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לבא,אבצהגיהגמאוהשךלמהדמועהשאאבו,ץראהתולובגלץוחמהמחלמ

.ינויצוטיטסנוק%ךלמאוהךלמה.ןירדהנסהי"עלבגומאוהוזתוכמסבםג

םויסביטטפהויגיבהתהויוטיבלעאבהזרבדוNIDAתוכמסתחתןותנאוה

-סנכנ;ומעהאיצומ-המחלמלאצוי;ומשלהרותרפסולבתוכו":קרפה

האהוולמהרותה."ודגנכאיה-בסמ,ומעאיה-ןידבבסוי;ומעהסינכמ

קיסהלרשפא-יאהלאהםירבדהןמםרב.וישעמלכבותואהווצמוהחנמךלמה

דחוימהיספשפהודטעמבוריכהאלםהשו,תוכלמהדסומםצעלודגנתהל"זחש

.הרקעלהיּהירשפאטשידכמהאובנהתרוסמבידמראויהבורעתוכלמה.ךלמהלש

יאשראוה,הפחלמבללשקלחלןושטאראוה.תודחוימתויוכז,אופיא,שיךלמל

עיפומאוהשםוקמלכבדחוימדובכובםיגהונ,םוקמלכבונוצרכךרדלולסל

Naהלידבמהאיהוזהדבועאקודךא.דחוימ*טפשמסוטסס,אופיא,שיךלמל

ךלפהpinoלעמםהשיפליטפשמסוטטסלכםהלןיאשםירחאםיכלממותוא

.תורתיתויוכזולהנקמהדחוימקומתולשישכםגקותלתחתמאוהלארשיב

-ד-

דאמםילבגומטהתופלפמהםבוהלודגההנוהכהםגשונלררבוהןאכדע

הניחבמ?םהיתויוכמסתאליבגמהאוהים:הלאשהתלאשנו,םהיתויוכמסב

לעמדמוע,הרותבונוצרתאהליגשםיהלאה:הרורבאיההבושתהתינורקע

.םיישממהםייחהליבשבהקיפסמהנניאוזתיגורקעהבושתלבא,תוכלמל

אוהימ?הרותהירבדתאשרפמהאוהימ?םיהלאהןוצרתאגציימהאוהימ

תאזהתיהןושארהתיבההפוקתב-?עצוביהרותהקותשךכ-לעדיפקמה

,םיהלאהםשבתוינוציקתועיבתבהאבותוכלמללהמצעתאהדימעהשהאובנה

םירבדרפסלטיפוטואהקוחהקר.תוכלמהידע/דפומהתיהאלהאובנהםרב

םינמיסןתיישאיבנםוקירודורודלכל:עובקסוטטסהאובנלרוצילהסנמ

םרב,עמשהלויגיהנמוםעהויהיםיבייהוירבדלוותונמיהמלעםירורב

רבכינשהתיבהתפוקתבא.האובנהלשהתוכמסבהתדוהאלםלועמתוכלמה

.ןירדהנסהתאלממהמוקמתא,ןבומותואבתמייקהאובנהןיא

,תובישחברינורקעןינעובשיהאובנהםוקמבןירדהנסהתדמעהםעע

ןירדהנסהתויוכמסתאךאקודבנוזהלועפב.החבההלועפבוילעדומענש

.התלועפיכרדוההנבמ

רורב.םירוחמםירבדםיעדויונאןיאןירדהנסהתווהתהתישארלע

ונאןיאהרצונדציכךא.יאנומשתהןוסלשהתישארמלחהתמייקאיהשובל

  ךשמהוא,"הלודגהתסנכה"תרוסמלשךשמהוהזשהרעשהתמייק.םיעדוי



 

A-6-

לכש,יבכמההדוהילשיממעהידוהיהאבצהךותבהרצונשתרוסמלש

תודסומלשהעפשהוא,וילייחלכתפיסאי"עוערכוהתובושחהויתוטלחה

רורברבדךא(תאזהרעשטהלעייסמןירדהנסינויה(ovaםיליבקמםייטסיגלה

תורוקמונידיבןאכ.ןירדהנסהתלועפיפואלרשאבןידהאוה.עדנאל

ןיד-תיב-באואישנןירצהנסהשארבודמעל"זחירבדיפל.הזתאהזםירתוסה

לודגה-ןהכהושארבודפעםוילגנואהוסויולפףסוִייפלוםישורפהןמ

ןיאםרב.תירוטסיההתמאהאיההמעירכהלםיעדויונאןיאו,ישורפאישנו

אאאתופקשהיפלהזהדסומהתאןיבהלהסננונא.דחוימבונלהבושחהיעבוז

.הנשמבל"זח

המכםנשי.ןוילעןיד-תיבהנושארושארבאוההנשמהיפלןירדהנסה

לשןיד-תיב.םיטושפםייחרזאםיניינעבןדההשלשלשד"יב:ןיד-תיביגוס

.דחאוםיעבשלשןידה-תיבםלכלעו-תושפנינידןדההשלשוםירשע

תאאלןינדןיא":תדחוימתירובצתובישחםהלשישםינידןדשןירדהנסה

םיעבשלשןיד-תיביפ-לעאלא,לודגןהכתאאלורקשהחיבנאתאאלוטבשה

דועןירדהנסהדיבתנתונןוילעד"יבלשוזתוכמסםרב("ה/א..קרפ.)"דמאו

לשןיד-תיביפ-לעאלאתושרהתמחלמלןיאיצומןיא".תובחרתויוכמס

לשןיד-תיביפ-לעאלאתורזעהלעוריעהלעןיפיסומןיא.דחאוםיעבש

טיעבשלשןיד-היביפ-לעאלאםיטבשלתוירדהנסןישועןיא.דחאוםיעבש

איה;;הנממםיכוסנהספשמה-יתבתאהנממןירדהנסה?רומאל(םש)"דחאו
-

.תושרהתמחלמלעהטילחמהאיהו,םילשוריריעהתבחתרהתוינכתתאתרשאמ|

קוחקוחלוהרותהתאשרפלהנוילעהתוכמסהדועתפסונהלאתויוכמסלע

(םילשוריב)םשויהןיניד-יתבהשלש":הר]תהןמשרופמקוחןיאשםוקמב

תכשלבבשוידחאו,הרזעהחתפלעבשוידחאו,תיבהרהחתפלעבשוידחא

,ירבחושרדךכויתטרדךכ:רמואו,תיבהרההתפלעשהזלםיאב.תיזגה

םאו,םהלםירמוא(יתרוסמהקוחהתא)ועמשםא.ירבחודמלךכויתדמלךכ

ךכ,ירבחושרדךכויתשרדךכ:רמאו,הרזעהחתפלעשןתואלםהלםיאבואל

םדדאבולאוולא-ואלםאו,םהלםירמואועמשםא.ירבחודמלָךכויתדמל

:רמאנש,לארשילכלהרותתאצויונממש,תיזגהתכשלבשלודגהןידתיבל

אוהלודבהןידה-תיב:רומאלCa)א"יקרפ)""הרחבירשאאוההםוקמהןמ

.הנוילעהתקקוחמהתוכמסה

-גסהדסומםוקמללואשלותאזההנומתהתאהתעםכסלונאםיטקבמםא

ןמןיטולחלהנוטהנידמונינפלשבטיהרוכזלונילעהמואהתגהנהבןירדה

ייהבתברעתמה"םיתורשתנידמ"לםיליגרונאםויה.ינרדומהןבומבהנידמה

לשטומפיסכמדיתילכלחיטבהלידכוםתוארידסהלידכרובצהלשהלכלכה

הנניאאיה.תאזכהנידמהנניאהמודקההנידמה.הוילכלכותויתרבחתויוכז

<ומצעולרובצלןיגועמךלמהשהדמבאלאםיילכלכהםייחבתברעתמ

-תייבגוטפשמהואבצה:רובצהתושרלםיתורשדימעהלתבייחהנניאאיהו

ירהךכ-םאו,הנידפהלשתוירקעהתויצקנופהתשלשםהםתקזחהךרוצלםיסמה

 ,אבצה-רשאלאוניאךלמהיכ,הנידמבןוילעהדסומהתמאבאומןירדהנסה

 

 



אופיאלואשלונילעו.ןירדהנסהי"ע,רומאכ,לבגומאוההזדיקפתבםגו

entןוילעדסומלעופדציכהתע

mr]

דציכוןירדהנסהתאביכרמימ:איהלואשלונילעשהנושארההלאשה

התיהןירדהנס":ךכהנשמההבישמתולאשהיתשלעו?םדיקפתלהירבחםיעיגמ

םידפועןינגידהירפ]טינשו.הזתאהזןיאורוהישידכהלגעןרגיצחפכ

דחאלכ.םהינפלןיבשויםימכחידימלתלשתורוטשלשו-----םהינפל

אצמאןמדחא,הנושארהןפןיכמוס-ךומסלןיכירצויה.ומוקמתאריכמדחאו

דועןהלןיררובוהינשלולאבתישילשהJDדחאו,הנושארלולאבהינגשה

תבכרומןירדהנסה(ד-ג,'דקרפ)."תיטילשבותואןיבישומולהקהןמדחא

תונוכתהתאםגל"זחםיסרפמ,אתפסותב,רחאםוקמבו.םימכח-ידימלתמ,אופיא

תתלבוקפותוירבלחונ,הרותבלודגתויהלךירצאוה,הזכםדאלתושורדה

7%239ההפשמללעב,םייחבהסונמםדאתויהלךירצאוה:ןכ-לערתיו,םהילע

רוקממםידמלונאךא.םתואןודלוילעאהישםישנאהשפנתאןיבישידכ,םיד

םינמתמאלאםיכחבנםניאםה.ןירדהנסלהלאםימכהלשםתעגהךרד.תאםג.הז

איהןירדהנטה:רמולכ.ןירדהנסהלשםיקיתוהטירבההי"עםהייחלכל

-ידימלת-םהםייוארַהוntדיקפתלםייוארההלאךותמהירבחתאהנממה

ונקוידבקוסעלונילעןירדהנסהלשהיפאתא,אופיא,ןיבפלידכ.םימכחה

.האבההלועפבהשענץאזו.םעבותוכמסרוקמבוותחימצךרדבתדוהיהםכההלש

ל"זהתלעלבוקמללכךרדב.ןירדהנסהתובישילהונ:תחאהיעבבקרעגינןאפ

טושפבור עירכמתקולחמבתויונשהתולאשהboa:בורהתערכהלשןויקעה

posןירדהנסבטועימהלשויתויוכזתלאשםרב.רוערעלכאללוזהערכהלבקל

.רתויתכבוסמאיה

ועמשמןקז."ארממןקז"לשונידבהנשמההנדןירדהנסתכספםויסב

Danדוגינבהרוהשהזכןקזלשונידהמ:איההיעבהו,הארוהלךמסוהש

דמלהיהשךרדכדמלוהנשווריעלרזח":הבישמהנשמהו,ןירדהנסהתטלתהל

תבייחמבורהתטעלהה:רומאל(*ב,א"יקרפ)."ביח-תושעלהרוה;רוטפ-

הארוההשפוח.ותעדתאתורוהלתוכזהתראשנדיחילךא,השעמלםלכתא

דסומלכבלבוקמהיטרקומידהןורקעהעודיכוהזו,השעמלתעמשמההבוחו

.ונימיביטרוקומיד

הרותהינידשורפבהבורמתורחלשוהארוההשפוחלשוזהסיפת,ןכא

וזהסיפתלתובישחברינוציחיוטיב.ל"זחלשםתסיפתבדסומדוסיאיה

תלבוקפההכלההתאבהבתקפתסמהניא,תוכלהץבוקאיהש,הנשמהשהדבועהאוה

תלבוקמהניאשיפ-לע-ףאוזהעדםגשםושמ,טועימהתעדתאםגאלא,דבלב

posהשמלהנתנשהפ-לעבטהרותהןמקלחאיהםג,המצעינפבךרקהל

  הסוגהזדרוסבאו,דרוסבאידילדעטעמכ,אופיא,םיעיגמםירבדה.יניסמ



Ad

:הירזעqaרזעלא'ר-הנביתפוקתלשםימכחהילודגמדחאי"עתוריהבב

ךכ,םלועלםייחאיבהלהרפהתאןוכמהזןברדהמ(תונברדכםימכחירבד"
הזןברדהמיא.םייחיכרדלהתיפמיכרדמןהידמולתאןינווכמהרותירבד
רמסמהמ-יא.(תורמסמכו/:רמאלדומלת?ןילטלטמהרותירבדףאלטלטמ
3%:רסאלדומלת-?ןירתיאלוןירסחאלהרותירבדףארתיאלורסחאלהז
ףתופוסאילעב//.ןיברוןירפהרותירבדףאהברוהרפהעיטנההמ.לםיעוטב[

ןיאמטמוללה.הרותבןיקסועותופוסאתופוסאןיבשוישםימכח-ידימלתולא

.ןירישכמוללהוןילסופוללה.ןיחיתמוללהוןירסואוללה.ןירהטמוללהו
ונתנםלכ/;רמאלאדומלת?הַתִעִמהרות101?3x<ןכיה:םדארמאיאמש
,..אוהךורבםיטעפהלכןורדא*פפ,ןרמאדתאסנרפ,ןגתגדחאילא/?דהחאהערמ

ANתאוןיאמטמירבדתאעומשלןיבמבלךלהנקותסכרפאכךנזאהשעהתא

תאוןילסופירבדתא,ןיריתמירבדתאוןירסואירבדתא,ןירהטמ*רבד
."ןיריעכמירבד

םימכחירבד":תלהקתליגממחוקלשרדנהקוספה.תינייפאהשרדונינפל

לטנןשרדה."דחאהערמונתנםלכתופוסאילעבםיעוטנתורמסמכותונברדכ

הרותהדיקפת:ךכךרעלותואםכסלרשפאו,ולשןויערהתאובבלישועטקעטק

.,םייחלהכזיובוטההשעישידכםיימוי-טויהוייחבםדאהתאןווכלאוה

לבא,הרותןתמלשתיהלאהתוכטסהןמאוהלוטנןכש-תועיבקובשיקוחה

הנתשמהםתמירזלהמאתהךותמהתפתמו"תפוצ"קותה,תנבואמתועיבקוזןיא

םההלא-?המיאתהלוהתואשרפליאכזהאוהימךא.םייתרבחהםייחהלש

.תונוסתורפסםילעמוללה.הבםיניידמוהרותבץףיקסןעהםימכחה-ידימלת

םלוכשםושמ,םיהלאירבדתניחבבםהםלוכ,תויתורירשםניאםהיתועדךא

הרותלשתרגסמבםוקמשיךכםוטמו,הרוקממםיעבונוהרותהלעםיכמסנ

גוהנלונאםיבייתיכףאתונוטהתועדהתאדומללשיו,תונושהתועדלתחא

.בורהתטלחהיפלהשעמל

-ו-

וביטוהמונפצעתאלואשלוהנומתהתאםכסל,המודמכ,ןנאםיאשרהתע
רשפאדחאדצמ?היטרקומידיהוזםאה?ושארבתדמועןירדהנסהשרטשמהלש

תלעופאיה,םכחלכלהארוהשפחתמייקמןירדהנסה.בויחבךכ-לעבישטפלהיה

תעדלתינורקעתובישחתסתיימףאו,בורהתטלחהלשיטרקומידהןורקעהיפל
םאב,םכת-דימלתלכעיגהללוכיןירדהנסל:ןכ-לערתי,בורהתעדלכטועימה
בבדהנסב.תמייקהניאהיתרבחואתיפסכהלבגהםוש.תויוארהתונוכתהובשי
םרב.אפילארשיוםינהכהכאלמ-ילעבוםירחוס,םיינעוםירישעםיבשויןיר
הנניאאוה-יטרקומידרטשמןייפאמהירקעהוקהןירדהנסבהבNonינשדצמ
-יטרקומידרטשמהזןיאש,אופיא,רורב.,המצעידי-לעהנמתמאלאתרחבנ

  דסומהנניאןירדהנסה.ונלםיעודיהםירטשמהרתילהמודרטשמהזןיאםגךא



אוהןיא.המואהטולשלגואדלודיקפתמשדסומאלא,המואהשארלעבכרוהש

י"עםעלןתינשקוחה,.קוחלתופכאוהםידיחילשםנוצרתורירשךותמלעופ

ותואתשרפמ,הזקוחתגציימךאאיהןירדהנסה;ותלועפתאהחנמהאוהלאה

לשהרוהטהתועמשמביתדךסומהזןיאםגלבא.וילאתויצהלעהדיפקמו

,ןחלופַָהתאגציימה,לודגהןהכהשונירבדתישארבוניארירהיכ.הזגשומ

ונינפל.הרבההייָּהלעןוטלשהןמקחרוה,םעהלשםייתדהםייחהרקעאוהש

הניחבמו.םדאה-ינבףעמלוםדא-ינבלשםהידיבדקפוהךאלאהי"עןתינשקוח

;:ירסומהקוחהןוטלשכ,ובםיכמותל"ץזתשרטשמהתארידגהלהיהרשפאתאז

.םדאה-ינבלשישפחהםלוקשךותמוםדאה-ינבתועצמאבלאהןוטלש

ותומדבןודלונילעהיהידועתאזההרדגההתועמשמתאןיבצלידכ,ןכא

ןויעהתאםכסלונאםיאשרהזרורבינפלוליפאךא.םכחהלשוידיקפתבו

הלאםירבדהוושנםא.,תואוושהיתשבל"זחלשתויטילופהםהיתופקשהבהזה

דועשדחאידוסילדבה26אצמנתלמהםיתותכלשוםיאיבנהלשםתסיפתל

תאלאההפוכחלמהםיתותכבוהאובנב:האבההלועפבויתונקסמתאחתפנ

םייחליהלאהןוצרה"לגתסמ"םישורפהלשםתסיפתב,םדאהייחלעומצע

לאאיההבקוסעלונילעשתירקעההאוושההךא.םדאה-ינבלשםיליגרה

דסומונניאןירדהנסהשקפס-ןיא.ונילעםילבוקמהםיינוטלשהתונורקעה

לשןורקעהםאהלבא.ירטנמלרפדסומאוהןיא:ןוכנרתויוא,יטרקומיד

תורשפאןיאםאה?רטשמהלשירטינמוהה*>*שאאצמאאאיפואהתאבייחמתוריחב

היעביהוז?רתויילואו.תוחפאלירטינמוהרטשמרצוויםירחאםיעצמאבש

תאהוושנםאו,םיירטנמלרפםירטשמבתישממהתואיצמהתאקודבנםא,תערכמ

יניעלהיהשהזתמגודרטשמבו,הזכרטשמְברובשהותונוטלטהןיבשהקיזה

.האבההלועפבדומענםמעוםימכחהןיבשהקיזהלעםגםנמאל.ל"זח

 

  


