
 בס"ד

 

  סרגוסה ּפּוִרים

 

ה 1 ִנים ֵמאֹות ִלְפֵני ֵאַרע ַהַמֲעשֶׂ ִעיר שָׁ ַרד סרגוסה בָׁ ִבְספָׁ ל ִשְלטֹונוֹ  ִביֵמי, שֶׂ ְרִביִעי פדרו שֶׂ  אוֹ  הָׁ

ּה. מאראגון ַהֲחִמיִשי אלפונסו ה ְבאֹותָׁ יָׁה נָׁהּוג ְתקּופָׁ ר ִכי הָׁ ְך ַכֲאשֶׂ לֶׂ  ְרחֹוב ַאל ַמִגיעַ  ַהמֶׂ

יּו, ַהְיהּוִדים ִעיר ְיהּוֵדי הָׁ ם לברכו יֹוְצִאים הָׁ ה ִסְפֵרי ּוִביֵדיהֶׂ ֵתי 12-מ ַהתֹורָׁ  ַהְכֵנִסיֹות בָׁ

ִעיר בָׁ  .שֶׂ

 

ַאַחת 5 ִמים בָׁ אֵשי ְיֵדי ַעל ֻהְחַלט ַהְּפעָׁ ל רָׁ הָׁ ֹּלא ַהקָׁ ת יֹוֵתר ְלהֹוִציא שֶׂ ה ִסְפֵרי אֶׂ לְֶׂך ִלְפֵני ַהתֹורָׁ  ַהמֶׂ

עֹוֵבד  .ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת שֶׂ

יֹוִציאּו ַבַיַחד ֻכלָׁם ְסִכימּוִה  ה ִמֹכל שֶׂ ת ַרק ְקִהלָׁ ל ַהַנְרִתיִקים אֶׂ ה ִסְפֵרי שֶׂ ֵהם תֹורָׁ , ֵריִקים ְכשֶׂ

ִגיל ורימוניהם במעיליהם ֲעטּוִפים ְוִיְהיּו רָׁ ֲחִלילָּׁה ְמַנת ַעל. כָׁ ַדע ֹלא שֶׂ ר ִיּוָׁ בָׁ לְֶׂך ַהדָׁ  ֻהְחַלט, ְלמֶׂ

ה ַעל ִלְשֹמר ִנים ֵבין ֻמְחלָׁט ְכסֹוד זוֹ  ַהְחלָׁטָׁ ִמים ַהַדיָׁ  .ְוַהֲחכָׁ

 

ר בסרגוסה 10 יָׁה, מרקוס ַבֵשם)שהמיר, החליף את הדת שלו(  מומר יְיהּוד גָׁ הָׁ ב שֶׂ  ְלֵבית ְמֹקרָׁ

ְך לֶׂ ַמע. ַהמֶׂ שָׁ ְך ַעל ְכשֶׂ ַלְך, כָׁ ְך ְוִגלָׁה הָׁ לֶׂ ר ַלמֶׂ ַכֲאשֶׂ ת ִלְכבֹודוֹ  מֹוִציִאים ַהְיהּוִדים שֶׂ  ִסְפֵרי אֶׂ

ה ת מֹוִציִאים ֵהם – ַהתֹורָׁ ן, ִבְלַבד ַהַנְרִתיִקים אֶׂ ֵאינָׁם ֵכיוָׁ זֹות רֹוִצים שֶׂ ת ְלבָׁ ה ִסְפֵרי אֶׂ  ַהתֹורָׁ

לְֶׂך ִלְפֵני להוציאם  .גֹוי מֶׂ

 

לְֶׂך ַעם ַהמֶׂ ְך ַעל זָׁ ְחִליט ַאְך, כָׁ ֹּלא הֶׂ ת ְלַהֲעִניש שֶׂ ֵבֵרר ינפל ַהְיהּוִדים אֶׂ ה אם שֶׂ ַאְשמָׁ . ְנכֹונָׁה הָׁ

א הּוא ה כשמרקוס, סרגוסה ְלִכּוּון יָׁצָׁ ְחִליט, אֹותוֹ  ְמַלּוֶׂ יְָׁצאּו ִכי ְוהֶׂ ה, לקבלו ַהְיהּוִדים ְכשֶׂ   ְיַצּוֶׂ

ת ִלְפֹתחַ  15 ִרים ַנְרִתיקי אֶׂ ת ֵיש ִאם ְוִלְראֹות במפתיע ַהְספָׁ ר ֱאמֶׂ בָׁ  .ַבדָׁ

 

ר ִּפי ַעל ה ַבְמִגלָׁה ַהְמֻסּפָׁ ֻחְברָׁ ר שֶׂ ֵארּועַ  ְלֵזכֶׂ ִלְפֵני ַבַלְילָׁה, הָׁ ְך ִבקּור שֶׂ לֶׂ  ַהנִָׁביא ֱאִליהּו הֹוִפיעַ , ַהמֶׂ

ם ל ַבֲחלֹומָׁ ֵתי ַגַבאי 12 ֹכל שֶׂ ת בָׁ ה, ַהשֹוִנים ַהְכנֶׂסֶׂ ם ְוהֹורָׁ ת ְלַהְחִזיר לָׁהֶׂ ה ִסְפֵרי אֶׂ  ַהתֹורָׁ

ם ִאים. ְלִתיֵקיהֶׂ ָאה ַנֲענּו ַהַגבָׁ ד ְוֹכל, ְלהֹורָׁ חָׁ ם אֶׂ ַשב ֵמהֶׂ ַרק חָׁ ת ַמְכִניס הּוא שָׁ ִפים אֶׂ  ַהְקלָׁ

 .ֵריִקים נֹוְתרּו ַהַנְרִתיִקים ְשָאר ְבעֹוד, ְלַנְרִתיִקים

 

ר 20 לְֶׂך, ַבֹבקֶׂ ַהמֶׂ ה ִסְפֵרי ֵאת ַהְיהּוִדים הֹוִציאּו, ִהִגיעּו ופמלייתו ְכשֶׂ ִעיר לְרחֹוב ַהתֹורָׁ  יְבלִ , הָׁ

ַדַעת ַבַנְרִתיִקים לָׁ ִאים שֶׂ ִפים ִנְמצָׁ ר. ַהְקלָׁ ֵרב ַכֲאשֶׂ לְֶׂך ִהְתקָׁ ה, ַהמֶׂ ַתע הֹורָׁ יו ְלפֶׂ ת ִלְפֹתחַ  ַלֲאנָׁשָׁ  אֶׂ

ה. ַהִתיִקים אֵשי ֹכל ַעל נְָׁפלּו ּוַפַחד ֵאימָׁ ל רָׁ הָׁ  .ַהקָׁ

ם תָׁ עָׁ ל, ְלַהְפתָׁ יּו ַהַנְרִתיִקים ְבכָׁ ה ִסְפֵרי הָׁ סּוק ִנְפְתחּו ְוֻכלָׁם, ַהתֹורָׁ ַחת ַעל ַהְמַדֵבר ַבּפָׁ  ַהְשגָׁ

ֵאל תוֹ  ַעמוֹ  ַעל ִיְשרָׁ ם ְוַאֲהבָׁ לּות ִביֵמי ַגם, אֹותָׁ א) ַהגָׁ ר( ד"מַ , כו ְוִיְקרָׁ סּוק ְמֻדבָׁ   ֻמְפלָׁא ַבּפָׁ



דֹוש ְמַצֵין בוֹ , ּוְמַרֵגש 25 רּוְך ַהקָׁ ת טושינ ֹלא עֹולָׁםל ִכי הּוא בָׁ  ְבַאף אותם יחליף ֹלאו ַעמוֹ  אֶׂ

ה  .ְולָׁשֹון ֻאמָׁ

 

ר ָאה ַכֲאשֶׂ לְֶׂך רָׁ ֲעִלילָׁה אֹותוֹ  ִכְבדּו ַהְיהּוִדים ִכי ַהמֶׂ ם, ִשְקִרית ְוהָׁ ַטר ברכָׁ ם ּופָׁ  ִמַמס אֹותָׁ

לֹוש ִנים שָׁ ת. שָׁ ה ַהַמְלִשין המומר, מרקוס אֶׂ ֵעץ ַעל ִלְתלֹות הֹורָׁ  .הָׁ

 

ל ִנְצלּו בוֹ , ַהֻמְפלָׁא ַהֵנס ְבִעְקבֹות ִעיר ְיהּוֵדי כָׁ ִמים ִנְקְבעּו, הָׁ ט ח"וי ז"י ֵאלּו יָׁ  ִליֵמי ַבֵשבֶׂ

יָׁה  1".סרגוסה ּפּוִרים: "ְבֵשם ְוִנְקְראּו, הֹודָׁ
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