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 ~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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 1אגרות

 6גי קריך פייס כל SD1 ובחינין וכנזער4 בו,ורמסססט
 o1b5 15 ר"וי סטן רבותי רעו . לכס לפ"רלסם'ב
 סההיס ככר הרקבון . מסלסה.רנריס ב"חר "ל"לה"תין
ltSDסל מדעתו ברורם ר"יס o'7h החסנון מכתת נגון , 

 3"מר olbo סיסיננו דכר והסגי ' וחקופוח ,ונינזטרי"וח
 ol~b ו,ס סמור סנה וירקה מירע כגון , סרגסוחחהחתס

 ונס נזר סנה סיטעוס "1 י עינו בר"יח כוהוכיול"
 סוס סיסתע 16 . קר 11ה חס ס~ה סימנם "1 .חחוק
 ונס בקוס רימ מה סירים "ו . הכרה ק% 11ה %55קול
 ערברימ

 וכי51"
 "ותו 0יקבל ןכר והסלימי . ב"5ו

 ה"דס 51ריך ה5ריקיס ותן ע"ס הנבי"יס מןהקרס
 סדבריס כל נממסבחו נס 3רעחו למלק רעס כע5פהו"

 מסני בו הקמוחי סוס ויקבור בהם, )ז6נזיןמהו"
 ה"ת)חי חס . ההרגסס מסני בו הקמוחי וזה 'סקבלס

 0"י)1 "מד ברבר סי"מין חי "כל . הדעס נזכני3ו
 ' דכר לכן ידומין סחי ל"חר עליו , ה"לה הנזיליםחסלסח

 ote~b הטססיס מברו מכנר לירע "חס 5ריכיסוכן
 "3דו כמכתה ל" במניס גדולים ot~lb וכתהמסריס
 ססכ5יס ס"וחס ודתו מפריס, "וחס ב5חירח ימיהםכ5
oaגדיים חכ)זיס 0הס 5נס על ועלס גרו5וח חנמוח 
 ההן' המכחות סידטומפני

 והו"
 רוב נו סטועיס הדגר

oStDaהנ5, "ו b~h ot~:b יי' "סר ססריריס ימיריס 
קור"
. 

 הנרול סמולי blkn1 לכס נזודיע ס")י רבר הו"
 כמסריס כחוכים 0י"5"י הדכריס סכ5 המקהוהרעה
 ימיו  oh  מנן  ונץ , "נזח סהס כחמלם לכס עליכלה

 ב"וחס רכים ")סיס נתעסקו ob1 ' קרנוהיססספריס
 יוזהר ס5 ןעחו יקפון נזיד בהס 1:ח:ו 1)0"וססריס
 עמס לסקר r)b נלכו ויקבר . מכנוס דנר' סקלולונזר
 ' הדברים ב"5ס "לו תחנו נם"ו וכמנס , סוסריסעט

 תקןסנו כיח והמריבה נענוח)1 ס"3דס ס'"ח"ח
 מט"ו ס"כוחינ1 . הלוס ער וסגיעח:ו גלוחעווה6ריכס
 ס5 הדבריס 3"5ס רבים ספריס סמ5"ו לסיו"עס
 כחו ע"ז עיקר סם "לו סרבריס בכוככיס החוויםדכרי

 מסו6רוח מכיסוח סרס ורגזו "מריה תהו טעו 'ס3י"ר)ו
 ח5מנזה בלתירח :תעסקו bSl נדונה nSDln כסןוים

 %סיכך להם יועלו סיפוחן דמו b~b "רווח בכבוסול"
 ול6 יועקו ל" "סר סחוהו סחרי היו ו"ועיססכ5יס ור"י ' ו"ו%יס סכ5יס ע"ס הלכי"(ס "וחסקר"ו
 : הלנו התס תוהו כי.יכילו
 וחמ5ח הרנס 6לו בדברים ממסחי "גי כי רבוחירעו

 תספחי מרח onib סקור"יס מנחס היחסלמודי
 לסיות עתיד תר4 הידס נוכעס סיןע כלוננרסכוכמס

,ף.ף,וח
ש "ן.וי  

 . יוניו כל זה ל"יס יקרע נוס 16 בתדעס "ובעלס
 סעחיקו "סר ערבי נלסון וט בעפן מסר בעולסי )סקר סל" 5י כמרומה נ5ס ע"ז בענייני קר"חיונס
 ע)'עיו 13 והכנתי קשיחי "סר ער לסרוח מסקי6וחו
 5י )חכרר ססריס ומ"וחס . רעתו סוף ערויררחי
 דכריס ~orb "דם כל 35 על יעלס ני , התלוח כ5טעם
 חכור 5י י0 וככר הנחוב. צרח "5" כעס 5הססים
 כ5 ע5 כרורוח בר"יוח ערכי 53סון ~ה בעויןגדול
 . וזעוהנזגוה

 לעגיל ממר ו":י : עתם ה51רכ)1 5כך %"
 :ס"לחכס
 ססס סנוכניס מרח 50 דנריס on~b סכל רבוחידעו

 6דס ס5 ותידו כך יקרע ו5" כך יקרע"ויגריס
 הרבריס onib כל כך %" נך 15 ויקרע כך ויסיטינזסוך
 ים 3רור1ח ור"יוח , טפסוח "ל" גלל חכ)זס ככרי"יגס
 הרנריס. "וחס עיקרי כל לפטל דופי בסן סייןלי

 "מך ספר כו סנר %" ~ה בענין (GDDn ל"נכעיס
 . כמכוריהם on~b מברו ול" וכ"י, הנכיס סהס יוןהחככי

 חכוזי "ס כי מכתם 0קר"והו הטעות "ותו עסוול"
 מיחס ווו , והכנע)ייס וס)~רייס והכ5ןייססכסדיס
 והם יון הנתי "גל . סימיס ניצוחן ודחס"נזונחס

 מכויס בנ5 ונתעסקו נחכ)עח מחכרוהסילוסוסיס
 . וענף סרס רכריהס כ5 לכט5 ברורות כר"יוחהמחדלו
 הכברייס סעפו המכמות "וחן סכל הכעז פרס מכוציוגס

 חדתו ו"5 סקר, הס וסעעגי'ס והנעיי,סוהכלןייס
 %סיכך להס ר"יה סוס 6ק הדכריס ס"וחס3)ססכס
 כהס ס"ין הכומוח כרורוח ר"יוח "ל" כהס, י"תין5"
 : "מריס לריווח סירגה נזי "1 דבר 5נל סי6)זין סח'"ס 5י כהס ירכק 6% . דברים "וחס כל לבטל 5י יםדופי
 ידיעת הי" , וד"יח מכמס סטי" סהמכחה רבוחיורעו

 חוזן הלוכס וסדר ונודחס olftlnl סגלנליס זורח.
 דרוס ל5ך "ו רסון 55ד תטייחס חהס "מר כ5סכיכח

 ונוגב טככ נ5 ותמל, 5תער3 "1 לת~רמוסכיכחס
 יס בכל ' ה61 סי"ךודרכן

 ונ'51"
 יון 'מכ)זי מברו בו

 סרבם תפו6רס מכמס וסי" נדחיס מכורים והורוופרס
 . olGn בכ5 %קו ונזחי סת"ורוח 5קייח יודעוחמוס
 והלך כקרח סירס יר"ם ע5ס 11 מ6י יודעוניכעס
 יודע ותתנה ' מעט וימסר ויעור סיס5יס עדונזחגרל
 יסים טעס וט וב"י חר"ס. ל" 6ו הלנכה חר6סנזחי
 נונכיס סני יע15 טעס וט ות"י ק5ר, 6ו "רוך וטיום

 וס יוס יסיס טעס וס ות"י . כקמר יסקעו ול"כלחד
 "'1 "ו סעוח ט"ו "מר ונפקוס סעוח י'נ זהנעלוס

 כ'16
 זהו"

 וסקנס סיום יהיו "מר וכסקוס . 6מד יוס
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 הרמב"םאגרוה25
 "ו מדם נמו היום יסים "חך ונמקוס , לעלססויס
 ער מרסיס טלנה "1 תרסיססני

 סח)ז5"
 כל סחהיה

 לילם חדםיס ופסה "מד יום מדםיס ס"ס נולטסס:ס
 מכסס k~nlhn יורעו המחמיסיס עכיי:יס וכחס ."מד
 תקופות מסנון הו" ויה . ספק כלי ")זחוהכל

 סל סדבריס "לס "כל . סעחיס לעיני וביוסימכניס ספי" ע"ס רכוחי)ו nnho מנוזי ס"מרווניחטרי"וח
 ריסי לכס תכיר . ")' ערי ' כלוס "יגס סהיססוברי
 : עלס סל נכסות סהס הדברים )ז"לספרקים
 ספלוסופיס והם העלס "ומוח מנחי סכל רבותירעו

 לעלס סיס נולס הסכימו ומרע סכל כעליסהס
)עסיג

 והו"
 וים ח"'ל'1. סובכ הגלגל ולן סגלגל וזסככ

 ברורה ור"יס חוחך מופח להכי" רבות ר"יוחלעס
 בי:יסס וים ' ס)זרע בעלי נחלקו ל" וכוס וטעל

 ומה הגלגל מסו" כלו סעעס בוס גדלסממלוקח
 עוווד כן "ל" תפסד סוור ס"י:ו "ודוריס רוכס -שבחונו
 נחו הו" וסרי , עולתיס ולעלתי לעלס ויהיסהיס

 ססו"0סקכ"ס
 סובב זה , סיס כך וכע"ס "ותו ונסבב

 חהס 1'ם . ~ס כל" וס יוזל" 5" ימד וס:יהס חסנב11ה
 ימסד ה~ס סנלגל 0וה"ומריס

 והכור"
 "בל ברקו,. ית'

 OD מ"י "תר רבר סטים
 הנור"

 ביר המתר כזזו יח'
 , סירגה זזה כל עורס הו" עתו המגוי ו)ו"וחוסי51ר,
 "רן ותקלחו סמים הממר "ובו )זק5ח יעמספעמים
 יונעו סעסס סמק5ח "וחו יקמ ירפס "0ופעחיס-
 ס"מרו כתו ס"ומר זזי הסילוסופיס מן ויס ."יספר "י תקין י0 להוגי" "כל "מר, כבר חתם ויעכססחים

 יח' מהסס ,סנכי"יס
 ום"ין חקין ס:כר"יס- כל בר"

 וס bSb "מר דבר יח' ססס ODסס

 הנבר"-

 . סה)לי"1
 0הכה-1 הדבר חס הנדפס סוזחלוקח סטו סדררוכס

 מפייס "לף ,ס כדרר מכרו וכנר ' ח"ה "בצו"כרהס
 ' ןבריו סימ,יק עמך "מד כל סיערוך ברורותבר"יוח

 מהנור" הו" סח)זימס סחורסועקר
 , "למיס "'ן וחבלעדיו "מרון ותו"ר"סון סו" לבדו יח'

 כומר הו" זה בדבר )זודס ס"י)ו )זי וכל יזקין יםסכל סכר" והו"
1GD3גדל חכור ":י מברחי וכבר ' בנטיעות 1)זק5ן 
 הברורות הר"'וח בי"רח' ו0ס "לה בעניעיס ערביבלשון

 מ5י"וח על סחוקיסוס)וופחיס
 סנור"

 יח'
 תהו"

 "מד
 וס"י~"מחי

 כל וסכרתי . בנוף נמ ע" ונויה נוף
 ססעלס ר"יוח סהס הסלוסופיס ollnibn הר"יוח"וחן

 גבר"5"
 עלינו סהקסו סקוטיוח כל סרקתי וגס .

 "ו)זריס ס":ועל
 מסבור"

 יח'
 . חקין ים סגל בר"

 עחס ועד נוקדם מעולס חכויי 50 כחוח ססלISb 0וכל

 ס")זרו "לובין
 ססבור"

 מחגוי ממתר מקוחו ברקו יח'
 ס)בי"יס ס"ונזריס כ)זו ס"תרו "לו בין , החיך"5לו
 וכשרקסלנדו סו" "ל" יח' הקל OD עותד "חך דבר סס סגיןע"ה

 התלי"
 "15 וכין , חקין כר15:ו זה עולס

 עומד כן "ל" ונססך הווה "'נו הנלגל סוסס"תרו
 כחו ~hlk והרי טכסיס רעעתי לעלס ויהיסהיס

 מהו"סהקכ"ה
 סובב (ס 'היס כך oStDn "וחו )זמכב

 "לו נל ' ~ס בל" ~ה ית5" ל" ימך וס:יהס מסבבו~ה
 העלס מה שסיס מס סכל )זסני)זיס נחיתהמלס

 חמעי )זמ5ב ונל עסכ וגל מיס נפם נל מהו'חהחמחון
 הגלגליס מן סיב" בכם עתה יח' הקל סנלהחמ5כיס
 הנלנליס על כחמלם 5ף 'ת' הקל כמ וכי ,והנוככיס
 or3 ויחססט י15ף והנונביס הנלנליס וזזןוהכוכבים,
 "וחיים ס":ו ונסס ' סיסיס מס כל ויסיססעיס
 סמל"כיס ידי על וחוסחיס "וחוח עמס יח'סססס
 סדבריס "לה סנל "ומריס ספלוסופיס מנוזי "לונך

 סגלנליס ידי על חתיד עלס סל 3טכעוהכעסיס
 , סס ותרע )סם נעלי והכוכבים וסגלגלים ,והכיכביס

 כר"יוח ני"רחי ונבר . "חח הס הדבריס "לסוכל
 ע"ס רנותינו ה"תח חנחי בדברי כהכרתי "ל"עוד זל" , כדת המסד להס "ין הדבריס "לס ככלברורוח

 הסעוסוסיס ~otinlh כמו "ותריס סהס ס)ודרסוחמן
 ממלוקח כוה והסלוסופיס יסר"ל מכרזי כין בהםו"ין
 ססל0 "לו ונל . הפרקים כ"וחס בי"רחי סנגרנמו
 ה~גליס ירי SD סהנל 0")זרו הסלוסוסיס סלכחוח

 מן "וס בזי לגל שיקרע סוס וקברו נעשה,והנכניס
 תלמעלס עלס לו וקין קרי הו" והמקריססמ"ורעות

 D~D' ל" מער נו יועלל"

 הקים וס "5לס סכ" ול"
 מחול סטרסו סעככר ~ס "ו כו כמפגע o'lbסטרסו
 עפל וס "ללס ס:" ל" ' העככי0 מטרפו סוכוכ וס"1
 על מסלם סטר מן ס:חןלדלס "כן "ו והרגו נלעליו
 יקברו זה כל השברר( "מרח "3ן SD "1 מסנר"ילן
 בעליז""קר"י

 OD ~ס ס:למ)זיס "רם 3גי "לו גס .
 על ס)לממיס כלניס עדת כ)זו גדלס ושלנוח עליס

 פיוח גס הנונביס, מן e3D סנל לימם 03 וקיןוכלס
 יינחרו עקר וזה בניס כעל ~ה עמיר חס רס ה"יס,ס

הפילוסופים
 סהו"

 כי יקמרו דבר סל כללו . מקרה
 סכה)וס יזין בין ס"רס תין בין ו"חל "חך כ5מקורעות

 סתימס סיוח "כל . קרי הכל וה"יל:וח ס)זמ5כיס מיןכין
 מיס גפם כו 0"ין מעלס 3כל הנלעיס ורכריסנלס
 , יח' ססס מ"ח שעקר והכוככיס סנלגליש נוכחהכל
 ס"מיחיח סחוררי כעלי 61)מנו ' סתמ5וקח "י"ובוס
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אגרות

 במססט "5" קרי הס 6דס בני ס)ו6ורעוח )6תר5"
 ןרכ'1 גל כי סע15 ח)ויס ה15ר התורס ס"חרהכמו

 סקומוח עעיך "סר ו6חר סנכי6 ופירם . וגו'פססט
 ' חעל5'1 וכסרי בדרכיו ל"ע לחח "דם בני. כרכי כ5ע5

 סיפוחן וח"וורו סורע)וח עלינס וקבים 5יחס)ועו ל" obl 1")ורה והעידם החורס ס~הירס ~ס דכר1ע5
 ומקורע קרי bSh חט"חנס SD יסורין "ינןססורע:וח
 ":י בקרי, ס"רעו סמ"ורעוחכסקר

"'olb 
 תלווחו לכס

 והלנתי בקרי עמי חלבו "ס סנחוכ הו" וט .סקרי
 תורח ס'6 דחינו עקר הו", ונס י קרי במדוחעמנס
 וגל כעלס ס"יעו )ו"ור-נוח סכל , ע"ס ר3י:1גוסס
 ובהסט נין blh כני לכלל וזקרה בדרך סיבינויסורין
 נויחה "ין )ל'ס רבותיט ס"תח מכנוי ")זרו וכן .מס
 : עון 3ל" יסורין עין מט6ב65
 הסעוסופיס וגס דחילו ונעקרי מעקר רבותיורעו

 מסורין הס o~b בזי תעסי סגל בו מוריסכלס
 ה"דס ירפס ab 6ל6 , כוסה ו5" גיוסך ל6 סס ועין5סס
 המדרס בכיח יוסב כנס ויטיס חציר יי' 6חיעכור
 הג)ביס OD לרון רסעיס בע"ח לילך ירקה ו6סיעמס,
 מעד ע" טבע 0ס ו"ק יעסה, OD otn~l)eעשון
 ונ"רר נוטתה לפינך , הןרכיס מן ל6מד טוחוסריסך
 וכדותיס "לו בע)יי)יס, כיפרנו דכריס וכגוה ' כך עמס15
 החסה כסירוס "ו ערבי כלמון לנו סיס במכור5סס
 סטן דעת 50 רצוח לזו ים וככן ' המכוריםונעמר

 ס")ורו נווו הנהמות נמ"ורעוח מרם בני)ו"ורעוח
 .ססילוסוסיס

 1)מ5"
 ע5חך מגע כעד, ל נומלוקוח סלם "לו

 3סס ס)ועון ווט במייו 3)יו ותחו 31)י 13רסי וססר"ובן
 וימוור סתעון סיעני ו"ססר , לפגיו נויו 15 וימיוועמיר
 0ס וקין 3עעס קרי זה כל , במייו בזיו וידווחובורסי
D~Dסיהיה הקים לזה סנרם )וכונב נם ול" בע"ס 
 ור3רי . הפ'5וסופיס דברי "5ו . כך יהיס ל" לוסכך

 ססחעחס הכוככיס גורת בעלי עיין הו6 הם:יממלוקח
 סקי "ודוריס סהס "%'נס. ה3ליהס ופטטורבריהס
 רקודן יהיה 5" לע"ס , לעלס ~ס ד3ר סיסח:ה"סטר
 3עח מולו כמ לו )חן סכך , 3ן 15 61ין ועני 13רסי"65
 3)'ט ובעל וכפס עסיס "ל" ס)ועון יהיס ע" .לירחו
 וקלו ' לידתו בעת )"לו כח לו )חן סכך , לפניומימיו
 דברי ' ס")וחיח סדת כעלי "55)1 סס סקר דברים3'

 ס"תרו ההכלים "וחן סכל , הדעת חפני סקרס"גטנני)ין
 ' ברורות בר6יוח ס:נו)ס סרעח תוחס כטלסככר

 מדבר מיה ס"ס החורס קכ5ח מסני סקר עוד ססוגס
 וכן , ס"י0 לוס וסח5נעד והמפח סחורם סועילס חסכן

כוהרמב"ם

 דכר וסרי , וורעחו כלוס לעסות כמ 15 "ין ופיס 6יסכ5
 וסל" כך להיות כרמו בע5 צוחו ינוסך"מר

 , נך 5היוח
 הטפ0יס "לו ))ול"ו הלחוד. 16 הלוויים הועעוומס

 מנטלת 0הדעח על יחר ע"ס רכעו תסה סורחמבטלים
 לבטך הסעוסופיס ס"ומריס הר"יוח "1ח1 בכלדבריהם
 רכרי ונס ' ומכיריהם והכלןייס הכ0דייסדכרי

 "55)1 הס סקר קרי "לו סרבריס מ"ותריסהפלוסוסיס
 ו3ס O')nlD 6ט מעליה ודרכיה החורס קכלחמסוי
 ' הלכיס ":1 וכדרכיה )ומויקיס":1

 otlnlh 0":ו הו"
 כסס להיוח זה סתומך דבר סס "ין i1DnCI ר"וכןסנה
 הדבר סיסחנס ו"ססר , ועני כורמי להיוח תהוטמיר
 .61)ו , קרי סוס הפעוסופיס ס"ומריס כמו הסךויהיה
 מי כרגון חלוי וס ככר "ל6 קרי ~ס סגין"ותריס
 יורעין "ט וצין . וו,ססט רין ~ס ונ5 העלס והיםס"תר
 מר וחססט ןין ~ס ב"י לירע סקכ"ס 50 מנתחוסוף
 דרכיו כררכיט ל" כי נך, להיוח וט וע5 נך לסיוון ,העל
 5קכוע ":מ:1 מייביס "כל . נומסבוחיו כ)וחסנוחי)1ול6

 תיו וימוש ויעזי י5קס ס)ועון ימט6 ס6סבדעח)1

 נחע0יו ומסם ירכס וחקן רקונן סב ו6ס . נוסת'ת"
 ורע ויר"ם דרגיו ככ5 ו'%ימ יעמר יסרה 3ןרךוהלך
 olh י"תר וצל . סחורס עקר סו6 וט ימיםויקריך
 סיס כי ר"יס ~ס "ין , הגלימו ל6 כן עסו רסיסוהרי
 מסו" דבר לנמול יסורים 6ו הנורם עוןלעס

 טוב
 סבור" דעי )וסנח דעח)ו "ין דבר 50 כללו .נווה

 ית'
 ה3" ובעלס העלס בוס הס הי"ך 6רסבבזי

 ודעח:1 .
עלס

 סקר .ככונ3יס סמוויס דברי 0נ5 ה'" מעיקר"
 : מןע בעלי כל "55הס

 ימיריס דברי וחנע"ו סחמפסו ס"ססר יורעואני
 ובתסוס בחל)וור ע"ס רבותינו ה"תחחמנמי
 6ןס סל חעדוחל סכעח )ור"יס סוכריהםובחדרסוח

 60ין , 3עיניכס ~ס יקסם "5 . וכך כך הכוככיסגרמו
 וכן 1"סעויי. "ס'רכי תהדר cu~s-, הלכס ספניידרך
  לתרתו סכ3ר דעח ס5 ד3ריס לה:'מ (o7h ר"ו'6ין

 תן ימיר 3ד3רי ויחלה תמן כסיו וינעור כהןסר"יוח
 סעס, שיוחס דבר )ות)1 ס:חעלס ס"פסר ע"ה,סמכנויס
 מעה, לסי ")גרס "1 ריוו הדכריס ב"וחס סיס"1

 סחורס מן פסוקים כמס ea~' חרצו הל6 ' מהיהותעמס
 "ס0ר ס6י רעת סל כר"יוח שודע עפי . כפמוטן"ען
 סהדעח ענין ס)וחרנס תרגמו כפמוטו הדברשסיס
 רעתו olh שליך Sb ~ע"ס . "ותוס31לח

 ולמריו,
 כי

 "ח לכס הנדחי וכבר . לצחור 5" לסנים סססעי)יס
 : ברברי35י
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 הרמב"םאגרות28

 דברים לכס מהגיעו וכרחם 6סר סנזסימעסקיועל
 לרכר 'ם "מר "ים עתד ח')זן כקרן b~h ' סיסכמ~רמ ע" , ססתעחס נמו החעסס כך הים ל" ,מסתי

 עתר , סוס כ"כ~ס
 דרך מיסר תסים סל סלומו מהו"

 'חגלה הו" המסיח מנזלך כי להם עמר , כיריחולפזי
 עננו וערניים יהודים רסיס otnJb ו~מקכ5ו , חיתןנקרן
 תמיר להט חותר "וחס תטעה וסיס מהריס חסכבוסיס
 "ליכס סלמני הו" כי המסימ לקר"ח ה5" עתיכוילו
 כתב חינון סב"רז "מיע "לי וכחכו ' לסריו דרךליסר
 להס נמרס ומרופיו ודרכו תססטו לי ותודיעוגרול

 ר"ו מכבר לי וזימרו , להס "ונזר סיס ותסכחסלוח
 סדנרים כל והכנתי , וט על לי וסקלו ונך כךת:סל"וחיו
 מסר העזי ס"ת סקוסו כהנס רנרי מחוךוסכרתי
 חס וכל , כלל מגנזה בו וקין סנזיס יר" סיס "בלדעת

 וסמרתי . וכזב סקר סכל ירו על נר"ס "ו סעססס"ומריס
SDקמדרסיס סלפה נמו להס ומברחי תסס סיהודיס 
 בו סיחר"ס הותן וסינרי וסימניו התסיח הנעךבעוין

 וי"נר סו" יחבר סני" ה"יס וט סי~סירו "וחסושסרחי
 מנעו ונרמז כחסם סוס 5"מר רבר סל כללו ,סקהלוח

 סערבייס נזנזלכי "מר נזלך 5ו וייכתר , "ליו הבלויסכל
 "נזח סנזלך "דתי לו "תר. עסית 1"ח מס סחססו"מד

 תס סמלך לו "מר . עסיתי יי' נדבר כי "ונזר":י
 ר"סי מחוך סנזלך "רצי לו ו")זר עכס . סלךהנזוסק
 לו "נזר כבר"סתס, ו"מיס ולוקוס "מיס ")י כןלמר
 1:כומיס וטו3יס "נזחייס כלס סדכריך 13ד"י :"נזיןהע"ס וכל ":י נך סו" Db1 , מנה גדול מוסח לך "יןסקלך
 התלך נור יזיד . מועיל 03 וקין הכל "בוחרו )מלווסקר
 ~וס . מתלך לפני סמרכ ויביע מרכ 5י קחו ו"תר0151
 כסרס תיחחו תה" העזי, "ותו מסרג ר"סו "תומחכו
 סתקו)זוח כרוב סיהודיס ונעמסו יסר"ל, כל ועלעליו
 עחס "ונזרים דעת מסרי סם ים עחס ועד . גדעמתון
 סתעחס ו"ס . סרבריס סיו נך , )זקכרו ויעמודימיט
 לס""ס, כחבימהניע

 סנז"
on~b מסלמתי סדכריס 

 "תרתי וככר . לסריס והניעו הועתקו תימןבקרן
 וקלעו "יל:" גורו ברעתי לכס "5וס ומזי , 1rh DO"ען סריני כלס וס בעוין סלכם הסקלות דקדוקי סכללכס

 ועמו וטובו, תפריו ונכלו הטוב עןהדעח תטעוע:פוהי
 העי . לע"ס ותחיו ונכלו המייס תען גס וקחויריכם
 מטובו עס3וע מסריו לנכול eJPI o)nb י~כ4ברמנז'1
 כר15)כס , יי' יקרור כן "מן. לע"ס :מיס "סר,ער

 המוחס "מיכס o)n3ob :"תן ומסק 1ר15ןוח"וחכס
 . ~צ"ל הספירי מי.מ~ן כיר משה :סייח

- - - - - -

 נ"ל תבון אבן שמואל רמנוטכתב
 - ז"ל מימון ברבי משה יני הרגלגאון

 הנדע סמנם קרוס "ים "רוןאל
 הרוס"

 סרב סתעלס
 סנזופל" סג"וןסחובהמ

 שכבד מסר סקדוס הסלושוף
 ירום קרוס "יס ורננן נזרכן טובהיזען

 1)ס"
 רבינו וגנט

 סקוס ' 1"ל תיימון ורשן נזרכן סמוכסק ה"ה בןמפס
 מכחחו וסלוס הח)זימס חורקו וכלוס וג"ו)כו"רוככו

 ה)כסף.להחמבר בעבדיו, ס5עיר כר15ן יסג"ססליתה,
 ליד הגיע כי לבכורו להזריע סכותכ ווחל)ויריו,ל"מר
 , היון במלי הכחוב יקר תכל עלי סיקר כחכוונכחו
 סורוחיו רסדו:' , סר"0תוח בסורוקיו )מסי י5"סוכמעט

 היפרוך תמ1לי1 "רועו רסו"ח נפיסס בתו5"' 'ס"מרהוח
 1)ז"ן הליז. וכסרח כסרחו ")ו הרי , כלגו בעק %""סר
 "רוכס עלחס כי מבפר נתב "ל מוסס עיזילפקחי

ותרס"
 ע5תוחיו, להמלין "לי "ל חנזיך תסלחי ו":' ,
 : ימוחיו בסלוסולהודריך

 הנרורוח חסובוחיו לחלקום תימל סי "פערוהן
 מככוד ס"לחי "סר כל על , הטהורותו"תרוחיו

 הנכבד סת"מר מלקי כסלסח ' סקדומיס בכתבימכורחו
 ' ס:כוכיסמורה

 "טרימ פן כקלוחי מהוסיף וקיר"
 כוערת כקם בלבי סי" "מח ס"לס רק , כבודו עלוו"ור
 הסרקיס תן "מד פרק לי עוררה כע5)ווחי,ע15רה

ה"מרו;יס
 נזי

 יחר עם הגרולה שכוכחי בה גס "דוגנו, תכבורלמ"ע "וסיף , ב"חרונה הנסס הסליתי המלק
 . "להיו ה' נזעס לו חסיה 51רקה . הקרו)זוחהכקלוח

 "סר_"ח:ו סנז"מר מלקי מלסח "ח ס"מ ":יוכן
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כז הרמב"םאגרות

 "סלמס סעחקחי תסס "סר ממס ס)זניעיססע%5יס
 תחלמידיו לקלח ללווח מככוןו מבקם "דהלו כנור6ל

 כטוחים סיסיו עד וסחים סעס גדול כרקרוקלסגיסס
 "מר בהס "רועו וימחוס , טעות בהם )סקרסל6

 התלמיד 56 לסלמס "ו וי15ס סגהחס, טוכ לוסיח6מח
 "לכס:דרי" "ל ס"5 הכהן "כרהס ר' הלסכתסנכק

. 
 "מיפ יד על "לינו לסלבס יסחד5 בחסדו סו" כיוירעחי
 מסד גוזלני כן נס כי תמיר, לסם סהולכיססיסודיס
 סיסחדל סכן וגל , סם לפסוח סלמתי "סר ככללססחדל
oh"הורו ירום "דתנו תלוח כחו לו יכ . 

 ננ,:עחי ל"
 ככורו בעעי ייטכ כי ירעחי כי , בוס נס "דותולהטרים
 י:ומ %" ינקוט ל6 לבבי ונס . )ז"הל'ע ע"סלמסיר
 בעלתו לכטומ יתל זזי גי , מונס סמו" מ"חר דעתיעד

 סיס oh 1"פ%ו תספור, סגי"וחיו סרבו מסרכסני"וח
 ססליסי במלק 6רו))ו יר"ם 1"סר . מכחס ריססריס סל" לוזי כ"ס , רניס חקומוח לו :סונטיו סיו מכסס)זעיין
 סנהחיס נקלחו מגסותק5ח

 )עוסמ"
 5יןי מהניע מגיח

 כי , נר"סתס otDD1n מיחס ל6 ססו" המזק)וק5ח
 מחכס )רקס "רו:)1 ככוך "ל סודעחי כ"סרהר"טו:ס
 ' ס:כחכ ונספר "1 ערכי כחוב ממסרסוחחנה

 כס יר"ם כגסי טעיוחיו רבו %וט עררי כחובמספר סו"
 הייתי נסן ססערחי הסגי"וח 3ק5ח ולי '"רותו
 בנליון גפרם ונעכיר הייחי וכקרקס כדיו במוןשליין
 כלל ליון כה 6'ן סבק5חס הטעות ס3ס ססטסנונד

 מס מכל יגרדו ס5" ס)זגיסיס על ל15וח "דוננוונומסר
 יסקר סל" כדי הנזקונווח ה'טכ 1י5":ו גרר, ידיעל ל" מבמון ע'הו "ף 6מח "ות "סקו בספריםסית5"ו
 %תטיבי לטובים הסס ייטיב סיג'הו- בנוס ספקלזו

 מינח ת5וס ' ובתע5ליהס כלכוחם %יסריסחסעליסס
 וםל1ס , הכרורס תורחו ומלוס ' סטסורס גליותוקדתנו

 סנזסרס מר ומלוס , היקרס סמכורס וכלסח5מיריס
 וגילתנו 6רתלו בית "ל סלססמיס וכ5 "דתי ובן"דוני
 . סקט:יס נזעבדיו "מר כרקון ויגרליסגף

 - ז"ל הבין אבן יהורה בירשמואל

 זצ"ל הרמב"םאגרת
 על תשובה כתב יהוא . וצ"ע תבון אבן יהודה רבי החכם בן שמואל רבי בבר המעתיקיפ אבי הנכבד להחסם אההשלח

 לשונו זזה ההיא בהעתקה לז ~הזרה עברי ללשון עכבי מלשון הנבוכים מורה ספר הנכבד המאמר שהעהיק כשה~ריעזשאלוהיי

 טייפון בר ניסה 6:י 6לי הניעו . ונו' "ש יסללסנל1לפי
 סיקר הממוב סחלמיד כחבי כל 1"לסססרדי

 המנס ננוד המכנזיס 5בי סחל)זיןיס )ור סנזכיןהתסכיל
 . 51"5 המסררי הבון "כן יסודם ר3י החנם בן פתו"לר'

 רכי החכם סנכ3ר אסר סתע סתע:ו סריסומקודם
 לסתו 51מוח מכחותיו כרב וסודיע:ו י5"ל' "כיךיסודס
 וירועיס מכנזיס 6)ם'ס מפי עכרי %דון סנריבלבון
 עירמקנסי

 גר)"ט""
 וחהס "לפ"כ"ר חבני סהס '"מ

 6נןסיקן
 מחק""
 ממנחי מנס הכנך מסוג c~h גס .

 והן . 51"ל 3ככודו לזו ומסר מנס ב" ט%יל%"סמרעת

כסב"
 חלנויד ח"יר רכי כפור המכס ס)ככד סיקר "ללנו

 הגדול הרכ 51"ל דור רכי כן "כרפס רכיהר3

 רכי סרב ממכס "5ל לוחך .ה'ס וגס ' י""סכסיסקיר""
 החכס 6ודוח 5י ססר hlo גס . 51"ל ע,ר" כן"כרהס
 ססעחיק סססריס כל לי וסודיע ולץ פכיךהנכבד

 סס:הה ידעתי 6% , סחכחוח ותמסרי מדקדוקממסרי
 מערכי %סון מעברי ונלסון כחביך 6לי ססגיעו וכיון .בן

 tinoD:C ה)וקונעח ורגליתי ליוריך, ויוסי ענייניךוסכ)חי
 וסנזקוחוח , ס:3וכיס חורם ספר שככר ב)ז")ור:ולך
 כ"סר "1 ")זרחי , הסומר בם13ס בסס סרגסח"סר
 ססלס חי ברוך ' )וסעח לכן הקב תעלת הי"קמרו 6י ,'דעו "נוחיו "ח לו הקדמוני, סייר 3על")ור

 בלכד לו %" ' נוס בן לו וזחן 51"ל "כיך סחכםמסנורת
 ונינתח ללז, :חן בן לנו ילד %י כי סחנתיס, לכל"ל6
 וכבר . לססכל הען ונחתר , O')'DS "ו"ח"וס וכי לנז6כל טען וטוכ , מייס ען לדיק סרי הו"ני

 : לריחוק כרמס כפי וחסי ו"וכלס תסורס חפריול)1 הונ"
 6סר סחקוחוח וכ5 ס"לח ."סר 3כלס"לחיפה

 סו6 נך ח'3וח "ו חי3ס חסרון בסססערת
 כחב נסוף ערני כלמון בורבריס כ5 5ך סירסתיוכבר
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אגרות27

 סחחעסק סספריס ונס , עגעיך גל ונןורעחיךוס
 לסעחיק ומגון רפוי נודעי לך ' (%חס ותניחבקרי"חס
 יתברך סנורה לך יחן ננון ס5נ לפי , למון 6למרסון
 וסכרתי . ומ17תס מנמים כנרי ותלעת מסללסבין
 . )ו5סוניו 5ך הנלס מעגין עותק ער ירל מלבךמדבריך
 , ההעחק0 בכל תעסה 6'ך עברי לכסון לך בי6רחי1)0)ה
 מייך . "כי גס 35י יטממ 3)י מנס עוד במכס למכסחן

 301נחי מקמריך יוסי ור6יחי רבריך גל ססחעחיס3סעס
 סתמתי וז"ר זוללו, ברור מפחיך ורעת ליוריךעושק
 סי"ך חימס והוספתי ' טס למנם גן למ5י6וחוחתסחי
 "מרי וירדוף כך סעלניס בין סגתך בן טנעיסיס

 דקדוקי ירין סי"ך ועוד ' "WD ס)סחנסס עבריתיסון ודקי מהו" ערני נלסון כך כל מהיר ויסיםסמכמוח
 סקל . 5יס מקרן כסרם (ס "ין עתוקיס, בעגיניססלמון
 חהיס "סר עד תורחו, נת"ור עיניך יקיריח3רך
 וסניעו . ס' יקודר כן ")זן , נננורחו מסמס נ65חמחוסניו
 ~,Sh יתנוט התסנלת הככברת ה:ס6ה היסיבסכתכי
 ס5למחס על ה55מה חת7 ויוסיף מעלחסיתכרך
 לך ס)סחפק חס כSD 5 הכמדחי מנגוחה. ע5ומנוום

 הסופר כסס טעה "סר התקותוח נ5 ור"יחיב0עחקס,
 לך נחכ"ר ל6 "סר ו0פרקיס ממס ססקרמוהוירעחי
 : סירוסם 31קסח סלילות ס3:סענייגס
 והוט 6מר כ55 5ך ס"ונור "מר הכל לך "3"רואני

 ויכוין 5סון sh ח5סון לסעחיק סיר05 נויסכל
 כן גס ויסנוור נן נס "מה 3)עס ס"חח nSnoלחרגם
 )ו6ר יטרם סדבריס, וסדר סמ"ררסןר

 וחב"
1ninDO 

 "ב5 כן. 5עסוח ר"וי וקין כיוחר; naJlcnlמסופקת
 וקמר , חמאס הענין כיבין לסון 56 מלמון לוועחיקגריך
 p)DO מנעו סיוכן כנוס ויפרם יספרכך

 בלסון ההו"

סהו"
 ויעמר סיקד'ס וונלח' לו 6ססר ו6י , מיטב ויבקר

 רכות תלוח רספר רניח במלוח 6מח מלסבספר
 סימורר עד חינוח ויוסיף חינה( וימסר , "מחנמלם
 מסו" סלסון לסי סלסון ויונן , יפס וי13"ר.מענין

1cb 
 נ"5"עום נספרי יסמק כן ממן עסק וכן 6ליסיעתיק
 3"1 נן ועל 6רסי'טו כספרי נן גס בנו. יומקועסק
 לגו ר"וי %כן ניוחר מנו"ריס סירוסיססכל

~DDn:C המעולס ליסי3ס ר"וי ק . 511חס ה)ימ לנדםברכס 
 ההם ל6רהיס וחעחיקו סחחרנתו מס בכללעסות
 יחנרך ססס . 3")וח ס3ומריס הערס ועיני ,סגכבריס
 : סכרך 1'רבס ויעורה יסר"ל מנתי קהלוח ס6ר בהםיסדר

 ופרק פרק נ5 על לך 5ססינ עחס חחמ%והנני
 ס:וסמ" לך ולנכור פירוס1 ס3קסח נוה לך%פרם

הרמב"ם

 סיוסמ6 03 תניס 6סר סר6ויס ו0סעחקסס6חחיח

 סר6סון סמ5ק בכתבך סב6 מס סדר SD סמהעעיחמסי"
 : סס5יסי 6ח גס מסני 6חגס

 "( עליהם ששאלת הענינים]באר

 ו6ץ ממרון בס סט מסבת , כ"ס סקרמ0 סכ'ובחלק
 3)וסמחנס כאסר סי6 הנוסמך "בל . מסרון03

 להשחיק ס,ס 3ח"מר כונתי 6ין ' סו6 כך הדכרוסדר
 . סרמוקוח הסקד)עח לב"ר 6% 13 סס%וסוסיסדברי
 יסקוט מגסס חגועח חסקיט obt חקתו הא'בסרק
 )ויג1 ס)וירח תקהו 40 בסרק . בענורס סיח:ועעחי

 :חחיר
 וכצר , מסרון בה "ין סד' ססקר),ס תסדר שזכרתמה

 כי . הספר כסחימח מכללנו מסידעת
 סקר" לנוימכרחיו

 מנרחיו 6% , סמנחוח זון סר3ס
 הע)ווקיס מעני)'ס בדבר עיון לעולס לו קדם סל"לחי
 בו מסק "ין "סר מידוע ותן . לסכין סקסיםה"ל0
 ססחכוח סכל לפי , סנים נ5 על חטעס הסח)וח כלכי

 ותח6מר בקודם 0חגועה סיעור סי" והובן 13מןחסים
 מסרון "ין סי' הסקדתס . המקורו )ב"ר נ"סרנחנועס
 סהו" גוס כל כי סנ"ג 0סקן)וס .3סןור0

 וים 3נמ
 סוס בפיוח ככמ הו" מדבר כי יקמר סירוסם .במועל ימ5" סל6 עת בסוס "סכר יסיס 6ססרוח סוסבו

 6ך ' ההוט היבר מן עתה )עדר סח"ריס מןחוקר
 6100 סחו"ר לסת65 בו לסחיסכ ובנעד מונןסו"
 סהו6 נחקרויקטר

 ס0ו"
 כקארט , כנם ססו6 נדבר

 ם5 ננרעינס וכקורט , בכם סייף ססי" בחלבמחינח
 ענין סוס 3נמ הו6 "סר והבכר , בכמ דקל סהו6תמרס
 הענק 13 לסחיסב "מסרוח ההו6 סן3ר כעוסים

 לפיוח וספסרי ססו" בר~ל בחחיכח סח"מר נתו .0סו6
 וה"פסרוח 0כמ . כין "סר ההבול %דעת , סייףמכעס

 סכקי6יס 0סילוסוסיס ע5 )ו"וד וקסם דק ד3רסו"
 פירוטו בחמלת 6ל65יג "3ן' העגין כוס דברוככר
 סהו6 כרכר ה"תר ' )ו"וד טוב דבר הטבעילסיוע
 כחוקר כס)ח"רסובסועל

 )מ5"
 "מר צבר בכמ 6סר כל כי גחב6ר ונבר . בפועלסייף סהו" נסייף כליתרנו ט

 . סעחיס מן בעת )עדר ה0ו6 סחו"ר יסיםבסכרם
 סייף סהו" בס י"תר ל" בריל סל סמחינס וקחגי
 ' O'nDO מן "מח עח סייף חהיס כסלך , "65בכמ

 : גס""0 מגטטט טה ג~מ7 *הןמס*רן מכתת נעתק*(
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אגרות

 סייף 6ינם סייף )ולסיוח לעיס חסור 65 606חנס
 : ועד לע51ס בפועל סייף חסה 6בלנכמ

 סו6 ס"ססרוח כי מניס כל על מוצרבעל הו" דכר סוס 3כמ ססו6 מס כל כי מנ"רההקרמה
 ה6פסרוח כי כודע כנר , מרומס י לעולס במותרנמ65
 ינוו 6% ניוחד יבקיס וט OD וס סמתיס סםוסכם

 ס;חהוס ווט ובכל הר6סון במותר תסיוח 5ע%סס6ססרוח
 הסער פירנס )וחמלח לך יחשיר עור וס 71631 .מנונו
 כהקר)וס מנוכר כמו פרטו ' ))וס)י( הרונסון הסרקמטחו
 nSba . וכו' חכליח לקין עד חגעח חנועס "ין""כ

 מס " נסתלקו נתלקח סי6 גי ,, וכרם עלסיסיכם
 מניע כח בסיוח ,, לזו די סיס ונבר וס נונר)וח1עלח
 ס"לחך ' וכו' " חכליח לקין עד יגיע סל6לחכליח
 בקרט כקמר חסובחך ומנס ' סכלך טוב על וחורםט31רי

 כמלקוח פסוטוח מטס נוף 3כ5 סנח165חססכמוח
 בסמלק חחלקכס ל6 6סר וממס כיש סונר ניעבסמלקו
 כי . "תרנו נינסר סי"ב כסקןמס סכרנו חס חסוסגוף,
 (ס יתחיב olnbl , חנליחיח כחו לסייח בסכרם גוףכל

 6סר ה61 כסמלקו, סנמלקוח בו סססוטוח סגוףנכמוש
 בנוף ססו6 ננוו חכליחיח כמו סחסיס 3סנרמיטיס

 ע"ר . סס)וס במוס סי"ב כסקר)וס (כרס "מר 1(סחנליחי,
 כהמלק )תמלק ל6 6סר הכמ 6כל יכעס, לסרמקס36ל מתקררי סרמקה ל"יוס תממתח "עס סגמלח ו6חמס5
 ncb הנוף היגח נגלל חנליח' סיהיה יכרימ. ל6הנוף
 הכמבו

 ע"י מופח 63 6% לחכליח מניע מהו"
 סל6 .

 קטון גוף והוך בנוף כמ ס"ןס תמסכוח כיירעח
 סס וימיינ החם'עי נוגלל לחעלס ל6סר ממסבתוותניע
 מנעת ממסכתו סחסיס יחמייב %" , ושל%תססטיס
 סעיק 013 יחמיק %גן , כלס ססו6 גוסו נמולחנליח
 6ו , סף יסיס 16 ' מלקים לד' סמל תניעסימולק
 כמ 6ו , סנוף בנלוה תכלס "סר בו )וחססט ג91נם
 בכלות כלוחו יחמייב ל6 6סר בו תתפסק 53חיעף
 . כגוף כמ ול" גוף 65 )פרד ס)ו)'ע יהיס 6ו ,סעף
 בס% גוף סתכיע סיהיס והוט , הר"סון כדרךובקרנו

 . מסוט כח סרחו 3ט% ססליטי פררך ובקרנו .(ס
 י נמלקח ב5י נמ בו היוח כטף מרביעי כררךונקרנו
 כקין סמפ0ר נסרדי ס)וניע סיה.ס המלוק חן1)ס6ר
 למיסי 6מד כסוס סהו6 ה"ססר סית65 עכ"פקריך
 מסוס ה6ססר "ותו b")D ית5" 65 וגס , ההוטממין
 מ"כ . ot)nro מן בזתן ול6 סהו6 סמין תססי6יס
 סו6 ונוה , הסו6 הדוק 3מק ))עע יהיה ההולסוכר
 סכחי3ס כי הנירט זס שסל י אפסר סהו6 בו "חרךענין

כחהרטב"ם

 6יס סוס ית65 בסנרם ועל'ס , הארס כחין6פסריח
 ססי6 3נחיבס יאגור ת"ס המניס, מן נומןטחנ

 ית65 0ל6 נקמר o)nb oh י ס"דס במין"מסריח
O51DS651 תסיס כוחכ 6יס סוס ס~מ:יס מן עתן 
 , נ"יס ס"ססרי וס .ואין ס"דס במין גמנעחהנחיבס

 יכחוב סל6 ו6ססר סיכחוכ 6ס0ר סקנק מנער (סכי
 . ס6ססרוח or נסב% בהכרח סיכחוב יחמייב6%

 סינו65 כהכרם, ס6)וסיח כרוק וסכחיכה כ"ססרוח,6מ)ס
 6קליס 63יוס סיקרס ותן ב6יוס כוחנ "מד6יס

 : *( מכו6ר חססיקרה
 ומס )סס( סןכס עס 3סנ)נכון ססחפקחואשר

 ס65מריו ותה ט"ו סרק מן מסירוססס56ח
 יצטרך ההו6 סססק וסחרת וט פירוס כי דע%פניו,
 בזם ר3 טורם ועלי . רבות ט3עיוח סקרתוח'לרעת
 לחי 6ל6 מכרחיו ל6 ידעת כחסר חס למרסס.מזתן
 תסרק נו כסיס סמסנח ומס י כקן ההן סחמלוהס'ורע
 ס,כרחס, )כמו "~ך שכחוב במו מנוסף 6ל6 ממרון 613ין

 "סר ובגסמיס בטחים וייתרו )מ"כ( הצורכו SDקס6לח
 סחורנסיס ר"ל , 6לוסיס ס:ר"יס סגופים ס6ר תניןסס

 וההב וסנסף וסתים סקרן תסס , סר6וחכסרגסח
 יקצור ניס ומלס , ונונ3יהס הסריס וגוסס1ד1)ויסס
 הגוסיס סקר תנין ונוככיס ססנויס olnh . )ר6יסבסס

 ייכתרו תן . 6לוהייס תפיס ס%וסופיס יקר6וסהנרקיס
 יורנו "סר גוף סהומ וענעו , ה"לה' העף הלעעל

 חורף ססר)1 וקמט . OnD1 לסי הקלוסמ5י6וח
 לפי סס כי הו" דנריסס וסוך . סכורם עלד3ריהס
 סירDb 16"9 הנופוח בסקר (ס נך גל 6גלסדעחס
 ס63רט חס ידעח וכבר ' סימם יס .יררפו כ"ססחיניס
 למסיבך בידי 65 סו6 וס סוס . יס3 לת%3 ס'במסוק
 במסירות סים'כ מי מספט 6ין כי ידעח .1"חס , ססעסכסי

 6חס חת65 061 . סמכור כעוין שיחצוב גויכמספט
 ע5 חסניס "ל תהלו טוכוח סחסיגס המתחסעתקוח

 סחעחיקסו למי פענחו הו6 ומעיקר , סהעחקוח156
 התיעור לך כחבתי 6'ך יורע ית' עלס ובורק .ללסתו[
 כחקוס ומחכודר נוחימר 6רס תנכי נורם ו"כיהנס
 נותב ופעם לנוחל נסתך פעף 61מ כו ירגיסוסל6
 סגוף כחוח מלש כי הבוף מולסח לרוב סוכב61)י

 : "ני e)~la 6לונמוגר
 ס' לרוך 613 , "5לי בו6ך מעגין סונרח מסואמנם

 ומפן , בוס וסתם ועלו סס ותני ! סכנ6יסותבורך

 ע"יי(
 : י"ג טעו ק"ו משת
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 הרמב"םאברות8פ

 סכיך לרקות ו)זח"וס וח"ב למברתך, וממחוקקתכסף
 עלי סיקסה סי על וקף , בי )זסנזמחך יותרהכעיתים
 חסתכן סל" ו"יע5ך 6ודיעך ו")עס ' הים סכנתרננך
 סני רקוח ,%ח "לי חנו"ך יגיעך 5" גי עגמך,על
 מן חכמה חועלח "תגס . ינולחי נסי תוזכי סחגיעךומה

 "מד כעס 6סעו עמי %התנודד להחיימד 16סמכמוח
 נגזו עלייני חוכן ני , כ55 נוס חום% "ל כ5י5ס "1ביום
 ק"ירס כ"ל סוכן והנזלך 3מ5ריס סוכן ")י . לךס"ססר
 מנהג המלך על %י , פכח תמוחי סני ה)זקו)זוח סי'זניי
 3חמ5ח יום כגל רקוחו תכלתי לי "יסטר "י מעךככד
 "ו וזבניו "' יבלס "ו מהסס נסי)ע"הו "תגס ,סיום
 סיוס רוכ 1")י מ"5ק""ירס "סור 5" תסלגם'1"חח
 סגי "ו "חד תסקיר כן גס 5י "יפסר ו"י . הלעךכניח
 ס5 גללו נרפו"חס, לסחעסק קריך ו")י ימ15פקירים
 בהתכרס ל"5ק"ייר"ס OSID ")י ויום יוס כלדבר
 מדוס סוס סס יחחדס %" הכסול סוס סם יהיסוכסלק
 "ניע ל" פנים נ5 ע5 , ה'וס ח5י "תר 5מ5ריס"סוב
 תחרע3 ו":י ,קודם

 ו6מ5"
 כלקוח כלס ס"נסדר"וח

 וסופטיס , מסוכ ובלחי מאוב 3סס, ויסודים נוים olbבגי
 עת "ח ירעו רב ערב 101:"יס ו"וסביסוסוטרים
 5פייסס oe'5b ו"5" ידי Tmbl סכסחס )זע5 6רדסוכי,
 לסתחין נכודס ע5 למח% כרי סניהם %מלוח%רווח
 לעת )זעח וס'" ערקי "כילה ס"וכל כדי עד6וחי
h5btרפו"וח הוסמ"וח סחקוח להס ולכחוכ לרפ"חס 
 %פענזיס , הלילס עד וסיע" הנבלס יסור ל" ,מלייהס
 יוחר "ו הלילה מן סעוח סחי סוף ענ' החורםב"מגח
 פרקדן סונכ ועי עמהם, ולורנר וקלוס להס6ססר
 לדבר )זיסר"ל "חד יוכל ל" צבה סוף ' לכבר"ונע ל" המקסה בחנ5יח ו")י הלקה ויכנס , העיסותתרוכ
 "ו , הסכת יוס וקח עמי ו5סחנוןן 5החמכר 6ו5י

 הלכור ":היג , החסלם "מר ר31ס 6ו סקסו כ5יבומו
 עד מלוסס קריינה ויקר16 , המבוע ימי כ5 סיעססבמה

 "מר סרח ויקרתו ק5חס ויסוכו לדרכם ולכוס5הריס
 ענייני חוכן וס , תעריב חס5ח עח עד ס)זנמסחס5ח
 יסיוס

 ob סחר"הו מס ק5ת "5" לך מסרחי ו5"

 פירוס לקחינו ונסח0ליס - יחע5ס הקל בע~רחחכ"
 חנתור נתנוה סהחמלח ס"מר נו ססחחלח )זסוסעחק
 סונר המו ל"חי)1 סכנוניס הורקח זוחעחיק6וחס
 ערכי כ"סר מקורין "ל דליל בערבי פסיס יוחרג"וח
 לרקוח והטכח מקורין Sh דל"5ס ס:3וניס הורקחסל

 : נתז ~ס גס*( חב" כ6 כן וקמרי *( ס15רס[ כסס לקרענכנודך

 י5ר כי ס5חוד חוע5ח לקבל ל" הבקור דרך ע5פרנס
 : ת6ד1)ז:י

 על תשובות להזרעי שייעד מה גל עלבי  בלשון לו גתם ,אילדומגאן
 p'ns לו וציה ממנו ששאל דמ:~פקים הרברים בל זב'א~רשאלוהי

 הספרים גל היריעו גן ~אחר הספר ולהגיה *( דהעהקה ברקאת
 זמנו יפסיד שלא ם:פרים ~הוהירז החכמות בלמ~ר בתםשיהעכק
 : לשנו 11ה לן אמר דבריו ~בגלל כלמודם יהע:ק ~לאבהם

 בסירוסיסס "pD1b "5"1 במסרי תעיין b~cוהזהר
 3"ור "ו חתסטיו"ס סירוס "ו מלנס:ר"רסי'

 "5לך סהס 5י וכרח "סר סססריס "מנס . רמ"דהבין
 הניוח כלס ס~הכ 3יח ולסר החסום מסר תהםוגינזך
 המסריס חכל5 הס ספרים הסגי עלס . והכ5יסורומות

 "לסיח מכתה וספר . 15 ושנס l"DD-hSס)זיומסיס
 לסי חועלח בו "ין "כ5 15 סו" ר"'"י "לסמנר

 רופ" סיסס"לר""וי
 סנכ%'ס ספר כן וכמו . כלכד

 הכוח כלס הס נס סיסר"לי יוחק ממכר סיסודוחומסר
 רוסק סיס סו" גס סיסר"לי עמק כי , והנ5יסורומוח
 הלדיק יוסף רבי סמכר הקטן הע"ס ססר וסימנס 'כלכד

 וסגרתי סיחו וקח הקש "ח ידעתי "ני "בל ר"יחיו,ל"
 נעהג בו ס)סיג מסק ב5י כי מסרו, ותעלת מע5חוערך
 כסמרי חחעסק 5" 5ך "ותר וככלל . הח"ריסבעלי

 6כו)5"ר האנס סמכר בחס "5" ההגיון)ז)ול"כח
 ססר וכסרט בכלל סמכר מס כל כי , לדדו"לסר""כי
 מיכין ויתכן , נקים ס5ח סכ5 ס5ו היח5"וחהסחמלוח
 ' במנמס תוסלנ סיס מהו" לסי )זדכריו ס"רסויסכ%

 ודבריו , נר% פילוסוף מכס "ל5""'נ 3ן "בוככ"ר נןונמו
 המנורים "15 5כ5 וסעקריס המרסיס הס הס"רסט"ו וספרי - דעת 5ת51"י ויפריס ותכין נכומיס כלסומבוריו
 כפירוס(סס "ל" סוכרנו כזזו יוכנו %" , מנתוחסל

 . רעד "בן ביקור "1 ח")זס"טיוס "ו "לכסג"ררסירוס
o:nblכנדק"לוס מסרי כמו ס:וכריס "5ס מכורי ~%חי 
 כ5 סורפידיוס וססרי סרמ"ס וססרי סיחלגו"רסומסרי
 הס"לס

 פ%וססי"
 ס~תן 5"נד ר"וי 6ין קדודיה

 במסריו מרס"טו סל רכו "מלטון ודברי ' כהס%העבירו
 סיספיק )זס עור וטס . ו)זס5יס עחוקוח הס.וחבוריו

 חל)זידו "רם"טו מספרי 5סי . יפחס )זסכ% ל"דסלו
 ר"ל ודעתו . לס:יהס נחכר מס כל ע5 סיסס!קוהס
 ס)ספע חי ת5נד , olho דעח חכליח b'o "רס"טודעח
 ה:בו"ס תע5ח "ל סיסינו ער ה"5סי המסעקליפס
 סיג" "3"ן עלי וססרי . תתנס נתעלס תעלס 6ין6סר

 : לעיל נעתקו התמונות"(
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כס הרמב"םאנשת
 תועעיס ספריו "כל "לסר"כי"בונקר נמסרי o~tb  רן ועיון טוב דיוק כסס סים סי ע5"ף

 זהו"
 ' כמכוריו לסחכו;ן 3ד3רי1 5סחעסק 5ך סר"ו' תתם"ים כן גס

 13 סחעיין ' 5מס וסורחיך סייסרחיך סוס כקן()עד
 בני . ידידי וסיומך . סיקרס )פסך סכל טחטרידללוס

 ' ור5 עזי לעס יקרכ ויסע . ויגדל ירכת 'וחל)וידי

 סתי)י ביום . ףע סססררי פתחון 3"ר תססוכחכ
 : ומלוס nilp~S "חקי""לחסרי

- - - - - -

 ז"ל להרמב"ם שלוחכהב,
 נ"ל עבין אב'ן יוסף ר' החש~גמהתלמ'ר

 . כחוכעו ~ר עבר ול" , לסכינו "מח ומפס "חד 5בהן
 , לחסות כ" ידידותיך לל לדור , לעסות המלךחק

 הו5'" ")נתחך ולקריזה , סימו דפך חנתהךולפני
 כ5

 תסלחי כי ד3ר , העי ה)ודנר הו" ":י ו":י .רומו
 . הסיכני מלין ים "סשקך,

 הל"
 "הכיך כח "חת,

 וחיטב , לפני מפר  לס"ס , וה:עי)וס סיסס ,כימה
 וכהלכס ברח , 3"מו:ה לי ו"רסחי0 . כעיניהנערס
 בסף , קןסהי0 "לס בסלם . כחצה מיל סרעל

 "סר חמר . כעלהיס כחמס נמור יכעל וגי ,"מנחיה כי לס נחנתי "מכיס  ופטר , גהחיס לנוהרייילוח
 פחיחיס 5" , הנ:סחיס המסק לחוסת , קרחיה "לסבכל
 ב:פסס וגפסי , חסקחיה כ' 3י מסקס רק , "נסחיטול"

 פכר רבן ,  ברורים  עריפ פני  גפני וה וכל .קסרחיס
 המחי מוסחה בחוך וכעתדם ' מכריס רסד ובן"ללה
 סנווסליס ונתבו . סוחחה "הריס דוריס וקמיי ,~:הס
 . מופקס חוך סו:חס נלס מ5ופס , קד)וחה קרסווידוי

 ' )ו"ה5י וסרס , גועלי רסקה כ' עול 3' ת5"הל"

 , סנלמחס ל" בנחך נהית 5" ו"חה .הס)ויעחני 5" הערר וקלס , הרקחני 5" ס:מוהומרקס

 היחס מ"חך וקעי . ס"סתחס ע" "ותה המט"חל"
 ס"ק "סח הסכ ועחס . רכס רעה וו ונס ,נסנה
 י וחיה בעדך והתפלל , יהל "ו הו" )כי"כי

 ohl ' עסעדס "וחס לסכין , בערס יהסלל הו"גס ותו"
 הפסוק בסוף כי דע נוסיכ"')ך

 רדוף לכן , קיקם .
 "~:ך הט , 'חים וה"רכח לך יטב ולתען . וכקםפלוס
 "בידם הממ,יר כרוך רבנן חנו ' מכוייס דבריופתע
 . כעלס עטרת מי5 "סח ונגוס ננוס "מח ועל ,לנעלס

 ות)לכס נף 1כ5 , "מניע ובעדם 5חסובחס תמכםוסעי
 ובגוים , תביע ליום יום נפחי י)וענס , "סכיעכערס
 "מכחו ענד . ויסע סממנס "חרי , תרגיע 5"ססס
 סתח"3ק , סדרתו פני לרקוח סננסף בריחו,)"מן
 ז"ל '"'יה יי גפף : תע5חו רנניבעפר

 החשוש להתלמיד ז"ל הרמב"םתשונת
 הנהג גבעל

  האמונה.  וסור  הרת  יסור  התבינה,  ועץ הדעתעץ
 י אלקנה בן קיש בן נועם אבי , כימה ואת עשאת

 נ6 מסטו . "5י ענו "~כנס הטו , מילי מכוייסשמעו
 י כי עט סעי עזן בי ים obl , יריבי וביןביני

 ומיחס , ויסנ"0 מחני לנסיל נתחי ניתם נחי"ח
 , פנים כסקס כי  לועס  ויתפניס , "תהם כלע")נהה
 ועכר , 35סחו לתלתו  לתפך  יפן ברקחי,  ללכרסיחיופ
 וק:" קנ"ה רוםעליו

 ועמחס כסוחט ס"רס , "סחו "ח
 סם עלים וסעי" דברים ע5ילוח לס תם , גרע05
 קסר , חעדטחיס ב)ווסכוחיס קבר "סר וקמר .רע

 . כחנדכוחיס סלמ קנ"חו 1"ם , קסוריס עלבקסוריס

 . כסריס מטיוחו SD וסום'ף , נל"יס סעיד כרחוטל"
 מלס . pbO "5י ד3ר וכרי , 5סכ"יס מסכ כעיניורימס
 "פ  וריס סביטס , אופסק  בחוך  תחחי ילתסבחך

 חסי3נס ומסב , ותעלס  פוופ שליס ופקור ימרפקת
 , כעדם בס 'כערר ויחפ55 סו" )3י" גי 'לנעלס
 65 ני עתם ע5 ויכסה , 5עדס ויכין סנוחסויסיכ
 . "וחס "ביס סני" ני לס יסלח וה' , כחוחסימפון
 כ5 יקי" סו" כי , סיחו וקח ס"ים "ח ידעחסלחס
 . רכו כפני ס5כס ותורה , בלבו 3וטמ הו" וכי .רומו
 ח51י" הו" גסולס

 נב" כבי"יל עס וסוס , רבם
נסוח"

 לסחעe3D1 . 51 )ו3קס סו" חו"נס כ' , כקרובה
 bnu "יפ פו" כי  רעהכס ע5 , ודלוח ולבר ,עלילות
  וחלילה -  ירים בס  .חלו  ולי ליתדם לי וסים ,ספסיפ
 nlGDS ברייסס מעל 5מעע , 0"5 נדבר פענוחלס

 . סמוקך וקמרי ם"ל f~nb לכתם לכלתי , כיסר"ל)נלס
 ימר ו"5 חע135 "5 , בס)יכס ו"ונימ)ו החיבבווע"ס

 6ני , עליו המודול כנו "ח "ים ייסר נ"סר .3עינינס
 ע5ס וסילונך "לי סחרגוך יען - "ליו וחותרהמיסרו
 וכסגי ' ס"סס עון ע5י ותפקוד .  קפה וחע:)יב",)י
 65 5מע קדס ובין , הנך5ח על' ומערכי מעבריעדיך
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 ולהחנ"וח )ני"יס, בלהקת להתרוח לבד ו)ם"ךהנדלח.
 למעני ל%" כי )0בעחי 3י . נ"יס על נם% )ז0יכלסגי
 )ום" "נ' "הוכח' כימם פני וחח , עוסה6ני

. DDn) 
 תחמנוחיך בגי o:nhl . ["ח על ועיניחיך , צווחעגיחיך
 מסני סקס ה' לטס חן , מבניל נסס 1"'ן טיוח "ובדגוי

' 

1"חה
~'ho 

 . הרס הגוי עוזך כי ורקה דע , הלוס
 להרות , כליעל לכבך עס דבר יהיה פן לךומסמר
 )וחחס כס%' פי , ויטלו עליך הכווסל hct פןביתך. יל הכיס סקסה סכן וגל . SD3 3עיח "סח "חעוה
 הנה סקולי 0תע 3)י ועחס - לו נוידו וקר;יס ,לו

 ררכיך נכל , הסלך ימנך הסס ועל , %ך קם"סחך
 . ושעסו "יט נסחר כי ,רעמו

 ותו"
 , "ורמוחיד ישר

 פיך "ח חחי "ל . נזורך נווסר וקבל , )וחסבוחיךויכהו
 חכקס 1"ס , מכי 'הגס ")זח כי , בדרך "חלמטי"
 במעלות לעלות לבך יסי"ך 1"ל . ועקב נמחל oe3"ין

 סררכן יוסדי ל" , רו"וח ועגיך כנטוח %" ,סיבו"וח
 . לכך 5ריכה מהסעה ),ס)י "ל" , מדרכךנכס

 במננוחי ושי ר"וי כ"0ר גב" מחו"ל הל"ח"נור וסת"
 להכין לך מנמת הננוח Oh . ")י גס כן "עסהס"יח)י,
 לך "ין ,1לסורוח

~DD 
 רקס לך וקן . ג)סחרוח

לסבי"
 משי" עייף מכס תך")ורינן ,

 מוגר כל ל" כי .
 . 'טע הסס "ח ליט% סרוקה כל %" , לקט% רסקימרב
 וספק" י3" כהו"ל Qhועוד

othSn , 0"1ל הגס 
 , ג"ס תהי וקל סר3ס חחמכס "ל למינך .3)3י"יס
 לזכי" כי , ורקס סקדתת'ס לע"ח לנךסיס

 סיום
 ' חבקם "ל גדולות לך חבקם וקל , הרו"ס לפרסיקר".

 חיתין "ל . הוריחיך מכמס כררך , סיחיך כקמרעטם
 ' "חוחך והחנתה "כ הסכל וסיס , מוחך יום עדכעגתך

 : נתוחך 3יסי"ל ירבו נך וכק נךבין

 ז"ל מימון בן משה רבינו שלח אכרתעוד
 זצ.ל החשוב הלמזיו מודה ב-ר צפףלר'

 אמוט בל מימיני כי וקכויר לנגדי י"יזכויותי
 רב קדומת גד%ח כבוד היקר והלנויד)ו הע"חבננו

 . . . . . . . :"ע יהודה ב"ר ס"ן הסרר רקס'וסף
 3ה סים והרובה ")זחיח הי" לקניה "הכחה"חרס
 3:ו הפגיר ג3"ר "3ן ו"ת:ס . מקוד טליה סחפםמסק
 תתנו יר"ם "רם ור"יחי הסומריס עם כתריסבכמה

 ' גידו כחינחכו חהיוח 0נקס חס על nDtDI'1ססחילוק

 1"גל'ס ע)וקנוח 13 סיס נוס כnlCDS 5 "נוון 0")יודע
 להר"וח סר51ס חי 1כ5 ' נזקור הסמון "5ל לטסיויק
 נזמ5)1 סחלנויריס נוקטני הו" ולפסילו גמסרו)'סלנווחו

 לפרוק "והכ הסולחם לדרך הנזיסריס "נורו ' 3יסלו

":101
 תי הל עיי "ח לכוף כרי קורס סוג" לטעון

 כמיס מיס סורעחיה ונבר ' החיסר לסחרר0ר5ה
oh"לעסות ים מחתו יסכים "ס סס"דס ~וכרק הי 
 ס:"חר כמו נזעסיו גכחוח ס"רס כל נתז% כסי לונור"ו
ODI0תתי נגל )ק3ע קנין ~ה גנססו יקכע תחסל עק 

 כהסלתח יסתכל סטו" "רם לטיוח סר51ה ללידסרידוי סו" גן "ס . עקם הו" כרוקה תוי סרוב לפי ,סרעוח
 . בסטויוח דעחו יעסוק מל"[ סכליוחיו וקניןמדוחיו
 כסביל הכעס ומחק לב הכ"כ לקר "ירע "סרחס

 המניס נסקר, מלק בסבת "ו ס)וטעס נזיהטע"ח
 נוסרוחך וכיוחר כמרוחך ה"ח' וכבר , ~ס לךממ'כיס
 סנזעח "סר ניע והסחי 13 ס"חה הוווה מנקביותר

 כסנובקסיס וח5)ויס נונדוליס וק%תוסי כלסה' ר5וגי")ל"
 ובין כיני כהיה נזה ססק 3לי 0נועח וככר . עלילחלוק
 נון ס"לוח 3סח' ת"ל כרמון תור 3י הכהן יהורהר'

 "כי 31ין וביני 3)1 סגלמסה דיין וכין כיתי וכן 'הטרסות
 "לס כנוו והרמס מכויס כענין )"ע יוסף נור 3ןיוסף

 וקולחוסי, כלסוגי נעי %כעל "והרי כססוסוזמחי
 רמוק סהיס לצוי 31ק%)ווסי לקי מהיה לחיכלסוזי
 : "חן "תן וקרס יסגסוסלותכם

-------- 

 בדרך זל'ל רבינו לנאון האכרת זאתעוד
מליצה

 ספד מבבד המאמר ay זצ"ל ייכף רבי החס לחלמיר, אההשלח
 תזל ב;ב~רן l-Qno אחי ינב~:יםמורה

 . נזל"ס כסלי "סר וחסוקחי . )פלקה יסראהבהי
 . פלוחה h'a תנחה . ה)זסחומחהו:פס'

 המה ' )עסייס וקלים . עפרים ופני - סמריסוכנפי
 פונדקילירי

 . הפורח עו[ לוזטה . כרמחי 'וכקון .
 חרקחח רוקם . רימ )חוו )היו "סר . הנוצח )עתןנטע
 ותוזנו . ק5':י בו הרימו הקרן 1וץכ:ף . רוקםתעסה
 והזו . יי ברכו "סר סרה כרים . חתי כגדי בלק5'עוח
 . פולריס ~T-h י" כגן ' O':'DS וחיווה לתרצהנחחד
 לצון כיין ונכרו . גויס עלי כ"חיס י" )טעכ"הל'ס
 ' סוער . "רן ובכל כמסרר "סר ' ירוסליג( גלופןבכל

 )טעחיו וצ'כי . היער בע"י כחפומ . );ערוכ"ר~יס



אגרות
 b'a רבים מיס על . לקמח "נוח ורע כולוסורק

 וחסלם כריס וחעס ' יערות קיריה ח5"ו לנן ."ורוח טללי טלליה והנס ' סורמח לגפן ויה' ויגדל .כפורמת
 תחגביס ותהי ; לאיה 'פכה 5נ"וח o's~5b .ס"רוח
 ענף לעסות . חסונזיח ערוגה וחהי . מרסיסותסרס
 ' עליוי%3ו %" בעתו סריו ויחן . "ררת לנפן לה'וח פריולמ"ח

 וככחו . מןליו ת'ס חל ' "ליו מוס '3" %"
 יסרם ' סוס "מר סנה יעלו ו:5)יו . ככורה חסיחתיד
 ער )ויריו ויסלת . וערמון נלוי יתקוחיו לכו 'כסולל
 . WD3 6לוה ויגן . כלאון סרסיו ויך ' ומרינוןסמר
 לו ורימ ' הודו כניח ויהי . ח)ועידו ל" קדיםורום
 ח:יפהו %רסס ' רמיפה עליו תרחף "לה'ס ורומסרי. מעסות יגייס %" 'ד"נ ל" 153רח 031)ח .י קרייקרהו זל" כיופיו עוינך ויהיה . וזרי 3ני בו ידו וקלכלבנון
 וכבסר ' לחרופה ועלהו ל)ז"כל סריו ויהי -ח)וסה
 מיי" ונקען ' "יעה יחכי כל יסחעסעון 1")כיהעפייה
 "ע" נל ניני'ה"

 לגנזי" ימט" ורוגזיה .
 וחווחיס

 ענין וסוף . מידתי ונלי ~ה ואסלי . hD1b כללסוף
 "סר ה3ן ד3, על ' דביחי כלזהי "ליו הסר .מלחי
 . וין כלי קנס ותחחכמו:י . "ין )סם ומםי3 לגוכחן

 יוסף פורח 3ן ' ח"ן שחרונן כנכור קם חום'ה31"הלי
 סינמה נל 3חעי3 "סר וכעת . עין עלי סורק3ן

 יי' תפקס וכל 'עררה
 )מ3"

 ' ככס מס 'אר"ל וקור '

 הו" כי . להכס יסר"לניח
 "רם )זדינח תקהל )ז"'ר

 לקורו ולכו ' בקפלה יטר"ל %כל להם ותרם .5וכה
 . הללס "ח ויקר ' סללהנדרך

 כסס נסים על ונקמי
 עלטס ישני בו וידעו ' "ור יהי ערב לעת ו'הי '"ור
 הנבו כ"סר ' הורס "סר יי' נדח ויבעו ' החורהקו
 - חימר לך סחורה לנן . כקורה כמנכס . נסורהיוסכי
 . חותר ול" חסלס ותמהר . ישחר 03 "סר כלוחונים
 כד3ריס "וחס "עכס ")י נס . "מר בן לי יריוסף
 הנקוה ונדניך תסה ":י ' גו"ל לך הסביל ל""סר י" ברוך . וסוקל ןורס לך ים כי וסיומי סיסי .ס"5
 ונזמנה . ים:ח' ל" 1"ס . יעורר:י ול"הכחך 'ימס:י

 . ו3"הבק . "הגה בך וכקונזי וכספחי . החעלחחיל"

 . ולילי יותי . קהלי לכל ו"וריע ' "סנה נטוכיסדרכיך

 "וך'ע ו3ינחך וסכלך ' עמלי נוכל חלקי "תהכי
 51רקחך ונסרך . העחיס 'ודעי לחכוזיס .בבחיס
 T1h3 "סר לקדוס'ס . נתין"ודית

 )'בך וכמכורח .
 "הפ"ר 3ך . ורין ןח יורתי כל לשי ' וקרין"ערוך
 ":סיס רב לכן ' ועדם קהל 3לל . ויהודהל'סר"ל
 כח"ווח לרקוחך והח"וו . כסיס כריחך 3"סכחתקעו

להרמב"ם
 "רך בכל 1יע13ר . "פיס לסנזע גד% וסתך .נס5יס
 והרבה ' "הכחס ו"ס . מכחם והוסיף 'תגריס

 חה ' הנהיר קמוח ככל "סר הנהיר כחרך .חסוקחס
 והסחעסעו . בעעי טוריו ויפיפו . "~:י Dn~S)עמו

 ת5מוח ויחנזהו . לסי "ותו ו"סיום . רעיתי3ע)יי)יו
 "וחו ויסימו . ורודי וקני 3ך ויחס"רו ' )כ(:י כללסתך
 "וחו ערך מיון ולדברי . חס"רח 51פירח ' ועטרת)ור
 ל3 עד ויעלוהו ' "3רך לחיו ויקרינו . עורךכל

 ם, על "וחו החון .הממיס
T1b~ מסריך כי . תגריס 

 . ונודיע %)ורמק . הורית ובסחך ומכריחך -סכיע
 ושיחה . מנזחחי רבם נוס . יוסף "סרי ' "וסףמאזוריה "סי נחסה יבין . כוסף עכר לאון "ל "סר זהנזי
 . "'ח:יס מביז' במסרי 3:ח בי נסמעי .ר:ח'

 ו3ר3רי
 וחסקיף . 31חס3ון 3דעח . יתרון לך היה וכי .קדמהיס
 להבין )מסך :נספה וכי . הרקיע חסלוח על 'ותופיע
 . oh15 וסרור . ו)זוכ"ס ונזו5"ס ' מילתו וליז)וח .ס3יל'ו

 ומסטרו כקרן ומקו ' מסיו עריו ודליו ' וסורוועקר13
 ' ורתכו וקרנו . ויוזזו לילו וסכיבוח . ורותוונכהו

 ' גר%וח לך חבקת מכס )פס כי וקרנס ' נכוועופי

 ונז5כוח . :רנלוח לתעלות ' )עלות חורות תכיןורומ
 . קרביך ויהתו ' )סבך ל"ק ח"כה לכן .כבדלוח
 מנפוגי לך יגלה "5היס . ל33ך עם היה כיהטיבות
 כיוס וחחעדן . התזיזה הדורי לשיך וייסר .המכניה
 ויוסיף ויגריל . כיס ל3ך וירחיב ' עד'ס ותעדהחכו:וח
 חורה סחרי ו3הב)ח ' סריס סי ככורה מלק גמכלוהלך

 . הסתים "ח סטוכ "וזיו "ח לך "' ויפחת .כפלים

 וידריכך . סדריו "ח ויוך'עך . מדריו "ל "וחךויבי"
 ונדעך יעזור "סי עד . הלוכיו וי"לסך .כדרכיו

 וסנוכ3 )וגה גלגלי וברוכס' . מלזחו וכ)ט"חו .3חקופחו
 . 1נזעגל1 ח"דיס סחקיס 31גכהי הירמ ובתעגלי 'ה~ורח
 hP1 יבין ל3ך "סי כר . "רמה קלוי ותרח .וכיתה כסי עס ובכוכבי ' בחסלנו לספחו 5ןקופניסח
 . יבת:הו וישובנלזו . עסה יסר הנד1ל ייי e~Dn כל6ח

 ובינה ' בק%' סיע כני ועתה ' חעסהולעסוח
 הנחן חכנזי ערכי ולגורסיו. לנך תכין "ס 'בתקעי
 וח"ה . כמפעליהם וחריזה "מייהס וחתמך .וקרומיו

 ", .ממטעתיהס
 חנז5"

 - "חרי ח"ה ob מסליך כל
 חרע"ה תורח כססי 1"ח וככל ' ן3יי יקומווקוס
 . וטוכו רבו מותנך לו וחן תפרוס "ל ונזנז)ו 'דרוס
 )זמרר'1 במרר"%י

 ח3"
 ופלכים "סי lsno הו" כי '

 ותמוה ותמרו . רוה מלבדו והכל incn,o וה" .ינה
 'ידך חים 1"ל . נוה ח"מת "סר טוב ' חמוססרי

8*
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 הלכסוח כי ")י 'ורע . מלקנחך יי' ויץ5"כח -ענורחך סי" וקח כי :פסי המלזד סודעח:י 1"ס י נווהנס

 . )זבורכיס לך :הח' "סר ' ה)זהלכיס פקוחן .:מסכים

 תורס מסר ה:ככד כת"מר עיוך סלמן לךוסדרתי
 ab ונס . וכנל5ך בעבורך מכרחיו "סר 'ס:כוכיס
 . 5ך לרותיס vDnסם

 )זרגליח" סו"
 . טיחי לה ליח

 יע5ור ןס טסיך "ותר כרידוי רק כעיון בוו3הסחכ5ך
 6ח . ל6תר מלוך ":כי גן SD זה גל ועל .כעווי
מונה. כ5 דרך "סר הררך הו" כי חסחור'. סחורה16רמ

 וסו"
 . בחס כל )נןל תמת "סר - סמח~ס ס5ס

מנחג"
 המייס כ"רמ צלמך ' הךריכ)ו ע"ס רמנו תסה"סר )כרס כררך ידריכך 5ב"וח "להים יי' ' כוה

 ויחן ' 1:15 "סר מפחיו כ5 על ויע~,-ך . סר":61סר
 כ5 וכלל . ודרדע כלכל -כהיזון . כתרע ט31 מלקלך

 לך ויטס ' יוסף 5ר"ס ח3"חס . ח"סףסברכוח
 : ע"ס ג3עוח ח"וח עד ' :עלס כ5 רוקה ט15סכגמר
"אות

~mD 
 זצ'ל בספרר אשר יר,שליפ גלות מבני מיימ,ן נזר

 ז"ל הרמבייםמבנגנב:
 וזל עקמן אבן יהירה ברבי יוסף רבילהימיר,

 1"ןסרס תדלח ת~1ח ע5 )3חס( ]3סס[ בזגגיךכ:1ב1י
 ררך "5 סיחכוין סכל בע5 כל ע5 יחמייב1151י

 : בס ת5ךמיסרה
 סדבריס ~onib "%י תח"תח סיסים מסכתי סכך- הע:ייניס רזן בעויין תסופק ס6יגי סחרעסו מרוסאמר
 כקידוח o)th סחה תדוחי "בל , סמק ב65 קירעוכך
 ל"5 סכם היום ")י כי חס יהייהו' ססס הנמסדסבן

 וט "5 תטרף ' והמקריס סס:יס סכ:יעתי נכריתעלס
 ועור ' ה"מחיוח וסמנמוח הסכלי מעיון סימייבסוחס
 . סרבם עלגתי על ומתחר ככורי ע5 )ימ5 6)יכי
 onlh כ5 יסכוך %" וט SD יונך 5" ימיינו סססוסבן

 : הנתרוח ס)זייח )ז~נ רחימה 5פיסיגו)וח
 . היסורים כין בו 5החנרל כדי המכור ,סמכרחי 5" "כי גי ןע . לך כקומר סנ55יס "לו נוהגיושמע

 כי יורע יתכרך וססס ' החס"רוח מוס לי סיבם%"
 רזן ס":ומ 51נפסי .5עגחי "5" ר"סתס נו טרמתיל6

 . "ליו ס"5טרך מס וחלכקס והנחן סרס" וקוןסמקירס

 5ס' קנ"חי קנס מי ס":י יקנרך ח'ע הבקרס51עח
 יסים סל" תמוקק ספר בל" ~onib ור"יחי ,5נ"וח
 ועסיתי , סבוסיס %" ממלוקח כלי "תחי עיון לבדכי

 ' "מד ג5ל חסו 35ך יח3רך הסס 5נ3וד סעסיחייזה

 סמברחיו בעת %6' ו:ח")זח ידעתי 6;י כי סניוכ55
 ק)"'ס רעים oln:b ניר ססק בל" סחנור ~ה ים%כי
 קער "1 ננוחם כן 1'ר"ו תעלתו ויסמיקו יוסיוויגט
 מה ערך ירע ל" "סר הניס %כסל . בועירס
 התנוסל %תחמיל , ההועלת חעט ויהסכהו בוסלעסס
 מלרקרק סכלו ויר דעתו חקור "ו עיקר 5הסירע ל" "סר תקוהוח תחזו עליו יקפה הדעתסמסונג

 נהו" ולחי . סדקרקחימס
 מכרחו 5סי דעה בעל

 ה"חו:ס מעיקיי בו בכלל חתה 3ו עלס יחלובותחסנקו
 ס' "סי 5כרידיס ספק 3ל" ויפ% . ,הדוב הס1"5ו

קור"
 הע.ון ובטוב וכהפחכלוח , הלדק ועי היוזח ע5
 הקמר דו"חה וטרחח', סעס'חי מס ערך פרעויכירו
 כל . 5י רי וטחך זה כ~)ו:י לי 'e'o ל" 1"סילוווהס
 כסחוחס ולנחס 5רסח חכורי כחכ' הגיעו)י נכנרסכן

 מה על ותמהו "%ס ס:חפסט ת"וחסלמקותוחס
 וככר . הסלתחו וסו"ליס מחגי ותכקסיסס:עסס
 "סר onlhn נו ססמע חי וכל . ה"סונ כקלסנחפסט
 . זה כותני "מכס וט וכל . לו o'lhnn "ותו ר"ו5"
 הע"ס נסחפו5 הבלויס ב~מ)יס כי בודקי יודע "כי"נ5

 1יתמ לברו לו יכר"ל כני כ5 יח"וו הסירסובקפח
 ינוס 3ו סיענור דבר סיכקס נג'זי מון ספק, נ5"~%תו
 ה"יס יסיג סל" סי על1"ף

 . הנזכוקס קין חנכיה ההו"
 . בו "חכוין סל" בגול לי ימרס סל" ימייב סני כ01155
 ע"ס רכיו מסה תחורת גדול המכור זה "'ן tctSnכל5

 נ5 תקרח סה'" יחע5ס ונהססמהי"
 )נר"

 ותורס
 ה:3י"יס 5ד3רי ידנזה %" היותוח לנ55 וקף ס"חחלו
 תבני ו"סי' ק5ח ורמוס ק5ח "וחס ררנו זה כלועם
 סההכי5 תי "ל" המ13ר זה גנרך יסכל ו5" ,עוונו

 ה"דס יסיס ו"ס . וולחס סכן כל ה"5סייסבדכריס
 ה")זחיוח סיסכ5 תי נ5 על ויקלוף סיכעוס סניומנתח
 "חסוב "ו חסיד הכעס נין ב"תח ימנעל"

 זה יין ענינו וכעם ot)lh)n ימד כ5 ססק כל"ימיה כהו"
 ו"ע"פ נורותי ק5ח 5ך ס"ססר הרביעי הכלל .ר"וי
 : עכזי כסהייח 3כלס ססחכ5חמכבר
 5הס "ין "סר ":סיס בעיר ענוי הנס ים כירע

 ותגיע יכסח ול" ונעלס %" כעיר ומסי' כל5סס
o~sלעיין %" 5ה3ש ר5ו ס5" והחחרוח הע"ה חן 
 3סמוח וסם סלתי, 3"13ר חועלח סקכלו ע5יהסי")ור סל" כדי לעולס "וו(ו ר"ו ו5" כל5 הגר% התנור3וה
 3סרירוח ההכיס והם וכמכתם כלמוד ח"ד חוסמעלס
 הניון עם והס הפמוחיס העם הכזון סקר כמו5בס
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לא הרמב"םאגרות
 כן ו"עס"י ב"סלה העור תגסס ניוסר קירמגססיס
 יחמה וכיכר . "ליהס )וסגימ bS1 עליהם ממס"יני
 לזזי סכן וכל סמדוח "לו ננהו בה:הנחו ס)מתרסכן
 בוזזיו ס"ין ו"ע"ס ' תקט:וחו סררך זה עלמגדל

 והתמסמס והתעלה ה~קכס טונ עם כמוהווכתקומו
 וה5טרכו המקומות נ"וחס וההסחכלוח ההבוסומיעוט
 "וחס כמחס3חס וינ:יס בלבם וסיסים "דםלבני

 נכל סנן תל ' ה)זוכסדוח והנרוח התהניליסהעגי:'ס
 ס:ח"תח ההכל'ס Dnlh1 , לבר כסס ההחס"רוח"ו הים'3ה מן ס'ס),ע לרבר ומלסיס תסח5ליס "רםכוי
 החכוכ הכן ימסוכ וכיקר . בטכעלהם

 מהו"
 הניע

 כעקמו והיכיר הכלמיסלתדרגח
 סהו"

 .ויעקור חסר
 ככמותו י5וייר סל" )!ה וט "ביו בית וככורככורו

 סהו" כנוי'5"
 .  מזרחו פחי  ההלו מלס יוחד

 קורך יכרימו יותר למס סמ' ס:חסרסס תה סגל)ו"תח ולי .
 לו סחהיה סןעס נוי לכל "מריו להלכים לוסומן
 ויריו ~ה מכורי סיסחירו ההתזן "5ל וסררהגדעס
on~uלעיין סי5טרכו )ז)זס שלמיס מכוייס יוחר סהס 
 ר5ה סילו OnSD ויריו יכולחס 3נל יסחירוסו b~hבו,
 ממת ונדול טונ מבור יוחר ולהכר להסחדל מהם"תר
 והעמן הופק הכרימוי 1"ס '  בפפירוס ונימכר  slD,סיס

 bS1 SD3 otcDn דח נעל סמרי הומר לרכרוהקרינו
  וסחעח'1 כעפי ר"יחיו עפלו . 'כעיסויי זל"יויקני ל" 'חגרך! הסס מ' בז', כעז ~ה וכל זה, יקמרטונים
 הייתי "ררתה b~h מוסם סייח' ל" לפת עמס "ובהווי
 ה15רך כסי שוה ושיי (ote רבריס הענין לסי "סיכ"ו "מחוק "ו ורכ'ס (otb טוכיס דברים ותסיכו "ליונכנע

 מוס נדל 'ותר ה")זחעח מן סהסניל נזה כי .ור(סעה
 ו)ועלח :ספי כבוד כי לעלתי pt:b ל" ו":י וז"ר,מרכה
 בלסו:י הכסעיס מס":5מ ככור יוחר "5ליתרוחי
 5ורנ" וה"י 'וכדבורי

 )זר3:ן
 תבע הו" כריך קורס"

 נ:תו סדין ימייסו הסס הנן "כל ,יקריס
 חרה "3ל . העלפון לסבול יכול ו"י)1 ורבו "כיוhc:,  3וה  שחק:"

 נסחלמוד וטחה - וס על להחע5ב בלבך ססתחלי
 וחטיכ להנין ס'חמיי3 תה ותבין ותחקור וחררותבע"ה
 יותר יטיס ללחך תועיל וגס נ5מורך וחסחנלסעיון
 ' "לו כ)נד ולהח:5ח להחנבר סחעתור תמס לךטוב

o:nhכעיניו הרכס גז"ד נדל "ש הו" יכריס זזה וס 
 ב"1ח1 הורח וזעקתו לתרוככר

 והסירוס והתחן סתם"
1'מסו3

 וכבור . המכלית "ל סהג'ע בדורו ימיר סטו"
 "5ל' יסר"ל מכ)ז' סנדול' יתכרך הסם מי כי י1רננסבן

olpnsו)ומבוריהס תדכריהס )!עלתס ערה ס"כיר . 

 ורב" 'ד"ביי הויות קטן רכר ")זרווככר
 עזי ctb5 לב D'Cbl "סגיה כי"ר קטן דבר "גל'~ה הן" ו"ס ,

 3כל סכל הו" וכקמח מדעה, "ל" עזי סלןמסכן

 נסי עתו ה"ה "3ל "~י יותז 3ן כקטן הו" והריד3-
 והקשיות מפלנל סהו" ה3לנליס ו"ל1 .סנלוחו

 בע"ס "חלס ")י "כל התם:ה כפ4 5לס הסמקסה סהו"
 כסס הטעו:' רוכס כ' יורע והם'"ח .כמקוהוחס

 כמגלח S"r )סיס רבעו נתו הג"ו)יס רבר' "מריה)!םכי
  ס"מוס מגזי onSln הנלוח 3ססר :ייע חסן ורבסחריס
 דבר זה. ה"חרון הםליתוה בחנליח כ"חי גי"חפ"ר ל" הפותר ":י ה"חי "ס הפילו . לוכרס כנוגסעל
 ומס סכחרחי מה ~ולחי לי ס:ח3"ר וגה"ריכס 4ל" מעולס טעיתי סל" "חס"ר סל" ועוד ."מד

 ענר ככל תפזזו בז "מזור )זולח' הן )זע5)זי הןשנהכח'
 הגיעני וגני נטנעי ו"סל1 ברתוחי בין נמכוריבין
 נחג "לי כ" גן ונמו . והח:~וח גדעה נע:וסנחנו
 הע:ע'ס "לו חכליח יורע ולי היסיכה מרקססני
 הכן מככור ס"ר5ה ותם ' החסונה וסנו:חסנסס
 מכתם oh מחלוקתך, נעל הלס זה תסיס סל"ס:מתד
 נדל סהו" תת' יללך והסס . כקן ים ~קנה נ"ן"'ן

 עלתו "5לומם1ב
 ו"~

 ס"יע5ך מה "3ל . ה")זח דרך על ומם'כוחגרעה ע" )ועלל לו "ין oht הנריוח,
 "5ל והפילו עלתו "5ל קטן סהו" חי כל "סילוסחכ3ד
 לדבר סהגד'ל על עליך סמקנה )זה "תרס . "דס3)י
 וט SD'1 שקמה לך מלעה , בכחנו עליך לם1:1וסלם
 ~ס כי ורחן, הלס זה רין ":ה כקטרך לך יורךולן

 סהו" ממי לווהדותיס
 מתוו גדל יוחר

 גזתי.
 מקדמם

 מהעבירות פיכרת לכד D55h והדח סדין"'ן
 כמוסנדלוח

 מ~וכ ")לס . העם סמון סקר "5ל סהו"
 יוגרו ל" יממבו ל" הטוכוחהתרוח

 הרח מן סהו"
 ":ם' ירקרקו כחסר 3דבריהס עוד 'רקדקו ול"והרין
 . המלמיס החנתה ועסי ההכנעה  וקנסי והענוההעיון
 הסררה נעלי תקלו הדח ":סיורוס

 כחיכו"
 לפ:יהס

ר3ר
 סהו"

 כל ויקפד יפסיד 31מסי3והס בסררחס חלו'.
  סיהיה פינקס )והס "חד כל וטין , וההכרעההע:וס

 דוס" 3ןכחזי:"
 ם"עו )!י כל וקן יקיר, כן וס:מס

 עליו י"תר oJ~lnoפקוחה
 "ין "ו הדין לועט סהו"

  חלליתי ~הי קוס  ווהך )זכקס ":' וכלילל ' דחלו
 , וכמןוח' כדרכימחלך

 והו"
 וקל ' העלכ'ס זזן ול" סעלוכיס מן ותסיסחקללס ול" םיקללוך לך הטוב

 מכס ו"חה , תחלה .יחכרך לס0 והסתכל דבריךחדליך
 תענין 1"ת)ס ' לסלינזוח וקרום ורח סין 31על רעתבעל

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



 הרמב"םאגרות81
 סנן זון תמסחיסמ"מו

 נ'~
 נווונו סנקמ 6לי סלמו

 ס"מסו3 ס13ר 6חס נוס , ומכורחו סנ)חו DID'n עלר"יס
 )ז)ו)ו לגחל "ו4

 ? חכליחו ואשיג. ך3ר מטיב טסו"
6ל"'

 ססו"
 ירסן. כל סכסכך כנע מסביל קחו כמו

one1וחס לזמר ר5ס נילד חחהתי כ43 יונע יחכיך" 
 ן3יי ססס וס "ל מטרף , סנלנליס onlh1ססנעהוח
 תן" )ח3יקחי 36ל , וסח%נמוק

 חססיק מסיס סטעס
 וכ3רכח , שכוח ע"ה כעגם ור"יוק ע)י)יס לוכורלו
 סירכר תרוס לו טוב יותר סיס יסר"ל קכרי סריסחי

 . וסנרחס ור"יוחיסס הסעוסוסיס ועיון הוססבענין
 סטו" חי elcJ OD סיס36ל

 עקמו "% מתנו נך%
ohlז"לו יוחר ביהב% הקרוח ירך על תעלס לו 6ין( 

 וכנר ' ~ולחו בלבלי סעחיק הי" כי מסק 1"'ןססבליס
 ~ס סוכר העוין וס נכרזו חינון זוקרן 6גרחסניעחני
 עליסס )סח3ס "לו כי ססק 61ין חס31חס לססוסס3וחי
 : החסית נימוח סנ6סע%ס
 סרסיחיך כ3ר לבבל תהליכחך סוכרת מסואמנם

 ההחמוס עם תורס וחיסר מדרססחפחח
 3הלנוח "ס גי חחטסק ול" המכור, עיון עלוססקירס
 האלוקח וכסחמ5"ו , המנור עס "ותו יחערינוסרב
 וחסחנלו , וט "חכם יורם החלמור iyb כי חרתוברבר
 ויזכך וח36ד תכלה 6% ה"חח, וחנז:"ו בתקותווחכמינו
בפירוס

 ובחס"
 סל ובחתן

 גחר"
 סבבי הרבריס וניוחס ,

 סחסכיס ומה ' החועלח וחעט הומן "נוד חהסס:מיוי
 בטוכ ושירך ירריכך יח3רך והסס הורישיטליו

 )מגוס 5י "ין סעעס בעוייני מעייני ו")ז)ס 'סררכיס
 ' ס"עיין כמס l"Dhl נס"סחכל דברים בסגי ,ווכחי

 תנרכח ונעכס מן לו )חן יחב' ס"ס "3רהס בגי0101
 עקר"נוי

 נגחיגחו והטחין 3ס)11 סה"תיז וחי , סמו על

 עגיו סו" ני , וס)וחיו מחו ויקריך ויחתר יקווץסו"
 3על וסוך נוןוחיו טוב ~ס "ל נוטרף סב"גסיסטפל
 עליו ויסלים עליו סיסגימ יחנרך )וססס 6ס"ל זססק כל" בנרוליס מס כע"ה לו וימיה :6ס וטבע ןקסגל
 סס"י סקטנה מנח ס:סטרס הודעחיך וכבר .מסריו
 והקנוח ועד יורע יתכרך ססס . )קבס SD ול" וכרSD ל" חחע5כ 6% חח"כל ל6 בגי . נסרס .)ויחחסיסיב
 . סטופר,)זס

 זהו"
 . ונסכיל כל 56ל ס"ןס נוין ענייני מטוב

 "ותרול"
 "ל6 , )עמלט טוב ענין סהו"

 ססו"
 סיוחר

 סמחוקן ס)ו5י"וח בוס חיבקה סטן סר"גה 1)זעט .ג"וח
 בורקו מכחח סגורה מס כסי ת"ד ט,3 גד%תיקון
 ' מסיט "'סי ענייני כטוב ויסתכלסיע"ן ל" , ס)ו')ין מ5י"וח בעגיגי בטוב 1'סחכל ס"רססיע'ין

 יח63ר הענין ברה סגבוניס מורס סרקי "ליךנסיניעו וסרו"
 סכן ונבור . ית' בע"ס תספיק בי6ור מכלל וטלך
 בוס עחס יסודים סל וססררוח הנר1לוח "לו כ'יורע
 והעגול הטורח חכליק "ל6 ! יתברך ססס חי ולעוטה,רעס ול" מטהח סלימס טוכס ול6 ס5לחס "5לי "יגסס~)זן

 ההתמה נחכליח סנז%ימ הסלם ה"יס כי .והיגיעה
 Inl~DS עליו הבמוייה ועסייח הדח נה5למחהיעיין
 ספמוחיס ומהררכיס כולס "רם בזי תרעחויתרחק
 וע5נו:וח'1 יגו:וחיו ירכו התסחרר כי ' סמגהוחוהמתרוח
 סנזלוכס ביד וים% הנוים ויניעוסו ינליתוהווסתך
 ה"דס כעגילי יביט ohl . ע5תוח'1 1'ס3רו "גחווייסרו
 יח' ססס תורח כננו ענר נכר ס' לפני ןרכיו1ס"סיר
 מפסוחועסה

 כננת החורה ו"~הרח . סיס ויזכו"
 וס בכזוו "תר כמסר מ"ר מנמר והמתריסהחנז":יס
 6ח וחכנד הכסן לעלי ה"להיס "ים הכס גני"הענין
 : תשחי( כ"ן )ער ' תנעי3)יך

 אלחריזי יהודה רבי שר אשרשיר
 עק:.ן אנן '~סף רביעל

 הרבי לצלתם אמרובך רמעות ים אלהים הובישבך
 ערבי שם ויאהל קרםלשין לשבתו בנה זבול ביתבלבך
 לנביא אל משחךובמורח במערב ורב גבירוהיית
 מערבי נר כמו בוואתה כמקרש צובה ארם כיואמנם
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