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שדקמה-תיבש תעב אובל בייח חישמה

תא יתשערהו” .ולית לע דמוע ןיידע ינשה
יתאלימו ,םייוגה לכ תדמח ואבו םייוגה לכ
לודג .תואבצ הוהי רמא דובכ הזה תיבה תא
רמא ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי
םואנ םולש ןתא הזה םוקמבו תואבצ הוהי
.)9 ,7 ,'ב יגח( “תואבצ הוהי

9 ,7 ,'ב יגח תאובנ תא רשאמ יכאלמ
ןודאה ולכיה לא אובי םואתיפ” :ורמואב
תואובנ .)1 ,'ג יכאלמ( “םישקבמ םתא רשא
םשגתהל תולוכי ויה אל יגחו יכאלמ לש הלא
.הריפסל 07 תנשב שדקמה-תיב ןברוח ירחא

הדרך לעוצמה
ומאלא ינוט תאמ

העידוה םיהולא חור
הוהי רנ“ :המלש תועצמאב
.)72 ,'כ ילשמ( ”םדא תמשנ
תרדוח ,היחתה ,הלואגה תעב
ךותל )םיהולא ייח( שדוקה חור
התוא תברקמו םדאה תמשנ
1.וייחלו םיהולא לש ורואל

.םיהולא רנל זא תכפוה ונתמשנ
םיהולא לש ותחטבה םויק והז
םילבקמה ונתיאמ הלאל קינעהל
,”השדח חור“ העושיה תא
:62 ,ו”ל לאקזחי רפסב בותככ
חורו שדח בל םכל יתתנו“
ןבאה בל תא יתוריסהו םכברקב ןתא השדח
הנשיה ונחור .“רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ
שדוקה חור רשאכ םייחל תרזחומ התמהו
וחור תא לתוש םיהולאש תעב ונכותל תרדוח
תדובע 2.התמהו תינמזה ונחורב תיחצנה

ונכותב תעצבתמ םיהולא
ונתורבחתה ידי-לע ונתועצמאבו
םדאה ילעפ לכ .וילא תעדומה
ולקשיי םה 3.ןידה םויב וטפשיי
4.םיינזאמה ףכ לע

תטלוש ,םילאגנ ונאש ינפל
ונחורב תימשגה ונתמשנ
וגֶאה ,ןמזב וב 5.התמהו תימשגה
טלוש ונלש ימשגהו יכונאה
וניתוואתו ,תימשגה ונתמשנב
ונפוגב תולשומ תוימשגה
ותמשנ ,העושיה ינפל 6.ימשגה
תא הווהמ םדאה לש תימשגה

לבקמ םדאה ,העושיה תעב .ימשגה ופוג ייח
דלונו וחור ךותל ומצע םיהולא לש וייח תא
תכפוה שדוקה חור ,ךכל יא 7.םיהולאמ
םג םיהולא חור .םדאה חורב תטלושל
לע טולשל תקפסמ המצועב תדייוצמ

ומאלא רמוכה
ןויצ ונבו

וסנקרא

,דבכנה ינוט רמוכה
ךירסממ דחא תא יתמייס התע הז

:וב תבתכ .בר ינחור קופיס יל ןתנ אוהו
תא ונילא איבמ ינודאש לאל הדות“
ךיא םילודג תותוא( ”הלאה םירבדה
םיהולאל תודות בר ,ןכ .)םיקזח ראשיהל
לש הרדגהו תוריהב השיגרמ ינא !ךכ לע
רתוי בורק םוקמל יתוא האיבמה ,ורבד
רמשיהל רתוי בר ןוצרל םרוג הז .וילא
הנובתל חינהל אלו דבאל אל ידכ ינודאב
.טמשיהל עדילו

ךתויצ רובע יבל ברקמ הדות
לבקל ידכ ינודאל המלשה ךתברקהב
םוחרה וניבאמ םיאלפנ הכ םירסמ
היהנו חתפתנש הצור רשא ,םיימשבש
.ודסחב םיקזח
,חישמב תמא תבהאב
וסנקרא ,המלא                      .יס .םא

הינרופילק

,ומאלא רמוכל

ףתתשהל דואמ יתחמש

תירצונה ומאלא תייסנכב הליפתב

ינודא תא ללהמ ינא .ירטנק ןוינקב

םיגאודו םיטוהל םש םישנאה לכש

ינודאו יאוולה .תומשנ תלצהל

.וז היסנכ ךרבל ךישמי

,עושי תבהאב

הינרופילק ,סל'גנא סול     .יב .יב
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שדחמ עיפוהל דיתעו בזע ,עיפוה חישמה יכ חיכומ ך“נתה

אובל בייח היה אוה אב ללכב חישמה םא ,ןכל
ףא 31 ,א“י הירכז .שדקמה-תיב ןברוח ינפל
-תיב ןברוח ינפל אובל בייח חישמה יכ שרוד
חקל אוהש ךכ לע רבדמ אוהש ללגב שדקמה
הוהי תיב ותוא ךילשאו ףסכה םישולש” תא

,ח“יק םיליהתב .)31 ,א“י הירכז( “רצויה לא
תא ולבקיש םישנאהש האובנה ונל תרמוא 62
אבה ךורב” ורמאיש דבלב אל חישמה ינפ
“הוהי תיבמ םכונכרב” םג אלא “הוהי םשב
ינודא תיבמש תרמוא תאז .)62 ,ח“יק םיליהת(
.ואובב חישמה תא וכרבי םישנאה

.עושי ייחב תמלשומ הרוצב םשגתה הז

,ו"ט ,62 ,61–12 ,6 ,ד"י ,52 ,א"י ,36 ,65 ,35 ,04 ,'ו ,6 ,3 ,'ג ,21 ,'א ןנחוי ,91 ,'י סקול ,31 ,ד"כ ,91–32 ,ג"י יתמ ,91 ,א"י לאקזחי ,02 ,'ח ילשמ  1

–6 ,1 ,'ב םייספאה ,61 ,'ה םייטלגה ,61–81 ,'ו ,61–71 ,'ג ,'ב םייתנירוקה ,13 ,31–51 ,11 ,4 ,1 ,'ח םיימורה ,83–93 ,'ב םיחילשה ישעמ ,4–6 ,1

,61 ,'ד ,'ב םייתנירוקה ,1–4 ,'ח םיימורה ,12–22 ,'כ ,41 ,'ד ןנחוי ,1–21 ,ז"מ לאקזחי  2  02 ,'ג ,11 ,7 ,'ב תולגתהה ,7–8 ,'ד בקעי ,21–91 ,5

,'ה ,'ב םייתנירוקה ,31 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,01–21 ,ד"י םיימורה ,63–73 ,ב"י יתמ ,41 ,ב"י תלהק  3  11–21 ,'ה ,'א ןנחוי ,21–61 ,'ב םייספאה
,'ח ,41–52 ,'ז םיימורה ,6 ,'ג ןנחוי  5  72 ,'ה לאינד ,01 ,ב"ס םיליהת ,6 ,א"ל בויא ,3 ,'ב ,'א לאומש  4  41–51 ,'א הדוהי ,9 ,'ב ,'ב סורטפ ,01

,11–21 ,1–3 ,'ב םייספאה ,61–12 ,'ה םייטלגה ,5–9 ,1–2

,51–61 ,'א סוטיט ,81–12 ,'ג םייפיליפה ,22 ,71–91 ,'ד

,31–51 ,5–8 ,'ח ,5 ,'ז םיימורה  6  51–71 ,'ב ,'א ןנחוי

,3–4 ,'ד ,11 ,'ב ,'א סורטפ ,61–12 ,'ה ,3–5 ,'ד םייטלגה

,'ח םיימורה ,6 ,ד"י ,21 ,'א ןנחוי  7  41–51 ,ב"י םירבעה
01–21 ,1–5 ,'ה ,1–2 ,'ג ,'א ןנחוי ,6–7 ,'ד םייטלגה ,41–61
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תלגוסמ שדוקה חור 8.ףוגה לע ןכו המשנה
םושמ םדאה יביכרמ תשולש לכב לושמל
לש ותייווה ללכ ייחל םיכפוה םיהולאה ייחש
ףוגהו המשנה ,חורה .ףוגו המשנ ,חור — םדאה
הלא לכב םיהולא לש ירוקמה ודעיל םירזחומ
9.חורהמ שדחמ םידלונש

ידכ תושעל ונילע המ“ :םילאוש םישנא
,תישאר “?םיהולא חורמ שדחמ דלוויהל
,רמולכ ,ונמוקמב תמ עושיש ןיבהל ונילע
ופוגב לבס אוה 01.םיאטוחה לכ לש םמוקמב
11.ולוכ םלועה יאטח רובע בלצה לע ישונאה

תא עושי וננודא לש ותומב האור םיהולא
םעפ-יא ודלונ רשא םישנאה לכ לש םתומ
ותמשנ ,השודקה תישונאה וחור 21.םלועב
ונלוכו ,אמט םדא ןב לכ רובע ותמ ופוגו
םדאה םג ךא 31.םיעשונ ונא רשא דע םיאמט
לעב תויהל וילע .המ רבד תושעל בייח ומצע
,וחורב רסמתהל תנמ-לע תקפסמ הנומא
,תוגזמתה וא ,תודחא ךותל ופוגבו ותמשנב
,ונייהד .עושי ןודאה לש ותייחתו ותומ םע
עושי ןודאה לש ותומב תוארל ךירצ םדאה
תא עושי ןודאה לש ותייחתבו ,ולש ותומ תא
לש תיתימאה ותועמשמ יהוז 41.ולש ותייחת
.ןנחוי יפ-לע הרושבה רפסב 'ג קרפב 61 קוספ
דבאי אל“ :בותכ ילולימה ירוקמה טסקטב
ותומב םניהש םינימאמה הלא[ וב ןימאמה לכ
.“םלוע ייח לחני אלא ,]ותייחתבו

לעב תויהל אטוחה בייח ,עשוויהל תנמ-לע
51.עושי ןודאב המלש הנומאב ןימאהלו הנומא

,עושי םע תודחא אטוחל היהת ,תאז השעי םא
.חצנ ייחל הכזי אוהו ,ותייחתב ןהו ותומב ןה
רשא ךתוא תעדל םימלועה ייח םה הלאו“
רשא חישמה עושי תאו תמא לא ךדבל התא
םלוע ייח ונל קינעמ הז .)3 ,ז”י ןנחוי( ”תחלש
.היחתל וא העושיל םיליבומה

חישמה לש ותומ ןיב לודג לדבה ונשי
ונתומ ןיבל ,םימדוקה וניאטח רובע ,ונמוקמב
וננוצרל רשפאל ונתונוכנ וניהש ,ומע דחואמה
תוימוימויה וניתודרטו ,ונייח ןונגס ,ישיאה
תנכוש רשא ,וחור ינפל לטבתהלו ענכיהל

רחאלו תעב ונברקב ,ונמע דוחיאב
תמ וב םוקמ ותואב םיתמ ונא 61.ונתעושי
.וניתונווע תליחמ רובע ,ובלצ לע ,חישמה
תאשלו םירהל ונווצמ חישמה רשא בלצה
םילימב ,תורזנתה בלצ וניה ויתובקעב
םמוקתמה םייח חרואל ונתושחכתה ,תורחא
71.םיהולא ןוצר דגנ

אל םלועל ךא ,לדבהה תא דומלל ונילע
יגוס ינש .תוומה יגוס ינש ןיב ,דירפהל
היחנש תנמ-לע םייחרכה םניה תוומה
ידכ תומל םיבייח 81.חישמה לש ותייחתב
תא הארי[ ינארי אל יכ“ .היחתל םוקל
םייח ,ימשג םייח חרוא[ יחו םדאה ]םיהולא
םדא םא .)02 ,ג”ל תומש( “]ושפנ תוואכ
בירקמו ומוקמב תמ עושי ןודאה יכ ןימאמ
לש ותומל וייח חרוא תאו ימצעה ונוצר תא
חישמה םע היחתל םוקל הרטמב חישמה
ןודאה םע דחואמ רבכ אוה ירה ,ותייחתב
ךיא ,אטחה יבגל ונתמש ונא“ .ותומב עושי
,'ו םיימורה לא תרגיא( “?וב היחנו ךישמנ
לבס עושי ןודאה יכ ןימאהל לכואש ידכ .)2
ןודאב יתשנענ רבכש ןימאהל ילע ,ימוקמב
םיאטחה ,םימדוקה יאטח לע עושי

.ןושארה םדאכ םימדוקה ייחב יתעציבש
ןודאה םלוא ,תוומ וניה יאטח לע שנועה
אל תרחא .וב יתתמ ןכל 91.ירובע תמ עושי
ירובע תמ אוהש רמול .העושי ןכתית
םימדוקה יאטח לע יתשנענ רבכש ושוריפ
הסנתי וז הדבועב ןימאמה לכ .וב יתתמ רבכשו
חרוא תא וירוחאמ בוזעי ,ונייהד ,וז תואיצמב
יכרד תאו ,ימצעה ונוצר תא ,םדוקה וייח
02.ינטשה םלועה

אשנ עושיש ךכל תובישח סחייל יד אל
ןיבהל םג ונילע .םימדוקה וניאטח לע שנועב
ידי-לע אטחה חוכ לע רבגתהל םילוכי ונאש
םידחואמ ונא 12.ותייחתב חישמה םע ונדוחיא
לוטיל תנמ-לע ותייחתבו ותומב חישמה םע
הלא 22.וב םינימאמל קינעמ אוה רשא לכב קלח
םינימאמ םניא ,ןודאה םע םידחואמ םניאש
ךניה םאה 42.וב קלח םהל ןיא ,ןכ-לע 32.ןיידע
ותומב ןודאה םע דחואמ התא יכ ןימאמ

ותייחתבו ותומב דחואמ תויהל ?ותייחתבו
52.אוה הווח רשא לכ תא תווחל ושוריפ

הלאל ןודאה רפסמ ,'ג קרפ ןנחוי רפסב
,וב םידחואמ ונא דציכ ועשונ רשא ונתיאמ
תא השמ היבגהש ומכו“ .ותומבו ,ותבילצב
םדאה ןב םרויש ךירצ ךכ ,רבדמב שחנה
ייח ויהי ןעמל :]בלצה לע עושי לש ותומל[
תמ קר וניאש ןימאמ[ וב ןימאמה לכל םלוע
,ןכ םא .ותייחתב ומיע יח םג אלא ,ומיע
לחני אלא וב ןימאמה לכ דבאי אל...]בותכ
עושי לש ותומב תמ אוהש ינפמ[ םלוע ייח
חצנל ומיע יחו םימדוקה ויאטח רובע
.)61-41 ,'ג ןנחוי( “]ותייחתב

הרושבה יבתכ לש םיקתוע יפלא ץיפמ ןגה סינד חאה
לוטיפקה תעבג תוביבסב ומאלא רמוכ לש
.יס .יד ןוטגנישווב

(המשך בעמוד 7)
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םייתנירוקה ,33 ,ז"ט ןנחוי ,91 ,'י סקול  12  51–71 ,'ב ,'א ןנחוי ,4 ,'ד בקעי ,12–32 ,'א םייסולוקה ,8–11 ,'ג םייפיליפה  02  9–01 ,'ה ,'א םיקינולסתה ,51 ,'ה ,'ב םייתנירוקה ,3 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,01–11 ,'ו ,6

םירבעה ,51–61 ,'א סוטיט ,31 ,'א םייספאה ,62 ,02–32 ,ז"י ןנחוי  32  92–03 ,'ה םייספאה ,62–82 ,'ג םייטלגה ,21–31 ,ב"י ,'א םייתנירוקה ,4–5 ,ב"י ,5–11 ,'ו םיימורה  22  4 ,'ה ,4 ,'ד ,'א ןנחוי ,31 ,'י ,'א

,11 ,'ח םיימורה ,55–06 ,'ז םיחילשה ישעמ ,02–12 ,ו"ט ןנחוי ,21–91 ,א"כ סקול ,22 ,א"כ ,12–32 ,'כ ,52 ,ז"ט ,11–21 ,'ה יתמ  52  91 ,'ג םירבעה ,8 ,ג"י ןנחוי ,61 ,ז"ט סוקרמ  42  01 ,'ה ,'א ןנחוי ,3–6 ,'ד

01 ,'ב תולגתהה ,8–11 ,'ג םייפיליפה ,7–8 ,'ו םייטלגה ,71 ,'ה ,'ב םייתנירוקה ,8 ,ד"י ,61–81

הרושבה תורפס תא ץיפמ .ףא .יי'ג ינבולסה חאה
.וסנקרא ,קור לטילב
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הינרופילק
תידרפסמ םוגרַת ,ינוט רקיה יחאל

ךשפנ לע יורש בוהאה ונעישומ םולש אהי
ןעמל ךתמכח הברתש יאוולה .ומויב םוי ידמ
תא ןנשמ ינא םייתנש הזמ .םיהולא תליהת
הלולכ .דאמ םייתימאו םינמיהמ םהו ךיבתכ
ךכרבי .הנבהל םילק םהו הבר המכוח םהב
ךיתודובעל תוריפ דוע ףסויו עפשב םיהולא
ארוק ינא .תובר תומשנ תלצהב תואטבתמש
.הבר החמש יתוא םיאלממ םהו ךיבתכ תא
םינימאמל םתוא ריבעמ ינא תובר תויונמדזהב
.ןכ םג םתוא וארקיש תנמ-לע םירחא

חישמה ךא רהוס תיבב בשוי ינא עגרכ
תא יתחלש .תינחור הניחבמ יתוא ררחיש
לע ךל הדות .םידידילו םיבורקל ךיבתכ
,ךתורשפאב שי םא .םיבתכה תא יל תחלשש
תידרפסב שדוקה-יבתכ רפס יל חלש אנא
.קנע תויתואב

תא ליבוהל הסנמ ינא ךיבתכ תועצמאב
.םילותק םה .ינודאל םבל תא שידקהל ידלי
םמא תאו ידלי תא ריכזת ךבוטבש שקבמ ינא
המכוחה תא םהל ןתיי םיהולאש ךכ ,ךתליפתב

ירובע םג ללפתה .םנודאכ ולבקל הניבהו
ייח ימי לכ ותרשל המכוח יל ןתיי םיהולאש
הוונעב ינליבוי רשא לכב תכלל ןכומ היהאשו
יניינעש ללפתמ ינא .םיהולאל הליהת .הבהאבו
.ךבל תמושת רובע הדות .ורדתסי ילש תריינה
.ינחור םולשב םיהולא ךכרבי
,חישמב ךיחאו ךדידי ,דובכב
הינרופילק ,ליוורוטקיו               .יי'ג .יי'ג

ירבח לכו .יי'ג .יי'גל וחלשנו ורשוא תושקבה לכ

.ורובע םיללפתמ היסנכה

ססקט
,רקיה ינוטל

.תטלק לע םינורחאה ךירסמ תא יתלביק
הנוש בלצה תא ךתואר תדוקנ ,תמאב
.בלצה תא םיאור ונא הבש תאזמ ןיטולחל
,ךיתופטהב עמוש ינאש יפכ ,בלצה הארמ
ןיטולחל םיפוקש םיארנ םירקשה ,רורב וניה
.םלענו ברצנ בלל ביבסמ רבטצהש ןמושהו
,םידמוע ונא הבש היחתה חור קר תאצמנ
ישנאל םיכפוה ךא ,ונרשבל םישחכתמ
רתוול ברסמש םע ,”םיחדנ“ םניאש םיהולא
לש תובותכה ויתוחטבה לעו המצועה לע
לגוסמ הליהתה ןודא יכ ןימאמה ,םיהולא
טובנל םילוכי םייחשו עלסה ןמ םימ איצוהל
תא ףינמ ,םיהולא איבנ ,ינוט התאשו ,תווממ
,עושי חישמה תא ,םייחהו ךרדה ,תמאה לגד
םישנאה לכש ךכ ,עשורמה םלועה לעמ הובג
םיבערהו ,תותשלו אובל םילוכי םיאמצה
.דועסלו אובל םילוכי

םיעשר וראשיי םיעשרה םנמא
בהואה לכו ,םיכלכולמ וראשי םיכלכולמהו

םה תרמאש םירבדה .רקש רבד רמוא רקש
םשגה רשאכ .תואלקחב וליפא םינוכנ הכ
םינומטה םיתמו םישבוימ םיערז לע םרוז
תא גפוס תמ ערז ותוא רשאכ ,המדאב קומע
הטמ יפלכ םישרוש טיבנמ אוה םשגה
.הלעמ םילוע חמצה לש םיקוריה םילעהו

הכ םניהש ךתודעו ךירסמ רובע הדות
ךב טיבמש ,ולוכ םלועה יניעל םינוכנו םיזע
לכב םירצונ .הדות בושו הדות .”האילפב“
הבוטה ךתודע תא םיאור םוקמו םוקמ
.תיתימאהו הנוכנהו
ססקט ,הנקרסקט                           .יו .יפ

הי'גרו'ג
,דבכנה ומאלא רמוכל

בוט תא ףקשמה בתכמה תא יתלביק

תפכיאש והשימ ונשיש תעדל בוט .ךביל

ונל גאוד עושיש תעדוי ינא .ןיבמשו ול

הפצמ םג אוהש תעדוי ינא ךא ,ןיבמו

רובע ךל הדומ ינא .ונתיאמ סחי ותואל

העידיה .ךתודידי רובעו ךתליפת

.תמחנמ העידי איה תפכיא והשימלש

תירצונה תורפסה לכ תא יל חלש אנא

.דואמ תאז ךירעא .ךתורשפאב שיש

.ןמזה בור ילעב לע תבשוח ןיידע ינא

תא בוהאל בייח לעבש םעפ יל רמא אוה

.היסנכה תא בהוא חישמהש יפכ ותשיא

םירוגמל רובעל ךתנמזה תא הכירעמ ינא

יל םסק הז .סל'גנא סולב וא טימס טרופב

םוקמ תא קיתעהל וניצר ינאו ילעב .דואמ

.תואלמיגל אצנ רשאכ סל'גנא סולל ונירוגמ

םייתשו םישש יל ואלמי רבמטפסב

תרבחב תויהל דואמ הצור יתייה .הנש

יתייה .םיירצונ םידידי םע ,םירצונ

םירוגמה לע עדימ יל חלשתש תשקבמ

ךתוא שוגפל הווקמ ינא .סל'גנא סולב

הנשב הרקי הזש יתווקתו םימיה דחאב

יתיצר דימת .וננודא רובע דובעל חמשא .וז

.ורובע המ רבד תושעל

,חישמב ךתדידי

הי'גרו'ג ,הטנלטא                    .םא .לא

(המשך בעמוד 6)

(המשך מעמוד 1)
...חיכומ ך“נתה

ןוחצינה תסינכב םילשוריל עיגה אוהשכ
!הוהי םשב אבה ךורב” :ורמא םישנאה ,ולש
יתמ יפ-לע הרושבה( “!םימורמב אנ-עשוה
אפיר עושיש םיארוק ונחנא ךכ-רחא .)9 ,א“כ
שדקמה-תיבב םיחסיפו םירוויע הברה

-לע הרושבה .)41 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה(
םידלי לע ונל תרפסמ 51 ,א“כ יתמ יפ
.“דוד-ןבל אנ-עשוה” שדקמב םיקעוזה
“זוע תדסיי םיקנויו םיללוע יפמ” ,חטבל
.)61 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה ,3 ,'ח םיליהת(
תנמ-לע םידליב שמתשה םיהולא ךכש ירה
,62 ,ח“יק םיליהתב ותאובנ תא שממל
!ינודא שדקמב ךרובי חישמהש

תודוא תויכ“נת תואובנ שמח תוחפל ןנשי
אובי אוהש תושרודה חישמה לש ואוב

לע דמוע ןיידע םילשוריב שדקמה-תיבשכ

תויה ,הבר תועמשמ וז הדבועל ,ולית

תנשב ונברוח זאמ שדחמ הנבנ אל שדקמהו
-9 ,'ב יגח :ןה הלא תואובנ שמח .הריפסל 07
,'ט לאינד ,31 ,א“י הירכז ,'א ,'ג יכאלמ ,7
.62 ,ח“יק םיליהתו ,62

עושי לש תירוביצה הסינכה ,ןכל
הרדסוה ראותמכ שדקמה-תיבלו םילשוריל
תינכותהמ קלח התיהו האבונו שארמ
חישמה לע שארמ הרשיב רשא ,תמלשומה
המשגוה ןכמ רחאלו אובישכ וישעמ לעו
עושי לש ויתועונתב תומלשב תינכותה
הרושבה תא האר .עיגה אוה רשאכ יתרצנה
סוקרמ יפ-לע הרושבה ,61-1 ,א“כ יתמ יפ-לע
.04-92 ,ט“י סקול יפ-לע הרושבה ,01-1 ,א“י

ושגיו ...םיהולאה שדקמ לא עושי אוביו”
תאו ...םאפריו שדקמב םיחסיפו םירוויע וילא
אנ-עשוה םירמואו שדקמב םיקעוצה םידליה
.)51-21 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “דוד-ןבל

ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה
www.alamoministries.com
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ודוה

ירדנומא'גר
,חישמב רקיה יחא

ונעישומו וננודא ,עושימ םולשו דסח לש תוכרב ךילע הנאובת
,יללכה ךבתכמ תא ונלביק בוש ,םיהולא לש אלפנה ודסחב .רקיה
,םיימלועה ךינולע תלבקב ונדבכתה ןכו ,”ומאלא רמוכהמ העדוה“
לכ .“חלמ” םשב ךרמאמ ללוכ ,00030 דע 00320 -מ תונוילג
תורשב ונתדובעב ללכה ןמ אצוי שומישל אב תמאב הזה רמוחה
הז רמוח .רתוי הבר תוליעיב דמלל ונל רשפאמ םג אוהו וננודא
.םפוגו םתמשנ ,םחור רובע םינימאמלו םיבר םישנאל הכרב םג אוה
םיללהמו ,םיהולאמ תלביקש עדיה תא םיכירעמ ונאש תעב ,ןכל
תא חולשל רוכזתש םישקבמ ונא ,ךל ויתוכרב לע םיהולא תא
.תפסונ תורפס לכו ךינולע

םיתרשמו ונדחאתה ,םירמכה תווצ ,ונא יכ ךעידוהל םג וננוצרב
תא תופתושב םיקפסמ םג ונאו ,יאמצע ןפואב הנומאב וננודא תא
ונא ןכל .ונרפכ תוליהקב רתויב םיינעה םישנאה לש םהיכרוצ
.ונתנוהכב קלח תחקל הסנת ,לאה הצרי םאו ללפתתש םישקבמ
.ךממ עומשל חמשא .ודוהב ןאכ ךתדובעב קלח לוטיל םיחמש ונא
.תודות בר .ךיתויסנכ לכ רובעו ךרובע טהלב ללפתמ ינא
,םיהולא תורישב ךלש
ודוה ,ירדנומא'גר                                        .יד .םא רמוכה

היסנכה ירבח לכו .יד .םא רמוכל וחלשנו ורשוא תושקבה לכ
.רשוא ונלש היסנכה םע וז היסנכ דוחיא .ורובע םיללפתמ

םיגיצמ רפס-תיב ידלי םע הטנאג ןו'ג ומאלא תויסנכ לש הנשמה רמוכ
ודוה ,רוּפאסראנ - ומאלא רמוכה לש האירק רמוח

םלאּפ

.ודוה לש תוירצונה ומאלא תויסנכ תגהנהב םלאּפ רפכב םייקתה יתד שגפימ

םהייחב הנושארל הרושבה ירבד תא ועמשו ואב שיא תואמ שולשמ רתוי

,ומאלא רמוכ לש ימנידה ורפס .עושיל םהייח תשדקה ידי-לע וננודא תא וריכהו

ילכ היה ,)תורחא תובר תופשל ןכו וגולטו ידניה תפשל םגרות רשא( ”חישמה”

םיהולא לש ותנתמ לא ועשונ אל רשא םירכומ יתלב םישנא תגהנהב בושח

ומאלא תויסנכ תמקהב םיהולא לש ותכרבל םיללפתמ ונא .העושי איהש

.וללפתה ,אנ .הזה רפכב תוירצונה

ודוה ,תוירצונה ומאלא תויסנכ                                   ןוטנב ןו'ג רמוכה

ורותנאק

ריש רש לארשי חאה

לפסוג לש תוררועתה

ןגרוא רשא יתד שגפימב

ומאלא תויסנכ ידי-לע

רפכב ודוה לש תוירצונה

רזענ םיהולא .ורותנאק

תלצהל ונלש םידבועב

.תובר תומשנ

ןוטנב ןו'ג רמוכה

ומאלא תויסנכ

ודוה ,תוירצונה

ןטסיקאּפ
,ומאלא ינוט רמוכל

רשא תורפסה לע ךתוא ךרבמ ינא .ךלש ןויסימה תאו ךתחפשמ תא ,ךתוא םיהולא ךרבי

.םינטסיקאּפה םירצונה לכ רובעו ירובע הבוט וז תורפסש יתבשחו התוא יתארק .יל תחלש

.1691 זאמ תיקיס החפשממ רמומ ינא .יטיס דבאלאסייפב יאמצע רמוכ ינאש עדוי התא

ךיתופטה .םיינטסיקאּפה םירצונה לכל םציפהלו ודרוא תפשל ךיבתכ תא םגרתל הצור יתייה

םילהנתמ הבש שדוק יבתכ לש דומיל תתיכ יל שי .הנזאהלו האירקל דואמ תובוט תויתדה

ךמש תחת םשריהל הצור יתייה .םילותקו םימלסומ דוחייב ,תורחא תותד םע םיחוכיוו

תא .תושר יל תתל הצרת יתמ ךב יולת ,ןבומכ .)ןטסיקאפ לש תירצונה ומאלא תייסנכ(

.ךתושרלו ךתבושתל הפצא .םיירצונ םידימלתל יתקליחו יתקתעה יל תחלשש תורפסה

,עושיב ךיחא

ןטסיקאּפ ,דבאלאסייפ                                                                  .םא .םא רמוכה

,ןטסיקאּפ לש תירצונה ומאלא תייסנככ םשריהל יאשר .םא .םא רמוכהש האלמה ונתחטבה תא ונחלש
.ודרואל וניבתכ תא םגרתל האלמ תושר ול הנתינו

,ומאלא יבתכ לש םציפמ ,הטנאג רמוכה
השדח תרצנתמ ליבטמ ,'וכו תוטלק
עושי תא הלביק איה .ודוה ,רופסאראנב
רמוכה לש ורמאמל תודוה ישיאה העישומכ
”?ךלש ךרדה” םשב ומאלא
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הקירפא

היּפויתא

,דבכנה ומאלא ינוט ימלועה רמוכל

לש ומשב ךתייסנכלו ךל תומולש

תא יתלביק .ןמא .עושי ונעישומו וננודא

םינולעה תאו ךיבתכ תא ,רקיה ךבתכמ

.דואמ ךל הדומ ינא םרובעו ,םיימלועה

םיבושח םהש יתאצמו םתוא יתארק

םירבח רובעו ירובע ךרע ילעבו דואמ

תא םמורלו ךרבל ידכ םירחא םיירצונ

םירסמה תא ץיפמ ינא .םיירצונה ונייח

,תודעסמב ,םיקוושב ךממ יתלביק רשא

שוגפל יל ןמדזמש םוקמ לכבו תויונחב

ונא רשאכ ונחורב םיקזחתמ ונאו ,םישנא

דיעמ יננהש רבדה שוריפ .םתוא םיארוק

בוטה ודבע התא המכ דעו ךתדובע לע

.םיהולא לש ןמאנהו

יתכרעה תא עיבהל ינוצרב ,דבכנ רמוכ

-לע עושי חישמה לש ותרושב תצפה לע

תא ליצהל ידכ םלועה יבחר לכב ךדי

אנא ,ןכל .םיבר לש םהייח

תאזה הבוטה ךתדובעב ךשמה

חורו םיהולא תמצוע תרזעב

ונוש ךל תודוהש םושמ ,שדוקה

.םיבר םישנא לש םהייח

םיקתוע שקבא ,ףוסבל

שדוק יבתכו ךיבתכ לש םיפסונ

ךתוא לואשל ינוצרבו הצפהל

ןויסימ ךל שי םאה :תולאש רפסמ

םאה ,ןיא םא ?היפויתאב הפ

יתייה ,ןכ םנמא םאו ?היהיש הצור תייה

.םיהולא ךכרבי .ךתייסנכ םע הלועפ ףתשמ

,םיהולא דבע ךרבח

היּפויתא ,ןואט הליגנאד       .יּב .יז

לכב וניתויסנכמ היסנכ הבהאב הארי םיהולא

וננודאש שח התא םא .םלועב הרייעו ריע

ומאלא רמוכה    !תאז השענ הבה ,ךל ארוק

הנאג
,רקי בוהא

וננודא לש אלפנה ומשב ךל תומולש

ינודא ךכרבי .עושי חישמה ,ונעישומו

עצבמ התא רשא ותדובע רובע עפשב

יתחמשו יתמשרתה .וז תיהולא הנוהכב

.“ןֵתמה” םשב ךרוביח תאירק רחאל דואמ

קחיש אוה .בר רזעל יל היה אוה ,השעמל

דיקפתל יתוא וניכהב דואמ בושח דיקפת םג

.ינודא רבד תזרכה ,יל דעוימה

יל חולשל לכות םא הדות ריסא היהא

רמוחו תוטלק ,תורפס ,שדוק יבתכ רפס

לכואש ידכ עדי שוכרלו דומלל יל רשפאיש

הפצמ ינא .תוליעי רתיב ידיקפת תא אלמל

.ךדצמ הלועפ ףותישל חור רצוקב

,חישמה לש ומרכב ךלש

הנאג ,הּפוקאגוס                        .יּפ .י'ג

.יפ .י'גל וחלשנו ורשוא תושקבה לכ

,דבכנה ומאלא רמוכה

תורפסה רובע םיהולא ךכרביו ךל הדות

לע בותכה לכ ,קפס אלל .“חישמה” רפסהו

שורד הפטהו העושי ,הארשה ,תולגתה

םירצונה ברקב דחוימב ,םויכ ונמלועב

תאש ןימאמ ינא .תמאל םירוויעה תורבחבו

.שדוקה יבתכב קרו ךא אוצמל ןתינ תמאה

,“חישמה” רפסב תאצמנ ךכל תמא תודע

ותושיי לע הארשהה אלמ רסמה תא אשונה

.חישמה עושי וננודא לש תילאטוטה

םירשע יל חולשל שקבא ,הקולח םשל

:םיאבה תונוילגה ןמ דחא לכמ םיקתוע
00320, 00420, 00520, 00130, 00820

השולש לבקל חמשא ,ךכל ףסונ .“ןֵתמה“ו

יתייסנכ יגיהנמ רובע “חישמה” לש םיקתוע

ךכרבי .“רויפיפאה תודוס” ןולעה תאו

תינפוגו תינחור הניחבמ ךתוא קזחיו םיהולא

ותדובע תא עצבל ךישממ התאש ךות

.בורקב ךממ עומשל הווקמ ינא .תוצירחב

,הנומאב ךלש

הנאג ,יסאמוק                           .סא .םא

דיימ תוחלשנ תושקבה לכ .האלמתנ השקבה

.דחא לכל

ןוּבאג

,דואמ דבכנה ומאלא רמוכה

שדוק יבתכ רפס תלבק תאזב רשאמ ינא

תנתמכ םינולע רפסמו תילגנאב אלפנ

וז תונמדזהב .ךתייסנכ ךרד עושי חישמה

הנושארה הליבחבש ךעידוהל םג ינוצרב

רפסו םיימלוע םינולע רפסמ ךממ יתלביק

יפל חישמה” ,םידומע השימחו םינומש ןב

,ךתוא ךרבל םיהולא ךישמי .“ך”נתה תואובנ

רובע חישמה לש ופוג לכ תאו ךתחפשמ תא

ינוילימ הליצמה ,תיפוסניאה ךתחריט

,םירקיה יחא ןכל“ .םלועה יבחר לכב תומשנ

דימת םיקסוע ,םיעתרנ יתלב ,םינתיא ויה

םכלמעש םתא םיעדוי יכ ,וננודא תדובעב

תא לבק ,אנא “.ןודאה יניעב אוושל וניא

ידידימו יתחפשממ חישמב םילוחיאה בטימ

ךכרד יכ םיענכושמ ונלוכ .יתוא םיבבוסה

וננודא תורישב לילו םמוי דובעל תינחורה

ךל חולשל לוכי יתייה .הנוכנה ךרדה איה

בתכמ חולשל ףידעמ ינא ךא ,ליגרכ סקפ

תרזעב .םירבד רפסמ ףרצמ ינאש םושמ

.םינפ לא םינפ רבדנ דוע ,לאה

,בר דובכב ךלש

ןוּבאג ,ליוורביל                        .יּב .יס

.יא תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמה רמוכ

םירסמו תורפס יקלחמו לפסוג ירמז םע .וא

,הנאג ,דנוּפ טלוס - ומאלא רמוכה לש םיטלקומ

הקירפא ברעמ

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה
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ותמשנו ובל ,םתליהתו םתליפת בל ,שדקמהש םהל רמא עושי  1

הרושבה( ”ןבא לע ןבא הפ ראשית אל” סרהיי ,םמע םויק לש

- הרק ךכ ,יתימאה איבנה עושי רמאש יפכ .)2 ,ד”כ יתמ יפ-לע

.וידימלת ופיצ רשאמ רתוי רהמ קפס אלל

ססקט

ססקט

תירצונה ומאלא תייסנכלו ומאלא רמוכל
,השודקה

לכ תא ךירעמ ינאש ךעידוהל קר יתיצר
תובוחרב יתייחש הפוקתב .ירובע תישע רשא
רבח אלל ,הניל םוקמ אלל ,הינרופילקב דווילוה
םע ךישנאמ דחא ילא שגינ רשאכ ,ער וא
הנישל םח םוקמ יל תתנ התאו חישמה תרושב
התיה ןזוס ךתשיאש תעב יל תלפיטו הוולש
תואמב לפטל בייח תייה התאו ןטרסב הלוח
.תיפכב הרושבה ירבד תא םליכאלו םיפיה
,רהוס תיבב יתבשיש ןמזהו יל תתנש ןוזמה
.ילצא רקבל תאבש ךכ ידכ דע יל תגאד רשאכ
ירקישה ןוטלשהמ ילע תנגהש תוברה םימעפה
םה רשאכ ידצל תייה התא ,הרטשמה לש
תא יל תרפיס התא .םהלש םירקשה םע ועיפוה
יתחנה יתשלוחבש לע יתמשא וז התיה .תמאה
.םכתיא אצמנ ינניא רבכש ,יברקל רודחל ןטשל

ינאשכ םעפ לכב .ינוט ,ךתוא בהוא ינא
ינניא ךא .קעוז ינא ,יתישעש תועטה לע בשוח
ךממ עומשל קר הצור ינא .ילע םחרתש הצור
םתוא חולשל ךשמה אנא .ךיבתכ תועצמאב
.רשק לע רומשו
ססקט ,הנידאסּפ                              .יּפ .יו

,ומאלא ינוט יחאל

ךישמי םיהולאש ללפתמ ינא .חישמה עושי וננודאו וניבא םיהולאמ םולשו דסח

הדומ םג ינא .ךתייסנכבש חישמב םיחאה לכ תאו ךתייסנכ תא ,ךתוא ךרבל

.ךתועצמאב ללוחמ אוהש תואלפנה לכ לעו םיאלפנה ותבהאו ודסח לע םיהולאל

דלומה גח תונתמב בוש וכרבתה וניתוחפשמש םושמ ךל תודוהל ינוצרב ,יחא

תויבבל תודות לבק .רהוס תיבב בשוי ינאש תישימחה הנשה יהוז .0002 רבמצדב

,ססקטב סנבפב תוחפשמה לכמו וקיסכממ הלא םיוונע םישנאמ רתויב

.הדות .תידרפסב תורפס ידוד ןבל חולשל ךשמה .תונתמ ולביק רשא וקיסכמבו

!ךתוא בהוא עושי

,חישמב ךיחא

ססקט ,טנומוּב                                                                      .סא .ףא

(המשך מעמוד 3)

...חיכומ ך“נתה

82-02 ט”כ תישארב  2

דואמ תוניינעמ תויארקימ תואבומ יתש
-תיבל אבוה עושי דליהשכ :ךכל תוסחייתמ

-לע הרושבב בותככ ,וירוה ידי-לע שדקמה
רשאכ םגו ,)ארק אנא( 23-52 ,'ב סקול יפ
והואצמיו” הרשע-םיתש ןב דליכ עושי

םיעמושה לכו ...םירומה ךותב בשוי שדקמב
“ויתובושת לעו ולכיש לע וממותשה וילא
.)74-64 ,'ב סקול יפ-לע הרושבה(

,היפיצ לש ,םינש תואמ ,םינש ירחא
!שדקמה-תיבב םואתפ עיפוה חישמה
סרה ,ןכמ-רחאל םינש רפסמ .)1 ,'ג יכאלמ(

תאו שדקמה תא יטמרד חרואב םיהולא
רמא עושיש יפכ שממו םילשורי ריעה
דמוע ןשיה שדקמה םוקמ לע - םישנאל
תפיכ דגסמ ,רחא לא ידבוע שדקמ וישכע
הלא תובושח תודבוע תועצמאב 1.עלסה
לכלו םידוהיה לכל הנוילעה החגשהה תרמוא
!אב רבכ חישמהש ,םלועה לכב םישנאה
0002 טעמכ ינפל אובל היה בייח חישמה

-תיב תסירהל איבה םיהולאש ינפל ,הנש

דקפמה ידיב ,הריפסל 07 תנשב שדקמה

.סוטיט ימורה

,יתימאה חישמה אוה יתרצנה עושיש וא
רבד ןיא ,האובנ ןיאו חישמ ןיא ללכבש וא
ןכלו .תטלחומ תמא ןיא ,םיהולא ןיא ,םיהולא
ירסח םה ,דיתע לכ ןכו ,הירוטסיהה לכ
,דועיי ירסחו טוידה לש ויטופטיפכ תועמשמ
.תלוברעמב ףנע רבשכ

תא לאינד איבנה אבינ ,שדוקה חור יפ-לע
לש ותדיל לש םיקייודמה םישדוחה ,םימיה

ומצע גיצהש ימ לכ .ותומו חישמה
ירחא וא ינפל תמ וא דלונו חישמכ
םא יכ וניא ,יללה םיקייודמה םידעומה
היה יתימאה חישמהש ינפמ ,הזחתמ
םידעומב תומלו דלוויהל בייח
םינמז-חול תגצהב .הלא םיקייודמ
האר( חישמה תאיבל דעו אוה ונמזמ
חישמהש לאינד ריהבמ ,)אבה קרפב
הליחמל ףילחתכ[ חישמ תרכיי” אובי
ריעהו” םרטב “]םידוקה וניתונווע לע
]שדקמה-תיב[ שדוקהו ]םילשורי[
וז .)62 ,'ט לאינד( “דיגנ םע תיחשי
תורכזומה תואובנל הקצומ החכוה
לע םיהולא לש ותעפוה תודוא ליעל
ךותב תמייקתמה וחור תועצמאב ץראה
הרושק האבה הדבועה .םדא ,שונא ףוג
.חישמה לש ותעגה דעומל

םינש 384 אובל בייח חישמה

לש וייח ימיב םייוסמ ךיראת ירחא

וז תקייודמ האובנ .לאינד איבנה
תאיב לש קייודמה ןמזה אשונב
רתויה תואובנה תחא איה חישמה
תא תעבוק איה .ך“נתה לכב תואלפנ
שמח טעמכ חישמה לש ואוב דעומ
ירה .אב םנמאש ינפל הנש תואמ
:האובנה

בישהל רבד אצומ ןמ לכשתו עדתו”
םיעובש דיגנ חישמ דע םילשורי תונבלו

בושת םיינשו םישיש םיעובשו העביש
ירחאו .םיתיעה קוצבו ץורחו בוחר התנבנו
ןיאו חישמ תרכיי םיינשו םישיש םיעובשה
וציקו אבה דיגנ םע תיחשי שדוקהו ריעהו ול
“תוממוש תצרחנ המחלמ ץק דעו ףטשב
.)62-52 ,'ט לאינד(

“םילשורי תונבלו בישהל” הדוקפה ךיראת
תנשב התשענ ךלמה אתסשחתרא ידי-לע

תושרה הנתינ הבו הריפסה ינפל 444
תא תונבלו לארשיל רוזחל םידוהיל
.)8-1 ,'ב הימחנ( םילשורי

הב שמתשהש יפכ “םיעובש” הלימה ןבומ
וא “היעיבש” אוה )62-52 ,'ט לאינד( לאינד
םינש ןיגב אוה הב שומישהו “עבושמ”

עבש ,ויתונש תא תריש בקעיש ומכ ,דבלב
לחר ,ויתושנמ תחא לכ רובע עובשו םינש
,82-72 ,ט“כ תישארבב םג האר( 2.האלו
םיעבש” ,תורחא םילמב .)8 ,ה“כ ארקיובו
ריע לעו לארשי לע האובנב רשא “םיעובשה
)42 קוספ( םידחוימ םיעוריא םע ,שדוקה
.םינש 094 םניה

.תוביטח שולשל תקלוחמ וז ןמז תפוקת
איבנהש םינשה 94 םהש ,םיעובש העביש
תחת םילשורי לש שדוחמה ןיינבל ביצקמ
םירושקה הלאו ארזעו הימחנ לש םתוגיהנמ
הירוטסיהה .)הימחנו ארזע ירפס האר( םמיע
.םינש 94 ךשמנ םילשורי םוקישש תעבוק

םהש ,“םיעובש” 26 לש הינש הפוקת
ונמז תא ואיבי םמויסב רשא ,םינש 434
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םע ,תוחפה לכל ,דחאתה ןימאמה לכ
ונא ךכ .ותומל המודה תוומב עושי
איה רשא ,ותייחת םע תואדווב םידחואמ
םא ןכש“ .ונברקב םיהולא לש םלועה ייח
םג ךכ ,ותומל המוד תוומב ותיא ונדחאתה
םיימורה לא תרגיא( ”ותייחתב ותיא דחאתנ
ןימאמה לכ יכ רבדה תועמשמ .)5 ,'ו

,היחתל םק ,ומוקמב תמ עושי ןודאהש
םע תמ יכ ןימאמה לכ ,המימשה הלעו
,םישדח םייחב ומיע היחתל םקו חישמה
תמאב ירה ,ולש וחורב רשא םיהולא חורב
62.חישמב היחתל םקו חורהמ שדחמ דלונ

72.‘‘שדחמ הדילה“ תועמשמ יהוז

םוקלו חישמה לש ותומב תמ תויהל
רעשהו ,המצועה ,יונישה והז ותייחתב
סנכיהל תנמ-לע רובעל ונילע וכרדש
רמוא חישמה .רעשה אוה חישמה 82םיימשל
ןיא .םייחהו תמאהו ךרדה ינא“ ולוכ םלועל
.)6 ,ד”י ןנחוי( ”יכרד אלא באה לא אב שיא

,ונייח חרוא תא תימהל ונילע ויללכ יפ-לע
יקנה וייח חרואבו ולש חצנה ייחב הכזנש ךכ
םיאלקח ךא ,תאז ריבסה ןודאה 92.אטחמ
ילודיג לדגל תנמ-לע :לכמ בוט תאז םיניבמ
םיכירצ םה ,המדאב םיערז עורזל שי ,הדש
םישדח םייח לבקל ידכ בקריהל ,תומל
חורפלו הייחתל םוקל ,םהל קינעמ םיהולאש
לשמב 03.עפש רתיב ףא ,םישדח םייחב
ידי-לע לתשנ ,ערז וניהש ינודא רבד ,ערוזה
13.םישנא לש תמה םבל ,םחורל הפטה

םגו חורה םג אוה ,ינודא רבד ,ערזה
,ןושארה םדאה ערז ,םדא רשאכ 23.םייחה
,רדרדתהל ךרעה ירסחו םיתמה וייחל חינמ
ךותל ורדחי םיהולא ייח ירה ,תומלו בקריהל
ונתיו ,ויתונוועבו ויאטחב תמ היהש םדא ותוא
ייח 33.םיהולא חור תועצמאב םיהולא ייח ול
לודגל ולחי ,ורבד תועצמאב ,וברקב םיהולא
,וברקבש םיהולאה חור תועצמאבו לישבהלו
םישנאב עפשב םיהולאה ייח תא רידחהל ולחי
43.ינודא רבד תפטה תועצמאב םיבר

בייח םיהולא לש בוטה ורבדש םיאור ונא
53.םדי לע לבקתהלו םדא ינב תובבלב ערזיהל

םינשיה אטחה ייחל חינהל םיבייח םדא ינב
-לע םפילחהל ידכ ,תומל ןושארה םדאה לש
63.חישמה תועצמאב םיהולא ייח תלבק ידי

חור םכילא יתרבידש םירבדה“ :רמא עושי
“]םיהולא ייח[ םייחו ,]םיהולא חור[ םה
.)36 ,'ו ןנחוי(

תומדא ילע תמקומ םימשה תוכלמ
73.ינודא רבד תפטה תועצמאב םישנא תובבלב

הכלממל םיכיישה ,םלועב םיבר םיעשר םנשי
ידי-לע תטלשנה ,עשרה תכלממ ,תרחאה
םיימשה יכאלממ שילש 83.ןטשה ,הגיהנמ
ולישבה רשאכ .עשר ינכוסכ ומייקתה
םיימשה יכאלמ לכ רשא דע ,םהישעמ
,םיעשר םה המכ דע תוארל ולכי םיבוטה
ץראל םיימשהמ ישולישה םיהולאה םשריג
םתוא הלגה אל םיהולא 93.ןטשה םגיהנמ םע
ובשחי אל םיבוטה םיכאלמהש ידכ ןכל םדוק
םיערה םיכאלמה .קדצ יהולא וניא םיהולאהש
לש וידוקיפל וכפהש ינפמ םימשא וללה

(המשך בעמוד 8)

(המשך מעמוד 2)

המצועל ךרדה

רפסמ ,ןורחאה “עובשה” .חישמה לש
םינש עבש לש ןמז קרפ אוהש ,םיעביש
.חישמה תאיב ירחא

אצומ ןמ” הפוקתב דחוימב וישכע ונניינע
חישמ“ל דע ,“םילשורי תונבלו בישהל רבד
טרבור ריס .םינש 384-ב תמכתסמה ,“דיגנ
גיצהו בשיח “אבה דיגנה” ורפסב ןוסרדנא
.םלועה לכ ינפב ויאצמימ תא

ינפל 444 ,ץרמב 41-ב ליחתמ אוה
ןיינבו הרזח הדוקפה ןתמ ךיראת ,הריפסה
אוהה ןמזה קרפ תא רמוג אוהו םילשורי
םילשוריל עושי לש תחצנמה ותסינכב
ולוכ לארשי םע תעב הלח ,ותעדל ,רשאכ(
ןימאמ אוה .עושי לש ותוחישמל עדומ היה
םע ינפב עושי גצוה וב םויה היה הז יכ
,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה .“דיגנ“כ לארשי
קימעמ רקחמ רחאל .)9 ,'ט הירכז םע 9-1
אוה ,םיעודי םימונורטסא םע תוצעייתהו
444 תנשמ” :הלא תועיתפמ תוילגת גיצמ
.םינש 674 ורבע הריפסל 23 דע הריפסה ינפל
ץרמב 41-המ .םוי 047,371 םה 563 לופכ 674
לש תחצנמה ותסינכ םוי( לירפאב 6 דעו

םוי 611 ףסוה .םוי 42 ורבע )ריעל חישמה
הייהת הנשש תנמ-לע( תורבועמ םינש רובע
,עבראל קייודמב קלחתהל הילע תרבועמ הנש
,םיספא ינשב תמייתסמ איה ןכ םא אלא
ףסוה .)004-ל קלחתהל הנשה לע הזכ הרקמב
תויה .םימי 088,371 לבקתו םימיה לכ תא
,םוי 063 תב דימת איה הנש ך“נתה יפ-לעו
)063x7x96( לאינד תאובנב ‘םיעובש‘ה 96
רכזומה ןמזה ,ךכו !םוי 088,371-ב םימכתסמ
תונבלו בישהל רבד אצומ ןמ‘ ןתממ לאינדב
קוידב םיאתמ ‘דיגנ חישמ‘ל דעו ‘םילשורי
.)ןוסרדנא טרבור ריס( “!םוי ותואל שממ

םיכרד תפמכ תנתינה תיתימא האובנ וז
טרופמו קייודמ יוזיח איהו קפס לש לצ אלל
הרומה ןמיס הז .ותותימא תא חיכוהל ןתינש
היה רשא יתרצנה עושי לע תועט אלל
)םילא תוומ תמ( “תרכנ” רשאו “דיגנ חישמ”
תא ליחתה עושי רשאכ .ומצע ןעמל אל ךא
:יתועמשמ ןפואב רמא אוה ירוביצה ותוריש
“םיהולאה תוכלמ העיגהו תעה האלמ”
בייח חישמה .)51 ,'א סוקרמ יפ-לע הרושבה(
לכב תורקל לוכי הז .והשלכ ןמזב דלוויהל

שארמ התזח האובנה ךא .הנש לכב ,האמ
שדוחה תאו הנשה תא טלחומ קוידב
ןויצל יוארה עוריא עריא םהב םיקייודמה
תלימב הרסמנ וז האלפנ האובנ .חישמה ייחב
חישמה תא וריכיו ועדיי םלוכש ךכ האובנה
רתויב טרופמ םייוזיחה קויד .אובישכל
,תינלטק הניה תחא תועט .תקייודמ ותמשגהו
יתרצנה עושי :ןיטולחל םאותמ לכה ךא

םוקמ ,וסוחייל רשאב םיטרפה לכ תא אלממ
ךותש רתויב םיהדמ הז .ותדלוה ןמזו ותדלוה
-תיב סרהנ בלצה לע חישמה ירוסיימ דחא רוד
,םייקתהל הלדח תידוהיה הנוהכה ,שדקמה
לש ןיסחויה תונליא ,תונברוק תברקה הקספוה
לארשי ינבו הברחנ םתריב ,ודמשוה םידוהיה
ורזפתהו תודבעל ורכמנ ,םצראמ ולגוה
ןיד-יקספש זאמ !םלועה תווצק עבראל
ואוב - לארשי לע ורזגנ הלא םיארונ םיימואל
- ןיטולחל ירשפא-יתלב השענ “חישמה” לש
לכ תא םייקש חישמ ותוא תוחפל
עושיש יפכ ,ך“נתב םיבותכה “םירושיכה”
.גיצה יתרצנה
.”חישמה” ,ומאלא ינוט רמוכה לש ורפס ךותמ תואבומ

םייטלגה ,11–51 ,'ד םייספאה ,72–82 ,ב"י ,'א םייתנירוקה ,8 ,'א םיחילשה ישעמ ,22 ,'כ ןנחוי  72  21 ,'ב םייסולוקה ,5–6 ,'ב םייספאה ,25–45 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ,3–5 ,'ו םיימורה ,64–94 ,ד"כ סקול  62
,ב"י ןנחוי  03  11–21 ,'ב ,'ב סויתומיט ,01–21 ,'ד ,'ב םייתנירוקה ,13 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,42–52 ,'ז ,11–31 ,8 ,5 ,'ו םיימורה ,42 ,ב"י ןנחוי  92  7–9 ,1 ,'י ןנחוי  82  81 ,'ג ,'ב סורטפ ,2 ,'ב ,'א סורטפ ,91 ,1–6 ,'ד

סורטפ ,11–61 ,'ד םייספאה ,83–74 ,'ב םיחילשה ישעמ ,32 ,ד"י סקול  43  4–7 ,'ד םייטלגה ,31–71 ,01–11 ,'ח םיימורה ,42 ,ב"י ,36 ,'ו ןנחוי  33  36 ,'ו ,42 ,'ה ,41 ,'א ןנחוי ,11 ,'ח סקול  23  81–03 ,ג"י יתמ  13  42

,'א ,'א סורטפ ,1–01 ,'ג םייסולוקה ,02–42 ,'ד םייספאה ,9–31 ,'י ,21–31 ,'ח םיימורה ,01 ,'י ,42 ,'ה ,41–81 ,'ג ןנחוי ,72 ,ד"י ,32 ,'ט סקול ,83–93 ,'י יתמ  63  51 ,11 ,'ח סקול ,32–03 ,81 ,ג"י יתמ  53  81 ,'ג ,'ב

סויתומיט ,52–92 ,'א םייסולוקה ,81–22 ,'ב םייספאה ,9 ,'ג ,12 ,71–81 ,'א ,'א םייתנירוקה ,31–51 ,'י םיימורה ,51–81 ,ו"כ ,24–44 ,'י ,83–14 ,'ב םיחילשה ישעמ ,51 ,ז"ט סוקרמ ,41 ,ד"כ ,5–6 ,א"י יתמ  73  32

,ב"י ,01 ,'י ,73–74 ,32 ,'ח ןנחוי ,2–31 ,'ה סוקרמ ,64 ,14 ,13–43 ,ה"כ ,81–03 ,3–9 ,ג"י ,34–54 ,ב"י ,01–21 ,'ה יתמ ,1 ,'ג הירכז ,'ז לאינד ,9–71 ,ד"י היעשי ,02–32 ,ב"כ ,'א םיכלמ ,21 ,'ב ,'א לאומש  83  2 ,'ד ,'ב
סורטפ ,2 ,'ג ,3–01 ,'ב ,'ב םיקינולסתה ,81 ,'ב ,'א םיקינולסתה ,31 ,'א םייסולוקה ,2–3 ,'ג םייפיליפה ,11–61 ,'ו ,1–5 ,'ב םייספאה ,3–4 ,'י ,41–81 ,'ו ,'ב םייתנירוקה ,81 ,ו"כ ,6–21 ,ג"י םיחילשה ישעמ ,03 ,ד"י ,13

21 ,9 ,3–4 ,ב"י תולגתהה ,6 ,'א הדוהי ,81 ,'י סקול ,31–61 ,ח"כ לאקזחי ,21–71 ,ד"י היעשי  93  ג"י ,ב"י ,11 ,'ט תולגתהה ,81 ,'ה ,8–21 ,'ג ,31–91 ,'ב ,'א ןנחוי ,8–9 ,'ה ,'א
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04.רשיה ךרדמ תושונאה תא וטיסהו ןטשה

,וישנא ברקב לעופו ןכושה ,חישמה דועב
ךותב םייחה ירבד תעירזב קוסע ,םיערוזה
,האטחה תושונאה לש םיתמה תובבלה
תונכוש ןה םג רשא ,תוערה תוחורה תוקוסע
םינכומה הלא בלב דרמ יערז תעירזב ,םישנאב
רבדב בותכ הכ ןכל 14.תוומה ערז תא לבקל
לא תרגיא( ”ןטשל םוקמ ונתת לאו“ :ינודא
ןטשה דגנ ובצייתה“ אלא ,)72 ,'ד םייספאה
ולבק .)7 ,'ד בקעי תרגיא( ”םכינפמ חרביו
םכבבל ךותל ”ערזה“ חישמה עושי ןודאה תא
ייח .םיהולא ייח ,חצנ ייח םכל ויהיש ידכ
הטילשו חוכ ונל םיקינעמ ונברקב םיהולא
םהש ,ונפוגו ונתמשנ ,ונחור ,וניתובשחמ לע
ונחנא ,ונתוא בהואה תרזעב“ .םיינתוואת םלוכ
.)73 ,'ח םיימורה לא תרגיא( ”םיחצנממ רתוי
המצוע םג ונל הקינעמ ונברקב םיהולא תמצוע
םוניהיג ,תוומ ,םלועה ,ןטשה ,אטח דגנ
תמצוע דגנ דדומתהל לוכי וניא רשבה 24.רבקו
רשא לכל םיכפוה ונייח 34.ונברקבש םיהולאה
44.ונכותב ערזנ

םיחיסמה ךרע ירסח םירבדב אלמ םלועה
םניהש רתויב םיבושחה םירבדהמ תעדה תא
רחאמ .חצנל ההשת ובש םוקמהו חישמה
עגרמ ונל יופצ המ שארמ םיעדוי ונניאש
,חישמב קרו ךא ןיינעתהל דואמ בושח ,עגרל
,םיימשב םלוע ייחל הדיחיה ךרדה וניהש
חורה תועצמאב ויבא םע חישמל רשפאלו
היחנ םא םיעדוי ונניא .ונברקב וייח תא תויחל

54.הליל דוע וא םוי דוע ,העש דוע ,הקד דוע

ילא ואוב“ :םכל רמוא אוה .םכל ארוק עושי
םכל איצמא ינאו םיסומעהו םילמעה לכ
ןמאה .)92-82 ,א”י יתמ( ”םכיתושפנל...החונמ
ךייח יבגל עושי םע תמ התא יכ וישכע
םג ןמאה .ןשיה ימצעה ךנוצר יבגלו םינשיה
ןודאב ןמאה“ .עשוויתו ,ותייחתב יח התאש
.)13 ,ז”ט םיחילשה השעמ( ”עשוויתו עושי
:וז הליפת תרימאב התע לחה

(המשך מעמוד 7)

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

םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב אוה

חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע הרפכ

יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו 4שדוקה

6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו

בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר

תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב

אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ

תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת

חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל

11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל

ישעמ  3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1

,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה
-63 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12

,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,52

,'י םיימורה  9  41 ,'א םייסילוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי

41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה
של חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע
לישועה. הצעד השני הוא להימנע מתענוגות
,ולקחת את הצלב מדי יום על-מנת להסתגף

 את האני הנפשי, להמית את רצונך האישי,כלומר
 ואת העולם על כל תאוותיו. כל אלה,שלך

חייבים להיטבל בתוך מותו של המשיח.
הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים
השטניים של האדם הראשון לחיים נטולי-חטא
של המשיח. הצעד הרביעי הוא עלייתך לשמיים
לעמדת סמכות למשול עבור אלוהים על-פני

 והצעד החמישי הינו למשול עבור אלוהים,הארץ
 על-מנת להביא את מלכות,על הארץ עד הסוף

השמיים עלי אדמות. עליך ללמוד את דבר
 לאחר-מכן להישמע לו ולעשות את,אלוהים

 כך שהכנסייה,אשר דבר אלוהים מצווה עליך
 הסדר,והעולם יראו ראיות לכניעתך לדבר אדוני

 וסמכותו בקרבך ודרכך.,שלו
הללו את אדוני. יביא עליכם אלוהים כל טוב.

ברני לזר הופמן
הידוע בשם

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ

םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב יפלא

,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ ונלש

,תיכ'צ ,תינלופ ,תינמור ,תינמרג ,תיקלטיא

,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק ,תיניס ,תיסור

תקולח .תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט

הילעב הניה ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה

.םלועה לכב ומויב םוי

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

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 ישעמ * .רחאל םתוא רבעה ,םתוא ךילשת לא *.העושיל הדיחיהו תיתימאה תינכותה תא םיאשונ הלא םינולע

The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.   Copyright March 2001  All rights reserved  World Pastor Tony Alamo   Registered March 2001
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