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תויהלרמייתהלתבייחהניא,היתורושביחרהלולודגלהנוצרףאלע,תיצולחההעונתה
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תדדובמאיהתיצולחההעונתה.הלוגבתינויצההעונתהלשהמוקמתאאלמלונחוכבןיא

תנמלעונתדמעתאלכתישארקזחלונילע,ךכךותמ.תדהוארתויהריואוהביבסרוצילשיו

.תיצולחההעונתהלשןויערלתדהואהירפירפתריצילתוחוכהמקלחםירזהללכונןכמרחאלש

(קמעה-תיב)ליסינרב
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.ירשפא
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(םיאטיסרבינואםידומלוהרשכההתויעב)

(םירוא)ןמרקינד

תמקהבב"הראבהעונתהךרדבהנכלתתוצראהרתייכלעץילממופושקרווהןויערתאבייחמ

יכהרכהךותובזענרשאתורשכה3ונמזבויהב"הראביכלעעיבצהאוה .המודהרשכהתרגסמ

.ל"וחבלבקלרשפארשאהרשכהמהברהבהלועץראבהרשכהה

(תַעְּפי)ןמטיבלארשי

ןיא.ןיטולחלתרתוימתורשכההןינעבתקולחמה,ורמאנשםירבדבהריתסלכהאורוניא

םירבשמתויהלםילוכי.יטמגרפןינעוהזשםיעדויונאשםושמהרשכההןינעתאלטבלהביסלכ

תאתלטבמהתיללכההלהקמלףרטצהלונללאובוטלעפמוהזרבדלשופוסבךאתורשכהבםילודג

לכןיאשאוהןוכנוןטקקשמבבוטשיגרהללוכילארשילאבהןיערג.הלוגבהרשכההןורקע

לכויאלדחאךירדמוםידדובמםהיכהואלבורחאמ,לודגקשמבתלבקתמההרשכהלוןפלואלךרע

תאהטלחהבבייחלותורשכהןינעבתחאךרדקוספלרשפאיא.הלוכהצובקהךונחלעעיפשהל

.תוצראהלכ

(אישנהרפכ)רוצחלאומש

.ישפחןפואבדומללםירבחלםירשפאמשאוהבוטיכותעדעיבמםיהובגהםידומלהתלאשב

.הרשכההיכרעםעהבולשוההובגהלכשהתשיכרלערומשלדציכאיההלאשה

רוצילותורשכההלוסיחעונמלשי.תורשכההדוחיאתאםוזילתבייחהעונתהיכןעוט

.הזןינעבםכסלוטילחהלתורשפאןיא,םידומללרשקב.תיתעונתתואמצעJINתודחואמתורשכה

ןיאיכןבומ,תיללכהלכשהלעגונב.םיהובגםידומלותיללכהלכשה:םירבדינשבלידבהלשי

הייעבהםיהובגםידומללרשאב.תויללכתועידילשהשיכרדדוענונאוךכלתודגנתהונל

רוזחלהטונאוהןיאםיתעלותואטלקללגוסמקשמהשי"פעאראותהלעברבחהיכ,הנוש

.העונתל

רודיבאלארשי

םויקלשןורקעהתלבקא"זחירבםירפאוןמטיבלארשי,רוצחלאומשירבדלףרטצהלןכומ

תאםייקלוךישמהל,ךדיאמ.הרשכהקיזחהלתורשפאןהבתמייקשתוצראהןתואבהרשכהה

 .תרחאתורשפאתמייקאלשתוצראבפושקרווה
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ודועיוץראבהעונתהרגוב

(ויזַהרשג)םרכהשמ:חתופה
 תנוו1וו

.ליגרקשמרבחןיבלקשמבהעונתהרגובןיבםייקהלדבההתאעובקלונילעלכתישאר

?העונתהרגובלשיפיצפסהודועיוהמ.תומדוקתויעבלםגשולגניאדובוזהייעבחתננםאבו

,ץובקלועיגהבוהצראהלועההעונתהרגובםויכ?הצראותילערחאלרגובותואלשודיקפתהמ

ךונחבקרתמצמטצמהעונתהתלועפיכרמואהוה.העונתהםערשקלכןיטולחלטעמכקיספמ

ל"וחבהעונתלהגאדה-העונתהירגובלעתלטומהתדחוימהתוירחאהתורמלשילהמדנ .רעונה

םירבדלגואדל,תודסומהןתואבםיליעפםירבחכוץראבתומייקהתורגסמהךותלבלתשהלםהילע-

=העונתבאצמנהךינחל.ךכלםאתהבלועפלתודסומהלעעיפשהלודחוימבונתואםינינעמה

ירגובשתעדלולבושח-הביבסהלעהלודגהעפשהאללוהנטקללכךרדבתיצולחההעונתהו

ןיבלהעונתירבחןיבלידבהלשי.תינויצההעונתבוץראבהשענהלעםיעיפשמולשהעונתה

לשותוירחא .הלוגבהעונתבתיכונחהדובעלתאצללוכיהעונתהגובקר,יתעהל".הירגוב

9.ל"וחבהעונתהתאםויקבוןוגראבםורתלוךישמהלאיהרעונהתעונתרגוב

(אישנהרפכ)ךונחןבםדא

דוחאתאםיאורונאיכאיהתועטה.תרחאהדוקנשיגדהלשקבמךאהשמירבדםעםיכסמ

עגרבהעונתהתרמגנתמאבםאההלאשהתלאשנ.ל"וחיפלכתינפומהתופידערשאהעונתכםינובה

לרגובלע.דבלבהיילעבםצמטצהלונללאוםיברםידיקפתונלשי?ץראלעיגמרגובהש

.קשמבהעונתהתייעבביבסןוידברקיעבו,האבההדיעוברכינםוקמסופתלהעונתה

(אישנהרפכ)רודיבאלארשי

תעונחלשהתולתותינויצההעונתהינפתאתונשלדציכבושחלליחתהלםיכירצםירבחה

.הלוגברעונהתאךנחללכוישידכץראבריעצהרודהךונחלגואדלשיamaתיצולתהרעונה

.םידוהיהבלבשחרתמהתאוהלוגהתאוניבירשאםישנאתויהלםיבייחהלא

(התינח)דודךבןימינב

רתויףתשלתבייחהעונתה.הפרוךלוהםירגובהןיבלחעונתהתגהנהןיבינוגראהרשקה

םיקהלשי.םיצובקהותוצובקהדוחאבאוההעונתהרגובדיקפת.םיקשמבםיאצמנהםירבחהתא

.הזסנכבולעוהשתויעבהלעשארדבוכבונודישםירגובלשםיירוזאםיגוח

(סירוא)ןמרקיגד
ונילע.םיקשמבםיאצמנהםירבחהכותבתללוכתימלועההעונתהיכןורקיעהתאלבקלשי

.העונתהתודסומתאעובקלהיהיהדיקפתמרשא,ץראבםינובהדוחאירגובתעונתםיקהל

(התינח)לאפרןברזעילא

ה"ונתכ"םינובהדוחא"תאשדחלתלגוסמהיהתשהרוצבהניכהלוהדיעוהתארקלתכללעיצמ

.הירגובלעתססובמה

 

 
  



(םיסלפמ)רטסושהדוהי
םינובהדוחאתולועפןינעברקיעב,העונתהירגובלשרתיףותשלשהרוצלעבושחלשי

.חוכיולונמצערורגלונילעןיא,תינויצההעונתהדגנהמרוחהתמחלמתאלצנלןיא.הלוגב

.םירבדהינפתאתונשלםילגוסמהםימרוגהדחאתויהלונחוכב

ירגובלדרפנןוגראתמקהלשןויערלםידגנתמיולןליא,רינירנה.(מירבםהרפא

הרידסההדובעהלוהנבםירבחלותודסומלרוזעלםיבייחםיקשמבהעונתהירגוב.העונתה

העונתבתולועפבהעונתהירגובלשםתומתרהשרודהזרבדוםיברהעונתהלשםיכרצה .העונתב

.הלוגבוץראבהקוזחןעמל

(אישנהרפכ)רוצחלאומש

הניאהעונתה.םינינועמונאהבשםירגובהתלעפההתואלףסוניוטבאיהתוסנכתההםצע

וקחרתהרשאםיקשמבםירגובה.תויחנהלבקלםיבייחםהםג,םיחילשהידילעקרםייקתהלהלוכי

.העונתהלשתיכוניחההנווכהבעיפשהלורתויתללוכהרוצבםירבדהתאתוארלםילגוסמהעונתהמ

אלמףותשלגואדלשי .דבלבהירגובידילעתושעהלתבייחהדיעוהתנכהשםיבשוחונאןיא

4o'.ל"וחבתועונתהלשליעפו

(התינח)ןמצלזהשמ
רגובשאיהתדמועשהלאשהםא.תויטילופותוירובצתורגסמלתומדהלםילוכיונאןיא

םיווהמהעונתהירגוב.םויסךיראתלעטילחהלשי,ךינחכובלפטלורמגשהזאוההעונתה

תויהלםינכומהוםילוכיהםירחאםיבושימםירבחםותרלשי.העונתלינוגראוינחורףרוע

.ונלשורדהףרועהוהז,יתעונתהלעפמלםיפתוש

םרכהשמ

העונתהינינעלרושקוניארשאותושעלהמםינובהדוחאירגובלשיםאהאיההלאשה

ינא.תושעלןכומוניאINKוהשימרשארבדרוצילידכןגראתהלםעטשי.תיכונח-תיצולחה

.התודידבמהאיצוהלתורשפאןיאתיצולחההעונתהתאתבבוסההריואהלעעיפשהלילבמשבשוח

.לועפלותוסנלונילע
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העונתהלשתיכוניחההכרד

(אישנהרפכ)ךונחןבםדאחתופה

fr

שיתיתימארעונתעונתב.תודהיהתייעבאלףאוהילעהתלאשתדמועאלךונחהזכרמב

תורמלונלשתיכונחההיילעהתאקידצמהז.רענאוהרשאברענהתאךונחהזכרמבדימעהל

.םילועהלשןטקהרפסמה

ינטנופסןפואבביגמוניארעונה.חתפתהלולהנרשפאתשתויווחתורסחםויהלשדליל

ךירעהלןיא.םיאבםירחאשינפמאבאוהםגונילאאבשרעונה.הרבחהרושיארחאלאלא

לשותומדבוציעלעלכתישארטלתשהלונילע.הצראםילועהםירבחהרפסמבהעונתהתחלצה

ונתבוחמ,תוינכתיפלקרוךאתויחלהלוכיהניאתיתימארעונתעונת.רעונהוךינחה

רשאםירבד,תימצעהנבהותויווחהעונתבלבקלבייחךינחה.תימצעהנבהב,ךינחלרוזעל

.תיבבואס"היבבםלבקללוכיאוהןיא

העונתהלשתינויערההכרד

(םיסלפמ)רטסושהדוהיחתופה

וזהנוכת,התואבבוסהלעהמושירתאריאשהלתלגוסמאיהשךכבתנחבנרעונהתעונת

:בתנחבנאיהךכלףסונ.תיטסילאיצוסתינויצהרעונהתעונתבתמייק

eתיזחהלכלעיללכדרמא"ז,היחאיהאבהרבחהלשםיכרעדגנתילטוטתודרמתהב.

E!דרמותואלשעוצבילכלוזהתודרמתההתאךופהלהתנובתבוהעונתהרשוכב.

Saםיינידמוםייתרבחםימרזב,וללגבואדרמהתורמל-בלתשהלהעונתהלשהתונוכנב

.ירשפאהםומיסקמבהעונתהלשהכרדתאואטביש

החנההךותמהזו.רעונהתעונתרגובןיבו/העונתה,רענהןיבםייקהרשקהתרימשב»7

.רעונהתעונתלשםיכרצבדומעלהיושעוזתויכשמהקרש

ינביפלאונילארושקלונאםיחילצמםאו,השדחתואיצמלונמצעתאםיאתהלונעדי

רשוכלשהאצותהזבתוארלשי,םיכרעיונישאלארבדרעונלרסחאלןהבתוצראמרעונ

שקבמרעונה.הכדערשאמרתויונתועדתאשבגלםיבייחונא.םישדחםיכרעלתולגתסה

היתובשחמתאעיבהלתבייח,תוערכהרעונהמתשרודהרעונתעונת.םישבובמתונויערותוריהב

תיתבשחמהונתשיגתניחבמונתקדצונחכוה.ומצעתאחיכוהתישיאההמשגההןויער.תוריהבב

.ונלשיטסילאיצוסהסיזטהתונוכנונחכוה.תימואלתואמצעל

:תואבהתויחנההתאונמצעלעובקלונילע

.הכובמהויתבשחמהלובלבהתאדדועלאלםגךאתיטילונומתודחאללועפלןיא-

.ינויערהחטשבתוינויחתודמעשבגל-  



   

   

 

   

0

.המישגמוהליעפתונויצלשההורבהרדגהתויהלתבייח

תיטסילאיצוסהניחבמהרבחהיִנָפיונשלעגונבונתדמעלשהרורבהרדגהתויהלתבייח-

.תיטארקומדו

.תישיאההמשגההתאבייחל-

.העונתהתונורקעלעהרימסשךות,םייונישתארקלונתואאיבתשךרדבתכלל-

:"|ןיידיה

:הינירגה

תויהלתבייחונתשיג.עצמוהמתעדלאלא,העונתהעצמתאבותכלךיאאלאיההיעבה

תפשלםיכרעהתאםגרתלדציכאיהתלאשנההלאשהוםיכרעםיכינחלקינעהלונילע.תיכרע

.השעמה

(ויזהרשג):ירדהןונמא
ונאםא.התואםישגהאלותונויצהלערבדרשארודלונתשיגתאתונשלונילעהבוח

.םירחאיפלכהדימהתואבגוהנלונתבוחמונלעפמלץראךרדםישרוד

(התינח)ןטולקירא

גשומהתמשגהןעמלונתבשחמוונחוכלכתאונעקשהונאםגךאםידיחיהונאןיאםנמא

לשםנכותוםכרעלשהרכההתארעונהברקבשבגלםיבייחונא.תימצעהמשגהלשבושחה

.תקדוצהרבחוןויצתבישםיגשומה

רשאסםרוגלכונלעפמלרושקלוננוצרב.תודהיותונויצלךנחמהידיחיםרוגכונראשנ

המשגההרחאלםגלועפלםירבחהןוצרתאהגלפמהךותבןירקהלךירצ.רבדםורתלןינועמ

.םייתסתאיהשינפלהילעהתרזעל

תויללכלסחיבהמגמהתרכהךותרעונהלאתונפלדציכותאיציינפלתעדלוניחילשלע

.םיכרעהםלוסלערתוולילבמו

:חירבם"רפא

הטשפתיתגלפמהרעונהתעונת.תיאמצקהעונתאיהשהזבאיהונתעונתלשלודגההכרע
.תוגלפמהןינעמתדלוסרעונהתעונת.רעונהלשםיכרצהלעהנועהניאאיה.לגרהתא

וילעםכרוצידםירורבםניאםירבדהשכ[ןכומורורבלכהלבקלןכומוניארעונה
.ותדמעשבגלוררבל,קבאיהל



סעדוחאבהזכעצמךרענשכםגורחאמהעונתלבותכינויערעצמשורדםאעדוייניא

.הזבןייעאלדחאףא,"רורד"

.וילעמאלורעונהםעתויהלונילע.םיינויערםיחוכוםייקלוררבלותודמעשבגלשי

(אישנהרפכ)ןייטשפאןושרג

לעםירבדמוםיבשויונייהוליכחוטבינא.םיידוסיתועדיקולחוניניבןיאהשעמל

.רקיעההזאליתעדלךא.םיפתושמםימוכסלםיעיגמונייה,עצמתכירעםשלהעונתהתורטמ

.תידוהיההֶליהקהךותבהעונתהלשהמוקמאוהבושחהרבדה

ונתעונת.רעונלעיגהלםגלכונךכידילעוהליהקבונמוקמתאאוצמלםיבייחונא

עיגהללכונאל.ולוכםעהיכרוצלהאלמתוירחאהילעלבקתםאבקרוךאהיתומישמבחילצת

¿21107םעהלשילרגטניאקלהאיההעונתהיכהעדותהתארידחהלחילצנאלשןמזלכרעונל

(םירוא)ןמרקינד

ונילעורינירנהירבדלהלודגתובישחשי(אentoןוידהמתונקסמיתשקיסמינא

רעונלריבסהלדציכךרדאוצמלונילע(ב.18-22םיליגברעונליכונחרמוחתנכהלגאדל

ונמצעלותואשבגלהלאםיאשונלערמוחןיכהלשי"וכותילארשיההרבחה,הצובקהיהמ

.הלוגבתועונתלותואריבעהלו

רטסושהדוהי

תושיגפיתשםייקלשיהדיעוהםויקרחאל.תשדוחמהלועפבהךכוצשייכחיכוההזסנב

.ךונחינינעלעהינשהו,תוינויערתולאשלעןוידלדחא:תוינינע

ריהבנשךכידילעתושעללכונתאז.רעונללגדרוסמלםילגוסמהיהניכונלבושח

שיותמייוסמתרגסמבםיאצמנםיכרעה.תורגסמסורהלןיא.ךנחתמאוההרטמהזיאלול

.תומלשהאישהנניאאיהםאוליפאתמייוסמתרגסמבתויחלבייחאוהשךכלרענהתאליגרהל

םוכיסירבד-רוצחלאומש

ןוידלונעגה.הרטמלעלקאוהשםשורוהשגרהילשיוסנכהתאירקבונישעבוטשילהמדנ

לעתמייוסמהאנה,תישיאהניחבמונתאמדחאלכלםרגאוהשילהמדנוינינעוהרופ,ישפח

התיהו.םיקשמלשבררפסממו,םלועהלשםיקלחהלכמהעונתהירגובםעשגפהלתורשפאידי

תיסשיאהניהבמםאו,םינוידהןיבםגאלאם"נוידהידכךותקראל,עימשהלועומשלתורשפא

רושימבםגאלא,העונתהלשיכוניחהוינויערהרושימבקראלםירבחהתוברקתהלוהשמםרת

םיימוילםירבחהתוסנכתהתאקידצהובושחהיהומצעבהזשבשוחינא,םירבחהלשישיאה

.התינחב

תארקלוניתונכהבונתואתוחנהל-איהוסכנהתעיבקבתפסונהרטמםגונלהתיה

הסנכתהונעבקשהדעוה.ונדםהבםיאשונהתאםכסלהשקובחרחטשלטשפתהןוידה.הדיעוה

 .הדיעוהתארקלתודוקנהמכלעםכינפבץילמהלונמכסוםדוק



 

םייונימהתדעו.העונתהתודסומבכרהןינעבטילחהלולפטלןודלהדיעוההכירצונתעדל

.תודסומהבכרהלעםגהדיעולתועצהשבגלידכדאמהליעפתויהלךרטצח

םייּונימהתדעובתורבחהתאביחרהלםייעובשינפלמתבחרומהתוריכזמבטלחוה,ךכםשל

.לארשיבהעונתהירבחוירגובלשתובחררתויתובכשףיקתאיהשידכ

לשיזכרמהאשונהתויהלבייחםויהוברעבלומתאובונדשאשונהשםגםיבשוהונא

ןוידלדומעלהכירצתינויערההלאשהםאםיחוטבונניא.(העונתהלשתיכוניחההכרד).הדיעוה

בישוהלדחא.םירבדינשתושעלתוסנלותיטמגרפךרדבתכללהפשישןכתיי.אלואהדיעוב

ךתוארשאמרתויתצקעיגיאוהשףתושמעצמלעיגהלרשפאםאתוארלתוסנלודחיבםישנארפסמ

.העונתהדוסיןמזבובתכנרשאתורושה

.תאזתושעליוצררשפאםאו.זאובתכרשאמרתויבותכלןמזהעיגהםויהשתויהללוכי

והשמלעיגהלרשפאםאותינויסנהךרדבתוסנלונילע,םיבייחמםירבדעובקלונילעןיאעגרכ

.תאזתושעליוצר-ישממ

ינויערהעצמהיבגלםירבחהירבדליתבשקהויִתָבשירשאכש,הדבועהםצעמדאמיתמשרתה

םימעפלשיפכםילודגוםיבחרךכלכםניאםילדבההשילהמדנ,העונתהלשתינויערהךרדבו

.ונמצעלםיראתמונא

עיגהלוםירבדבןודלבייחשדסומהווהיאלהדיעוהלשקלחשתורשפאםגהנשישילהמדנ

דחאםוישידקהלרשפא,םימי4-כלשהדיעולַעםיבשוחונחנאםא,תורחאםילמב.תוטלחהל

.םויהךרענשןוידהתמגודבםייקתהללוכיהזןוידוהעונתהלשתוינויערתורטמלעןוידל

תוטלחהםעעיגנןוידהלשופוסבשתובייחתהאלל,תועדםיפילחמםירבח,ןיניעלןויד

תוברקתהותועדתפלחהלשהרטמהתואלהדיעוהתאלצנלםגרשפא.תורורבתוערכהותורורב

תוסנלידכתכללךירצוזכךרדבםגשןכתי .תוטלחהלעיגנןוידהלשופוסבשילבתודמע

.תאזלכבתומייקשתונושהתודמעהתאברקלו

nadanהבכשהלשתויעבהללכבו"העונתבםיהובגהםידומל"הלשאשונהשDAונלהמדנ

תאריהבתוןודתהזןינעבהדיעוהשיוצרשילהמדנ.אשונכהדיעובעיפוהלבייח,העונתב

.וזהלאשבהעונתהלשתומגמה

הזןיאםויכ,הדיעובתויהלךירצשןכתישדחארבדדועףיסוהלהצורינא,וישכע

.ונתאמדחאףאלרורב

העונתהתלועפו,הלוגבךונחלרושקשהאלכלהנידמבתיתכלממההשדהההמגמהלעונרבד

.הלוגהינינעבהלשממהלשםגאלאתינויצההעונתהלשקראלותינויצה

בשוחינא.ירמגלשדחאשונה.הרורבהדמעהזהאשונהלכבשבגאלדועונתאמדהאףא

תעשכילתיארנש,תאזההעשהלוצנלשםיכרדשבגלושפחלתוסנלואשונבטבלתהלםיבייחונאש

.ונלשהעונתהלשרשוכ

תאוונמצעתאקודבלותבשלםיבייחונא.הזןינעבקלחתחקלםיבייחונאשרורב

חילצנםא.תימויםויהונתדובעבהשדחהפונתהזיאלבקלםילוכיונחנאםאהתוארלוונכרד

.ןודלךרטצתהדיעוההבשהדוקנתויהלהכירצתאזםגשןכתי,הזןינעבךרדשבגלושפחל

 .הזסנכבוכרענשםינוידהךותמוילאעיגהלרשפאשילאמיסקמהםוכסהוהזשילהמדנ


