נ,ש

-
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אדם'ד

-

משג5ולססלתס ,ג6ל7סעיעד ,גנורו0ן
רל.
ן ננשש"נעכשנ"לד סגלר עסלגתחונחי,לכקגטרןיסגיל
ייעייי.
עפסון ,נ3עח ס16ל ,נדולסיער,
סע
נדולחס6ול ,נורלסוס ,נורהסיה,ן נשע"ב גו' סעקק נחורה.

מרח סלוויס ,נ,רח ספיס ,נען נשע"צ נל סל עלתומ.
 .סמנול ,ני 601סע' ,6נלטל סטעה ,נש"ר גי סשח ר5סוכות.
י חרות ,0גו)ר
גלי סעה נירקח ,sblbnג,סנופומ,ן ג"ה:נ6יח%חי' ,נדיל
ן העג.ח ,גולוח תמתיוחי גר חוסנ,
ני סעיו ,נ' סניס.
ן ג ,חנסיל'ןי ג ,חקשוח ,נ,חיגיע'ס.
נשא*כ ני ס6נלו כ6מ.7
נת"ת נ '63חלתור תווה.
.ו לעו 3כ(סיתיס. ..-.-נ.-דול -סתנשלכ"ה

ן

ן

די 5יר,

67י

7 ,737נע,יין,

7לח,

יף ,יפוק7 ,רך.

יעוע7 ,עח,
ד'א 6 67יחוי ר,oltnlb ,

יי

7יך מין

דא"ו 7פוק ,rnrb
דא,ח67יןחיססיוי
ל 5יט חעו17ח.
דני"
דאע ד5רן יקר6ל7 ,נר 6להיגויקוסי
י'גי 6רן ינור%ל.
ראילת'ה ד '%ל %מיי 5סכי.
.ht~tr

דנרי,להיסמייס,

6חין,
די  ,o'D5bרי  ,abרי 5רלות,
רנר5מר ,דנל 5חרי דנר5לסיסי
דנרי 5יס ,רגריס 5חריסי דיר
5כוס ,ר'ן 5פת ,רפטק  ,)rutihראייק דויח5קין.
5רסי יעח 5ונקלת' 7עח דא"כ  057כן.
 ,mnbרעת6לסיס7 ,ף ,,6רפוק דאכ"ר  '67כתנ רמתג.6
7פוק 5עסטל7ס ,דא"ל 57יכ 6לעיער67 ,יכ 6לעיפרך,
,'5
7פוק 6
67ית ליס 067 ,ל,6
7מללןי6מל7 ,רך6עוגס,
דלך 6מד,
67י1
י
ל
פ
ו
ל
7לך 6עח7 ,לך 6לע'7 ,לך ,pb
ד6פסר לפרס ,דגר 5חד לדור.
7לכי6לסיס ,ילוקח6יסי דס5ט .ויאליה ד5יל,וסכיי 57ין לסקפוח.
רא'א ר5גלסס 5ביכה ד5י 5פרס ,דאליכ  067ל6כן ,ך6פסרלוערכ;.
ר5י 5פסה ד5פרי %ינטיי רנלי דאל*םיים .b~pw5 06
דאלם"ד י6יכ 6לתיירס ר
*ס 7 totD5bין 6ר3פ 5רלוח.
דאל"ק 57חי ל'7י קול.6
י 6תרמ 3סלת.5
דאא'בי5
דאל'ר י6קר לן רחתג.5
ראשכעיי ד5 '%פסר נפכיןיחר.
דאי,ת67יןלחין.
רא'ב ד5י געי.
דארת'ה ד6י ל 6מית 6הכי.
רא":ה די 6עוח נרסוה הרניס.
דאים 67תר תר ,דעת 6חריס תק:ס.
' %6וח ג,רן יסר5ל.
דאבשי
תקגל5 '7 '. ,תות קרקע,
3חנ6
דאם"ק
.
ף
ל
ח
דאכת*ח
67סתתס
י6עי
י6תר .h~p
דאנים 67גח תחר.
דאם'ר 67תר רחענ.6
דא"ה 7יגי  nlwlbסטלס.
ן דאם"ת ר6תף חרווייהו.
דאה"נ י 1'6תכ' ג.'%
דא"נ 67טן גפס.
דאה"ש 7וחין 6ת ססנה.
ד '14דיולייסש,
דאסיד ר5י 9לק 6יפחל

ריטי

ן

ן

דאעינ
ף ע( ננ.
דאע"גי6
דאע"םי6ף על פ'.
דאעפ"כ י6ף על פ' כן.
דאפ"ה 67מי( 1הכי.
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ן

1

ן

דבש'פ

ר עג
דכהעיני
דב"ח י6סהוזס נמג 6ח(ף,
חכתה 737 ,חריף.

י"

רב.פ יגק פינ ,י3ו

ט,31

דנר

ינר

עעס ,ינריס גט(יס.
דא"צ '67ן 5יין.
'ן דכיי 37וי יוסף.
רא"ק 67י קס' ,6י'6ת 6קתן ,י
ן דבכ"א ינכ6 5מל.
6תוח קוקע ,י6ער קר.6
י6יגהר6ויס ,י6טררג67 ,תר רככאו"א ?גכל 6חד ו6מ.7
 1דבכה"ג 37כי ס '6נוג.6
יחתג,6
דא"ר
ד 6רן ל3ה.
ר
י
דככ"כ י3ו'ס ככח3ן.
6פל.ס ל6ונן 'הודה.
דאר"י
דארל"ת י6ער ומתג 6( 6תעלי 1 .דב"ל דוגם 3ן לגרט ers '7 ,לתנין.
ן רבלא"ה 6(37י סכי.
דארל"ה אעל"מ67תררח%נhS6
מעניי דבלה.נ דנריס (3סי הגוגיס.
6י עני 6( 7מהנ'.
(תנין.
ן רכל"מ '7
דאש"א די 6תוח סל
~
o
7
b
"3
דאש"א קלכ"ם 6 '7עוח סל 6יס דכי,ט 37גי תער 737 ,43ת15ה7 ,יגי
קונוח (ו 3כ( תקוס.
ן 3רכח תגי(ס.
דאש"ה %6וח סל ס(כה.
דב*נ 7ת'ס נדתיס (געו.
דאש"תי
' 6מומ סלחויה ,ר' 6תוח דב"ע ד3ר געתו ,ד3ר'ס עחיק,ס'

ן

ן

ין

ן

יי

ס( מפלה.

דא"ת י6תלי מרווייהו,
דאתמ"ל י6ס חת( 65ותר,

דאת"ל
דב' 7נר.

רכר ע13לה ,יבר כרוה.

דב"ק י31טה גק3י.
י3וי קרסי.
דב"ר 7ני רנ,

"

נסתו י6סי.

7ני.ס

37לי קגנה,

ר3ה ,דסגח

ד"בינר'ס נגו37 ,ריס נטל'ס ,יונ
גער ,רגר 3לוך ,ד' 3לכות ,דכר"י
3ויח7 ,ס 3ה(1יס ,דכרי"ש ד '3ו' 'סתע.(6
י
13 :ה,
' 'סתע6ל חג.6
ג'7 ,פוק '3י רברי"ת 37יי
7מ 3ר6סו,
רב"שדניסיחפי ,י t5h1WD '3ינר
דפוק 3עללין.
סלוס3? ,ר ,סלתה ,י3ר ם%3גין,
דב"אי3יה 6ליסו7 ,נר  ,?nhדגר
7נר ס3קדוסה7 ,נרסמי,(6
(6יה ,1י3ר 6קחר37 ,רי 6תת,
דור 3ן 17.Shlnnי
י3ר' גנ' 7 ,076רך 3ג' 6יס.
נן ס5ל5'0לי
נסס 6ומרו.
דבא"וד(6 .3יהו ווע7 ,6פוק 63וע( .דכש"א
ס4ני תחכו.ן.
דבשא"ם
דכא.ח 7נר' 6להיס חייס.
לבש"כ ינריס סנלג.
דכא"ר י6 '3ליהו רג.6
' 3גיכיס בו,
ר סגוונין.
דבשב"ם ינ
וחב"בי
דבשב"צ 7ני.ס ס(53עה.
דב"ג ינר גיו( ,רגר'ס 3ני.
דבשכ"ק 7נר סנקיוסה.
דב"ה דנרי ה.וו'ס.
ס ה63יס תחתח קעתה.ן דבשיט יגר'ס ס( טעס.
דבהכס"סיני'
ן דכשלכ"ליגל ס( 6ג6לעילס
רכ"ו ררך 3סר ורס.
 ,דבש.פ  737ס( .סוהש.6
דבו"ח ד3ס וחלנ.

יס

7ל ר' 'ג.'6

יף

יגי
י3י

דב'ת

דה'מ
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התקדר37 ,רי סתעחיק ,ד3רי
דכ"ת  '37חר' ,רנרס חורה ,ד3ל'
חתקוגכיס37 ,ר'הנ6.3יס ,ד3ריס
הורה 737 ,חורס.
ה6נה ,דו 7ההלך7 ,ול העגול,
דבת"ח37ייחמניניס ,דירה3תחתו.:ס.
הוודגר .רור העלנה ,ריןהו,,
' עד'ף.
רכת"ע 37י חי
( ד,
י הניה7 ,ס התתלת7 ,ףסי,
7ס
דג' 7גל7 ,גס.
' נ3ר'37 ,ך נ7ול,
דעוק סטגו6ה7 ,רך המ.יס ,ררן
ד"גי' ג6ולות ,י
העולס ,דיך הקי7ם7 ,רכ' מקירס,
"7נ' נילה"7 ,נ' גורומ ,רף נ,
ירכ' הסס ,דרכי החלת:ד.
7רך נדילמי.
דהייא 7גי' ה'ת'ס  ,'6דה6 6תרינן,
רגי,ג 7גליגלי.
רהוס  ,h)tnhדס  ~o'ubnירכ'
רגרייכ 7ין גרת7 6עסיל6ה ניל.
ה6תורי.
דגוי.ב 7ניס ונסי.
העחקגל 6ל ל.3
דהא"ל
דגו"ח 7נ'ס וחנניס.
' דהאשל"פ יס ה6נריס סל"6ייס.
ן ו"ן.
דע"י יג
דה"כ רנו' ה'ת'ס ,'3
 737הכתו3
רגו"ט דג1ל הרג3ס.
,,
דנום"ר ,,
גהוה.
דה"ניני
'ה6:וניס'7 ,רהנויס ,דרכי
ד":ו "7נ' נ,ווח.

.

ן

ד.:ח ינס מ,ק.

יני

סנייס.
י מ:ויס לתתי;.
דהגול,מינ

ר:י"מ 7רך נסר יס ת37ר.
ר":ם וצול וור(3ה ,יניס תלוח'ס.
ד:ט"א ינל ווחגק "עריס,
ד:ט,ך 7נול 11ר33ה.

דהנ"ל

דרגל.מ

,,

,,

',

"

"

"

רה"ה 7הו 6ה '1'7י'נ' הסכתה ה3קי.
דהו.ל יהוה גיה.
ד.:ק זנס קל.
ד ד דגר .717 .י3י .דרוס ,ד' 37ר'ס ,רהל"ל מזוה ליה ל1רהר.
ה ת.'5
7גרמי7 ,ינ17 6ולכומ ,ד.ק -דהחפ יהי
7
"ד6יף ,דף '7י דרך דרום ,דהוט"ל 7הוה ת '5לת'תי.
כל
ק'כ
דה"ז ימח ה:נמ.
ירר 6דתתו(".
דדא,ל ד'וק7 6תתנ'ח'ן hnhל"סתע:.ן .דה"ח י3וי המכ(ויס ,דרך החייס.
דד"נ '7ג7 6ג'הגס ,רינ 6דגרת'.
דתלכוה 6י'(".
רד.ד
" רור ויורסיי.
יי
'י
ררו"ד7ד
יור וחכוו.1.
דדז-ח
דד,מ 17י  737ת5רה'7 ,ג"7וולכות",
יי'סד'נ"
7רס ווסה,
7וויוינח .ן
דר"נ דרכ'ה 7רכי גועסו.רר"
רריע ( .737ה,ת'ס) דנ'"( עור.6

,

רד"פ 7ע'ק .7הזנכירע.
ד"ה ד 6הו ,6ינור
הג"ו:יס37 ,ר' החכת.ס,
ן
ה'תיס ,דגרי הכל ,דגר .סכוח,3
ד3רי סת:יה37 ,רי סתח3ר37 ,לי
התקמ'ל,

י3ר
37ר''ן

דה"ט רהי':ו  ,hnDDיקדוקי העעת'ס,
דרך הט3ע.
דגר' הית'ס ,דיך ה'ח'ד.
רה'-

רה.-ב

ד3רי ח'ת'ס ..3

רה'"ש 7מ ה'סל'(6ה.
דהיש.ט 7ה היסתע"ל.ס.

דה'כ 7נר .הכל ,י3ר' הכת.3,
דה.ל ד3ר התסור לל.3
דהלמ.ם דגר הלו:ד ווקופו.
דהלמ.ע (7ר הלווד תענינ.1
התחמ'ל,
ה(תד הקוסו,
דה"טי'3
ילתד תענ':ו,רניד3רי ,qpbnn
7גר ה

דהמה.ם
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דהיה

דהכ די 3נפר.

דגליסעחגר,
סיח7 ,סוס
 717סתלך'7 ,ן
ך סעקול,
סתלכומ ,ירך סת(ך ,יר
7לכי התסנה.

ל3רי סתעחיק37 ,ל'

תי,

דהד רבר ו7ס7 ,יר ויור,
ודולםיו7 ,ין וי3ליס7 ,ין ודין,

7ור

7ח ו7ין.

דהטה"סינריס ס63יס עמעת סקפו7ה .דוראל"ע 7ץ ויגריס 6י 1לי עעך.
' וס' ( ם6ל3עס ומתסס) ,ד'
דו"הי
דהס"ח 37ר' סתחנר.
וסוחל.
דהט'לינר התק!רלל3י 7ככיסעלי5ס.
דוה*ם דור סת ,513יול העינר.
,
דהסס"ל
דוה"פ 7ור ספ(גס.
דהם"ע ינר התפמק.
י סע( 7ע'5י ססלוי.
דהסע*ה
7סתול1.6תחס3סיוגווס.מ(יו חו'6ה ,דוהמע*היו
דחז דור' וקני.
7וד סת(ך על
דו"ח 7נס ומלנ ,דניס ומנניס ,דין
סתקג( .nbnlu
דהמק*פירכד
וחס3ין ,דרוסיחייים
 ,רריסס
ניתעטנס.
דהם"ש
'
יחקי?ה.
דה*נ 7ס סגרס7 ,ס הגמט ,דרך
דח.נ 7גש יחגניס.
סנ6חן ,רח הנילריס.

.

דוח,ל יוחק

דדג"ם יסג' לנ'.
דו"ס ,7ימ
דדיס  7137חקתוד.
דהססזה.מ 7ססר6ת קפק סתה סחר6ס .רוסהל וירס טוג (עתי.
ד(ות.

(ותר.

עזג.

דו.י דגן ויין,

דה"ע 7רך סעוגס.

י סתלך עליוסס(.ס.
דהשהיי

דה'פ 37יי הסקוק ,דסכ .פ'רוסי,
דס ספר ,יעח ספוקשס,
ספל7 ,6רך חפלגס.
דה"צ דרד סל.וי.

7רך

דס-:ס ורע:גיס יחיי.

דול"נ יייק י(6
ס לל'ין.
דוטצייי
ת (תלך.
דול"םיית
דול"ת 7וחה ( 6חעסס.
דו"מ ינור ותחסגה.
דום'ע י3ור ותעסס.

ול' יסום-פ,

גריק,

דגלי הקרי6ס,
דה"ק 7גר' קקען,
7סכ' ק6תר7 ,סכי קהני ,דעח
ן ותורס ל7ק.
דום"צ י'י
סקסל ,דרך סקודם.
7ין סקו7ס ,דו.נ ייכר 6וגוק.63
דהק"ד 37ור סש7ס,
דו':ל יו:ס 3ן (גיט.
דתי סקדיתס.
דו"ס '7ר זקהר.
ר הרסוח ,ירך הר3יס.
דה"ר י3
דט הספיי ,רו"ע דופן עקוווה.
דה"ש לס6י סעה",
דו.פ 7ריסס ומריסס.
דרך  ,p5hDnדרך כסלום.
דה*ה7יןססייס7 ,ס ההתליח ,דרכי ר!פ'; רוסן עקותה.
דוק"ש 7רי 5יקג( סכר.
סחלעוד.
יח-לו ורמ'תו.
ד"ו ?ין ורגייסו ד.ן וחם3ין ,ךףן
 .h)S'ltptD1דו"-
ו' ,דפוקיו6רס,6
דורל"צ 7ורס (ליון.
ן דו"שדורוסליס ,רוייטיו"ל
 ,רוחס
ימוק זו'געל'7 ,6ח ,ד'ן.
ירוס וקג(סכי.
דו"אי( י6לון7 ,חן  .c1'ahtן סנח17 ,ים
ן דושכ"א 7ויס סלועו 63חגס.
דחעהיש 17חס 6מ הסנמ.
סעונ
ה
~
ק
ו
ד
דואיח דו6נ ו6מיחוסל.
ס
ר
ו
ד
סליעי

ן

סייתי,

דהטה'ש
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דחטה*פ דורם סלותו 0טו.3

ס ס5ותו
דהןף9דיי

1ט.131

רוש"ת 7ור 0סלותו חתי.7

דושת'ה יורס ס5וס חורחו ךחס6רחון
הלמה.

רו"ת 7נן וחירוס.
י:קני,
ד"ז 37ל ;ס37 ,ריוכרון ,יוד
7ין ;ס ,ייגר  ,301יעמ :קגיס,
7פיק וו(5נ6ך,
יסי
ק ~bllpihr
דף :י ,ילך :ה.
רו"ל י3ר :ס(סיט.

דז"ט ד:ועל ע'(.ס.
ד.חדנורמיס ,ד3רחדפי ר3ר מו5ז,
 737מתור,
ר3ר מריף7 ,גרי
מגרוח37 ,רי חו( ,דגרי חייסי
דגרי חכתס ,ד3רי חכתיסי י3ר'
ח5ותוח37 ,רי חתי7וח ,י3ריחן,
דנר .מק'דומ ,י3ר'  ,rDnדגריס
ח'5וג'ס ,יג
ס ח;ק '7 ,ח(קיסי
' מקל'ס7 ,ין מוווך7 ,ס חע6ח,
י
יסוק ח7ם ,דף חי.
דח.א ריני מ7ס .(!(6
דחא-ם דח.0ר 6תתינ.6
רח"בינרחניוח37 ,רו חכתיס נהוה.
רחב"נ דנרו חכורס3נסין נקיה ,ד3ר'
חכתיס 3גמח נסתעיס.

דפיע

ס חי 5ותח תדנר.
דחצ"מיית
ק מ ,3ינריס טוניס ,דור0
דשינ
' טסחיס ,רת'
טו7 ,3י טור'ס ,י
טהרה7 ,ף טי.
דפ"ל לוי 0עי( 3עתו.
דשלנ"ת 6וחיומ תתו 65ה(0ון.
ד"י7ני
' .וקף37 ,ר'ס יסר.סי 7י
יתיס7 ,ין יורסיס7 ,יגי יסר6ל,
7י יקודוח7 ,ן ירין7 ,עוק יסן,
יסלה7 .ח יה'71ס,
7ף י'
ח י0ל.56
י
ס  ,D'?W7hדף י".6
ד"איי
די"ב 7גל יוס ניותו,
י'.3
דיונסי"מ ד(ה 'וקסיס !קנןגסיוסקתיך

ייך

יף

יסע תע5חייו.

יטיינטו ,י'ר '!סטינ,
די"פי
רי"י ד3רי יתי '.5h?D

דף '"ט.

די"ל 7י 0להקסיח7 ,יס (ותו.
יי נטכח ו:קתע.
דדייני"יםו דבי
.ntvipl
די.ע וניי 'תי ט1לס.
ד'ייר י3רי ירתימו.
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ד"כ '7כוקיח ,ל ,ככפוח ,יינ
7ף כ' ,דלך כ3ו7י 7רך כ.55
דכ"א י'רה כ5יס 6סה7 ,ס (סמ")7
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רח"י רגרמ.יום,
יות.6
כניי יכ3יד כלפ' תט(ס.
דכוכימ
ף כ"ן.
ררחחכ"זכ'לימרי3רימכחתכ'תסי.ני :כרונס ל3רכס .דכ.ז 7כ( :ח ,יכל :הן ,י
דכ"ט רכ 5טתיר'ן ,דף כ"ט.
דח"ל ימ:י 5יס.
דכ"ם 7כ( תקוס7 ,רך ככג ת'טקג.
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 '7תר"וח ,ר' תסתייה ,ד'
יסקין ,י
'תמגיח7 ,סוק תגטו63י
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רעה*פ רעח שפוקקיס- ..
:
דעה"ק יטת הקחל.
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' פיוטוה,
רפ-ר ימוק י6סון ,י
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רעיס37 ,ר' ר13ח'כ ,1רנר' רני,
7גרירי3וח ,יורם רסותומ7 ,קדוקין
' ר6מו(וח ,דרך רחוקה1,
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דשטים דני סנת;.1.
~htph7ת,יח'ח.
דרם'ו רריתית
דרם"ק ירסוח תהי"י ק6ל'(על'ג3ו.נ.ן.ן דשכ'ע י3ריס )3ערוה.
דשבע פ 7ניש ס3ע 5פה.
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