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00440 ןויליגתימלוע המרופרומאלא ינוט רמוכה

(המשך בעמוד 2)

(המשך בעמוד 5)(המשך בעמוד 4)

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

תודוא דועת :סופדב רתויב לודגה אלפה

המשיח
ך”נתה תואובנ יפל

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

חישמה לש ותומלשו יהולאה ועבט )1(

אוה :תואובנ תואמב םיאיבנה ידי-לע םיראותמ

השעמל אוה  1.םיהולאכ שודק אטח אלל היהי

.ישונא ףוגב םיהולא

ןוויכמ( ומצע םיהולאכ קידצ תויהל בייח חישמה
ומש הזו ...קידצ חמצ” היהי אוה יכ )םיהולא אוהש

.)6-5 ,ג“כ הימרי( “ונקדצ הוהי וארקי רשא
תא חמשלו םיהולאה ריחב תויהל בייח חישמה
,71 ,'ג יתמ יפ-לע הרושבב .)1 ,ב“מ היעשי( ובל
ידידי ינב הז” :עושי לע רמא באהש םיארוק ונא
דבע היהי ודיצמ חישמה .“וב ישפנ התצר רשא
ןוצר תא תושעל “ץופחי” דימתו ןמאנ ינודא
:דיעמ עושי וננודא .)9 ,'מ םיליהת( םיהולא
םילשהלו יחלוש ןוצר תושעל אוה ילכאמ”

וייח תודוא תואובנ .ב
חישמה לש ותורישו

����������	�
	�	����������������	
�����	������	����
�	���	
�����	�����
���������
�	�����������	�����������
��������
������������������ 

1.רבד לכבו םדא לכב טלוש וניא םיהולא

,לפשו תואגב ,םיבכוכב ,חריב ,שמשב טלוש אוה
.םדאב טולשי אלו טלוש וניא אוה םלוא 2,םוקיבו
תושעל לכוי וב הריחב שפוח םדאל ןתנ םיהולא
ןוטלשל רסמיהל רוחבל לכוי וב ,ער וא בוט
,תימצעה ותטילש תחת תויחל וא שדוקה חור
ינב לכ .ןטשה חור תטילש תחת םייחל ההזה
רשא ערה וא בוטה לע ןידה םויב וטַפשי םדאה
3.ישפוחה םנוצרמ תושעל ורחבי םה

.היחנש םייחה גוס תא רוחבל םיישפוח ונא
ךיא טילחהל שפוח םע ונתוא ארב םיהולא ,בוש
,רבעב םלועב השענ רשא ערה .ורבדל סחייתהל
היה אל דיתעב השעיי רשאו ,וישכע השענ רשא
.םיהולא ידי-לע השענ אל אוהו םיהולא לש ונוצר

4.ןטשה ידי-לע השענה ערה תא אנוש םיהולא

.)6 ,'ה םיליהת( ”ןווא ילעופ לכ“ תא אנוש םיהולא
רשא םדא ינב ידי-לע םיעצובמ םיינטש עשֶר ישעמ
5.בוטב אלו ערב רוחבל ישפוחה םנוצרל וחינה

תא גורהל ולש הריחבה שפוחב שמתשה ןיק
רשא ערה השעמה לע יחצנ ריחמ םלשי ןיקו ,לבה
םיטובור רצי אל םיהולא 6.ישפוח ןפואב ותושעל רחב
היה אל ושעש השעמה 7.הווחו םדא תא ארב רשאכ
ןוצרה ,םהלש ישפוחה םנוצר םא יכ ,םיהולא ןוצר
םנוצרמ 8.ןטשה חור ידי-לע החנומה םדו רשב לש
,םיהולא ןוצרב םוקמב ןטשה ןוצרב ורחב ישפוחה
תומל ץראה רודכ ינפ לע דחא לכל םרג הז םנוצרו
,ורבד ,םיהולאש הביסה וז 9.חצנל םוניהיגב תוהשלו
01.םדא ףוגב םיהולא חישמכ םלועל אב

הנאג
,דבכנה ומאלא רמוכל

םשב ספדומ רמאמ אורקל יתמייס התע הז
תועמד תוגלוז יניעו ,ומאלא ינוט תאמ ,“ןתמה”
םא יכ ,רעצ תועמד אל .הז בתכמ תביתכ תעב ףא
םיקבאמהו לבסה לכבש יעדויב ,החמש תועמד
- הנכסמה יתמשנ תא בהואש והשימ ונשי ,ייחב
יתוא דמיל רמאמה ,השעמל .חישמה עושי שיאה
רובע םוקמ ןיכהו לכמ רתוי יתוא בהואש דחאהש
רפס .חישמה עושי עישומה אוה הנכסמה יתמשנ
תיתימא הבושתב הרזחל יתוא ליבוה תמאב הז
.תדבואה יתמשנ תא לביק םיהולא יכ ןימאמ ינאו
ךממ שקבל הצור יתייה הז בלשב ,ומאלא רמוכה
לש םיקתוע רפסמ יל חלשתש ךכ ידי-לע הרזע
אוהש יעישומ לע םיפסונ םירפס ,שדוק יבתכ
ינא רשא ,תוטלק רפסמ ,רשפא םאו ,חישמה
תא קזחלו לידגהל ,ןיזהל תולוכי ןה יכ ןימאמ
.ייחב חישמה תעידי

תא םיריבעמ ןזוס החונמה ותשיאו ומאלא רמוכה

תירצונה היזיוולטה תינכותב חישמה לש רסמה

היזיוולטב העיפוה תינכותה .םהלש תימואלניבה

.2891 דע 0791-מ

התניש ומאלא ןזוסו ינוט לש תירצונה תינכותה

יכ רמאנ .דימתל תירצונה היזיוולטה תא ןיטולחל

היזיוולט לש תינכות לכמ םייוקיח רתוי ויה תינכותל
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ישפוח
ומאלא ינוט תאמ
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(המשך בעמוד 7)

)1 דומעמ ךשמה(

עושי 11.םימשל הדיחיה ךרדה וניה ינודא רבד
רעשה ךרד ןאצה אְלִכמ לא סנכנ וניאש ימ“ :רמא
ךרדב ספטמ אלא ,]םיהולא רבד ,חישמה אוהש[
,'י ןנחוי יפ-לע הרושבה( ”דדושו אוה בנג ,תרחא
םושמ םיהולא רבדמ םיקמחתמ םיבר םישנא .)1
תא וחכשי םהב םייח ,הברקה ייחב םיצפח םניאש
קוידב ושעי םהב םייח ,תושעל םיצור םהש המ
תנמ-לע ושעי יכ םהמ הצור םיהולא רשא תא
יכ םמותל םיבשוח םה 21.םימשה תוכלמל סנכיהל
ללגב םיהולא לש טפשמה סכ דיל הליחמ ולבקי
ןווכמב םיענמנ םה רשאכ ךא .תנווכמה םתורוב
עיגהל ידכ טוקנל םהילעש םידעצה תעידימ
חצנמ ןווכמב םמצע םיקתנמ םה ירה ,םימשל
תא םיחלשמ םה םתושפטב .םימשה תוכלמב
31.םוניהיגה לש תורעובה תובהלל םהיתומשנ

ודרי םישנאה בור יכ בותכ שדוקה ירבדב
תוכלמל וסנכיי דאמ םיטעמ .הלואש םתושפטב
ונניא .רוחבל ונל רשפאמ םיהולא 41.םיימשה
.ונתריחב לע םיהולא תא םישאהל םילוכי

םירחוב רשא הלא לכ םאה“ :םילאוש םישנא
“?םוניהיגל וכלי הנוכנ יתלבה הטלחהה תא טילחהל
ןוצר תא תושעל ורחבש הלא קר 51!ןכ ,איה הבושתה
בייח אל הז 61.חצנל םימשב והשי תונתייצב םיהולא
בוטל הריחבה שפוח לש ןיינע טושפ והז ,ךכ תויהל
םאה .ןטשה וא םיהולאה ,םוניהיג וא םימש ,ערל וא
תרחב ובש םוקמה והז םאה ?םימשה תוכלמל סנכית
יפ תא הרַמת םאה וא ?ישפוחה ךנוצרמ חצנל תויחל
71?םוניהיגב חצנל ההשתו ,ער השעת ,םיהולא

ובשחי וב םוי עיגי יכ שדוקה יבתכב בותכ
ידי-לע םיהולא תא םיתרשמ םה יכ םיער םישנא
ושעי הלאה םירבדה תא“ :רמא עושי .םירצונ תחיצר
ינאו .יתוא אל ףא ,יבא תא םיעדוי םה ןיא יכ םכל
העשה אובבש ידכ הלאה םירבדה תא םכל יתדגה
,ז”ט ןנחוי יפ-לע הרושבה( ”םכל יתרמאש ,ורכזת
ופרטצהש הלא לכ רובע הז היה .)תירוקמ תינווי ,4-3
81,ונמוקמב תמ אוהש ,רודו רוד לכב ,ותיערמ ןאצל

השולש רחאל היחתל םק 91,ונמוקמב םוניהיגל ךלה
הלע ןכמ רחאלו ,ובש שדוקה חור חוכב םימי
לכויש תנמ-לע תאז השע אוה 02.באה לא המיימשה
תועצמאב ,רודו רוד לכב ,וידיסח לכל בוש רוזחל
12,םברקב לועפלו ןוכשל ,שדוקה חור לש הליבטה

הליבט םילבקמש יחכונה רודב ונתיאמ הלא ללוכ
.שדוקה חור לש

הדובעב ךישמהל לגוסמ יתייהש יוכיס םוש ןיא

עשר םלועב םינש עבשו םישולש הזמ השוע יננהש
,יביבס םיציחלמ םידש תואמ םע ,הזכש המורמו
רחא יתלביק אלו יתונווע לכמ יב יתרזח אל וליא
םצע תא יברקל םירזה הז .שדוקה חורב הליבט ךכ
תועצמאב ,םחליהל םיהולא לש המצועהו םייחה
יתשא דגנ ,ידגנ םקש ינטש חוכ לכב ,ינודא רבד
,תוכופהתה לכב .היסנכה תליהק דגנו ,ןזוס החונמה
22.יבל תושגרמו יתניבמ תבגשנה הוולש ילע הרוש

ולביק רשא ,יתומכ םירחא םישנא םנשי יכ ינא עדוי
שפנ תווחא שח ינא .ותמצוע תאו םיהולאה ייח תא
אצוי םלועה לכ תא האור ינאש תורמלו .םתיא
תאמ תודחו תורורב תוארוה לבקמ ןיידע ינא ,ותעדמ
יורש ובש ףוריטה ותואל ספתא אל ינא .םיהולא
32.הלולצ יתעדו תיאליע הוולשב ךרובמ ינא .םלועה

םיזחתמה ,םיבזוכ םייטילופ םייתד םינוגריא
תגירהב םימשאה םה םה ,שדחמ ודלונש םירצונכ
םהידיסחל םירמוא םה .םיהולא לש ומשב םישנא
םישנא[ םירפוכ גורהל אוה םיהולא ןוצר“ :םיעתומה
.“]םינימאמ םהש העשרה ךרדב םינימאמ םניאש
ינוילימ וגרה םה תונורחאה םינשה םייפלא ךשמב
,בוש .םיהולא ןוצר והזש םרמואב ,םידוהיו םירצונ
םייח ןיידעו ויחש רתויב םילודגה םיעשרה הלא
קחרמב ףא דומעל הצור יתייה אלו ,המדאה ינפ לע
.םהלש ןידה םוי עיגי רשאכ םהמ םירטמוליק ףלא
?םירצונ ארקיהל םישקעתמ ןיידע םה יכ ונימאתה
םהש ימ תגירה לע רבכמ אל לצנתה םהבש עורגה
תא םיעצבמ םה ,יתרמאש יפכ .”םהֵיחא“ וארק
,הנש םייפלאל בורק רבכ וללה םימויאה םיעשפה
.הזה םויה םצע דע םעצבל םיכישממו

.םיהולאמ םימכח םמצע םיבשוח הלא םישנא
תיישע ידי-לע םימשל ועיגיש םינימאמ השעמל םה
וכופיה 52.םיהולא ןוצר השעיי יכ איה תמאה 42!ער
סנכיהל םיעשרל תושרהל אוה םיהולא ןוצר לש
דע םירצונ גרה סולואפ חילשה 62.םימשה תוכלמל
רחאל 72.קשמדל ךרדב חישמה וינפל עיפוה רשא
לודג וניהש ומצע לע סולואפ רמא ,ותרמה
םיבר םירצונ גרה ,יתד םדא ,אוהש םושמ םיאטוחה
םישנא ינוילימש ללפתנ הבה 82.שדחמ ודלונש
רשקה לע וטרחתי עשונש ינפל סולואפל םימודה
,ורשקש עשורמו ינחצר ,ירצונ-יטנא ,יחישמ-יטנאה
,סולואפ השעש יפכ ,שדחמ םידלונ םירצונל וכפהיו
יפכ ,םימשה תוכלמל סנכיהל ולכויש תנמ-לע
וטרחתי קר םא םהל חלסי םיהולא .סולואפ השעש
חנה ,םימשבש וניבא 92.תוערה םהיכרד תא ושטניו
.עשוויהלו ,םהב רוזחל ,םהיאטח לע תודוהל םהל
םירחא המכו ינאש הוולשה התוא תא לבקל םהל חנה

איהש ,המכוחה תא לבקל םג םהל חנהו ,הב םייורש
שיש ךיתודוא הנבההו עדיה םע דחי ,ינודא תארי
03.םירחאלו יל

ןוצר והז 13.םימשה תוכלמל עיגנ ,בוט השענ םא
ןוצר הז םג 23.םוניהיגל עיגנ ,ער השענ םא .םיהולא
םיהולא תונוצר ינשמ הזיאב טילחהל ונילע .םיהולא
.ונלש איה הריחבה .ונב יולת לכה ,בוש .רחבנ

תברקב ,םימואתה ילדגמב ושענש עשרה ישעמ
הז היה .םיהולא ןוצר ויה אל ןוגטנפבו גרובסטיפ
םישעמ ועציבו וננכית רשא םיער םישנא לש םנוצר
םישעמ עציב ןטשה ןוצר וא םדא ןוצר .הלא םיער
םירחא םיאטוחו םיער םישעמל ףסונב ,הלא םיער
ילדגמב ןוסאה .הליל לכבו םוי לכב םלועב םישענש
יפכ ,םיהולאמ הרהזא תאירק היה אל םימואתה
יעצמא תורוקמו םיבר עשר ירמכ ונל םיעידומש
לש עשורמה םנוצר הז היה .תינומהה תרושקתה
השע רשא ןטשה חור ידי-לע םיכרדומה םדא ינב
הרטמב םילפש םישעמ םישועו םירזוח םה .תאז
שפוח לכ תא לוזגת רשא ,הרטשמ תנידמ רוציל
אל רשא םימימת םישנאמו םיהולא ישנאמ הריחבה
.עשפ םוש ועציב

שפוחה תא םלועמ ונתיאמ ריסה אל םיהולא
ירצונ לכ וא םיהולא םאה 33.ער וא בוט תריחבל
ילדגמב ללוחתה רשא ערב ךמות חורהמ דלונש
רחא ער השעמ לכב םיכמות םה םאה ?םימואתה
םאה !אל ,איה הבושתה ?םלועב בושו בוש עצבתמה
לש תונוצרה םאה ?הרטשמ תנידמב ךמות םיהולא
יבתכב .אל ?הרטשמ תנידמב םיכמות םיהולא ישודק
,קידצ םדא ליבשב עבקנ וניא קוח“ :בותכ שדוקה
תרגיאה( ”םיררוסלו םירקפומל אוה ןווכמ אלא
.)9 ,'א ,סויתומיט לא הנושארה

ועציב אלש עשפמ םיפח םיחרזא ערל ןודל ןיא
רבדל ,םיהולא יקוחל םידגנתמה 43.הריבע םוש
תרגיאה( ”עושי חישמבש םייחה חור קח”ל ,םיהולא
.ןידב דומעל וכרטציש הלא םה ,)2 ,'ח םיימורה לא
עשפמ םיפח םיחרזא וא םיהולא חור יאלמ םישודקה
םידלונ םירצונל םימיה ןמ םויב ךפהיל םייושעה
ןטשה .ןידב דומעל וכרטצי אל שדוקה חורמ שדחמ
םהל היהתש ינפל ועשונ אלש םישנא גורהל הצור
ודלונ רשא םימשה תוכלמ יחרזאל ךפהיל תורשפאה
.שדוקה חור ואלמתהו שדחמ

,ועשונש ינפל םלוכ תא גורהל הצור ןטשה
גורהל הצור וניא אוה .חילצמ יד אוהש יל הארנו
הז תא גורהל הצור אוהש יפכ שדחמ דלונש ירצונ

,שדחמ דלונש ירצונ גורהי םאש םושמ ,עשונ אלש
היחת םש ,םימשה תוכלמל דיימ חַלשת ותמשנ
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הדירולפ
,םידידיו ומלא רמוכל

תרזחש תעדל חמש ךכ לכ ינא ,רמוכה דובכ
לש דעומה ךשמב .יזיפ ןפואב ךנאצ תא תוערל
ןיגב םיהולאה םשב אלכב ךתוהש ( ”םיהולא רנימס“
דומילה תוטלק ,םויסה םוי זאמו )אווש תומשאה
,המוד בצמב .רתוי דוע םיקזחו םיבר ךלש תורפסהו
)סולואפ חילשה( רחא םיהולא שיא םיהולא סייג
םיאלפנה םיהולאה ירבד ובתכנ ךכמ האצותכו
הדות .השדחה תירבה לש הבור בור תא םיווהמה
.םכתונמאנו ,תורפס ,תוטלק רובע ,םישודקה ,םכל
םירבעה לא תרגיאהמ םילימב וישכע םכמ דרפא
םולשה יהולאו“ .ונלוכל תומיאתמה ,12-02 ,ג”י
העור תא םיתמה ןמ הלעה םלוע תירב םדב רשא
םכתא רישכי אוה .עושי וננודא תא ,לודגה ןאצה
םכב ולעפב ,ונוצר תא ושעתש ידכ בוט רבד לכל
דובכה ול רשא ,חישמה עושי דיב וינפל יוצרה תא
.“ןמא .םימלוע ימלועל
,םכלוכל יתבהא
הדירולפ ,לונימס                                  .י'ג .יא

הינרופילק ...תאז לבקמש ימ לכל
ךנולע תא יתלביקש ךעידוהל ינוצרב

ימצע תאצומ ינא ,האור התא .הליפתל הבושתכ
ליעפהל הכירצ ינאו ייחב דואמ יטירק םוקמב
יל רוזעיש םיהולאל יתללפתה .יתנומא תא
ידכ תושעל ילע המו רתוי בוט ותוא ןיבהל
ינורטקלא ראוד חולשל יתיסינ .ךכל עיגהל
לוכי אל בתכמה ,יתעתפהלו יטנטסטורפ רמוכל
היה אלו יל הנעי םיהולאש יתעדי .רובעל היה
יתייה .הבושתה תא שפחל תכלל ךרוצ יל
תושעל ול חינהלו תינרוחא דעצ תחקל הכירצ
רשאכ דחא םוי וליפא רבע אל .הדובעה תא

.יתינוכמ לש םיבגמל תחתמ םינולע רפסמ יתאצמ
רחואמ םתוא אורקל יתלחתהו התיבה םתוא יתאבה
יתנבהו יתארק רשאכ ינפ לע וגלז תועמד .הלילב
הצור ינא .ךתועצמאב ילא רבדמ ומצע םיהולא יכ
הצור ינא ,רתויב בושח ךא ,יבל ברקמ ךל תודוהל
הדות .ומש תא ראפלו ללהלו םיהולאל תודוהל
.ינודא ,ךל
...ךל הדות
הינרופילק ,קורבלופ                           .יס .יא

יסנט
,ומאלא ינוט רמוכל

לש ימואלניבה ןולעה רובע ךל הבר הדות
הדות ריסא היהא .“חישמה” רובעו ומאלא
רבד תא ואיבהש לע תוירצונה תויסנכל חצנל
רתוי ברקתהל וצרש םירחא לאו ילא םיהולא
רובע תודות בור .םימשבש וניבא ,םיהולאל
.םיהולאה ךכרביו ,בותכה רמוחה
,דימת ומכ
יסנט ,ליוושנ                               .םא .םא
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תימורדה הניילורק
,רמוכה דובכל

יתגשה התע הז .ימואלניבה ןולעה רובע הדות
רסאמב אצמנ ינא .ליטסיאב רהוסה תיבב ותוא
ןכו רהוס תיבב הנושארה םעפה יל וז .תעכ
.וננודא ירחא יתכילהב

שחל יכות ךותב והשמ ,םויה הליפתה רחאל
םיבתכמהו ,תאז יתישעו ךנולע תא תחקל יל
תורתוכב ךיתולימ .יבל תא וממיח יתארקש
”שדוקה חור תעמשמה תלבק“ ןוגכ ,תומייוסמ
אורקל יל רזוע הז .תובר תולאש לע יל ונע תמאב
הז ןולע חולשל ךישמתש הווקמ ינא .ללפתהלו
ומכו .ןייוצמ דודיע רוקמ והז .םלועה יבחר לכל
ךרפס םגו ,יהשלכ תורפס ךל שי םא ,ןכ
תמישר לע יתוא םושר ,אנא .”חישמה“
!הבר הדות ?רדסב ,ךלש םיחולשמה
,חישמב ךדידי
תימורדה הניילורק ,ליטסיא                .יפ .רא

םינולע םיציפמ םיטנדוטס םירמכ - ןימימ הטמלו הלעמל
,רקי רמוכ.הינרופילק ,ובילאמב ומאלא רמוכה לש םיימואלניב

הדומ ינא .רבעש עובשב ךינולע תא יתלביק
לכ אורקל בהוא ינא .םתוא יל תחלשש לע ךל
םתוא ריבעמ ינא ,ןכמ רחאלו ,בושו בוש םהמ דחא
רפסמ תא ךל חלוש ינא .ןאכ ,רחא והשימל
וילע רומש אנא ,בוש ילש ירלולסה ןופלטה
לכה תא אורקל בוט ?ייקוא .ואצמל לקש םוקמב
עומשלו ,ןולעה תא חלוש התא םהילא םישנאה לע
תא םידמלמ םה דציכו םירדתסמ םה דציכ
םישוע םה תוחפל .שדוקה יבתכ תודוא םהינכש
תובר תישע התא .םהמ הפצמ םיהולאש המ תא
ינאו ,ינוט ,הבוטה ךתדובעב ךשמה ךא ,ךקלחב
תורמל ,ךתנוהכב ךל רוזעי םיהולאש עדוי

שי .שי יל םג התוא ,הבר הנומא ךממ תשרדנש
.חישמה עושי ןודאבו םיהולאב הנומא יל

:ל בישקמו וידרה תא קילדמ ינא רקוב לכ 
ןושאר םויב ,זאו ,תירצונ תינכת יהוז .יס.רא.יס.יק
וא דנלפוק תנק לש הפטהל ןיזאמ ינא ,רקובב
,םעפל םעפמ םהינשל ןיזאהל בהוא ינא .הירולג
.ךלש ימואלניבה ןולעה תא אורקל הנהנ ינא ךא
,וישכע ךממ דרפנ ינא
,דימת הבהאב
הינרופילק ,ליווקאוו                            .ןא .יא
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(המשך בעמוד 6)

)1 דומעמ ךשמה(

םג האר .43 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה( “והשעמ
.)83 ,'ו ןנחוי יפ-לע הרושבה

ןפואב שדוקה חור ידי-לע חשמיי חישמה
ןמש“( םדא לכ לעמ הברהב םיהובגה הלעמבו

לא תרגיאה ,8 ,ה“מ םיליהת ,“ךירבחמ ןושש
תועובשה גחב םוי ותואל דע .)9 ,'א םירבעה
ףא ,עושי לש וידימלת לע התרש שדוקה חורשכ
חשמנש יפכ ,ההובג הכ הגרדב חשמנ אל םדא
קרפ היעשימ תדחוימה הקסיפה תא ארק  .עושי
:ונל תרמואה ,5-2 םיקוספ ,א“י

המכוח חור הוהי חור ]וכותב[ וילע החנו”
,הוהי תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו
אלו טופשי ויניע הארמל אלו הוהי תאריב וחירהו
היהו ...םילד קדצב טפשו .חיכוי וינזא עמשמל
.“ויצלח רוזא הנומאהו וינתומ רוזא קדצ

ותליבט תעב יכ םיארוק ונא השדחה תירבב
תומדב שדוקה חורשכ ,שדוקה חורב עושי חשמנ
בותכ םיירוקמה םיבותכב[ וילע החנו הדרי הנוי
ומצע אוה .)61 ,'ג יתמ יפ-לע הרושבה( ]‘‘וכותב‘‘

םיירוקמה םיבותכב[ “ילע ינודא חור“ש דיעה
,)81 ,'ד סקול יפ-לע הרושבה( ]‘‘וכותב‘‘ בותכ
-3 ,א“ס היעשי( היעשי תאובנ תא םישגהש רבד
םישנאה .חישמה לש ותורישו ותונימא תודוא )1
והיפמ ואצי רשא ןח ירבד לע והמתו ודיעה םלוכ”
.)22 ,'ד סקול יפ-לע הרושבה( “]עושי לש ויפ[

התטילש תחת םדא תויהל בייח חישמה
ץוחב עימשי אלו” :באה םיהולאה חור לש האלמה
הז היה רביד אוהשכ .)2 ,ב“מ היעשי( “ולוק
םילימש ךכ ,וכותמ רביד רשא באה םיהולא
עמשנש לוקה ,רמולכ .ונממ ועמשנ אל תוישונא
.םיהולא לש ולוק אלא ,ולש ולוק היה אל ונממ
תכלל ונילעש אמגוד ונל ןתנ אוה ,ןכ ותושעב

אל םכילא רבדא רשא םירבדה” .היתובקעב
אוה ,יברקב ןכושה יבא יכ רבוד יכונא ישפנמ
,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םישעמה תא השוע
תאזה סוכה תא ילעמ ריבעהל ךנוצר םא ,יבא” .)01
-לע הרושבה( “ךנוצרכ םא יכ ינוצרכ יהי לא ךא
ושקיב וידימלתו ואובי םרט” ,)24 ,ב“כ סקול יפ
יל שי םהילא רמאיו .ינודא אנ לוכא רומאל ונממ
םהילא רמאיו ...םתעדי אל םתא רשא לוכאל לכוא
םילשהלו יחלוש ןוצר תושעל אוה ילכאמ עושי
,בוש .)43-13 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה( “והשעמ
באה לוק אלא בוחרב עמשנש ולוק הז היה אל
ןיב ,ויבא לש ולוק .שדוקה חור ידי-לע החנומה
ןיידע אוה ,תרחא הרוצב וא סעכב הוולמ אוה םא
שדוקה חורו ןבה ,באה .ויבאמ אבש לוקה ותוא
חיטבה אוה ,םה םיריבש םדאה ינבו תויה .םה דחא
חוכ ותוא ,ישולישה םיהולאה לש וחוכ תא םהל
ול רשפיאשו ,ישונאה ופוג ךותב ותושרב היהש
לוכי הבש המרל עיגהל לכויש ידכ קזח תויהל
אוטחל ילבמ םיהולא תווצמ לכ תא אלמל היה
תושעל םילוכי ונא םג וישכע .תחא םעפ וליפא
תדבועהו היחה שדוקה חורו ויבא םע ,וכרד תאז
2.ונכותב

םע םישנא” תויהל םדא ינבל רשפאי אוה
תושקונ ויתוארוה םא וליפא “תישפוח הריחב
אוה .םימלועלו ,םויה ,לומתא ,תונתשמ יתלבו
ערה תא וא בוטה תא רוחבל םדאה ינבל רשפאי
הנק” :ודועיו וישעמ תואצות תא רחוב םדאהש ךכ
תמאל הנבכי אל ההכ התשיפו רובשי אל ץוצר
תא ףיטמ אוה .)3 ,ב“מ היעשי( “טפשמ איצוי
תומשנהש ךכ ,לבקתיש הווקתב יתימאה רסמה
תכלל ץפח םדא םא ךא .חצנל םוניהיגב הנהשת אל
אל אוה ,תמאה רסמ תא עמשש ירחא םוניהיגל

םהב רוזחל “שדחמ םתנכתי” וא םישנא “ףוטחי”
עור ישנאל דוגינב תאזו תירצונ-אלה םתבשחממ
טיסהלו םירצונ ‘‘שדחמ תנכתל‘‘ םויכ םיסנמה
תירצונ-תיהולאה םתבשחמ ךרדמ םתוא
ןוצר תא ושעי םדאה ינב .תיהולאה םתדובעמו
ולביו םצפחכ ושעי וא ,ןדעה ןגל וכזיו וניבא
ןתיא היהי חישמה .יחצנ םויא םוניהיגב דעל
היהי .םימשבש ויבא ןוצר ,קדצה תיישעב דימתמו
ותנווכב ןתיא םגו ,וז הרטמב החלצהו ץמוא ול
ץמוא תא דבאי[ ץורי אלו ]לשכי[ ההכי אל”
ותנוהכ תא וראתב ,יתמ .)4 ,ב“מ היעשי( “]וחור
היעשי רשא תא אלימ עושיש ,רמא ,עושי לש
:וילע רמא איבנה

ךרד[ איבנה היעשי רביד רשא תא תואלמל”
ידבע ןה :רומאל ]באה םיהולאה לש שדוקה חור
,וילע יחור יתתנ .ישפנ התצר ידידי וב יתרחב
אלו אשי אלו קעצי אל .איצוי םייוגל טפשמו
התשיפו רובשי אל ץוצר הנק .ולוק ץוחב עמשיי
ומשלו .טפשמ חצנל איצוי דע הנבכי אל ההכ
.)12-71 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה( “ולחיי םייוג

הרוצב םילגתמ חישמה לש ותושיגרו וימחר
ורדע העורכ” :התושיגרב בלל תעגונה האלפנ
תולע ,אשי וקיחבו םיאלט ץבקי ועורזב הערי
םיארוק ונא השדחה תירבב .)11 ,'מ היעשי( “להני
,63 ,'ט יתמ יפ-לע הרושבב עושי לש וימחר לע
קרפב .םירחא םיבר תומוקמבו 23 ,ו“ט ,41 ,ד“י
עושי ראותמ ,ןנחוי יפ-לע הרושבה לש ירישעה
ונאצל גאודו בהואה “בוטה העור“כ חישמה
יפ-לע הרושבה( ןאצה דעב ושפנ תא ןתונ וליפאו
תא אנוש וניא אוהש רמוא הז ןיא .)81-1 ,'י ןנחוי
אלל םהיתובקעב םיכלוהה הלאו ,םידש ,ןטשה
.החילס תשקבו הטרח

,)9 ,'ט הירכז( “ינע“ו “קידצ” היהי חישמה
ןכ-לע ךיתותפשב ןח קצוה ,םדא ינבמ תיפיפי”
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)1 דומעמ ךשמה(

ירצונ יננה וישכע ,תונכב ,ומאלא רמוכה
.יתארקש הז ןטק רמאמל תודוה שדחמ דלונש
לע תובר ועיפשה ייח םינורחאה םימיה ךשמב
.םיאלפתמו יתוא םיאור םישנא .יתביבס

,הארשה יל תתל ךל קוקז ינא השעמל ,ינודא
.ךל הדות .םיהולאל יתוא ברקיש םודיקו דודיע
,ומרכב ךלש
הנאג ,הרקא                                     .ויק .יא

הנאג

,דבכנ ןודא
בותכל תונמדזה יל ונתנ תודדועמה ךיתולימ

םיהולא לש ודסחבש הווקמ ינא .הז בתכמ ךל
,רמוכה דובכ ,לכ תישאר .ינומכ ,רדסב םכלוכ
םיפי הכ םירבד תביתכ לע ךל תודוהל הצור יתייה
בתוכ ינאש הביסה .הנאגב ןאכ ונילא םידדועמו
דחא יתארקש רחאלש םושמ איה הז בתכמ ךל
דלונש ירצונ ינאו ,ןיטולחל ונתשה ייח ,ךירמאממ
יל תתל לכות םא שקבמ יתייה ,תאז םע .שדחמ
.ךלש תדדועמה תורפסהמ דועו שדוק יבתכ
,דובכב ךלש
הנאג ,הרקא                                      .יד .וא

,דבכנ ןודא
םיהולאל הליהת תתל יל רוזעתש הצור יתייה

יחאש רסמ ךרד יאטחמ יתוא ליצהש לע לוכי לכה
הליפתה תא יתללפתהש רחאל ,השעמל .יל ףיטה
חישמהש יתיאר תמאב ,”ןתמה“ םשב רסמה םויסב
העושיה לע םיהולאל דובכו ללה .ייחב עגנ עושי
אמצ ינא זאמ ,ינודא .ינומכ אטוחל הקנעוה רשא
שדוק יבתכ יתשקב ןכבו ,םיהולא רבד תא אורקל
ןכל .ומצעל תושרהל לוכי וניא אוה ךא ,יחאמ

שדוק יבתכ שקבל הצור יתייה ,ינודא ,שקבמ ינא
,“חישמה“ ,םידומעה דחאו םיעשת ןב רפסה תאו
דומלל לכואש תנמ-לע ,םיטלקומה ךירסממ המכו
ידידיל םירסמה תא ריבעהלו ,חישמה לע רתוי
בשחתת ךבוטבש הווקמ ינא .יריעב םידובאה
.יתשקבב
,הנומאב ךלש
הנאג ,ןאבא'צניא                                .יס .יא

הינק ,רקיה ומאלא רמוכל
וננודא םשב ךתוא ךרבל יל אוה דובכ

ךתחפשמל תומולשו ,עושי חישמה
ןיא ,רקיה ינוט רמוכה .וננודאב ךתליהקלו
ךל תודוהל הצור קר ינא .רמול המ הברה יל
דואמ ינא .האירקה רמוח תא יתלביק .דואמ
םיבר םישנאל רזוע אוה .ותוא אורקל חמש
יתכלהש ךל רמול ינוצרב .הינקב ןאכ
הברהב רמוחה תא יתצפהו םיבר תומוקמל
הרטמהש ךכ .ועשונ םיבר םישנא .תויסנכ
ידומיל תא םייסמ ינא :איה 2002 תנשל ילש
התיבה רזוח ינא .ידעב ללפתה ,אנא זא ,בורקב

זכרמב ,ילאגיק-הדנאורב הרושבה תא ףיטהל
וז היסנכ ליחתהל יב ךומתו ללפתה .הקירפא
תדחוימ הליפת יל היהתש הצור יתייה .הדנאורב
שדוק יבתכ יל חולשל הצרת םא .וז הרטמל
.הדנאורל תאז חלש ,אנא ,תרחא תורפס לכו
ינא .יב ךומת ,אנאו ידומיל םויס רובע ללפתה
.הדנאורב רהוס יתבב הצפהל שדוק יבתכל קוקז
.ךתייסנכ דעבו ךדעב ללפתמ ינא

ומד םשב ,ותינכותל םאתהב םיהולא ךכרבי
.חישמה לש רקיה יהולאה
הינק ,יבוריינ                             .יא .םא רמוכה

תימורדה הטוקד
לע םשריהל השקיבו הרשקתה השיא

איה .םינולעה תלבקל םיחולשמה תמישר
איה .הל התארהו דחא הלביק התוחאש הרמא
שדוקה חורב אלפנ הכ בותכ היה אוהש הרמא
עומשל ןנערמ היהש הרמא איה .ןיינעל רשיו
םג השקיב איה .ונא ונימיב ךכ ףיטמ והשימ
.“חישמה“ רפס ןוגכ ,תבתכש םירפס

ודוה
,רקיה ומאלא רמוכל בר םולש

תא יל ןתנש ידי-לע יתוא ךרב םיהולא
עדוי ינאשו ,תושפנ הליצמש ךלש תורפסה
רצוקו םיהולא חור ידי-לע ךרדומ התא יכ
לכ םיהולא עיפשי .םימיה ץק לש לוביה תא
יתמשנ .לודגה ןידה םויב ךילע דובכו בוט
.ךיבתכ תאירקב החמש האלמתה

קלח תויהל הצור יתייה ,רקי רמוכ
חלש ,ןכבו .תושפנ הליצמה ומאלא תייסנכמ
האמו ךיבתכ לש םיקתוע האמ ךבוטב יל
,םלוא .וגולטב שדוקה יבתכ לש םיקתוע
ל”נה תא חלש אנ ,הלודג הכ יתשקבש תורמל
לבק ,אנא .תומשנ תלצהל ימוקמה ונרוזאל
.הז ינע דבועל רוזעו ךיתרשממ דחאכ יתוא
,חצנ לש הזה דצב שגפינ אל םלועלש תורמל
.ינודא תא דובענ וב ןדעה ןגב םוי ונל הכחמ

ינאו ,םידדועמ הכ םה םיינחורה ךיבתכ
ךשמה ,אנא .חישמב יתנומאב יתקזחתה
יתלבה תורישה תודוא ללפתהו יתוא דדועל
ךתליפת .וננודא רובע השוע ינאש יולת
הרזעב דואמ תובושח תכשמתמה ךתכימתו
.יל רוזע אנא ,ןכבו .הרושבה יתוריש ךשמהל
ךל הדות .ךתבושתל חור רצוקב הפצמ ינא
.חישמה םשב
,ותורישב
ודוה ,הלוואדאדינ                       .רא .לא

ינורטקלא ראוד
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ץיפמ .יא .םא תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמה רמוכ
.הינק ,יבוריינב ומאלא רמוכה לש תינחורה תורפסה תא
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)4 דומעמ ךשמה(

ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה
www.alamoministries.com

היהי אוה .)3 ,ה“מ םיליהת( “םלועל םיהולא ךכרב
,םיהולאה ירבד דגנ תומילא אלל( תומילא לוטנ
תפומ ייח היחי אוה ,)עשר דגנכ החכות ירבד קר
םימתו םיפח םיימינפ םייחו - האנוה אלל םיינוציח
.)22 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיא ,9 ,ג“נ היעשי(
היעשי( ול םרגייש לודג ישיא לוועמ לובסי אוה
,ז“כ ,86-76 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה ,7 ג“נ ,6 'נ
,73-53 ,11 ,ג“כ סקול יפ-לע הרושבה ,44-82
תירבה ןמ .)81-61 ,3-1 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה
“חור לפשו וינע” אוה עושיש םידמול ונא השדחה
יתמ יפ-לע הרושבה( )באה תווצמ לכ תושעל(
קדצ תבהא” :וילע רמא םימשבש באהו )92 ,א“י
ןכ-לע עשר אנשתו ,]םיהולאה ןוצר תישע[
“ךירבחמ ןושש ןמש ךיהולא םיהולא קחשמ
וננודא בלצנ רשאכ .)9 ,'א םירבעה לא תרגיאה(
תא )םיהולאל תונתייצב( הוונעב לבס אוה עושי
ייונע ,םשה ילוליח ,תונובלעה ,תולפשהה לכ
אוה .וילע התפכנש תינפוגה תומילאהו ,חורה
סקול יפ-לע הרושבה( חרבש ורדע רובע ללפתה
םושמ )41-21 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה ,43 ,ג“כ

תורישב שדוקה חורב ולבטוה אל ןיידע םהש
ולביק םה רשא ‘‘שדוקה חורב הליבטה‘‘ ,הנוהכה
ישעמ רפסב עיפומש יפכ ,תועובשה גח םויב
.4-1 ,‘ב םיחילשה

םישי דע ץורי אלו ההכי אל” חישמה ,הרומכ
“]ולחיי[ תומוא םייא ותרותלו טפשמ ץראב
לשכיי אל ,עישומה ,חישמה .)4 ,ב“מ היעשי(
חיכוי ךכבו ך“נתה תואובנ לכ תא םישגהל ואובב
תא חצני םג אוה .םירבדה לכ ןיידו חישמה אוהש
תא היחתל הלעי ןכ-ומכ ,רבקהו םוניהיגה ,תוומה
.אב אוה םשמ ,המיימשה הרזחב הלעיו ,םיתמה
וירבדב םינימאמה הלאל חוכ תתל וחוכב
דבועו ,םכותב יח אוהש הז ךרד םתוא םימייקמו
לש תויכשמהה תא םיווהמ הלא םישנא  .םכרד
,תאזה המדאה ינפ לע ותדובעו חישמה ושי ייח
קדוצ וניד .‘‘ינודא רבד תומלגתה ךשמה‘‘
םלועה תומוא תולוכי וייח דומיל תועצמאבו
םינגוה ,קדצו תמא יטפשמ םה ויטפשמ יכ תוארל
.דליו השיא ,שיא לכל

והיפ חתפי אוהש חישמה לע בתכנ שארמ
העיבא ,יפ לשמב החתפא” .“םילשמב” רבדיו
הרומהשכ .)2 ,ח“ע םיליהת( “םדק ינמ תודיח

תוכמס ]הרובג[ לעבכ” דמיל אוה ,אב עושי לודגה
םירפוסה .)92 ,'ז יתמ יפ-לע הרושבה( “םירפוסכ אלו
אוה דמיל עושי רשאכ ךא ,ל“זח תא םטטצב ודמיל
תונקספב  ,שדוקה חור ךרד ,םיהולאה ירבד תא רביד
האר( “םכל רמוא ינא ןמא ןמא” :ןוחטיבבו
,ןכ-לע-רתי .)74 ,'ו ,42 ,'ה ןנחוי יפ-לע הרושבה
התיה עושי חישמה לש תיסופיטה הארוהה תטיש
,םהילא רביד אל לשמ ילבבו” :םילשמ תועצמאב

החתפא :רומאל איבנה רביד רשא תא תאלמל

-לע הרושבה( “םדק ינמ תודיח העיבא ,יפ לשמב
.)53-43 ,ג“י יתמ יפ

חישמה אובי רשאכש ןבומ ך“נתב בותכה ןמ
קידצו םדא לכמ םכח רתויו שודק רתוי היהי אוה
ימ ,םלועה תודלות לכב .ומצע םיהולאכ רשיו
רשא חישמה עושי רשאמ הז רואיתל רתוי םיאתמ
לעמ אשנו םיאטוחמ לדבנ ,רוהט םימת ,שודק” היה
?)62 ,'ז םירבעה לא תרגיאה( “םימשה

.רבמצד שדוח ןולעב אובי ךשמהה

המוהלקוא
אוה .המוהלקוא ,דנומדאמ ןפליט םדא

רטפיהל“ ,00130 רפסמ ןולע תא לביק
אלמ היה הזש ךל דיגהל שקיב אוה .“םידשמ
אוה .ובבלב הקזח תודע שיגרה אוהו ,הארשה
ונתייסנכמ תורפס םעפ לביק רבכש רמא

םידעהמ דחא התא יכ ול רמא והשימשו
םא תעדל הצר אוהו ,תומדא ילע םינורחאה
םושר תויהל הצור אוה .ךכ לע תורפס ךל שי
רפסה תא הצור םגו םיחולשמה תמישר לע
.“חישמה“
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,ואנוב ראליוו לד סורגאלימ - ומאלא רמוכה לש תומשנה תליצמ הרושבה תורפס תא םילבקמ םידלי
.תינקינימודה הקילבופרה

חישמה
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(המשך בעמוד 8)

)2 דומעמ ךשמה(

ןיע רשא“ םוקמב 53חצנל רדהו דוהב ,תנגומו החוטב
לכ שיא בל לע הלע אלו העמש אל ןזואו התאר אל
לא הנושארה תרגיאה( ”ויבהואל םיהולאה ןיכה רשא
,םיהולא תבהא איה תאז ןה”ו ,)9 ,'ב םייתנירוקה
.)3 ,'ה הנושארה ןנחוי תרגיא( ”ויתווצמ תא רומשנש

יכ םבלב וטילחה תוהובג עשר תודמעב םיעשר
העינכ ידכ דע םלועה ישנא תא דיחפהל םיבייח םה
.עשר ישנאמ הנגה שקבל ץוחנל ואצמיש ךכ ,תינטש
רשא םיערה םישנאה יכ םיניחבמ םדא ינב ןיא עודמ
םימרוגה םה םה ,םהילע םיניגמ םה יכ םינעוט
,לודגה העתמה וניה ןטשה יכ תארק אל םאה ?םדחפל
ףאש ,םינורחאה םימיב הלודג הכ היהת וז היעתהו
םא ,ודי לע םיעתומ תויהל םילולע םיהולא יריחב
םא תואיצמל ךפהיל הלולע וז תורשפא 63.ירשפא הז
תופרהל םהלש םנוצרמ וטילחי הלא םיהולא יריחב
ןמ םהידי תא ופרי םה ,רמולכ 73,בוט תיישעמ םיידי
תרגיאה( ”עושי חישמבש םייחה חור קח”ב הכילהה
.)2 ,'ח םיימורה לא

-המ ונוילגב ,טקרמרפוסב רכמנה ,ןאס ןובוהצה
לודג לג היהי ויתסה תליחתבש הזח 1002 ילויב 3
םיהובג םידיקפו רויפיפאהש ורמא םה 83.רורט לש
יל ויה ול .שדוקה יבתכב הלא םירבד ואצמ ןקיתווב
םתלוכי וליא םתוא םכל ןתונ יתייה ,םירלוד ןויליב
אוצמל ןיא .שדוקה יבתכב הז ןוגכ רבד יל תוארהל
המכ יכ ,ןימאמ ינא ךכ םוש לע .שדוקה יבתכב תאז
שחרתהל דמע המ ועדי ןקיתווב םיהובגה םידיקפהמ
ךלי בצמהש םג ועדיו 1002 לש ויתסה תליחתב
.ןמזה םע רימחיו

הבשומ דחא םוי היהת אמור ריעהש רמא םיהולא
תגצוימ וז ריע .המוצעו תימלוע הירפמיא לש הבלו
שיש הנובתה ןאכ“ .”השיא”כ 81 ,ז”י תולגתהה רפסב
רשא םירה העבש םה םישארה תעבש !המכוח המיע
המוד הזו ,)9 ,ז”י תולגתהה( ”םהילע תבשוי השיאה
תולגתהה( ”ץראה יכלמ לע תכלומה הלודגה ריע”ל
םה השיאה תבשוי םהילע םירהה תומש 93.)81 ,ז”י
,ןייטאלאפ ,ןאילאק ,ןיליווקסא ,לאנימיוו ,לאניריווק
םירוזא םיאשונ םויה דע .ןייטנוואו ,ןיילוטיפאק
ריעה יכ קפס ןיא .הלא תומשמ םידחא ריעב םימייוסמ
לבב ,דוס םש“ םג היורק ,וז השיא ,וז ריע .אמור איה
איה תימורה היסנכה 04.)5 ,ז”י תולגתהה( ”הלודגה
םג רמא םיהולא 14.םויכ םלועב רשקנה רשקה תגיהנמ
24.םלועב הלשממ לכ השעמל תלהנמ וז היסנכש

לש ימלועה דעווה לע םויכ תשלוח תימורה היסנכה
.םינלמעתה רמולכ ,תרושקתה יעצמאו ,ם”ואה ,תויסנכ
דחאה-םלועה ךרעמל םידחוימ תומשב ארוק םיהולא
לבב ,דוס-םש ,הנוזה ,תצלפמה :ןטשה לש ישולישה
,תיעיברה הכלממה ,ץראה תבעותלו תונוזל ֵםא ,הלודגה
תימורה המצעמה יכ בותכ שדוקה יבתכב 34.ןוקרדהו

וז איה 44.ומצע ןטשה ידי-לע תגהנומ המוצעה
איה ךא ,תומדא ילע תובעותהו תוערה לכל המרגש
יבתכש יפכ 54,רוא לש ךאלמכ תוימומרעב הזחתמ
,היסקט לע ,םינורחאה םימיב התוא םיראתמ שדוקה
,קנע תורוניצ ילעב םיבגוע םע ,תופיה היתויסנכ םע
הכ תוריצי םיעצבמ רשא ,תולהקמו םיאקיסומ םע
ןימאהל רשפא דציכ ההות עדי רסוחמ םדאש ,תופי

:שדוקה יבתכל בל ומיש ךא .הגצה קר איה וז תיזחש
תולודג תולרדתק םלועמ ויה אל םיחילשלו עושיל
תורסח ןהש ינפמ תאז 64.ולא ןיעמ תותיזח וא
םיהולא לש יתימאה ושדקמ .םיהולא יניעב תועמשמ
,םהייח תא ול ושידקה רשא םישנא לש םפוג וניה
םיעדוי םניא םדא ינב 74.ןכוש אוה םברקבש םישנאה
.שדוקה יבתכ תא םיארוק םניאש ינפמ הלא תודבוע
תא העתמ“ ןטשה יכ בותכ 9 ,ב”י תולגתהה רפסב
םיהולא רבד .תינטש תד לש הוואר תגוצתב ”לבת לכ
םירפוכ ךא ,םימש תארי ילעב הרואכל“ םהש עבוק
ללגב .)5 ,'ג סויתומיט לא הינשה תרגיאה( ”הפקותב
ימוחת לכמ םישנא וסייג םה ,היעתהב לודגה םנורשכ
םלועב לושמל םרשקב ,םממזב ףתתשהל םייחה
ישנא ,םיבר םיגיהנמ התיסה אמור .ןטשה ןעמל
ןטשל יֵנש ןיא .הרבד תא תושעל םיבר לשמימ
ןרקש אוה“ :רמא עושי 84.תומרל ,רקשל ורשוכב
.)44 ,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבה( ”רקשה יבאו

הנוזל ,ןחלופל ןרקשה ויפ תא ןתנ ןטשה
ץימשהל הצרתש ימ לכ תצמשה םשל תצלפמלו
אלא םניא רשא ,היפוליסבו םימהוזמה הירקשב
םיבר םירבח יכ ורבדב עבוק םיהולא 94.הלומעת
ומרגי ,םינלמעתה םג ומכ ,התלשממבו הנחלופב
-לע 15.לילכ התוא וסרהי הלש הישנא 05.התלּפמל
םילודגה היביוא םה הלש םישנאה ,ינודא רבד יפ
תא ,הנוזה תא קדצ ןידב טופשי םיהולא .רתויב
הפהו ,תצלפמה ,האיבנ המצעל תארוקה ,לבזיא
הלא תא םג םא יכ ,םיהולא תא קר אל ץאנמש
25.םברקב םיהולא חורש

האמט הישילש םע םיברועמה םישנאה ינומה
ינוציק דובכ רסוח םיניגפמה םישנאה םתוא םה וז
םיפדורה םישנאה הלא .תויתימא תוירצונ תויסנכל
ועציב םה .םלועה יבחר לכב שדחמ ודלונש םירצונ
רּפסל רצביש ,תורצנה דגנ םיבר הכ האנש יעשפ
םה םיטעמ .םייח תופוקת ףלא ךשמב ףא םלוכ תא
וא ,םיעלקה ירוחאמ םישנאה םה ימ םיעדויה
םש“ הל ארוק םיהולא ןכל .םישוע םה המ םיעדויה
”ץראה תובעותלו תונוזל םא ,הלודגה לבב ,דוס
הנמאנ דחאה-םלועה תלשממ .)5 ,ז”י תולגתהה(
יבתכ תא דמול ינא .אמורמ הדוקפ לכ עוציבב
ריכהל יתדמלו םינש עבשו םישולש רבכ שדוקה
.השוע וז האמט הישילשש ער רבד לכ

םיצלו יתפ ובהאת םיתפ יתמ דע“ :רמוא םיהולא
ובושת .תעד ואנשי םיליסכו ,םהל ודמח ןוצל

.םכתא ירבד העידוא ,יחור םכל העיבא הנה ,יתחכותל
וארפתו .בישקמ ןיאו ידי יתיטנ ,ונאמתו יתארק ןעי
םכדיאב ינא םג .םתיבא אל יתחכותו ,יתצע לכ
םכדחפ הואשכ אוב .םכדחפ אובב געלא ,קחשא
זא .הקוצו הרצ םכילע אובב ,התאי הפוסכ םכדיאו
יכ תחת .יננואצמי אלו יננרחשי ,הנעא אלו יננוארקי

יתצעל ובא אל .ורחב אל הוהי תאריו תעד ואנש
םהיתוצעוממו םכרד ירפמ ולכאיו .יתחכות לכ וצאנ
םיליסכ תוולשו םגרהת םיתפ תבושמ יכ .ועבשי
”הער דחפמ ןנאשו חטב ןוכשי יל עמושו .םדבאת
.)33-22 ,'א ילשמ(

עדי ירסח ויה אל םלועה ישנאו יאוולה ,וה
הצורש םירבדהו ןטשה םהל השועש םירבדה לע
ישנא ,וה !וילא ונפ ךא ול ,םיהולא םרובע תושעל
םיהולאל ונפ ,םכשואיב .םיהולאל וניזאה ,םלועה
תא םכברקל חלשיש ושקב .םכעישויש ושקבו
ינפל 35עשוויהל לכות םכתמשנש ךכ ,וחור
המרועב רשא הלא תוצלפמ ידי-לע ולסוחתש
45.רוא יכאלמל וזחתה

ןיעל יולג הכ אוה ןכל .ןמז דוע רתונ אל ןטשל
תא שחו האור יאדווב התא .ולש הלבנה ישעמב
תגאד רבעב םאה ?ןכ אלה ,תעכ ולש עשרה תנגפה
ךכ לכ תגאד םעפ יא םאה ?סוסיר יסוטמ תיארשכ
ךתעד לע הלוע םאה ?ראוד ירבד תחיתפ תעשב
?תוסיטל רשקב המ ?רותב אבה תויהל לולע התאש
המ ,וא ?םשונ ךניהש ריוואה ,לכוא ,היתשה ֵימ
תוארל בהוא ןטשה ?ואיצמיש אבה רבדה היהי
בורקבש עדוי ןטשה .םכינפ לעו םכיניעב ןוגיו דחפ
לכ םע םראתל השקש םירוסיב חצנל ןוכשי אוה
תיישעמ ונהנש הלא לכ םעו םילשכנה םיכאלמה
וללקי המכ ,וה .ישפוחה םנוצרמ תאז ושעו ,ונוצר
לע ,תאזמ עורגו ,םהישעמ לע םוניהיגב םמצע תא
תרגיאה( ”תאזכ הלודג העושיל“ בל ומש אל יכ
םיהולאש ינפל הינש קיקלחל ,)3-1 ,'ב םירבעה לא
דימתה שאל םתוא ךילשיו דחיב םלוכ תא ףוסאי

םברקב ןיא 55.םרובע ןיכהש םוקמב ,םוניהיגה לש
והשמ לע ינטש ,תמ ,רק קופיס קר םא יכ ,החמש
לכב טלושש דיחיה ,ןטשה ,םנודא רובע ושעש
.םהישעמ לכבו םהיתובשחמ

רבדב בטיה דעותמ אוהו ,םלוע קבוח רשק והז
תא איצוהל םיבייח םה ,רשקב חילצהל ידכ 65.ינודא
יתבב ולחה םה 75.םישנאה לכ ידימ שדוקה יבתכ
דועיתה תא וארי םידליהש םיצור םניא םה .רפס
ועדי םידליהש םיצור םה ןיא ,ןכ ומכ .םש אצמנה
יעצמאמו רפס תיבב םידמול םהש םירבדה יכ
לככ 85.םוניהיגל םהיתומשנ תא וחְלשי תרושקתה
,המידק תפחדנ םלועה לש וז תיליוואו הער חורש
,םיבר םלוע יגיהנמ םע דחי ,רקשה יאיבנ םיראתמ
תונורקע לש תמאה ילעב שדוקה יבתכ תא
,”םייתוטש“ ,”םירצ”כ ,םישודק םיטרדנטסו
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)7 דומעמ ךשמה(

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

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

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

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

.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 ,תירבע ,תילגנאב םיספדומ

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

,תינבלא ,תינאירוק ,תינאפי ,תיניס ,תיסור

תילאפנ ,תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,וגולט ,תיברס

’’חישמה’’ ומאלא רמוכה לש ורפס .תיברעו

:תופשב הגשהל ןתינ ,םידומעה 821 ןב

,תיקלטיא ,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבע ,תילגנא

הפשל םוגרתה .וגולט תפשבו ,תיניס ,תיסור

רבמצד שדוחב םלשוי תינמרגהו תינאירוקה

תייסנכ םעטמ םינולעה יקלחמ רפסמ  .1002

.םלועה לכב ומויב םוי ידימ הברתמ ,ומאלא

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P.O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA
��������������������������������- (479) 782-7370 �����  (479) 782-7406

www.alamoministries.com
.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
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.”םייטסילגל”ו ,”םיינמי“ ,”םייליווא“ ,”םילקידר“
ינטש רשק .רורט דמלמ הזכ םש לוליח דמלמש ימ
םילולע רשקה ירשוק !םלועב םוקמ לכב אצמנ הז
תוחוכה וא ,םימייוסמ הלשממ ישנא ,ךינכש תויהל
םוקמ לכב םיהובגה תונולחב עשרה תולשממו
המ לע םיהולא תא םישאת לא ,בוש 95.םלועב
שפוח תא םדאהמ חקי אל םיהולא .ןטשה ךל השועש
.םיהולא םשב תאז םישוע םיער םישנא .ולש הריחבה
ומרגש לע םתוא טופשי אוה יכ ונל רמוא םיהולא
ודיערהש לע םתוא טופשי אוה .דחפמ דוערל םלועל
םלועה תא ומשש לע םתוא טופשי אוה .תוכלממ
תאז לכ םישוע םה 06.םלועה ירע תא וסרהו רבדמכ
הז ןיא .71-61 ,ד”י היעשי רפסב בותכ ךכ .וישכע
.אבו ברקה אוה םיהולא ןיד .ילש ןידה

ודלוויה ,העושיה לא וכל ,םלועה ישנא ,וה
םיהולא המ ודמיל ,ןכמ רחאלו .םיהולא חורמ שדחמ
אוה המו ,וללפתתש הצור אוה המ רובע ,םכמ הצור
ירה ,העושיל הליפתה רחאל .ושעתש הצור תמאב
.ללפתהל םכילע המ רובע םיהולא תוארוה םכינפל
ךצלחא ,הרצ םויב ארקו“ :51 ,'נ םיליהתב רמוא אוה
תא םייקי אוה .רקשל לוכי וניא םיהולא “.ינדבכתו
.חיטבה רשא לכ

ותטילש תחת אצמנה ,םוקיה רדסל בל םיש
לש ונוצר אוה םוקיה רדס 16.םיהולא לש האלמה

חור לש התטילש תחת אוה םוקיה רדס .םיהולא
,ונוטלש תא לבקי םדא לכש הצור םיהולא .שדוקה
לבקמ ,ובש יתפומה רדסה םע םוקיהש יפכ קוידב
26.ונוטלש תא

ןפואב תאז תושעל םירחוב ויה םישנאה לכ וליא
ןמ רבוע היה עורה ,ושעי אל ןבומכש רבד ,ישפוח
ןוטלש תא ונמצע לע םילבקמ ונא רשאכ .םלועה
ייחב םג םיכוז ונא ,וננוצרמ ,ישפוח ןפואב םיהולא
,ורבד תועצמאב הנומאב םיכוז ונא 36.חישמב חצנ
ונא רשאכ 46.ורבד תועצמאב חצנ ייחב םיכוז ונא
איבמו ונפוג ךותב טלקנ אוה ,ינודא רבד תא םידמול
םיהולא ייחו המצוע ,העושי ךשמתמ ןפואב
העובט רשא ,שדוקה חור תועצמאב םייפוסניא
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לבקל ישפוחה וננוצר תויהל הז בייח ,בוש 56.ורבדב
ותמצוע תא לבקל ועמשמש ,ונרובע םיהולא ןוצר תא
םהיניב ררוש היה ,םדא ינב ךכ וגהנ וליא 66.וייח תאו
ידי-לע ךכב ליחתהל רשפא .םוקיב ררושה רדס ותוא
לכויש ידכ םיהולאל ונלש ימצעה ןוצרה ייח תריסמ
ונא ,רוכז ךא 76.ונתועצמאבו ונברקב ונוצר תא תושעל
?ךנוצר והז םאה .ישפוחה וננוצרמ תאז רוחבל םיבייח
הצור םיהולא 86.םולשתמ תישפוח העושיה ,ןכ םא
96.יח ןברוקכ ךייח תא ול שידקהל ךנוצרמ רחבתש

חצנ ייחל הרומתב תאז תושעל איה הריבסה ונתבוח
-לע םיהולאל ךייח תא תתל לחה 07.םימשה תוכלמב
.ישפוחה ךנוצר ךותמ תאז השע .וז הליפת תרימא ידי
.וישכע תאז השע ,המהמתת לא

ישפוח


