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 ז"ל הרמב"ם כן אברהם לר' , חז"ל ררשות אורות עלטאמר
 *( ללה"ק ערבי מלשוןנעהק

 וסס ' סוס במסר וע)ייניס ססמוח דברילסרסראיתי
 דרסה למון וקומר , וס"גדוח והנועסיססררסוח

 ומקירתו ענין 3קסחסו6
 ל13"

 מחסון חנהחו עד
 ויודע כעוין 13 ס:מקר הדבר כלומר , ודרסתומקרח
 1Qbn כל הכלל מס דרס. הגקר6 סוף כי וינו65זיךרס

 סדרם מדרכי סדרך פסוק לסי' )סמך 6ו פסוק סימסו"
 לתססט' מון סיסת הע)')יס נון ע)י)יס כיקור"ו

 וטמור טמ6 ופטור ומיגב וסמוחר היסור ודיגימחוררי
 דבר כל מעמס לסון ; דרס יקרץ .הוט ומסלוכסר
 למנין וחועלחו , יתסס עמס חלמון סנעסס ס6ירעושין
 הנוס מסון . מלנס ומכר תעמס ר6ס וערוכסממורס
 aD11bn מניויס סהס טוכ מס הדס לך מנידתלסון
 מש 6ל6 0תעסס לענין עניעו סוף וקרובס6ירע
 החנה נימי ס)עסס דכר יגיד המעמס כי הפרסההיסס
 כלי ס6'רע דבר תניד ומנדר( ומכר, ירוע 6דס ביתי"1

לסבינו
 כעגיי

 דעתך על יעלה ו6ס י סכחכנו ונס ו0
 לכל ונמ)ורוח נתרוח חורות 6לו ועניוניס הו6יללואר
 ל6 הנוסנס ותרוע ססתינוס ונניע ורברס נמג'סבעלי
 ההם ומעסיס ו6גןס דרס 3ס זומנו 6% בהםדנרס
 נועמס ובחעגיח , 3ר"ס כבריס נוסס וירי דרס חסבי
 סקדוס רכינו כי דע : סחסובס ? סגי 6% הנועגלממי

 ~O'Dt סהס סד3ריס ב)ום)ס לכער יחממו ל"וסיעתו
 נעגיןותנורריס

~"Db 
 ביקור 5ריכיס כתריס ס6וחן

 ב)וסנס ת~6 ס6יגך ל01 וסר6יס , ולמריו לב6יסנדול
 3ל%ס ק"מ לקרץ עסססת15ח

 וכיוס.
 ' וסחריח ובערבות

 תל"כס 13 לעסות ס"סור סכת בענין נן65 6עךוק
 ןבר 6כן ביקור. קריך ת0'וחו וידוע נלף כי16ר1סוס

 מיין וכיס 31סמריח כערכית סתע 6ח קורין)ו6יתחי
 לך3ר ס51רך ל6 וגן . וכו' 6מח מסר וא' )6%נוח136ח
 'נ6חר 6% המרח נמנווס 6% ס6נוונס מע)ייגיבעוין
 כיח ומלק ףרוע ןור1 לצגי סיס ספסוט מפגימעריס

 *מעגה,יס דוד ל' הלג טל המטלים *ו1ר גין (SD* הוה הכת"י*(
 : המעתיק מס נוך'נ 51* עיג' פלשןטועתק

 מקוס סס ומינוס בוסס יכלר 6% 3הס מרועססנל
 וסיעחס התלמוד בעלי חכו)חס על ט"נורו נעגיןסמננוה,

 "סילו 6מרהיס 01ל "%ס םל כפחמן ר"סו)יס סללנן
 בסער יחכ6ר וחנליחו סענין 011 . סידקיתכסחט
 : סיטכ כ6רהצני

 51"ל תסס ר3')1 סרב בן 6ברהס ר' לרב נחוב)טצאתי
 6לססיי6"ו כחנ סקרנו ערב בלסון כמכרבספריו

 סריך סיני לחס נדחס חועלח בהם סים 6לסדנריס
 : עריך( לי מני ללס"ק להעחיקסלמס
 י"ל סמנת'ס מחכורי חולתו 3חלחוך הנת65 כל כירע

 ס)ח5"יס סססוקיס רכיי . וסתעם'וח מררסוחבעלי
 כחלמור ההוגים כל רועעי וגעלמיס מעטים ערסבירינו
 (o~e 3"ס ול" יגס בהם סלמו ל" סמסרסיסורובי
 בסירוםיס ספר למכר מסב נ"ל תורי סני .נסורס
 , מעליו נטם %כסוף , סת0)ס סל נחמלח וכרניסר
 . סמורס כחמלת "תר כמסר , "ליו תנסח תססויירק
 6% קט תעט וס נענק פירסתי פטירתו "תר61)י
 ר6יחי כי . הנס סססר במנור סגחעסקחי מסכי)סיחי
 מעס"כ י סר"סתס מסחמלח ונ"נעס גרולסחועלחו
 סררך נ% עיניך סקמ ו6חה - ורעיונך לכך תעיר6)י
 ותנונו . לסס הנמ5"וח כןרסוח המכנוים מדברוסוס

 חסים ו6חס . ל"לסיס לך ויסים 5ופס חה6כווגחס
 סמכ)ויס דברי על מלהלעיכ )פסך חסלט ות"ס . לססלי
 ooc נוסחמסוב. 6ו . דבריהם כ6חחח תלכסור6ו

 לכל יעסס גן וכי . לגבי6יס נעמס כ6סר ניסיםתתסס
 לנוסס סוף ים קריעת בין מסרם וס6ין ' וחסידמנס
 . ול6ליסו ל6ליסע מירדן %ימת ובין . תקריס%י651י
 תוחס כסחקח חחמייב ~ס וכל . 6לו וולח לקמר16

 לנחמלס מסם סנר"ס פי על pic~ ' 16 סי עלסררסוח
 נוררסוח סיס לסורות 3ע סיס ווי. . סר6סוןבעיון

 סמלוני )וסעגין מו7 נסחר פניניי ענין לסס סים.ונועסיוח
 .סגר6ס

 ' מוס כמכוריו 1'ע זוורי 6ב6 סנלס נמס ול"

 תטסיס ולסוייעך כי16ר למוסיפך ושסגי מסגי כילקי
 ובתכסיס - בקרוש לך תמלק bc(' עניגיהסבמלוק
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מא הרמב"םאגרות
 חמלס לסקייס ור"יחי . מסרק מס לךקרסול
 : 11סקדמס
 דעת לסע)זיד 0יר5ס נזי כל , לדעת מיין 6חס כירע

 ,ירועס
 עיף בלי דעתו %קכל , 6ותרס פני %י0"

 סוס , ל" ob "חס "מח ob דעח "ותו לעניןושבנס
 , סרעוח היטוחתן

 והו"
 סחורה מדרך כליסר

 blon נזפני הסכל נוןרך ריפוי וקינו ' הסכל -)וררךעם
 13' לה"חין מריך מס 3סחבותח וחסרון גרעוןתחחיי3

 קו תעל תוטס ס"תח חררך סנוטה מסכי התורסומררך
 סני חהךר ול" דל סגי חס" ל" הסי"ח "נזר .סיקר
 כמטסט פנים תכירו ל" וקמר . 1ג1' חססוט כלדקגד%
 , לו תטען מניס לו תס6 לקונגרס l'nb:c בין "ו ,ר"יה 3ל" לסע)זידה רעת "וחו ק3לח כין הפרם וקין .עו'
 מהו" חסני , מסק בלי "תו ה"תחכי

olh %היתן נד 
 %סי . "סור "כל ר"יה "')ו זה סכל . ודרדורוכלכל

 סהלמור מכיני nSDn גודל מסני )חמייכ ל6 11הקדחם
 וכרקדוקיה החורה 3פ" חכתחס ל0לי)זוחוחכונחס
 oo5 מנטען , וסרטים כלליס כביקור "חריהסויופר
 החורס 3פי lolb )הנזין כ"סר לוחן ]%הקטין[והחנונה. הטבע ובמכרח ברסו"וח ")וריסס בגל דעחסהעיזיי
 ל3)י להורותה נמסרס %הס , בירס חכ)זחססחכליח
tolb6חס . יורוךונו' 6סר החורס פי על ס)"מר כענין 
 סברחס מדרך להס לחנרר סל" במס סמכמיסרו"ס
 יהוידע ")זרה "%ו ! ה6למיס "ותריס ותחנסובע"ס

 ו6ש'ס כיה מ"חק הייתי ל" כלוזיר ליה' מח" ל6 נקגן

 בכוסס ~l')Dk להודיע יכסח מדו סמן כיון נכי"סהו"
 )יחן מכסס והדרכים וסחתן והחס" ססבר"תדרך
 להס )ע)עין ול6 ותוסח ר"יס 3וס ודי . למדרסהחליזוד
 יח"נזת סל" "ותריס o~s )ז%"יס ס"כמט כיון ,עוד
 חקז)זה וכענין , הרסו"וח וברי 3נ)ז' נתקיימו!ל"

 בוק וכי651 גח6)וח, טל6 הנפלים st~os הצונעס"מרו
 סכת 3)זס' מרמס סמונם 'ס' סרנרו רכיםעניעיס
 סבומגיס 16חס סבמ)1 דכריס "חרז ובמקותוחס .וכו'

 "תחח על יורם %" עלטם סם וסתכו 3יניססונסחעו
עיק

 : סכל %" onb' רוס"
 נוס סיס" ס"מרלו מס 3ע13ר יחמייכ ל" גיורע

 6י מחס 5מיח 6י "כ% כסיח , "י ש"לס"חרו
 כחכתו" סדי קדרך3סל

 ,ה כי . 0")זרגו סדבריס- ,
 סבחינס ")וחוסו כקטר סכרי6וח עיקר ה61התקמר
 . 0ירענ עד 6דס י"כל 0ל6 ר"ל סרוס",ורפו"וח

 . hnfn עדיסחט תל"
 ונאקת"

 ונסיחענל . לאחוח יקמר סל6
 לנקניו קריך obn י6מרגו 6% סיסליכגו בניעיוסנדק

 ולהחר ל6ריסטו PDUS לנו 6ין וכן . 6וחס ימסהסל6
 סכורי ת5י"וח על"תחיס מופחים והקיס סו6 ססיליסוסיס מכ)זי וחרוןסו6יל

 חסרבריס בוס וכיו65 , ית'
 ת65 כ! כי , ס")זח ררך ופגעו ננוסח סב6ו")ותיס
 יודע יח' סנורך ום6ין , סעיס קדמות כ6חונחס"מח
ססרטיס

 1נ'51"
 וטעם הו6יל ולומר לסכויכו 6% י בוס

 ולכל ל)1 י0 "בל ' ")זריו ככל טער( כן כי : "לוכ"תוגח
 דרך על , ת"תר וכל ריעה כל לסחכו)ן ומכס)3ון
 . לקיים 0ר"וי תס ולקיים ולקמח . "וטס לסחבונןסיס

 3תס סדין )זלססוק 11nDSI . לפטלו סר"ו' וזה3%טל

 . ~rnb גזי 6)ורו , הסכים מסני ס"מר מוכרעסל"
 גקנל מלכס "ס סיטורו ויל  onih  רו"יס ")וכ"0ר
 סוכרע סל6 נתם עו0יס הס וכן . ח0ונס י0 לןין1"ס
 , חיקו 13 ב")ורס "וחו סנוע)זידיס ספכין גוסניהסמר
 בסרוס 63)זרס לטס ס)ח"וזח nDTn להסוחוורים
 להורות בהס מורו . פרבריו פלטי ר' 13 מורמקותוח
 כ'"כרכרי

 התנפט דרך ו"הבחס כריור"חס קזוס וגאול .
 דברים וקמר ודרס עלים "תור" רpib "3'קמרו

 1כי651 "לו ושיניס . בירי סס טעות כסכיכםמסתרחי
 נדגל סהיס גוסני 6וחמ %סחנונן להנינס 6יןבהס
 סק וסתופחיס סר"טח תפכי 6ל6 והחנמססע5ס
 רכר .והוט - ביקורה ז"ל תורי "כ6 "מר וגן .עליסס
 . גוסו ח6וח מעל נוטס כל בצעי קל וטניןמכו"ר
 ,וסוד"חס ס"מח "מבחס בדעתך ויחק3לסיחייסכ כןי לך ו"3"רו ז"ל 0"תרו ת"))ר כקן לסניףור"יחי
 ת"ר . ןפסמיס בגמ' 1"ל "מרו . ס6תרו חי "חרועליו
 . וכו' מכריס ותלוח קבוע נלנל "ומריס יסלסלמכתי
 לעיס מעי:וח סביוס יבריסס נרקיס ל "מרער

 6"ר, סנויתר6 פי' סתע ועחס . רוחמים והנינות31לילס
 ול6 יחנריר 1ל6 וטומר קכוע סנלנל יסר"ל מגנזילדעח
 ולחנמי , וסנרים ס)עיס סס וסתולוח וסנוככיסיח:ועע
 "ין וסת,לוח וסכוכניס וגר לגנ 0נלנל העולס6ונזוח
 בחטעוח 1)עיס נטועים נמסוזרוח סס 6ך ח)ועס,להס
 "וחוח מכתי דעח על לס0יבס מע5מס ול6ס%נל
 ונלוה O'bt1 ")ו מסוי קביה, -סולגל  ולותרמעולס
 לעולס ימ65 0ל6 וסיחיגי oon ססמ6ליסקטניס
 נחקו)וס געמדיס "ל6 3סת"ל סימעי ול" ביתיןסס)ז"לי
 נרקיח ל"  חעולס נשי'ל סיתרו סו" רסס, יזוזוול6
 יחמייבו ל6 ח"ח .  וט'  נקפת עקרב ולי , נררושטגלפ
 וחטעחו סנלנל סכח כי נ6מרס 6ל" , סע%ס "ומוחכס
 נסיוחס 6כל לנפק, מדרוס תן "ו לדרוס ס5סק גזןהו6

 , לתערנ תתורמ סו" סגלק סגל% תיועח כיסוברים
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 הרמב"םאברות1*

 בכפון ענלס כי ימ5מ , למ~רמ תנוערנ סח~לוחוג5נ5
 ס0נו"5י ירוכס %" , נונוקונוס נחו 6%  בסרוסועקרב
 ביס ססבעו לנוי )ודע ניוסר , סנו"5י סי)ויני זל"ימיני
 רכי כי מסק "ין בי . סחכתס בענין וסנוןמעגין
 סח)ועח מיחס סברחס כי 0חס3 , עליססבסס,כו
 ר"י)ו ל" נועולס חסובחו ערס ומימין, סיפון ביןסנלגל
 5טר6 וכי דרמיי" b)1D כידלנו6 כי וקדור [ו חס31ס על ספק סבי" bnh ורב .וכו'

 רכס"
 ו"15 ר"ל ,

 וסנלגל 3)וקוחס עונודח סנ"לוח יח)ועע בכללוסנלנ5
 סכלי בחוך סרמייס חרוד כליסר , סעוגס כחוךסו33
 ועותד קיים בחוכם סעוחד ומעז , "וחסססובכ
 עווור סנ"לוח ועוגת סוככ סגלגל יטיס גן ,נתקומו
 וסנוערכי סנ"רח' וסינויכי ס0נו"5י ינה %" מקוועיסתור
 רריחיי" סדג6 כי פי'וסו

 דרס" עור" כי וסי' ,
 ר'ע ,

 כ"0ר סובב מסגיר )וקו)ווח על סד5ח ינוד יסובכנסר
 ונוסחנס סובב סדלח מעקר גירס SD סד5חתס31
 רמוק וט כי ומקנוח . ינוד %" עוווד וסויר ,תקונוו
 לכל 15רך הין מויריס ומ[לוח קבוע נונ5נל רמוקויו"ר
brונוערם חורם פקחי 3ין סגלגל 0ח)ועח 0כחברר כיון 

 בסוף וקדור ' ב6ר)1כקיסר
 'אר"ל מכנו' סברייח"

 וכלעס מרקיע מן למטס ס%נח ממס כיוס"ונולים
  לגלגל  רכוסס ססק כלי 11 ודעת . סרקיע נוןלתעלם
 "ותריס O)1DO "ונוח וחנני ' מווריס ומולותקבוע
 לנוסס וכללס ס"רז, מן לנועלם )וסלכח ממסגיוס
 מוזר לגלגל דבוקם ססק כלי [ו ודעח . ס"רזמן

  פסס ס"לס סדבריס ר' סמם גיוסי . ק3ועיסונולות
 סנריע , חמלם 3סט ממלקו ססקדתוח נוןפולמוס-

 )ר"יס בטנור . ,ו ברקים סעו5ס שמוח מכנוירפס
 . רוחמים תע')וח 31לילס ' 5ו)ניס חעתוח 0ביוסדבריסס
 "חס כ"סר ומלוסס רפס 11 ר"יס סיוח עם וטומנס
 0סורו)1 חס סחבתן ועחס .ר61ס

 בכריית"
 ומס , 11

 bSb "לו בדעת סכיט ל" ר3י כי ' מלתרו ע)יי)ס'קר
 ]ל" לב על לס0יס 3לי סר"יוחתדרך

 למכווי %" לח"י[
 נופכי סע%ס "וחוח מכנוי רעת ומכריע . מעולס6ונווח
 )ועינוח ס3יוס , )וחקכ5ח ר"יס סי" כי ממסב !1ר6יס
 ~ס מכתת וסחבהן ' רוחמיס נועתוח ובלעסוהכיס
 b~h , סע%ס "ומוח מכתי כדעת פסק bS רני כימסוד

  סיכררי ברייס מרפס  פיק% נודעת דעחסססנריע
. 

 . סכרעס על תורס חלס סו" דכריסס, נרקיס ס6מרוסו
 ומולות חוור סנלנ5 ובר"יס בודקי לו נחכררושלו

 ~ולחו ע10 כ"0ר , כנווחס מלכס מוסק סיסקבועים.
 מכנוי )5מו וקנגרו ולמרוח, ברעות ~"5 סמכנויס)ו!

 וס שדון כקר" ונשחח . קרקל למכנוי סעולס16נווח
  ספסר סגיו נועל כמיכליך ס"דס כי מקדום,רבינו
 תדעחו 13 וימ[ור ל"נויחו ויכריע)ו ס"נוחויקיים

 ומגס . סו6 קדום כי ספק "ין ספכס לוכסיחכ"ר
 , ר6יוחיסס ומלך onntnh לער hSh , "וחסתניטין י" סןעוח נועייניס "יגס נ"ל סמכנויס כי לנו)תברר

 סקדנוס ו"חר . סיסיס נוי יסיס "ותו ס"ונור נוסניל"
 בל ני , ס"מח סחנתנח על ונור "ס"5 ונוססם"ונור

 מקומות וכנ"ר בחלחור נ"ל בדכריסס ס))ז5"יססררסוח
 : מלקים 5חנו0סתחמ5קוח
  דרסוח מס סחנוסס סדרסוח תמלקי הראשוןהחלק

 דבר כסס )תכוון ל" פמוטן פיעל
 סוס וממלק . ססוגיס בעיני וס)ר"ס סס0ט ~%ח"מר
 ךחיו)ו "ודיעך ןנויון 5ריך ולנו נונו"ר טיוחוטס

 ניעור.לחוספוח
  ברכות בהס'  פיזרה תס כענין וסו"

 "ן סנ"נור ס,ס בעלס סיוסמוק סימל" לקרס "סור  יומניי  בן  פחמון ר' מסוס יומנן""ר
 : ונו' סיבו סמוק יגל"

 וסכוו)ס . וסכיניי מעון 0'0 סרר0וח השניוהחלק
 .סמלון סענין 6% ספ)ינוי ~I)Dkסיוח

 5חוע5ח ספנינזי עויני מפך מינון עבין לו יסמו .ספסטי
 ס)בוניס בנוורס כלס ל" ."בל רובם סחכ"ר ככרנרסס,
 דחעניח בגנו' ס"נורו גוס מחלק ודתיון ' ס)ו0)סובפירוד
 ל5דיקיס נזמול 5עסוח סקליס עתיד "ליע[ר ר'"נור
 חר"ס וקמר "מד וכל , ביניסס עונור וסוףבנ"ע

 ביום 1")ור 0כ"נורבטבע,
 מסו"

 וס "לסיט סיס
 : וגו' לוקוינו
 נעל וגל  פכן בעל נ5 ירחיק ס"ס דרס פסטהנה

 עליו סנחטין ס"תחי וסע)ין . )%ס"חעו"חתה
 סכ6, עולס למיי ס)וכריס 5ריקיס סל מסכרן "ויגרורר'

 כע"ס )וסיגיס סיס סל" מס ית' ocon ססגחססו"
 לנועלם ס"ין מטוכס חנליח חה , סכים רסוססוס
 . נום% כנצמח ססי6 סססנס כרומח וסנוסיל .נותסס
 יכ% סיס סל" ),ס למר "תר  כל  סממת רנוסוכן

 עליו נור"ס 1"' 6' וכ5  ביהרו, ית'  מינו סמלתלספיג
 .כ"5בע

 זון סנוסנלח מכסס סנלטח על ר"יס וסכי"
 , 1'וסיענו כשברו בע"ס וממנוסס"ף

 על ר6יס וסני"
 )גסס 63מרו ל5ריקיס "1 מיסגו ס")וח ומכבודסמרר
 ו0לימוח למון נק5רוח חכליח חס ' קי0ועחוו)סנומס
 כנו15ח ורבים נכבדים ענין ותורקח דנויון 'נופיעיין

 5כ5 חמסוב ובוס . נועטיס ורנריסק5רוח
 : כוס כי51"

 בלנד פסוטס דרך ")גרסכוהת 6ל" פגינוי ענין למס ס"ין ורתוח השלישיהחלק
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סב הרמב"םאגרות

 ננקוד קסם וסחבומוחו 6לו דרסוח שסט סידיעוח656
 חסים יובן oh1 , יוכן סל6 עד התעייניס רוניע5

 יר"ם יפענויס , כרידוי ס5" 16 מסירם עניילוחכו:ח
 סעניניס לקוס' נודחס מפוך ס"ס ממלק דרסוחחרוב

 סני SD כסיחוף תקמרו ססס סת5וחוססחחסוה
 למלק קרוב וכססחרו נקומי סמלק 011 ,סעגימס
 לכן , תסחר קסס יותר מקוחוח במקלח 6ךסופגיו
 לטעות יכו" פן כמסרס סי' יפסוק וסלק בו 5סוסרזריך
 בגמר' ס6מרו חס וט מלק ודחיון ' סדרך מן5%"ח
 , מרע י5ר ע5 טוב יגר olb ירגי[ לעולסבברטח
 ל"ו oh1 מוטכ גזמו ohl , חמט6ו ו6ל רמוסנ6חר
 ob1 תוטב )5מ1 ו6ס , נוסכככס SD ס)6נור ק"מיקרץ
1bSס כי סוס ' ס5ס ודו)ע סנפיר סחיחס יום יוכור~ 
bSגחכוון bSh נזסגי קסס סססט סחבו))ח 6ך מסוטו 
 סונר וססבוח , נעלמות סרע דגי טו3 יגר סור6וח?י

 כ5 סחחסוב כדי להבעו "עריך ו6)י לסבין,קסס
 לסנוס'5 ר"ל ירגי[ לצון כי ופותר ' ~ס על כוכי651

 ח6וח סו" סרע וער , סדעח סו6 טוב ערולססליט
 1ני51"סגוף

 5סנזסי5 לקרס לו סים מענין וטרח . בס
 ב)זחסכחו וס ויעלס , גוסו nblo על יעחו ,ולסס5יט
 obl 1bS ויוטב ח6מחי1 לסכנעח 3וס לו רי ו"סחסל,
 ססוקיס כמסחיו ויו5י6 כמנו וינוגס סתמסבס עליוסיף
 חמסכחו ויתנע סח"וס סככעק ויוכירוסו סיככיעוסוומלוח
 נובר %סרסרל65ח

 6מר,ן

 ויקר"
 ענינו ויחבהן ק"מ

 סו6 סלמן ססבוח, לסני ק"מ ויימך 5בו, 56וישיבנ1
 ובקי'ס נוסכבכס ע5 סכחוכ ס"נור תפני וסמלםמרפס
 דרך על ובגלוח סוס מירס 6101 , ובמכבך)"מר
 סבל'" מסני סמ"ק סו6 וספגי .סברות

 נדו5ס זכרון
 וסלם הקם וסענוןס וס6סכס וסיימוך טוב ערחכליח
 טוב י5ר ומינוק , תחורו 5" נקברו סרע ערוסננעח
 "ס קמרו ו6מ"כ . ל"לסיכס קדוסיס ומייחסכקמרו
 6% וגילוחו ג"הו יעלס סרע 6ס כלומר ,וכו'[ )ווטכנקמו
 סססוקיס ב6וחס ססחיס בנובטך מערל 5כבויכנע

 כל וסוף הנזיחס יוס שכרון יכגיענו "[ נק"ססמנריס
 נענין . נ16)ו וסננעח סרע ער מברון כוס ודיס6דס
 : וכו' דברים בנ' ססחכSb55on 5 3ן עק3י6 ס6תרמס

 ןרך ע5 פסוקים בסי' "1ח1 ס16)זר הרביעיהחלק
 ס6ונזריס גופני ל6 . מסיר)ומתדי

 ומ5י5ס , ססו6 מדרס r')D ה61 סססוק ענין כיס6ננין
 מחלק ודמיון . למוך נוקרכן 1"5 ס6נזרו )זס סו6 !ומס
 דכחיב מ"י יומנן 6"ר ןחע)יח בגמרך ס6)ורו מססוס
 סם שנורו וניסר ' סחחעסר בסב% עסר . חעסרעמר

 מיבלו עד , די 53י עד ברכס 5כס ומריקוחיבסירוס
 ועלס ו65 . בוס כיו65 כ5 וכן . די מלותרססחוחיכס

 י6תין כשסר ספסוקיס וזן בפסוק ררם סכל דעתךעל
 סק53ס סוס ס6ומייס "תחית לדעת D'JO סל6מי

 מדבר "ין , וסקכלוח סחורס בעיקר סו6 כטסיבידם
 ס6ינס סגיע( סל6 )חי לססוקיס סירו' ,כי[ ןע "ך .כן

 מחורר( לודעי קין %" מדח חעיקרי בעיקרחלוים
 , סדעח סכרעח 5פי ממס ים "ב5 בטס קבלסס6ילס
 תמודדי ררך על ותחקבליס סנ6'ס דבריס תססוים
 5ק6 יטליס סקס סעניניס סת15ק ומס'6יס ,ססיר

 סביגס חלחוך דרך ע5 מעמיס ונחס , "וחס1ת51י"יס
 ר' דברי 3)ו"תר )זסחפק 5" 6כי כי - הסירבבומ"ף
 הלמתח, 631 סלע הנוערי גוס יחרו ויסתע בס'יטובע
 6%ימק3לס "תרו סדעח מסק% (ס בי , וב" סלעעמלק
 ו6ס , 53רס כחובס סו" סכן ס6תרו תחם לוסורסיס
 ועוד לסירוסו לר"יס קריך סיס ל6 סירו קכלסמיחס
 ~ולח 6מריס חכנויס רו6יס 6נו סמרי 6חרחר"יס
 לבלס מורנר  oht , קמרת ועת סוברים כפ' יסוסער'
 חורה וצחן 6נזר 6לעור ר' ספרי . בו מ%קיס פיול6
 סותר וכליעור ור' לסירוסו רסיס סו6 גס וסכי"טמע
 וב" סלע סוף יססנוועח

 י לפירוסו רסיס סו" גס וסביך

 בני 6ל דבר כפ" ס"ונזר דברי כי בעעי מסק "יןוגן
 חלנווך ןרך על וס כי , מלבן "וחן ססיע ויסעוימר"ל
 וחנו65 . סדח פי' ורך ע5 ו5" , ססיר בנזממדיסביגס
 פי יס6 ןסל6[ ססק בלי סמ5ק נמס דרמות נ"ללמכוייס
 נגתר6 כדפתר כעגלון עומדות דרסוח 56" פסוקדרסוח
 סיחת . ערך סו6 , סוסון סו" , כנען סו6 חנ6ר"ס

 סמו וחס , ושלכוחו סס על כנען , בתרנר לסיםסרו)וס
 סננו65וח סדרסוח רוכ כי לסיוח וקרוב הנזו.ערוד

 סיין ס6מח סו6 כי , סמלק ת"ס סס ז"לכדבריסס
 תדבריסט סמוק וס כי , וסחי סוגם י65 תערערעליו
 דעת כסחמלק , ע)יגיס בהימלק רבים למלקיםיחמ5ק

 דיגעח נסחח5ק "לו דרסוח יחמיקו כן ,סמסורריס
 : וט וסחבהן , ומכנוחסס6ותריס
 p'm1 סכמי לסון בסס כנרו דרסוח החמישיוהחלק

 6)ור דפסמיס, בנכרי סוססמוק
 ננזפי; מ6ס 6רנע ItDD הום 56ל עד )ו56ל ~וטרקמר
 סו6 וס6מרון סססוק ר6ס סוט סר6סון 56י5דרס
 כנורו ודוריס סנעחס וקלס 3)'ס ססס 556% , פסוקסוף

 וקמרו . %6 כגי 6לס כ5 ומנן ועבויה וכעריסויסמעס
 סו6 סר"סון 56ל כי הרבור יס לסוחח סמסרסיסק5ח
 ול56ל , וט ס6מר סי' פסוק סו6 וס"מרון סססוקוס
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 הרמב"םאגרות42

 156 ססוקיס סגי על סי6 ושדרדס , וע' כגיסססס
 מב"י למון מהיותו ~ה דרס יסור bS סדרכיס סניועל
 המקרך על דרס סיס רעם כעל כל רעעי יתכן ל6כי
 , פסוקים סגי על וכ"מ נזולי )ו"וח 6רבע bdnכיס
 . וולחעו ~ס ניקר וככר מכ"י לסון bSb קינומלכך
 לסקר נהעריכו ניער DDn חסדרסוח הגסוממלק
 בתעסיוח bSb "יגו סב"' כלמון דבריסס סרוב לסימלקים,
 החלק . חלקים "ר3ע סחע0יוח והמלק 16)ור,כ6סר
 סחח65 חס נסי 3ע%ס 1Dl'hc1 סתיו חעסיוחסר6סון
 . חועלח וגסס לליעד לסכי6ס וסקרנו , נחוביס6וחס

 , ב"מתוח "1 כדיעות "ו כדיגים סחהיס ספסרוסחועלח
 מהסס ~oo המטסיות סיסים6ו

 כסל"
D11bnl קרוב 

לעגיי
 : דרכים ל6רבע מחלק 61 כן 6ס קודם המכר

 חועלח )ו)זט סחלתור ס)זעסס סו" הראשוןהררך
 סהיס נוי כסתה גד6תר ,כעיטם

 ב"ס ""ל וכן , במונס ו1317ר6סו
 לכ'"

e~Dn סמלנו 
 ו)וג"1סו ממורגי בן יושן ר' לקר6ח 31"0 ב"ס,קני
 נשם 3"ס 6"ל , מניח בחוך ומלמט בסיס ורוכור106
 קיינזח ל6 גוסנ סייח 6"נ לו יתרו הס 6ף ,ר6יס
 3ר ררנז6 6ת' ככח31וח וכייתר ' היתיר מונסת15ח
 hmlb5 , ב5סר6 מחי 3ר לרת" לנכסס כח3עסמנוף

 מנזף ר)זיכר bnb , מנוף 3ר עוק63 לר3גחביגס
otnpבגנסיס 6וקנויס ספח דרכ , 

 רב 6ח"
 ספח ר3 6ח6 , בלנסיס 16קתיס נתוזן דר3ק)ויס עוקב"

 חייל סכי תר פגור טטת6 חס ""ל נמתן דר3קתיס
 מיל , דייי:6 סורק נמי b)b ""ל , עצרי דרייג6סורב
 דייג" ל6 ותר דיינם ד6נ6מד"

 : חססר 137 11 דרך ובנזע0'וח , 6חיח ס6י3חורח ל" מעיקרם וטור ,
 כנרוח חועלח סנלחור )ועסס סו6 השניהררך

 לע"ס סבת ב)וסכ' ס")ור כזווודעות,
 3טגי מעסס , נסת"י קפק 6% נסק ענותן 6רסיס6
 לנוהגו . יקפיד ל" וסלל עד ~ס 6ח וס מסנורו 6דסכגי
 בהדס לסלל  לשרתות "דם סנריך ססי6 סנוע0סגזן
 כבריס על 61פי' ירגיז 6% יקפיד סל" יכ1לח1כפי

 נ)ו65 סררך 11ט תקוד כנבדח תדם מוו ,סתק:יטיס
 : סרבםנחלנווד
 עיקר ענוגו %0מד סנוע0ס הו6 השלישיהדרך

 ב)וסנח ס"מר נוזו to)lnhoנועיקרי
 מיררו התסלל מתעגל למוני ס"תרו מעסס ,חעניח
 בחוכס ועמד עונס ע0ס . יררו ל6 סחפלל .ימלקו סל" ססמיס תנורי וסכ:יסו 165 לסם "נור ,נסתים
 - סניסס סייס כניך עולס סל רבוט61)ור

 ' וכו' עלי

 , תתם הניגס המחח על יורס סוס ס)ועסססנט
 "וחס וערס , ה5דיקיס עבדיו בק% סו)זע ית'כהמס
 קרונים o's-5b לו 6סר נדי גוי ונוי משמר ' o~sב5ר
 סככי" גו'י ועתר ' ונו' "להיט כא'"ליו

 חקרת "ו
 וט 1DhI . P'm1 ocun(1 יקר1:6 ותובר יעכס.וה'

 . לרנל יסי"ל עלו "מח סעס בחע;יחס"מר1

 מיה %"
 לפיכך עד . וכו' גריון כן נקדיחון הלך . לאחוח מיסלסס
נקר"

 וכתוהו . נעכורו מתה לו ס:קדס , נקריחון סחו
 : בתלמודסרבס

 כהס ס"ירע חסני ס:כח13 תעם'וח הרביעיהררך
 ננס מתוהו . חיזורן וענין סל6דכר

סינור
 כיות"
 קטלי הוו יוסי וי יהודה ור' תקיר ר' ,

63ורח"
 היקלעו

 תקיר ר' ""ל "ומסי," לסמי"
 מס3)י ל"1ספ'1"

 כיסייהו ליה יהסו "ינסו . נידור ""ל מתך.
 הוה החמסה הזה . וכו' כיסיה ליה יסיב ל" מקירור'

 ס"ירע והסל" נוקיר ר' בצח להודיעך "ל" נכחכל"
 המו" ס"יס כהכרח נוקיר ר' דבריס:ח"תחו

 וכנווהו .
 לר' ליס סלם לס'"ס יהורה דר' בנזנלס, ס"חר)זס

 "ט)ץ66וטעיס
 דעגל"

 וגר63 חלחל
 כמחר"

 סלח
 רכינו בזו קייתח ליס סלמ דמ),ר6 ונרכל חלת"דענל6 כולי" ליה סלמ סדר . ל"3יוניס רחרוח 3)1קייתח
 nfnDnl , בוס ניל" בל ובן . לרעמו "ים וזנוחומםלומ
 , תספר לקין 3חלנווד הנסכדרך

 ובנזור"
 דניטין

 כי 61פטר . כחלמור 6חריס וכתקומות לר31חסן ח)ו5"
 "לו כמעם'וח ה)זסורס'ס ריעותבסחחלק

 בהם 0ימ5"
 3סס וכרכרנו סירכיס בסלוסח 1')ע"ו , ממרוחחועלוח
 רביעי דרך לו ק מהוועסיוח המלק סנה וס"מח .כבר
 : סב"רנו הדרך על ע5חו3פני
 כמלוס, בסס וגירעו 0ני6ו ס)ועסיוח השניהחלק

 , לרעחס ופרוע 5מ 53סון מוחסחברן
 . וכטס סכל כעל כסס סיטעס 6יס0ר "יכי
 יס)זע"ל ר' ")ור ח:י6 . בכרכוח ש"ל ס"נורווננוו
OD~וכו' %מגיס לשי קטורת להקטיר גננסחי "מח . 
 בחעסיוח כן ונתו , )זקומוח בסרנם ברנייססוכוס
 שהועץ , עמסם וסרסר הנכי"יס מרקוח בססס~נרו
 ס"ין והרו"ס אדיס, בהס מכרו nrctn ונמו .עמהם
 , שנחנו כחו בעולס ס'1 דביים מס כי ימסוב עתולבו

 "בל "פארי סקי Dln:O ד3ר %ה"תין לחסוכויכו"
 ידיעתו ומיעוט פחיוחו לרוב לו 'קרה זה וכלמייכ,
 נ"ל סמכמיס וכדרך ס:סיס ובמעכס , סעולסבטבע
 סרקו נוה המסוט לרסון מספרו , סנני6יס ןרךטהו"
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מנ הרמב"םאגרית

 ס63ר כזע ו?מכתיס כרכו 11 ודרך , סנבו6סבנזר"וח

 : לנזכין סכ13כיס בתורה ויל טורי"נ"
 ס:כחבו, כנוו o51us ס6ירעו מעסיוח השלישיהחלק

bSbלדעחס ה63י למון בהם שדברו 
 ה'1 והם . הכ"י דברי סס0 סכל כעל יטעה ל6כ'

 בנמר' ס"תרו כעוין מכ"י למק ססו6 וט מלק)זחיריס
 3לם1ן נבי"יס דברו ' הכ"י לסון תורס רברסתמיר
 נלסון חורס דברס . הנקי נלסון מנתיס יברו .סב6י
 גבי6'ס דכרו ' בסחים 531ורוח נדיוח עריס .הב"י
 בלסון מכת'ס דברו ' לקולם ה6רז ותבקע סב"ינלסון
 , כתסוס הס "לו )זק1תוח ונ' ' ופרוכת ונפן חסומהב"י
 בחלמוךכי

 ' ממסר לקין הנקי ימ5"

 כ"ג יתנע סל"

 . דחגלס בגמר' ס"מרו מס סוס ממלק ודמיון : 3"גול"
 ןרבס[ קם הדרי כהדי סעורח6 עכךי וירק ור'רכס
 לר'סמטי'

 ססכהו סי' . ו6חייס עלים רמתיס כעי [יר"
 מנוכס ולגודל למיחס סקר31 גדולס מ13רס 3ווסלע

 סחמיס עד s~rr מכת'ס ובלסון תחליו, וימי תלסוןו"מייס וס" ג5ו1"ר, מהי" התכם סיחה Slb1' , ממטיססביי
 לביה קמיל הום מנידיי רכי 3כח131ח וכתומו .סנזכה
 בכי ויחיב וטע ונק, יוצקי בן ממעון דר' כסקסירב

חדרם"
 )ם)פררה רומס פרמם ער , וכו' סגין עמר

 11 שייה רכס"ע לסניו "נזר , מייס( רום נמתחממלם

 סל ו"ק . ו6מייס עליס רמליה כעי , מנזרהלסו"
 , כנייחה מ"ס רוח )סתת ואנגס .ס)סרדס רומסמרמס
bSbבסחע ."וחן נסר6חס סממחס תרוס olbn~ 
 יקרס נ"סר המיס סנפם ממלקי מלק לספרםנסלם
 וחמי ומיחס רמתיס ובקם רבות, סעתיס 6דסלבני
 : בוס כי651 בל וגן .נפסס
 , ומירס מסל 3חב)יח "וחסמכברו "ל" , 63מח ס"ירעו חעסיוח מס הרביעיהחלק
 עד , ככללו 6רס לכל ע)עס לחב"ר סל6 )חבורן63לו

 כוהתו וירע יבי)הו וסיבון סמנם נזעסס 53ויחכסיחכוק
 לפחי "סי' )כרח סנזניעחו "מריס ור3ריסהמאדיס. )6יס דברים , סוס )זסמלק מעסיוח פססטרר"ס
 )?( פסוטס בענין 6לו דבריס סתניעח לפי אקרס ,וקטן
 6ע'" ססהעס פי על ססו6 סדרםלס"מין

 ימנע ססו6
 יכין מ5י"וחיו וררך מעלס טבע מידע ולחי ,56לו
 ס"נורו כנזו וס עבר ורנויון . ויכירט סמירס סנזסלענין
 קתיס קייתו דסמ כוס"י חרתי ס)הו , סוכםבמס'
 ספרי סים6 ביי ו6מיס ל"למורף ליס ווותרו ,דסלמס
 פסס ער , וכו' ע"כ דסוו הנוות לתלמך מעיקדסלתה
 "יזון "עם דבר רנלוסי 1"חרמלחס

 ערביי
 , ביס

 סנזעסס הסט מלס ' ליס חוכלין ייזון דמחבעייןל"חר
 סקרן נל בדיך הלכיס סיו כי לסלמס טדעס"לס סגי כי ר"ל , 3"תח "ירע דבר הו" בעיזיסיריוס לפי ועזית . וכיגע סכל 3על לכל ננערס )עיער,גנז:ע
 6ו להם סקרה חלינזפני

 עגיי
 לקנוח ורקס , 6מר

 ססי6 סקרו מן והנרימס , החוח וזן לס5לסחחכלוח
 מסיו מס לפי לסם טובם ססיחס mnh "רד6ל

 ונזחו , סס ימלטו כי מוסב מהיה מונס עסי5ריניס
 בר15ן , ימלטו סס כי סלמס מ30 6סר ההוךבפקוס
 "תר וכנס , מכרם ול" מנוס bs חלפ:יו "ין "סרהם'"ח
 3יענין ס:"תר )זס וכל . וכו' ד6עס רגלוהיסלנזס
 סמסל לתיקון סו" ספירס:1 נזם תלכד ההוךסמעםס
 התלוח היטב 6דס כסיחבתן ו"ססר . החירם עניןולמכר
 רקתי 61ין , ומלה תלה לכל עיין ימ5" הנהסמעסס
 המנתיס ס[וכריס מסגי חחתס וקל . כוס עחסלסקריך

 תסלים 3כללס סכלם 1"נרוח מעסיוח כדבריהםנ"ל
 תפר0יס 1"ל הס מסרי , ס0וטס סי על 61ייס ,ותירוח
 מס רקס , וס ורך על הנכי6יס תרכריססוקיס
 סו6 31ססוק . סקרי "ח סנה הו" כמסוקס"ותריס
 כנמר" "רי6ל סגי "חסכם

 "מסוטו 1ס51י6וסו דכרכוח,
ODכקלו סנוט נלסון "ותו "ותריס ס)ני"'ס היות 
 ים "לו ססוקיס כי לווזר ר15)ו 1"'ן , .סני ענין כו6ין
 "וחס וטסים , נזפסוטס מוז "מר סי' ענ"סלהס
 , כךבריהס זס נז)סנ לגסנ סיס ניס ' ו)וסליסמידות
 על מעיר ונכר . בעיניו רולס כל כעיג' כוודעסססוטס

 וח5")1 . למסלם מסירוס מלק כסרק עזורי "3"~ה
 חיןוח ימ5" כ' ותוריע תורס גככר ת6תר ז"ללהס
 . דער51ין 3גנור6 ס6מרו כענין דבריהם ברובוחס5יס
 , לפיל הלכס טסורס 6ליגנור 5ל לו מסיס "מךחלתיד
 לס"תר

~ntbS 
otSn הולי" ל" סיחו,~ס יולי" 6ס ")י חתס , דביחהו 

 6חס )בי" וכי לו 6תרס סיחו,
 . סיס הסל ח"נור סל" לנוה פכיו וסם סמו עד .וכו'
 ס"ינס רכים ]דבריס[ בדבריהם סיס , נס כהורים לךסנה
 כס, עינך וסיס לכך על 11 רסיס ומסב ססוטס, סיעל
 על פוחי ומעיר גרולס, ורייס ננ3דח סלי"ס סי6כי

 וממלק - . המכתים חלתידי נעכו)י "מר 11רפיה
 מסמלק'סמני לטיוחו קרוכ סנועסיוח נון ס"מרוןהנס

 המאדיס וכלם נכ3ריס מלקים בהמני ר'ע ,)והדרטוח
 "רם, לכל לנלוחס עין מפל"יס, גדייםוע)עיהס
  ולמחסורר לסח3ונן  לך סיס סרבריס  מן 61מד ' לךיע 1""ס , והנזסליס המ17ח דרכי כהס ןרכו וסוחסני
 "י סתעשיוח ניריעח גרולס חועלח  לך סיס וופליבו
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 הרמב"באגרות48
 , ספק בלי בסקין ומתה במל1ס מנונו מסיס כנקיופזר
 דרך על סוועסס כל לסרס וכמחנוק , ומיןס חסלוממנו
 בנזחח יודע ,bS , סמנוכס חנןל מסמלקיס6מך-

 כן כי ודע - nSDln לך די כוס %מעירך ,סתעפס
 תורכב דרס ימ65 כי ל'ל , מורכבים נמ65יססררסוח
 חסכי סחורכם ס)וע0ס וןמיון יותר 16 "לקיםמסני
 מעסם ת"ר . 3מניגס בקמרו נוחס יוחר 16מלקים
 מירוסליס, וי6% חמורו SD רוכב ססש ושי 3ן יומנן3ל
 כנס 6"ל , תפיו חורם ללמוד במריו ערך 3ן בליעזרור'
 ספיחי נך 6% 6"ל , )ורכבס כוועסס 6מד פרקלי
 )ורעחו ותנין מכס סיס bb"( , נמהיר במרכבם ול6לכס

 סיס קלחו סוס ס)ועסס סנס כמלקיך, ע6 עדוכי
 לח65 . כמלוס וקלחו , ס6חר נמו ספק נליבמהין
 כוס. כילק כל וגן , מסני ומן 5ר6סון חן מורכנססו6

 ס6מר סמעסס , מלקיס )ונ' ס)וורכב סנועססורמיה
 וכסג6מרוסרנריס חז"ל חסס6מרו סס~כרנו, סמעססזס
 סוס . ססל'סיח לכח מוו)וגיס עד וכו' יסוסע ר'לפגי

 , ססני תמלק וקלחו סר6סון חסמלק ק5חסמעסס
 מסמעסס, סר6סון ממלק ודמיון . סרניעי מסמלקוקלחו
 ג13ריס סמיו בר6סו)ס סגוכר ס)ועסס גוף סו6סנס
 סמלק וך)ויון , סמרכבס חעסס 3ךרק מחעסקיס6לו
 ר6יחי ונקי 3ן יומנן סמ"ר 3)ועסס ח3ו6רססני
 קבץ בענין ס6מרו נוס סרניעי סמלק ודמיון ,במלותי
 כי זס ענין פ% טפסר 61י - לסניו 1ע1)וךיססמל6כיס

 סל6 למניס מכגסלו גד1לוח דברנו וכבר . סוד בילויסו6
 . ומכס )13ן לכל ספק 3ו סיס מס ובי6רג1 ,ברסוח
 , למלקיסן וסןרסוח ס)זעסיוח במלקי כי 6)יוטוהר
 סןרסוח כל וס סרסתי כי . ומלק מלק כל דמיוןובסבי6ו
 , סתבין לנוי מקרוב בכמ בחלחוך סנמ65יסוסמעסיוח

 כסיריוס , ממבין על ו6ח קמרי יקסם ל6 כי יןעחיכי
 סו6 מלק ol'bn ויבין מידע סיס)וענ1 חעסס 6ודרס

 סמדנריס על מלסטיק נססו ימלט וכוס ' סוכרנומסמלקיס
 וסכסיליס סקר6יס יו5י6ו כנסר כר6ו' סל6 דבותנ"ל

 נןנריס ססנלוח כיון סיטנע 6ו . בסס1כי651
 שקירע מ5ף סלעו ד3ר סימ65 וימסוכ ,סנמגעיס

 בר,גסי)זו כסס%'ח לכפור ויבוך , ונברק סיס סל6דכר
 סדרסוח תוחס פסרסו יקרסו וכן . בוס 1ני651טוחו
 כמו . 6100 דרך טל onle וסיומינו ססוטס סיעל

 עיקר וסחנמן . חלס ברגו טועם חל)ויד חז"לס6מרו
 בסיוע 3י6רחיו נ5ורס ומומס גרול עמוד סו6 כי~ס
 כמוחס סימנו ס' ברוך 6חס ועחס . סוס 3ססר6לי
  וסקד)וס לסחם לך יסיק . עיניך בין תטוטסוח , לנךעל
 ועליך , ווס)ועסיוח מסדרסוח חס)וע 16 סחקר6 נוסלכל

 6% ו)וניריו ס6מח שמסכלי וחסים ' נךיסחועלח
 יחנרך וסוך . 1)וסנליס מסכל קמרי ססולכיס)וספכס
 בגחיבוח לדרוך שידעו ויכין )וענלוחיכו חסרברמתיו
 : 6מן )ו13רך סמו ימי ב6ורמוחי1 %לכחס6תח

 הספרדי פיימון בן משת בןאברחם

נשלם

 בחייו ז"ל להרמב"ם אלחריזי ר"י שלח אשרשיר
 שלחתים מש" הרנינן עשיתים, ואלה עליו:נרשם

 גאולתינו כל וממךובך תהלתינו השרמאופך
 בחבניתינו אתה ואם אלבצלם ונבראת את אלהיםמלאך
 וכרמותינוארם.בצלמינו נעשה אלהים אמרבגללך

 תחכפ-גי בססי ליעיי
 וגבוהים רמים מעלתאל חבל חכמי כק עלוי1ב(
 האלהים אל עלה משהאך השכל למרוםעלו
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מר הרמב"םאגרות

 ז"ל סימון ב"ר טשח רבינו שהשיכ האגרתנוסח
 : *( ז~ל לוניל קהל הנהיר הקי1שלקחל

 , כמווס ברס כ35נס יפס סמר נ)וו סנסקפסו6חמי
 ס"בן , סקדוסס סעדס סו6 , 6יוחסכ)דג5וח

 וקסחס , מרוסה סחורס 5בס לוח על 6סרסר06ס,
 , )וור0ס ס'וס הי6 לבדס יסס , )מוססב)ולממחס

 , ס6ןיריס ססריס סיקריס סמנ)ויס סמס לוני5עדח
 סלוס וירכס 5ע%ס, בעדס 56סיס יגן , גבוריסכלס

 Sb 5סח)ויד 3עדכס הנוחס55 )ו6ח . 6חןננכולס
 3ר מסס יךינס על סמנ)וס ביח Sh למ,קסלוחכס
 וס6הרוכיס סר06תיס כחביכס 56יט סניעו . 1"לחי)וון
 31רכ)ו בסמוח )ק3ו 06ר ה6)0יס מחו)ויסועליסס
 וכי עליכס יוסף 6נוחיכס 6לסי י'י 31פרט 3נ5לקכל

. 
 מסקיכס רוב )כר וס6לוחיכס וסירוחיכסותך3ריכס
 סמוי)וס 56 וחסוקחכס , סמכנוס 6מר ורדיסחנסבחורס
 ערס נ0י6י כ5ס 51וייט וכסנינ1 סרי)1 ססמחוחיסוידעכו
 'CD , ססס 6)0י )וע%ס 6סר סנ3וריס )ון סס6נסי
 ' ")ון נ6רן 6סר סנד%יס כ0ס גדי סס לסס6לסיס

 עחס עד חסובחכס 6ימור 6לוסי נעיניכס יקסס561
 ( 1  )  יהיר סכהן  יסולהן ר,  סרב בכחב ספלה  סורטלוכ3ר
 ססנט וככר , י5למ ביוו 4'י ומפז ינויס י6ריך ורעיר6ס
 סמלק סנחב וס עס 5כס וס5מיו סספקוח 6וחןעל

 ס6לחס ו6סר ערבי . כלסון סנכוכיס )ו)ערסס0לי0י
 קדס כירמי יחכגי חי סקדס נלסון 6ני 5נס60עחיקנו
 סמברחי סספריס וכס6ר סספר נ~ס ס"לחכסלע0וח
 ל'ל : ))"ב 6סל'סס כי סווסי סקדיר 6סר קדרכלסק
 5סעי6 כוס 5י סיחס נדיס וסחמס סלנחי, חס(6ס5י
 סו)ון ס3וח "ב5 , ס3ע5יס Sh ג~לס ולס0יב SSllnיקר

 סמברחי עמניס ונ)וס סעסיחי ססירו0'ס 6פ4סבבתי
 סנ6י לי גס6ר ל6 6סי15ח עדיין ססן דרבנןנלי0)6
 ול'ס סעולס 165ר סע6ו עד %סגיסן 5r~leדקדק
 כ5ילס 6% ביוס 65 סי6י 5י 6ין קטנס סר0סלכחו3 6פי 1)ויודעי 6לופי )פ0כס מי ' לסון "ל מלסוןלסעחיק
 וס כח3 לנחוכ וטרמחי ~נוי 5ערחי סגכור ננודוחסני

)*
 געת"

 *1"נ מספר
 ונ"

 ננרגו 1ל11קל ההיפם" גכלות ל171
l~npnsoפה וה1גתיו : 

 נן 6ל5יכס ?( )סנס סוס )וקוס ו)וכל . ידי ככחבכ5ו
 מר סיקר סחלחיר סו6 יייחו 6סרי 6ב )וסממסמכס

 )13ן ו"5 סמכס יסודס 3ר 50"1 ס)וו6ל ר'סמסכ%,ס
 לנווןיס %סק נכתס דעס ונע5 סר3ס 5כ ירמכו)וסכי5
 לנס 5סעחיק מפ15 6סר כ5 ממט י53ר %" ס56 15נחן
 וסנרי )1( ערכי בל0ון ידי ככחב כחב לו כחכחיוננר
 ותיודעי Sb~' י( (oh1 onbt ' ססעחקס עסקיע5
 נס6ר 650 לכס )ווריע 6:י סרי ל3ככס ר6נוןמ~קו
 %דקדק )וסס דנ5 5סריס 6נסיס סקסס סוסב,נןן
 ס3י3וחיכס 6סר סעריס ונ5 6חס bSb 6סי ר3כדכרי
 onha ח)ויר וודרסוח קובעיס ס6חס ידעחיס6:י
 .36דס ס6לס סמקונווח ננל 6כ5 ומכתס ביגס3ע5י
 IDID'n1 מיחוח סנךיוח ס)ודתוח 317 חבינסחורס
 6רן ככל חוליס )וקונווח 6ר3ערי סלסס תחונוססוח
 מקיח סנל 6מ5נ וסי6 6מח )ווי)ס סורי6 ונכלשר56
 ע5חס -מחיחין 6ין 6כ5 כחוררי ועסקיססמכתיס
 סניס וסנער?( )בכל סער ובנל סג%ס וככלנ6לס
 כ5ס סערביס סולר וערי חיתן 31כ5 גרנריססלסס
 סררוb~h 0 מכיריס 6ינס 6בל נחלנווד עוסקיןחעט
 6)סיס מסס נחנךבו כ3ר סן סכק5ווח 5סי סכרוקכל
 סל6 וקט סלומיס וס5מו 6לסתו יכרכס )ומוןנעלי

 סו6 וננול גנ% בנל כסמס תחנ1 סחנור חןגוסמ6וח
 סיסוךיס 6נל . סורו עד )וע0יסס וחקן עיניסססס6יר
 סדח )ון לסס ו6ין סנכחב סחורס יודעיס o)tbסבסודו
bShססס סעלגיס ובערי ' לטתנס תימייס סובחיס ססס 
 י כססטס ועוסין סבכחב 3חורס קור6יס 'SODnCנרח

 עליס נמר 6סר מח )ודגנ כבר כעונוחעו ס)וערכוערי
 . נ6ולח)ו 6נסי 6מיפ 6חס bSb עורס 5)1 נ60ר6%
 ססחדלו 6לסעו ערי וכעד עחנו בעד החמוקס)שקו

 חלוי סדנר ו( כי . נמיל חילכס כני 6י0יסלסיוחכס
 חסעגו ו6ל י3ס 16 ח15ן 6ו י13ס ח5וח ועליכס3כס
SDל65ח עוד 16כ5 ל6 סיוס 6ני 1( ))עממחי )למ)ותו 

 מטבע hSh ססניס מרו3 ל6 וסכחי וקנחי סכברו5בו6
 ידכס על יסייע ית' וסבור6 ח%י ייוע ססו6סנוף
 : p)b נ6רוי בקרב ברכס ולחסלס לסס 6חכסהסיס
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 הרמב"םאגרות44

 עקנין 'וסף לר' הנמש, עלטאטר
 : ערבי*( בלשנן תנפשית מרפא הגדול מספרן א' פרקיהוא

 ננמ מייס רום 3ע5 טבע גוףמס5תח " י ה ס ס כ ס , ספנינזיח סלק 3גןר מריסוןהמלק

וסו"
 סיתרה נתם רמש סס5מ0, חמימחו 05

 נוף ימרט , מקפח 5" שקרח סרס מ" סיםמ
 כס נמ5"נ0 סעסף מטף סחיךס פף יסכך%טבע,
 בכם, מ"ס רוח בעל ו"תרט , המוחתחסתט0
 ודורי0נ(, ואיכן חבר% תן 13 5י:3ך% סני ג%3מש
 מעתמס "לס סנובכצוח 0נוסוח תן ססס "ונסוייכי

 טכע גוף סמסלמח 0נפס סי" כן וע5 , חיים רוה5קב5
 1 05 )חן "סר "ריסטו גדר חסו , כ5" מייס רומכע5

 כי , פעים וס5יתוח :)ושחס תחתינווח ססס ,ס51קמ
 )קר"ו נסס ס)סס סיוח כטרם מפסיס כי הודיעסו6
 , 3כמ מייס רומנעלי

 וכסמל"
 onlh 0סלית0 בסס ס)פס

 )קס5ח כמנס ס")זר נוס עפן ונס , כפועל מייסותו"
 מתר %" נחכם, "סר ot,"ih "5 ח"כ וסרומ 1'(4'ב
 )בר"סיח ס"תר תם ענין ונס עיס' והר 3ר"ס"סר
 ר"ל , מיס לנסס ס"יס ויפי )סם( סנוף ממרוןתס5)זח ספי" אודיע "מ"כ , מייס רומ כם)זח כהיו ויפמ 1'(ל
 ס"נזר ענין כן וס וגס מייס. רומ כע5 3פוע5 סו"כי
 כרתוחת, ב55נז)1 "דם )עמס כ"ו( "' )נר"סיח ית'ס"5
 סטכעי גוסו וסס5ינז0 כו מנחס. הפס כי 5סודיער5ס
 גוסני "5יו דיחס ב"כ 'ע5יס, ~.Sb מויו ס)"55כנוו
 5ונזר סירוס יחנן 5" כי נוף., bSI סלוף עיקרססי"
 0סכ5 כי ' גס)ויח גורס ב5לת)1 "ןס )עססכטופר
 )חמיסו גוף כע5 סיס "5ו כי גוף 5ו יסיט ס5"יר15
 נס' ססחב"ר כנוו נועליו רסקו וכבר ממקריסעליו

מנקר"
 תעיד ית' ס"5 ונינזר סטכע. ס5"מר )זס

 כזזו יסנוסו 6% כו ידובקו 5" סנוקריס גי כבודוע5

 נהו" חמן יגש תסמל גע"ק*(
 : ג"קמס"רל מכת",

 "נזר ועוד מניחי, ל" 0' ")י ו'( נ' )מ5"ניס;")זר
 ר"יחס 5" כ' ט"ו( ר' )דכריס נזמנו סגסנזוחבביט%
 חררך 0גסנעח עריכי מעליו ס)סח5קו ותפני . חנותהכ5

  olb ופסס  ס"הר הפ  שלין כי  ירפלו סרח ומררךססכ5
 ס)נכדיס וחעליו 5מ15וח'1  רומס סלפת  מהסיס ,53למנו
 "ף טמור סו" תס ננ""( י' )נרכוח מו"ל ס"נזרוכנוו
 ונום , קיטס הי" "ף קדת סו" וחס , ט0ורססי"

 נזם , )רקס 1"'נו רו"ח סי" "ף כרקס וקיט רו"חסו"
 סגוף, כ5 סונ5ח סיט "ף כולו סעו5ס כ5 סוכלסוט
  ע5יס סיס5וט כדי ורוחב "ורך כע5 גוף בע5 "ע0כי

 ססלופס  סהיהריח  סקר בס היודבקו וכדי וסמ%וקסכסך
 5רכיס תחקות סגוויס כ1ס"ח סי" "כ5 כס,וימולו
 , כרוגליו מסרון וכחקן יח' סס"5 נמו מסרתםמסופח
 ססיגסוח וזן בו51חו "ו 0ע'ן ברקוח יכו5ח "'ן כיועוד

  סופלס  בירים  כהי  המרץ  פין יסיגוס  S~b ,לססיגס

 ופור . לסריג  סלוכל נזם כסי סכ5')1 לעין ו)נל0הפי)ילי
  יסיגהי %" )עדר נ5י כחלי"וחוקיים מסוי  בוריס כתו  לעררה  בלי  יהלייוהס הייהה סיסכי

 כי ופור  כליון.
 nDbl"'  הכילתם, פל  סהוסכלות  ברפות  ההיהרהסי"
 5ס סיחכן נוס וכסי , יכ%חי)ו 5פי נזח)ס רחוקותסיסיו
 נונוכ1 יבקר 5" ס)ווסכ5וח כ5  'ודע פסול  בוריס,05סיג
 ס0ו" הלקוס ~כר וקוקס )ו0ס.וכר

 ורוווח 55ס
 עני)יס בסכי לבורקס דוריס סי" כי5סודיענו
 סגסו,וח ביטול 5עןין סייחינח5י"וחס

 ע5 מיוחס, וק'וס סנזקריס נסח5קומנוכס
 דורס סיוחס וסמלי 5לס, נימר סעלין~ס
 כרכי בחקו)ס תוזלו ס5156יס כפע5יס"5יו
 ע5 סע51ס, וסיר ntntnho 1ידיעחסנוף
 רכס בבר6סיח רוס רנרי יקרו ומס . דתות ימרוס

 נר "ר"י סיס 3דגק וירוו נסירות ס'()פוקס
 מזי)"
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מח הרמשםאגרות
 "ח ]"ותה מנין כפר 6יס ר"י . ירדו ~כו ל" ירדונכו
 נדמוחי)ו נ5למ:l)'bc 1 "ח , 1 ר ר י כדמוחט כ5לח:1מהו"

 יחערכרן %" וטהורם וכס סגפםו נזי . יררול"
 דבור, לס ם"ין )פס על לתלוכס ח5לח הגוף3חער31וח

 הכורך לדתות סדתחה ומי , עליהם יתרון לה סיסממי
 סחונז'ו למקור וכ"ה הנוף נזעוזקי ביון וטכעס ,יחכ'

 לח"יוחס )חרסת ספמס הי" תיתיו בסבלתממטפס
 ס"ין המיות כי , ירכו ס"תר תס עוין תהו ,הבהזניח
 חכליח להם ים כי נגנזנו וטובים )ככדים הס דרורלהם

 תה בחכליח נתורים כעכורס )כרח "סר5רכיהס
 bSh , ))ז5"ה בסכלו "סר תרי לחכליח להשיגגל"חה כי לה די ל" הסכלה והוסס , להיותס להססיחכן
 ו"31רוח המנסוח הכהנזיוח כח"ווח החעסקסעור
 כן על ענוי O~D רע כי בחונחחו סקלנה ס"מרכמו

 bS1 מריון לס l'bc 3ענדוח תסלם )חן ל"מסמס
 ~b3k נעולם כמוסס לה יהיה לקבור מון"סרוכגלילה
 כי ס")ורכו ונוס , והקרוח והגימלה הקמה העמסנון

 כי חתר ר5ונעו "ין טכעי לגוף מסלנזח הסי"הכסס
 פסלנות "( . . . . . . . הי" "כל , בע5נזס חסלנזחסי"
 . . . . . בו מנסם ס"ין בעור מסר 'סי הנוף בי ,"ותו
 כעלמו סו" סיהיס הקמר היגיס, נ' הסלינווחכי

 נסלתו והסלינעח הסו" ב"ס המנזימוח כחוססלינ,וח
 עמס סיסיה הו" הסגי והתין , ס"ס חסלוטובו

 וכפגי הספינם סלינעח הו" כי המובל רב כנוובסליליות
 סליתוח סהו" סבהס :וכמו , הסליחות בס סעוסססהו"
 סוס ממין הי" והנסס , פלס יסיתסו הו" כיהביין
 "מר מילוק הסלי)זוח למלק )וכל ועוד 'הסת'
 ~olb הרונסון סחין , ס י ל י ת י ג ס לע

 סהו"
 מכס

 "סר ס"דס כזזו וס"מר , יכחוב וכסירוק ומסכילמוסר
 בן "ס סופר, ototl הכחיבם ללנזוד ויחנן יכחובל6

 מסלמת סי" "בל הטנסי, לתף סםליחות ההי"ס)סס
 )ככל זהו" סססינה סליתוח סהי6 המוכל רכ כתו)3דל
 "סר ומסלימות .  תרו  בהבדלס לה יזיק %"ח)ו:ס
 ובסנןלס )בסלח ס"עס ב"ס סחנזיתוח כנזו נגדלקימו
 לגוף סהו" וננסס וגן , וחנעח סחנוימוח ח"כדחמנו
 ל" סנוף נון כהפרדם כי ר"ל :בדלסליחות

 ח"3ר.
 "מריס מלקים עני סםלינווח ימלקועור
 תעליו יעבור %" "מר לקבר ססלימוח נסחהיסכי

 סלינזוח הי" כי ססר"וח כנוו hl~o לקבר קורסויתסס
 וכסחסיס , 15רס לס l'DO , bla נזן יסור ל"לעין

 נמן* נסן*(
 : ימסר קון גפת",

 6כל נסס הו6 ה6בריס לכל ויניע 6חד לקברהמליתוח

 כח כמו , חסמת מתרס 31ה3דלס , תמה )בריחסי"
 כמכוח ידוע )וקותוחס "סר סנופי וסכם כנוףהלינול
 ו)"3רו יתמחו הגוף מן וכהיבדלו לגוף ויגיע ,סגוף

 הסוכל בגוף %" להס סר"ויוח פע%חס יסעף%"
 "מד ל"נר ננוו לנוף הסליתוח ובהיות ,"וחס

 סנוף תן כניבדל כי כלותר תנסקו נכדל הו" "גל ,נסס נקר"
 סועלח הי6 כי בעגור סנוף מן הסררס "מריח"כך ל" סוסם כי והר"יס , המכנוס הגסס כמו , י"נדל"

 חדע:ו "סר עד לו מווכח והי" תנופה מרחוקברנר
 מין עונר פע%חס "סר ומ"מר , בשיה סיע)זודתכלי
 "תר קייחח הי" כי חיע בג"ח לוקחו ותניעוכמסו
 יותר מעלס יהיה הך3ר נן oh1 bS , ה13ף ורןהפררה
 )נכר יוחר מפיעל סיס" סו" טעות ווט , חתכה)ככד

 מפיעל כי ,מהפועל
 )נז5"

 ספוקך )וכמ
 ספרי כסוזן"

 )זמוינ והכבר , הפיעל תן ההעל יתbSt "5 , הוזילןתן

 עם בהתמכרותם hSh מיס לנרה לכפם )קי"סל"
 הרקוח כמו סי" כי , "וחו חסלתח מהי" מעסייסגוף

 :"נור הטח סמננוס :פס ועל , הגוף לעין מסוחחמהי"
 בגרור 5רורס "דויי )מס וסיחה כ"ט( כ"ס "')סתו"ל
 קיימת b'ec רונן הפסוק ו~ס "לקיך, ס' "חסמייס
בקיימות

 ה13ר"
 , V'D זל" חכליח לו "ין "סר יחכ'

 ס)ח:3"ו )פיקוח די תן והי" המסוק ~ס ")דרסו"3יניל
 רף סכת ))וס' קהלת"( ר,"ל.3)זררס וגפורוליסר"5,
 חנט , :חוס "סר ה"לקיס "ל חסוכ והרום ב'(קלע
 3טסרס "חס "ף כטהרס הו6 תם , לן )חרס נ"0רלו
 כוי עכבריו תלכות בגרי סמלץ  ורס בסר  לתלךהסל

 סכהס טפסים , חגוס5'ס המוירוס סבהספקמיס
 ונעם הסקחיס לקר"ח התלך סרח )זלוכלכיסהמירוס

 י)ח)1 כליס "ונזר הו" הפקמיס על , הטפסיםע5
 "וגזר הו" הטפסים על , לסלוס ילכו וסם ס"~רלכיח
 "ף , ה"סורין כבית יכבסו וסס לכביסה צחנוכליס

 מלוס יכו" "ונור הו" 5ריקיס סל מפן עלסקב"ס
 סמייס בגרור 5רורס "דהי כפם והיחס"וניר הו" :ס"ס ועל 3'( נ"1 )יכעיס נז0ככוחס עלעומו

 סלוס "ין "ומר הו" סר0עיס סל גופן ועל נ"ט(כ"ס )ס""
 )ס"" מקלע בכף יקלע:ס "ויבך :סס 1"ח"ומר הו" כססם ועל כיב( נז"מ )יסעיס לרסעיס ס'"תר

 ( סס
 לעד נדיקיס סל הנססות קיום כביקור כ"י סוריעוהנה
 גןו5 וכחע:וג קיינזת כנועם סס רק כליון למס"ין

 : ה"ה נפסוק ש"ל גזרם כוונתו"(
12
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אנרוה45

 וסוך מס( (h"c "לקיך ס' 6ח ס6תר חס וסוף1ע15ס
 סרסעים נפסוח ועל , לוחו ויורעת כבורק ובוקסמיוחס
 "מוריס מס ע5ונזס ויניעס נזכ"ינ כערס סי6 כילנזור
 לנזעלס e51D ספו" מקלע לקנן וסמסלס לבד,בס
 חסוב מקלע כמ לחנליח ונסחגיע מקולע, נםכסי

 תסגי סר0ע )פס כן 6רן לחלוקי וחסוב 3ט3עסלמטס
 רוע וגוסני לתעלס תעלס סנורך "ח ורעחסמכתחס
 גיסכם סל החמחו:ס למררנס לנזטס תרןחעלליס
 וסי6 מעליון 56 נכססת 0סי6 גוסני ת:ההס לסוקין

 ס:פס וסיס , ונימן כ"כל וסי6 ס)זעלליס עלתח:ס)זח
 גבדלח סי6 6ך וכליון 6נרון למס 6ין וסר0עסחנתס
nnboועיגם נקלף וסעי 3גועס ס"מח כי ססגית, תן 
 6ליע,ר ר' עוד ויתר עלס, ימיכל

 סגדי
 מנח )תס'

 ס:"מר סנבוד נס6 חמת נגחות ס~יקיס גסווח כיסס(
 , כו' רסעיס סל סחייס נקרור 5רורס קרתי גפםוסיחס
 כי ( ס י"כ )קהלת ב6תרו המנס סע:ין וססוויע
 olh סל עכוזו מחוח כי עלמו, 3יח "ל 6רסהולך
 ס~חס "1 כעס 16 לו מסוכן גזרי כפי לעלס ססועונזד
 "'(, קג"ב )סכת קסלח cTn3 למר , וגנתל עמס6ו
 מדור לו עוס'ן למר "מר סכל מלחד עלמו בית6ל
 סרכם חילות לו שים ורס 3סר לגזלך חסל כנווו,לפי

 לכל )וחסין וכ0יו0קין 6' נסער )כנסין כמדעסכס:כגסין
 כפן וכר 6סר ורס"ר ככווו, לפי תדור סחר6מר
 )קסלח ס"נור כתו סגל, בו יסחט 6סר ממוחסו6
 סנפסוח כין הפרם יטיס "ך , לכל 6ח7 תקרר( ל(ט'

הרמב"ם

 סחפסיד, וסססד סנז~ימ ס~מח יודע סס סיפוח6מר
 ס6רס כגי רום יורע ונזי כ"6( ל (OC צונזר סע:יןומס

 ורומ ופירוס ונר סיורדח סכה)וס ורוס להעלסמעולס
 נפסוחס "סר וססרימס סכסיליס לנססות רוגזןסכסנזס
 ע"ס סלבס ומכסוח לער, קיים ועו:סס וכליוןלזיכרון
 יורדת )ססוחס ob נכהנזות ןנריס סיסיםנדפס
 o1b3 "סר סנזח"וס 16 סטב;4 סנפם "ו ,למטס
 b~b סרתו ולן , סגוף כמכור "1731ח ססספירוע
 ר"יוח סכמת וכבר , כמכעיס "1 בכסילים כמנחסבנסס
 ס:סס 31לכר ס:פ0וח ק'וס על Si~o ומן סרקזון

 3עוס"3 קיי)זח הלחחס "סר ס:פסוח מנלושכמכתם
 יורעיס ססס מסי )לרסעיס( הכפסוח קיום וכןל5ריקיס,
 נ"ר( ס"ו )יכעיס 3ס נמריר "סר וסם עסיסו6י:ס
 הולעקס סירופ , תנכס ל" ו"סס החוח ל" חעעחסכי
 וחלעחס חנכה ל" "סר "[ס סנחונ תחן גפטחס,לע
 יצנר ל" סע,יס חקנך ~hS גי חנזוח, ל"06ר

,SISro31סן , נופן בצנור ח"כר ל" סכסעיס כפסוח 
 "פר ימיו כי רסעיס ועסוחס נ'( ד' )תל"כיג"תר
 onlcn1 לקבור "סר 3נ"ן ויכר , רנלינס נפויותחח
 "כור ער 6פר ימונו ל6 סע:יסכי

~ho 
 וסורים , נוסס

 צחרי לנופם י1310 ל" )ססוחס כי עור סיסכמניתר
 : בו סיס "סר סגוף "ל העמר יסה ל6 כ"סר.316רס

 עקנין אבן י:מף רז לחנם הנפשנה טרפא מאטרהם
 אחריהי וההי יש-ים ם" נפשי הם:ה לב"אברקח
*CDA1ד0י*ען רחמנא בריך , החיים בצרור צרירה : 

 הרמב"ס אברותנשלמו

 מפעלי הכונן רם במאוריאורה
 עמלי טורח ככליל יהיהלרצון
 נורלי רהב עוררני בטובךנצח
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