 71 -- םכהיתנקב
 160 --1.94:245,281. | דע -- דע ורמאיו 92.  םכויה -- םכויה

 הוה 250 -- תוזָק.ג64. הזה 245. | םכנתו 2,71,1%0. | לע קחל
 -- קוחל רע לו.  קוחל 30, 67,117, 160, 168, 170, 194.

 24 6 .אאאטצו זי ס ₪א ס א.

 ;כיחספל לכה (כיזע ינבו שםישבכ ןאצ כשעה ינבל
 תשלש רקבו ףלא םשכישלש רפסמל אצמנה לרכל
 5 שעל הבדנל וירשו : ךלמה שוכרמ הלא שיפלא

 כאיחיו והירכזו קריקלח ומירה םיוללו שינהכל
 זכיפלא םיחספל ונתנ שינהכל םשכיהלאה תיב ידיגנ

 9 והיעמשו והיננוכו : תואמ שלש רקבו תואמ ששו
 זכיולה ירש דבזויו לאיעיו והיבשחו ויחא לאנתנו
 שמח רקבו םכיפלא תשמח םכיחספל סכיולל ומירה
 גס לע םינהכה ודמעו קדדובעה ןוכתו + תרואמ

 ! ךלמה תרוצמכ םכתוקלחמ לע שכיולהו שכדמע
 11 םכיולהו שכדימ םינהכה וקרזיו חספה וטחשיו

 12 זרוגלפמל שתתל קרלעה וריסיו : םיטישפמ
 בותככ חדוהיל בירקהל שכעה ינבל רובא תיבל
 11 שאב חספה ולשבו :רקבל ןכו קרשמ רפסב

 תוחלצבו םידודבו תוריפב ולשב םישדקהו טפשמכ
 14. כינהכלו םהל וניכה רחאו : שעה ינב לכל וציריו
 זכיבלחהו הלועה תולעהב ןרהא ינב זכינהכה יכ
 ! ןרהא ינב שינהכלו שכהל וניכה שכיולהו הליל דע
 1 דיוד תרוצמכ סכדמעמ לע ףסא ינב םכיררשמהו
 רעשל שירעשהו ךלמה הזוח ןותדיו ןמיהו ףסאו

 קכהיחא יכ שכתדבע לעמ רופל שכהל ןיא רעשו
 16 קדוהי תררובע לכ ןוכתו : ץכהל ןניכה לה

 צץ 2 ₪

 141. וניבהו קונתס 5-
 7. הישאוי 07. ינבל קצננמס ינפל 2. םביוע ינבו -- םבכיועו

 22%. 'נבו --ו 5% רפסמל -- והישאי רפפמל 1:
 8. בינחבל , 1. | םביולל 80. = והיקלה 64
 166, 170,178, 188,194, 210, 245,251, 252, 30077 ' קנווס 141 ג

 +סנז6 והירכזו , 128 -- הירכזו ג -- והידבזו קצנתס 14
 לאיזחיו 5- שביפלא -- םביפלא שמח 4. רקב 4

 שולש 260 -- שש 42.
 ף. והיננכו 1.30, 1 2 118, 120, 155, 166, 227, 253, 259, 29

 601, 659 ו ריתי. = היעמשו 101. = לאנתנו -- והינתנו 139 -- לא
 נק. 6 ויחא ,\ 170, 192 -- !יחאו - והיבשוחו לד.

 לאועיו 251 -- לא'עו 80. | ירש 6616. 170 -- םטמס ישאר 7.
 >ביולה -- םכעה 342. = מירה , 71 -- ר קוגומס ל 99.  םכיחספל

 <- םכ 144. תשמח -- ת \ 250 -- קזומס תשמחו 4.
 10. ןכתו '80, 252, 253, 259 -- ןכיתו 24% -- [כתו 71.  הדבעה
 קו,80,80,118,128,144,180,104,253, 283. ודימעיו 175, 6
 141. | םכדמע -- םבתדובע 92 -- אםכדמע 5. = םכיולהו ,\ 2, 2.
 םכתקלחמ 1, 80, 94, 144, 166, 168, 235, 245, 252 -- םכתקלחמב

 11. תוצמב 158, 166 ; 056

 11. והקרזיו 1. םכינהכה , םביטשפפ 1.

 12. הלועה 40, 92,102, 118, 130, 166, 168, 188, 240, 251, 04.

 תוגלפמל -- מ , 207. | תרובאה 166. | רפסב -- תרותב 1גְד --
 תררתב 6.

 13. ושבליו ₪ 207 -- ולשכיו 80. | חספה תרא 10 -- תוגזָק-
 זפת. תא 16. שיאב 7ץז.  וטפשמכ 4. ולשב 80. | תריסב
 םכידדבו 86, זֶלָג. תוחלצבו 58 155 -- תחלצבו 2

 : םבעה -- לארשי 1.
 14. ירחאו קוותס זֶקָג- | םכינהכלו --ו , 118. | כ , למ.

 ןרהא 15-- ןורהא 28- | תולעהב 259 --1 .150. | הלעה
 117,141,150,180,192,194,210,215, 245, 252,270 : קזותס 8

 -- לועה 1:8. | םביבלחהו -- ח 0ק.45 92. | דע קזנתס לע 4
 הלילה 92. | םכינהבה , 117. | םכהל 2% קוס םכחל

 1%. םכיררושמהו 2, 100 2 16 192: 240, 24%, 0, דוד

 1, 89, 117, 240, 2%9 -- םנישדהק םכהל וניכה דיוד 145. | ףסאו
 - 7% םכמיהו זג7- ןותודיו 1, 80. 89, 92, 93,117, 5%

- 250 :245 ,226 ,188,102,14 ,168,170,180 ,150,155 

 הזח 30,71, 166,178,180,94,117,118,139,15%, 188,104,

 240, 245, 259 -- וחד 80. | ךלמל 207. | םבירעושהו
 02, 139, 245, 260, 264 ; קתוומס 82. | רוסל , 71 -- דוסל (סז6 0.
 לעמ -- לבמ 1. | םבתדובע 92, 03, 117, 169,ז70. | םעהיחא

 ;םיולה ,166. | םביולה , 180. | וניכה -- וניכה יכ
 16. ןכתו 7ו,118,128, 262. | תדבע ף4, ז8,139,

 175,180,188, 104, 210,246, 262,2%1,260. הוהי :"--הוהי תיב

 2 -- הוהי אאא 11 1. םכויב -- םעעב 1 ת-רלעהו ךו--

 תולעהל 145. - תרולע , 145 -- תולוע 93, 166, 168 <- תלוע 1

,80 

 202. ּוצריו 4.
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 והישאי לע םכהיתוניקב תורשהו םירשה לכ ורמאיו | חנומש ןב : ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו רדוה\ 9

 םכיבותכ שכנהו לארשי לע קחל זכונתיו שויה דע = כימי תרשעו םכישדח השלשו וכלמב ןיכיוהי םכינש
 26 בותככ וידסחו והישאי ירבד רתיו : תויקה לע | תבושתלו ! הוהי יניעב ערה שעיו זכלשוריב ךלמ 0

 27 זכינרחאהו םכינשארה וירבדו : קדוה' תררותב שקע הלבב והאביו רצאנדכובנ ךלמה חלש הנשה
 : הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע זכיבותכ כנה | ויחא והיקדצ זרא ךלמיו קדוה' תיב תדמח ילכ =

 הנש תחאו סכירשע ןב | : םכלשוריו קרדוה' רע 4

 6425 אא 1 ! םכלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ

 1 והכילטיו והישאי ןב זחאוהי תא ץראה שכע וחקיו | ינפלמ ענכנ אל ויהלא קדוהי יניעב ערה שעיוו 2

 2 הנש זכירשעו שלש ןב |: שלשוריב ויבא תחת | רצאנדכובנ ךלמב םכגו : הוהי יפמ איבנה והימרי 1 2

 : סכלשוריב ךלמ שכישדח קרשלשו וכלמב זחאו = ץמאיו ופרע תא שקיו שכיהלאב ועיבשה רשא דרמ

 3 ץראה תא שנעיו םכלשוריב זכירצמ ךלמ והריסיו  שג  :!לארשי יהלא ;דוהי לא בושמ ובבל תא 4

 4 םכירצמ ךלמ ךלמיו = : בהז רככו ףסכ רככ האמ | לככ לעמ לועמל וברה םכעהו כינהכה ירש לכ

 תא בטיו טכלשוריו הדוהי לע ויחא םכיקילא תא = שידקה רשא הוהי תיב תא ואמטיו כיוגה תובעה

 והאיביו וכנ חקל ויחא זחאו' תאו םכיקיוהי ומש | םכהילע םכהיתבא יהלא הוה' חלשיו : לשוריב 1 5

 5 וכלמב זכיקיוהי הנש שמחו שכירשע ןב : המירצמ | לעו ומע לע למח יכ חולשו שככשה ויכאלמ דיב

 ערה שעוו םכלשוריב ךלמ קרנש קררשע תרחאו | םכיזובו שיהלאה יכאלמב זסיבעלמ ויהיו : ונועמ 6

 6 ךלמ רצאנדכובנ הלע וילע : ויהלא הוהי יניעב = הוהי תמח תולע דע ויאיבנב םיעתעתמו וירבד

 7 ילכמו : הלבב וכילהל טכיתשחנב והרפאיו לבב | ךלמ תא שהילע רעיו :  אפרמ ןיאל דע ומעב 17

 ולכיהב םכנתיו לבבל רצאנדכובנ איבה הוהי תיב = שכשדקמ תיבב ברחב זכהירוחב גרהיו םיידשכ

 8 השע רשא ויתובעותו זכיקיוהי ירבד רתיו :לבבב | ןתנ לכה ששיו ןקז הלותבו רוחב לע למח אלו

 לארשי יכלמ רפס לע םםיבותכ זכנה וילע אצמנהו = םםינטקהו זכילדגה וכיהלאה תיב ילכ לכו ודיב 0

 ל באד 56 10 אפ

 118. | םבימי תרשעו , 117: = ךלמ -- ךלמה 6

 10. תבשתלו 141,166. | חלש , 6 ה ה 1:

 רצאנ רכובנ קנז, זז8 1 55: 1589, 1% 264 -- רבובנ

 117 -- ראצנדכובנ 226--- רצנדכוכנ 1,092,011, 102.59

 -- רצנ דכובנ 198, 245, 252, 259 -- רצא [0ק.ז8 8 ו

 והאיבה 12 22 3, 17. 30, 67. 71.80, 87, 80. 02,049
 1" 6 168, 175, 5% 192,194, 160) קי

 245: 252, 2%4, 270, 271 4, 20017 ; קצותוס 141 -- והואיביו 14.

 הדמה קנס 245.. תא ,6% 250.5 תיקרצ 235.  ויחא

 -- ויחא ןב 4

 11. וכלמב , 80. | תחאו 2*-- תתאו זז. | הנש 2.

 12. הוהי ז" קותוס הוהיו 144. | אלו 2, 150,170, 207, 8,

 250; תונתס 4 ינפלמ --ל , : חימרי 17.: = איבנה ,-

 2 ךלסב ₪ רצאנ דכובנ לז, 8 "8%

 259, 264-- רצנרכובנ 1, 92 , 0, 277 -- דכובנ

 רצנ 117,198. 245,253, 271, 284 -- רצאנ ₪07.48. 10 -- דכובנ
 1700 חס לס 7-5 "תא 1

 14. םכנו :7,100,144,170, 22%. | םםינהוכה 202. םכעהו

 0. לעמל 1, 7, 71,128. 45, 7% לז 5 1

 192: 108, 227,252, 259. 669 'ו ריתי. לעמ , 168 -- לעמ

 הוחיב 226 לבב == לבב קענתס 24%, 8% 150. | תובעות ,2,

.159,166 ,157 100% ,2 ,94 :89:92 ,10 :17 

 178, 240, 245, 2%1, 284,286, 0 170-355 : קזותס 82, 14ז-וא

 0 207, 235, 200 -- תבעות 7 12

 194, 210, 227, 252, 1. אמטיו 4.

 15. םכהיתבא יהלא , 180. = םבהיתובא 0

 ו, 8 102 2

;1 300 ,6 ,284 ,270 ,4 271 ,270 .4 ,260 ,250 ,21 ,242 ,240 

 קצומס 82,128 -- םבכיתבא סנס 71.

 -- םכהילא 180. - דיב 180.  ויבאלמ -- ו , 74. חלשו

 2%2,117,188,192.240.24%. לע , 168 -- תונוע לע 80.

 16. םכיביעלמ 1 17. 30, 80.80. 02, )3,102,117, וו) 1

214 :245 ,227 ,226 ,210 ,207 ,192 8% 101,150 

 253: 250, 264, 270, 271 \, 400 '1' ; קזווס 171 ; (0ע06 128 ----

 םביגיעלמ 170 -- םבוגעלמ 228 -- ב זנ9. | יכאלמכ

 עוווחס 158 -- השעמב 170. | םםיהלא 30, 71, 207. "9 םםיזבו 9

 118, 144, 166, 240 2, 24 וירבד תא 17 -- י , 6.

 ויאיבנב ,\ 1 -- ויאבנב זס, 2 150, 22%, 261, 283, 2881, 00 7;

 תמ6 130 --,ךיאיבנב 24%. תומח 7. ומעב , 4.

 דע ןיאו ןיאל -- אל 4

 17. םבידשכ 1, 30 99, 17, ,,,6%6)

 168,170, 210, 227, 8, 245, 259: 270, 651, 659 '* ריתי ; קז!תוס

 178. | גורהיו 283 -- וגרהיו 207. | םכהירוהב תא 80, 250--ו,

 71,220. | ברחב , 17,1ק -- םכהירחב 80. | הלותבו -- לעו

 הלותב 17, 145. | שישיו ז, 1, 71, 80 25 0

 ז 50, 155, 106, 170, 8% 194, 220, 227, 228, 240, 253, 4

 204 : קזגתגס 2.

 כהילע -- לע 4

 ו 9
 ו 2

 םביבתב 139, 188, 0- תניקח

 26. וידיסחו 14%. | בותככ , 85 | תרתב

 הוהי לז -- השמ 80,180, 7.

 27. םבינושארה 1 27 170,178, 253*

 ף2, 166,170,178,240,253:3001. | םכנהו .

 1: הדוהי 5.

 הוהי -- השמ

 םכינורחאהו

 לארשיו הדוהי ₪

 ז. םבע -- כע תא 6% תא 6. זחאוי
 207.  והובילמיו 92, 166, 28 -- והכלמיו 207 -- והיכלמיו 71 --

 < .וכילמיו 7.
 ו שולש 30, 31, 04, 909, ,ָ, 6

9 ,100'1 ,280 ,288"1 ,264 ,260 ,228,215 ,225,227 ,207 ,178 

 -- ;80.  םבירשע 71,80.  הנש ,- זחאוהי 5

-245 .188,198 
 2. והרסיו ץז,110,1800- םכילשוריב 17 -- םכלשוריב 15

 -- םכלשורימ 40, 144, 145, 250 -- תופס =בילשורימ 2%1. | שונעיו
 90, 168 -- שנעויו 2: האמ -- ה , 118 -- האמב 4

 ףסב , 166 בהז , 2.

 4. ךלמיו --י 158.  ךלמ ,1,17. תא 99,166,1%. םבילשוריו
 17. | ומש , 166. | םביקיהי 283.  זחאי 17 --וחאוהי 9
 150,155,178 -- 180.  הכנ 166 --ובנ 80, והאביו

 101 -- האיב'ו םבירצמ 80,909, -

 ף. שמחו םבירשע [(טק.186. 2. הנש 2.4.

 = 6. וילע הלע < 0. רצאנ דכובנ 10, 71,118,110, 150

 158,178, 188, 259, 264-- רצנדכובנ 7,
 24% -- רצנ דכובנ 170, 198, 253, 271 -- רצארדכובנ 226 -- רכובנ

 רצנאנ :17.  והרפאיו-- ה 71.  םכיתשוחנב 240,293.  ובלהל
 קל 22 וכילוהל 1, 2, 17, 71: 80, 02, סב, 117, 119, 166 %

9 ,250 ,245 ,227,231 ,226 7 ,188,102,104 ,180 ,178 ,170 

 259 260,264, 271, 283; קנזס 1 39--וכלוהל 80, 240. לבב 4

 7. ילכמו קזותוס ילבמו 245 --' \170. = איבה -- אבה חקל 4

 רצאנ דכובנ 7ז,93,118,110,150,155, 158,178,188,264,271--

 רצנדכובנ 1,92, 128, 102, 104, 227, 245, 250 -- רצנ דבובנ 17

 168,198.2%9 --ו 108. - לבבל , 168,188 -- לבב ךלמ 2
 לבבב 194,254. ולכהב ?ז -- ולכיהל 192 -- ,188. | הלבבב

 170 -- הלבב 4.

 8. םביקיהי 283 -- םביקוהי זז. | ויתבעתו 2 5, 0 0

9 158,175,180,210 .93:99.101,118,110,139 

 235, 242: 2456: 252, 253, 270, 277, 283, 659 -- \יתובעתו 40

 260, 264, 271, 284, 288 1 -- ויתבעותו 67, 71.94,

-6 ,286 ,270 ,254 :231 .228 ,207 ,192,194 ,178,188 ,157,168 
 תכיבתכ 117.157,188.245,252, 3001. | הדוהיו , 254. = ךולמי)

 71, 166. 4. ןיכוהי 7.

 9. הנמש 1, 80, 80, 93, 94, 9 70

 198,104, 210, 215,245: 252, 259,260, 264: קוותס וופ.  םכינש

 -- הנש 145%, 260 -- םבינש הרשע 00 -- תי. קצפת, הרשע

 ןיכיוהי -- והישאי 175. = וכלמב , 17, 80 -- וכלומב 71. | ץ-רשלשו
8% 



0 
 רבד זרולכל סרפ ךלמ שרוכל זרחא זרנשבו 2

 שרוכ חור תרא קדוה' ריעה והימרי יפב קדוהי
 בתכמב םכגו ותוכלמ לכב לוק רבעיו סרפ ךלמ

 תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרוכ רמא הכ ! רמאל 3

 ילע דקפ אוהו שימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה
 שככב ימ הדוהיב רשא םכלשוריב תיב ול תונבל
 ! לרעיו רמע ריהלא זרוהי ומע 'רכמ

 6. אא זמ 6 א 0 א.

 לכה וירשו ךלמה תורצואו קדוה' תריב זרורצאו
 19 תא וצתניו םכיהלאה תיב תא ופרשיו : לבב איבה
 לכו שאב ופרש ;דיתונמרא לכו שלשורי תמוח
 20 ברחה ןמ תיראשה לגיו : תיחשהל הידמחמ ילכ
 תוכלמ ךלמ דע זכידבעל וינבלו ול ויהיו לבב לא
 21 התצר דע והימרי יפב הוהי רבד תואלמל : סרפ
 קרתבש קדמשה ימי ללכ קריתותבש זרא ץראה
 ! ;דנש סכיעבש זרואלמל

6 

 שץ 8. קמ 5 ₪ יוס

 21. תואלמל 1%--ו ,1,110,160,166, 170,180 6 227

 252; 253, 270, 1'100-- תוכלמל 24%.  רבד תא 170. 4 יפמ

 101,117, 175,180 ; 10% 4 תאו 7ז. | היתתבש =,

,207 ,94,101,118,144,150,158,166,188,102 ,82.92 :71 

 215: 245: 252; 250; 270: קנומס 128,141. | תואלמל 27--ו,2

 2, 118, 210, 24%, 251, 263, 1'100 -- תאולמל 4. םביעבש ,%-

 22. תחא ; 40. שרבל 17,71,246.  סרפ 1" סז6 שרפ 4

 יפב הוהי 0.146 04. | יפמ 40, 180, 2% 245 ריעה =

 איבנה שרכ ותכלמ ל

 23. שרכ 118,207. | ןתנ ,. הוהי 1%-- הוהי יהי 92 -

 יהי 94. | ילע --י , 170. | םכילשוריב 259. | ימ קזנמס יכ
 הוהי 2"-- הוהי יהי 170, 259, 590, 612 --- תוגזק.קזפת. יהי 1%7--

 נק.285 4 11 204 --'ה* 410 תק 495 תוגזק. 10266 156 -- קנס

 והי 180 - ומע ,%

 19. םכילודגה 1, 3, 17, 89, 92, 117, 118, 19, 150, 157,
 470, 180, 188, 235, 240, 245: 260, 264, 271 4 ; קז!תגס 4.
 הוהי תיב תורצאו ,157. | תרצאו 80, 283 -- תורצואו 17, 30, 9
 2, 166, 168, 170,173, 240. 245 5 קוגמס 117. | םכינטקהו -- םכע
 שכינטקה 80. תרצאו 80, 283 -- תורצאו :, 67.
1% 79 0 .110,139 ,118,128 ,101 ,100 9 
29 ,242 ,210,215 ,207 ,192,194 ,180,188 ...166 

 253, 259, 260, 270, 0 1 ךלמה תיב ֶו,130 ; !סעז6
 איבה , 180 -- אבה 5:

 19. ופרשיו -- ףרשיו 5. תריב -- הוהי יב 75
 תומח ₪ 7ז --ו ,80. לכו 1%--לב תאו 117-- תאו 155 -- לאו
 102. | היתנמרא 1, 80, 03:94, 99, 101, 119, 144, 2 2
 207,210, 226,249, 252, 279 --ה 118.  תיחשמל 1%0--ה 7.
 20. תראשה + ברחה -- םנרחה 9. ה 1 רוה
 117 --יהיו 93:99, 157. | ךלמ ,180 --ךולכ 7

 07206008 194 לט א

 5 ףטנפטפ 0305 טפו 7ג15 1601006 גה געש 10 א 10 אש

 62000. 1/1501, סע (0פטתב 6011211: 1, 2, 1, 4, 17, 10, 11, 67, 71: 80, 82, 80.02. 93, 94. 99, 0%

 1סנ) 102, 117, 118, 110, 128, 140, 140: 141, 144, 145, 147: 1505 79 158, 164, 1660, %)
,227 ,226 ,225 ,224 ,210 ,207 ,201 ,108 ,104 ,102 ,188 ,180 ,178 ,176 :5 :173 :172 ,171 ,170 

 4 ,254 ,252 ,251 ,250 .240 ,246 :245 ,242 ,240 245 ,241 ,228 1156 , 1ת 100558 86
 ו 0 ,319 ,318 ,100 ,101 ,206 ,205 ,220 ,210 ,214 ,200 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,160

121, 126, 330, 112: 342: 355: 350: 355: 359: 360, 370: 399: 403: 404: 405, 400, 410, 417, 4 
410. 423: 425: 429: 431: 434: 437: 444: 449: 471. 474. 475: 476: 477. 454. 494. 495. 406. 7 

505: 506, 514: 515: 519: 520. 5279: 52 0 530: 531: 532: 535: 539: 540: 541: 542, 540. 9 

562, 566, 570. 571: 572, 574: 587: 590, 598, 601, 602, 606, 607, 612, 614, 621, 636, 638. 0, 

642, 640, 682, 4. 

 0006. 1תבקעס61, קספ +00טתב 001120 : = 250, 260, 264, 270, 271, 277, 270, 2833, 284, 286, 7
7 .656 ,655 ,652 ,651 ,650 :545 ,396 : 001140 1616015 10015 1 ,1601 59 .100 ,200 ,288 

.1 ,666 :64 :663 ,661 ,658 

 ו 0086. 10190 ---- קס 0 6016 - ---| 8
 1 נח 10015 66608 00121 -- 7

 ---- 11601 -- סע מ
 =----- 1601 --- 1ת/ 10018 (01668 0011 --- 4

194 

 3% % א א <% < %% + 3% 3% א + %%% %%

 ונשעמ קדוהי ךרב
 : הצרת ונידי לעפו

 וניהלא קרוהי ךורב
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 (0סתוקהז8ו0 2 00//. 6, 2-11 סטתב 1 02/00. 1, 4

 ןורא תא םכשמ תולעהל הדוהי ילעבמ ותא רשא םכעה לכו דוד ךליו קיוו 2
 ןורא תא שכשמ תולעהל הדוהיל רשא זכירעי תירק לא התלעב לארשי לבו דוד .לעיו 6

 הלגע לא םשכיהלאה ןורא תא ובכריו 3 :  וילע שיברכה בשי תואבצ הוהי שכש שמש ארקנ רשא שיהלאה
 הלגע לע םכיהלאה ןורא תא וביכריו 7 !: סש ארקנ רשא | שםיברכה בש קדוהי םיהלאה

 והאשיו 4 + השדח הלגעה תא סכיגהנ בדניבא ינב ויחאו אזעו העבגב רשא בדניבא תיבמ והאשיו השדח
 5 הלגעב םכיגהנ ויחאו אזעו בדניבא תיבמ השדח

 שכיקחשמ לארשי תיב לכו דודו 5 !ןוראה ינפל ךלה ויחאו שכיהלאה ןורא שפע העבגב רשא בדניבא תיבמ
 זכיקחשמ לארשי לכו דיודו 8

 ןרג דע ואביו 6 : םילצלצבו םכיענענמבו זכיפתבו זכילבנבו תורנכבו םכירישב יצע לכב = קדוהי ינפל
 ןרג דע ואביו 9 + תורצצחבו םכיתלצמבו םכיפתבו םכילבנבו תורנכבו םכירישבו זע לכב שיהלאה ינפל

 הזעב הוהי ףא רחיוו 7 | :רקבה וטמש יכ וב זחאיו שיהלאה ןורא לא הזע חלשיו ןוכנ
 אועב הוהי ףא רחיו 5 !רקבה וטמש יכ ןוראה תא זחאל ודי תא אזע חלשיו ןדיכ

 רשא לע דודל רחיו 8 | ! םיהלאה ןורא שע שש תמיו לשה לע שכיהלאה שש והכיו
 יכ | דיודל רחו 11  !םיהלא | ינפל | שש תמיו ןוראה לע ודי חלש רשא לע והכיו

 זכויב .קדוהי . תא דוד ארו 9 | : הזה ויה דע הזע ץרפ אוהה םכוקמל ארקיו הזעב ץרפ הוהי ץרפ
 זכויב שכיהלאה תא דיוד ארייו 12 !  הזה כויה דע אזע ץרפ אוהה שכוקמל ארקיו אזעב ץרפ הוהי ץרפ

 לע הוה! ןורא תא וילא ריפהל דוד הבא אלו 1:0 :! קדוה | ןורא ילא אוב ךיא רמאיו אוהה
 לא עלא ןוראה תא | דוד ריפה אלו 11 :  םיהלאה ןורא תא ילא איבא ךיה רמאל אוהה

 יתגה טכדא דבע תיב קדוה ןורא בשו 11  !יתגה םשדא דבע תיב | דוד והטיו דוד ריע
 ותיבב םשכדא דבע תיב שכע שיהלאה ןורא בשיו 14  :יתגה םשכדא דבע תיב לא | והטיו דיוד ריע

 ! ותיב לכ תאו םשודא דבע תא ;דוהי ךרביו שישדח השלש

 ספ ספ סם םפ ב (9 (פ סמ 0 ו : ול רשא לכ תאו שדא דבע תיב תא קדוהי ךרביו שישדח השלש

 (2סתבקהז4110 2 00. 7, 1--20 6 טתג 1 00/00. 17, 71.

 האר איבנה ןתנ לא ךלמטה רמאיו 2 !ויביא לכמ ביבסמ ול חינה הוהיו ותיבב ךלמה בשי  יכ יהיו 1.
 הנה איבגה ןתנ לא דיוד רמאיו . :ותיבב דיוד בשי רשאכ יהיו

 ככ ךלמה ללא ןתנ רמאיו 4 ! קדעיר' ךותב בשי םשכיהלאה ןוראו םכיזרא תריבב בשוי יכנא אנ 5
 ככ דיוד ללא ןתנ רמאיו 2 : תועירי תחת הוהי | תירב ןוראו םכיזראה תריבב בשוי יכנא

 ! רמאל ןתנ לא קדוהי רבד יהיו אוהה הלילב יהו 4 :  ךמע קדוהי יכ הרשע ךל ךבבלב רשא
 : רמאל ןתנ לא זכיהלא רבד יהיו אוהה הלילב יהו 4 | ! ךמע שיהלאה יכ קרש ךבבלב רשא

 תיבב יתבשי אל יכ 6 !יתבשל תיב יל הנבת קדתאה | הוהי רמא הכ דוד לא ידבע לא תרמאו ךל 5
 תיבב יתבשי אל יכ 5 : תבשל תיבה יל הנבה התא אל הוהי רמא הכ ידבע דיוד לא תרמאו ךל 4
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 : ןכשמבו ,להאב ךלהתמ קדיהאו קרזה כויה דעו םכירצממ לרארשי ינב ערא יתלעה זכוימל
 ! ןכשממו "להא לא להאמ קריהאו קרזה סויה דע לארשי | קרא יתילעה רשא סויה ןמ
 תא תוערל יתיוצ רשא לארשי יטבש דחא תא יתרבד רבדה ילארשי ינב לכב יתכלהתה רשא לכב 7
 תא תוערל יתיוצ רשא לארשי יטפש דחא תא יתרבד רבדה *רארשי לכב יתכלהתה רשא. לכב 6

 רמא הכ דודל ידבעל רמאת הכ התעו 8 |! םכיזרא תיב יל טכתינב אֶל המל רמאל לארשי תא ימע
 רמא הכ דיודל ידבעל רמאת הכ התעו 7 | ! םיזרא תיב יל םכתינב אל המל רמאל | ימע

 ךמע היהאו 9 =! לארשי לע ימע לע דיגנ תויהל ןאצה רחאמ הונה ןמ ךיתחקל ינא תואבצ ;דוהי
 ךמע היהאו 8 :לארשי | ימע לע דיגנ תויהל ןאצה ירחא ןמ הונה ןמ ךיתחקל ינא תואבצ ;דוהו
 ; ץראב רשא זכילודגה םכשכ זכש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא לכ זרא תירכאו תכלה רשא ככב ; ץראב רשא םכילדגה זכשכ לודג זכש ךל יתשעו ךינפמ ךיביא לכ זרא התרכאו תכלה רשא "רכב
 רשאכ ותונעל הלוע ינב ופיסי אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו ויתעטנו לארשיל ימעל זםוקמ יתמשו זס

 רשאכ ותלבל הלוע ינב ופיפוי אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו והיתעטנו לארשי ימעל םוקמ יתמשו
 ךל דיגהו ךיביא לכמ ךל יתחינהו לארשי ימע לרע כיטפש יתיוצ רשא שפויה ןמלו 11 | + ;דנושארב
 ךל דגאו ךיביוא לכ תא יתענכהו לארשי ימע לרע זכיטפש יתיוצ רשא םכימימלו 10 = : קדנושארב

 ךירחא ךערז תא יתמיקהו ךיתבא תא תבכשו ךימי ואלמי יכ 12  !קדוה' ךל השעי תיב יכ הוהי

 ךירחא ךערז תא יתומיקהו ךיתבא עכע תכלל ךימי ואלמ יכ היהו :: : קדוהי ךל הנבי תיבו

 :זבלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננכו ימשל תיב הנבי אוה 13  :ותכלממ תא יתניכהו ךיעממ .אצי רשא
 !:זכלוע דע | ואסכ | תא יתננכו תיב יל הנבי אוה 12 ! ותוכלמ תא יתוניכהו ךינבמ היהי רשא

 : זכדא ינב יעגנבו םכישנא טבשב ויתחכהו ותועהב רשא ןבל יל קדיהי אוהו באל ול קדיהא ינא 14
 | ןבל יל קדיהי אוהו באל ול קדיהא ינא 3

 ךתיב ןמאנו 16 |! ךינפלמ יתריסה רשא לואש םכעמ יתרסה רשאכ ונממ רוסי אל ידסחו 1%
 יתיבב והיתדמעהו 14 |: ךינפל היה רשאמ יתוריפה רשאכ ומעמ ריסא אל ידסחו
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 קרזה ןויזחה לככו הלאה וםכירבדה לככ גְל | : םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ ךינפל םלוע דע ךתכלממו
 קדזה ןוזחה לככו הלאה םירבדה לככ 15 :  שלוע דע ןוכנ היהי ואסכו םכלועה דע יתוכלמבו
 יתיב ימו םכיהלא הוהי ינא ימ .רמאיו קדוהי ינפל בשיו דיוד ךלמה אביו 16 | :!דיוד לא ןתנ רבד ןכ יתיב ימו קדוהי ינדא יכנא ימ  רמאיו זרוהי ינפל בשיו דוד ךלמה אבו 18 | ! דוד לא ןתנ רבד ןכ
 קוחרמל ךדבע זריב לע כג רבדתו הוהי ינדא ךיניעב תראז דוע ןטקתו 19 = : םכלה דע ינתאיבה יכ
 קוחרמל ךדבע ?זריב לע רבדתהו :יפפיתלא | יךינועב תראז ןטקתו ' 17 :: + פלה דע"ינתאיבה יפ

 התאו ךילא רבדל דוע דוד ףיסע המו 20 : זדוהי ינדא דאה זררות זראזו
 התאו ךדבע תא דובכל ךילא דיוד דוע ףיסוי המ 18 | ! םיהלא הוהי הלעמה שכדאה רותכ ינתיארו

 זרא עידוהל תאזה הלודגה לכ תא תישע ךבלכו ךרבד רובעב 21 | !הוהי ינדא ךדבע תא תעדי
 זרא עידוהל תאזה הלודגה לכ תא תישע ףבלכו ךדבע רובעב הוהי ! תעדי ךדבע תא

 : ונינואב ונעמש רשא לככ ךתלוז כיהלא ןיאו ךומכ ןיא יכ םכיהלא הוה! תלדג ןכ לע 22 :  תולדגה לכ
 ; ונינזאב ונעמש רשא לככ ךתלוז שכיהלא ןיאו ךומכ ןיא הוהי 20 : ךדבע

 לככל תושעלו שש ול םשכושלו שעל ול תודפל שכיהלא וכלה רשא ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימו
 | שש ךל כושל שע ול תודפל שיהלאה ךלה רשא ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו

 ךמע זרא ךל ןנוכתו 24 | :ויהלאו םכיוג םכירצממ ךל [רידפ רשא ךמע ינפמ ךצראל תוארנו הלודגה
 ךמע זרא ןתתו 2 ; וג שירצממ | זרידפ רשא ךמע ינפמ שרגל תוארונו תולדג

 רשא רבדה זכיהלא זדוה' התעו 25 | ! םיהלאל םכהל תייח קדוהי התאו םשכלוע דע כעל ךל לארשי
 רשא רבדה קדוהי התעו 23 | : םיהלאל כהל תייה קדוה' התאו םכלוע דע םכעל ךל לארשי

 זכלוע דע ךמש לדגיו 26 |! זררבד רשאכ השעו םלוע דע שקה ותיב לעו ךדבע לע תררבד
 זכלוע דע ךמש לדגיו ןמאיו 24 | ! זררבד רשאכ השעו שכלוע דע ןמאי ותיב לעו ךדבע לע זררבד

 התא יכ 27 ! ךינפל ןוכנ היהי דוד ךדבע תיבו לארשי לע םכיהלא תואבצ הוהי רמאל
 התא יכ 2% + ךינפל ןוכנ ךדבע דיוד תיבו לארשיל | סיהלא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמאל

 ללפתהל ובל תא ךדבע אצמ ןכ לע ךל הנבא תיב רמאל ךדבע ןזא תא התילג לארשי יהלא תואבצ הוהי
 ללפתהל ךדבע אצמ ןכ לע .תריב ל זרונבל .ךדבע ןזא תא תילב יהלא

 ךדבע לא רבדתו תמא ויהי ךירבדו שכיהלאה אוה התא הוהי ינדא התעו 28 = : תאזה הלפתה תא ךילא
 ךדבע לע רבדתו עכיהלאה אוה התא הוהי התעו 6 : ךינפל

 הוהי ינדא התא יכ ךינפל שכלועל תויהל ךדבע תיב תא ךרבו לאוה התעו 0)2 : תאזה הבוטה תא
 הוהי התא יכ ךינפל זכלועל תויהל ךדבע תיב תא ךרבל תלאוה התעו 27 : תאזה הבוטה

 : םלועל ךדבע תיב ךרבי ךתכרבמו תרבד
 : שכלועל ךרבמו ."תכרב

 (כסתוק819010 2 50/2. 8, 1--18 סטתג 1 0/0. 189, 74.

 תא ךיו 2 ! וכיתשלפ דימ המאה גתמ תא דוד חקיו כעינכיו שכיתשלפ תא דוד ךיו ןכ ירחא יהיו 1.
 תא ךיו 2 :  םייתשלפ דימ היתנבו תג תא | חקיו םעינכיו שכיתשלפ תא דיוד ךיו ןכ ירחא יהיו 1

 ₪ ספ םש םש סח ספ םש םפ 9 ם9 בע

 באומ יהתו תויחהל לבחה אלמו תימהל שילבח ינש דדמיו הצרא שתוא בכשה לבחב שכדדמיו באומ
 באומ ויהיו באומ

 ודי בישהל ותכלב הבוצ ךלמ בחר ןב רועדדה תא דוד .ךיג 3. + קרחנמ אש ביהבש ל הוסב
 ודי ביצהל ותכלב התמח הבוצ ךלמ רזערדה תא דיוד ךו 3 | ! קרחנמ יאשנ דיודל שכידבע

 דוד רקעיו ילגר שיא ףלא טכירשעו םכישרפ זרואמ עבשו ףלא ונממ דוד דכליו 4 !ךהנב
 דיוד רקעיו ילגר שיא ףלא םכירשעו םכישרפ םכיפלא תעבשו בכר ףלא ונממ דיוד דכליו 4 !  תרפ רהנב

 דוד ךיו הבוצ ךלמ רזעדדהל רזעל קשמח .שכרא .אבתו 5 + בכר .הדאמ ןגממ רתויו בכרה לכ תא
 דיוד ךיו הבוצ ךלמ רזערדהל רוזעל קשמרד שרא אביו 5 | ! בכר קדאמ ונממ רתויו בכרה לכ זרא

 זכידבעל דודל שכרא יהתו קשמד שכראב םכיביצנ דוד שששיו 6 | + שיא ףלא כינשו שכירשע שראב
 ץכידבע . רידל .עכרא היו שמרה שככפב דיוד ששי 6 | : שיא ףלא םכינשו שכירשע םשראב

 . ידבע לא ויה רשא בהזה יטלש תא דוד חקו ל |! ךלה רשא לכב דוד תא קדוה' עשיו .קדחנמ יאשונ
 ידבע לע ויה רשא בהזה יטלש תא דיוד חו 7 |: ךלה רשא לכב דיודל ;קדוהי עשויו קדחנמ יאשנ

 דאמ הברה תשחנ דוד ךלמה חקל רזעדדה ירע יתרבמו חטבמו 8 = : םכלשורי כאיביו רזעדדה
 קרב דאמ הבר תשחנ דיוד חקל רזערדה ירע ןוכמו תחבטמו 8 = : םללשורי :םאיביו רזערדה

 קרכה יכ זרמח ךלמ יעת עמשיו 9 |
 קדכה יכ זרמח ךלמ ועתה עמשו 9 | ! תשחנה ילכ תאו םכידומעה תאו תשחנה ₪ תא המלש השע

 זכולשל ול לאשל דוד ךלמה לא ונב שרו תא חלשיו נס ! רזעדדה ליח לב.תא דוד
 זכולשל ול לואשל דיוד ךלמה לא ונב שרודה תא חלשיו 10 : הבוצ ךלמ רזערדה ליח לכ תא דיוד

 ילכו ףסכ ילכ ויה ודיבו רזעדדה קדיה יעת תומחלמ שיא יכ והכיו רזעדדהב שכחלנ רשא לע וכרבלו
 ףסכו בהז ילכ לכו רזערדה קדיה ועתה תומחלמ שיא יכ והכיו רזערדהב שכחלנ רשא לע וכרבלו
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 כיוגה לכמ שידקה רשא בהזהו ףסכה שכע הוהיל דוד ךלמה שידקה שכתא שג גז ! תשחנ ילכו בהז
 עכיוגה לכט אשנ רשא בהזהו ףסכה שקע הוהיל דיוד ךלמה שידקה שתא שג 11 | : תשחנו

 : הבוצ ךלמ בחר ןב רזעדדה ללשמו קלמעמו שכיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו סכראמ 12 ! שבכ רשא
 : קלמעמו כיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו םשכודאמ

 טכיבצנ שכודאב ששיו 14 !  ףלא רשע הנומש חלמ איגב שכרא תא ותוכהמ ובשב סכש דוד שעיו 3
 זכיביצנ שפודאב ספשיו 13  !ףלא רשע הנומש חלמה איגב שודא תא קדכה ?דיורצ ןב ישבאו 2

 ךלמו 15 : ךלה רשא לכב דוד תא החוהי עשויו דודל שידבע שוודא לכ יהיו סכיבצנ שש שכודא לכב
 ךלמיוו 14 + ךלה רשא לכב דיוד תא הוהי עשויו דיודל שכידבע שכודא לכ ויהיו

 טפשוהיו אבצה לע היורצ ןב באויו 16 | ! ומע לכל הקדצו טפשמ השע דוד יהיו לארשי לכ לע דוד
 טפשוהיו אבצה לע היורצ ןב באויו 15 = ! ומע לכל הקדצו טפשמ השע יהיו לארשי לכ לע דיוד

 ןב והינבו 18 | ! רפוס הירשו םינהכ רתיבא ןב ךלמיחאו בוטיחא ןב קודצו זְל | + ריכזמ דוליחא ןב
 ןב והינבו 17 = : רפס אשושו פינהכ רתיבא ןב ךלמיבאו בוטיחא ןב קודצו 16 = + ריכזמ דוליחא ןב

 יה כינהכ | דוד נבו יתלפהו *תרכהו | עדיוהי
 ! ךלמה דיל כינשארה דיוד ינבו יתלפהו יתרפה לע עדיוהי

 (0סתוקהז800 1 תש 8, :2--52 6 טמו 2 600700. 0, 24

 ?ץכימלוע ךתבשל ןוכמ ךל לבז תיב יתינב הנב 13 !  לפרעב ןכשל רמא קדוהי המלש רמא ןא 2
 :בימלוע ךתבשל 'ןוכמו ךלי לבז .תיב ייתינב ינאו 15 7: לפלעב ןופשל רמא קדוה: המלש רמא זא ₪ 1.
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 קדוה' ךורב .רמאיו 15 ! דמע .לארשי להק לכו לארשי להק לכ תא ךרביו וינפ תא ךלמה בסיו 4
 קדוה' ךורב רמאיו 4 |! דמוע לארשי להק לכו לארשי להק לכ תא ךרביו וינפ תא ךלמה בסיו 3

 ימע תרא יתאצוה רשא םשויה ןמ 16 !רמאל אלמ ודיבו יבא דוד תא וי'פב רבד רשא לארשי יהלא
 ימע תרא יתאצוה רשא שעה ןמ 5 | :!רמאל אלמ וידיבו יבא דיוד תא ויפב רבד רשא 'רארשי יהלא

 . םש ימש תויהל תיב תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב אל | םכירצממ | לארשי תא
 יתרחב אלו שכש ימש תויהל תיב תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב אל םנירצמ ץראמ

 ימע לע תויהל דודב רחבאו ו ו |
 ימע לע תויהל דיודב רחבאו שש ימש תויהל שכלשוריב רחבאו 6 +! לארשי ימע לע דיגנ תויהל שיאב

 לא קדוהי רמאיו 18 : לארשי יהלא קדוהי כשל ;ריב זרונבל יבא דוד בבל זכע יהיו זק + רארשי
 לא קדוהי רמאיו 8 = ! לארשי יהלא קדוהי כשל זריב זרונבל יבא דיוד בבל שכע יהיו 7 | : לארשי

 אל התא קר גפ !ךבבל שקע קדיה יכ תביטה ימשל תיב תונבל ךבבל שכע קדיה רשא ןעי יבא דוד
 אל התא קר 9 !ךבבל עכע קדיה יכ תוביטה ימשל תיב תונבל ךבבל םכע קדיה רשא ןעי יבא דיוד

 רבד רשא ורבד תא קדוה' שקיו 20 : ימשל תיבה הנבי אוה ךיצלחמ אציה ךנב כא יכ תיבה הנבת
 רבד רשא ורבד תא ;דוה שקו 10 : ימשל תיבה הנב' אוה ךיצלחמ אציה ךנב יכ תיבה הנבח

 ; לארשי יהלא הוהי שכשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ לארשי אסכ לע בשאו יבא דוד תחת זםכקאו
 ! לארשי יהלא הוהי שסשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ לארשי אפכ לע בשאו יבא דיוד תחת זכוקאו

 ; סכירצמ ץראמ םכתא ואיצוהב וניתבא שכע תרכ רשא הוהי תירב שכש רשא ןוראל םשוקמ שש ששאו 1
 :.לארשי ינב שםע תרכ רשא הוה' תירב שכש רשא ןוראה תרא שש םשישאו גנ

 דפחהו תירבה רמש תחתמ ץראה לעו לעממ םבימשב זכיהלא ךומכ ןיא לארשי יהלא הוהי = רמאיו 3
 דסחהו תירבה רמש ץראבו זכימשב םכיהלא ךומכ ןיא לארשי יהלא הוהי = = רמאיו 1

 רבדתו ול תרבד רשא תא יבא דוד ךדבעל  זררמש רשא 24 | : שסבל לכב ךינפל שםיכלהה ךידבעל
 רבדתו ול תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל זררמש רשא 15 | :םכבל לכב ךינפל םכיכלהה ךידבעל

 תרבד רשא תא יבא דוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו 25 = ! הזה פויכ תאלמ ךדיבו ךיפב
 תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוה' התעו 16 | ! הזה פויכ תאלמ ךדיבו ךיפב

 ינפל תכלל םככרד תא ךינב ורמשי שכא קר לארשי אסכ לע בשי ינפלמ שיא ךל תרכי אל רמאל ול
 יתרותב תכלל זככרד תא ךינב ורמשי סשכא קר לארשי אסכ לע בשוי ינפלמ שיא ךל תרכי אל רמאל ול

 יכ 27 :  יבא דוד ךדבעל תרבד רשא ךירבד אנ ןמאי לארשי יהלא התעו 26 ! ינפל תכלה רשאכ
 יכ 18 | : דיודל ךדבעל תרבד רשא ךרבד = ןמא' לארשי יהלא הוהי התעו 7 : ינפל תכלה רשאכ

 הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םכימשה ימשו שכימשה הנה ץראה לע עכיהלא בשי םכנמאה
 הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל שכימשה ימשו זכימש הנה ץראה לע םכדאה תא םכיהלא בשי לכנמאה

 רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא הוהי ותנחת לאו ךדבע תלפת לא תינפו 26 :יתינב רשא
 רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא הוהי ותנחה לאו ךדבע תלפת לא תינפו 1)  :יתינב רשא
 רשא זכוקמה לא זכויו הליל הזה זריבה ירא תחותפ ךניע תויהל 29 |! םכויה ךינפל קקפתמ דבע
 רשא םכוקמה לא הלילו שכמוי הזה זריבה ירא תוחותפ ךיניע תויהל 0 : ךינפל ללפתמ ךדבע

 לא .תרעמשו 40 > !'הזה םשכוקמה לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה לא עמשל שכש ימש ;ריהי תרמא
 ללא קרעמשו 21 !  הזה םכוקמה לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה לא עומשל זכש ךמש כושל תרמא
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 עכימשה לא ךתבש זכוקמ לא עמשת התאו הזה זכוקמה ירא וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע תנחת
 םכימשה ןמ ךתבש םכוקממ עמשת התאו הזה ,םשכוקמה ללא וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע ינונחת

 תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב אשנו והערל שיא אטחי רשא תא 41 | : תחלסו תעמשו
 תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב אשנו והערל שיא אטחי שא | 22 !  תחלסו תעמשו
 ושארב וכרד תתל עשר עישרהל ךידבע תא תטפשו זרישעו שימשה | עמשת זדתאו 42! זדזה
 ושארב וכרד תתל עשרל בישהל ךידבע תא תטפשו רישעו םשכימשה ןמ עמשת קרתאו 23 | ! קדזה

 ודוהו ךילא ובשו ךל ואטחי רשא ביוא ינפל לארשי ךמע ףגנהב ָגָב : ותקדצכ ןל תתל קידצ קידצהלו
 ודוהו ובשו ךל ואטחי יכ ביוא ינפל לארשי ךמע ףגני שכאו 24 ! ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו
 ךמע תאטחל תחלפו שימשה | עמשת התאו 34 !  קרזה תיבב ךילא וננחתהו וללפתהו ךמש תא
 ךמע תאטחל תחלסו םכימשה ןמ עמשת התאו 25 | :קזרזה תיבב ךינפל וננחתהו וללפתהו ךמש תא

 יכ רטמ היהי אלו שימש רצעהב 35 ! םכתובאל תתנ רשא המדאה לא סכתבשהו ירארשי
 יכ רטמ היהי אלו שימשה רצעהב 26 ":םכהיתבאלו שהל התתנ רשא המדאה לא שכתובישהו "רארשי

 : עמשת התאו 46 ! שנעת יכ ןובושי פתאטחמו ךמש תא ודוהו הזה שכוקמה לא וללפתהו ךל ואטחי
 עמשת התאו 27 ! שנעת יכ ןובושי שתאטחמ ךמש תא ודוהו הזה שוקמה לא וללפתהו ךל ואטחי
 רטמ התתנו הב" וכלי רשא הבוטה ךרדה תא שרות יכ ללארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו שימשה
 רטמ התתנו הב וכלי רשא הבוטה ךרדה לא שרות יכ ללארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו שכימשה

 ליסה הברא ןוקרי ןופדש היהי יכ רבד ץראב היהי יכ בער 37 ! הלחנל ךמעל התתנ רשא ךצרא לע
 ליפחו הברא ןוקריו ןופדש היהי יכ רבד ץראב היהי יכ בער 28 ! הלחנל ךמעל התתנ רשא ךצרא לע

 לכל היהת רשא הנחת לכ הלפת לכ 48 ! הלחמ לכ עגנ לכ וירעש ץראב וביא ול רצי יכ היהי יכ
 לכל היהי רשא הנחת לכ הלפת לכ 29 : הלחמ לכו עגנ לכ וירעש ץראב ויביא ול רצי יכ היהי יכ

 עמשת התאו 39 : הזה תיבה לא ויפכ שרפו ובבל עגנ שיא ןועדי רשא לארשי ךמע לכל שכדאה
 ןמ עמשת התאו 40 ! הזה תיבה לא ויפכ שרפו ובאכמו ועגנ שיא ועדי רשא לארשי ךמע לכלו שכדאה

 ךדבל תעדי התא יכ ובבל תא עדת רשא ויכרד לככ שיאל תתנו תישעו תחלסו ךתבש ןוכמ סכימשה

 תעדי ךדבל התא יכ ובבל תא עדת רשא ויכרד לככ שיאל התתנו תחלסו ךתבש ןוכמ וכימשה

 המדאה ינפ לע זכייה שה רשא סימה לכ ךואר' ןעמל 45 : םםדאה ינב לכ בבל תא

 המדאה יגפ לע םייח שה רשא סכימיה לכ ךיכרדב תכלל ךואר" ןעמל 31 :םשדאה ינב | בבל תא

 ; ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ אֶל רשא ירכנה לא םגו 41 !  וניתבאל התתנ רשא
 ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא זכגו 12 ! ונתבאל התתנ רשא

 התא 44 הזה תיבה לא ללפתהו אבו היוטנה ךערזו הקזחה ךדי תאו לודגה ךמש תא ןועמשי יב 2
 התאו 44 הזה תיבה לא וללפתהו ואבו היוטנה ךעורזו הקזחה ךדיו לודגה

 זרא ץראה ימע לכ ןועדי ןעמל ירכנה ךילא .ארקי רשא לרככ תישעו ךתבש ןוכמ .םימשה | עמשת

 זרא ץראה ימע לכ ועדי ןעמל ירכנה ךילא ארקי רשא 'רככ תישעו ךתבש ןוכממ שימשה ןמ עמשת

 ךמע אצי יכ 44 | ! יתינב רשא הזה תיבה לע ארקנ ךמש יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא האריל ךמש
 ךמע אצי יכ 34 :  יתינב רשא הזה תיבה לע ארקנ ךמש יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא הארילו ךמש

 זריבהו הב זררחב רשא ריעה ךרד הוהי לא וללפתהו שכחלשת רשא ךרדב וביא לע קרמחלמל
 זריבהו הב תררחב רשא תאזה ריעה ךרד ךילא וללפתהו שחלשת רשא ךרדב ויביא לע קדמחלמל

 ואטחי יכ 46 !  שסטפשמ תישעו שכתנחת תאו שתלפת תא שימשה | תעמשו 45 ! ךמשל יתנב רש
 ואטחי יכ 46 + שטטפשמ תישעו שכתנחת תאו שכתלפת תא םימשה ןמ תעמשו 35 =! ךמשל יתינב רשא

 הקוחר ביואה ץרא לא שכהיבש סכובשו ביוא ינפל שכתתנו שב תפנאו אטחי אל רשא םכדא ןיא יכ ךל
 הקוחר ץרא לא םכהיבוש סכובשו ביוא ינפל שתתנו שכב תפנאָו אטחי אל רשא זכדא ןיא יכ ךל
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 שה ךתלחנו ךמע יכ 1 | : שומחרו שכהיבש ינפל םכימחרל םכתתנו ךב ועשפ רשא םכהיעשפ לכלו

 לארשי ךמע תנחת לאו ךדבע תנחת לא תחתפ ךיניע תויהל 52 !  לזרבה רוכ ךותמ שכירצממ תאצוה רשא

 דיב תרבד רשאכ ץראה ימע לכמ הלחנל ךל םשכתלדבה התא יכ 53 = : ךילא םשכארק לכב שכהילא עמשל

 ; קדוהי ינדא םכירצממ וניתבא תא ךאיצוהב ךדבע השמ

 קרוהי קרמוק קדתעו 41 | : הזה שוקמה תלפתל תובשק ךינזאו תוחתפ ךיניע אנ ויהי יהלא התע 0 2

 עכיהלא הוהי 42 : בוטב וחמשי ךידיסהו העושת ושבלי םכיהלא הוהי ךינהכ ךוע ןוראו התא ךחונל םכיהלא |
 + ךדבע דיוד ידפחל הרכז ךחישמ ינפ בשת לא



1 

 ססמוקגזגמ(טז 7 4 5 4-8 0 0 2 4, ףטש ]ט0א₪ 00% 0ץת :

 א םטק]וס 1ם 00/6 6 20/70, 0

 ת6א ףטסףט6 (6ץעטפ קצספט]ו< ץג|ג ם6תנק]| 1כ0מומ1) ףט> שנ|6:25 1
 ו 65 16א  קזססט]ופ טג[ג 12074 1כ0תוות1, טה ?4ת0לט]ו8 1+4506000ת002

7-1 5 

1 20735 24 10--14. 
28 630. 1 

 2 06 ]6תט(ג!סתו) 65  קס(טסזהש 68 וה (6תוק]ס 061 (ט. | ?0:ט]ו5 אטו6הג 68 (?ץ:טפ) סע תרגתטממ 1011ז]17100115 |
 1000. 6א ]6תט[3]סמנ, 6% 60ת(00ז2ט1: 68 | 1000 | 100. | 25 קז06ם5 62 (ץתטפ, | 0740161: 00400

 2. 66 התתטתוסוגט 542081270, קזומ6וןקנ ]ט05. | 156 םוס 6 תטומסזטפ 0.
 1506.  קסע הטתס 3טוסזמ 4130118 [טמ6 54]ה14ה3/3ז0, כזנתסוק1 ]ט00609. 11020₪ב 3טז6מב 16 תו

 [ | 2תוג|ס גטס ) | .80064 1000008 | -- 1000 0 --- 
 תחו0|4 97260002 --- 0 1000 --- | 10903
 ג 7 29 2 - -- וס ו3018

 4 . : . : 56ץקתו גטו 30 30 --- 2 תו4]₪ גטז6
 ב 50ץטמו 366תַז6 [60טת6 0 2410 ---   הו₪5]4 ה6תז6 ל

 גג 84 10 1000 <=- | ו; |

 6 סוואזג 45% 0 546 סעואזה 4. 1

 (כסתוקהזגתםטע 600605 תת א 01 55, 60 תג 1112 טתג מ אט אפתנ ג

 וא ₪7 1/0000 6% 12/07 00

 תמה 6ה002ב 280. 1 זו ןטת+ קוסטה 1 ףטנ 06(3ה06טמ6 06 636 ופה

 אפה 67: 6 8 ₪ ו וסטותסוא5 וגו 866מ007טתש 66 6311010266 | תנוסץ תנו ףטספ

 1 ₪0. 6. 5: 7 06. | לטתפ גטו ה ףטנ 6א ]טס 3106ת06טת6 ₪6 630101106 גת טס

 2 ןצ ג6000 000 66 260670 1טה6 1ת ]6-ט1816תב 5 10030, טמט(ףטו1םט6 1ם 6וטנש6תנ טה.

 ךא6ת. צגפט6םסהסתס(סצ \ 65 160671 טמפ גם ]67ט1316תב 65 וה ]0095900 טתט[ףט11ףט6 גם 6101:306ב טז

 ₪. ןצגטטסהססהס(סז ; 65 107611 (טמז ומ ]6701916 61 1]16ףוטגתב ] 0005302, טתט (ףט11ףט6 1ם 61710906 גה

 25ע.

 ג 2000
 וה 245 ָ

2 - 4)61621358/ 

 (2ו]גה

67 . 20035 

 /?טזגה 42
 תג גס:

 /\ סחה 12

 :תווח 3

 220 זוז 2

2005 6 

 130(ה!סחסה - 31
 א( ג 5

 2 א 1 4

 [ ז1ה0106 ] [ קצוהסוק6 ] [ קזגמ6106 ]

 20 1 2 ית 2 |

 וה וו 15
 ךא 6 צב 5
 56794 /\231ו4ב 21455
 כה 13 331 5
 ךא 331 5

5 0 1 
 תג גת 5

 ו 666 8
 1 ו 58
 י6תטמב ךצ6תטמב 13 סותגטפ

 וה 333 4

 א תי. פו 2% א

 עוקטגו 2056 וקצהו 2007
 צד תו1 עד 1 וה 454 תזה 5

 גזס[ב 2172 58 2172 | זסז 1620%גג 98 וז 11200 8
212 9% 372 56112 
 זגה 652 58 70

 קגגג(1-תסגלכ 2818 ]0'1גזו-תסגִל 2

 ]גוב 1254 ]גזה 154
 2 845 23זוו 945 | 61 323 11 ג!ןוווזב 4508
 2001 760 6 705 | .[סזג 112 623 4%
 עוחתטו 648 עגחו 648 | [13/גוטוה 223 1[ גזוקה 12
 61 628 61 623 | (3וטט3גז ף5 (ופטסמ 5

 0 21322 85 3222 | 26%ג-|סגסמג | 12 1260 -|טוטחג
 סת 667 /00הן6ג\ 667 | 1א6וסק0ג 56 אשטסקתא . < < 8

2 

 ד 1

 קגזס!ג 222

212 56 

 \זגה 5

 23 2(ם-מג015 2
 ]גזה 154

5 )23 
60 201 
  תגחו 2
 יב 4
12 4 
 חוג 60



5 
4 

 שמ

 קמו

434 

 גג

4 
1 

 ה
> 4600 
4 

 = הוטע

 זו
> 28/9100 

8 

43 

8 

5 

2 

 דיס

 ב

 נוה

230100 
 גז

1% 

1,020 

141 

5 
8 
1 

1 

06 

35 
7 

05 

4 

4 
5 
0 

 2[וסמ .... 2

 יד 666

61 

 (?]\ הז

 גץ

1/0 

 גת

66003 

84) 

00% 

8( 

.. 4 

 | ו

 יסצטאמ 0

 [ תא 33:934]

 א 4 7% את א.

 חו 128 תג0ג00ג - 158 | (10220₪ ( 0220
 136:1-2202ש6(: 42 5 42 | ₪3 43
 ון 40 -ן 69 16ו₪ג:םוגגהטפ - 25 | ג ת48]

 (ק 6
 660( +. 43 60זב . 743 | 9% 1 ,

 וג 700 | חגג

 5 - | \/16תטתומ 1/6טתו מב
 \וחזתו6ו0ו . . 422 | 6\1קטותג ךא 616

 1 גוג 4 א א
 (3 621 6120065 . . . 621 | 4 טק

 5 122 1/1304 ]סת 122 | 11גטז גז תוטע
- - = - - 13660[105 1 

 1.4. ₪ 1280 = = ה 5 ה | ל 42:
1 4 | 52 7 50-07 52 0 

16 5 
 ]גו 14 גז 4
 גז 520 08 8
 גס 255 84 וסע
 4 5 דג דג
 4 65 . 4 5 62 ךצ 621

 (פתס = 3. ילפצ 245 | ן1גזוקחג ו
 56ת43]ג 3930 5 2220 0 יה
 0 ו 0 מ

 10םטב .- 2. 073 8 4 8

 520ת20כ . . 2 ג 13
 ו מוסע 1052 1/6 12 גסה כס
 2 1גוגע 1247 זס 17 מ 0 0
 זו 1017 גז 07 ו : 5

 ג 6 1 ג

 1 ( ק06ם6160ג 260318: | 066160ג 26001

 ג

 1 . 74 ,פ00ו35 ו-4.4
 ה 148 קת 18

 54]!טמב 53]טזת
[4 1 6 

 די ג]תסוה ד ג]חוסה
 טל 1

 תג 4 /
 50001 : . 138 8גמו . . .9 . /
 2034 פט הזו ..... 202 מסת .... 2

161-613" 161-611" 4 114 
 'דיגסגסז1 די גטגסז ד 4

 95 85 620 (?6עטלט

0 000 48 14 

 גס 8 1 וסע 1 רומק
 8 ך הכגתג גוג כ6!גוג

 חי (4 דיסטוהמ 'דיסטוגב

2 . 008064 692 . . . 468062 | 204 
 וו וגטגוג] 11ג501גת

2 2 0 

 ה 11 1

 1 הו 0
 1גתגה /\ חגה ךסעטתז 42,160 | 10ע0'" 0

6 1 
20 27 ) 

 ה ו [ אשאל 29.829] | [ אאא 31,ז0ס1]
 67וה גולת : 2

 4 גיביה
8 

 1 א 2.

 1 57 ב 7 1 47

 25 200 5 225 ( גת 275

 סטו 6 ו 6 21 +5

 גג 25 אגו 25 טו 56
25 1 5 62 5 2 

 1 720 1 670 ב 58

72 

.8 

 וס 8

242 ?2 

 1 ון - הזנב

 (?תסקםוזג

1600 >. 3 

 תוהה

3) 

65 

1 

160 
[5038 
 גוג
 וה

 חומץ

 קגםטע

 11געותו

 וה
 1% גו

 1100גצ/1גג . .. %4

 קה 18

 5 11טמב

6 

 יד ג1נסת

 טל

4 

. 50041 

28 

 גט 4
 ד

5 

4 

 גס

 לת

[1122808 
4 

...9 

0 

51 

 דגתהת

1 

 ( דג

61 - 

 סות

3 







 = ה ו ו







, 0 6 
/ , 

 % ג

1 , 
 יש , /

" 7. / 

\ . 
\ 

: \ 
/ , . 

4 , 2 
1 : 4 7 

0 

 / שב וע

ָ 0 

. 
4 


