
 זצ"ל להרמב"ם תימןאגרת
 : הקוה פתח שמה וקרא ז"ל מערבי נחום רביהעהיקה

 כ"ר ממכס יוסף ב"ר מדיין פוייח, ב"ר גוססb)bמבי
 ידים מנקו : ו"5 סדיין עוכדיס כ"ר סרביומק

 ורב תר וקןוס גדול לכנוך "ח5ו' כוםלוח וכרכיםרפות
 ורב מר ככור בן הנכנר היקר הנתמר סמכסיעקכ
 כ5 "מעו "לוסי)י כל 1ככ55 . "לפיותי בן 1"ל)חמל
 קורס יסמרס ' תימן נקרן 6סר הקהלותחלתידי
 , שעיכס יעירו ס"מח סרסי ע5 : סיס "מן בערסויגן
 תסרס גי 1"חנס . )ו4עיסס יסהידו ה)ועיילוח טובועל

 כנוסך נד% )סר ממסד ונוחעיין . )"חן )5ר פרםס")וח
T1bJס:5)יס להפרימ ' סיס כ5 כהס לססקוח . חיתן . 
 וקו" vD כל . )דבר 1ph5 סו6והנס

 מ65ו 131 . במדבר
oGnDסעכירו 5כן . סיס עיי דרך עוכרי כל ' ודיים 
 ק5ס ועד ~Otnnk )וק5ס . 31ססרויס 3ססרדק%

 ימד כולס וססומריס . למיס לנו 5מ" נ5 הוי .הסתים
 וחרעס . ונעמן יפס DDn נו5"1 ני עריסלסו"ליסס

 . נקיון נורעס נו %רועיהם ' 'סמן נו רוה כלטוב

 נוסעך . לממו )וחזי לד5 סם וכי . ח'חן T~bי1ס3י
 וידם . לתו ק11 סב" הליכות י מלותו מקדיחילמסיר
 ועמס . 5רוומה מחומס וביחס ' ומחומס דרך עוררילכ5
 סוגים היום וגל . ועמס יגון תסו . מכומס סכל)51"1
 רודפי - "סי ר3 הורס כדרך הלניס . מבסנפורח
 על סחורם עקר! תעמידי . סכדק וחחויקי .סמק
 סח15ח כ5 מקיפוי . כנלעס ה' )סורי ווקב5'ס .חלס

 לתמס עין ימ"ח וקין סרק 6ין . בנוקהלוחסכדקדוקיהם
 חורם תקימי ססביח ל% 6סר ס' ברוך 'כרחובוחס
 סבסימ:1 נקמר ' סרמוקיס נ6ייס . מקיםוסווור'
 סטות onbl ' ענדו יסעיסו ידי ע5 . ומסןוכטונו

 יסעדכס י מתענו ~מירוח סקרו תכלף . סודיע)1כ"סר
 %5ור ' 51רקס מבסט לסנוור . ומקס דח 5סקיסס'

 מגיע וכליסר : סלס "תן ' בבריחו למכוו ' ודחורוווחו
 ח"וס כ' . ot:~h גל נעינו . 5)ו5ריס יקירת כחבך56י)1
 ' לעעיססו"

 והן"
 ח)וסרחי כי עליך נסחינו מעיר

 ' ן1% ע5 המתים . בסינלו העותדיס 6חהססס

 . ך5חוחיס ע5 ססוקדיס ' דחוחיה ולנסבי סחורסותרודפי
 גיסיו . ח5פו)יס 5בך ויחלק . ת5פהיה 6ח 5ך ס'יפחמ
 מתרח "סר חס : ל)חיבחך וקור . לרגלך כרדברים
 יסמרס גליוח:1 ")סי "חית חק5ח כי,סמעח ככחכךידיתו
 ועורכים ו)עס"יס ותרכיס לוחי )וסלליס ססס 'קורס
 וכמסדם וכטוכס ססרו' "הבחס לפי ' "יח)יס לגדולילוחי
 וטל . סתע כונוני "ופגיו על דכור ודבר . ומנרודברו
 . ססרד מבמי תקטני קטן "יי ' תיסע "5 "מרלכס
 ' סגעו)ו וקסיס רעים ימים כי ' "פוחי מכרחססנחי %" במסמרוחי' "סקר ותתיר . סורר בנלוח עדים6סר

 "קכן ' בסכלים הלקטה ' סבילים ככ5 סק51ריס"תר רוחי "בל . ל)1 ההמ hSI יגעיו . מחלותו ל"ובס5וה
 וה - "בעט ל" והרקוח וה5נותוח . והמלקוחסברי"וח
 ספרו ו"כוחי)ו לגו סהיס ה' קעי ' מעט הביתמנחי
 חסיד ותמנו . "מסור 6סר ממעט המנחי 5" 'לנו

 סנן סלמס ר' חלתידת ידיל)ו "ודוח וע5 ."סבור
 נורמיכ סו" כי כנתכך ")זרח "סר סנ13ן המכססכס)יס
 שיו ' וכמשלחו ב"סבחר 5ססר וסגן% כחסוקחויבר הכ"י למון ' בסכמנו לסתו וגועריך . כמהללינוסימו
 וסקי ' וספח סלס "לינו וימוירהו ' פורם נגןויפיס
 ר"יח' נך ע5יס% 5סס'3ך ס"5ח 6סר כחבךענייני
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 הרחשםאגרות

 הקור" ירון לודען . היכו קדר בלסון5ססינ
 בכ5 ' 13

 ר"ויס . "מד עויינו חס31ח גי . וס:סיס והטףס":6יס
 : ימר קהלוחכס כל עליםלעמוד
 סתר סגור חיוגן בקרן העותד חן סוכרת חסאמנם

 במסקס 15 סיס ה)וקותוח כ5 והכרימ יסר"לע5
 כ"ר15ח הכזעני מעסה נמו ' הדח וזן לג"חעליהם
 ומלו ורגזו ' סגינו הרר הסירה 11 סמועס .נתערכ
 לס מרפו "דיו ח~:ס סומעס כ5 6סר רעםסמועס סטי" עליס לותר 5)1 ים ונקמח ' . קהלוח:ו גלעליס
 ' הקלס הנרולוח לנרוח ' מוע!וח:ו ו:חכ35לו5נוחפ

 1'ה'1 ' ותערב נזמורמ סע%ס 3ק15י סחך 1:5נחסכו
 העת ועל ' שה וקלה תגה 6לס בחוך יסר"לנכי

 5העח.ר החם% . בתמ"ס סעי" סרקה הסחסקנס
 ו"תר ס'( ו' )עתוס ככתוב . עלצו ולהתפלל 'כעדנו
 הו" קטן כי יעקם יקום מי נ" ברל "5היס6ד:י

. 
 . "מוגם בג% 13 יהרהר ל" זהורבר

 יסלינהו %"
 מנלי "לו 5היוח ספק ו"ין . "מזה בנזפה 5ו סיסחי

 הנקריס החנתיס . מהיו ימםימ
 ימיו סל" מהנור"

 כהעלוחס מרעיריס כיו ס:ני"יס וגס . כהסמ5ו"יס
onibחעס ד'( נ'י" )יסע'הו ס")זר ניע רעיו:יהס על 
 ")ור היקר נספר וגס' ונומר. 3עחח:י סל5וחלבכי
 . "5 חמותיו הו)זן' כלווחו ת15י סיה.ס לחי "ויסנור"
 ו:חכ5כ5ה :עררה עתנו 3:י קלח סדעח ס"תרח )זס"נ5
 וקלח , סכיחס 1:חעלפה מסק להם וסהמדס ל33סוכעס
 ד3ר . 5וס ~ה מררו זל" :חצלסו %" ח"הו:חס סרו5מ
 קרס כנרוט

 על.
 ה13ר6 סהודיע:ו נתו ע"ס ד:י"5 יןי

 ננלוח:ו סיתיס לגו נה"ריךכי
 ונכ"

 י5"1 עלינו שרוח
 חהיס וו ומנס . ויטעו ססק להם ויתמרס הןח תןרסיס

 עלי:ו' והחג3רוחס )זו::ו יד ותוקף דלד%:וכר"וחס
 סנרחס חחנלכל %" ססק לטס יחחרס ל6וקרקס
 רבים וערפו ויהלכ:ו יח3ררו יו"ד( י"ג )דגי"לס:")זר
 . י3י)1 והתסנ%יס רסעיס כ5 ;3י:ו ול" רסעיסוסרסיעו

 וה)זניגיס ההדוה התסנ%יס ס"פ%ו %5 35"רוהוסיף
 3"תו;חס ונסקרו כנגדם ועתדו סרוח עליהסמצברו
 קפוח לרוח ע5יהס יעכרו עדיין עבדו וכמפסבס'
 סיחחדם .ער כ:נדס מצחרו הר"סו:וח זזן יותרורעות
 "ס ני לסם יח3"ר סל" עד ויתעו ויטעו ססקלהס
 התסכי5יס 1)זן ליה( י"" )רני"5 ס"תר נמו תיערתצט
 : וגומר קז עת עד %לבן 3%רר 3הס 55רוףיכסלו

. 
 %סילוע "וכנס להטוח "חס מיידוין "חיכוועתה

 ולרסיס לטף וחלתןוהו לס:ינס ס"סןרחר4
 ויחמוק )ז"תמחס סהסחפק מס להס סיחקייסגף

 תפרכס הנרץ וי%5י1 נומנה 15ח ס6ין ה")זחב:פסוחס
 : סססקמן
 גל'י 5:ו סיחנה היתחיח ס' תורח הי" סלחרעו

 סבחורס - וה"מרו:יס הר"סו:'ס ה)בי"יס כ5פרון
 הנדיל:1הו"ל

 ה13י"
 סמ"רר העולס כוי מספר

 "וחס ללוהבה ס' ממק ניתוחיך רק ט"ו( יו"ד)רבריס
 . ה~ס גיוס העחיס מכ5 נכס "מרייסס נורעסוינבר

 ל"כוח:ו מקדתו 3סב% 1:5 והט'כ "ליח סהחחסיוטובו נור" סל בחסדו h~b לנך ר"ו"ס סה")ו לפי וטעין
 3יריעח שכיסמעמס

 הנור"
 סניטר ' ונעכודחו

 rr)- ו')רכייס

 בנס ס' מסק סע)זיס מכ5 מרוככם 5"
 "וחגו סיחר ותעי 'ונותר

  סבור"
 ובתוןותיו  גח5וחיו

 וכמספטיו, 3נללוח'1 ויחוו על )זעלח:1והחכירה
 מקים 15 "סר נדי נוי וחי ח'( ד' )ך3ריסס:"נזר

otp~cnlק:"ופ וגומר, 5ריקיס O"1)DO כ5ס SD דחפו 
 עלעו לערער נסנ%ס oe')Sn %1מ!1 , גד%סק:"ס
 ענע תריכס %עסות כס' לה5חס ורוורס , ו"י3הסט:ס
 לזו ס:ק:ס ת"ו ~חן לך 1"'ן ' לו ירכ ונזי הו"ו"להיס
 "1 נובר o"l)u נזלך סכ5 זה ויזמו ער ווחורה
 ורעתו נשחו תמלח סגין D:O "ו חחנכר "1מכרים
 כזזו . ו3מרכ 3:,מון נגובס דחה %הפד חורח:ולסחור
עמלק

 ומיסר"
 ו"דריו:וס וטיטוס ו:3וכד:גר וס:מריב

 ה:ועיס תשי הקמר שוע ~הו . 3הן כי%"וסרכם
 הסי שוע "נ5 ן ה"להי המפז 5:5מ בוסהחכוו:1

 הלספוח וניחר. והמכוייס החלכיוח מסקר ה)זמודריסהס
 סתו גן כ)זו סקלו ושיגיס והסרסייס ה"רו)זיסכנוו

 סטועגין בטע:וח חורח:1 ולהפר ןח:1 לסחורכוו:חס
 להמר זה בכ5 וחגחחס . סתחכריס ונקתיוח"ליס
 סהחכוו:וה":סיס כזוו כחבוריהם עקבותיה ולניחוחהחורה

 .כחלח)זוחהס
 בסר 3"ס ססקדום , ~ה ול" י"מ וה %"

 לסחור סיחכוון' נקמן "ו ")ס סכל יסעיסו ירי ע5"וחזו
חורח:1

 3%טל.
 יסכר ויין כנלי דחס

 נז5ח)וחו כ5י הבור"

 חספס ל" סע5חו נלו)זר חסל ירך ע5 ווה . שיחו%"
 ' bSt ollrjnn, "יחה וינטל בטע:חו הדין מןממזיב י5" ס3ידיגו וזה לבטל סיחכוון טוען נל נן ונמו .לעלס

 נמלח וקח חרסיעי לדורסט "חך חקוס 5סון וכליקלח 5" עליך יוקר כ5י כל י"1( )"ר )יסעיהו ס:"חרכ)זו
 סכת:וח "לו וסחי . ס' (ob מ"חי %רקחם ה'ענדי
 עלס סנוו:ות "לו לסח' ה)זחנוו:'ס סעכ,"סנלונזר
 עסו כן פי ע5 וקף ליסרם :ומ. "ינו וס סננין3דעחס
 וסס , ג"תן נתעכס סהוטכעו סדת יסוןוח להרוס6מוה
 מ~קחו. על יעזור וסכניין, ועלב יגיעס מוסיסיס ~ס3כ5
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 הרמב"םאגרות

 nnho מהו" הקוקס כלוזיר . מסמק יסחלצססוהקרח
 כמקמוח תחנוו:יס 0הס על 3סס וסופק ומהחליוסכ
 דור "תר העסין זה ועל ' הכליח לס ס"ין נוגססנלס
 הקמח דח לסחור כוסחם ברקוחו הקורס 3רומע"ה

 ב"נ'( נחהליס בהם ומסמק יוסב 3"ס ססקדו0וברצחו
 'וסב טנוחיתו חתם ו:סלינס חוסרוחיחו "חגנחקס
 ות:וסיס כמוריס ")ו ועדיין . לתו %עג ה' יסמקנסמיס
 גלוחנו. ימי וקלח )עכוח:ו חיוס הקלו הנפוחבסחי
 ומררה בעניינה 0תנרלח "מרח כח סחמד0ס כךוצחר
 ותכת ההחנברוח מכח נלו)זר סנחוח ענייני תסחימיינו

 "ומס סם להכחיד בערס ורקחה . וסקוסיוחסטעטח
 , "מר ונדרךג"ח

  נסס  ליורט בע5חו ססח:כל זהו"
 נרניס והורים ס' תורח וכבלעדי דח %חרסנבו"ה
 %הכניס המסק למרס ונותחו )ס' )ז6ח סחורותספחי
 וטחיסן הלנמרח הפך "מח החורם כסיות כלנוחנומבוכם
 מבז" ~ס לטיוח "מר לקלו):תכתות

 לסחור וסער
 ככר זה ובכל .חורח)ו

 ניב"
 כסוסו V'D3 1")זר דני"ל

 ייסקו עמך פרעי ומי י"ר( ייי" )ד:י"ל סממךלהכסל
 נזיהוסח דח עמדה "רוך לוזכן ו"חריו ' תכסלו מזוןלהעמיד

 עלחס 51" "ים נמחו סיהס ס5" עסו נני תקומח"לי
 נולד ולץ ליסר"ל דבר סוס מיק %" בתמסבחו גןכמו
 להם ססחנ"ר לסי 5ימידיס 51" לכלל ל" מסקנסס
 ' ס)עסס מה בו סוערה עד בידינו ויונד וס:נרחמסרתו

 ןח:ו למטח כלותר גמגהנו ונהג ממגע "מריוועתד
Stbleכונס זה גל עס וסוסיף . ספחם נו ופחם mnb 
 חס והחמדם . לו סיסחענדו ובקם המלכוח 6מרסרןף
 סקריהם לרמות bSb מפקס "ין וניס . תפורסם6100
 ס'לדת

 ":וסיח למל"כס ה"5סיח סמל"נס תרמס ול"
"5"Gl)'nS בין הסרם וקין - חסן בקמר ידיעס לו ס"ין 
 הסס ונין המרנים סמי ה"דס כין מהפרס סיםכחו "ל" "ליזם לדמוחס סר51יס סדחוח 5ס6ר 1"חרחגו
 "1 מנסף כלומר חחחנח ספקו "ו TDn הקומןסססלו
 עד וסחו סיס )ז6נ:י נלומר גלל מקבו ספחם "1תוהכ
 המכריס יורע ס"יכו מהכס% . "ךס ב15רח תיירו.סחקגו
 ס~0 נר"וקו סקי" ו)ןת5"כהס"לסעז

 נרמוח סמו"
 וכתרסיסו ובדמותו וכהסיחו מגלוי ילסטמו בכל"רם
 יודע סוייגו לסי ס"ןס ס:עסס כמו תעסהימסוב

 סל סס:ית'וח הישע המכס "נל , ס:יהס סלספניתיוח
 סס "ין סקס זה סל סספניחיוח יודם "ו זה ום5~ס

 נס יס "דם סל סהפניתיוח ידע וגן . מלקנסתקון
 מכתת על התורות והנזל"כוח ס")זחיוחס)סל"וח
 מכח 0ה61 נמסר גתטכיס ע5כיו ברקוחו יחנרךהנורק

 סמס5יחהח:ועס
 הנקר"

 מוסקו5 ובלננו ע55 ערב כלם1ן
 רכוקס ומקוס יחרוחיו שטיח והחלכדס הכסרבניכרי
 וסיקיו "כריו והרכ3ח גדולו 1"'כוח קצוריו%סיפח
ווז51"

 תח:ועעיס ~ullh והעורקים ה)זח:ועעיס עורקיו
 המ.ג1:יס קלחנו על קלחם גחוניו ויסוכוהחמלקס
 . ומתקותו וחכ:יחו מחכו:הו טל ודבר דבר נלוהס:יתייס

 וס:ימי הקודם כחכי סחרי יורע ם"ית נכסע הרכרכן
 התווייסח דח "ל ג"ח דח:ו לערוך כפירכה 'ה)ז15ח
 הווניל . P'ml ערך כידיהם סיס ימסובס:סעלח

 כמו ~:nSrD ה)זווייפק ונדח והיחר "יסור ס'בדח וימל"
 וזיני כן כחו וכגפע5ח עכוןוח ממי יח5" ס' ורוח .כן

 ועו:סיס 1"והרוח הרץ 5ווייס 3ה יס ס' ודח .עכורות
 יודט היה קלו . ה:סעלח המוייסח ב"ח כן וכווו ,ומכר

 סמנחחס ה"חחיח ה"לסיח סהדח יודע הי'פ:ימיוחיהס
 בס:י)ויוח סמן "והרה ול" לווי סוס לס ום"יןבס:יתיוחיס

 ההרמיקיס olbo כסלתוף חלקלק סחני"יס דכריססלה
 בהס לו ויניעו ההי" ססל)זוח תשו סחו:ע ),קמתם
 וליחידים יכלחס כסי להתזן הדטוח ומסלוח המרוחמעלות
 והמניע סתע%ה ה"להי סקכוז יהיה ובהם המנחסכסי

 סר"סו:ה הסלתות נלותר . סקלו הסלתיוח סחי SDוהחוגס
 5ע:י:יס חיטכ ע5 הוה בע"ס קינתו סחמדחמסיק

 המנח מסי" הסייס והסלמות י ל"דסס:"וחיס
 וידוע י "דס סל כחו ,כפי כעיחס מהם נמוסחוסנלוח

 סלן ך3ריס הס לדחס otnTno ההם ססדחוח כןכזע
 לסם ססחטון ודתיו:יס ספורים "ל" ס:ינזיוחלהס

 . וסלוגי כפלול סהיס עלק 51"תר ע5חו לכנורסתדוזס
 סחוף 'הדגר ושסה החנמיס ללנד טנרטחווהחב6רה
 נזעמו כמירמס מקוף תסעלוח סמסחקיס כתוולטיוח
 הודיען וכנר - "דסלכועסה

 ע"ס ד:י"ל ש'י הנור"
 להיות עתיד זהסדכר

 וסכ"מרי"
 "דס יעתור הכגר

 וייתר גדולות וידגר ה"תח ליח סחדחה דח1'נלס
 ותדגר מסר לו פחן נכויס רוח עליומירדה

 וכיק" לכור" הו" ויתרעמו הבור"
 "תר , דבריו תהרכוח כוה

 ממנע עתידת ורמס . "דוס .)זלך ע)זידח כמספרוחי"ל
 לקרן ויון, פרס ולמלך "רוס למלך )%ח יפייסו"יך
 להמך הססוקיס חן וס סיחכ"ר כמו , ונדלה ס"רכסיותחח
 גע%ס כלוזיר בתגי"וח ס:נלו עגיי)יס סהסולימידיס
 הוית תסתכל מ'( י' )וניטל"חר סכן . כססטס "ל" "מריס סירום'ס הסס לפסוקיםוקין

 נקרני"
 קרן וקלו

 מממל ~ס נמנתח עיין ו"חס . רמיכן ממלל ופוסר" בקרג" "נס" כעיני עירן וקלו קד)זס )זן"חעקר6 קדמית" קרני" גזן וחלת כי:יהון מלקח ועירס"מרי
--

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



 ההמפ"םאבחת
 ס5ו)ומת סלעירס סקרן 0ר6ס 6תר . גפל6וחוכרקס
 מלס סהפ%ס ועל 6רינוחיס ע5 יזחנזיס סהיסובעוד
 6רס כעעי עיגיס ססו6 לקרן סר6ס עד חלפניםקריות
 רח ידרוס סוס ססעונזד כלותר . נדקות תןברומה

 . יכריס וירכס גניי ססו6 ויסנור ס6לסיח לדםסחדתס
 סחורס ולנטל להפר תסיס מכותתו דניאל 5טונקר
 5ססליס ויסבר )0ס( 6מר סכן לסטחס ויתכוון סכידי)וסו6ח
 . ערן ופלג ועדגין עדן עד פייס ויחיסבון ורח~)עין
 6מר ללכדו עתיר סהו6 לדגי56 יתברך הבורק לוובקר
 המוזעק תן ססס"ר כ5 עם 6ריטחו ונדו5חגדולתו
 פכח כסוחר סמלה הנוערעריס 01לסח .סקדתוסו
 לרחלו, סהחרהה  וסכת , טע:וח הטוענת זהכח ,ס6:סיח
 נסוס ונלמון נחולה סוס להס חרמם ו6ס . '6נךוכלס
 להס יקריך bSI ה"י6 סנכורס לסם חעחד . 65וחן

 וסכטימנו יחברך כור"ט עמנו גור וכן - סהו6סרחון
 סל סמ6יסס ע5 סיעמוד חתן ,מן סכל עלס ועדתעלס
 עתיר ססו6 רונו סוס עליהם סיחחרס 6ו סהריסר6ל
 בלסון ניספר סקורם ברום דוך 6חר סכן %התירוילסלקו
 ומסוט נזו סעט"ס 'ד תחוקף סמחרעתחספוניה
 יסלח כהס rtb כן סי על 61ף . תחמלתט עליטנונוס5חס
 סרודסיס סי על וקף . סתת 6ח %ממוחלה6נירט
 דוד 6תר סכן . ומרוח נס)ורוח "וחיו ות:גגניסולמרעו
 יקמר חנעורי לררתי רבת .ב'( 6' קכ"ט זחהליסע"ס

 onb1 . לי יכלו 65 נס מעורי 5ררוגי רבח 'סר56נ"
 סכרימו סרסע גטנ7)5ר יולעימ-חכיתי ה6יינס6מיגו
 הננע"יס מן 5% 6% גרס עבוררי לעכור יסר6ל6ח
 הסתידו דבר וסוף ונגריה, שיסקל מסיס דגי6ל656

 . מהיחס לחס הפתח ומ,רה נימוסו וה6טד יתעלהסנורי
 וגורו סרסעס יון הלכוח כ0נכרס סכי בבית קירעוכן

 ומרו הדח 65בד שר"ל ע5 וכסתוח ניטוחסוודוח
 6מר נ5 היכחונ מטה נריח להפר משנח מ%5עליהס
 וסימוק , יערטל "לקי בס' מ5ק לסס 60ין ב5נוסותיסר6ל
 ועתרו . כו סימרוס כך וטמר סוס כעגיכן סורובקרן
 מקרום 6כך כך שמר סוס D'nCI ממסיס כמו 11בנורס
 וכן . ימר ורחוחיסס תתסלחסניס

 ח)ז5"
 6ו)וריס 5רבוחעו

 סרסעס יון ת5כוח מרס "מח סעס התקונזוחברוב
 הריסס. גורו וכך כך , (סר6ל ע5 ומלוס , Sb10 עלספד
 וסיס ססי6 סברס יחברך סבורה הכטל סיס כךוקמר
 . 16תס סגחר ונשביח ))כט5 וסיס 6וחסתמכיה
 מקב"ה סבטימ וככר , דבטיל עביר סמך6 6('ילוכן

 תרעו ס6ומוח סיסחענרו 60ל'פ ננ"ס הכינו5יעקנ
 וסתסחעכךיס בעתדו ק"רו מס עליסס ויגברו onlhתעגן

 4'ד( ל"מ )נר6סית סג6)זר כתו י ויאבסו יחלפובהם
 גחמיס 0סס אע"פ כלותר . סקרן כעמר גרעךוהיה
 סוף אוחו דורסין מסכל סוס כעמר %נירפסלצרמם
 63מריחו ססעסר כתו סרוסך דרך על תן ' ויתמוסיגברו
 אוחו וסןורסיס 610 ויסקר אוחו הדורסים עליעלס

 מסונו והודיעט עס"ס יסעיסו 63ר וסנט ' יעתרול"
 כגלוח on~to ינוי כל השח 0ה16נזס 3"ס סקרוניסל
 enib ע5יס.6%כס להחגרך כנזחסבחו 0יננ5ה .חיכ5

 סקכ"ס 'סלם ב6מריקו "כ5 , וי%ימ לעסות לו6פ0ר
  )יטעינו ינזר סכן וכעכס מליס וזיעה ויסירתוסיפו

 סודך ומסורר בונך סבונך לי מנד קסס מנוח בי(כ"י
 ה3טימ:ו וק . ססנחי הגמחה כ5 נודי לור' שלסע5י

 "פסר ס6י וכווו . חסירס 6ונזס חלסיוח לעולס נסורי6 כיס ענוני 'ע0ס 6% )6בן סל6 )3י6'1 ידי עלסכורי
 ונחבטו סנ6בר 6פ0ר "י גן סקנסס סל )ולי6וחו0יח3ט5

 65 ס' 6ני ו'( ל )ת65כי 6תר סכן . סט%סתן
 מסרט כן וכמו . כליחס ל" יעקב כגי ויחסמניחי
 6וח)1 למאוס %6ו ס)מ:ע סמו יחברך "וחטוסכרין
 סכן . ת5וחיו על וגענור ס:כעיסהי ע"ס ו6ףבנללט
 סתיס ינודו oh ה' 6תר כה 5"1( ל"6 )י0שהוכחוב

 Dbnb 6:י נס 5נשס ס6רל נפסדי וימקרונ%נזעלה
 ~ס וכענייו ס'. (ob עסו "סר כ5 ע5 יסר56 ורעככל
 כחוכ סנן ע"ס רכעו תסס ע"י כתורס הנטימ:וכעינו
 6יכיהס rhJ כמיוחס ~6ח גס ו6ף ת"ד( כ"וויקרא
 6חס כריתי להפר לכלחס נעלחיס 6% )ו6סתיס65
 ע5 וס0עכ ויתלו חזקו 6חעו ויחס . 6לסיהס ס' 6)יכי

 הכמדוח "חנם ינסילו ו6ל ה6נזחיס סקלההפסוקים
 ס"ויב 'ד תוקף יחכם יסמיר ואל , "חכם חנפו6ס

 (p'D רק תינו סוס סע:יין סכל . 6ו)וח:ו ומליסחע5יכס
 ימויקו ש65 בע"ס, ומכחכם "תהחכס 5סר6וחובמינם
 תורע ה' יראי המכתים 56" נ56ו נעחוח ס6נזחבדח
 ס'( ל )יו56 ע5יסס סנ"נור והנקי מטהור סורעיעקנ

 וסם ימידיס סהס כ6ר - קורא ס' 06רוכסריריס
 וזפי סרסר וסמעו סעי הר ע5 "נוחס מעתדוס":סיס
 ע5חס ע5 וקכ15 אכריח ולמפחס יריסס הלמוסגכורס
 ס' דבר 06ר כ5 יאכזרו וסקנלהסיעתה

~nD? 
 . מסמע

 כחוב סכן 6מריסס סכ6יס ועל עליסס ~ס יברומייבו
 הבטימגו וככר י ע51ס ער ו5בנ')1 לגו כ"מ( ל'ט)דברים
 נסס סעי סר ע5 סבסוד חי סכל וסוריעטבערנותו. 5ג1 ווי למברו ערב הלכנס כארס יחברךסכורך
otynb~ידו ע5 סכ6 תם נכ5 רבעו תסס בנכו16ח 

 סקל'ס 6תר סכן . עלס עד בגיהס ונגי וכ:יסססס
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 הרמב"םאגרות

 מעגן נענ "5יך נס ":כי סיס ט'( צ'ט )סנווחיתברך
 . 5ע%ס יעביט בך וגס עתך בדברי ODO יטמעבעטר
 סיחורה הדח נודרך , סמעס תי סכל לרעת יםלסיכך
בנועמן

 סמו"
 "מרו וכן ' סרס ה":סיס מורע ס"עו

 "נוחיו עתדו 65 כדבוקה סחסחסק כ5 על ו"5ר13חע1
 וירמיק סססק תן ועילנס יקריו התקום סעי. סרע5
 . תכס51 %ירי מסק לידי ה)ו3י"וח הנומסכוק ונוכסתנונו
 מייביס הקרן בקו"ח הכפסיס יסר"5 כutnb 5לסיכך
 סגן%יס ול,רו ולקנון לקגחכס ק5חנס צמוק6חס

 רבר על 6ונוחכס ותחברו להמון וסימיןיס5קטמס
 כליתמה קיכס %הריס יופר ול6 יסח:ה ס5"")זח
סל"

 . חסמת %" לעלס ופס%.
 זהו"

 5רכיס 5הוריע
 סורסה ולהודיע ' ס6מדיס כסקר ול6 "מד הו6ססקל'ס

 עתו ונודבר 'נבי"ו610
 וסו" oSl)nפלס והו" הנכי"יס כ5 "דון והו"
 6מן הסינ סל6 מס תהקכ"ס סנוסינ

 כצו ,ה .וסס"ח ' מקמריו 6% לסניו ל" הכבייליסמנ5
 "ל פה מ'( י'ב )הכדבר סנ")ור . רכינו לגוססיחנרך סכוי" ממח ד13ר סו" יסי"ל כ5 רעעי עד)ובר"סיח

 bS1 5סוסיף זל" 5סנוח %" לספר ום"ין . בו "רברפס
 "וסררי י"5יוף %" ויחס תורס ס' רומח ח3" וסל" 5ע%סלגרוע

 ס15)ו סרי סר חסמי ונרו כן וכנוו .
 %תו "ותו למסכמו הוסיר:ו ונס תנויד צנרוסקכ"ס
 ' חלמורו ע5 סיגד5ו כדי 5בניט "1ח551מד

 נוה סו"
 )סטך וסנור 5ך ססחר רק יו"ד( ט' ל )אכריססנ"תר
 יסורו ומן עציך ר"ו "סר סדכריס "ח חסכם מןמקור
 6סר יום נניד %נוי לנויך וסוןעחס מייך ')וי כ5תקננך
 "מעו 5כס ורידוי ' נ"תר נמרנ 56קיך ס' לפני.עלודח
 סנוע)וד על כ:יכססחנדלו

 מהו"
 בחוך ותספרו סנדול

 מהו" וסדורו נדולחו וערסקהל
 סוכ3ח סס")ותה ענווך

 ~htkl סנוענוד ונד15 "נוח צידי סתני"ס והטע:סעליו
 ן' )נפריס סג"נור סקל'ה סנדלו כווו גדולם כלע5
 . וגו' צפניך סיו "סר ר6סוניס 5יתיס נ" ס"5 כיל"ב(
 הגדול ססדבר ע"ח וכסברס סו"ח כבריח "מינוודטו
 סעדיס כל וובמר עליו בהעיד כנו5'6וח ס:ר"סס,ס

 . ננזוסו "חריו יסים 5" וכן כנווסו נוקוןס מיהסל"

 כ"ס מקרוס דבור 3כ55ס 6חח "ונוס סחסתעוסוט
 סממנה מחחמ,ק היה ~ס וך3ר בעין עין נ1713וסחר6ס
 לסעחיר כרי nnha ע"י 5ט ויגיע נוסס יסרסו ס5"מווק
 סוס כסיחמדס כ"5ו כעחוח "סוריט ינועןו 5ב5רגלנו
 סכן . ס":ס יד וכסיחגכר מ"1 יסודים SD סעד "ורוגז
 ה"5קיס ב6 "חנם גסות 35ענור כי כ'( כ' כסתוחכחוב

 כלומר . חמט6ו 5ב5חי פגינס על ירקחו חסים1בע13ר

 נסיון נכל סחעתדו נדי וס בענין ע5יהס ס:נ5ססיס
 6% 35בכס ',ח סל6 הימים כממריח בכססיסגע
 ו3דחכס קיינויס בריחנס על סיו "מעו ו"חס .חחט"ו
 וסלמה-סת5ך . ועותדיס )והגיס "מתחכם 1ע5מחזיקים
 6וח:1 רנהגנ"ה

~ch5 
 בס סטן היוסי בחכליח ימס

 ונוס רעיתי יפה כלך ('( ד' ססיריס לסיר סמ"ררדוסי
 להחסיכס סר51יס וססברוח ס"נותוח סקר וכנוה . בך6ין

 ססטוסיס הכליעל כקנסי 65נווגחס ולסמ,ירה6ליהס
 תמן 5הסינ מ% בטח סהס ס:סיס והנזפחיסבונוה
 oon otb~cn 156 עם D1'b 1(5 כן . סנוכוערחח"וחן
 מסחבך נ"מ, 1"%י 5דחוחיהס לסחוירגו ונוסחיס"והת
 במכסחו מ,ר נך וקמר ' סקריסס ובערסי סמ,וחסבסככ(
 סהס (onib 6ונורח ה'" נ56ו המונוס חסוכת3לסק
 נוסכרקס נועצה ססברחס לפס %מרקוח , לתחוחהרסיס
 יצמיח כנוו לי 5סר6וח סחונ5ו כי )וחמ,קיס דברל6י,ס
 חטעון סס"ונוס כלומה 6'( ד' ססיריס )סיר .סנומ:יס
 מסיס סיגי הר מענוד כמו הרפ"י לסס ו6ותרחל:נדס

 1Ch( "ו ,ס לעונות וט יערפל ונומ:ס 6לקיס מחוס13
 סס( )סם Scn ררך SD סו6 סת"נור וגס .5ע5חכס
 חמנו חס בך ממיס ט31י עובי הס%נויח ס31יס31י

 סס5)וס סינויח ופירס . סנזמ:יס כנומ%חבשלנויח
 ססיס סיני סר נענוד ס)ומח הנוח:יס וכמ"חסמסירס

 נוסס וי651 ג'ו( י"מ )סרוח ס:6נור שרץ )ומ:סכו
 נחמחיח ויחלטו הוומ:ס תן ot~5ho לקר"ח העם6ח
 .הסר

 %'מ( ס"מ )חסליס סנ"מר כנע 56קיס ונומכתי
 . 3קךס סיגי 3ס ס' סמן קלסי רבוחיס "לסיסרכב
 "רבעס סומ סמ,יר'תלח ססו" וסודו מחסל מכנותר6ס

 6רכעס נרדפים ס"נו לרווו 5סיוח סססוק בוספענויס
 ס"5ס סנ%כיוח מן "מח ככל מדח זון 655חסענויס
 סקדוס וס3טימ:ו . נוסס ב"מרמס סיום סלוס"רבעס

 lbh5 6וח;1 נוכרמהיס בר~וחס כי וצינור בחורתול'ה
 "לקים סס ועבןחס ל"מ( )דבריסד' שמנורכסכרחס
 בכלל ,ס יסיס hs וס בכ5 36ל . "רם לי )ועסס6מריס
 וסכטימ . לעולס תתכו סחורס תכרח וT1h~ 65בכ5
 וב"ר . ,רעו תפי חטכמ 5" כי ל'6( ל"" )ססוצינור
 ובצו ביתו סס"וח 16תח:1 נובסר שעיסו לי על5ט
 ס' תורח ק'וס סו6 נעבד ס65 סץורס וסמוסחית'

 בפיך סמכי 6סר ודברי עליך 6סר רומי ס' 6מר"וחס בריחי ,"ח 1")י כ""( ג"ח .)'סעיפו ס:6' . בישורברו
 סחס%3 על 'סקל'ס לפגי "ותחט סחפ6רס וגס .וסנור
 כחוב סנן . ע5יס סחונסוח הלרוח וחסך סטמרוחצרוח

 ס5 דורו וס . סיוס כל סורגת עליך כי כ"ג( נו"ר)חס5יס
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 הרמב"םאגרות
 הלרוח מן ו:ס6 ס:סבל נתם לסמום עלינו ויםסמן.
 5חס6רח וס פנל עניינינו וושססד והגלוח מתנעןו6בדח
 תמנו סימול )זס 1כ5 ' גדול וכבור בור"לו ענד לנוסי6
 המוכם גבי על כליל כקרבן מסוב הו6 הנסבעניין
 היום ידכם )ז65ו כ"ט( ל"3 )סנעח ~ס ע5 לנוויקמר
 מיברמו למס ר"וי ונסיכך י ברכה סיום עליכם ולחחלס'

 בסס ס"ין ולהקותוח  לתרברוח ייכנסו 0' "מריהרדמו
יסוב

 לנגד ומלער ובועט דכר ~ס סכ5 מתון "3דח עלימוסו 5"  ונס סורס תקלסי  ההבוררס על  יהוסו וסל"
 סנכ73 ססס סכל על הנדלך סק3'יס המלכיס )זלכ'חלך

וסער"
 טונ סנר os~s סו" 1)"מן מלקיך ס' הום
 הב" וכע"ס סוסבע"ס

 המסידים )ו1:65 ה,ה' ובדרך .
 בורמיס טס שחה ונזסיניס ס6תח רורטיססטריוריס

 תגתוחס ויטיפו הרמוקוח הקרן מק5ווח 5boלרח
 החורה נזקור להם סיוטיסו כדי המסידיםלמקו)עח

 מססחחו וכבני תקדחו בקרן יקון ל" 61'ך ס"יסית"ס 5" חיך ' סטוכה וזן סקכ"ס )ק וס בענין סיסינולדי
 בין "מד "ק ~"נו והנס . ככללם כלס סחורםבסכין
 עד "מד כתקוס ממייחו די ית65 כסל" olh נכיסקר
 כ"ס "מר למקום מסם ע" מקומו 15 וי5ר כוסיקון
 סל6 ס"5 "מתח וגזור תורחו תלד מקוויו לוכסיגר
 . 6מר מקוס "ל תמכויברמ

 כסוס 655ח 5ו יתכן סל" 1)זי
 הסקר ויעסה בעגמו תפסע לקט כססו ינהל ל6ומן
 תעליו מסרק לנו על ויעלה "יסורין %"כול ססכח5מ55
 ולסחף לסמלט יוכל ל6 ס~"ח ססחורס , סחורםעול
 6בל , ברגשו סל" כין בר15)1 בין ורעו ~רע %"ורעו 51" סו" ל" לעולס יעקב נזורע "מך ולסילותועם
 נלותר הפתים )זן מנטל ו)ז5ו0 הטס כ5 )% נענסהו6

 תת15ח סיע3ור תה כל ע5 יענם וגס , עמסתעלוס

 הממורות עומס ס3סיוחו הדעת על יעלס ול" - חעססל"

 ירבעם "כל . להס ע5)ע סיסקיר כדי סקלות ש SD1iסל"
 נסס ממט" הענ5יס .ע5 יענם ע5מוח סמיק לבטבן

 . כסוכות סוכם ת15ח סבט5 על יענם כן וכמו קר656ח וממטי"
 ועסו ולנזדוסו והדח סחורם וכיסודי יסוד מעקרוגס
 : עליוסיקס
 סתגח סעס בלחוח סהנליס מפוסע מדבר סונרחומה

 ס"מר מס וגן ממנע, על נאתר ס61 תקודמת"ד
 תה וכן "ליו רוגזו פקרן מהר הופיע כ'( '5"נ)דוריס
 ט"ו( י"מ )דנריססג"תר

 כממי תולמיך מקרכך לבי"
 5עי התחיו כ'( י"ל )בר6סיח לשתע"ל ס3טמחווכן
 כסי הרנ5חס מרוב תסחרו כדמו ככר 6לו וכריס 'נה5
 .סכ5

 בלדר סמלשוח נחנ5יח ססס בסס ג"מר %"

 וסם רסיס oon לקמח 1):ח% סו" ס5מוק "ומריס"53
 גלב 61ס1% פגים נסוס ספק מבייליס ס6ילסדברים
 6ין 1560 ברכריס סתסמקיס בעומס וססוסעיס .ססתק
DnD1כוגחס 6בל , לסס תסתפק 6')1 גס הו" סק 
 לסס %הרקוח סריס נפני בהם לסחפ"ר הדכריסכ056
 o?'bl 6לו גר6יוח נז")זיג'ס "עם עימסויסחע"ליס בחוררי כחוב ס)זסגע nlbc. מקלון "גל . מ"וועיסססס

 סכטולס לסי לרסיס 6וחט לוקמיס ואינס on~b)זקנליס
 כפסוק סייס כסוס טענה 5סס )ע16 סל" וחסנימבואר
 מיחלו כדי 3ך)זיון 6% כסברס. %" החורה)זססוק'
 וסנררנו klnlh וסייע סחורס ססמלסנ1 15)זר ה51רכוזזתנו
 להג% טענם סוס לסס %"ו %" ' סחורה נון סלהיסס
 סהריסס 3חכלית ססי6 סי SD 61ף שו קרולסיותר
 וציחורה סו"י5 : ל'מיריס לכן כ5 להתון 6ס%ו לויוכטסה

 לגם %סק יק %סק סרס %סק "רנזיח ללסזןהעחיקו0
 ססי6 ועוד . ot)no זון תטוח כתם הסס% מעמדקודם

 %" תערבו וער סע%ס )זמורמ דור מפי דורתקובלח
))ו5"

 מסילו ברקדוקיס הסילו כלל ח15ף סוס וט בכ5
 טש: 2 י % של :ן קת(נו

 כלכד בחצין bSb וב)נו"ס בתורס גד% 5"מר רלו)ו6ין נדי לגוי מתחיו סכחוב ממס סדרר ו3י16רכחורה'
 . וע15תיס נדוליס גויס ורם עכורת בעוברי נקמר,וככר
 סע6 נו הכתנה סיחם 156 וץ6ר נת"וד ס")זר כמהוכן

 6ססר סיס ו6ן ת6ד כמ"ר וכרכחיו צונזר סיס סלוני,)זתט
 סענייט צונזר עככיס קורי סל כמוט סטיען זהלהחלות
 במצך וצמר סו6י5 "בל ' פרמי תורעו לסיוח"נרכנו
 SD 6ל6 ס"יע הדבר יירה ומרכתי ס6תר 6מרת"ד
 כתורס 3"ס סקדוע ב"ר ומנס - סמניין ברכ 0הפ5גסררך

 סהכטימו מס סכל ע"ס 6כעו5"3רסס
 יתברך סנור"

 סכסכיל on)lrn "זחו ויבייל לזרעו "טח וסיחןנז3רכוח
 הצמר. וט ע5 ול" ~ס נלחך נ"רר יצחקורע

 י"ג( כ"" )3ר6סיח סנ")ור ינמק ל3רכח ומוסנסמוך וסו"
ונס

 "ח,
 סו" ורעך כי "סימט לגוי ס6תס בן

 3וס וב"ר '
 וצמר בסי' ביצר ועוד . טפל ס"חר ו~ס עמקמהעקר
 כסנסכיס ועוד ורע. לך יקר6 בילמק כי %'3( ססנסס
 יסיס ל6 כתגיין סר3ס ~רעו היות ס"פ%ו שמעקלעל

 סחחפרסס נדי ס")שי 3ס5מוח מן לו יטוס ול"מסיד
 ממסיד 13רעך מסידותיך חחורע 536 , וחחודעכו

 )סס ס:"תר כתו יקרך סירוס 011 . מיצחק סכ"מורע וסו"
 יחפרסס כלומר "כוחי, שם סוזי בסס ויקרך ט"י(ב"מ
 ססס סהבו17ח יצמק 3"ר כך 61מר ויתודע.בסס
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ר הרמב"םאגרות

 סיקים הסס הברכות סבכ5ל 5"ברהס בססססבטימ
 50 ותורחוכריחו

 ס13ר"
 והניחי לבנת ס"תר כנוו ב[רעו'

 מי0מע"5 והנדילו יגחק ימך כך וקמר . 5"5קיס5הס
 [%ח בבריח וימרו סנ"ר)ו כני הקלו הכרכות3כל

 "קים בריחי וקח כ""( י"[ )מס ס:"מר נחויסחע"5
 "ותו 3רנחי הנס יסמע"ל כסביל ס"תר וקמר . ינמק6ח
 ככ5 ימד סיעקכ יעמק ידי על וס ענין הקליה לנוכקר

 ' עסו [%ח 15boסכרכוח

 והו"
 כסס ילמק ס"מר מה

 "חך' %ורעך 5ך "כרהס 3רנח "ח 5ך יחן ד'(נ"מ
 הקנ"ס בס סהנטימ סחורם סמעלח 5ט החי"רהוה

 בה החיומד סו" נעמק ב[רעו סחחקיסל"3רהס
 הזכי" נץג")1 וגן . ינמק ח~רע יעקם61חריו

 הפלוס עליו
 סכן ס["ח סגדנה סטינה SD לסקנסס הוי"סס)חן
 וסכועחו "נרהס 6ח כרח "סר ט'( קוס )חהליסכחוכ
 ונוס ' O~lD בריח ליסר"ל למק ליעקכ ויע)זידהליסמק
 השנוע"ליס כרעת מעלס ססס סוס לדעת לךסים

 מקד כת"ד נלומר , הפוסעים בו ס"חוו כחורהסנחוכ

מהו"
 מסט הו" כי "מנוד bSb נזחנזר "י:1 ממחד

 "ויגריס סהסהמטדור
 מסו"

 ונסלימוח , בחורה כחוכ
 ננוקד וממסר "חמד. מסניו "ב)ג5וי סתו"הנזכוניס
 ססובריס "חמד 5מססר ע"ה "':ויו"ר

 סטו"
 כחוב

 בידוע סקרן מהר הוסיע ס"ומר גוס "ב5 'בתורס

סהו"
 הטוען סיס ינול "ו יוסיע ")ור וקלו עבר סע5
 הורר( הוכיע עמר הו"יל "ב5 נו %התלוח5החלוין

סהו"
 הדבר . וכי"ור ענר מכבר ד3ר

 0הו"
 נוטתך .)ומסר

 הסתים חן )ג5ה 5" סעי הר על כם)ג5ה ו"1)זר סיניסר
 Dun מעט )גלה "ל" , "לגבין "בזי נריח סמי הרעל
 על סירך עד הר לרקס הר תר"ס ההריס מרסיסילקט
 ו[רמ 3" מסאי ה' ב'( 5"נ )דברים וקמר סעי.הר

 קורס חרבכוח ו"חה סקרן חהר הוסיע לנעמסעיר
 כלומר סירק( 5)זי )ווכ, וסןכר לנוו' דח "טוזיתינו
 סהו" ספ"רן דייק "'ך והנן 'ליסר"5

 נקמר רחוק יותר
 ומעיר סופיע3ו

 ססו"
 מעליו וסיגי ורם "מר קרוב יוחר

 כ"ר )סרוח 0:"נור כנוו הככור סכן וגו הנווכםסיחם
 fon(t בו ")ור ס')י הר ע5 ס' כסוד ויאכןט"[(

"3 
. 

 סי)י סר תעתר כסססרס דבורה סמרה זהוכעניין
 )סופטיס כחוב סכן לסר וזסר לקט לקט נגלהמהכבוד

 "רן "דוס )וסןס כלערך תסעיר נג"חך ס' ד'(ס'
 סכ"רוהו סדרך וע5 וגונזר. נטפו סריס גסרעסס
 )כי" סלם 0סקכ"ס ו'עמכמיס

 וזסס קודס ל"דוס
 ס5מ וכן 5קכלה רלו ו5" סחורס להם להורותרצינו

 וקמר מנזרו קבלוהו %" "ותה-להס וסר"סליטתע"ל

 ג'( ל"ד )ממוח 61)ור 1קב5)1ס רבינו ocn לזו ס5מכד
 קוןס מסיס דכר וט וגל 1)ס)זע. )עטס ס' דבר "סרכ5
 עונריס סע5יס ע5 מורות התלוח ב"ו ונן ' תורסנוחן

 o)tbt וסוסיע ו,רמ3"
 5ה3"
 תבי"יס סהס הרזייה "3ל .

 ט"ו( י"ח נרבריס ס:"מרמתס
 מלנחיך מקרבך )3י"

 סתקגחס ו"תרח . חסתעון "לין "לקיך ס' לך 'קיסנתוזי
 3")ורו מספק תהם ססת5ק ונוקגחס זה 5הסהסתפק
 להס ["ח סיחה בקמיך מקרכך מלח ולולי .תקרבך
 3מס סחתכו:ן מכלך לכוון לך ים , הנה בחקוס5ר"יס
 "חח מלה לקמח "ןס לסוס יעכור סל" דע . 5ךס"ומר
 ולמחוך פרקיה לו 5היוח ונוחחבר דכק סכלומעויין
e'5Dוחה העניין מן סקנס בנוה לעיין 5ו ר"וי "בל 
 עליה פסתך ההי" החלה 3חמלח 0יעיין כלוזיר .מקמריו
 העניין ס'ס5'ס עד ומסוק ער"ן [ה ונקי ע:יעהמחמ5ח
 ואין . חתנו ראיה יקח וקו העשן "ותר כוסח יןע1"[
 לפניו תקמר מוכרח וזדבר ר"יס לקמח o~h לסוסראוי
 לותר ר"ו' בן ננוו סונר זה היה 1"5ו ל"מריו.ונוגמר
 "וחר הו" סנן העי" זון )סחע סל" השירנוסהק3"ה
 ההו" ה)3'" דכרי "ל חס)וע ל" 3'( י"ג)סס

 :וכ5 וכן .
 כחיט סכן חיו ורה עבודה לערוד גווו ססקכ"סלותר
 5הס והסחמויחס "מריס "לקים 1ע73חס ט"0 '"")סס

 כיף"והרבה
 לוקמין סגין 3ט%ו ח3ו"ר וט וך3ר . 3וה

 העניין נוו:ח סיועו ען פרס בסוס מסוק יגסוסר"יה
 הוה והמסוק עניינו. יוכן וקו סוסו ועדמחמלתו

 סהו"
 סלעיו הה על לעתור ר"ו' כחתי מקמיך מקררך)3י"

 סהו" ממסוכלאחריו
 ים"ר זל" ס'וכן כדי לעניין ד3ק

13l'VD כתחוח סהו[הר:1 הןכר ו3י"ור . פנים בסוס 
 הכוככיס וכחכנוח ו3חעג:יס כקסחיס נו5החעסקהסרסה
 סחום3יס "לו בדברים להס והדומה ובמכריסו3כספיס
 סיחמרסו קורס העחידוח לדעח יובלו סכהסס"וחוח
 סיחמדס חן( סיודעיס מתסס ה"ומוח סכל 5)1  עירילו  נרבריס  מלההרסן יר' וכסה,היר:ו . "ליהסונותכוהיס

 הזרך ת,ה תדע ל" ואחה הוה הדרך מן היחמוסקורס
 ס"קיס :בי" ידי על "וחו תרע "3ל 5היוח סעחידמס
 חה 3כל ימט" %" דכר'1 ו'"מי:1 העחירוח להודיעכםלכס
 היחמדם קורס להחמדם הסחיך יודעים וחה'1סי"תר
 ואחר ו[ולחס. הכוכ3'ס דק ונו"'[ ומבריס קסנזיסנוכלי
 סכל ונינזר טורם 3לי בגו יסיס ,ס 0דכר ללז. 3"רכך

3כי"
 כדי נזקרככס יסיה סעחיר 5הוריע)ו "לית ס'ס5מ

 "מריו ולהלוך לעיר תעיר "מריו למוטט חלטרךסל"
 [הו רמוקפוסלך

 עגיי
 דבר הזריע כן וקמר נזקר3ך'

 כחו נוכס יהיס ובקר3כס נוכס קרוב ו3ס'וחו ואתר"מר
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 הרמב"םאגרות4
 נויומדח השח מנועלה סחסיס גדי , מיסר6ל כלומרכן
 שנזר 3)ז"נזר q'~la ולסיגך י 'סיה תה לןעח זהי"לכס
 יחנן מקמיך וכחיכ הו"% ןעחך על יעלס סנו6כמתי
 נבחדבר כעסו כחוב סנו5")ו לסי 1)זיסחע6ל תעסולה'וח
 כמוני לקצור סוגרך נסיכך יסר"ל "מיך "נזר כה י"ר(כ'

 כמע5ח כחזהו להיות 3כ"ן כנזפי וקין ' יעקד תבניכלותר
 )בי" קם %" "תר מכברסנבו"ס

 כמסם כיסר"ל טור
 "מר סוכרנו. חס על החורט המרסס כעלסוהוך

 ב% מעביר בך 'מ5" ל" י"ג( י"" '1"ד '"מ)דכריס
 וחובר ומבסף ונעמס מעונן קסחיס ~ODI ב"סוכחו
 תהיה חחים otnno "5 ודורם וידעתי "וב וסוקלמכר
 והח"נוח החנ"ר הגה - כנותי מקמיךתקרנך כבי" "להיך ה' לך נחן גן ל" וליחה מלהיך ה'טס

 ס'3" נבי" "יזו הוה במקום כהנטימהוה בהזכי"
 6% במנוס

 "כ5 חורה,'מדם
 לקסמים '5ריכ:ו סל" "ים הו"

 לט ניקרע נוס חמנו 1)ם"5 הנונניס %מנמת%חטת:יס
 ת5":1 סק , ולקוסחיס לחעו))יס טו"ליס סה"ומוחכמו
 ס65 "ב5 . לו ס"כדה קנדה SD לסחו"ל סם"לס"%
 )ויסר"ל o:fbn נסב% וס 6ין ועתר ויד בלכו"חנ6תין
 חקרבך חחלח לדייק סנטרך עד ההגוון סמוסביסכחו

 כ"ס ו"ליהו6 ויזליפו ובלכד %וסר "י31 מהרירוקמיך,
 גן חנניה וכ[ תיסר"ל, ס"יגס סי ע5 וקף )ני"'ס56ל)1
עוור

"'3( 
 נ"מין "53 , מיסר"ל סהו6 סי על 1"ף סקר

"'3(3
 וכקור ' ימוסו ח5ך %" גבו"חו ח5ד )כחיסהו 16

 ססחעט סנכי"יס כ5 סל ר3ן רבעו גוסה סנה הדבר~ה
 15 ו"נזר)1 31)13"ח1 13 והקווינו "5יו סנודברהדבור
 ונו' וסמע "חה קר3 נ"ר( ה')ד3ריס

 וסו"
 5נו "מר

 "תרח xinh סם וקין לחח כסחיס נעום נס"רססל"
 סחב" nbr כלחי חורה%"

 65 י"ב( 5' )סס סכ"חר
 %5 ויקמס ססמימה 5נ1 יעלה חי 5"נזר הי"כסתיס
 )גרע bSat )וסיף ס5" וסוהירנו . תעטנה 6וחסויסתיע)ו
 3סס ומייננו . וזנובותגרע ול" עליו תוסף ל" "'( י"ג )סס ס:"תר כ"חבחורה

 הנור"
 השח צחורה לס"נוין

 )סס כח31 סכן הדורות כל סוף עד בכפו 31)י ובנינו"לו
 %בנינו %5 וס)נלוח "להינו לס' ה)סחרוח כיה(כ"ט

 ונל . המח החורה דברי גל "חלפסוח
 נ3'"

 בין סיעחור
 ויסנור ענ%קי סיהיה 6ו ללויה  "ו לנהוגה נזיומססיהיה
nnhc5מיובה ס3טל החורס במסר ה)כ5לוח הנלווח ווכ 
 ררינו חרס סל נכו"חו והנמיםסקר

 מהו"
 לנו ")ור

 otk~n "ס "ותו ונהרוג )כמיסהו למינך עולס, TD%עינו
 כמו חוסחיו SD להסנימ ל% מין וס ט5 יגולחלנו

 לנבי" )5גימסל"
 מחר סכן , ~רם ע3ויס לעבוד הלנוחר

 לס ל)ו 6תר המלוס עליו רבינו נוסס מהרי וגוייר.הנביץ דברי "ל חסמע ל6 וס)וופח ס"וח 1ב6  ד'( ג' י"ג)סס
 סעסס סוס ס"וח גדע לסיכך לע"ס, ורה עבורםחעכדו
 6נור וכן שיסוף. 61ט ob כי 6ינס ורם ע13ןה3סס
 כל לפיכך לעולס עומדת סו"ח מהחורה ע"ס נוססלנו

 נבו6חו מפסט 5דעח 5ט יס קלוב לחן סהי6 סי"תרגבי"

 ל6 לפיכך רביט מסט להכמיס כ" סטרי סקר :כי"סהו"
 ס:מסנ בס כסגים ל" oht OCD ותופח "ות מתרל3קס

 65 נתסס ס"חולח:ו לס' , "וחס 3עסוחו תוסחסעי"
 וס( נס%3 (h"D וס מ5ד ס)חמייב כדי המופח מ5דסיס
 "ב5 רכעו, גוסס לנווסח ס"ה סיגוף תוסח ביןלסקיס
 ומס סו" ססנזע כנוו סונר סמחע)ו לפי בוס"מנ)1
 ס:"))ר ע"ס עד )זקויינות סלמס 6))ונס כוס"נענו
 ~ס כעניין ו":מ)ו ' 5ע%ס י6תינו כך וגס ט'( "'ט)סחות
 דגר סוס סרקו מהעידו עדים סני כחו רביו מטסעם
 סיעיד גוס ")ות סהו" כוון"י יונע מסס "מדסכל
 לסכי" 5ריניס וג'ינס ןכרו ו"תחוחמכרו

 דבריכם ע5
 י0ר"5 ע"ח "כמנו כנו הדבר וגן . העם סמון כסניר"ה
 סיני סר כמענוד סר"י)והו לסי רני)ו נוסס וכמחוחידעט
 חס כל עסה 6בל ' סחוסח משי ל" מדבורנסעת
 ממסוקי סהח3"ר כמו הגורך לפי החופחיס מןסעסס
 היגס נסכם סו" הוה סגד51 מהעקר ויוסדי 'החורס
O')nlDו"חתיס 6:ו "ין ~ס בסכ% "ותשו רוכ עליו( 
 כסוס %" רבית כנוסס מ"נוי:יס ס"ט כמובמוסחיס
 באסון ע"ס מלנוה "חר ~ס ובסב% . כקמתהביכיהס
 כחמ%ח כסולנזיח חמנו נוה 6'( ן' ססיריס )סירה"ותס
ollnnoמר" oh סיני. סר ונענוד כנוו 5י למעמיד חונלו 
 יעמוד "סלסיכך

 )3י"
 כנוו 'נרע %" יוסיף ול" רבית מסס סל קדחו "דםביי ויקר" ס"וחוח רוס"ר "1 )ויסר"5

I~-'DPחופח יחן "ס תופח כמגו )ס"5 ו~ו5חס וירחיהו 
 ימסר ו6ס ס)3י"יס בחעלוח 556גו ויה'ס 13)קניין
 13 )ז"נוי:יס ס")ו ונגה . יהרג דבריו מכל ן3ר סוסוים%
 ססקןוס הכמיס סהו6 ס"ססר פי ע5 וקף מופח3חחו
 דבר בסוס עדיס סני כם'עידו לנו ונוחר נוסס ירי ע5 5תוכ"ס
 וסענוירס ~כוח לכף 6וחס ודן שדוחס סי על סדיןמחוך
 "ו כקנוח סיעידו סיחכן פ' ע5 וקף כסרוחס תקחעל

 תוסת "ו "וח ונחן )כי" יקום ס"ס טוו וכן כפקר.סיעירו
 סי ע5 61ף ן3ר1 מחוך כסי הסע%וח דעתו לסיונרסיס
 כן כחו 5כו וב"ר סקר' "ו "חח הו" oh 6ססרססןכר
 דבר נל וסס ס:3ו"ה נזק )זחק3ליס o)tba 37ריססיס

 בקרנו וכבר . ע"ס רבינו מסס סל נבו"חו 5הנמיס0י3"
 בסירוס סגר% מבורנו בחמלת סכ"ור 3חכליח זהמעניין
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ה הרמב"םאגרות
 ססס סנדייס ס"לס העקרים תלמוד ונוסססממה
 בכח31יס גרעון ל" גוסס כסורח חוספוח '"יןכ"סר כי לדעת 5ך סר"וי וחס ה"תתס ועמודי החורה6ד:י
 : פס מבעל חורה והי" "ים תפי "ים החכמיםסקכלו זהו" התק31ל כפירוסס וגרעון חוספוח "ין גןכתו
 מעריה רב סכ"ר ותה הקביס חדכר הכרח גוסאבל

 דרך ע5 נסקן 5ןעח ISD מש תה תמלח 'נהם
 כמו לעלס "1ח1 לדעח olh לסוס יתכן ל"הקמח
 ומחותים סח!תיס כי ט'( י"כ )חי"ל וטנור חי"למב"ר
 על החנחיס ק5ח פור רוכ "בל ' קן עת ערסדבריס

 להזריע השי" קוס כבי , סהסיגוהו ברעיו:יהס ועלה~ה
 הדעת וחרבה רבים 'מוטטו סס( )סם ו")זר זהעוין
 על הקב"ה כקר וכנר נו. והסכרות הדעות ירבוכלונזר
 ויעברו לתסימ קרס ימסכו "דס 3:י סק5ח :ניטי!ידי

 כעויין מלהסחסק הזהירנו כך וטמר ' יחק"מו ול"הקביס
 "ב5 ממנוגס יעלה ל" "ס "חכם יערבו "ל לנורוס
 6)ור סכן תקוה בו הוסיסו להח"מר ס'וסיף מסכל

 ס"נור תגריס גלוח כלונור ככיפור "ותו הקכ"ססכ"ר ססקן ודע . י"חר ל6 יב" ב" כ' לו חכס יחנזהתה"ס יכזב ל" לקן ויסמ לתועד מזון עור כי ג'( כ')חנקוק
 סוס )ז"וח תרבע "וחס וענו וענדוס י"ג( ט"ו)3ר"סיח

 ס"רבע מסבר ווי מהם ססק' 13 הסל "נזחחו נוגעה5"
 ו"מריס ' לנז5ריס "כיס יעקב סירך מסעה "לו מנסח"וח
 מירר ל"חר סבעיס סיח b'e1 הסענוך תססחחעמסכו
 ס)"חרס ונסעה "וחת מסכו ו"מריס . למקריס 36')1יעקכ
 "3י:1 ל"3רהס וו)3ו"ה

 והו"
 הכתריס. בין נועמד

 )וח5ריס ע"1 הכתריס כין לנועתר ח6וח "רבעוכסמלינו
 ועלס סגה סלם'ס רצעו חסה כענוד קודם אר"ל נויק5ח

 עליהם והככידו הח5ריס והרגום הקן חס מככרבדעחס
 "סר ההם ה":סיס ועל ז"ל. הכמיס הוריעגו כןהסיעכור
 דור "תר ול"ו סג"לס כ"ס מכבר ורוזו במסנו:סטעו

 הפכו קסת רוני :וסקי "סריס 3:י ט'( ע"ח)ההליס
 מס:ולד סרה מקוח D31h היס ה"נזחי ומקן ' קרבכיוס
 ל"" )בר"ס'ח ס:"תר "3רהס ,רע ססו6ינמק

 י"ב(
 י"נ( ט"ו )סס יתכרך ו"תר ~רע' לך יקר" בי5מקכי
 "וחס ועזו ושכרוס להם ל" 3"רן ~רעך יהיה גרכי

 ויסעכדו "וחס יפלטו הגלות ו3,)ון . טוה וזקות"רבע
 ת"וח "רכע והיו . המסוק פירות הו" כך וייגעוסבסס
 מעתך ער וס סחכ6ר ל" ' לסעבור ול" לנרוחסרס

הגבי"
 הנדוק.

  1)נז5"
 סידקו ער ינמק שולך סנזיוס

 זה חקו דן ודחס ' בסוס ס:6 מקוח D31hחת5ריס
 ירעוהו ל" וסחב"ר ותנו מגורע הוה T)O וחס ומונור,קל

 נזרוב ומרדו ס:בי"יס ספמרו ס"רוך סוס סקן סכןכ5
 ס"ס )חסליס החחס דרך על הנביל ס"חר עד6ריכ1חו
 ולנור ודר. 5יר 6סך חתסוך 3)1 ח":ף מלעלסויק(
 ל'כ( נ"ר )יסעיס סוס סנלוח "ריכוח כמספייסעיהו
 יתיס ומרב תסגר SD וסגרו כור על Dh'1 "מסהויגססו
 סחוס וסיוחו מקד ידיעת עתק דני"ל לנו רה"ר 'ימקדו
 לבי"ח סק5יס נלמסוכ 1"5 החכנזיס נבעתו מסיכךוכעלס
 בר6וחס יטעו שת6 ההמון כהס תינפלו לפימסים
 כ" י" סקלםסביו

 רומס חפמ דיל סמכתיס "תרו וגן '
 סחפ55ו לסיבך לעס תקלס סהס לסי ' קנין נ,מם3י50

 לעניין ססבי"ו רוס סני" תקמר ,כוח לכף מעריס ר3"ח דכין ו":ו . מסבו:ס ויצמח דעחס סחפם חכתיסעליהס
 כני מהיו לסי וט "סרס סהחורס יודע סריס n"ubtזה
 תורח סח"בך ונתעט :סמחוח רבות סכרוח בעלידורו
 ססש תם התורס תן נלס מהו" לסי ע"ס הו" ל"יה'

e5D1וככתבו כלסורו והודיעו ס:דלר5 מס תנכס וחוק 
 המח לקכז 3דעחו סרקה נזה ככלל ורקהוקלנזוסו
 ולהוסיף Tnb5 on~h כרי סק5יס מסכון ררך עלהעם
 ' חומלחסעל

 phl קנזיס 5סס lteun בגל סחכוון והו"
 נוס סיס נשחו כי במ0בהוחיו סטעס על עליולטעון

 )ומכתח "ליו ממחוקק מרקיחך נוס "בלס"חרחי'
 מעברו ערב בלצון קור"ין פסס וקנעיהססנוכביס
 סקס נלבך "וחס מסר וס כ5 מנסס, ס"חס תסנוסס
 סתטוכפיס סבנריס סרומ5יס כתו סכלך ורמן מתנודטחך
 "נוח 1"י:ס תמס בסס ס"ין דברים סהס לפי 'נזט:וסס
 בחורם ot)tnhn לס"י:ס ויפסלו הסלנזיס המנתיס%6

 )ו6ור ליבו"ר ~ס ד3ר וסססד ' סחורם למקכליכ'"
 סיוע "בל , ל(כרס נזקוס וס "ין "נזח'וח "כליותכטע:וח
 רבעו סנזסס 7'ע . וס כשין נכחוכ סכ" תזזה דברסמן
 "ותריס "מר פס ס"5טגגינין כל ה'1 סעחר נסעהע"ס
 ססיענוד נועלים יקל 1ל" חקויוס לס ההיה ל" ווס"ותס

 6ו סספלוח 3חכליח סה'1 ממסכו וכמעה . לעולס בוסעי"
 ווין נובמר 16 וסולר סרונזנזוח עליהס הופיעומעלה
 T~hn 6מח ממסבם על נסס וכמהיו . סבהסהעסיס
 6ן ססלוס כחנליח יוסביס וסין ויסנן 6וירה יסלםת5ריס
 )וססר כמסיס יסעיסו ס"חר כחו . הנזנות עליהסכקו
 6י5טג:עיום כ5 כפסיו נבוכדנ5ר למתלנח "ירע וכן . וגו'לך )" ויגיןו מכנויך "יצו" "יס י"ב( '"ט ניסעים הענייןיה

 וכלומכנזיס
 הכקר"

 ס"ז "מח ע5ס על מכס כסס
 וכן סקנסס עליו ס6נור כתו . ו"ברס תמס5חס )סנודס"ו ומולכת תת"ת5ת ונווזסלחס רונזנזוחס החמלתהיתה
 מסיו ולסי עלסם וכסמק 3סס תמחל יסעיסו"נור
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 הרמב"םאגרות

 התמלכה חן גן נתו ותהתל . במכווחס מחס"ריסמכמיס
 מועלת סמכ)זחס מכתים 3י:יהס סים "ומריססהי1
 למדם'ס )ווריעיס 3כ1כ3יס המווים ממיס ה31ריו'וסיעך :" יעמדו ע5חיך 373 )5"יח "'נ( מ"ו )סם ")זר '5הס
 לימות הכבר יהיה הענין ~ס SD עליך' י3"ומיסר
 סהט הפיעבור ח; יגלילו ולס תמלילה לע"ס להיהיה ל" 11 ם"ונזה העכו"ם סכסימסכו 'גלה' מהיהה)וסימ

 הקיסנז'ס ונס 1"ח נעלה "מר פה כלס המכמיס וכל13
 ה:נמסח וסכרחס חמם13חס הקב"ה יפר הכמוח,כעלי
 ~ס שיין 33"ור יסעיהו ")ור סנן ' ה)וסימ יגלהוקו

 'הולל וקוסנזיס אדיס "וחוח נוסר כ"1( כ"ס גז"ד)יסעיס
 וע"ח עבדו ד3ר נרקיס 'סכל ורעחס "חור מכחיסווסיב
 'הודה ולערי חורב לירוסליס ה"ונזר of)fנזל"כ'1
 לח"מר חסחכל "ל ו"חה . "תוחס 1מר13חיסחב:י:ה
 ס"חס ממך סחעחי וכן . קטן והכון גרול הכוןהליותר
 וסרוח נוכס, ושסקס חעוטס כ"ר5כס סהחכחה"וגור
 לדעת לך ים העפרי. בסלוס הקבון היזח לוסמבס

 בבל היום OtO "כל ב"ר5כס מיומר "י:1 הוהססחקרה
 כ"תח ונהו . הרתוח ודלדל החנ)ויס הכרח כלותראר"ל
 לכן י"ר( כ"ט )סס 3"ס הקוום 3סס השי" ~rnhמס
 להמלי" יוסיףסעי

 ו"בדס וסל" הס5" הוה העם "ח
 צלך מסלמס זה על והמוסח . "ם' מלוס ע" עפרימלום ל" וקח SD~, וחן . חסחחר )נוזיו ובעת מכמיומכחח
 הקרס מגל וימכם '""( ס' ))ולכיס כו ס:")זריסר"ל

 oo13b נן וכמו . מעפרי המלוס 3"ח5עוח סיססו"
 מהו" גנ"ס"ניע

 עולס 50 ענזודו
 1ה1"

 והורה סגלם
 לכל הימור יסור ויסד המכתים לנ5 סר"כו)המעלה
 הן הלוכוח ס"תרו נמו 3"חח סהסיגוה 3ל3וחסהנכור נס" )ו0"יס ס'1 ססלסחס ךעקכ ירחק וכן olh,3:י
 מעליו ויעל י"ג( ליס )3י"ס'ח ם:"חר סחרכנההן

'oti~bהקטן סהקכון ס:ודיע מרוה וט בל ויחב"רסעפרי. המלוס ב"חגעוח ה'1 סלסחס הקנוח לך סגה 

 פוקוס ol'bl סיחקכ15 מסעה ~רק מבח"י קרוןסו"
 כקרוב הסחם ונתהלך סוס עם-יס כמו ספיחסיחק153

 otnhn 3עי:1 "מר 3סלוס )וקקכ5יס היוחס ייחוזל"
 תהו "מר לבלוס קכוגס יעחקי נן ו"חר , סוס1"רבעיס

 נכל  ההום ההעתקה קכוז זהו" 6)ז5עי קבוזשקר"
otnbnהסדר ע, ויהיה . הסמם מתהלך סוס ו"רבעיס 
 מעלס שוס "לו הכונניס סני סיחקנט ממעהסוס
 חקק"ס נשנס ריעלה ניוחס סיחק3ג1 עד סמעלוחתן
 101" כנרי וזהוס"ס

 ~רק מבח"י סיחק153 מכעס
 שיח. סעס סיחק153 ער סטלס מן סר"סוןכמלק

 מוכרחי מה כל לך יחב"י לתפיע סח"ריךוכסחמסוכ
 כור וכן העמיי כפלוס ויעקכ '5חק "ברהס )והיוחלך

 וקל 1"ח סכיה ומלכך מחסיר 'ה לך כטיחי "3לוסלתה.
 כותו נ":סיס "תרח כן וכחו עלה' כוה לסלוא סיסחמנוכ
 סיחקכ5ו כלס המכעה הכוככיס ותגש העתירהקיזוז
 ס3יעי קכון סס טין ' "חח "':ו ~ה ורכי "מךבתול
 קכו5'ס 3ת:"ן ול" העחיר כקבוז ל" פרס0103

 יורע ס"')ו "ים דבר וס דכי "3ל . "מריו לכ"סעחיןין
 0"נןר דב"1 מכלל כספרת כחו "תחחו SD סחקוןלכיון

ultbcלדעת לך 0ר"וי ינוס ומעפי' )ז"ויר תכול 
 וכיון" הטלהסהרכייס

 . וכזב סו" 3הס
 לך 'היו ל"

 ננץ סה)זס3 במפריס, נחוכיס סח)ז5"ס לפילרגזיה

סהו"
 ' עליו נ)הע זה וטין 3קענזוסו )זכ~ב 553ונו יככוב

 הרהר "תחית לרטיה "~ס כיעסו הס הבועייסוהכסילים
 הקלס תפרס סביוח להינוין 5)1 וטין נחוב.3ה'וחו

 בהסערו הסוכו". סינגל כתו כי ודע ' "תריס מפויסמ5"
 סהו" לפי "חייו, נלכחו הסקםעל

 5ו סלן בעגתו יודע
Ot:tuסטינו המלה סיקל כן ,וכזוו סהר הררך סיוררו 
 סעהינהו היופח ע"ח הסיעו היפוקח תככנותיודע

 לו סי")זר נוה כל לע5חו ויסולע המלעיסהממליתיס ע" ה)ותיחיס הרבריס יודע נג'זו לסיוידריכהו
 בעלי ה:כי"יס על on:ra לחסור להמון ר"ו' כןכזוו

 מהסכרה להס מעמרו כנוה להם ודי ' ה"חחי.סהעריס
 עמרי "נזח. "יזה הפל1:יח והסגרה "חחספלתיח
 ולטוח 'ונוס והרודפים החוקרים השנכויסה)3י"יס
 k-Pbt ")זח חהס "י~ס מידעו כרי והרעותסס3רוח
 "1 0חסחע נזה סכל יע 1"ח מקדחה ו"מר - סו"חהס
סח)ז5"

 כולס הס להס וכנוונה הדכייס ח"לו נחוכ
 "ו כסיל "וחס היאוחר "נל ' "נוח 3הס 0"'ןד3ריס
 ולהיוס החורה לסקור 0יחכו,ן לי "ו )זהח,,ליגן

מומוח'ס.
 ויובע ת"ויר מכול מיתרס ע~וחס חר"ה הל"

 מקנת יל" היה hS סה)וכול "נזנה להטע"ח וסתוינכ, "ל" "':ו זה וכל . chn ינכול לותר יוכלו כן וכמו 'חעסר
 העכס דרך ועל nnbe דיין מ"ח נ" הל"החים
 3ססרו לזו סכ"ר נען orbDn רו3 על הקרןליוסכי
 לסי הלח הטענה ועל ~nlup' מן "וחזו התגעהיסר

 ונזעלס כפרס ע5 1.31חיס סרוס ;הפכר( ל"סנרחס
 %'" )כר"ם'ח הכח31 סכ"רנחו

 הכ"ט סנ5עקחס נ""(
 ת"ח הכ" פעל נל וכן ונוחר. נלס עסו"לי

  סל  סקבו!ימ  חן  תתויג דבר "~ס הו" כעלסיחורך הבור"
 להרוס להקריס סי15)ס ההקדתוח הס  "לס.כוכגימ
 וחסוקח onibn 5יר ספקר העסו הרח יסוריבסס
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 הרמב"םאגרות
 הדעות וככבל יעץ. וכנוח סבהנזוח נתו הבהזניח)ססוחס
 היהירנוה"לו

 סכהיוחכס ולינור כקורה יתכרך הכור"
 "ס ' מט"חכס עקכ פורע:יוח עלינס י3"ונוכעיסיס
 1ם"ין זוקרה דרך bSb עלינס נ"יס ס"י;סתחסנו
 מן עליכם "וסיף ":י נס )"גוחכס רוב הסורע:וחסכה

 בתוכחה כחוב סכן ' עליכס "וחס ו"כפול הסו"מיוקרה

)ויקי"
 4:י "ף ומלכחי וגו' קרי עתי הלכו ohl נ""( ניו

 הרגר הו" וקרי קיי' 3חתחממכס
 סל" כ3"

 בכוסס.

 "וסיף ":י תקרה ררך פורע:וח חם'מון "ס "ודורוהו"
 ההו" התקרה מןעליכס

 ותמס ' מט"חיכס על ס3ע
 ברין חלויה התסיס כי"ח שקין תרע לךשהקרתחי
 הנזמורדיס מן "מד עתד וככר ' סרס DIC3הכוכניס
 וקמר הכוככ'ס דרך על הקן 3ע:יין ספר ומכרבספרד
 מסידינו תחכ)ו':1 "מר ומין ' מלהית 3ס:ח יגלהסהמסימ

 המסריס כתעלה ומתוהו ע,חו ו,לול דבריו oc ול,לסל"
 13 עסתה והנו~"וח ' חכליח והעיר סעפה )זסנסכיל
 ":ח:1. 13 סעס':ו תנוה והחול סמוק כלותר רעיותר
 והמנורה הסיבן ענזר המסים סיגלה 1nbc סכומןלסי

 החנתס לבעלי הכעור חכליח ו,הו המערב.נ"ר5וח
 והקוונט עלינו הנלוח הוקף וט לכל ה5ריכ:ו "בלהסח

 סי" מ3לבל"
 וגמלו מנקו "מפו "חס "כל נחליח'

 קגחכס חוקו גן ונתו לה'. התימליס גל לכבכס1'"תן
 סנו"ל כי"ח הגל נלנוח וה"נוי;ו "תנה )טעולקגחנס
 ודעו "נזק. כוםלוח וכרכים רפות ידים חוקו . ינלסנוסרה

 ממרב יסר"ל מנסר יסעיהו 'די על הודיענוססק3"ס
 שהקוקס הרבה ימסכו וההמוקו הגלוח ינוי6ריכוח
 כך החר זה במכיל מ"1 כונונו חסדו סגי והסירעונם
 "ונזר סכן 'סכח:1 %" "וחט יעוכ סל" ע5נוו עלהעיר
 י סכם? וע' ס' עובני ליון וח"נור ט"ס י"ר מ"ט)ימעיה
 בן omn ע"ה "מה החסכמ וטיזר חזר כךוקמר
 ל" 1":כי חמנק:ה "לה גסנט:ס

 )ך3ריס ס:"נזר הוה נדכר סק3'יה הורישנו ע"ההרקבון סככי" 'די ועל "סכמך.
 "לקיך ה' וסכ - להם )ס3ע "סר "רוחיך כריח "חיסכמ 1ל" י0מיחך %" ירפך ל6 "לקיך ה' רכוס "ל כי ל""(ד'
 הסקך "סר העת'ס רוכל וק3גך 301 ורמתך מכוחך6ח
 ")זרח וייסודי נכול סוד "מיש זה ודבר . סשה "לק'ךה'

 "'ס סלתס תורע יענוד סל" "מסר סקי זהו"יסר6ל
 הדח ויגלה וגלוחנו מרפח:1 וי"סוף )ס51וח:1סיקרן
 סהכטיח:1 כתו . דברו סי)ורס נזי כל ויסנזידס"נוח.ח
 עתה 1ל" "ר":ו י"מ( ג'ו כ"ך )כנוד3ר נחורחוסקל'ס
 יויסר"ל סכט וקס )ויעקכ כוכב דרך קרוב ע"06ור:ו
 "דוס וסיס קח בזי כל וקרקר תו"כ פקחיונומן

 והעת . מיל עומס 1'סר"ל "ויביו מעיר ירסס ומיהירסס
 )דכריס ס:"תר סיהוייס על גדלה גרה חהיססיגלה
 ו"1 וענוב. עגור לפס יד "ולח כי יריה כי ל"ו(ל"ג
 ויתר. סהכטימ מס והליס הקל'היתהו

 וה:3'"
 תחתיה

 0":1 ה"תח 11ה1 בהר"וחו. העומד ונוי בויו יום"ח נזכלכל וזזי כי( נ' לתליני הנופל כה סיריה סעחעל
 העת "3ל ' העניין 3והמ"תיניס

 הה'"
 ההכירה בנר

 ספייתו 1"ל רבוחי:ו דברי ורס"ר ויסעיהו חי"לתדברי
 מלכוחם וכסחחססט וערב "דוס יד כסחחקףחהיס
 bS ותוה ספק 13 ם"ין רכי ויה הום היים כתוכעולס
 ועתירת שתעקל מלכוח בספר מה סוף וחי"ל .יעכור
 כי"ר יסעיהו וכן כסיכוך. הגילול בי"ח ונוחריושמחד
 ")ור סכן תסגצ הרקוח b'o התסים כן"ח עלסהר"יה
 רכב מתור רככ כרסיס לתר רככ ורקה 1'( כ"")יכעיס
 החתור על ורוככ עני ט'( ט' מנרי' 13 ס:")זרהנזם'ח הו" מתור סרכן ")ור קסב. י3 קסכ וסקסיבגחל
 גוזל על רוככ עתיןח חכך י3" "חו:וח בן עירועל

 ה,דוונ כלומר פרםיס גתד סינור ונוה עיכ. תלךוהו"
 תן יחכ"ר ,ה וכעניין ויסתע"ל. מדוס טהס הותיקסחי

 3ד:י"ל סינר חיות סל המלוס ומן %ס 5להמלוס
 "מחח "כל הכחוכים. נזסמט מכו"ריס "לוודכריס
 נדחס קפלה "%)1 ים "נל נוודעח "יזה פוריה עלהעח
 "ניו ונו"כי נז"כיו סקכל )ו"3י "זחה קכלחיובפלגת
 . ירוסליס סל הנלוח חחלח ער הדכר וכן הדבר קנלוהו"
 שר"ל לעי הוה החל עלות כ'( "' )עובדי' ס:"תרנתו
 בספרך 6סר ירוםליס וגלוח 5רפח עד כ:ע:'ס6סר
 רמו כלעס סכ:כו"ח הדבר וכיקור ה::כ. ערי "חירכו

 סיס לסי נזהם. סתפסוק "מר ליסר"ל ה:13"הסחחוור
 מתגינו כגוו "מר לעדין רתן 3הס יס כן פי על"ף ע:יין לסוס 3הס סהכוו:ס פי על ס"ף פסוקיםתחורה
 ת"3 )3ר"סיח לב:'1 ם")ור עה"ס "כתו יעקכמע"רר

 );"חיס ססס רך"1 כנכוין 3תוריס סעכ13 סחה רדוכ'(
 סקטור הפלוס עליו ר3':ו תסה )ו"נזר וכן סיסועפר

 1:ום:חס 3;'ס ועי 3:'ס תוליד כ' ב"ה( ד')וכריס
T1h3- 1:גלוח עד 03 ס;כ:ס:1 תיוס יסר"ל בקרן סיסכ 
 . הרכס וכוה ם:ס חחע"ו והם )והחס כנתין יויכיןהנולך
 כ"ג )כבדבר בלעס ס"נזר סוס קכל:ו הוה העסיןועל
 בו יס . "ל מעל תה %קרקל ליעקכ יגוזר כעתכ"ג(
 יחי )זססח סיס נצנין למ"כ יס ההי" הצח סחןסוד

 1"1 ליטר"ל ה:3ו"ס ותחור סעח "וחס ועדבר"סיח
 נ"תרס 11 מפוקה . Sh סעל נוס ה:בי"יס להסיוותרו
 התמלח וחיוגך ונגריס מקרן לג"חס ~3otDJ1bס:ח

*ב
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 הרמב"םאגרות

 מהסימן סיס הס"מ %6יס סעח "וחס  פררימסנון
 חמ,ור ה,ס. ור1פירוס ס,ס הסקס 1פי . נעליסבחפ"מ
 לעירר, חחקע"ו "לפיס מרבעת בסכת ליסר6לסנבו"ס
 ס:"נור )וסימ הקןנוח הי" ס)ב61ה סמורת ספק .61ין
 6נזחי יותר זהו . וגונור 31)1חינס בנינם 163:1 6'( ב')יוקל
 קמחי ססו6 ס6מרלו י"ס . קן במוס סנ6מר מסבוןתגל
 סל6 לגלוחו הנוניערי חכליח ויונעמו עליו סהחהר)ו6מר
 וברוך שוחו הודעחיך וכבר "( 3רמוק העס כעינייפיס
 6תר מעליס סי" וקח ססעס ס"תרח מס 6בל .מיודע
 ליעקב ה'" 5רס ועת 1'( לל'ד )ירנזיה ש"סירסיסו
 נעמנווח על רוננו סכחוב סיס ק הדבר 6'ן 'וסע,וניוונם
 . וחן לקמר סנוסימ סיגלה 6מר וחסיה בהכרמ ומנ"ננונ
 דברים מס למס סרונויס ויעתס נרן סגה 50 ס6ות6נל
 ועיכס עמנתיס 3סס תיומסיס ופילס תצודמלסיס

 לרבר חסחכל ל6 ומירס מסל סהס ממס רם .תדבריסס
 : סע:ייןנוס
 סהו6 נותר ססו6 ס6יס נועסק ס~כרח חסאבל

 מן ול6 )וח:1 חנזסחי bSn דע חינק נעריתמהם
 המקס על 61'ן ספק בלי ממנע ססו6 לפי נוסנז6נויגיס
 תנוס קיני תן . מוליו הו6 יסככ ל6 06 ופסעמסמס
 הנזסימ פוקוס יודגמס tbci(o רומס בזקור נו סמ6)ויגיסתן

 חמך חמס 6)י 6כל . וט כדעחס שעלס סברו5סונועלתו
 יודע סמנחיס"6יגך מסרי SD ועמרת חוררי מכניס6חס
 תלבד ה)לי6יס תכל ונדוץ תקוד נרע גביה סס)וסימ6מי
 SD ס6ונור נהי  יודע הכינך ועוד גל'סן רביגו'תסס
 הו6 )ווכמסח )בלחו נ)ז65ח יסקס נביט ססו6עפתו
 סלח הנדולס המעלס לעלמו מסמך לפי מיחסמייב
 )ר3ריס כחוכ סגך . גרס עכתס נסס סמחננ6 סיוווחכמו
 . וגופר בבנוי לדברדבר יזיד 6סר סג3י6 6ך כ'(י"מ
 עקמו סיסחך 6ל6 מכמס היותו ע5 נרפס ר6יסוקייה
 כמלוס סירוע ס6מרח בדבריך חימס וים מסיםבסס
 סנמדוח  רפתך על סחעלס מנמס. )וק5ח 6חווים
 סל6 חסני וט כ5 לותר מייבך 536 . מסימ יסיםסקלו
 ענוידחו חסים ו6יך סו6 מס סהסימ למע5חססגמח

 עינו ' נלתוק העס גונינ' 'היה סל* ."מר *ן נתיני נפל"*(
 להגיע ימנינ ל4 *טל ה*גמת' כת,גת טומן טגן טלטול ונרן ohג,
 הה,* הןור עוד*ל11

 הלג "ס) *מר, ml~JS המעתיק נוהל לי ו*,ן .
 ותס"ח ק"לסיס כ, היתה רכיג, קגלה ג, גריס ע"כ . להובליטו 1וה11"ל
 יהשת,ר ~(lcc ע"ה שם והתעת.ק . הגנבה הסכקת מונת טתמיליןסנה
 המגתג פיות היה מוכרח כ, הקת הנגעה מעת התעגון גגתגוסענ,ן
  "ל  יכל ינוי ומעתר ' יינית יסיך ריייו  כלויית וננדה קהללכל
 אביא . 'י'"קגשו,

 6כל . לו היומרח חסיס 6וח 61חס יסיס תקוםונפייס
 )כנןת' אוחר ס)כי6יס נץ)ועלח מעלס יוחר חסיס)ועלחו

 בןכריס יתכרך סנורך פוחו וימר . ע"ס רכיע מססוקח
 ליספיס  נו  טמיתר . וליס רבעו תסה ימדסל6
  יטפוט גני)יו לנזר6ס ול. ס' ולר"ח והריחו ( לי""

 מנחס רומ ס' רומ עליו כחה .  יונים  ירי  לתסהפ51"
 5רן וסיס . ס' וירקת רפת רות ונבורס ע5ס  רותובתה
 סס סקנסס לו וקרע מיליו. שור וס6מו:ה  החליולקור
 5)1 גחן כן לנו י"ר עי כי ה'( ט' )סס בצמרוסתות
 נכור 6ל 'yD1 סל6 סמו ויקיף  סכרי על סנזסיסוחה'
 הספלנס ןרך על 6ל סקריו וזה . מלוס סר עד6בי

 מן למד . olh כל )וחעלח נועלה סנדיחולהזריע
  בתכלית סי,ךי'  יבין SJS  ירופיס  "ללוו  סיסהח:"יס
 מהו" 5סי . הקלאס  16ח1 ילבן ויוסחרפ

 556)ו עקר
 וביצרו ועם'ר גבור מכס ע5 "65 סורס ס)נו6סשצין
 בדעקוי עמיר ועמיר ערו 6ח כובס סייגיה נ13רס"פילו
 סה61 וייכתר במכסס מסויסס ס"י:ו olb כסיעחד6ב5
 6מך י")ור 6ס סכן כ5 . 16חot)tnbn 1 "גו 6יןגניך
 עם ססו6 סר6יוח וקמח מסימ. סהו6 הקרןנוענזי
 וכל . לע:ייס וסיחלדבו )ו)וו)ו כל "רס לסור  0150סקרן

 והו" טססיס הס לוססי)ועיס
 החורם הפך סקנסס מנטף

 לסי 6יס ימריס "סר ממרס כל "ך כחוכ סכן 'מקלחו 6ל" חממו רוכל 5דקס לעסות לחורחגו ר6וי וקיןסו"י5
 ול6 לו 6סר חכל ססתועס ),קכלי 61)ורו לו 6סרתכ5
 6חרו המונוש והול ונבול גדר לורבס  וטחו י לו  6סרכל

 לבו מסכלו ספק 61ין ' נזמונוס יוחר 'כוכו Sbמחנונו
 נזי ללוח כסלו 6סר סו6 מסיח סהו6 לומרס)ס"והו
olbסס מטסו 5ע:ייס להח:דבו ק:יי)ס מגל 55"ח 
 להמויר הרין מן ע5תס ומ"נו '  עסיייס והע:ייסעגייס
 סע:ייס 3ין הוה סדרך ע5 מממון ויס" ' )זחתס5סס

 6יכוק 6כל . מבו6רח סכלות תו מלעס מחרוהעסיריס
 63רן ירקה כחמלס יר6ס, מקוס וב"יוה סחסימעמירח
 ס:6תר הרקחו חחלח חסיס יסר6ל כקרן כייסר6ל

 6סר הקרון סיכלו 6ל יכolhnel 6 "'( נ' מלקני)
 הגס חסליס "חס 6סר סכרית ומלקך  חבקסיס6חס
 תרע סל" דע . עתירתו nl)sb 6כ5 . 5ב6וח ס' "מרב6

 פלצי בן סהו" עליו סי"תר ער היותה קורסעת'רחו
 קורס תרע ס5" 6ים יעמר 6בל . סלוייחותנוספמס
  סר6יוח  מן  מן  ירו  פל  סיר16 והחופחיס וס6והוחסר6וחו
 פריין  לוו  כמטפר מעביש יתר  סכן . ימוסו 6חחחעל
 יסעיהו ועתר . עתמ ותחמחיו  ספו לפיז  "יט יקלסוהני
 ותספמס ו6ס 6כ לו סיודע נזכרי נסיר6ס כןנתו

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



 הרמב"םאגיש

 וינחר . נ"ג3'( ליסעיס ונונזר וכסרס לפניו נימקיע5
 וע"ר 5ירוס5יס יסר"5 כל ויקכן הלכי 3"רןסיג5ס
 עד ניערג וזורח וחחפטט מלוונוס חגורך rh"רווח
 הודו. כקין "הריכס %יוסכיס תימן "רז "ל 5כססיביעו
 5יריס כיס הסו5מ ב'( ל'ח )0ס יסעיהו ע"י כחובסכן
 גוח"וככלי

 גוי "5 ק5יס )ל"ניס 5כו מיס סני ע5
 עם Sb ומורטובמטך

 )ור"
 קו קו גוי וה5"ה הו" וגן

 ה' סט ובקוס "5 ונונזר "ר5ו נהריס 1hr3 "סרובנבוסה
 כ5 ידי על 3הס איסופי מע5וחיו כל5 "כ5 . טון הר5כ"וח
 סופם מהו" חל"כ' עד חמ5חס רבעו מחסהה)ני"יס
 . מסריס ועסריס הקרטע מן onib ללקוט "תהחוכך

 כ5 יכה5ו 0ינ5ס בנעה ס'" לו המיומדח המדה6בל
 "'ך ויח:נ5ו , מלכוחם וחכהל ויפחרו מסמעו T~hנז5כי
 לטעון יוכלו סל" כלומר , כלחה "ו 3חר3 לנגדו5עחוד
 מן יבהלו "5" 5הכמיסו, יוכלו ו5" עליוולערער
 "מר סכן 5פיהס ידם 1'0'מ1 ירו ע5 סירקוהמוסחים
 ט"ו( )ססכ"3 "נזר 5ו החלכיס מיסנזעו סססר בעקיסעיהו
 ר"ו 5הס מסר 5" 6סר כי סיהס שלניס יקס5ועליו
 0יר5ה חי כ5 סי)ויח וטבור ' החבו:)1 סנזעו ל"1"0ר
 ")זר סכן )ץ),:ו' %ה)55 להיולט 'וכ5 %" נדכרולהניחו
 ינויח נסחיו וכרום ניו כסכה "רן והכה ד'( י"")סם
 סרס נמורח והשלחנה ממרוס הסתלק, "גלרסע.

 נז5מנזוח "הר "5" סנלוחו 3חמ5ח זה "יןונוחערנס
 סבה רו"ס וקיוו . ע"ה יחוק"ל סכ"ר כחו ובזגוגגוג

 עס הקם ס"וחו ידעת ו"חה "5ו מכל כו ים כ"ר5כסמעמד
 מעלס כחו הדחיס )זחמייח מעסה לו מסביכו סגדו5וחנל

 ועדיין כהס מכהקיס סהס המס הנווטחיס ונון3ןעחס
 הטענה הור"וח מרך ע5 דכריהס נל עחהסכם)סל'ס

 0טוע)יס 3טע:חס עמנו ימלטו5"
 סהו"

 ס")ח)ו המכיח,
 סל" קרוב "ו "וחוח "לף 3כחוכיס 5הס)ר"ה

 היו.
 כ5 "5" ב"ח 5נזעלה היגמז טע:חס דרך ע5ו"סי5ו
 סיים סיס דבר וסוף . וליוח ספוק  עתו 5ננסוח"רולה
 סיס  ובקלוח  בורין "ותר hl~e חס  "נתי פיסילו

 5כס ער"ה וסתי . ורעיתו גיורו הפסד מהסחטהס"נזח והו" 5דעחי קריב שסוי תה "נל תיחס, "לליתתוייג
  0יחסרסס ענ' יכויס חבק 0יהיה והו" %ו לכס טורסעגה
 וקבור ורעיות  כליורו בפפר שסוי  כלותר  מגויסילל
 גן וקמרי בע"ס "ותו וחסרסמו הדבר וחודיטוסכלו

 הגויס סכסיסמעו 5פי ' כחמ5ס עוניו וחלילוחחירוהו
 עולזו ע5 מטעןעליו

 סהו"
 בו סעם'חס "חר מ0ימ

 תשגפ לקיש  שרייס כתו בי  תלפיביף  ימיו סיססתעפס
 ו"ס . גויס 50 מרעחס )ס0כס וחמ15 וכמוחוותשתנס

 "וסו המיחו טויס ס'חסרסס עד ~ה בדביהחרסיו
וחך

 5כס ידוע "מעז ויחס . רגו עליכם יסכם ס5"
 חחחכנויס וטס עלינו חוקה סרעחס יסחעי5"ונוח מהי" 11 "וגוה בחוך עו:וח')1 כמהמרוח הכילבוסהקכ,ס
 ו"ו'3עו 'חכרך עלסו מ"ר נמו "וחזו %ח"וסלהרע
 .פ%5יס

 "ויכח 'וחן "וגוה יסר"5 ע5 תעמוד ע5"
 "וחת 5רלרל הרעה בחנ5יח מהרעה "ומה %"כנזרה

  התלך רור  שיפילו י  כתופס "וחבו %וכקוסו5הקטין"וח:ו
  לישראל nntnDe  מלרוח  כל סקורת ברות  כפיקספ'וס

 יסמע"5 בזי מרעת הניוחס נ05ון ,קתן 55עוקמתחיל
 סנדקי חסך גרתי כ' 5י "ויה ה'( ק"ג )ההליסו"חר
ODים)זע"5 כוי רוס"ר קדר וכר "'ך וריו קדר. "הלי 

  ת'חוסו. תפירסס  פשי"  כחו  סדר תבלי סוסלפיתסתש)פ
 'ShD~C 3מ5כוח "," ון5ר%:1 קט:וח:ו ססר 5" ד:י"5ועוד

 זזן "רלה וחפף י"( )ר:י"5 "מי סכן , בוזהרהסחכ:ע

 סעכודס סוכלים כעודן ו":מ:1 ' וחרחס הנוכביס וחןהלכ"
 הידס 3ינולח סטן מיכ%ח:ו OSDn5 וסקרוחסוכוכיהם

 יד( ל"מ )חהליס ע"ס דוד ס"נזר כמו ויה' . לסב%כמ
 וכתו ve' יסחח 5" וכקלס Dn~h 5" כמרסו":י

 ולמתוק ישזרו  ישתפ,ל נעי תס"ח רנוחי:וססוניממו
 ורותם  וחשתפ בזיו נסס סכחוב 5ססוק וט ושתכו 'תתוו

 וו"  רוש ש"פותשי
  יזפויס  גרוליס כולנו  סשכתוו  וכבר '

  וייון ג' לישפיס פיס ישעיטו "תר  שכן 0ענודסלסג%
 ססחרחי 5" ,פכי  לתורפיס ולחיי  לתכים לתתיגוי

 רעחס יורב להתל יוכל bs וס כ5 ועם ורוק.מכ5ינווח
 רודסיס הס 50ונוס רודסיס ס"ת ~מן וכ5 1)זן' ככלופחווחס
 ע"ס החלך דוד ס")זר כנוו ו3נזלמנזה כתרוס"חרגו
 5)ז5חנזה- הנזה "דבר וכ' סקוס ":י ו'( ק"כ)חה5יס

 עלינו :עורר "ס סכןכ5
 מקר"

 כטניס כדכריס כמקנוח
 3נפסוחינו לסכן ה5"וסקר

 ע5יכס וים . נזיתה קדי ו)נ"
 הבהר כעבר "ים ענוד יסמע"5 הננוח בחמ5ח כי5דעח
ונינזר

  סטו"
 תיפר"ל "לפיס פשרת בכלל וילי תשית

 כרי" וססכיס מלזרע סלן ס5ו ה"וחוהיחס
 )ס5ס ו65

 כערי "תריו יסר"5 ממ"ר וחזר ע5חו עחדס ו5"עסקו
 . לרוח 5%3ו ע5יהס והחמךטו הנלוח כענס"מסיהן
 )ו'ס היום פקס כ)ודעח בתערן "' "'ס עמד נןונמו
 סחר0:ה

 סהו"
 סנ"וחס ו"חר נוסים, 50 ו50וחו )ו03ר

 בנל5ו .ליסר"5 והחמן10 לקור דכרו יל" ול" יג5ססנה
 וקורס ' בכ5 נלווי מסיס כוי הנס הרובר והוריע)י .לרוח
 קרטבס ב)ודינוח ספרד נ"ר15ח ענזד סיס עטר כחוזה
 1"נזר "'"ים

 סהו"
 ע5 כליה מיחס קט וכמעט ח0ימ

 בגללי ישראל  סלס)"יסן
 פתר  סיס לת"ד כחו וס  ותורש .
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 הרמב"םאגרות7
 סברחס לפי "וחוח ועסה ווסימ סה61 ענוי בקופח6מד

 הקורס. ))קהילוח גלל עתו הורע ה5רפחיסוהרעהו
eih1סהוריעהו הלני"יס ע"י הכטמהס מקרמה הרבריס 
 ירבו הקדוחי ה)וסימ לימות סנקרוכ לכס. ס")ורחיכחו

 חענור bSt מסים חהס "מר סגל והמוסביםהטוע:יס
 . רבים עחהס ושנדו הס וי"נרו חח")וח 6%טע:חס
 כקרך סי"ח סס"ונוה הקודם כרוח ש'ס הלנזם מידע%סי
 1י1736 0ר"ויס עחס בל" להח:ועע חס5ר נלוחסוזון

 והסכיע ~ס נזלעסוח והזהיר קרוח, עליהם 1יכו"ו זהבם3יל
onl~oהסכעחי 61תר תכל דרך על o)nb ירוסליס כצח 
 "ח תעוררו ו"ס תעירו "0 סנרה 3"עוח "1ב35"1ח
 עלינס קבלו "הוכינו "מיצו ו6חס . סחמסז ערס"הנס
 ונורק סחחסז. עד ה"הכה "ח חעירו וקלסנועחו
 נליוח לקכן o)nf~l "וחט יזכור רחתיס 3תדחמעולס
 מניף ויעי":1 כהיכלו ולכקר ס' ככועס למוות ומכלו:חלתו
 ות"סל עינדו תחסך ויסיר . בו הוסיב:ו "סרה5לתוח
 רזו 3חחך הסעניס וכינויכס_העס כימינו רקייסלבת
  וימטיך ' לפיכס לגס קור  ורתוח נארז יטני גן%"ור

 ממסכינו ויקיר . עלית הקריס כל על ובעברתו63פו
 לתותים  וערפל "רז יכסה המסך הגה כי הכט'מטכאסר
 ידיחו עליך ומלוס . ירקה עליך וכסורו 0' קרחועליך
  החל)ויייס נ5 ועל החכו:וח "וסף המכסוח 3עליקיעו
 סלוס ורב וורמ כאור מלוס הארז עם כל ועל"מינו
 סחסלמ ממך ככקמס h:hl - סלה "מן ירמ כליער

 %(ולחס לחננויס וקהל קמל לכל השח ה"נרחהעחקח
 ' ח)זעד ל3ל רנלס יסעחיר "חתחסלמזק

 "וחס וחקר"
 הרסיס תשריקי סחהיה כרי היהודים ועל הקהלעל
 ממוס והס)וירס סהוהרס חנליח ותסמר סחוהר"מר
 היסתע"ליס ל"וחוח מדבר יגלם %" יפרסם סל"רסע
 על ואף ' מחט 3רחתיו הסס סעע:1 דבר יחמדםמת"
 "כל ניקוד הרכס נחה נחירך הייתי "ותו מכחכחיפי

 עליו לפמר ראוי ס"ין דבר הרבים סה5דקקר"יחי
 "ל 0' סור "וחולכם ססגרחי וס בכל ואף . הסעהחן

 עליו ס:3י6 תן סקכלו המכתים הכטימורי וכבריראיו
 נרולס מטס לצו ואין ניווקין 6י)ן ת015 בלומי ואתרוהמלוס

 : ")ק יסרקו כל על ופלוס)111

 : הימן אברתנשלם

 המתים תחייתמאמר
 הנדל האנס "תר תבון "בן יהורה בןמחו"לאמר

 רמוק "יסו . ויל תחמון 3ר ממס רבעוהרב
rtIJtoנלסון ההקדנזוח תן הקרמם עוין לד"ר "דם 
 ולהסיר הספקות לדמות 13 ויסחרל פמוטח13"ר

 הסס 3רבר4 3,ה כי%" "ירע והזה . לפ"רר( כיון"סר ההקדמה ההו" סלמון חן הכפסוח מולי וירעוהפירוסיס
 הננתח ת:ססוחעו ולהסיר לו סדי וקין "מר סהו6'חכרך
 לקח מב"ר "נזר התסיס ה"תי:וס "סרהיססדוח
 ר"יה והבי"ו "מד. ה' "להטו ה' יסר"ל סיועספנה
 "להדו ה' ")ור וקדרו סלמה הו" סה"ל על הפסוקווזה
 "מר כך "מר וקמר פתוח סלמס "לו הרי ס'ולותר
 תסקירם ' לקל ומלילה "מד והסלבס ג' סהסרקה
 3כי651 סי"רע וכיס סכן כל יתכרך ~הסס בדברי וטדבר
 ה"מונס בקלח "ירע כלנסר - ודס 3סר 3ר3ריבו

 כיהט ס":מ:ו סחורס מפיטק מפיוס כמרעו,בסירוס

 וספקו "ליס מסגימיס סיו סל" גריס פינס עללמעיר
 . 03 ספק "ין ~enib נלוים מ13"רח בפעה זהמסני
 תן "ליו ס:מלג:ו לחה )מל5)1 כחטר ס"נמטוזה
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