
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְדלםיִחָס.

aִLְאָתָקיִלeַנאָכָה,)אאָתָסיִאְמnֵיaִLְאָתָקיִל
eיִאאָכיֵהְו.אָתָסיִאְמzְרַמcְַאבַרMִאָהַא,י.
cְַררַמָאaִןיִבָאיaַַא,קָחְצִיר"אאָחַאבַררaָא
LָאeלbַaָלLֶלaֵַרתיaִיָהְו,הָיָהיeַחְמnִלןיB
ןֶהeLaָלָלהָאֵמְטהָמeרzְלLֶןיhִיִחaְןיnִַח
יֵתָאאָמְליeLcִחיֵנ,יאnַַא.הָרֳהָטaְהqָיִע
aְהeיֵדיִלzַwַָאבַררַמָא.הָלMִי,aִLְאָתָקיִל
eַא.אָתָסיִאְמaַiֵיaַאָיְנַנֲחבַרְוןיִבָארaַןיִבָאר
zְנezְרeמBתaֵַריaָה.tְעַגaְהeאָבָרaַר
תBמeרְתeaִתיִרְמָאיאַמ,eהְלרַמָא,הָנְתַמ
cְרְמָא.רַמיֵבeיֵלd,eַקיאַמLְָלאָיC.רַמָא
,ןָלָתeeLְאְמְטLֶpִתBמeרzְיֵליִתLְא,ןַנzְ)ב,eהְל
.)]אהָמeרְתaִ(לBכֱאlִֶמןיִרeסֲאַואnֵַטlְִמםיִרBהְט)א(
ןיִרeסֲאיאnַַא,אnֵַטlְִמןיִרBהְטcִרַחַאֵמיִכְו
יאַמ,הaַָררַמָאיִכָה,dיֵלeרְמָא.לBכֱאlִֶמ
יֵלceיbִ,ל"מקיאַמe.םיִרָזְלןיִרeסֲא,ןיִרeסֲא
zְרeהָמzְרeג;הָמ(zְב,אָניֵנbִיceיֵלzְרeהָמ
zְרeיִכְו.הָמzֵאָמיbִיceיִגיֵלceןיִל,eל"מקיאַמ,
aְרָבָדLֶעְרַזןיֵאBkַָנאָה)ד;הֶלnֵיzְאָניֵנ,
;הֶלBkָעְרLֶfַרָבָדaְ.ןיִרezָמויָלceיbִלֶבhֶַהג
יֵלceיִג'יִפֲא,הֶלBkָעְרַזןיֵאLֶרָבָדaְלָבֲא
יִדיִמ,ל"א.eקיLְzִיִא.הָליִכֲאaַןיִרeסֲאןיִלceיִג
LְָלַעיִמCaְהְלרַמָא.אָהe,בַררַמָאיִכָה
LֵLֶסֲאיאַמ,תeסֲאד,ןיִרeה,םיִנֲהֹכְלןיִרBליִא
ד"מְלאָחיִנָה.תַעcַַהחqַיֶהeaְהְלeליִסtְיִאְו
אlֶָא;ריLַtִ,יֵוָהףbeַהלeסtְתַעcַַהחqַיֶה
יאַמ,יֵוָההָאְמeטלeסtְתַעcַַהחqַיֶהד"מְל
יaִַר,תַעcַַהחqַיֶה,רַמzְִאcְ.רַמיֵמְלאkָיִא
ןaֶןBעְמLִיaִַרְו,יֵוָההָאְמeטלeסtְהרַמָאןָנָחBי
רַמָאןָנָחBייaִַר.יֵוָהףbeַהלeסtְרַמָאLיִקָל
tְסeטלeיֵוָההָאְמ,Lִֶלֵאאֹבָיםִאiָהeֶרֲהַטיִוpָה
LBלןיִעְמB.ַרaִיLִעְמBןaֶיִקָלןLאBרֵמ
tְסeַהלbeיֵוָהף,Lִֶלֵאאֹבָיםִאiָהeֶרֲהַטיִוpָה
,ל"בשרְלןָנָחBייaִַרdיֵביִתיֵא.BלןיִעְמLBןיֵא
אָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִי'ר)ה
ַחaְֵזnִַלLֶבkֶןיaֵהָיָהןָטָקלeלו)ו,רֵמBא
aְבָרֲעַמBLֶלkֶֶבL,LֶMָיָהםeזBןיִקְרtְסeיֵל
תיֵבְלןיִאְצBיְוןָתָרeצרeaַעְתe,ףBעָהתאhַַח
הָאְמeטלeסtְאָמָלaִLְתַרְמָאיִא.הָפיֵרOְַה
אֹבָיאLֶnָ,הָרeצרaeיִעיֵעaָיִכָהםMeִמ,יֵוָה
,ףbeַהלeסtְתַרְמָאיִאאlֶָא;הpֶָרֲהַטיִוeהiִָלֵא
,לָלkְַההֶז)ז,]בןַנְתָהְו,הָרeצרaeיִעיִלהָמְל
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aִLְאָתָקיִלeרַחַאְל.אָתָסיִאְמLֶpִאְמְטeLBזכ"חאְוןָקְלBםיִצֵעָהןיֵבְלןָקְר
BאeהְניִקְלLְיִלְדיwַnִֵמeהְלליֵכָאאָמְלLcִיֵיָחאָנeהבַרְו.תBסָאְמִנןֵהְו
aְLָהָעLֶMBיָהְו:ןָקְלeַחְמnִלןיBַחnִןיaְיִחhִןיLֶלzְרeהָאֵמְטהָמ.
LֶיָהeלBאןיִחְקBִמםָתkֹםיִנֲהaְזBלָל:לeLaָיִעןֶהqָהaְהָרֳהָט.kְלBרַמ,
,הָיָההָרֳהָטaְןיelִחלֵכBאיaִַרLֶפ"עא
םיhִִחיֵנָהeעְגָנאָמְליLcִיֵיָחאָל
תַרzBִמeהְליִלְטָבcְ,הqָיִעaָםיִאֵמְט
.תBמeרezְנe:zְאnְַטְמאָלְולֶכBא
ceLיִח.eתיִרְמָאיאַמ:תBמeרzְתֶכqֶַמ
תיֵבaְםיִנLBםzֶַאLֶתBמeרְתaִאָמְעַטְו
.הָמeרzְיֵליִתLְ:הaַָרkְלBדbָםָדָא
kְגBןLְיֵליִתkְרeבeיֵרְכLִרֲהָט:ןיe
עַקְרwַַלןָרaeיִחLֶ,םיִרֵחֲא.אnֵַטlְִמ
aִhְִמןָלzBאתַרBסֲאַו:לֶכeִמןיִרlֶכֱאBל.
:םיִנֲהֹכְלe,הָאְמeטםMeִמד"סאָקְו
עַקtָןַניִרְמָאאָלcְ.םיִרָזְלםיִרeסֲא
Lֵםzְרeיִמהָמpַהיְיe:eַמאָקיאַמLְעַמ
leיִפֲא.הָמeרְתkִהָמeרzְיֵלceיbִןָל
aְרָבָדLֶfַעְרBkָהֶל,kְגBיִחןhִאןיB
יאַה.אָמיzֵיִכְו:אָניֵנzְ,ןיִמLeתBעְלַצ
הֶלBkָעְרַזןיֵאLֶרָבָדaְלBכֱאlִֶמןיִרeסֲא
ןיִרLֶwBםיcַwִםיִלָצaְןBגkְ,רַמָאָק
cָdַבְלתַחַאתַחַאםיִלְתLֶMBְכB"N,eביִצ
,דַחַי'דְוהLִMָתBרaְַחְתִמeתBפָסBנןֵה
תBפָסpBַהןָתBא,ןיִלceיִגיֵלceיִגeניְיַהְו
.םָלBעֵמהָמeרezְיָהאLֶH,ןֶהיֵלֲע
,בeרkְיֵליִתLְןBגkְ,ןָמְצַעןיִלceיִגְו
LֶהBםיִכְלeאִרָהןיִלָעֶהןיִביִחְרַמLBםיִנ,
eַבcִָדֲחַהםיLִעָהםיBןיִלaַwֶוָהחַלe
ויָלceיbִלֶבhֶַה:םיִלceיִגיֵלceיִג
יִרְכaִחַרָמְתLֶpִפ"עא.ןיִרezָמ
,לֶבֶטםLֵויָלָעלָחְורNֲֵעַמְלעaְַקeהְו
eעָרְזBְוGיִרְפִהאLְעַמNְרBויָתzְִחlָה,
תַליִכֲאַלרezָמ,Bרָצְקeרַמְגִנְוחַמָצְו
בbַלַעףַאְו.יִרְכaִחַרָמLֶiְדַעיאַרֲע
cְיִגceיֵלzְרeהָמzְרeִמ,הָמcְַרaָןָנ
תֶאדיִסְפַהְלאLֶHאָרְמeחְלe)חאeה
,ןֵהןיelִחלֶבֶטיֵלceיbִלָבֲא;םיִנֲהkַֹה
,הָאeבzְרָאkִLְןָרְצkְLֶwBןֵהיֵרֲהַו
:םֵחְרָמLֶiְדַעיאַרֲעןֶהֵמלֵכBאְו
aְיֶהqַַהחcַתַע.kְLֶpִאְמְטeִמzְִחlָה
,ןָרְמlְLִָמבLeםֶהֵמzBְעcַַחיqִִה
יbַaֵביִתְכcִ.תַעcַַהחqַיֶהaְןיִלָסְפִנְו
zְרeהָמ)aַnְִדaִָמתֶא')חירLְתֶרֶמ
zְרeמBָלדיֵבֲע,'יָתdLִיneְו)טרGא
zַqִַחיcְַעzְE:tְסeַהלbeהָלֲעַמ.יֵוָהף
לeסtְםLְֵו,CָכaְןיִלָסְפLֶpִםיLִָדָקaְאיִה
רַמֹאיְוeהiִָלֵאאBבָיleיִפֲאַו,Bמְצַעְלאeה
LֶHאְמְטִנאekָאלBַהןָתiָםיִמLִֶהqִַחי
cְַעzBןיֵא,ןֶהֵמLBלןיִעְמB:Lַtִרי.
ןָתָליִתLְןיֵאLֶ,ןיִרeסֲאיִכָהםMeִמ
:ןֶהיֵלֲעֵמלeסtְםLֵריִסָהְלןֶהָלתֶלֶעBמ
ןיִלָסְפִנםיLִָדMֶwָהַמלkָ.ד"מְלאlֶָא
aְיֶהqַַהחcַניֵאתַעBֶאlִָמאMeֲחםLַL
BניֵאְוהָאְמeטןֶהaָהָעְגָנןָתָריִמMְִמzBְעcַַחיqִִהLֶי"עאLֶnָ,הָאְמeט
אָה,הָאְמeטLַLֲחםMeִמיִלְסtַיִמיאnַַאיֵנָה.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ:ַעֵדBי
אLֶHרַמאֹיְו.peֶרֲהַטיִו:ןָתָליִתLְהzַָרֲהיִטןֶהLֶaָתיִאcַָוהָאְמeטleיִפֲא
הָיNeֲעהָלeלֲחאbenָןיִמkְ.ןָטָקלeל:ַחqֵיֶהיֵמְילkָהָאְמeטaBהָעְגָנ
aְְצִרָהןַיְנִבtָה:aֵןיkֶֶבLַלnְִזaֵַח.kְלBרַמ,aְמָסתיִוָזןֶרֶקeCַלkֶֶבLמָסְוeC
תַפNְלֶצֵא.LֶבkֶלBLֶבָרֲעַמaְ:םיִרaְַחְתִמםֵהLֶםBקָמaְ,ַחaְֵזnִַל
תיNֲֵעַנאיִהLֶיִפְל.ףBעָהתאhַַחיֵלeסtְןיִקְרBזםL:LֶMֶָבkֶלLֶתיִבָרֲעַמ
aְתיִבָרֲעַמןֶרֶקcְרBַמְלתיִמhָיה(,eְכLֶעַריֵאtְסeלaָdLֶניֵאBtְסeַהלbeף
:םdLָָתBאןיִנְתBנ,םיLִָדָקןBיְזaִםMeִמדiִָמdָפְרNְָללBכָיןיֵאְו,nָLַמ
eעְתeaַצרeָתָרd.ניְיַהetְסeיִע.הָניִללaeצרeתיִאְרַמתַרaָNָרaְתַניִל
הָפיֵרNְןeעָטְורָתBנאיִהיֵרֲההָלְיaַlַהָנLֶlָןָויֵכְו,אeהדָחֶאהָלְיַל
BאaָdלbֵיkְLֶtִואָל,הָרeצתַרָבֲעַהןַניֵעָבcְִמ,Cָחְרkָלַעְו.ףָרNְִנְו
אָיlְַעְמלeסtְאָהcְ,יֵריְיַמָקdָתָוְצִמkְאdLֶHָקָלְמBאהָתְצָיBאתאָמְטִנ
לeסtְואָליִאהָניִליֵעְביִנecְנָלןיֵאְו,הָניִללeסtְַאיֵרceְהַאְלןָלהָמְלe,אeה
יאַהcְרַמיֵמְלאkָיִא,אeההָאְמeטLַLֲחלeסtְתַרְמָאיִאְו.תַעcַַהחqַיֶה
tְסeלaְיֶהqַַהחcַןָויֵכְו,רַמָאָקתַעcְיֵלןַניֵזֲחאָלdcְיִאhַnֵֶאיlֲָחאLָLָאaְהאָמְלָעeאaָיִעיֵעaeצרeהָר,cְִמְלןַניֵצָמאָלNְָפְרdאָיְדֶהְל,LֶnָבָיאBא
:הָרeצרaeיִעיִלהnָָל,אָמְטִנאleGיִפֲאBמְצַעְלאeהלeסtְםLֵםִאאlֶָא;ןיִרBהְטםיLִָדָקeנְפַרLֶOָתאָצְמִנְוהָתְיָההָרBהְטרַמאֹיְוןֵכיֵרֲחַאeהiִָלֵא
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aִLְאָתָקיִלeהֶאְרִנתָצְק.אָתָסיִאְמ,cַאָקְוLֶןֵהkְאְמרָבeסBת
יֵתָאBCkָCתְבcִ,רeסָאסֵאָמְללָבֲא,ןָתBהLְַהְלרezָמ

aֵיdיֵדיִלzַwָהָל,kְמBaִםיִבָנֲעתַכיִרְד.cִַהקֶרֶפְבlBַחֵקaְהָמֵה)aְכBרBתcַבכף.(
א"ר,םיִרBהְטןיelִחהָאֵמBCתְלהָלְפLֶpָהָאֵמְטהָמeרzְהָאְס,ןַניִרְמָא

תBמeרqֶ'zְַמְבe.בֵקָרֵתְוםBרzֵרֵמBא
aְכה"פ(bָןַניִסְרzֵרBִתְוםOָאְו.ףֵרBרֵמ
הֶנָהֵיְו,ףֵרzִOָאzְָסיִאְמִבcְ,ת"ר
Bלןיnִַחְמ:הָפיֵרNְתַעnֶpeaִLְִמ
,ת"ר'Bא.הָמeרzְלLֶןיhִיִחaְןיnִַח
cְַלkֹםיִנֲהLֶלaֵַרתיaִיָהיeעBNִןי,
cִִיְלNְאָללֵאָרLֶַאאָיְרlָהָאָנֲהאLֶָניֵאd
Lֶלkִיleי,kְמBריֵעeבcִִיְלןיִבְרָעְמNְלֵאָר
aִרְתeהָאָנֲהלָבֲא,)להָמLֶלkִיleי,kְגBן
רeסָא,קיִלְדַהְלBאzBְמֶהְבִלליִכֲאַהְל
ז"ע'qֶַמcְק"פaְןַניִרְמָאְדkִ.לֵאָרNְִיְל
,לֵאָרiִNְִמהָרtָרַכLֶOָןֵהkֹ,))מ.וט(
GֶליִכֲאַיאpָהkְַרLִיֵניzְרeהָמ.eַמְבqֶתֶכ
zְרeמBִמא"יפ(תLְַנ)יהָנnֵיִרְמָאי',
תLBָרְדִמיzֵָבְבeתiBִסֵנkְיzֵָבaְןיִקיִלְדַמ
aְLֶןֶמLֶלzְרeהָמLֶpִאָמְטaְִרLeתkֹןֵה.
tֵריeL,ֶיםִאLLָםkֹןֵה,cְרֵנדָחֶאְלרֵנ
םMeִמ,אָמְעַטרֵמBאי"ִרְו.הָאֵמְל
cְְרָדLִִמ')נןַניLְתֶרֶמzְרeמBהַמ,'יָת
zְרeהְטהָמBכְוהָרe',eהַמhְהBהָר
cַהָאֵמְטףַא,ןֵהֹכְלאָקְוcַןֵהֹכְלאָקְו,

eיֵלהָאֵמְטִבkֶָאאlָסהָקָלְדַהא(:

'ֶפְבcִ,י"ִרְלdַמיzֵ.אnֵַטlְִמeרֲהָט
):זיףcַ(תLַaְָדאnַָק

יֵלceיִגeרְזָגcְאָמְעַטeניְיַהcְ,ןַניִקqְַמ
zְרeהָמzְרeִמ,הָמMeםzְרeהָאֵמְטהָמ
aְדַיkֹןֵה.tֵי',LֶHְיאLַאהֶהBָתd
הֶהLְַי,eרֲהָטcְןָויkֵ,אLְzַָהְו.הָעיִרְזִל
רֵמBאְו.dָרֲהַטְליֵדkְהָעיִרְזִלdָתBא
הֶהLְַיאGאzְָרteחַויֶרםLeִמcְ,י"ִר
הָמeרzְאיִהןיִיַדֲעLֶרַחַאֵמ,dָתBא
eניaֵַרהLְָקִה.ןיelִחתיNֲֵעַנאGְו
,)עאzְָפֶסaַzBאָיְנַתcְ,ןBאbָםיqִִנ
bִיceיֵלzְרeהָמeֲעַמNֵרLֵןֵהיֵרֲהיִנ
kְחelִןי.eאָצָמzֵריeץaַרְיeLַיִמְלcְַמqֶתֶכ
zְרeמBפת(,cַןֵהיֵרֲהkְחelִניְיַהןיe
יiִֵנֲעַו,הָאֵפeהָחְכLְִוטֶקֶלaְביiֵַחְתִהְל
,ןָתBאןיִטwְַלְמםיִנֲהkֹיiִֵנֲעַולֵאָרNְִי
,)צאָיְנַתְדeניְיַהְו.םיִרָזְלןיִרeסֲאLֶאlֶָא
ןֶהLֶlָתֶאןיִרְכBמלֵאָרNְִייiִֵנֲע
יִפְל,אָמְעַטְו.הָמeרzְיֵמְדaִםיִנֲהֹכְל
LֶnִcְאBםָניֵאאָתיְיַרzְרeהָמeֲעַמNֵר,
יֵתָאאָלְו,הָאֵפeהָחְכLִטֶקֶלaְןיִביiַָחְו
הLְָקִהדBעְו.dיֵלעַקְפַמeןָנaַָרְדהָריֵזְג
תֶכqֶַמaְןַנְתcִ,ש"יירבנהLֶֹמר"רָה
aִkeֵי,)ב"מב"פ(םיִרLaְֲעַמNֵר
eִבkeהַמםיִרMֶןיֵאkֵןaִרְתeהָמ,
LֶַהnֲַעNֵרeִבkeםיִרbִיceסֲאןָלeםיִר
,הָמֵהְבִלְוםיִרָזְלףַאםִיַלeLָריaִלBכֱאlִֶמ
יֵלceיִגcְעַמLְַמ.הָמeרְתaִכ"אשמ

zְרeהָמLְרeהיִמ.םיִרָזְלeaְיִלש"אאָליִכָהואָלMָםיִרָזְלףַא'אָנ',
cְַאcְַרaָיִמםיִנֲהֹכְלףַאהaָיֵליֵעdהֶאְרִנְו.רַמיֵמְל,cְםיִרָזcְניְיַה)קםָתָהe
,א"ָביִרLֵריtֵ.ןיִלceיִגיֵלceיbִ:יִמְלeLַרְיaַעַמLְַמןֵכְו,םיִרְכָנ
cְיִגceניְיַהםיִלeיִגceאִרלLBַהןִמןfֶאעַטָנְורַזָחכ"חאְו,עַרBןָת
bִיceהֶז,םיִלebִיceיִגיֵלceןיִל.eריִמהָיָאְראיִבֵמeLַיִמְל,cְַמqִםָתָהקי
טַקְלִנְועַרְזLֶpִג"הכeaְניְיַהcְ,תBנָרֳגיֵנNeLְָעMֶiִֵמןיִלceיִגיֵלceיbִַא
Lְzֵיtְםיִמָע.eַהה"פְלkֹיִגיֵוָהלceאִרלLBן.eהַמMֶה"פcְLeיֵוָהןיִמ
,)ו"מ(ט"פaְןַנzְתBמeרzְתֶכqֶַמְבcִ.יִכָהעַמLְַמאָל,הֶלBkָעְרLֶfַרָבָד
ףbeַהלeסtְ:םיִלָצaְַהְוםMeַהְוףleַה,הֶלBkָעְרַזןיֵאLֶרָבָדeהֶזיֵא
,עָנְצneַהםBקָמaְהָתְיָהםִא,ןַניִרְמָא):כףcַ(ליֵעְלd,cִַמיzֵ.יֵוָה
ןיֵאיאnַַאְו.אָלםִיַדaַiָ,ןיִאאָמָרbְ,'יִרְמָאְו.הtְָרzeַהםBקְמaִהpֶָחיpִַי
.הָרeצרaeיִעיִלהָמְל:הnֶpִָמzBְעcַַחיkְLֶnַqִדiִָמdָפְרNְָלרezָמ
רaeיִעיֵעָבcְ,םיִלָעaְַבeםeaַcָניְיַהלeסtְיאַהאָמְליcִ,י"ִרְלהLֶָק
:ןָנָחְלֶאר"רָה.תַעcַַהחqַיֶהLaBֶילaַleקַרְזLֶpִרַחַאמ"מ,ל"יְו.הָרeצ
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :דל

םaַcָ,דiִָמףֵרOִָיBפeגBaְלeסLֶtְלkֹא)א
eַבaְםיִלָעzְעeaַצרeיְוןָתָרBתיֵבְלןיִאְצ
רaַהaַָריֵבְדאzַpָ,אzַpָיאַה,ל"א.הָפיֵרOְַה
רaeיִעןeעָטלbeיletִיִפֲארַמָאcְ)ב,אeהedַבֲא
רaָNַָהלַסְפBLֶpִאאָמְטִנ,dיֵביִתיֵא)ג.הָרeצ
רֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר,םיִעָלwְַלץeחאָצBLֶiָא
הֶדBמe.קBרְזִיאGברֵמBאַעBLֻהְייaִַר,קBרְזִי
ואָל,לַסְפִניאַמ.הָצְרeהקַרָזםִאLֶַעBLֻהְייaִַר
aְיֶהqַַהחcַתַרְמָאיִא.תַעaִLְאָמָלtְסeל
;ץיִציvֵַרְמdcִָלתַחLְkַַמְדeניְיַה,יֵוָההָאְמeט
הָצְרeהיאnַַא,יֵוָהףbeַהלeסtְתַרְמָאיִאאlֶָא
יִא.םBילeבְטaִלַסְפִנ,לַסְפִניאַמ.)]אץיִצ(
קיֵלְסיkִ.אֵמָטיֵנוְוַגיֵרzְ.אֵמָטeניְיַה,יִכָה
.הָיְמְרִי'רdcְיnֵַקdיzְֵעַמLְִלdָרְמַא,ןיִבָר
יִבְתָיcְםMeִמ,יֵאtְLַָטיֵאָלְבaַ,]ברַמָאְו)ד

aְֲחַדאָעְרַאLBתיִרְמָאאָכeןLְְעַמzַָחְמִדאָתMְכe.אָלLְכְלַעיִמeַרְדאָהaִי
LִעְמBןaֶיִקָלןLִמMְיֵמdcְא'רBLַגָחֶהיֵמג,אָיְעLֶpִאְמְטe,ִהMִרַחַאְוןָקיkָC
יִלהָמ,eהְניִנהָעיִרְזיִדkְִמ.םיִאֵמְט,ןָקיMִִהכ"חאְוןLָיcְִקִה;ןיִרBהְט,ןLָיcְִקִה
)הןיֵאדאָמְלַא.ןָקיMִִהkָCרַחַאְוןLָיcְִקִהיִלהָמןLָיcְִקִהkָCרַחַאְוןָקיMִִה
אָהְלdָלרַמָאָקְויִמיcִבַרביֵתָי.הָמeרְתִלהָעיִרְזןיֵאיnֵַנאָכָה,cֵLְקֶהְלהָעיִרְז
Lְְעַמzָיֵלרַמָא.אdַאaַiְֵקִה,יcִיLָןaִלָבֲא,רַמָאָקיִלְכaַtֶבֲעאָלהeַרדaָןָנ
,יzְִעַמLָאBGז,dיֵלרַמָא.הָלֲעַמןָנaַָרדeבֲעיnֵַנהaַtֶאָמְליִדBא;הָלֲעַמ
kַiBאֵצaָdLְָעַמzִי.cְַא'ררַמָאaָהeַררַמָאaִייBםיִבָנֲע,ןָנָחLֶpִאְמְטe,cְןָכָר
,םיִבָנֲעאָהְו.ןיִאֵמְט,ןָכָרkָCcְרַחַאְוןLָיcְִקִה;םיִרBהְט,ןLָיcְִקִהkָCרַחַאְו
cִדְקeMַתtֶהְניִנהe,יִפֲאַוleבֲעיִכָהeַרדaָיבַררַמָא.הָלֲעַמןָנBםיִבָנֲע,ףֵס
תeMַדְקekִהְדיִדהtֶתeMַדְקcִ,ןַניִקְסָעהָמeרzְלLֶםיִבָנֲעaַ]ה[אָכָה,תַרְמָאָק
kְיִלcָיֵנָהלָבֲא;אָיְמ,cְיִעָבkְיִל,aַtֶבֲעאָלהeַרדaָהָלֲעַמןָנ.cְיִפֲאַו.ןָכָרle
ןָכְרe,cBאְמְטLֶpִםיִבָנֲע)ו,ןָנָחBייaִַררַמָאָהְו,יִכָהןָנָחBייaִַררַמָאיִמe,אָבeט
tָחBתtָחBִמתkְיִא.הָציֵבaַָנאָכָה,אָמיֵאתיֵעnֵיtָחBתtָחBִמתkְהָציֵב.
,יִנeaְLֵעַגְנcִאָכָה;יִנeLֵהְניִאeהְלeוָהcְ,ןLBאִרeaְהְלeעַגְנcִםָתָה,א"עבאְו
cְוָהeהְלeLְיִלLִַנןַנֲאףַא,אָבָררַמָא]א.יnֵיzְַחםִיַמויָלָעןַתָנְו')א,אָניֵנiִלֶאםי
kֶז,'יִל(Lֶzְִחאֵהieןָתaַkְאָמְלַא,'ןַתָנְו'.יִלzְלeLִהְניִנןיe,חְמאָהְוeaָהְניִנןיִרe.

אlֶָא

kֹלLֶtְסeלBaְגeפB.tְסeַולcַיאeַבaָNָמְצַערB,ִיOִָמףֵרiָד:aַcָם.kְגBִנןLְtַCַהcָם:eַבaְםיִלָע.kְגBאְמְטִנןeaְַהְוםיִלָעtֶַקחַסiָןיֵאְוםיkָיִמןא
Lֶiֶֹלְכאpe.פ"עא,םָדְוLֶtְסeלbָמeהרeיִפֲא,אleהיִכָהBניֵאְוליִאBkַaָNָמְצַע]גרBaָיִעיֵעaeצרeהָר:zַpַָריֵבְדאaָהaַבֲארedַ.יִעwַיִמרlְאָלאָת
יאַמ,dיnֵַקְליLַpְֵמִדkְיֵיLַpeְליֵצָמאָלאָכָהְו.הָרeצרaeיִעןeעָטאeהףbeַהלeסLֶtְ.לbeיletִיִפֲא:ןיִלBצדַציֵכdaְיֵתlְיִמְדאָמְעַטְו,אָכיֵהאָנְעַדָי
tְסeַחיֵלhַעָהתאBףLֶpִלְסְפeaִבְטeילBם;cְניְיַהeטeצְו,הָאְמeַר:יִלהָמְל]דהָרaִארֶזֶעיִלֱאיBרְזִירֵמBַהתֶא.קcָיֵמְעַטְלרֶזֶעיִלֱא'ר.םd,cְרַמָא

aְצדַציֵכBחןיִל(cָלַעףַאםtִיLֶןיֵא
aָNַָר:רaִהְייBLֻאַעBרֵמGרְזִיאBק.
םִא)טרַמָאd,cְיֵמְעַטְלַעBLֻהְי'ר
,םיִעָלwְַלץeחאָצָיְו.םcָןיֵארaָNָןיֵא
aְִבNְַדָקרLֵַהיwֳָדLִרַמָאָקםי,Lֶnְיִחvָה
LֶlָחןֶהBהָרָזֲעתַמ,kְביִתְכִדaְכelְהeי(

'aַמלֶהֹארַצֲחBלְכאֹידֵעeתאָצָיםִאְו;'ָה
לֶא'ֵמ)כןיִלBצדַציֵכaְןַניִפְלָיְדkִ,תֶלֶסְפִנ
ואָללַסְפִניאַמ:'הָמיִנLtְֶדwBַה
aְיֶהqַַהחcַתַע.aִִמְתiָה.cְןָויֵכcִאָנְת
יִא.zeאkָיִאלeסtְיאַמ,אָצָיְואָמְטִנ
ץeחתֶבLֲֶחַמaְןBגkְ,םcָתַדBבֲעaַלַסְפִנ
]dיֵל[יֵרָקאָל,pBַמְזִלץeחְוBמBקְמִל
,לַסְפִנםcַָהףַאיֵרֲהLֶ,רaָNָלַסְפִנ
eרְזִירֶזֶעיִלֱא'ראָמיֵנאָלאָהְבBיִא:ק
הָאְמeטLַLֲחלeסtְ.אָמָלaִLְתַרְמָא
ַעBLֻהְייaִַרהֶדBמיִכָהםMeִמ,אeה
Lֶהקַרָזםִאeהָצְר,cַיִפֲאleאָמְטִנ
,ףbeַהלeסtְהָאְמeטcְג"עאְו,יאcַַו
,קBרְזִיאGהlִָחzְַכְלe.ץיִצהvֶַרְמיֵוֲה
cְיִררַבָסאָקveץיִציaְהדַבֲעיִדeלא(.
,ץיִצdיֵליpֵַהְמאָלcְג"עא,אֵצBיְו
ַעBLֻהְייaִַרcְג"עאcְ.דַבֲעיִדaְהָצְרeה
aָיֵעzְַרzֵיcָםeָבNָהיִמ,רeהBליִא
לeסtְאֵצBילeסְפe,ןִיַעaְרaָNַָהְו
dיֵל]הןַניִבLְָח,אeהרֵחַארָבcָתַמֲחֵמ
tְסeרְסֶחלBיִחְמןvBתaְַקקֶרֶפnָא
דַבֲעיִדaְרַמיֵמְלאkָיִא,)מBפBסaְתBחָנְמִד
לeסtְתַעcַַהחqַיֶהיִאאlֶָא:הָצְרeה
,dיֵלֲעיvֵַרְמאָליnֵַנץיִצְו.אeהףbeַה
תַרְמָאיִאאlֶָאג"ה:הָצְרeהיאnַַא
tְסeַהלbeַאיֵוָהףnַהיאeאָלְו.הָצְר
,ץיִציvֵַרְמאָקיִמףbeַהלeסtְןַניִסְרָג
cְאָהtְסeילBַנאֵצnֵַרְמאָליvֵץיִצי,
kִןַניִרְמָאְדaְַקקֶרֶפnָא)cַאָה):זטף
לַסְפִנ:הָאְמeטןBֲעאlֶָאאBNֵנBניֵא
aִבְטeילBִמאָמְעַטְו.םMeץיִצם:
בַרְדאָה.הָיְמְרִי'רdcְיnֵַקdָרְמַא

LֵLֶליֵעְלת,cַסֲאeִמןיִרlֶכֱאBִמלMeיֶהםqַַהחcַהתַעeא:LְְעַמzַָחְמִדאָתMְןָכ.kְLֶיןיֵאBמְעַטןיִעְדBLֶלcָרָבaBִמןיִדlִaָםַעַטםLֶניֵאB:אָרְתַא
אָיpְַהְמcִבbַלַעףַאcְ,הָלֲעַמםMeִמלBכֱאlִֶמןיִרeסֲאcַ,הָנLְִמלdLֶָמְעַטדBמְלִלןיִלBכְיןאkִָמe'.eכeכְלַעיִמLְאָל:הewָמֲעלֶבaָ.אָכMְַחְמִד
:הָלֲעַמדeבֲעאָלאָהְלe,cִרֲהָטאnֵַטlְִמeהיִמe;הָליִכֲארzֵיֶהְלהָרeמְגהָרֳהָטdָלתBלֲעַהְלהָמeרְתִליpֵַהzְאָלcְהָלֲעַמןָנaַָרדeבֲע,ןיelִחְלהָעיִרְז
,תaְLַaַָחBליMִַהןִמתBאlַמְלCeֵליֵלןיִלBכְיןיֵאeאְמְטLֶpְִכe,)נתLַaָבֶרֶעֵמןָתBאןיִאְלַמְמeיָה,גָחֶהBCתLֶaְתcְLַaָםִיnַַהqeCיִנלLֶןBגkְ.גָחֶהיֵמ
יֵמןֶהיֵלֲעeרְבָעMִֶמ,ןָתָעיִרְזאיִהBזcְ,הָקMַָהeהְלאָקְלָסםִיַמe.הָרָזֲעLֶaָםִיnַַהתnַַאaְםָקיMִִהְוCַלָהְו,)סלbְַלַגaְלBדbַָהרaBִמתBאlַמְלאeהחַרBטְו
Bרֲהַטְל.cֵLְקֶהְלהָעיִרְזןיֵא:ןיִרBהְט,תֵרLָיִלְכLeaְִדָקאBGאםLֵןֶהיֵלֲעאָרָקאGןיִיַדֲעLֶ.ןLָיcְִקִהkָCרַחַאְו:eלְטָבe,רaeיִחהNֲָעַנְוהֶוְקnִַה
aְָכC,cְָעהָלֲעַמNeaְָדָקLִַנאָכָה:םיnֵרְתִלהָעיִרְזןיֵאיeהָמ.cְָעהָלֲעַמNe:אָהְלLְְעַמzָא.cְַרaִאיBLְַקִה:אָיְעcִיLָןaִיִלְכLָתַרְמָאָקתֵר.
cְןָויֵכcִדְקBLִדְקןֵהןיeMַַהתbeהְניִדְבַע,ףeהְלeַרaִָמלָבֲא;הָלֲעַמןָנMeדְקםeMַתtֶה,cְןָאְלִמaִחיִלְכBְללLֵהְליִדְבָעאָל,גַחםeהָלֲעַמ,eַהְמpְאָי
,ןָנaַָרָהeדְבַעהtֶתeMַדְקaִףַאcְיzְִעַמLָתֶרֶחַאהָלֲעַמaְלָבֲא,יִלְכaִםִאהaַtֶםִאיzְִעַמLָאGהָעיִרְזBcִזהָלֲעַמaְ.יzְִעַמLָאBGז:הָקMַָהeהְל
ןיִקLְַמ)עליֵעְלרַמָאd,cְיֵמְעַטְלןָנָחBי'רְו.םיִכָסְנִל.תBרBהְטןLָיcְִקִהkָCרַחַאְוןָכָרL:cְֶדBקLֶaְתBלֲעַמלָכְלןיcִַהאeהpָdcְיִמףַליֵמְלאkָיִאְו
:םיִכָסְנִלBניֵיLיcְִקִהד"סאָק.תBאֵמְטןָכָרcְכ"חאְוןLָיcְִקִה:eהְלCיֵרָדיִכיֵהLֵרָפְמהיnֵַקְלe.לֶכBאָהםִעהָאְמeטeליaִַקאָלְויִדיִקtְדָקְפיִמ
יִאcְ,ןֵההtֶתeMַדְקםיִבָנֲעאָהְו.יִדיִקtְדָקְפיִמןיִקLְַמeהaְןַניִרְמָאאָלְו,לֶכBאָהםִעהֶקLְַמאhַnֵיִמcְםיLִָדָקaְהָלֲעַמןָנaַָרדeבֲעcַ.תBאֵמְט
ַחaְֵזaַnִַעֵגpBַהלkָ'רַמֱאLֶpֶ,ַחaְֵזִמיbַaֵ)פםיLִָדָקתַטיִחaִLְןַניִפְלָיְדB,kִליeאָרָהרָבָדאlֶָאןיcְLִַקְמתֵרLָיֵלkְןיֵאcְ,ןcְLַָקְמיִלkְןיֵאיִלְכִלןָנָתְניnֵַנ
יאַהְו.הָמeרzְלLֶםיִבָנֲעaַ:)צםָתָהןָלאָקְפָנַחaְֵזִמְדאָיְמceתֵרLָיֵלְכe,'הָלBע'רַמBלדeמְלzַ,יeאָרBניֵאLֶןיaֵיeאָרןיaֵיִנֲאַעֵמcָL',LBְקִי
ליֵעְל.אָבeטleיִפֲאַוןָכָרcְ:גָחֶהיֵמ.יֵנָהלָבֲא:םיִבָנֲעaַאGְוןִיַיaְאGיִלkְתeMַדְקאָכיְיLָאָלהָמeרְתִבcְ,רַמָאָקהָמeרzְתeMַדְקןLָיcְִקִה
אָה,רֵתBייִאcְ;הָציֵבkְִמתBחtָתBחtָליֵעְלתַרְמָאאָהְו,הiִָמְתaִ,תַחַאתַבaְאָבeטleיִפֲאַו,תBרBהְטןLָיcְִקִהkָCרַחַאְוןָכָרcְתַרְמָא,רcְַהַמָק
.הָציֵבkְִמתBחָפaְיnֵַנאָכָהאָמיֵאתיֵעaָיִאןַניִסְרָגיִכָה:רeעיLaָdkַMִֶייֵרֲהLֶ,לֶכBאָהdָאnְיִטהָנLBאִרהtָיִטתַאיִציִמ,הָציֵבְכaִןיִקLְַמhַneיִא
םיִבָנֲעeוָהcְןָויֵכcְ.תֵמאֵמְטןLֶkֵלָכְוהָליֵבְנאֵמְטBאץֶרLֶאֵמְטןBגkְ,ןLBאִרaְםיִבָנֲעeעְגLֶpָ,הָציֵבkְִמתBחtָןַניֵעָבcְ.םָתָהאָמיֵאתיֵעaָיִאְו
Lֵיִט,יִנnְאeַהתֶאnַLְןיִקaִִמהָציֵבְכMֶiָיִטתאָצtָאִרהLBלַעףַאְו,הָנtִיLֶחןֵהelִןי,cְַהלָכtBַהתֶאלֵסzְרeַטְמהָמnֵַמאLְיְהִלןיִקBתzְִחlָקה(.
אָכָה:לֶכBאָהםִעהֶקLְַמאhַnָיLֶnִהָלֲעַמדeבֲעַדןָרָמֲאאָה,הָמeרְתaִיִאcְ;ןַניִקְסָעןיelִחaְאָהcְ,ןַניִסְרָגאָלהָמeרְתaִיLִיִלLְהBNֶעיִנLְֵו
cִעַגְנeםיִבָנֲעaְLֵיִנcְוָהeהְלeLְיִלLִםיִבָנֲע.יLֶpֲַעNeתַרֳהָטלַעzְרeַמהָמLְkַתַחaְהeLְיִלLְִלִה.יkָCcְרַחַאְוןָכָרkָCְקִהcִיLָן,LֶwָןֶהָלאָרLֵם
zְרeהְט,הָמBיִפֲאַו,ןיִרleַרָדCְרַהaֵדַחַיה,LֶאָהBלֶכLְיִלLִיGָעאNַָלהnַLְהֶקkְלeם,eִמzְִחlָהGאְמְטִנאeאָהםִעBלֶכ,cְקBתַאיִרְקםֶדLֵם
ןַנֲאףַא:דָחֶאלkַֹהלֶכBאkָןיִקnַLְַההNֲָעַנְו,ןֶהיֵלֲעהָלֲעnַַההָלָחםLֵתַאיִרwְִמcְ,ןיִאֵמְט,ןָכָרkָCcְרַחַאְוהָמeרְתִלןLָיcְִקִה.הָלֲעַמדeבֲעאָל
ןָרְפֶאaְתאhַָחיֵמcֵLaBַקְמאeהBLֶמְצַעיִלBkְתBאaְ.יִלaַkְןָתieִחאֵהLֶzְ:הtֶתeMַדְקleaִיִפֲאַוםיLִָדָקaְהָלֲעַמןָנaַָרדeבֲעcַ.אָניֵנzְיnֵַנ
:הֶזBCתְלםֵרָעיִורֵחַאיִלְכBaִתBאlַמְלרezָמcְ,ןיeLִלzְעַמLְַמcְ'ןַתָנְו'בַתָכְו.הֶזBCתְלםֵרָעיִורֵחַאיִלְכaִםֵאְלַמְיאGְו,ןָיְעnַַהןִמBתBאlַמְלCיִרָצ

אlֶָא

Lֶהקַרָזםִאeלַעףַא.הָצְרbַב
cְַרְמץיִצןיֵאvֶַהלַעהiBאֵצ,

תֶלֶעBמהָקיִרְזרַבָסַעBLֻהְייaִַר
ףcַ(הָליִעְמLיֵרcְאָביִקֲעיaִַרkְ,)ראֵצiBַל
רaָNָאיִצBהְלתֶלֶעBמהָקיִרְזרַמָאcְ):ו
אָהcְ.הָאָצְרַהְלןLֶkֵלָכְו,הָליִעְמיֵדיִמ
רַמָאָק,קBרְזִיאָכָהרַמָאcְרֶזֶעיִלֱאיaִַר
:)שאָיpְַהְמאָלהָליִעnְִמהָאָצBהְלcִםָתָה
ןיִרeaָחְמאָהְוןיeLִלzְאָמְלַא'ןַתָנְו'

עַמLְַמ'ןַתָנְו'eL,cִריe.tֵהְניִנ
cְָחLֵהְלביezְלeLִניְיַהְו,ןיeַקןַיְנִעְלaָתַל
.ןיִרeaָחְמןֵהLֶיtִלַעףַא,הָאְמeט
הָקMַָהןיֵאcְהָיָאְריֵתיְיַמאLְzַָהְו
יnֵַנהָמeרְתaִןֵכְו,הָרzBַהןִמcֵLְקֶהְל
:קeחcָה"פe°.הָלֲעַמןָנaַָרדeבֲע

keqְןיִמ
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