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 .נינניכי~וי 'ןובכונזירו:יככרfכנביןקויסfכנfכונכfגכrנrכfגמרכקtנכסרבריסיכר'יסכננכtוכככ''יiי fbור
תיסנכנכfככיססנינ.ורםכtנ 1רנכפוו.סססוfכידונכבורד 1:יכקררם:ובfכרךסרכטזכנגעמכ :tיfכרנכתסיתתנם"~

 ti(נכככ"רתכtכסfכזנכז )סווככייסrכגיויםפכ:יככגתנכוכ(תירססנכיםיכtיכףוםבכ"ר .rםכנכדגככיrוכנבמסכת
רתניfכותסקדום~רך tבופוגו:רננזומנfכוגותויפסטרוfכםכםfנרפ"ד)fוכרrכוכבכז /כ"רכספרוJר J\נזגנ
יננינfננכ~בכזתדתית /תרכגויסכנירכיס cייוממכגדר '""'כtכבףכנfכרוכfכוננגםכת,ובסוףמ''י

ר(י fiוום''סמונוי 11וםכfכמוםכ:יכככחווקירמובכגוום tכוגכ /י 11בfכרזס .frנכ 11:ויכמזתקרוסוסנfנרגיס
fכומנויוותכנ\רונויםתוfכוtיסתfכונכויס .rםכגונכסזסכססכיסfופםורfויו 'רככס~רכתנכוונגfכומר

 )כf' 1כמנfכנפ':ככבםמוגוfויןםו fגדבייi(זס:וכtו 1כס"סםכככסוכרתנכונןכפי /וכב"יםכמכנכידיר
 ':fיתfכפי' 1םיתfככככ'פכיסכרםtנfויכירמ:ו 'ברוfכיסוfנסו"רזס jכםווםנ''ידfכדרז tספגיבנfכז

דנויסיגfכוםכtכסרfכיס.תיfכfכווב:י 'tככוסכגכםוrכרבככירםיקנכונגןכמסדר ,,,"(תfגנגיrכירםבווי
 'ני\ר .tגייrנככהםנכיניfכיסנווכtכככות-fכפיכר ,נגבכוכסככרבככבככמתרכtככרתכtכםר t 1מפיוסככו

סכ~כככיססקדוםיסrורומכרמכנכיונרים:רס 'תרנכrכבכככסבגכרממכיכסבכזס)סמכגכוrכ_םוסfוקנב tרכ
tררםככיסםסו\וככםr.יף 1ביםוtנכrכתfו"כזfכתכtר 1כtכrירימ'כrכrככנרדןוכת' כfכזוחרי 1ר 11מגר' 11
כוככרררנככfכננכככרכקמת ,תבככירכתדעמנכזנ ,כנכנ 7'קרוfכ,פר~:רנכרכסםכנורוכפווניפתוסrו rפ

 •כזסרננוזוזננכםויותרוכביוןתtנכסרזככנודנמכרק /rכפםיfכדספוfכםכמנגי ,חוגוע\'גהרtירס
tכזכננכמכי 1ם(יח 11Pנםסםתנסמיכ;ורכרככון~ויך 'מקרןנויןת i iםכםרורררכירוסככזו tתtובכ

גויןרכזזס):דרfנ 1וננכויקב'ןדבוםיטפיסfכנבנםניtכ:נסככבכtויק(רכםכגט\'כ-נכ.סופרםסמ.סו\יסבפ.סרק
 tםכככבבכ"ר ,קגחרfכתקורב,fרךזרכמ;כסנםוזמזר ,:דקוכןס sוכתקרן ,גו' 1תפכיtכrכ j·ככtככסירת

 :מ/'מכונרrכמיוfכfכ f~ ttכתנפ/בתנכירבtוםררםרו~כ iכר
 jנכריירבכתיכתקורסוכtו 1ידיסבםמינגקוכוfכיכינכ•ננוזוסנת\ופו: 1בכוככרמקר.םfייכיז 11רעכ

 •ונככק'ום. ,fכ 11נfורנסירfככככגרתםככניכר ,rכר tכרבוחוfכירfכתכי ,רנ . Pככתסככי ,.זתבכסרן
 •'י 1רםכרtכ , 1ננ tספג\tכתכתוfכוrכ ,ייז r "פגיrכ rנכככוכ,מנכבכססכירtכנפירוםתקב"ססכות
זקכיססידfכסכןעכ /רבכ!לכמסרינגכםזככרמןובככ"פ 1ר 11מםמרףוכבכין ,םככיfככגפיסנ;רתfכננימזי
כנויוIככססוfנוי ,גנככוי~.ספונגןיור Pכתוגוזרfכוננו .סיימי ,ננ.סכיככיסבדרוfונכrכייסת~רווסככרוי

 •נובכוזוכםוונכדברותכנתוןךעוrגוfכיכזנוובורrכווfכוrכככסירדבגותרfכיכזורfכוrכ r1ורבכרזכבתנכוrכ(זככרי
כבדיקתיפתסכררfכרוםסככנ :מי'"וfכיזככדנים'fויזונכבככסככפיך 1מר'fורtכוקיס iו i\בם"גכוםקיס
וכגזיסככנכמיקח.סרפןככזמרtכמפן\(ןfכ 1תנוככזבנכירזכrגרנסיס 'וגרחכווfכורtרכסוןזtר 1ככנמוך
 'סכיןכtכרתככדפי.ס 'נננמוזככחבררםנויךו.תספרנככםרןםtייכרכידעכדיונבדרככבמרזוככמכתב

 ,ככ:רריובגכtככי )כf"רג(דfכככרו trנrכר.ספ'נ 1נמזת _רדונככת 'סזרסו jנםומוך ,כפכים ~כג'\וסבכים
כרfכ~וביררםכיסtנםרסכגוויסנתרדגrויניזfכ)םסנכדוfכוק,כtכיןתסופרנכס 1קסכתנככו'רfוירעכזtר
 t\ורככםנ:יכfכוכי 'כfכןסרfכונכםובםוונו':רננרוי:יכבתר·ניו\םכיסםכננתוימכד\רנ"נ)סגמרנתוfככי

מכזרזfכםחכמרככסכמ ,בנכדניס:ררfכככוrכריסנו'וזברכרזכוט,'ב)בטכסנפ'כנ\ר 1ס.ספונננכמיקנגסרפר
ונכסרכםודגיכר.סוריככfככרגfוככסתרfוכד'ברfכוס)רמככגוקכינןכ//במורנכ\י.בפוסחזסרבורכםכסוכתככrכfכ
ככרtיכיסיכ rדfככוכfכככמדכר'rכככrכננfכינ) nקנכסבםכספ,וככורנבכקכנכ,'fככסבככ'יrכךבפרסת
tכמ'סםייכיסבוכסוכררrכרנכtירננם נמכ\fכרrכר\'גפךrכנגותז\רככ r1כככtכככמככזרtכחיככומוניםסfו) 11

וכסנדיס b'יבכיכבכגור.זיתרס 1י f11כםכרlו\ר iכבכגפתכיםכבמנקרנככ~ובכרזום:ררtכניכוסו'ממוםגי
נידמןנבככיןובפי,,,נפיורםנסרז,,רכננ,'םובננקרtככנגבוfנר(יז) "זרנכזםככמבקרנככ:ר'tררfכ J\ב«בכונ

בכרדבררנכםרכככtכמכזוזכיריוtוכריונניסור"ימכיוו1כירנכיסרככררככיס )כfכי/נפנו'כנfכנכורמכזרן
מיפת
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 tשהוג"ואיתיא 11חמספרוג 11yב~'זהארץתבואותבחיבורראמכם .בו:רמו'שבהגהותעיי'(יז)
האמצעייםהנקראשנתווההגדוליםעלהיינוהימיםבשב' 1זנולוחלקהיההאמתדלפי 1רנמעצמוה tכ

שלבחלקוהיהחמק·אותלפישלחר•םר'מגילהע'י'טבריהשחראמח lV:שוקתאסכנותמיםחלקוגם
וב''וע"שהנזכריםיהם cוחוהימיםשכיעלשיזרחימיםלחףנאמורלזחכ 1קכ·;כ 1וכפ''אק 11כוע•י·בםתלי

ויםכנותבים jנולי tשתבונתנ"נכ'הירסיפרןרכשםה 11זללחמררילנאחגאוזבשםבזשזןכיאמחיכ\ורצ"ר
המלחכיםהואוחלוזןשכ'הומב''םעל:יiמחנרהגארושתמהמ.ה 1אכוהי':ק tהעלם 11pולא tlפי'"כו"פ.ועוו!וע"שהגדול
 .י''ביפ"תכלפם'·של 111זלכאדוהמענה.מצאולאזההניאמציצית ב".! ""':בש:יהו.כרככתרעיי'קיימתתמוהלנאווההוא
כנילוסהואהוא(וכןכיסיםונעש"הבי'מיתעובולאדטכויאימאכעבוידוכא iהויותאחתמ:ואלדאו''יאהאםווך
םתעוכואינוכחוכרעובווהירחים nםלומימייטבריהשליםומתוקיםמיוניווהיייזכיפ"תוכ'כיבי.יש cכנרדטכרשבים

רשראכים
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.ר~כרותנכרכסכגרדךכ:ירגגככ~fכתננריכוtכווכוניכרrיני fbוו"סופרינסכמבוככננס:וזתוכרנו /מיפת
ומיפסםגרורידרנכ 1תבכרנכקרככרתםגיכיןtכסכיותכנתברנגורבנכין 5:םתונfכrכובנגקוסגכוגtיםכtי

כרוריוםב,גrכוכ)ופוי Pל f:5כ ,זיגfוכככנכיס(וכקוfכמוותכ cדול\רנתיסrכוףנככתיוtכבוtרעייורrכסrוי j\ר
כככמכלתכנכ 5:פיקין Pנכם~ירתס ,fכ"יוכרבג ft:iכוררניfכורJכוכור\רכרועוםיס ,ו frינונכדיןתירוגירוז
רוירוכתכזככו''ככככתי\ר י''כfיםובובזננו 1כיורןlגלםידכתר_ 1זבובוןםכנrכלקרכנוד ו\י;\ jונ 1רrו 5:\וfור

תגי /סולטננרכיוספוגימכזרןנכ"יכןדיכיז 5:כולןוז'וככככ"ס ,תםנטיסככימי:נגנך,· j~זנוכו )סבותנווג
םסמדכ /וויס 5:רתדוגיס 5:תכגנרלסיrכתתיfכנסכבגתזכוכיתזו •סוכןןכככוני /מכזרןג iוס~וגיי 11ו

גננכtככtכ ,ונמת cומ'ייlכנ'יכזכוגיrונגונrכו t~ו ,תנורכתיסנזכרףממרזrור mנםסתככככז
 ::וז flככנכותר

 •םנונכגרזתנrנמרס_גפrנכי.כtנוככפרז 1 י''נfבנכזרrכםתוfכוביסכגרםרי 5:ננמגזרןםיתfנ•'אבל
 :םמבככדנדכיוכfו :tדכ

נס 'תנכ(rכגיסוי 5:ננrנככתבוובנכיז 5:םםגrככזון 1יrו 5:י 5:נכת'''נפ"כתנכייכנוגיתוכככ"םר"ל
 •כםנ~פכיfותוזרורfנרנוםכט 1רנייתרותםנט jניוכדורסfכ"יכנכזוrכתוfככננכזגיס)כי f11כיגוזת

 •נותוfנםרכתקסתוזר /\ר iירבכםכtכ • ("זכר"גנטבנכימדיגינוובתקrוכסתנדו(fכדסנככ\ררfכרובת
fכפילרומיבבכלםרסנכנו(fויכו 1תסוונניתוfכ /סתככי::רכככזכיסtכנכ 1דניםככנו(ככוrניסfככככסכי

ן llנגנככקוfככזנגבכיונככיtררrכרככרובבינכזכיסככידתגi:ררנכםיכזכבכסננתירדןtככירתנfכיסתדניס
נכככ' , 1בסו'וספררנככםסכמ"םז«ככרו'מזת:ווfכבנכווסברםככן •כננמ::ריס <!"ו fiככfכדט :tככfור
רבכfכרזכרתככיוטונתוככרכ:רוכרבכזכרתזותוסכ::רוו~.ספותננככרתrככיפר 1כנסס::דטבנותםנםורוננכוfכ·~
תזכנררבככ 1כfנגנגסעדוrכזרנס 1ננבכונ iנrכקינכותfכןfכנוזfכfכםכזכגתfכר"יכנfכ)םסננו /נטרב
 •תבתרrוי(נכייזס'ותםסותנתרתינכייז )סד"fובכזור!\כfכ ,רםנ'םכםfכיגוו::רכז ti:יבקרר

ל 11רfכ ,תקטכות rכליתסבוקfכ 11וכ "כf ,לניקטלי\כ Pר'קסrכויfכrכומכגרכ) 11סםיתרונפ' ;rככ
 :כר'נכגכגtנכרןדfכ~טויך
fכיןתנכtכנכיויס::ייכrכסיויס i(וfכרrננםנתfכפי(רכתרכיז 1תננזיקיככסתריונכtכרתככרחונרזה

דס <tככזונכגרfכסתכfכנכגיס <!"זמוfכנכדוונכרמזfנתון 5:וםנכrכםיסטוברfכככורככ::רסכומ::רrככנכיסרוזכ
 1כסובןכרםכזונכגרניוובכוו~דנןרנכקוכיסגtכםיס

כי /גפםמו 5:כו /נכככותכפסונכנכ(סתוםנכנסזרבטנגג\כחכtכ 1יניבטו jתריסגרזכיםtיכסככפגיואם
 •רז cתגסוףכtכfכסונfוככת ,ככrרונ 'ככקרסםכfכפורםנט ,"וtכנכודוrוו~וננ~וע\רכיוסוםנכנס

 1וסנכרכ\רנכיrוכסוךתרfכתםככיסמןםכימכמסםfכותרכרווfכיורבכסתי\'וווכפוסכרrכוקfכונכותייתי

ורמקכרתית iםנכוייוfכנכ"פ ,נכ(יוןכגזרrוכתתכנדס(fכתרינrכרנוכבכגגן 1סכיrכרrכרכקייםויך 5רנתכוזכ
 •םrכוגוםfכיזונוותרfכ /כוכבתרfכגתכימרםfכננותטנכסtכנכותספרכנןו pססתנכיקו 1מנרfכר

 :כר'דויכfכונםטוfכו::רייכווכfככניותנגםנ)םסבכס
ר::רfכככסוס /tככסירכfכ 11וכוננגםסנ /כנידיסקסתוותנדתונכ'נכוכתfונכירתדתfכותמיהא

וכת"נ f1כ(יכרוכרfככ:ייגו 1סוfכככר :tכגגינוסתfכטו r~1כיננתנכןזוfכף /כtכרבכfככנכיכככזכתכtכננסת
 •יתירfכרגתנוfכזכופrורוי:יככ rכםורfוג'וגנבכירנג"כםסנכ 'תג~רזכיבכייןפזכ)יrוורג.fג ,נככםrנ"טוPב

:רtכ

כחברכןמטעו)(מיטטעללענדישעם jהנויכליםהנקראהמערביהיםעלשהחכםספק 1אי ) 11
ויםערבספינרח tאיהסדומיביםכיהואריורע 11המלחביםכספינותעליחי"ואניהמשניותפירשרףבם
קרואמ"אט"רפ'כליםכמס'רכןאמצעייםהואלא''יממצריםהומב"סשעבוהווןוגם .בר

א 11ממ •הםלחיםהגדולליםרחרמב"םהו"'ש

ספריםעיrפרר .

כנותביםנמצאשחלזוןבותוכרוסלאחריוה"ק rרההומכ"םרכויאולילפווז tf' ''עמתוקיםמיםםותכר ..ןסרוtניס
וישביוקליםטוביםהםכנוחיםימיזהיכחישוהחרשא 11זאכל . aהמלרחימימיוע"'שהמלחיסיידואהר

להסאי/פ~'ת tה 1לדכןא N \ן' Vllןi tןכ"טן"חהא"ו ' llVשברלרביםךןfר tמצבלופרושיםונמנושוחיםנויהט
ו •

 jאיכלאווהוגסלהיפוךהנודענגדוהםרזע"ק)גרובמיד"האיק'וטשכתישי/לי'כלל(רעיוהעמדהוקיוםיסוד

סרושרעיי'ובכ"מט'כחעניתרכמבראמלוחיםאוקיינוסםיבםוהוו tעי"המלהיםהומבווםשיקואהונאדה
 .::י~רחיםנקרא:רא~ק~ינר~~י_םשמבואוט"לפ'נאסדוובהחכשונרל 11בוזפלאתמזאואבמתי"חטוב!'~שחוו

ומלוחיםמריםשמימיםעםזהשיוcמו\הקםםגופיאכמי mנמ~אולאאיחלמבדולחידושוזהםשאםוו .n•עם· "
tלדו
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