
ב הרמב"םאגרות

 ז"ל להרמכ~"מ ההצלחהפרקי
 )ץ)ו:ו תכדלו 5בך מדנך נ6סר o51b סמס31החלטיר

 לר"סהיס ס)חנ"ך חס לך יחב"רסע)יניס
 הלפיתוח רנה "ס סע%ס נוצי "מד סכל לפי "5י1"וחך מהיסרחי כנוס וסבן ורע ססכליס, כקטל 5המ65הנתריס
 מחסרון ר5ס ohl , הפלוס עליו רבעו ווחסס קרובסיס
 ממך "וחך סנציע יהיה ו"%י ככט' גן ירבעם ניעסיס
 והיו 3"ותרו 3ך השפילס "סר 0נרוניס והםונך

 יתכרך סקל 31דבור , למעלט ככפיס פורסיסנרוביס
 סלב מיות סי" סס:סי)וס כזע הנוחות ס)ססוחחמייגה
 וסלה ' "ליו המיקח סחכועס ממרוה ורסו"חוונרי"וחו

 לנקרס ופעס :ם')זס )נקרס פעם מסוחפת קיבסרהז
 0)וקררח ס:סיחה יקח עם ס5נ מיוח הים ונינסר)נוקה,
 קטון רגע מיונו מקטה וסחלהכוח,'ת"סר "סיוחתנונו
 רום בוטגס כ"סר נמייך גן הנס למוחו, מבס זהסיס
 סוככים . תיחחו סי" 111 לסעחו יחוח סל3 חוססקרם

 הרי"ס ננסי חמת הנוסוחסח 3חיכס סחסילסבנ:פיסס
 הנדחיס ll-bo הו" ל3ך תסנן כי ורע . נטווח סחיםומס
 ע5 כהוכם 3ל3ך נוחס הי" כן וכמו סערות לוקותגו
 . לכךלרה

 . סלבס תורתי עס יתעלס "ויזרו חר"ס הל"

 יסורך "ק מנניהיס "וחך מזיעים מכרוביםו"ח:ס
 "סר 3תורגליך החעסקח נ"סר ו"חס , מעלסתעלס
 הינתחי פיחך הרחכח נכר הנס הקדסיס תקדם מוזמס

 3ע3וד0 החעסקח וכליסר ירמך. ו:"סף סתמךוהחסכח
 כהו"תה

 3עכודח וכיס , הקרסים קדר 3תדרגח תיוך
 סחסיס סקוסן הנרוח "ח 3הטיכך הטהורההיצורה
 והסתם מוסס ס' והס יח3רך לכרו ונוגהיךמום'ך
 זהו" החזורה פזי מול "ל והתרמם והפרברוהירמ

 )ר

 כ"מגע הסחם סוור ורמה 3חער3. כהתכעסתערבי
 נקוטן עליך ורימתו "וחך שניע נכי נלו וזהה%%יס
 ' ההליכיי והככוד סרכ)'יס 3"וריס ח"יר ביתךסיס"ר

 "חה ורקה ' )רה 3ל%ה יכרה %" ממרס טוכ כיטענות
 יקי"ה סעס "דם )נתח ס' :ר כי יח3רך' ידיוושטסה סהו" לפי 15רח1 טונס ותה )ועלחו ודוה :רך 6ח"חי
 ודיווחו, "להיס %ס וסעס "להים )ספוח ופעס "להיםנר
 התכפה וכקדר . תפס וככור )דירס ורום הטוכסורה

 "5 קרסך ורומ "מרו חר"ס ס5" הקרם; רוחסכה
 ' ממניחקם

 ' וגו' כי ד3ר ה' רומ "וחרו וסו"

 דבקס )פרדס כ"סר "סר וסי" התלילך והי"המדכרח סי"
 הר"סון,3ממ5כה

 ה"לסיס "ל חסום וסרומ "ומרו והו"
 חסכ'ל ל" כ"סר ~ה ומסך . לחוס"סר

 וחטת"
 כעכירות

חקר"
 חטנו"ו "ל 'ח' "ונורו חר"ס הל" טומ"0 רומ

 הטוח"ס רומ וקח "תר ט)ץ"ה הי" %וס . וגו' "לה3כל
 יסוכ זל" הלך רומ ")ור 1)ו)צה סקרן. מן"עניר
 מקטרת נעוריה בידוי ומיוחס ומסרהס יכולתםלעוין

 05 ימוח היך , הלגוף הגוף "מריס ל"להיסו)ו)סנח

 וחסרח'1 וקרוס טהור הנזלך כי , המדרה החלך 6ל35"
 ס' ":י 3הס חטח"1 %" וכ"1)ורו . וקרוסיםטהורים
 קדוסיס ")ור . טהורים ותהיו טהור ")י ר'י5"לסינס
 הטהורה התזורה נחו והמסקה . ":י קרוס גיתהיו
 ונכעס טהור והב "חח חקסה כלה ה' לסו"מר

 ' חסיד :ר להעלות תתיר יבערו "כן , יבטלו ל")רוחיה

oblהס' האופיס הו" המגורס תמל כי ח"מר הרקס 
 יחורך 3ע13רח1 עונדים 4ח:ועעיס כלס הוססונתוח
 יחורך 3"1חר1 החכמן 3' . עסיתי ":י 1:ממוחוכקוטרו

 5לס 0)זרנרח הנפם הי" ח"ח - יעטוף ועפני רומכי
 וכסתוח "חר . סג[תיס 3ס:הנח סחקסח ורחוחו"להיס
 . התוכרח הנפם לעבודת ר"5 עסיחי":י

 חספך %"
 ותהפך להוסיס פוכדח הנסס סחסיט ער, בךרגומו
 3מס , כטהיה ע"ז עונר "חי "חה ותהיה בךרגוזו

 וחירור , ו)וסנל ותלגום ווזמחה תנו"כל "זחוסחרחר,
 ההעס"ח ")ז:ס ו"חס חוחריס. ע:י)יס הס"לס

 :כל לעכר תלך 3ח סיקיס )פרך והענרחכמום'ס
 מלס חמח ע"ס סלמה "ליו סרחו כמה סהקרחחיוכמו
 . למס 'מנע כי 3:1ל יתלוך כי ענד חמח "רזרמס

 לקל חסחחיה ול" ור "ל נך יהיה ל" ע"ה דורמחר
 סהומ )כר "ל "'והו ז"ל קדמו:י:ו סכי"רו תה כפינכר
 ו"חס . יתברך 5ע13דחו ו:סחריהס עליהםכמהיך ב" "מי "י . הרע עי ,ה "ותר הוי "רם סלכנוסו

 תסיס הנס והנסרו חקויו הסה כר"ם מוסרכההקע
 ססוסר ללקימח ססוטוח יריך ' בזוכריך כלהח)ועחו
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 הרטב"םאנרות32

 סק% וכלי קסתך, גרונך נו 5סמויק מקח15ח56נעוחיך
 ורשיך קסונוח "וניך' חהיעה חקיעחו, 3ס)עיסו,סנזסוח
 . ומרדים 3רעריס מלקיך סחר ע5וחוח ועיניךעותדוח

 יהיס זס)זחס5ל סחורה, ממסכי והלהב הסכה עסהוכן
 וכמסחיו בלנו )וחעננ רגעו ע5 עונזד הכ"י Sbסו:ס
 מלקיו ויחר תדבריס הוגים דנורו וכלי פרוסותידיו

 ערכים קמוח מהכעיס יסיר %" 1)רעדיס,חרריס
 לפי , בוכה ותסחמוה נורע מחסנן ע5חו מכין)וחדבק
 נד% תלך לשימהו"

 ונור"
 1הפ155ח ססקיעה "ליו ויגיע

 הכנכד )פסו נכנעה , הסכלים כעולס :סבו סימך"עד
 1יניט גסחרחסס הו" וכקלו הנזומסוח, נו[ "ותווהעיקה
 מסק.. בו יהינ( ס5" תה ויגמע וירקה הוזרמה מנחעם

 sb onib 6' 3חדרנס הס ועונריס סהעחיריס%סי
 מכו"ריס בע)יכיס ימד (olbtn סהס לסיהע:יגיס
 וליסר כעונריס סיביט נמו נעחיד'ס 'ניט הגס ,להם
 "וחס וקבלו נ"1ח1 וננוסר . ")זחייס היו "וחסמסר
'G)bnnbo כ"ס ומסכימים )"וחים סיו 

 גל על סהו"
 ' וחחייס ותנעח וחרחר ונזרעכ )ז),לחנזה כע"ס סירתנוה

וכתה
 סהו"

 משו ס)מסר ותה ויסמררו גזמנו )עלס
 נון המכיב h:1ce מן ה"והכ יכיר כן למר .ויסליחהו
 בו יסחתס ד3ר ככללו נעמס הנזנו OSD1 %"ס"ויב
כחו

 סהו"
 ,:עריו, מסרקיו בין 33יחו למחמס

 כגלל והו"
 מסרו:וח לו ויח63ר תסרוט ,ס והפך . )זסינ סלםמי.

 וסס5 קטן 3חורחו היס "סל בעניין )זדרנחווממרון
 תדכקוח ונזועק 1)נז)ע יד ק5ר היותו "ן ויח3"רתכוה,

 וחיה גדעה ,עקס ויועק המרטה לו D'Je וקוכהקלחה,
 הכלוס על.ו 'סע'הו ונח"מר וההכנע, החרטה לווחסלם
 "תר . וגו' ")כי ספחים טת" "'ס כי )רתחי כי לי"וי
 היה ו~ה oon וירקחו הקומה מהוכימ בהחרסלוזה
 תן הטהרה הסלם הזני" חקרי מהיו %תה .עתו

 וסב החרטה מהסיגו %תה , המרסיס מן"חד "לי ויעף וה חייכ הגה לסל'חוח יידוח ויוהסריסות
 ומטיוחך טפך וסר לו ס:")זר כליופן )עזם וכררממטס
 העי "תר "סלם חי "ת ססמע הכף הנה -תכופר
 גוי 3"נזרו ה"?סיס מן מדכה :מכר היוהו וסכלמלחג'
 תה"ל )דכה היותו ול" לתורטיס ולחיי לתנים)חחי
 ויספעו מק5חס ק5חס יקנו "סר כ)זל"כיס 1:חר)זה -ית'

 "סר העליון וזן תהסחלס5 יסור %" ק5חס עלק5חס
 הפועל הסכלהו"

 הנקר"
 מיסים

 והו"
 יפסיע "סר

 כסי התמרון מלמוחס 15רה. לגל סחן ה:כי"יסעל
 הניע "מר הקים יגטרך %גן ה"'כיס' השוחמעוי
ot5:bo k על ויססיע אחו נסקלים השלתוחלו a  

 יסוגו גנ"ס סלמס ס")זר וכתו , "5'1 יח' סקלססספיע
 SD יח' ונינזר . תיס מלגי נרמונוח מוזהמעי:וחיך

 ונחק" רוס כנן וסייח ע"ס יסעיפוירי
 ססססיע כזזי גנ"ס קדחו)י)ו ")זרו וכן . וזיתיויסבו ל" "סר גויס

 נזחסררח בלחי ןבקס ח)זידיח הססעס עליו יח'סקל
 מוסק סייגו כנזעין ונעסה תורס רוי לו ושנלין"חרו

 "סר הנזדרנס nhr סגעח וקל והתך. סנזחגכרוכנסי
 וססרסיס המוח o~b "ל'1 שנסלתו לתי )זיוערחהי"
 רמס , )זסלמוחו סח"ר בחס יחוזר סוס , הסיסרוח"ל וסדריכם סעוסיס בסססק "ליו "וחו מהיסרחי חסועמס
 סופר עט לסוני לפלך מעסי 6ני "ונזר טוב זכר5כ'
 כרקוח נומסכס כפי סרן נזי על סליז הנה .מסיר
לפ. קול %" חררם וכבלחי )זמסכחו כסי שכחובה:נו"ה
 סהו"

 רחומי כחסלם הססחיס בס:עח ")זרם כמו
 ר"5 גניעוח סו" רמס סכ"ור לפי ססחוחיהסחרחסן

סו5'"
 תן סיוררים חס והו" וה:כיעס במסירס הגויס

 סחיבס ח"ח ססלע- תן ימ"ח ויעס הו" כקלוההריס
 הטפחים ס:עח סרנוס וכמו לכור חחימס העניןויה

 י עליהם החפירס עס ה)זיס 3הו5"ח ר"ל שכיעהבחפלס
 o(nllbla ההסגס Sb )ל'"ה החכנזה הריצח סהו"%נוה
 ככסף חכקס)ה "ס סיפסור, כת' עליה כחקירה"מר

 קדוסיס ודעת ה' ירקח תנין "י חמסס:הוכנזט)זגיס

חת5"
 החורט חכליח. ס'" "סי ה' תירקח נכר ונינסר '
 עליו ס'ססיעו עד קןוס'ס רעת "ל הירקההגיעחהו
 ה)ז"תר והסלים תדבר קדום "' 1"סמע "מר .הנל"ניס
 . ל3י רמםב"ותרו

 ה:כו"ס מן )פלקה תלילה זהי"
 נוס [%ח ק% bSI ולצון טפס חבלתי SD'1ה'ורדח
 מ3להי לסו;ו על יח' הקל ויסלמהו , מפחיו כוסער:דו
 בנוס 3חלמור "חרו עליו' היורר בענין ועלהבחסכה

 3ם33וחיס דהוי "%תי הנהו החיכה לקח )וחיחסמהו"
 בן יומנן גר' "מוחיה 3:ידר'

 גורנד"
 דהום "יחח רכל

 מדרם" 33י עתלר'
 וחרמסן קמיה ויחכין ע"ל,ן הוו

 דסוו ו"סחכמו ו"חסי"1 עלייהו רמוזי כעיססחוחייהו
 וחוספח" ומסר" וספרי הלכח"גת'רי

 וכליס
 חלתוד"
. 

 "ל 3דכור הספחים וס:עח הדבור הע"ח ןחההנה
 מה ה3)ח Sb "חי "חה "פיך והטס ' והסיעההחפירה
 המורס מוחס ממחיו ס")' לפי , הערן וה "ליועמסך
 "ו וחהיס וסוסו 3חנליחו "וקו טכלל חס 3נלויקיף
 וסחורות ר3:ייס חק:י)יס סרה בלח' הנכבדהנפצך

 וסלל כעלס לב כה 3טח ע"ה ההגס ונח"מר .מל"כיוח

ל"
 "פרחיך על "נכי סם ססלוס עליו דוד ו"תר יחסר.
כח51"

 בחס מהנעלס "וחו הידע נזה מכר הגה רב' סלל
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לג הרמב"םאגרות

 הר"סון סמ"תר "ל לסוג . נגלל "%ו יהיהם5"
 הבקי הסופר ר"ל תתיר מוסר עט לסוזי מקמרבמסלמת
 3כחיבחו ייטיב "סר ר"ל הערכי ללסון תחימסזהו"
 מער ויסנורו ונרסס, "%ו כנזור דכר יכחוכ מהו"לפי

 ע5 סיתכול סירופ, והדרך הודך נכור 'רך ע5מרבך
 כל" כדיהמואס

 ככור "קהו "תרו וכבר יטרידוהו,
 סריס רוכב כנוו רכב 5לח והדרך וקנגרו עיו, "חהכוכם
 :פל" הדנזוח והו"בעורך

 מ1ם5 יתכרך סה"ל כמו כי ,
 הנפל", הוה ההדמות SD רוככ "ליו והוס"ל הטחיםעל

 cb~ הו"סהרוככ
 הקל כן , חמנה מון "3ל בה רבק כלחי משהמוססט והו" סירגה "'ך ויליכה הכהמס עיע

 )זח:ועע 3ח:1עח1 "סר הגלגל הנציע הו" סתויחכרך
 נו המח:ועעכל

 והו"
 למה ' בו כח "'::ו זזתנו :3דל

 ההעכרס דרך על יו!רן "ל דוחות הד3ריוח עפיהסיס
 הגסס ,ה ע5 וע' "נזח דבר על רככ %מ "תרלנה

סהו"
 "ותרז חרקה הל" הקטן, העולס

 והו"
 ע5 רוככ

 וישר"חוש
 וה'"

 מגיך "מיו וכן ' המנזור על רוככה
 ח"וח הריגת וזהו הנולך, "ויכי בהס ינייח חרסס:1)יס
 ו"הלוח תר וימרו הטוב. ליס "וי3 הו" יסר הרעי5ר

 הס 6סר הגוסייס המוריס "ל רמו מנדוייך כלק5יעוח
 "5 ג"כ רתן סכסוך מס' מן היכלי חן ויוזרו הגסם,מכחי
 , הלוכן המזק הפן :ורכך נ"סר הוי והדת'ון ההכלזה

 ס:פס כח "ל רח' ביקרוחך נלכיס כנוח "נורמח"ג
 6ל רמן "ופיר הכחס לימינך סגל )5כה ו"תרהנידברת,
 הנס)זעח ההנגע קרן "ליה )מלס "סר המיו:יחהנסס
 ומחקסטח "ליה תרוווה "וסיר הכחס , ה)זדברחלגסס

 ק:ייח .על Tlnh~l וההח"סקוח המחוק:יסנהעסיס
 ורמי 3ח טנזעי כך "מר והדכריוח. החדוחיוחהחעלוח
 הכפס b'o וקח "ביך, וביה עכזך וסכתי "ונךוהטי

 כסופם והסיב המיהיח תטבעס סחעחק ר"להחיו:יח
 הסכל, "לו:סמעח

 והו"
 כי יסיך התלך 1יח"1 "ונזרו

 המבס מל ההכנעה ויסוכ לו, והסחמוי "רציךהו"
 סחדכרח ס:סס הי6 ח"ח 5ור ונח "נזר "מ"גקוך. "כיך הו" הל" יתברך הקל והו" 3)ז5'"וחסהריסונה
 nSDl~o הריסוסה וההחמלה הר"סתה נזהסכסה:מ!בח
 הקור כקברו לוי ה")זח סחקר6 כתו ס,ולחה יזהלכל
 הזור SD וסכת ")גרו וכן חסי, עדך 5ור פעלוחמים
 עמירי ימלו פגיך כנורמה ו"ונזר ההחלה, יחכרךהיותו
 כל bla ו,ס וההבל ot~lnol הגסס נמוח "5 ר)"עם

 ס:ינוס תלך כח ככורה כ5 ולוותרו , ח"נזר:הע5תוחי
 בטפפך  יסלם  התגס סתרכרת הנפט  סליתוחר"ל

 כסי כו הכרזה לנ"ך חובל לרקנווח "מ"כ 'וההפלטה

 . סתעלוח הס oSh1 ורקנזס ונוסי סם ומלסוסךסמ"נור
 מדככם כ"סר יתברך סקל הו" , למלך תוכלו"וחרו
 עכודחס "ל וססיבחס המוסים "ל החכימה וככרהנסם
 6נזר הנס ת)וסלחס, חמת הס המסייס הכחוח יחרוכן
 הלכ עמוד "5ל יהיס תה , ריעוחיה "תריה כחולותנו

 והחנם" יחברךלסניו
 גרתה ידיו 3ין הטהור ס"וח

 וקסוטס onbl בעדי ונםחיפותס מנסם כמוחיופי
 "ו "ליה הובר וכליסר למלווחיו, כסתחהוהתעכס
 ננ5ס "ו סנה והת5עייס הכלייס 3נעינווחהדפקה
 תן הנסמעיס ערבות החוריסיס וה:עינווח העדיבכלי

 כבר "סר התקוטרוח החקעטוח הכחלותה:ערוח
 ' מלכום'הן הדר עס יפייןססכינזה

 והו"
 כחוית "ומר

 חורכך בוס הזה , תחפעלות ר"5 לך )עכ"וח"ונורו סו" התדברח הנסם כמוח "ל יעז , רעותיה"חריט
 ס0וזס לגורת ופרוחה היה כלטימח :רם וחטרהכפס
 "לריס רוח וסרס 3כח ot1Sb תרתו תעתק ה'"הנס
 עלס והם הקדוסיס "5 הסכנה הקדט רות הו ,במעל
 כהחלנודס כויך יס,1 "בזחיך חמח "נור "ח"כ יהסכ5יס
 וס יסלס 5" רי'5 הקרן, בכל לסריס חסיחמוהתעלות
bSbומחנם ומור"כס כ6ונזרו הקרן, ע5 במסלם 
 כיקור סת~מור ~ס ביקרנו וכבר ' הקרן מיח כל ע5יהיה
 . תסיח כוסוחסיה ססנוימיי חסל":ו 5bo לזו ממלק )ווזס ננס יותררמכ

 bb o'~lb ת"מריס ח"5ל זל"
 3חרגמה "בן נקרור עלסם ס:"מר מנוי וההיהסרבה
 .~ כבוד לכסיל )וחןגן

 מרנליוח סיסליך חי טוב "ירו כי
 ל"כול סמרם יהיה ס' לפני ליוסביס עליהםמנ"רר מנזי וחהיס , מקוחה מלח "כרה הי" כי "פיס3חל

 : עתיק הנינסהלמבעה
 מני"רחיו מחס סקדס כמס סודעחיך נ3ר ב'פרק

 ס"מרו:ס בהעמה הסעוסוסיס )וסברוחלן'
 מס נפי והחנונות סהסגוח נפי הו" המגעהסהס%מס
 מקלס")ורו

 כתר" )3כ"
 יומנן רכי "נור הנזוכר( פר'

 סנ"חר מופוח 1' 51דיק היק 5כל לעסות הקכ"העתיד
וכר"

 יונוס עלן מקר"יס וע5 טון סר תכון כל על ה'
 ,ונס - מוסס כבוד כל על כי לילה להנה 6ס תגהועפן

 טיחעגג בנזם "מרונס ההחמה סנז0יל יח3רךסהו"
 בחוחריס "ל" חע:ע 15 "ין "סר הבסריי הכמבו

 1'רניעו ה)שסוח בו סתרומ:ה כנוה "ותהוהנוסע
 "ותו 3ר"וחסהעימס

 והו"
 כרחן 6101 כ"ונזרו המופס

 י ממוסחס וכלס מחדרו Inoe ע" וקמר , ממופתויו5"
 לתמסס לו ימיה דבר ר"ל חסף הו" מופהוסרס

 פירוט יסכון יתיס למוף "תרו וכן . ויסתרסו1'סחירסו
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 הרמב"ם"נרות38
 הכחל ר"ל סספי)וחתחסה

 והו"
 בו יזוחו מקוס

 )זס"בדון w~tnol הככוס נו ויהיס )זהרוחוחהססינוח
 העריס תרכזי חפסנ':ס כ"סר סהססי:וח לפיוהמקיעה,
 נ"סר "ל" נעלמן חכטמ:ה ל" הרומותוהחמלסוח
 וכוה הכרץ כלי והסליכו והפסילו מנמל "5חבקנה
 3טומיס ויהיו ":סיס ויחכסרו )וסחדס סספיגהחכטמ
 לעלות בענה החינם ו"ח וסב"לה ' סיסוכחקרי
 ")זר , סקיעחס "תר ו~ריחחסהממס

 סד)זוח 11החהופחו י51" כהחן והו"
 )סל"

 5"חו "5ל המחן כי וזה גז"ד,
 "ליו מהניע מוזה סדיקה )ספו סתמה כנרנזהמופה

 וקיום הצע והקים הרצוח ),ה)וחסבוח וכבטמוןגזן
 חדודו וקל למח חככו Sb וכקומרו , סחרו ובטחוןמעז
 נ' וקברו כגיס בל" לסתך ~ה בביקור ")זרו ,מקדחו T~b "ח ורקה עוד יסוט ל" כי להולך ככה בכולו

 ממוח מן לירו" הלס יסור ל" וגל, כגזתחסוכים
 וכבר הולא מומר הו" "סר מ15ה כעילת ניבעלעד
 hlo וכן וסחס)זר, והיכמסה הקיום על והםליסקיים
 ודמם הקרן נדור חמת סה'" נסקיעחcnc~ 0ענין
 יסורו 1" וסחסלט החמסס יפקוס סי" "סר כתוסס~ס

ס":סיס
 וההססק מויו עם סלילם וכמסכי חלירו"
 . חרימחס הסירס עליית עד והתנועה)זסהחעסקוח

 ותכלס המחן סחמכרוח מקוס מסיסלחס
 )קר"

 מוסס
 על יסלח נעל כל יטרח 06 סיס ססקד)ז)ו מסכפי
 כגדים ויקיסוהו )5כ יקיחוהו "נפיס נוסס ועדיו,נויו

 ולזיעו תקרחו ועסו ס0פס ותדוייריסתרוקמיס
 כו מיחלו זזי וים חר"פ, כעלי סרמיסנקרקעיחו
 תסעדי ושיניס )"רימוח טובות וטכסיס נז"ירוח)זרנליוח
 "5ל חסורסס ממוסס nhr עפן סהיס ולמה .והחכסיטין
 לאס יח5" המפסוח נו יתענגו החתתוח יסה0התון
 ותנורן ו)וור"ן ממדן וסר וממוקיהס "הוניהס עס)ו:ומ
 כמחן ס"תר וכגזו , מסנן ס"והכ נסן יכלם סל"כדי
 יסים לקי 5והו עזה כליס, תעדה וככלם סקריכמן
 והכלם ממחן וכקוס מסיה %מס . "חח סכהלניחו

 הנפוייס סקרו"יס ומס המחן רעי נו 1'ול"1מוסס )קר"
 ובנמוח )עוח ו3יניסס בינו קדם "סר נקהלוס)קסריס
 הסוס3יכיס סם "ליהס יסולמ "סר והם ,וחסורות
 נעלת "מר סמסחס יחי 1' נמוסס החתן עסס)ח5"יס
 וסיס תוסס מהסוסכעיס "מר לכל קדס ונבר ,ת5וס
 סנה ויכלתו, ירו סססינס חס סיעור כפי גת5הומנכר
 "לי1 מהגיעו כחס הסי בע"ס ממופה החסל06

 )זסנליון 3טוחוח סס וככר שסח סתמוח נססםסנפסוח
 תגח יהיס סכנתו סיעור כפי טים "ים כ5וס"כדון

 ממכתש ויסלמו . חוסס נגוד גל על כי "מר וטסומלקו
 סס סמומהעל

 עונית"
 כחס סמנם מקמר כעבור

 נלה "מוחי לנני ב"חי , )זהס)זחס בסס "ליוסחניע
 העפר פוס המרדה "5ל החדברח שסם "ו היתהונו'
 החע:ניס קמוריה כערי Sh'1 ההפכח למחן הנחןככלה
 גססקו עליה ס)זכסיס סע:)יס )זת:ס )ככלווככר

 הסקרה וקנחה הרום "ותו עכירות ונזדככוסתסכיס
 ננמך "נזרוההורמס,

 והו"
 "מר לדפס המנעת הסלאמס

ההסרך
 וכר"

 )זקר"יה ועל פון סר ואכון נל על ה'
 חיבת להבה- "ס תונה r~D1 יוכנסעזן

 ובר"
 נקה

 נר"ם'ח ")ור תההעדר, הע"ס נרי"ח עלכיקירה
כר"

 עימו גיח "ל הידס היך כי המנס 1")זר וגומר
 וכן . כנורו לפי יכדור "חד לכל ס:וח:'ס מלמד")זרו
 OStD 51דיק 5ך'ק לכל לשמע הקב"ה עתיד"תרו
 נקלו "ליה יניעו "סר סהלחה ואיוחס . ע5)זונסי

 וקלס . חחחדסיס ועלנויס מללס מוורוח הלמוחסי"
 התוככיס חקר"יה SD1 ליון הר תכון כל ע5"ותרו

סמוומ:יס
 לאזלו"

 כחוג ס:ת5" כל ס"מר תתו הס~חוח
 הסמוכים סעו)זדיס סקרו"יס במחן סהמסל)1 נחו ,סניו למוסני ה' לירקי לסניו ~כרון כמסר ויכתב ז"מרבספר,
 המקוס )זקר"יה החנ"ר תבר ססוסני)יס, והםלמופס
 )ז'ומד כזיזן יחקכ5ו"סר

 מקר" מן והו"
 כך "תר קדם,

 עתיר יומון ר' מטיזר ססמסי5 לזזה, רמוסה "ססקסו
nilooמפוח ו' לריק ביק לכל לעסות סו" פרוך 
 ס)"'כנ"ע

 ו3ר"
 "תר לחס כמוסס "ס סקסו וגו' ס'

 ל"וחס לה "וי חנירו ממוסח )כוה "' סכל יומנןר'
 בטומרו סהקסה לתה חס כאיקס, ל"וחס 5ה "ויכוסס
 ל"דס "סמר ו"יך "ס, סל חופם פסוח מהן'סים

 ושה כהס "ס תוקד "סר ומופלט מרמססלסרגיע
 נכוס "' סכל יושן ר' והסיכ "ליס, הקר31 חסרףהטס
 הקירס ססי6 כסקס יוסב תבירו והרי , חנירוחמופח
 מלטח "ס סוס כעלס וטין , :י~וק קיט %ילה יומסלו
 מכרס ליטול ב"יס ססס כע"ס ק"ו ה5דיקיס3נל
 "מר כו', "וי כוסס ל"וחס "ון "ונורו וס עלשלחו
 סיעור כפי ס"קיס יתרון ויהיה ה)זדרגוח יובדלופסס
 . תס0למוח "ליו מהניע וחס וטיס "ש נלהכזוח
 ססיס לחס כתוסס ה"חרו:ס סס55מס סמסילו")ז)ס
 נפי וטיס "יס כל "ליס יניע סתונכוח בפסוחחע:וב
 לסכין סכלס חסור %" ידו, וחסינ 13 סיחשכ חססיעור
 "ל "ביס מכיח העחקס עת עד סחתן "לע5תס
S~bכעלס מחיקתי והיסרוחיה ס)הנוחיס וטוב "יחס 

 "55 סנפם סקסים מנס יקע". זזי מל "סחוכלוותרו
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 הרמב"םאגרות

 בעותרה נעלה 56 סמונ)ח וננגס ממחן 56סעחקס
נסכונח

 רכו"
 כנוס ה5דיקיס ורוחות הסכ5יס העו5חיס

 וחרגם ה"להיס "ח מנוך ויתהלך "נורו נו, ס"5סנטת
 "ס עוינו ימלט hSl ' ס' יחיס "תיח "רז"וכקלוס
 כדי עליו והוסו בעדו הגין הו" יחנרך ה"5החיתו
 or' בהסך "1 המחוק:וח 1tolSIDe סכר SD'1סיס5ס

 לעבורחו סננזסך 5חי הקל פירע סקר blo הסגווהלה
 נסס וירגיעהו "ליו ייטיב טהור b~h ים"ר 5"סוס
 "ל'1 הרויח סרומנייס ע"ס Sb סמ5ער העגורסעיס
 יחיס וה"רכח טוב סכלו 5ע%ס לך ייטכ לחעןכ"ומרס
 5פ:ח 6סר ט31ך ר3 מה 1"חר "רוך, סכלולע"ס
 ערך זל" דמיון לס סחין ההסלמס סי6 וקח 'לירידיך
 - לו לממנה יעסה סחך "לסיס ר"חס ל" עין61ומר
obl5היס "ותו לקח גי מחפרם סמע"ן "חס "מרח" 
 עד והזק לסיקוס ונפקוס כהעתיקו "ל" totnaסל"
 5סיוח בט5 גן גס ~ס סנה סקרן, בנדור לסקרעחס
 מנוך ינוי כ5 ויהיו כימרו גד% יותר ריוחו ~נוןחסך
 יקחו ימיו )סלנו נזהנרח הים , ונר סיס וסם'סמנוס
 כ"סר ל"סכו סיסלס )זס נחו הסקס ה:עימוח "5ס'

 ךם"ירסו 56יו התיומד תקומו "5 ים"הו מחינער"הו
 מרריו המלך סבי":י מהע"ס מרמן ובתה מסתיד,3תעס
 )6סף הרעה  מסני כי 6ו)זר ו~ה נך. תתכמה)נילוז
 יבהם %" יר"ס סל" בילופן הסי"ח יממרהוס5דיק,
 דורי 1"5 סינורו וכנוו 1)1)1. 5")סי הר"ויוחסחל"וח
 חר6ס ס65 סנדיקיס רומות הס 56ה וגי לגאירד
 ' ,נזסנבוחס ע5 ינומו סקוס יב" הנקיים כרומות"ותרו

 ו6חס כ6ביהס "ותר ה61 ס"מרתס סס%מה1)ועדיוח

 3סליכחו עדות זה הנס וגו', בסלוס "כזחיך 6לחב"
 מטך כמ ננוו סנככדיס לוכוחיו נוסנן "% הנוח"מר

 מיחס ס5" 6מר ודוננזחו, כחרת 65 , ודוח'הס)וחוסלמ
 סהכתס סח"תר עד וקרוביו ח"כוחי1 "' 56לקבורתו

 גניו עט היחס ק13רח1 ו%6ס , בקנריהס מקררוסי"

"5OD ס . חסידיו~% l':Da ובסקר כו )"תר ה)נבד 
 נוסס בכ"ל "ומר ש"ס וליסרן וחסהס6בוח

~Db'l Sbתחדקדקס )סטו ס:~דככס נומי נקו 3)י 6ל ירכס ענויו 
 סיקרו וככר ' סחנויד' ההסקרות 5ע%ס סר(סרך6מר
 כמס לבילויו ע"י סס55מהב"ח

 ה)בי"יס בדברי סחת5"
 ירקי 5כס תרמס וגו' כמור כוער ב" סיום סוסכי
  בן  ליהושע  ומתר ככנס'ס. ונייסף שקה סרססנזי

 וגו' הסמור מסתרחי "ח oh1 ח5ך בורכי obיהו5דק
 מלכח נינסר נמקך סיהיס ר"5 , וגו' )וסלכיס לךונחח'
 0' דרך סנורו ב"ונזרו קליו סדנע בנזם החורםכדרכ'

 כנ5מוח שחך קיזוזך ננז%ך ויהיה חלנו ובדרגיומחר
 . חחיד לפכי העומדיםהח5"כיס

 בכ5 עליך ""ריך 5"
 נוס סנוגס ו"נעס ה"מרו:ס, ההכלמה בכנוי סכ"גוה

 וקין "5יו. ר"וי מהו" חס בסיעור מהיסריס מיס"ש לגל מתרס יגיע "תכס סס5למה ע"ח לך להגרהפרק
 סי"נזין ונזי ססלוסוסיס ובמברח בסברותיו כוסחלוף

 וקרס ו'ע "נגרס סקדס הנזה 5ך הקדמח' ולוהבחורה,
 '~Da פזי מנוה כפיי ננסס סני "נזרו הדורסכ"וחו
 כל'נזס. לקוחה 6וי 013ה לקוחה לה 16' 5בנסנסי'
 והוסיף נססו ס)~יככס לחה חסה פני עור קרן%וט

 בזה סכ ~hlo לסי "ליו, מנפח 1יר"1 "נורבעלייה
 "הד הו" סהירמ תדע "מי והחס . נוהנזוח יפרדמלקך
 סכי"רו תה נסי תהסנזם מלקים וח"ח "לפיס)11'

 סהסינ מה 6ל והסנחו יהוסע סיעור ור"ת ,סטכעייס
 שוי סיסיה נכון זיוחר ר"ו' יוחר ה,6 ככר הנהחרנליה,
 )סל" סהו" ותה היקריס3נץררגוח

 ומלחי הותרו מ"ך
 מסכל כנוו חרע"ס סכ ככר סנה עליך, 6סר סרותתן

 וגס היקנס על וחספיע ס:ככדח )ססו חסעלהפועל
SDנו' 5דעח 5ב 5כס ה' )חן %" "ונר ' יסר"ל המון 

 כ5 651 מהודך "ו"5 עליו, מהודך מחח ביהוסעוכנז"ס
 מיסוסע מסרו וכן מהסתם סקור יקנס סהירמ וזה .הודך
 "ור כי . וכו' סדור 0ב6וחו וקנים וכרו סקדסנחס
 סקור יקנה "נחס והירגן טכעיי סו" נזססמסס~ורמ
 "171 נמסר מתא :טס וכקבר נכחו עותד כ"סרמחת
 . המסוך טבעו "ל יסוב עד ימסור יכנעו 0נחרחק נוהוכל
 סמה סיס סו6 כי מלכבד הסמס5 כ,ה לזו ספרווסוס
 :כמיי נוסיוחו יסור %" קכ5חו ומוסך המלקך55ר

 רום ת65 )זן בן ויהוסע "תר , תקורו )וח5הכלסנזסו
 היני"יס יחר ו"%ס עליו, ידיו 6ח מסה סמך כימנמס
 נמרקה חר6ס "סר מסחם לזורח :נזס5ו הר"סת'סוגס
 נכמייח "מרח ממרקה ס5ורס "ליו נתהפכהסנגר
 חר"ס "ל 3סירס מנזר"ס נוסחהפך הסור ,5hSסחס
 כ5 וס5נווח 1"יס "ים כ5 סכ:וח כפי תודרנה סדורעל
 תורח 55ד מלוחו סעור כפי הו" o)nh ו"יס,"יס

 ס:חרחק מס וכ5 5"ור נכחיי )והיוח יסור %"חרע"ה
 יחס% סע:ין %~ה "171, ונבה ניקוריו כהומסחורה
 ססירס חי בכל זה וסופך רע, קטוב טוב 5רעס"וחריס סו' ולינור "ור, וחורה ת"ס לר כי בתר _זנן ב"ורהחורה
 ידעו 65 ו6נזר , ידחו כמסך וממניס 6תר החורסנון

 %נזה ' לבוחס מהסכיל עיריהם נור"וח טמ כי יבעוו5"
 סיחס 5יסודיס 6מר תרדכי נונן לתורס ימר6לסמכו
 ותניע חסלט 6ת)ס הס%מס כי תלעגי גנ"י ו6תר .קורס

י9
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 הרמב"םאגרות34

 והורסיך , עכרי מסה תורח ~כרו 6מר סחורם3)ועסס
 ירקה האי", "5יה "ח לכס סלח השי "ותרו5וס

מהו"
 תשו ס:כןל "מר העולס ~ה "ל "5'הו "ח ים'ב

 :הלית התהים סההייק על נתורה ר"ייס הי"וסח
 ' היתין לקן לגורלך וחע)זור וחגוה ס")זר כחובהסיח

o:nhlפל)זוח שהו ימנוכ )פרר 5" ס"ליהו ס'"תין חי 
 הו" הזה "ליהובחק

 וקח לה"חין תחחתן
 ס)זיעי'ה 3'ן:ו הו" פגורם והוי , הנפול הסורםמיסחור הסכי"

 3"ליהוי"תר ו"יך הצ'ייס "דון היזחו טס מח )3י"יס ס5רבן
 סהו"

 13ה תועק לה'יהו עופו )מ"ר
 הסכלים 3עעס מהריקוח העפרייבגסס

 תרוע ~ה הגה במכבר "1 כהר עקור"ו נלו" ושהו"
 ס3ר"
 ויסר ,

 הנזורה הי" כ"5יהו הנ"רר 5קיחס סחיכחחדעהו
 תיחחועל

 וטהו"
 מיעיה ס:פרד נחו מגבחו )3דל

 "ח לוקם ה' היום כ' מ"5'סע כהסרכו ביכליהונ"חר
 ונס היזיחו, ר"ל "ואו 5קח כ' 3מ:וך ")ור וכןקרוביך,

 3"3דון )פסי ח"כך פן סלה יקמ)' כי ס"ק מידכן
 וכלוח סחכלה אוזלי )מסו סחס"ר 5סס התסללגסינו
 "תונחך' קסחכס ו5" ודענה בנוגסה, עיכיך ושמתר"ח לוקמ העי "סהו צוח בספרו 3ימוק"5 מינזרנסחו,
 5ונור רוזה תת ל" ס"ליהו ויל "ומרס1"תנס

 גריקיס בתק5ח "תרו וכן , יזוח בו "ין "סי סחיוחע"ס "5 כתה 13 דוכנה היה 6סר מעלס תחיוח ס5סע" סהו"
 ושכדיל סהרוני ודע ' צוד בן וכלקב דוד "בי ישכחו
 "5ל כעולס האונס חכ5יח וזה "דמיו ובין ס"יםכין
 הדכקוח ס"פמר 3)זה הדנקוח חעכונ בו סדקןקגוי
 יסיגו 5" "מר העוריס "55 וקלס , העלס 3וסבו

 D55b חע:וג "ין סנה סמש'ס חע)ונ' ולחחע)וג
 הערר ב5ח' lun(c 5ער ו5" העלס זה חע)וגבלחי

 וגס ההנזון רוב סכרה וקח סהיחה ימה ,חענוגיהס
 ההסיוע OD הט31וח 3ה3"ח סחורס יערס 5כןכעס
Sbומפכן ס)לוס OD ,וסיס כלוותרו סעכירה ob סמוע 

 3עחס גסיויכס ו:חח' תלכו כחקתי ob ונותרחסמעו
 ור13' התעיקיס סספסק לפי יכעס. סקרןו)חלס
 ה")וחוח והמנח הסל)זוח לדריסת ססנ"י סבתסטונוח
 ןורסיו ה' יהללו ושנעו ע)ויס ייסכלו כקומרו5ר"וייס,
 וסני"וף , ס5וס רוב ע5 וסחעננו ו"תר לער, 5בבכסימי

 וקומר וגונדר ויבעט יסורון ויסמן כקומרו 5עוריסוסעווח
 ו"5 סכמתי, כן ע5 5בס וירס צבעו ויסכעוכנורעיחס

 ווכח חע:ונ 5הס "ין "סר ההתזן "ל ~ה "ל חג'עגוי
 ה"מרו:ה )זהה,5מה ס:כי"'ס ספרו כוה תן .מוסיהם
 לכ5 להגמיל הקב"ה עתיר ם")זיו כגזה כהחסלנוכתה
 ס:"תר ער וכרפו סקדס 3תה הופזה ו' ונדיקטיק

 גניוס ונוכ:'סח אג"מי, תה ופרדס'ה נ"עמכ:יסח
 לו :)זנך וכן פסחה, Slnnhn ערוך כ' "תרוסלהכחה
 , ה"וח'וח םי"מיו 3)זה ההויה דרך שהלך נזי כלהסכי"
 כקרכח ונעורה ה:פס ל:עימוח חלקה הו" ~הוכל
 כלדק מ;' ונ"11;רו תתמכנה, כשיחקה וזעיהיוליה
 והכ".סו )פררו כ"נר ה;ופיס e:na . פניך"הוה

 יסורו 3ל" דכי 3"חריח "וחס )יקה 1":ח:1ו)חעפפו
 , ח.יס לכעל' ת"כל ענכיס לתמו וככר נחכיםנץהיוקס
 והי"' "ח תי "חי ce:S, "ל" וערם ניזול)סקר סל" הגוף חתוין פ:י"הו בתה הוה )ח")זח כ3רהכה
cl:bnכטור לך הדס וככר , יחן מקר "דם וחנן יתיר 
 oliS "להיו ורנר 5'ן )3ל ח!יי '3ס חזיר הכסרכל

 . דותה יורדי כל ולי 'ה יהללו התח'ס ל" ,לעלס
 כ"חייהס רוחה יורדי כתהו תחיס הבסר כלוסערן
 נועדה יה )כרך י:מ:1 "כל כן ל" 'פר"ל כוי1"ת:ס
 הס "סר העולס כוה לעוכך'ס רתן הללויה, עולסועד
 כ"1ח1 )ס"ריס והס הטהור 5רבקוחס oJl:cn 5רקעס

 כפלים כפלי )זוס'כיס ונס תיזנו )עתקו "סרהחע:וג
 ידוס ו!" ככור י~מרך לגזען "תרו וכן . העלס סוףעד
 13ה סיורה ל" העה"ו, תענין "ודך לעולס "5היה'

 ירום ל" ס."חר ער כפסק בלחי ומכם הודקההעלס
 מלייס כנוה הנזע'קיס יפס'קוהו וככוי ,ה 'היםו"יך

 הזה 3עכורחו כפסו החע:גה נקטר ו")ץ)סומקריס,

 חסור ל" כהחעננ והוסיפה )עתקה כ"סרה'"
 הם)ז'ס כגלגלים כת"ס , והסכל'ס כג5גל'סחלסכח
 ~ס "5 וה וקי" כתל"כ'ס וקדור Sb, כבורתספר'ס
 13 סר"יקי לתה ח"ד הדבור ה"רכח' כ3ר הנה .ו"תר

 ור3נייס נבו"ייס מלתריס 5ך קב5חי וככר ,)זהחועלח
 ה"חרו)ה ההלחה 3הגעח מסכיתות סלוסופיוחומברוח
 03"7 13 וחחכו:ן עריך. לנכח ~ס מסרי והסיס ."ליו סהשרחיך מה חעוונ ו5" סינעח "ליו מיגיע מס3מ5ק
 יחי הס וכניה מגוייס סע)ויס "זחו וחספססעחיס
 "הריחך לקלה יגיעך כחיי סו" כי סמקיפיסמייך
 תסכל וקו דרכיך "ח ח55ימ "1 כי במעסיךוייסירך
 : לע5חוחיך ומקוי לסרך חסירפ"וח
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לי הרמב"םאגרות

 הרמב"ם למרן המיוחםטנתכ
 "( סתיים מגילת בשםונורע

 : נ"ע יהודה גי ישף ר' התשיג הנ;.םהתלמידי

 ה'ישכינך
 נחסכי

 כדרך ויהירך והחכמה הטייס
 המליס לדעת ל3 לך ויחן , והיסלקההיסרה

 יסורי על ס:3ר"ו התסיס והיעודים 3"1 "סרסנבו"'ס
 כקלח ס:רח,'ס הקדת'ס והצמוח ה"לק'סהרעת
 הירודה ח:הל "לו הכלליס כיריעת כ' , ה:כו"הכמוקי

 ההעדר, נכול חמה חפץ ל" "5ר הקמיחהעלותיה
 3תל"כיס )סמך והדחה הופלקה תחכמה למעלתוהעלה
 העם הנוון תכרכי 1'ג3הו דרכיך ועסקו , עליוןקדוס'
 "ו,ן tnlub הסכלים )זיריעח יריעתך ותבדל , לבערלי
 לה ו"נזרך הקכלה מכתה "והב ירעהיך וכי .נזסמוע
 ח5ורף , סו" "מי "תרס כי" גס והי" , הי""חוחי
 הערות ותקלח החנוכה )זמכחת לסני מהניחנוה

 "יוניה מכחה הקכלה כעוין כהס סעוררחיך)פל"וח
 להסלימך חוסכליה )מלח עוד להסמילך ר"יחי ,1:סל"ה
 וכגיור , 3ה חלוים וסעיפיה עיקריה סכל "חדבפורס
 דעת )ויורעי ההיה כס מחלך כררך התו)מ הוהסטורת
 ויהעורר סכלך כמ ויחמוק ח"ווחך o:ul;cnlסעל"ן
 חסינ נס , המלמיס מכח וחהיס הקבוקי החפןעליך
 :מסך נזסליתי :ככביס דרומים סיהיו וכלבד מנוקמיך,גל

 .הטהורה
 מ5ר )פרר גממי למפז תחם3חך חסוטט זל"

 הכמירי ורזון הסילוקי המסן utJDn וע5תוחוחחו:חו
 המדרס 31חיק,ן בנזעלוח )ססך ח:היג גס . ים3נז5לוח
 והכוס:יוח ה:ססיוח וכח)ועחך כיחך וכקרסי מגירךובכי

 לסכלך )גר נהו" תה 3כל נזוסלח כידך כמירחךוחם"ר
 "ל לר5ע1ח וס'קרוח ס)כברוח הסע51וח "5ולח
 "מר  ס:חרלת ה"הכה וכמי ה)פסי' הככור"הכח
 ונזרי רוכ כי הקרוסים, "כזחיך ובין לברך ביתסירס
 נזקקת ומטחי ינע"י , ה")וסיח ההסגס במקס"ססר כסי ")והחס חוק לדעח ס))ז5"יס כמקירת )טךסייחי
 מ5ר סנגלל נ"חחח )~"חי 5" , ב"נע:ס "ך .הינתח
 לכ' הממונות ממר על גהמגות,ו "לשקל מיי"ש מהרג מג*"(

 נהו* , התכמה נונלות נמסר, מקנן,"ס 'סיר טהרג גס , טובשם
 כת",

 : הגוויהגלונדון

 סיורר ל" , תוסחיהס וכדרכי הסע1סופיחסחקייס
 כ' bla, 15רק eltJD יכ5 5ודק כלחי הס סהם'נוכנוה
 SD הינופח כ" ל" המכונה זזן oi~h ס:חכ"רמס

 בחקירת חיוחריס הירכים  הל"ו ל" סקס "ל" ,מוחיו
 3ררכיס "ל" סכלי תהל צלחי ה:ח!"ות כלליטבעית
 "5ל  "ך . "ותו ותבלבליס מסכל "ח  חט-יריםסניטות
 התנסע ת"3:י מסוקל'ס הררכיס "מחח הקבלהמכנןק
  הססגס החח שפע חס כל הגחין, בקלוח כהנודעו

 חס כל  ומסיגו ס:ני"יס ררכו וה  ובררך 'ה":וסיח
 יומיות ~רוח  פעולות ופעלו סטחירוח, תכורטחסססעו
 ")י נס לקמחי  דרכיהם וחק5ח , הטבעיתסת:הנ
 העגומות המפיקוח ל' IDTI11 ,, ה:מ5"וח טבעי3יריעח

 תמסרו החבוכוח רלחי כל לסני ונפחמו נהם,ס)סהפקח'
 גזתני. )עלס כ5 על והכיפור החכורה תפחמוחצירי

 וההערות 3רביס העלה סודות חגלה סל" ממכיעךוהמי
 3תטשיו סקי D3D3 רק  שסוי למי "ל"הנפל"יס

 : והיריעה הלמור נררכ' והלך רעיו)'1מברככי
 הקכ5ס מכחי בספרי סהחכ"ר ננס כפי "מי 5ךרע

 וחורים מלמפוי 137 הקרוסים ה"לקיס הסנזוחכ'
 מעלס ""ר וכעלס והלכים , המל"כ'ס מהות ע5נמס

 טליסס,  ססוטס "מח ועלה נזרריגס, "מרומדריגם
 סלם ויל . נוף  חוך ול" בגוף כח ול" גוףש"ימ
 רה,סלילות

 סרבי"
  ח"ריס בסלש מכללית מעלס לחקר

 סתחייתסוח העלות  סקי עם וימסה , הקרוסהסור
 ססופטיס ותחח ססופטיס עס  מתלך כימםתתסס

  משתסיס ותחח שתתסיס  ססוטריס וחמםססוטריס
 מס  והשתות הזולך, ברבר רמוסים נולם  י51"'0הר5יס
  וינימו ,  קולט רזון לטסות סתליכיס  חן תחהווחכתום
 סיבוקס כנוו כור"ס נג,ירח המסל כע"ס הכחוח"לו
 "1ח1 יזכור כ"סר סיסים 1"יך ו5כרכס לטובם)זהס

 סיסיל וחי  בקסתו. "תחח על הנזורם בססנהמבקס(
  ובטסרס בקרוסס וי,כירס  סתרוסיס ססתוח ילועלין
 ניר ל"חריס וימיו  ססס ססתוס  OD בקמחוויכלול
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 הרמב"םאגרות86

 סיריוס מעלה ol'b ממגו שינ ]6מח[ )6מד(בורקס
 נוכלי וזלגו סיסתע רקס וכקול רומס נדבור עסורסיס
 יררוס "סר סעגיניס ב"וחס רמ~יס מנות סבין ,מנס
 י1613 )ורמוק 1ע15ח ס)ו3וקסיס עניגיס וכור6חמחגו,
 ע)ווקיס בןנריס 6והס יעורר , מ)ו3וכוחי1 לה51י16לו

 וגפני וכסיודכן . ספק סוס מנלי ב6מחח לויסורס
 כחנוכה נבוך פסיס דעתו סיחבלבל ססתוג'וחהטרווח

 לו יותרו 6ן וטהרם סקדוסה מעדר מסגי 6וווס
 כחי יוכיח )כי6יס סל ורנן , גדול כקשיספיקותיו
 ולכן 'תריבס

 "מי.
 נענין כ' , תכמס ו66לפן קורך

 סחנוון 6חס קריך המנמס זזן הגעלם סיחריןיעח
InSDSb ומנבול ד6פסר נוה בכל וטסרס סקרוסס 
 וחכוק )ו6ן ונזרומק נונהר תהיה הנזיסום ותמוש ,סמה
 סןכריס תע" מן וחסככן ה6לוקי ס)זךע 6ל חסידגפסך
 : 6חס מ)עתח 6יסכי

 )נמוח בפסוק כי לדעת לך ס6לס הד3ריסאחר
 מעל "חך וינרחי סם לך מועדתי כיב(כ"ס
mn)o6סר סכרוביס סכי מבין SD 6ח סעדוח "רון 
 כ"כ כו ית65 , יסר6ל בגי Sb 16חך 56וס 6סרכ5

 6וחיוח כ"ג , בקומרו 'גירס ס' בעל 3סס סרוקתלוח
 סגסס וכל הי15ר כל בסס 51ר לרפן ממירן למ35ןמקיק
 כל כי 13 ורקס ' פסוטוח 6וחיוח כ"כ וסם לקורסעחיר
 סמי15גיוח סנפסוח Sb המלמכיס )ורומניוח ס3ר6מס

 , 3ע%ס דעה ל6דס פסיס )%וח מנ"ב 63לסימקקו
 מסט כי ודע ה6פסריס. בדכריס ססנמ חסויזכור
 ס6לס מכמוס בסורעח סיו המצחיו כללי ע"סרביג1
TIDnחתיד, עמסם נסחןעו סתל"כיס סמוח יוכלל 
 חנלל וע6 . סו6 נעמן כיחי 3כל בעדורו רמו וס1"ל

 OD3~kn שללני סנעס מן סתות סבעס ס"ההפסוק
 מחס ollbn 5דק )סכח"י , מלנ"ל ס"ס סהסרקיעים
 וכננרס סריס ו' בקרבגוח וכלנדם , לכנס( כוכםשנס

 303ע גס , הס3יעיח בדרך הטניס כ"ס3מועדיס
 תרסיס ותסבעס ססתיטס, סני סכע מיובל נסניסניעיח
 יגויס ומסבעס תורס מחן סבועוח וממבער, ססנסרקם
 ו' יום וס~"ח , ומבמוח ,' 3לק נגס וס כגנד ,מנח

 3מכמח ערוי סקר"ח תתם ידעת גברלטמ"יס.
 המביעי ליום לו הפכי לנפל יסוט סירם גיסחכונר,
 כולו חס , סססל 3ע%ס סססעחס חסחנס 6ללת6ורע
 ססנעס 1Sb )ונוגיעי 3כ6ן סיוספע גוס 6ל וסערתרנו
 סינר, ממסוק סמוח ס3עס סווה 5ך ומגס , לכחכוכבי
 חי13חי1 תסוסי ומשגיס , חיבוחיו אריסי ר6סוגסוסורס
 : ססמוח סס 61ל1 %קמור, לסגים סכחוב כגקוןוגקודס

 אאב"י כא"א אה"א הא"ע המ"ש וא"םוליש
 : כליגל לר"ח נול'ת מי"ל תקי יל'ליל'ם

 ד' גיוס יחענס , הו6 כנה ~ס בסגין ססחמסוחוררך
 ויגסינ , כעלתוח 1'ןיעח המנחס ויימלקו נוכב יוססהו6
 , סבריות מגל הסנים 131סת סטסרס נחנליח~תו
 וכל ר6סו ירמן מהלעס ר"סוגס 3סעס לסכם31לנח1
 ושכב 1)קייס טהורים ומנגסים מלוק וילנס במיסנסרו
 טהור ובלב ע5וחס בנוסס הר' הפסוק ויקמרימיר
 סג~כריס הקדוסיס ססמוח י,נור וממ"כ , נמוכם31רומ
 סחקר6 נלותר סעתיס ו' חעסס זנן חחין, לסריס%כ1
 "וחס ויסדר סמל6כיס מן סמוח ו' ולזמריו סגו'פסוק
 6סר סססק , פנויס וממסכותיו סםלס הכתיון "מרבסיו
 כן קמרי חסן , סינוס )ז6'11 אענין טוחו על בינויהיס
 רום עליך ים% סחך בקמיע וחמ65 הס)ו"לי53'נ1
 סכסלס חררי)וח כנסך כסרך סערת יסנור קדיסין6להין
 ס"יס מרקוח חר"ס לילם כמלוס רעיונך עלוהסמר
 לך ויניר 6חך ל)וספט יקום )וסנחה, יעוררך6סר

 כתחוכמ יחר6ס 6ו , לחוסיה גסליס מנגוסחעלו)ווח
 יהיס 6סר ונ5 בו' ס:סחסקח מקוס קליך חורסעתך

 הנס סיורך המעסם בפוספט הוסנח מזקסחבודרחך
 רקיע ויטהי 751ק, 6מח' בקור סססק קליךיח63ר
 6מי לך ורקה ' )וכוקסך בסייגי מסק פוקוסיפקר ל" 6סר עד נחרז 13קוק הגדולות בססיקוחסכלך
 בפוסל ס6מיחי סב6ור לך יחב6ר 317 על כימביבי
 ונכמינס ,ובמידס

, 
 לסבין מזק מסכל נח סיסיה ו6ח

 , ומינוחיו הוזלין סתל"ך סספעח דברי ונילעסמסל
 בס סנחג63ו ס6)וחיוח 3י3ו6וח 6ף כי פל6 וט61ין

 וחעלומוח ססנידו מס גל ע"ס רבינו מסס ~לחסנבי6יס
 )3)ודנר סקכ"ס ס6מר כגוו , החסל 5ד על סיסג3ו6חן
 , 6חוורע קליו כלורנס יי ג3י6כס יהיס 6ס 1'(י"ב
 חורס ,, וקר6חיו לך, מפרחיו 6סר כספר סכ6רחיכמו

 : מסכי במלק 631ורו ",גבונים
 סמנריס ספוח במבעה סמס31 החלדות "חסוהתבונן

 גוסס 6מר נגל תרי6וחיוח נסס י~66יך
 ימג6 לתעלם 6סר סססס כי חס , ססביעי סוסמלבד
 טבעיס עליסס סיורו המל"ניס ר"ל מסס 6מדלגל
 , נבדלים הכליס ססס לפי מעליון העמס מטנע ,סלמס
 מסס 6מר 5יור ס)וכל לסי ס6מ5עי סע%סויוטבע
 לסי מספל העלס ומטבע לו, ה)ויומד גלגלויחמייב
 התלמך סס מך סססל' 3ע%ס לו סנויוחסססדור
 סלימוחו לפי תס16חיוח נו ימ65 לננס נל% עלסתתוגס
  ת5ו %תטס ומקערירוחיו , כסס סגלגלים יכףסגלגל
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אגרות
 סבן עילך ומקח פסוטיס. יסורוח ר' )תסכוסמרם
 ס"לקיח סחכמס וסחרי חעלומוח "5יך יורעו "יךיקיר
 יח3"רו וסירומיס סחורם מביקורי ס:סחסקח )זסונ5
 ירט ו6ח גרלס 1"ח טעמם "5יך נ5יחי "סרכררך
 ע5 יסיויוחי וכלטרקו - .תה"וחיוח סקבלס ע"יסמוקס
 לברך 5ך חסיה "וחך ול"סכחי , ססיקוח כרובידי
 יחביך ה6ל סמ:)ס לקורס 5" "ס "חך לריסלין
 ")זר 5ך סדומיס 1ע5 ועליך ,רעם

 הבכי"
 ס' סור

 : 5הוריעס וכריחו5יר"יו

 הת5כוח "% קריכ סיוחך ליזען אחר,סור
 כח לפיוח הומן חכתי מכ5 לפניו מןים" וסחה"

 ושכעסיס כו6ל'ס ומסרחן בהיכלו, לעתוד 3ך דבוק"5וס
 ryl. ולערס תקוכ5 "מך בענין 5הועעך ר"יחיסניך,

 ועס"וך נדלה יותר 5חדרגס תעלס וכי ,בחלי"וחו
 5)וס)ועחך יהיו וסריס יככןוך הקרן סופטי וכלסתלכיס
 ותיסיניהס יועגיהס תכת וחסים חהס, Shnn "סר5כל
 פולין כתלויך ימ~יקוך ולחך, 3ע5ח רסנלו נעלחךינמרו
 .  וחוחים  ב"וריס וסו"ליס נבי"  כחפי תסיך נכריסקסו

 ~oc ס"תר פסוק כ""( )נ' ספוח 1"05 נס'תמצא
 כהבטימו ס"רס סחתין המסוב לעיסיתברך

 מן "ח ונתחי , 3")ורו מגריס בעיני מן סיסקוליסר"ל
 חלנו 5" חלבון בי וסיס מלריס נעעי סוססעס
 ה"5קייס חהסוחח הנס 3הססוק כי בגי "סכלך .ריקם
 הפילוח סרכנח ע5 מלס כי , מעלחס מרוב שוערו5"
osl)חיבות י'נ וכו , גרץ מלק ה"5קיח סהססעס חן 
 תדוח י"גענד

 ונסכור"
 ויעכור בפסוק סורחו יחברך

 בפנים סנים 5ך סרמוחי רמן ירעח וכנר פניו, ע5ס'
 ס:כ5לו כתם וסורס טע)וס 5ך וגליתי תרוח, י"גתמכמח
 לנסע "נטרך ו65 "מר, נ)זססר ל" סתססר ~סחוך

 ועור , סותעח כקוון ")י ס)זדבר יןעחי כיכתקצר

 רמוז תניניו ומנוס ת"ו הס הום הפסוק ס"וחיוחחאג"
 3ה "ין והנה וכס"מרו)ה, )והססוק ר"סמסב"וח
 "ס כי בנובט" דוכסיות "וחיות טח' כיתףל6לפ6
 קרובים וטס , חותרם פסוטוח ע5 יורס וסונןבס"ס

 ועוד . פתוח מהג' יוחר סירומק מס 5פסוטוחוחחד)זיס

 לי'יב ררו סעו" י'יב יעלס בחכחבו  סוגו כי  נוחמג"
 משסיו עניני סכ5 חן "בני 5י"נ בס Ims~nתלוח
 "סר ממהים ostt נתבחנו מנוסס וסוס , כהסחלוים
 ההפורס ono "וחיות ד' וקל 6רבשס, הוכפל נזספרסו"

 "סר העמירי סנ5נ5 56 ריוו חס כסל, עם3עסרס
 : 5יי ס5וליס קרס610

לוהרטב"ם
 בררך "לחרך עמך "לקים ויסי "יעץ בזי סמעועתה

 , תעסיהו ונס , הטח סנפל"ה בקכלס ח5ך11
 , ומתרסו 5דק יום סכו ס' גיוס לרוף מבסף קעחסחקם
 כוכב טל יונו ר' כיוס וכרכוס מרד תתיתי ריווחעסס
 חכליח מיה" קלף וחצסה , ומן המכמה ע5סחמו:ס
 "' ניוסעבורו

 מסו"
 ע5 סתמונס חמס סל יומו

 כתיבתו חמ5 לסניך נתוקן סכ5 יהיס ולאסרהסולטנות,
 חחע:ס סיום ואוחו , סיום חן ר"סו:ס 3סעס 3'יוס

 ויכחיד בקלף יסרטט יעסה וגן ' וטמרה נקדוססוחח:הג
 יעמס וכן , ראסיה בכעס "תר ביום "חח חינםעליו
 חינוח י'ג המסוק נ5 חסלוס ער בחינם חינהמדי

 הוסר "ך , חריר עליך חם"הו הסליתך ואחר ,ר15פות
 ב)ועסס רגר תכ5 סס)זר עליך סחחויקסו עור סכ5נזי

 חסנרמיס "5יי ה:ססעוח נח ימלס "ו גי ,וננוחסבס
 וחענס, מטיוחך חם" "חס נס 1"ף וינטלו,ססת'),יס
 , לך ח5ילס נהיסך מסיב סייח ססנחו חוע5קונמקוס
 "עירך עור ויטכס למכס חן ודימוס ' וסתעח סידורלכן
 מקלס תה כסרה "דמיו כעיני מן :ס" מלריק יוסףכי

 "סחר ונס , "חס טכס כי להאריך ראוי סגיןססבוח
 וכו , לטיו ומסר מן וחס" באתרו סכולך לפזיס)עכס
 במקריס סערכ חלני נעי)י סססגחי מס "ליססנחי

ו"5כס:ררי"
 לך רמ~חי כי וראה . סחין נטה סיו וכולס

 קסרס לבך לום ע5 סברס , ofnlnnl סחו)ןיססודות
 יסיה ומ5קיס הראוי 3נוססט וחקב5ס נרגרוחיך,ע5
 וסיע מסך ב"סנח ורורך רודף ירעחיך וכי .עתך
 תחוס וכי , מלוס ורודף מלוס "והב 6לקיך עסלכח
 טבע ונמקירמ כורזיך וביר"ח ונטהרה בקרוססדרכיך

 העליון מע"ס וה)ספעיס ה)ח5"'ס והסרוריססכח5"'ס
 סחי ע5 5סייסירך ר"יחי עגך ררך נתחי סקבלה,ע"ד

 תהחמ)ח סרבם סכ~לוח ה:כברוח סגלוההיסרוח
 56 "וחך יובילו , וסתעס"ח וסרב:יח הנ13"יחסקנלה
 הכריות כ5 ו"הנח "גלך ונ)וסופק בנעלסהסנעס
 "סר ספיח 3ריור"ס וזה ' והסריס התלכיס כשיונימור
 , וכ)זסוסק ס)ע5ס כנלוי ר"סוגס וכהורקההוריקיך
 הנלמיח ס"ס מיי חסינ ס"5ס ההמנוח סחיועם
 גו בדנקיס סרכקס ה"לקיח סהספעס נסיוותעינ
 חסל נס 131 , וגו' "5קיכס 3י'י הדגקיס ו"ח0כליתרו
 סלהגוחיך נגלי עס 01501 כ"הנס הנס סעעסמיי

 דרכי ררכיך 3כ5 סחור ותהי , וסוזמסבוחהתרי)וח
 המנתם 3נזגר9 ססס יגרפך . סלוס )ח'13חיך 1כ5ג1עס
 כנפם וסטטוס מלס 3"ס5 ויו5יבך גכגס נ"רמ1ירריכה
 : D")b בסלומךסתהס55
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 הרמב"םאגרות86

 זצ//ת אנפותי מרבמכתם
 י( זצ"ל משהלוביני

 בכסף להתעלס , ומירוח הככרי ,סירותמחמרי
 סריס קדתו ,רעים

~ob 
 כמליווח )וסיס,

 ע5 העמיןוס , סכליהס וכחכו:וח , מסליהסומירוח
 לפקודחס , "13חס לבית ב)זמלקוחס ,מסתרוחס
  וההללייס ,  בכוורות  תסוררימ תהם ,נע3ודחס
 , נמליליס ו)זמלליס  בובליס,  העליס  הסס ,בוזלולרות
 3פס , המודות ת')' בכל , להודותלהיכיר

 , ב:ג')וח ומסכמים , רתוח 3ססח' )זן5חיס , הוכוחעל ה:3""
 ל")!ר )וטסה, עונר מור , עורפה יחר מסחערערך
 , )וססח ועניה , "ומסח יקרה )סם , רודפת סררההנה
 "סרהככד

 וכביזעי . וטוטסח הדה רקם ע5 , 5פח הו"
 לשוח , בעקכוחיהס י5"חי , onifnl וכועסר)קס,
 , וגבורה ע5ס רוה , ועש-ה 5לחס כי , להםלמכרם

 3:ו"לכו"
 , "הון

 וה'"
 , עליון יכת:ה נרוווה עיר

 כי "ף , ההגוון "מר רודף , הסעחון ק% "לוקרוון
 עד ב"חי . "% "ל הריס גי" 'ניע , הל%ק%

 נסיהם והנה ו"הנונן , חמ:וחס מקוס "ל ,חכתחס
 "5 ורוממיון , כלכוסס והתה55 , במעכסססבמ
 )זע3'ריס , 'בסרו וחהלוח , ידברו וכלכוח דברי 'כגרו)ס
 כנוד טוכ ופס , וגדלה הורה הנה , כהמולהקו5

 הו"ל . גדולה ~הכ וטטרח , וסגלה עומר והנה ,וחהלס
 ולכל  סיהן' וסרס  פיהן סוט כי ,  ס,תן תופתוימר
 מחכוכן ":י וקהי . דרדע והנה  כלכל סרפ , ותרפסכל
 וקסמת . חרועס וקול מוסר ק% והנה , הס)זועסעל
ק%

 קור"
 יחן חי בנ!5ריס' סבר ים כי , הסריס רומותמ"רבע וס"1:חי מסיני, תורס קכ5 מסה כ"ן:י,

 סיועו "סר הכועס לרקוח , עי)יס שלקוחגבוחי)ו
ot:lbo. זמ5בחס מסאי "סר יקרח מנח ככבוד( , 
 הנקוה מנס , )וקרחס חורב 5ור מנקרח "סרוסעטרח
 מבמקוח כלזח% ו"סר הוהכ, רסון עם ס"דרחוסרסב,
n1OSI', 5315"וה ה'דידוח פיסכן סתם 1ע , Sb בזוח 

  תשלובות נספרו מקנוייה  ,טזר מסרן  מייי,ס "לו מכתגיסי(
 :  ליספירר  תכת"י גטל,טות ונעתקו  תיגס  מסת  ותפרתכמס

 סר בחס"רח , ורקיבה 5"י)ס לעתר ן הפייותסייר
 1ל1 , המהלל לדק בו . הפריס שור וכרגל ,הסריס
 :גהו וכעוות , יתהללו בו )זחהלליס , המלל'"ות
 5ו ויסח , סמליו במעווות , רחליו המכהל ''ח:הל1
 . ))וריס בהררי ,עןריס

 וכפיר ")לתהו, "לקים לוע כי , 'המיחו %"ירעו  5" , יכריחו %" יפכלו 5"
O'nD.סרחנו 

 הו"
 רכיך, מסה הע"ר, 'ורם הער,

 לם)זיס עלה וסדיו וסלקו, הדור פ"ר ורככי:ו,פרכסו
 , "ורם לרון כנכור יט'ס , מורח וקור וכערב :ו- ,סימו
 הסרהמיס, מורע כ" ל"ו)זיס, ו)ו15ה )גיר החכת'ס,)~ר
 ,כרו , הייזון ונ"1::ו "דו::1 , כהיזון "הכ "סרהרכ
 , עדן 3נן ס5ריקיס כחות סכע OD ומלקו העולסלחיי
 לקרסי כייס TD לריק סרי , כמסדו לו )יר הססויתמיר
 חרומוח "לה . עררו ונמסה בה' lrnbtl ,מלדו
 "סר )זה:מלוח לנד תהלותיו, מעלות וקנוח ,וכרוחיו
 "דם כל וניד כחוס הלך . הקוס ים .בו ונוטם ,מקוה ויר" נזרע סר ונניד )זיסריס צגיך , מקנוחיו:מל

 וכמרון, מפן בקם ,יחחוס
 ומ5"

 . יתרון מכמה 3כ5
 )!ס)ס 5פונ' ומקר , ההויה חעלו)ווהוב"ר

 ונתר"
, 

 עמוקותדלה
 )זהוססח"
, 

 ות5"
 מרס מ'ס

 כמכליו"
, 

  קודי" גלסרק
 לטס קמט ל"  פויס,  כל  סרך ,

 "חקסח"בסירוסו
 3)וררסוחיו עמדה 51" ,

 - 3ח"
 ,  ססהים מ5"כח בכל , מלריס כני )!חכ)זחוימכם
 רזי . ~nlhID1 ומספרי )!הניון , ופלי"וח רמותסוריפ
 "ף סקלו, מסיו ההרכנה a~unl , :גלו לסניוה'5'רה
 וקנז, "סף חייס' ":1 מפיו , העיבייס 53מוחכי

 תרע מרס , 'ענן כמעסה , ורנן למד , וסנןורקס
 , "לומוח "לס . ועש 753 , ו"5ר ק5ר , מטעמפר

 קור"וח מנמותיו ' ערמות ערמוה , ערומותוהעמיד
 סכלי מיס , ג5יוח בני "לינס קחי , הנמתח3ר"ס
 5כס וסנדחי , ח5פיוח לכס ה35חי כי , מרגליותלקטו

 ליחן ורידוי . וקד)!וניוח  ר"מו:ות  היכרו  "ל ,ה"וחיוח
 מכתי סקר הלביס "סי , "דורינו "ל וחום3מוחחורות
 ונם" סודו ירום , ג"ו:נו רבית תסס 3)זמ155ח ,ותגאו
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אגרות

 בנודרסס מלכס כל מ , יגס 'וסביבו קורו יקיר ,ונכס
 נופי חסם תפי קבלו , ושתוררי קלס הדס ונ5 ,"תורס
 גנססיס חלנויד OD נכין נגד% נקטן וכלס ,סנבורס
 , ורורסיס ומחסלליס , ס"לסיס "'ס ocn5 ,ונוסים
 ידויו ית' סקל סי"ריך , נוכקסיס "נו 1Cb ס"דוןתעם
 יעמס כן "נון , במסנ:וחיו טל1ס ולססקיטו ,ומנוחיו
 "וחי רומי ס5עיר, עכןך 1")כי . יסר"ל "לקי ,ס6ל
 "לקי לפגי ו"סחמוס , כפיס "ל לצבי )ס"חימעיר,
 סיסים , %% יונוס דוחס 3לי , ו6חפלל ו"תמקרוסוויס,
 , מסרחך סמחוס ":י מסרחך, להוכח ו"חפל55ןקך. )וססטי וחלנודע , מקיך דרך סוריח:ו גי , חלקך3מייס
 בטחי "סר , עכרו על עון סבסוב לגלחי )ו"ןו:)ולבקס
 , עלות כגדי לבסתי ל" כי , דלוח בכלי סכלולחול
 6tmnbך

 , סעורים סעותר )עמח 11 , נכורים לסכי"
 לסחיר מלחס שחי nScb עד , סחרם בתרינסלסחיר
 תרוס מלתורס, לסתי 5ח~מ על 6תנס גס יבחקרם
 , ו"5מ5ח:ס לטוח "וגל "%י , מלודס מלחסיתיס
 בסורי סעותריס ע5חי ועסי שבמטס, בקמורומכס
 ויר6חי מננס, תפי ח65 פן משקנס, ל6 6סיסכילו
 , תסס סכי עור קרן ני , כמסי כי יקום פן ,לנססי
 סו(יקס רסן מתחי גן על ' כחנסס מדל קלפיומנס
 ,ס5עירר, תספמתי נוס "1 , מיי מס 16 ")י נוס כי ,בלמיי

 מבעיף סכן כל , סחפ"רס 5סירק לפני לגו"
 66ריך תם 1"ותרס ינ%חי' ל6 ח"וס %ססינקטהחי,
 עונגי יחנגי לו , לכבר ועת לחסונ( עת , "חברותרי
 "ו , כיתיך פחמי ודוווח סטונוריס , חחסרחיךכ6מד
 סתח6בקיס ותן "ליך, סקרוביס כסופך, סממויקיסכ"מד
 ו%6י, ו"מלי נעליך, עפרות ללחוך רגלך,בעמר

 , עלי סכךיקר"
 וקנון"

 ותמסוך , מסרחך סדרח לפני מן
 לסר מרחוק ווסחמוס וסנני "מחך, בן לעברךמסך

 , סדרתך גנעח ח% כוצי גבי על ובורך ,חפרתך
 , כשלליס "גרף למכר פס ער ולנמרחי , מגנחי5סעכיר
 ססחלים, בסוכת ססועל יערס ותם תלינ(, 3פיוקין
 ~6ח mlb' סגיעס ל6 יריו קמלי וקני סתנעו)יולולי
 ענק , ג6ת:1 מלוס ', בעגני 6ני ,ולחי רגליךלסני

 וירכס לעד יתל סחתינוס תורחו 1סלוס ,15"ר1)יגו
 - תסו ו6ח 16חו וירקני , לתענוגו יפליק ונויל ,למח

 עמש"י יוסך הר אנט~ל' אגרתנשלם

לוהרמב"ם
 הנ"ל המכתב על הרמב"םחשוכת

 36ל , "ונרח "קדח "גני כל "גרה,, "ליהניע
 בקמחס ירעחי ול" , ונוסונרח סונריםסיחם

 לס ו"ונור , סמסלמ סו" ונוי ס%חס נוי "למססלימ
o:nbגל בלס "מוחי יעול ק , סחוס סור נס ים כי 
 לססחעקע , מגיס תעל לעיסת וקפיר , מקוס ואעיןגע%

 , וערונס סנוורם , )מונס בנוח גל על וסנסבפניייס,
 , יקריס ורבידיס כנרגרוח'ס ענקים , לנולוכסקולחת
 ונועק , ססיריס תע%פח , קסוריס ירים על%תידיס
 , מבוסס יקרס ותכן ~סכ וקברט , לבוסם סמלכיסכבנוח
 %ויח , רקתם ונוס' מס וכנדי , בר"סס מלכוחוכתר
 וכסחר , כמנוס כרס כלבוס ימס , סותם ר"סס ע5מן
 , נכסס בכל שור וקר:יס , לס ס3יכ נ~%"1ככת

 ככור כי וכרקוחי ' ב"סלס ~רמ בגבורתו ססחסוכ65ח
 ת"ר ת"רסררם

 נור"
 לכל סנתיס חמס וכעעיס ,

 ושר" ומלחי , יורםתביט
 רומי ! "מותי לס וקונגרס ,

 )עגדי עציך מסכי , יקרבוני ורממיך , עוכהיולכי
 סימם סורי, )מסך למקמיח וסוס סרסיבעי,מסמס
 חעסס "סר מסדך וט , עמרי SD וסעתיר:ינסוס
 , סחרבוח DOn תיר" וקל 6לי ג" גס ותעכס .עתדי
 לסיוח סלומס ":ני חומס , סרבוח מיס יכסלוךוקל

 וח6נור 1 6ח נוי בת וקובר "וחס 61ס"ל ,נוס%כוח
 , מקב5י"ל פעלים רכ , ביסר"ל ונד% סר "יםכח

 מכניס ובין , מדל רע 6רמ ומכל , גדל חוסיםנ"סלי
 , רוטרי( )קם רכס[ וקסת מחורט 31תלחנווח ,רנס
 בקר" מלמיוחסונגלון

 לענודחס ונססו , ))קר"(
 סומר נוכל סו6 שדל , מערס מלמתם מסיכ ,מערר(
 ו"ס , יורס סתורם בתלמנוח )מוסס וקסח ,ומורס
 , ערך סחלוווד ובחערכוח , דרך ססופטיסבדרך

 סמנתם, עין עלי סורח וגן יבורך, חבורך סיומ3רכוח
 סכין נמל 6ל ויהקוחיו , משמס מי "5 פחוסוסרסו
otins), .6ס51י me ודודי סהדיס, ויגמע 5ל זען 
 ס6יר סו6 ותכבורו , %ח מהיר ולמונו , %משדוס
 "סר סקרנים סס , לי )סבינ( סביב ס:ר"סכסחר
 ס~ורמת ססנוס 610 פניו 1ת11סר , נכולי ככלנגלו
 הא וסנס - "מעולי ר' סמכם ס"א וסם ,כ"סלי
 1 תרכנחו עסלקרינתך

 , תס6לח1 לבד פניך ורקוח.
 וק"מ קודם 6נגי כל %ממס , שתרי מגנוח ולספיןעניני לסתתי כעיניך טוב ob .כחו, ר5ל לפניךוססלההס
 , לי "סונס כעיניך רע ו"ס 1 6סל בחוך מנס ,ומעי
 )וטפמחי 6ל , 3מובי מתוגם ומברי רומי במרשלכס

0נ
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 הרמב"םאגרותז8
 תעלס ותעלס , מ"5ך 6מ לס 161תר . 6ני ניח1"5
 הריפוי קצך, 6ח הס)ויעני מרציך 6ח סרדיני ,6עלך
 ככחש לי ערבו דבריך כי , וגחם סודך ק% קצךבנם
 בכ5 תעמוד %פוי מוס, חענורי ל" עם ומחס,נניס
 , ורועוהי על נמוחס לני על כמוחס סימם ,עחוחי
 חמך "סר ליסין'. נר"וי 36ל , )ערותי עם חדבקיןונס
 ומח לה"ריך עת , ת5ה לנו מסר "ניך יפ"ל ,סיקר
 ימים ה)חסליס כסקר תלקט עמרים בין 061 ,לקור
 ונויד למס , הרסיס כ"חד וח"כלי , מרסיס עסרס16

 5)1 ולהריק הקל, גנולינו ירמיב "סר עד .עדסיס
 16-ח6נלי יסר"ל, על טוב דבר ס' כי 'Sht,ברכות
 , התרניך לסריך י3'")ס מורככח ודבס כסמןסלח
 : "3יך ובית עצך וסכמי "ונך והטי ור6! כחסיועי

 יקרח סרח קדוסח גד%ח כצוד הןרח כחבהגיע
 תרנךמעלת

 ור3:"
 מריין ס"ז ":טסי המ"ר

 הבהיר, סחבי)יס "ור החוהיר, ורין דח ממורסהנהיר,
 ובחח הסס 6ל , הסנ)יס חס"רח המכוייסממדח
 ותוקף חכחחו ע51ס לפי , לרקוחו הנכסף ,כמברחו
 על וכרומחי . מימון 3ר מכס , סמועחו וטופתורחו
 בסיך ס' 1ד3ר , רב סלל כתעב ס"לוחיך ודברינחנך
 מעידו ונתביך , סרב פיוס כטל ויסי. , ערכ לבי על6מח
 סחלנעך וגניך 6חס מכס "ים כי , קור6יהסלכל

 , ד3רח 51חוח מכרח רסס 3נח עבר 31לס1ן ,ערכת
 נססך וכנחול מלכח ק5יס ובדרך לבסת ענוהובנדי
 3על 1"חס , ידים רחנח T1b, %6ך 6ח 1"ס .ממח

 בעיניך 6חס קטן 06 סל" , סני)יס נהםסתוימס
 "תה, סת3י)יסר6ס

 וזול"
 , ס)ודוח )ו"נםי מנוודות

 , סריתוחי סטוניס סתויך רימ וס"לוחיךומכחדייך
 בגי לכל mnb' 5ו6ח , לפגי היו סכתםוכערוגות
 , "דכי צרכו "סר הנדס כריש 3ני ריף ר16 ,6נעגי
 , ממרכינו וה55ח , 63ר5נ1 3י6חך על כלסויסנומו
 יסרס דרך , כ6ר)וו)חי)1 ידריכך ס6ל , ממלוניטוססנמח

 , 5יר"יו סגפתוח )וטוכוחיו לך רספיע , נס חכסל65
 עד הניחך וחסר , ))ברקיו( גבריו עס ס15חךויחשיד
 : "נון סלוע, כנסר קליך יטס ,סל1ס

 מהרמב"םאגרת
 - הריין אליהו ןרבנא מונא גו יצת מונא יושנאלח"
 סממכי5 סייק המבין סמנם יפח חינסולחלכבוד

 מחסיך סךיין 6ליסו ורבוע נורגל גד%ח נבוךבן
 מימון בר תסס כבורו למוסיף סמחפ5ל 6וס3ו מ6ח .51"ל

 ע5 ותמסחי נססי 56 סמכינ כחכך הניענו . ול'להרב
 לסקול הדווחי סל" עלי ק31ל 6חס מסרי מפגי .עגעו

 כחכי, לך סלמתי %" הלכי, )ו"רז ס:סרדנו מיום3סלותך
 וליחס למד ו:ח65 ללמד 3" סהונרח הענין ~סובודקי
 וו,ערכ "כוס 6רן מקקה הח:חו)וין כחני וכקו ז"ל,דוקרי "כ" נוח ס:פרד)ו סח"מר ועוד 3ך. כנרו ול"בוגד
 "רעתי גס . לקח לבך סמח ל" ו"חס חרמים כמהתהלך
 מחון וספסר חחלייס מגריס 3"רן גלויות רבותלרוח

 סכ6ס הגדלה והרעם להרנ)י. עלי תוסריסועת'דח
 תעם סעגרס רעס פנל רעם ססי6 , ג"חרההעלי
 3יס סטכע )"ל 1 סגדיק פטירת והיך הום ס'וס עדסיוחי

 קט:ס נח והפח %"ח-'ס, %ו לי ר3 ממון ודיכוסודו*(,
 ססניעס וגיוס סנה כתו "תריו ו:ס"רחי %6י,1"לת:וקו
 וכחתהון קח ולדל רע בסחין הנוטה על :ופל הרעס,הסחועה
 כתו הנס עדהיוס ו"ח"כ "ונר. הייתי קט וכמעטלב3,
 ול" מחי"ל "גי סרס,סחובה

 "ח:חס וכתם הח)חמחי.
 נדל, ביני על מיסוהו"

 והו"
 החלמיר היה h1ol ה"ח היה

 ל3טמ, 'וסב היחי 1":י ותרו'מ, נסוק ונוחן :וס" היסוהו"
 3חלמודוסבין

 31)וקר"
 היחס ול6 , סלמון בדקדוק והבין ,

 "ל" מחמסלי
 ס"ר"ס עח כל . לכרים 3"רן )נהל והנימ:ייכעיס למיי והלך מנומס גל ערבם בריווחו.

 יגוני, ויעורו ל3י עלי יהפך שספריו, מסר 6ו 17כחב
 החורם ולולי . ס"ולס 36ל 3:י "ל "רד כי ן3ר סלכללו
 16 ינאי, 3הס ס"סכמ החכמות ורירי סעסועי,סהי6
 ול6 ככס על ל6 ק31ל 6')י וט ככל ויני . בעניי36דחי
 עליך לקכ% ורידוי וניודע, רע על ול" חלתייעל
 הלכנו 6רבעח:1 נ"ל חקרי 1"כ" והו" ס":י אוכלס,יומר
 סל6 סיס סדין וחן דרסת, ול" ס"לח ול6 , כרנס ה'כבית
 . ההרס"מ כעגור עחס ססניע וס כחב על"סיכך
 במדכריס ימד %נחינו וסתורם, ערונס 6הכחי6כל

 עזן לך 6מסו3 ול" , "נסס ל" ססס קמרי31יערוח
 כוום יודע והיל . o3~h תכסס פסעים נSD1 5 ,ופסע
 6וחו וגל , ")זרח "סר סיוון דומק כעיני וקסם לי5ר
 יולי כ6ן היית %61ו נוות. עד לי מרס מיטיבענין
 ומתמחי נמי נסי ומסנן ויוכבד נרווי, עמך עומססייחי
 מנכון, סחלתיד "לימו ר' ס6ל סמונך הבן וס ע5סרבס
 וסלך למם )13ן וססו6 בחורם, עוסק סהו6סנועחי
 ~גיס חסיחי)ע נויך ימיו 36וחיך חמת . ט31סנדרך
 חס . 6מן רטן ימי ען סקרןב%

 ,עו,ן ינתן ן' פען,ה מדו גסס,יך "מזהר חי י' *"" גי*(
 : מס וגהעיה לגנונתיחות



לח הרמל'םאגרות

 לעל מהרמים מאר נאהמוסר
 יל בנו אברהם ר, החגםלהרה

  מסדיו . סנמגי 6)וח ובורך יערי 6סר ס'"חאברך
 ירווח יסרני יסר . גמלני "סר נ5 כע5"וניר

 תסבלוח . סמכי"ני ידו וכגל . "מרי בי)ו')1 . נחנני65
 סינון בנור . סמלני ונוחספונוחיו . ס51'6נ'סנלנל
 נל'ל ומחסוכוחיו ' ס5ביעי ס%דוח ו)וסמרוח יגרפני

 הנער . ססקיטני יגרי )ו)ולמ)וח . סבד%ניוקתסוכוחיו(
 ועם . סקי)ו)י ואעפר י סטעיתני וריחוק ' ססי"ניבנמס
 וסגנון ססכעכי. וס)סיון . סורו)י סיתיס סוסיכני.נןיניס
 וכין . סביבי תוולחי . וסמיעי ברכני כס ועד .סוכימני
 Dlh 6% . סודיע)י קלי צירו "סר י סבמי)גי לרעטוכ
 ס%דיס לוווח י סעירני 6סכחו ולכן . "גי מן5 וחסמחי
 . מורני נו"סר יסורוחס ס' דרך לסחור . מגגינסר

 . י6ססני וכבודו יקר"ניי במרס הוריס)י. 6סריסוריסס

 כרכות וקרן סריס עומס 5ס' "חס כרוכים בכיס)ועהי
 סדים כרכות ח"ח רובגח olon נרכוח נועלסחים
 "ביכס 6לקי ס' "ח ירקו ל":סיס והיו מנקו .ורמס
 )ו"סבס מלס 3לבכ ועבדוסו . ויעקכ עתק הכרסס"5קי
 ממט" חן סוריווח )וכי"ס סיריוסכי

e~ohel פניקס 
 SD1 גלוי ע5 כפוספט יני" סכ5 כי דעו . 5ח5וחוריווח
 בע"ס 15 יטיבו פעלו סחטיכ רע. וע5 טוב ע5נעלס
 כנספר ובהחלק . י6סרוסו ויודעיו יס"רוסו. רוגזיוסוס.
 ויחימס ~1SD כמרון על יסנומ "דם רוכני כספררויחיו
 ירפס 6ב5 י 5עהס יד"ג 65 כי לתות יו"ד יר"נ%"
 יסית וביתו ס' לירקי סוסון בטוב לרקוח טובלגחול
 סרע מרע, וירדוף ורכו וסנוסמיח ' גנ%ס )2ד)כק

 עליו יעקמו רומיו . תעריו 1'סחיח ויסיגסוירדססו
 הססו יכ"ב עליו בסרו ובמוחו ספחוחיסס. וקחוסיסס
 וימען יכוסס סמו ובמוסך ילך במוסך ני . ח"נ5עליו
 סקור יתרון תכירו לפניכם "מלי י יעמיד %" ביתועל
 ני ונטוס במייס ובמרו וברע כדווח ויוטסו סמנךגון

 סטובוח בבידוח עלמנס ס)סיגו . 5כס נחו)ססרסוח
 . כטבע יוקבע וס)ו)סג ב)ונסנ חלוי o7bo טבעכי
 נ)וסחמ וסו" סנסס 5סלתוח קודם סגוף סלמות כידעו

 מלחוח על _מוסר נתנת עיקר 51ק . טרקליןספוחם
 . סנויס דלחוח לפנינס לסחומ נודוחיכס ותקוןגוסכם

 סק5יס חמברח לכס מדלו ובנבורוח בנבדוחחח:סגו
 פרי ילק חמס כי  סבתוריס  והסמוק סרמובוחונוי('בח

 בע)וס  "ך  והכהים  כבירים  בין ההיר  סה5יו .ר%
 ",ני וסתמו ר"סינס וסטו , ס)וקונווח ונספקו3סננעס
 יסכמו ומס יגנו ונוס דבריסס ו5ס"וין לסתועלבכם
 סנורו . חסכ'15 1"ז ק5חס עם ק5חס סענעיססקלו
 ןנריכס כ5נ15 . לפ)יסס דכריס נוסעחיר %סו)כספינס
 )טעוחינס( טע)וחיכס ירכו דבריכם כסרבוח כיבפוספט
 ס)עלם 5ס"ו5 תנוסו 1"5 לסניפם וחחג"ו חחסררווקל
 ר~נבר וסקלו מסבו . ר"וי ובלסון ר"וי בעת "ךמנס
 "סבו . למסיבו תוכלו ל" כי נוסיכם חעי"וסוטרם

 ססחופפו . חמססוס וכתטתוניס כנסף בקכוססמכ)וס
 . טי%כס יסיס סם וסנעמדיס סלותדיס סמננויסנבחי

 וסמדוסיס וסתוסריס סחנחוח בגמוע סםוסחענגו
 . סנ5וויס בלבבכם 141 ליודעים ק)"1 . סה5)ויריסוסלפתי
 חכסלו ו"5 ח)וסרו "ל דבר תענו "ו חס"לוכ6סר
 כתבמר דברו . כסס בלעגי תדברו ו"5 ח)עקו1"5
 כשבקט סעניכיס בכיון )מח בק% סססס ב5מוחסלמון
 עוורו . לנ"מ ופנקס נ)וריכ %" ס"נוח ושמפסללחת
 '(OD וקו חועלח תסס 5ס51י6 וסחנתמ בר5ונכססס
 ן 1"5 ] וקנס "נס כבנס תסלמו ו6ס י עליכם ויקללכס

 עליכם ויכבד ח5חדו 5" כי כענורכס סקרןתפסידו
 תוליכו הס רפי  ולמתכם . vlJe סנומלסס)וסנר
 לתרו .  בלבבכם  ו5וררופו  בקודכס  מסוסולבתיכם

 פנוי 5בכס בעור  ללתכס סכנת  ביכלכמבבהרותכס
 עת יכו" כי . ימלס סמ~כיר וכמ )ומסכוח hSntטרס
 וועט עס חחיבעו סחוכ5ו מס וקסתו חוכ15 6%סחרג1
 כנוס ויוסעו ססס "ח ס5נ ירדוף ל" ני .תוע5ח
 נידכם נווסרי סוס . 'מכמסו כ' 'מסקסו ל6סיררפסו
 %יסב ס")וח 5מזק נישוך רב חוע5ח נו יםנוסור
 עתהן  כתוב  תחויו  כ"סר . ס)וכוכס %מסירסדעח
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 סמכתיס בספרי "ו ב:מ"יס "ו כחורט )נוךומקדור
 שוח כסוחר ער"ה תסחרו תדעו ע" חבינוהו 65"סר

 יתב35ל 1"5 )ו"תתחכס ח~ווו "ל סב"י דברי "וסחורם
 בכס מסנוהו מהו" וססמיחוח כמוקחכס עוודוסכ5נס,
 ה)ימוהו ח"ו( ל"3 )דברים דוכס סו" רק יבר 5"גי

 מבכח מסרכן SD 6מהחכס גל חסקSbl 15 וויחשקרן
 זהו" דרכם הבין "להיס מכתס..ד3ר

 . )וקותס "ח ירע

 בהם ח5לימו כי חןכקון ונהם וסודק ס6נוח .להבו
 הסקר ח"ו סמלתש. 5ור על לנוכס הסיףסס~מס
 המ% ע5 ככתה הו" כי למטענווחיסס חח"וו וקלומעול
 לכס יכעס לכן . יפ% טפל חמי "5 "מור עליווקריו
 מסקר מן יותר 13 סחפסידו ם)ר6ה וס5דקהקמח

 - במוסרו הטכס "מר וכן, . 3ו סחהוימו 0נר6סוסעי
 חנונוי ו6ל קוס6תח

 הס וה5דק ס6נוח ני דעו .
 . לעף ונ5מ ונטם גנורס תוחייס הנפםחנסיטי

 . וסמק ס")וח כהרכ3ח ס5ככ לרמח רסו"סמלקחי %"

 וסלם קרנים ועסחרוח מרעים "מחח סבטימו)יזל"
 הכור" סנמלני "סר "ח"חנם מנמלי כיוס והים . הלק ונונן הקרוח ככונעומריון

 ס:")עוח 6נמלנס
 הנור" סקסי בו6סר

 עכרתי במקלי ני הנס החיל
 . כס ער ס' ברככי וסכה . הסכו החת'ד למס5סר~מ

 ויר0חי קרובי החיסוני סל" כסקוס סכליס:יורא6מעח
 י!וביס גד%יס על וסתס%ני "נוחי סוריסוני סל6מה
 בו הזהרו 5נן . %מחי 5י והועלתי וס~מחיתגוני
 . מלותו תדרוס "סר חורה סיהירה סל" בתם6פי15
 על וקנין ועריס סטר כעיניכם יכבד 56 בד3ורכסעמרו

 מרמות בתודעי ומטו כטלו מסחר. נלך סדכרסבטמח
 יעוברו יחיו במסי כי עלטם כיחו לבונה הרחחחיוח. וכחוח וקוסיוח עקסיוח וע)ווקיס וןקדוקיסומזחוח

 וככקיוח 31חתיחוח גחחוח חמיו . נכ5 יסיסוכ"מריחו
 חטעחו וקל . וגד% קטן ככר וולחכס נשל חנעווקל

 מן ברמו . ותומ~ק כרור מלכס סיגינו כונוסת"ותס
 טעימת כי דעו . ~ולחכס נמ~קח וסענו17ססספקוח
 והיסחר לסרבה והנועט סודקי נון ליגע מרווחסדריי
 במייו יבוס . יח"ב5 "ל והמוכר יס)ומ 56 מנונוסקתס מסני ברמו . ומלן ג:נ כסרן לעקם סיומה ערל)נלס
 מיסר חי לבי "5 תחון ר"יחי זה כ5 . בחוחויכלם
 סחימסו . מסד ,סי קער 55דקה וסיורע קם לרמס0

 במוסר ימס "ין ני ננ"נעוחנס ור,סחסקונ)ווסרכס
 לקט)יס הסמו הרמוקיס קר13 . כ)")עוח ירוסס61ין
 והעלובים ס"ניתיס על רממו ~סלים פכיכםסויירו
 כיד ובנעעדיכס במגיכם וספקיןוס בסתמחנססתמוס

 פניהם וימורו יבוסו סל" וס~סרו , ע5ינס הט31סס'
 תוכלו "סר לכל להטיב תמולו 6ל . )וחנוחיכס3סבח
 כי ססלוה 1גע15 סכט5ס מ"סו . סיסים לנויוס~הרו
 ולסטסוט OInD~il %נומסור סנוף להסמחח סבהסם

 ' לעובדיו לסטן וסיס ססחיס 51ווח פס%עקסוח

 6ל - מותר יהיס ע"נ וגל הת:51ה הע"ה סי"וסע
 וס)סס סגוף סמנ5ס בנומלוקח )פטוחינס 6חחסק15
 וסרוח המחירו למיס ר"יחי ' עור )סקר ומסוהמנוון
 ועירות נונדולחס הוסרו וסריס :מסמו ומספמוח)ממחו
 ' ההמלקח 3סנח תחמו גק5ו ונככדיס "כדו"נעכס ו6נ0י :פסרו וחסידים )פרנו וקיב51יס )תערערונד%וח

 ויססו ממסו ופילוקופיס מנתו 1מננויס ננזפונכי"יס
 סנ"ו לכן לחכ5'חס' מגיעו 51" התתלקח רעתלספר
 י ורעיו וע"5י1 6והכיו פנל וסחרמקו מפניו מוסו"ותו
 ורמקו סח)נרו מךי)יס 3016 כפרכס סקר נל "לוגס

 גי בס53 סחפ"רו . מט"חס 3כל תספו מןקרבחס
 בנקסכס ני הקנוחיי והנגחון היסרה סגבורסהו"

 תמוסכס. 3חוח5ח לננס וחמלו חסיתה 5" סדו"סיק)וס

01ת"
 חסוכ "ליו "בן כעלל מרפס כסחכם על חוסיסו

 "סר "ח ודש לס'. מט"חס הכס תסיעסו"ס
 בנכול מנס טרוד , הסגל כלב% בוקס לב סל"סo)nh חמ5"

 והלחסיס פויס סוני יו5דוהו וג"כ , תוניס נלויסע%ס
 ל"מריס 15מר סמ5י6 ענירוח 16נלח ~(ob סנס0"3דן
bD1n

 )ועלח חנירו לכן . נ"מריח מרטם ומחטי"
 והחקדסחס "רכיכם כעיני קדוסיס ומייחס.מסבל
 ויטיבו וימונו בעיניסף נס0יכס ותגדל ת~יקינסויתחרטו
 ינקבו ב5יע5 מסי סס ו"ס , 5גכ מסי סס "סלבס
 כמוהם לעסות ענוהס חחבוו ל" 6סר על להםויגר

 הצטרכו ל" ועתם ' הרמות סחע5וח לעלותסלם סו" מ בעיוול חחנסנו י המוסר 3כחר עליססוחתלכו
 נכי"יס 50 רבן סנס כעמוס ערי "ין כי דעו .לסבל
 ממסוס קיתו . סענוס על כמו ושדוחיו נל על גחימס5"

 ס6ל מנן סיבור חעלח כי דעו . ללסתנס ורסןלפיכס
 למסכיל ומתר הנרו"יס כל ע5 "וחו כ"הכחוב"דס
 יתכן ל" ולכן נפל"וחיוי ולמסר ולרותתו לו להודותוטונ
 כי וסבילי ורכלוח וסקר נ53ה %דבר נרע טובלהנזיר
 לגפם הגוף כלוזיר לסכל ממותר וסעכדו . סלילי עוןסו6
 3וס מירוחכם הו" מעבודוכי

 6ל ~ננוו 5כן - 331"
 עד יסכע ו5" לבקסו יוסיף מקריו כהסיקתפיקו

 1"ס . תלקי מלק עתו ויקדד שינ סל" לחססיסחוקק
 סגריך רק יכקס ל" ויכנע סגוף וימחעבד השכליחסול
 ויחנמס במייס וינעם סמוחר ויקע ממעט תןויסבע
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לט הרמב"םאגרות
 ח"תיט "ל חמרימוס. ומיותר מחמיו כדי "כלופתוח.
 כמק מסכל וירכס הנוף יגדיל והתפחה S)bnoסרוב

סחח)ול"
 לועט 3"כ% מהסך סו" גי לחונו, המוסס )ץן

 כמים
 3"5טונונ"

 יגדל rb לעגלו הטבעי ובחוס לקבלו

 סע5 י5" נכמו 'עכbS 1(5 הטבעי והמוס יק53נול" ה"5טו)וכ" )וך"י יותר י"כ5 1"ס יחיסכ, ודעתוויברי"

 . יתרוקן וכיסו יחמס וסכלו 'ר[ס גוסו ירכס ל"סו"
 הו" כי תעכלו "סר עד ח"כלו ס65הנהרו

 הססך
 טרס ועגולו . חמלו"יס רוב סבת סו" כי והכיסהנוף
 כנעלי בכס5ס ח"כלו "5 . סה"נלו 6מר וחכומוסח"כלו
 סיכם חתלם %3Shחוס

 סנ"1 מברחה' חסינ כי בלוננו"
 הכת"ז רעהו "ח "יס 'ס:" כ"סר סמ~יקיסס)ו"נ5'ס
 כעכברים ח"נלו וקל כדרכים ח"כ)ו "ל . ספיחוושכקם
 תהחנויד הנובעו . וננחיכס סקכועוח לסעוח "סכי

nlllDDסקבליס 3סעודוח כי דעו . מבמוריס עם 
 סעתיס והרכס רע ו"ס טוב oh ה"דס חר13חיודע
 ' וולחי חרסת ברקוחי מיר"חי בריחי וגת6 רעכח[רחי

 ותם . ס:כ3דיס ותניה ע5ומיס הנזסמיח היין מןטוהרו
 "ך כרי6חכס תהמלח "חכם הח)הגתי 5" כי"ט:1 ל" ":י olnh י לבניו רכב 3ן יהונדב 15"ח בעיניטוכ
 ' חע)וג דרך ל" חוון דרך וסחוהו כתים כמוסכרו

 ליקמ ob כי ס5ךיק )מ ננוח נכחכ למוס 5" כיר"ו
 מלקים ל"רבעס נוחמלקח סס51"ס כי דעו .נווסר
 כפסד. .ריומ

. Dlbn . מסדים ג)ו%וח הו6 ריומ . ננון 
 . הפסך ' קיפוח וסקרן סרותסח"כ5ו

 הסמוק הו"
 ירוימ ו"ס יפויו SID~I כנויו נועוחיו 6ןס בוס)וססין
 . ת"וס . "סס D~h הו" ו"סס י"רונ ענייםקורי

 כבוד. . סנ"כל פוססו"
 לבסו לכן ' לעורו סוולחו הו"

 ' נומיחכס כדי רק מהסגחכס ממוח "כלו ססנחכסכדי

 לעקה [רעו . המוחקים מן והחרמקו הסמוקת"סו
 עס מייס ר"ו . חסד לפי וקגרו ססגקכס חכרייוחר

 ני [%חנם 3סל תגעו ו"5 נעוריכם ו"סחמברחנס'
 כ"סר חסנו . הרוגים כל וע5ומיס הסילם מלריסרכים
 וכמטסט נסדר בבלנס וקף . וחחנממו ים נחינחמייחס
 סיוסב ס"ס הנס ' ס3ר'"וח %סחתיד ,רע5סעתיך
 סנורך לעת בו ויגע כנדו יחספס והתסכי5 יכוסעליו
 חרפו "5 כבודכם הס כי )פיכס "ח כבדו 'חרדסוהו ל" ולחס סירדסכס לרגון הנימו . חוע5ח זומנו1'קכל
 ס)ינוס נבוןס . עלינס ot~tcnn %" מוסרמסם

 הסחורי (Da חנלו "ל . סויקס יולעט ר"יחסבסוזעט
 ו)ו"וךכס כגוסכם וקרוביכם oyJoih ענדו .5בכס

 חעבדון מן מקד 5כם הסתרו רק ' עליכם סטובס ס'כיד
 ' "להי מלק ה61 מ ,3נססכס

 סנדע 5ט ר"ף כי ית', ס"5 ירמתך "נרהסבלרע
 ס"ס מה חחלח )ץכקמח

 הבור"
 נחי.4סי"5

 ססכח עס סיס ע"ס רבעו ממס הלפחחי יד*ה:ני4עי
 6ח יסרך בני וספורו ית' ותפור . בריח "נחוומס

 בעי עולס בריח לדורוחס הנבח "ח לעסותסס3ח
 עמס יניס מסח כי 5ע%ס הי" "ות יסר"ל 3)יובין
 הענעיס מן ו)זפסיקין )פיס היוחי:1 על5הורוח "5" ~ס ענין לין ' וע' ס"רל ולח הסריס "חיי'

 ולהמליף %המיר וח' 5ע13רחו %ימסו . הכסלהע"ס עסקי והם יח' )להם'גו והמכעיס "וחחה)וטרידיס
 )ו5ייס, )ו5ך מרעה עכודח ממק כקרן ית'עבודתו

 כקרן שייח עכר כי ו~כרח חורט כ)ום:ה lTTD3")זרו הזו"
 מפסוק זה ויחיאח . וגו' מסס "נסיך י" 1י51י"ךמלריס

 והסבם ' המכח יום "ח לכסוח "להיך יי 5וך כן עלהו"
 "נורו היחס כן "תר ס:וכרח עלים לסמוך הר"רהיומרח

 . וגו' סקרן 61ח ' הממיס "ח יי' עסה יגויס ססחני
 הסליתי יוס ימיה והוך כסע%חי סחקדסו הו" זהוסוד

 בהיוחכס ל:פסוחיכס )וסליחיס היוחכם 'וס הו"ל3ריוחי,
 ה:)ול"נוח סח:ועוח תן %נוס , הע"ס חעניי:י)ססקיס
 , ס"נוחיח ססלימס ס)עומס סי" "סר י5ססיג:ילמכדני
 ומלומח סנוף )עוחח סנ'ס סחי SD תנומחכס "[ותסיס
 סס ססכח גע)ין "סך הע)עיס "5ה סני וגלל .סיפג
 ערלת ולזרח סלכ ער5ח נוסח והן ופילוח סחיננוד
 ערלח ופילח סי6 סר6סו)ס החקה ענין מ .הכסר
 הסני ומענין ע"ה. "3י)1 "ברסס וגילח זהי"הנסר
 ע"ס. רגעו תסס )זעח וסיף הלנ עילת תילתהי"
 יחכיך סכי" דגרי יח")וחו ה"5ס בריחות מתיועם

 הסני.וסכרית .והכריח הר"סון סנרית יעדיןויחקיי)ץ
 והו"הסלקי

 סנסס טהרת SD הס הכלס "לו ' המנח
 . יח' לו סהח13דדוח וע5 ההסרדס וע5 סחמנ%סוע5
 ע0 ןנק וה'וחו 3סכח קרס גולח כפל "יך והכןורקס
 וכחוורו . וגוי "נסיך 5ס' מכח סם3יעי סוס נ"תרו יי'מלח

 6)ורו ועור . וגו' 5כס סי" קדם כ' הספח 6חוסתרחס
 למי נדו5ס ר"יס [ו . וגו' . קדס 5כס יטיס המביעיוכיוס
 .ו"חחח ססבח תורח סוד על 13 1'דקךק מעניןסיטעס
 "נבוסו נוסס ויקבור לעוס, היזחו כהמלח בו סנ6תרנוס
 ונו': 5יי ס'וס ס3ח ניהיום
 הערלם כי יח' ס"להיס יסנ%ך "נרהס כניודע

 ססנ5 ני וופ)י 33סר, סיב O"D כ"ברהססנ")ורח
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 והערלם . בסר הו" 6סר נלנ הו" חמלח.תסמוס"ישי
 ירעח 6חס וכבר י נל3 סי" ננ"ס רבינו כתססממכרח
 (It)DO 1Sb ונ6 , גנרל סכל ססו6 נזפני לב מססחוף
 ססקחף לצלחי הטוב לסייסיר וירנילגו ס6נוסי הסכליכלוכ
 כי לדעת כני לך וים נלובד. ויהיס .הגוף ח"ווחעם

 כלס ויסר"ל . כצלוח מרע ער הו6 ח5ריס תלךסרער(.
 הקטתי הסכל כענין "מך ןכר הס-כך)וות nnbs כןגס
 הו6 נל'ס רביה ותסס . וסרכבחה סמלה ויענין זהותכין
 סגוף צחר ר51ה סנוף סו" ככללו ופולריס הקלסי,מסכל
 לטס נעבדים סהס וס"בריס ססריס ס6בריס ,בכללו
 1'רעח . סלנ לוקוס סו" נסן ערן . הטפל הרברוסם
 ועבדוהו הרסע מרעה בהם סלט 6סר הס יסר6ל 3)יכי

 ו3יייהס 3~1 "ין ע"ה רבעו נוסס 36ל . סרךבעבויח
 ל" כמ סוס עליו o~s ע" ימססוס

 ונימס סליטס.
 תסס הו6 סכמות ויעורר o:nh , 6חר כבר כלסוליסרן
 כי בכי ודע קרס. צהרן סו" התתריס ומעוררגנ"ס

 הדבקות הססקח סי6 ע"ס נכבי"יס סנ,כרחסחיחס
 כלו חס , עליהם המוסע הדבר ונין בי)יהס6סר

 תפרס .6 ' הגוף ח"ווח OD סקסתי ססנלכסיחעסק
 ב)י סעוררחיך ומס עליו. ססעירוחיך גזמה יותרנו
 "סח על הנכוכיס מורס מסר סננבד במ"וזר כןגס
 T?b -סי" כן ' )כבד חתר על גינתר סו" 6סרמע

 הלכ וכן . החקדס כיח בס 706 וירו0לס ג"כי0ר6ל
 )נכד בתום מקוס סו" 51יון ה"טקי הסכל חסכןסו6
 בית תלכי כי נלי ורע . ססועל הסכל גוסכן בות16ד
 )")ור "סר תוחס ס")וסי כסכל 6חר דבר הסדור
 סחחעסק ססנל והות וגף, י4 כעיני סיפר רע30סס
 Sb )זסולמ הים "סר הו" ונהפנס ס"להי,נספע
 ס"וחוח מן תלך יכ" ס,חן בצוחו כי , סגוס)יוחסח116ח
 בגי ודע . מסק נלי סרע עי hla "סר 3וכלחס
 הצרור המזור סו" סונורון כי יתכרך המליסנורך
 רעים מלכיס b~b עלים יהלכו ל6 "סרסמקעל
 כן גס פוסלי כמסר סנ"מר נתי , סח6ווח פססומטמיס
 סיס הייך ל'כ וסק סווגה, lrh-1~על

 סו)"
 לדון ס"ק

 הסטן "וחך יקטרג ול6 ע5)זך חונם ו6ל . ס"מחוסו"
 3ו ינוק ולסעתיס ס"כוסי הסכל בו יב" לפעתיס כיכס"ק,
 ורקס ' ית"ס'לדוך וקו הח6ווח "מר ויטס סעסריססנל
 תו ב0כ"ו סלקר6 מקוס 6ל דור צמרי 51bc הלך 6יךוסבן
 )חן חי "ו לכב חסניוח עברו סל3 על (b'o rnbסנולס
 סרתיתוח וזן ססחלקו בעבור ספק כל" וסוט ניגס,לסכף

 3תוסכל1ח וטהורם נקיים סממ0בס ומיחססטסגיוח
 ונוסכנו נבלל סכל ססו6 )זסתו6ל ב6 6סר סספעפס

 . עליגס ר)ז"ס וסי ברתס. בניוח סחו גקר6 6סרבתום
 5ו נתנזר כקלו סרס נזנקו ל" מלב "ל Slbnוכפסלך
 בסו" סמומ "ללך

 תלך ס'1ח1 ליזען בכמות יגבר
 1)חיסר עתו סמו6ל וותקו המום מקוס 6ל ועלהעליסס,

 תסנץ6ל סי" סעור כי נוד על נם לו סחן וכסגי 0"1ל16
 כן וקמרי . ס"1 עס מחמלה מהיה פי על "ף דוד6ל

 זהו" ברמזרי כניוח סהו6 לו)מתר
 ספק בל" ה)וומ

 "סר ה"להי הסכל עתו פסיס כעכור עליו כח לווקין
 וקלס . בנדיו סנט וסקול ניפויו דוד וברם Sbtnnהו"

 הבגריס הסירו כקבור כח"ווח בהס הווסל ב"סכגדיס
 . וגו לכביס בנןיך ימיו עת בבל וגו' נועליוה15"יס
 וכניו הנוסכן כי יחכרך סקל .ירמ)זד "כרסס כביורע

 בקרון והחמיל . נכנר נוף SD בו הווסלב"
 סחמלס גן גס סו" וכן ' ספק כל" הלכ הו""סר
 ס6)וסי. מסכל סס. "סר הלומות כן גס ובקרון .בנוף

 1ג1', לתעלה כנפים סורסי הכרו3יס וסי1וכקומרו
 והנעורס הכבד, SD חסל והסתמן , כריקוח כ"סהחסל
 ab נו נ"רר "סר סעעס ו)"נמ . היזרה עלמסל
 המוס על בו סתסל , חככה ל" ה)"כמ על תוקלחת'ד

 הו" הקטורת ומונחהטבעי,
 והככון והקמח הפסע.

 ול'ל גיורי 6כן 36רסס רכי המכס כו סכ"ר )זססו"
 בו ונלס התורס נפירו0 חכר ססו6 עליו ליג6תר
 סהו6 זזי b~b יכייס ל6 וע5ומוח עחוקוחסודות

 יי' "סר הסרידיס ומסבתדרגחו
 קורי
. 

 ~ל'ל וסו"
 ס"מ טכני הנס במסוק הנומסטיס וקלה כפרסתר3ר
 , סירמ SD1 סס)זס SD )ככר )ז"תר , ונו' לסניךמלקך
 ככורו bto חס 6רס, כל סי3י)ס ר"וי "ין )עי)זיסודברים
 כגי לך "נלס 61)י ' הסתם ))"ור סוט הירמ "ורסס
 ססכל סו" 6נור 6סר ססתס גי 7'ע ' תך3ריוק5ח
 מחנו הספע יתמוך , הקנוסי הסכל הו" והירדי ,ה"להי
 לס 6ין סהירמ ' החסל נלוי לפי סיעים 5ד ,ס 6יעל

 : )זססמם "ל" בהירות ל"קורס
 כסירוסים תעיין סל6 לך ת15ה 6)י לי ס)")ון ב)יואתה

 כסירוסו 6ל6 סכלך חטרון ע"ובמינורים
 תי לכל ומועעיס מקד טובים סס כי ומסריו,ובחסוריו
 וססס . רק ובעיון זך בסגל ימס בהסחנלוח 3סססיקרון
 גנ"ס 6כעו "נרסס נוזו סיע ה61 כי ' המיבוריס נספרפינס
 בהס ירכר 6טר וכרנזויס )ודכריו סחקר6 חס וכל ,3רומ
 בסכל ר3ס ססחנלוח בסס וססחנל יסה עיון 3ססעיין
 מחסמה סיס ל6 הככר סוס no(o כי )קי. 31עיון~ך

 סיס 1ל6 6ןסמסוס
 גוס"

 מש וסוט 3רש לסוס פנס
 6מר, 3חקוס ולתמר 6מר ננזקוס סיום 63רפחסט
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 6)י בני ועמוס . כן נס 5)ו5מס נוסרח סהיסעם

  hr(' טר וסמנוריס סר3ריס טל  ח"ו ימניכשלכחי
 עגתו חיים ו6ויבי ע5י הכיח וע% תלכוח עול כימולס
 . סקר מת"יורנו

 הכזוח bSb (ס 5י המסיק %"
 : תמסכוחי סודות עסקי ועל יגוני על ינוןסוסיסו
 6ין ה:13ס הספל העולס בוס המסנן הלידס כי כניורע

 6כן 6כרהס רני סונר המנס ~ס יקי . נססוטרדת גל" מהרס ימיו סחחתו לדוי הסריו 3ו ת:ומסלו
 ידעתי 6% רניס עועים על העיריי "סר וגסגנור6
 סקר"חיו והתנור הממס סירוס סחכרחי "מר 6ל6בהם
o:cnע5 מעירך סייחי ס)כוכיס, יגורס וספר חורם 
 חטריר סל6 לך והסחר וכספריו. 3חנוריו מרמוסודותיו
 ו(ולחס ומכוריו כמכורים 6ל6 היקרה מטסך הוךסכלך

 מגך נססך וסתור יכלו. למ והם הווון הכלס ותפלסו"
 ל6 "סר פרכג"ס סי" ניפח 6:סי חכורי רוכמרכרי
 מנירים סהס להטירסס

 ט13ר"
 כעת 6ל" יתברך

 1ה61 ו3סומיס במוחן תטופל סלוק הסור 3סר6נלס
 3לסו)ס ס:קר6ט%3

 ועמן Tnine 6'ד ויעלס סלם""
otntcoSb יתכרך סכורה בהס להסיג "ו וימם13 מוחס 
 מעה,בכל

 ומהו"
 כקרקס וגעקוחיסן בחסלוחיהן קר31

 כסוחם נס יסי13ח, רוכסי ותכברי ממבוריס וי51ח1בחל)ווד
 ס3ור6 131נרס כמסרס לסרס תדרס יחכרךסבורג
 סנוגסיחיס הדברים כפוחס סעס' בכ5ית'

 ה13ר"
 ימן

 מסרי 1'1גי"1 ' לו מלעס הכופייס מדכרי ונד% ר3עלוי
 : סקסלוח כסס יכרכו גורך לל"חורס
 6מד תןרס"ס גדקס 5עסוח ימניחו ו6ח בעכורואולם

 בחסחוס 6ל" )זמסבחס קנע יסים סל6 עדנס,ס סחי יקם סרוב SD נוסס 6מד וכל 6מד- תפשוט6ו
 6מר ברנר ל6 סנוף ס:6וח ונסקר ונסחייס631כעס
 וכס. למס וסולע 5הס קר31 יחכרך הסס גיויקצעו

 6לסיסס יחברך, 56י1 להחקרם מעיר (1 51" סדרך (51"
 חמבק ו6ל סרמק מקד ו)והס סתור, וחורחסעכור
 656 שעימה מברחך תהיה 5" 3ני ו"חס .מיק
ODגך5חי6"ס סכקר6יס סססרדיס "וסבבו ממיכו" 
 מוסר 6לס ותסלחי ווומ, וזנוח 31י)ס סכל להם יםכי

 שכניס ססס שסיס מחקגח עגמך סיער גן ונס .)זהס
במערב

 סם 6סר .סחקוחוח וטס מליוירב"י הוקר"
 ומחק . נס וטבע יובס להס ים כי כר3רי6"הב"ר5וח
 3ין ססוכ:יס ה6:סיס )ק ת6ד חסיד לך יטיסהסנזירס
 גרורי כן נס וסונ:יס מגריס סל 6לנסךרי6ס 31יןטו:"'ס

 6רס כגי מסקר "%י טססיס יוחר הס כי ,3ר3רי""ס
 עד יח' וססס ב"חו:ס. גז"ד מוקיס סהס פי ע65ף
 סנוסריס ~G'b1G נרנזוח "ל6 "5לי ס6י:ס ע5יודיין

 OO'~DD נכל נל5 נזח (נוח "~ס וקין סס, סנע5נחורה
 מהנדוח דורסים בס'וחס 6% ובח5מוד, וכתקריךבתורס
 הנדס בשיין ועסגו י"מינו דיעיס חהס וקלח י31הלנוח

 ס"ומוח תן מומס והס ח6ו"ס כני ויגסס סי"תי)וכחו
 ול6 כ5ל ס)דס ירש 5מ , סיס)זע"ליס 3"רג1חסדריס
 ו6וסריס עוזם, ידכרו ול6 ב)ו5כוסיס ו5" הקורחהיעיין
 מבסר יתכלו 1ל" , רגלס כף דרגס 6סר כקרקעללכת

 מקלו יוחר רכים "רוטשם וד3ריס ס"מרון רביעסרהבם
 : וכחעסיהס יכמ:סגיסס נסס ליברסיס

 ועל הרמב"ם בשבחשיר
 הסדר יאש שמעין בר ר"ימתלמית

 למופת אל שלחו האלנשיא
 מועצותיו את הזמןוחכמי

 ירוצון בתחתית~עיפיהם
 לועיד

 במשה מביניםנפשות
 כמוחו איש בראלבלי

 תמהים עליו מאור רואיווכל
 ורוהים כולם פותריםמבינים
 האלהים אל יעלהומשה
 מקנאות החכמיםרוב
 צבאות ארנינשבע
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