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ךיתובשחמ לע הנגהל 
ומאלא ינוט תאמ

יתבשקה תובר םינש ינפל
אוה .היזיוולטב רקש איבנל
ורמאש לע םירצונל געל
רחאלו ,”יבל לא רביד םיהולא“
שיה ,יל ורמיא“ :ףיסוה ןכמ
םאה ?םדא לש ובלל םיינזוא
בלב םיינזוא ןיקתה םיהולא
.ןכ - איה הבושתה “?םדא
ןכו םדא לש ותוינוציחל
שי ,ֹוחורל ונייהד ,ותוימינפל
םיהולאש תועמשמה .םיינזוא
,”םדאה הור“ הניה ”בל“ הלימל ךיישמ
1.םדאה ףוג זכרמב וא בלב תאצמנ רשא

םדאה יכ שוריפב בותכ שדוקה יבתכב
ימינפ םדא ןה וב אצמנ .ינחור םגו ימשג וניה
ונפוג וניה ינוציחה םדאה 2.ינוציח םדא ןהו
וא חורה הניה ימינפה םדאה וליאו ,יזיפה
ינוציחה םדאל .ןיעל םייולג םניאש ,בלה

;ףוגו ,לכש ,םייניע ,םיינזוא
,םייניע ,םיינזוא ימינפה םדאל
הלאל םיהז םיארנה ףוגו ,לכש
3.ינוציחה םדאה לש

ינוציחה םדאה לש ףוריצה
תמשנ“ ארקנ ימינפה םדאהו
קלחה 4.)7 ,'ב תישארב( ”םייח
םדאה ,םדאה תמשנ לש ינחורה
עגונה לכב עווג ,ימינפה
םגו םיהולא םע תודחייתהל
ללגב חצנ ייח לעב ותויה תניחבמ

,רשב לכ םא איה הווחו תויה 5.הווח לש האטח
,םיהולאמ הדרפהה תא הנממ ונשרי

םיהולא םע תודחייתהה ןדבוא התועמשמש
,ימשגה םדאה ,ןכ ומכ 6.ולש חצנה ייח ןדבואו
ותודחייתהל רושקה לכב רקיעב תמ ,ינוציחה
ינפמ םיהולא לש חצנה ייח םעו םיהולא םע
לש ותמשנב דיחיה רביאה הניה םדאה חורש
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,ומאלא ינוט רמוכה בוהאה יחא
ינאו ךבתכמ תא יתלביק .חישמה עושי וננודא לש ךרובמה ומשב ךל תומולש

רתעיי םיהולאש יתללפתהו ךתבושתל יתיכיחש םושמ ותוא אורקל חמש תמאב
,ילוונטהב ומכ םינוש תומוקמב ינודא רובע דבוע ינא .ינודאל חבש !היוללה .יתוליפתל
םימייוסמ םיינוריע םירוזאב הרושב יעסמ םילהנמ ונא הנורחאל .הטפתוקו םראבאלא
וכפה םיבר םישנא .םירפסו תירצונה ומאלא תייסנכ לש תורפס ונקליח .םירפכבו
ישגפמ ונרדסה .םירפסהו ךיבתכ תרזעב יתימאה יחה לאה ידבועל םילילא ידבועמ
ונימאה ,ועמש םיבר םישנא .העושיה תרושב לע ונזרכהו רפכ לכב םוי לכ הרושב
,םישנו םירבג ,םינקזו םיריעצ ,םיבר םישנא .תישיאה םתעושיכ חישמה תא ולביקו
ךתכימתל םיקוקז ונא .ךיבתכ תועצמאב וכרבתה םיבר .וגולט תפשב ךיבתכ תא ושקיב
רפסה ןמ םיקתוע המכ יתלביק .ונחורבו ונתבהאב םיחתפתמ ונאש םושמ הליפתב
םישנא .םינוש תומוקמב םתוא יתקליח .ילש ףתוש רמוכמ וגולט תפשב ‘‘חישמה‘‘
ךדעב ללפתמ ינא .הז ןייוצמ תינחור הכרדה רפס לש ותאירק ידי-לע וכרבתה םיבר
.ךיתוליפתב יתדובע תא רכזה אנא .ויפנכ תחת ךרמשיו םיהולא ךכרבי .ךתחפשמ דעבו
,חישמב ךיחא
ודוה ,לדנאמ םרופאלאמא                                                              .י'ג .יס

הדבועה לע חישמה עושי לש ותודע
ך“נתה תואובנ תא אלימ אוהש

אלא ,ך“נתב שארמ ובתכנ חישמה ייחש דבלב וז אל
הדבוע לע דיעהו תאז עדי השדחה תירבה לש חישמה עושי
ליבקמ ןיאו ומצעשכל סנ והז .השדחה תירבב תומלשב וז
רסיקה - הירוטסיהב רחא עודי םדא ףא .תימלועה תורפסב ול
םלח אל - רחא דחא לכ וא ,ריפסקייש ,ןוטסדלג ,סוילוי
תא ,רחא רפס לכ יבגל וא ,שדוקה-יבתכ יבגל דיגהל םלועמ

00930 ןויליגתימלוע המרופרומאלא ינוט רמוכה

(המשך בעמוד 5)

רמוכה תאמ רפס ,“חישמה”מ הרדיסב יעיברה קלחה והז
.ותמלשהל דע שדוח לכ םיכשמהב אוביש ,ומאלא

:סופדב רתויב לודגה אלפה
תודוא דועת

”המשיח“
ך”נתה תואובנ יפל

.)34 ,‘י םיחילשה ישעמ( “םידיעמ םיאיבנה לכ וילע”
לא תרגיא ,8 ,‘מ םיליהת( “ילע בותכ רפס תליגמב”
.)7 ,‘י םירבעה

אב רבכש חישמה

ודוה

בהנשה ףוח

(המשך בעמוד 3)

(המשך בעמוד 2)

תיתפרצמ םגרותמ
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חורש תנמ-לע 7.תרשקתמ םיהולאה חור ומיעש םדאה
תא לבקל ידכ היחתל בושתו קזחתת ,שדחתת םדאה
םיהולאה חור תא לבקל ונילע ,םיהולא לש חצנה ייח
:רמא עושי .ורבדב הנומאב חורה וא בלה ךותל
]םיהולא חור[ םה חור םכילא יתרבידש םירבדה“
רחאמ .)36 ,'ו ןנחוי( ”]םיהולא לש חצנ ייח[ םייחו

םיתמו םיהולא םע תודחייתהל םיתמ םידלונ ונאש
דלוויהל“ ךרוצ ונל שי ,םיהולא ייח ונב ןיאש םושמ
ןנחוי( ”הלעמלמ שדחמ דלוויהל“ רמולכ ,”שדחמ
,םיהולא רבד תלבק ידי-לע תאז גישהל רשפא 8.)8-3 ,'ג

9.חצנ ייחו םיהולא חור ,בוש ,וניהש

ינזוא תועצמאב - םדאה חור ,ימינפה םדאה לע
ירבד תא לבקלו עומשל - ינחורה ימינפה םדאה
,רמולכ ,”שדחמ דלוויהל“ ידכ הדיחיה תמאכ םיהולא
אוה לכוי זא קר .םייהולאה חצנה ייח תא לבקל
הז רבד .ומיע דחייתי םיהולאו םיהולא םע דחייתהל
,עושי לש וירבד תא לבקנ רשאכ קרו ךא ירשפא
01.םיהולאה אוהש ,םיהולאה רבד תומלגתה אוהש

ףא ףלאה“ וניהש חישמה ידי-לע ורמאנש םירבדה
לש “תילכתהו תישארה ,ןורחאה ףא ןושארה ,ותה
םיהולא לש וייחו וחור םצע םניה ,םירבדה לכ
םהב קיזחהלו םלבקל ונילע 11.)31 ,ב”כ תולגתהה(
,ויבא םע ,חישמה םע חצנל םיימשב תויחל לכונש ידכ
ינפל ,םדאה תמשנ לכ ,בוש 21.שדוקה חור םעו
יפ-לע ”םיאטחבו םיעשפב התמ“ הניה ,תושדחתהה
ייח תלבקמו תשדחתמ המשנה רשא דע ,ינודא רבד
.)1 ,'ב םייספאה( םייהולא חצנ

םיפוג ינש לש היַאר
הניהש ,ימינפה םדאל יכ יל עודי ישיא ןויסינמ

ינא 31.ףוגו ,לכש ,םייניע ,םיינזוא םנשי ,םדאה שפנ
םדאה שפנב םימייק הלאה םירושיכה לכ יכ עדוי
-יכרוע דרשמב הנש ששו םישולשכ ינפלש םושמ
-לע ומויק תא יל שיחמה םיהולא סליה ילרבבב ןיד
םדאה .תיזיפה יתעימש לש תטלחומ המיסח ידי
םישנא תעונת ,תוינוכמ שער עמש אל יבש ינוציחה
.והער םע שיא וא ילא ורביד רשא תא וא ,רדחב
יתייהש רחאל .המלענ תינוציחה וא תיעבטה יתעימש
לחה םיהולא ,תינוציחה יתעימש תניחבמ םלועל רוגס
.יתמשנ לש הכות ךות ןניהש ,יחור ינזואל רבדל
יבש ימינפה םדאה .ךחורל םג םיינזוא .יחורל םיינזוא

הלימ לכ עומשל היה לגוסמ תוינחורה וינזוא םע
ינוציחה םדאה ,בוש ,ךא ,ילא רביד םיהולא רשא
תא עומשל ולחה יחור ינזא .לילצ םוש עמש אל יבש
.ךיהולא ינודא ינא“ :שדוקה חורמ האבה העדוהה
ןודאה תודוא הזה רדחב םישנאל רפסו ךילגר לע דומע
השעת אל םא .תינש עיגהל דמוע אוהשו חישמה עושי
.”תומת תומ - תאז

יתוא ענכיש םיהולא
-לע רוונוסמ הכ ינחורה ילכש היה םהה םימיב

יתייה .יתעדמ אצוי ינא יכ יתנמאהש ,ןטשה ידי
םיהולא אל יאדוובו ןטש אלו םיהולא אל ןיאש חוטב
,הלא ןוגכ תד תולימ םע םיקסע בברעל לוכיש
רמול לכואש רבד יתעדי אלש רחאמ דחוימבו
ךא .חישמה עושי ןודאה תודוא דרשמב םישנאל
ילכש תא ענכיש םיהולאש דע רפסמ תוינש קר ורבע
ילכשו ינחורה ילכשש דבלב וז אל יכ ינחורה
ונשי םנמאש אלא ,ןטשה ידי-לע ורוונוס ישונאה
לכ האורו לכה עדויש םיהולא 41,לוכי-לכ םיהולא
51.התע םישוע ונא רשאו םעפ-יא ונישע רשא

לכשו םייניע ,םיינזואב הלפיט םיהולא לש וחור
ענכיש םיהולא .יחורב רמולכ ,יבש ימינפה םדאה לש
תא םיאתהל ולש שדוקה חור תועצמאב יחור לכ תא
ישונאה יפוג לע תופכלו ונוצר לא ינחורה ינוצר
תא התוויצ השודקה וחור רשא םירבדה תא תושעל
יתלוכי בטימכ תאז יתישע .תושעל תישונאה ישפנ
.המכוח טעמבו ,הבר תובהלתהב

יל שי תעכ 61.תישונאה יחורב םייח חיפה םיהולא
םישנאל םירבד רמול יתוא ענכיש אוה .תינחור העדות
םינפ םושב םרמוא יתייה אלש סליה ילרבבב דרשמב
ינזוא ךרד ינחורה ילכש ךותל רדח אוה אלמלא ןפואו
םויב ודבעל יל םרגו יתוינחור תא ריעה ,תוינחורה
תא בישהו איצוהש ךכב םג יתוא ענכיש אוה .אוהה
,ישפנ לע תינש םייא אוה ןכמ רחאלו .יפוג ךותל ישפנ
,ינב לע םהל רפס“ :רמא אוה .יבש ימינפה םדאה
ההשתו תומת תומ - אלו ,חישמה עושי ןודאה
,עדוי ינאו ונוצר תא יתדביכ .”דע ידעל םוניהיגב
*.םייחב יתראשנ ךכל תודוהש ,קפס לכ אלל

יתדרח .תינחורה יתושיי לכ תא העזעיז וז היווח
תא תורמהל זעמ יניאש הבר הכ איה םיהולא ינפמ
שפנ לא רבדמ ינודא יכ רמוא ינא רשאכש ךכ 71.ויפ
ינזוא ,םדאה שפנ לש תומלשל ןווכתמ ינא ,םדאה
,םיינחורה ותמשנו ובל ,ולכש ןכו וחור יניע ,וחור
רשא תא השעי םא תאז לכו ,ןטשה רסאממ וררחשמו

81.ינודא וילע הווצמ

הצור םיהולא רשא תא בותכ שדוקה יבתכ לכב
רוונסמ ןטשה יכ ונל םילגמ שדוקה יבתכ 91.ונתיאמ
לכשל תישאר עיגהל בייח ינודא רבד 02.םדאה לכש תא
לעופ ובש םוקמה והז 12.תינחורה ןזואה ךרד ינחורה
ןפוא הזיאב םכבל ומיש ןכל“ :עושי רמא ןכל .ןטשה
לכ[ ול ןתני ,]ירבד[ ול שיש ימ יכ ,םיעמוש םתא
,]ירבד תא לביק[ ול ןיאש ימו ;]םיהולא חיטבמ רשא
.)81 ,'ח סקול( ”ונממ חקלי ול שיש בשחש המ םג

הנומא
ירבדב ותנומא ידי-לע תעשונ םדאה תמשנ

לש ויחילש םידמלמו םיפיטמ התוא הרושבה
העימשב“ האב םיהולא ירבדב הנומא 22.םיהולא
םיפיטמ םה ותוא[ חישמה רבד תזרכהב - העימשהו
ינחורה םדאה ללכלו ,ולכשל ,תוינחורה וינזואל
.)71 ,'י םיימורה( “]וכותבש

סנכיהל לכויש תנמ-לעש עדי דחא לכש הצר עושי
םוקל ,תומל םדוק היה בייח ימשגה ופוג ,ונחורל
שדוק חורל ךופהל ,יוניש ךילהת רובעל ,היחתל
חולשל היה לוכי זא קר 32.המימשה תולעל ןכמ רחאלו
אוה 42.ונחור ךותל חורה תועצמאב באה םע ומצע
םכינזוא וטה“ :תיעמשמ דח הרוצב וידימלתל רמא
רסמיהל ]עושי[ םדאה ןב דיתע הנה .הלאה םילימל
לצניהל לכונ אל םלועל - אלו[ םישנא ידיל
תדמתמה תולגתהה אלל .)44 ,'ט סקול( “]םוניהיגמ
אללו ,תוינחורה םיינזואל לחלחמה ינודא רבד לש
,םלועה ישנא לכ ,ינודא רבדל תוחותפ תוינחור םיינזוא
-לע לקנב םיעטומ תויהל ולכוי ,םירצונה לכ םג ומכ
לכל םיתמ תויהל דומלל ונילע 52.תוער תוחור ידי
62.ינודא לש ולוקל רשאמ ץוח ,תולוקה

,אטחה תא ,ןטשה תא החד םיהולא לש ודיחי ונב
72.וייח לש םוי לכב םייכונאה םייחה תאו םלועה תא

לע תינפוג תמ אוהש ינפל ,הלא יבגל תמ היה אוה
וניתונווע לכ תרפכ לע ומד תא ריגהו אתלגלוגב בלצה
תומל ונא םג םיבייח ינפוגה ונתומ ינפל .םימדוקה
לכויש ידכ תאז השע חישמה 82.וללה םירבדה יבגל
יבגל תומל םיבייח ונא 92.ונבריקב תויחל בושלו םוקל
חורה לכש ידכ םייכונאה םייחה וא ימצעה ןוצרה
םיקת זאו ונבריקל סנכית ישולישה םיהולאה לש
,םייכונאה םייחה לש הללקהמו תוומהמ היחתל ונתוא
לעפיו ןוכשי אוה זא קר 03.חצנ ייחל ,תוומ םניהש
ישונאה ופוגב תאז השעש יפכ ונתועצמאבו ונבריקב
םפוגב ,4 ,'ב םיחילשה ישעמב בותכש יפכו עושי לש

)1 דומעמ ךשמה(

דוסה
ךיתובשחמ לע הנגהל 
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,ומאלא רמוכל
םיקתועה ןוילימ ינשמ דחא קתוע אצמ םדא

תביבסב הנורחאל ץפוהש ימואלניבה ךנולע לש
.ותוא ארקו ,הינרופילק ,וניסנאב סל'גנא סול
וקל ןפלטל ןטק ףסכ וליפא ול היה אלש רחאמ
לחה אוה ,הממיב תועש עבראו םירשע חותפה
דרבלוב דווילוהב ,ןולעב תרכזומה תבותכל תכלל
.םיימוי ול חקלש רבד ,דווילוהבש וינבא דנלייהו
תייסנכב הליפתל תימויה העיסנה תא לצינ אוה
טילחהו ,עשונ ,ירטנואק ןוינקב תירצונה ומאלא
רוגל רבע אוה .ינודא תא דובעל וייח תא שידקהל
.ירטנואק ןוינקב היסנכה ירוגמל

םינולע קליח םיתווצה דחא רשאכ ,ןכ ומכ
תא לאשו דחא שיא שגינ ,דווילוהב
הפיא עדוי אוה םא םיחאה דחא
הצר אוה .תמייוסמ היסנכ תאצמנ
לע ול רפיס חאה .לכוא גישהל
ןהשו םימייקמ ונאש תוליפתה
,הנומש העשב ברע לכב תומייקתמ
.הליפת לכ רחאל לכוא םישיגמ ונאשו
ףתתשה אוה .היסנכל עסנ אוה
,הרושבה תקיסומ תא עמש ,הליפתב
,הליפתה ףוסב .רסמה תאו תויודע
לע ערכ ,היסנכה תמדיקל שגינ אוה
עושי ןודאל ובל תא רסמו ויכרב
וייח תא שידקהל טילחה ,חישמה
תנמ-לע היסנכה לש םירוגמל רבעו
.ךתייסנכ תועצמאב ינודא תא תרשל
,ינודאל חבש
שיראּפ ליּב

תימנידה ומאלא תורפס תא קלחמ ףש דיוייד חאה
.סל'גנא סול רוזאב תומשנ הליצמה

דווילוה תמוצב ומאלא רמוכה לש תורפס קלחמ ייו ינוט חאה
,הז םוקמב ,הינרופילקבש דווילוהב וינבא דנלייהו דרבלוב
ומאלא תייסנכ תליפתל הרובחת הנשי ,הנש םישולש ךשמב
.יצחו ששב ברע לכ

רשא םיבותכב ושריד” :עושי וננודא רמא רשא
המהו םהב םימלוע ייח םכל שיש ובשחת
.)93 ,'ה ןנחוי יפ-לע הרושבה( .“ילע םידיעמה
לע ךמתסה אל םלועמ רקש חישמ ףא ,ךדיאמ
תקדיצ תא חיכוהל ידכ המייקתהש האובנ
1.ויתונעט

:תאז המצוע-תבר תמא לומ םידמוע ונניה ןכו
איה .ך“נתל הרושק יתלבו השדח תד הניא תורצנ
לש ןתומשגתה התויה לע הנתיא הרוצב תססובמ
.ך“נתה תוחטבה

שש םכיבא םהרבא” :הוולשב רמא עושי
)65 ,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ימוי תא תוארל
ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ילע בתכ אוה ...השמ“ו
ןיב רשקה תא תוארהל ידכ ,ןכמ רחאל .)64 ,'ה
רמא אוה ,השדחה תירבב ןמויקל ך“נתה תואובנ
תא רפהל יתאב יכ ובשחת לא” :רהה לע ותשרדב
יכ רפהל יתאב אל .םיאיבנה ירבד תא וא הרותה
.)71 ,'ה יתמ יפ-לע הרושבה( “תואלמל םא

לכה :םיידוחי ויה חישמה עושי לש וייח
הרסמנש יפכ תיהולאה תינכותה יפ-לע שחרתה
באה ידי-לע “חלשנש הז” היה אוה .ך“נתב
ותדובע תא עצבל ,ונוצר תא אלמל ]םיימשבש[
הרושבה( וב תורושקה תואובנה תא םייקלו לאוגכ
הנושארה ןנחוי תרגיא ,71-61 ,'ג ןנחוי יפ-לע
.)9 ,'י םירבעה לא תרגיא ,41 ,'ד

הליהקה ינפב ארקש רחאל ,ותוריש תליחתב

תיחישמה האובנה תא תרצנבש תסנכה-תיבב
,2-1 םיקוספ ,א“ס קרפ היעשימ הבושחה
םויה” :רמא וילא תוקתורמ םיחכונה לכ יניעשכ
-לע הרושבה( “םכינזואב הזה בותכה אלמתנ
.)12-61 ,'ד סקול יפ

]חישמה[ אוה םלועה לא וסנכיהב ןכל‘‘
הלוע ,יל תננוכ ףוג ,תצפח אל החנמו חבז :רמוא
- יתאב הנה :יתרמא זא .תלאש אל האטחו
‘‘יהולא ,ךנוצר תישעל - ילע בותכ רפס תליגמב
.)7-5 ,‘י םירבעה(

עושי םע הרביד תינורמושה השיאה רשאכ
- “חישמה אובי יכ יתעדי” :ול הרמא ,ראבה דיל
ואובב אוה” - יכ עדי ך“נתה לש יניצר ארוק לכ
:השיאל עושי וננודא רמא זא .“לכ תא ונל דיגי
ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ךילא רבדמה אוה ינא...”
עושיב ותנומאב הדוה סורטפ רשאכ .)62-52 ,'ד
“םייח םיהולא-ןב ,חישמה אוה התא” - חישמכ
ריכה עושי ןודאה - )61 ,ז“ט יתמ יפ-לע הרושבה(
הנוי-רב ןועמש ךירשא” :בישהו רמאנה תותימאב
יבא םא יכ תאז תא ךל הליג אל םדו רשב יכ
.)71 ,ז“ט יתמ יפ-לע הרושבה( “םימשבש

תוהדזהל תנמ-לע י“ק םיליהתמ טטיצ אוה

דודש חיכוהל ידכ םגו - יחישמ ראות - “דוד-ןב“כ
-64 ,ב“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “ינודא” ול ארק
םע ההדזה אוה “םדאה-ןב” ראותה תליטנב .)14
לאינד רפסב וב םישמתשמש יפכ יחישמה ראותה
,ד“י סוקרמ יפ-לע הרושבה םע 31 ,'ז לאינד(
,“םיהולא-ןב” ראותה תליטנב .)'ח םיליהת םג ,26
יפכ יחישמ ראות אשונכ ומצע ההיז אוה
.'ב םיליהתב וב ושמתשהש

השע וא רמא חישמה עושיש רבד לכ טעמכ
ישעמ .ך“נתה תואובנל והשלכ ןפואב רושק היה
תויכ“נת תואובנ םתומשגתהב ויה ולש םיסינה
ותאובנל םאתהב היה ותוריש ,)6-5 ,ה“ל היעשי(

,ב“מ ,3-1 ,א“ס היעשי( וילא עגונב והיעשי לש
וירוסיי .)12-71 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה ,4-1
רמאנש המל םאתהב םלוכ ויה םילשוריב ותומו
ןנחוי לע ורבדב .)ג“מ היעשי ,ב“כ םיליהת( שארמ
הדבועה תא שיגדה חישמה ]עושי[ ,ליבטמה
3 ,'מ היעשיב אבונש יפכ ,ורשבמ היה ןנחויש
רשא ,]ליבטמה ןנחוי[ אוה הז יכ” .1 ,'ג יכאלמבו
ךכרד הניפו ךינפל יכאלמ חלוש יננה ,וילע בותכ
.)01 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה( “ךינפל
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,רקיה ומאלא ימואלניב רמוכה
הדומ ינא .חישמה עושי ישיאה ונעישומו וננודא לש רקיה ומשב תומולש

םירדהנה ךירפס םע .1002 ץרמב 42-ב לבקתהש רדהנה ךרפס רובע דואמ ךל
ץיפמו םראבופוג רפכ לש קחורמ רוזאב ילש הרושבה תוליפת תא םייקמ ינא
םיבר הכ םישנא .ונלש הנחמב תומייקתמה תופטהב םישנאל ךיבתכו ךינולע תא
ונלש םישנאה בור .ךל הדות ,בוש .ךתדובע תא םיכירעמ ךנולע תא ולביקש
שומישל שדוק יבתכ תונקל םתורשפאב ןיאש םיינע הכ םה םיקחורמה םירוזאב
תפשב םיבתכ חלש אנא .הזה אשונב ךתרזעל ןנחתמ ינא ,ןכל .הליפת תעב
.קחורמה רוזאב תופטה להנמ ינא םוי ידמ .הייסנכב תופטהה ןמזב הצפהל וגולט
עיגמו תובר תוליהק םע יתדובע תא השוע ינא ךדודיעבו וננודא תארשהב
תויונמדזה ךל ןתיו ךתיא רבדי וננודאש ןימאמ ינא .השק םבצמש םישנאל
םישנאה לכל תורפסה תא יתקליח .ודוהמ םישנא םע דובעל רתוי תובר תוכרבו
תא לבקל ואבש םישנא ויה .ילש תישיאה הפטהב הרושבה תא ץיפמ ינאו
תוליבט עברא יתכרע הז שדוחב .ידי-לע ולבטוהו חישמה עושי וננודא
תליהק לכו ינא .ונתליהק תוחתפתה דעב ללפתה אנא .םישדח םינימאמל
ונתוא רוכז אנא .ךימי תוכירא דעבו ךמולש דעב םיללפתמ םינימאמה
.בורקב הבידאה ךתבושתל הפצמ ינא .ךיתוליפתב
,םיהולא תורישב ךלש
ודוה ,םראווסיאלווד                                                      .רא.יפ רמוכה

,חישמב רקיה יחא
ונעישומו וננודא לש אלפנה ומשב תומולש

.עושי חישמה
תא יתארק .םיאלפנה ךינולע לכ תא יתלביק

שמתשמ םיהולא !לאל חבש .רשואמ ינאו םלוכ
תומשנה תלצהל הלא םינורחא םימיב זועב ךב
.תונורחאה

ונלש הרושבה ישגפמ תא רכזה אנא
ותומלשב ילש רוזאה .תוימוימויה ךיתוליפתב
לש ובשומ אוה הז רוזא .םיידניה םילילא דבוע
תוחור םידבועש םישנא םע ,רבכמ הז ןטשה
תכלל םינכומ ןאכ םיבר םישנא ןכל .תוער
םיהולאל ימצע תא יתשדקה וז הביסמ .םוניהיגל

הרושבה תא ףיטהל יתטלחהו
רחאל .הלא םישנא ברקב
םיבר םיפלא ,ךינולע תלבק
ורזחו םהיאטח לע ודוותה
עושי תא םלבקב הבושתב
תלבקבו ישיאה םעישומכ
ונדעב ללפתהל ךשמה אנא .שדוקה חורב הליבטה
.ךתרזע תא ונל חולשלו

םידבועה םירבח םירשע לש םידבוע תווצ ונא
אלא ,הרזע ונל ןיא .ונתוא בבוסה רוזאב םירפכב
.הדותב .ונתוא רוכז ,אנא .עושיב ונתנומא קר
,חישמב ךלש
ודוה ,המטרא'צאמ                            .םא.יט

םהל ויהיש ךכ ,תומשנ עישוהל םלועל אב חישמה

הנשי םויכ .ותועצמאב באה םע תודחייתהו חצנ ייח

הרזעל תושקב יפלא תולבקתמ .םלועה לכב תוררועתה

םא .וישכע תאז השע ,רוזעל ךתלוכיב םא .תאז ןוגכ

תויסנכל ףרטצה ,חישמה רובע תומשנ ליצהל ךנוצרב

הזש תויחאו םיחאל הכימת שיגהל ונל רוזעו ומאלא

.דימתמ רתוי ךכרבי םיהולאש ידכ ועשונ התע
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וחלשנ שדוקה יבתכ

יבתכ םע תוירצונה ומאלא תויסנכ לש םיציפמ
.ודוה ,םרופמאלאמא - הקולחל שדוק

תביבסבש םירפכב ומאלא רמוכה יבתכ תא קלחמו ףיטמ .לא .יס חאה
.ודוה ,םרופמאלאמא

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

ודוה

המטרא'צאמ

קרוי וינ
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,רקיה ינוט רמוכל
עושי ןודאהו וניבא םיהולאמ םולשו דסח

תמאב התא ,ינוט .ךיתויסנכ לכלו ךל חישמה
תלצהל ךב שמתשמ םיהולא .ימואלניב רמוכ
ךתוא ךרבל ךישמיו יאוולה .תומשנ ינוילימ
ינא עודמ עדוי התא םאה .חישמב ךיחא תאו
הבושתב יתרזח ינא ,בשקה ?תאז רמוא
ךיבתכ תא יתארק רשאכ ךתייסנכ תועצמאב
חולשל ךילא ןנחתמ ינא ןכל .ךכ לכ םירדהנה
םיקתוע הרשעו םיבתכ םישימח יל
םע קולחל ידכ שדוק יבתכ לש

ינא .ינודא רבד תא םיריכמ םניאש ונתיאמ הלא
,ךתחפשמו ךיתויסנכ רובעו ךרובע ללפתמ
םיהולא ךכרבי .םכלוכ רובע ללפתהל ךישמאו
ןאכ םייסמ ינא .ךלש הבוטה הדובעה לע עפשב
.תובר תוכרבב
,חישמב הבר הבהאב
הנאג ,הרקא                                .ייא .יי'ג
.החלשנ .ייא .יי'ג לש ותשקב

,רקיה ומאלא רמוכל
.חישמה עושי וננודא לש ומשב ךל תומולש

הצור ינא .םש ךלצא בוט לכהש ןימאמ ינא
שמתשמ אוהש ךרדה לע םיהולאל תודוהל
יבחרב תובר הכ תומשנב תעגלו ךרבל ךתייסנכב
והשמ הז ,ךל רמוא ינאו ךינולעב יתלקתנ .םלועה
לש ץמאמה דחוימב .םיהולא תא וילע ךרבל שיש
המכה בל לכ .ודוהב םידניהל די טישוהל ךתייסנכ

לע ךל תודוהל ךרטצי המשנל
תויסנכש םירבד הלאש םושמ ,ךיצמאמ
תושידא ןהו םינש ךשמב וחינזה תובר תונוהכו
םירסמ םימייק הבש הפוקתב םייח ונא .ןתדמעב
תלצהבו הפטהב עגופ הז .ירמוח עפש לש םיבר
ינא ךתייסנכל ךא .תורצנה בל םהש ,תומשנ
םאה ,המינ התואב .ץמאו קזחו !דדיה רמוא
תא שקבל הז יעצמאב שמתשהל יל רתומ
,אשונ ותואב ?יתנוהכב יל ורזעיש ךיבתכ
יבתכ לש םיקתוע הרשע ךממ לבקל חמשא
הפצאו םולש רמוא תאזב .רשפא םא ,שדוק
.הדות .ךתבושתל
הירגינ ,טייטס וטאלפ                      .יד .יב
.החלשנ .יד .יב לש ותשקב
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.החלשנ .יט .י'ג רמוכה לש ותשקב

םירמז םע .יד .סא תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמה רמוכ
הנאג ,וגנאטאגלוב - םיחבשבו הליפתב

”ועבשי םה יכ קדצל םיאמצהו םיבערה ירשא“
!!עושי ,ךל הדות .)6 ,'ה יתמ(
,דבכנ ןודא

תא תוצרל הארשה יל ונתנ תמאב ךירסמ
ילא אב ל”נה קוספה .דימתמ רתוי םיהולא
תויהל יתקקותשהו יתללפתה רשאכ םושלש
לע רתוי תבשוח ינאש לככו .רתוי ול המוד
םיהולא המכ דע בושחל יל םרוג הז ,הזה קוספה
תוטלקב דמלמ התאש המש ינפמ ,ורבדל ןמאנ
שדוקה יבתכמ םיעטקו ‘‘חישמה‘‘ רפסבו
םשגתמ ךכו ,דועו דוע תוצרל םדאל םימרוג
םינופ זאש ינפמ שדוקה יבתכב רמאנש המ
תוטלקב םינתינש ינחורה הקשמלו ןוזמל
.עבש םדאה זאו ןתנ םיהולאש םירחאה םירזעבו
ןכמ רחאלו אמצהו בערה תא ונב עטונ םיהולא
.ינחורה הקשמהו ןוזמה תא קפסמ

תא תויחל תוכזה יל הנתינ .עושי ,ךל הדות
םירסמה רוקמל בורק ךכ לכ םיירצונה ייח
.ךכרד ונממ םיאבה
,דובכה לכ םע
וסנקרא ,המלא                              .יס .םא

,רקיה ומאלא רמוכל
.00430 ןויליג ,ךנולע תאירקמ יתינהנ תמאב

הבחרוה יתנבה .ינודא רבדב איקב תמאב התא
הברה יחור תא ריאה הז .תאז תורפסמ ךכ לכ
שמתשמ םיהולאש החמש ינאו ךל הדות .רתוי
הלא םינולע .תמאה תא בתוכ םנמאש והשימב
ךכרבי .םדא ייח לע עיפשהל םילוכי תמאב
תמישרב ללכיהל הצור יתייה .םיהולא
תא יל חלשתש הצור יתייה .ךלש םיחולשמה
.םידומעה 19 ןב ‘‘חישמה ‘‘ ךרפס
,דובכב
הדירולפ ,ימאימ                            .יב .יפ
.ואלמתה .יב .יפ לש היתושקב

הקירפא

ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה
www.alamoministries.com

הנאג

וסנקרא

הדירולפ

הדנגוא

הירגינ

בהנשה ףוח )1 דומעמ ךשמה(
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התע ,חישמה לש וידימלת 13.וידימלת לש ישונאה
23.שדחתיו היחי ינודא רבדש ךכ לע םיארחא ,זאכ

היסנכה
ונא 33.םיהולא ישדקימ םניה םייתימא םירצונ

ופוג ,דחא ףוג לש דיחאה ינחורה הנבמה ,היסנכה
,לודגה םלועה לש םדאב ןוכשי אל אוה 43.חישמה לש
,תוסוכמ ןיידע ויניע רשא םדא ,ינחור יתלב םדא
ןיידע ולכש רשאו ,תושרח ןיידע וחור ינזוא רשא
בייח לכשה 53.ורבדל ,םיהולא לש ותימאל רוויע
ןתינש הדיחיה ךרדה .םיהולא לש ותימאל חותפ תויהל
עיגי אל ורבד םא 63.ורבד תועצמאב איה תאז גישהל
73.חצנל םירורא ויהי םה ,םישנאל

השועו הלא ירבד תא ]וחורב[ עמושה לכ ןכל“
לע ותיב הנב רשא ןובנ שיאל המוד היהי םתוא
תוחורה ובשנו תונופטישה ואב ,דרי םשגה .עלסה
תופידר ללוכ ,םהיתובזכא םע םייחה תויעב לכ[
תיבב ומלהו ]'וכו הרורצ הרצ לכ ,אווש תומשאהו
,ינודא רבד[ עלסה לע דסוי יכ ,לפנ אל אוה ךא אוהה
יקמעמב תלעופו תנכושה םיהולא לש ותמצועו וייח
,שדחתהו עשונש ימינפה םדאה לש וירושיכ לכ

םיהולאה ,םיהולא חורב תברועמה םדאה חור איהש
.)52-42 ,'ז יתמ( “]ישולישה

לכשה
ענּומ עשונ אלו שדחתנ אלש ינחור יתלבה םדאה

לכש דע ימשגה ולכשו ורשב ידי-לע הבר הכ הדימב
לשו ורשב לש ןויסינה תאו יפואה תא םילבקמ וייח
תא עצבמ רשא ינחור יתלבה קלחה 83.ימשגה ולכש
ולכש וניה ,עשונ אלו שדחתנ אלש םדאה לש הבישחה
רשפאמ םדאה לכש 93.תינחור הניחבמ רוויעה ימשגה
,רוכזל ,ומצעל ראתל ,ןיימדל ,תעדל ,בושחל ול
תמכוח 04.הזה םלועה ירבד תא קר ןיבהלו ןימאהל
.ולכשב קרו ךא ןמוקמ ותניבו ,ותעד ,ותנובת ,םדאה
לש וחומל וא ולכשל .םה ךה ונייה לכשהו חומה
וא ולכשש םושמ וילע הלודג העפשה םדאה
14.ויתולועפ לע םיעיפשמש הלא םה ויתובשחמ

ברקה הדש
24.ברק הדש וניה לכשה יכ שדוקה יבתכב בותכ

ןושארה אטחה עוציבל םרג רשא ןטשה לש ועונכיש
רשאכ 34.הווח לש הלכשל לכ םדוק גצוה םלועב
רקשה תא ולביק הלכשבש ןויגיההו תוינחורה הינזוא
םוקמב ןטשל ןימאהל ,אוטחל החור תא התיפ רשא
תוינחורה היניע ,ושרחנ תוינחורה הינזוא ,םיהולאל
,ןטשה לש ורצבמל ךפהו רוועתה ינחורה הלכיש ,וסוכ
התיהו הדבא ,התחשוה - הכז התיה םעפש התמשנו

ןושארה ישונאה ריסאל הכפה איה 44.םוניהיגל הכרדב
יותיפה ינפב דומעל רבכ הלכי אל איה .ןטשה לש
ולכי אל הינזוא 54.ערו בוט תעדה ץעמ הליכא לש
ויפמ האציש תינטש הרבה לכ עומשלמ קפאתהל
ינפב דומעל הלכי אל איה .שדחה הנודא לש עשורמה
,ןטשה לש ערה תעידי תא ”הלכש תרזעב העידי“
64.ימשגה םלועה תעידי תא ,רמולכ

ינפל םלועה תא תווחל הצור םדא לכ לש ורשב
חצנל םיימשב תוהשל הצור אוה םא ךא .תושדחתה
שיאה ירשא“ 74.תושדחתה ירחא תאז תושעל ול רוסא
ךא ערו בוט עדויה שיאה[ ןויסינב דמעמ קיזחמה
תא לבקי ןויסינב ודמוע רחאל יכ ,]ער תושעל ברסמ
הסנתמש ימ .ויבהואל ןודאה חיטבה רשא םייחה תרטע
םיהולא’ רמאי לא ]ותיישע וא ער תעידיב התפתמ[
]התפמ[ הסוני אל םיהולא ןכש ,'יתוא ]התפמ[ הסנמ
ייחב קלח תחקל[ שיא ]התפמ[ הסנמ אוה ןיאו ערב
.]ויכרד יפ-לע תויחל וא ונממ םועטל ,הזה םלועה
ךשמנ אוה רשאכ ]התפתמ[ הסנתמ שיא לכש אלא
ותוואתב ]ןטשה ידי-לע ,ולש ולכש ךותב[ התפתמו

,םועטל לכשה ךותב[ הוואתה הרהת ןכ ירחא .ולש
אטח דלתו ]לודגה םלועה לש םירבד תווחלו תעגל
אטחהו ]הווח לש התמשנב הרקש יפכ ,המשנב[
“]םדאה לש תיחצנה ותמשנל[ תוומ דילוי םלשישכ
84.)51-21 ,'א בקעי(

,רקיה ומאלא רמוכל
.יתלביקש תורפסה רובע ךל תודוהל ינוצרב

,וה .םיבהואה םוי ,ראורבפב 41-ב התוא יתלביק
תא יתארק רשאכ !םוי ותואב יתלבק הבהא וזיא
אל םלועמ .אוה ישממ המכ יתיאר ,ךנולע
.יבלל העגנש וזכ תורפס יתלביק

התא רשאכ םיהולא ךכרבי ,ינוט רמוכה
הצרמ ,רהוס תיבב אצמנ ינא .ולעופ תא ךישממ
רבד לכ שקבמ יתייה .םלוע רסאמ לש שנוע
ןאכ יתדובע תא תושעל לכואש חולשל לכותש
הצור יתייה .רזעל היהת תורפס לכ .ינודא ןעמל
ומכ .וננודאל הרזח םישנא רתויש המכ ךושמל
תורפס חלשת םא ךל הדומ יתייה ,לכות םא ,ןכ
.ןכ םג יתשאל
,חישמב ךיחא
הינרופילק ,דדלוס                            .יד .יז
ואלומ .יד .יז לש ויתושקב

אב ןנחוי יכ רמא וננודאש דבלב וז אל ,ךכו
דחאה היה עושיש אלא ,האובנ לש תומשגתהכ
!ורשבל אב ןנחויש

וננה” :וידימלתל רמא ,בלצה לא ברק רשאכ
ידיב בותכה לכ אלמיו המילשורי םילוע
סקול יפ-לע הרושבה( “םדא-ןב לע םיאיבנה
דוע ךירצ רשא...” :רמא ותבילצ ברעב .)13 ,ח“י
יכ הנמנ םיעשופ תאו הזה בותכה יב אלמתהל
יפ-לע הרושבה( .“וציק דע אב ילע בותכה לכ
.“ךירצ” הלימל בל םיש )73 ,ב“כ סקול

עושי רמא ,וטפשמ לש תוילרוגה תועשב
:)וברחב ונודא לע ןגהל ןכומ היה רשא( סורטפל
תאמ התע לואשל יתלוכי אל יכ ךביל בושחיה”
תונויגיל רשע-םינשמ רתוי יל הווצי אוהו יבא
םיבותכה ואלמי אופיא הככיאו םיכאלמ לש
,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “היהת היה ןכ יכ
ץירפ לעכ” :ןומהה לא ףעזב רמא זאו .)45-35
תאז לכו ...ינשפתל תולקמבו תוברחב םתאצי
יפ-לע הרושבה( “םיאיבנה יבתכ תואלמל התיה
ןהוכה רשאכ ,וטפשמ תעב .)65-55 ,ו“כ יתמ
חישמה אוה התאה...” :ולאשו ותוא עיבשה לודגה
הרושבה( “אוה ינא” :עושי הנע “?ךרובמה ןב
.)26-16 ,ד“י סוקרמ יפ-לע

וידימלת ינש םע רבידשכ ,ותייחת ירחא
לכמו השממ” עושי ליחתה ,סואמאל ךרדב

םיבותכה לכ” תא םהל ראבו “םיאיבנה
,ד“כ סקול יפ-לע הרושבה( “וילע םירמאנה
וידימלת םע שגפנשכ ,רתוי רחואמ .)72
רשא םירבדה םה הלא” :םהל רמא ,םילהקנה
אלמה יכ םכמע יתויה דועב םכילא יתרביד
םיאיבנבו השמ תרותב ילע בותכה לכ אלמי
.)44 ,ד“כ ,סקול יפ-לע הרושבה( “םיליהתבו

רביד תונוש תויונמדזהבש ךכל בל םיש
תואובנ לש “תויחרכהה” - חרכהה לע וננודא
רבדש ללגב ,ךירצ :וב םשגתהל תוכירצה ך“נתה
וללה םירבדה יהולא ,לשכיהל לוכי וניא םיהולא
תא אלממה םיהולאה ןבו רקשל לוכי וניא
“רפוי אל בותכהו” .לשכיהל לוכי אל םירבדה
.)53 ,'י ןנחוי יפ-לע הרושבה(

ותייחת ירחא ןתנ םג חישמה עושי ןודאה
תואובנה ןורתיפל חתפמה תא וידימלתל
ןכו בותכ ןכ םהילא רמאיו” :ך“נתב תויחישמה
םויב םיתמה ןמ םוקיו חישמה הנועי רשא רזגנ
תחילסו הבושת ומשב ארקית רשאו ,ישילשה
,ד“כ סקול יפ-לע הרושבה( “םייוגה לכב םיאטחה
לכ םוכיס ילוא איה וז הבושח הרהצה .)74-64
תא תריש םהבש םימיה-םיעברא ךשמב ותארוה
םידוהי .המימשה ותיילעו ותייחת ןיב וידימלת
חישמל ופיצ ,וננמז דעו ,עושי לש ונמזב ויחש
שדוק יבתכ ךותמ תוארל ולשכו יתוכלמו חצנמ
יאטח רובע רסייתהל בייח חישמהש םהלש

סורטפ .ותליהת לא אובל לכויש ינפל םישנאה
שדוקה חור דע לש תודע התוא תא רסומ
לע שארמ הדיעהשכ ך“נתה יאיבנ תועצמאב
.”םהירחא רשא תולודגה תאו חישמה ייוניע”
)11 ,'א הנושארה סורטפ תרגיא(

.ילוי שדוח ןולעב אובי ךשמהה

דוסה
ךיתובשחמ לע הנגהל 

הינרופילקחישמה )3 דומעמ ךשמה(

)2 דומעמ ךשמה(
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הנתשה אל רבד
לעפ רשאמ םויה םלועב תרחא לעופ וניא ןטשה

תומשאה חיטה רשאכ םיימשה תוכלמב וא ןדעה ןגב
ןטשה 94.וארוב ,לוכי לכה לאה דגנ םיכאלמה ינפב
,םישנא תובשחמב םירבד תלתשהב ימומרע הכ אוה
לכמ שילש םימשהמ דירוהו לישכה אוהש
ילע הברהב לודג החלצה זוחא ול שי 05.םיכאלמה
לכ תא דירוה ובו דחא ץח הווחב הרי אוה 15.תומדא
25.תושונאה

םישנא לש תושפנהו ,תונוצרה ,תובשחמה
ויתוחור םע ןטשהו ,םיהולא יניעב ןה תורקי ועשונש
ןהילע טלתשהלו ןתובשל ףרה אלל הסנמ תוערה
תושדוחמה תובשחמהו םייניעהו םיינזואה 35.בוש
בוש לכוי םא .ןטשל םיירקיע םידעי םיווהמ ונלש
45.תויחצנה וניתומשנ וידיב ויהי ,הלא לכ תא תובשל

ןטשה לש ורצבמ אוה ימשגה םדאה לש ולכש
תריצי ידי-לע תאז השוע אוה .קיזחהל הצור אוה ובו
םידמלמש הלא לעו ינודא רבד לע םירקשו תויואמר
איה ןטשהו םיהולא ןיב וז המחלמ 55.ותוא םיפיטמו
תוגצומ תוינטש תוימדתו תובשחמ 65.םילימ תמחלמ
ידכ ושדחתנ אלשו ושדחתנש תובשחמל ףרה ילב
ןלבקנו ,ןתוא ןיימדנ ,ןהילע בושחנ ונתושפיטבש
ונתעושיל הנושארה היצפואהש הביסה וז 75.תמאכ
םיהולאל ןימאהל ,רמולכ ,םיהולאל ”ןימאהל“ איה
אוהש ,ינודא רבד[ עושי ןודאב ןמאה“ 85.ןטשל אלו
תוחורה ןכל .)13 ,ז”ט םיחילשה( ”עשוויתו 95]םיהולא
לש םלכש תא שדחמ תובשל רקיעב תוהמכ תוערה
06.ועשונ רבכ רשא הלא

תוינחור תויוליעפ
ןיב לדבהה תא םיעדוי םניא םירצונה בור

ןיבל ןטשה לש תוערה תוחורה לש ןהיתויוליעפ
תוחורל םירצונ וריתה ,תעד ילב .שדוקה חור תויוליעפ
יהז .םלכשב תינש ןוכשלו רוזחל ןטש לש תוערה
יתלבהו שדוחמה ישונאה לכשה יבגל תיתימא הרימא
תוערה תוחורה לש תדמתמ הפקתמ תחת אוה .שדוחמ
16.ןטשה לש

תונומראכ ןניה תושדוחמה וניתושפנו וניתונוצר
26.שדחמ שובכל תוערה תוחורה תופאוש ןתואש

םיהולא ןיב המחלמה תכרענ וב חותפה ברקה הדש
שדקמ הניה הריטה 36.םדאה לכש אוה ןטשהו
46.תושדוחמ תושפנב תנכושה םיהולא חור ,םיהולא

לש ורצבמ וא ותריט תא תווהל ךירצ םדאה לכש

56.ןטשה לש ורצבמ וא ותריט אלו םיהולא

המיחל
אוה .המחלמ לע סולואפ ונל רפסמ ,הליחתב

עודמו המחלמה תלהנתמ ןכיה ונל רפסמו ךישממ
וניתובשחמ לע המחלמ הניה המחלמה .תכרענ איה
תכרענ המחלמה .ןטשהו םיהולא ןיב תלהנתמ איהו
קסוע הז עטקו תושונאה לש הלכש ןעמלו הלכשב
.שדוחמה םדאה לש ולכשב

:שדחמ ודלונש םינימאמ ריהזמ סולואפ חילשה
רשבכ םימחלנ ונא ןיא ךא ,םדו רשבכ ונא םייח םנמא“
...םדו רשבמ הניא םתמצוע ונתמחלמ ילכ ןכש ,םדו
...םירצבמ ]סורהל תיהולאה תינחורה המצועה ונל ךא[
ונא .ינודא רבדב הרוצאה תיהולאה המצועה ידי-לע[
,םיהולא תעד ]דגנ דמועה אשנתמ לושכמ לכ םיסרוה
”חישמל תויצ םשל הבשחמ לכ םיעינכמו
.)תירוקמ תינווי ,5-3 ,'י ,'ב םייתנירוקה(

תנכוש םהבש םידיחיה וננה ,םישדוחמה ,ונא
סורהל ונל רשפאמה רבד 66,חורו םיהולא ייח לש המצועה
אשנתמש םר רבד לכו תולובחת“ לכ הצרא תוכהל וא
תויצ םשל הבשחמ לכ םיעינכמו םיהולא תעד דגנ
.)5 ,'י ,'ב םייתנירוקה( ינודא רבדל רמולכ ,”חישמל

ידכ דע ינודא רבדב םיאיקב תויהל םיבייח ונא
תובשל תנמ-לע ןטשהמ עיגמ והשמ יתמ עדנש ךכ
ונא .תיחצנה ונתמשנ תא סורהל ךכבו וניתובשחמ תא
יפכ הלא םיעשורמ תונוימדו תובשחמ ריסהל םילוכי

םתוא רתס רשאכ םייותיפה רה לע חישמה השעש
יכ ,תיצמתב ,רמוא סולואפ 76.ינודא רבד ידי-לע
וירצבמל םיהז םדאה לש וינועיטו ,ונויגה ,ויתובשחמ
.לכשה ךותב ןטשה לש

ולכש יכ שדוקה חור תועצמאב ונל רמוא סולואפ
86.ןטשה ,םדאה לש וביוא ידי-לע קזחומ םדאה לש

רבד ,חורה ידי-לע םדאה לכש תא ץורפל שי ןכל
םיהולא לש םילכה וננה ,םיהולא ינהוכ ,ונא 96.ינודא
םיהולאש הביסה וז 07.הרידאה ותמצוע תמרוז םהמ
הבשחמה ךות לא ץורפל תוחילשב וידבע תא חלוש
ךכ ,האלפנה ותימא ,ינודא רבד תרזעב םדא ינב לש
,םיהולא רבד ,אוה םוצע המכ דע ורבדמ ועדי םלוכש
ויתוחורו ויתולימו ןטשה אוה עשרו ריעז המכו
םיצור םה םא טילחהל םילוכי םה הז בלשב 17.תוערה
לבקל ,עשוויהל ולכויש ידכ םהיאטחמ םהב רוזחל
תוחדל םיצור םה םא וא םיימשב דעל תוהשלו חצנ ייח
רבד לש ופוסבו םירוויע ראשיהל ,םיהולא רוא תא
27.שאה םגאב חצנל תוהשל

תובשחמ לש בר ברעה דגנ םחלנ ,ונכרד ,םיהולא

םלכש תא םיאלממ רבכ רשא םיינדרמ תונוימדו
הסנמ ןטשה 37.ועשונ אלש םישנא לש שדוחמ יתלבה
רבדש בטיה עדוי אוה 47.הז ךילהת רוצעל תונתחדקב
,םיהולא לכש ,םיהולא ייח ,םיהולא חור אוה ינודא
לכ תאו לכשה תא ררחשמ רשא ,םיהולא תמצועו
57.ןטשהמ םדאה שפנ

תא םילבקמ ונאש ינפל ,םיעשונ ונאש ינפל
לא“ :שדוקה יבתכ םיעבוק ,תמאכ םיהולא תובשחמ
םינימאמ יתלבה לש םלכש תא רוויע הזה םלועה
דובכ לש הרושבה ]תמא[ רוא םהילע חרזי לבל
,'ב םייתנירוקה( ”םיהולאה םלצ אוה רשא חישמה
5-3 ,'י ,'ב םייתנירוקב עטקה ומכ ,הז עטק .)4 ,'ד
םדאה תובשחמ תא קיזחמ ןטשה יכ ונל רמוא ליעל
-לע וילע ותטילש תא רומשל םעזבו תושאונ םחלנו
.ונורוויע לע הרימש ידי

םה רשאכ םימכחכ םמצע םיאור השעמל םיבר
,םיהולא לש ותימא לש הרושבה דגנ םינועיט םילעמ
םישנא םנשי יכ ,ילוא ,םיבשוח םירחא 67.ינודא רבד
ךכ לכ אל םהש םושמ םיהולאב םינימאמ םניאש
םלוא .םיינחור םיניינע תנבהל םימוטא םהש וא םימכח
.תינחור הניחבמ םירוויע טושפ םה יכ איה תמאה
יכ הזירכמ ינודא רבד לש תמאה ,הרקמו הרקמ לכב
ורוונוס םדאה לש וחור יניעש איה תיתימאה הביסה
תכרעמ הניהש ןטשה לש תנגרואמה תכרעמה ידי-לע
77.התלומעתו הירקש לע תבזוכ

ותקזחמ םיצלחנ דציכ
?לכשה לע ןטשה לש

ונילע ?םכייחל םיהולא ןוצר תא םיכפוה דציכ
תונפהל םיבייח ונא 87.םיהולא ןוצר תיישעב ליחתהל
97.תועשורמו תוער םיכרדו תובשחמל ןיטולחל ףרוע

ושוריפ תד תרמה וא הבושת לש ירוקמה שוריפה
בושאו תואבצ ינודא םואנ ילא ובוש“ 08”תעד יוניש“
וכישמי ךלכשו ךחור םא ךא 18.)3,'א הירכז( ”םכילא
םאו ךליצהל לוכי רשא םיהולא לש ורבד תא תוחדל
תובזוכה ןהיתורימא תא לבקלו ךישמהל הצור התא
םוש ךרובע היהת אל ,תוערה תוחורה לש תוקלקלחהו
םינורחא םימיב 28.שדוקה חורו באה םע חישמהמ הרזע
תורות תצרמנ הרוצב תוערה תוחורה תוגיצמ הלא
בזכ תורות 38.םדא ינב לש םהיתובשחמל תובר בזכ
לש םהיתוחוממ קחרה קרזיהלו ברחיהל תובייח הלא
תונפהלו חישמל לילכ תונפל םיבייח ונא 48.םינימאמ
58.םדוקה ונייח חרואל ןיטולחל ףרוע

,וניתובשחמ תא הקיזחמה וז חור םירבוש דציכ
ינודא ,בוש ?תודבעב ונפוגו וניתושפנ ,וניתומשנ

דוסה
ךיתובשחמ לע הנגהל 

(המשך בעמוד 8)
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68,)9 ,'א הימחנ( ,”]ירבד[ ילא םתבשו“ :רמוא

יכ ודוהו ,)31 ,'ג הימרי( ”ךנווע יעד ךא“ 78,ודוותה
דחאכ וב שמתשהלו םכלכשב קיזחהל ןטשל םתחנה
ךומס רצי“ :םירמוא חורהו ויבא םע חישמה .וירצבממ
חוטב ךב יכ םולש רוצית ]םיהולא לע ךמסנה ֵלֶכש[
עישואו ךתמצועו ךייח היהא יתמצועו ייח םע ינא זאו[
88.)3 ,ו”כ היעשי( “]ךתוא

לע טולשל ןטשל םיריתמ םישנא רשאכ
םחורו ,םלכש ,םביל ירה ,תוכורא תופוקתל םתבישח
תונפל ןוצר דוע םהל ןיאו ,הערפ לש ובילכ םישקתמ
דגנ םישקתמ םחורו םביל ,םלכש 98.םיהולאל
םה 09,םדיצמ שעמ רסוחו םתושידא ללגב .םיהולא
ןטשה תא ףודהלמ םיאלנ 19,בוט תושעלמ םיאלנ
.האלהו םהמ

םיאנת
”תעדה ילבמ ימע ]וסרהנ[ ומדנ“ :רמא םיהולא

ונניאו םיעדוי ונניא םא םיסרהנ ונא .)6 ,'ד עשוה(
עדי ירסח םניה םיבר םישנא 29.ינודא רבד תא םיניבמ
ירסח ןכו תוערה תוחורה תולעופ םהב םיאנתל עגונב
םיעדומ ונניא םא .םיינחור םייח תונורקע יבגל עדי
ןורתי תוערה ויתוחורלו ןטשל םינתונ ונא ירה ,הלאל
תיתימאה היסנכל בר קזנ םורגל םהל םירשפאמו םוצע
39.חישמה לש ופוג הניהש ,םיהולא לש

ונא 49.הז לכ דגנ תינחור םחליהל םיבייח ונא

םיבייח ונא 59.םיהולא לש אלמ ןוירש שובלל םיבייח
ינא 79.תינחור המחול דומלל םיבייח ונא 69.ללפתהל
תא אורקל שיש עדוי רבכ דחא לכ ,םויכ ,יכ בשוח
אוה התע תושעל ונילעש המ .ללפתהלו שדוקה יבתכ
תאצל דציכ תעדל קיפסמ אל 89.”ללפתהלו אורקל“
םחליהל ונילע ךא ,תישעמ םחליהל ונילע .המחלמל
תועצמאב ,ונייהד ,ינודא רבד יפ-לע ,רמולכ ,קוחכ
]תינחור הניחבמ[ אבצב תרשמה שיא“ 99.ינודא רבד
ןוצר תא עיבשהל ידכ תאזו ,םייחה יקסעב ברעתי אל
.]םיהולא לש ינחורה לייחה תויהל וב רחבש[ ודקפמ
אל םא רתכוי אל ]תינחור[ תורחתב ףתתשמה םגו
,בוש .)5-4 ,'ב ,'ב סויתומיט( ”םיללכה יפל הרחתי
,קוחכ המחלמ ךורעלו ללפתהל ,אורקל םיבייח ונא

,ביואה דגנ המחלמל דבלב ינודא רבדב שומיש ךות
םחליהל תיקוחה ךרדה יהוז 001.ביואה תא חצנל ידכ
101.תוערה ויתוחורו ןטשה לע ןוחצינ לוחנלו חורב

-לע שדוקה חור ךותב תיקוח המחלמ םחליהל ונילע
ישולישה םיהולאל הרתהו הליפת ,האירק ידי
רידאה ורבד תא דמללו ,ףיטהל ,ןוכשל ותומלשב
םא 301.ונרובע םחלנ ,ורבד ,ינודא 201.ונכרדו ונברקב
היהי ינודא ירה ,הכרעמב ינודא רבדב שמתשנ
םירבדה לכ תא תושעל דומלל לחה 401.ונמיע הכרעמב
םיהולא לש ותמצועו וייח תלבק ידי-לע וישכע וללה
ויבא םע חישמה תא לבק ,ךתעושי תא לבק 501.ךכותב
ידי-לע וישכע ךב לועפלו ןוכשל חורה תועצמאב
:וז הליפת תרימא

הליפת
ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא

לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש
בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח
ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל
,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל
יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא
ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע
תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ
תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות
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לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
תא תחקלו תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה
תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ בלצה
תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה ךנוצר תא
לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת לכ לע םלועה
.חישמה לש ותומ ךותב

םיינטשה םייחהמ ךתייחת אוה ישילשה דעצה
.חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל ןושארה םדאה לש
תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה
,ץראה ינפ-לע םיהולא רובע לושמל תוכמס

לע םיהולא רובע לושמל וניה ישימחה דעצהו
תוכלמ תא איבהל תנמ-לע ,ףוסה דע ץראה
רבד תא דומלל ךילע .תומדא ילע םיימשה
רשא תא תושעלו ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא
םלועהו הייסנכהש ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד
,ולש רדסה ,ינודא רבדל ךתעינכל תויאר וארי
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו

.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
ןמפוה רזל ינרב
םשב עודיה
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט

יפלא ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
ונלש םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב
,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ
,תיכ'צ ,תינלופ ,תינמור ,תינמרג ,תיקלטיא
,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק ,תיניס ,תיסור
רפסמ .תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט
,ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה יקלחמ
.םלועה לכב ומויב םוי ידימ הברתמ

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P.O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA
782-7406 (479)       סקפ      782-7370 (479) -:הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק

www.alamoministries.com
.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ

Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136      -סל'גנא סול תייסנכ
.ברעב 00:8-ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפת

תרידשו דווילוה תרדש תניפב הרזחבו הליפתל םניח העסה     -     הליפת לכ רחאל תשגומ החורא
.03:6-ו 03:1-ב ןושאר ימיבו     -     ברעב 03:6-ב םוי ידמ ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה

.תועשהו םוקימה תגשהל ונפלט .וסנקרא ,הנקראסקטמ תוקד 51-ו ,וסנקרא ,תימס טרופ ,יטיס קרוי-וינב םג ברע ידמ תומייקתמ תוליפת
,”ך”נתה תואובנ יפל - חישמה” םשב ומאלא תד-ןהכ לש םידומעה 821 ןב ורפס תא שקב

.תוטלק םג גישהל ןתינ .תואובנ 333-מ הלעמלב הלגתמ ך”נתהמ חישמהש הארמה
21 ,'ד םיחילשה * .רחאל םתוא רבעה ,םתוא ךילשת לא *.העושיל הדיחיהו תיתימאה תינכותה תא םיאשונ הלא םינולע
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