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 ב קיספ ד קרס ןחנתאו תושפ ם"רבד ן"במר ) 1

 ריפמב ורמא ןכו .י"שר ןושל ,וערתג אל ןכו ,תויציצ שמח בלולב ןיניבו השמח ןיליפתכ תוירשפ שמח ןכגר- ופיסות אל )ב(
 חתפ םאש ןינמ .ועדתג אל ל"ת ןהמ םיתחןפ ןיאש ןינמו ,ופיסות אל ל"ת תיציצה לעו בלולה לע ףיסות אלש ןינמ )האר(
 ףסות אל דבד וליפא ,רבזה ל"ת ,םכילע ףסוי םכיתובא יהלא 'ח רמוא ךרבל יתחתפר ילאוה רמאי אל סינהכ תכרב ךרבל
 םא ןבו ,)כ הכ( הנשה שאר תכסמב רכזומש ומכ ,הקדל הניכב ינימשב הכוטנ ןשיה ףא אלא ,ורמא זבלכ הלבא אל לבא .יילע
 .הזה ילאנ רבעו השש חגה השעי

 m .ואלב ברוצ ,)גל בי א"מ( עםבריכ נולבו ראבש שרחב חג השעש (וכג מהצע יפנב הונוצ תושעל אדב וליפא יתדע יפלו
( ורמא  הרותכ בותכש המ לע זפיטוה אלו ותחפ אלו לארשיל םהל ידמע םיאיכב םינימשו המא ,הלגמ ארקבן ויבעל )א די הלימג
 םיאינב המכ םהמו םינקז השמחו םינומש )ה"ה א"פ הלימג( ימלשוריבו '.זכו שורד יאמ הליגס ראקממ ץוח תחא חרא וליפא
 ןיאו המש ונל רמא ךכ ,השמ יפמ ווטצנש תוצמה ולא ,השמ תא 'ה הוצ רשא תומצה הלא ניתכ ררסא ,ברדה לע םירעטצמ ויה
 ה"נקה ריאהש זע רברב ןינתובו ויאושנ םשמ וזז אל ,רבר ונל שרחל מיצור רתטאו יכדרמו ,מכל רבד שדחל דיתע רחא יאננ
 אלא איננ יפ לע ףיסימל רבדמל אלש אלא ,וילע ףיסות אל ללכנ איה כי'א ,םהל הרוסא וזה היצמה התיהש ירה '.וכו םהיניע
 תוירעל תוינש ווכג ,רדג םושמ םימכח ינקתש המי .התעמ רבד יב שרחל יאשר איע ןיא "תוצמה הלא" רמאש בוחכה ומ
 .הרותב ה"בקה יפמ ןגיאו הזה ריגה םושמ מהש עריש דכלבו ,הרותה ונו היצמ איה וז ,ןהב אצויכו

ה תי 1 רש ) 2  טמ ימיט רקשלא ם"רמ
 םיהרחא םיאבה לכ לעו מערז לוע םהילע הלידג מהכסהבו תומרחב םהיגיב ונקת שיד תיבי םה תחא ריע ישאב הלשא טרפביל
 םהל השעגש לודג דחא סנ םטרפל יזכ ,ירבד לכל םירופ 'ייכ תבס חדשל מוי רשע דחא סרי תא תישעל מלוע דעי התעמ
 דע איהה הנקתה !לוח וילענו רוסי אל תרחא ריעב ווכשל ךליו ומוקמ חא הנשיש ימ וליפאש וניקתה םתנקת ללככו סוי ותואב
 םיאבה לע ףא רוזגל ילכוי םא הנקח מחגקת םאו .אל ןא הזב אצייכ ןקתל תחא ריע ישנא דיב חכ שי מא רהומה הרוי םלוע
 תירחא תורייבע ועמטנו ריעה התואבו םליכ ושרוגש התע םהירחא סיאנה לכ לע ףא רוזגל וילוכי םאי .אל יא םהירחא
 םה ןילוכי יאדו הבושת .תונהנמה ןינעב רואיבה תבחרה םע .אל וא םהש םיקמ לגב המכסהה םהילע הלח םא חרחא תוכלבובו
 .. '.רוח ויד תרממ עיסהל וליפאו והילע רביעה סטקלו מירדגו 'ומכטה 'ושעול תינקת םהיניב וקחל ריעה יבכ
נ תבכב היה אלש יפ לע ףא ךכליה ...  סרח אלב אמלעב גהנמ וליפוא מהש םוקמ לכב ומייקל םהילע היה תםמכסהב הז יאת
 ויגהוב ירה פמוקמ תא ונרשש רמלאו ןברחה רחאל ןליפאי וננתכש קודצ יבר רב רזעלא יברד איההמ חכומדכו .המכסה אלבו
 םיבייח םהש םתמכסהב הז יאנת תבננשכ ןכש לכי .ןכרחה םודק םהיתךבא ם ןר,גרונ ןיהש יפל בוט םוי בכא הרשע פיי תא

סי אל םהש םוקמ לככ איהה המכסהה םיהלע הלחו ומייקל יאו .םיבנהן תהאבו המנמ ורו  ר".ררכב השנו מנא .יםנפל ךירצ הז ן
 . ר"נ רקשא לא 'ו r; "הלז .לחצי

 דיי ף"עט יצת ןמיס פייח רחיא חחrז "רפ ) 3

 םהל עריא םויה דיע םירצמב ןכו תורודל בוט םוי םיבוי תםואכ ןעבק םיסב םהל ועריאש ידי לעש הז ונירודב םידיחי תצק שי
 ונקתש תחא ריעמ יתייבו ס"מ ןמימ ל"ז ראקשלא מ"רהבו תבושתב םגו תורודל החמשו התשמ םוי ותוא ועבקש לררג סב
 עידוהלו דעיל ךירצו םוי וחונא םהל השענש לורג דחא םב םסרפל ידכ וירבז לכל מירופ פויב תכט שדחל א"י םוי תא תושעל
 ויהש יתעיסו היקזח זב היננח ןרמא תיבעת תליגמ תבכ ימ ןנבר ונת תכשד מאק קרפב ןנרטרג אל וא הז גהנמל ךקיע יש םא
 '''שר שריפר ןיקיפסמ ובא ןיא בותכל ןבאכ םאש השעג המ לבא תורצת תא ןינבחמ ונא ףא ג"בשר רמא תורצה חא ןינבחמ

 נוא ןיא בוס םוי ןתושעל מנה ימי ןיבתוכו ה"בקה לש וחבשלו ורכיזהל םהילע ביחנ סנהו םהמ ןילאנגש תוצרה תא ויבנחם
 תא וחבבימ ולהל םישנאש וןיכש הנרא ןכאמו םיי לכב בוט םיי תיעשלמ r קיפמס נוא ןיא א"ל תורידת ןהש יפל ןיקיפסמ

 לח ךללה םיבוט םינוימ רחא ברט םוי מא הז יפל אתשהו בוט םרי דבעמל יבדעק ריפשו הז גר.נמכ ה"בקהל חבש שיו תורצה
 ןיברעבו לככ קרפ ףוסבי תיבעתד אמק קרפב ןביטרגר ונוילשי אלו נועתי ןתחפנןשו סנה לעב 'א סויל החדנו תבשב תורהל ב"טב
עת לח 'א םעפ ןימינב ןכ באבמ ינבמ יתייה רבא קודצ רב א fl רא  אלו וב ןבינעתהן תבשה רחאל והביחדו תנשב חויהל באב הש
 דשקמה תיבש ומזב ןיאימב היהש םיעצ ןברק םושמ בוט םוי םהל היה באכ הרשעבש שוריפ יהה ונלש בוט םריש והינמלשה
 היאר איבה ןאכמו יוחד ב"ט תינעת םילשהל אלש ףאו מוי ותובא בוט םוי תוחפשמ ינב לכ םיגהינ ריה ןכרח רמאל ףאר םייק
ע רניכר  אלר ץחרו לודג מריה דועב החנמ ללפתהו ותרחמל דע החרנו תנשב באב העשת לחש הנשב תירב לעב היהש ץבי
 הרשעכ ולנוא דחא בוט םוי עריא םא יבןנ ןייז וידבב ןכ םוא ט"בקת ןמיסב רוטה ריאבה הית ולש ביט םורש יפל ותיבעת םרלשה
א העשת הח i בש הנשב באב  ינהו םי'י ינהד הארב ןייעה רחא םנמא. ץ"בעי 'יבר העשש ומכי 'תיגעת קיספהל רלכור ותרחמל בב
וס נה םא ףאש מרוא ינא וזמ הלודגי יוחד גבא העשת ול'פא תוחדל ידכ מהכ ןיאו רהנינ תושרד יהלוכ תודע  סינש המכ הב ג
 ש"מכו תעוטב גהמנ היל הוהד םישמ מהילע ילקב םא ףא הז גהנמ גיר.נל םיבייח שיא םיכנה ףאו הרתה אלב יב רוזחל לטי

תאלינור אמטעו ש"עי 'ג ףיעס ח"סת ומיסב  הכונחל יתלןז תיגעת תליגמ הלטבי הנשה שארי אמק קרפב ןל אפייס האי םושמ 
 ןירתומ םייק שדקמה תיב ןיא מהל איה החמשש ינפמ םירוסא םיי p שדקמה תיבש ןמזבר יסוי 'רכ תאכלה אקיספאו סירופו
ג םתה וגירבודאכו ולטכ והנרה יהנר רמול ןיאו םהל לכא אוהש יגפמ  רמאק יכה תינעת תלרגמ הלטב ירמא אגינח 'רו בר ארמב
 ןצמ שדחס בזס םוי םוש ףיסוהל וצרי דכ רחא םא לכא יבה יכ רמנ ךנהו םוצ םולש ןיא החמשלו ןוששל ויהי םולש שיש ומזנ
 םוי יתושא ארטש ומ אתרכדא תליטנד ירשתב אתלתנד אוההמ הלע וניתברמ ארמבג אהד אתיל וילע בוט מול משו ףיסוהל
 ןל אמייקד ןדרילד ןאכמ חכרמ ןיפיסימ אתיינירחא לטב תאיימק תינעת תליגמ הלטב ךתעד אקלס ירא ןנישקוא בוט םוי והושע
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 הפמ יקיפאל ה i לכי תישרד בוט םוי ווה ןיפיסרמ יוא אתיינרחא יפוסאל ול תילד לוטב יאמקד ןייכז תינעת תלימג הלטבד
נכו הנשב הבש ידימ תבט שדחל א"י םוי םריופ תועשל ובקתש המכסה יאהה לע ט"מ ןםיס ראקשלא םי'רהמ תבכש  ףוסב ת
וייקל םהל איה וז המכסה מייקל בייח ותריד רקוהע םגש המכסהב הז יאנת תבכב היה אלש יפ לע ףא ךכלה ל"זו הבושתה  מ

 רחאלו ןברחה ר n אל וליפאד קוצד רב א"רד היאמה הגומדכי הנוכסה אלב מאלעב גהבמ וליפאו מרח אלב וליפאו שי'כנמ
 םאש ד"על תאילו ל"כע ןכדהה םדוק םהיתטא נר םיגהנו ורהש יפל בוט םוי באכ הרשע םוי תא ם'גהוב ויה םרקמה תא רנישש

 אלד ז:יל ראיבמד םישבו איה קוצד רב אדורד היאוה בעי והה לא הדתה ןליפאו גהנמ נויאש יתנתכ כנר םחונ הויעש הrי: לא
וה ותבכש מזיכו תיבעת תליבוג להסב  ויפיסומ אהייברחא ליטנ אהיימקד אגהנמ ייה אל ודיזל לנא תיבעת, אמס קרפב תופסת
 וכש לכ שדחמ כובז םיי ינוקתל וצנו אל והייתלינו םילאד םיבר וליפאי תיכד איה (כד לכ הברדרא םיברל דיחי (יב ,ללחל ויאר
 ,ידחי

 אצק בוןיס )םייח חריא( א לקח רפרט םתח ת"רש ) 4
 ס"נו 'יס רקשלא ם"רהמ 'ושתמ עבונ רבזה הנה ,םהל השענש סב לע םמצעל טייי םהילע עובקל דיחי וא רוביצ ןילוכי יא

 ינבנו דן;הש קודצ רב רזעילא 'רמ 'יאר יתיימו ,ארהה םויה םייקל בייח ןתריז רקועש יס וליפרא ,םהילע םייקל םינייחש הלעהו
וב באבס ינב  ש רחאלו ןברוחה רחאל וליפא םיצע ונרק ביט םיי םייקו וימ  ]א"ע א"מ J ןיכרעס לכב פ"ס רואבמכ םמוקס וניש
 , .. םש הבר 'ילאבר ו"פרת '''סס א"גמ יקספי יוירכד ולא ש"ע
ב י"צת ןמיס םייח חרראב שדח ירפ םנמא ... בכ ד"י ףיעס םש רבחש םיגהנמה סרטנוק  המהה םימיב םיושעש תיודעסה לכד ית
הה והיאז הירא הניא קודצ רב א"רנו רקשלא מיירהמ תויארו ,יהביב תורשה תדועס ג הלטב אל ל"ס ו  ןדידל לבא ,תינעת תלימ
ב ראבוס ירהו תינעת תלימג הלטנ ל"ייקד  ויהש תרמוצה ולטכדמ 'יל ףילי תינעת תליגבו הלטב ן"מלד ב"ע ח"י ה"ר 'סמ
 ינשםי ןיפיסומ אתיינרחא לטב תאייבוק ש"ע תארכדאמ ט"שה ךירפר ,יבה יכ ימנ ךנה ןכ לע והידד ט"י לטנו החמשו ווששל
 יפלר ,ףיסוהל ןיאש ש"כ ולטתבנ רעבקרהש ןתרא אתשה ד"מ ךהלד חכרמ כ"א ,שי'ע םיי I ' ק"מהבש ןמזב ןניקסע יאמב אכה
 I ויכריעבו I j יכוריעבו א"ע ז"ד הלגסז '''פ ראובמ אהי ,ל"ז וירבד לכל אתילד ד"עפלו ,יבה יכ ךבזה אכיא ימנ ארוסיא וירבד
 תליגס הלטב אל ינונ ל"ס ארתב אושה נארד רמול קחודו יהריש דמרל תורצאה לכ ררשכוה ק"מהב ברחשמד ג"ע ר"וי
 אמלשב אתשהו ,םירופו הכונחמ ץוח תינעת תליגמ הלטכ ןניסספ ]ב"ע ם"י ה"ר{ הכלהה תובקסמב ןיבהל םיכירצ ותו ,תינעת

רמ הכותנ רארמבכ התוצמ אמסרפיסז םש  םירדבד קי'פס ן"רה ןכו ]הליגמב[ םש ה"חה נתב אה םירופ אלא ,]ב"ע ח"'[ םש 
 ו"ט םויו םיכרכל ד"י םיי ל"ר הזב הז לשא יקא אלא לסב אלש אטישפו אוה הלןבל ירבד אוההד יקא ימצע םירופא יאלז

 אה ,אמעט יאמו ,לטב אל ה"פוא בו ץרוק ץא שהרי לכל תז:ןמצ מאסרפימ אל יבהנ הגהו ,ש'ע' ,ואה תיעבת תילממגז תךירלעי

 .. ,הז תופסתוב ראוסיא נאאיו יגה ני דנה

 ןיא ןכ םרא ,ינה יכ ךבהד מושמ תינעת תלימג הלסבד אביבח 'רו ברד 'ימעט יוה א"והה יפל יאדיד ,יברז הרוי תמאה כ"עא .. ,
 אלא אמעט ךה יכ ל"ייק אל נאקסמל לכא ,הי·ועב ולטב המפשו ןוששל ה"בקה עבקש ט"י, u לש בוט םוי ףיסוהל חכ רנל
ו לבאל םהל ראה החםשהד םושמ אנקסמכ ה"רב םש יתיימד את-ירבה ןרשלכ  היהש תיבעת תליגמ ט"י תםוא לכ ונייהו ,הגרת
 םסרפמד ואל יא הכונחו תועיבשו אדימתו ןוילע לאל לודג ןהכ ןנחוי םיריכזמ ויהש ראטשז אתרכדא יונג P "מהנב רכז םהל
 םעטמ תיבעת תליגס הלטכ קידצ רב א"רל לייס הוה יא באנס ינבד םיצע ןברק ט"' ימב ה"הו ,לבאל ךפהב אוה יבה לכ םיסינ
 םושמ םירופו התיצמ םסרפיםד םושמ הכובחמ ץוח הטלב ל"ייק (נאו ,הלטב לא ל"סד אלא, ולש טייו םג לטבל יראר 'יה לוזנה
ול ןיאד  .. ,ללכ ק"מהננ תוכייש 

יימד פ"פ ק"קב השענש סנהמ ]ט"שתח 'יס[ ץמוא ףסוי רפמב ראובמ הבהי .. ,  החסש םרי וב ועבקו ןושארה רדא 'כ םייב (
 ,םוסמ קוחרב ובאש םגה וירחא םדגהונ ונא ןכו ,איהה ק"ק ידלימ ל'יצו רילזא ןתנ הייומ (ואגה ו"ממ יתיאר וכו ,םתורוזל
מאעטו ריזחל יתעד 'יה אלשכ תנועתהל גהנ אל וינפלש םוינ והיסו  הנשי אלש םושמ לזזגו ,ימויכ ויפא לע לפנ גםו ,ש"מ יעב 
יב הדועמה 'יהיש ידכ םריה רתואכ רפס םייםל רימחהל גה U ינא מ"מו ,תקולחמה ינפמ  ,ועבשוי םיונע ןלכאיו קופקפ ,לב רתה
 .מ"דפפמ רפוס ק"תשמ :ק"פל ה"סקת ןושארה רדאל ו"ט יה םוינ ד"מ ק"ק הפ יתבתכ

 אמ ףיעס הנק ללכ םדא ייח ) 5
בב ןכש לכו ,סב ול רעיאש למ  ייסנ ח"פהו( םירופל םוי ותוא תושעל םהירחא םיבאה לעו םהילע המכסהב (קתל ןילוכי ,ריע י
וירכד יפל פא היצמ תדועס איה ,סנה ליבבש (ישועש הדיעס התואד יל הארנר ,)ד"' ייעטנ וילע קלוח ז"צת  בתכש ימכ ,
 אלש ,תושר תדועס ייהז n "פה כ"שמכ אלז ,ש"ע הוצמ תודעס איה 'ה תואלפב רכזל וישיעש הדועס לכד זייל 'יס ק"ב שיישינ

 ,צ fl בארנ ה m נש באב העשתב הבעתה אל y "עבי בר ריהש ,ח"פכ אלר יל הארנ דועו ,וינזיב ספדנ אלש ,ש"ישה יברד האר
 ,הלטנ יל מאייקד ןויכ ,השק ןכ םאו ,הייפה כתבש ננזו תיגעת תלימג הלטב אל היל אריכסר ןנייהו ,ראה ילש ביט םידש ינפמ

 ',כןו ןיעא וילה ייהיד שגיא ',ב ףד הלימג, ימלשוריב אתיאיכ .תיבעת תלימגמ םה ,הומצ ליבשב םישדעש םיבזט םימי ןתוא וכי
 ומזב זיחי לכ לבא .לארשי לכ לע בוט םזיה תרשעל אלש הלטב הז ןיבטלד דחרכ לע אלא ,תונעתהל אלש הרא הס ןכ םאו
ינטת תליבוג הלטב ןכ םג היל אריבס צ"בארש תיוהל לכויד יל הארנ תרויו ,ארה ולש בוס םיי ,הוצמה  אל יכה יליפאי ,ת
 השענש סנה לע םיושע ינא וכו .הוצמ יוה, ויתואלפנ רכזל ןישועש ןויכ ימנ אנהו ,הלטב לאריש לכל בוט םוי אקודז ,הנעתה
 קבא( רטיילופ ימ בהלל האציש הרעבה תמחמ רכ רד ינאש רצחב גהירה התיהש ,וילסכ t "ט םוזל רוא ד"סקת תנשנ ונל

 לפב המיחהו ,תחא הררקו תימו" יצח 'ב לפנ, יתיב ינב לכ םש ויהש רחדמו ,ילש חדא תיב םגו רצחב םיתכ המכ ולפנו )הפירש
 םינישהו ,תוניתח המכל הבוילעה הפשה ,הינפכ הצעפתב יתשא ןכו ,תןמה ויבל הנוב עמפכ היהש דע ,עקסייו יתב לע
 יבנ גבב השעג םגו ,תרמוחה רעבקנתו ,תלדהז תונולחה ורבשב ,ינב םע םש יתבשיש רדחב םגו .היפב ורבשנ םלוכ םינותחתה
 בשח ןיזסחו וימחרב דרנחי 'הו ,םד תופיט הזיא םינפ לכ לע םהמ אצי אלש דחא ויא, ינממו םלוכ יתיב יבנ לכבי ,םינבלג 'ב
 וידסחב דרתני 'ה ףילחה ,םימודא תיאמ המכ לוזג קזיה יל היהש ףא ,םייחב ןנלוכ לגראשבז נוליצהז ,רפכל ןברקכ םדה ובל

יוהמנ n ב 'והמ חונמה רצחב גםו ,תושפנ א"ל ירצחב םיברה וניתוניעג וגרהב ותנלוזו ,םימדל םימד  יבברה דיגנה ונבו שבייפ 
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 לצנהל יוראש נוי ,צרחה ישגא לע מימשה חתגהש ביכתל םכיורא םיברהזו .תוכופוה תמורחה ועקתבנ שב'"פ ו'כוה לאפימה
 ]ד ,איק סיליהת J ביתכדכ ',ה תואלפנ רפס ןעמלו .ישא ינרר לכ לע ויביע ינ תוארהלו ,גוריהש םירחא תורצחמ משל ןמדזהלו
ב ז"ט םוי רדנ ילב יערז לעו ילע יתלנק ,ויתואלפנל השע רכז בנידמב יכה ואלב ואהש רחא ,וילס  תינעת םוי תולהק הכרהב וח
יח םעמנ ותושעל .םירמח ,למוג שאידק ארחבל העתי לכויש ימו ,סינפ לכ לע 'הל ןצ  ףכית רחי ופסתאי , וירחאש היללכי .נ
 ירומזמ הז ירחאי ,רהמזכ יונכה רישו ,וותנובו המיענב ולוכ ךוחיה ריש רנזילו בוט םויב ומכ תורב וקילידו בירעס רחא
ק ד"לק לוזק אי'נק ג"ק 'ק ו"ם ד"ל גי'כ ז"יק ו"יק א"יק ,םה ללאו ,ןותמג םילהת  תושעל הז ירחאו .ג"ק ""ב/ק ג"מק ט"לק ""ל
 אצמת ופוסכ םדא תניב ירוביחב{ ומע רבש אפרי וה .ודי תגשה יפכ יח תכרבכ הקצד ןתילו .רשפאש ימל הרות ידמולל הדועס
 ... )ש"ע ילש רצח ןינעב היהש ת"ושה

 ה קייס פותר מןיס ""וא םרהאב מגן ) 6
ד כנםבשמ ,)ש"ע ט"כת י'ס , I! כ( םריופ רחא ב"הנ שוריפ- נויםי 'ג ה  טרפשי םיינוע עם ןיד ול שיש ינןו מחהבש בrנור רא
 רקשלא מי'רה( סנ ןב השעגש םליב םיריפ חושעל םהירחא םיאכה לעו םהילע םרחבו 'מכסהב וקתל ריע יכב םילוכי, רדאב
 אייוי יבש רדאב רוביע 'נשב תושעל א tl י םיריפ 'ושעל רדבא סנ ול 'עשבש ימו :)ו"ט 'יס ז"ח ךלמ אשמ 'סב ןייעו( )ס"מ
ויעה תבשב סגה השענ כ"אא ןושאר רדנא ןתושעל  חכומד םש ש"מן ז"מ ח"סקת 'יס ש"נוע )ו"י יולה שי'רה( ינש רדאב רב
 .ינש רדאב תושעל שיד

 ח קי'ס ופרת ומייס הרורב הנשמ ) 7
י ול שיש ימו החמשב ןיברמ רדא סבכנשמ .םירופ רחא ג"הב ייפ- םימי 'ג  ריע ינכ סילוכי ]ארנוג[ רדאב טופיש םייונע םע וז
נ השענש סויב םירופ תושעל םהירחא םיאנה לער םהילע םרחכו המכסהכ ןקתל  תושעל רדנו רדאב סנ ול השענש זמו סנ ו
ישכ םיריפ  . ווז .l ןאר רדאב רוביעה תנשב מבה ול השענש אל םא ינש רדבא םירופה תושעל ךירצ רוביעה תבש אוב

 גול ךמיס )הוגד רהרי( ב קלח רפיט מתח ת"רש ) 8
ע יתעמש יכ יתדעי םנמא ...  י"נשרד אלולהב רמועב ג"ל םויב תפצ ק"העב 'ה תא ושורדי יאיכי קחרממן ירד רישכא וישכש

 ןיא פ"ר 'סות ש"מכ הבהא ילע תורנ וקילדי ולוגידו ן"ע קפס ילב בר םרכש =םינןש םשל:: ש"של םתנווכ לג יכ םאי ל"ז
 אלשו םהינפכ םגהנמ הבשמו םש בושי תויהל ךרטצא אלש יאתורד ןככ םישורפה ןמ ינא יתייה ומצענ הז םעטמ לבא ןיידמעמ
נכ יכ המ םהמע רנחתהל הצרא  לע ד t\ י תוא ולש רוסיא יגהנמ סרטנוקב ו"צת 'יס הייא n "רפב כררכ 'ירוכרכ המכ ר
 ומוקמבו[ 'ימתב 'יפיסומ אתיינירחא ליטב אתיימק ה"רד ק"פ י'רמאד אהמ סב םהל השעגש םרינ בt"' מישועש תומוקמה

 ד"עפלש ךרא ג"כ םייב יירצמ גהנמו ]'א ךרא t כ םויב םריופ םישועה מ"רפפ ק"ק יתדלומ ריע גהנמ מייקל הברה יתחרע
 רכזוה אלר סנ רנ השעב אלש דעימ עובקל לבא ש"כ לא םייחל התיממ הריש ןנירמא תוריחל דוכעשמ ו"ק יאהמ אוה 'ירפאד
עבמ קר הזימרו זמרו םיקמ םושג םיקסופו םיישב  'כ ץנע, II רהמ רידיסבו אגעזי אל אפוג 'ימעטו אות .גאדנמ תינעתו דפסה תי

ודהבש דיה בוייהד יכאז רהות בייח ילכש ד"בכ הוהד תרסנ פי"ע  תןרוגבל נועי.גבר בוט לכ עובקל 'יואר 'יה T "פל אלא ש"יע 
 המ רבדל יבומכל אתושך ביהיתא יאו וב םידיפסמ ויאו םה וסיב ימי הייאלבש אלא =לאריש ינב ןינמל= י"מבל העשת םייב
 םויב םילזע 'יבקוב ןמ הז תמועל דסחבש דסח ןושארה םוי 'יהיו הטסל הלעממ הידרי ךרד םירפוסש םשכד ל"י ל"כ 'יהש
 f י I ד"וי י"בסל ה"נ םויו חצנבש חנצב הזב הז 'ישגופו הז תארקל הז םיאצוי הלכו זתח םלועל ןכו תוכלמבש תוכלמ ןושארה
 םידרויהל תראפתבש תראפת איה הז תמועלן תוצןצינה תודריחל דוהנש דוה אוה ג"ל םויב ז"פלו ינש חספ רוקכ םוי רייא
 שממ אוה רייא 'ב סוי הנהר ךמרעל ג It ל םוי דע רייא 'ב םוימ תוליגא חצק גהבמ ליחתהל םיליגר יכ ןוחבל שיו שדקב תןלעהל
 ךפיה איח רייא י" n םייבו לבתאהל םיליחתמ 'ידרןילה תראפתבש תראפתו םילועהל דוהנש דיה איה זא ינ גייל םרימ ךפיהה

 הריפטה ימי לכ יכ ואה וכ הלעמל הטממ האלעהמ יתתנכש המו נו סיחמשו ]םילועהל דוהכש דוה אוה זא יכ רייא 'כ 'וימנ
וחתה תבש תמד עוידי ןיב םוי דע ורפסת תנשה תרחנזפ יכ יf!ב ןבו םויל תבש םיי ןיב םיתנומ  ירה האליע אמיא ןוני הנת
 'יה כייא ומה דרי כ"חאו םהל אלכ םימי 'ג וכלה 'ירצממ ויאצוהש הררחה הלכש םוינוש שררמב 'יאד יפלו לייבכן ךב םילרעש

 החמש םוי תורשעל מיימ יתכראה םוש ע"פר ם"ש דבג ארה ךא נןט רכז הזל תרשעל ירןארו רמובע ג"ל םויב נוןה תזריה
 ימנ ח"בלר ש"מ ןיעכ הוהו ןכ תועשל םיאשר םא יתעדי אל םשל םינפג לכהש תייפלת לת 'יהיש אקוד עודי םיקמבו הקלדהו
 ורבחמ רתרי דשוקמה םוקמ לכש ולש אלפנה תגראב ן"במר ש"מפל רמיל יכלכ הלע רככו ש"עי איבנה לאומש רנקל רזנש
א ויירע ה"רעבו ליואה כ"ע ורבחמ רתוי םמשו בורח  זע רתיב םילשורי גשיתי אלש ידכ תאז 'יה כ"ע ונינב ןמז התע דע עיגה ל
 תולג ךיראהל וייח םיכירחממו םרמרהממ אל פ"נעו םילשורי לש םינדשממ תויהל ת"יה ינכזיו ןתי ימ ךכל יניכז אל יכ
 ... לארשי

 ז"פל ד"עפלו אתיירואז ז"ק איה סנ תיישע םויב דעומ םוי תעיבקר ליעל ש"מ רמוא הנוחננ םייסלו ידמ רתוי יתכראה רבכי ...
 ןבנרד והז רחא ךנז תועשל וא 'ורנ קילדהל וא תובמ m לשל םא םהב תושעל המ ךא םה 'יירזאז הכונח ימיו םירופ םוי
ה=ע תוצ=מ ע"מ לע רביע םירופו הכינח ימ,ל רכז םיש השוע וניאו רנוד:ען  'יחיש המ 'יהי רכז םוש השועה ןא 'יירואד ש
ריא המודכו םיריפב תיבמ חלש אלו תובר קילדה אל 'יפאו הכנוח ימימ יא םויב פ"כע  ללה תיאבל רשפ�ר ןכנרד ןייעבר אלא נ

 הפב הריש נzריל בייח םייחל תמרמ ב"ה הפב ם=ירצמ תאי l י= בן"י רפש חנפס הודצש כמו רהיש רמול 'יאד וייק רהה הלימגו
יאהש גייהנ ירבז תצק קדצרי 'דה כ"אר קאוד  ע"מ ותונמל ול ןיה אל פ"כע לאא תוצמה 'סר םירעשב וrזמברו ם"כמר וב וכר
 ונימיב הרהמכ= א"נב תואבנה תעושיל הכזנו תואלפנ ובארי םירצממ וגתצא ימיכו מ"י רופס ללכב לולכ אוהש ןויכ ע"פב
יכדה ויעגישכל יליאו הכומב חובר ללממ האליע דצל ןילימו אכושחד אעראב ביתי ך"כה .=ןמא  ולעתי הנוכנ ץראל םר
 תהיהי םש לבקתבש רחא ימלשורי לע ילבב דומלת הלעתנ ז"רעו הכאלמ לכבו תעדבו הגיתנבו המכחב סינש יפ ישדקתיו
 .נ"א הכלהבו ןידב החורה

- 3 -



 בא מןיס א קחל רשבמ רלק ת"רש ) 9

"כ .ה"נ .תואבוצעה םויב ונייחהשו ללה רנוול םא ןינעב  בר ללוהמה ןואגה ברה נ"יד דמכל .ו"ת םילשורי ,ב"ישת רדא ר
ייחהש תכרב תודיא הלאשה רבדב יקיה וכתכנו לע הייתכל הוב בישהל וננה .א"בזילש ןובוימ ביל ד:דוהי ה"ובו םילעפ  םויב ינ

 הלשממה ידי לע עבקנש )רייא 'ה( אוהה םויהש קפס (יא הנה )א( ,לארשי תנידמ תמיקת החכוהש םוינ ינייה ,תואמצעה
ותוריחו ונתעושת לש סנל רכז l 'ראה לכב ותרא גוחל םינברה ילוזג בורי )רונצה בור ירחנב םהש( תסנכה ירבחו  הוצמ ,נ

 םהל השעבש סב לע נןםעצל ם"וי םהילע םיעבוקש םיחידי וא חתא רעיבש רןביצ פאו .ללה רנוולו ם"ויר החמש תוושעל
יבייח י עקתשהל תרחא ריעל םיכלוהש פאר םלוע דע סהירחא םיאבהו םרעז לעו םהילע םייסל ם  אוהה םויה ם"קל ויביח

 בתכ א"צק 'יס ח"וא סייתחוה ,םש הבר 'ילאבו ה" P ס ר"פרת 'יס א"מגב הכללה אבוהו ט"מ 'יס 'ושתנ רקשלא ם It רהמ ש tt מכ
א םיינ ןכ םישושע םהידיחי ילורגמן לארשי תילהק המכ ןיגהוב ךכש  םייחל התיממ אקיד ינייהד בתכש ש"ייע סג םהל רעיש
 ו"ק שורד יאנו תרסאו יכדרמב )א"ע דוt, ףד הליגמב אוה( ל"זחא ירהד אל תורצ יראשמ תודפב לבא רתסאו יכדרמד אימוד
 ןיאש לכ תוריחל תודבעמ ןוידפ אכילו תולבג ונאש ןמז לכ כ"או ,שייב אל םייחל התיממ הריש םירפוא תוריחל תודבעמ
ל אלד ברה שממ סייחל התימגז הלצהה  רוביצ יצמ ריפשד תבכש ופוסב ג"סק 'יס ח"וא ס"תחב 'יעו .ל tl כע ט It וי עוקבל ףיסוה

 לכל של רוביצל עגהמ ודיד ויידבב םאישפ אילממו ,יבדע ימנ הומצו סנ םלה שהענש םייב םמצלע דעומ סוי עיבקל ידחי וא
 הלצה םגו ,תיתכלממ תואמצע וגנשהו וידרה יבנ ינישענו תויכלמ דועבימש ונלאנגש תוריחל תודעבמ ןוידפ ןכא שיו ,לארשי
 תא ועבקש מיגיהבמה ןנוויכ הפדר .ט!!וי ועקבל ונילע הבוח יאדוב ,ונתולכל ובילע ומדעש וניניזא יזיס ובלצנש םייחל התיממ
אנ הזרכהה תישענ אלמלאר ,תואמצעה תזרכה י"ע תרריחל תורעבמ ונאציש סנה רקיע היה וכ רשא ,אסרד הזה םויה  םויה ותו
ה תא סיגישמ ונייה אלו דעומה תא םירחאמ ינייה זא ךחא םויל תי m נ התיהו  תולרדגה תומצעמה לש המכפההו הרבה
 ןהו י!!אב םייברעה זגנ ונתמחלמכ וה םייחל תוממ הלצהה לש ינשה סגה תא םג וירחא רשמ הז םבר ,ועדיכ ,מלןעה תימואבש

 ... תוילג מכיל לש ישילשה סנה ךכ ירי לע באי '''אל ולעש םהירומג תומיקמב םהיכירא ךימ הלוגה ידויה תלצה

 ,ב דרבוע יזזק ףי תבום תכסמ ילבב דימלת ) 10
או י?ביא .םיי לכב ללה ירמומג יקלח אהי :יסוי יבר רמא  ןנירמאק יכ- !פדגמו פרחנו הז ירה- מוי לכב ללה ארוקה :רנז דמה
 ,ארמזד יקיספב-

 א ודמע דצ ףד ןירדהנט תכסמ ילבב דימלת ) 11

 עצמאבש ם"מ לכ המ ינפמ :ירןפציב ארפק בר רשד ,םוחנת יבר רמא 'גרו ץק ןיא םולשלו רתנושה הברםל +'ט והיעש+י
 וןרנ שידקה ינפל ןיהד m מ הרמא ,גוגמו גיג בחרינסו ,חישמ והיק m תישעל אוה ןורב שיקדה שקיב ?םותס הזו ,חיתפ הנית
 לכ ול תישעש הרקזח ,חישפ יתישע אל- ךינפל תוחבשתו תוריש המכ רמאש לארשי ךלס דוד הנוי !םלוע לש ןניבר :ארה

 .םתתסנ ךכל ?חישמ והשעת- רינפל הריש רפא אלר וללה סיסנה

'Saragossa Scroll, , Jewish Museum, lstanbul 

7[orthy-Era Scro�' Jewish Museu"" Bud4pest 

-4-




