
'ו הרמב"םאברות

 ז"ל להרמב,/ם העבורמאמר
 ועקמך דעך על ויע,רך ססס ימייךמנזנישאלת

 נןל"כח ידיעת חנעו סחל)וד מכור 5ךס"מכר
 והתועדות ססרקיס וידיעת סח,דוח כהעקתמעבור
 נוועטח וכיגיעס קרובס בדרך עת 5כ5 סמדסיסורופסי
 n"Dhl יורך, נעתד כלתי המסר מן o)b5ne סחביןער
 bSh סדעוח תן דעס סחדע יתכן ל" כי "ונורס,ס

 וחכליח לבד, 3ססר די לך יהיס זל" נולנורבהור"ח
 בנתן b)b מרונס  ומן  הנזלנזן יצטרך ל" כיסנוססט
  סווסגוח ססתות ילתרסו יתן בקוטו רי'ל יורטו,תועט
 וודע 3"1ח1 בסס ססרגל "סר וסדבריס גודעבניוחו
 ומדורך פלסופך ע51ס ביריעתי "כל . סררך "לוידריכהו
 תבין "חס כי נ"חח לידיעתי , נתם ק5ר מכור עלינקל
 וח)ימ נוקצר סעי וט כל ועם . ההכנס חכליח6וחו

 נפסל "גל , סרק "עגור קל" סנוסליס "רנסס"ריכוח
 . נונו)1 חחלנוד לענוד כנוקוס הנוטל "ותו סיקוסמסוט

 הליכה מנח לכיר הק5ור מה פני חננזח "סיסול"
 ר"וי 1"י)ו לסרם קריך מלבר ס"וחו סתל6כוח,תן

 סקדתית "מר hSh ססונ בוס 15חיק ל" גס5מח5נור
 למרוח מדעות י65 מעכור מתנצח "')ס רבות"מרוח
enbl"ה)ול"כס סכת כיגח ס"לחך 'נוגנות סיחה ל 
b~bמסיס ונוס 5בר, סנו5"כס "יכוח knSun קרובס 
  נותנתת %" ל" ומס לך "פרסנה לסקןנעת כריכה"יגס
 כדי החקוסוח ןנר להזכיר סל" רוקה וקיני .הספר
bSn5סוכירס תנעי ס"לח סל6 ו"ע"ס מסר סדנר יסים 
 קורס. בדרך בנועד1ח ןבורי כסי בהם דבוריוירסיס
 יסתם לגזען לפרקים ~ה כלומלקנו

 סקור"
 בקרי"חו

 סררם סתגתוח מן בונדס כ5 כי לנוען עליו )מויסים
 סר"סון סנז"חר . )ו"חרוח לסק' מעבור ומלקח .בפרק
 הח"רר וסרקי . כחקוסוח הסני והנו"חרלתירות
 עליהן "סר סקרמוח כזכרון "' פרק סבעס.סר"סון
 סממ,ור סני כיריעת כ' סרק . מעבור חל"כח)גררת
 סרק . וס)ועוברוח סססוטוח 1'דיעח כך ים סו"1)זה
 כ5 נוולד מדיעת ד' פרק . נזמור כל נוולד נידיעחג'
 כל ביריעת 1' פרק ' מרס כל חולר כיריעח ה' פרק .סוס

 והמסרים סלנויס בידיעת (' פרק . והקכועותסרחויוח
 6' ספרק . סלמס סרקיו מסכי הח"רר .והכסררן
 ונכתם החקוסה תסיס השטגנ וזינוי יום בקייהכידיעת
 ענין "וחו 3יריעח כ' סרק . סלי5ס ומן alta מןסעוח

 חסיה סחדס תינוי ימים בכחס כיריעח ג' סרק 'כשרטוט
 "סוכ ותססרס הפרקים "15 מלוקח וקמר .החקוסה
 . ית' ב"ס5סרסס
 6טר 3הקדמוח נוהם סר"סון סרק . הרקבוןהמאמר

 : הקדתוח ר' ומס העכור כגררתע5יהס
 סיחקבז נוה כל העבור מסכון פנל הרקבתהההקדחה

 הנוננוס "ק כי הע"ר. וחסתך ,' ו' חדליך היגייס מןלך
 יוס כ"קה' לדעח ה)וגתס "3ל , הינוים ונספרלדעת
 ססעס כי ססניח הסקרתס : סמלך יהיס ססנועתיחי

 נועווחוח ר"ל סנועווחוח נוהסעוח נעבור עליםס:סנס
 ומוס קור ססנס עחוח 3כל בלילס וכב כיוס י'כסהס
 יוס "וחו מסוב סעוח כיד לך וכסיחקבן ותורף,וקין
 ' כער"ה בעתיר מנפרס כנע סינויס תוסכ על "וחווהרס

 הלעס )וחמלח יוס כל ר"סיח בי ססליסיחההקדתס

 כי תדע "ן סעוח 3י' הינזיס גון כיוס תנויד לךוכם'נ"
 דוחס וה לחס תס5 ' סל'5ס מן סעוח 3י' נוולך"וחו

 תיר "וחו כי תרע סעוח 3י ג' ביום מתיר לךכסל"
 ג', רעע ג' יוס חח5ח כי , סעוח בי' ג'5י5

 לד ונסע"
 1 ביוס התלד "וחו ני חרע סעוח 3כ' נ' כיוססנוטך
 ג' יוק כגנן "סר הכ' גון תפול כי , היום נון סעוח3מ'
 סטות מ' יסקר נ' יוס 3' לי5 סעוח הס "סר סעוחי"ב
 סמורנל כי.סעה נהקך)וה.רביעיח : דוק ,ה ועל נ'כיוס
 מלקים ופ' לזלף )מלק העיבור כמספקעליה

 מלקיס וס' "לף לך סיחקבז ובעח דק מסם מלקכ5 ונקר"

 כדרך ססעוח תוסב "ל k~nib וסרס ס5ינוס כעססי"
 . יח' 3ג"סס"פרס
 וס סיס ולנוס ותססרס סממוור סני ביריעח ס3'הפרק

 חעח כי רע : וסתעוברוח סססוטוח ויריעתכך
 oDn סיחקב15 עד "חד ננזעלה הסתם עם סירםסיחקנן
 חיוסס (מן ,הו מלקיס וחס5ייג סעוח %1'ב יוס כ"טסיס
 , 35)ססל

 וכלחסיי
 מס13ן "סרסו" מרס 3י"נ החסכון (ס

 DOnI"1 סעוח ומ' יוס סנ"ד ס)וחקכן יסיס o)~oמרסי
 ללכת סיחמיל נזעח כרקיע הסנזס סבוב (חן חסומלקיס,,
 מחמל "סר נעינו מלק "וחו "ל סיס31 עד מנעומחלק
 טבח ("ח יתעלס ה15ר ס"נור ותקמר : ר"סו)סנוחנו
 כמרס מדטעו לווכוח )כמעבנו , סם)ס למרסי במרסוחרם
 י3"~רו ' ליכנה "ל" ,ס 1"ין ממרוס בו יח3"ר"סר
 מסו" ממוס לוחן סתכו ס"3יכ מדם "חסתור

 (מן
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 הרמב"םאגרות
 והקין וסקור החוס ססכס וחגי חחיסנ %ממרביעי,
 לסיוח ענין במוחו וה5רנכו . הממס בחסנון b~bוסמורף
 וחן חזקנו ונתיסר ' מגוס סלוח וס)וחיג1 לבנה מדמי.מןסיגו
 סרח ו,תן מלקים וחחע"1 סעוח מי יום סנ'יר סלעהסלח
 על ונוסיף הכמס סגת )51')1 ספוח ו' יוס מס"סמסמס
 על הסתם סגת )עחר וכממלקנו ר"ד, כ"מ י הלכנסשגת
 מוספר b'o "סר מנס כי"ט "ותו ונפלת סלב)ססגח
 הסוס מדסי ו' יאוחר מ"1ח1 סמחקנז היה סינוורסני

 סבעס "וחס והוססנו סנלמכה, כו יתרס ל,וחותר
 1' סוס הי"ט כגוסך וגחנו סס)יס מרסי ככללמרסיס
 צתנו )ועונרוח, סרס וקייגו סוס כל מדם י"ג חןמניס
 כפי סוסן כגללו כי )ימן מרס לסני הנוסף מדסמוחו
 סונוור סני על סניס ססכע "וחס ומלקם ססקדחנ1,מס
b'k~lוי'1 ורד וי"" והסתיניח והמסיח ססליסיח ססגס 
 . מח"ט גו"מ והסיכוןוי"ט

 וס'51"
 הנומ~ור כי ססרק מוס

Drrtסלכ)ס מדס כל כי כמרנו כבר . )ומוור כל תקרביייעת העליסי המרק : מעוברות ח' פסוטוח י"ב , סכה 
 העכור מסכון כל כי 3"רנו וכן מלקיס, חס5"נ י'בכ"ט
 סלככס מרס וכמחסליך חסלינהו, יניס ו' ק)חקבן רוסכ5
 מלקיס חס5"ג סעוח י"כ "מר יוס חנונו יסקר ו'ו'

 סלנ)ס מנת תמסר כי נקרנו הכר . חס5"ג "י'נוסמיכן
 סמסנון וט ונסקסליך חלקים, חחע"1 סעוח מ' יוססכ"ר
 והסימן מלקיס, חחע"ו סעוח מ' יכויס ל .סמר ו'ו"

 הנועוברח סס)ס כי בי"רכו וכן חתנלעי ך"מ3ס"ריתס
 מדפיס '"נ ער הלבנה סיח ונון , מסלביס מרסיסי"נ

 סעוח וכ"מ יוס סס"נ נזנות סתחקבן יסיםנוסלהנס
 סג"" והסימן  מלקיס חקפיוטסרס כ'י" יביס ס' יסקר ו'יי וט  וכמחסליך , מלקיסוחקפ"ט

 כקרנו וכן ' חקס"ט
 וקסתקמ . תעוכרוח 11' פסוטוח י"3 סוס י"ט סתמ,ורכי

 ונומסר פערים ני"כ מוחו ושכסול הכסוטה הסוהנומסר
 בסני וחקכן otnDn 1' "וחו וחכפ, )ועוברח.סס)ס
 סעוח '"ו ימים 3' יסמר ו"1 סנוחקבן וחסליךסינעיס
 יסמר "סר והע הקנזס, בצו ומסימן מלקיסחקל'ס
 "לו לך "כחוב ועי . ל"ו מחסליך "מר סנומ,ור ינוינו)וססר
 וכירחם עליך נקל מבוערת לה'וחס בסרטוטסיס"ריס

 : וס כעין , המלמכס סרם ככנס עליססכי

 הלקים ן שעית ן ימס . ו", ססלכח ממרסכסמר

 חומק סימך 'מפרס הססוטוח "לו ססט:1 "סרואחר
 רמסנה סוס כי דע - מחרמה נומרר מיהמקר

 כיוס 3הס דוריס מנמנו מסר הבכיס ר"ל סע%סמסי
 הסעס מן חלקים ר"ך סעוח ה' סני ליל סוס "וחתנועד
 ממחוורי נומוור רמס חקר והוט בהר"ר והסימן ,סססיח
 )וממוורי סם)ו סנומוור נוקר לרעת חר5ס וכקצר .הע0%
 חק5"ס 3י"ו וחכחוב ממח, כסיטה כסר"ר הכחובסע%ס
 המלקים סוגו קמח סוג גל והסיס , חמחיס הסריחבסיטס
 חמח והיתיס הסעות חמח והסעות המלקיסחמת
- , : וס כעין ,סימיס  
 הקצה "--ן ן ,--ב 'מיה סחלקיס עם סמלקיסחקכן

- DD ססעוח חקנן קס5'ש,סתתקנן - - נ - - נ  
 יהיס סינויס עס סיתיס חקנן כ"מ, סתחקכז יסיסהסעות
 כ"מ ן' יוס הסני סמהוור נז%ד יסיס ' יגויס ד'סחתקנן
 זה כי המנורנו ותם . )(עסיריח ססעס חן מלקיסחס5"ט
 סעוח וכנ"מ נסחסליך לסי הרביעי, היוס חן סעוח בט'סנו%ד
 תיוס סעוח ט' כסקר הקרמנו כיסר ד' לל סל סעוחי'ב

 בוס והסיכון , העסיריח נוכעס סמלקיס יוחשהרביעי
 לרעת חרקה וכמסר ' חס5"ט רכ"מ סם)י סנו%ד ר"לסתויך
 הע"ס נו)ומ,ורי הסליסי סנומ,ור )ו%ר ר"ל הסליסיהכוולד
 חתך סחכחוב . יחר ולס ממוח ל" סחעסה מסחעסס
 : וס כעין , סייס בסטה חק5"ס וביצו במטס סם)יסנומ,ור

 כ" י י , נמו סחלקיס עס הח5ק,סוחקבן
, 

 1 הקצה -ן יי ן כ ן סחחקבז יהיס , ר"סונס oDn3טעסית השצטי
 3'---נ--=-4 חסליך , מלקיס וסטיר מלקיס "לףת11)1

 סי"ר קמר מלקיס ומטניס בסלף טעה המסבוןת,ה
 מל המלקיס מ, לך ה)וחקעח הסעס תריסמלקיס,
 OD סעוח כ"מ "ל סעוח הי"ו חקכז ועורגססעוח
 ו' מגונג החהקכן יהיה סמלקיס מן סרימוח "סרהסעה
  תההיורי ססל'ס' הנוחוור נוולן כי תדע . סעוח וחדיתיס
 מלקיס הי"ד היוס תן סעוח נסחי 1' יוס סיססע%ס

 3מולר ר"ל המיר בזה וססימן ' הסלקנה הסעסמן
 וס SD ובע"ס הענין חוה חסור ולק ' סיד נ"בססליסי
 סרביעי סממוור נוולך על מקרס בינו elDlnהכוסל
 סחניע ער חעסס וכוה סמנ,יסי, החמוור מלר לךעם
 הום מסר מחוורת כי ורע : סחר5ה תמוור "'~ס שוירמל

 מלר וסע כנעו הר"סו)ס הסה )ו%ד סיס רהיטממור
 ב"ג והסימן מלקיס וסקר סעוח 3ג' סליס' ללסתמוור
 הוסעו כ' מקרמנו, "סר הנותסס כ,ס מוחו וידעכומנ"ר.
 מסכי סתמוור נועי וירעדו חקקה כי"ו בהר"רעל

 וירעדו חק5"ס 3'"1 סטכי סנומ,ור )ו%ר ע5וסוספ;1
 - וס ומנורנו ליןיעח הכמע ער ססליסי סנומוור)ע5ד

 סלבנס מדס תןססס"ר
 . פסוטס ססגס נוןהכסמר
 . תעוברת סנס נוןספסור
 ' . . ס)וחוויס כוןס)ס"ר

השצגיבא

ההעגמד

תקפםכאה

הקצהיןב
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יח הרבביםאגרות
 תוסיף תחוורי מהר סיבך סממ~ור נוער לרעתוכסחר5ס

 כמטס סחר נ"נ כסחכחוג ונס סקר. ג"ג על חק5"סכמו
 הסני וחקכז חמחיס סניה כסטם חק5"ס וכריוממח
 חיינזסו וסנ!1:יס "לף סמלקיס תן ס:חקבן ומססטות
eDCחכחוב ססעוח לנ!וסכ והע"ר ססעוק, נווסב "ל 
 ס)חקבן וגוס ססעוח, "ל חם'ב ולנחר סליסיח בסטריטוחו
 וננס , סיתיס תוסב 6ל יום חרימתו כ"ד ססעוחמן

 סליסית כסטס חכחכסו סעוח כיד )סלם ל6ס:ס"רו
 חבליה )"' יותר ס)חק3ן וננס הימים "ל חסוכועור
 על חעסס וכליסר , סלים'ח כסטס סמ"ר וחכחוכ ו'מנעו
 וט, "חרי 6סר מתחוור מלך לך ע" סתסל(ס

 ססעס תן וחחקמ"ט סעוח '"ט ה' יוס ר"מכמנור והו"
 רם"" מהנור מעדלך י5" חק5"ס בינו ריס ממנור על תוסיף וכן ,ססנזי)יח

 חכליח, לקין עד חעסס ים וכענין .
 ממוורכו מן בסרטוטיס תמווריס י' תתרוח לך 6כחובעני
 . תלתד כתקוס לך ויקום תועו וחחלתר )מסך לנסוח(ס
 והולי" סמרטוט 15רח011

 על תמ,ור 6מר סנ!מוור וגולד
 ל"סר נוכוין לך י5" ו"ס בסרטוט ועיין לך, ססנרחידרך

 עד לעסות ותוסיף טעות סו6 כי חדע "מד כמלק"פי' סיכוי כי:יסס חנע6 ו6ס , )נון מעסיך כי תדעבסרטוט
 : ס5ורס ס'" תו - התעמססחכוון
 בידיעת סרכיעיהפרק

 . סוס ' כלתועד
 סיס ר"ל נועךכסיסים
 יגוע סנזמוור תןסר"סגס

 חוסיף סספר)ו סררךעל
 סתולר על חחע"ור"מ

 . ססגייס סס)ס חלדלך וי5" סתח,ור תסכיסר"סון
 זון סר"סונס סס:סת"ר סיס רומס (ס לעסתמל
 סו6 "סר רג"טתמ,ור
 : וט כעין חחע"ו ן"מ עליו מוססנו סוך נ"נ ,ס)ומ,ור)ו

 סחעס עם סר"סולס ססטס מן סעוח סג'ק53)ו " qSb3 זןוו,יי"יןןךןנןון.ס
 ססטס מן סעוח סח' "ל סמלקיס וזן סריחוח6סר

 6סר סס)יס סשנר1 חלד על חחע"ו ד"ח חוסיףססלשיח
 3כ' ר' יוס ססליפיח סם:ה מלר ליו ע6 ק": (י'יבסי6
 ך"כ והסינזו סחסיעיח הסעס חן חלקים וחחרכ"1סעוח

 יבוס סרכיעיח סס)ס תלד לךעח חר5ס וכקבר 'חחרכ"ו
 ntnt~ce סם)ס תער על חקס"ט הכ"" V'D1סנזמיור
 יוס סרביעיח סס)ס נזקר לך י5" חחרכ"1 ד"כ סי6"סר
 ססניעיח ססעס מן הלקים וחקל"ס סעוח כי"מג'

 חוסיף סנזמ~ור כל חכליח עד וגן , חקל"ס נ"ימוססינ!ן
 סל תולד לך וי5" מסוטה סוס כל מעד על חחע"ורח'

 m31Dne סס)ס נולך על וחקפ"ט סכ"" וחוסיףקמרים

 חחע"ו דמ' לעלס חעסס חס ' "תריס סל מעד לךי)"
5ססוטס

 והכ""
 כי ' S'DS ססירסכו כנוו לנזעוברח חקס"ט

 m31Dno נון והנסיר חחע"1, דמ' ספסוטס וזןסנסורר
 מן ס6חרתס מסיס מלר על תוסף ו"ס . חקס"טסכל
 6חר סל כממנור תולד לך ע6 חקס"ט הב""סתחוור
 תוכל 3(0 לך כי6יחי וככר . סטאר סממ(ור ר"למחזורך,
 דמ' חוסיף "מר מענין "ותו לרעת חר5ס 1"סמחוור. 6יוס תער סחרע "תר סהר5ס חמוור "יוס מולךלדעת
 דמ' חוסיף , סס)יח תלד לך וע6 הכמזור מקד עלחחע"1
 הסליסיח הסס מעד לך י5" הכניח סס)ס גולך עלחחע"1
 ס"מרעס ססנס ודולר לך ס'5" עד ססקדתנו נוסלסי
 רג,,וןתן

 הוריג
 י,ע ., ."י,י .,,, ,, עליו

 משי ס"חרעססוס
 . "חריו סל במנורלך י5" מעופרתסחחוור
 ססירוס "חרת זהועל
 6ע'יפסוס

 לך לסוסיף כדינוכו6ר סמו"
 סןבר ב6ריכוחביקור
 נלוכד לך "כחוכ1")י
 תנזחוור ושה כגוםכל

cinlh. ")ע" כמרשוערהט
 מלחל בנזקוס

 וחעסס נ!נו)1חחלתר
 וחטיין סססרחינזם

 "סכמרטוט
 חדע תנ~)יס -"וחס חח5"

 שוי ג ן לרנט
ההקמט .ם ןה-רס
הסריגירבא
ההמטרדרכב
הקעיכא1ר"ג
לםידכרסד

הרוד1היסה

קצם:ג1רמו
הסידמןגרצו
שטת1רמה

OtJCk"ו6ס נוכוון 'סנזעסיך קבעו נך ו6חר , סעוח י'ב מחס ממחקכן יסים 
 מלוף בי)'הס חת5" סקס תלד כי ידעה ו', סתהקבן יהיס לימיםסיחים
 ק"י ורב Intaaשר6פונרי סי" ווו לעסוח'חסונ הסעס מן מלקים בקר) 1' יוס סיס ס)!מוור נוןססניס

גורחו: סקס תיר לרעם וכסחררך .
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 הרמב"םאגרות18

 מען ענוך כסיסים . מרם כ5 )עלד בידיעת roמרק
 5דעח וחרגה חסרי )ע5ד 6101 ידוע העלסחשי

 כנוו ס5ב:ס חחרס 6סר חס5"ג "י"ב תוסיף , )ורמסוןכועד
 ו", תצרי חלן עלס"תר)ו

 נו50 . נורמסון נולך 5ך י5"
 מוס י"1 סרח וסי" ~ס סיחינו בנוער עינם רומס וס5נןס

 הנוכרסתמוור
 ו' לי5 ~ס דולר מגינו , נומ11ר.ר:"ט וסו"

 י'1 ומסימן ססנוי:יח הכעס מן מ5קיס קגנ"ט סעוחבו'
 "י"כ מסיתן וכחנ:ו~ס נסרטוט. סחר6:ס נוס 5סיקל'ט
 וס ע5 סוגו ח"ח סוג נ5 חחחיס, שכיס בסטםחס5"ג
 - ,- --,ס15רס:
 קיט -ן -' ' 1 מנסעו לפי 5מ5קיס סהלקיסקבלו

 וקבלו מ5קיס, חתקע"ב ת"ס)חקבז
 סינויס וקבלו , כעס 4'ט oen )חקכן 5סעוחססעוח
 )ורמסון מולד כי ידענו ' ימים 1' סתחקנז סיסלינויס
 נזו75 5יןע חרגם ו6ס ' חחקע"נ ויק וססי)וןהסמי:יח, מסערי גון מ5קיס וחחקע"ב סעוח טי ו' יום סטהכוס
 כולך 5ך ע6 נורמסון תלד ע5 חס5'ינ "יגב חוסיףנמלו
 OPb נולך ע5 חסג"ג 6'"ב חוסיף לעולס וגןכסלו.
 וזני . זמריו ס5 מדם ס5 מער לך ע6 סחר5סמהם
 כברטוט סנוכרח 11 סס:ס תחרטי חרם כל חולד 5ך6כחונ
 קורח תו ' סר"0היס ספרקיס בסני סעסי)1 )זס5פי

 ונוסקונזרנוהנה
otScnופירמנו 

 יותר לסרס סיטלתסחין
 כקרחי וכבר 'חוס
 חעסס סי6ךתכרחי
 לנוען סעס "מרסעס
 5נוחמל קרוביטיס

 וחס ' סנזו5דוחבהו5"וח
 כון 15 )תבחרט65
 יחב"ר סר6סוןמסרק
 סל מן וכן מסכי מן15
 בס651ח סתעססכי

 6ו סוס כ5ס)ולר
 "מד דרך ועל הלך "מד דרך ע5 מדם כ5 מוקרבס651ח
 SD סחכתיס %6 )1פ5 סנע5ד מס כי ודע ' )נררסו6
 . ב"ס חנו65 וכן ס6מ5עי, 3נוס5נס וססמט סיהמקנוז
 וס גי רע . וסקכועוח סדמךוח ביייעק 1'פרק

 מעיין 6חס 51ריך מעבור, נזענוודי עתודמפרק
 . בדברי ובין מסמך סו6 עליו כי במחון13

 יוס פיוס 5דעח 5ך ים ם6תרתי כנע סחר5ס תוקדמי,ס וכסחפי"

 סענור תן ס)ונהה 11 כי ' סמ:ס בוס סמ:ס רקסיהיס
 . הדמויות ידיעת 6מר חחנ"ר 11ויךיעס

f')Dt סדמויוח 
 כעין כסריס מן סוס מלר כסעמ כי סדמו'וחהחעדוח
 ב16ח1 ססנס ר6ס יסיס ל" דמו' יחס נולד"ותו
 היסור . יסודות ד' וסם ק3ועוח הס 56ו 5111ת ,יוס

 ו' יוס 6ו ד' יוס 16 "' יוס סולר לך h5'eסר6סון
 "מריו 50 כיוס )רחיץ סוס 63וחס סם)ס רקסיסיס
 . רנו 6ו )חנועטו ססעוה תן לך סים מס תעייןו6ל
 בפיוס "' יוס סנזעד 5ך יob 65 רונוס וט לנוסנ,ס5
 ב"וחס סס:ס רקס סלי5ס תן 16 סיום רון k~t?nסעס
 ססכס ר6ס ד' יוס סתולר 5ך יob1 6 , 0יי .יוססיס
 רקס ו' יוס סמלד לך ע" ו6ס , ס' יוס סרס"וחס
 16 פסוטס לעיס חעסס גן 1'. יוס סוס "וחסססנס

 65 6ר"1 וינוי , הסס ר"0 6ר"In'Dol 65 1מעוברת
 יוס לעלס הסלה רעם יסיס 6נ5 לעלס בהםחקכע
 הב' והיסוד י בנהק וססינק 1' 'וס ה' יוס ג' ווסכ'

 תקבע 6סר הכסריס otnte חן כיוס חלך לךנסעף
 56 6מד בחקק 1"סי5ו ס'וס במגי בנסק וסס3הס
 מן סלם מקר סיס ןותס ~ס 15וס מס5 , 13חקבע
 ססנס רקס יסיס בי"מ וססימן סעוח 13' 3' יוסמסריס
 נזמרי ממוח סמ,ד סיס ו6ס ג', יוס סרס enlhס5
 י"ו נ' מתער מסיס נגון "מד במזק "סעוסיוס

 חעסס וגן 3', יוס סרס 6וחס הסוס ר6סחחרע"ט
 יוחר "ו סעוח בי"ח נ' נולך 5ך כמע" הנסריםבמ"ר
 ל יוס סמו5ד סיס וטס ג', יוס סוס 6וחס סם)סרקס
 ס' יוס סוס "וכס סקס ר6ם 'ותר 6ו 3n1DCי"מ
 יסיס 5" ר"מ כי 3"ר)ו וכבר 5ס' שד' טנרמסנוסני
 יוחר "ו סעוח כי'ימ ,' יוס ה)עלד כסיסיס וכן ' ו'יוס
 וססימן , 5כ' )ו"' ס:רחס 5סי נ' יוס סוס onthש"ס
ar3כסר מלוח קורס :ולר חו"ל  עתרו חס הו6 היסוך 
 סמי וקלו ' רחי ח"ח כ"חר ובח5וח סמול מלוח"תר
 מסני 6ב5 ,  )ופלים  סס רבים פטתיס סר"סוכיסיסורים
 דרך וע5 חעט 56" )וסריס 6י)ס ס6מרו)'סיסודים

 סיסיס  ססוטס סוס כ5 כי ססליסי היסור - תכריור
  חן  מלקים ורי'ר סלילס  מן סטות בט' ג'  ליל בססמולך
 תרמס ר' יוס ססנס רקס יסיה ו65 5ר' סנ' נוןנרמס סבי" נוסכי ס' יוס סרס 6וחס ס"ס ר6ס סיסססעס
 , ס'פיוס

 ר"ס יוחר "ו ר"ר נ"ט כן סמובר לך וכמע"
 לסילו מוס נפמוח סחולר עob1 6 ס', יוס שכס"וחס
 ר"מ סוס 6וחס ר"ג נ"ט כן סחלר ססיס כגוןבמקק
 מסיתן וס ופי' , יור מן גטר"ד ס"5 בו ומסיחן ג'יוס
 תסטס מלקיט ריר סעוח ט' סליתי ליל ל'  פשוטםפ'

 יקעט 1 ן 1 ןהשרי
 ההקלב 1 יטי ז ןטרחשין
 יהרפה חן בןבסל.
 ~nse באן גיסבה
 יקיא ין רןשבט
 ןחהקר כב1 1ןארר
 יהריו יאי אןניסן
 'ישלן גןא..ר
 ןמג יגן רןסיון
 יהחלו אן וןהמי,
 ןהקטט יר1 1יאב
 לסב גן בןאליל
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יט הרמב"םאגרוה
 סד' והיסור :  מדמויות נק סם מיסוד תסו ,עסירית
 .בג; כ' יוס מולרס לך וי65 חעיכרח 50פניס סנט כלכי

 6וחס ר"מ סרביעיח ססעס מן מלקים וחקס"טסעוח
 מסילו מנה 3פחוח סת%ד וט לך ע6 ו"ס ג', יוססנס
 לך י5" "ס כתו בעלבו, יוס "ותו חקכע "מדבמלק
 נ' יוס סנס "וחס סס)ס ר6ס חקפ"מ כג' כךסנז%ד
 חקפ"ט י'כ נו"ע סדמויוח נון סך' מיסור נ(סוהסיחן

 סני יוס 3' יוס ף ע13ר ע' מלפני ת' וסי' דלח,נון
 0עס גון ד' מלקים וחסעה וסנ,)יס לוכוח מנוסחקפ"ט
 הס תעט יותר 6מרתיס יסודים טסני וקלו .סרכיעיח
 עליהם לענווד "חס סריך SJb סר6סמיס נוןנוסליס
 קני : יסרס בדרך ידריכנו וס"ס שלבך חסירס6%

 חחלנוך כמרטוט )ומווריס סני קביעות ינוי לך6כחוב
 : פורחו סי" 111 , ה"מריס כפרקים נעסמו לפינוסס

 לקבוע לך סיס מס וחקכעסת%רוח וחייי רנ"ט תמוור סני קבועלהג
 סיסודוח לפי לדמות לך סיט נוסוחרחס
 במיטוט תעיין כ, 6מר לך,ס63רחה

obמסכתך כי תרע תנוהיס חת5"ס 
 ' בניס למסכון חצוב ל"ו ו6ס ,נוכוון

 וסמסרימ ססלנזיס 3ידיעח ו'פרק
 3' נורמסון כי דע .וסכסדרן

 6' יוס וסכט ססניס בכל לעיסיתיס
 3' וצייר 6' יוס פיסן יניס 3'1"ןר
 6כ  'ניס ל ותתוו 6' יוס ומיקיגויס
 6'יוס

 ס"ס חס'ס 061 . 'חוס 3' וקלי
 וט ועל , 'מיס 3' 6דריס סב'נועונרח
 בין סי" ממלוק "נל . ס0)'ס כלמסיר
 3' וטבת נמלו .סיו ס)ס בי וטבחכסלו

 וסנט , סלמים סל ססנס וחקרךימים
 "' יוס ומנח נסלוימיו

 וחקר"
 מסריס

 כגון כסדרן וטבת כסלו 'סיווסנס
 ז ן יט יגויס 3' וטבח "' יוס כסלוסיסים

 "ס לידע חר5ס ו"ס . כסדרןוחקרך
 6ס לדעת ח5טרך כסררן "1 מסריס 6ו סלנויססס)ס
 ססוטס "ו מעוברת en~b לידע ר51ס 6חס "סרסקס
 בין כחס ותעין , סב"ה בסוס ריס יסים יוס 61'~ססיס 6וחס ano ר6ס סו" יוס קוס תדע פמוטה תסיס06
 מסריס הסכם יתיס ל כיניסס ק oh סנעין תן ינג'ססני
 ומסינון ' סלחים סס)'ס ס' 1"ס כסררן ססנס ד'061
 קכעלו 6סר סיום כין רסיס כי סי' מכיס בססוטסגד"ס
 מסריס otnSc 16 .מס 6ס לדעח נרמס 6סר ססנס3ו

 מסוים היק יגייס ג' וכמריס 50 ססגס ובין כסדרן16
 בי)יסס ק ו"ס  כפררן, סיס  יתיס  ד' כיניהס ים061
 ~ס למס חסל ' ססוטס נסס ~סו מלמיס סי6 ומיסס'

 ורקס ו' יוס סס0וטס 3ס:ס ססנס רקס חסים ohדוריס
 כיכיהס ש ני otn~c סר6סו)ס ה'  יוס  "חרית  סלססגס
 ו"ס ן', ויוס נ' יוס נ' יוס 6' ויום (' יוס 'תיסס'
  "מריס  סל  יכמוס ס'  יוס  ספסויס ססנס ר6ססיס
 ס' יוס ימיס ד' בי)יסס סיס לסי בסדרן סס)ס ב'יוס
 ו' יוס סססוטס ריס סיס ו"ס 6'י יוס 1' 'וס 1'יוס

 3יניסס סים לפי מסריס ס0נס נ' יוס ""ריס ס5ובסס
 Dhl חק. וט ועל 3', יוס "' יוס 1' יוס יחיסג'
 מסריס "ו סלנויס מס  oh יריעתפ  פתרלס ר"מסיס
 0חעיין כעיון סנזענס זה על , וכשברח כסדרן6ו
 ובין סיס "וחס ר"ת 13 חקכע "סר סיוס כין יסנמס
 ס' 3יניהס יס "ס סכ6ס, נסנס הקבע "סרסיוס
o~pו' ו6ס , כסדרן ססלס יגויס ו' 061 , מסריס סס)ס 
 ופירוסו מכ"ם בסנור ס"11 וססיתן .  מלתיס  סיוסיניס
 ו'  יוס מעוברת כמלס ליס סיס  ו"ס .  סריפוןכפירוט
 סנועוברח סנס אוחס ,' יוס ריס "מריס סל031)ס
 3וס נמסב סל" לסי יתיס ו' היגייס ב' 30ין לפיסלנויס
 6נו 6סר ססנס "מר הנ"מ ססנס קכיעוח יוססנוניין
 5ך יחכרך ס"תר)ו ומנוס ' טכי6רנו כנוו ידיעחסרסיס
 הסריס ססנס "ס לדעח חוכך ל"כי
 'ט רנ מח"י מתקבע 6מר 6ל6 כסדרן 16 50חיס16

 ו6ס "מריס. הב"ס ומסוס סנס16תס
 בסרטה ~ס תמ~ורכו סני כ5חכחוב
 חחלמד , והכסדרן וסמסריססס5נויס

 : סמרטוט 15רח סי" 111 . נעסג)1 כסי13
 אוחס גי יוס ריס  כסילים כיורע

 ח"יס ל6 ג' עם ר"מ נסיסיס סףגמ"ס ל" וססימן , 5ט%ס כסדרןסוס
 6ו 1'  יוס ריס  כפיפיפ כי ורע .כסדרן "ל" מסריס %" otnSn ל"סם:ס
 hSb כסדרן לטיוח יתכן 65 נ'יוס

 כנץ ollon "וסלמיס
 סמסכון סי5"

 ב"ך. 6% נ"ך 65 והסימן רחרח6סר
 חסיס ob ס' יוס ר"מ כסיסיסודע
 מסייס, לסיוח יחכן 65 ססוטסססנס
  להיות יחנן ל6 תעוברת חהיסואס
 בתעוברח נסדרן ול6 בססוטסמסריס ל" סירוסו במנוסי כ"ע q"r ל6נסדרן
 "15 חגור . ס' כיוס ריסכסיסיס

 ימי ןשני
 השבוע ן,מחזור

ע
 גןא
 זןב

 הןג
 "ןר
 בןה
 הן-1
 הןז
 בןח
 זןט

 הןי

 בןיא
 בןיב
 הןיג
 גןיר

 זןטז

 ב ן.ח

בסררן ןא
 שכמיה ןב
 שלמ.םןג
 ככדרן ןד
 עריס ןה
 שלמ.ם11
 כסררןןז
 חמאס ןח
 שלמ.ס ןט
 ן גמדוןי
 שלמים ןיא
 חסר.ם ןיב
 שלגטם ן'ג
 כסדרו ןיד
 שלמים ןם:
 ים חסי ן.1
 כסירן ןיז
 שליו.ם ן'ח.
 שלמים ןיט
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אגרות19
 נ6סר חמל6 ו"ס י כסחטעס 56יהס וחסובססית)יס
mnbלך וע" וסנסרק וסמסריס סס5תיס 3יןיעח לך 
 מסריס לך ע6 6ו ס)י, יוס 6ו (' יוס ור"ס כסדרןססלס
 נסדרן ססנס 5ך ע6 6ו ססוטס, וססנס ס' יוסור"ס
 טעוח כי חדע ס', יוס סס)ס 3ר6ס התע31רחוהס)ס
 עך 5מס3ונך 51ובבמסכון

 סח)זל"
 יוס "י(ס וכסחדע '

 3ל6 כסדר, 6ו מסריס "ו סלנזיס סס)ס ו6ס ר"סיהיס
 יןועוח סחדםיס ונסר"סי ידועוח סמד5יס ר6סי כיססק

 . ססק 53י ידועיס והסרקיס ידועיססתועד'ס
 סר6סון ססרק : סחקופוח נידיעח סם)יהמאמר

 סחקופס חסיס הסבוע מיתי יוס eh~,כידיעח
 נסחריס . נתעסס סללס מן 6ו סיוס נזן סעוחובנמס
 כ"מ נ"מ וססלינס ססלנזיס סעעס ס;י קמ "וחסלדעח
 ונזה , רכיעיח ע5יו חוסיף נ"מ )זססיק ס6עווסת)ין
 יתיס סס )זוס 5ך וה)כ55 נ' SD'1 חוסיףסנחקנן
 מיוס 3מסנון חחמיל ת,' סמוח וסנס"ר ("ווחסליכס

 סמסבק בו ס)פסק יוס 61י,ס , סללה תחמ5ח נ15)זר6'
 5מס מסל . ס)ס ב6וחס )יסן חקופח חסיס יוס6וחו
 סס)ס 113 כיסן חקוסח חסיס )זחי לידע רגיכו דותס(ס
 ססלתיס ססניס 5קח)ו , חתקי"מ 56סיס ך' סכחוסי6
 מסליס ")מט "סר י"מ סנח כי , חחקי"( 56פיס ד'וסס

 סס5תיס הס)יס 6וחן סמ5כ)1 . עוך ס5מס ל36יןיעחס
 ד' וסס ר3יעיחס עליסס הוססנו י"( נס"ר נ"חנ"מ
 ע5 הוסס)ו , ור3יע יוס נ"6 סתחקבז היס ורכיעינזיס

 ני 63ר)ו וככר , ור3'ע יוס נ"ר סכל סיס ג'סמחקבז
 סעוח 1' יוס כ"ד 6לו הסלכנו סטוח ף יוס כלר3י)נ
 "' תיוס סמסנון סחמי5 ורמע,. ינזיס כס"ר'סלסס("(
 סנ~כרח ססעס וכ(ו n1DC כססס ן' לי5 סמסבון 5ךוילמ
 וכמחדע . הסנס 113 )יסן חקופח חסיס ס)(כרמסיוס
 סמר ניסן חקוסח חסיס סעס וב"קס יוס63י(ס

 ע5 ותחלס סעוח (' נסחוסיף וסו6 , ידועוחהחקוסוח
 50 החקוסס 5ך חל6 סחסיס חקוסה 6יוססעוח
 ניסן חקופח חסיס "ם. , דונזס (ס לתס מס5 '6מרינן
 ונומלם ntDC י' חוסיף רכיעי הלל סעות 13' סס:ססה

 ח)זו( חקופח כי חדע ד' מיוס ונזמלס סעסחס6ר
 61מר ד', תיום, 6' כסעס ססנס מו )יסן חקופח6מר ססו"

 ט' תתכו סמחקנן יהיס וחלי ון ססעס SDסחוסיף
 סהו" חסרי תקוסח כי חדע ,סעוח

 חתה חקוסח "מר
 סעוח סט' על וחוסיף ד', נויוס סעוח בטי ססכס113
 )זהס חסליך , סעוח י'ו תתנו סנזחקנו יהיס ומייל

 ס' s'sh ומלי סעוח ר' תסס ים6ר ד' תיוס סעוח%'3
 ועוד , ס' )על סעוח בר' חסיס טבח חקוסת ניחןע

הרמב"ם

 סמחקנן יסיס סעוו( ז' ומלי n~bk סד' SDחוסיף
 חקוסח כי חדע , סס' 5י5 סעוח .סס סעס י"נמנעו
 (ס SDI 6', נסערי ס' יוס חסיס (1 6מר סכמסייסן
 חוסיף סחקוסס כסחדע a51DO סוף עד סמעססיקנרר
 "חריס סב6ס סחקוסה סעוח חדע "( סעוח ('עליס
 : סמסל ב(ס סבי6רמ כמו ס'6 יוסובמ'(ס
 לרעה וכמהר"ם ' בסרטוט וס הסבון  ביריעוה ש)יפרק

 סיוס מן סעוח  ובלהס סהסופס ההיפ  יסבהטפ
 וסנס6ר נ"מ וחס5יכס'כ"ח סעלס סיי חקח , סללסותן

 6סר ססטס ועיין , סתכין בסטה "וחס חני" מכ"מסמוח
 5תס מס5 . ססלס חקוסח סדר בו ח)ע6 מ)ין 6וחונכמ
 ט)ח וסו6 ס)חיגו תקופוח סדור 5ירע רליגו , דו)זסזס
 ס)ס י'מ נס"ר ל'מ נ"מ סעעס ס)ות סהס5כיו 6חרי'מ
 6וחו כ)זו ובקס:ו תוסלכיס וחח"ק 6לסיס ס6רבעחכי
 ו5קח:1 סמסכון ס)וח עליס ס:ופ5ח בסטס כסרטוטע)ין
 נ' יוס סס)ס ב(ו חסרי חקוסח תלינו , בנוכמו סיסמס
 חקוסח ומלי, סעוח " נ' יוס טנח חקוסח , סעוחננ'
 3סעס ד' יוס חמו( .חקוסח , סעוח 1' ד' 5י5גיסן
 עיין ססנס (1 6מרי 6סר סס)ס לייע וכסחרלה 'וחלי
 חעסס וכן , י"ט ס)וח ר"5 ססטס (1 6מר 6סרבסטס
 ססרטוט סחס5יס עד סטס 6מר סטס קסדרע5

 סיטס כ5 לעעס מ5י5ס מחר וסו6 לר6סיחו1חמ(1ר
 ניסן חקוסח כי 5ך יחנרר ססרטוט 1ב,0 . וכיןבס)ס
 וחקוסח 6', 3סעס "ו סעוח ב5ם רק לעו5ס חסיס65
 6ו בנ' חסרי וחקוסח , סעוח בי' 16 סעומ 3ן'חמו(
 ב,ס סססריס ני ודע . ה5י5ס נזן 16 סיוס תןססעוח, "לו ונל , nlDC בו' 6ו סעוח 3ד' ט3ח וחקופח3טן,

 6ין כי ר"ל nluno 3סטח מסן חקוסח כ)גךססרטוט
 חקופח כי דע סיוס ככנר ר6יח ו"ס . סעהכתקומו
 סססר חהיס 061 , סיוס נז6וחו 6' 3מלק חסיסניסן
 ובין ס5עס נז"וחו 6' 3מ5ק חסיס החקופס סללסנ)נר
 : "( נע"סוח)ע6
 חהיס החדס )זיתי יתיס ככמס כיריעח סלקיפרק.

 סלי5ס מן "1 סיוס נזן סעוח וככתססחקופס
 ינזיס בכווס 5דעח לך נס6ר . ר6סון כפרק ססירס)וכמו
 סחקמ ע)ין 6וחו ךריעח . סחקוסס חסיס סמדסנזיתי
 סלס וחחקי"( 56פיס ן' סס)ס (1 וסי6 ססלתוחסנוח

 סחסכון (כור נזי"ט פמוח סנס6ר ותס י'ט י"טחסליכס
 סנס 5כ5 חן 13 ס6חס סנזמוור )זן סענרו ס)יסוסס

 היוס טעות הס גיוטר הנכהגות והמול~ת ' הטנ' נןף הו* ה~ת*(
 מלה הו* הסלק גפ11 הג*ה ספר ומלה הלילה, nlsc הסוהמומכגיס
 והל,לס' ס,וס ההחלת גתקוס וג* 0 ס,תן  ייוי רי  הוריתסעלנית
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h~rt)ף טציסנ( תוסיף סימיס מן ס:חקבן ומ21 -ו 
 חמ~ור פל' n~re ססס"ר ונוס 5ל' סחחקבןוחסליך
 ו"ס , סחקופה ותסיס )ימן מרם וור"ס חם13ן "ותוכתו
 מניע5"

 חוסיי
 וע5 מ חוסיך D':e ל" "ס יגויס כ'

 לדעת ר5')ו , דונוס יס לנוס מס5 יביע'. סריסנ5
 כי ירעט , תסיס טיסן ימים בנמס סס)ס 3(1סחקופוה
 סרוח ססלכ)ו סעוח ט' ך, 5ע ססנס 3[ו ניסןתקומח
 "סר ססניס ומס ט"ו נסקר י"ל י"ט ססליתוחמעולס
 ס)ומ~ור מן ועצרוס5)ע

 וסו"
 לכ5 נחתו , רנ"ט נומויר

 וסוספנו יוס קם"ס מאס סנוחקנן סיס יום '""סוס
 סמס13ן מח כסלכלו , יוס קע"ב סגל סך יחיס 1'הריסס
 כם)ס )יסן יסים יוס כמיס ועיי))1 , יגויס כ"3 רס"ר'לל'
 לי5ירס קחקי"מ "5ף ך' סרח וסו" ידיעחס )ר5סמסר
 )יסן ורעעו "' יוס ססנס 3וו ניסן וועיט לחמ~ור,י"ו
 )ויוכ בי "', יוס Sb נו סמסנון י5" ימיס כ"כ מ'נויוס
 יוס "ל סמסבון סגיע ול" יחיס כ"3 6' יוס ער"'

 מוססנו ספירסנו, כנוו ד' 5ע סחקוסס כיסחקופס
 3' סוססנו 3', גיוס ממסכון סניע ל'ב על מ'יוס

 נ' סוסס)ו ב', פיוס שמסנון סניע ימיס כ"כ ע5ימיס
 ד' מנח מסי" ססנס 113 )יסן תקופח כי ירעדו "ור', סו" "סר סחקופס גיוס סמס3ון סגיע ישיט כיבעל

 'תמדם יתיס כ"ס ד' מלע סעוח 13' חתקי"מ"לסיס
 חסיס סמדס וזינוי יוס 3"יוס תרע מענין ~ס וע5 ,)יסן

 חר5ס "סר ססכס חסיס obl . לעולס )יסןחקוסח
 תסיס )יסן חקוסח ממרס נויתי יוס כפיוסיריעתם
 מסבונך לדרכי סררך וס עo~Dn 5 מעונרח סיסכפוחס
 3סלס בניסן עסית וכקיסר , ניסן כמקוס סני "רר)ומדס

 ומס . סנוע31רח סקנס טסני במדר חעססספסוטס
 60ר יסח ססניס חן בסנס ירועס ניסן חקוסחסיחם

 סחקופט מיום סחמסוב "מר וסוף , 'דועוחסחקופוח
 ", , ותמלס סעוח 11' יוס 5"מ 3ס סיחס "סרמם)ס
 , רומס סרכר 5תס חסל . "מריס "סר סחקופס לךח5"
 11 בסנחיט )יסן חקוסח כי ססקרמ)1 חס ידעםסוס

 ניסן כ"ס ד' מליל סעוח 13' סיחס י"מ סנחוסי"
 פי ירעדו , נחמון בז' די מיוס ומלי כסעס סחסנון5נו ע" ומלי סעוח ח' יוס 5"" פיוס ונס ססעס מוורעעו
 כף ומלי 3סעס ד' יוס ססנס בוו חסיס חמחחקוסח
 ילחם מסר ססעס ומוו סיוס נז~ס )עעו ועור ינחמו(
 תנוו, תקופתכו

 חקוסח ני ירע)ו , מחסרי יוס ל' ן' מיוס מטוח ט'"5 סמסבון סניע ומט סעוח חן יוס ל'"
 צ'ט סלח כ5וחר , וקח "מרי מב"ס בסלס חסיסחסרי
 ')ונס נוזינו ושן . נותסרי יוס ל' ntDa נט' ך'יוס
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 כי ירעלו , ממבט סרניעי מלל וחלי סעוח "רגע"ל המסנון סגיעס ומלי סעוח ח' יום 5"6 ססע0 1)"1סיום
 ס' וליל סעוח 3ן' י"ט בסרח חסיה טבחחקוסח
 יגויס 5"" ססעס ותיו סיום מוס נעינו ועוד .תסנט
 ס' גניוס ר"סו)ס סעס Sb סמסנון סגיעס ומגי סעוח,'

 חסים ניסן תקופח נ' ירחו , )'מן נזמרם יגויסססס
 וק . )'מן וכמיס .)זיס 1' ס' יום בחמלת י"טבמנח
 וכנר . ~OSID4 סוף עד חעסס וכן , תנוח חקופחלנו ע" ומלי מעות ו' יוס 5"" ססע0 ומוו סיוס חסנמסינ
 סי"ך ידועם סהקופוח זזן חקוסס כסיסים כי63ר)ו
 כי זרע . מעולס סוף עד 0חקוסוח סקר מטסחעסס
 סער( וכך בכך חסיס החקוסוח נק בחקופסכס"נורט
 "בל , כעס "ותה 3כ5 חסיס סחקוסס כי ס~ונס"'ו

 מ"וחס "' מלק בחמלם חסיס סחקופס גיהמגמה
 סיוס זון ר"סו)ס נסעם )ימן חקוסח ני וכס"מרח 'סעס
 סכהס "בל ר"סו)ס סעס נכל מנוכס 6ין סללם חן"ו

 hSb קינו בו ודברינו , סה"סהס סטעס rb מלקבחמלת
SD63מולו מקק עלינו סימלוק ר"וי וקין ' סעברס דרך 
 ססעס חן מלקים וכך וכך סעס וכך בכך סמ,דוחכי

 טל סיס k~r  נסתחרנו כי , סר"סו)ס הכעס "מרהנ)זסנח
 מלק למלוק עור רצוי וין . סלמון והרגל העכרםדרך
 קרוכ ענין וספור סעס "תר סעס וכמורחו מעניןבכפל
 חמדוסו לי וקפלו ססקדמט מזוה סיחלנזר סמחלנודיכ%
 13, נ:קור6 ירון למען וט כל עביט "צל , מצנורבהם
 סר3וס ומסריו כרמנזיו ה")זח דרך יורעו יתעלהוהסס
 . סלם"גזן

 . המאמרנשלם

 נאנינום נגרמאמר
 ' *( יהעפעסיס הגבה שעובענין

 לנפם סיס הפילוסופים )ו6)ור סירוע נון משהאמר
 כריקוח לגוף סיס כחו , ומוליכריקוח

 בסכרוח מנוגס סי" , וברי"וחס סנפם מלי onlhl .ומלי
 0מל"יס נועי סחמלסוח רוב נפי ההעוח וסנזדוח"צחיח מבלחי מסבר" קור" ")' %ק מסק, נליובנזךוח
 ס"מסכ , כקל מלי ס)פסייס סמולי)( ונזלל -סנפסייס
 ונזחמלף , רמוק'ס בכומס "מד oh כי תגעו ימלטסל"
 ")י "סר סמלי וגס ' ומסרון 3חוספוח 3"יסיססמולי
 סלס יותר ע5תוח סב"נםיס כל מהמס הו" . , 13רותו
 ע5 מעלס מס כל סיקיף ונזח"וס רולס לטיוח ,ס"עו
 סנולל סמולי ומפזי . ויגיעם עמל ווכלי , סל)ווחלנבו
 וחנהס מרימות בעלי ס")סיס מן "סיס חח5"סוס
 . 03 בקי"יס ס"ס סחתמוח קמכ)ווח מן מכיוס"ו , סעיו)יוח "ו הפילוסופעח מהמכמוח "מח ידעוסנדר
 "תרוח ובמכ)ווח , הסיג "סר במנווה ס"ש "ותוויןבר

 התננל,ת, גנתנ הגדרמי טהרג מוגש טסה פיק, טמע נעהק"(

 : גהמ~גהןלהוצג"*

 דבורו ויסים בס, מסר יפיס "ו כלל בסס 'דעל"
 סמכתם ב"וחס נך3רו .סמכמוהב"וחס

 בקי סמו"
 סנ"לוח מן מול לו מדנין "סר ס"יס נסיסת נ"מ י03

 , וספררה מנועלה ס"דס בלווחו וסנר"ס ,ה)חסביס

 . 3ק3לס ח")וריו מקבל סי"חר סנוסורח ונבעליוסיס"

 יערער ל" יטעון %" , בנז"נורו olh יקסםוסל"
 , סוס הנמסנ סנדול 13 ס)קבע עוד נל כי ,עלס
 הכיס "וחו ויסוכ , בו ויגנור סמקי "וחו קביעותימ~ק
 ד)ויהו נסי סיפרור סיריוס מס ו"1)ור , סווגן ODסלך
 כחו ויסיכ , עליו סירבו סס"לוח נסי "ו עיונו כפי"ו

 בקלח סוס סמלי )וק3יעוח מניע וכרר - .ירעמו סל" דכר מס סים סי"מר יר5ס סל" , ל3ב1סיעלס
 ~onib ויצ"ר ויטעון , ג"כ כסיעור סנוסחסקקנביס
 עין , )וועילוח בלחי 0ס "~ו יכמרו ל" "סרסמנ)זוח
 ס"דס סיכלס סר"וי מכמס סוס וסיין . בסס15רך
 - . וולחס ל" כעיניו יסררו 6סר סמכ)וס bSb , בסונונו
 ירכס , מהמח "ו סילוסופיח סמכנוס "וחס סחסי'בין

 וככלל , לו יכמרו ל" "סר סמכנווח ע5 %סקסוחלמרע
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כא הרמב"םאגרות

 ותבין סחעיין 31עח , נדון רומב לו ים המלי ,ססרס
 סעור 5ך יח63ר , והבדק הפוספט בעין הגיס וטדבור
 נון קרוב "ו , הבריקוח תן קיוכ והיותו , וסמו5יו
 0הסינו.כו יזה המקי ננס הפינו כ"5י)וס חס .מחוח
 סיס ג"5'נוס הקש ס"ה 011 . כמכחם נתינו הסנז"0ר
 טמענו "סר מכל יותר , גז"ד ומוממס ברסו"וחנקי
 וכן ' 17137 מרמיזו "1 ,מסורו

"51( 
 ס)חומ כענק

 ס6כריס נוסע%ח ג"נ בן)ו:ו לו 1)חב"ר , גך%הנו5'6ס
 )חכ6רו סל" ג"כ הדסק ונזעגי)י , וי5ירקסוחועלותיהס

 . "רסטוכותן
 נסקס ככר , ג6לעוס ר"5 ספק 3לי והו"

 , הסגיון מסרי וקרי"חכלנןודיוח
 6רסטו ססרי וקר"

 טוכ 03בע וט ככ5 מסר היה "ך . ו"5הייחכטכעייח
 וס'וחו ' כרפו6וח התעסק 06ר , סכלו וננוחךעחו

נז51"
 וה:חומ הדפק ענעי תקלח סו" סהוד'עו מס
 "רסטו סינרו תתה , "תחי יותר והסע%וחוהחוע5ח
 5דכר er והכילנו . בהק כפיעויין ספק בליבמסרו
 בסס 5טעוח ויעץ , ת"ר בסס מסר סהו6בדכריס
 וירבר ,  בסביון  סירסת כנע "רסטו דברי ע5ת0יכ

 0כר6 0יסכרהו בנגס כרכרו , ובטבעייחכ"להייח
 ומסר , ו"סלטון "סוקרט בסנרח וברבורו ,5ע5חו
 בחנועס מסר מבר וק . 6רסטו על להטיב0הו"ע
 ססר כמכר עד זה בו והגיע , מעיון SD3'"% ידוע ססו6 נוה ~ה בכ5 ו)וני6 , וכנוסעה ונ"ס0רוהונן

 6ל הרוסק יגיע ו650 ומסב ' בנופחהנ,פורסיס
 נז6ד. סרוסה StD1n 56 ו0סו6 , בידיעתו 656ה50נווח
 , כתופח "ליו סיוריך כחס וססחפק הסקסים זזןוקיר
 , וסחה נרסו"ס סנוועיליס הס , הסקסים ס"וחסבמסכו
 "סר הקסים "וחס וסיג . זה ~עת מהו" מסומסר
 סהקם'ס ומסר , כלל הניסח תן סקשיס פינס~כרס

 בהם קורך ם6ין ימסכ , הרסו"ס בהקתי ת6דהנזועיליס
 כ5 , ונונו 6כר כהס ווכחו "רסטו וכ0החעסק ,כ55
 ההקסים מסר מה% וזה . 6לפרכ"י 6כת5ר כקרוזה

 כשיקביס והסתפק , התעררכיס וההק0יס ,ה"ס0רייס
 סהק0יס 56 סנה. 6% , הנעו"ייס והם ,סנוומלטיס
 ו0הדכר , ח5ו"ייס 5" הסכרחייס הנה .המופחים
 ס"ססרייס סהק0יס הס סנול"כות וכרוב כרפודיהס)וועיל

 כסירוס "נזר , בנה "נוסגר דברי וסיוע .והנועורכייס
 הזיע "סר ההלעס 16חס החמק כליסר , מגב5%הקס
 וקין , 6כונ5ר 6נזר . ס"ססרייס %סקסים ל6ס0ר"וחס
 בספרו וכר כי , הרופק נ56ינוס ממסב נוס 5סיכוס
 , ס"ס0רייס ססקסיס Sh התופ", ססר קר6ו6סר

 6סר וססק0יס , לתופח ספרו מנר 6100 מ0כהו"

 עמס וממר , סס:ינזייס סמיייס בידיעת בהםי0חמסו
 , "ס0רייס סקסיס כלס סיס , 5רסו"חס סיכילוח6וחס
 זה הדבר יטיס ob 56" , מכרמיי הסס בדברוקין
 )ווכימ ה% ולנן . הרסו6ס ))5"כח ))ן סיהי' ימ0כ06ר
 , הנווכח ספר קר16 "סר כספרו הלחוד יסי' ס5""ותו

 י הנז5י",ח וו5חי לכר, ס6סטרייס ההקריס לחכתוח6ל"

 ה)ז5י6וח חנונות ותנור הסתפק o:nb ה61 כ'ונס
 חוע5ח סיקוכל נוס כפי ההקסיס נזן תסחסקבה'1ח1

 מכיסוח o)tb "כעס , הנז5י"וח סחכתוח במופחיםבו
 נעמיס 6בל , סוס סחנזר נון יעסו otn~lno "5כנוו
 : "כופר דברי כ5ו , לבד nl'ml~eתן

 התעורכיס ססק0יס 5כ"ר "רסטו החמלוכאשר
 וט נפ% "בוקר ")ור , ונוומ5טיסה"ססרייס
 : 05ו:ו 1;סמדבור

 התומלט מן מקד החוע5ח גדעה ה0ערהוס 6בת5ראמר
 נו0תנוסות נ5ס nito~o סהנו5"כוח נפניהנצור,

 , סעחידיס ססרטייס הע)'גיס נהע"ח וכש , i')DOמס
 , ה"ן)וה וגעכודח כרסו"ס היו 65 "ס היוס6ס

 שישחחס חס ובכל , וסערות וסרכור  סחועוחוכה)הגח
 ותחוס . היריטס להתרתח בו  סלטרך תתם בוסירס
 מידיעה בסקדמח "בוקר התחיםברוב

 וגי%"
 בו

  נלו .  ססתסיס תלי "ל יחר  בקלו סיסתסספריס
 : "בוקרוברי
 וחחפל"והעוין

 בסכם מחפ6ר הו6 כי , Or נוססור
 מן ,חט "נסי מפגע !וכר , מסריו בכ5ססניו)1

 יריעחס מיעוט הו" "מגס מסרו)ס וסבתסרוס"יס
 כהגיון, נוותמס סיוחו ט61 נקי"וחו וססבח .כסניון
 סרופ" סנורך ותר"ס תתירומכרים

 וכקמר . ססגיון "5
 "מד דרור ודכר מנר 50" די 5" הספר טוחוחכר
 5בד הס 06ר , והנזעורביס ה"פ0רייס ססקסיסוכנועי

 כהס,ו"תר סתתעסק מטריד "גל , כרפו"סהנעעיליס

 . כלootSb 5 יצטרך 5"0הו"
  "מרסג"5עוס יסחסק ול"

 עלתו תסנלח יוחר "יחס  וסבין פרסטו ספריקר"

 "מר  הטלל המולי תפכי יך . תתלו opn5סתוי
 ההניק )ז5"כח 0סבכח לו לרפס , נו  תרבריס":תכו
 , סרפו6ס נפענח נסבכת העיתיות התל"כוחוסקר

 כבקי"וחו ,  כלס סתכמוח וב"וחס בססוסבקי"וחו
 מגרר "5ל עתר ול" בי סיקסס חי לכל ויקבס ,ברסו"ס
 חק5ח לו ס:ר"ס בחס  ססעכוג חומס גס "בל .סוס

 "ליו סב"  ו"תר , ב:בו"ס לחפ"ר , ot13boחושלת
 סיעחור יחן וחי .  כך  ומוסו  כך וסוריעו ס' ת"חסתל"ך
 6%  יקסם 6% סנבימיס בכלל ע5חו חתסב וסי' 1סעל

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



 הרמב"םאגרות21

 מניע 6כ5 , כן עמס 5מ הו6 6ך , ע5יססיחמוס
 ובין ע5נוו כין טהקים ע5חו כסעור לחנליחסכל1ח1
 לנוסה והסכלות , ססלתוח לע5חו ויחס גל'ס ,, רג'מסה
 ייסר %כן , הסכ5יס )ו)ו"תר 5וס מלקה . גל'סרבעו
 חטובה ל" , עליו ו"סיב בלבונו דבריו ס"סתיעךבעיני
 ע"ס רביב נוסס "ין כי , ביה הגד% לדברינ)וםיכ
 כתו"1%,

 טהו"
 "ב"ר "כל , החורה )ז")זיני כת "%נו

 יחמיינ 5" למרע"ה ימם "סר הסכלות nhrכחסובחי
 בין דברי וקריב ' ניזחח הסגל Olo וג"לעוס ,לו

 ס"מד , מכוייס ":סיס סני כין נודבר "גי כקלוס:יהס
 גדול נ3י" כין כחכייע ל" , הילמד מן ס5ס יותר)והס
 רופ" 6רסובין

 : הדין סו" כי ,
 החמיך כליסר ג"לינוס סוסואומר

 בחמנולוח כי""
 ל6 הגבוח סער סיוח חועלח ה"כריסוחעיח

 סער היות וחועלח , הרקס כסער יסחלס5 ול"יקרך
 : ו"ל דרור "מר כחקרך ו"')1 %בסעסעסיס

 יסקר "ב5 יח"רך סל" 5וס ית' סה3ור6 ח6)וראם
SDס5וו' קכל ומהסער , סעחיס ככל "מד סעור 

 גס , כו ס5וס מס גורס 5" כך תסקר ס5ווי שנועסוס
 לסבות ו"ס ס"ס דבר )ז5)זרוח ו)ופמד נע)סכסי1ח1
 וסקנס , סנה בצוי שהו "סר מסמס נוחכייססיוחו
 ויפס )ר"מ כמ,' יותר סוס בעצתו ידע הנסס0ער
 . הטבעיים בדברים דעתו ("ח מנס olnbt 'כחועלח

 סו6 הסס כי ' בוס תנסס חסונמח יוחר "5ליומסבר"
 וחוססח , מרע"ה ס"מר נמו )עכר"יס )בר". גלסחמלח
 סבור" כי ' מיה )ו)ו)1 6סר סמובר מסגיסהחמלס

 סט
 ענין על סיס"רו יצטרכו הגבוח וסער סעפעפיססער
 סוס סססער ידע וכלנסר . נכון יוחר נהו כי )ו"ורך6מך
 סעסעפיס חמת סס , סילופן זה על שיוטס ראויסיס
 ונספיק היה ל" הי ו,ה - הגבוס נכמוס ד3ק קרסעור

 כסירותי נו"ורך 6מד סעור ע5 השער וטבר~ס"ר1ח
הכור"

 בסחע ס"כן 0יסיס ר5ה 0"לו כתו י כן סיסיה
 סי' 5" לוס הפקוח המנוי ס"כן סי0כס חבלי ,ס"דס
 ")זונת וגק תרגב'ס "נושת כק ומהפרש . כ"פסרזה

 תרעינה "מתח כי , בזה סיוניס וסקר 1"סלטוןג"לינוס
 יסקוט ויכנע ממומר סקקוט הש"י כירטס סרחימיה
 שסו" ווטתיר,

 "% 6פסרייס כלס סהןבריס ימסונ
 סור "ו מום ס"סר מן סיכר" יר5ס הו" .oht ,מטס
 ")מס "ך (ס ידעט ל" "נמנו ונכעס ' בן יעמסבפחה
 וקלו , 6ססרייח בלחי בע5חן הדברים נון סיס"ודוריס
 ותן , "פסרייס דכריס סיהיו הטס רולס "ינוסרבריס
 נ"וח וסיוחר מבסס מטוב 6ס כי יבחר ל"ס"פטרייס

 O'ntnDS תמן טוח היותר 3היוח ולכן . מנססותסובמ
 )וססרס ועל בקורך סעורם על סיס"רו הנכוחוסער
 בסער "ומריס ":מוו "ין חסיד, לעולס עליו הס"סר
 ויסים עליו מהו" מס על סיסיה ר5ה ")ונס שהססהים

 "לף הסס ר5ה סקלו וזה . הסס סירוס גוס נפינסערו
 5ע%ס יהיס ל" סקוסן זה על הסער זה סיהיססע)ויס
 סרסי יקכש 5" "ס רטוב, נועור וקימחו סיסים"תר
 סהו" תנוה יכיס "ן קסס כנרםהסער

 יסקר bS עליו
 ocec )")זר "נבט הנס ' כן (ה וכהנה )5ב טותדג"כ
 נעי"וח נחי:וח תהם "מח , הקלס הע:י)יס סניסס

 סכ . 0יסעלו למת 0כהס )"ות וסיוחרהע:י:יס
 נסח ה'וחר כטיוח כי ומה . ס:"וח הסנורכבירח
 וס'ורגס , %נ עולזך העפעפים סער שיהיה נכקוהיוחר
 בנטוע וכ)וססרו "רכו כסעור "מד ענין עלהסקרו
 סיס רמה בנרם )טעו וקלו , קפה כגרס ו:עי5חוהסער
 סי:ימ "1י5 5כ" מסר סכל סוחר וננוסה סכליוחר
 nlDJDln ככה ועל , למס "רן על חדינחומותות
 "מד ענין על והס"רוחו מגבוח סער הס"רוח ו5ן 'כתים
 : ג"5עוס דברי כלו י למותר כמירחו גופני כ"")עם
 יודע )וחסלסף "דם הנס כדבור נסיעויין נוססאמר

 יחנ"ר , 3ות:י:ו~ס המסורסתיס ~olennkבענודי
 תלקח על יב" ל" הום וסהךנור , הקים ~ה ערכוב5ו
 ' הסילוסוסיס מכרח כסי ל" החורם מ")וי)י מברחכפי

 31לחי )וכותיס בלחי ג"לי:וס 50 ססברוח ענזודכי
 כחו 0רסיהס יסכל בדברים יזכר 1")עס ,מדוקןקיס
 סוס נדגור לוס תסס ימס סהו" 11ה . עחססיב"ר
 o)nb . סכרוח כעל (כרו6סר

 מסכר"
 שד' ה"מק

 סכרוח סנ' 1"נעס - )ויע"ס סברח הי"סכרוח
 ג"לעוס ")עס , תסה )~סנרח "עס ה:ם"רוחס"מרוח
DDn3גו כירכר גוה ככל וכותתו דקדוקו nSla 
 מסכהרפו"ס

 מהסבר"
 . "מרח מכרס ,כרה "סר , שד'

 חרע"ס סכרח הי" 6סר ס"' הסברס סן"ח נ"נוליתר
 חורתינו לסרס קיים ענף הו" , ב"לי)וס סוכרכחו

 טרסיה. ס6רח יסלחו "3ל יסרסו hSI נו"נוריויתבלבלו %" , גל'ס זיכינו "כרהס הורח וסרס ,וענעןיק
 בד" )וע5)וו 3כ"ן ג"לי)וס ~כר 6סרומהדבור

 ואתר ,
 "3ל , ו")ענחו דעהו לסרס )וסכימס "יגס 6תוגחוסוסו
 ו)חערבבו , גולחו לסברת הסכים הו" ")ור '"סרזה

 : פרסיו עס ענפיו otntJDn "יגס nbl(o)ו"נוריו
 מסר הד' המברוח on~h 3ב'"ור "תמילועתה

 . מהם "' סוס בדבור ע"ס רכינו לתססיחס
 וסיוע , יארך סל6 סג3וח סער ,015 0ססססר"סו)ס
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כב הרמב"םאגרות

 שוס "עו וססס , )וסרע"ס מברח סוס וקדור 'ננוע
 ' הסכל לנעלי "ל"ושהיר

 והסנר"
 סקסה תנורו הכ'

 חס . הבורק 556 "ססרייס כלס ססדבריס ימסובע"ס
 יחקר סל" סי" מברחו "כל מרע"ס מכרח "'ןג"כ
 דכריס סם סיס ווה . והמלוק ההחמלסוח לסקוסיבין 5" מיופו ג"5ינוס "כעס , ה:)ו:עוח על ביכ%חס"ס
 ענף הס סדבריס ב"וחס בוס וסחלוף . הנמנעמחין מהו" (ולחו וייפתר , ה"פסר מנוין סהס תססו"תר
 כרכר סחן 5" וג"לעוס , כברסיס הווסל למקוףדנק
 5כד. נבוך "ך 'דעו %"תום

 והסבר"
 "תרו הג'

 סור "ו סוס העמר תן סיבר" ר5ה "לו ימסומנוסה
3סחע

 'כר"
 , ע"ה רכיה תסה סברח סטי" ")ות וה .

 . סונ"ר כנוו תסרסיו 05רם דבק ענףוסו"
 הפוח המנור יבתר 5" מהסס "חי ס)ורע"ס "מרוהר' וססבר"

 גסס פכר,0כמר כתו (ה על ויותר . קירבה מס5כ5
 3"סר %" בט5 ן3ר יפעל 5" סהסס ע"ה גוססב6ר וה5" (ס ימלוק 5" ע"ס ומסה , סעסעפיס חמתממוסי
 וביו0ר בר"ו' נוקד טוב סכרת מה כ5 "3ל ,י(דנון
 ' "נוו:ס כסרסי מדברתי וכנוו ס3"רחי כנוו 31קסטכתיוק

 "חנם מהעין בהכרח סכל מוסויורע
 סכח:ח )ומ:ס 3ר"

 סהעחדס סיקייס :חקתו והע5)ווח , לרתוחסע:בייח
 נוה כ5 "בל , 3"מ בגוסי סהו" כוה נ5 וגןע5יהס

 3ר" במכבלסס"י ס3ר"
 6מד וקח 5נ"5י)וס והי' ן "ותו

 , חסה)וסכרוח
 התוסג (%ח ע5 בפתע הדבר היש זהו"

'D3PO6פסר ולכן , לכבס והעפר לנמם הנוטס נהחססך 
 סברחו לסרם דבקים ע:פיס כ5ו וזה ' מרע"הסכרח וסי" , D7D "ו בסחע טור ה"סר סיסים דעכולפי
 , מרע"ה50

 :חמדס' מהעולס וסו"
 וכסו"

 העלס מדם
 נדוור העדר"תר

 והננט"
 וכ5 הסנויס תמת סיס נוה כל

 , כסססיס
 והחגי"

 והים הסריס תן 5תטה ס"' סמובר
 "5ו על סג5ג5 זה ומטביע , ו"ס ויגויר ותיס עסהמנעו

 היסודות "לו וסטכיע , סרגה כמו התחמלסיססהקפיס
 )ר"ה מסר הטכעייס "5ו ע5 תמס ס:חרככ חסוכ5
 להם )חסווס 3הס "סר 5ורוח 5סס :חן כי ,"וחס
  וכסיסיס:סמותר . תרגל'ס סכרח סרס ,סו ,טבעיים
 "%וסר"טון

 )ת5"
 תס ע5 והוטכע ההעדר "מר

 "סטר וכן סהנעי"1, הסס סיעדרו ו"ססר ,סהוטבע
 5סס ויסים , נסס סיחרכ3 דבר כ5 וטבע טבעסיסכס
 . "מח כבת ססח5י"ו נמו oa5 סחו)מ ,%תוטבע
 סהו" תס גל%גן

 הכחכוחו הנה וההססד סהויס כטבע
 ה"ססר נוסער סו" , ע"ס נוסס "% עליו טהו"מנוס
 ירפס ס"ס סרגן. 13 החלם )%י1 יכסח 5ו יחקר"סר

סבור"
 סהו" נוס ע5 מעולס יפקיר ית'

 דוריס לדור
 , טבעו על סיס"ר ירגה ob יענויךהו ע%נויס%ע%)ו'
 , יפסד יח' ,ולחו יסקר זל" הכל פיתוח יר5ה1"ס

 ההום ומלקי ההוים ויסכה מלקיו, 3כ5 וט עלהיכול וסו"
 %נן התין' מיס נ5ס וה)סיס ימעל, הטבעינוהמ:הנ
 "וחס סיריוס סירוס מ' "% "מח שסיס ר"יחיטיס
 גחרמוסח

 נסים בכינורו ר"5 , העולס מדוס על וסו"
 סנריה טכע %1ח על סויחו סיהיס תס , בנ"ן )ס"ו

 סדבר סיחהווס oh ' תעיס ד' h1e1 חסידוסנירג5
 ובע:י:יס תיומדוח חדרגוח ע5 סיחהווס דרק"סר

 הווורגליס הע:י:יס onlh וטח ע5 קנוידתיומדיס
 סיס ומעפר כמם התטה כס:חהסך כטבע,ס:חהסך
 לכנס הקרוסה )ככרח וסיד , ברך וה"ויר רםוהתיס
 מס סיחמךס ו"ס י סח"וס כפתע וט כל והיס ,כס5ג
 נגוןוההנוחמדס התו)חסיחהוו, המ5י"וח (ס כטבעס"ין
 ו)עסס )טמן סהיס סקוסי נון בענין 0היס , התן נחונ55
 ט"ר וכל , נח5 וסי' :מס עלך מס וכמהסרוס 5מסמ)ו)1
 סס כסס וניט" (ס נ5 . כהרסיס החורהספורי
 כוה כסי ))5י"1ח1 סיס , כעולס ה"פסריתסער

הסוחב"
 סי"תין נוי סברח כתו o)nbt - ס"ססריוח

 חן OnD1 לסי ס"ססרייס "15 כל סע%סבקרתוח
 ססע%ס "תר סקדנווח סכרח SD3C חס 'סננו:עוח
 נסי הנס והע"ס , ע5ס סי" נלותר , עסקו o~Oכבללו
 סכור" )ו5'"וח Sb דכק עליו ~bloנוה

 סעל% בדבוק
 הסנוט כ,רימח בדכקוס כלל משה יפרד ל" "סרלעלס

 לעתוד ה55וכדבקות
 וכי51"

 b13DO 3ע5 והנס . 3וה
 , )ססךח וגלחי הווט בלחי החטעס כי "ותרס("ח
 הרקבון והחונור , הקודנויס סס מכרחו לפי ססתיס%נן
 תהיות 5ע51ס יסורו %" סרו 5" נססך %מ הווסבלחי
 )תסע הו" הנס ושפסד סהווס ' היה סטנע ע5נן
 נוה סיחהוס "1% "ס0רייס מן "יסו ולכן ןעחולסי
 ע:י)1 שחוס ז5" סיחהוה המוזיר יה DJD3סגין
 ' כטכע סהו" תתה והמעליס העליהיס הת5י"וחתעזירי

 הנו5'"וח תן סיחמייב מס מיבין חי "55 הו"ותבוקר
 נוחמרס רגון "ין , העדין וס על הע"ס 3קך)עחסס"ונור

 , ורגוזו יכסחו 13 :חלת "ססר 3)ו5י"וח וקין חפן,51"

 יום מטר לנו להבי" יוכל ס5" תס5 ןרך ע5מסו"
 החטר ירידת כי רקתו, נסי מס יגס ינעעהו "ותס
 "ין "סר סמוחר הכנת "מר נמסך סמו)מ מטבעבוס
 יוכל %" למותר סתכבידו תה נ5 כי , , 13 הססיכוסח
 גי , להצמקו יונף ל" 3סויחו סינעע נוגרס "וחו5סנניל
 "5יו סחבק ת5י"וחו סו" כן "נ5 :חספס 5"ממומר
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 הרמב"םאגרות22
 לך החב"ר כבר מנס . ע%נויס %עישוי ןוריסללור
 סיחחייכנזוזה

 , העלס קךנווח סמוס3 לזזי נזהסבר"
 נ"לינוס ונס . העלס מדוס סי"תין לזזי סיחמייכוניה

 סססר חס עם מרכס וסכל חךקךק בלחיסנ"וייף
 ונבר רבות פענזיס "תר ' הרפויה ),)ל"כח מולבו
 ומסליך הנס כסרס :סחסק 6יך ! סנזיס "י . נומודם"ו קרוס ס"ס :וע 1ל" ע"ס מדוס בענווד בספקטס

 קדתוח סרס SD והעסעסיס בג13ח בד13ר 3כ"ן)ו"נורו
 "תר סוכן נבר ססו6 תס סכל יעמר %גן ,סעיס
 עליו ביכ5חו לטס יחקר %" , "פטר בלחיסו"

 תסמיק סר15ן ספין , מעמיס "לף וט ייגסוקסתו.
b~bגל התמלח סו" סססס וקדור ממומר. כסיספיק 
 ססחח5ס וחוססח , מרש'ס כי"רר המומי נוזוסעור
 . ג6ליטס 5סון נהו נבר" יודעו "סר סמומר נוסני"סר
 oco כקרנות סמובר קדמות ייתר ob הו"סנס
 סבר" גוה כל לברי"וח סחמלוחוססס

 סנו")ור ו~סו ,
 כוס סע:ין "סר ג"ל')וס י"תין "סר סעיסבקדנווח
 היות ס"ס נ"נ ממוסק סיסים חמיינ הי שכן ,מסופק
 , נורננ"ס ס"מר ננוו "מסר ס% DID סח"וס ה"סרוזן
 . העולס כקדתוח סמירס סימור נזי ס"נור כחו )רעע"ו

 וט , נעלף המירס גויר בסרס מסופק בטיוחווהכס
 ~ס עס השף וט כדכיקוח סנלוחו על "תיחיינוסח
 "ססרייס בלחי כעגנזס סךבריס )ק סיס "נור וכן .הסרס
 והיוחר ' סע1לס בקדמות החירחר הו" , o~e"5ל

 מסער הסס ירע , כ"סר כי , "מרו סכעכיניסחיסל"
 ר5ה ל" ולותרו , יקרך סל6 לו נכון היותרהגבוח
 יכמר ל" וסה"סטרייס , "ססרייס הדברים סיסיוהסס
 המכנוס וקח ! במיס "י . סברס טוב סיוחר "5"ממס
 וסיוח , דעתו לסי oc5 יסוייר "סר והנמירסוסרטון
 נוסני "יום על , הסס "5ל "פסרייס עייייסלת5י"וח
 oh , בו הנוספט ומר וס ")זרו משבעו סעחודיס"כגי
 וכבר . סמדוס מכרח כסי Db סקןתוח סברתכפי

 יסקר 5" סקד)עח "נעגח סכרח כסי כי 5ךבקרחי
 בננו5"וח סלתות 651 , במיררי זל" רטן 65לסס
 "חוס . ימדססו "ו יבמרסו "ר 15 "טמר . )נ~6יס"

 מןוס סברח כפי ")ויתריס ב"ל1 סו6 ס"חר נוסיחב"ר.
 יערכ "יד חשין %ק . תמאס "וגור והיותו ,הע"ס
 עס.דבריס סע%ס במרוס כניתר ייטייבו דברים3דכריו
 סכל ויחטוב , סע%ס ווקרנווח נתקמריחמייבו

 מיה תמתס "ו קדוס סעיס ו"ס , "מח וךעח"חח ס3ר"
 סמירס סמר סנויומדח ה"מו)ס וסי" "5לו וברורמנוקר סו" החכ%כל הוכר בוס ס"תר וגל . י155ונסופק

 מס בסרסי סכלותו ע5 תבוקר חו"ח הו" %כן .בו
  חס . 13 סדכר נוזה עיונו ונזעף , וענפיו 13סדכר
 קרבתי ול" "תר, דבר ל" הוה בפרק נוכחיסיתת
 בקדנזוח ס"חר נוה על להסיכ ל" "לו בנרקיסלדבר

 להו5'" %" למסק%"
 כקלו הקדתחי ככר כי ןכר,

 במסר החורייס כספורים רבים נו"מריסמניתוח
 מכו"ר תופח וט כנז"תר לך לכ"ר ר5יחי רק ,סמורה
 : הקתודה בסרסי דכריו 31לב% מגלוחע5

 הנ"ל משה פרקימסמר

 סלמון ' 1"5 דבור הגד% חיפק בר' גאליגוסאמר
 גולל וסיורר סבלסהוח סערב סו"יוני

 דוחס ויוחר 5ח ויותר (tos ההניון לבעליתהם
 המנט" נתלות תנין "ס "חס גי -לססחעסע

 סקר
 ל5עקח דונזה סק5חס "נזחיח ידיעה תדעה"ומוח
 לירקרק דותנ: וק5חס ל5סרדעיס דוויה וק5חססמייריס
 הלחון בחיעח כנוו5"ס תגייס חנו5"ס וס כלוקמר

otnn~aתכס)יס הקול סק5חס.י%י"י תה . כלו והסס 
 . כלשק דוק""ר בנחיריו סיוחר תי כתו , מגרוןחתוך
 , בקלס ויועקו יגערו וקלאס , ויסרקו סיהס 'עקמווקלאס
 . מלגונזה תמו יחנ"ר %" קולס יחר"ה ל"וק5חס
 , לסרס ו'51'"1 רבה מחימה פיהם Innyc חהס1'ס
 אטלס DJISS 'חרקה גלל למונס יניסו סל" oonוים

 : וקסורס נסוחם כ"5ו.הי" החנועסכבדם
 נ"ליטס .על וגלחו רה"י )סחסק סרס משהאמר

 מסיס היותו הספק וענין , ס~הכדבור
 ~%תו לנון כל מגרס והיוחו , סבלסו)וח )ויומד יוןלצון

 לסון וסגל , מוסכם לסון סכל סו" וירוע 'תס5סו:וח
 עליו ויככד יגלסו כו יחגרל %". ירעסו bSn תי"55

 לנוט"ויסיה.
 נוס כל כוכח ס3ח כל 1ה1 ' גבו נגל

 ג"לי)וס ס"מר מתה )ר"ה %י . סוס במקמרסיספק
 ססחמלסוח חס , "נוחי ת"תרסו"

 ה"וחיוח ת51"
 ר"ל , ס"קלתיס להחמלסוח :חסך דבור כ5וסחמלסוח
 סעוריסס חטכח וסתמלפוח "יסיסס זווגסתמ5סוח
 : והמי5ו)ייסהס:ינוייס
 כחו כי ס"וחיוח "לפר"כ"י "ב5:1"ר לך וכרוכבר

 בסכל סלנויס יוסר ה)זנזו5עיס ה"קלנזיס")סי
 סחכהס מסודרי יוחר ר"ל , ככלל כגורה נ"יסצוחר
 תקנסי ספוג מווי ויוחר ס"3ריס יחס כסי יפיסויוחר

 ק ' וינזין בסון 3ס"ח הרמוקיסה"קלנויס
 נוול"

 ה"וחיוח
 תסס סדנור נלי וח:ועח התת51עיס ה"קלנזיס"נסי
 ס"וחיוח ומע"י , ס"דס 5סגיון וקרונס סוסיוחר
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כג הרמב"םאגרות

 ס"קל)רס תקלסי סוס יותר , מדבור נ5יותנותח
 . ג6לעוס סוכר נווו %סתוחיסס 3ק5ווחסנוחרמקיס

 סונור ורוס בו, וכינ65 סו6 6כ5 לבר, יון רסון לותרר5ס %"
 לסו)וח מס "לו , mht' ופרסי וערכי , יונילכון

 סחמלסוח נפי , o~s סטנעייס סחמו5עיסס"קל)ויס
 עברי 5סון ולננס ' סמחקרביס סטנעייסחקותוחיסס

 ססס , סלסונוח D1l'g '3 )ו' לכל נח6)וח סוסוערבי
 , סקורבס ק5ח oon קרוב וסקרני , מסק נ5י "מדכלמון

 "מד סד' ס5סגוח 6לו ונוו5"י ' סקרתי מן קרונוסיגי
 מסרסי ו"נעס . ד' "1 ל סס ו"ל1 )וועטוח 6וחיוח"ל6
 סחמלסוח ים ג"כ "וחיות וכ)וו5"י תקלו רסוק סו6מנס
 .יוחר

 מיוני "קלים "מ5ע "נסי שוח "וחך יטעס %"
 נונוקונווח למקוס חועחקיס כמסם מ"ר רע נלסוןידכרו
 סחנע" כמו ,רמוקיס

 ופון 3ס"ח ערבי "ו עכרי "'ם
 : ב6ר15 בו יחנדל "מה בלסהוח סס 'ךנר וסוףוידוק

 המאמרנשלם

 ז"ל להרמב"ם שאלותתשובת
 מימין מביני הדיין הרב בן ,י"ל האלהים איש משה רבינ, האלהי הפילים,ף הנדגל הרב האמהי החכם ששלח שאלית השובזה כהב נכחזה

 השוגות שיבתם מתלמידיי אחד ~צוה , אלבכנדריאה לעיי ממצרים ויל הכפררי הלוי חסדאי יבי החכם הגרול הרב אל יילוה יחיבהכפררי
 : שם, על לו ~ישלחסשאלוהיו

- -

 בסבועס כי 5סדרחך )מבע סלדיסחלתיראמר
 6ע)ויד סל" חימים סרב עוורי ססביע)ימרוורס

olhלסעחיקו 16 למוסרו ולעריס 6% יןו כחן על 
 ומוסיף )ועדח' כן "מרי נס ע5י. קכלחי וכן5"דס

 לוסכחב  יחן  סלי רמיחיו  וביוסי ככס. עללססכיעני
 ס6עתיק;1 עד ס"5וחיך על נססים ירו' כנחןסנחב
 "מסר ו"י עלי גרוס מסברך olGn עוכל , ידי3כחב
 נסוך ומנס נ13ן 6יס סכן כ5 , ריקם ככוןך פרי5ססיב
 ולותור מכמס. ומרו-י חורט סחרי על לעסת יוחרסר"וי

 6מלי4 6כ5 "יסמר "י נ5סו)ו סר3 מורי דברי5ג
 סמו" נמו מעמן הניח ,סלמון

 עקר עוד 6ל'ך שיניע עד
 3)ו"ור עי)י)1 יקיר ויתעלס יתברך %ורינון סנוסיכ.דעת
 : "חןתורחו

 הקרמות בעיקר ששאלת טסה - שאלוהיך בהשובה דעתו תורףיזה
 :יהחרוש

 דבריקס 6יססקו 65 סס%וסופיס כמנמי יץעהוי
 ~rth סי6 11"ח כרורס ברקים 6ל6 דברלסעיפיך

e')D03כסרו "סלטו"ן סקסני סר6סוג'ס וכחות ' חסו 
 ל%% וקין ישן ססע%ס ריוח וסבי"ו , ית'בקלוס
 ושמעלס . יח' כקלוס סנרו ס6חרו)יס ונחוסתנסיג.
 3"15ס סורו "מריס 6מרו)יס וכחוח . חרע"ס כדעתמרס

 בברי6ס כועס יח' 565 61ין יסן פסעים יזורו 6ל6יח'
 65ורו עלס סס)ר נדרך , סע5ס 6101 עלולו סע%ס"כל

 לעל% סחקדס לעמס "יפכר ו"י ל1%. עלסוכענוד

"%S15D bSs ע)וןס 5" ממלוקות ססלס 6לו . עלס 
 סכים בעליז" רטיות "5" , חוסן 6מח ע5 כרורסרסס
 . נרורס רקיק ל" "ך סיס ומרקס  לו.ברי מתן "מדכל
 יח' ססס על ברורס ר"יס נודנריסס 5י )תברר6כל
 סכל סנזעחיקיס לדברי lS'nh1 סו"י5 סוף שסוף .סתו
תוךיס

 סעו
 גולם לו ים סמרי נותזו למעלס עלס לנלנ5

 "ו עתיק 6ו "ל" סריסים דרך, סס 6ין וסרי ,51ורס
 יועזר ))ע6ח , oan עליון ב65 סיפסר 6י וסחיססמדב
 ננו5"'. "לוס סס יס בודקי כן וטס , מדש ססק קד)עןספק
 ד65 דבר וס מדס 51" קדמון ל" סע%ס סטיןחירור
 6חד לסכמים כמ וקין בדעת סק51 וסיבר נרורסרייס ל' )חנררס 5" נר"סית ocDn על 6ב5 'פיסטר
 יס ס"דס סרעפת "ותר ו")י . ברורס ר"יס )וכממסן
 נוס לידע יכולם "עק בגוף ססכפס ופון וגל קז05

 "יססר "י בטבע סורס סמי" %פי מטבע צוןלהיעלס
 סרעח כסחכ)ס מלכך ' לחעלס ולרקוח למוותלס

 6ב5 , כנוכס ננוס תדבר גי חוכך, 5" לנועלםלססחנל
 Sb1Qt מלבז' כhID 5' כן ס"תר פי על "ףיסר"ל מכסוי וסרי . %ססחכ5 לדעת סי6 ינולו( סכטכע מסכל
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 הרמב"םאגרות3ץ

 ור"ייס . 5ססחכ5 יכול bS מסוס נק5יסח נעיניוותיס
 מח5וקוח תסג' "מח על ברורס ר"יס עחדס סל"5דכר
 נועמס מס סיס יודע טוי . עוד 0ס מין 13ד"יוסרי
 , ס)בו"ס והי" .הפלוסופימ מבע"ח לתעלהכדעת
 ומחן ומסק ר"יס בס יתכן ל" "תר עלסוסינוניה
 . 5ר"יס פוקוס נ0"ר ל" )בוקס 0וו סנחכררס)ו"מר

 ר"'ס סיני"  הן  הבתסיס היו סל" רו"ס "חסוכן
bSh5וסו" ל" "ו גנו"ס סי" "ס עומס ס)13"ה .ע 

מנקר"
 סנבו"ס תן 5מע5ס ר"יה יבק0ו 5" "כל , מוסח
 נתעלס סר"יס ול" נרקיס מן 5מע5ס0הנכו"ס
 , חוכים סדעח ע5 חע)עד "סלסיכך ברוררי ר"יס וסי" סדעח תמלח וסר"יס יתסינו"ס

 ע"ס רביט ותפס , סטנע מן מלמעלס במס 5סגיעוליונל הו" והנני"
 מהדבר וקמר תתנו. למעלס ננבו"ה והן סכב61ססוף
 סנכו"ס דנדי על ר6יס 5סעחיד "יפסר הי"ךכן

 חקוס נונעח סר"יס וקין הרגליה חן יתעלסוסנכו"ה
 סר"יס סחעתוזי 6יפסר "י לפיכך , )ונעחססיבו"ס
 "דם ס"ין  "ונור נתלמת . עותרת ססנבויסנהקוס
 רכים חסם 50 ננבו"חו כופר "ס bSb כדארתערער
O"Dה"מחיח מדח עקר סו" ונס ר"יס, 05"ול יוסיףל" )כי" סריס 'ודה "ס "ב5 )כי", סיס 50" ויק"ר 
 נכי" ע"ס רכינו מנוסס . עליו סו)זניסס"נו

 ורכריו יי'
 וליחן 5י0" "כל ' נרקיס חן למעלס הי" וסרינבו"ס
 כבר יbS "5 הננוקה תן לתטס מהי" המכמהזוורך
 . "ליו למניע יחכ; 5" מהרי בוריועל

 דותם ~ס 5)וס ה"
 : קטן "מד כקיתון העולס תינוי כ5 להנניס 0דתס5מי
 חן סדחוח מחלוק לטעון ה"דס סיונל ס"מרחומה

 הגוף נימוסידעוח סהס בנימוסק "תת ~ההטבע,
 תן "יגס 0הנפ0 לערער, יכול "דס "ין כפס ייחוסי"כ5
 50 וסדעוח ס)ונסניס "ב5 , .סנלג5 עללת ע"סטבע
 )וסחנח מירס סנס0 ומניוח , הטבע עם נוסחנוחגוף
 סרוס"יס מכס "זורו כן ע5 5ו' וריכס י" מטבעעס

 "מר מכס סב" עד סנוף יסוד דרך על מנסססרעוח
 סקר" גותי מון וקבל51נור

 סנפנו ולינור . 1)חחכס
 וכן . סטבע ע5 0עטח וסי" לדעחס סדעוחמ~סירס
 מון סתיס בידי הנ5 ע"ס רכותינו .ס"מח מכנוי"תרו
 סו" בקין וכן י סתיסמיר"ח

 ו"חה חסוקחו וקליך "ותך
 : נוחמ0ל
 ססכי)וו המנחים 317 , סנלנל ס3ח ע5 סס"5חומה

 "ימסר 0"י כתו )וסככ 53י לסובכ "יפארסקי
 קז היס כטבע סיס וקלו ' סועף כלי SIDn "וסועף

 וסב5ב5 1ס61יל . לכמו ותכלס קז לו ים ססטבע5סביכחו

 סכמו מרוע קז למביכתו וקין מפסק ב5י תנוידסובב
 כקלוס הכומר "5" ~ס ע5 "דס ח5ק ול" , "לוסמרתח
 ויורעין ו)ונירין ודעת נסם בעלי שיון וסג5גליס .ית'
 ס"קק והדבור . ודעחס וחנ)וחס וחייסס העלמים715

 קל הו" בודקי e"D רביכולממס
 בןעות למונס מיתה גל'ה רבעו גוסס ס)סס b)bקל ע" נוף שור 'oe היה סrnb "5 ורכים . סטבעגון סנמ5" הו" לכר"

 ס"תח דבור דרך על וסונועח ותבינס ססכליוח.סעליונוח
 לידע יכפין "לו 0"ין גוס ס"להיוח סןעוח סגיוןמהו"
 סו""יך

 סקל "ח ויסייע לונור סנחוב סנה ל" ו"5ו .
 5ומוח ססרסח ועוד . כנך תורס סתתי וגותי "ליותדבר
 bSh לותר 5)1 6ין ס5כך י נך מלנח o)tbסכיוח
קל

 סו" ככר"
 י51" סיס הענן סמן ויתכן .

 רטט וגן ,

 כי בסר0ח ססירס נמו בענן "ל" "5י1 כחג5סס5"
חס"

 ה)ווסשעח סטוכס ונון הקביס סל תטובחו תה '
 סכי)ס וכס0רחס ' לכוחו מפן רע חגורנו ס5"מתנו
 0"ין מדבור, סי ע5 סןבריס סידר נל'ס רבינו גוססע5
 חורט ינדיר לדקו לגוען מפז וין טוב "5" ית' הססמן

 0טובס לבניו, עו)ודח סליק סוכות הדרך וכן .ויקדיר
 )זעסס סכ5 . 5"מריס טוכס ח"רע 0מח)זחו 55דיקגדלה

 כולה סחורם וכל - סנה ותכל 5ד תגל טובהסע5יתיס
 וח55ח סדכריס ב"5ה והחה5ך , לנפם ות0תרוחממוסין
 מנכוי "נורו וכן וענין, טעם לס ים ת15ס סכלובודקי
 , חורס טעוני נתגלו 5" נוס נופכי ע"ס רבותינוה"תח
 סO'nDD "5" "5 5)ו5ות סיסנוכלל

 כחכו וכן גחגלו.
 מון חורס טעתי על מענוד נל'ס הצלך בסלחםע"ס
 נ5 "ח יסתעון "סר סענויס לעיני ובינחכסמכנוחכס סי" כי "תר ע"ה רכינו מסם וכן . "דותס פרהתטעם
 סגדך מגוי וגבון מכס עס רק וטבורו סקלהסחקיס
 לעלס מרס מן ס)לוח וטס 'סוס

 ועלס ענין 3ל"
 הנוסוורוח "5ו נסדרו 3זו5ס ס3חכ)וס סענויס יודוסיטך
 : "5היח שכחסומס
 מחלין כלומר , ומבניס ס"בוח ענין על ס")ורחומה

 3ho 5נפס חוע5ח ונוס , ס"3 בוכוח סבןטובח
 ח"ורע "ל" נמייו In~ob "ין וה5" , סבן )ססתקיוס
 ימיו 5עו5ס כי נעלס סוך בדכר יס כי וע -גוסני

 "חס וכן ' ס"כוח ומקק עלסורעיוח
 תו5"

 נ0קלק5
 "חס כ"ח וככר . לעלס מיחס סכי" סר"סון"דס
 : ס"מרוניס כמכריך ס0ערסס
 יודע סוי . ס6ומוח על ס0"5חומה

 ררחנע"
 5כ6

 כן וע5 . סדכריס סס הס ס5ב כהת וקמרבעי
 סעו5ס "וחוח חסיןי ע"ס רכוחינו ס"תח מכנוי"תרו
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אגרות

 5ססיג סר"וי מס מסיגו "ס , סג" לעלס ח5ק 5ססש
 . הטו13ח 3ת7'1ח :ססס והתקינו ית' סבורת)וידיעח

 סחדוח במתרוה נססו ססחקין מי סכל ספק 3דכר61ין
 מעי הו" יורקי יתברך כבורק ב"תו:ח סתכמסוכסרוח
 ע"ס רכוחעו ס"נוח מכתי "תרו וע"כ . סב6סעעס
 . גדול ככסן סו6 סרי )ויע"ס בתה-ח ועוסק נוי6סעו
 מנסם חקק מרשיה כחורת סהתננזס דבר סל עלנזווכ5

 תמיד לדנדי 'ף סרחי ע"ס דוד ס"תר כנוו , יח'לבורח
 , . winb 3ל תיתיניכי

 בכך "ל6 )זרע"ס גסחנמ ל"
 "נורו וכן ס:סס' כסרוח סוף והוך ח"ד עלו נוססוהסיס
 . רום ספל סוי hn? נז6ד ע"ס רכוחיט ס6תחחנני
 פסיס נדע סעוסוף "חד כמנס o~Dn קירעוככר
 תהם 6מד ש63 עד המספוח 3תקוס ויסב כספעססלך
 ס"ססוח מקוס ע5 עליו ומסחין סספי:ס נז"נסיר"ל

 ענס סומק onb גוס חסני לו וס56ו , וסמק ריכסווסריס
 הי6 מנססי 6713י לי לחכרר סעחס 5סי 5ססוססי3
 . סע:ין ~ס' כעלכון כ5ל סרגי0ס סל6 סעליתסכנזעלס

 מנתה סעסחס חס ע"ס רב1חעו ה6)זח מכנוי "))רזוכן
 סרמוק מתרו ססעוסוסיס וסוס . סטו13ח ממדוחסוף מהי" 5סי , 5ס:דלס עקב עטם עסחס לר"ססנחר

 נזל" "דם סימל"סו"
 יתנקו ו6ס , וכמכנוס בתדוח וסרס

 סוor 6 כנון ונודפיי קלסי "ים 6וחו קור6יס"ותו
 ה)ו15ח ומכי"ח סחורם רלון סו6 וזה . סעליו:יסנתע5ח
 כן וע5 . יח' סנורך וב"תתח 3מדוחיס ס:סס5סחקין
  וקין . סוס הגדול הנוי וגנון מכס DD רק מכתוב"נור
 כלל  פתרו פלי  צריפון  וירמ  ווט מסיבות ספןבוס
 0סניעו כיון 3וד6י hSh , גסי:ס כני יהיו ל6 סחורסדברי
 . סע5יהס כבעלס סם סרי לסחקין מרמוי תסוסריגו
 דעס כלי 51עקס וחפ5ס בחעגיח חלוי סרכרוקין

 ורמוק כפיסס 6חס קרוב ~ס ונגון , ס6תח על61ממס
 לעלס מעותד דגר ola סטין ה55 ועקר .חכליוחיסס
 bSb עו5חיסולעולתי

 קדור"
 : יח'

 בר6יוח כחבתי נבר , ס:סיס ע5 ס"תרחומה
 סנבוניס תורס מסר סנככך 3ת"מרינו;ובקרחי

 טכעיוח בסס י0 דכר וסוף . בהם לכ6ר סר6וי נוסכ5
 וממיס לנמס סנספך כחטה . סטנע נזנמקיס מסםוים
 ,5דס

 וכיול"
 כי ס:"תין מנח SD יתכן ונס . בהס

 ובין ביני סכחוב  ס"ותר כנץ , סכ5 עקר סוס חד0סעלס
 "ח יי עמס יחיס מסח כי OStDS סי" "ות יסר56בני

 3ססר וט כ5 כחכחי וככר ' וגר. הקרו וצחססתיס
 סכל תתירפ  פספילס סברס רפס  ספל ס:כהיסמורס
 .  6רסטהצ"5וס כרפס  ביוב קילו  בריפים ותתפס ,יתכן

כרהרמב"ם

 6)זר לtD"D.1h 6 י"ל סו6 סיף סס בי6רחיונגר
 "ונור וכלל . מוחך ותופח ברורם רייס 13 15 סיסבוס
 ופילוסוף מנס יונן ל6 הטבע נון ס5תע5ס מס סכל5ך

 יסחר ל" סכטכע )זס "כ5 עליו כרורס ר"יס5סעחיר
o~t:tDn' 5תס כל במקוחו כחכחי וכבר . "דס ל3)י נחןוהיגרז 5יי סריס ססנזיס ע"ס דוך ")זר גן וע 
 והרצחי סעולס, כמדוס 1P"D1h דברי ען לונזרסיס
 בר"סיח סנזעסס סכרהס על חסו3וח וסרבקיפויס
 והם . העלס מדוס על להסיט סיס מתה ויותר ,מיוב
 סדרך 13 אמון בתופח )חכרר סל" דבר סגלפתרו

 : תועטחסחסוכוחיס
 כנע סנה ויצנזר פ' על ויגע פסוק ע5 סס"!חומה

 .היריעס תן סנטלס תה ויסתרח ' וגו' ססת'ך עלים
 bSh נעלס "י:1 , בנסס נסס נניעח פי ע5 ויגעסיפך
 , תעלה לו יס הנבי" ככברי סיכ" דבור כל כי ' ס'ודעעד
 מן "מר , "מח מעלס סיSb 6' ויעף כממרוכי

 סי ע5 תנע , )זמ:ס לתטס "מרח תעלס סי6ססרסיס
  לתטס צהרת ניעלס סי6 מסחיך על זה נבע סגםויאזור
 גוף סולעו מדבר כי התרוכס פירום וכ55 . ספלתן

 וחחעכס , המסוטה סרקה כנזמסכס ססויס 3וכסיסים
  ]סנזטר[ כמסע , מחס גוסניח  פתטים ער וחרךוחחנסס
 .יעף . החר"פ נך מחס גוף מטר וסוסו נוף "':וסחח5חו
 , חמס בגוף b~b בעלינו 5" 6מר בדב, ססגיעמלמך סי ע5 ויגע ס6נ,ר ומה , וכל מכ5 גוף ס"י)1 דבר56י

 . ססלימוח )וחסלוס לעככו סל6 סגכי6 מנזרימטהר
 . נזעורכיס וגוסני רושי דבר מסיוע הסרפיס חן 6מדס"תר ונזרי

 6חר במנזר כליס 656 מרפס6ין כי , נוסני ממתעו קסרסיס ונון רוחני תטמע "מדכי
 וכן . גוף מהו"

 פסילו נוסכי דבר 5רנליו וסירוס . נוף 0הו6 בדברססגיע 56" ס:נעס on5D ע5 אגורס 65 - לרנליו ותנעפירוס
 סססרסיס ונפלו . נלחך על כהיפתר סכן כל יח' כ"65תר
 : סנכו"יוח סססנוח כ"15 לנכי6יסיפרעו
 , בו ויורדים עסיס סירוס עmnbl 5 ססקסיחומה

 תורס ספר סככבד )זח"נורי:ו סר"סון כמלקכי
 ע5 "וחו סירמט תשו עמר מנוסס בפרקהגכוכיס
 פירמט חמת עמירי בסרק העי וכחלק ,ס:בי"יס
 סחר6ס כי עליך, יקסם ל" סמ5וק וה ' סיסודוח SDאוחו

 ע5 וכסיריסנו . ומסוט סנזורכ3 03 יר"םהמלינוס
  לך 6ין כי . סנבי"יס ע5 מנכרו ספסוטיס וכרנוסיסודוח
 סחסוקס 063 כי pbo' יסוד סלו ממנזר ע5 יגבר 5""ס ירד 6ו ס6ס, סלו על.סמנור יגבר ob  65 פפולסרביי
 3)זס 5טמ יורד ר03ס ס6רז ובקרירות , לספיגעלס
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 הרמב"םאגרות24

 ~כור "ליהו כמו , לרדת יסוב ול" סיע5ס עדסססיג
 1)וס 1"נור)ו סוכרנו וחס . "ס בנזרכבק סע5ס5טו3
 וסקר סירירה קודם ססע5יס ויורדים עלים "ונרוטוב
I)Dk"
 ס"רס כי כ,ס רלתן .

 )כר"
 הסיכך סקרן במתר

 מטס כמטס הו" כי לירידתו קודנוח ע5ייחו5עעס

נכר"
 : ס"דתס מן עפר

 תגלל "~' ס'" גס . הידחיס חה"ח על ס")זרחומה
 סמטס נסססך מטבע "ח סמנחיסוחס"וחוח

 סטבע לסכמים ויתכן . 3סס וכ'~" 5דס וסנויסלנמס
 סנור" דעת על בסעחו~סחמ5ף

 סהחמל כדרך ית'
 ר5ס ob "סגר וכן . סיס ל" "סר "מרי5סיוח

 . יחנן bs סחיוב ססונריס דעח SD ,ס ונ5מיוב. הטבע ס"ין עומס נמור בטול ולבטלו לסמריבויח' הכור"
 יח' ס"5 מלפזי 3מיוכ סהנל 5פי מ5סיוח נמנע"~ס 1ה1"

 סכן כל ~ס ע5 כרורה ר"יס סבי"ו 5" וקף , לטסטדס ע" בו ל"תין 5" ע"ס רכינו נוסס תורח "1)זוי1")מט
 קנזס מוז , ר"יוחיהס מרברי וחרו3וח גרו5וחסר"יוחט
  1"9 ' סגל תן לתעלם מסיי  סנגו"ס דרך עלסנחכרר
 כטל )3ט5ו לממרינו יתכן מדם סעעס ס"ס סורומס
 Pu"5nh ונס . יח' ס"bloa 5 הפועל רלס "סנחור
 ' וט כדברמורס

 וסו"
 סובר "ך מדם סעיס כי מודס

 מחמל סכ5 "בל לורס ו5"גולם ל" סס סיס ס5" "ונזרים וקנו ' תלוי מלס סססיס
 וכר"

o~O 'ים ית 

Pen. ף" SD מריס דכריס סגדם כדברי סנ~"חי סי" 
 מקוס נוכל , וסקרן ",otnc ע5 סגדך "קעור רבינדברי

מסנר"
 סי" וו יסר"5 כל 03 סנחועדו

 "ין סיס ססכל'
 3כר"סיח וסקלות )זורסוח וסרבם , יס 1b~DIואחמיק
 : ככס על )זוכימוחרכס
 5מ "נו כי דע ' שדחיס חחייח מס עmnhn 5ומה

 נוגח עn 5(TlnD הקל'ס 50 ")ותתז עלענזך)ו
 נחכרר מהרי ידע. "יך 'ךיעחו ירעדו ל"ממסנוחיו

מהו"
 פסוס לבר )ונ5 ל" כן ע5 , סןעס והו" היודע

 י וס בנ5 היורע 31רוך , דעתו SD ענזך)ו גן ס"ס ,ירע 5" "1 ,ס נבר ידע , "ס לסרם סקל'ס ידע "יךדבר

 "ותרח o:nc סו" , ")זחחס על onib מידע מי סיס"ו 3עעס יס סגדו5יס ססורוח ס"וחס דעתך על יעלסו"5
 עלילוח' )חכט לו יי דעות "לגי

 ויתעלס יתברך וסו"
 עד סהכנסחיך "סבתך ע5י עוס סרבם כי ועדיודע
 שקירע סדכר נזס)י וכלעס פיוס טרוד ס"ני וביותר ,כקן
 יתיס וס5סס למוח וכטס oSn 5עד ימים "ברהססכני

 31עור נגועי)תי"ס;ו
 סכור"

 . רגליו על לסלך סמל יח'

 "פעו ל3 5י סיס 5" )ור31ס "סכתךולולי
 5סעחיקו 1לויחי כחכחי 5כחוכ ס"פסר תה ונ5כחבך לקרו"

 יגוור ו"ס . "5יך5ם5מ1
 למלריס וחע5ס יתכרך סבור"

 . למוסיף קר"וי )זס כ5 סס "ל סס 5ך מוסיףעוד
 : "מיך ורשן כרקונך וירכס יסג" חורתך ופלוססלוניך

 השלים זצ"ל הספרדי מיימון ב"רמשה
 התשובהנשלם

 תשובותכתב
 שאלתם על מאושי"לייא עיי קהללחנמי

 סמכיניס סמנוזיס 'ומיודעיט קלופינו ס56חהניעה
 בעיר סדרים ודין רחיודעי

 סקל יגן תרמילי""
 ולו , חורחס ויקדיר ויגדע מכנוחס וירנס בעדםיח'
 כמסן , ידיסס חס5מ וכגל ב"סנויסס סכרכס "ח"חס

 )זי')זון נ"ר מסם - 3ס5וחס וססחמ ססס בעןססתחסל5
 ' ולעסספרןי

 וס"ס )ססס טומר כ5 סעידס וסי"
 ורוגיס סחכתוח כמדרי וכמסריס סמכמוח "מררודסיס
 Tno פכרי ללע" ס"מחיוח סדעוח כמע5וח5עלוח
 OnD יי' יד חסי . וסססר סדנר ו5ס3ין , יוסרוכחוב

 מ"ח סנ)חי . "מן 01pD כ5 קיסר סחוס נ55פחומ
 טריגיס "וחס וכ5 . מרובים סענפיס פי על וקףסם"5ס
 , עקרם blo "מך"ען

 סריס סוברי דברי כ5 וסו"
 לידכם עדיין סגיע 5" כי ידוע ויזדכר . כנונניססמו,יס
 תסנס סקר"חיו סחורם ב)זספט' מברנו "סרסמ13ר
 3כ5 רעתי יודעים מייחס יזיד "ריכס מגיע ס"5ו ,חורט
 סענין ~ס נ5 כי"רט סטרי . סס"לחס סדבריס"וחס
 5ידכס מיגיע לי 1כמ17חס מגויס ומקוח ע"זבס5כוח
 נמו סקעי"" נ"י פלט מכבר . וו חסובס כחבקורס
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