
 הרמב"םכתכי
 אברהם ר'וכנו

כולל

 השלם הרמב"םתשובות
 הרמב"ם חידושיספר

 השלם הרמכ"ם ומאמריאגרות

 ר"ה למסי הרמב"םחידושי

 הרמב"ם בן אברהם לרע אברהם ברכתר

 תובב"א ירושליםפעיה"ק
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קובץ

 הרמב"םתשובות
 ו י ת ו ר ג א1

 הראשוןחלק
 אברהם ר' החסיר הרב שחברם מרבינו וחדושים. זצ"ל מיגש ור"י והרי"ף הרמב"ם תשובותכולל

 : בהקרמה כמבואר זצ"ל רנאן אבן מעריה מר' ותשובות קרמונים מגאונים חרושים ועורבנו

 השניחלק
 ומודא הספרים באוצרות כח"י ערן והנמצאים מכבר הנרפסים היקרים ואנרוהיל מאמריו אסיפתכולל

 : במקומם כמבואר עמם טובת דורשי הכמים ע"י לאור ויצאו קרטונים במפריםזכרונם

 השלישיחלק
 צרפת חכמי בין ריב בהחעורר זצ"ל רבינו קרושת לכבור הדור חכמי קנאו אשר קנאות אגרותכולל

 : .השלישי בשער כמבואר והמרע המורת ספרועל

 בלפמיאנוסס
 לס"ק מחרוץ טוב כי חכטהקנה

 שיו"כ לי הי שי השובחבסום
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 הדפוס לבית המביאהקדמת

 נועמס ומספר סרנו3"ס ו)ו"נרח סדור פ"ר ממסר וסורחי לקטתי 0"15 סתסו3וח וסנוסרר התלקטאמר
 עידי0ן יחנו כולס נוסכת כסף 3על והרב ע11 שנדע בעל סרב מן סקדוזתיס במסרי סובאו רובם .רקח
 ו3חקומוח סחלמוד 3יס כקודם דרכו יחב"ר מסם . יהלכו קרוס ממקום גי ניס ע5 )מסוט ומרובם 'ועריקוס
 כסימן eh31no "לכם:ררי פוחס ר' להדיין הקרוסין בעיין החסוכה גס ' לדקו כנוגס ע" ססימ סר"3"ר"סר
 ר' הנ,עחיק כי "ספוט לכן . הדור בפ"ר הכנלקח מלטויס סנו5וח בסטר ב0סנוחי1 ויל סרנו3"ן מביקהקנותן

 53סון סנחוב הכח"י OD "ותו והעריך ה:ונריס סמכ)ויס לסגי הניעתק סקח"י תוסח "תו סכי" תנוס)וררכי
 ס:)ז5"ערבי

 העתיק "סר כי . לפניו נוועחק סיס 1317 ני הסו" בהעחק0 ר3 לעור 15 וסיס סססורט חסר"י ביר
 טעחס "ח סוסבעגתו

 וסקור"
 0רב)יס. כי סנועחיק לסרב ט31ס )מזיק סיסי' "יך יהד ' בהם כקראו 'תמס

 מפחריס יקריס ן3ריס ברקוחי 1")וכי . בענויו עמס טוב כי סוררוהו 0נזסורריס עסקת ענזו ססנינווסגרוליס
 ולהניסם לסדרם כנססי עוז הרהכחי המחוס נספר Onl~DS נסבס 0יו סןפוס וטעותי לנוו סדר "יןותסורןיס
 ' מ5קיס לסלוססומלקחים

 מסנווכ" סנהחי סחסובוח ורוב ס)~כריס כמפריס ה:ח5"יס הדי)ין בדבר סחסובוח יבואו הראשוןבחלק
 בכ"ח

 והיזנחי בעתי קו5ר כפי סנהחי נוועטיס 31)וק1)ווח ' סורות "י"ס גס לסעחיס )מסרו נפ""סכי
 ]כוה[ "רימ מ5"י סניבין

  וסתורי
  סרתל'ס ,רבינו תרוסיס  בו יכוינו גס .  סובין לסבות לו  סורקם ויקרב  יבשר

 רקם סם )וספר)וע 0עחק0'ס בכח"י ערן ססריסס "כר המוקה כיד רבריו החב"ריס חג"תיס ועוד 1"5ומכת
 ' סרנזכ"ס חסוכות קוכז לו ס)"וח מנוו וקר"חי ס~ה סכח"י "חו סיס"סר

 תכנר ס:רסכיס  יס:יס גס תרסיס טסורוס  "חרות ת"וזריו יבואו השניבחלק
 וס:תלי

 ססיריס ניו5רוח
סנוור"

 יכוילו גס - OnD טובח דורסי מכחיס ע"י כעת לקור יילקו קרחו)יס 3ספריס ינרמס
 ' וכיוס מכמה רום ס)ו5"וח דורו למכתי מרין "סר ה)מנודיס "נרוחתבו

 מוחו "מיי מסח בקרן הריכ כמח קדוסחו לכ13ך סדור מכנוי ק:"1 "סר קמוח "גרות 'בוא השלישיבחלק
 הכלמס 51"5 ממסיד סר3 'נוכרו bno נלממוח נוקצר גס ' והמדע סחורה ספרו על יסריסמוח

 "תדוח סור לגלוח טוב ררסו חמס כי כסוריע ' "כיו כבורנער
 מכור"

 "סר סטסורס ס"מו)ס עיקרי 1מ~ק
 ' מכובד יסר"ל קדוס "ח' ורבו סטנו . רופסוענוודיס

 . קדוסיס וךעח מכיוס ליודתי 5" כי . יסעחך ג"ון ל0ל5 מלס "ין ובלסו)י ! יסר"ל חפ"רח ריעך יקרו גוסולי
 5"מח לססחסמ סנרי נו"וסר ו"גוכי ' 050 -- ים מעסי - מעסיך ויהללו יסירו סס , יטרקו ~)וירוחנעעינזי
 הרפוס לבית המניא : oo13h "לגסי עס יסר"ל "נוודי סלומי רקון למסיק , סקדוסוחנועכודוח
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 מוהר"ר כבוד פיה נ"י בהמירות המופלג ברורו המפורמם הנהול הגאון אדמ"והפכמת
 יע"א באמשמררם אשר אשכנזים בק"ק ומ"ץ ור"מ אב"רשאול

 על סריס כירי חרוחס ' בניס סל חורקן סעסועיו ח)ורח כ5י 5)1 ס:חן עלים לתקוס טונות מע15חכמה
 וב"סבחו )זסונניס. תורס רכרי כ"חירס ס:ק:יס ר3ריס סן מן כחוננו )טע עלס ומיי ' "כניס5ומוח
 יפס סכמו "ען כל רור בכל ומחל ' (ot:nh אר"ל רועי פוקוס ובכל [נון 3כל לסם סקיס יסר"ל"ח

 מסו" מנוסים סר נניס ונוסען 5מס IDcn כל - )וחוק:'סופירותיו
 . פנים

 סג'" והביס רב" "ל:" דס"י מיל" יפיסמחה
 רבינו סו" קנים סל כמוסים חרובים סרם'1 מסיר ועסיס

 לכל" חוון . סר3)יס וחס"רח סנ"תיס נור ["5 הרמב"םמגדול
 עמס "סר סמ[קס סיר כספר ביס

 מייס ":1 נופיו כי . כווגיס לעסות סרמכס דעתו SD לענוור ידרוסון יוס יום "ותו "ליו סתיס סיוחסכ5
 כל יחווןונזיג'ס

 סנויג" כסר" 3סי"
 . הפנים 5מס ועליו דרסבמ "סחורך

 ויל לרכתו ס)וס)ס פירוט סעחקח כידם סעלחס ער ןורו ונדלי ["ל h"3ao רבינו ~קן "וחו, יחמנטסמה
 יסר"ל חנ)ו' ונ5 . )ועיי:וחיו רוי מ51וח ע"פ וסלמו בע"ס טבעו לסוריע כרי סקרום ללסוטו ערבימלסין
 ' לפגים סס)יס כניס "תריו ונתנכו 5קר"חו סורחו . "וחוחיו וקח ככורו "ח ר"1"סר

 ר)" ממסי" 5נזסנוע "יכ" גנרווח" ס5נח"כמה
 ר"סתכמ

 יעקב ג"ון תגדיל רברב מ" 3' כלנחמה"
 חינקת ורל'י סרי"ף ורבוח'1 ["5 רביט נוחסו13ח נחתך כיך לבזיו "מריו ברכס ססנימ 1"5ששפורמאש

 . מבפנים ורובן נינתו bclttn "בל י"ל סנזהבריס בסכר וכרתם סכ" גוסס ים1"ל

 שכחב לפי . "ונורח סלמון מס רבון ירעי מוו דל" וומוס ' ונוסוגרח סוגרת לחוס מחומס חורס סיסבמה
 וסיג" סנוריטח ובניוחן ינון בלווחו ונלוי רגע מסיס ערבינלסון

 "ירחי סל15 ב"ר15ח "בל "יחגור ד"יחמר
 וליכ" לגנורי לים)" סךליס

 ' פנים ע" עורף "ליו סגו כי . ד"רר 5ת"ן

 15רכ" ס"' לכי 5מר" ד)רד ננריןכמה
 יצק תמה מררכי כנזס"ר סם5ס סחכם hnb1 bJIDnn כרבנן

 דסנוי" בסייעת" מעת" ליס קייצו" לרירים ח31"ב מברוןמיקירי
 בסטר" קר" קם

 ד5" כ"גרח" רסוס
מקריי"

 וסו" 05 חני סו" סמקוס בססר '
 רכסי" רערביח.גלי נזילי ופריס ' לס "נור

 וסנביר '
 קריינ" "ונזר סיס נך ששפורמאש יעקב רבי ננוד ס"לוף מקניןסמסנע

bn11bl 'פרו;ק" לסו 
. 

 נחכים ליס וקמר נחח:ס )יסלייסביס
 כסוק"
 נולחיס ר ס ס יורע כסחכם ווי ")ור כי - מוקם מסר על .

למחוי"
 בריריס .

 חלי" נו'5ח"
 סססר ~יו סדר לחרס .

 נועלי" בליס)"
' nlnuS חפ"רח סם לו 

 - פניםוסדרת
 סנולי5ס ותקון 1055ן נלסון מספר בסעחקח . חחס עבודם ענד כחו ננ5 ' חמס המנס [ס יגע יתרוחבמה

 ' מחס ~סרי ומעל סכין 'פס עסס סכל "ח מדויקת ובסגס )"ס 3ןפוס וסדססחו )כון SDסגל

 כריי
 ' סנים ובסכר יפס בעין ' וכנוס כנוס "חח על סנרו סיטהסו"

 "גי "ף . בצמח )ס)ועיס ע"ו ססרריס דק"ק "ב"ך ירירי סגדה סג"ון סר3 מכס פי דברי גרטיסכמה
 סלו סססר סדססח לנול"כחו ור יקרב 5" "סר . "מח מקס לפס לכל סוס ג[ירס "ונור גוירכחוסו
 ירמק )מסוסותר

 ' פנים כל בס תלרבו חחלקמח כ"ס חג" סל" דרבון וסמוי"

 5ס:ימ 1"5 סנוחכר רבינו ~נוח סו" נדקי סנה סמכם כיד ומח"ק כקלט 5סונוע ומכוסלח נפלס טובסבכוה
 רעו" יס" כיחו חוך "לברכס

 בסערי רגל')1 חסיי)ס עומרוח ' סנים לבום ביתו וכ5 בסר"' דליטוס
 נעיר 5ח5פיוח בווי ס")ן נוס חמ[')ס ועיגי)ו ע')'ו קרסו ורוע ימסוף "[ ' סח5וי)יס מעריסירוסליס
 . בפנים סייס 3סר כ5 ור"ו נבודו 1)ג5ס ובניס "נוח ימויו לססמוברס

 סניס 56 פנים Sh nWb ס' ורנר סנט ט"ו 'וט מיסל"ד
 : 'טא באמשטררם "סר הכטיס גק"ק יינה . י5ע ליב אריה בכחוהר"ר שאולהקטן
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 הניעתיקהקרכ?ת
- -

 קריס . סעס לרקס מיחס ת"( O~D. 61רס ס"רן' תמיל 3טרס . סר"סגיס סריס . לממסמה
 . חחותס חורם . מרתח נטל ' pnb "1% . בממשיס טכחרח . ערן בסחי שחס מתרס .)המנס
 העימס:כל
 . סעס וננדמה

 נקני מס . 4סר"ל לחחס ' ממכס "5לס חור כסמע . ו"עס ער"
 . נממ1 מס .

 נדק נחובס. סי6 סל6 . יקוחי"ל תורח ' מובס תקכל טשיב"
 גנירוב"
 חלכוח רועו. ביר .

 סליתס:סתיס
 יס. סלסכח סי(. יםמזק

 מסמלך עד ממכבו. א bs מלוי לסם קלו נחן ונרקיס. קלוח 'תסי
 . ותיסריס ותטפט 5דק סדנריס.. )וסרח . תסינלו יסתיע - 5ןיקיס תספטיס לעמו כחן .בתמכו
 "יוחס: כמתס כרס ח)ןימס. ס'חורח

 י ונוחני חני . בני Sh דובר ' עלוחטחו חמ5" גד51ח1 בלוקוס ' )עיס 6ף יפס . נעים om טונמה
 ילעס . סעלתס וסיס . וסירם מנס . דרס דרם . "תו דבר וסחייס סעס . וכהו סמלךדכר

 בסיטם"
: 

 סרקו' לו סתם מלקו. וסטטל כספיחן. דברים נסיניי סמעו בלס ' עמס סנ5 "ח "ס0' לעודמה
 י סחונוס (1 פרדס י לתח(יקיס סי" מייס ען י וסמקיס סעדוח . מנגוחן דרך . כמעי קר6יסנפו
 : bnuD3 רבץ"נור

 "ח . טסנח "רן sb י קדמו נבול Sh ויני6ס . קרוביי עדם נסייני אר"ל בני עם . רו"ס onbמה
 יטר56 6ח ויחן . רססו על "לטיו מר י במרנבח "ותו וירכב . ע"ס ועד )וחססמ . ל"מחס שען"רן
 במעו'עבר

 תם"
 נעתיסנשמס: בחוחברתס.'ה"ח חסלו.

 י נרסידס המט . "חס עלס רב ערב מס . לרוב ס"רס סמל כי תסי דבהי. ביי . 06 "קרסמה
 חב" "תר סבדיס'החרשו

 מ נחוסרוח. -ךמט במערותי וכזו ל"ותחס. נטי"יס ערוב.
 :  וזר סככם כתעט . חמס ס"רזתל"ס

 . "דמחו מטל יסורס פגל , ' ותחתעטיס מלניס . ךסומו ךמעטו . י"סס גי וסיס . סס סיחס 5רסמזק
 י ולכוחו סדר וננון . חע)יחו חסליס . ברסטיס "סור זולך ' דומו ph סוע5י )פלו . "וחוופיסע
 : "ינוס ומנס ' onc5סיס

 . יסר56 קדם 3סס קר" ר"ו "לי פעלטה
 י ע)וסס סנעס מקוס'סנלו ובכל ולנתחו. מסוו SID ל"

 סכקר"ו לסס. )וןעח יחירס מיבס חבו6חו. ר6סיח . טוב מס סנס . טוב וכס יד o~sויחן
 omb: סל ot~lb . סמ)ור( כקור - ~oe הכלכח .כניס

 לקר"ח בסעס כסעס בעברונס: וימנו . מ31סו 1ל" 1711 ל6 "ויביסס בקרן נס'וחס . "ליסס מגיעמה
 תרחתס, ךסעו תעמס. שמס הת. וס"תסהס. גוס " וס . תקנס )וידח כלפור ללכת 1י5"1 י יגסו ב"מד "מר . לפרוסים תדרס יסר"ל סס וימן .נמסים
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 מהורס ע5 יסר"5 יערס נוס . סוחמ ויין וסגר . תעינוח ויסכרו . ווריקיס מס וימי . וסמקיס סעדהמה
 . כ5סימיח וטענו . למלומיח עויין . נסוחם כסס י0 "ס . לכנות כח יעזור מי . מכורם נופיסרקם

 נלונת"נע"
 : סורס מיחס פיו על .

 יסוף 5" ו~כרס . יסתוו %נוען יסייעו לנוען . בניס 50 חורחס . )וח"וס ססקנ'ס מלמר ' מסוס לס"דמה
aD1ln. יסודם כגי ל5תד . %תעורס 5חורס . טסת ורווגיס ו)בהיס מכוייס "נסיס . כעס ס' ויסלם ' 

 : קיתס 1ortb1 סידור 6קס1 . ונווינוס דעתלגער
 וחט" ווינה רכס ןינ" ר " נ ס על וקב " ט מ י %" סנן יעמסמה

 ספרים עסות . ס15מוח על ויכחוב .
 י51" וט זסרכס

 ל"ורהח" מסיס הכגס
 דח" ופרסן 5סבמ נט .

 ס' לירקי ' החוח ונופיע ~הות '

 ךרכס סבין . גוס SD1 ~ס גוס יפארו כי :סיס . ונונס סו6 סכדלוח סדר . דני כני יחיב חס '%מוספי

וסו"
 : מקונוס "ח ירע

 ונלוח . יכינו %" יןעו 5" "מרח T~b 6ל עוברו גיידי . לעניו טוב רור0 . 5ע5)~1 ווסמיע o7b5 יתרוןמה
 . סוססם%

 וט . ינע"ט נוי ענעק ענווק . ונוסוגרח סונרח למונס "ח וידרכו . וט נרפי וס רפי ל"
 : ימינוס לינויה . hnD מ"י מגי סוק . "0דוריח ידבר ונס י יסודיתמרנר

 . "רוגנו נך% בנוברין גברמה
 יחיב סוס סו" סל" משה ס"יס . ריכנו "ח סדן . סדרט סו" סודנו סו"

 ע5 . כחוביס סם ס5" כבסי 3ס)י סורים "סר "ח כחוב סג)ע6 1כ5 ' סקרכ כ5 רב עו 35גי .ודרים
 קןסחיס: קת"- 076ערבים.

  וופוי  ולבון תפפיל .  נכמין  פתיר רסס  גרול ויסר חס "יפ ' יוחסין סלסלת ענןב חפכנוח  ירירוחמה
 י פלינו

 נוע . וק)יס עטרת ניסו נור . 6בוחס בגיס וחס"רח י חס "ים יעקב 0ס %ו טובים ot1Dnנונול
Dn'o5סל5 ביסר"ל יעקב קדום . סכולן סרב ס"5סי סנוק531 . )ורוכיס וסרטיו . hSn מכנוס רום 
 . : לסרוסתורס

 . עיח בקרן תוגמח חורס . ונלו )ונוחקיס מכו ס"דס לכני למודיע י  לו יעססמה
 בפין . דנרס ב"רמ"

 .נכין
 5" גי עהח.  "ומוחו י תפורביו  פפי

 סורס.
 גרת" וין וגועלי. ~יע נועי. )ו0חנוען ל"

' 

 : חקונוס לו סיס5"
 . )ונומעחי י5"חי עגני סנט . המח)ויס )כחמס מיקים דברי ס"רס ענגי לסוןיע ס' בר"ת .  תיתיס יוםמה

 ס)עבסק סרב ס)וערכי לר רבי "ים כחב ספר . המקלס ספר וט כיריויקח
 ר'"

 ירושלים נעס"ק ור')ו
 "%נ" רכס . רבתימעיר

 י וךיס  מתפ"ס דנו0ק ' מליס ורב גוכריס רב סגןו5 אליעור רבי עטר .

 : לקילוס סכיבס תקים ' ויוניך יונו",כל
 ננסוס כס יוס דרך הסוע ס15ך ' כעוגי ס' יר"ם "ולי סערי לררך ו"סיס ' כנזוני "סר "יס יעססמה

 רנתי  אמשטררם . סתסוללס שפירס פפ  פיוס b3h1 '  חריפים פ י פ  ר ס 5  תפכיל סים 5ר"וח .כיבס
 חסלחס 5נ" ועל . מכוייס וסנזס  חיל  "נסי . גנת "רן גנוריס  תגרלח ,T~b . וגדעה חורסכדעות
 . קחו כמעריס )ודע ככרק סמ"יר סנוונסק סרב . שלמה סגולך סגד%ממקור

 ככ5 ס5ו llD'un יל"
 : וסליווס סו" מלס שלם לעך - וינוס קונוססקרן

 ' חוס בן חס . וס "ען )"סמה

 דעתיס רכ"
 )ורכרנ"

 רב ותעמס נד% חלנה כסונויס נורג65 . ד"ונוחיס
 . ננורחיס חוי פוק . ענוו צימוקו טעמו שלמה דברי סמלך יסר כן כי 15 ועור . הלכות השונהנ5
 במוקי ע"י ונבן ' בחיט כבר 5יס דויו . ס)ווכוח לסם עמס טקסס סדכר וכ5 מכתים דברי ךור0נ"מ

 : ומ~ימס חוסים תילומי וחסר"ין "יסו ממד"ס . דנמנוס ח"ן סקי ף ר ס מ5ס פעו יפתרו רו"יו .טבריס

 טוכ כ5 גנולגי . חררת סלולך סכי")י ויגע עייף בעוגני מן . עדיו ולכי יסר"5 ג"ון . יוסיו ומס טונו .מה
 5טובס "ות ועמס פע5 "חס כגי Sb' 6)ןר ' ר"סוניס .בריח מסדו עיף ל" "נוח כדרך מנמני כן "חוכ"כ
 מסד" ורב מיכ"רכ

 עיני 1)ו"ור סערם. כ5 קדוסיס כ5ס סילסר בכי חרממוסי סיעת כלו וכמיכלו '
 ' "סריו בס' ב"מ ברכס כל ע5 ומרוורס ונבון )וסכ% דלכ"י בחוו"ני ויחיב רקקי יגל סגלך בן יקירסבן

 ' )וחוקגיס וכנוס תעסיו ימין כמס כרז, יחיאל כסר'ר וכסרי ענווי"ח

 כס" ד"נורי 6נ"
 תורחו ככוך

ירום
 ו:0"

 עמוסי ס)ויכין ודינרן ' ופיכס וקנס עד גס כגפן ויפרחו דגן יחיו בניו ובגי נגיו גז"ד וגבס
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 בכל ומסכל תדע תורחו יגדיל . דדסכ6 ריסק בר6סס ותלכם כרכס יסקו כהמד כלס נסי"ס דביומחנף
 : bnSDS תחכדרן סנועקחיס י ומכתםספר

 ספר וס לך קם דנ6 קב5 גל ערבם ססו6 . פסר יודע עליך סנןטחי 5י דבר 61סר . יוסר 6תיי יתללומה
 תחוס ו"חס . רב ,רע לדיק נוסכיך יעקב ככיח סו6 סל6 051"0 הרמב"ם מגדול 5סנו"ור ס"15חחסובוח
 חברי ו"סיס מן מכס פי סברי סנועחי הני ' תלך וספיר טויח מני הנול6כס עליך 6וחו לפתור תוכל"ס
 מס ירעו bS כי עתק ידברו יביעו פרברים הלום סחי לנוען מלך כבר בחסר . רנ6 ר61 על יעקב6ח
 סלי נוחס מנודם "5י לתנור . בערב נוסף ירו מחח נו)מס 5י גתן ויעקב . לס)ינס וימי מוקרחס5שון
 . )דיכם ורום סקלך כיד וידו . 5טובס ור ע ענוי עמס וקנוחו מסדו 7353 11 %" . 5ך זגחחיססיחם
 : וכנוס כנוס כפולס טובם י בקלנוע "נורח " י ס לו יוסיסו ומלוס מייססטת

 . סבבחיס תעמס בכיחו ועשר מון פעלו ס' ים5ס מקי על ותסלחי . לענדנו 5ר"סי חס6רח ' "סימומה
 דסניס בסינוס ינו13ן מזד סתנין מן ומחת ס' בירך ורע בניו ומבניס אסחר סי6 סב)יס 06 סביח31רכח
 6ת ס' ויטיס . יסיסיס גוע נעלס נוקד הכבר יקר ד)פס6' רמינה 15 1 ס 6מ סככיד וס6מרון .ורענמס
 נסחטי עד עןי בניאס גס לרכס יס16 כ5ס ימד' . ")סיס כלס שיחו תרבית ת5 נו~ימ 6יס פסייוסף
 י הוברח כבניס טוב מס . ובטח יגויס קורך י פנינים ורב ~סב יקר סון נ5 תל"יס ובחים .וחוס

 : ינונו6 6ור בקר כקור . ממסתעמוח

 סבעק יקירו סנו)ורס סני פקיךיי6 חלין לב"ס וע5 . 5נו"ורוח וסיו סג%ס ימידי ס56ס ס6)סיס יקרומה
 וסורתנוחס 3יסוחס רווני סתם ' כסרן לעווד גבורים קדם OD ר"סי ותסגיחי ונצסיגי פקירי .מנרוח
 חרנ5ית י 3סתירס סיס)ו מסר וס דפוס 5תען נוע" לכסף 5חח . 65לחר )מחנויס 5דיקיס סעס נ5וגס
 . סתרן על ססנויס כינוי מטוכס כרכות וכגיס יגויס י6ריכו לנוען DP' 65לדי "ומקס י וברם וכסטוכרי
 "סרי ' 5כרכס ר6ויס ס155 . ו"חר 6חר 3כל וסוטרים otpntn לעולס לעד סתהיס 6מריססובכיסן
 : פחננו6 עירין נמרח ועס"ס ויוטפס סנרנס 6ח 6חס ס' יט . בקונוס ים סינציס סלמס . 5ו מנכססעס

 סנוע15ח רוס ע5 סוקס מגבר ' ויסעי קורי 6כ" סו6 ןין . רעי חס דודי וס טוכ כי סקור ~ס גיר ג6סמה
 רא חזקיהן רפאל משה כרס"ר ot1Dn ע"ע טבין דעובדין נו6ריס מנעלס ממכס מגביר . )דיבותונדיב
 ידו נוס ל" סעירס סס . נועודי 6וחי סיועם וקהו 3ס1נ1 ומסר טוב ננעלי 6סר . עלס יכון כירם נר"1וייגרז
 . "ר"לס מן גד%ס ועד )זקטכס )ורמנווסי סיעת וכל . טובות מדוח בכ5 כ5ל חתים לדיק . יןיוגחוך
 : תסרכי מיכייסו מלכי )וינייסו : סמיכי ורני רוימי ונדהי "ריכי מיי סנוסולסח בפרכס גבר יבורך גן כיסוס
 : עומס ירכס . חמס כפני מפסופני

 Pe5" ותתוק מינם מחוקמה
 נ5ע6 סמכתוח סוג כ5 כי5 ר ו "יס ' %בריות 5סתיס 6סוב סמכס ס"מ '

 )ס" סגכיר oSnoסמכס דורן"
 ע~כ ל6 סו6 גס )ר"1 קאמונרו אברהם בכנוס"ר שלמה כנוס"ר געלם ויו"ד

 סעי6חו סמוגמר על לברך . לס~"ס מלוס לטוב 5חח 3טוורי לי סיס סו6 'מסדו
~b)o 
 ינגש מלסיס .

 ססו6 סו)וח בכל נוסכיך ורכס 5כל . בעדו "לס ויסך חדיר ליס דטב6 . סמנודס מניוח כ5 ע5 ויעלענוו
 מלמחחס . )ולמתס מלומדי סחורם נון סתוכיס : ככוהי מיי בכי חלח6 3נווט3 1553 סחסחוספיס וכ5 יסורס
 : מכנוס ט31ס תורססל
 סנביר מננס מקור גובע )מל מנס 6חך . וסיעיתיס ס)6סביס יחד גס "מיס . סלנויס ס6לס ס6כסיס יסומה

 גי סס ינו ע5 ו"סר . מנוח לו ויוסיפו יקיר )ר"1 אזיוירו די הכהן דור מסד.כנוס"ר מפן סגעלססמנם
 . ידיסס על מדבר )תגלגל נברו גס עתקו מנוס גס ' נר"ו . 6וסבי אברהם לסטיב ונורכס דכר ו)13ןמסכיל
 סמוכין עד עןי כניסם נס : וסנוחיסס כטוב ינויסס יקריך פע5ס ס' יסלם 5י עסו וככוך מן ו6ח גסו6ף
 ימד . ם וסוף ומנעןי 6סובי ונ13ן נוסכת מקטון 6מיסס לרכות גס ' ח3הוח ודרך דעת יודעיורכנן
 -  טעונים  סללו  ומכבור מעומר . ונניס קנוח ימד לטון יסיבח כמיין ו6רכ6 ס' נו6ח ברכס יסקוכולס
 :  סמרתם ע5 בט31 יתיסס יבלו ' רקתם 5נעיסשלל

 עטרת סכולך סר3 סנו5הין מדיין ססלס סמכס מנוי תר . גססי ס"סכר( 6ח מביס למרון למרון 65מרמה
 מרקע מי 56 כ6כ גן5גי תגעורי 6סר ' לעיס מנוו ימי גרץ צדקה יצחק כנוריל'ר י לרוכסיחפ"רח

-*
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 סביטס ס' "ל 1"חמ:ן ' ונוכופלח נפולס מטוכס ברבות כפסיס סקרן על סבוחו "ח רסיב תקרס עורויסלם
 . ושרמס ס15לע0 יסר"ל פוורס מס . "נמס טעמים וריס כב ימירך מח בנך "חורקס

 . 5נומסלח סגד% ממקור מע עמס ושרגיל חילם על עיר ונכ)חס . לגב%ס כניס וסבו )וקגיך סגנו סלםס' ":"
 במלחך עמך ו":מ:1 ' 1)וסוכלל תוי )למ"ג( יזען בל אהל שאנן נוה וחפ"רח)ו קדסעו בית מכיחוקם
 : )ונלל מון סקדס סר "ל מעלסנקותס

 ס"ט תמה יצחק בכנוסר"ר מרדכי ךיו)ו" מירגזי זככי זעיר דכרי כססג"

 המעתיקהתנצלות
 כנע"כח 0טשוח מעדר כן קיים טכע למעיר סיס כנוו ' 60 שמנוד מספר ונוניס תעתיק סטטוס*מר

 סטעוח חן 03 יקרע סגוחב בכחיבח 1"ס ססדססס בנול"כח 1ר15ני )וגדרס לסיוח וקרוב ))עעסדסוס
 מלוח סיכת נ' וסי" כיניסס 1Ch 0מילוף 00סכלס תן בו סים מ' ירגיס ס0רגס נק 3נועט )ויומדח 'ותרמיוחס
 ת15יירח 3כה0 ס"עס סי" כשיומרח ולחס עם ותסוחפח 5בד 03 נויומרוח לסיבות סי" ב0דפסס~טעיוח
 "פסרייס ובלסי נננעי"ס כו;ח )וסםשי סטשות מ% סיכת ושח . לפועל יו5י"0 6'ך כנפסו תטיירח "עס"ס ססירור מועל סכם חן י5'"ח כוכח בלחי 03 תסחחסיס ו0סרגס סר"וח מוס "ס כי פועלס מלפסתסוררח
 1)עוייר נסורר בטיוח יטעם סל" )מנע כי "ף גי 0נוחב במק כן ס"ימ חס מהו" בשר "פסרייס יסוכומלחס
 ננוסך ~ס וגס לכד "וחיות יחור "ו כמסור "ס כי סכו)ס ב5יור יטעם nb bS(o לפועל סי51י" גוס כנמ:)מסו
 ס"ס סי" ו0נוסוחפח . ס0דססס כגרר ס'1ח1 שוב ניון סל" לנגס סטעוח יטיס "ס כי 5יירס סכך ס5יוהומר
 יכמיס0ו %" סרמקס חס ססועל נון סלס יותר הסע% סיס ססלינווח בחכליח סלם )וסבלחי מנפעל סרברניס
 סילבוס %סססיטס 15ר0 ללאוס ממותר סטכע וכנגז 5יירו ל" הסכל ו"ס דליהו סיטע0ו מי "ס כי 5יור)על
 )קרית סיחם ל" 3סיוי עח כל מיחס ס"ס תסח:יח ימרס עת וגל לס 0קודנוח קיטס וסמ"ומרח "מרחורם
 דבר סוס חכליח בלחי 50ורוח סחמלפוח סיס גן נחו . סקודחח ס15רס סי6 כי "מרח'רס

 1ה1"
 כל כי )ח:ע

 יקרס רכים סס:וייס סנובין יבין 0חנועוח בנועט כי בגופן סטכע בו מכיון חכליח לגיוס סס מטבעעולות
 לסלכיס 13 מסיס הגורס סססטח סו" וולחו Sb "מר נלסון העחקח נן ~ולחס ג15רח סמי" ס5ורסהחמלף

 וסי" "מרת'רס
 ל0כלחי כי מסק כלחי 03 דבק חקרת כמיוחס כסכוי לססליס "ף )ומייב כענין טכס וטס ' "ליו 0תועחקבלסון מסו" בלסון 00רגל סלינווח בחנליח סלס 0מעחיק יסים oh וקף 0סו" בעוין מחתיר נוקרס וסי6 סיטיויום 0סי" 0גור0 ימייכ "ליס כיון "סר 50ור): 03 וכמל "ליו לסעתיקו ס)וכוין כיון "סר סלסק

 בלסוןלס
 בהטווס המנורי ויותר  תתלייפ כורח נופסיןיס ותחמלפיס רביס ס)וייס לו יקר"ו0 תורגל 31לחי 0סו"

 oSno בסלחיור
 ססו"
 לי וליק 13 הבמבר סכיון נוס 0ריסח סיכח "סיס ס)וורנון מילוף כ"י~ס ני מ"ח מסוכנת בנול"כס,כנס סל" סתניע0 חנליח ע5חי ח:עחי בס תרגלי וחסרון ידיעתי ק51ר תרנים ומפיוחי .

 רטנם להפיק במועב סטני לכ' וגכבד'ס רביס ל0פ5רח מפונס "ל'1 סקית סחועלח נפקוס בעדו ממוכר,נז'
 יגיעסו "נוגס רב חועלח מנסכל הנעיין וסו" בעדו סימובר לחי יועל ל" וטס לסעולחס )כנסחי ס"פסרכמ
 : נותנו נערר סיס "מה סקורם צערך חועלח סס 3ס וימול פענחי סיבת יסיס 13 לו יניע "סר וכבועט תתנועט
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 המשורריםלהקת
 המוגהק המיהל להטיב ,מרבה טובים הסדינ, גומל הנעלה המם הגביי ' מאח דבק אוהב משה ברךאשד

 : נר"ו וייגא דא חוקיהו רפאל משהכמה"ר

 וחסובוח ס156ח עחיקיס ובריס סגנח 6ור ננלוח 3סנלוח ר6יחי רקס ממן 5כ5 ועת וחן לגל ידברמשה
 נקני מ6ן סמלך 3"51רוח טמאי ססהי ערבי ונלסון כחובות שרב בני 5ס)י משה עמס"סר

 דענויס רכס לימו תררבנן
 ווץדבר)"

 חורה תלמור בק"ק אמשטררם בדעות רכו(י סעירס מס ד"ומחיס
 יעקב נמסר"ר עוץ היחוקו טענוו - בנוי 3סעריס )ודע ורבעו תורינו כ13ד מקלסי ס)וק531 כמובהקסר3

 מסגי בידו מספיק 651 יסר6ל 6ח בכוח סנו' 0ססר 6ח ל0עחיק נוחכוין סיס סו6 "ף ' 051"סששפורטאש
 יודע מלמיס "ים )ו)"רח סדיר סיום סג0 . ר,"5 סדררו כמו עסקו נ"5ו לטובם מסכם ו"5סיס סיפוחכמס
 56 נורןכי 1י63 . חוב"ב הברון סקדס עיר בחוצבי כרץ תמה מררכי ר כתמר" ססלס מהכס רסון ונו3יןספר
 "3"ד לרזו שלם שלמה כמסר"ר ר"סעו וגנטרח ורבעו תורעו סמוכסק סרב מלס מלך 5רק תלכי סמלךסער
 סרכ מובסק 5ר13 מכן יין סימם מע ותכירו וביודעו יע"מ סעירס ססור"מ

 סנוופ5"
 נחום אליעזר כנוסר'ור

 וכרקוחו )וכ5 3כ5 סנטרו נותווך סקךס יר עליו ידיו "ח וסתך לבו סחם חובקן ירושלם כעס"ק 1"3"ר ר"),051"0
 סנמ)ודיס סגלת ימידי כל וגס 6סכהו על "030 5ו סוסיך יכ,כ 5" מסורס כי ר3 ~רע 6בוחיו נועמס rnlh)חדוד
 הנכיר 31חוכס וי"0בו0ו כנינווס 5ו עסו 0מס גס ביס כחיב ס י נו ח כרככי וס"ס "סכו סגלך כי רעו סרסחוסן

 תחן עתו מסדיו סס5י6 מסר לרע ששפורטאש יעקב כמ"ר 'רבו כסס סתו קדוסיס ס5 כגן ולכון נסכילס)ועעס
 י 3ו חלוי 0רניס ,כוח סרבים "ח לוכוח כןי למדפיסו לסעחיקו ידו תחק סכנווס סג"ל סספר גמורם כנוחגס5ו

 חך'ר ונ0יוח' הכנות חע15נווח 5"ור 5סומ6 ס)וחיס ו6ח סמייס 6ח וקנוחו מסח עוב ל" 6סר ס)וקוס31רוך
 כריע ורעי "וסבי חתס כנסס )פסי דבקם רכו לסני וכמלניר "3י1 לסגי כבן סיחים סרב תורינו בית מסיקל6
 : ו"ונור ונען וסב 50 סיר 5יןידי כי "סירס נמרחי 5יכ"ח

 למשהתפלה
 לעמו ורצוי במרוחושלם בכינה כרעת נעימהכתיבה
 מלאכתו ועזר בכחוסמכו למנה למשה גנוזהבאוצר
 ברתו ולמר לרבו ניןוהוא נחנה לבלשן וישר תםוחיש
 מרומים לשוכן למשהחפלה לשונה לרפאות ותמהנקיה
 חמימים בבנים לכלםיברך ביומו יום רבר ויגעוטרח
 נעימים דשנים ארוכיםבחיים ופעמו לשום ומצאוהשיג
 שלומים עז ברוב וככורבעושר שלמה וחכם ורייןוהרב
 : אעלזה בקרשו דכר 56סיס מנח בס15ס יב6 מקותו ע5 בסדר טוב כי 13 סגכס5יום

 רפאל משה ס"5 געורת סתווןל 6)י '-בר% במנומס וטובחו סלוניו מדורס 06בחו במבלי סכמו, 6מךננ6ח
 יריו וייגא ראחזקיהו
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 ג8,-14נק1 !-1,- נטה"ר 01ניר דגמיר גשר הן דנה ספרא הנעיה החכם טוריך טכיפיה נהרא tttPO אח חגם אחר ההיא ]יום~ישר
 : משגיל ורכיו לגל דור ויחי עולם ישן כירח נרפומינריס

 ahSn ובכל 31ןעח נחנויס ססלס סמכם . רעי חס רודי וס ' ונויוןעי "לוסי יועלת ' גודל %פ6רלשבה
 עמס 6סר סלו שו"ת ס' סקנס למון למסח ערבי נלסון סעחיק 6סר - נרץ תמה מררכיכהר"ר

 וכנור סובל עורס לזורחי . נ"ל הרמב"ם סנר% מנסר י ווורס נתוסו נוי סמוקס בידו ס6לסיס 6קמשה
 : לרוד ויונער ס)ועל1ח נסיר קולי ם6חי . )ונגיס 6מר סריס וכלסקס דודכנור

 שירלדור
 קהלת במליצת ובארהעתיק רבם ותשובות שאלותאלה

 ועבר שם בשפת אסריוסתרי מצאנו מצא. . מיימון בנוכהגה
 ושחלת מור נטף לשונוצחות מורנו ז"ל ששפורטש מהרדיבית

I1W~Qוגבר נער אל נשמהלתת : אתמ מבין אין . ערבי : 

דג

 קראו המליצים לפניו כןעל והלך עשיר יגוריו עגולושוא
 המשמת יינו ערבותבשתות סוגרת כיריחו . במצורלבוא

 יוראו מהיהב לו "ררכילא המלך שער אל בא מרדכיעד
 פענח צפנת בלשן ררור מררק : ומאשרת חמה כתיבה.כותב

 : 3יסר6ל חפשי מספמחי רוד 6ככי 6ני 36רסס כלסיעבד

 אליהו בכסך יידקק כמה"ר רוחי אף נפשי יריד טאר ,מהלל הטש,ררים הפאיה הנעלה החגם הגביר שושן ומרח חור כפ ה ח א שהשר
 : 'עטה בריכת גם לער יאיר נרץ בלינפאנטי הכהן.חזקיהו

 ח%דוח מסר וס . נסרס כעיר נמקסס ניעמס נויח בקרן חממת . יקרס "גן טנס תרקיח ניוטהמדה
 נמררי עליו וחוסת 1מסי13ח נתעלס סר6סון6ןס

 לסג16ן . דגתרר, ייגח ומסקי .תשובות שאלות .
 ובסייס לוסנט 5יק רוורס . סמ6ירס 6ססקלרי6 ונסורק נומנע . כקרס לעחוח ממגב ותגדול מעתסגי%
 oos יתיר ירין ירין יוררו יובס י )נמרס ערס יסרבל כל לעיני משה עסס 6סר סמוקם נידו . ברורםומלכס
 לגסחס עילוי מעלייח6 תילי נסני רבנן רחלו י סידררו רכולי כללי כדל ביסור תוסיף ביסור י 6יסור6ורך
 סמייס 53רור גססו משה רבינו סו6 . סנמבורס 6רי י ונבורס ע5ס יסר6ל עס הספריו עסס ס' לרקח .יחירס
 בית %ירי וסיריו .נמבוריו חם,ס סני% ע5ס ססלי6 . סיסרס דרך תורס כמהוו ויוי תהסס נדי ל)1 גוי .5רורס
 געימס שיבס ערבן בלסון כותו "117 6סר מספר 3~ס . נסרק כל יח~ן ולעיס נטהס ידו וסוד י סיקרסמכריחו
 כו יקרץ עקלתי סיס מחוס תספק . נמרק גויס לסחות יגלו 6% מחוס נועין יע% גן סיס 6ך . מתירסכתיבם
 ורכו סעחיס ומלסו . נברק 61חתמי סלמון בטש נקי כעיר 6מד ob כי ולסירו סורוחס ובק . סורס6סיל1
 . סחורם וברכת ס)סנין כרכת ולברך ל16ר1 ליסיוח וכיס ל6 6סר . תענרס וענרו מניס )ו16ח מנתםסונו)יס
 סמם6 הורס כלו סביח )חמלה סמם י~רמ בקר וכקור י בסורם יום %חלנוירסון לרננן ט63 יומט סוס סיוםעד

 בטיסה" סרגה גונביה עריף מכס וכלניה כהרי וגחשרד קם 6סר .וסיסר6
 בנפטו תפסי לי דודי סוער 5רור .

 וסדבקחיו 6סבחיו עולס 6סכח מסד ושכחיו כן על . תורה חלמור קיק  קשט תמרס % כ6 פיוס .קסוררן
 ס6ירס וסקרו . כממרס תחני6ל

 חכנודי
 . תסורס לפכיו לסכיך טרפנו 1ל6 6מ~חי1 . 16רס Ontkn ליסודים

 חק6ררי תקל עח k~Dn מכתס רוה מל6 ושר . ס ח 6יס ומסיכי ידידי סס
 עינם ריוו 6% לבו ננס ל6 סגל ועל .

 . יגרס רע יוכל טרו קרנסן ת5ה מררכי כסר"ר ססלס סמכס . וליוסר6 לחס6רח ססס 3גדול1ח סלך6%
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 סגדת וכטוש - כקורס נמסטל נימים ללעז סט יסר י וסטסורס סקרוסס 5רך מוסב תבני חובי'נ  חצרוןמיליוי
 גק5 5מ כ5סון . סנועטירס סקדס לכסון עררי מבסון ספסר 5סעחיק . וסרס מיס בקרוב יסועס 5יוס5מימ
 ותכין ספר יודע 5כל ונעכןפמוט

 כנוקר"
 פסוק" וחיי פסיק רכ ובי לדרדקי 61פי5ו .

 . סחורם וקח
 כתו 5"

 ר35ור" טר"" בסר יניעח סרכם כ5סנ סרכ מסרי כשחיקו 6סר "מריס חעחיקיסמעסו
 גברי כנוס מ11 פוקו '

 . בסררם לסכרו ועדוחיסס נססננעחיסס ויבדקו עןיסן יחר סנוסרס מכמס על "סר "קימי טנרי רכרבי"סלי
 ייר" 5" נוי מ"ג"ריס

 סרקי 15נור ~חני מניע ' קורס ןעחי כי "ף ניס כח 5סולכיס טDlnb_- 31 ל6 6ני גס .
 5כ13ך י ותרס וקל חוןס סלנויס הבמי ונוקריביס סב"יס בהוך .י לקרץ ועוד כיסודםסירס

 ' חורם 50 לכסני"

 ריס לס כסרס ועבודתו תמה וסעלחו מקד טוב ומנס מקרס. וגס סנעס עמס "סר כ5 "ח ידעומררכי
 : מכרס ווו חוררי 11 . וכחסורם כמסקל בתרס . כפורס בסירם ול30מו לסללוסמ0ורריס

 חדשהשירהא
 עקר יהיה לא בטבעיותעמה עינינו רואות עזו יומנרלמבצר
 בחפש יחקור בשכליותעמה צהר ומצפה פו מחפהכלו
 רמתה ומקום הר אל יעלהאז תפארתם בית הבל יקר כלהוא

 : אימתה בלתי אל בררכייגבה זהר ושפני הזר מכסהכלו
 ררתנו ומשוש הוא ישועותחסן
 יבינו זאת ישכילו חכמולו הטהר ומעון חכם נוה ומעוז.

 יין ומבואי הבל רורפיכל ביה עמורי יסודותיושבע
 יקטינו הנם ישרם עלייצרם : מבית מהנץ לתלפיותבנוי

ן
 אין יקנו לא לריק ייגעולאג

 יטמינו יצפינו וחונףתרמית שמים שער זה אלהים ביתזה
 עין מחשך עת עולה יעשולא יפתח לא וכסיל אויל כלאל
 כמוהו שאין מרע מהללכי כפים ונקי לבב חכם אישרק

 : בהו מאבני רת שביליסקל יסתפח בו ברלתותיויבא
 י וירושלים ציון נהלתפה

 בארץ לקרושים החכמיםבין זורח האור איש כל יחזהפה
 הגבר ונאם שם בתוכם3בר נחשבה החכמה צנועים אתפה

 פרץ כל גורר רעה גרועהרב : נשגבה לא כמוה אשרטירה
 ועבר כשם מיימון בםמשהג

 וקרץ מעון לרביםהשיב ורעת חכמה מצא אנושאשרי
 חבר כל לסבול שכמו בעוזויט מסרק ררכו את יפלחעמה
 צדק מורה עור בישראל קםלא מנרעת בלתי ילך בת61עמה

 : ברק ומחזק הור כמשהמביא בצדק נפשו את יישרעמה
 ז נובעת תהיה מפיו אמתעמה

 ' שבע בסגלות בחכמתוהקר חרק כל יבער רע יגרשעמה

 תשבורת . הגיון ' מליצה .רקרוק נצח ער השלום עטרתעמה
 במבע נמצא כל ומונ .נמן : ונצח העוז עמה פארעמה

 . לנעורת כאש רבר לכלסבותי
 קבע כוכבי אף . רום כל מהלךאף נחקר סוף אין ער ורעותמרות
 משכורת התורה יריעת ' כלעל הנפש ישלים בלמוריועמה
 ביושר העם אח ולמרהבין שקר מררכי יבדיל אמתעמה
 : בכושר נהג מרותובמעלות ורפש מטים נחיבותיויטה
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ש

 זכינו מאלה עותר ..איה. , כוננו יריו כי ספריםהרבה
 ערכהו רב כי :חרש כלילקנות הודיע לני בם צפונותחכמות

 ראינו כאור תשובותיופקקי מצקנו חיים עץ החזקהיד
 אבהו( אלי )זה מהרר.כלו הופיע פ-רן מהר אמתתורת
 חכינו היום עד כבורוראות לנו הרעת עץ נביכיםמורה

 מראהו נסתר סוכו נעלםכן הצניע ורבש צוף לשונותחת
 נרשמה ערב ניב ערביבלשון התועלת רב מזב ופריועצו

 נטעמה: לא לנו פיו מאטררק' קהלת: טשלי מומותיורעות
יגט

 שפר ובאמרי' לאל .בשירנורה נרשימה בכתב עור ספריולוח
 ושכל הכמה . תם איש בלב:נחן ולהשתעשע להודיעלידע
 הספר מעתיק תמה מררכירב לפנימה נכנס למשניותביאור
 ונכל מרמה בו אין בתוםהולך נובע נהל הכמה מקור הואכי
 אפה משלי לא' היא תמימהדתו השלימה תימן באגרת ריבכל
 ותכל ההעתק עבורתתמה ע ש 1 ה ל א 1 י קץ מהכי בוכי
 יפריח עור -כי רב וכוחו תם'לא חפארח המחים תהייתהבור
 : יצליח ישכיל יפנה אשרובכל : כותרת מפות ספ. יסור. כלעל

 יג-י
 לחש טעת-קי הום כחולרבו לוח על הרות לעולמיםוכבר
 אחרת לקון אל והגהרכור מפלת ומעי שלום אגרותכל
 וכחש זרות פי עמקהשוחה פתוח אוצר רפואותיוספרי

 נעדרת מהם רק המליצהכי ושחלת נטף ראש בשמיםסמים
 היתש ונדול תם פעלת כןלא הנתוח על תבונתוגודל
ן

 נחררת ולשונו הוא נאמןכי ממשלת ובכל גוים בתור נורע
 כפים על הן ויתנשאירום כלמז טובים כי ספריוילדי

 : מים פלגי על שחול כעץיהיה : עמו נחשבים הם ענקיםכבני

 5"לס"סגד"
 מכרי" ומן תכירו . מייק

 י

 ס"מ בלינפאנטי הכהן חזקיהו אליהו בכ"ריצחק
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