
 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

 הננהו סק5ר)( לרוי ולסכין %ב"ר להייסיר "ל"לכפור ול" "רם משי סנר לפקסס ל" יח3רך ססס רגון"ל טס 1כי1);o'D~Cn( 1 וכ"ור סחורס 3חל)ווךהמבוריס
 %ס לפי 1"5 החורה תמכני סקד)עו רוה להביןוחברתו
 רחוקים ע:עיס והקללו קרעו ס"יח)ו ל:1 תר"סממסביו
 ומסורדיס מפחריס ע)י:יס ומנרנו וקכ~ועתוקיס
 . עכ"ס )ורוימיס ס")מ:ווידענו

 העניין יהיה ס"ס זהו"
 תס ותקנ5יס ומקי-ביס חקעיס תהיוח:ו סמס3נוסוכמו

 enSD מככר ~wntlio מתוו "מר נו ניל" עסהסל"
 . יחורך ססס מ"ח והגס% "דס כרי חועלחבירינו
 כן סדבר "ין1"ס

 והו"
 oe~n סנדול בידידו עלה

 איור . 3עי ל63 ור"מ:" כתשו לט וים לבדויחכרך
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ח הרמב"םאגרות

 ענין נכל למכי ונויד סלמון סבי" 6סר סו6 סע:יןוס
 וכליסר והביקור, הקכון )ו! סוכרנו תה בו סיקוסתם

 ורוקה סורקה למס לדון הרין תן ס"ינ1 ר"י:ו לוהגמלתו
 )עונים סורם'ו ולהזיח הדק סעיסי ולקרב לנ"רלוזיר
 סנוט מככר וכס , "חחחס "הסיר %" "3"רססל6
 יודע הסס וחי 'סרבול גוחכתי סטיה )מסכ סהיס6רס
  תממכהו לפי  סורס סל  נהלמחחה ונוחן )וסמ דרךהיה

חסוריו
 'ר עין בעל נסס הסס "ס תמוסק היה וסו"

 ס3" כמו )ועייס בניורגל
 "מנס ' גוף "עז "ו בפסיקים

 וקר"והו מלבסו )ו"תין מסיס מי לכומר וסחויקוגוף מהו" לגזורי פסקו "רקוח ק5ח מקבסי ססגסחי"תריס
 סהס וחוסכים תוק5יס סהס לנחרי ס"ובדיסב"ל1 ידעתי וכליסר . ר"יחי סל" ":סיס ק5ח על סמעחינוס וניון" מסוטיהן על רכות דר0וח והכית . ו"פיקורוסנזק
 תועי ויוסר 6רס סככני הסכלים הס וסם י0ר"למנמי
 הבר . מהבה"סדרך

 )חדול"
 ס:סיס מסגעו:וח ונומס

 שריך ר"עו וכרסיס כעורים היססרוח ורייססהוק:וח
 על חורייס עיקרים סחלתודייס במיבורי:1 לב"רללז
 סי"יס הב"ק כי , ר6יה סכי6 5ר SD ל" ססיפור5ד
 ל6 רכוח כמנרווח ל)והירוח 5ייך הסס ה0ורסיסעל
 בחורה ס3"רט כמו גוסס ן3ר החלמודייסידעו

 ססתון 56ל תקו3לוח ה"תיחוח לשוח וכמרנו 'ס:כוכיס
 ר6וייס עיקריס הנפלס חבור נסחימוח וזכרון .לסחות
 ס'"תעהו סיחחייכ ותה הק3לס ועיקרי 3:בו"סלהקנין
 מרסיס מלק 3ס' ובקרנו . מה מבעל בחורה רכןכל

 וכע"ס בייחוד ס:חלה נוס ר"ל וכגמול 3החחלסנחלים
 הנד% במיגוררו ג"כ עסינו וכן . התורס מינוח סקרעם

 החודים "ל" תטלחו יכירו ל" "סר חורט מסעסתנהס
 טוב סכל להם סיהיס והסכתה סדת הקנסי הקודחעל

 הסס הדברים בסיגר 1'דיעס החיבור 3דכריוסכרה
 הע:עיס כל ג"כ בו וזכים . ס~רחיס ו"יך קכגחיס6[ר

 "לס סיהיו 3וס וכיוסו והחלתורייס החורייסעיקריס
 כחו "ו ג"ו:יס "ו מכתים "ו מכמיס חל)וידיסנקר"יס
 . חל)ווךייס סרס'ס על סעיפיהם עס 13סחקר6
 עולס בפסלה וחלתורס סיסס על סרורס חורחסותהיה
 ידיעת יסליכו ול6 חורייס O'~G'D על )3:ס ~סוגל
 ו(ריווחס הגדע הסתרלוחס יסימו "בל גיוס "מריססס
SDתס על ל" בורקס "5ל ךקרבס סימלי)וס גוס 

.סירי"
 הכרסיס oto'1 SSJn ' סהמון "5ל ססלתוח 3סס

 לספי והמלך הנ". העלס עליהם העירהו "סיסהס
 דברי ר"יוח ו~כר)ו נו וס"רנ:1 סב" סעיס63תיחח
 סי"וי נוה וסירסת עליו מפל בכיי ור"יוחמנקוב

 "סי ססנס והודענו מלק נפרק 631רנו , מכמהל0:6י
 לכפרסתח:1

 לכויי
 olnno חחייק )ונלחי הכ" הע"ס

 חמייח רק ו:וח:יס )ופייס o~b 3)י ר"י:ו סל"ו")ור)ו
 3לכוסיהס "ו עיוחיס היקוחו לנרהתחים

 1כי51"
 כ"לו

 ס":מ:ו ועוד לנתרי הכמוהו סנ" הע"ס ")וגס .הס",וח
 תסס תו,-ת חפ:וח פגה ה'" הידחיס סחחייח סם3"ר:ו
 הילעס מיי הו6 ההחרק החכליח 0"י:ה הפלוסעליו
hJo. ס"ין יחסוכ "סר הנרול המסק לב"ר כדי ~ה וכל 
 חדירי ו3י"ר)ו . נ3'"יר בע"ה עת0 %" נח%בתורס
 "ל נוו:ס 0סחורס רבוח')1 לגו ספירתו מה לפ'חורה

 tSbl - הנ" הע"ס גון הכרח זהי" בעו:סהחכליח
 גס 3הס וה"רכ:1 3"יי, "סר הס 3ע5תססע:':יס
 סס 3"ר:ו מלק 3פ' 6בל . חסוכה בסלכוחבמבזר
 הכ"הע"ס נדבי סה"יכ:1 6מר בו 0יסחכל נוי סימ5"סוכגוו

 לנוי "'ן.מלק otnno סחמייח 1")ורנו .
bS~חכליח "')ס ")עס . רבעו גוסה בחורת בה י"תין 

 וכללאוס לע"ס מלק לו ס"ין גוי תכעו נמכור וגןס"מרון
 נון 6מד הימסר מיר6חיו כ"ד סהס ו")ורנובמספר

 1)וכל5 "זחה ד3רגי הסונור נו"תר "מי-ס)ועחיקיס
 סע%ס ~כך)1 וכ"0ר . סחחיס בקמייח מנוסר ססמתזינו

 י")ורט ס6מרון החכליח blx סס גן גס 3"י:1סנ"
 וטוכס סימאו לגועלה סכי "ין "סר הסכר הה הלבוןבזה
 630 סבעעס כן גס וכקריו . טוכה "מריה "ין6מר
 לפרכס (נרוכס מנתיס ס")ורו "מי גוסוח ח5י"וח בו6ין
 הסקר חן אוסגל ול" סחיט 1ל6 "כילה ל" בוס"ין
 סכטלס תפועל להסס מלילה לנטלה הכליס לוסיהיו
 )ו5י"וחו כן "ס יהיה יוליר ול" ימחה ול" י"כלל" והו" הכפנל וכלי וככר ו"5טימכ" מה לקרס נסיהיהבי

 b~b ע:עו על olb סיחלוק ר"ו' וקין . גרורהבטלה
 ל"וחרן סר"וי דר0וח כמסוטי סכליוח ר"יוח עליהססיס
 דעח:ו 0סח'- כוי סחר וככר . הקבל כבית הכסיסבסני
 ~חן עתדו הסלוס עליהס ולאליהו מסם הגס בקמרו(ס
 . סעה"כ כוי יהיו כן גופות oal וידחיס 6נילהבל"

 "ליהו גוסה זרקו הביטו ררך עו3י' כל "ליכסל"
 ":סיס היו סס:יהס לנטלם היו ל" כליהם הסלוסעליו
 1"מריו הינופח לסני 3הס וסחו "כלו הוה העולסחנלי
 לו חכלילי "'ן "סר ה:)ו0ך לת5י"וח מזה יקימווחיך
hShרוך סכלו לע"ס טיב סכלו לעולס ("ל ס"מרו כחו" 
 נכללו מסנוף )ודע וככר . לבטלה לגוף נליס 13 יסיג"'ך
 "ין "סר הסערות כל בו לעסות לגסם נלי סי""תגס
 גוןל ירעו ל" 1Shl . לעה"ב כוע"ח נוהן "מחפעלה
 סנטלה ספל o~s סיימם לכ' ס)ומו'3הנוח

 וסרקי"

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



 הרמב"םאגרות-8

 ~ס ימייכ ו")עס . חכ5יח 5ל" חכליח מסם סיכקסכליס
 סיס י"נוינ1 ל" "סר ההיען בדמיון סיערה מסכ5ו

 כנוף סו" "ב5 נוף ס"י)ו ותה לגוף רק מנקת5י"וח
 "ין "כo55h 5 ))ו5מ כן נס הו" כתקרים לותרר5ס

 נוף סיגינו תה ו"%ס . הנוף כחווק כמלי"וחוכלקחו

 "ינו בגוף זוקרהול"
 ))ע"

 חסדים שחיקי תחלב נמקי סהוקייו פי SD "ףמסק בל" הס "סר הס%יס "%
 'היה 5" ס"ס "י5ס גוף נהסס רופס י"נוי)ו (הוגוסני
 נמ5" "עוגוף

. o)nhl לס בקמח מנ)זיס ה:קר"יס 
 זזן )בדל סכ5 "5לס סחנ"ר הזה העכרה דרךע5

 1"ין המוצר מבעל הנל'"וח מיק יותר סו"מחווור
 ")וחי יוחר ה)3ד5 )ז5י"וח "53 מ"ק יוחר 15)ורר"יי
 החכ"ר "סר והם הסוי מ"ופ:י "חד יסיגהו סל"יוסדי
o55hת5י"וחו חדרגח ,ה ו)זפ:' גוף "י:1 סהסס 3חוסח 
 נל וגן ' החווק בחכ5יחיתעלה

 )3ר"
 5ונור רולס )3דל

 יוחר קיים מ"ך מ~ק 3מ5י"וחו הו" והמכלהנול"כיס
 גוסוח tb(o סהנל"כיס ")מנו )"נזין וס וחסני גוף)וכ5
 . דעות לונור רוקה )בדלוח )ססוח ס3" הע"סוסבני
 ממנגס בת"חר)ו ~ס ע5 סחורס כון ר"יוח 3"ר)1וכבר
 מן "חד זה להקרין ירסס ל" ו"ס . ס:כוכיסרוורס
 וסהר גוף המ5"כיס כי לה"נוין בעעיו וייטכסהרון
 ס3" "מר כן גסי"כלו

 מעולס ום3ני וי"כלו, 3ססוק

 נסיתהו %" 3וה עליו )קמיך ל" "נמת נוסות כן נסה3"
 ס'"חר חי כ5 "זלנו יוסיף %" גועליו )רמיק 51"לכופר
 הסעור זה רק יסגל .ל" סכ5 כל %ו"י . סנ5וחזה

 . ה:3דליס 3נכרמיס י"תי)והו "0 הינק וקיןיתברך ככור" ההחוח )ו"נזו:ח "חגחס סחח5ט 3טומיסתהיה

 וכקוס יה סיסים הסכ)יס נון 5"מד יסמיק )מומס
 דעתו ימוק "3ל הדעות תסחי "מח יכריס %"מסק

 )ו")ויניס היוחנו עלינו וירמיק בדעתנו תום ויםיסההנוו:י
 )קייס המוזיר נון כ3דליס ה3" העולס 31)יסחל"כיס

 נמרנו וכרר . בנה לו ממלא נבר עליו hpn "יןמנחו
 חסובס תהיה רבות דרסוח פרוטי ימסרו ול" )וות'1לו

 ה)3ו"ה )וך3רי רבים ספסוקיס כתו 013 סל" וקיןעלינו
 "נל 1"ון עין בע5 גסס ס' היוה נוססוטיהסיר"ס

 הרעע על nvnelnol הסכליוח הר"יוחכסהח")וחו
 ' 3גסמוח נו"תין יסיגס hSl י3י)ס 5" ההםסהתוסחיס "ל" "רם בני כלמון חורה כברה 1"ל כת"ס ידענווט

 הנול"כימ היות על ה)וורוח ססכליוח סר"יוח עודוכן
 5ונור סנטרך עד הנסתוח תן )קייס הב" סע%סובני
 ירינו 5" מסל מהו" סגסתוח 3סס 5מסוב סיבי"נגוס

 וחיך גופות ססס בסס הנו"נויניס "לו- ססססר"יוח

 ר"5 )עי"1חס ועיקר סמונור מן ס)קוחס סיבינוצוייר
 יודע סל" "לו ימסב1 סג" הע"ס נוי ו:ססוחהנ%"ניס
 עיון דרך סם וסטין התורס ת5ר חקוכל רקמ5י"וחס
 סמס3 נוי כנו"ס הכפסוח סטר וכל תל"כיס ע5סיורה
 המלוסות ההס ובדעות ברגע ninnbe לידיעתמהניע
 בפסוחי וההסחפקוח כלן החכנווה והעדר הכקסתורסיון

 להם ים חורה מדברי ,"ל נהבו ל" (1Shהנוקובלוח
 ת"ס )טו "לו o)nh ד3ר כלל החורה כסחרי 3ס"חרו ל" וכקלו חורה סחרי הנסחר יקרצו %(ה ונסחרכנלס
 בתורס בצרנו וככר ' מקוס 15 ידעו סל" עדנלו

 המכמה לקנסי ןי בו מש מס העסינים 3"לוה)בוניס
 ונרם פוקוס ע5 וסעירו)1 13 נלס החכ)ויס דבריו~נרנו
 הדברלגלוח

 ההו"
 "סר

 )3י"
 %הודיע )ז)ז)1 רציה

 וסחססט ב"ר5וח מבורח החפרסס וכצפר .")זחתו
 ס"ין "נור בד)זסק החלנזידיס תן ס"חד 5)1 )"נורכק5ווח
 ססרדס "מרי לגוף סנפם חסוכ %" הידחיסחחיח
 והחח% ~ס ח"מר "יך סהו" הנענוד ")סי כלהחרו

 ססחכליח בחנור)1 ")מנו סוכרנוהו נוחס רציהלסבי"

 1")זר כוה השנניס וכדברי ב"1)וה החסורסס נוןרסס להכי" סס והחמילו 13 גוף וסקיי הכ" סעולססו"
 5)1 )ודע וכליסר . עשו ןכריהס ולירכו חסל נ5ססהס
 כשיעוטו בט5 ~ה וצנורנו "לי1 סרגס:1 5" שקירעגוס
 נוס הבנח עליו סיקסס נוי ול" (ס סיסכל גויסטין

 5סטרוח מצוח ומנוס "לף 03)ח היה וכצפר .ס"תר?והו
 כבריס על בס יטוללו חיתן ת"רלוח "גרה "ליגוהניעה
 ויפסד יכלה מהגוף סססקו "ללס ":סיס סיסוצנורו

 והעומס וסהנתו5 הפרןה "מר לגוף הכפס חרוב%"
 הנ"הע"ס כבני ":מנו ס"נורנוהו תוכה ר"יס והריקו 35דלגסס

 הגלויים החכ)זיס דברי להס ?וכרו וכקטר '
 ")נרו הלבייליס דברי וקנח הידחיס בחמיחהתבו"ריס

 o55h סהחססט המו"ל זה לנו וצנזר . ויפורט )וס5~ה
 והסיבונו חטובה כונונו וכקמו (%הו והסליכו הדעתזה
 החורס סרח סתחיס סחמיח להס וכ"ר:1 ס"לוחיהסע5

זהו"
 מעמס וסמיי וט יפורם %" לגוף הבפס מזב

 מגק בפרק ס")ור)1 נמו ההמיס חחיח "מרהב"
 סס:ס מ"ח היחס וניוסר ' ונספיק הסעור סנהומסבנו
 תתקלח נח3יס "ליש הניעו 5סטרוח ב' ח' ח' מ'סרח

 הענעיס ע5 סקל חינון )ו":סי ססו"ל ~כרו , הבבגמברינו
 ~ה 13)ז:גונבגייך היסגוד הלוי סנוו"ל רבית יסיבס רקס לוס בעומסהסס

 וכהו"
 3חמיח שמנזר להס מכר

 וסגנה טעות ק5חס הענין כוס ד3רינ1 ומס ,הידחיס
 בועט ושר "וחנו מ% ע5יהס לסח%ל ק"פסרוקגחס
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 הרמב"םאגרות

 סמ"רר [ס קלית )סלם הנזכחביס "לו עמר ,נק%מוסו
ncbוסהגדוח סןרסוח נ5 ור"י)1 31לסונ1 הגילון ~ס מברו 
 מן המבוקס סטן "דם כל "5ל ויזוע ' ק53ס"סר

 ה:סל"יס ההם וסמעסיס הדרסיח מסורהמננזיס
 ' לקנחן קנקן הקבל כניח הכסיס ס'דרסוס כנוובלסו)ס

 ויותר ' "ליו יקרבו"ו למוסכל סי"1ח1 עד ט:י:יהס לכ"ר חהס סנובוקם"בל
 ה)פל"וח הדעות נזה :ס5"

 , בגסס ססעוסופיס דעות סרס הנזר וכרס "סרהסס
 רסס("ח

 כהו"
 הנודכריס ס'")ורוהו נוס סבל ימסוכ

 . הפילוסוסיס רעות הס ה:ססדוח הדעות מןו[%חס

והנפל"
 כח"תר לומר רוקה בו סר"י:ו תה מכל

 הפילוסופים מחכמי ס"5 "תרו סל" סכלו סי על'Vh תהו"

 חח:1 הפרדה "מר לנוף הגפם טוב כהחנע יינתרול"
 מ"תר ו[ה . לסתו 1ה1 ה"ססר חכה העיון מדרך הו""בל
 הפלוסופיס חכמי הס "5לו סהנזדבריסיורם

 וסקיי
 )ו

 ההכרס הפי5וסופיס בסס יכמת "סר בררכיסידיעס
 מנז")זר ס%קחו דכריס י[כור וכן . וה"ססרוהפח"ע
 ר"י:1 וכן ' כ%וסופיס )ז"מריס וחסבס 5י)י לקבןהגנז%
 חח"חח ל" סהפ%וסופיס ופסק גור ס"5 הגילון[ה

oSlhנכי הנזה ושי , מה מלקיט וסהס מפסיח הסקר 
 "תר פל" ור"י:ו . סילוסוסיס קרקס "סר "להטס
 הנסס oh "דע ל" וכרון הג"ק (ה "% לסכלס"'1
 והסכל חס"ר ה:פס "1 "חד ד3ר כסי5וסוסוקווהסכל
 "נור "סר הנסס והי" תכלה והדפס 'סקר הסכל "ויכלה

 נס  חרפוחס וסימה  ירטוט ל"סהפילוסוסיס
  0חרברי0 סיחרו  כתו  תירת "ללז 00כל  ויולי .070 00י"

 יכלה סו" נו ohl  "5לו  0פילו0ופי0 תכתי  סםמסר

 הדרסות כקכון הגילון [ה ססחפק וקלו . ספקבל"
 סחכ"ר "סר ההס הססוקיס וכפירום והמעסיוחההם
 סיט החורה כניקור )[כר הדחיס סחמיח תהו"כסרוס
 לכיול" והרקההעות

 ס"תרו מה נ5 דבר סוף . נו
 )")ור ככר רוכו "וס"5

 כיול"
 וקין , וזחנו פתוח "ו 13

 "ותו מכלל חנזה דבר על לחלוק [ה בח")ור:וכי)ח:1
סמ"מר

 תה חח:ו [כרת ו"%ס ' ליכרו ל" וקף ההו"
 כיחכ"ר כו ס":מ:ו כחה "ליו הכי" קורךסונרר
 לנזחלחן הנעעח סח,ע5ח לתקוס נתחזו "גל ,נזטחכל

 "מר כהמסלח "1 וע[רחו "'ס להגדלת סיחלס לנוסל"
 סירוס לוזי )זוחריס וסהריסה המחלוקיו וררכיוסקטכחו
 : כו וכי%" הדיך (ס כעך)ו יסגור והטס כססללכת

 המאסף זה בוכתן אהחיל"הנה

 35"ך סי" סת"מך 3[ק סכתח:1 התעיין"חסדע
 דוריס  13  נפלו "סך 0פבס ש"ס  סנהתייסיחס

 0נז"נזר בוס ו"ין י סנזחיס nfon וסי" החלמידיסנין
 סנום)ס בסירוס ס"נ,רטהו וזה כל על כולל )וסףדגר

 וחוספח הנזריח והידרכה עני)'ס כסל 13 ים "כלוהמכור
 וליותר . (ה [ולח ל" והסכלים טכסיס יבי:1ה1כייסור
 ~oJDln ב"ותח:1 והנוןעח התפורסנזח המחיםסחמיח
 ונססוריס בחסלוח (כרס רוכ "סר נתוחנו תכללעליה

 לגוף ס:סס ["ח סוב ענינה וסמדרסוח החלנזוךנוהם ית5" המכתים וגדמי ה)בי"יס חכרוס "סרוכקמ:וח
 חחלוקח בקונוס :טמע ס5" נזה , (ה ספרידס"מרי
 מקנסי כפיס לס"נזין ונוחר 1"'ן כלל פירוט בו ופיןעליו
 לך 35"ר עתיר והמי . er חלוף כקמין סהו"הרח
 מנפרס כנוו סססוקיס "לו נפרס ל" לנוה הח"נזר3[ה

 וכן )ופסוטיהס "וחס וה%":1 בחורם רכיםפסוקים
 הנזוח "מר לנוף הנסס סוכ הו" הדחיס חמיחוקח
 ורבים "מרו זהו" לסרסו ט""" וכרון ד:י"ל [כרהכבר
 לו סתר , זגו' ע"ס למיי "לס יקי15 עמר "רנזחמישי
 לקן לגורלך וחענזוד וחנומ לקן לך החסהמלתך
 סמחיס כחמיח "מסו ס":מ:ו  סיכר מי וקנזסס 'הינוין

סתוי
 3ת;ר,

 _ורבר  שפורכס  סיר 0יי תסי  סמוי
~TDויקרתו :חסרסחו כ3ר מבורין והנס ' ממנזרו גמור 
 כנוס "מרנוהו גן oh "ל" , וט מנזרר מזהוירקו

  החלנעד מתכתי ימעיל בתתי ימריל חפתיסיחרורו
 מעסה יפי" זל" נזמלוקח כו סיס ןבר וכל כוחו5קין
 ' מכרו ע5 המ"מריס חסני "מד כו לסכריע"מסר

 5)1 'ר"ה וכן ' פטתיס  0מס)0 פפירוס [ס [כררוכבר
 )פסוחם יסוכו "סר ה")סיס סקלו ההס המ"נזריסגון

 "מרי וידווחו ויולידו ויסגלו ויסחו י"נלו ההסלגופות
 .  סנזסימ ניחוח ה:ח5"יס כחיים גז"ד "רוכיסכייס
 "מר , סעס"נ מיי הו" "מריהם מוח ס"ין המייסו"ת:ס
 נן כל "% ה"נזח והו" נ"מין ס")מ)ו . כהס גוףס"ין
 [ה ונקור כנז5"כיס גופות מבלי )ספוח ססעה"בדעת
 הח3"ר כבר הכפס לפננוליין כליס כלל הו" "מגסמהגוף

 . חלקים סלמה על 'מלק סכגוף מס וכל . כחוסת(ס
 כסס החוון יוסלם ס3הסכליס

 וה"סטוחכ"
 ועי וככד

otDnסבהס ונליס . החמחון מבנטן נזה כל וככלל 
  וסעדת שירט ו0ולרת  שתסגל כל' ופס ההעדהתהיה
 עד הנוף ע:':י תקון מכסס וכליס .העוכר

 המוריס ומ"ר כע:')'ס "לי1 ס'5טרך תה כללע5חו סימלי"
 יסלידו 3הס "סר והנזיחריס והעגביםוהעורקים
 חי לבעל "ססר היה ל" "לו עלי כלססח)ועוח
 כזננו כסו" יוננה ולכרומ %נקצו מותו "5להח:ועע
 ס"ן0 חוון יוס5ס 5" וכניסר . נבגו ונזססין "וחוונז"בד
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 הרמב"םאגרות

 כהס יזמיך רבות ונמתגות סיעםס נתל"טחרק
 והסחנלוחלממסבס

 :)ו5"
 13 "כור הסכל' הכמ לו

 נהם 'ענה טנעייס כליס נ"נ לו 1:)51"1 'הנל"כוק
 סרגלים כ' והרגלים היכיס לותר רזוני , ההםס)%"כוח
 )ודעיס הכלל וט ופרטי לכד להליכס "ל" נליס"עם
 זורך כלו מהנוף החכ"ר הנה ' המכתם 1"ח ")סי"%

 זהו" "מח הכליח חככי)זגי"1ח1
 להח)!רח הח,ון קבלת

 ההו" הגוף נוין להחתדח הדוינה וה.דחהנוף
. 

 "ליס גריך בלחי נ;סולקח ההו" החכליחהסחהיס
 סמכ)ויס לזו בקרו מככר ויה , הכ" בעולס לוזירר5ה
 ""נ חסת'ס, hSI סחיה %" "כיה ל" כו סייןויל
 ' הגוף בהעכר נקורסו"

 נהו"
 דכר יחלי" ל" יתברך

 לו ומלילה , דכר יוסדי bSh דכר יעסה %" כלללבטלם
 ה5למיס עובדי כסע%ח התחוק:וח פע1%חיו סיהיווחס
 להס "ף קבועו %" להס "פיס ירקו %" להםעעיס
bSIהסס כן ' ירימון OSDn' כלוזיר גופות יבר" "לו "5ל 

 bSt כלל 3עכורו ס:כר"1 )זס נהס לעסות hS"יכריס
 ה":סיס ISh "5ל הנ" OSID,n 3)י ו"%י . סכהלסוס
oyhיכריס נעלי" o:nb ו"%י סריס גל על גוסוח הס 
 "ין ' )ןעוקכיס "1 ע)זוריס "ו )זקסייס כרורייסמס
 ותהי ימריסון המרס יחן זזי מחוק "ל" הר3ריס"לו
 בשוח סכ"ר:והו מס כלו בזה והסנס ' למנוגסלהס
 "':ו נגוף נח %" גוף ס"יט ומס ,בגוף סימן" גוה "ו לנוף "ל" o55h מריקוח "יןסס)!ון

 ))ל"
 וכל , כלל

 הנם)עח כו יוסיפו "מד ענין ת5י"וח למזק ירט"סר
 רss) 3 תיס וכסו ונכר . נתנוו ע5ס יסכו לותרר51ס
 ~ס לנו למסוכ סיר5ס ונוי . ה:כוכיס ברוורסככינור
nuloטעות "1ח1 לם1ס יר5ס ו"ס ר5ו:1 יעמס למוס 
 כזזו )במר ס":מ:1 . בוס :קסיד ל" 1":מ:ו יינתרוסגנים
 על סכל בעג "מריו סיתסך ה:3וניס כתורהסב"ר:ו
 "לסיס יונעו רמקו וגס "מד ומפיו הקמח6ת1;ח
 ו")מ:ו "1ח1 :כמיס "סר o:nbl . כבטל לה"מי)ססכלים
 כסל" סמ"מר סו" יתעלס הסס Sh חתנוחח:קיס

 חבוב
 ההכמסם סרח היזחו, יחנן וסל" OSIDS הנוף "למנסס
 כתירס ההוסח ושכמסח ס:סל"וח להנמסחמבי"ס
 תפ:וח החחים חחיח :חסוב %זה ' הרח מן ויניקהבעיקר
 310 הכמסח על סיורה תם כלל בדבריה וקןסחורם
 סירוס ונזי . הפנו על סיורם )!ס "בל לעףסנסס
 :"מי:הו סל" דעת ל)ו וליחס סרס עלעו לר3רוינמר
 בפירוש רברעו ויסרס , תעבירוח ס:קייס סימסןוכנוו
 הדין "ח ליחן עתיר הו" מובס לכף סיכריע עדרמוק
 . נכסריס מוסד רשע "'ס כל מססטולו

 ל"דס יתכן ו5"

 סכל ג"תין ס":מ:1 ויוכתר הכיער ,ה "מר0יחעס
 הידחיסחמיח

 מבנוקר"
 כגזו ")ות oon 'ס "כ5 . ווסל

 כסס ונסופק וק5חס ספק בל" חסל חהס ויםסוכרם
ohסכיו נוה כל ונסחסחכל . "נוח "ו כוסל הס 

 סלס:י ונזה נווה ס":דלוסיס כזן והתסרם'סהמכתים
 ההו" בכחוכ ו"מך'הסהדברים

 ויין וט לך יחכיר
 השגיבס כי הפרט לוס השיינזר זה כוכח לפי ל)1קריך

 רבות סע)זיס וכס:וחס )זל'הס ככסול "תחחם תוסףל"

 הכרון 'ודע ו"חה ' ים:1 %" 'כפלו כסל" חמ~ר%"
 הימורסרח

 והן"
 . בחורט :כסל ל" "מד הן ")ורן

 סקכור פירום בוס יסגלו סל" הנבי" ןכרי ס)!5":ווקמר
 סב" חמיה מלח נל כסחם'ס בזה המסור "מחחהוסף ול" בוס ה:13"יי הספור הודיע ככר לנוף הנפםסוב

בנוקר"
 בסחסיס הספור ")וחח תמסר %" ס:סס לסוך

 רבות סטמיס oh "מח פעם "ס ס:בו"ייהמסור ב" מדבר סוף ' מסל "מד מסוק )%בד נלס "1קגחס
 "ין פעחיס והחדסיס הקדומים יסר"ל מנחיו~נרוהו
 ס:פס כליו והסכיתו כ"ונוחט והחפרסס נוסמרלהס
 סמחיס בחמיח הסרוס הענין תהו לגוף חסוכה"דס
 "גסים ג"כ ספקו ונבר ' ממבר "1 מכס י~כרסו )"ו"ס

 לסוגו וס דגר ס")!ר)ו בפיקוס המכור 'כסוףכדכר;ו
 "וחוח לעסוח קריך סמסימ סמלך דעתך על יעלה"ל

 ודחיס יחוס "ו כע"ס דכריס ונזמדסו)זוסחיס
 ומסרו סב"ר:והו. נוס ~ה על ר"יס והכ"א וכו'סנבריס וכ'51"

 הנותיס לחמית הכמסה ש"ח העיון מלושיק5ח
 החחים סחמיח המסנה כפירוט סכ"ר:והו כוססוחר והו"

 והו"סחירה 51" כו ספק "ין תנוקר נלו ווט . התורס תס:וחסוס
 תנוט ינוקם ל" סהמסימ "מרנו ס":מ:ו

 המופח 5ד ע5 )!ח יחיס "ו הים מיבקע תוסחשיעסה
 ס:3י"יס בו סיערו "מר תוסח תתוו תכוקם ספיןמפגי
 . )בו"חס הח")וחה"סר

  סת"תר  k~rn יחחיינ ול"
 ציווי  ob  סיריוס  גלתי כסירלס  תטיס יפיס ל%סססמ
 בדכרעו "ין ד3ר סוף . כזוחו "חרי "1 לפגיו  "1ה)וסימ
 רק העיון )!")סי "דם על סיסוסק נוס מכורעו3כל
 "סרט ע5יהס הסחסק וכן . ה)וחמ%יס החל)!יריסכל

 - מסל h~nc וגומר כ3ס עס ~"כ ונר יכעיססת"חר
 להב:ח קד)וו;1 נכר "ל" ")!ר:והו לנד ":ח:1 ל"וזה
 ממס רבי נתו הממרסיס מן החכוכה "נסי הענין~ה

 ולחס 1"ל OD53 וקנן 5hDhD~) "כן (b"D -נקטיל""
 עלס יורס סרבריס וסוף . המפרסיםגון

 1ה1"
 "וגורו

 סקרן )ל"ס כי קךסי סר ככל יסמיחו ול" ירעול"
 53חי "ן נסיוחס העלס נחן נבר מגס . ס' "חדעס
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 הרמב"םאגרות

 קהל "חס סחרורו ' הסס לדעחס היקין hStמותסיס
 ~ס בותעו הקריס וו5ייר סיהיס סכל לו 5ים חייסר"ל
 סגריך נוה תכור"ו צדע יס31 וקו טורף הו" לוסיערה
 נחקייס סוס . חכן לריכול וייגוב להויק רידוי סגיןוידע
 התחוס הסמר כדברי הכל מיודן להם ותהי ס:")ורמס

 חורה כמסר בפירום וס ב"ר)1 כבר ":מזו "בלונותר.
 סימות מ"תרס נלו'ה ר"יח:ו 3"ר:ו וכמכור 'ס:בוכיס
 סקלו ודע ' בר"סיח סדר מעוי ןבר 13 "יןסמסיח
סיעוריס

 וכ'51"
 רברבו "ין כסל סהס )")ור "מר בהס

 סהודיעח:1 :בוקה מהסס vnb3 ל" מסרי גורס~ס

 סיכ"רו )וס:ני"יס למכמיס קנלה מbSI 1:"5 כוסלמסו"
 "ל הבי"ס ו"נו:ס ' Scn סהס הדכריס "לו כמלקיכס
 כל והסחדלוח הסחדלוח:ו זהו" לך "נ"רהו סע)יןוס.
 cb' סהרון , המחון הסחרלוח 'חלוף )והימיןיס"ים

 סיסינו לסנלוחס וסערכ o~s סכרכריס ס)"הנסחורס
 )כדל דבר כל ויו5י"ו , סוחרים ק5תח סני והסגלסחורס
 י'")זרו סמוסכל חןוחוסרם

 מהו"
 תה'וח ויכרמו מוסח

 סי"רע סי"תר בגוס זל" 1nluo תותן סירקהננוס ע" מעבר בזיזה סיסופר נסס ל" הטבע )עהנ עלדבר
 והוווסכל התירה כין לקכן )מחדל 1":ח:1 .לעתיר
 סהו" בו ססחכ"רנוס "ל" , זה בכל "אסר טכעי סכר על סדנריסותנהיג

 "1 כלל לפרס יתכן ע" מוסח
 סהו" לוזיר)קטרך

 ה:כוכיס בחורה בקרנו וכבר . תופח
לסין

 מנוקר"
 נס לכרכה ~כרטס הכמיס מסון כנוכו"ר

 ככי"ור והסלגגו , רכים שכליס הנבי"יס כדברי בנטכן
 להכתימו סתחנבריס ~O'SJD מן ל"מד "מסר סטי ערזה

 ה)זסרסיס תממובי סקדת:ו ומי ")מגו )"תר ~סותמלי
 כי גן נס ס'"מר ו"ססר . ססירםע כחו מבליססקלו

 מייס בעלי )וק ימעט הקרן וחם)ון הייסובכסירנס
 חיים נעלי במסר "רסטו וט ~כר כ3ר . ק5חסנסחקרכ
 לק5חס ק!חס מייס בעלי הזק מיעוט מנח טעםנם:חן
 ג"כ ויעה . תקריס3"רן

 נוות"
 מכתים ס"תרו כחו

 SD הו" ופס . th~o למון חורט נכרה לבדנסונרוכס
 ס"תר כמו לבד הכיח כהר סיריוס ינוסח יס'הסנוטו
 )מס הזיקו ל" כןכריהס כיה" ויהיה קרסי סר3נל

 ס"עס דכריס הס "לה כל ןבר סוף . בירוסלסועקרב
 וגריך , כהס י")וי)ו "יך לסקסיד וקין התורספיוח
 "סר ער סדבריס 3"לו ה")זו:ה לגוף ס"רססי)וחין
 ' חוסת "ו כטל הס "ס יחכ"ר ופו כינוינו כנוהרהיר"1

 כר"סיח סרר מזירוי מקד כברת ס":מ:1 )ורעוכבר
 יח"מר "ו סקדס כזנוי eDD'a פוי כל יטעהו"מנס
 )עסג ס)והגיס סעגעיס כין )וכדיליס בלחילמיוחס

  והתנס , יחקיי)זו ול" כלל 'YlnD ל" "סר והםהינופח
 הטכעייס Dn(t(ot ובין )כו"ה לקנוח "ו היזורך )זפג'היו

 ז"ל יבינו "סך ע"ס סל תנהגו סהס חתיךהנמםכיס
 )וכ'"ין "'ן ויזורו , )והנ כמזהנו עולס תמידוייחרו
 יעכס "סר כל כי סלחה ויתר . גסים מתעסהר"יה

 1"'ן[ ות)ו)1 להוסיף "'ן עליו לעיס יהיה הו"ה"להיס
 תמיר נחסכים הטכעייס סהע:י)" ההכיר כבר הזה .לגרוע
 ה;3וכיס בתורה ~ה כן נס פירנו וככר ' מ:הניהסעל

 ה")ם'ס "לו הכי" ס"סר וירקה ' העלס כחיוסברברנו
 ת"ריכיס היוחנו התחים, כחמייח בדבריו ולמסקלטצוח
 הכ" העולסבספור

 כל סנור ot~nhn ottnnh עכ"ר
 בקחיח וכסוככינו עלן המוריס והחכ)ויס ה:3י"יסנברי

 הדחיס סחחיח וקברנו העסיס כד3ריס ונרפסהנכויס
 ' "חחיםסוס

 והני"
 )והס הקמר . דכריס סני ~ס "5

 13ף' להגריל כמחא "ין צקי קב מס ")עם מכורינוסכל

 חועלח "ל י3י" סל" גתה הומן לכלות %"המפריס
 וכסיעור לסירוס סיריך תה "ל" כסרס ל" נס:סרסלוה
 וסדכר - הע:י:'ס קדור רק )מכר ל" וגס:מכר לבךסי31ן
 עד )עלס ערן נ5יור תהיה ")ונס סהה"רכסהסי
 "ו ליורוסיסלס

 מהבי"
 "ל'1 קריך ווה , ")ותחו על ר"יה

 וה",הן והטכעי חלתורי לוזיר ר5ו:' החכמות מעיכסלמס
 עד 5'1ר1 וירמק ענין נהם יעלס ~otnr הרנהכי

 הענין י5טרך וסענן.ס , ונספיק תירום גיוריוסיסורסו
 סיכוקס דוה סיח")וח ער רתוח ר"יוח "להמגוייר
 כיזכור פוס קור יעלס ל" התוסחיס דכרי o:nb '")זחתו
 "פכר ו"י , 'ככד ע"חהס

 להכי"
 מה "תחח על ר"יה

 יק531 "ו במום.ס יר"וס "כל כוס ס.עך "ו כ"סנגר
 1:כ"-ריו העיו"כ כפרס זה ופוכרי ' רקס סכ3רתפזי

 ענין 1היוחולהצליפו
-ch 

 כלודר עולס סל נז:הגו בטבע
 מסחופחיס "תר הו" התחים חחים "תגס ' רפססמ"ר
 נתלמד לה"נזין "ל" סס ורן אויבן סע:י:ו מ"רוליבו"ר
 מול יו5" טפין והום המתחית ההנדה הכמחנוכתו
 תסג ו"ת:ס העיון )ז5ד עלט ר"יה עין התייקותלטכע
 סיס וחס ' וט ~עת סס "ין ויקונל כלס ה:פל"וחמ:הנ
 )ות:1 ססתכוקם החממוב , לה"ריך "ו בו לותר "פארל)1
 סע:ין בוס כ"1 הדרסות במכורי ס"דרום "לו"5ל

 גוה כצח כפי לוולח:1 ר"ו' יותר ו~ס ההםוההג;.וח
 ידעחס כבר נמבורי:ו הנועיי:יס עדת "חס . בומימכר
 הים ולו , והו'נומיס הממלוקח למסר נוטה לעולססעי
 אופיס הייתי ל" "מד כסרק כלו החל)ווד לסיח לי"סקר
 וההנרוח סדרסוח וכרון תפעי יבוקס ו"יך , בסריס"ותו
 לכסלס חועלח ונוס פס ויקר" כ)וקונווחס ג)ו5"וחוטס

3"
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 הרמב"םאגרות10

 ~ס 56 הנ"רר גווה הנעם וכקצר . מכרס ס":מעופ"רר
סנוקוס

 מסר ור"י:וסו בו הנונס חכ5יח סיס וסו"
 סוכר גוס כסל רק כע5 סטינו מסיי 5ננוריהחועלח
 מעט 5כל ביצור וחוססח ובמבזה הנוסנס כסירוסכבר
 חועלח תמרוס ריקם ):יכעס ס5" רציפו הורם "וחבולם
 ס"מד . סע:ין בוס ר"ויוח ס"5וח סחי ע5וסכדבר
ranגז"ד סרבים הססוקיס 156 ענין 5במר othln)o 

ננוקר"
 סירוס תסבל ס5" ברורם סור"ס הבוריס

 עתרו הימיה גבי ימוח 6ס נצמרו , סתחיס חמיחבסרמקח
 יורדי יסכרו ל" מוקיסו וצנור . סרבס ב"יוכ חס"310 51" "5ך כטרם יעלס 65 ס"51 יורד כן ועך ענןכלס
 ר"יס ~"ח . סיום כחמי יורך הו6 מי מי "תתך "35ור

 וכלויס :מוח דווח כי נ"נ ונקמר . סנוח'ס מס בורסיוררי
 חעסס ס5מחיס . וגונור יקסמו 5" "סר "ר5סס:גריס

 ממקר" מסוקי וכסחמפסיסוב. ול6 סלך רום הצנור . ומנור יקוקוו רפ"יס "סס5"
 נורמיקיס חנו5"ס כלס

 ק5ח ועם יסעיהו ססוקי רק נכ55 סתחיסתמית
 16 נזהר הוDb 6 מסופק ססו6 יתכמרסחכמנות
 לגורלך וחעחוד וחגום וצנור וגונור יקעו עפר"רתח נויס:י ורבים 5ד)י"5 ה:גלס המסוק פון סב6 ותס .מנוח
 סגדלס סנוכובה "דם 5ב:י סמייכ נוס ג"כ ,ה הינוקלקז
 ונוקדח גדול מסק סנוחיס חמיח בהם הסחסקק5חס

ot)tnbnoחסססוקיס פסוק כל לסרס הודרנו הפנה 5~"ח 
 והם"לה . 5קכ5ס מ"ר רמוקיס סירוסיםסתבו"ריס
 היצנזר הכלחי "סכר "י ו"ס בהיצור. כי וצףברמיוס ל" כלל השה וצת יוכרח בלחי החורה היותססנית
 סהס הדברים ויצברו הסיס 5("ח רנויווח כתורססיס
 החורה תן הנוחים . 5חמיח נעין במתרס וכרוס6סר

 סכן וכל :סחריס רנו~יס ססס סירסור 6ונורחכ5יחס
 הסקלה 1"ח ותהיה . בהס סמו5קיס המנתיסנסיות
 יסבול סל" ובכי"ור בנלוי וט "ח ונר ל" לנוסהסיח
 סיסחחר סירסה כגוי ממוסב דברי 5פי מכר "ב5סירוס
 סס56ס כתע:ס סומר . לסחינו וירפס לבר5")ור

 כ"1 "נעם המסריס ובסון סנבי6יס מדבריהר"סו)"
 סת5י"וח זה מטבע וידוע סכסוג, הנו5י"וח טבעחספריס
 סדומס והלידס ו~נריהס מייס בעלי :קנוח סחמנרסו"

 ס"יס סימות עד בועט לועט ס:ו5דו5נוימח
 עין תהו"

 חוחו, "מר ספיח ויחמוס סהו" הטס סיסיב D3DOנון
 לטקס יסוכו 5" מייס כעלי נסימוחו גי בטבע6בל

otn)eoויחכו יכלו "ב5 הסס wun היה וס נו ס:"מר קליו )רמן חוגנל מלק עתהיסקר ל" המורה תן בנוין סר"סון סמובר ו"5 היסורוח"ל סיבובו עד תעט 

 6101 ס56הי הספע בו )רבק לכדו וסה"דס . וכךכך
 olnh , ימסר ע" יילכד ל" עוהד דבי 13 סיהיהחייב
 הורו ' כלס מייס 3ע5י "ימי כסקר י"3ד הלידסגוף
 על לחקור עמלן חי "% עיו)יוח ר"יוח ג"כ זהע5
 ממגיע כותה הדבר הסקר ר"ל סענווקיס הדבריס56ו
 כטבע "סר הדבר ונהו5"דס

 1ה1"
 מסרי קר"והו "סר

 ו1310 סגוף ו"בדח . הסס כסחוף רומ "ו )מסס)13"ס
 הנוין מנעו ססורככלנוס

 ס3" כנוו סחורה מן ההו"
 במסוק

 "5 חסוב והרוח כמהיה הקרן "5 העפר ויבוב מ'(נקסלח
 "ס "תרו כין מסרס וקין נלס ooo הססוקיס3"ו ההו" סע:ין וכסי ' כטכע יסר זהו )חזה "סרה"5היס
 י5"1 ככבר "ל" 13 ))וזע "גל כטנע וס סטן , גויס5כס )עי" הוה הסלע התן "נורו ונין , הימים גבריתוח
 וכין עורו כוסי הימסוך בין הסרס וקין . התוסחיסנון הו" "נסס הנזהים חמיח וכן בנזוסת הסלע תןסריס
 סיד ער"ה :הסך וככר , סל" e~Dn הלמחים,ותרו

 הדונוס סיח:ועע ס""" "ותר י"נזר וקלו . ללבןהטהורם
 הח"רר זה יסכ ל" סבטנע נזה 5פי ")זח "ונורהיה
 "הר :מס הנוטסטוב

 סהו"
 סחת5"הו גוה כל כן , תוסח

 וט וקן מבטבע כוה על הו" המסיס סוכ.תסרחקח
 כנר הוה . במובס פסס כסירנה הדחיס סובסוחר
 )ון ס"פסר גוס ע5 כלס הפסוקים עגי)י לךהחב"ר
 ההס בסירוםיס תהם מסוק לסרס גריך וקינךס"מח
 נוכמיס טע:וח ימקו "סר לקכלס הרמוקיסהנוגו:יס
 סגפם סוב ושכמסח וןע . נו")ורו וי")ל1 הנושיםחמיח
 הבנחים סיכחיס:ו ob מנוח תסחי תקמח חנז5ט ל"לנוף
 סינמיס מסכה 1"ח 5פי ויחמייD3D 3' פלחי ענין5היוחו
 סיכמיסט "ו . טכעיוח כלתי למיוחס כ5סס:פ5"וח
 ה"תחיח הסגדה בו 3"ח ע" בפסוק וכר סל"תשי
כנוו

 ס3"
 פסוקים מב"ו כקרנו ככר ו")מ:ו . בחוסחיס

 י"תר ו"ס . סתחיס סוב ע5 יורו תעמיס ססו"ס
 . וולחס טפירס:ו כנוו ההס הססוקיס :סרם ":מכו"וכור
 ~otnnk סוב 5היוח הו" למרסס 5ך הנובי" לו)"תר
 5ע:יכיס סיסכימו ער הססוקיס "לו וחסרם D~Dבלחי.

 בחרס בדבררו ס)13ניס כתורס ב"ר:ו וכבר 'הטבעיים
 סיסיו בהכרת יחחייכ העלס מרוס "מצח סעסהעלס

 המסיס חמיח כן גס יהיה ולוה , "פסרייס כלסהחופחיס
 "ססר וכל"פכרי

 לסרס :נטרך ו"ת:ס .. תססוטו :51'"הו זל" לסרסו:5טרך ע" כ"תין העי" סגרת 3י כסיב"
 יעקור היספסר "כל . הסס כהנסנוח :תנע סססוטוהדבר
 הו"כ"סר

 בה")וי:1 ~ה יעסה o)nh לגוף ס:סס סוכ ססימיה ס5" עד החחים חחיח ויסרס יתחדל 1"סר .
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יא הרמש"םאגרות

 יחמיי3 וכן הטבע מנעסנ 5" ססכ5 ח5ד )נונע6100
 5גנזרי )נז)ע יהיה o)nb ~ס וכל , בסכרמ ס:פ5"וחבסקר
 "ילו התרתות  ותמתין ,  ספילס  ירתות "נע)ח5סי

 בתורס  סבירלו  כתו  כלל פיס.  ו,ברסמ הפסתפרח
 פל  סתחיס חתית סית:וו  סשרשיס  ולילו .סלבוכיס
  לפרש רעי r'hn  ויחרגו , סחורס מספוח ושחמוספסוטס
  ישר ברורה b'h1 פליט  סחירים  סתגלימ  בפסוקינושלי
 : פירוד  יסבלולי

 כחוררי המחים תמית)וכרס 5" קנזס  ס"ותרח וסי" משוית סס"לס תפלסואמנם
 עלים סמענס .

 בכ55ה סחורס ס~"ח )ודע סכ3ר רע . 5ך ס6ונזרחס
 כוסי סיo:nbl 6 ננ"ס רבבו תסס מסי ~b'o נ"נזין65

 "ופ)' על למקור הסקלה 6וחט סכי"ס הנס .סננורס
 חמיח ש"ח 3(ס וססכס . כל5 סמחיס חמיח 5)ו63ר %" הכ" העלס חיי ע5 6וח)ו הסס בהעירהמכנוס
 וס"נצח סב"רנ1, כמו ממופח מנסנ חנסנ "נמססמחיס
 הגרי" בספור רק תהיה 5" דרכו סוסמס

 בגי והיו
 סתו" ביתן כלס"דם

 מכח
""3"50 

otnnlh כקימוח 
 כנוו , הנלנל רום מהסס מ"תיכין היו oecסע%ס
 מ6ח הנבסס הניע סתנ(יכיס הנכונים כמורהמבקרנו
oc,nהכובת "מודחס לסי 5הס יחמייכ וכן - "ים 5ב)י 

 %חמכו5ה. לכסון "ותו וימסוסמוסחיס
 חרקה ה5"

onibע"ה רביו נוסה תופח ע5 5מ5וק )זסחד5יס 
 . מטהו ctO ושלינו53הט'הס

 וה5"
 קמרו "יך חרקה

 olh,n "ח 56היס 'ך3ר כי ר"יט הוה סיום)וחמיסיס
 ושך הנמנע וזנח יל5ס סנכו"ה סהיחה סורס .ומי
 ר"וי ס"ין בדבר הכבוקה "%ו סחב"רס סל" 5נזייספר
 הכביץ ה6)עח bSbעליו

 וסו"
 5גנזרי "%ס )מנע גן גס

 רקס ולחסר . ה"ססר נגח הנדחיס תמית "%)1סיחה 5" המוסחים לולי כי , מעולס בקדמות "מתחם5פי
 וטוחו בהם וסרסם olb לנני חורם 5חח יחע5סססס
 ס"מר נמו סע%ס 3כל הנבי"יס ידי על ו"~הרחווכחו
 סנדלים המוסחיס מרס . T~be בנ5 סנו' מסר%יזען

 ה)3י"יס )דו"ח 3סס סהח"נזח עד סחורה כנ5הנחוביס
 מרוס ע5 ברורה רייס סייחי סנוופח כי . הע"סומדוס
 הומאס %" , הנסכים בנןרה ב"ר)1 ניסרסע%ס
 "סר ומסעכן ונעמס ,נגמ, הנס הע"סמעניני

 והו"D3DS הו"
 ר"ל פכרנו כנוו הכרחה "ו הנסס הר"ר

 החמיה יזעכן ,ה ליח )כנס 6% . וכרח הכ"הע"ס
 והח")זחו הפיוח 6לו ס:חחוקו עד נן העניןוהחתר
 ה)כי"י0 ביבו"וח מסק ע"ר %" הרורוחבהמסך
 הה הנ3'"יס לכו מסרו נן וקמרי . סחוסחיסובמרוס

 ק5 והיה המח'ס חמיח ונענין יחע5ה .ה'סהודיעש
 ויחס .5קנ5ו

 חנוק"
 עמס נע5חס הלח סחמנ%ס כמו

 "5היס כחס %" ע5יהס "תר ,  יסר56  פס  יתברךסשס
 סיס131 עליהם כמסם נזפ:' הע"ס 3ע)')י הוראוoh1 וגי "5היס "תר כי הו" קר31 כי ס5סחיס "רןדרך

 עוד ccn O.-'SD כן כהס הנזכיון נזהם ויבוטל5נזלריס

 13 וינוטל החחים לונזר ר15:י , היעח ~ה יק153סל"
 כן גס יורנ5ו ל" ואיך וחהס בהס המכווןסחכ5יח
 סה6נ5יס וידוע . "תר 5הס והחרג% והנעהינ3"מוטח
 בהס החיסנו בימיהם החורם סחר"ס יחברך הסססרגה
 כ5 "מר המקמר qtD3 ע5יהס "חר יו"ד, )ססדוחדעות
 5ב 5כס הסס )חן ,5" , הגדול הסס נזנזעסה סר"והוכוס

 יאזור ~oh יתכרך הו" וידע כ"ר( )דכריס ונונזר5רעח
 נזנוט וירחקו ינוגע "%ס היה המחיס חמיח מדוס5הס
 סהעו)ס "מר כעי)יהס ק15ח סעכירוח סיו וגסת"ר
 והרע סט31 וייעדם oltnno %~ה ארוך, (מן "מרע5יהס
 והים , ים)זעו ל6 ואס יסממו "ס לכ6 תנזהריסכע)י)יס
 חועלח ל'כ ווס ' מזע% ויותר 5ק3,ס קרוכ יותר ~הנופכי
 ntnSID ע)')י נזחק)ח ססנזיעה שוח קומר ר15)יגד%ס
 סתו" בחורם וכר וכפר ' )וססידסוהמרי

 מחסיד ונופח
 וט ונוסני ' עלס עד ובכרעך ו5נזופח צוח 3ך והיו"מר המרי עס' והססדס סע3ודה עט הע:י:יס תקוןר"5
 "יכס והמסרס סחקמס ר"5 , 5יסר"5 מ% "ין")זרו
 )ח5ה ~bS הת5י"וח. מוסג על %" ט3עיחלסכה

 פירנו וככר . 6וח )ןכ5 גד% יוחר "ות ונס ובמרינענודה
 התו" המעסה מן סיריוס כמו ימיר ובדין לבור בדיןס"ה
 התקטר וגון . ע"ס עד וב(רעך לקומרו :"וחוסו"

 יפרסם עליו ב"יס יסורין "רם דחס 3"ומססנוסויסס
 .במעסיו

 כקומרו נ"נ המנוון הו6 בעבוע הענין והו"
 5קמ D'nDO o)nhl לנ5  יוחס  "לסיך ס' מלק"סר
 ענין. )והניס "':ס סע)')יסס ר"5 .ס'

  ס"וחוח  סער מ)סג
 סעו5וחיסס סיסיו הגדע ס)זופח 3וה הסס ימרס"כ5
 : 3הפסדס "ו ע:')יהס בתקון :קסרוחחמיך
 סהו" ו"ע"פ סוס ס)3"רהו סר6ויושמה

 יוחר עקר
 . הנו"מר (ס נזכתח)כבד

 ~otnb ססלפ5"וח הו"
 ללנזן סתטס  כהאספך  בטבע ה)נז)עיס כע)י)'טיהיו

  ופטחיס .  טיפ ובקיפת  קרת בפרח סתרךושתיפח
  והברר ס"רבס כבי בטבע,  ס"פסריס  נפ:יניפיחיו

 סיירנו סוברים  "לו חיוי  תדרך כי . במלריסוסרור
 ח,במ  קריפח וכתו . סתתיחוח בתקלת  סעתיסבנקלח
 ס' דבר ישר מתופת וס ,  סילסיס טיפ נתיתרירבפש
  וכל סיבתעו סבליליס  חררך כי ' וגו' כתרח סחובתסוס
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 הרמב"םאגרות11

 סקגיר בנתן מסוחף ממטר ונרדח . תמ"ס סג3:יססנן
 כי נחורם סנ~כרוח וסק5לוח וסנרכוח ' סמו"5 ירעל
 מכם כ5ס וגסס ומן ובכל 6רז 3כל 6ססר גוסן 6מחכל

 סעגיגיס יסע ו")ו)ס ' 3הס ס"דס כ0יסחכלס"ססר
 16 סח:"יס מם5מס בקמר )וופחייס ס"ססרייססקלו
 )ו6)ור 3עת סהו6 ס"פטר כoon 6 סיחר .ככלם

 קשוח ויחן ס' Sb "קר" 3סת1"5 סכ" נחו בסוססככי"
ונוחר

 ויקר"
 הסו" ביום וזוטר ק1לוח ויחן ס' Sb ס)וו6ל

' 

 )קרע וסתובמ מיהודם 630 ס6לסיס ב"י0 0נ"וכנוו
 וסחבקי ' ס"לסיס "ים :חן "סר כמוסח סרסןויספך
 יסים 65 ו6מר'1 כוווסו 6רבס כן סיס 65 לפניו ,נ6רבס ס3" כמו ממגו "ס0ר בל על ססו6 ס"ססר ~רוחטסני
 . כפריס T~h 3כ5 כ)ןהו סיס ל6 "סר 6)ור 331רר .כן

 כי "מר. זוח 5" יסר"5 כגי 1)ו)וק:ס 6תרונדבר
 ס6ססרסחימד

 מסו"
 "1 בתקוס "ו "ליס )רמו בקונס

 סס5יסי וסחג6י . סהו6 ס6פסר ח~רוח "ליו )רמונמין
 ס"פסרממסך

 ססו"
 כברכות וסחמדחו סחחמדם

 סיס 5" 0חיס 16 "מח סעס סיס "5ו כי יוסקללוח
 ג6נור 1):61)עסח

 ססו"
 בתורס ב"ר וכבר כתקרם.

 בכס סיחוף חס מחסימו כלומר בקרי עסוי תלכו ohו6תר
 ")ור , עונם סהס ל" ויקרס סתכוח)ו6לו

 ססו"
 יה'

 ססו" מדבר "פו כמרוןיחתיר
 תקרס מוחו מסבחס "סר

 . קרי כממח ע)ונס ומלכחי בהרי עמי וסלכחסמגור
 ס)נעעיס 3ע:י:יס ססמופח דע וט סהחבמרוקמר
 ע:יכו על יסקר ול6 יקרך ול" נל5 יח6חר ל"נטנע
 :סקר סקלו . במופח למסק נודריך סיס כן סחתיד0"15
 וס וספגי )וחמלחו נמס סיוחו מססקין סיו :מססתטס
 וכן . בכפו למטס רס' יוטס 13103 סנווסח סלמותסיס
 0קועס :ט"רח ומיחס קרמ 3עדח סקרן סקעס"5ו
 נסוב סיס סלו,1ח1 0%61 מסר, ס)יסח סיסלע"ס
 לפסח סיס ויסב ונן ס6רזע עליסס וחכם לע:יגססקרן

 6טר מעיקר ~ס ומפגי לקר6חו. (O'D ומגייס לגיחנונקר
 לטנע מוז י1ג6 עיין סחמדח מ")והח "3רמ עליוסערותיך

 נע)יגיס 6סר ממופח 1"ת:ס . סח"חר נוס סב"רנוכנע
 5ס'וחו ר6וי יותר ויקריך יחתיר "סר כל 610ס"ססרייס
 סברנוח וסקללוח, סכרכוח mnno )")וין וס ומפניננופח,
 ס"ותס ב"ח לע"ס סנורי עס ומקללות סעטדסעם
 למס מוסס 5מס ססו"ל וס"לח . ומוסח "ות 0נו31וס
 חמיח ר"ל מופח סחנליח לסס ס"ס 6% ס)ווסחוס

 סו6 ? ולנוף לכסס סתות 6מר וסעוגס וסגת%סנוחיס
 ממטס סוס ס' סלים תסופחי כוסם לחס סוטכס"לח
 במרח :חלס כלו ונס ? "רי ס6בן סוכ סיס ול"נחס

 סמנמ:ו סכן וגל . קטן 737 "סקו נוכנס גוע ל6מכווה
 דרכים "ו דרך מס ש וקולי , בו סמכתס ליופני ~כהוכבר
 ל6 ו":מ:1 יתברך מכתתו "ותו מי'3ס "מריסרבים
 עלינו סירקדק סמכ)וס )ו")0י המד ר6ף וקין 'נדעס
 ספק 06ר 5סנוון מברחיו "מנס סמ"רר וט כיביקור. סס"רכס 13 תוסיף סל6 מס 3ב6ור סה6רכסמן %" סרבם ס"מך הענין הנסוף סת"מר נכס 0ב6מס

 wlun סדקךק %)וי ליבו"ר ססו" מס חד3רעועליסס
 3חנ)ווח ססלנויס מכעס ' סמחיס כחמיחססמרכס
 6% לכס% 5" 5ריכיס וקירס לסס תספיקסרתי~ס
 סעסיגו כחו ססרקיס, ר"טי 56 רק בסירוסלסקריך
 סל13ניס מורס במסר כ5ס סעמוקיס סע:יניס3"לס
 15 ")ור סחוסו לו "מר srrl ר13ח')ו סלנודו)ו כתומ13רנו.
 . למנם סגיו "ין לו 6מר סוס לו "נור לחכם )וסרסין"ין
 עמיד ל" ססלתיס עס ססדכור לך סחב"ר נכרסוס
 הסמון ")ונס . עוד וימכם 5חנס חן לפרס %"לכסול
 וס כל OD1 , 5קו הו לל1 15 ימד סעגי:יס 5ס)י5ריכיס
 לדבר רפוי ופחוס . סס ~עיר סס ,עיר לועטי3י:1
 כתממר ישירגו יתעלס וססס . ססונלח דוה כפי כח כל"ל

 : מסדו למען ווןסגי6וח סמט6 גון יללנו ,ובמעסם
 לשטרות ושנים מאות חמש אלף בשנת המאטרהם

 י המתים תחיית במאמרבשלב!

 : *( nibwJn בעילם הנפשות הגמ,ל' עלשיר

 וגורמות שחקים קנהאשר ימיני עליון לאלהריבו1תי
 לנשמות ועולם צרקמעון לאנשים קרושים בין ישהכי

 ישימות מדבר ישכנוולער בעפרים הפגריםויאברו
 נעימית רוח תעבורעליהן ההנהות בהיכליוהרוחות

ם ב  ' מות אחרי הנשמותתחיו תאותכם תמיתון אם איש-

 ' "וקלסתרן נעיר המתים תמהת *גלת "תקטר גת"י גהתתלת נם**"(
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