
ר"בךורבוניבר[.בוטרוקאוההזו,גולתינימשבהנומשמ
.]ןויץראמידדרפסלאומש

ואהרסחהדדמםדדאהשעיאלבררמאהדדואיבררמא
םילגרימימלשטיבעלהדחילוליפאוותיבךותבהריתי
אלאןרמאאלאפפבררמא.הבלייכוימרתמדןינמיזד
לבאםימדרגאדאמתחבתודמלוהלימיתחאלדדארתאב
אמתחלחקולהיליזחאלדדאמכלכד,דיבעילימיתחדדארתאב
ימיתחאלדארתאביכהיא.הדמאיההביריפהינימליקשאל
ימרתמדןינמיזיכה’יפא,ליקשאליזדנהמ]ד[המכלכימנ
.]המרדדי[.ליקשוירקימותושמשהןיב

יתאדןינמיזדההשיאלא"פ.הריסחהדדמםדדאהשעיאל
ולםנשישכאלאהנטקוהלודגרהזאאלארקוהימודודמל
’יפאו.’מימלךירציאמיכהאמיתאליאדןהבדודמלתנמלע
ריבעמווצחורשםימעפשחימלאכיאד.םילגרימימלשטיבע
.ומתחאלדד.הריבשאלאהנקתולןיאךכלוהובדדומוופונט
יתאדרוסאךכלוהתודימבםתוחהשועךלמההנומ)ו(מןיאש
הדדוהיוניברשוריפ[.תוהשלרתומוחקול.ליקשאל.ייומרל
.]י"תכמיראדדמלא

ואהריסחהדדמםדדאהשעיאלבררמאהדדוהיבררמא
אפפבררמא,םילגרימימלשטיבע’יפאוותיבךותבהריתי
ימיתחדארתאבלבא,ימיתחאלדארתאבאלאןרמאאלו
םדאאהשיאליכהימנאינת,ליקשאלהמיתחיזחאלדןויכ
ימימלשטיבעאיה’יפאוותיבךותבהריתיואהריסחהדימ
עבורו,בקיצחובקו,בקרתוהאסאוההשועלבא,םילגר
דחאאלכועאוההמכו,אלכועו,ןמותיצחוןמות,עבוריצחו
,ןיהיצחו,ןיההשועאוהחלהתדמבו.עבורבהשמחמ
,תיעיברו,גוליצחוגול,ןיההתיעיברו,ןיההתישילשו
ימנדיבעילו,בוטרוקוהזו,תינימשבהנמשמדחאו,תינימשו
ישניאיעטדבקרתיצחביפולחיאלותאדןינמיז,םיבק
ועטדןכשלכדדיבעילאלאלכועוןמותיצחיכהיא,אעביר
,ישניאוהביעיקפתונטקתודימבאפפבררמא,ישניאוהב
יאוהדןויכ,דיבעילאלןיההתיעיברוןיהה’ישילשיכהיא
ןיזירזםינהכ,רוזגינימנשדקמב,ןנברוהבורזגאלשדקמב
.]דד"ירהיקספ[.םה

רסחלקשמואהרסחהדדמותונחבואותיבבאהשמשלכ
)ד"יYג"יה"כםירבד(אצתתשרפברמאנשהשעתאלברבוע

ךלהיהיאל,הנטקוהלודגןבאוןבאךסיכבךלהיהיאל
רכומהקרפב]ןנירמאו[,הנטקוהלודגהפיאוהפיאךתיבב
טיבעהדמהתושעלוליפארוסאש,)’בט"פ(הניפסהתא
אביאמשהברכומוחקולוניאשיפלעףאוםילגרימימלש
ואללעןיקולןיאו,הבדודמיוהרסחאיהשעדויוניאשימ
ויה,)’ג’להז"פהבינגם"במרפ"ע(השעמובןיאשיפלהז
וזועודיםתוחבתומותחריעהינבלשתולקשמהותודמה
ראשלםתושהלרתומהזירהםתוחאלבלקשמהואהדמה
לג"מס[.)’ד’להםש(תיבהישימשת

ה
םינמיסןיוא

.]ב"נקYא"נק

ןמתורסחתולוקשמבוריבחללקושהל"זמבם"רהבתכ
ינבםהילעומיכסהשתודמהןמהרסחהדמבואלקשמה
לפכםלשמוניאו’וכולועושעתאללערבועהזירההנידמה
ההשמשימלכו.וילעןיקולןיאולקשמהואהדמהאלא
רבוע]רסח[)רוסא(לקשמואהרסחהדמותונחבואותיבב
)טיטבע(הדמהתושעלוליפאוןבאוןבאךסיכבהיהיאללע
איהשעדויוניאשימאביאלשרוסאםילגרימלש]טיבע[
.]’אןמיסתודדמותולוקשמןידדםייחתוחרא[.הבדודמיוהרסח

,ותיבךותבהריסחואהריתיהדדמםדדאהשעיאלבר’מא
חקולוניאשפ"עאו,םילגרימימלשטיבעלהדחיי’יפאו

וניאו,הבדודמיועדויוניאשימאוביאמש,הברכומ ו
ובןיאשיפל]ג"ההבינגמז"פם"במר[הזואללעהקול
לקשמואהריסחהדמותונחבואותיבבההשמהו.השעמ
לאעמשיוניבר[.’וגוךלהיהיאל’נשהשעתאלברבוערסח
.]ןומכחןב

אלאןרמאאלימנימיתחדדארתאבןנירמאארמגבו
.תודמהקודבלךלמלשןינוממןיאבוןיכלוהש’ולכ,יזדדנהמדד
.ליקשוירקימותושמשהןיבימרתמדדןינמיזיזדדנהמאללבא
בקרתיצחובקרתהאסאוההשועלבא,ונלשםירפסבג"ה
איההמכואלכועוןמותו]עבוריצחו[בקעבורובקיצחובקו
האסלשתינימש,ןמותשוריפו.עבורבהנומשמדדחאאלכוע
דחאאלכועו.ןיגולתשלשםהשעבורתוחפבקונייהד
ןניליישו.עבורתוחפגולונייהדהאסלשעבורבהנומשמ
יצחביפולחיאליתאדןיבקןנידבעאלאמעטיאמארמגב
דיבעילאלאלכועוןמותיכהיא,אעבירשיניאיעטדבקרת
ןיגול’דאוהשבקביפולחיאליתאןיגול’גאוהשןמותד
יפולחיאליתאעבורתוחפגולאוהשאלכועו,אעביראוהד
אוההשועלבא,סירגל"זלאננחוניברו.אעביראוהגולב
יצחוסירגאלו.בקעבורובקיצחובקבקרתיצחובקרתהאס
איההמכו.אלכועובקןמותיצחובקןמותואלאעבור
הששאוהאלכועדחכתשא.בקעבורבהשמחמדחאאלכוע
שמוחיצחוהציבישמוחהעבשןמותיצחו,הציבישמוח
יתאדדיבעלאלאלכועוןמותיצח,ארמגבסירגיכהו.הציב
.אשמוחיעטדןכשלכ.אעבירישניאיעטד,ידדהביפולחאל
ןיההתישילשו.ישניאוהביאיקבתונטקתודדמןניקרפו
אלוןנידבעדאמעטונייהתולודגתודמםהש.ןיההתיעיברו
שדקמבווהדןויכד,ידדהידהביפולחאליתאאמלידןנירזג
ןנירזגאלדאמעטונייההיפוג.שדדקמבו.ןנברוהבירזגאל
תינימשמהנומשמדחאותינימשו.םהםיזירזםינהכדםושמ
ז"פתואוקמ[ןוגכ,הברהתומוקמברכזנהעודיהבוטרקוהזו
לפנשםימןיגולתשלש,בוטרקרסחהאסםיעברא]ב"מ
.]אשוקרקקחציוניברשוריפ[.ןייבוטרקןכותל

םתוחבתומותחריעהינבלשתודדמהואתולוקשמהויה
רתומהזירהםתוחאלבםיריסחהדמהואלקשמההזועודדי
]דצהןמ[המגפנשעלסובאצויכ.תיבהישימשתלםתוהשל

ןיבהנקרזיאלותולקשמהןיבלקשמהתואהשעיאל

ארתבאבביאמתוטיש ק’ב ב"עט"פףדדדמקףלא



אמשונבראוצבהנלתיוהנבקיאלו]ויתוטורג[)ויתונרק(
ךילשיואךותחיואקוחשיואאלאלקשמהנשעיודחאאבי
תוחפלעהדמעםייקיהיצחלעהדדמעוהרסח.חלמהםיל
הצחמלעהנדימעישדעץוקיהצחממרתילעץוקיהצחממ
הבתתלותאשלםייקיתותשמתוחפאלאהרסחאלםאו
)ול(ןילחומתותשמתוחפלכש]לקשמל[)לקשמב(אללבא
רוסאעצמאבהמגפנשעלס.ןתמבואשמבםדאינבבור]וב[
םירחאתאהבןימרמשינפמםרחלואגרהלותוארוכמל
ןידדםייחתוחרא[.ןטקהראוצבהתואהלותוהבקונלבא
.]’אןמיסתודדמותולוקשמ

אלדדארתאבאלאהשעיאלשןרמאאלאפפבר’מא
.ןמאנהםתוחתודמהלעןימתוחןיאשםוקמב,’יפ.ימיתח
ןויכש,’יפ.ליקשאלאמתחוזחאלדדדדעימיתחדדארתאבלבא
אוהעדוי,םתוחהילעהאורוניאהדמהתואבדודמלאבהש
לבא’וכויכהימנאינת.הלטונוניאותיתמאהדמהניאש
.ןיבקהשלשאוהו,האסיצחאוהש,בקרתוהאסאוההשוע
עיבראוהש,בקרתיצחו.התלתוהלווהדבקוירת,’מולכ
םינשמקלחאוהש,בקיצחו.האסהתיששאוהשבקהאסה
.האסבםירשעוהעבראמקלחאוהשבקעבורו.האסברשע
.עבורהעיבראוהש,ןמותו.בקהתינימשאוהש,עבוריצחו
.]ןומכחןבלאעמשיוניבר[

ךותבהריתיואהריסחהדדמםדדאהשעיאליכהימנאינת
,בקרתוהאסאוההשועלבאםילגרימימלשטיבע’יפאוותיב
,האסוגלפוהניתיאדןיבקאתלתוהלווהדאבקוירתרמולכ
יצחובקעבורבקיצחובקואגלפואבקונייהדבקרתיצחו
אלכועהמכואלכועועבורתיעיבראוהשןמותועבור)בק(
ןיהיצחוןיהןישועחלהתדדמבו.בקעבורבהשמחמדדחא
דדחאותינימשותיעיברוגוליצחוגולןיהתיעיברוןיהתישילשו
םיששמדחאבוטרוקאצמנ.בוטרוקוהזותינימשבהנמשמ
םייבקלבא.גולתינימשבהנומשמדחאונייהו,גולבהעבראו
.אתלותישניאועטאמלא,בקרתביפולחיאליתאדדיבעלאל
אלאבקרתיצחביפולחיאליתאדדדדיבעילאלימנבקיכהיאו
ותאדדדדיבעילאלדדאמעטונייהםייבקוישניאועטאלאתלות
ישניאועטאמלאאגלפואבקונייהדבקרתיצחביפולחיאל
יפולחיאלותאדדדיבעלאלימנאלכועוןמותיכהיא.אעביר
ישניאועטיאו,אשמוחמיפטוהיניבאכילאהד,ידדהידהב
תונטקתודדמאפפבררמא.אשמוחבועטדןכשלכאעביר
אלןיההתיעיברוןיההתישילשאמיתיכו.ישניאוהביעיקפ
שדדקמבאמיתיכו,ןנברוהבורזגאלשדדקמבווהדדןויכדדיבענ
.]המרדדי[.םהםיזירזםינהכרוזגלהיפוג

תיעיבראוהןמות]האסיצחאוהש[ןיבקהשלשבקרת
השמחמדחאאלכוע[בקברשעהששמדחאאוהשעבורה
אלכועלןמותןיבאצמנ.]בקבםירשעמדחאאוהשעבורב
עבורבעבראמדחאהזועבורבהשמחמדחאהזשאשמוח
]ןמות[ןכםאאעבירבשיניאיעט]יא[)אמלא(ישקאדדונייהו

אשמוחבןכשלכאעבירביעטיאד.דיבעלאלימנאלכוע

.ועטאלוישניאוהביאיקבתונטקתודמאפפברקירפו
אהדדיבעילאלןיההתיעיברוןיההתישילשןנישקארדדהו[
יעטדתרמאדןויכואכיאדאוהאעבירתיעיברלתישילשןיב
קירפוןיההתיעיברותישילשןנידבעיאמאאעבירבישניא
םושמהיפוגשדקמבוןנברורזגאלשדקמבווהדןויכ
.]שגימי"רהישודדח[.]ןנברורזגאלןהןיזירזםינהכד

בקרתיצחובקרתהאסאוההשועלבאונלשםירפסבג"ה
.בקלשתינימשונייהד.עבוריצחובקעבורובקיצחובקו
לשןהו,עבורתוחפבקונייהד,האסלשתינימש.ןמותו

ונייהד,ןיגולהששלשהנומשמדחא.אלכועו.ןיגולתשלש
ןמותד,דיבעלאלאלכועוןמותהשקמיכהלו.עבורתוחפגול
אוהדןיגול’דאוהשבקבאפולחיאליתאןיגולהשלשאוהד
גולביפולחיאליתאעבורתוחפגולאוהשאלכועו.אעביר
דיבעלאלאלכועוןמותתושקהלהצורוניאו.אעביראוהש
לבא.ןתדמבהזמהזןיקוחרש,אלכועבןמותיפולחיאליתילד
יכהדל"זלאננחברםשבשריפאנמחרהירטנלאומש’רברה
יצחו"יסרגאלו."בקעבורובקיצחובקו"אסריגהאיה
עברבהשמחמדחאאלכועו"ןמותיצחוןמותו"אלא,"עבורו
יצחו.םיציבהשלשגוליצחאוהבקןמותדחכתשא.בקה
אוהש,בקהעבורבהשמחמדחאאלכועו.הצחמוהציבןמות
הציבאוהןהלשהשמחמדחא.םיציבהששאוהש,גול
יצחו.ןישמוחיאצחעבראוןישמוחהששןהש,הציבשמוחו
השמחןהש,יצחוןישמוח’זןהש,הצחמוהציבאוהןמות
הציבשמוחוהציבאוהאלכועו.שמוחיאצחהשמחוןישמוח
יצחאצמנ.שמוחיאצח’דוןישמוח’דןהשןישמוח’וונייהד
אלדחכתשא.הציבשמוחיצחושמוחאלכועלערתיןמות
יצחיפולחיאליתאואשמוחאלאאלכועמןמותיצחףידע
ןמותיצחךירפיכהל.ידדהידהב]אלכועו[)ןמות(ןמות
שיניאהעטיאדיפולחיאליתאאהד,דיבעלאלאלכועו
,]ד"הה"פ[אתפסותבאינתיכהו.אשמוחןכשלכאעביר
.]לוכשאהלעבדד"באא"רהשוריפ[.ל"זלאננחברבתכדכ

’גאוהוהאסיצחאוהש.בקרת.ןיגולד"כאיהש.האס
עבור.םיצבד"כאוה.בק.הצחמובקאוהש.בקרתיצחו.ןיבק
ונייהדח"ר’יפב’יסרגאלעבוריצחו.םיצבהששאוהו.בק
אוהו.עבורבהשמחמדדחא]א"ע’צ[.םיצב’גאוהשבקהןמות
.גולהתיעיברו.םיצב’וגול.גולב"יןיה.הציבשמוחוהציב
.גולהתינימשו.הרותלשתיעיבראוהוהצחמוהציבאוהו
ילכבדודמלוכרדןיאשבילבא.הציבעיברוהציביצחאוהו
.אוהרקירבדםאלקשמבואדמואברכמנאלאךכלכןטק
יצחביפולחיאליתאדדקיסמוםייבקימנדדיבעילו’מגב’ישקאו
אצמנשןהםייבקרמאיוובדודמיאמשיצחובקאוהש.בקרת
.דדיבעילאלאלכועוןמותיכהיאישקמרדהו.עיברהעטמ
ימנישקאוישניאוהביעיקפתונטקתודדמאפפברץירתמו
יוהדדןויכץירתמודדבעילאלןיההתיעיברוןיההתישילש
םינהכדדירזגאלהיפוגשדקמבוןנברוהבורזגאלשדדקמב
.]י"תכמיראדדמלאהדדוהיוניברשוריפ[.םהםיזירז

המקףלא’בארתבאבביאמקתוטיש ב"עט"פףדד



יצחובקוהאסעיברוהאסיצחוהאסויתודדמםדדאהשוע
םייבקהשעיאללבאעבורהתינימשועבוריצחובקהעבורו

ןכו.הצחמו]בק[)עבור(אוהשהאסהעבורבףלחתתאמש
תיעיברו]ןיההתישילשו[ןיהיצחוןיהןישועחלהתודמב
הנומשבדחאותינימשוגולתיעיברוגוליצחוגולןיהה
פ"עאןיהתיעיברוןיהתישילשתושעלורסאאלותינימשב
השמתומימשדקמבויהוליאוההזבהזןיפלחתמםהש
רוסאךכלארשילהרסחהדדמבדדודדמלרוסאשםשכו.וניבר
לכ[הלאהשועלכי"יתבעותיכ’נשז"עדבועוליפאיוגל
אלדהשעתאלברבועןכהשעםאוםוקמלכמ]לועהשוע
רבועוריבחתאהעטהםאעקרקהתדדמבןכו.לועושעת
אלועקרקתדמוז]הדמב[טפשמבלועושעתאל’נשואלב
הנטקהדמבוליפאוהדמהטפשמבאלולקשמהטפשמב
.]’אןמיסתודדמותולוקשמןידדםייחתוחרא[.הרושמכ

השמחמדחאאלכועהמכשרופמZאלכוע.א"ע’צ
.הציבדאשמוחוהציבאוהוםיציבהששבקהובקהעבורב
אוההז†תינימשבהנומשמדדחא.]אלכעךרעךורעה[
ךרעךורעה[.גולבתינימשבהנומשמדחא’יפZבוטרק
הנמאנקסמותותשמרתויתודדמהלעןיפיסומןיא.]בטרק
,םילקשה"כ,םילקשםירשע,דדציכ†ווהןיעבראוןתאמ
העבראלקשלכו,םילקשםיששאהZםילקשרשעהשמח
אלא,רנידהאמאלאוניאהנמו,ןיעבראוןתאמאהZןירניד
וילעופיסוהו,רניד’ראוהו.היהלופכשדוקלשהנממ"ש
.]אןיאךרעךורעה[.ןיעבראוןתאמןילועוןרקהדבלמתותש
יאםכלהשקהותובושתב’יפZתותשמרתוירכתשילא
,דילדימאלא,םולשוסחתותשמתוחפ’יפאילרטנרגאב
ךכברמאוהנמאבוריבחלץפחרכומה,לאומשרמאיכהו
לזגובןיאותותשתונהילןידהןמולשי,ןיחקולךכו
ברדהירתאבהשעמהבידבעאקדמאיהאתכלהו,האנואו
’ממ"ב(דיקפמה’פבשרופמכאנדב]יזוכ[ח"מומרדהדוהי
רתומZוחקלהמכבועידוהאלוםתסולרכמלבא,)א"ע
ךרעךורעה[.ונינששומכוטפשמווימדידכונממחקיל
.]אןייזךרעךורעה[.אדדיספהיליטמילאלדדיכיהיכ.]תותש

,בק,בקרתיצחו,האסיצחאוהש,בקרת,האסםדדאהשוע
’גורועישו,בקהתינימשאוהשןמות,בקעבורו,בקיצחו
אוהשאלכועןכו,הצחמוהציבאוהשןמותיצחןכו.םיצב
ןיבקינשלשהדמהשעיאללבא.בקהעבורבהשמחמדחא
ינבןייושעש,הצחמובקאוהשבקרתיצחבףלחתיאמש
.]ז"איריקספ[.תולודגהתודמבעיברהתועטלםדא

םדדאהשעיאללוכי)ד"פאקסיפאצת(ירפסבאינתו
)וא(הלודגרמולדומלתהאסיצחוהאסארטילעיברארטיל
רכומהקרפבןניקסמו.הנטקהתאתשחכמשהלודגהנטק]ו[
ךכליה,עבורבםדאינבןיעוטש)’א’צב"ב(הניפסהתא
האסעיברו,האסיצחונייהד,בקרתוהאסויתודמםדאהשוע
םיציב’ג)ם"בשר(שוריפ,ןמותובקהעבורובקיצחובקו

,הצחמוהציבםה,ןמותיצחו,בקהתינימשתקזחמההדמ
הציבונייהד,עבורבהשמחמדחאאלכועאיההמכו,אלכועו
שוריפבו)ד"הה"פב"ב(אתפסותבאסריגהךכ,הציבשמוחו
אוהשהאסהעבורבףלחתיאלשםייבקהשעיאללבא,ח"ר
םאדדומלתההשקמו,)’ז’להז"פהבינגם"במר(הצחמובק
יכהזלעהזןיריתיםניאןהש,אלכועוןמותיצחהשעיאלןכ
חונשןכשלכועיברמתוחפאוהושמוחיצחושמוחםא
ןמותיצחהיהםאוןישמוחהששאלכועהירהשןהבתועטל
רתיוניאאוהועיבררתיהיהזאאלכועמןישמוחינשרתי
ש"ע(רקיעוח"רש)ו(ריפהזלכשמוחיצחושמוחאלא
ינבןיאיקבתונטקתודמבדץרתמו,)אלכועוה"דם"בשרב
ןיהיצחוןיההשועחלהתודמבןכו.תועטלואביאלוםדא
,גולהתינימש]ו[גולהתיעיבר]ו[גוליצחוגולןיההתיעיברו
אסריגהךכ,תינימשיצחו,הציבעיברוהציביצחונייהד
ב"ב(ונלשםירפסבלבא,)ש"עיצחוה"דם"בשר(אתפסותב
ןכובוטרוקהמשוזהדמותינימשבהנמשמדחאוסרוג)’א’צ
תאזשימאיבאןהכםייחיבררמאו,ונינפלשאתפסותבאיה
םדאלכ)’א’ה(אמקקרפהטוסבןניסרגדמרקיעאסריגה
ובשישםיהמוםימרמוחולקותרכועחורהתוסגובשיש
לכאלתיעיבראלאובןיאשםדאותרכועחורהתויעיברהמכ
אהישךירצםכחדימלתוםשרמואו,םדתיעיברשוריפןכש
דחאןאכןיסרוגונאןיאםאו,תינימשבהנמשמדחאוב
הזןיאשינארמואו,רועישההזאצמןכיהתינימשבהנומשמ
אתפסותףוסברחאםוקמברועישההזירהשהחכוה
תוצמבהיתאבהורשעמתמורתיבג)ו"הי"פ(תומורתד
תומורתדארתבקרפבהנשמבןכו)ד"לקןישע(המורתה
ורסאאלו,ינקזירבדכהדמאיהשונעמשמ"מו,)ח"מ(
הזבהזןיפלחתמשפ"עאןיההתישילשוןיההתיעיברתושעל
.)ש"עםשם"במר(וניברהשמתומימשדקמבויהוליאוה
.]ב"נקYא"נקםינמיסןיואלג"מס[

יצחאלכועו[תויעיבריתשאלממ"כבהרומאהארטיל
ןיעמששרנידהוןירנידהאממ"כבהרומאההנמו.]תיעיבר
.ןירנידהעבראעלסהו.תורועשהרשעששלקשמהעמהו
רשעהעבשלקשמןייהןמואםימהןמתקזחמתיעיברהו
.ןירנידה"ללקשמארטילהאצמנ.בורקברנידיצחוןירניד
מ"כבהרומאההאס.עיברתוחפןירניד’טלקשמאלכועהו

ןושל.תויעיברעבראגולהו,ןיגולהעבראבקהו.ןיבקהשש
יפותשבורמאשךרדכ,בתכשםילודדגהןמשי.השמוניבר
,תודועסיתשןיבורמבו,ןיטעומבא"ואכלתרגורגכתואובמ
.המלשר"הוד"בארהתעדןכו.תורצחיבוריעבןידהןכ
םאםלוכלהבברעמרסיאכתפוליפא]ם"רהירבדדמ[הארנ
ןמשי.רקיעהארנהזו.ראבתישומכ,םלוכלהכזמדחאהיה
.הסורפתפבוליפאותפביובמבןיפתתשמשבתכשםילודדגה
.םהבןיפתתשמשןילכואינימראשואתוריפאלאאהיאל
ךרדכ,הביאםושמהסורפתפבןיפתתשמןיאשרמאשימשיו

ולשיףותישוליאוהרקיעהארנןושארהו.בוריעבורמאש

ארתבאבביאמקתוטיש א"ע’צףדדומקףלא’ב



םיכירצמהתעדל,רמאשימשיו.הביאלשוחלןיארועיש
האריו.ןיושבוריעהןידוףותשהןיד,תוריצחיבוריעברועיש
ןידמועשרצחינבב]אלא[הביאששחןיאםתעדלםג,יל
.]ןושאררעשןיבוריעירעש†םיתבה[.תחארצחבןלוכ

ןכו,רוכהבהזרנידדבםיטח)’ב’סמ"ב(ךשנוהזיאקרפ
רעשהאוהואנומיסרבאבאר"א)א"הםש(ימלשורי.רעשה
רניד.אנבזמליווןכמרתיאנובזליווןכמתוחפ,םלועלהפיה
.ןיעמ’ההאסלכאצי,ןיאס’לרוכה,ףסכירנידה"כאוהבהז
ינבתודדמבשהלודדגרתויההדדמהאיהרמוח.ד"מקהיציבהאס
הדשןכםא,זוזףלאב"עלקשמהליכמהדמאיהו,לארשי
הזהיהיו,ףסכלקשםישמחבהדפנםירועשרמוחערזהזוחא
עלסבאיההנורחאהנשו,הנשח"מלאהנשלןוידנפועלס
םהשםירועשרמוחןוידפםהו,םיעלס’נםילקש’נהזו.דוחל
,לקשראשי,הנשט"מלט"מםישמחהןמןת,ןיאסםישלש
ויהיוןוידנפהנשלכלדועןת,ח"מויהיןינוידנופונממהשע
,ןוידנפאלבעלסבדבלתחאהנשאלא,הנשלןוידנפועלס
איהו,רמוחיצחאוהךתל.המכםיושתוריפהשפ"עאהזו
רתכספהיהוהומכו,זוזףלאו"ללקשמהליכמהדמ
ז"עדאסירומדאטסיקו.)ה"מ(ה"פדימתתכסמאתיאדכו
ולקשמו.ף"וקהתוחתפב,יברעבטסקולןירוק,)’בד"ל(
םיחספיברעקרפןנירמאו.םהרדםישמחותואמ’גוףלא
תוהדאסיירומדאטסיקקחצייבררמא)’אט"קםיחספ(
תב.חספלתיעיברןירעשמהבו,אשדקמלאגולתוהארופצב
תוושםהולאתודמיתש,םישרשבחאנגןבאל.הפיאו

אלא,היהידחאןכותתבהוהפיא)א"יה"מלאקזחי(רמאנש
תירישעםהמתחאלכו.חלהתדמתבהושביהתדמהפיאהש
רמוחהתירישעו,תבהרמוחרשעמבותכשומכרמוחה
םיפלאתעבשםהמתחאלכבןידדומשהמלקשמ.הפיאה
ח"סתובותכ(השאהתאיצמקרפורמאשהמו.זוזםיתאמו
.תבה,רמוחהרשעמרבדלןמיס,יסכנרושיעתלטונתבה)’א
.זוזםירשעותואמ’זהליכמהדמאיהו,הפיאהתירישע,דדמוע
)הפיאה(תישש,בק.הפיאהתישילשהאס.רמועאוהןורשע
.םיציבהששאוהו,בקתיעיבר,גול.]האסה[

ןמשבושענםיסינהברה)’ב’ה(אמקקרפתותירכתכסמ
רניבגו.’וכוגולב"יאלאהיהאלופוסדעוותלחתמהחשמה
בתכ,אידדומרתדדילגראילכדדדדע)’בא"כתבש(ןנירמאהכונח
רחאהעשיצחרועשאוהש)ה"ההכונחמד"פ(ל"זמ"רה
אוהןמשהתדדמרועשהזןובשחיפלןכםא.המחהתעיקש
ןמשגוליצח)’אט"פתוחנמ(ורמאירהש,הציבתינימש
.תועשב"יונייהדרקבדעברעמתוקלודםהו,הרונמהתורנל
עבורהעשלכ,הציבתועש’דלכ,םיציב’גאוהגוליצחו
אוהרוכ.הליתפלכלהזו,הציבתינימשהעשיצחלכ.הציב
אפפזוכ.ןורשעמתוחפאוההזיפק.ןיאס’לאוהורמוחה
הניפסהתארכומהקרפאתיאדכו,יזיפקאתלתתבהבקאוה
יצחוהאסאוההשועלבא,)’בט"פ(םשדוע.)’ב’צב"ב(
ןמותיצחוןמותועבורובקיצחובקבקרתיצחובקרתהאס

בקההז.’וכועבורבהשמחמדחאאלכועאוההמכו,אלכועו
תינימשיצח,’גתינימש,’וועבר,רשעםינשיצח,הציבד"כ
יפל,זוזהלקשמבו.הציבשמוחוהציבאלכוע,הצחמוהציב
תואמעבראוםיפלאהאס.זוז’רוםיפלא’ז,הפיאםדקשהמ
הרדג,ארטיל.זוזםיתאמבקיצח.זוזתואמ’ד,בק.זוז
תיעיבראיהןכםא,ןכםגהנמהאוהו,זוזהאמל"זף"ירה
.זוזה"כ,בקהתינימשיצח.זוזםישמח,בקהתינימש.בקה
ןובשחלןכםא,םהרדםישמחלקשמאיהקשמדלשאיקוא
’ו,בקיצחו.הושבקשמדמאיקואשלשאיהארטילההז
,הפיא.ארטיל’ו,האס.ארטילאוהואיקואב"י,בק.איקוא
טריקהמכתעדדישרחאו.הזוננמזבקשמדמלכהו,ארטילח"י
ךירעהללכות,יצחוםהרדאוהזוזהשתעדיו,םהרדדבשי
אירוסוםירצמןענכץראלכבו.הצרתשםוקמלכבארטילה
איקואהימהרדרפסמלבא,איקואב"יםהלשארטילבןישוע
ו"סםכשודולוםילשוריתאיקואיכהזו,היטשפוארהנארהנ
ה"עהירבטוןאשתיבתאיקוא,דחאםהרדישילשינשוםהרד
םירצמולבבתאיקוא,םהרדהאמוצראודעלגתאיקוא,םהרד
.ארטילהאמ,רככהו.יצחוםהרדרשעםינש

אטישפאפפבררמא)’בו"סק(ארתבאבבתכסמףוס
יעב.ןותחתהרחאךלוהלכה,הטמלמלפקוהלעמלמלפס
בובזלןנישייחימ,יאמהטמלמלפסוהלעמלמלפקימאבר
יפל,סרפ.אגלפובקלפק,האסלפס,שריפ.וקיתאלוא
הציבםייצח,םיציבהשלשםעפ,הנמיצחאוהםעפ,ומוקמ
]היוגהתא[לוספלןיפרטצמןילכואהלכןנירמאו.הצחמו

קרפו)ז"מי"פ(תואווקמתכסמףוסאתיאדכו,סרפיצחבכ
תוכרב(ןיכרבמדדציכקרפ.)’אט"כןיבוריע(ןיברעמלכב
הליכאהש,םיציבהעבראסרפ)אוהוה"ד(י"שרבתכ)’בז"ל
שיסרפתליכארועשהמכתיבהתרותב"הבתכ.הנומש
יתעדהזלו,םיציבהשלשםירמואשיוםיציב’דםירמוא
רועשהמכ)’אג"פןיבוריע(ןיפתתשמדציכקרפןכו.הטונ
תואוקמתכסמאתפסותבו.אעמיקרסחםיציביתשסרפיצח
רסחםיציביתשסרפיצחאוההמכו)ב"ה(]’ח[)’ז(קרפ
,תוקחוצםיציביתשרמואיסוייבר,הדוהייברירבדאעמיק
,זוזםיתאמףלאתקזחמהדמןיה.דועוםיציביתשרעישיבר
תיעיבררמולכ,תיעיבר.םתלוזוינט,ךזב,שדקמבויהןכו
ןיההשועחלתדמב)’א’צב"ב(םתהןכו.הצחמוהציב,גול
תיעיברוגוליצחוגול,ןיהתיעיברוןיהתישילשוןיהיצחו
’וגול,’יפ.בוטרקוהזותינימשבהנומשמדחאותינימשו
יצחותינימש,הצחמוהציבותיעיבר,םיציב’גויצח,םיציב
ןכםא.בוטרקהאוהתינימשההזתינימשו,התיעיברוהציב
תינימשיצחבוטרקההיהיו,בוטרקו"ישיתיעיברב
.]ז"טפיחרפהירותשאוניברלחרפורותפכ[.תיעיברה

אחסונבו.בקהעבורבהשמחמדחאאלכועהמכואלכועו
עבורבהנמשמדחאאלכועהמכובותכדדומלתהמתרחא
תוכלהמןושארקרפבויתוכלהבל"זמבם"רהבתכןכו,בקה
השועחלהתדמבו.תיעיבריצחאלכועהש]ב"יה[ןיבוריע

זמקףלא’בארתבאבביאמקתוטיש א"ע’צףדד



השלשאוהשןיהתיעיברו,ןיגולהששןהש,ןיהיצחוןיה
גוליצחו,ןיהברשעםינשמקלחאוהש,גולהשועו.ןיגול
קלחאוהשגולתיעיברו,ןיהבםירשעוהעבראמקלחאוהש
םיעשתוהששמקלחאוהשתינימשו,ןיהבםיעבראוהנמשמ
העבראמקלחאוהו,גולהתינימשבהנמשמדחאו,ןיהב
רשעהששמקלחאוהש,בוטרקאוההזו,גולבםיששו
דבעילוןנישקמארמגבו.הצבתירישעמתוחפאוהו,עיברב
ןניקרפו.ןיהתישילשןישועאהד,האסשילשןהשםייבקימנ
ישניאועאטאמלא,ןניהמתמו.בקרתביפולחיאלותא
יתאד,דבעילאלימנבקאתליתבישניאועאטיאאתליתב
םייבקאלאןנטשפו.האסעיבראוהשבקרתיצחביפולחאל
.בקרתיצחביפולחיאלותאאמלד,ןנידבעאלדאמעטוניה
ישניאועטיא,אעבירבישניאועטאמלאןניהמתמות
רשעהששמקלחאוהשעבורהעיבראוהשןמות,אעברב
ןהשןויכש,דבעילאלעבורהעיבריצחאיהשאלכועו,בקב
,תיעיבראוהןמותבשיצחהםהניבשפ"עאתונטקתודמ
,םהבהמרישרשפיאו,ףלחתהלואוביתיעיבריצחאלכועו
,ארטילעיברםוקמבארטילינימשבתומרלרשפאשומכ
תונטקתודמאפפברטשפו.ארטילינימשהשעיאלונרמאש
.]ןומכחןבלאעמשיוניבר[.ועטאלו,ישניאוהביאיקב

,ןיההתישילש,ןיהיצחו,ןיהםדדאהשועחלהתדדמבו
יצחו,גולהתינימשו,תיעיבר,גוליצחו,גול,ןיההתיעיברו

תישילשןיבתועטליוארשפ"עא,בוטרוקאוההזו,תינימש
םיכסנהתדמלשדקמבויהוליאוה,ןיההתיעיברלןיהה
.]ז"איריקספ[.הנידמבןתואןישוע

םושמאגלפלתשייחאלתונטקתודדמביא,ןנישקאות
,ןיההתישילשןהש,תולודגתודמ,ישניאוהביאיקבד
אעבירווהיניבאכיאאעבירדןויכד,דבעילאלןיההתיעיברו
ןויכ,ןניקרפו.והלןנידבעיאמאןנירמאדכ,ישניאהיבועט
,ןנישקאו.ןנברוהבורזגאלהשמימיבשדקמבווהד
אלו,ןהןיזירזםינהכ,ןניקרפו.רוזגנימנ]שדקמבו[)חרזמבו(
לאעמשיוניבר[.ןיההתיעיברלןיההתישילשןיבאעטמלותא
.]ןומכחןב

לעאלותותשמרתיתודדימלעןיפיסומןיאלאומשרמא
ג"הב[.תותשמרתירכתשילארכתשמהותותשמרתיעבטמ
.]ארתבאבב’כלה

לעאלותותשמרתיתודדמהלעןיפיסומןיאלאומש’מא
אערתיעוקפאםושמאמיליאאמעטיאמתותשמרתיעבטמה
ןירכומויהשהדמהתאצמנהברההדמופיסויםאש’ריפ
.תפסותההתואםושמרתיבוישכעהתואןירכומעלסבהתוא
התואידכמרתיהדמהימדבןירכומהןיפיסומשםימעפו
םאשאערתיעוקפאםושמשרפלשיו.הבשישתפסותה
הדמהינפמרוכמלמםיתבילעבוענמיהברההדמבופיסוי

תותשיכהיאאערתיעוקפאלותאוהברהתפסותהבשיש
האנואםושמאלאאערתיעוקפאלותאאמלידףיסולאלימנ
רכומהולןתיםאש’ריפחקמלוטיביוהילאלדיכיהיכ

היהתםאהבופיסוהרבכשאצמנוהנטקההדמבחקולל
רתויןיפיסומןיאךכיפלחקמהלטביתותשלערתיתפסותה
לטביאלותפסותהחקיוהאנואברוזחישידכתותשלע
.]שגימי"רהישודדח[.חקמה

ןוגכ.’וכורכתשמהותותשמרתויתודדמהלעןיפיסומןיאו
רוכמלידכדחיבהברהןוטיסהןמתוריפוןייהנוקשינונח
רעשהרקוהאלשןוגכו.תותשמרתוירכתשילא,טעמטעמ
,אערתיעוקפאםושמרתוירכתשיאלשוזאיהםימכחתנקתו

תודמהלעופיסוישוארישינפמוןאכלהאובתןיאיבמש
יכהיא.תפסותהידכמרתויןירקיימרקויהסנכישמו.וריקוי
םושמאלא.היפוגאמעטיאהםושמ.דדיבעלאלימנתותש
האנואיוהדרכמותואדםושמ,תותשמרתויןיפיסומןיאיכה
אלאןיפיסומןיאשבןהברוזחלםילוכיםהינשןיאו,וישכע
ןוכנאלו.תותשמרתויףיסונםא.חקמלוטיביוהיל.תותש
ןוגכ,ימדיכיהו.הדילעתוריכמהולטבתישהנקתתושעל
,ןירניד’הבבקןתילןאכלהאובתאיבהלןיליגרשםירמחה
ןמןכומכונתיועדיאלםהותותשתודמהלעופיסוהשכו
תששד,תותשהנאתנדאצמנו,ןירנידהשמחבןיבקהשמחה
.םייקחקמההיהיו,האנואהולריזחיו,השמחינהבשיןיבק
רמאהו.לטבחקמיוהתותשמרתויוילעופיסוהםאלבא
אביש.ארגתלאדדיספיוהאלדד.’וכוהדמבשרבדלכאבר
םאיכופיסוהאלשכו,תותשרכתשמשורמאשתרחאריעמ
םאלבא,םולכולשןרקמדיספהאלחיורהלולהיהשתותש
אדדיספ.ולשןרקהןמאדיספהילתיאתותשמרתויופיסוי
שריפאלד.שרדדוחכשאארקלאומשרמא’וכויוהילאלדדאוה
השמחוםירשעאלאםילקשםירשעלשארגתדאחווראארק
הנמהדחיבוללהתונובשחתשלש,לקשרשעהשמח,םילקש
םיעלס’כאוהשהנמשיוםיעלסו"טלשהנמשיד.םכלהיהי
לשהנמהםינמהתשלשרמאנךכלו,םיעלסה"כאוהששיו
.]לוכשאהלעבדד"באא"רהשוריפ[.םכלהיהישדוק

לעאלותותשמרתיתודדמהלעןיפיסומןיאלאומשרמא
יאמ.תותשמרתירכתשילארכתשמהותותשמרתיעבטמה
תאלטבלןהילעןיפיסומןיא,תודמהלעןיפיסומןיא
לעאלו.תותשמרתיויהשהממםילודגןתושעלותונושארה
.תותשמרתירכתשילארכתשמהו,תותשמרתיעבטמה
והלכלוהלסירפדאנידיבאכיאדאכיהילימינהדארבתסמו
דיקפמהקרפבהדוהיברדהשעמיכ,ןיכהינובזלןירכומ
אנידהיבאכילדאכיהלבא,ארמחדאנדיבג)’א,’ממ"ב(
ןיבזמדחודחלכאלאןיכהינובזלןירכומוהלוכלוהלסירפד
ימלשיכלד,לוזבינובזלהידוחליאהבייחימאל,ליכידאמכ
ןיבאזדרשפיאדדועו.רקויבינירחאךנהינבזמהידידיריפ
הידידלהידוספאו,רקויברחמלוהלןיבזמדןאמהינימוהל
.]המרדדי[.ןנידספמאלםידיב

ףיסוהלריעהישנאואבםא.’וכתודדמהלעןיפיסומןיא
רוכמדחאןובשחיפלתונטקןיבתולודגןיבתודמהלכלע
ןיאיעטימליתילאלדתונושארהתודימרבשלותיעיברדע

ארתבאבביאמקתוטיש א"ע’צףדדחמקףלא’ב



קיזחיםיציב’הקיזחהשהמשרתויתותשםאיכןילידגמ
ןיפיסומןיאשלאקזחיבארקמ’מעטקיפמ’מגבוהששהתע
ינונחןוגכ.רכתשמהו.תותשמרתויעבטמהלעותודמהלע
טעמרוכמלידכדחיבהברהןוטיסהןמתוריפוןייהנוקש
רעשהרקוהאלשןוגכו.תותשהןמרתוירכתשילא.טעמ
’יפארכתשירעשהריקוהוישכעוןרוגהתעשבחקלםאלבא
רכתשיאלשאיהםימכחתנקתו.ךלוהרעשהשיפכםילפכ
.]י"תכמיראדדמלאהדדוהיוניברשוריפ[.רתוי

אלו,תותשלערתויתודדימהלעןיפיסומןיאלאומשרמא
רתוירכתשילאתוריפברכתשמהו,תותשמרתויעבטמהלע
,תותשמרתיתודימהלעןיפיסומןיא’מעטיאמ.תותשמ
הרגםירשעלקשהו,שרדוחכשאארקלאומשאדדסחבררמא
לקשהשמחוהרשע,םילקשםירשעוהשמח,םילקשםירשע
םישש’יפ,ווהיזוזןיעבראוןתאמהנמ,םכלהיהיהנמה
ןיפיסוממ"שו,הוהלופכשדקלשהנממ"שאלא,םילקש
,רבלמאתותשמ"שו,תותשמרתויןיפיסומןיאותודמהלע
הזיאבו,’ללוחלשו]לקש[)הנמ(’סהיהשדוקלשהנמ’יפ
לכלואובישהרגםירשעלקשההיהשרבדמלשהנמבהנמ
ופיסוה’שוריבו,ןיעמ]’לתומש[’מגרתמו,תורגשמחרניד
ואצמנו,תותשוילעופיסוהורנידףסכהעמששורמאו
ויהשרבדמדםילקש’לםהםילשורידםילקשה"כוישכע
.]דד"ירהיקספ[.םינטק

ןהילעןיפיסומןיאתודדמהלעףיסוהלואבשריעהינב
ןיפיסומןיאעבטמהלעףיסוהלואבםאןכו.תותשמרתוי
ינפבהשדחהדמתושעלואבםאלבא,תותשמרתויוילע
.]ז"איריקספ[.ןדיבתושרההילעהנושארהםשןיאשהמצע

דומיאלהסגבהסגבדדומיאלהקדדבדדומלוגהנשםוקמ
שודגלוגהנםאןכו,םימדבףיסויושודגיאלקוחמל,הקדב
גהנמכלכהדדומאלאםימדהןמולתוחפיוקוחמיאל
ןיינעלעירפסבאינתדכ)ז"טהח"פהבינגם"במר(הנידמה
לערתיופיסויאלתודדמהלעףיסוהלוצרשהנידדמינב.הז

לערתיהששקיזחתהשמחהתעתקזחמההדמהשתותש
םשו)ש"עז"יהםשם"במרןושלפ"ע(ופיסויאלתותש
.]ב"עןמיסןישעג"מס[.םעטהשרפמהניפסהקרפב

ריעהישנאואבםארמולכ.’וכותודדמהלעןיפיסומןיא
ףיסוהלןיאשרןניאתונטקןיבתולודגןיבתודמהלעףיסוהל
.רכתשמהו.ארקאהלךמסארמגבו.תותשמרתויתודמהלע
ידכדחיבהברהןוטיסהןמתוריפוןייהנוקשינונחןוגכ
ריקוהאלשןוגכ.תותשמרתוירכתשילא.טעמטעמרוכמל
.תותשמרתוירכתשיאלשוזאיהםימכחתנקתו.רעשה
.]אשוקרקקחציוניברשוריפ[

אלתולוקשמהלעואתודדמהלעףיסוהלוצרשהנידדמינב
ותואושעוהשמחליכמבקההיהםאשתותשלערתיופיסוי
תוחרא[.ושעיאלהששלערתי.םדיבתושרההששליכמ
.]’גןמיסתודדמותולוקשמןידדםייח

וצרשריעהינב.תודדמהלעןיפיסומןיאלאומש’מא
השמחליכמבקההיהםאש,תותשמרתיןהיתודימבףיסוהל
.ושעיאלתותשלערתילבא,הששליכמותושעלםהםיאשר
אמיליא,תותשמרתיןיפיסומןיאדאמעטיאמארמגב’ירמאו
ףסותנשםירכומהועמשישכירהש,אערתיעוקפאםושמ
ןיאבשיפל,ופיסויאלתותש’יפא,םימדבופיסויהדמב
.חקמלוטביוהילאלד,האנוהםושמאלאו.םימדבףיסוהל
ןתוךיתועמךליהחקוללרמאיורכומהרוזחיאלשידכ,’מולכ
ןיאהזינפמו,חקמהלטבתותשמרתיבירהש,יתוריפיל
הדמבשרבדלכאבר’מאאהו.דבלבתותשםאיכןיפיסומ
רכומןיב,רזוחהאנואידכמתוחפ’יפאןינמבשולקשמבשו
ונקתאלו.והעטהשתועטהוריבחמחקולו,םלועלחקולןיב
ורכשאציאלא,רגתהדיספיאלשיכיהיכאלאדדבלבתותש
אדיספ.תותשמרתירכתשילארכתשמה’ירמאד,ודספהב
תותשהילוניקתיכהםושמו,היליוהמלןניעבאלדאוה
.ירקיאאראגתןיבזון)י(בז.וחיורהלןניעבאלאחוירדבלב
.רגתארקנוניארגתחויראלברכומוהנוקהיכו,’מולכ
לעןיפיסומןיאלאומש’מאדאוהימעטינהמאלדןניטשפו
לאקזחיבחכשאארקלאומשאלא.תותשמרתיתודמה
השמחםילקשםירשעהרגםירשעלקשהו]ב"יה"מלאקזחי[
אצמנ.םכלהיהיהנמהלקשהשמחוהרשעםילקשםירשעו
םילקשםירשעירהש,םילקשםיששהנמהשהזןובשחיפל
,םילקשםיששםילקשרשעהשמחו,םילקשםירשעוהשמחו
אצמנ,עלסהאוהלקשהשאוהןירנידהעבראלקשלכשןויכו

.ןירנידםיעבראוםיתאמםילקשםיששהןובשחהלועש
ארק’מאד,דבלבןירנידהאמאוההנמהשונידיברקיעהו
.]ןומכחןבלאעמשיוניבר[.םכלהיהיהנמה

,קושבןהברכתשהלתותלסוםינמשתונייחקולהינונחה
רוכמלםיצבבםיימעפןירכתשמןיאו,תותשמרתוירכתשילא
רגתהןכו,ןהינשןהבןירכתשמו,רחארגתלדחארגתםתוא
.םינשדחאהןמתושעלםיימעפםהברכתשיאלןושארה
.]ז"איריקספ[

ץראבהשאאשנ]ב"עי"ק[תובותכדדארתבקרפבןנת
לארשיץראתועממהלןתונ]לארשיץראבהשרגו[לארשי
תועממהלןתונאיקטופקבהשרגולארשיץראבהשאאשנ
ןתונלארשיץראבהשרגואיקטופקבהשאאשנלארשיץרא
תועממרמואלאילמגןבןועמשןברלארשיץראתועממהל
אשנתרמאאישקאפוגאהארמגבהבווהאקו.איקטופק
ץראתועמהלןתונאיקטופקבהשרגולארשיץראבהשא
השאאשנינתרדהוןנילזאאדובעשרתבאמלאלארשי
לארשיץראתועמהלןתונלארשיץראבהשרגואיקטופקב
ילוקמאבאבררמאיצרתמוןנילזאאנייבוגרתבאמלא
לעבוחרטשאיצומהארמגבאתיירבבאינתו.ןאכונשהבותכ
לארשיץראבבותכלבבתועממוהבגמלבבבבותכורבח
הוולהצרישהמםתסףסכבותכלארשיץראתועממוהבגמ
ןבןועמשןברדמיקופאלוהבותכבןכןיאשהמוהבגמ

טמקףלא’בארתבאבביאמקתוטיש א"ע’צףדד


