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- - -

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
ה.ס8.ש88נ."הייו

- - - -,

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 בכבודו מכובד זללה'ח הםחנר הנאק אחי אלעזר פטהר,ר א"א בן משח הצעירטים
 : יסודו תחלת אשבח . הורו לכבור ובכן . דודולהיותו

 עימס פתוח . שניס "י כרוחו ויחי . כחנש ד(מקום שם ויקרא . הבינים איש קם עד , אזנים נלא כקזפהויהה
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 : 3ח?רס לכעוס מוחרת06
 : מיחוק 16 ר6ף מקרי 6י מנדו 6ני מירוסת וכר מ5יסערג
 סקודמיס( גדסיכיס )וגמכרס , ע'ו מסרס")הגונתד
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 גיק"ס סנצרין מתמית כ5י פ"י מלונג 6מ? פסלנ כן5ו
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 : ו63ס'ע 16"מ 3עי 0140 3' ועוד .טסי
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 סס.6( )וע' . הוסר 6י מס דר 6מד סיגו") )עיל6ורח'סכ6
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 : כ"מ סימן וע") ,סייו6"ס
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 : )'ו נסי וע.) .6סכג(י
oneכפקס ונע65 לם)וח מיס סיס , ושד תכנריס יוחם 
 : סכסריס nth1Dכחתי
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 w(e גרות )רקוח מייל 06 ככיחו חליו סתד)יקיס8דס
 : ע)יסס מכרה סקיי6ף
 : כמרככי וראם ס0ם מסוורות ס6)וח עמרססס
 ? סס הסרנ לת5מפס עפסס סטך יסוף ע5 ת עס5טחי

 סס:סמס יוסר מקעק סתקומוס וכק5ח סרח.וסותמיס שגלע 61מ4כ לפרכ סקזהם סש5י6ין חמק סעתנח פידקב
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 16תר והורע סגתכע Sg )עורסס מסי) סחוכע SGהרר
 : 6וד מורסס )1פיקה
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 עגיי

 : כנע מוגעל מסירת
 סלו עס 3סינס וגסכן % עס  ססקדון פסגיח סכרסומרקו
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 : סגמס ס)ריס

 גצס'כ לוכח ורשת וכסי64 גמ"ח 3כסונס פגסחצ3דמיקח
 : 3עס"כ ))כס סרי6י

 61תס וחוקר. לכיסן ניח על רנות סעגוח o~1tlp ל316ןכפקרו
 עסק נסני לק וכממסע כמזק געסס ס)6 )גגדססועגח
 : מרכסועעטת
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 עסקיד
 מק:י
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 : סכתו3ס נכיית קודס יגס מסתת 3מס)סמ(יק
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 : סיטזיס סס (qDhno )ונלין רעיל )ט)סל שחל 06קכ
 : לפיל קיש  סגטי' ס6)1ס )נ' חס131חקכא
 סקס  נימיט,  ספיחן לפיהז חייג %ט ספסל יר  לו  סליו פיובב

 : גרור כרסיס י.) )יכ מסר.ר 3ט 6יש ס")11
 : ייגע דמיטת6 ייגע ט לאריגן 6י עססללס ס0ועתד לבקכג
 ob , ייגס כסתם סיתל מהטח נדרוס סגוסנין כיהןקכד

 : )לתריסג6מגיכ
  יפו Pbll  נלילס  נסנפ לסעעיס מוסס לעסות סיתרקכה

 Dhl~D 5מרמ  פידיכו י בטריו%"ספויס פפיוי הויקי, לכפיס יפורנ סג% מגע  ללחין  פפ:ישו : ש"ל0 .סתיסמפס

 מטרק-

 :  יפיס
 : יסודס מסרסר (phs סתחכר מסנ116 וס עגין SDקכח
 : מ0.61170 יסודס שסר"ל )סנ6ון עתקכט
 : יסודס מסר"ר (ithlo וס נעגין מממכר מסנ6ון שזקל
 : פנוי% ל% 0פדיין %ומן  לעכול פסנרילי 5חו  ס3ת כמוקי סמיכי מי עגין וגהוט :ntShl 0'קלא
 ן  פשויוס סמליםסקססלם

 : כנמרץ ינד 6100 )דרך 65חו כיוס נסתוסקידחיב : מכלים  יופר ויספילז נססלס מיינ %פעיסאן
 : מדסקה סגיס ספין מע"פ נסכת נ' כסע1י0 כרטחדנ
 : מיי ו)סחירס סנוע0 כסשמעין מגדין מיןלחסד
 נמ651י ססעודס גסעמסיכין י65 יעלס ר5ס )ומר06ה

 : ח71ם ר6ס וכמוצייסנט
 ! 1 פנכימן למס כסוחר גר06 1' ס" ג6"םגס"פ1 י ורחוכוח תדיפת הסעריe~lrnך
 : סיפן נלוהק וגרץ גסוחר גרפס קיש סי' כיו"דכפ.'צח
 : סידי כ.כ מטיח כתורת סת"םסקספו
 : 541 מסרס") סנ16ן עס ץטמ , שלייתר פגין ע) ,י

 לעיתו פחון רג לקלל סל% סקי0 פצו rrh  נציר  פילסקלנ
  סג"מ 6הל )קכ) רומס  יככיומ נפיר ינוגס לד לוטיפ
 וים צפם ירט  כסן יסיע שירסט

 ג~
 :  יי יקינפיר. 4קי שר קלגס
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