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 הנבעים: "מורה וספרו הרמב"ם על טונש ם ערר מ רט
 ו. ה ב ש בא(

א.
 ותנועה(. יתד וש"ת, *חד וק"ת,)*תד

 ?כבור הרף אשת, ה ר 1 םחסה,

 שדירים, לסי-ס99ה ביךסריי
 לנגן :רע נלא פתי91א
 ס*תרים* ושקת בוו14ן

 צמדים. שירב.
 ב"פ(. וש"ת)יתד

 ישר קחיב *מוךה*,אקתי
 מיה, ט?ייל-אטתלקל
 נקשו צקאוןקרמן
 ', מורה שטי שרץקמו
 פורה לקשהוערש
 מוכהי: ונם מירר?לב
 לטירה נעכוהוא

 : ' מורה וחץ שזללשל
 : ימטר 4 החטתומורה

 מורה! ~necיסכות

~ff)
 ותנועה( יתד ושית יתד ואטית,

 שבשם חמה סלא *מורההסלא*
 יאונס כיהו יאי סקישר
 פרוטתו 6 ולקה אכריבא

 בו[רוט* :חעק ש?לו'לעת

ד.
 eluun.)הי

 אנעף- סנסיל משהסרב
 עולם, ר1י סטרקדש,

 : סילם ?גץל וסםאולי
 ראעךסם זימילשחי

 ! ילם לטפיןוקלפים

ה.
 כנ"לג)הטשקל

 היאט 6 נאא ציי שבקוםמשה

 רתית; אצטיד ישי "י2י

- האמת** ה ד סו שו יותר נכון אולי * - בחצים. המונה 8 - הרמב"מ. מתנגדיבעם, לבועריי והכונה ולענה, יאש פורה שיוש נמצא ומיוה סורר בלב 1 ומלקוש*.- .מווה סי'י  יותל נכון אויי * 
 נאמןג )ציר רבנו משה במקום הוא מיימון בן משה 6"ורקח".-



155 והמליצה* השירהאוצר

 י מסה ימקשו שם עפונם
 ונאותות, שת בוניאנש

 הממבשם. מפרי שרפת על1.
 ונ'ת(* ב"פ ובממר בדלת, נ'פ ויתד)שית

 4 בערו כי האומריםטה"פ4רונ

 ט1סב! :ץש4 סמידותסירי
 ז! הא9למ שש נשיף ס?הן א91להשש

 ! רגב ועוזרי בוערים לזאתגינו

 לשל סקיי ימו על4 א9ל ! ןהשין
 סלסב, 9תוד וסטלשד9שש,

 הלוי טאיר )ר' הרמיה על מכתםז.
 מפרי את סרף אשרמפוליפולה(

הרחבים,
 ותנועה(. והזד ושית יתד ושט,ייחד

 וקנה שיר :ריר:?שליני
 ףשיימי! הלץ והוא טייר9שם
 סקסים הראו ?9ר :סשיבוסים
 סלקלים* מן והיא אור*,לקלה

 הנשיא יהודה ר' על מכתםח.
אלפכר*

 בסונר(. תנועותוג' - בדלת ושית ויתד שאז ויתד,)שית
 הליו 6 9יד איש ול 4שרשסר

 שרץ,- ננודר א שי נ קמונקיא

 כי "כ4ץ, R~r1 ישם י ר רט
 סשרץ, לשיא שניו י 1 מ ףסלה

 . בגנותו.ב(

 דאפיירה שלמה בן משולם מר' שהרג
 הרמכ"ם, של בפלוםופיה המחניקיםכננד

 תנועות(. ד'3ד'
 קינות98שי
 סתורהשין
 סטססכשין
 מורות מםסי
 כופרסשב

 משלשעם
 6 שיידגר

 רק משסיןלא
 י 1 י ר ס ה2ל

 לענדס:ה
 קיע"יקהוא

 סירו?סב
 : איחנקאוטר

 סמהס4מר
94ס*דית
 מהקש9סן קטישלא
 2לא יוכללא

 בשוהוקח
 טל8דנדגר

 : לינותא91רים
 חדק'דק
 נ9?בג4?ר

גנלייז*
 סששרכי

 דטיון:ט2ם
 7 השלשעל

גנ?יוז*
 ר9הששפד

 רזיו4ירע4ת שהסיקיריהילידיז'
 להוקטלב

 ן 9ז-ערייזשי
 הידותשרש

 יסשישלייז
 4הש רירשי

 נהי41זאת
ס%יוז, שטי?סב

 *אור במשצה נמו * אשי.- .כערת מל' 8 - בעם".  *בוערים מל' פ -. משה, של המטה במקום*
 למנוח שנראה המלאך 7 ג(.- )ש"ב בשלי" אתו "לדבר מס' 6 אבותיו.- בזכות 5 החמץ".- את בודקיןליער

 - יח(, י"ג, )שופ'ואשתו
 צ"ו4 )גפין גוריון בן לנקרימון חמה שתעמור מהדעת רחוק כי בשחוק אומר החריזי 8
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 עדיםלנ4
 )ודאיסף
 ורה משרף

 סקס9נע
 סו(נדע8ך

 "יילטים
 כופליםדברי
 ס"קוסם
 נ41נ%ווצובסור

 זאוצלדעת
 ס"קימן

ישיים
 הרמב'מ על מכתםב,
 ובתג חד ו "ת חתה)9ת

 טעל דטתץ- לקרם ?"שטר
 ! * ~-gp ושעי יטיף חול ""שי

 קשיא, קסיא-של 9תורתי8לסנה
 סקעל6* ?כיא 4יא נקרשהשן

 *המורהן כננדנ*
 פעמים(. נ' - ויתד)שית

 ?לומד עיף החרש, נבוכים",מיה
 ' שלום 2ד שט?נום לא סר9ריםמן

 סשתב שי 6 אוסרים עונםרקא4

 סלום. 8תי ישר נס*סיא9שלי

ד.
 תמעות(.)ח'

 חומה ופרוץ 8י9השוטף
 ס99ה1 ?4לי אייה:9דו

 דמה 8י9הוזבוב-9נת
 ס9ה1 נמשיך 9999יישי

 מך9הן טשזקרנת-ט9ר
 סשהי *בירים ?nm?ל
 שלסלה לה ?ערכו8יך

 1 ?9ה שיוסלשימי

 תמה אטמה :פר184ך
 ?! 7 שויה סיא שב-שלום 4י2ל

 כשדים2ל
 1 סטליוזשז

- - . 

 .הטורה/סן
 !ססגיון

 י 'סטרע'שי
 עליון,ך2ה

 נן9ריםבו
 ר9יי4טאין
 שמות, הואאם

 8: רשייו לדשין

 שטןואמיר
 - - ס?יוןיושב

- -

 בם' ללמוד מותר אבל 1 - מ'1(. מעילה )מס' שירא יוסף מעשה הוא השדים למציאות ראיה!
 באמת אס ה' נשמות כמש לחקור לך אסור אבל ג - להרמכ"מ(. החוקה' מפיד הראשון )החלקהמדע
 מלח נם חן 5 משה.- נקרא כהרמנ"ם איש גס כי רבנו ממשה סליחה מבקש הוא * כדמות.- וק אוהוא

 והנבואה הם משל התווה ממורי כי האומרים האנשים 6 הבעל.- ולנביאי אמתי לנביא משותפת*נביא*
 שוטח. היא שלום( )אב ה' עפיי אשר התורה אטרת ימרו איך כלו' לבן י'3, ש"ב הבתוי בלשון ז חלוט.-היא


