
יב הרטב"םאגרות

 השם קרושמאמר
 *( זצ"ללהרמטיים

 דבריו 5סי סמכמס מקסי cthS תרת tcbn"ק ס6ל ס6ו5 51'ע הספרדי מימון הדיין סרב נ1ממסאמר
 קהלוח רוב ע5 מקרס נומס עליסס קרס 650תמי
 סוס ססנזד קין ע5 ' יבטלסו המקוס ססנזר נזוםיסר56
 וסהומ 03ליחוח ctO 65וחו 5סודוח 13 יכרימוסו06ר
 יידוח ס5" במכיל 3וה ס"דס יודה oho . "מחנביט
 לו יעיד bSI ימוח ob 16 , בגו'ס 31)1חיו בזיוויטחעו
 רע"ס חסם בחורת ממוין סהו6 "מר ~bloסעדוח
ועדות

 מהו"
 ויען . כלן סנזטח 5ע11ב מבי"ס ב"כ

 סר וסוbu9 6 לו 6ין מלוס דבר וס SDסנס6ל
 סנסיס 6סי5ו יפסידוס ד3ריס 13 סדר , והעניןהלמק
 ן3ריו חורף מ0יביס והיעו . המוםמסרוח

~"ub 
 "סר ממסד SD ממלחיו לול" , ועמוס 1מ015 "רוךסהו"
 נמו ' בלסון מדבור כלותר ית' ס56 עמנו בונתמסד
 )טמוח ל"דס סס סם נזי סקדוסס כחורח:ו יח'ס6וחר

 'ותר 17137 על סימנו% ל6דס לו ר6ו' לפיכך י""(.ד'
 . מענין המעיט כרכור ירכס וסל" ממתו עלממת5חו
 הענין ונזעוט הדכריס רבוי )ב'ה סמכם גנםונבל
 דברים נרונ נס% וק% עיין ברוב המלוס ב6ו6תר
 3סר13ח1 איוב ריעי נס 6יך חר6ס סל6 כ'( ס')קסלח
 ספחים 6יס ו6ס יענם ל" דבריס הרוב אמרולככר
 ל6 ודבריו ידבר ברעת 65 "יוכ כ'( י"6 )"יובערק
 סיריעח:ו ונזפני . וט כנע והרכס 5"ה( ל"ד לטסגססכל
 נסבי %" הנס סעניןב6תיחח

 ס"יס בסכ5וח אוחו
 תמסר לנד לסתו חורף קלח ס:,כור ר"יחיסוס
 סכל 61ע"פ עליו לענות ראוי סבינו מחס יה ס,ולחחס
 ' עליסס לשוח ראוי סטין ממה הס כהחבועוחדבריו

 0הו"ונז,ס
 כסר כנר בסלימוח 15 מהורס סמי אוחר

 ס6תרו נומס ,ה ע5 ר6יס והביא ' יסר6ל אלהיכס'
 כולה סחורה בכל כומר כאלו בעו התודה כ5מו"ל
 6ל5ו מיה ו65 6'( מ' והוריוח קיק סי' 5ך ס5מ)מסרי
 bSb 6תס 3לי לעץ חודם בין הפרס הסקסוס

 דוכני 6ים על סי"נור ובין הגבריו כירבעם )ססנרטן
olb6ריעו וכאסר . ממרב חפץ בסכרם כניט סהו 

 : י"6 תטינה וגדיג"ס ק"ג סיטן גתמג"ן ט,ג6*(

 עליו סנחסוס רצוי 6ין 6ףרנו הוה סלמון רבריובחמ5ח
 , נסס רבריו ס:סמעעד

 כמ'"
 בטרם דגר חסיב המנס

 עוד דבריו מבטנו ונינסר י'ג( י"מ )מסלי 131'יפתע
 הרבר ס6ונזר סוזי ' לסתו ~ס דבר "ומר מל1:6ה1נזעט

מסו"
 וס סרי 31גלוי בסחר כ"ס החורה קיים 6סי ,

 בין סריס ב*ס הסרס 3סכ5 וך וט S~b "ין כן 06 .גף
 תסחרו סינית נזי ובין סמרב מסני מכחו נוסמר סוייט)ןי

 "מד כמיכנס כי אותר מלאנוסו נן 6מר 'ברנתו
 צונזר "ינו 6ס%ו סס 1סתפ55 חפ5חס בכיחתס":וסיס

 ססחסלס תסלחו רחס5ל בכיחו יכנס ואב"כ דכרסוס
 ר6"ח והביא , בידו ס'6 ועבירס 3ה נעסיף הו6מסע
 )ירסיס עמי עסו רעות 0חיס כי מות מרכרי וסעל
 )ססס"ר . 5סינל ottbnnnl לעס תסחמויס מסיו י"ג(נ'
 ססש כתי התסרס ~ס %6 ספרא סיס 6% 1'(6'

 bnw למען כפירם דרך על ולסיכל 5ל5סתסחחוס
 תכנס מ' . ובק קדמו סס 6ח ולמלל ס' סס6ח
 1ל6 הסס בנרולח 5ססחד5 ידפיס 65סר 0ידמסנכית
 ס:יס בסוס סדת הסך סטוק דבר יצנזר 1ל6 13יוכר
 נן נמו ותג6:וסו כסננסו' מונרמ ,ס נOD 5ונ(61
 טהו" 6י0 לצוחו סיודם סוזיקומר

 bls~n מע"פ נכיף
 ד6וריח6 ע"ח תפסקי ופס% ר0ע הוט סריקום

 6'( נ"נ )פתוח ר0ע עס ידך תסח "5 6חרסוסחורה
 מתעלו וכקטר ' ב'( ע"ב )כ"ק עד ר0ע חוח56

 לנחרנו וסוללות 3סכ5וח לסולו 1"ריכוח ומרוסונדופו
 (ס כל עס רצוי6ין

 ס:חסו"
 סוף ס:סתע עד ע5י1

 )זר"סיחו דכר "מריח טוכ מלחס כדגר יכייס 6ו5ידבריו
 ססתיגיס הותר דבריו בחכליח ות5"נוהו 1'( ו')קה5ח
 . בס5ימוח 5ו יורו ול" ימוחו סהס כן כמו ייגמעווסער5יס
 6ין הנזבלי וצמרנו פ5" מרוב סכה5נו (ס סתע:ווכחסר
ol~sb,5"ובתו 1:3 סורק ע"1 עונו כסיסיה כי0ר 
 "ף . ס"5 בעכודח עלמם קמת מ)סרוף קי'1מעבד
 ס5קמ דירו ר6טיח רצעו וניוסר ! לחע:ס 16ילס"לס
  כעמיו סיידר וסופו דבריו עס (OJD סלעו תמסר6יס
 חמ5ח הצל לבר. צדקו למרחי וה:51ריס, המעיםדעת
 לו י6ף olb,"n 1'6 ממזעריו סרקי ונוחס .י"נ( י סס ) רעס ס%לוח lab ו"מריח סכלות פיסודברי
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 הרמב"םאגרות12

 5רכר סרלו;1 נוה סיחור עד ~OD במגי ולדרוםלןבר
 ידבר ולמ"כ היטב לוחו ויסנס נתרבע ומלס וס)יססעס
 סכחוכ מונסון רזייה והבי16 סכ"ד( )ב"ר ע"ס "מרווכן
 ( כ"1 כ"מ "יוכ ) מקרה ונס הכינס ויססרס רקס"ו

 מס ע5 )6)זר וט ' כ"ח( פסוק )סם 65דס וי"נורו"מ"כ
 ס"רס  סיחיך נורי ו%6ס בסיו בו לכבר ל6דססגריך
 מעמיס 56ף סימוירהו 5ו רפוי הספר על ויכחכהובידו
 כח3 "ב5 מזה ד3ר עמס bSc הקים וגס . זה יחנן6י5ו
 תחלה 5כחכס רקס 6% 3טוסס סגכבדיס הע:י)'ס156

 ס65 בעוין ספק בלי "5לו דברו מהיה נופי'%חקים
 בכל בס סיסוט "ים ביד ונוסרו עליו למזור קריךסיס
 מסך ס5מ 6דס בג' לכוח 3ס וה6פי5 מדעים וככלעיר
 .ממסיך
 )סיפל( נוס ]הטעות[ גודל 5ב6ר Ynnhועתח

 כעלמו מעסה ונזה הזה העגי 13]ס:כס5[
 וקוס "מח טוכס nlCDi מ"כ וזליך , ידע ל6והוט
 היקריך כענין סטנן רצוח ר6יוח והכיף , רצוחרעות
 סהמסורסס ולנוחר . העט 5סון 6מר והלךלסמו
 נונו5ריס ל6חס קורס מפס בינוי סיסי"5 רוקכדברי
 בהם היה ול6 מיקס כריח והפרו דרכםהמסידו
 פסח תלוח מב"ס עד בלכד 5וי סכט bSbגוה%
 י"ב )סנווח בו י6כ5 ל" ער5 כ5 לנוסס ה56עמר
 הים תסס 6מו"5 נך . הנוסס בעסייח 1לווס)ל'מ(
 מדוריס ערלות וליספו מוזן וצהרן מורע ויסוסעוע

 היו וב[ה , ססמ בדם תתערב מילה דם והיהמתריס
 . ליג"לר6ויס

 זהו"
 ו'( )י"ו 5ימ~ק"ל ית' ~,Sb דבר

 י'ינ "' רכס )אה"ס בפנויך )וחבוססחו6ר6ך
 ס' לדבר בעריות קלקלו סהס ב"ס וקמרו ס"ה(.ב6 וחכ%ח"

 "ס בנוח נכיס סחים oTh 3ן כ'( נ"נ )יחוק"5יח'
 מרע העגין בוס היוחס OD1 . 6'( ננ"ה )יותץ היוממח
 יקמירו 65 והן המלוס עליו רכינו חסה ס6מר3סבע
 הס תסה לו וקמר וס SD ס' הקסימו 6'( ד' )סנווח5י

 והמן 5""( פסוק )סס ןנחיכ מ"תיניס בנימ"נויניס
ODa, וה6תין ו'( ט"ו )נר"סיח ונחיב ח6נוי)יס ונוי 
 5ה6נוין סופך שין "תה 6בל ' טקס 15 ויחסנם3ס'
 5הקדיסגי 3י nOa(on ל6 יען י'3( )' )ונודברדכחיב
 החו"ד rh) 5"1 )סבת O"D סבי6רו כווו 5"לחר1)ע:ם
 שרגיל כן ונחו ' מנוסס לן ח)6 בגוסו 15קסבכסריס
 בעוו)וחיהס ברלון נצו עובדי כ"ס היו 6ליסוביתי
 :סק 65 6סר הסה וכל וגו' הכרכים נ5 ס"לפיס 3511ד
 על מובס ללחוך נסעמד וס נ5 ועס י"מ( יייט )ח""5ו

Sb1pחס ויצרור ו"( ט' ס' )סס בצנור כחו נשרב 

 5ב6וח קלסי 5ה' קולחי קג6 1י6מר "מיסו סס5ך
 6תר בריחך סנו6 לו 6)ור . יסר56 בגי כריחך נגבוכי
 15 צנור חוכמך סמ6 15 צנור ' סרסו מינמוחיך 6ף5ו
 קרס 6חס וסרי לו צנור ' במרב סרנו :ביציךומח
 לקחחס. )פסי 6ח 1יבקסו לבדי ":י וצוחר 5וצנור
 Sblct 65 ע5 מובס ת5תד סלחה עד הקל'סהסיבו
 סיעד כיח 5הס סיס הע"ס צוחוח SD לקנווד לךהיה
 ('O'DC ס:6נור יסרSD 56 מובס וחלנוד לעוכיח
 מדברה לדרכך סוב 5ך . ערוער ערי ענובות 3'(ג'ו

 וכנוו . ו'( )6' חוית בנדרס 5חכנויס מובן וט כ5 .כרוסק
 ד'( ' )6 ס6נור כנוו עוו:וח הרבו יסעיס שמן יסר"5כן

 נחו ל'1 עונדי 3סס והיו עון נבן עם חוט6 נויהוי
 וסי1 יכרוגך סתת והיווחס סן5ח 1"מר ח'( )ג"1ס6)ור
 6יכס כ"מ( )6' ס:6)ור כנוו דניס סוככי גן כחו03
 סנויס סס אומללי כן וננוו . )ורגמיס ועחס 1ג1' לומהסיחם
 ובוו . )מוח זומר כי וסחם 6כ51 י"ג( )כ"ב ספרורכנוו
 סגי הטו דרך חכי סורו br~t) )5' ס6)ור כנוו ה'מלמח
 3סבי5 ,ס כ5 ועס . יסר"5 קדוח 6ח חפנינו ססכיחו"רם
 1' )סס יוסכ 6:כ' ספחים טח6 עם וכחוךס6נור
 ומטפחך עד המרסיס גון "מד 56י ויעף נוידס'(

 כ6סר ננוסס סהרה עד כסרס 6% 11'( ס"ו )ססחכוסר.
 המלקך ענוד וכליסר . 3'( ק"ג )ם:הדרין ע"סצמרו
 )ום"'ס טסיו כניו בס3ע יהולדק בן יהוסע על מובס51תד
 ס6נור ננוו ה56 הרמיקו 5נסהס ר6ויוח סכינן)סיס
 הכומר בך ה' וינער הסטן בך ס' יגער 3'( ג'),כריה
 עלס עחוך' )עסו נך oh . ונו' וט הל36ירוס5יס
 יסר56 כעדת כסכס6ו סרח 1)ל6כי יסעיסו "ליהוחסה
 קהלוח SD למונו יתיר עולס מקלי ק5 כ"ס דנריסבועט
 5קר6 ולויס גה:יס oatltnlnt מכתיםקרקל
 ונופריס עדות ופסקי ונוייס ורסעיס סוסעיסשחס
 ומה ידו 3כחכ הוה מדבר ונותב . שרגל 6לס'3ה'
 והנגס ער3וח לבקסח ב6ל אורדו 5" והם ' עמסויהיה
 הננון ותענוג מעלס להסיג נוגעה ורמקו הדח עובוול6
 קפח ומפני )טוסה מרב נוסכי )דדו מרבות גוסניכי

 סקלו הגיס (ס יןע ו65 . מלמנוס כובד ונוסניןרוכס
 ול6 יטסס ו5" הצל 'נרכס 5מ 3רגונס סוסעיסס6')ס
 פם"ה( )ב"ר ע"ס סמררו כנוו עזי ע:וח כקן bSIבזה
 נגדיו חקרי מל כ"1( כ"[ )בר6סיח בגדיו ריח 6חוירמ
 ותן ' נולנו ובדם סמרור נוס כ5 6נ,ר 656 . בוגדיו656

 הסנוןוח חן סכוך בעד )תפס )ו"יר סרבי ג"כהנזסורסס
 נוקיר onh הל6 מכיריו 5ו סנורו יסר"ל מכתי בהסשהרגו
 ומיה )ויסר56 6יכך 06 ווזה 6כי 5ו וקערו "יניוצנור
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 עלמו "ח וסרנה 3ר5ון "וכ5 5הס מנור מזיר5סליסס
 ב' י"מ )ע"O"D 1 ס"נןרו ננוו "כbSI 5 "וכל הו"כ"15
 וס "% נוקיר סר' מסק וקין י"ג( ו' רכסוקסלח
 ככחכ מנך תסי סו" גוי סחורה "מחח היורעס5)וע
 ומסחיר בסהר סי" "5לו ס"ל סעכורח תפליכגוי סו" סרי יסר"ל ונסחר גוי נג5וי מהו" סניינמבורו
  "ליעור סר'  כן כהו  יהההסורסס  המיר. בר'יומס
 סהתעיס חס מעץ קטה יותר הו" "סר לחעוח:חסם
 סנזחעסק "ו'5 ולכנורו בדחות 'חלויו המ5יכריחס
 לגזורי, ס:בו"ס יבטלו והם onib הלתר ממוגענהם
 תהיס "יך וקצורו בחכנוות נד% ידוע "ליעזר ר'וסיס

  והנס כדת, וח"נוין סחכי"הנ נוס מל סחטוהכננךרגת
 וסיחה ב"תו)חס ח"נוין הו" כקלו וסר"ס דבריוחס
 ונס ל11לח1 ל" ס"תח ל")וו:ח הסו" כתעדהנותחו
 3'( ג'ו ע"ז ע' מ' )"' קה5ח בנודרם הו"התעסה
 והע5הו פיצוח 5סס ס)חפס "ליעזר 3ר' מעסה ,11"ל
Itnaoוקן לו "מר לבירם 

 בדברים יעסוק 3ך כיול"
 פעליו הננוון "ותו סכר הדיין עלי :"תן לו "תרהללו
 "ותרסו"

 "נור במיס o~s "5" יתכוון 5" זהו"
 ה"חי ")י "ף וס"נעח:י הו"% רבי הגחון "וחו5ו

 "נור הללו סדבריס "מר טועם סוס "סכר 15חמס
 סר' לך החב"ר כבר הכס . סטור "תה הרי רימוסלו

 5סמיס נוסור %נו נזין hloe 5הגנזון הרקה"ליעור
 ספק וקין סח5נווד בכל סהחנ"ר כנוו נועק גדולותיפח
 . כמנורו כחב סהו" כנוו פס% הכסר זה "5ל "ליעורסר'

 סקו בו otb~n ")ו "'ן כו ")חצו "סר ה[סוהטריד
 וכבר נלנד "ותריס סהס חס l'nb)c "ל" ע"ועובדים
 . 5ו יטבו וב5סוגס בסיהם 1'פחוהו הנלך כוסדרתה "5" סריס נסוס וס נו"נזיליס "ט סיין o55h)ח"נוח
 :כוכדנ"נר כינוי קרקל על טקרס ))ה סו"ויגוע
 מכיה נזלבר ל055 סגד כבבל סמיה )ו' וסכלהרבע
 )'סעיס ע5יהס ית' הקל ט"נזר כחו וע,ייהניסלל
 ימורו סגיו עחה %" 'עקכ יכוס עתה ל" ל'ב(ל'ט
 "ו היו oh כסגד .נזי בכל היו וההסגר ממרט1"%י
 רסעיס 5" סקר"ס נוי OSIDn ר"י:ו ל" ו"%סנבדל
 עליהם 'חגרך ה' מסנ bSI עדות פסלי %" גז'סולק
 ע5יהס "נורו וכך ":וסיס נהיו חסכי ע'ין עובדיעזן

 ספק"ין ההו" המס ו"%ס ' הנון בינוי לסריס OnnD"עסה ":י "ף לסריס עסו 00 "'( '"כ ))זג'להססלוס
 "ח מרס י51ר1 "ח רב הוי הקל יר" סהו"

 וידוע ' 1גncun '1 תס 5יו5רו מנור סי"תר "דמהמרסי

 סרסעס יון 3תלכוח ליסר"ל סקרם חס גן כתוסו"

 ת15ס בסוס 5סחעסק יחימד ס5" נדי יחו פחם"ח "דם יסגור סל" סיס ונוכללס ורעות קטותחגורות
 מכונס ניכוי ומוסיפו נערס וסחמ:)1 גחוריס5דיקיס "5" רסעיס ו5" גויס 5" ח~"5 קר"וס ל" וס כ5ועם
 סססכחלו י%" . 5דיקיס ביד ורסעיס עד סנסיסעל

 צעק הנועחיק וס דגרי כ5 פכיר סל" נכרינובחמלת
 לוס ערכו "דס יסכל "יך יוקריך וסייח' 5ךססתעחי
 ויכתב ידו ויסלם ס"לס כדכריס סירכר עדססיעור
 ססיב טנר:ו כתו "מח סקלה נער סוקל כסיס"לוויע:ס
 וונותין בעדים ר"יוח וסני" נעגין ס"ען חסונותעסיס
 ומדוור בסור )כמרוס ממח וב)ו15ח וחתו "ביוונתקלל

 "וסרות לו סימנר נוצגו הוס"ל כקלו כמנוהוכסרבעח
 ים סיסמע"5יס נן כחו לנור . הנז115ח נ5 בססימגס
  ססויל כקלו המריס וכנזקו)עח כבוינה ל'51הס
 כן כמו עמר 5" "1 לתיכס למוג יעלס ohס"להו

 ס"5ס1 ססו"ל כ"5ו "5ף כ"ד )ויסר"5 הרנסהתסונע
obכווו ורכים לע"ס3 מלק 5ו יטיס oSb ' ובקנוח 
 "5 ע"ס ס5תס כדברי 5החנוגן הום 5"'ס ר"ויהים
 ימסר "ל %בך סיך עלחבה5

 5ס%י"
 "5היס 5ס:י דבר

 היס סוס במסוק הו" החבורן סקלו ' "'( ה')קהלת
 וסיחר נ"יסור יבין "ו ~o5b ע5 סיסיב נוי כ5 כייודע

 נזקי"פסו"
 במס )ופל סיס bS "לסיס לשי רבר

 יוחר מרף סו"[ ]ס"י5ו נו ודי ועד יודע והסס .ספסל
 "נ5 סנים בסוס לעלועו עור נקסם זל" ~סחויק)ו 5" מהוסיף ניבוס יוחר ברברים והוסיף סמרף)ונ,ס
 "לסיט 5ה' נן נ5יתחט וחנסנו כבסחנו נסככה"נועו
 נרולס נענעי 5ו חוסיך והייתי 1"נוח)1 ":מטמט":ו
 תכיריס ס"ט 5סי )תכוון סנזיס 5סס כי סוחרותעלס
 רסענו ס' ירעצו "1ח1 כסנף %" ערכה ל"5חה5ה
 לחמוס לצו ר"וי היס %מ 5ך מט")ו כי "כוחעועזן
bS15"5סחרס5 1:5 ר"וי היה ל" ןבריס נתב סהו 
 5ו, %התריסנזדוגו

 והו"
 מקנסי שהתפלל מנוי "נזרו

 הי" וענירה מהי" נחסלה סכר 5ו "קהסתן
 נידו.

 מולה, "ו ble ברי" במסר סיח31ר תה כל כ'וירעבו
 סהרבס נזה תהו "דס ביי נידי סיסורסס ססק"ין

 הועח ובין 3י:ך ס",1 לסי 3":סיס הנססןוח3דעוח
 כ5י כח 5ו ocunl ססר ע5 שיומק מה "5"ה:ססדח
 הפסיפס הה'" החסונה סחניע פחתו לפיכך ,ספק
 כחפ5ס סכר לו ס"ין וינוו" סמרו OD ביד ה'מקמרי

 5ו יסים סל" 'CCD "ס הנז15ח יחר וכנוו יחפה%"
 בנוס עחס הב"ר והמי . הסס "מח במעסהסכר
 ק"מ"ב מספר 3"ר כבר . לההב% הנוסיף וס 13ס:פ5
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 הרמב"םאגפת18

 עליו הסס מהעיר ע"1 ועובר ב"5 מנוסר עתרי3ן
 סעוח 3' נסוס נ"ה( כ"" )מ"" כ"מ"3 היה 5"רק
 מרס בטלם 3'( נ"ה )חע:יח ח"ע לתנורו 5סיומלי
 ס:")ור כתונועליו

 6ל ס' דבר וימי כ"ט( כ"" ))וי'"
 :כנע כי יען נזפני 3hnh :כנע כי סר"'ח החסרי"ליהו
 ע5 הרער( "3'" ב)1 בינוי בינויו הרערי b'Jh ל"ו~פ)'
 תו"כ מלך ועלון . חע)יחו סכר הקכ"ס קסם ע"ביתו
 לו כס"נור יסר"5 לקלסי כרוד ססס לסי 5יסר"5סה5ר
 וענוד %'ט( ג' )סוסטיט כולך "ליה לי 56היס דבר"הוד

bDJonמהו" סלתם כס" וסם טוב ננוול ס"5 גדולנו bD)'ס")ור כתו ה 
 )דה""

 כנ5 ס5נוה ויסר כ"ג( כ"ט

כס"
 ה'

 סתו"ביה רוח כי נתרעו הנוסים סמלך וכס"
 גס ועוד ב' כ"ג ):ויר ע"ס "תרו וכן כחוסיחם

 . סכרו הקבייס קפמ %" ב)וקו)וו( %קוט ע'חגמו)ו6
 ספח ע1ab 5 כמול תיסר"5 מסרג סרסעו:3וכד:לר

 ך' סרן %303 "להטו 50 רגליו סןוס כיח וסרקסיס
 ס"מרו נמו מוקיהו לסם סנוקוס סם להקריסססיעוח
 ננועו היס פסיעות ד' נחרים רהט "'( 5"1)סנהדרין
 . סכרו סקכ"ה קסת זל" סלתה סנ%ך כנע סוס ת'סתויך

 "' )תל6כי ס:"חר 3"יבחו הסס כסעיד הרסעועסו
 וכינורו סע5יו רוע מקל וצוירו , ס)"חי עסו וצחג'(

 "ח הרנ עכירות ה' עבר כיוס ובשחו ב'( ט"ו)3"ב
 כחמייח וכסר המ"ורסס )ערס ובעל ע'" וערדהנסס
 יצמק "% תסס בט5יחו )תעטף הככורה "ח וסטסמחיס
 בני כנוס 5ו "תר ,מ5מ תעטר י0 "כ" לו "וזר6ביו

 ער המסק ב5י נלכוח הסס לו סרחן סכרו והיה 6כננוד זהי" "מח בלעוס נ0המ~יק וט כ5 ועם , בנו5תחונדקדק

k ס"תרו כתו המסים )ו5ך0י3" - D -  עד כ" דוד כן "'ן 
 י"ס( 3' )~כריה כדכאים 1"ס "3 כעד סכר גנתסיטה
 )ככנה מו"ל ככר 011 . הגויס "ל סלמני ככור6מר

 יגנוו5 "ל" בריס כ5 סכר )וקסמ הקכ"ס 6ין)וקומות(
 ע5 ויעזות 0יעססו נוי 5כל הטוב פעולות ע55ע51ס
 מלו  וטס . סיעססו  ומן כ5 סיעסהו לחי הרעתעסה
 תעט על  טוב גחול ס' יגחלס  .התפירסחיסמכופרים
 ססנוד כ"תס סנ")סו אר"ל הטום, )ותעססת,עיר
 בין עוסס "')ו "1 .)לוה עומס כין "5לו הסרסימיה %" כך ע5 ה, יגתלס 5" "יך כסחר נצווחועו0יס
 וט נודכרי ירקה וכר עברו' ל" ל"סר "להיםעונד
 כי וקדור כח3 וכך ענרס יעסה כסיחפל5 "ל"ס"יס
 טעותו לך נחנ"ר וכבר עתי. עסה רעותמחיט

 לכבר וס בענר עד ונעו ":סי כומס )והיוח חגויך סר65 ומהו"
 "ף "65 53נד וט 6% ס3י"ר:ו ננוו ("5 המכתיםבמק

במק
 הבור"

 וקמר יה'
 סטו"

 ס)ו5ווח נועמס ע5 ישום
 זה נתו וע5 הי" עבירה תחנו "מד סתסלח דברזנה
 התנ"ך 5ס:י ח"תר 1"5 ס'( ס' )קהלה סלתה"נור
 ס'" סננהגי

' 

 הנוסקי" הנס שכר ר"יח'וכאשר
 מ"י סי" "סר

 רקס וכסנויס סנניס 5קכן ידי בנוחיהשגיס
 תוע% קילוריח נורקמח )והס "עסה הקןמו:יסתמסרי
 5מ5ק ור"יהי ' הסס 3ע~רח בו ו"רס"ס ההי"לחמלה
 במלוקח הרקבון סכין ' וו')יס למנוסה הענין 13הדכרי

 ססס ח%5 נגב% הסגי הנוין הקזוס. בעתהנולווח
 הסס קדום ע5 ה)הרגיס כמןרגח ססליסי הנזין .ועוסו

otD11bel.הנס נעדין הרביגנ' הנוין י ס0מר כקונס 
 הנוין o1h5 n1CDS '13 ר"וי ונוה הסתדוחנזכללוח
 מסתר כוס היסרור 5"דס י"וח "יך בספורסממיסי
 . "תן יבטלהוהסקוס
 5ס5סס ס"תס בסעח סועווח במלוקח הרונסוןהמין

 וטפיכוח עריות וגילוי ננה והם נוהתגווחכלליס
 חסן "מח SD סיקוס וחן סכ5 הו6 בסס הרין .דחיס

 SD1 נוקוס וככל ונון בכל יעכור וקל היהרג נעוההו"
 3סעח בין ר"5 ונון 3כ5 "תרי "תגס ' סיהיס עמן"קם
 ר"5 כקוס 3כל וקמרי הסמך, 3סעח ס5" וביןהסתר
 ר"5  ענין מטס  על  ומתרי בפריטיי,  בין  בקריניתבין
 ו56 יהרג להעבירו )תנוון סל" כין 5סעכירו )תכווןבין

 "ס הס5סה "לה נ3%ד כ"ס הנוטות וסקר .יע13ר
IDYbחכוון עלתו לש"ח "ס יכיט "מס ע5יהס( 
 3סעח סל" בין הסתר כסעח כין יסרג ו"5יעבור
 במרססי" כין בסחר ביןהסעד

 בן בפ' זה לכבר ורוניה ,
 סרהסי6 "סחר וס" ב'( ע"ר )ס:הררין . ונווראסורר
 ר3" הי" עולס קרקע "סחר "תרוהוקי

 "תר
 רב" ן"נור ס":י עג)עהר"ת

tbe וכו' גוי 
 הלכה5ן וקדת"

 כרב"
 ס)חכוון ותן סכל לך )חכ"ר סגה מ"כ '

 "סתו יהרג Sbl יעכור עלנוו5ה:"ח
 3פרהסי"

 ו3סעח
 העת היס Db כן כנוו יפיט להעצירו )הכיון ו"ס .סבסוד

 בין 53:עס בין יע13ר וקל יהרג סמנור סעחההי"
 בסחר היס "ס הם)ור 3סעח סל" היה ו"סבגלוי,
 כפרהסי" היה ו"ס יסרג, Sblיערור

 יעבור' Shl יהרג
 רב bnh ני e"D) 0ס )סם ~ה כענין לסו)ס חורףויה
 ")ורן 5" מסנור 3סעח סל" "פילו 'ומנן ר' ")ורדינוי
b~b

 53)ע"
 "3ל

 בסרהסי"
IS~nb עבור ל" קלה וו5וה' 

 פמוח פרססי6 "ין "נורו וכך מיטר"ל עסרסר"ל סרהסי" ויכעס וכו' קלס )ו15ס ת"י ")זרו וכךתדר3נן
 . ע"ב( סס )סס נוי0ר"ל וכיסנועסרס
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אניות

 לסני ימלק מלוק וגססו הסס מ5, בגב% הסניהמין
 "מד תיעלס . ממס ס"חד ופרט', כלליתלקיס

 "ו לחע:וג יעסנס ל" למכעיס עבירה "דםנזרני
ערבות

 ס'ת5"
 ההו" נתעסה

hih בבוס קל 5סיוחה 
 o~o "ח מלל נכר וט סוסבעיניו

 ית' ")זרו והו"

 חס וכו' לסקר כסמי חם3עו ל" י"ב( י"טלייקר"
 והנגס חעכונ סוס "יןחעסס

 )ת5"
 "ותו עסה obl בו

 ממיס מס נימלל הו"בפרר~סי"
 כסרהסי"

 ביקרנו וככר
 סכ"תר תקוםסכל

 סרהסי"
 ' תיסר"ל עטרה ר"ל

 סע%וחיו יתקן סל" נעקמו הקרס סיסחד5וטסני
 חגתיס ססוריס יזרעו ההנזון "גל סיגלו עדסנסתיוח
 הסס "ח מל5 ככר עבירה O~D סל" ו"ע"פיזקור
 כנוו נזענירוח D~h נזפני מיסחור ל"דס סר"ויונסני

 )במרבר יח' ס"תר כמו נורקו ובין בית סיס תהמיסמור
 "תרו וכך . ונןיסר"5 תה' נקיים והידרס כיב(ליב
 ממבריו כגון עוד וקמרו לסלדי" תריס ליס סרי"עסי כקמרי כגון "מר יוחק בר :מתן רב "'( )ס"וביות"
 הקמר מלקים, לשי יחלק והפרטי )זסמועחו.בוסין
 מסד במעסהידוע סתו" תסגי כמעסתו 5עסוח רלי "יגו כנ,1ה1ס"יס "5" "דס לכל מותר מהי" חעסס מכס "יםסיעסס

 חס תסחו יותר הנזנו מכוקס והו"
 הסס מ5ו5 בנבול רב מ"חר תה . הסס "ק מ55כ3ר
oc))מיקח לו ר"וי הים 5" כתוהו ס"דס כלותרל"לחר. דנני יסיכנ" ול" כסר" דסקלי" "נ" כנון סס 
 סהו" תיכף דמיו סיחן ערכבר

 "עס"י '"מר %" לוקם
 ר' מ")זר כן וכחו "דס כני 5כ5 חותר החעסססנה
 דממני:" ":" כנוןטחנן

 עלין וכו' חס5ין בל" "תות ד'
 ו3כ5 ~ס סיעסס לו ר"וי היה ל" כנווהו ס"דסוט

 מכס "ןס סיהיה והסי . ס")י מסוכ "דסהחלחוד
 כתקרו וכעורס פחוחס הנהגה "דס בני עםמח:סג
 וברויון ככעס "דס 3:י ויקבל ובתתנו ובתס"וובממכרו
 עס 'היס ל" ההכריות OD )זעורבח דעתו חסיהול".
 ככר וט מנס והנתוח יקרות בתרות מח:הנ "רסבני
 ס"ןס כותן סס( (oc ע"ה ")זרו וכך . הסס "חמלל
קור"

 כפחח דבורו וקין 3"מו:ה צוחן חס" 1"'ן וסוגה
 מב"ר סייחי מה ד3רעו חכותח והעי"סנזה"ריכוח ממדחי ולולי ' וכו' עליו "וכזרוח הכריות מס ה3ריוחעס
 י"וח וסך "דס כוי עס סיח:הג ל"דס ר"וי "יךלך

 כולס "דס לעי וק53וחיו דבריו וכ5 פעולותיו כלסיהיה
 ענין 1)זה 13 יתערב "1 עוזו טירבר נזי כל סיסבמהועד

"נזרם
 )וס"

 סיהיס דרורו ענין ומה 3"חו)ס תותן
 מנור "ל" בנה יסמיק ל" ו"%ס הכריוח עסנ:מח

ורהרמב"ם

 יערב ול" המלוח זזן נז5וס כסיעסה טה"דס חהס"ס מלול הסך הו" הסס וקיוסח דברי לענין 1"סוב .נך%
 וענודחו 'אטלס ה' "הבת b~h הנ11)1ח נון נותהענוה
 יסתעו "ס גן וכמו ברבים, הסס "ח קרס הו" סוסלבד
 )סס( סינורו כחו הסס "ק קדם טוכוח סנזועוחיכנעו
 יסר יסתגל "חס עבדי לי 1'"תר עד וכו' ס"דסבונזן
 ס"י:ס ו"ע"פ "ןס בני "% מכוערים ס"סהע:יייס מן עלתו כסיתנע בדול "דס כן וכנוו . "חס"רבך

 ד' כמסלי ס"מר נתו ססס "ח קרם תנועריסכעעיו
 עזן הו" הסס ומלע . תתך הרמק ספחים ולווחכיד(
 וכל . הסס כחלול תזיד קמר סונג "הר ד'( ן'ניבוח הסקוס עליהם סימרו כתו נתויר מוגג בו 'eJDגד51

 מקיפין יין "'( ת' )קרוסין "מרו וכך לו מ"ריכיןסיין ססס תמלול חון עליהס o1b5 '"ריכזהעותוח
 כחגתי לו עוסין "ין חקיסין "ין נ"י הססלחק%
 סס הנזחל5 ונ5 מעט. תנזרו סיסרעו כ5ונזרהנזקיף
 כתו 3נלף תמכו :פיע סקנסס עלתו לכין כינוסנזיס
 בסחר סריס סס היזחלך כל סס( סס )"כוחס")זרו
 וקין העתות מכל יחר הוה והענין ' כנלוי תמנוכפרעין
 כקן "ל" מכסרין חסובס %" יסורין hSI הנפוריסיום
 ויל ס"חרו כמו נזכסרח וכייחסחקין

 סס( סס )יוזז"
 כיוס 51" כחסוכה כמ "ין ססס מילול כידו סיטחי

 ביסוריי ול" לכפרהכפורים
 חלין כולן "ל" לתרק

 1כ5 . ח)זוחון עד לכס ה~ס טעון יכופר "ס 5כ"וחה' ב",)י ת"ס י"ר( כ"כ )יסעיס ס:"נזר הכסרחותיחס
 וכמו . ססס"ר כזזו כר15:ו סנזיס סס נזמל5 כסיסים~ה

 תטה הו" הסס קרוס כך נדל עון הו" סססבחלל
 יסר"ל תבני "יס וכל גז"ד. הרבה טוכס לו וגוחליןנדלם
 סיתרו כתו ססס כקדותמייב

 "סר ה' ":י כספר"
 ל"להיס לכס לטיוח תגריס T~bn "חכםה51"חי
)ויקר"

 וינזרו ברכים סנז' סחקרסו נעת ע5 5"מ( כ"ס
 תיניה כעי ב'( גל'ד )סנהדרין ויזורה סורר גןבסרק
 טתע 5י "ו ססס קרוסת על תטווס )ח כן עתיבר'
 ע5 הו" דנו5ווס כעי" קריך ל" יסרקו רבןתעיט
 רכחיכ הססקדוסח

 )ויקר"
 בחוך תקדסחי ל"ג( כ"3

 . יסר"לכני

 ססס קדוסח ע5 ה:הרניס במדרגת סם5קיהמין
 ס"תרו וכקוס בכ5 כי דע ' הסנזד כקורסוה":וסיס

 הסס "ח קנס כ3ר יהרג Dh יעכור 1"5 יהרג מ,"5בו
 ברביס הסס "ח קדס נבר )זיסר"ל כעטרה מיהו"ס
 מלכוח הרעי e~CDI ור:י"5 ועוריס )זיס"5 מציהכנזו

 o~O קדוסח על ה:הרניס יסר"ל וסקר מנה כניוסכעח
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 הרמב"םאגרות

 )6נור ובערס בקרוב דמיהם כקתח יקוםמרמתן
 ונח ע5י כריחי כורחי מסידי 5י "מסו ס'( )')חסרים
 בנח "חכם ססבעחי 1'( 3' רכס )מס"ס מוחקמרו
 מעסו 53ב"וח סמר ס5 3דורוח ססבעחי ונו'ירוסליס
 רוזם סספכו ספדה בקשוח "ו 5ביהס ועמיחי 35יגי5י
 גז"ד )חהליס "ונזר הו" ועליסס ו6י5 5ני כדםע5י
 סקל היוכהו 1"'ס ' סיום כל סורגת עליך כיכ"ג(
 קןוסח ע5 בנהרג כלוזיר כ"ח עליו)ס כהעלס5ע15ח
 ומכריו )3ט 3ן ירבעם כנע ע1)1חי1 סיו לסילוססס

 "נזרו וכך מכס חלחיר סיס ל" וקסמו סב6 מע"ססו"
 עוחדיס ת5כוח בסרוגי מקוס ע"ס( 6' ג' )פסמיסגנ"ה
 ר' כגון בחמי5חס יעניד יכעס בריס כל6ין

 סרוגי "5ס טובים ומעסיס תורס ד6יכ6 ול"ומבריו עקיר"
 )סרג 6% הינוגס רופני עבר 6ל6 יסרג 65 ו"ס .לוד
 omh כנוגס סנזיס 00 נימלל וסוף לעסות סטיכל6
 ן' Ok~l עונסיס ]נזי)י ססנעס תכל עול מייב"עו
 סל6 ' וחלקות[ סריס 3יןי תיחס כרח ל'ךתיחוח
 במנוורוח bSI כקלוח 5" ניס סחורם בגל)ע")ו
 חגב%י ננ% ס' סימייבנזקוס

~JIDO 
 "סר ותסס ל'( כו'ו )ככורכר ס6נזר כנוו פרטןלעוסי "ל" לקזוס

 3כל ")ות וכך . Dlib סהיס %" וגו' רתם בירחעסס
 רעהו ע5 "ים יקוס כשסר כי כ"ו( כ"כ )רבריסוכחיב סו" ד6ורייחDl)b 6 ועוד( "' נ"1 מרריםסחלנווך
 D1)h "נורו סתקוחוח וברוב הנס סדרר כן כססורגמו
 פסול %" רסע 51" מוסע ל" )קר" %" פטריםרמנו)6
 לעדוח בס יסמל ע3ירוח עמס כן "ס 6ל6לעדות
 סיע יקרש ול6 הסס קרוס תגית קיים ל" ססו66ל6
 סי"תר מי "תנם ' פויס בסוס ברזון סחים סםתמלל
 יננכר ו6ל יהרג משל  ציחרו תפני כךגנחו סיללת16
obnוט גניחה מיי3 סיהיס עבר OIDp ס6ק גנזורס 
 ו"ס סיסרג נו15ס מהו" 11ה . ס"ספר כתו bSb כןסרבר
 "ינו 3"הס ע"נ ענד ויסקו מיחס מייב "עו )סרג65
 מ~רעו בטחן יתברך ססס 6תר נסוים בחורתמבוסר סו" סעיקר חס דין בית יסרגוסו סל6 וכ"מ ברחמיינ
 כרח מייב וברשן בחויד OnlD ס"ס הע"פ נרחיחמיינ ל" ומוטעס ס6)וס "נזר ומוטעם מוגג Dt)b 6%%" ההו" 3"יס פני "ח החחי ס'( כ' )ויקרץקמיך
 o'u31b נזלקוח וברזון ודהם על סיחמייב עבירותוכיס

 ' סנים כסוס בתלקות נ"1)ס עסמס "ס יחמייבסל"

 כלק סססומלול
 )ויקרץ ית' O~o ס"נור כמו סו"

 כי סו" וידוע קרסי סס 6ח תמללו 651 ל"כ(כ"כ
 י"ט )סס נחורט הכחוב ססס מלול הו" סקרסבועח

 6לסין סס 6ח ומללק לסקר נסתי חסבעו 6%י'נ(
 )וררין ר'( ג' ))ררים ס)וס:ס למון ~ה כל עם ' ס'"גי

 סמ6י כיח חרומס סטי" ולחוכסין %מרנזיןלסרגין
 ושש"ס כסבועס "ותרין סלל וכיח בנדר"וקרין

 כעסה חי דין יוטס "יך כי סריס בסוס עליהןרקוח להכי" זריך וגין כענין נו3ו"רין הן ס"לססהע:י)יס
 יעבור מקל הנזרו פרגון בעסה[ מי OD סוס 3"הסן
 ויותר )זהמכוזיס יקר 'ותר ס"ימ זה ורקה - יהרנ1"ל

 וקרס וכלטונו כפר למיחס עגננו והסיר כנוגיחשרקרק
 חוט" והוס ככריו לסי ה'"ח

 ית' ה' דברי לסי ככססו)וחמייב וסו" כחעס'ו וחורר
 )ויקר"

 "סר ה'( י"מ
 )סנסדרין 3הס פיתוח %" 3הס ומי הקרס "וחסיעסה
1YD'" )ועוד ' 

 ונזה הס)זןוח 3ין הם)77 וה )וגנ)ק הרנינםודימין
 הסנזדוח סכל דע . בו סיעסה לשוססר6וי

 הת15ח על לסנור כה ח15ויס היו המנמים 13תןמסיו
 סיבעלו "ו כ)יהס "ח ינוקו %" בחורהיתעסקו סל" כחלדות ס"תרו כהו מעסה עסייח בסוהיה
 נזעמה עסייח יחחיי3ו ל" הממד זה ו"%ס . נרוחכטיהן
 וזנוח תרי"ג לקיים "רם ירזה oht בלכד הדבורוולח
 זהו" סכת סימללD)lh 3ל" עגנו הקרה "ס "ל" לו "סס וקין יקייםבסחר

 ה"הס וה כי , ":וס בנך "ינו
 וכבר 53כד הדכור "ל6 )זעסס "דם לסוס תמיינוקינו

 1"י)1 הדכור בזוחו ת"תי)'ס ":מנו סין "%ס)תידוח
 דעתו להמים כרי סמלך מן להגזל רק סיוררובפי

 יורם סל" כדי ס)הרג תי וכל הדכור מןכדבורים
 היסר סעסה 6ל" עליו ייתר ל6 הטיס שוחוכסלימוח
 3חעלה וחעלחו הסס לסלי גדול סכר 15 ויםוהטוב
 ויתעלס יח' ססס לקןוסח עגתו נזמר הו6 ניעליונס
 "ויקרין יורס  "ו יהרג oh "וחכו ליס"ל ס3" נזי36ל
 "ותו כשלכוח יעחוך ל" 6ב5 יסרג 1ל" סיודס5ו

 לריך הו6 "ס bYa עד 33יחו 'סbSh 3הנזלך
 וה כזזו )סנזע ל" oSIDn נ' כסחר יעסה ידיוולועסם
 כלכר הדבור ob SD כי בו כוסין ס"ין הכסל"ססנזר
 יע13ר וקל יהרג ס'")ורו ר~"5 נודכרי יר"ם6%
 יהרנ "כל . תעטס 13 סחן "מר כבר יינחרוקל
 דבר SD "ו מעסה לטרוח יחיכוהו "סרכי

 סהו"
 תוסר

 בקלס להח)הג הפחד ~ה עליו סטאר ח' וגריךעליו'
 %קייס nl~DS עציו בין סיסים , תגיע ha(1סע)יייס

 הרבה מענר לו "ירע obl יכ% סהו" מה המזוחמן
 )והר ס")י )"ה גד% יותר עליו סעברח' כוסיקמר %" לטלטלו ובוחר סטינו מה יטלטל 5" סכח ממלל"ו
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סי הרמב"םצנרות
 הקרס סיריך ותדע ' ינ% מהו" תה פנל יוסר bShתתר
 תעיקר. .עיקרלידע

 וסו" סדתי
 לבט 3ן סירבעס

 3טל ועל העגלים עסייח על ניגונו )מרעין לווסדותין
 . לו והרומס חבסיליןערוכי

 ליס קיס "רם יקרור סל"
 הוה 3ע%ס "ןס בדיני "5" זה י"נור ל" היניסכררבס
 ועל המנזורות על "רם נוכרי :פרע יתברך הסס"כל

 ה"דס גריך כן על . סעום,ן ד3ר כל על סכר חוחןסקלות
 )ע1ס וכל עלים )זח:1 :פרעין סיעסס עבירס סכלליגע
 וסעגס . סמסכ כנוו הדבר וקן סכר עליס מקנלסיעסה
 %"מוכי לי נס רקס ס")י והדעת לנססי TD1ס":י
 ולך התקומות ח"לס סע" ע5ה תנזרי חכקס%גל

לנזקוס
 דח כי לו "סר וכל והיו ניחו ויגנווכ יסמר %"D)lb בל" תורחו %קיים דקו 1tnDeS יכ% סהו"

 התקריס לכל קורס ומיוכה )דחס "וחזו סה:ח%ס'
 ה' וירקח עותדיס "עם סרס ההמכעיס בעיזיהבסיס

 ' סעותדחהי"

 מך')וח סחי ve "סילו "5" עוד ול"
 ונמ:הגוחיהס נחעסיהס טובה יותר נןהס "חחתימר"ל
 סמייכ הנימרח תן לחלוח 1)כ:עיס חדקדקחויותר

 ]:כמיס[ נך נל "יגס כמעסיס מקוחה ל5"ח ה'יר"
 olh ירור "ל ר"ל הוהירו)ו ונבר טונה מריגהלקוחה
 זה SD ר"יס והביע ot1'Dn עמרה בה ס"יןכמרסה
 סם ינו5"ון "%י י"3( י"מ )בר"סיח דכחיבתסדוס
 כסיהיו ~ה וכל ' העמרה בעבור "סמיח ל" 1י"נזרעסרס
 הנוים, מן סחקוס מיה "ס "כל יסר"ל נזדי)וחסני
 סהו" וכנוס כחה "חח על סס העותךיסר"ל

 חייב
 לעמות ויתחדל טוכ לפקוס %לכח תקום תלווחולג"ח
 הרע התקום מן סיקל ער נסכ)ס עלתו סנזפילו"עכ'"
 לנזקוס מיגיע ער וילך כריפוי דחו להעתיר יכ%ס"')ו
 הכופרים 3ין סדר סכל ה:3י"יס ירי על פירס וככר .טוב

טסו"
 כמוחס

 )ס""
 )והסתסמ ה'וס גרסו:' כי '"ט( כי'ו

 כקלו הגויס 3ין דירתו סק% הנס . וגו' לקדור ה'בנמלח
 הסס וירקי המסידים מייכו וכן - "מריס "להיםעונד

 קליט )ההליס גל'ה עול ")ור וכן ועוטיו הרעס')ו"סו
 וגס "חקוטט וכחקוממיך h:Gb ה' מם:"'ך הל"כ""(
 חמסמחו ס)ו"ס e"D "3י:1 כ"כרהס ח5עו וכןסקוריך. ולסונזרי יי-"זך "סר לכל ")י מכר סיג( קמט )סס"תר
 ob [ה וכל . הכוסריס חדעה להנע לנססו וכרחונזקותו

 הקרס סיוריך oet~Dn לעסות הכופריס "ותו יכוסול"
 גזן noh על לעכור "וחו כסכופין "בל נו3י:יהסל5"ח
 כל וריח י5" "ל" מקוס פקוחו לענזוד "סורהח5וח
 עד ונלילס כיוס וילך לו"סר

 סימל"
 יכ% סיה" מקוס

 מטוען נזי והתי5לוח . ורמב גר% וסע%ס דחולהעתיר

 פרס ל" "ח ה"חח לפי טענה "עה ונצו כיחונענין
 נזי "גלי ר"וי 1"'ן ' כסרו ל"להיס יחן ל" "יםיפדה
 יגלם "ל" :סבי, נזעל לדמות נרי הטענה וקחמיטען
 וכל הסנור נפקוס o~:e בסוס יעחוד %" ר"וילנזקוס
 סנזיס טס ותמלל עובר הו" סרי ססהעונזר

 סיענורו ו"ותרין ע5))ן סנופחין "לה "כל . לוקיךקרוכ זהו"
 המערכ לקרן הנזסימ החלך סיב" עד3)וקונזן
 "יך יודע "עי לירוסליס והמכין י51"ין יהיו[]1"1
 שחן ונזמטי"ין הן עוכרין "ל" הסגוד זה נזהסיכטל

 "תר ]וכנתוחן[)וכרקחן(
 י"ר( 1' )ירגזי ע"ס הנני"

 סלוס פלוס למנור :קלס על ענוי כח סכר "חוירסקו
r'hl.בו מחולין עד הנזסיח לבי"ח גנזן "ין כ' סלוס 

 "יט סת5וח ומיום רמוק "ו קרוכ הו" עליוו"ונזריס
 לסחעסק )זחויכיס ":מגו "ל" ה)וסימ בכי"חחלוי

 ס:עסס ו"חר הסייחן להסלים ו:סחרל ובגלוחכחורט
 3)י)1 לשי "ו לגו ה' יונס "ס תמויביס ם":מ:ומה

 הססד)ו ל" ל" ohl יוחק, טוכ ~ה הרי השיסיחלרקוח
 תפסוק התורס כ' סיריוס בנוקונווח "רס 'ענוד"ס מ3ל ' תמוי3ין ס":מ:ו חס כעס"ח:ו סרוחת "ל"כלוס
 , המיס בערור י"כרוהנוין

 והו"
 רחו להעמד יכ% "ינו

 עד ":י "סקרויקבר
 בו, hc:' )ז[ה ו"5" חם'מ סיב"

 והרעת הרח ובטול גאול מכור 5כ רוע oh כי ~ה"ין
 . ה"תח יורע והסס דעח' הי"יו

 ע5)וו "ח לרקוח ל"דס ר"וי "יך נו "סרסההמישי
 יכול ס"י:ו תי כל הו" מייב . ססנוד יתיבקלה

 בטוחן ועמר סיתיס סנלח ומכוח לכו נוס"לוח מפנילג"ח
 ממס בר15ן ל" ממיס סס ממלל )פסו סיריוסהנוקותוח
 הנזקוס נזלס:י )~וף ומהו" 3ר15ן לפיוח הו" קרוכ"3ל
 עמס ob 3דעחו יהיס וס ועם מעם'1 רוע עלנעכס
 עליהם סכרו )עסיל סהק3"ס הנזחח נוןנעוה

 להחגרל נרי )וכקסו וטעו עבד לסחיס "ל"עסס ל" סהו"
 סעופה חי סכר דוינה ו"')ו חקה עוסה סהו"וכירקה
 3ל"אוווה

 יורע זהי" "וחס סעוסה תי לסכר פמד
 זה דמיון ועל לו. "סר וכל :פסו י"כד 13 יודעס"ס
 לככך 3כל חררס:ו כי כ"ט( ד' )דכריס הסס "תרהזחן
 שסו" עד חחחסכחו "דם יסרס ל" ו"עפ"נ . )מסךוככל
 ככל ויסחדל הסס עליהס סק5ף הנלוקח ת"וחןיו5"
 ולתסוס מבחוח תחלל' להרחיק ר"וי "עז וג"כ 'יכלתו
onlhb~h סירסו וכסר המ15ח לעסייח ונגרוס מקרכם 
 כר5הו מסע "ס סהסוסער"ל

 כסיב"
 סכ:סח לבית

 וסמכו כזיון מנהג בו :והנין וקין "וחו חקנליןלהחסלל
 לג)כ יבוזו "ל ל'( ו' )חסלי גל'ס סלמה תדברי ~העל
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 הרמב"םאגרות15

 סהס ביחיס כ'( ג' )ירמיס סג6מר נוס ביתעורקייס 63ין סמן יסר56 5סוטעי יבונו Sb וגו', למ65 יננונכי
 ו6ח ולימו יסר56 עון 6ח יבוקס ס' (oh ססי6וכעת )ותט פסק ל6 ח"ר5)1 0ג5ינו וכיוס . ת15ח לנסבבסחר
 וכן 6ס6יר, ל6סר 6סלמ גי חוע"1יס %" יסוןסמט"ח ובכל סימנו 6מט וחכטן כ36 גד5)1 נעעורעו כיסמך

 "ותרסחלמוך
 סחר"

 . קנון ר15ןימי חעלי)ו יבט5סו הסס . ובטל רעכיד

 . השם קדוש מאטרנשלם

----- - - .  

 ז"ל ב"ס מ ר ה ת שובת
 *(- שאלת בה שנכלל, אגרת על בנדד מאנשי כאבר בן "סףימר

 הנכבד הקן "גרת "זינו מגיעה . תמיד לנגדי ס'שויתי
 )"ע "35ער 6בו בן יוסף מר התלמידסיקר

 גכ6ר 6בןמידוע
 והו"

 לחב6ר 6בל ס"רז. OD סטי נוכר
 תורס חלתוך על מוקם הסחד5וח לו סים בווכחנו5)1

 מבין ום"עו ליכסנה בפירוסינו מתעסק סרבםוססו6
 יסתרס . מכוייס )וחלתידי ססנוע ג"כ 5נו ונכרעברי. 53סון 0הו" כסביל חורם תכנס ר"5 סמיברטהמבור
 סדכריס "וחס עלינו סחפסו בנגדד מס סיס15רס.
 לו הכחוב הינו ומלס להם 5ה0יב ובקםשכרס
 ~ס' l:o)h1 O'~lD סלחור על לסייעו כרי יריבבכתב

 ויוסיף ערכך יחוויר ססס לידע, זריך ם"חס חסההלה
 חליזיר:ו 6לT1b~ 6 עס 60י:ך '3ס5למתך

 חורה, בחלנוור להדכק סחכקס חי וגל , 6חס61הובנו
 הפרם וקן ' "חח הלכס "ו "מד מסוק הכיןו"סלו
 6ו ערבי מלמון "ו קודם ונלסון l')DO 6וחומספין
 סיסיה למון 3כל עלעיס מכיח סי6 הכאס "רנוימלשון
 0חחעסק הי" ומעיקר . וסמיכוריס ססירומיס סכןונ5

 שעולס ד3ר 5חד ל6 "ו סבסוד סחנימ )זי וכל .3לתוד
 סחוססח מן התחע5ל כל וגן , בוס ה' ד3ר כי 13נסתר
 חורה ח5)זוד 50 ע0ס מבטל סו6 גד% חכם סיס1"סי15
b'~c5ך חווור וככלל , סכל כנגד b~c וקל עגתך הכוה 
 הלתור התחילו המנחים נדלי . הסלימוח חןחחי6ס
 ורידוי . מהיה חס תהם וס" )ז"וך בם)'ס גדוליםוהם
 הקמם  תלסון החבור )ק הפעור ,ס סחל)זוד כן נסלך

 המכור כל תכין "מך כספר סחחח:ך עמר)ז"וד. להחלנזר וקרוב להבין קל הו" כי המכור בוסחכרנ1
 . 1' ה' מוכה טהלגות פ"1 וגג"ט גט"מ מונע*(

 לסי ערבי ללסון 5סעי6ו סייס בסוס רקס וקיני .כולו
 . ימסד )עימותוסכ5
 ס)ו15ח ומסר ס)זסנס סירוס לסמויר עחס דובקםואני

 לבסון ממבול ~ס ס"חויר סכן וכ5 . הקודם5ל0ון
 "מעו פנים כSDI 5 , כלל )ז)ז:י וט חבקם ו56ערבי
 ויקכן הזחחי סס5ימוח המנך "וחך 'D"D ס"ס6חס
 onib סס)זעח נוס 6ב5 סע%מוח. סני סימק5ך

 כסס מורח ר"5 סתחיס תמייח סרמקנו ;61m:btו)וריס
 ט5יט ~ה וס6ומר עלינו גד% רע טס ה651ח וט ,לגוף
 ט65 נזה מדכייך ת"י" ערוס רסע 6ים 6b1e5ו

 העולס תדכרעו 5ס3ין עליו )חקסה סכ5 6יס 16 '"מרנו
 וחוסכסכ6

 טסו"
 בנה מיברק וכבר ' המחים חחייח

 יגיע מסק כ65 וסוף הטעות וט 5סב:ח )ז"וורסעג'ן
 לנו ונכרח ' *( סעלין 3וה ספק כ5 תעליכס ויסיר5כס
 )%וינו 6נמט nb(o סה)זי5ה ")זריה ע5יגו סחס0וג"כ
 וקמרו . "3עו מברסס ע"י %" רבינו חסה ידי עלנס
 ' OD oe1Jb הים 6מנס עליה סננןרו כריקוח י"3סקלו

 ירע סל" עליו ורייס גדולה סכלות תינתרו התקדרו~ה
 . ספק 13 0"ין ס6נזח סו6 ות"מרעו סרח תעקרידבר

 התלם סי6 3כל5ס בסיני ocn5 6:0מרו יורווחסחרי"ג
 - בחקומו נכחד 1"5 0")זרו כתו הדבר "בל הנרהוגיר

o)nblסנ~כר פסעי סעטוינו גוס "חר היניס "נמנו 
 וי"ג ' סמוקדנזח והתלה המוקדם הנסה ניד "יסור5)ו

 0רו5יס הסו)זיס "לו לסקול  ר6ו' כגוילה הנכריסכריחות
 סיט הנחוכיס ob , להס לוזר סעי)יס 35ע5ילהדמות
 ווכרס 5"3רהס נקמרו בריחות י"ג הפרסםבזוחה
 . המתעם תחית מקמר קו**(
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טז הרמב"םאגרות

 "וחס סעחיק רבינו נוסס בסב" וכחבם"ברסס
 סכוחביס ננוו בתורס ונחגס "נרסס סנחנסספסוקיס

 "לו "ס "ו , וולחס ומרוזי נולחם כברי "דם בניסקר
 ' הנבורכן נוסי קנזסס נקמרו בחורה ס)ונריססנחוניס

 כ"ס סחורם כל עם הססוקיס סקלו י"נוין ס5" זזי1כ5
 חורה "ין הלנוחר בכלל הו" מגבורה נופי לממסנקמרו
 חסם ירע ל" "15 יודעים ":מנו סיעו ונזקין ' הסריסוזן

 ע5 סטטוס בעת "בינו ל"3רסס סנ"נזר חסרני)ו
 עיקר ""כ תסעי, תמאס זה ל% )ורע סימנס .סתילס

 תמסס בריחות מי"ג עלו , חמסה ומיופה סת5וס11
 מבוקר מדבר חס , ססס ססודיעו קנזס)לטועו

 בלינזוןי ססחכל %" עיין סל" נזי על "ל"יתעלס 51"
 3חורחיו וקין . כסריגים ינזיו כל וס"ביד הדחעיקרי
 על , מהסייח מורסס נחס מפס %ו %ס חורה .חקוק
 ותילה 5)מ מ15וח ו' כתו %4חו סקדס נומס 03 סיסווס

 הוס ססןבר מפלי ")מכו בו 5סמנזין ל"ל"ברהס,
 6:מ)ו כזו סחיומד הקמרון מגווי מסני "5"מוקדס
 ' ס,נזן "יבול כו ים כ01 והס"רכה יעקבקסלח

 סתינזיסס 3כסרוח מהלינה התרח עליט סנינוווכרח
 טהו" "נזח 3סבח,סרבם

 . מסק כל" מותר
 דרבנן חחומין "מרחי סמי מסבו ססס סונרחונזה
 ד"ורייח"ומס

 סיסינס רקם דבר "לינו מניע וככר ,
 וככר רמוקיס דברים וסבי" מניס בסוס עניניוסמן %" בדברתו )סחכ5 %" ת"ד כעס סתו" וידעת%'15

 "וחס כחבו וככר "( "רוכס 3חסובס גל'1 "ותוהסיבונו
סחלתידיס

 וסו"
 ובלי . ו)חסרסנזה לחאפר רומס בידיהם

 עליה וסחסובס הר"סו)ס סס"5ה "5יכס מהגיעספק
 וקוסיוח וחפיסות ע"נ ור"יוח)1 כ)סרוח ססלינסכסיחר
 כביאור סם)יח וחסובוחיו בלסו)1 עלינו י5"1 סיסיבסראם
 מהורינו "נזחח "ל והנוסח , נודברעו טליו סנסחפקחס
 ' ונזוחר דרבנן ספיקה וס בהיות חמלהבו

 יחי בסכעח כהחרזו עלינו סנינו נגנזה ס~כרחומה
 כנעלה סחנע ע)עו הו" oh , "%יכס ה)%ס וקחענין. הו" תס יודע "'יו בבי"ס, ה"סס סחס3)קיים

 סכיו רמיכם ס"ס רכריס מג' "חח סחעסס "ו"מר, ננ5י עמו וחסחס עמו ח"נל "ו קט)ס בשנע"פקו
 ,ס , לו הכוס ו)זחגח , בסניו הנוטה וסגעח , ורגליו~יו
 obl נוקוס. בנוי וטבילס יחיס סכעח "חר "5" ונוחר"עו
 בינוי 1"פ%ו' נוחר וס תמשח ךעל חל "ו בנגד סחגע"ו וסריס% הליחס כגזו העסקים סקר סחעסה הוהסע)ין

- -
 . קג'.ו שמן הימנ"ס עוטת*(

 הנסור ~ולח והטהרה הטות"ה מענין לפי . עלתןידחס
 "ר15חע בכל סתסורסס תסנינו 11ה סרב)יס, "%והתותר
 מלריס "לסי "בל , כעיסס סה%)ו בעת כולס יסר"ל"רז כגי תנינו ועליו סחלתוד וין וסו" 5רסח "ריוחובכל
 סדור "מר והמכיס )ז')וח לדבר' מה גוייס "וחסנעינו

 "טעס ול" תתרס מחסורו ע5'נס )5וס ל" ")מנותגריס "נסי כתו יר5נס "ית' מנחג הו" כן "0 'הקר"יס
 )קייס סבעח סיתם ח)"י ע5 "כל , מייב סיגינו תסחיוב "5" נוס וקין , סודה וסבד5ח הסינוור נהוססח"חכם
 ג"נ מ)סננס סו" 06 "כ5 . תקוט במי ויטבלווסימססו
 וכך נך על ק5ך י" [qca] נסף תגע ס5"סנזסחתרין

 11 מקוס כחי טונלוק ו"י)ן ססמסוח כין רוח5וחוהם
 סדבר מנה להחרמק ורידוי )זנסנ ל" נחורםנינוח
 יותר 5" הח5תור דין על olb בני מהזריח%הסירו
 . תגריס 3"רן ")חגו שעשינוכתו

 לנו הספיק %"
 כחי 3כ5 חורות במסרי סהחרנעו עד נלבדההוסרה
 נ5 ס"רורס סמרם וסיס בוס ססנחוח ונחשו *(כנסיות
 חרמון "ו הטכילס חבטך "1 )קייס ו' חנעה סל""מה
 ו"נזר)1 . הטבילם עס ולנסעו סקר"יס סעוסיס כנווכלבד
 חס"רו "בל ונוחר, סו" ובוז"כליס 3בנדיס סס)גיעס5סס
 סדבר סית"ס ונוי יתיר, לסחיר סר51ס וחי , מלסגכםעל
 ~והזז"נזס)י

 ס)ןס חן לסחרחק כןי סייג "neDI נוסני "ו
 "ו בנז"כל "יסור ס31ר סו" ~ob "3ל , לעסות 15יס

 הייסור )זסני יזיעו ונחרמק סודה DbnC 13בנוסחם
 תס נהו ' מבע"פ בחורה וכפר היכניס נוכללי5"

 "נזח כקו חס , סע)ין 013 וחעסנו נזהור"וחעוסלחפרסס
 סיגינו מי "ו סגל "1 "5" תתלו דבר על יחלוק ל"חכו"ר
 יימר ו"ס , ההנוון "% ה"תחיוח ומנזה צחורהנזדקדק
 סקר. "סר האגויס זזן "מד זה מחועלינו
 חותר "יזו פסוקים עליה סכוחביס הלפיחאבל

 %גוסס 5מוחכס ר"וי הססוקיס ויוחס ,לעסות
 "ין בחסוכה עליו והסכנו תועו היבר וט נסקלוכבר
 ' *"( יליכס ססניעססק

 הגסס הס"רוח h'o "יך 5ך ס"ב"ר סס"5חומה
 סב"נעלס

 ס"ססר נזם גל ,
 5נ~

 13 לותר
 lDDn~ סל""'ע5ך וקני ' סמכרנ1 בנוס "נזר)והו כגר להבזהולסקרינו

 סנזגי"וח 5סי העתוקוח כקלו
 ליורו יקנס , הו" "יך הגלנליס מן ס)סרדיסהדכריס
 סם %פיכך התסורסוזיס המכנוס נעלי כ5 ע5נז"ון

 . קם-מ טמן הרמנ-ס תאנותי(
 . 1' סימן הרטג"ס תאנות**(
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 הרמב"םאגרות16

 bSb ירווו %" נותנמשיס
 למחח%יס סנן 1כ5 גסס סטו"

 בנוס hSh בדעתך חלייר 1"5 מיסוך, 15 קרס ס5"וחי
 לסכינו יכ%ס"חס

'hsl סחסנור בדחך 5ך ]י~יק[ יסים 
 וסוחיס "וכליס ססס כסס תסנור 1"פ%ו)זלייוחס. סיטיכ 5ך סיחקייס עד , גוסוח טס הכ" עולססכני

 יותר והם הוסכלו רסיס דברים סיס בדחך וט לךקיק 5" כנקמר כנוו עדן כגן מי סע5יוגיס כסנויסותו5ידיס
 "ב5 , סדת בעיקרי סנלוחס תויק %" מוס,)ונו"ריס
 ס"מרו ס"מחי לסירוס סנועחיקיס דכרי סנחסח כוים"
 ססחלקוח חמנו סמחחייכ סחיה %" "כייס ל" בו"ין

 מיגיע ס"מרון המ"נזר בוס סב"ר)1 כנוו סגוףנעי"וח
 . מסק בל"5כס

 לנזמר סי"נור סחע)יח מקבלים "יך חעייחותפלת
 טסר"ף ו)ר"ס לנס, סדו)וס נוס "ו"חענס

 נוסירוסלנוי, יר"ם סכן 5סי סמ)מס חפ%ח "תר5"חרו
ob1)נחו חפ%ס נסונוע סחפ%ס נעכס "נורו )"ו 
 bSb יקרור 5" ע)')ו ו"חנס . "סכם כספר במכורסוכרנו
 ' סחע)יחזול%

 על בס להוסיף ר"וי סחן רו"ס ")י הערבם 'ואמנם
 "מד ל%כ על למוסיף ר"וי ס"ין כחו כדיםסני

 סוססח חח'ריס סג"מיס מן חולחיט "מר.ו"חרו3
 דבריהם r'h וקומט , בהדס לסוסיף סנווחר כמוסערבס
 ר"ל נחוב )ע")וסו הסרס סוססח b~b חוק"%יזו

כסוסענ"
 )תל" ס5" דבר וכל . %(

 בכינור נחוב "ותו
5מכתיס

 מהו"
 בלי גבולו על "1ח1 נסוייר מותר

 החוספח בין "%יכו הפרס ס"ין חסני גרעון %"חוססוח
 צונעו החסרון בין "ו סחונבל הדכרעל

 ונמל"
O~u) 

b~bבס סטן ר"5 סמוכמר נון מלוס קיינעו ב7יס סכי 
 הו" 11 גרעון ,bS חוססחממס

 מרקה וחי דעח)ו,
 רוקה ע5יכו מנכו מנוס סוכרת ונומס ' י5ך "מריסלהלך
 טב%ס itDP קרי סר"ס וט ולנמרס הלוס כל%קרי

 כנו"נוריס )חלס %" ססתון בגנוח )סגים 5"וקומנו
 !ו!נ מהלכות פזז ע"מ*(

 מגי"
 קות !:ון עינוי 1*ת עונה

 טליה :לא' :כתר oto ונץותטה
 ננטר"

 אמר גהדמ *ל* ת,מסת היתר
 ל"ד מוכה מד*מר.נן היתה ה"ה דגוגת ונלקה , גימל* ~ה טיינו ל*ג,
 להג  ולררים .פר,- .כו' ו,בינ, לרוו  ליי  ראייני  וסנה. :מאל להו*מל
 ", hnlh lttchl וכו' ונקינ*יר'

 מג, 7גח7 ננקינ* כר' ל,' סכר*
 נקמרו  ררייו ייני .ן  .לולי  מימייין,  ריירמ  לקימל *תלת* מהדר"ס"ה
 נברכה )נל 7גס :ס הר"ן גתג וכדומה גתונ מענוה ההיםהעפת

 והנמה מ"ג  רן נמ,17:ימ לוניל רג,נ, גדעת לנו'  רייי  פניניפוט,סין
 . אבע ' ודו"ק טסהכ"מ

 ססו" במס "5"המפורסנויס
 3"רלו וכבר , I1'DO נווסכס

 יבינס ס5ס 3"ור ותפלס ק"מ כס5כוח סדכר וטעקר
 ' עיון 3עלנ5

 כך סחן "וחו טנוחסל5 נסס רו"ס ")י היקיואמנם
 מן וסחיט ")ור וכבר סימיד, "וחומחפ55

 "ותר הימיך "ין 3"נורס תחלו ~ס וקח נ"לסג"וכיס
 סוס 5סי דעתנו SD סנוערב )ון ג"1)י)ו ורובקרוס,

 ס"ין וסקרוסס הנ,5"כיס, ~ollnlh גוס ממסרסו"
  יימהר כמו 5סקדוס סו" סיכוין סו" ל")ורס ריפויהימיר
ntSnoס כחב וככר מערילך, נקדיסך בחפ%ס לכור~ 
 )סיס רכינו ח5נויך נ"ע נ"סוס "בן ור"יחוסנו")ור
 ססק וכלי בחסתה ממכרבמסרו

 ' oy55h חלוי ססו"

 3ן% סכר 5ך יס כס, וסוספח )ז"סכחנו סוכרה מסוכל
 גוס "מר גמסכח וסו" סריס o~s "הבה ספי"לסי
 סהו" כתורס מדכרי)1סר"יח

 עיקר ""כ סם"'ח מקלל
 הסס "ח ל"הוב "נו מייכיס וכן , 5סס סי" "ס3סוו
 מלוחיו 5"סוב 5נו ר"ו "סבתו ונומווק )פס וכנך 5בכגל

 . "וחס וסמ5נודיס "וחס סיודעיס ו"נסיס ,ו"יסרוחיו
 יסיס וסל" , "מח סחהיס 1"ססר , 5ט מהניע מהואמנם
 וסו" רעות סנורברעלי)1 ח' סס מש"חח,

 לסחכבד מבקם
 ס"חס וסתענ1 , כחבורנו סר"וי נזסיטח ויל"בקוהי
 סחקינו)וח, קלח סס 1סחקונומח תמוי, קלח בססממית
 וס O~D'C גוי לכל מומליס 1"נחט , ~ס דבר חמסה"5

 ב"כ% ס"ונזר 5וס נסס 5" 3וס ססס)"ס ונס"כ .מסר 5" וגס )ס)ס וס מדוס נודח על ונוסין "נמנו לנוי~יק %" חועלח בגס 5ו סיס נזי סכן ונ5 סנלוחיוכסביל
 ססלימוח מן לסניו סיוסכיס כעיני סיוע%)ונוה

מכס וסטו"
 גהו"

 )ממכין "דם סבני נו סימס3 ווי על חוסם
 וגס , וכדעת כמכמס החסיסס היחס ob וכסס ,עליו
 ")מזו ויועיל)ו , סוס 3ע%ס מעוסה לזזי מועילכקו
 סכ" וכעלס סוס נעלס גןנס

 מס 5סעליס סחכקס )וי סכל ה~ה,)וסיי ומעלסמנוקר, סג" מעלס וקרנס .
 . קוי 5ו ונוסיף ")עםסקסו
 ורעות )וריכוח עלמך SD נכי" ס"חס וס תכלויזהר

 )ו"דס סיוע כבקם ל" ו")מ)ו נורך בססס"ין
 יעוור  יפייס 5עלנוו, סירקה ))ס OD "ןס כ5ו)עימ
  ושומך . 5סנזו וח"חרינ1 נועסי)ו כל ויפיס רלונו על"וחך
 ,צ"ל. מ.ימון בך משה____ . "לחינו יכרכם והחל)וידיס ס~ק)יס כל ומלוסירבה

 )"* 7' גימורים הר":,ן נמלק ונץ"(
. 
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