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הירבאמדחאהקלוזלחְרהמ.לארשיהֶרוזפהש:רמואאוהןכו,ןישטיגרמןלוכ

םיחמשםייוגלבא,ןישיגרמןלוכןהמדחאהקללארשי-ךכןיטיגרמןלוכ

ev).ס2ררת<םשרפ.,י"בשרדהאםליכמ),%27זלעהזןלופ

גוהבלדוגינב.תדחוימתימואלהעדות,אופיא,תרכבנטטוצמהעטקב

תמשךא,ולשובואכמבוולשותהמשבאלאשיגרמוניאדיחילכש,םלמעהןיב

אוהדיחיהלשובאכ.האלמתידדהתוהדזהתמייקלארשיבירה-ורבמד*אל

תידדהתוירחאתפייקךכשןויכו;רובצהתחפש-דיחיהתחמשו,רובצהבאכ

ורוסחמ,רובצהלעץבורדיחילשואטה.הלהקהירבהללכןיבתכלהקיהרמ

\,הזבהזםיברעלארשי.לפ".,ץולכרובצהלעלטומהיהיהלש

התוטיבתאםיאצומונאש,וזתיתרבחהסיפתיכםיעדויובא03089

<nvyoל"זחירבדב noba novanaתודיעמתווצמהפכ.תידוהיההלהקהתודסומב

בוכיע*לשהנקמה.,םילוגידיללפנידוהישהרקמב-םי*ובשטןוידפ:ךפ-לע

ותואץלאלידכרובצהלאהנופולועולהשענשטיגרמהםדאלָכי"ע"הליפהת

קרפבתוכיראבבכעתנםהילעשתילאיצטסההרזעהתודסומו;קדצןידולהטעיש

בצנלבהימיבזנכשאינברילודגמדחאירבדךותמדתאעטקקראיבנןאכ.אבה

ל"צזסומינולקוניברידודשיתעמשו":ארייפשמהחמש"ר,טימדקומהםיל

ריעהינבמםמלאושךלמההיהשכ.ךלמהלשןיטלפינבמ,היהאתוכלמלבורק

ןמתוכבלךלמהןמשקבמהיהךכ-רחאו,הנוגההרשפבםעייסמאאעאאשאהיה

:ךלפלרפואהיהיכ,ןת?לוקלמלעיגמהיהשהמשאעיברואשילשסמה

י"פעארו......סמהןמיגרטפתשהצורינא,הברהטיניינעבותואוולהבךדבוע

.להקהםעןתוגורזוחהיה,וקלחיפכobaןמתוכנלולהצרתמהיהךלמהש

,איהןידהתדמשהאורינאו.התיהתודיסהתדמהותוצנמהרתדמטיתייהרובס

םתמחנבםהמעףתתשהלוכזיוםתולגלועלבקלהזבהזםיברעלארשילכיכ

."םתלואגבה

5 .הכלהלשחסונתחסונמאיהשכל"זחלשהסיפההתוא,אופיא,וביבפל

היגידבמדחאאוהארייפשמהחמש'ר.המליקתנוזהכלהשםיעדויובאםנמאו

=;םההטימיבתפרצבוזנכשאבלארשיתונכשמתאהפיקהשתיתדהעונהלש
תידדההתוירהאהותודחאהןויערתאהכפהוזהעונתו;זנכשאידיסהתעונת
 וינתתתורזגיםיבםיאורונאםאו;טיבושהההידועיימדחאללארשיללכלש



תולהקתולועדציכ,םינושארהבלצהיעסמיםיבזנכשאתודהילעורבעש

תוברעהאשגרהירה-םתנומאבהאילעמעגוקבדךותמםשהשודקלעתומלש

היהרשפא-יאםהידעלבשםיאנתהדחאאיהםהיהולהקברקבהחפוטשתידדהה

.תאזההעפותהתאןיבהל

=

תוברע.הבברעלוהתואלבלבלםיברמשהשרפריהבהלונילעןאכםרב

ןויושםתועמשמןיאהתפשבורעצבהמלשתוהדנהותידדהתוירהא,תידדה

ןויערםייקאלתידוהיההלהקב.ולםיסהיימונאשןבומבאלתוהפלו,יתרבח

ןגובתניוארכןינעהתאריהבהלידכו.לכולכמילכלכויתרבחןויושלש

ןויושהןויערליסלקיוטיבחרואכלהבהוארלרשפאשהנשמהךותמעטקב

:יתרבחה

וילעהלעמלארטימתומאשפנדבאמהלכשךדמלל.ידיחיםדאארבנךכיפל"

בותפכהוילעהלעמלארשימתחאשפנםייקמהלכו,אלמםלועדבאולאכבותכה

לודגאבא:ורבחלםדארמאיאלש,תוירבהםולשיִנפמְו.אלמםלועםיקולאכ

ותולדגדיגהלוםימשבתויושרהברה:םירמואןינימהויהיאלשו;ךיבאמ

הזןימודןלכ,דחאםתוחבתועבטמהמכעבוטםדאש:אוהךורבשודקהלש

ןיאוןושטארהםדאלשומתוהבםדאהלכעבטה"בקהםיכלמהיכלמךלמו;הזל

%"םלועהארבביליבשב:תמולביהדתאודהאלכךכיפל.ורבהלהפודןהמדחא

("דןירדהנס)
לכ.יתרבחהןויושהןויערלונממהלעמלןיאשיוטבונינפלהרואכל ן[

רתיו.וסוחייוואצומתניתבמורבחמלדבנוניאו,ןושארהםדאלןבאוהםדא

ילח:אמוללוכיהתאיאבושו,םלועהארבגםדאוםדאלכליבשב:ןכ-לע

םירבדהחוסיבל יוארכונתעדתאןתינםאלבא.ותלוזייחמטירקיהזםדא

םיליגרונחנאשאסריגביתרבההןויוסהןויערןיבלםניביתוהמלדבהאצמב

ןויושלםינווכתמ1385םדאהינבןיבןויושלעטויהםירבדמונאשכ.הל

תמרליאכזטדאןיאו,תילמיסכמםייח-תמרליאכזםדאלכ.יטילופוילכלכ

םייזכרמהתודפומלרהבהלורוהבליאכזאאעאםדאלכ,ותלוזלשמההובגםייח

ןויושהגשומ.ותלוזמרתיתויוכזלותויוכמסל*אכזםדאןיאוהנידמהלש

ןיא07%אותבשעבוקאוָהוותלוזלסהיבםדאהתאךירעהל,אופיא,אבונלש

אצמנבהנשמהחסונבבטיהןייענםאםרב.ותלוזלעהלועאוהןיאולפונאוה

האורהנשמה.ותלוזמודוהייבאלאותלוזלםדאהלשונויושבאלהנדאיהש

,ותלוזלאהוושומתויהללוכיונניאותוהמעבטמש,ומצעינפבםלועםדאלכב

תקלחמאיהןיאךכםושמו;הרומתהלןיאשהינשניתלבתוציחיאוהטדאלכ

,תינרדומהתונייוישהתסיפתבבוהנרבדהשיפכ-םלועבוקלחתאםדאלכל

דחאודתאלכאצאבייהךכיפל":םדאוםדאלכלולוכםלועהתאהקינעמאלא

 תאךירעמתינרדומהתונויוושהןויערשדועב."םלועהארבניליבטב:רמול



e to

סהיבוומצעלסהיבםדאהתאהנשמהאופיאהפכירעמ,ותלוזלסחיבםדאה

תואצות03ולשיהזינורקעלדבהו.טלהומדוחייולהקינעמו,ויהולאל

,ףאושאוהשהדטבהב,תינרדומהתונויושהןויער.הרפםתהייחבתוישממ

ימואלהשוכרבהוושקלהםדאלכלתונקהל,תיסח*ההלצהחילצמםגםיתעלו

ודוחיימתומלעתההתאובוחבןפוצאוה,םייטילופהםייתחבתוושטתויוכזו

עבותה,היצזיטרדנססלשןורקעםולגינרדומהןויושהןויערב.םדאלכלש

איהתינייפאךכטושמוותלוזלהמודםגאלאהוושקראלתויהלםדאלכמ

תעונהבםגריבכמלהלאכתועפותאצמנונאו-תינטציקתינייוושהעונהלכל

לכםיאתהלןויסנה,םדא-ינבבשדחוימלהביאה,הצובקבותה"יאהםילעאפה

יושעםדאלכלשודוחיי.ויתוגורשכבווייואמב,ויתועיבתבותלוזלםדא

ןכאל.ןויושבלגודהרובצהךותבןיטולחללזלדזהלוותובישהתאדבאל

ןיאםדאלכלשודוחייתשגדהמתאצויאיהשךותמ.הנשמהץשהתסיפהאיה

הנשמההסונבשיםנמא;הרבחה*ייחלשהיטרדנטסהסיפתלעאגהלהלוכיאיה

ירהומצעינפבדיהיאוהםדאלכשםושמ:יברדומהןויוטהןויערמוהשמ

הס*פתתעבונןאכמו,םמצעינפבםידיחיםתויהבתוהפלםיושםדאהינבלכ

וחוכואםדאַהלשיתרבחהואצומתבשחהיאלשו,קוההינפבןויושלש

יטילופוילכלכןויושלהעיבתהדעוןאכמלבא-ותוישטיאתכרעהבילכלכה

תוינושהתרכהךותמו,הזמשזםינושוםידחוימםדאה933.ךרדההקוחר

:םשבתיעדמהתורפסבהתונכלםיגהונשהרבחתרצונתישונאההרבחבש

."תינגרואההרבחה"

תפתושמאיה,אקודלארטילתדחוימהנניאתינגרואהרבהלשוזהסיפת

םלןעהלשםיפוסוליפהילודגיבתכב,ולוכקיתעהםלועבתיתרבהההבטחמל

לכלש,יחםזינגרואכהבבחהתספתנןוטלפאלשםיפולאידברקעבו,קיהעה

תובישחיפלךרעומםדאלכו,ולתדחוימההיצקנופה-וכותברבאורבא

ל"זח.ופוסבםידבעהוםלוסהשארבטילשה:אלממאוהשתיתרבהההיצקנופה

un baונטטיצשהדגאהןמעטקבוניאררבכו,התוללכבוזהסיפתםילבקמ

.הירבאמדחאעגפהבבאוכולכש"הרוזפהש"ליתרבתהףוגהתאוושהתאליעל

הלוכהרבהה.הכותב"רתוימםדא"אצמנאלו,הרבחהףוגבםוקמשיםדאלכל

-תוהרוא,השגרהלשהמלטתודחאךותמםזינגרואכהביגמוםזינגרואכתלצופ

תלבוקמההסיפההןמל"זהלש"תינגרא"הםתסיפהבהנתשנשהמהנומאוםייח

;םדאהלשהיתרבתהתובישההתכרעהלהדמה-הנקתריחב:אוהקיתעהםלועב

הרותהתעידי,ירסומהוילאוטקלטניאהוחוכאלא-ואצשמאלווסוחילאל

.ינרדומהןויושהןויערלאתודהיה,אופיא,תברקתמךכב.היתווצמםטויקו

.הרותהקוחינפלוויהולאינפלהוושאוה,"ןירוח-ןב"אוהלארשימםדאלפ

ויפאךותמעבוקומצעםדאה.הרותבהלודגלעיגהללוכילארשימםדאלכ

ונאשגורדהרצובוזהסיפתךותמסו,ותרבהברקבודמעמתאתיטיאהותלוכיו

םימכחידימלת;השדההתעהדעטעמכתידוהיההלהקההנבמבותואםיריכמ

רוכזלךירצךא.ץראהימעוהכאלמילעבףוסבלםיתב-ילעבםהירחאשארב
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>ארשי"וליפאיכ,המואהללכמםיאצומםהןיאץראה-ימעבלוזלזהברשלככש

.בטומלוריזתהללדתשהללארשימםדאוםדאלכבייחו,לארשיללכבאוה"אטחש

הדבועלשהרכההמצעלעובתלאשלהלוכיהניאוזהטיפתשוילאמןבומ

ןיבתדמתמתוקבאהםיאצומונאהידוהיההלהקהברקב.תרמגומתירוטסה

העפשהלועיגהטםיטנאןיבלוהרותהימכהםינברה:היגציימו-0זהסיפת

םיעיגמםירקמהברהבשקפסןיאו.הלהוושתשטתוכמסםיטקבמוהלודגתילכלכ

-יצנרפידתובורקםיתעלאצמנתידוהיההלהקבםג.םתקושתיולימלהלאםיטשיא

הקנפשוגהנהנאלםלועמתאזכהיצאיצנרפידלךאתורישעוסוחיילשהיצא

העפשהם5להתיהםנמאו-הרותהילודגלהעפשההתיהשהדמבו,הכלההלש

,תירכנההרבחבלבוקמלתיסחידאמתונסורמהלאתומגמויה-תערכמ

-1-

¡IOתוינגרואלותיתדתודחאליוטיבכתידוהיההלהקהתא,אופיא

הלהקהתודחאתנחבנהבשת*שילשההניחבהלא,ףוסבל,םיעיגמונאותיתרבח

אל,םייניבהימיתישארמרקעב,תספהתנתידוהיההלהקה.תיטפשמההניחבה-

.תיטפשמהניחבמםגאלאתילאוטירהניחבמלארשיללכתגציימכץר

םייכלהתונורקעינשבאוההלהקהלשוז"תיטפשמהימונוטוא"לשהרוקמ

םדא-ינבןיבםכסהלכשהרומןושארןורקע.ידומלתהקוהברבכודסיתנש

בייחמ,יללכהקוחהיפלםניאשםיניינעליכמהזםכסהםאוליפאו,םימייוסמ

לע.הזםכסהיפלםתואןודלבייחןיד-היבלכו,םהיניבומיכסהשהלאתא

לשדוסיהתונקתתאוללכש"תומכסהה"בורודסיתנל"נהןורקעהםיסב

,הזוחלעדסוימיטפשמףוגןיעמלהלהקלכהבטהנתאזהניחבמ.תולהקה

לעלבקםהמדחאודחאלכשהדמבקרוךאהירבחתאבייחלהלכיאלאהלהקהו

יתמ-תדמב"יטרקומיד"סיסבהלהקלהנתנשהסיפת.היתונקתתאהליחתכלמומצע

דוסיהתונקתיבגלתיאמצעהותדמעתאעיבהליאשרהלפקב"תיב-לעב"לכ

ילבמהלהקהישנאלכתעדלעאובלבייההלאתונקתביונישלכו,הלהקהלש

הלהקהתונקתתאתונשלידכהקפסמטושפבורתעדשהנקהה)ללכהןמאצוי

הלהקההלבקשיגשהןורקעהו16ָ-הו15-התואמבךרעל,רחואמרתויהלבקתנ

ןיד-תיבתווהלםילוכיהרותיעדויםידוהיהשלטלכש,תידומלתההכלההןמ

ולבקתנםהשעגרבו,עםיניידלעלםהילעםתואולבקןידהילעבשטעגרבוב

,אופיא,ונניאטפטמה-היב.םינודנפיבגלתערכמאיהםתוכמסירהםיניידכ

ןפאבו,וינפלםינודנהי"ערכומאוה.תיזכרמתוכמסי"עתימשרהנוממדסומ

Papa nyאלאקיבגלתיאמצעהותערכמהתוכמסהתאהלהקהלשינברהןידה-תיב

.ותלהק
דעןאכמלבא.תידומלתהתורפסב,רומאכ,םייוצמהלאתונורקעינש

 תחירפתפוקתב,ךרדההקוחרהלהקהלשתחתופמתיטפשמהימונוטואתריציל
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ESלכלץזותוהוכםימכחונתנשוניצמווסייניבה<=ימיתישארלשהפוריאב

תדמלאה.....הלטבלתוסרתרחאהלהקלןיאו,ןֶמצעלהנקתתושעלהלהק

,העשהךרוצלםתייאריפכםתלהקלערזגלהלהקוהלהקלעבשןיד-תיבןיאשרש
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