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3המשיח לפי נבואות התנ”ך 3

המדקה
- םדאה תעדותב םעפ-יא התלעוהש רתויב המיהדמה המרדה

תורושבה עבראב םייחה תודלותכו ך“נתה תואובנב הבתכנש המרד
הדבוע .חישמה עושי לש ויתודלות רופיס הניה - השדחה תירבבש
םדא תודוא קר :איה הדבועה .ותוא הדירפמ תובר ינימ תחא תטלוב
,ותדלוה לע םישרופמ םיטרפ שארמ םימייק ויה םלועה תודלותב דחא
להקל ונתינש םיכמסימב םיאצמנ הלא םיטרפ .ותייחתו ותומ ,וייח
ררועל לוכי וא רגית ררועמ וניא שיאו עיפוה םרטב םינש תואמ בחרה
ינפל בר ןמז םיבחר םיגוחב םיצופנ ויה הלא םיכמסימש ךכ לע רגית
םייתימאה םיכמסימה תא ומצעב תוושהל לוכי םדאו םדא לכ .ודלוויה
םימאות םהש חכוויהלו םהה םיקיתעה םיכמסימה םע וייח לע ובתכנש
וניה הז רערועמ יתלב סנב רגתאה .תמלשומ הרוצב הלא תא הלא
1.םלועה לש הירוטסיהה לכב דבלב דחא םדא םע רשקהב שחרתה סנהש

,ול ליבקמ ןיאש יתורפסה סנה לש הז אלפב דקמתהל תנמ-לע
וא ןוטגנישוו ‘גרו'ג ייח לע שארמ בותכל היה לוכי ימ - עגרל בושח
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תודוא דועת :סופדב רתויב לודגה אלפה

חישמה
ך”נתה תואובנ יפל

.)34 ,'י םיחילשה ישעמ( “םידיעמ םיאיבנה לכ וילע”
.)7 ,'י םירבעה לא תרגיאה ,8 ,'מ םיליהת( “ילע בותכ רפס תליגמב”
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4המשיח לפי נבואות התנ”ך 4

םרטב םינש יפלאו תואמ ,רחא םדא לכ לש ותומד וא ןלוקניל םהרבא
ינש אוצמל ןתינ אל ,תיתד וא תינוליח ,תימלוע תורפס םושב ?דלונ
ןקוידל הארשהה .שארמ ובתכנש חישמה עושי ייח לש םיהדמה סנל
.ץרא בשוי ןמא לש ונפלואמ אלו תימיימשה תונמאה-תיירלגמ האב הז
תמלשומ הכו שארמ םיבותכה חישמה ייח לש סנה אוה אילפמ הכ
תיהולאה דלונה תייאר דבלמ רבד ןיאש ,יתרצנה עושיב ותומשגתה
היה לוכיש יהולאה חוכה דבלמ רבד ןיאו שארמ ותופצל היה לוכיש
יכ ומיכסי םיבשוחה םיארוקה לכ ,תויארה לכ וגצוי רשאכ .ומישגהל
“םאשנ רשא שדוקה חורב םא יכ םדאה ןוצרב האובנ האצי אל םלועמ”
.)12 ,'א הינשה סורטפ תרגיא(

וז הדבוע ידי-לע תומגדומ תולודג תותימא עברא

חישמה תאיב לע ך“נתה תויזחת ןיב תויטסו םייוניש אלל
ןפואב םיעיגמ ,יתרצנה עושי תומדב השדחה תירבב ןתומשגתהו
הבציע םג האובנב תומדה תא הרייצש דיהש הנקסמל יביטקניטסניא
איה הז סנמ תעבונה תיעמשמ-דחה הנקסמה .הירוטסיהב ןקוידה תא
:תודוקנ עברא תב

הרוש וחורש םיהולא ירבד םה שדוקה-יבתכ יכ החיכומ איה )1(
םישגהל וא בותכל לגוסמ וניא יהולא עויס אלל םדאש םושמ ,םהילע
.הזכ יתורפס אלפ

עדויש דיחיהו דחאה ,שדוקה-יבתכ לש םיהולאהש החיכומ איה )2(
לאה אוה ,וירבד לכ תא עצבל חוכה דבלב ולשו תישארבמ תירחא
.יתימאהו יחה

ךכ ,לכ עדוי אוה שדוקה יבתכ לש םיהולאהש המיגדמ איה )3(
אוה דחא לכש ,רופס-ןיא םישנא ביבס רוזשה דיתעה תא אבנל לכויש
לכויש ידכ ,לוכי לכ םג אוהו - ותוירסומ תניחבמ ישפוחו יאמצע
-רסוח לש הריווא ךותב ורבד לש תמלשומ תומשגתה לעופל איצוהל
.םדאה לש ודיצמ הדירמו ,תורוב ,הנומא
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5המשיח לפי נבואות התנ”ך 5

הכ הרוצב אלימ רשא ,יתרצנה עושי ,שיאה יכ המיגדמ איה )4(
עישומ ,חישמה םנמא אוה ך“נתה תויזחת לכ תא תמלשומו תטלחומ
.יחה לאה לש ונב ,םלועה

הירוטסיהה זכרמ אוה חישמה

יזכרמה אשונהו הירוטסיהה לכ זכרמ חישמב תוארל שי ךכיפל
האובנה ץע ירפ אוה השדחה תירבה לש חישמה .שדוקה יבתכ לכ לש
רתוי וותוה םינושארה היווק רשא תינכותה תומשגתה איה תורצנהו
.תינכותה ינפל הנש תואמ שמחו ףלאמ

שדוקה-יבתכל תידוחיי איה האובנה תומשגתה

,ןכל .דבלב שדוקה-יבתכב הייוצמ המייקתהש האובנה תדבוע
,תיבויח איהש תיהולא הארשה לש המויק תא החיכומ וז הדבוע
תוארל לוכי וניא םדא םוש :הרצקב םיקומינה ןלהל .הרידאו תענכשמ
ךסמ” ,םוטא ריק והז רשאב ,תיהולאה הארשהה תרזע אלל דלונה תא
לכ עדויו המצוע בר םיהולא קר .ישונאה ןימה לכ רובע ,ישממ “לזרב
האובנ אוצמל רשפא ,ןכא ,םא .הגשמ אלל דיתעה תא אבנל לוכי
ןמז תפוקת םגו תחטבומ המשגה םע )שדוקה יבתכב ומכ( תיתימא
םיטרפ םעו התומשגתהל האובנה תיזחת ןיב הדירפמה תקפסמ
םישוחינ ]קר[ ןניא תואובנהש חיטבהל תנמ-לע תיזחתב םישרופמ
ורבע הנש 004-ש רוכז .וכירפהל ןיאו םלשומ ןועטהש ירה ,םיחלצומ
חישמב התומשגתה דעו ך“נתב הנורחאה תיחישמה האובנה זאמ
רתוי הברה ןבומכ ןה תובר תואובנ 2.השדחה תירבה תורושבבש
האמו ףלא לש הפוקת ךשמב .הריפסה ינפל 004 רשאמ תומדקומ
יכאלמ לש ותפוקתל דע )הריפסה ינפל 005,1( השמ ןדיע זאמ ,הנש
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6המשיח לפי נבואות התנ”ך 6

תודוא תואובנ ,םיאיבנ לש הכורא הרוש המק )הריפסה ינפל 004(
ריכזהל אלש אובל דיתעה חישמה לע ודיעה ןלוכו הרוצ ושבל חישמה
-רחא תוברה תואובנהו ןדעה-ןגב הוחו םדאל חישמה לע תואובנה תא
.השמ לש ונמזל דע ךכ

השדחה תירבב ןתומשגתהו תוקייודמו תובר הכ ןה ך“נתה תויזחת
היה אל ןתומלשב ודמלנ תויחישמה תואובנה וליאש ,המלש הכ איה
רחאל ,םינקפס םידימלת םייקתהל םילוכי ויה אלו ןגוה רפוכ םלועב
הדבועה .האולמב תנבומ התיה תומשגתהו האובנ לש וז הדבועש
ןושארה רקבמה תא וא ןגוהה ןקפסה תא ונשגפ םרטש ,איה תרעצמה
זועמ” אוה תמאב ןאכ .חישמב תודקמתמה תואובנה תא תוידוסיב רקחש
.“הנומאה לש ןתיאה המוקמ ,םיהולא לש רוצ

תא חיכוהל םיהולא תטיש איה “האובנ” תועצמאב הארוהה

ותותימא

הרוצב תדגונמ שדוקה-יבתכ ונתוא םידמלמש )דומילה( הארוהה
ונל התוארהב - רתויב הבושח איהו תורחאה תותדה לכל תידוסי הכ
חישמה תלבקב יולת ,ןדבואל וא העושיל ,םדא לש יחצינה ולרוגש
שדוקה-יבתכ םאה תעדל תוכז ונל שיש - שדוקה-יבתכבש ויתווצמו
רסמה םאהו טלחומהו יפוסה םיהולא רבד ,ואל וא תימיימש הרהצה םה
תא הליג םנמוא םיהולא םא .לוכי לכה לאה לש ותכמסהב אוה םהבש
תיעמשמ דח ךרדבש קפס תויהל לוכי אל יזא ,שדוקה יבתכב ונוצר
.ונוצר תולגתה תמאב םה שדוקה יבתכש םדא-ינבל הארי אוה יהשלכ
ךרד הניה ורבד םה שדוקה-יבתכש םדא-ינבל תוארהל רחב הב ךרדה
-לע איה וז ךרד .ןיבהל לגוסמ תעצוממ היצנגילטניא לעב םדא לכש
,יהולאה םתוחה והז .ןתמשגהו תוטרופמו תודחוימ תואובנ ןתמ ידי
ףייזל ןתינ אל םלועל .רביד )םיהולא( אוה יכ םישנאה לכל עידומה
תעידי ירהש - דיעמ אוה הילעש תמאה לע עבטומ אוה .הז םתוח
תחא איה ,םדאה-ינב ,םייטנגילטניאו םיישפוח םירוצי לש םהישעמ
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7המשיח לפי נבואות התנ”ך 7

תומלשל תידעלב איהו שונא תניבמ רתויב תובגשנה תויהולאה תונוכתה
.תיהולא

יהולא רמא ,והיעשי לש ותפוקתב רקשה ילילא לע רגית וארקב
רשא תא ונל ודיגיו ושיגי ...םכיתומוצע ושיגה ...םכביר וברק” :תמאה
וא ,ןתירחא העדנו ונבל המישנו ודיגה הנה המ תונושארה ,הנירקת
“םתא םיהולא יכ העדנו רוחאל תויתואה ודיגה .ונעימשה תואבה
.)32-12 ,א“מ היעשי(

תא ןיעשהל וסינ רשא ,םזיהדובו םלסיא ןוגכ ,תובזוכ תותד ןנשי
הירוטסיהב תרחא תד לכ אלו ןה אל ךא ,םימודמ םיסינ לע ןהיתונעט
.תואובנ שממל וזעה אל ,שדוקה-יבתכל טרפ ,םלועה לש

רשא ,לכ עדויה לאה ,לוכי לכה לאה לש תדחוימה ותראפת יהוז
תושדח...” :ריהצמה ,)82 ,'מ היעשי( “ץראה תוצק ארוב הוהי” אוה
וז תראפת רוסמי אל אוה .)9 ,ב“מ היעשי( “הנחמצת םרטב דיגמ ינא
.)8 ,ב“מ היעשי( “ןתא אל רחאל ידובכו ימש אוה הוהי ינא” :רחאל
ליבגהל רחב אוה .דיתעה תא אבנמו שארמ עדוי ודבל יתימאה םיהולאה
םיבר םיאשונ םנשיש תורמל 3.שדוקה יבתכ לש םהיפדל יובינה תא
ובבסש םייוגה ,םידוהיה - שדוקה יבתכבש תויהולאה תואובנב םירחא
תא - 'וכו םימיה תירחא ,תירצונ הליהקה ,תוקיתע םירע ,לארשי תא
בוט תוארל ןתינ תומשגתההו דלונה תייאר תניחבמ תיהולאה תומלשה
.רחא םוחת לכב רשאמ חישמל תורושקה תואובנה םוחתב רתוי

תואובנ אבינ ,דבלב ך“נתב ,ודבלב םיהולאש הרורבה הרהצהה הנה
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8המשיח לפי נבואות התנ”ך 8

תישארמ דיגמ .ינומכ ספאו םיהולא דוע ןיאו לא יכונא...” :תמא

“השעא יצפח לכו םוקת יתצע רמוא ,ושענ אל רשא םדקמו תירחא
אלמלו אבנל לוכי ודבל אוהש םיהולא לש ותעיבק( .)01-9 ,ו“מ היעשי(
םיבר תומוקמב תאצמנ ,דבלב שדוקה-יבתכב תאצמנ האובנהש ,תואובנ
סויתומיט לא הינשה תרגיאה ,7-1 ,ה“מ היעשי האר .שדוקה-יבתכב
היעשי ,22-12 ,ח“י םירבד ,12-91 ,'א הינשה סורטפ תרגיא ,61 ,'ג
.)91 ,ג“י ןנחוי יפ-לע הרושבה ,9 ,ח“כ הימרי ,32-12 ,א“מ

רבד לע ריהצהל :וז הדבוע לש הרידאה המצועל בל םישל שי
אל וא ,הז ,םייקתי אוהש םורגלו אב םרטב בר ןמז שחרתהל דמועה
.םיהולא השעמ אוה ,םולכ

ןובשחב האב הניא האובנ לש “תירקמ תומשגתה”

ףוקעל ךרד םישפחמה ,םירחא הנומא-ירסח ןכו םישאונ םיטסאיתא
תואובנ תומשגתהש ונעט ,היתוכלשהו האובנה תומשגתה תדבוע תא
ךא .“םירקימ ףוריצ” ,“לזמ” ,“תירקמ” התיה השדחה תירבב ך“נתה
תדרוי האובנה לש “תירקמ” תומשגתה ,םיטרפ רפסמ םינותנ רשאכ
והשימש תיזחת יכ תעדה לע תולעהל ןתינ” :רמוא דחא רפוס .קרפהמ
הארית ,תורקל יושע רשא תא תיללכ הרוצב העיבמהו אטבל זעה
,ןמז תודוא םיטרפ רפסמ ליכהל האובנל חנה ךא .תיתימא האובנכ
,תירקמ תומשגתהל תורשפאהש רורב זאו םיוולינ םיעוריאו ,םוקמ
,השעמל - רועש ןיאל תשאונ תישענ ,“ינמז-וב םירקמ ףוריצ” ידי-לע
םילילאה ידבוע לש תואובנה ךכיפל .ןיטולחל תירשפא יתלב
םיינש וא דחא טרפל ןהיתויזחת תא םצמצל דימת ודיפקה םיינומדקה
לכ ךרואל ןכל .רשפאה לככ תיעמשמ-ודו תיללכ הרוצב ןתוא אטבלו

יוזיח לש דחא הרקמ ןיא ,שדוקה-יבתכ תואובנל טרפ ,הירוטסיהה

תא אשונ רשא ,םיטרפ-יטרפ ליכמו תיעמשמ-דח הרוצב עבומה

דבלב תואובנ 05 וללכנ ך“נתבש חיננ .המשגהל תירעזמה הנעטה
םיטרפ תורסומה ,חישמה לש הנושארה ותאיב תודוא )תואמ םוקמב(
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.עושי לש ותומדב תוקסוע ןלוכו ,אובל דמועה חישמה תודוא
םיאקיטמתמ ידי-לע הבשוחש יפכ ,תירקמ תומשגתה לש תורבתסהה
ךותמ תחא רשאמ תוחפ איה ,תורבתסהה תרות יפל
תואובנ 05-ל םיטרפ ינש דוע קר ףסוה וישכע .000,000,000,000,521,1
תוריבסה-יאו לוחל תובייח ןהש םוקמהו דעומה תא עבקו ,הלא

יוטיבה תלוכי לכ לע הלוע הרקמב ושחרתי ןהש המוצעה

קיפסי הז יכ בושחל ריבס .)סופתל לכשה לש ותלוכי וא( תיתרפיסה
תא הנומאה-רסחל קפסל םייושעה תוירקמ לע םיקומינה לכ תקתשהל
.“האובנה לש תויארהמ טלמיהל רתויב תירעזימה תונמדזהה

קרש הלאכ ןה חישמ לע תואובנהמ תוברש ןייצל שי ,ךכל ףסונ
השודקה ותומלש ,הלותבמ ודלוויה ןוגכ ,ןמישגהל היה לוכי םיהולא
היה לגוסמ םיהולא קר .םיימשל ותיילעו ותייחת ,אטח לכמ היקנהו
.םיתמה ןמ ותמוקתלו הלותבמ עושי לש ודלוויהל םורגל

חישמה תאיב
.“אובי אוב חישמ” יכ ידימתו רורב ,יטלחה ןפואב ונדמלמ ך“נתה

הירכז( “ךל אובי ךכלמ הנה” ןוגכ תוחטבה םיארוק ונא םימעפ תורשע
תירבה ךאלמו” ,)01 ,‘מ היעשי( “אובי קזוחב הוהי ינודא הנה” ,)9 ,‘ט
ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ” ,)1 ,‘ג יכאלמ( “אב הנה םיצפח םתא רשא
רטוח” לע רביד והיעשי .)51 ,ח“י םירבד( “ךיהולא הוהי ךל םיקי
היעשי( ונלוכ ןווע תא ליטי ינודא וילעש )1 ,א“י היעשי( “ישי עזגמ
הפוקתה לע תופוכת םיתיעל ורביד םימודק םיזוחו םיאיבנ .)6 ,ג“נ
,4 ,ה“ל היעשי םג האר( .)7 ,‘ב יגח( “םייוגה לכ תדמח” עיגת הב
,6 ,‘ב םיליהת ,62 ,ח“יק םיליהת ,71 ,ד“כ רבדמב ,01 ,ט“מ תישארב
.)51 ,‘ג תישארב ,11 ,ב“ס היעשי ,6-5 ,ג“כ הימרי

שדוקה יבתכב יזכרמה אשונה איה חישמה תאיב

,ותדלוה - השדחה תירבב המייקתהו ך“נתב החטבוהש חישמה תאיב
םיאשונה םניה - ותייחתו ותומ ,וירוסיי ,ותנשימ ,וישעמ ,ותומלש
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דחאמה רשקה אוה חישמה עושי .שדוקה-יבתכב םיזכרמהו םיריבכה
תירבהו השדחה תירבב הלגתמ ך“נתה .השדחה תירבהו ך“נתה תא
.ך“נתה ךותב תרתסומ השדחה

ןיבהל לוכי שדוקה יבתכב עצוממה ארוקה

רדגמ תואצויה תונשיה תואובנה תא ןוחבל לוכי יוצמה ארוקה
,ך“נתב תויוצמה חישמה לש וישעמו ותומד תודוא ןתונקיידב ליגרה
דע תישארבמ הלא תויולגתה לש תיתגרדהה ןתומדקתה רחא בוקעל
רתויו רתוי םיטרפל תודרוי ןה רשאכ תואובנה רחא בוקעלו ,יכאלמ
“עיגמה הז” לש המלשה ותומד ףוסבלש דע ,םיריעזו םיקייודמ

לש[ וחור יניעב העובק וז תומד רשאכ ,זא .התמוק אולמב תבצייתמ
יפ-לע הרושבב לחה ,השדחה תירבה לא תונפל לוכי אוה ]ארוקה
תפפוחו המיאתמ ,יתרצנה עושי ,תירוטסיהה תומדה דציכ תוארל ,יתמ
םוש ןיא .םיאיבנה ידי-לע תראותמה תיאובנה תומדה תא טרפ לכב
עגמ וא םיככת השעמ לכ ירשפא היה אל תאז לכבו היטס וא לדבה
אצוי אל ארוקהש בל םיש .השדחה תירבב םירפסמהו ך“נתה יאיבנ ןיב
דחאה :םינקויד ינש ןיב הוושמ טושפ אוה .םמצע שדוקה-יבתכ םוחתמ
לש ,השדחה תירבב רחאה ,אובל דמועה ירותסימ חישמ לש ,ך“נתב
ותעפוה ידי-לע ך“נתה תואובנב ןירותסימה תא רתפו אלימ רשא חישמ
ומישגה רשא וברקב םיהולאה ייח ידי-לעו תומדא ילע םדו רשבכ
תטלחומה ותנקסמ .םיאיבנה ירבד תאו הרותה תא םיטרפ יטרפל
תודחאב תודכלתמ תויומדה יתש יכ היהת ארוקה לש תענמנ-יתלבהו
.תטלחומ

תואובנה לש רצק םוכיס
תויזחת ןיב האוושהב תוטלוב תודוקנ רפסמ רחא הרצקב בוקענ הבה

הרומא התיה הלואגה תרושב .השדחה תירבב ןתומשגתה ןיבל ך“נתה
חישמה ,םירפסה ינשב תיזכרמה תומדה ,דחא םדא ידי-לע עצבתהל
לש ושאר תא )עקבל( ףושל רומא היה אוה השיא ערזכ .חטבומה
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םהרבא ערזכ .)4 ,‘ד םייטלגה לא תרגיא םע 51 ,‘ג תישארב( ןטשה

םיליהת( דוד ערזו )61 ,‘ג םייטלגה לא תרגיא םע 81 ,ב“כ תישארב(
רומא היה אוה )32 ,ג“י םיחילשה ישעמ םע 5 ,ג“כ הימרי ,11 ,ב“לק
.)41 ,‘ז םירבעה לא תרגיאה םע 01 ,ט“מ תישארב( הדוהי טבשמ אובל

-52 ,‘ט לאינד ,01 ,ט“מ תישארב( עובק דעומב עיפוהל בייח אוה
41 ,‘ז היעשי( הלותבל דלוויהל )4 ,‘ד םייטלגה לא תרגיאה םע 42
,72 ,‘א סקול יפ-לע הרושבה ןכו 32-81 ,‘א יתמ יפ-לע הרושבה םע
,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה םע 1 ,‘ה הכימ( הדוהיב רשא םחל תיבב ,)53
אובל םירומא ויה םילוגד םישיא .)6-4 ,‘ב סקול יפ-לע הרושבה ,1
.)11 ,1 ,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה םע 01 ,ב“ע םיליהת( ותוא ץירעהלו
הימרי( םימימת םידלי טחשיהל םירומא ויה ,יאנק ךלמ לש ומעז ללגב
.)81-61 ,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה םע 51 ,א“ל

ותורישל ותסינכ ינפל )ליבטמה ןנחוי( ומידקהל היה רומא רשבמ
-3 ,‘ג יתמ יפ-לע הרושבה םע 1 ,‘ג יכאלמ ,3 ,‘מ היעשי( .ירוביצה
.)71 ,‘א סקול יפ-לע הרושבהו 1

ישעמ םע 81 ,ח“י םירבד( השמ ומכ איבנ תויהל רומא היה אוה
שדוקה חורב תדחוימ הרוצב חושמ תויהל ,)22-02 ,‘ד םיחילשה
-לע הרושבה םע 3-1 ,א“ס היעשי ,4-2 ,א“י היעשי ,8 ,ה“מ םיליהת(
יפ-לע הרושבה ,71-61 ,‘ג יתמ יפ-לע הרושבה ,63-43 ,‘ג ןנחוי יפ
-יכלמ יתרביד-לע ןהוכ תויהל רומא היה אוה .)34 ,91-51 ,‘ד סקול
דבעכ .)01-5 ,‘ה םירבעה לא תרגיאה םע דחיב 4 ,י“ק םיליהת( קדצ

ןהו םייוגה רובע ןה ינלבסו ןמאנ לאוג תויהל רומא היה אוה ינודא
יפ-לע הרושבה םע 1 ,6 ,ב“מ היעשי ,5 ,ז“י תישארב( םידוהיה רובע
.)12 ,81 ,ב“י יתמ

הרושבה םע 1 ,‘ט - 32 ,‘ח היעשי( לילגב ליחתהל רומא היה ותוריש
םילשוריל סנכיהל רומא היה רתוי רחואמ .)32 ,71-21 ,‘ד יתמ יפ-לע
אוה .העושי איבהלו )01-1 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 9 ,‘ט הירכז(
תישארב ,2-1 ,‘ג יכאלמ ,9 ,7 ,‘ב יגח( שדקמה-תיבל סנכיהל רומא היה
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.)21 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 5 ,ז“י
תירבב ןהו ,ך“נתה ,הנשיה תירבב ןה תרבודמ ינודאל ותאניק

תרוצ .)71-51 ,‘ב ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 01 ,ט“ס םיליהת( השדחה
הרושבה םע 2 ,ח“ע םיליהת( םילשמ ךרד תויהל הרומא התיה ותארוה
םיסינב ןייפואמ תויהל רומא היה ותורישו )53-43 ,ג“י יתמ יפ-לע
יפ-לע הרושבה ,5-4 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה םע 6-5 ,ה“ל היעשי(
,ט“ס םיליהת( ויחא לע סואמ תויהל רומא היה אוה .)74 ,א“י ןנחוי
ןבאל” אוהו )5 ,‘ז ,11 ,‘א ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 3 ,ג“נ היעשי ,9
םיימורה לא ותרגיא םע 41 ,‘ח היעשי( “לושכמ רוצל“ו םידוהיל “ףגנ
.)8-7 ,‘ב הנושארה סורטפ תרגיא ,33-23 ,‘ט

היעשי ,12-7 ,ב“כ םיליהת( הביס אלל אונש תויהל רומא היה אוה
-לע הרושבה םע 7 ,ט“מ היעשי ,5 ,ט“ס םיליהת ,01 ,ב“י הירכז ,ג“נ
-44 ,ז“כ ,86-76 ,ו“כ ,31 ,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה ,52-81 ,ו“ט ןנחוי יפ
,92-82 ,‘ד סקול יפ-לע הרושבה ,13 ,‘ח סוקרמ יפ-לע הרושבה ,82
לע סואמ תויהל )ט“י קרפ ,73 ,‘ח ןנחוי יפ-לע הרושבה ,11-01 ,5 ,ג“כ
,64-24 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 02 ,ח“יק םיליהת( םיטילשה
םיליהת( דידי ידי-לע דגבנ תויהל ,)35-84 ,‘ז ןנחוי יפ-לע הרושבה
וידימלת ידי-לע בזעיהל ,)12 ,81 ,ג“י ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 01 ,א“מ
03 רובעב רכמיהל )65-13 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 7 ,ג“י הירכז(

רכשו )51 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 21 ,א“י הירכז( ףסכ ילקש
31 ,א“י הירכז( רצויה הדש תיינק לע אצומ תויהל היה רומא ותריכמ
ויחל לע הכומ תויהל רומא היה אוה .)7 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע
היעשי( וילע וקרי )03 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע דחי 41 ,‘ד הכימ(
םע  9-8 ,ב“כ םיליהת( ול וגעלי ,)03 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 6 ,‘נ
םע 6 ,‘נ היעשי( ותוא וכיו )44-93 ,13-82 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה
4.)03 ,62 ,ז“כ ,76 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה
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תועמשמ לעו ,ב“כ םיליהתב טורטורפב רפוסמ הבילצב ותומ לע

וילגרו וידי .ג“נ היעשיב רבודמ וניאטח רובעב םירחאל הרפככ ותומ
הרושבה םע 01 ,ב“י הירכז ,71 ,ב“כ םיליהת( רקדיהל תורומא ויה
אל ויתומצעמ םצע ףא תאז לכבו )52 ,‘כ ,73 ,81 ,ט“י ןנחוי יפ-לע
ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 12 ,ד“ל םיליהת ,64 ,ב“י תומש( רבשית
םע 61 ,ב“כ םיליהת( אמצ לובסל היה רומא אוה .)63-33 ,ט“י
,ט“ס םיליהת( ץמוח הקשומ תויהלו )82 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה
תונמיהל היה רומא אוהו ,)43 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע דחי 22
.)83 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 21 ,ג“נ היעשי( םיעשופ םע

םע 9 ,ג“נ היעשי( םירישע םע ותומב רבקיהל הרומא התיה ותפוג
,ז“ט םיליהת( תחשיי אל ורשב ךא )06-75 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה
םיתמה ןמ םוקל היה רומא אוה .)13 ,‘ב םיחילשה ישעמ םע 01
סוקרמ יפ-לע הרושבה ,ח“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 01 ,ז“ט םיליהת(
ישעמ ,‘כ ןנחוי יפ-לע הרושבה ,ד“כ סקול יפ-לע הרושבה ,ז“ט
םיהולא לש ונימיל תויהלו המיימשה תולעל ,)33-23 ,ג“י םיחילשה
םיחילשה ישעמ ,15 ,ד“כ סקול יפ-לע הרושבה םע 91 ,ח“ס םיליהת(
.)3 ,‘א םירבעה לא תרגיאה םע 1 ,י“ק םיליהת םג 9 ,‘א

ןתומשגתהו ך“נתהמ תויחישמ תואובנ לש הז םצמוצמ םישרת
יכ ףא ,דבלב זמר תקזחב אוה .םלש תויהלמ קוחר השדחה תירבב
תואמ ך“נתב ןנשי השעמל ,רוכז .תוירקיעה תודוקנהמ תובר לע ונרבע
!חישמה תאיבל תועגונה תויזחת

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

חישמה עושי אלא ,ך“נתב שארמ ובתכנ חישמה ייחש דבלב וז אל
תירבב תומלשב וז הדבוע לע דיעהו תאז עדי השדחה תירבה לש
םדא ףא .תימלועה תורפסב ול ליבקמ ןיאו ומצעשכל סנ והז .השדחה
לכ וא ,ריפסקייש ,ןוטסדלג ,סוילוי רסיקה - הירוטסיהב רחא עודי
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לכ יבגל וא ,שדוקה-יבתכ יבגל דיגהל םלועמ םלח אל - רחא דחא
ובשחת רשא םיבותכב ושריד” :עושי וננודא רמא רשא תא ,רחא רפס
יפ-לע הרושבה( .“ילע םידיעמה המהו םהב םימלוע ייח םכל שיש
האובנ לע ךמתסה אל םלועמ רקש חישמ ףא ,ךדיאמ .)93 ,'ה ןנחוי

5.ויתונעט תקדיצ תא חיכוהל ידכ המייקתהש

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

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

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

תרצנבש תסנכה-תיבב הליהקה ינפב ארקש רחאל ,ותוריש תליחתב
יניעשכ ,2-1 םיקוספ ,א“ס קרפ היעשימ הבושחה תיחישמה האובנה תא
הזה בותכה אלמתנ םויה” :רמא וילא תוקתורמ םיחכונה לכ

.)12-61 ,'ד סקול יפ-לע הרושבה( “םכינזואב
,תצפח אל החנמו חבז :רמוא ]חישמה[ אוה םלועה לא וסנכיהב ןכל‘‘
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תליגמב - יתאב הנה :יתרמא זא .תלאש אל האטחו הלוע ,יל תננוכ ףוג
.)7-5 ,‘י םירבעה לא תרגיאה( ‘‘יהולא ,ךנוצר תושעל - ילע בותכ רפס

:ול הרמא ,ראבה דיל עושי םע הרביד תינורמושה השיאה רשאכ
אוה” - יכ עדי ך“נתה לש יניצר ארוק לכ - “חישמה אובי יכ יתעדי”
אוה ינא...” :השיאל עושי וננודא רמא זא .“לכ תא ונל דיגי ואובב

הדוה סורטפ רשאכ .)62-52 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ךילא רבדמה
“םייח םיהולא-ןב ,חישמה אוה התא” - חישמכ עושיב ותנומאב
רמאנה תותימאב עושי ןודאה ריכה - )61 ,ז“ט יתמ יפ-לע הרושבה(
יכ תאז תא ךל הליג אל םדו רשב יכ הנוי-רב ןועמש ךירשא” :בישהו
.)71 ,ז“ט יתמ יפ-לע הרושבה( “םימשבש יבא םא

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

והשלכ ןפואב רושק היה השע וא רמא חישמה עושיש רבד לכ טעמכ
תויכ“נת תואובנ םתומשגתהב ויה ולש םיסינה ישעמ .ך“נתה תואובנל
עגונב והיעשי לש ותאובנל םאתהב היה ותוריש ,)6-5 ,ה“ל היעשי(
.)12-71 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה ,4-1 ,ב“מ ,3-1 ,א“ס היעשי( וילא
םיליהת( שארמ רמאנש המל םאתהב םלוכ ויה םילשוריב ותומו וירוסיי
שיגדה חישמה ]עושי[ ,ליבטמה ןנחוי לע ורבדב .)ג“מ היעשי ,ב“כ
יכאלמבו 3 ,'מ היעשיב אבונש יפכ ,ורשבמ היה ןנחויש הדבועה תא
יכאלמ חלוש יננה ,וילע בותכ רשא ,]ליבטמה ןנחוי[ אוה הז יכ” .1 ,'ג
.)01 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה( “ךינפל ךכרד הניפו ךינפל

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

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

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

ליחתה ,סואמאל ךרדב וידימלת ינש םע רבידשכ ,ותייחת ירחא
םירמאנה םיבותכה לכ” תא םהל ראבו “םיאיבנה לכמו השממ” עושי

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

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

חתפמה תא וידימלתל ותייחת ירחא ןתנ םג חישמה עושי ןודאה

רזגנ ןכו בותכ ןכ םהילא רמאיו” :ך“נתב תויחישמה תואובנה ןורתיפל
ארקית רשאו ,ישילשה םויב םיתמה ןמ םוקיו חישמה הנועי רשא
סקול יפ-לע הרושבה( “םייוגה לכב םיאטחה תחילסו הבושת ומשב
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ךשמב ותארוה לכ םוכיס ילוא איה וז הבושח הרהצה .)74-64 ,ד“כ
.המימשה ותיילעו ותייחת ןיב וידימלת תא תריש םהבש םימיה-םיעברא
יתוכלמו חצנמ חישמל ופיצ ,וננמז דעו ,עושי לש ונמזב ויחש םידוהי
רובע רסייתהל בייח חישמהש םהלש שדוק יבתכ ךותמ תוארל ולשכו
התוא תא רסומ סורטפ .ותליהת לא אובל לכויש ינפל םישנאה יאטח
שארמ הדיעהשכ ך“נתה יאיבנ תועצמאב שדוקה חור דע לש תודע
סורטפ תרגיא( ”םהירחא רשא תולודגה תאו חישמה ייוניע” לע
.)11 ,'א הנושארה

חישמה עושיש םידיעמ ןכ םג השדחה תירבה יבתוכו םיחילשה

ך“נתה תואובנ תא םישגה

הנבה ,םהל התיה אל םלועמ וא ,ודביא םינרדומ םירצונ הברה
תואובנה תומשגתה איה השדחה תירבהש :תורצנבש תונואגה לש הרואנ
יתש תא דחאמה רשקה אוה חישמה עושיו ך“נתה לש תוחטבההו
תירבה תייסנכ לש םימדקומה םיפיטמהו םיבתוכה .דחיב תותירבה
המישגמ השדחה תירבה ךיא תועיבקב וארהו רוריבב תאז ואר השדחה
.ך“נתה תואובנ תא

יתמ יפ-לע הרושבב ,הלותבל חישמה תדלוה לע רפיס יתמ רשאכ
האובנה תומשגתה התיה תאזש רמא אוה ,52-81 םיקוספ ,'א קרפ
תא תואלמל תאז לכ ייהתו” :הלותבל חישמה תדלוה תודוא ך“נתבש
ןב תדלויו הרה המלעה הניה :רומאל איבנה דיב הוהי רביד רשא
יתמ יפ-לע הרושבה( “ונמע לאה ושוריפ רשא ,לאונמע ומש וארקו
.)41 ,'ז היעשי ,32-22 ,'א

םימימתה םידליה תא גרה ,ותאניק תמחב ,סודרוה ךלמה רשאכ
ונבל תמושת תא יתמ הנפה ,חישמה דליה תא גורהל שאונה ונויסנב
בתכנש יפכ ,שארמ םיהולאל עודי היה הז בעתנ חצר וליפאש ךכל
,81-61 ,'ב יתמ יפ-לע הרושבה( םשגתהל תדמועה האובנכ ,ך“נתב
.)51 ,א“ל הימרי
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םירשבמה םיקיסמ וא םינייצמ ,הרושבה ירפסב תומוקמ תורשעב
םידימלתה תנומא תא אטיב סורטפ .ך“נתה תאובנ תא םישגה עושיש
“םייח םיהולא-ןב ,חישמה אוה התא” :לודגה ויודיו תעשב םירחאה
.)61 ,ז“ט יתמ יפ-לע הרושבה(

תירבב הרקמ לכ םושרל וז תכסמ תרגסמב ינויח וא ישעמ הז ןיא
וננוצרב ךא .תיכ“נת האובנ תמשגהל וסחייתה םיבתוכה ובש השדחה
הרושבב קר אל יזכרמה אשונהש הדבועה תא םכבל תמושתל איבהל
הרושבה ירפס תעברא לכב אלא ,13 ,'כ קרפב בותככ ןנחוי יפ-לע

דיתעה הז ,םיהולאה-ןב אבונמה חישמה אוה יתרצנה עושיש ,חיכוהל אוה
םיהולא-ןב חישמה אוה עושי יכ ונימאת ןעמל ובתכנ הלא ךא” .אובל
ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ומשב םלוע ייח ,םינימאמה ,םכל ויהי ןעמלו
איה ,“ןנחוי יפ-לע הרושבה” רפסב ,ןנחוי לש החכוהה תיצמת .)13 ,'כ
עושי .חישמה ישעמו תומלשה ,םירושיכה לכ ויה עושילש תוארהל
6.חישמה אוה ןכל ,חישמה תודוא בתכנש המ לכ תא םישגה

ןועיטה היה תועובשה גח םויב סורטפ תשרדבש הרדישה טוח
םיידיב ובלצ םה רשא ,יתרצנה עושי יכ םידוהיל חיכוהל ך“נתהמ
ךלמה דודש חישמה היה ,םיתמה ןמ הלעה םיהולא ךא ,תויעשר

ןודאל ...םיהולאה תאמ ...]יתרצנה[ ירצונה עושי” :ויתודוא בתכ
.)63-22 ,'ב םיחילשה ישעמ( “םיהולאה ומש חישמלו

םיחילשה ישעמ( םיחילשה ישעמ רפסב סורטפ לש ינשה ומואנב
התעו” :ורמאב ונועיט תא קזיחו םייס אוה ,שדקמה רעשב )62-21 ,'ג
םג ]םחישמ עושי תא וגרהו וחד[ םתישע תעד ילבב יכ ינא עדוי ,יחא
יפב םדוקמ דיגה רשא תא אלימ הככ םיהולאהו םכישאר םג םתא

“םכיאטח וחמייו ובושו ומחניה ןכל .חישמה הנועי יכ ויאיבנ לכ
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.)91-71 ,'ג םיחילשה ישעמ(
:סורטפ רמא ,סוילנרוק לש ותיבב וסנכתהש םייוגל ותשרדב וליפא

ומשב םיאטחה תחילס ולבקי יכ םידיעמ םיאיבנה לכ ]חישמה[ וילעו”
.)34 ,'י םיחילשה ישעמ( “וב םינימאמה לכ

רשאכו” :סולופ רמא ,היכויטנאב רשא תסנכה-תיבב ותשרדב
והוחיניו ץעה ןמ ותוא ודירוה וילע םיבותכה םירבדה לכ תא ומילשה
.)03-92 ,ג“י םיחילשה ישעמ( “םיתמה ןמ ומיקה םיהולאה לבא .רבקב

ישעמב תנתינ םידוהיל הרושבה תא ףיטהל סולופ לש ותטיש
שולשו וטפשימכ םהילא סנכנ סולופו” :3-2 םיקוספ ,ז“י קרפ םיחילשה
יכ םהל חיכוהו חותפ ]ך“נתה[ םיבותכה ירבדב םמיע רביד תותבש
עושי חישמה אוה הז יכו םיתמה ןמ םוקיו חישמה הנועיש היה ךירצ

.“םכל דיגמ ינא רשא
אוה ,ולצניי םישנא היפ-לעש ,הרושבה תא רידגמ סולופ רשאכ

עושי לש ותייחתו ותומ תודוא השדחה תירבה תודבוע תא רשקמ
הרושבה תא םכעידוא ,יחא ינאו” :ך“נתה תוארוהו תואובנ םע חישמה
,ונתואטח דעב תמ חישמה יכ ...הב ועשוות םג רשא ...יתרשיב רשא
יפכ ,ישילשה םויב םקוה יכו רבקנ יכו :]ך“נתה[ םיבותכה יפכ

.)4-1 ,ו“ט םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאה( “םיבותכה
םיבתוכה ,םיחילשה יכ ואריש םיפסונ םיבר םיטוטיצ איבהל ןתינ

עושיש ךכ-לע םיעיבצמ ,תויבקעב ,השדחה תירבה לש םיפיטמהו
.ך“נתה תואובנ שומימ ךות היחתל םקו תמ ,לבס ,יח חישמה

ידכ תונוש תוירוגטקב םיפסונ םיטרפל סנכיהל םיבייח ונא וישכע
תודקמתמ ך“נתה לש תויחישמה תואובנה לכ” יכ רורב רתיב תוארהל
רמוחמ ריצקת גיצנ ונא .“תרוונסמ הליהת דקומכ יתרצנה עושיב
:םיאבה םיקרפה תעבשב הז עפושמ
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חישמל ןיכומיס .א

חישמה לש ותורישו וייח תודוא תואובנ .ב

חישמה תודוא תואובנב םייאובנ םיסקודרפ .ג

חישמה לש ותייחתו ותומ ,וירוסיי תודוא תואובנ .ד

חישמה עושי לש םייחישמה וידיקפת תא תוראתמה תואובנ .ה

השדחה תירבהו ך“נתה יפ-לע חישמה לש ותוהולא .ו

חישמה עושיב ומשגתהש ך“נתב תופיקע תויזחתו םייומיד .ז

א. סימוכין למשיח
וא הצלמה יבתכימ ןוגכ ,תובותכ תוחכוה ,תויודע םניה ןיכומיס

וא הרשמל תוכז הנשי םתוא םיאשונלש םיחיכומה ,םייקוח םיכמסימ
ונעישומ .הרז הכולמ רצחל ותלשמממ איבמ רירגשש הלא ןוגכ ,ראות
רצחמ “וכומיס” תא תוארהל םיכסה ,תומדא-ילע עיפוהשכ ,דסחה-בר
.חישמה אוה עושיש ןיכומיסה ןה תואבה תודבועה .תימיימשה הכולמה
וכומיס ריצקת גיצמ יתמ ,“יתמ יפ-לע הרושבה” לש ןושארה קרפב
הרושבה( “םהרבא-ןב דוד-ןב חישמה עושי תודלות רפס” :עושי לש
)1 ,'א יתמ יפ-לע

םלועה לכ ךותמ דחא שיאל ראודה תועצמאב עיגהל דציכ

םלועב םוקמ לכב רגה םדא לכ :הטושפה הדבועל םיעדומ ונלוכ
-ילע םישנאה ראש לכ ךותמ רחביהל לוכי ראוד תוריש לעופ וב
וא השיש וב םינייוצמשכ בתכמ וילא בותכנ טושפש ךכ י“ע ,תומדא
-ל בתכמ בותכנ םא אמגודל .םיטרפ העביש

תימס .ב רטסל

3414 ןוסידמ 'דש
יוניליא ,וגאקיש

ב“הרא
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,ותוהזל שוריפב םילוכי ונא .םלועה לכ ךותמ דחא םדא םירחוב ונא
םלועה תוצרא לכ ךותמ רחבנש ךכ ידי-לע וילא עיגהלו וב דקמתהל
ללכמ םיאיצומ ונא ךכבו ,ב“הרא ,רג אוה הבש תחאה ץראה תא
תחא הנידמ תריחב ידי-לע .םלועה תוצרא ראש לכ תא  תורשפא

תורשפא ללכמ םיאיצומ ונא - יוניליא - ב“הרא ללכ ךותמ רג אוה הבש
וגאקיש - תאזה הנידמב תחא ריע ןויצ ידי-לע .תונידמה ראש לכ תא
תבותכה ןויצב .םלועה ירע ראש לכ תא תורשפא ללכמ םיאיצומ ונא -
ןוסידמ תרידש - ררוגתמ אוה ובש וגאקישב דחאה תיבה לש הנוכנה
.םלועב םיתבה ראש לכ תא תורשפא ללכמ דיימ םיאיצומ  ונא - 3414
דבלב תאז אל - תימס .ב רטסל - ול דיחיהו ןוכנה םשה םושיר ידי-לע
,תיב ותואב רוגל םייושעה םישנאה ראש ןיבו וניב םילידבמ ונאש
!םלועב םישנאה ראש לכ תא תורשפא ללכמ םיאיצומ םג ונא

תודוא ך“נתב תקפסמ הדימב “תוהז-יות” ןתמ ידי-לע ,הרוצ התואב
לכ ךותמ דיחיו דחא םדא רוחבל םיהולא ונל רשפאמ ,אוביש חישמה
םיחוטב תויהלו ,םישנאה לכ ךותמ ,םימעה לכ ךותמ ,הירוטסיהה
,“ויכומיס” תא תוריהזב אנ קודבנ !חישמה אוה הז שיאש תואדווב
,“ותבותכ” לש םיביכרמה ,הלא םיידוחי םיטרפ .לוכיבכ “ותבותכ”
ךישמנשכ .יתימאה חישמה והימ תעדל לכונ ונלוכש תנמ-לע ונתינ
רבטצמה םשורהו - הלא תואובנ לש םירבסההו םימושירה םע םדקתנו

םלועה לש הירוטסיהב רחא םדא ףאש רוריבב הארנ - םיהדמ םהלש
ירעזימ קלח וליפא וא ,תויחישמה תואובנה לכ תא אלמל היה לוכי אל
.יתרצנה עושיל טרפ ,ןהמ

ללכמ והשימ יכ תורשפא ללכמ איצוה םיהולא ,הנושארב )1(
ותואבו חישמה לש רישיה הרוהה היהי םלועב םירבגה תייסולכוא
וחיטבהב ,ךאלמכ אלו םדאכ עיפוי חישמהש רוריבב הרומ אוה ןמז
.השיא ערזמ היהי עישומה יכ

לש וערז[ הערז ןיב ךערז ןיבו השיאה ןיבו ךניב תישא הביאו”
שאר ךפושי אוה ,]םיהולאה-ןב חישמה ןויריהל הל ןתינה םיהולא
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.)51 ,'ג תישארב( “בקע ונפושת התאו
איה ,ך“נתב תויחישמה תורישיה תוחטבהה ןיבמ הנושארה ,וז

רשאב .“דחא ןצינב האובנהו הירוטסיהה לכ םוכיס ,רבועב ך“נתה”
תא םג אלא ,הלותבמ חישמה תדלוה תא קר אל וזח םיהולא יאיבנ ןאכ
ידיתעה ונוחצינו “בקע ונפושת התא” :רמא םיהולא וננעמל .ופוג ירוסיי
.“שאר ךפושי ]חישמה[ אוה” :וישעמו ןטשה לע אלמה

החטבהה יכ ,1 ,'ד תישארב רפסב המיהדמ החכוה ןתנ םיהולא
דלוויהב ,ןכש ,הוחו םדא ידי-לע תנבומו הרורב התיה 51 ,'ג תישארבב
תישארב( “הוהי תא שיא יתינק” :תובהלתהב הוח הריהצה רוכבה הנב
ךא .עיפוה חטבומה עישומה יכ הבשח הוח ,דלונ רוכבהשכ .)1 ,'ד
.ונתינ םרטש םירחא םיבר םיטרפו ,םוקמה ,ןמזה ןיגב התעט איה
תעה תואלמבו” .אובל לכוי חישמהש ינפל ףולחל תובייח םינש תואמ
הרותה די תחת ןתינו השיאמ דלונ רשא ,ונב תא םיהולאה חלש
.)5-4 ,'ד םייטלגה לא תרגיא( “...תודפל

הרוהש ךכב םלועה ימעמ שילש ינש לטיב םיהולא ,ןכמ-רחאל )2(
תישארב .חונ ינבמ - תפי וא םח אל - םש עזגמ אבל בייח חישמהש
ומצע ההיז ,חונ איבנה תועצמאב ,םיהולא ,םימעה לש הירוטסיהה
תפיל םיהולא תפי ...םש יהולא הוהי ךורב” :דחוימ ןפואב םש םע
תומשגתהה .)72-62 ,'ט תישארב( “םש ילהואב ]םיהולא[ ןוכשיו
יחצינה םיהולא רבד רשאכ האב ,72 ,'ט תישארבמ האובנ לש תיפוסה
רבדהו” ,)1 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( םיהולא היהיו םיהולאב היה רשא
“תמאו דסח-בר ויבאל דיחי ןב תראפתכ ותראפת הזחנו ןכשיו רשב היהנ
יאצאצ םה רשא ,לארשי ומע לא אב אוה .)41 'א ןנחוי יפ-לע הרושבה(

.)72-01 ,א“י תישארב האר( םהרבא לש וינבמ ,םש
םלועבש םימואלה תואמ לכ .תפסונ הריחב התשענ ,ןכמ-רחאל )3(

ומצע םיהולא רשא שדחה םעה :דחאל טרפ תורשפא ללכמ ואצוה
םימעה תא קליח ירוטסיהה םיהולאהש ךכ .םהרבא לא וארקב דסי
)םינימאמ םניאש הלאו םיהולאב םינימאמה( יוגו ידוהי :תוצובק יתשל
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.חישמה אובי וכותמ רשא ,ידוהיה םעה ,דחא ןטק םע לידבהו
ץראה לא ...ךתדלוממו ךצראמ ךל-ךל םהרבא לא הוהי רמאיו”

לכ ךב וכרבנו ...הכרב היהו ...ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו ךארא רשא
,7 ,3-1 ,ב“י תישארב( “...ץראה תא ןתא ךערזל ...המדאה תוחפשמ
.)91-51 ,8-1 ,ז“י תישארב םג האר

...ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ ...הוהי םואנ יתעבשנ-יב”
םיהולא-ןבב םינימאמה םייוגו םידוהי( “ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו
.)81-61 ,ב“כ תישארב( )ויתווצמ תא םירמושו חישמה עושי

0051 ןב ךמסימ :הנושאר תובישח רדסמ האלפומ העפות ונינפל
:םינפ תבר האובנב ןכתסמ בתוכה ובש עושי חישמה ינפל הנש
ץרא תא ול ןתי ,הכרבל םהרבא תא השעי ,םהרבא תא ךרבי םיהולאש
ארבנ לודג םע .“וערז” ךרדו וכרד םלועה לכ תא ךרביו ,ןענכ
,םכותמו םהילא אובי חישמהש :תחא הרטמל ולש וצרא תא לביקו
הדבוע איה האובנה !וב םינימאמה הלא לש םמלוע לכ תא ךרבל
.יוניש אלל םינש יפלא ךשמב תישארב רפסב תמייק איה .תיתורפס
תירוקמה האובנה ומכ טלחומו םלש אוהו תורוד ןב סנ איה התמשגה
ןענכ תא ןתנו לודג םעל םהרבא תא ךפה םיהולאש קר אל .המצע
חישמה םהילא אב ןמזה אובב םא יכ ,עשוהי שוביכ תעב לארשי ינבל
חישמה עושי אוהש םהרבא לש וערז ךרד רועש ןיאל ךרבתה םלועהו
יכ שארמ ותוארב ,ארקימהו .)61 ,8 ,'ג םייטלגה לא תרגיאה האר(
םהרבא תא רשבל םדיק ,הנומאה ךותמ םייוגה תא קידצי םיהולאה
.“םייוגה לכ ךב וכרבנו” :רמאל

וליאכ ךערזלו רמא אלו .וערזלו תוחטבהה ורמאנ םהרבאל הניהו”
םייטלגה לא תרגיאה( “חישמה אוהו ,ךערזלו דיחיל וליאכ אלא םיברל
הרושבה( “םהרבא-ןב דוד-ןב חישמה עושי תודלות רפס” .)61 ,8 ,'ג
:ך“נתב טא טא ונינפב הלגתמ יחישמה רופיסהש ירה .)1 ,'א יתמ יפ-לע
ערז תויהלו םש ינב ךרד אובל ,השיא ערזמ תויהל בייח חישמה

וישכע םיעדוי ונא :חישמה רחא ונשופיח תא םצמצמ הז .םהרבא
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.םהרבא לש ואצאצכ ידוהיה םעה ברקב ותוא שפחל םיבייח ונאש
.קחציו ורוכב לאעמשי ללוכ ,םינב רפסמ ויה םהרבאל ךא )4(

ךכל םיעדומ ונא וישכע .תפסונ הריחב תושעיהל ךרטצת ךכ םושמ
תרגיאה ,21 ,א“כ ,91 ,ז“י תישארב( קחצי יאצאצמ היהי חישמהש
ךל ארקי קחציב יכ” ,7 ,'ט םיימורה לא תרגיאה ,81 ,א“י םירבעה לא
וק תא םצמצמ הז .םויה לש םיברעה יבא ,לאעמשי ךרד אלו )“ערז
.רתוי דוע םישופיחה

תוצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל ...רמאיו הוהי ]קחצי[ וילא האריו”
םהרבאל יתעבשנ רשא העובשה תא יתומיקהו ]תחטבומה ץראה[ לאה
ייוג לכ ךערזב וכרבתהו ...םימשה יבכוככ ךערז תא יתיברהו ךיבא
.)4-2 ,ו“כ תישארב( “ץראה

,ידוהיה םעהו קחצי ברקמ אובל םיבייח תחטבומה הכרבהו הז חישמ
ןכיה ,81 ,ח“י םירבד רפסב ןכ םג שגדומ ,םילאעמשיה ךותמ אל
םהיחא ברקמ” םקוי ,אוביש לודגה איבנה ,חישמהש שרופמב בותכש
.)לארשי ינב ,ל“ר( “ךומכ

...לארשי ינב םה רשא” :השדחה תירבב םג רוריבב הבותכ וז הדבוע
ךרובמ לכה לע לא אוה רשא ורשב יפל חישמה אצי םהמ רשאו
.)5-4 ,'ט םיימורה לא תרגיאה( “ןמא .םימלועל

ףא רצהל בייח יחישמה וקה ,םינב ינש ויה קחצילש רחאמ )5(
אלו בקעי ברקמ אובל בייח חישמהש רוריבב תנייצמ האובנה .רתוי
:)וישע יאצאצ( ימודא תויהל לוכי אל חישמהש ,תרמוא תאז .וישע
התא רשא ץראה ,קחצי יהולאו ךיבא םהרבא יהולא הוהי ינא רמאיו”
“ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו ...ךערזלו הננתא ךל הילע בכוש
בכוכ ךרד ,בורק אלו ונרושא ,התע אלו ונארא” .)41-31 ,ח“כ תישארב(
.)91 ,71 ,ד“כ רבדמב( “בקעימ דריו .לארשימ טבש םקו בקעימ

ךורב שודקה היה בייח ךכיפלו ,םינב רשע-םינש ויה בקעיל ךא )6(
חישמהש ךכ .רחבנ ,הדוהי ,רסירתהמ דחא .תפסונ הריחב רוחבל אוה
בייח אוה ,לארשי יטבש רשע-םינש ךותמ רשע-דחאמ אובל לוכי וניא
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.)01-8 ,ט“מ תישארב( הדוהי טבשמ אובל
טבש תא רחביו .רחב אל םירפא טבשבו ףסוי להואב סאמיו”

“ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ” .)86-76 ,ח“ע םיליהת( “הדוהי
וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל” :)2 ,'ה 'א םימיה ירבד(
.)01 ,ט“מ תישארב( “םימע תהקי ולו הליש אובי יכ דע

תרגיאה( “הדוהימ חרז” עושי וננודא יכ םיארוק ונא השדחה תירבב
.)5 ,'ה ןנחוי ןוזח ,41 ,'ז םירבעה לא

תוחפשמ יפלא ךותמ הריחב דוע תושעיהל הכירצ ,ךכ-רחא )7(
,ישי תיבמ ,דבלב תחא החפשממ אובל ךירצ חישמה .הדוהי טבש

וילע החנו .הרפי וישרושמ רצנו ישי עזגמ רטוח אצייו” :דוד יבא

תחא םעפ קר העיפומ “רטוח” הלימה .)2-1 ,א“י היעשי( “...הוהי חור
לדגה רטוח וא ,ףנע” השוריפו )3 ,ד“י ילשמ( ך“נתה לכב תפסונ
היעשי רפסב םיקוספה תועמשמ .“תרכנש ץע לש ועזג וא וישרושמ
םישדח םייח ביכריו “תורכ עזג” ,דמעמ אלל םדא חקי םיהולא יכ םה
והשע םיהולא רשא דע תיתוכלמ החפשמל שאר היה אל ישי .ונממ
.תיחישמה תלשושה ךות לא ותוא סינכהו )דוד( ךלמ לש ויבאל

תיהולא הריחב תושעיהל תבייח ,םינב הנומש ויה ישילו ליאוה )8(
תא יתומיקהו” .ישי לש ןטקה ונב ,דוד-ןב תויהל בייח חישמה :תפסונ
תיב הנבי אוה .ותכלממ תא יתוניכהו ,ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז
האר .31-21 ,'ז 'ב לאומש( “םלוע דע ותכלממ אסיכ תא יתננוכו ימשל
.)6-5 ,ג“כ הימרי ,83-63 ,ט“פ םיליהת ,41-11 ,ז“י 'א םימיה ירבד םג

אסכל תישא ךנטב ירפמ הנממ בושי אל תמא דודל הוהי עבשנ”
ינודאש םיאור ונא ,םיליהת רפסב הז קוספמ .)11 ,ב“לק םיליהת( “ךל
יפכ העובשב ותחטבה תא רשיא אוה ,דודל חיטבהש דבלב וז אל
.)81-31 ,'ו םירבעה לא תרגיאה האר( םהרבאל השע םיהולאש

עושי תודלות רפס” :םיארוק ונא השדחה תירבה לא ונתונפב
.)1 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה( “דוד-ןב ,חישמה
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םיימורה לא תרגיאה( “רשבה יפל דוד ערזמ דלונה ונב רבד לע”
,5 ,'ה ןנחוי ןוזח ,8-7 ,'ב סויתומיט לא הינשה תרגיאה םג האר .3 ,'א
.)33-03 ,'א סקול יפ-לע הרושבה ,23-03 ,'ב םיחילשה ישעמ ,61 ,ב“כ

םיקעוצ המהו םירוויע םישנא ינש וירחא וכלייו םשמ עושי רובעיו”
.)72 ,'ט יתמ יפ-לע הרושבה( “דוד-ןב וננח םירמואו

רומאל וילא קעצתו םהה תולובגה ןמ האצי תינענכ השיא הנהו”
תא ריכה רוביצה .)22 ,ו“ט יתמ יפ-לע הרושבה( “דוד-ןב ינודא יננח
,ב“י ,72 ,'ט יתמ יפ-לע הרושבה האר( ול ארק ךכו “דוד-ןב“כ עושי
-84 ,'י סוקרמ יפ-לע הרושבה ,51 ,9 ,א“כ ,13-03 ,'כ ,22 ,ו“ט ,32-22
.)93-83 ,ח“י סקול יפ-לע הרושבה ,74

לאש עושישכ .דוד-ןב תויהל בייח חישמהש בטיה ועדי םישורפה
“דוד-ןב וילא ורמאיו ?אוה ימ ןב ?חישמה לע םכתעד המ” םתוא
ורשבבו ופוגבש וילאמ ןבומ הז .)24-14 ,ב“כ יתמ יפ-לע הרושבה(
.דוד-ןב היה עושיו ,דוד-ןב תויהל חישמה היה בייח

ןיסחויה ירפס

.ולש ןיסחויה ןליא רחא בוקעל לוכי היה ידוהי לכ ,ך“נתה ןמזב
םיכלמ( הלש ןיסחויה ןליאל םאתהב התנמנ לארשי תייסולכוא לכש ךכ
)1 ,'ב ארזע ,6-5 ,'ז הימחנ( םירעב ורמשנ הלא ןיסחוי ירפס .)1 ,'ט 'א
לע ותוכז תא ללכ לארשי ןב לכ לש ןיסחויה רפס .רוביצה שוכר ויהו
לש ןיסחויה ירפס תרימשב ילכלכ ןיינע ול היהש ךכ ,ותיב וא ותמדא
ןברוח דע תונדפקב ורמשנ הלא םיימואל ןיסחוי ירפס .ותחפשמ לכ

עושי לש וייח ןמזב .הריפסל 07 תנשב ,הדוהיו שדקמה םילשורי
דוד תיבמ היה אוהש רוביצב העודיה הדבועה לע רעריע אל שיא
תומושרב דחא לכל הנימז התיה וזה הדבועהש ינפמ ,ויאצאצמו
.תוירוביצה

הלאל טרפ ,לארשי םע לש ןיסחויה ירפסשכ ,הריפסל 07 תנש זאמ
חישמכ הזחתמה םדא ףא ,ושטשוט וא ודמשוה ,שדוקה יבתכבש
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.תשרוד האובנהש יפכ דוד תיבמ אוה םנמאש חיכוהל לוכי וניא
.הריפסל 07 תנש ינפל עיפוהל היה בייח חישמה ,תורחא םילמב

תוכזל בייח חישמה ,דוד לש “םיברה וינב” לכמ ,תאזמ רתוי )9(
ינב לכמו” .המלש לש תיתוכלמה תלשושה ךרד דוד לש ותוכלמ סכב
תוכלמ אסכ לע תבשל ינב המלשב רחביו הוהי יל ןתנ םינב םיבר יכ
.)42 ,ט“כ 'א םימיה ירבד םגו 5 ,ח“כ 'א םימיה ירבד( “לארשי לע הוהי

ףסויל דעו דודמ תוכלמה תלשוש ךותב המלש אצמנ השדחה תירבב
.)6 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה האר(

אוה :ןתינ חישמה לש וסוחיי תודוא ףסונ בושח “טורפ” )01(

לש ויצלח אצוי תויהל בייח חישמהו תויה .הלותבל דלוויהל בייח
לש רישי אצאצ תויהל תבייח וז הלותב ,)11 ,ב“לק םיליהת( דוד

תוא םכל אוה ינודא ןתיי ןכל ...דוד תיב אנ ועמש רמאיו” .דוד ךלמה
תארקו ןב תדלויו הרה המלעה הנה ,]סנ “אלפ” וניה ך“נתב “תוא“[

7.)41-31 ,'ז היעשי( “לאונמע ומש

דימת ומא ,ך“נתב תרכזומ חישמה תדלוהש םעפ לכבש ןייצל יואר
:1 ,ט“מ היעשי האר .ישונא בא אל םלועל ךא ,המחר וא ,תרכזומ
התעו” :5 ,ט“מ היעשי .“ימש ריכזה ימא יעממ ינארק ןטבמ הוהי”
הוהי ארב יכ” :22 ,א“ל הימרי .“ול דבעל ןטבמ ירצוי הוהי רמא
יחוג התא יכ” :01 ,ב“כ םיליהתב .“רבג בבוסת הבקנ ,ץראב השדח
.“הדלי הדלוי תע דע” :2 ,'ה הכימ .“ןטבמ

,הלותבל דלונ תמאב עושיש םיאצומ ונא השדחה תירבל ונתונפב
ןיסחויה ןליא םושיר רחאל .דוד ךלמה לש רישי אצאצ התיהש הלותב
דילוה םהרבא” חסונה רזוחו עיפומ הבש ,חישמה עושי דעו םהרבאמ

,תיעבט הרוצב סוחיי הארמה ,'וכו “בקעי תא דילוה קחצי ,קחצי תא
הכ חישמה עושי תדלוהו” :אבה עיתפמה רואיתל ףוסבל םיעיגמ ונא
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חורל הרה תאצמנ הילא אובי םרטבו ףסויל הסרוא ומא םירמ :התיה

תארוקו ןב תדלוי איה .אוה שדוקה חורמ הב הרוה רשא יכ ...שדוקה
תאז לכ יהתו .םהיתונוועמ ומע תא עישוי אוה יכ עושי ומש תא
תדלויו הרה המלעה הנה :רומאל איבנה דיב הוהי רביד רשא תא אלמל
.)32-02 ,81 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה( “לאונמע ומש וארקו ןב

- בוט אפורב ,ףסוי - בוט שיאב ,םירמ - הבוט השיאב םייולת ונא
איבה רשא םיהולא רבדבו ךאלמ לש ותלימב ,יתמ - בוט רפוסב ,סקול
ןגוה רואית לבקל תנמ-לע ,תקייודמה התמשגה תא םגו האובנה תא םג
הרושב ,32-61 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה האר .עושי תדלוה לש קייודמו
.02-1 ,'ב ,83-62 ,'א סקול יפ-לע

חישמ ףאש ,ןבומכ .אלמל לוכי םיהולא קרש - אלפ ןמיס ונשי ןאכ
לכש” ןוויכ .הלותבל דלוויי ומצע אוהש ךכל םורגל לכוי אל רקש
יתלב אלא השק קר אל הז היהי “,םוקיב תרחא תמא לכ תפפוח תמא

,םירמ ומכ םיבוט ךכ-לכ םידע השימח ףוסאל רקש חישמל ירשפא
האנוההש ילבמ ורובע ורקשיש תנמ-לע ,ינודא ךאלמו יתמ ,סקול ,ףסוי
תשמח לש םתודע לע ךומסל םילוכי ונא .רחואמב וא םדקומב הלגתת
8.וללה םידעה

ץראל אוה ךורב שודקה ידי-לע חלשנש ימ :אוה רורבש המ
,יתימא “תוא” ונשי ןאכש ןוויכמ ,חישמה אוה הלותבמ הדיל תועצמאב
םיטרפה תא הארהש םיהולא .ופייזל רשפא יאש ,ימיימש אצוממ אלפ
ילא הוהי רמאיו” הלותבמ עושי תדילב םתוא םישגה ,41 ,'ז היעשיב
.)21 ,'א הימרי( “ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטיה

,חישמה לש ןיסחויה ןליא לע הרומה ,וז תיחישמ תלשושש רוכז
איבנה תפוקתל ,והיעשיל ,דודל ,הוחמ :םינש תואמ ךשמב הרצונ
תומוקמו ,םינמז ,תורוצב ורבידש םישנא הברה הילא ופיסוה .הכימ
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,שדח ןוכיס ףסונ ,תמייוסמ הרירב הרחב האובנהש םעפ לכב .םינוש
קוידל טרפ רבד ףאו ןוכנ אלה ףנעה תריחב לש ,תישונא הניחבמ

.ורבד תא רמוא םיהולאשכ לבקתמ אל טלחומ
יטרפל אלימ אוה חישמה אב רשאכ יכ .היה רשא הז “טלחומ קויד”

,השיאה ערזמ תמאב היה אוהו וסוחיי יבגל תורדגהה לכ תא ןהיטרפ

םלועב רחא םדא ףא .)1 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה( “םהרבא-ןב ,דוד-ןב”
וא ,וללה םיטרפה לכ תא למסל לגוסמ היה אל יתרצנה עושיל טרפ
.ןהמ ןטק קלח ףא

וליפא ,קוידב םיהז םישנא ןיא םלועה לכבש רוכז .תאז םיגדנ הבה
טימס ךרדב רג התאו “ןודרב ‘גרו'ג” התאש חיננ .םיהז-םימואת אל
07 ךלקשמו השימחו םיעבש רטמ ךהבוג .ןגישימ ,טיורטדב 311 'סמ
התא .תונב יתשו םינב השולש ,םידלי השימחל באו יושנ התא .ג“ק
רהצומ ןפואב .קנבב 67.421,5$ ךל שי ,םייח חוטיב תריכממ סנרפתמ
תוארל לק .הלאה “םיטרפ“ה לכ תא אשונה ךדבלמ םלועב םדא ןיא
:האובנה יבגל ןוכנ ךכ .יבויח יוהיזה ,םינייפאמ קיפסמ םינתינ םאש
םיטרפ הברה ךכ-לכ .יבויח אוה יוהיזה ,םיטרפ קיפסמ םינתינ םא
,יתרצנה עושיב קוידב םשגתמ םהמ דחא לכו ,ונתינ חישמה תודוא
.יבויח השענ יוהיזהש דע

.ותדלוה םוקמ ןתינ ,אב אוהשכ חישמה יוהיזב דוע רוזעל ידכ )11(
.דלוויהל דיתע היה הבש ריעה תומדב 'ותבותכ' תא ונל הנתנ האובנה

אציי יל ךממ הדוהי יפלאב תויהל ריעצ התרפא םחל תיב התאו”
.)1 ,'ה הכימ( “םלוע ימימ םדקמ ויתואצומו לארשיב לשומ תויהל

ץרא :תחא הרחבנ תונידמה לכמ .היסא :תחא הרחבנ תושביה לכמ
:דחאל טרפ תורשפא ללכמ ואצוה לארשי ץראבש תוזוחמה לכ .לארשי
,התרפא םחל תיבל טרפ תורשפא ללכמ ואצוה הדוהי ירע לכ .הדוהי
ןייצמ איבנה .םיבשות ףלאמ תוחפ וב ויה ןמז ותואבש ןטנטק רפכ
םיהולא יכ תוגשל ילבמ רבדמ אוה ךא ,םלועה תפמ לע דחא חדינ רפכ
ןוחטיב ךותמ ,ןכ םג רוריבב רביד איבנה .וירבד ירוחאמ דמע לכ-עדוי
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םיישארה םינהוכהמ עבת סודרוה ךלמה רשאכ יכ ,רערועמ יתלב
םחל תיבב” ול ורמא םה ,חישמה דלוויי ןכיה תעדל םעה ירפוסו
הרושבה ,6-4 ,'ב יתמ יפ-לע הרושבה( “איבנה דיב בותכ ןכ יכ ,הדוהי
.)24 ,'ז ןנחוי יפ-לע

תמשגתמ האובנ לש המרדה

הרוצב )2 ,'ב יתמ יפ-לע הרושבה( הדוהי םחל תיבב דלונ עושי
- ןוכנ אלה םוקמב םירמ הרג ,עושי תדלוה ינפל המ ןמז דע .האילפמ
תובכרומל תעכ בל םיש .חישמה תמאב היה ידיתעה הנב םא ,תרמוא תאז
,היכרות ,הרקנאב התלגתנ 3291 תנשב .תיהולאה החגשהה רבד יולימב
יאמיכ ,יזמר םאיליו ריס ידי-לע םוסריפ( יאמור שדקממ תבותכ
לש ונוטלש ךשמב יכ ןבוה החונעיפ רחאל .)עודי יטירב גולואיכראו
עצבמה .םיסימ ףוסיאל םילודג םיעצבמ השולש ועצוב סוטסוגוא רסיקה
,ישילשה עצבמה .חישמה עושי תדלוה ינפל םינש עברא ךרענ ינשה
.ינשה יוסימה עצבמב וניניינע .ותדלוה ירחא םינש רפסמ

וחלש ןכלו דחוימ סמ לש ןויערה דגנ ומערתה םיאגה םידוהיה
,הירוס לש ימוקמה לשומה ,סוינירוקל .ודגנ ןיגפהל אמורל תחלשמ
תרושקית לש םימי ויה הלא .הייעבה תא בשייל תוכמס התיה אל
וצלאנ םידוהיהו ףוסבל הלשכנ תחלשמה .תיטיא רתוי הרובחתו תיטיא
ועיגה םיימשרה םיסימה יפסואש דע ךא .יוסימו םושיר ךילהת רובעל
םיכוראה םיבוכיעה רחאלו זוחמ רחא זוחמ ,ריע רחא ריע ,החרזמ
תיעבטה הרוצב ,קייודמ בוכיע םרגנ ,םידוהיה תואחמ ידי-לע ומרגנש
ןיסולכואה םושירש תעבש ךכ םיעוריאה תולשלתשה לש ,רתויב
!עושי קוניתה תא תדלל םירמל קייודמה ןמזה עיגה ,הדוהיב ליחתה

תא ומאית םיימורה םיסימה יבוג אל םגו רסיקה אל ,םירמ אל
םלועב לשומה ,םיהולא ךא ,םיעוריאל םיארחא ויה אל םהו ןמזה
ימע תא החנה” השעמל אוהו הגהה לע התיה ודי ,םיעלקה ירוחאמ
תיבל ועיגה ףסויו םירמש ךכ ,םוי ותואל לכה תא םאיתו “םלועה
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דעוימה םוקמב דלוויי ,רחבנה חישמה ,עושיש ךכ ,ןורחאה עגרב םחל
!תמא תאובנ עבצא ידי-לע ,עבקנש

תא תוארל הצרי אלש וא תוארל לוכי וניאש שיאה אוה רוויע
ךורב שודקה לש ודי תאו וללה םיטרפה תא ןנכתמה יפוס-ןיאה חומה
!תמלשומה ותינכות תא תעצבמ אוה

דעומ ונל ןתינ ,חישמה תא קייודמב רתאל תנמ-לע ,ףוסבל )21(

,ץראה רודכ לש הירוטסיהה תורוד לכמ .ואוב םוקמל ףסונב ואוב
ונמז ינפל תורודה לכ !עושי לש ותדיל תעשב אובל היה בייח חישמה
.םימיאתמ םניא ונמז ירחאש הלאו תורשפא ללכמ ואצוה עושי לש
ורודב תויחישמל יתועמשמ “הרחתמ” היה אל יתרצנה עושילו תויהו
.תואדווב ורבעל העיבצמ האובנה עבצא ,אוה

.תטרופמ תחאו ,חישמה אוב דעומ לע תויללכ תואובנ שולש ןנשי
ותוהז תא דביא הדוהי טבשש ינפל אובל בייח חישמה )א(

אובי יכ דע וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל” .תיטבשה
לש תיטבשה ותוהז 9.)01 ,ט“מ תישארב( “םימע תהקי ולו הליש
יכ דע - םירחאה לארשי יטבש תרשע םע הרקש יפכ - גופת אל הדוהי
,חישמה לש ומש תויהל “הליש” םשה בשחנ תורוד ךשמב .הליש אובי
אוה הלימה ןבומ .םיירצונ םינשרפ יפל םגו םידוהי םינשרפ יפל םג
.“חילש” וא ,“הוולש”

ותונוביר הדוהימ הללשנ לבב תולג תונש םיעבש ךשמבש תורמל
- “טבשה הטמ” תא ודביא אל םלועמ הדוהי טבש ינב ,תימואלה
)םיטפוש( “בא ישאר“ו קוח ינתונ םהל ויה דימת .תימואלה םתוהז
.)8 ,5 ,'א ארזע( תולגב וליפא

םינוילע םיטילש םיימורה תויה תורמל ,עושי חישמה לש וייח ימיב
םה הבר הדימב ,ןכמ רתוי .םצראב ךלמ םידוהיל היה ,םידוהיה לע
ךות ךא .התורמ אולמב התיה ןיידע ןירדהנסהו םהיקוח יפל וטלשנ
����	��������������������	���������������������(		��������	�����������
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רוביצב עיפוהשכ ,הרשע-םיתש ןב היה עושיש הנשב ,םינש רפסמ
ךלמ סואלכרא חדוה ,)25-14 ,'ב סקול יפ-לע הרושבה( שדקמה-תיבב

,הדוהי תוכלמו יאמור לשומל הנמתנ סוינופוק .הלגוהו וסכמ םידוהיה
הכפהו הדמעמב הדרוה ,הלודגה לארשי תכלממ לש הנורחאה תיראשה
זוחמ תלשממ תרגסמ לע ורמש םידוהיה .הירוס זוחממ קלח תויהל
םשדקמ םגו םריע םג הריפסה ירחא 07 תנשב ךא ,האמ יצח טעמכ דוע
לש תשרומה לכו סוטיט יאמורה דקפמה תונויגיל ידי-לע וברחנ
חישמה :הז אוה םיהדמה רבדה ךא .הדבא תימואל תידוהי תונוביר
בותכש יפכ קוידב ,תיטבשה התוהז תא הדביא הדוהיש ינפל אב )הליש(
!01 ,ט“מ תישארבב

דמוע ןיידע ינשה שדקמה-תיבש תעב אובל בייח חישמה )ב(

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

לא אובי םואתפ” :ורמואב 9 ,7 ,'ב יגח תאובנ תא רשאמ יכאלמ

לש הלא תואובנ .)1 ,'ג יכאלמ( “םישקבמ םתא רשא ןודאה ולכיה
תנשב שדקמה-תיב ןברוח ירחא םשגתהל תולוכי ויה אל יגחו יכאלמ
ןברוח ינפל אובל בייח היה אוה אב ללכב חישמה םא ,ןכל .הריפסל 07
ינפל אובל בייח חישמה יכ שרוד ףא 31 ,א“י הירכז .שדקמה-תיב
םישולש” תא חקל אוהש ךכ לע רבדמ אוהש ללגב שדקמה-תיב ןברוח
םיליהתב .)31 ,א“י הירכז( “רצויה לא הוהי תיב ותוא ךילשאו ףסכה
אל חישמה ינפ תא ולבקיש םישנאהש האובנה ונל תרמוא 62 ,ח“יק
תיבמ םכונכרב” םג אלא “הוהי םשב אבה ךורב” ורמאיש דבלב

וכרבי םישנאה ינודא תיבמש תרמוא תאז .)62 ,ח“יק םיליהת( “הוהי
.ואובב חישמה תא

םילשוריל עיגה אוהשכ .עושי ייחב תמלשומ הרוצב םשגתה הז
-עשוה !הוהי םשב אבה ךורב” :םישנאה ורמא ,ולש ןוחצינה תסינכב
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םיארוק ונחנא ךכ-רחא .)9 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “!םימורמב אנ
-לע הרושבה( שדקמה-תיבב םיחסיפו םירוויע הברה אפיר עושיש
םידלי לע ונל תרפסמ 51 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה .)41 ,א“כ יתמ יפ
םיקנויו םיללוע יפמ” ,חטבל .“דוד-ןבל אנ-עשוה” שדקמב םיקעוזה
ךכש ירה .)61 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה ,3 ,'ח םיליהת( “זוע תדסיי
,ח“יק םיליהתב ותאובנ תא שממל תנמ-לע םידליב שמתשה םיהולא
!ינודא שדקמב ךרובי חישמהש ,62

חישמה לש ואוב תודוא תויכ“נת תואובנ שמח תוחפל ןנשי
לע דמוע ןיידע םילשוריב שדקמה-תיבשכ אובי אוהש תושרודה

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

שדקמה-תיבלו םילשוריל עושי לש תירוביצה הסינכה ,ןכל

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

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

דליהשכ :ךכל תוסחייתמ דואמ תוניינעמ תויארקמ תואבומ יתש
סקול יפ-לע הרושבב בותככ ,וירוה ידי-לע שדקמה-תיבל אבוה עושי
והואצמיו” הרשע-םיתש ןב דליכ עושי רשאכ םגו ,)ארק אנא( 23-52 ,'ב
ולכש לע וממותשה וילא םיעמושה לכו ...םירומה ךותב בשוי שדקמב
.)74-64 ,'ב סקול יפ-לע הרושבה( “ויתובושת לעו

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

רמא עושיש יפכ שממו םילשורי ריעה תאו שדקמה תא יטמרד
לא ידבוע שדקמ וישכע דמוע ןשיה שדקמה םוקמ לע - םישנאל

תרמוא הלא תובושח תודבוע תועצמאב 01.עלסה תפיכ דגסמ ,רחא
חישמהש ,םלועה לכב םישנאה לכלו םידוהיה לכל הנוילעה החגשהה

םיהולאש ינפל ,הנש 0002 ינפל אובל היה בייח חישמה !אב רבכ

דקפמה ידיב ,הריפסל 07 תנשב שדקמה-תיב תסירהל איבה

.סוטיט ימורה

חישמ ןיא ללכבש וא ,יתימאה חישמה אוה יתרצנה עושיש וא

ןכלו .תטלחומ תמא ןיא ,םיהולא ןיא ,םיהולא רבד ןיא ,האובנ ןיאו
טוידה לש ויטופטיפכ תועמשמ ירסח םה ,דיתע לכ ןכו ,הירוטסיהה לכ

.תלוברעמב ףנע רבשכ ,דועיי ירסחו
םישדוחה ,םימיה תא לאינד איבנה אבינ ,שדוקה חור יפ-לע )ג(

חישמכ ומצע גיצהש ימ לכ .ותומו חישמה לש ותדיל לש םיקייודמה

םא יכ וניא ,וללה םיקייודמה םידעומה ירחא וא ינפל תמ וא דלונו
םידעומב תומלו דלוויהל בייח היה יתימאה חישמהש ינפמ ,הזחתמ

האר( חישמה תאיבל דעו אוה ונמזמ םינמז-חול תגצהב .הלא םיקייודמ
ףילחתכ[ חישמ תרכיי” אובי חישמהש לאינד ריהבמ ,)אבה קרפב

שדוקהו ]םילשורי[ ריעהו” םרטב “]םידוקה וניתונווע לע הליחמל
הקצומ החכוה וז .)62 ,'ט לאינד( “דיגנ םע תיחשי ]שדקמה-תיב[

ץראה לע םיהולא לש ותעפוה תודוא ליעל תורכזומה תואובנל
הרושק האבה הדבועה .םדא ,שונא ףוג ךותב תמייקתמה וחור תועצמאב

.חישמה לש ותעגה דעומל
ימיב םייוסמ ךיראת ירחא םינש 384 אובל בייח חישמה )ד(

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

חישמ דע םילשורי תונבלו בישהל רבד אצומ ןמ לכשתו עדתו”

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

אתסשחתרא ידי-לע “םילשורי תונבלו בישהל” הדוקפה ךיראת
םידוהיל תושרה הנתינ הבו הריפסה ינפל 444 תנשב התשענ ךלמה
.)8-1 ,'ב הימחנ( םילשורי תא תונבלו לארשיל רוזחל

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

תחא לכ רובע עובשו םינש עבש ,ויתונש תא תריש בקעיש ומכ
,ה“כ ארקיובו ,82-72 ,ט“כ תישארבב םג האר( 11.האלו לחר ,ויתושנמ
לעו לארשי לע האובנב רשא “םיעובשה םיעבש” ,תורחא םילמב .)8
.םינש 094 םניה )42 קוספ( םידחוימ םיעוריא םע ,שדוקה ריע

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

םמויסב רשא ,םינש 434 םהש ,“םיעובש” 26 לש הינש הפוקת
,םיעבש רפסמ ,ןורחאה “עובש”ה .חישמה לש ונמז תא ואיבי

.חישמה תאיב ירחא םינש עבש לש ןמז קרפ אוהש
תונבלו בישהל רבד אצומ ןמ” הפוקתב דחוימב וישכע ונניינע

טרבור ריס .םינש 384-ב תמכתסמה ,“דיגנ חישמ“ל דע ,“םילשורי
.םלועה לכ ינפב ויאצמימ תא גיצהו בשיח “אבה דיגנה” ורפסב ןוסרדנא
��������	������$"� "
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הדוקפה ןתמ ךיראת ,הריפסה ינפל 444 ,ץרמב 41-ב ליחתמ אוה
תחצנמה ותסינכב אוהה ןמזה קרפ תא רמוג אוהו םילשורי ןיינבו הרזח
היה ולוכ לארשי םע תעב הלח ,ותעדל ,רשאכ( םילשוריל עושי לש
גצוה וב םויה היה הז יכ ןימאמ אוה .עושי לש ותוחישמל עדומ
םע 9-1 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה .“דיגנ“כ לארשי םע ינפב עושי
,םיעודי םימונורטסא םע תוצעייתהו קימעמ רקחמ רחאל .)9 ,'ט הירכז
23 דע הריפסה ינפל 444 תנשמ” :הלא תועיתפמ תוילגת גיצמ אוה
41-המ .םוי 047,371 םה 563 לופכ 674 .םינש 674 ורבע הריפסל
ורבע )ריעל חישמה לש תחצנמה ותסינכ םוי( לירפאב 6 דעו ץרמב
היהת הנשש תנמ-לע( תורבועמ םינש רובע םוי 611 ףסוה .םוי 42
איה ןכ םא אלא ,עבראל קייודמב קלחתהל הילע תרבועמ הנש
ףסוה .)004-ל קלחתהל הנשה לע הזכ הרקמב ,םיספא ינשב תמייתסמ
איה הנש ך“נתה יפ-לעו תויה .םימי 088,371 לבקתו םימיה לכ תא
)063x7x96( לאינד תאובנב ‘םיעובש‘ה 96 ,םוי 063 תב דימת
אצומ ןמ‘ ןתממ לאינדב רכזומה ןמזה ,ךכו !םוי 088,371-ב םימכתסמ
שממ קוידב םיאתמ ‘דיגנ חישמ‘ל דעו ‘םילשורי תונבלו בישהל רבד
)ןוסרדנא טרבור ריס( “!םוי ותואל

איהו קפס לש לצ אלל םיכרד תפמכ תנתינה תיתימא האובנ וז
הרומה ןמיס הז .ותותימא תא חיכוהל ןתינש טרופמו קייודמ יוזיח
“תרכנ” רשאו “דיגנ חישמ” היה רשא יתרצנה עושי לע תועט אלל
ותוריש תא ליחתה עושי רשאכ .ומצע ןעמל אל ךא )םילא תוומ תמ(
תוכלמ העיגהו תעה האלמ” :יתועמשמ ןפואב רמא אוה ירוביצה
ןמזב דלוויהל בייח חישמה .)51 ,'א סוקרמ יפ-לע הרושבה( “םיהולאה
שארמ התזח האובנה ךא .הנש לכב ,האמ לכב תורקל לוכי הז .והשלכ
עוריא עריא םהב םיקייודמה שדוחה תאו הנשה תא טלחומ קוידב
ךכ האובנה תלימב הרסמנ וז האלפנ האובנ .חישמה ייחב ןויצל יוארה
טרופמ םייוזיחה קויד .אובישכל חישמה תא וריכיו ועדיי םלוכש
םאותמ לכה ךא ,תינלטק הניה תחא תועט .תקייודמ ותמשגהו רתויב
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,וסוחייל רשאב םיטרפה לכ תא אלממ יתרצנה עושי :ןיטולחל
ירוסיימ דחא רוד ךותש רתויב םיהדמ הז .ותדלוה ןמזו ותדלוה םוקמ
,םייקתהל הלדח תידוהיה הנוהכה ,שדקמה-תיב סרהנ בלצה לע חישמה
םתריב ,ודמשוה םידוהיה לש ןיסחויה תונליא ,תונברוק תברקה הקספוה
עבראל ורזפתהו תודבעל ורכמנ ,םצראמ ולגוה לארשי ינבו הברחנ
לארשי לע ורזגנ הלא םיארונ םיימואל ןיד-יקספש זאמ !םלועה תווצק
חישמ ותוא תוחפל - ןיטולחל ירשפא-יתלב השענ “חישמה” לש ואוב -

.גיצה יתרצנה עושיש יפכ ,ך“נתב םיבותכה “םירושיכה” לכ תא םייקש

ב. נבואות אודות חייו
ושירותו של המשיח

ידי-לע םיראותמ חישמה לש ותומלשו יהולאה ועבט )1(

21.םיהולאכ שודק אטח אלל היהי אוה :תואובנ תואמב םיאיבנה

.ישונא ףוגב םיהולא השעמל אוה

)םיהולא אוהש ןוויכמ( ומצע םיהולאכ קידצ תויהל בייח חישמה
הימרי( “ונקדצ הוהי וארקי רשא ומש הזו ...קידצ חמצ” היהי אוה יכ
היעשי( ובל תא חמשלו םיהולאה ריחב תויהל בייח חישמה .)6-5 ,ג“כ
:עושי לע רמא באהש םיארוק ונא ,71 ,'ג יתמ יפ-לע הרושבב .)1 ,ב“מ
ינודא דבע היהי ודיצמ חישמה .“וב ישפנ התצר רשא ידידי ינב הז”
וננודא .)9 ,'מ םיליהת( םיהולא ןוצר תא תושעל “ץופחי” דימתו ןמאנ
“והשעמ םילשהלו יחלוש ןוצר תושעל אוה ילכאמ” :דיעמ עושי
.)83 ,'ו ןנחוי יפ-לע הרושבה םג האר .43 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה(

הברהב םיהובגה הלעמבו ןפואב שדוקה חור ידי-לע חשמיי חישמה
לא תרגיאה ,8 ,ה“מ םיליהת ,“ךירבחמ ןושש ןמש“( םדא לכ לעמ
התרש שדוקה חורשכ תועובשה גחב םוי ותואל דע .)9 ,'א םירבעה

����������	�������������������������������	���	�	���������	�)��	�	�
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יפכ ,ההובג הכ הגרדב חשמנ אל םדא ףא ,עושי לש וידימלת לע
םיקוספ ,א“י קרפ היעשימ תדחוימה הקסיפה תא ארק  .עושי חשמנש
הניבו המכוח חור הוהי חור ]וכותב[ וילע החנו” :ונל תרמואה ,5-2
הארמל אלו הוהי תאריב וחירהו ,הוהי תאריו תעד חור הרובגו הצע חור
קדצ היהו ...םילד קדצב טפשו .חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע
.“ויצלח רוזא הנומאהו וינתומ רוזא

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

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

םיהולאה חור לש האלמה התטילש תחת םדא תויהל בייח חישמה
הז היה רביד אוהשכ .)2 ,ב“מ היעשי( “ולוק ץוחב עימשי אלו” :באה
.ונממ ועמשנ אל תוישונא םילימש ךכ ,וכותמ רביד רשא באה םיהולא
.םיהולא לש ולוק אלא ,ולש ולוק היה אל ונממ עמשנש לוקה ,רמולכ
םירבדה” .היתובקעב תכלל ונילעש אמגוד ונל ןתנ אוה ,ןכ ותושעב
אוה ,יברקב ןכושה יבא יכ רבוד יכונא ישפנמ אל םכילא רבדא רשא
ךנוצר םא ,יבא” .)01 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םישעמה תא השוע
“ךנוצרכ םא יכ ינוצרכ יהי לא ךא תאזה סוכה תא ילעמ ריבעהל
ונממ ושקיב וידימלתו ואובי םרט” ,)24 ,ב“כ סקול יפ-לע הרושבה(
אל םתא רשא לוכאל לכוא יל שי םהילא רמאיו .ינודא אנ לוכא רומאל
םילשהלו יחלוש ןוצר תושעל אוה ילכאמ עושי םהילא רמאיו ...םתעדי
עמשנש ולוק הז היה אל ,בוש .)43-13 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה( “והשעמ
ןיב ,ויבא לש ולוק .שדוקה חור ידי-לע החנומה באה לוק אלא בוחרב
אבש לוקה ותוא ןיידע אוה ,תרחא הרוצב וא סעכב הוולמ אוה םא
,םה םיריבש םדאה ינבו תויה .םה דחא שדוקה חורו ןבה ,באה .ויבאמ
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היהש חוכ ותוא ,ישולישה םיהולאה לש וחוכ תא םהל חיטבה אוה
עיגהל לכויש ידכ קזח תויהל ול רשפיאשו ,ישונאה ופוג ךותב ותושרב
וליפא אוטחל ילבמ םיהולא תווצמ לכ תא אלמל היה לוכי הבש המרל
חורו ויבא םע ,וכרד תאז תושעל םילוכי ונא םג וישכע .תחא םעפ
םישנא” תויהל םדא ינבל רשפאי אוה  .ונכותב תדבועהו היחה שדוקה
,תונתשמ יתלבו תושקונ ויתוארוה םא וליפא “תישפוח הריחב םע
וא בוטה תא רוחבל םדאה ינבל רשפאי אוה .םימלועלו ,םויה ,לומתא
אל ץוצר הנק” :ודועיו וישעמ תואצות תא רחוב םדאהש ךכ ערה תא
.)3 ,ב“מ היעשי( “טפשמ איצוי תמאל הנבכי אל ההכ התשיפו רובשי
הנהשת אל תומשנהש ךכ ,לבקתיש הווקתב יתימאה רסמה תא ףיטמ אוה
רסמ תא עמשש ירחא םוניהיגל תכלל ץפח םדא םא ךא .חצנל םוניהיגב
םהב רוזחל “שדחמ םתנכתי” וא םישנא “ףוטחי” אל אוה ,תמאה
תנכתל‘‘ םויכ םיסנמה עור ישנאל דוגינב תאזו תירצונ-אלה םתבשחממ
תירצונ-תיהולאה םתבשחמ ךרדמ םתוא טיסהלו םירצונ ‘‘שדחמ
,ןדעה ןגל וכזיו וניבא ןוצר תא ושעי םדאה ינב . תיהולאה םתדובעמו
ןתיא היהי חישמה .יחצנ םויא םוניהיגב דעל ולביו םצפחכ ושעי וא
החלצהו ץמוא ול היהי .םימשבש ויבא ןוצר ,קדצה תיישעב דימתמו
תא דבאי[ ץורי אלו ]לשכי[ ההכי אל” ותנווכב ןתיא םגו ,וז הרטמב
,עושי לש ותנוהכ תא וראתב ,יתמ .)4 ,ב“מ היעשי( “]וחור ץמוא
תא תואלמל” :וילע רמא איבנה היעשי רשא תא אלימ עושיש ,רמא
:רומאל ]באה םיהולאה לש שדוקה חור ךרד[ איבנה היעשי רביד רשא
םייוגל טפשמו ,וילע יחור יתתנ .ישפנ התצר ידידי וב יתרחב ידבע ןה
רובשי אל ץוצר הנק .ולוק ץוחב עמשיי אלו אשי אלו קעצי אל .איצוי
“ולחיי םייוג ומשלו .טפשמ חצנל איצוי דע הנבכי אל ההכ התשיפו
.)12-71 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה(

בלל תעגונה האלפנ הרוצב םילגתמ חישמה לש ותושיגרו וימחר
באה ןוצר תא םילבקמה הלא[ הערי ורדע העורכ” :התושיגרב
אמורב רויפיפאה .תילובמיסו תילולימ ,םיהולא רבד תא ,םיימשבש
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תא םיעדויו ילולימ ןפואב םיהולאה ירבדב םינימאמה הלאש רמא
אוה וליאכ יל עמשנ הז .םינכוסמ ,תילובמיסה תועמשמה לש תמאה
,םיינחור םהש הלא ,םיהולאה רבד תא םיעדוי רשא הלא לכ תא אנוש
םישוע תמאבו םיהולאה תא םיעדוי תמאבש הלא ,םירצונ םהש הלא
.םכותב םיהולאה לש םייחהו חוכה תרזעב ,םדואמ לכב ותדובע תא
םילוכי םניאש הלא ,םלועה ישנא לבא ?ךל םג ךכ עמשנ אל הז םאה
םהו םיינחור וירבדש ללגב ילולימ ןפואב םיהולאה רבדב ןימאהל
תילובמיסה תועמשמה תא תעדל םילגוסמ םניא ןכ םג ,ידמ םייצרא
םיילולימה םיקלחה רשאמ הנבהל רתוי השקכ םיבר ןיב תבשחנ רשא
.םלוכמ םינכוסמה םה תורצנה תא םיאנושה הלא .שדוקה יבתכ לש
םע םולשו ,החמש ,םייח םלועל םיאיבמ ,םירצונה ,ונאש םושמ תאזו
וסרהי םה .םידגנתמ םה ןהלו םיאנוש םה ןתוא תונוכת - םיהולא
וקיפסה רבכ םה .םהלש תוירקישה תורותה םע תומשנ לש םינויליב
םהש ך‘‘נתב בותכו ,םידוהי ומכ םירחא םישנאו םירצונ ינוילימ גורהל
םה ,תוידוסב ,הז לכל ףסונב .רמה ףוסל דע תאז תושעל וכישמי
םהש ךכב וללה תומשנה לש הגירהל אקנפשוג םינתונו םירשפאמ
םירקשה ,המיז ,תויטס ,תולפהה ,ףואינה ישעמ תא םינגמ םניא
“להני תולע ,אשי וקיחבו םיאלט ץבקי ועורזב ]'וכו םהלש תובינגהו
עושי לש וימחר לע םיארוק ונא השדחה תירבב .)11 ,'מ היעשי(
.םירחא םיבר תומוקמבו 23 ,ו“ט ,41 ,ד“י ,63 ,'ט יתמ יפ-לע הרושבב
העור“כ חישמה עושי ראותמ ,ןנחוי יפ-לע הרושבה לש ירישעה קרפב
הרושבה( ןאצה דעב ושפנ תא ןתונ וליפאו ונאצל גאודו בהואה “בוטה
,םידש ,ןטשה תא אנוש וניא אוהש רמוא הז ןיא .)81-1 ,'י ןנחוי יפ-לע
.החילס תשקבו הטרח אלל םהיתובקעב םיכלוהה ולאו

,םדא ינבמ תיפיפי” ,)9 ,'ט הירכז( “ינע“ו “קידצ” היהי חישמה
.)3 ,ה“מ םיליהת( “םלועל םיהולא ךכרב ןכ-לע ךיתותפשב ןח קצוה
ירבד קר ,םיהולאה ירבד דגנ תומילא אלל( תומילא לוטנ היהי אוה
םייחו - האנוה אלל םיינוציח תפומ ייח היחי אוה ,)עשר דגנכ החכות
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.)22 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיא ,9 ,ג“נ היעשי( םימתו םיפח םיימינפ
הרושבה ,7 ג“נ ,6 'נ היעשי( ול םרגייש לודג ישיא לוועמ לובסי אוה
,11 ,ג“כ סקול יפ-לע הרושבה ,44-82 ,ז“כ ,86-76 ,ו“כ יתמ יפ-לע
ונא השדחה תירבה ןמ .)81-61 ,3-1 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה ,73-53
)באה תווצמ לכ תושעל( “חור לפשו וינע” אוה עושיש םידמול
קדצ תבהא” :וילע רמא םימשבש באהו )92 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה(
ךיהולא םיהולא קחשמ ןכ-לע עשר אנשתו ,]םיהולאה ןוצר תישע[

וננודא בלצנ רשאכ .)9 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “ךירבחמ ןושש ןמש
,תולפשהה לכ תא )םיהולאל תונתייצב( הוונעב לבס אוה עושי
התפכנש תינפוגה תומילאהו ,חורה ייונע ,םשה ילוליח ,תונובלעה
,43 ,ג“כ סקול יפ-לע הרושבה( חרבש ורדע רובע ללפתה אוה .וילע
חורב ולבטוה אל ןיידע םהש םושמ )41-21 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה
ולביק םה רשא ‘‘שדוקה חורב הליבטה‘‘ ,הנוהכה תורישב שדוקה
.4-1 ,‘ב םיחילשה ישעמ רפסב עיפומש יפכ ,תועובשה גח םויב

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

.“םילשמב” רבדיו והיפ חתפי אוהש חישמה לע בתכנ שארמ
הרומהשכ .)2 ,ח“ע םיליהת( “םדק ינמ תודיח העיבא ,יפ לשמב החתפא”
“םירפוסכ אלו תוכמס ]הרובג[ לעבכ” דמיל אוה ,אב עושי לודגה
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ךא ,ל“זח תא םטטצב ודמיל םירפוסה .)92 ,'ז יתמ יפ-לע הרושבה(
,שדוקה חור ךרד ,םיהולאה ירבד תא רביד אוה דמיל עושי רשאכ
יפ-לע הרושבה האר( “םכל רמוא ינא ןמא ןמא” :ןוחטיבבו תונקספב
חישמה לש תיסופיטה הארוהה תטיש ,ןכ-לע-רתי .)74 ,'ו ,42 ,'ה ןנחוי
תאלמל ,םהילא רביד אל לשמ ילבבו” :םילשמ תועצמאב התיה עושי

תודיח העיבא ,יפ לשמב החתפא :רומאל איבנה רביד רשא תא

.)53-43 ,ג“י יתמ יפ-לע הרושבה( “םדק ינמ
שודק רתוי היהי אוה חישמה אובי רשאכש ןבומ ך“נתב בותכה ןמ

תודלות לכב .ומצע םיהולאכ רשיו קידצו םדא לכמ םכח רתויו
היה רשא חישמה עושי רשאמ הז רואיתל רתוי םיאתמ ימ ,םלועה
תרגיאה( “םיימשה לעמ אשנו םיאטוחמ לדבנ ,רוהט םימת ,שודק”
?)62 ,'ז םירבעה לא

םלשומה שונאה-םיהולאה רואית :תורפסה לכ אלפ

שונאה-םיהולאה לש ורואית :תורפסה לכ אלפ לא םיעיגמ ונא וישכע
םייללכ םיגשומב רמאנש המ .השדחה תירבב ,חישמה עושי ,םלשומה
ךפה ,אובל דיתעה םלשומה חישמה רואיתב ך“נתב תטשפומ הרוצבו
תירבב חישמה עושי שיאה תומדב ,םדו רשב ,תישממ תואיצמ תויהל
-לוגדה ,רדהנ ולוכש דחאה תא םיאור ונא חישמה עושי ןודאב .השדחה
31.םיימשבש וניבא לש ותחמש ,הבברב

ידי-לע הרערוע אל חישמה לש תמלשומהו הביציה תוהולאה
-לע המתכוה אל ותומלש .תוישונא הפרות תודוקנ וא הרזומ תוגהנתה
-לע הפלוס אל ותוניגה .תולכיס ידי-לע המגפנ אל ותמכוחו הוואג ידי
תרדה ול התיה .תויכונאב המהוז אל וטפשמ תקדיצו המודק העד ידי
,דסחה תלמוג תיהולא תועינצ םע הבברעתה החמשה הברמלש ,דובכ
ןלבסו ,יאנק היה ,םירחאל הגאד ול התיה .םיהולא ןוצר תא תושעל
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הנזוא ותוכמס .אטוח תויהל ילבמ רשיו סמונמ היה ,)ןמזב דימת ךא(
.הבר המצועו תונלבס ,תונידע םע הגזמתהו

,לצנתהל ,וירבדמ וב רוזחל ץלאנ אל םלועל ,חצונ אל םלועמ אוה
הצע שקבל וא תועט לע וא אטח לע תודוותהל ,ותנשימ תא תונשל
.םיהולא רבדו ןוצר - הנוכנה הבושתה ול התיה דימת .םדא-ינבמ

היידוההו תראפיתה תא םיהולאל ןתנ ,ללפתה דימת ,בוט השע אוה
ינועב תמו יח אוה .םיירמוח םירבד תריבצב ןיינעתה אל ,רבד לכ לע
.בלצה לע וירוסיי דע רבד ול רסח אל ךא

-תליהת םשל אל םלועל - תלעות ילעב ויה ולש םיסינה ישעמ לכ
אוה .דמיל רשא תא םייקו יח רשא םלשומה הרומה היה אוה .אווש
תאז תורמל םלוא .“םדא-ןב” :הלימה ןבומ אולמב ונתיאמ דחא היה
הלעמלמ היה אוה .אטח אל םלועמש ינפמ ונתיאמ דחא היה אל אוה
שיא רביד אל םלועמ” .דחוימה םיהולאה-ןב היה אוהו ץראה ןמ אלו
.)64 ,'ז ןנחוי יפ-לע הרושבה( .“הזה שיאכ

חקפ םג )5 ,'ט ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ינא םלועה רוא” רמאש הז
תא תוארל ולכי םלוכש ךכ ,םירוויע ודלונ רשא םיבר לש םהיניע תא
-לע הרושבה( “םייחהו המוקתה יכונא” רמאש הז .חישמ תויהל ותוכז
ןמ רזעלא תא ותולעהב וירבד תולילצ תא חיכוה )52 ,א“י ןנחוי יפ
אוה יכונא” רמאש הז .)44-34 ,א“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( !םיתמה
אוהש האלמ תודע קפיס )53 ,'ו ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םייחה םחל
תורכיכ טעממ םישנא םיפלא תשמח תלכאה סנ תא השעש הז ןכא
עושי םא .)41-5 ,'ו ןנחוי יפ-לע הרושבה( םיגד ךכמ תוחפ ףאו םחלה
טלחומ עשפ תניחבב הז היה ,םלועה עישומ ,יתימאה חישמה היה אל
חיטבהל ודיצמ תחלסנ-יתלב תויכונאו הזיזפ תושפיט ,ישונאה ןימה דגנ
.דעו םלועל םישנא ללוש ךילוהל ךכבו חיטבהש תוחטבהה לכ תא
.עושיכ בהוא הכו בוט הכ שיאמ אובל הלוכי הניא וזכ הער ,חטבל
היה רשא הז ,םיהולא ןב ,חישמה ןכא אוהש םיחוטבו םינימאמ ונא
.םדאה ןימ עישומ תויהל תנמ-לע םלועל אובל יופצ
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ותליהת לע ,דיתעב ובתכיי םיפסונ םיכרכו רבעב ובתכנ םיבע םיכרכ
לש ותושיי םלצ אוה עושי :הרצקב רמול יד .חישמה עושי ןודאה לש
לא תרגיאה ,51 ,'א םייסלוקה לא תרגיאה( הארנ-יתלבה םיהולאה
תנכוש ופוגבש דחאה ,בוטה לכ לש ןכותהו םוכיסה ,)3 ,'א םירבעה
רהוז תנרוק ותשודק .)9 ,'ב םייסלוקה לא תרגיאה( תוהולאה אולמ לכ
התיה ותבהא .םיהולאה לש ותראפתכ תיתימאו הרוהט ותדמח .אלמ
םלועה תודלות ךלהמבש ןוויכמ - םיהולא תבהאכ המלשו תיכונא-יתלב
םלשומ שונא-םיהולא ,חישמה עושי לש ותוממ ץוח ,ואר אל םדאה ינב
הלענה יתוכלמה-לבוסה ,עושי .קדצומ יתלבו דבכ הכ לבסב תמ
ותומבו ןנואתהל ילבמ ישונאה ןימה יאטח לקשמ לכ תא אשנ טושפהו
.וניאטח לע רפיכ בלצה לע

רוריבב ורמאנ חישמה לש םייעבט-לעה “םיאלפה” ישעמ )2(

ךכל תוהז ןמיסכ םייעבט-לע םיאלפ ישעמ תוארהל וילע :שארמ

השעמכו .םיהולאה חילש עישומ ,םיהולא ידי-לע הנמתנ אוהש

עישוהל ןיפילח ןברוקכ ומצע תא עיצי חישמה ,ולש “דחוימ“ה

.ישונאה עזגה תא

שארמ רמאש יפכ .םעה תא ךרבל בייח חישמה לש ותוריש לכ
םייונע רשבל יתוא הוהי חשמ ןעי ילע הוהי ינודא חור” :והיעשי

חתפ םירוסאלו רורד םייובשל אורקל בל-ירבשנל שובחל ינחלש
ןמש ,רפא תחת ראפ םהל תתל ...הוהיל ןוצר תנש אורקל .הווקתל
קדצה יליא םהל ארוקו ההכ חור תחת הליהת הטעמ ,לבא תחת ןושש
.)3-1 ,א“ס היעשי( “ראפתהל הוהי עטמ

אלפ השוע תויהל בייח ,םעה ברקב םיהולא ינודאכ ,חישמה
הנחקפית זא .םכעשיו אובי אוה ...אובי םקנ םכיהולא הנה” :ןירדהמל
ןושל ןורתו חסיפ ליאכ גלדי זא .הנחתפית םישרח ינזואו םירוויע יניע
.)6-4 ,ה“ל היעשי( “הברעב םילחנו םימ רבדמב ועקבנ יכ םליא

חוקפל םייוג רואל ,םע תירבל ךנתאו ...קדצב ךיתארק הוהי ינא”
רובשל[ ריסא רגסממ איצוהל ]ינחור ןורוויע לסחל[ תורוויע םייניע
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“ךשוח יבשוי אלכ תיבמ ]םיהולאל תויצו הנומאב ןטשה חוכ תא
רואל ךיתתנ” יכ םלועה לכ עישומ היהי חישמה .)7-6 ,ב“מ היעשי(
“םייוג-רוא“כ )6 ,ט“מ היעשי( “ץראה הצק דע יתעושי תויהל םייוג
,7 ,ט“מ היעשי( “לארשי לאוג“ו )01 ,א“י היעשי ,6 ,ב“מ היעשי(
.)6 ,ב“מ היעשי ןכ-ומכ

בהא ךכ יכ” :ימלועה עישומה אוה חישמה עושי השדחה תירבב
לכ דבאי אל ןעמל ודיחי תא ונב תא ןתנ רשא דע םלועה תא םיהולאה
.)61 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םימלוע ייח היחי םא יכ וב ןימאמה

עדי אוה ,שדקמה-תיבב עושי דליה תא האר ןועמש איבנה רשאכ
רשא ךתעושי תא יניע ואר יכ םולשב ינודא” :רמאו חישמה אוה יכ
“ךמע לארשי תראפתו םייוגה יניע תולגל רוא ,םימעה לכ ינפל תוניכה
,'א סקול יפ-לע הרושבה םג האר .)23-92 ,'ב סקול יפ-לע הרושבה(
.92 ,'ג םיימורה לא תרגיאה ,97-86

תברקה ,תימצעה ותברקה היהת חישמה לש תדחוימה ותוליעפ
האר( םיאטוחו םיאטח לע ,ןברוקכ ,הנתמכ ,שפנ רפוככ ופוגו ותמשנ
אוה ,וז הלענ תימצע הברקה תועצמאב .)21 ,01 ,6-4 ,ג“נ היעשי
תרגיאה םע דחיב 51 ,'ג תישארב( ןטשה לש ושאר תא )ץצורי( “ףושי”
העושי השעמבו ,)8 ,'ג הנושארה ןנחוי תרגיא ,41 ,'ב םירבעה לא
היעשי ,41 ,'ז לאינד( דעו םלועל םייקתתש הכלממ דסיי אוה הז לודג
.)33-23 ,'א סקול יפ-לע הרושבה ,6 ,'ט

ןמ חישמה לש ויוהיז יכ םיאור ונא ,השדחה תירבה לא ונרזוחב
רושקה לכב םלשומ ןפואב םאתומ השדחה תירבה ןמ עושי םע ך“נתה
השע רשא ולש דחוימה “השעמ“הו ,“וילעפמ” ,תמלשומה ותשודקל
.בלצה לע

ינב רוביצב בטיה םיעודי ויה - וישעמ - עושי ללוחש םיאלפה

םיאלפה ישעמב שמתשה תועובשה גח םויב ותשרדב סורטפ .ורוד
:חישמה תמאב אוהש ךכל החכוהכ ותוריש תרגסמב עציב עושיש
,]יתרצנה[ ירצונה עושי :הלאה םירבדה תא ועמיש ,לארשי ישנא”
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םיתפומבו תורובגב םיהולאה תאמ םכילע ןמאנ רשא שיאה

םג םתעדי רשאכ ,םככותב ודי-לע השע םיהולאה רשא תותואבו

ומש חישמלו ןודאל יכ ולוכ לארשי תיב אנ עדיי ןכל ...םתא
ישעמ( )“ומיקה םיהולאש“( “םתבלצ רשא הז עושי תא ,םיהולאה
.)42 ,63 ,22 'ב םיחילשה

.וישרוד לכל רזעו לאג ,ךריב עושיש םיארוק ונא הרושבה ירפסב
םיתמ םיקה ,םירוויע יניע חקפ ,םיערוצמה תא רהיט ,םילוח אפיר אוה
תואלפ עציבו תרניכב םימה ינפ לע ךליה ,םיבער ליכאה ,םהיתורבקמ
41.תופסונ תובר

םיינש חלש ,סודרוה ךלמה ידי-לע רסאנש ירחא ,ליבטמה ןנחוי
הכחנ םא )חישמה( אבה אוה התא” :ותוא לואש עושיל וידימלתמ
וז הרישי הלאשב הנופ ךכבו )4-3 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה( “?רחאל
וידימלתו ןנחויל בישה עושי “?אל וא חישמה התא םאה” :עושי לא
חישמה אוהש םהל חיטבה ךכבו השעש אלפה ישעמ תא וריכזהב
ודיגה וכל” :הלאכ םישעמ תושעל לוכי ודבל חישמה קרו תויה
םיחסיפ ,םיאור םירוויע :םתיארו םתעמש רשא תא ]בוש[ ןנחויל
םיינעו ,םימק םיתמו ,םיעמוש םישרח ,םירהוטמ םיערוצמ ,םיכלהמ
קוידב םה הלאו .)5-4 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה( “םה העושי ירשבתמ

!ך“נתב םינתינה חישמה תודוא םינמיסה םתוא

םילשמ ,םישנאל הכרבו יופיר לש םוחרה ותוריש ירחא ,ףוסבל
הרזגנש ,םלועה לא אב הנעמלש הלודגה ותדובע תא חישמה עושי
,'א הנושארה סורטפ תרגיא האר( םלועה דסונ םרטב ורובע שארמ
עישוהל יפולח-ןברקכ ומצע תא ובירקהב בלצה לע תמ אוה :)02-81
רפיכ ושפנ תא ןתנ רשא עושי חישמה םדא-ןב” :ישונאה ןימה תא
.)6-5 ,'ב סויתומיט לא הנושארה תרגיאה( “לכ דעב

תרגיאה( “םלוכ דעב תוומה תא םיהולא דסחב םעטי רשא ...עושי”
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ידכ תחא םעפב הלגנ םיתיעה ץקב” ,חישמה עושי .)9 ,'ב םירבעה לא
ומצע עושי .)62 ,'ט םירבעה לא תרגיאה( “ושפנ חבזב אטחה תא לטבל
הרושבה( “יל ונימאה םישעמה” ללגב וב ןימאהל םישנאה לע דקפ
םירבדה ?יב יבאו יבאב יכונא יכ ןימאמ ךניאה” .)11 ,ד“י ןנחוי יפ-לע
יברקב ןכושה יבא יכ םתוא רבוד יכונא ישפנמ אל םכילא רבדא רשא
םאו אוה יב יבאו יבאב יכונא יכ יל ונימאה .םישעמה תא השוע אוה
.)11-01 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “יל ונימאה םישעמה ללגב ךא ,אל

תואבה תוחכוהה עבש תא גיצהל לוכי אל רקש חישמ ףא
:ותותימאל

.הלותבל דלוויהל )1(
.םיהולא ומצע אוהש ןוויכמ םיהולאכ םלשומ תויהל )2(
.“םיסינ” ישעמ עצבל )3(
.ישונאה ןימה תעושיל ןברקכ ומצע שיגהל )4(
.םיתמה ןמ היחתל םוקל )5(
.םידע תואמ ינפב םימשל תולעל )6(
.םיהולא לש ונימיל םיאתמה ומוקמ תא תחקל )7(

תא תורשפא ללכמ תואיצומש דבלב וז אל הלא תושירד עבש

יתרצנה עושיש הדבועה תא תוחיכומ ןה ,“חישמ“ל םיזחתמה לכ

!עבשה לכ תא אלימ אוהש ןוויכ יתימאה חישמה אוה

לכ ביבס הפטוהו ותרושב הרסמנ ופלחש םינשה םייפלא ךשמב
םיחטובו וחטב םיבר םידוהי םגו םייוג לש םיבר םינוילימו םלועה
תאטח אשונה םיהולאה הש” ,ימלועה עישומה תמאב אוה עושי .וב
םלועה לכ תא תפטוע ותבהא .)92 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םלועה
הרושבה( רוצי לכ רובע איה ותרושב ,)61 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה(
םדא-ינבל ןתינה רחא םש םימשה תחת ןיאו” )51 ,ז“ט סוקרמ יפ-לע
.)21 ,'ד םיחילשה ישעמ( “עשונ וב רשא
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םיפסונה םינמיסה לש תוממהמהו תורבטצמה תואצותה

ךרד ,)חונ ןב( םשמ לחה תיחישמה ןיסחויה תלשוש רחא ונבקע
ערזכ ,הלותבל ותדלוהל דעו - דוד ,ישי ,הדוהי ,בקעי ,קחצי ,םהרבא

תומלשב םשגתמ לכהש ונאצמו םידועיה םוקמבו דעומב ,השיאה
תויהש םג וניאר !ללכה ןמ אצוי ילב ,ויטרפ לכ לע יתרצנה עושיב
תוחישמל עבות ףא ,הריפסה ירחא 07 תנשב ודמשוה ןיסחויה ירפס לכו
.ותויחישמ תא חיכוהל לוכי אל זאמ

שונא-םיהולא היהי אוהשו חישמה תאיב תא אבנמ ך“נתהש וניארה
ידי-לע ןייפואמה םוחר תוריש םע )ונמיע םיהולא - לאונמע( םלשומ
תלואגל ןברוק ומצע תברקה היהי רתויב לודגה והשעמשו ,יופיר יאלפ
,הרושבה ירפס תעברא חישמ ,יתרצנה עושי .)וב םינימאמה( םדא-ינב
המשגה לש תרבטצמה האצותה .ןאולמב וללה תושירדה לכ תא אלימ
.האלפומ איה ,דחא ןולשיכ ילבמ ,הינשה ירחא תחא

קיפסמ “םיקהבומ םינמיס” לש תיסחי ןטק רפסמ דציכ ריבסנ ןלהל
.םידראילימ ךותמ דחא םדא תוהזל ידכ

סלגנירג דיוד לש ויוהיז

דיוד דגובה לש ויתובקע לע ולע תירבה-תוצרא תונוטליש רשאכ
תמחלמ ירחא ,םיסורל יניערג קשנל םירושקה תודוס רסמש סלגנירג
וריכזמ םע השיגפ ול ונגריא ויפתוש .וקיסקמל חרב אוה ,הינשה םלועה
-לע ומצע גיצהל היה סלגנירג לע .יטיס וקיסקמב יסורה רירגשה לש
:)ריכזמלו סלגנירגל ונתינ יוהיזה תוארוה( .שארמ םימכסומ םינמיס יפ
)2( .“ןוסק'ג .י“-כ ומש תא םותחלו ריכזמל קתפ בותכל וילע היה )1(
,יטיס וקיסקמב ןולוק-הד הזאלפל תכלל וילע היה םימי השולש רובעכ
רפסב תחנומ ועבצאשכ )4( סובמולוק לש הטרדנאה ינפל דומעל )3(
הטרדנא יהוזש רמאל סלגנירג לע ,וילא שגיי ריכזמהשכ )5( .תוריית
ול תתל ריכזמה לע היה זא )6( ,המוהלקואמ ומצע אוהשו האלפנ
51.החילצה תינכותהש ןייצל רתוימ .ןוכרד
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הז היהי דבלב יוהיז יטרפ השיש תרזעבש - עדי דחא לכ - ועדי םה
םינמיסה תא דמל םא אלא ,ריכזמה תא תומרל הזחתמל ירשפא-יתלב
םינמיס תואמ אלא השיש אל ונל תתל ןוכנל אצמ םיהולא .שארמ
ותדלוה ןוגכ( הזכ ןונגיסב הלא םינמיס בצעלו חישמה תא תוהזל
!םתוא ףייזל לכוי אל רקש חישמ ףאש )חישמה לש ותייחת וא הלותבל
ריכי ,הפ תוגצומה הלא ןוגכ ,תודבועה תא ןוחבל חרוטש ימ לכ

לוכיש דיחיהו דחאה יכו שארמ האבונ חישמה תאיבש תואדווב

.השדחה תירבה ןמ חישמה עושי אוה חישמ תויהל היה

ןמ חישמה עושי יכ ןגוה םדא לכ ענכשי הבשחמ לש עגר

תויכ“נתה תואובנה תואמ לכ תא אלימ רשא ,השדחה תירבה

לכב דיחיה )םיהולאה( םדאה אוה הנושארה ותאיבל רשקב

רפס ףא ןיאשו חישמה תואובנ תא םאותה םדאה-ינב תודלות

.תויחישמה תואובנל הוותשיש רבד וב שיש ך“נתל טרפ רחא

ג. פרדוקסים נבואיים

בנבואות אודות המשיח
םיפוריצ לע תתתשומה תירותסימ תיאובנ הדיח ונינפב גיצמ ך“נתה

הכ תוארנ םימעפל רשא חישמה תאיבב תונדה תואובנ לש םינושמ
תוארנה ,הלא תואובנל םיארוק ונא .ןמישגהל רשפא-יאש דע תודגונ
ונא .“םייאובנ םיסקודרפ” םשב ,תומיאתמ יתלבו הרואכלו תודגונ
הרואכל תוללוכה תואובנ רתוי וא םייתשכ “יאובנ סקודרפ” םירידגמ

אלל המולעתכ תוארנ רשאו תיתימא תוידרוסבא םוש אלל ,םידוגינ
.ןורתפל םינתינ יתלבכ הלא םידוגינ םיארנ ,בורל .המשגה וא “זמר“ה
ויה רשא ,חישמל םיעגונה הלאכ ,םייאובנ םיסקודרפ עפוש ך“נתה
השדחה תירבהש םירקמל טרפ תורומג תומולעת רדגב וראשנ ןיידעו
ץמש שי האובנב הלא םיסקודרפב .חישמ עושי תומדב םתוא תרתופ
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- 61חתפמה השדחה תירבל קרש לוענמכ םיגצומ םה .תוריהב-יא לש
.חישמה עושי אוה הז חתפמו

םיעשרמ םג ענומ תובר תויחישמ תואובנ לש הז עיתפמ ןייפאמ
תאז .ולכוי םא - הנווכב םתוא אלמל רתויב םייאנק םידימלתמ םגו
דע ןאולמב ונבוה אל ,םירקמה ןמ קלחב תוחפל ,תואובנהש ינפמ
תרגיא האר( תוטושפל ןתוא התשעו ןתוא הריבסה ןתומשגתה רשא
ןפואב תוחיכומ הלא תודחוימ תואובנ .)11-01 ,'א הנושארה סורטפ
הנוילעה החגשהה יהולאו ןתוא רציש האובנה יהולא יכ ,יעמשמ-דח
.םה דח ,ןתוא םישגהש

ילמרונה ןפואה אוה םייאובנה םיסקודרפב עיתפמ ןייפאמ דוע
- תיתפומ הכ הרוצב - הנוילעה החגשהה תרזעב ומשגוה וב יעבטהו
תא חירכהל וא ץלאל ךרוצ ןיא .השדחה תירבב חישמה עושי ייחב
.הלאל הלא ומיאתיש ידכ תואובנה תא וא תודבועה

םיהולא :םיאבה “םיירשפא יתלב“ה םידוגינהמ המכ ,ךשפנב הווש
אוהו - םיהולא ידי-לע דלוויי חישמה .קוניתכ דלוויהל - ץראל אובי
יבא” אוהש ןמזב וב - ןמזה אובב “ןב” היהי אוה .םיהולא היהי ומצע
הזובמ ןמזב ובו - רקיו רחבנ םיהולאה ריחב .)5 ,'ט היעשי( “דע
אבה .“םיבואכמ עודיו ילוח עודי שיא” אוה ,םדאה-ינב ידי-לע החדנו
םלועה ייוג רשא שיאה אוהו - ידוהיה םעה ידי-לע החדנו םידוהיה לא
םיהולאו ,םיהולא אוהש םדא היהי אוה .“םייוגל רוא” היהי אוהו ושפחי
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“ובעתי” םישנא  .ואולמב םוחר תוריש לעבו עשפמ-ףח ,םדא אוהש
וכיראי ןמזב ובו - “תרכיי” אוה .ותוא וללהיו וממורי ןמזב ובו - ותוא
-לכ ,רתכו בלצ ,תוממורתהו הלפשה ,ןוחצנו לבס ,הליהתו רעצ .וימי
תא םיאתהל ולכי אל םידוהיה םישרפמה יכ דע ,הזב הז םיבלושמ ךכ
םע ,אבה חישמה לש האלמה תיאובנה הנומתה .וללה תואובנה
,תיעבט הכ ,תירותסימ הכ ,הדוחייב המלש ךכ-לכ איה ,התומשגתה
דימתל ראשיהל תבייחו הניה ,התיה יכ דע ,תפעוסמ ךכ-לכ ןמז ותואבו
.תורפסה לכ אלפ

םיברה םייאובנה םיסקודרפהמ םידחא ןויע רתיב ןחבנו הבה
.אוביש חישמה תודוא תואובנב

.ותדלוה תודוא )1( 
רבד ,ןב דלת הלותב :םימוצעה םידוגינל תואבה תואובנב בל םישנ

-דולי ,“לאונמע” םיהולא היהי הז דלי-שיא .ישונאה ןימל עודי יתלב
המלעה הנה ,תוא םכל אוה ינודא ןתיי ןכל” :םיהולא תומלגתהו םיהולא
דלוי דלי יכ” .)41 ,'ז היעשי( “לאונמע ומש תארקו ןב תדלויו הרה
לא ץעוי אלפ ומש ארקייו ומכיש לע הרשמה יהתו ונל ןתינ ןב ונל
.)5 ,'ט היעשי( “םולש רש דעיבא רוביג

“יגולויב-סנ” םיהולא עציב ,הלא תואלפנ תואובנ אלמל תנמ-לע
,'א סקול יפ-לע הרושבה( שדוקה חור ידי-לע התרה םירמ הלותבהו
םישגהל ידכ .52-61 ,'א יתמ יפ-לע הרושבב ראותמכ דלונ חישמהו )53
ינפל הנש 007 ורמאנש ,הלעמל תוטטוצמה הלאה תואובנה יתש תא
הכפה תומלגתההו המדאה לא ,ונב תומדב ,םיהולא דרי ,ןתומשגתה
רשבב הלגתה םיהולא :םירמ לש הנב השענ “ןוילעה ןב” - תואיצמל
ןנחוי יפ-לע הרושבה ,61 ,'ג סויתומיט לא הנושארה תרגיאה האר(
םירמש תורמל תאז לכו )33-13 ,'א סקול יפ-לע הרושבה ,41 ,3-1 ,'א
.)43 ,'א סקול יפ-לע הרושבה( רבג ףא “העדי” אל

הלותב דילי ,שונא-םיהולא תויהל חישמה לעש דבלב וז אל
םג תויהל ךירצ אוה תירותסמ ךרד יהשוזיאב ,)5 ,'ט ,41 ,'ז היעשי(
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-ןב ,)31 ,'ז לאינד( “םדא-ןב” )51 ,'ג תישארב( השיא ערז :תואבה לכ
ונטיב ירפו ,)81 ,ב“כ תישארב( םהרבא ערז ,)7 ,'ב םיליהת( םיהולא
םדאו םדא תויהל םיהולא לוכי דציכ ךא .)11 ,ב“לק םיליהת( דוד לש
תויהל לוכי םדא דציכו ?םיהולאה-ןבו םדא-ןב תויהל ןמזב ובו ,םיהולא
“םדא-ןב” תויהל לוכי והשימ דציכו ?םיהולאמ דלוויהלו םיהולא
“השיאה ערז” תויהל לוכי אוה דציכו ?ישונא בא ול היהיש ילבמ
?הלא לכ תויהל דחא םדא לכוי דציכ ?“רבג העדי אל” השיאה רשאכ
םלועל םיהולא היהיו וניה ,היה עושי וננודא !היה עושי ,םיאלפ אלפ
,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( םדא היה אוה .)1 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה(
-ןב” היה אוה .)4 ,'ד םייטלגה לא תרגיא( השיא ערז היה אוה .)41
-ןב היה אוה .)01 ,ט“י סקול יפ-לע הרושבה( יגוצייה םדאה - “םדא
ערזמו םהרבא ערזמ היה אוה .)61 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה( םיהולא

םדא ,חישמה עושי .םינמזה לכ אלפ .)1 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה( דוד
לכהו םיהולא תומלגתה ןמזב ובו ,םיהולא-דולי ,יהולא הכ ךא ,םלשומ
.םיקלחל תקלחתמ הניאשו הל המוד ןיאש ,תבהוא תחא תוישיא ךותב
םיהולאה דוס” לש הנוילעה המולעתה תא וריבסהב ,ןנחוי רשבמה
רבדהו” :רמוא )3 ,'ד ,2 ,'ב םייסלוקה לא תרגיאה( “חישמה דוסו ,וניבא
יפ-לע הרושבה( ]באה לש וקיחב םיהולא םע הייהי םיהולא היהש[
תראפתכ ותראפת הזחנו ונכותב ןוכשיו רשב היהנ )2-1 ,81 ,'א ןנחוי
.)41 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “תמאו דסח בר ,ויבאל דיחי ןב

?תרצנ ?םירצמ ?םחל-תיב :אב הפיאמ .ואצומ םוקמ )2(

התאו” :תרמוא האובנה .תואובנ לש תכבוסמ הרדיס דוע ןאכ ירה
בותכב ךא .)1 ,'ה הכימ( “לארשיב לשומ תויהל אצי יל ךממ ...םחל תיב
יפ-לע הרושבה ,1 ,א“י עשוה( “ינבל יתארק םירצממו” :רמאנ רחא
תחאכ לארשי ינב ןיב העודי הפ-לעבש האובנ םג התיהו .)51 ,'ב יתמ
הרושבה( “ול ארקיי ]יתרצנ[ ירצונ יכ” הרמאש םיאיבנה תואובנמ
“רצנ” ארקנ חישמהש ,1 ,א“י היעשי ךמס לע )32 ,'ב יתמ יפ-לע
.“]יתרצנה[ ירצונה” וא )לדבנה דחאה( “ריזנה” רמולכ וישרושמ
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עיפוהש שיאהש ןוויכמ !אל ללכב ?הז תא הז םירתוס הלא םאה
וייח ךשמב ורקש םיעוריא תועצמאב המולעתה לוענמ תא חתפ
ןמז .איבנה הכימ רמאש יפכ םחל תיבב דלונ אוה .םימשמ םיווצמה
םיהולאש ןכיה ,םירמו ףסוי ידי-לע םירצמל חקלנ ןכמ רחאל רצק
סודרוה עשורמה ךלמה תומ ירחא שדוקה ץרא לא הרזחב ול “ארק”
לארשיל ורזח םירמו ףסוי רשאכו .)12-31 ,'ב יתמ יפ-לע הרושבה(
התעמ  71.לדג וננודא הבש ריעה ,תרצנב ובשייתה םה ,עושי דליה םע
הרושבה( “]יתרצנה[ ירצונה עושי” דימת ארקנ אוה ותורישב ,ךליאו
רזומ הז ןיא םאה .)22 ,'ב םיחילשה ישעמ ,73 ,ח“י סקול יפ-לע
-תיב עושי” םלועמ שיא ול ארק אל ,םחל תיבב דלונש תורמלש
םיעדוי םלוכ “]יתרצנה[ ירצונה עושי” ארקנ אוהש תורמלו ,“ימחלה
!תרצנב אלו ,םחל-תיבב דלונ אוהש

ירצונ“ה תמאב היה אוה ,םחל-תיב דילי ,הדוהי טבש ןב ותויהב
ברקב ,הדוהיב תויחל םוקמב לילגב יחש )לדבנה( “ריזנ” ,“]יתרצנה[
ותולג תונשבש ,ףסויל םייוסמ ןוימד ןאכ ונשי !הדוהי ינב ויחא
האר( םהמ דרפנב יחו ויחא ראשמ “רזנתה” םירצמב הכוראה
.)62 ,ט“מ תישארב

תואובנה שולש תא םיריהבמ עושי ייח לש םיירוטסיהה םירואיתה
.הינשה תא תחא תודגונ הכ תוארנ ןה הליחתבש תורמל ,ןאולמב
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?דודל ןודא ןמז ותואבו דוד-ןב תויהל חישמה לוכי דציכ )3(

:םלאששכ םישורפה ינפב וז תניינעמ הלאש הלעה ומצע חישמה
רמאיו דוד-ןב וילא ורמאיו ?אוה ימ ןב ?חישמה לע םכתעד המ”
בש ינודאל הוהי םואנ ורמואב ןודאה חורב דוד ול ארק ךיאו םהילא
ןודא ול ארוק דוד םא התעו ?ךילגרל םודה ךיביוא תישא דע ינימיל
ךותמ טטיצ עושי .54-24 ,ב“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “?ונב אוה ךיא
.)1 ,י“ק םיליהת

ןמזב-ובו דוד-ןב תויהל לוכי היה חישמה דציכ תוארל השק םאה
םיטרפ תרוצב המולעתל חתפמ אצמנ רשאכ ,אל ללכו ללכ ?ונודא
ורשבמ אצאצ היהש ךכב דוד-ןב היה חישמה .השדחה תירבב םינתינה
.)3 ,'א םיימורה לא תרגיאה ,23 ,'א סקול יפ-לע הרושבה( דוד לש
-ךלמ :םיהולא םג אוה חישמה רשאב ,דוד לש ונודא םג היה אוהו
הוהי” ןכ םג ארקנ חישמה .)61 ,ט“י ןנחוי ןוזח( לכה-ןודאו םיכלמה

“ינודא” ,1 ,'ג יכאלמב “ןודאה” ארקנ אוהו ,6 ,ג“כ הימריב “ונקדצ
הרושבה ,32 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה ,5 ,'ט היעשי האר .1 ,י“ק םיליהתב
םיהולאל שיש םיברה םיראתהו תומשה לכ - 01-8 ,ד“י ןנחוי יפ-לע
אלא ,דוד לש ונודא קר וניא חישמהש ,רורב .השדחה תירבבו ך“נתב
.לכה ןודא םג אוה

.הכובסו תבכרומ הדיח ונינפב הנה .דוד סכל חישמה לש ותוכז )4(
היעבה תא ןיבהל ארוקה דצמ זוכיר טעמ שרדייש תבכרומ הכ איה
.התרומת תא הווש איה ךא - הנורתיפ תאו

לעב תויהל ןמזב-ובו ,הלותבל דלוויהל בייח ,דוד ערזמ ,חישמה
היה המלש יאצאצמ דחאש הדבועה תורמל ,דוד סכל תיקוח הקזח
אל וערזמ דחא ףא יכ רמאנ וילע רשא ,)הינכי( והינכ םשב  עשר
לארשיבש הדבועה תורמלו ,)03-82 ,ב“כ הימרי( הדוהי לע ךולמי
עושי ןאכו .םירבגה םיאצאצה ךרד קר הרבע הכולמה סכל תוכז
!הלותבל דלונ חישמה

,6 ,'ט היעשי( “דוד אסכ” תא שריי חישמה יכ ןיטולחל רורב הז
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,)41 ,11 ,ז“י 'א םימיה-ירבד ,11 ,ב“לק םיליהת ,61-51 ,ג“ל הימרי
תיקוחה ותוכזב תוכזל אוה לוכי דציכ ,הלותבל דלונו תויה ךא

יאטח ידי-לע םקוהש םוסחמה תא ףוקעל רשפא דציכו ?דוד סכל
תודגונ הכ הרואכל תוארנה תואובנה תא רותפל לוכי ימ ?והינכ
תואובנה תא הרצי םג רשא ,הניכשה תמכוחל תאז חנה ?תולבלבמו
:והיעשי רמא רשא תא רוכז .ןתמשגה תא הרתפ םגו וללה תוידוחייה
.)6 ,'ט היעשי( “תאז השעת תואבצ הוהי תאנק”

רהבוהו רתפנ לוכיבכ ירשפא-יתלב הארנש המש דבלב וז אל 
ןליא תרוצב והשעמ יטרפ תא ונל ןתנ םיהולאש אלא ,חישמה עושיב
,יתמ ידי-לע ןתינש ןיסחויה ןליאב .השדחה תירבב ןתינה ןיסחויה
תא הארמ הז ןיסחוי ןליא .ףסוי ךרד חישמה לש וסוחיי ונינפב שגומ
-ןב“כ ,ךכל ףסונב ,דוד סכל תוכזה תנתינ ךכבו - “דוד-ןבכ” חישמה
םיחטשה לע ,תחטבומה ץראה לע הקזח ול תנתינ ךכבו - “םהרבא
81.וערזו םהרבא לש םנוטלשל ונתינש

םייתוכלמה ויאצאצמ דחאכ ףסוי הארנ ,יתמ לש ןיסחויה תלשושב

הינכי ךרד דוד יאצאצמ םג היה ףסוי ךא .המלש ךרד ,דוד ךלמה לש
.הכולמה סכ לע תבשל לוכי אל ומצע ףסוי ןכל .)והינכ םג ארקנה(
היה אל ,ףסוי ךרד ,עושיש ונל תוארהלמ רהזנ יתמ לש ןיסחויה ןליא
.ףסוי ךרד דוד לש רישי אצאצ א“ז ,“דוד לש ויצלח אצוי”

עושי לש ןיסחויה ןליא ונל רסמנ ,83-32 ,'ג סקול יפ-לע הרושבב
91.)32 קוספ ,ףסוי לש ונתוח ,םירמ יבא היה ילע( .םירמ ךרד חישמה

“דוד לש ויצלח אצוי“כ ,תילולימ ,חישמה הארנ הז ןיסחוי ןליאב
התיה םירמש תורמלש ,שיגדהל היהי בושח ךא .םירמ ומא ךרד
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איה יכ ,הכולמה סכ לע הקזח הל התיה אל דוד לש הכולמה תיבמ
תרבוע הכולמה סכל הקזחה וליאו ,ןתנ ךרד דוד ךלמל אצאצ התיה
,ןכל .)6-5 ,ח“כ ,'א םימיה ירבד האר( המלש לש ויאצאצ ךרד
,רתויב םייחרכה ויה חישמה עושי תדלוה ינפל םירמל ףסוי יאושנ
!הרקש המ קוידב הזו

םרטבו ףסויל הסרוא ומא םירמ :התיה הכ חישמה עושי תדלוהו”
וילא הארנ הוהי ךאלמ הנהו ...שדוקה חורל הרה תאצמנ הילא אובי
יכ ךתשא םירמ תא ךילא סונכמ ארית לא ,דוד-ןב ףסוי :רמאיו םולחב
02.)02-81 ,'א יתמ יפ-לע הרושבה( “אוה שדוקה חורמ הב הרוה רשא

ךלמהמ ילולימה וסוחיי תא לביק חישמה עושי ,םירמ תועצמאב ,ךכ
לביק אוה “דוד-ןב” אוה םג היהש ,ףסויל םירמ יאושינ ךותמו דוד
עושי דלונ םרטב ףסוי תשא םירמ תויה .דוד סכל תיקוחה ותוכז תא
האובנה המשגתה וז ךרדב .ןמואה ויבא ,יקוחה ויבאל ףסוי תא ךפוה
רישי אצאצ - וא “וערז“מ היה אל חישמה עושי יכ ,ןכ םג  הינכי לע
,הזמ בכרומו ךבוסמ רתוי רבד לע בושחל תייה לוכי םאה .הינכי לש
?בר הכ קוידב רתפנה

לש )םיצמאמה באהו םאה( םירוהה תויהל ויה םיבייח םירמו ףסוי
םישגהל ולכיש םרודב םידיחיה םישנאה ינש ויה םה :חישמה עושי
םרטב םירמל יושנ תויהל היה בייח ףסויו .חישמה תודוא האובנה תא
ךרד דוד סכל תיקוחה ותוכז תא לבקל לכוי עושיש ידכ ,עושי דלונ
ללגב ,ףסוי לש ודלי תויהל  לוכי היה אל חישמה ,תאז םע דחי .ףסוי
יושנ תויהל היה בייח ףסויש תורמלו הינכי לש ויאצאצ דגנ גייסה
תדלוה ירחא דע ותשיאכ םירמ תא “תעדל” היה לוכי אל אוה ,םירמל
התווצש המשגההו !הלותבל דלוויהל היה בייח עושיש ןוויכמ ,עושי
!טרפ לכב תמלשומ התיה תוהולאה ידי-לע הרדוסו
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.“ףגנ ןבא” םגו “הניפ שאר” םג תויהל חישמה לע )5(

,'ח היעשי( “לארשי יתב ינשל לושכמ רוצלו ףגנ ןבאל ...היהו”
,22 ,ח“יק םיליהת( “הניפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא” .)41
.)61 ,ח“כ היעשי

הנומא-יא וא הנומא :טושפ אוה וז המולעת חנעפמה חתפמה

ןבא“ו “לושכמ רוצ” היהי חישמה ,םינימאמ םניאש הלאל .חישמב
לש ותשיגב יולת לכהש ותוארהב המולעתה תא ריבסמ סורטפ .“ףגנ
רמאש אוה הזו” :הנומא-יא וא הנומא לש וז איה םא ןיב ,חישמל םדא
אל הב ןימאמהו הרקיו ןחוב ןבא הניפ ןבא ןויצב דסוי יננה בותכה
וסאמ רשא ןבאה ,םיררוסל לבא ,רקיה םינימאמה םכל ןכל .שוביי
ןעי ולשכנ םהו :לושכמ רוצלו ףגנ ןבאלו הניפ שארל התיה םינובה
תרגיאה םג הארו .)8-6 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיא( “רבדל ועמש אל
.33-23 ,'ט םיימורה לא

אוהש ותוארהב ,ך“נתה תואובנ תא שיגדהל הברה עושי וננודא
]םישורפל[ םהילא עושי רמאיו” .השדחה תירבב ןתומשגתה תא הווהמ
.הניפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא םיבותכב םתארק אל אורק ירה
,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “וניניעב תאלפנ איה ,תאז התיה הוהי תאמ
ושפחב - “איהה ןבאה לע לפונה” :וז הבושח הרהצה ףיסוה וננודא .)24
רשא תאו” .הנצצורת ומצעב ויתווקת - “רבשיי” - ודסחו לא ימחר
הרושבה( דעו םלועל ותוא סורהת - “והקחשת” - ןידב - “וילע לופית
.)81 ,'כ סקול יפ-לע

.רתויב רקי אוהו ,הניפ שאר אוה חישמה עושי ,ןימאמה יבגל
חישמ דחאל .לושכמ רוצ ,אוה ףגנ ןבא חישמה ,ןימאמ וניאש הזל
-יאב םיעדונה הלא .ןיד איבמ אוה ינשל ,םלוע תעושי איבמ רוצה
.יחצנה םנברוח לא םילפונו ותוא םיחוד ,חישמה עושיב ןומא

חישמה היהי )3 ,ג“נ היעשי( לארשי ידי-לע החדנש םדאכ )6(

.)6-5 ,ט“מ היעשי( “ץראה הצק דע יתעושי” תויהל “םייוג רואל”
,“רטוח“( ידוהי היהו תויהל היה בייח חישמה ,ועזג תניחבמ
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ושרדי םייוגה ןמזב ובו ,)01 ,1 ,א“י היעשי ,ישי עזגמ ,“שרוש”
תמייק ןיידעו התיה יכ ,עמשנ-יתלב רבד והז .)01 ,א“י היעשי( ותוא
עושי“ב הרסוה וזה הביאה ךא .םייוגהו םידוהיה ןיב תיעבט האנש
.)41 ,'ב םייספאה לא תרגיאה( .“חישמה

תועצמאב סרהיי םיבר םייוג לש םבל לעש ינחורה ןורוויעה ךסמ
רצוויי ןומא-יא לש ךסמו )7 ,ה“כ היעשי האר( םיהולא רבדב םתנומא
הז ינחור ןורוויע אבינ והיעשי .)םלוכ אל( םיבר םידוהי לש םבל לע
םייוגל םג הרקי הז .םחישמ תא “וחדו ואנש” לארשי ינבש ןוויכמ
תא ועדי םהש ללגב ,םימיה-תירחאב חישמה תא םתייחד ללגב ,םיבר
.ןכ םג ותוא וחד ךכ-רחאו חישמה

הארי ןפ ,עשה ויניעו דבכה וינזואו ]לארשי[ הזה םעה בל ןמשה”
.)01 ,'ו היעשי( “ול אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזואבו ויניעב
רואל ךיתתנו ,בישהל לארשי ירוצנ ...דבע יל ךתויהמ לקנ :רמאיו”
.)6 ,ט“מ היעשי( “ץראה הצק דע יתעושי תויהל םייוג

רשאכ .הלא םילימ תותימא תא תורשאמ הירוטסיה תונש םייפלא
תא הנומא רסוח לש ךסמ הסיכ ,םחישמ תא וחד םידוהיו הבלצ אמור
ךוסנ ןיידע ,םילצינו עושי וננודאב םינימאמ םידחאש תורמל .המואה
לא הינשה תרגיאה( לארשי ינב תיברמ לש םשפנו םבל לע ןורוויע
ישעמ האר( םייוגל הרושבה הנתינ ןכל .)51-41 ,'ג םייתנירוקה
,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבב רשא האלפנה הרושבהו )82 ,ח“כ םיחילשה
תופצל היה השק .דחאכ יוגו ידוהי ,םלועה לכל וישכע תפטומ 61
היה השק .התימאל תמאה וז ךא ,םתעושיל ידוהיב ונימאי םייוגהש
הז ךא ,ונממ רסו ולבקל בריס ךרבל אב אוהש םעהש ,שארמ תופצל
ישנא ויה אלש ,םייוגהשו ,)21-11 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( הרק
הארנ .ידוהי חישמב םתנומא ךרד םיהולא ישנא תויהל וכפהי ,םיהולא
.הרוק םג ךכו ,םיהולאה לעופ ןהב םיכרדה הלא ךא - רתויב ךחוגמ
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עישומכ םימחר לש תוריש :הלופכ תוחישמ היהת חישמל )7(

.אוביש ךלמכ טפשמ לש הנוהכו

יאטח רובעב לובסל תנמ-לע הנושארה םעפב עיפוה חישמהו תויה
ואצמ עושי לש ונמזב םידוהיהש תורמל( וישכע םיעדוי ונא ,םדאה ינב
.הינשה םעפב ואובב םשגתי ךלמו טפושכ ודיקפתש )הנבהל השק תאז

ותוכלמ תראפית תא תיטנגלאה האובנה תפשב ראתמה ,והיעשי
,הלפשהה תא ןוירוטסיה לש קוידב ראתמ םג ,חישמה לש הדיתעה
וגיצהב ,םלועה עישומ ןוחצינ ינפל ועיפוי רשא ,םירוסייהו םיטפשמה
,ךדיאמו חוכה לכ ול רשא “לאונמע” ,ומצעב תוהולא ,רדהנ ךלמ דחמ
תמ אוהו תודרופמ ויתומצעש ,םדא לכמ רתוי תחשוה והארמש םדא
,דוד תיבמ ךלמה םג תויהל אוה לוכי דציכ .)ב“כ םיליהת( אמצמ
?םעה יאטח תא אשונה ןברוק תויהל םגו המלש תיב תרטע ריזחמ
הבושת קר .תינמז-וב שממתהל ולכוי אל םידגונ הכ תולרוג ,יאדווב
הכירצ הלודגה העושיה תינכות ,תימיימשה הרטמב :ךכל תמייק תחא
.)חישמה לש הינשהו הנושארה ותאיב( תופוקת יתשב שממתהל

תובורק םיתיעל שגומ )ולש םימחרה תוריש( “הנעתמ“ה חישמה
שדוקה יבתכב .ךלמכו טפושכ ותוליעפ םע דחיב םיבותכה םתואב
םיראתמה תומוקמה תא שגדומ בותיכב סיפדנ ,הטמ םיטטצמ ונאש
לש ןושארה ואובל רושק ראשה .הינשה ותאיבב טפושכ ותוליעפ תא
.חישמה

,ינחלש םייונע רשבל ,יתוא הוהי חשמ ןעי ,ילע הוהי ינודא חור”
.הווקת-חתפ םירוסאלו רורד םייובשל אורקל ,בל-ירבשנל שובחל
.)2-1 ,א“ס היעשי( “וניהולאל םקנ םויו ,הוהיל ןוצר תנש אורקל

הנושארה ותאיבב חישמה תוליעפ תא תוראתמה תואובנ בוריע ותוא
הנושארה ותאיבב עישומכ ותדובעו ותלפשה ,טופשלו לואגל ,הינשהו
םלוכ םיגצומ ,הינשה ותאיבב ולש קדצה תכלממ תא דסייל ותוליעפו
,3 ,'ה - 41 ,'ד הכימ ,01-9 ,'ט הירכז ןוגכ ,םיבותכב םיבר תומוקמב
.42 ,'ט לאינד

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM59



60המשיח לפי נבואות התנ”ך 60

תאיבב רבודמ םאה ,עובקל בושח תיחישמ האובנ םידמול רשאכ
.דחאכ ןהיתשב וא ,הינשה וא ,הנושארה חישמה

והיעשי תאובנ תא ללכ ,תרצנב תסנכה-תיבב ,חישמה עושי רשאכ
אוה ,)12-71 ,'ד סקול יפ-לע הרושבה האר( ומצע לע )2-1 ,א“ס קרפ(
ןוויכמ ?עודמ .“הוהיל ןוצר תנש אורקל” :םילימב ותאירק תא קיספה
.תינשב ואובל דע וניהולא לש םקנ םוי לע זירכי אל אוהש

ועיגה ,חישמה תאיב לע תומוד תואובנו הלא תא םדמלב ל“זח
ינשהו ,הנעתמה דחא :םיחישמ ינש תויהל ויה םיבייחש הנקסמל
תיברמש םשכ ,וז הלודג תמא תוארל ולשכנ םה .טפושהו שבוכה אוהש
,דחא חישמ קר שיש תוארל םיחילצמ אל הזה םויה דע לארשי תיב

ואובב תחאה :תונוש תומישמ יתש םייקל וילעו חישמה עושי ןודאה
ואובב םלועל ורזחב הינשהו ,“תואטח םותחלו עשפה אלכל” ,הנושארל
עושיב .)42 ,'ט לאינד( “םימלוע קדצ איבהל” לודגה ךלמכ תינשב
תוסחייתמה תוברה תויחישמה תואובנה ןאולמב תוגזמתמ חישמה
תודגונמ הרואכל תוארנה תואובנ ,הינשהו הנושארה חישמה תאיבל
םיגצומ חישמה תואיב יתשבש םידוגינה .תונוש תורטמ תולעבו
ב“כ קרפ םיליהת ,א“י קרפ היעשיו ג“נ קרפ היעשי :םיאבה םיבותכב
תמא התוא .ט“פ קרפ םיליהתו ט“ס קרפ םיליהת ,ב“ע קרפ םיליהתו
,11 ,'א הנושארה סורטפ תרגיא ןוגכ םיבותכב השדחה תירבב הלגתמ
רשא תולודגה תאו” הנושארה ותאיבב “חישמה ייוניע” לע תרבדמה
-71 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה תא םג הוושה .תינשב ותאיבב “םהירחא
תרגיא ,65 ,'ט סקול יפ-לע הרושבה תא ,12-11 ,ט“י ןנחוי ןוזח םע 61
הינשה תרגיאה םע 01 ,ט“י סקול יפ-לע הרושבה ,51-41 ,'א הדוהי
.01-7 ,'א םיקינולסתה לא

.“ואסכ לע ןהוכ” היהי חישמה )8(

הנבי אוהו ...ומש חמצ שיא הנה :רומאל תואבצ הוהי רמא הכ”
.)31-21 ,'ו הירכז( “ואסכ לע ןהוכ היהו ...הוהי לכיה תא

-יכלמ יתרבד לע םלועל ןהוכ התא” :ארקנ חישמה ,4 ,י“ק םיליהתב
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תודלותב .“ךלמו קידצ חמצ” :ארקנ חישמה ,5 ,ג“כ הימריב .“קדצ
יטבש תרשעל טרפ( הדוהי טבשמ אב דימת הכולמה תיב לארשי םע
הדוהי טבשמ אב חישמה עושיו תויה .יול טבשמ ואב םינהוכ .)לארשי
אוה ירהש ,ןהוכ תויהל אוה לוכי דציכ )41 ,'ז םירבעה לא תרגיאה(
?)יולו הדוהי( םיטבש ינשמ אובל היה לוכי אל

בשיי אוה .הדוהי טבשמ ךלמ אוה חישמה ?הדיחה הרתפנ דציכ
ותנוהכש ןהוכ םג אוה חישמה .תינשב ואובב תומדא ילע ותוכלמ סכ לע
םינהוכה ובירקה ויפל רשא ,ןורהא-ינב םינהוכה ןונגיס תא תמאות
אבה ןברוקכ ומצע תא שיגה עושיו( םעה יאטח לע רפכל תונברוק
ןהוכל הנומ אוה ךא .)62 ,'ט םירבעה לא תרגיאה ,םיאטחה לכ םוקמב
םיליהת ,6 ,'ה םירבעה לא תרגיאה( קדצ יכלמ לש הנוהכה יפ-לע
לכ .)2-1 ,'ז םירבעה לא תרגיאה( ןהוכ םגו ךלמ םג היהש ,)4 ,י“ק
,'ז םיקרפ םירבעה לא תרגיאב האולמב תרבסומ עושי תנוהכ אשונ
!עושיב הרתפנ המולעתה זא .'ט ,'ח

לעב שונאה-םיהולאה היהי ינודא לש וריחב ודבע ,חישמה )9(

ושפנ וכותבש ,ורחבש ,לוכי-לכה באה לש ונוצר עיבשיש המצוע

]יוזב[ הוזב” היהי “ושודק” ןמזב וב )1 ,ב“מ היעשי( .חמשת

.)7 ,ט“מ היעשי( לארשיב “שפנ

אובל דמועה חישמב ,“הוהי דובכ הלגנ” יכ רמאנ 5 ,'מ היעשיב
הזבנ“כ ראותמ חישמה ,ירמגל ךופה דוגינב ,זא .“וידחי רשב לכ וארו”
“דומחי” אל דחא ףאו ,“רדה” וב הארת אל לארשי ,“םישיא לדחו
.)3-1 ,ג“נ היעשי( .ותוא

לע רמא םימשבש וניבא .סכודרפה רבסומ עושי לש ויתודלותב
יתמ יפ-לע הרושבה( “וב יתיצר רשא ידידי ינב הז” :ובוהא ,עושי
המשגוה אל האובנ ףאו ,ותוא וחד םדא-ינב ,ינש דצמ ךא .)5 ,ז“י
סותפה .חישמה לש ותייחד תודוא תואובנה רשאמ הביצעמ רתוי הרוצב
,םילשורי ,םילשורי” :ומצע עושי ידי-לע ראותמ חישמה תייחדבש
יתיצר םימעפ המכ ,הילא םיחולשה תא תלקוסו םיאיבנה תא תגרוהה

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM61



62המשיח לפי נבואות התנ”ך 62

אלו היפנכ תחת היחורפא תא תצבקמה תלוגנרתכ ךיינב תא ץבקל
.)73 ,ג“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “םתיבא

םיליהת( ושאר תורעשמ רתוי םיבר ויה הביס אלל ותוא ואנשש הלא
רמוא השדחה תירבב בותכה .)52 ,ו“ט ןנחוי יפ-לע הרושבה ,5 ,ט“ס
-לע הרושבה( “והולביק אל ול המה רשאו ול רשא לא אב אוה” יכ ונל
.)11 ,'א ןנחוי יפ

?רדקה הדש ריחמ וא חישמה לש וריחמ “ףסכ םישולש” )01(

ולקשיו ,ולדיח אל םאו ירכש ובה םכיניעב בוט םא םהילא רמואו”
]רדקה[ רצויה לא והכילשה ילא הוהי רמאיו .ףסכ םישולש ירכש תא
ותוא ךילשאו ףסכה םישולש החקאו ,םהילעמ יתרקי רשא רקיה רדא
.)31-21 ,א“י הירכז( “]רדקה[ רצויה לא הוהי תיב

עוריא לכ םע םואיתל וא הנבהל תושק הלא תורזומ םילימ
םיארוק ונא וב םוקמ ,השדחה תירבה תמשגה ויה אל םא ,ירוטסיה
עושיב דוגבל םינהוכה ישאר םע תירב רשק תוירק שיא הדוהיש
יפ-לע הרושבה( “ףסכ םישולש ול ולקשיו” םהילא ותוא רוסמלו
הדוהי[ בשיו” ועשפ תולפש הרהבתה הדוהיל רשאכ .)51 ,ו“כ יתמ
...םינקזהו םילודגה םינהוכה לא ףסכה םישולש תא ]תוירק שיא
ישאר וחקיו .]ומצע הלת[ קנחייו ןפייו לכיהה לא ףסכה תא ךלשיו
...ןברוקה ןודא לא ותיתל ונל ןוכנ אל ורמאיו ףסכה תא םינהוכה
איבנה הימרי דיב רמאנש המ אלמתנ זא ...רצויה הדש תא וב ונקיו
“רצויה הדש לא םתוא ונתייו ...רקיה רדא ףסכה םישולש וחקיו
.)01-3 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה(

עושי תא ורכמ ,ןכ םג לארשי םע אלא תוירק שיא הדוהי קר אל
ילקש םישולש תרומת ותוא ורכמ םה .ותוא וכירעה אלו רעצמ ןפואב
תא םידוהיה יגיהנמ ועיבה ךכבו )23 ,א“כ תומש( תמ דבע ריחמ ,ףסכ
לופריע תגרדל תמלשומ המגוד יהוז .םיהולא חישמל םזובו םתאנש
.תומשגתהב תורהבתמ רשא תודחא תואובנב תמייוסמ

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM62



63המשיח לפי נבואות התנ”ך 63

ך“נתה תואובנ ןיב קייודמה םואיתהש ,חינהל לוכי אל דחא ףא
ילקש 03( קייודמה ףסכה םוכס תודוא ,השדחה תירבב ןתומשגתהו
ףסכה תבצקה יכ ןמאיי תאזמ תוחפ דועו .ירקמ תויהל היה לוכי ,)ףסכ
לכ ,תומשגתהב .הנוילע תינכות אלל לוחל הלכי רצויה הדש תשיכרל
.ןיעל הארנ התומשגתהו האובנה ןיב םלשומה םואיתהו םלענ לפרעה
ותואש ,תוארל היה לוכי דחא לכש ,תקייודמ הכ התיה האובנה תמשגה
רשא ,םוצעה וחוכ תלעפה דוס ידי-לע ,איבנה יפמ רבידש םיהולאה
רשאכש וזכ הרוצב םיניינעה תא ןגריא ,םיאטוחה לע וליפא עיפשה
,רצויה הדש תא ונק םיישארה םינהוכהו הרזחב םפסכ תא קרז הדוהי
דגנ םאטח ןורכיז תא וחיצנה םג אלא ,האובנ ומישגה םהש קר אל
.םמע דגנ םיהולא תמקנ תא ונימזהו חישמה

תייצש )עושי( שיאה לע ולח תוומו םייארונ םירוסיי )11(

.ןמזה לכ םיהולאל ןיטולחל

רובע ,ילא ,ילא :לודג לוקב עושי קעציו תיעישתה העשה תעכו”
יפ-לע הרושבה( “ינתבזע המל ,ילא ,ילא” ,ומוגרתו “ינתרמש תאז
)םיהולא( השע )עושי( ותוא תאטח עדי אל רשא תא יכ” .)64 ,ז“כ יתמ
הינשה תרגיאה( “םיהולא תקדיצל ונחנא וב הייהנ ןעמל ,ונדעב תאטחל
.)12 ,'ה םייתנירוקה לא

הז “הרבשנ אל ויתומצעמ םצע” ךא - “רוקד“ו “הכומ” )21(

.אבה חישמה לש אלפומה יאובנה רואיתה

וילגרו וידי םגו )6 ,ג“י הירכז( וירבח תיבב הכומ תויהל דמע אוה
תומצעמ תחא ףא ,תואלפ ךרדב ,תאז תורמלו )71 ,ב“כ םיליהת( ורקדיי
לע ינודא רמא םיליהתב .רבשיהל התיה הרומא אל הנועמה חישמה
,ד“ל םיליהת( ,“הרבשנ אל הנהמ תחא .ויתומצע לכ רמוש” :חישמה
.)64 ,ב“י תומש ,12

םיבולצה תשולש לש םתומש וששח םידוהיה רשאכ ,הבילצה תעב
ושקיב ,תבשה אוב ינפל םהיתופוג תא ריסהל ידכמ ידמ רחאתי
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םתומ תא שיחיש השעמ ,“םהיקוש תא רובשל תווצל” סוטליפמ
ורבשיו אבצה ישנא ואוביו”  .רתוי רהמ םיבלצה ןמ םתדרוה רשפאיו
יכ םתוארבו עושי לא ואוביו .ומיע םיבלצנה ינשהו ןושארה יקוש תא
תא תינחב רקד אבצה ישנאמ דחא ךא .ויקוש תא ורביש אל תמ רבכ
לכ יכ ...הנמאנ ותודעו דיעה תאז האורהו .םימו םד אצי עגרכו ודיצ
רמוא דחא בותכ דועו .וב ורבשת אל םצעו בותכה תואלמל התיה תאז
.)73-23 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( .“ורקד רשא תא וילא וטיבהו

ןמ םיינש לש םהיקוש ורבש םה :הנוילעה הניכשה לש אלפנ אלפ
,שארמ הרמא האובנה יכ ,ישילשה לש ויקוש תא אל ךא םיבולצה
וידי תא ורקד םה .)12 ,ד“ל םיליהת( רבשית אל ויתומצעמ תחא ףאש
.ןתוא ורבש אלו תומצעה ןיב רבע םקשנ םעפ לכבו ,ודיצ תאו ,וילגרו

רשאו )8 ,ג“נ היעשי ,62 ,'ט לאינד( “תרכיי” רשא חישמה )31(

הבגו אשינו םורי” םג - )21 ,ג“נ היעשי( “ושפנ תוומל הרעה”

ודיב הוהי ץפחו” וימי תא ךיראי ינודאו )31 ,ב“נ היעשי( “דואמ

תאו םיברב ול קלחא ןכל” יכ רמא ינודאו )01 ,ג“נ היעשי( “חלצי

.)21 ,ג“נ היעשי( “םימוצע
שדחמ ותייחתו ונתרפכל חישמה תומ לש תואלפומה תודבועה ךכו

םרטב תורתסנ ךא ,ןתמשגה רחאל רוריבב האובנה תפשב תוראותמ
תומישרמ רתויה תויאובנה תומולעתה תחא תא תווהמ ןה .ומשגוה
.שדוקה יבתכ לכב

דע ענכייו ושפנ תא לפשיו” עושי יכ םיארוק ונא השדחה תירבב
ול ןתייו דואמ והיבגה םיהולאה םג ןכ-לע .הבילצה תתימ דע ,תוומ
ןושל לכו ...ךרב לכ ערכת עושי רשא ןעמל ,םש לכ לע הלענ םש
לא תרגיאה( “באה םיהולא דובכל חישמה עושי אוה ןודא יכ הדות
.)11-8 ,'ב םייפיליפה

ונמז אובב ךא ,)3 ,ג“נ היעשי( והובישחה אלו ותוא וזיב םדא-ינב
יאיבנ .)82 ,ט“פ םיליהת( “ץרא יכלמל ןוילע” ותוא השעי םיהולא
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האר( הזה דוסה רשפל ושרדו ורקח דחי םג ך“נתה יארוקו ך“נתה
רשאכ וילאמ ןבומ השענ לכה ךא )11-01 ,'א הנושארה סורטפ תרגיא
םיתמה ןמ היחתל םקו וניאטח רובעב תמ השדחה תירבב חישמה עושי
.ישילשה םויב

ד. נבואות אודות ייסוריו, מותו
ותחייתו של המשיח

ג“נ היעשיו )2( ב“כ םיליהת )1( תריקח
ב“כ םיליהת )1(

יאמור גהנמ התיה הבילצ :הז אוה ב“כ םיליהת רומזמבש אלפה
תא .)הריפסה ינפל 006( םתולג ימי דע םידוהיל עודי יתלב ,ינוויו
םיליהת ,ןכ-יפ-לע-ףאו .הליקסב גרוהל םידוהיה ואיצוה םהיעשופ
םלועמש םדא ידי-לע חישמה עושי תפוקת ינפל הנש ףלא בתכנש ,ב“כ
טרופמ רואית ןתונ ,הבילצ תועצמאב הגירה תרוצ עמש וא האר אל
!הבילצ ידי-לע תוומ לש

.םימכח ידימלת ידי-לע םלועב לבוקמ הז רומזמ לש יחישמה עבטה
תוביסנב ,םויא תוומ תמש ,חישמה ,והשימ ראתמ ב“כ םיליהת

םיערמ תדע םיבלכ ינובבס יכ” :רמוא קיתעה בותכה .רתויב תורזומ
.“יב וארי וטיבי המה ,יתומצע לכ רפסא .ילגרו ידי יראכ ,ינופיקה
דוד ןמזב םידוהיה ןיב העודי התיה אל הבילצ .)81-71 ,ב“כ םיליהת(
,תיקלחה הטשפהה םע דחיב םיילגרהו םיידיה תריקד ,תאז תורמלו
קר ורקדנ םיבולצה :הבילצ ןוויכל םירומ חטבל ,“יתומצע לכ רפסא”
רחבי םאה .ואריי םהירוסייש תנמ-לע וטשפוהו םהילגרו םהידיב

תמאה ןמ היטס ץמש ןיא ?המשגהל הלא םיקוספ אקווד רקש חישמ
אוה קיתעה ךמסימה  ,ותורישו ותדלוה ירואיתבש םשכ .הז רומזמב
.תמלשומ הרוצב תומייקתמה ,תודבועה םולצת
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,ילא“ רמא אל םלועמ עושי ,תימראל םיחמומ םינמגרותמ יפ-לע

12“?ינתבזע המל ,ילא

עושי .תינוויב אלו תימראב ובתכנ םינושארה הרושבה ירפס תעברא
לע ,רבד לש ותימאל .תינווי אל ,תירבעו תימרא ורביד וידימלתו
יפ-לע הרושבה( ”ינתרמש תאז רובע ,ילא ,ילא“ :חישמה רמא בלצה
.)ירוקמה טסקטה ,64 ,ז”כ יתמ

.תיעישתה העשה דע ץראה לכ לע ךשוח היה תישישה העשהמו“
,ילא ,ילא ]רמאו[ לודג לוקב עושי קעציו ,תיעישתה העשה תעכו
רומאל תאז תא םעמושכ םש םידמועה תצקמ ורמאיו !ינתקבש הנמל
.)ירוקמה טסקטה ,74-54 ,ז”כ יתמ יפ-לע הרושבה( “ארוק אוה והילא לא

ןנושלב הלא םילימ ורמיש הרושבה ירפס לש תוסריגה לכ
,תיחרזמה אסריגה יפ-לע ,יתמ .םינוש םינבומ ןהל וסחיי ךא ,תירוקמה
עושי תא ואר רשא םישנאל בתכ אוהש םושמ ,תאז .ןתוא םגרתמ וניא
אל רתוי םירחואמה םירפוסהש חינהל םג ריבס .ףיטמ ותוא ועמשו
ןתוא ומגרית רשאכ הלא םילימ לש תקייודמה ןתועמשמ לע ומיכסה
יוארכ הועדי אל םהו הנבהל דואמ השק הפש הניה תימרא .תינוויל
,ונא ונימיב ףא ,הז גשומ .שדוקה יבתכב םמוגרת תא וצבישש ינפל
היהש רוזיאב םיררוגתמה - תימרא ירבוד יפב קרו ךא שומישב וניה
ורביד הבש הפש התואב םירבדמה “רושא” םימודקה םימיב הנוכמ
,ילא ,ילא“ :ותועמשמ תימראב הז קוספ .וננודא ימיב לילגה יבשות
.“]יתדלונ הז רובע - ידועיי היה הז[ ינתרמש ךכ םשל

.וננודא תודוא האובנכ םיליהתמ 1 ,ב”כ קרפ תא טטיצ אל דוד
.)םיבר םיביוא ול ויהש ינפמ( ומצע לע הלא םילימ רביד אוה
אל ב”כ םיליהתמ הז עטק .ותוא בזע םיהולאש דוד רמא ותושפיטב
.םיליהת רפסמ הז קוספ טטיצ אל עושי .חישמה תומ יבגל האובנ היה
ולו ,תימראב םוקמב תירבעב תאז השוע היה ,ךכ השוע היה וליא
,”ינתשנ” תימראה הלימב שמתשמ היה ,תירבעמ םילימה תא םגרית
��������	���
������������	���	������������'���'�����������������������	��
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התועמשמ הז הרקמבש ,”ינתקבש“ הלימב אלו ,”ינתבזע“ התועמשמש
תא וניבה אל בלצה דיל ודמע רשא םיימורה םילייחה ףא .”ינתרמש“
,והילאל ארוק אוהש ובשח םה .וירוסייו ולבס תעשב רמא עושיש המ
הלימל המוד רשא ,”הילא“ הניה תימראב ”והילא“ הלימהו תויה
22.ילש םיהולא רמולכ ,”ילא“

,םיימור םילייח לש להקב עושי ןנובתה ,םינורחאה ולבס יעגרב
ואב רשא ,םילשורי יבשות םישנו םירבגו ,םיידוהי םינהוכ ,םישורפ
םירחא .ותוא ובילעהש הלאכ ויה םהיניב 32.ותומבו ולבסב תופצל
רשאכ 52,עשר וא ,תכ גיהנמ ,אטוח ול וארקש הלאכ ויה 42.וינפב וקרי
םיהולא ומצעבו ,יחה לאה לש ודיחי ונב ,חישמה היה אוה תואיצמב
לש ןיטולחל השדח האירבב ןושארה ,ונעישומו וננודא 62,לוכי-לכ
םיהולא לש הנתשמ יתלבה רסמה תא רוד לכב ואשי רשא ,םילא-םישנא
םשל ,ילא ,ילא“,וז הרהצה 72.חישמב העושי תועצמאב חצנ ייח תודוא
רביד אוה .ויבאל תימראב רוריבב עושי ידי-לע הרמאנ ”ינתרמש ךכ
תא ועמשי ,תימרא ירבוד ויה רשא ,וידימלתש ךכ ,קיפסמ םר לוקב
תא ריבעהל םידיתע ויה םה 82.ותבילצל הביסה תא ורשיאש ,ויתולימ
92.ולוכ םלועל רסמה

םימיב ירוקמה ונבומל רזחוי םיהולא רבדש ,רמאנ לאוי רפסב 
ךלמה תסריג 03.םיהולא לש םייתימאה ויחילש ידי-לע הלא םינורחא
������	������0.�,.��������	������/"��,1�!1��1.�01��,!�.!������������/"��,1�!1��������	�����
/,�������-1�/"��..�.1��0.�$.��������	�
��!,�������0-�����	��	������..� "�������$,�0!�������
����� "�,-��"1�0"������������!�-��01�!1��	���#�(��$-�,-���(��-��/�� "���(��."�����	
��	��
(�
!1��01��	��	��(��!����
��,������""�����	��(��,����	��(��1"��	���#��(��1�-��.-� -��	(�� 1��	���
!.�..��	�
��--�,��1-�� "��1"��	����-"�����	��		���(��
(��.�����		���(��0�������		���(��/-�
"-���	���	����(���(��,-�����	���(��1�"�� -�$��������
(��--�����		��	��(��!�������1��--�
�����,"��	�����(��--�-����	������.!� !�������������01��	���#��(��1-�"-��$-�/-���(��/-�,-�
���	���	�	���(��$���(��.�-��$-�,-��01�$1�����		���(��.�-�1"�,-�� 1�0"�����	��		���(�
�����1"� "�����	��		���(��(��-"�.-�����	���(��,�-���(��--�0��/-�.-���(��0-��$"�."���(��1-�
,���(��!-�1-��	(��1"� -��	���#��(��
(�� -�0��!-���������(��,�!��	����/-�����	��	��(��$"������
,!�1!�������������$"�/"���������
��/��,"��$.�..��	���#��(��/-�1-��
(��.1��	����1"�����	
��	�	���(��$-��	����01�$"��	���#��(���(��!��
(�� -��������	������ -�0������� "�0-������������
!-�.-�� "�������	�
��1"����
��/.�,.��	���#������/-�.-�����	���	�	���(��$��(��"1�0"��	(�
1.�,1������	����������(���(

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM67



68המשיח לפי נבואות התנ”ך 68

ךא ,ללכ ךרדב הב שמתשמ ינאש תאז איה שדוקה יבתכ לש סמיי'ג
ימראה טסקטהמ חקלנ רשא ,בלצה לע עושי לש ותומ תודוא הז קוספ
םינמגרותמה ללגב הארנכ ,סמיי'ג ךלמה תסריגב ןוכנ וניא ,ירוקמה
.םיינוויה

חישמהש ,ךכ-לע שרופמב םיעיבצמ שדוקה יבתכב םיבר םיקוספ
הלא לש םהיתומשנ תא ליצהל לכויש תנמ-לע וז העש רובע דלונ
תמאה לע דיעהל ולכוי ,ויתובקעב וכלי םהש ידכו ,הרושבב םינימאמה
,ותומלגתה תא וכישמי םה וז ךרדב .םברקב תויחל הכישממה ,ולש
,היחמה וחור לש חוכה תועצמאב םירחא לא וייח תא םיריבעמ םהשכ
,םברקב היחה ,ולש היחתה חור לש חוכה תועצמאב ,םברקב יוצמה
חכומה רבד ,םברקב היחה ,ולש תולעתהה חור לש חוכה תועצמאבו
וייח ,חישמה לש ויכרד .םהל תוקנעומה תוינחור תונתמ ידי-לע
וייח תא ,םהיתושפנל וייח תא קינעמ אוה ,םכותב םייח ותמצועו
םוי ידמ הנשמ וא ךפוה ,התומתה-ןב םפוגל וייח תא ,םהיתובשחמל
לש וזל תכפוה םתושיי רשא דע םידממה תשולש תלעב םתושיי תא
13.ומצע חישמה

םיכלמה ךלמל ךפהיל היה ולרוגש ךכ לע םיעיבצמ שדוקה יבתכ
שדוקה יבתכב 23.חצנל רתויב ללוהמהו םמורמה םשה ,םינודאה ןודאו
ערכת ןעמל ,םש לכ לע הלענה םשה תא ול ןתנ“ םיהולא יכ רמאנ
יכ הדות ןושל לכו ,ץראל תחתמו ץראבו םימשב ,ךרב לכ עושי םשב
לא תרגיאה( ”באה םיהולא תראפתל ,ןודאה אוה חישמה עושי
“ץראבו םימשב תוכמס לכ יל הנתנ“ :רמא עושי .)11-9 ,‘ב םייפיליפה
היה לוכי רשא ףסונ רבד היה םייק אל .)81 ,ח”כ יתמ יפ-לע הרושבה(
.וננעמל השענש הבילצה השעמכ ריהזמ הכ ןוחצינ ונל תתל

ףא ובשח אל ,תימרא ורביד רשא ,םיילילגה םישנהו םידימלתה
ירה ?תאז רמול היה לוכי דציכ .ובזע םיהולא יכ רמא עושיש עגרל
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,וידימלת ,םה ףא ,ול שחכתי םלועה לכ יכ וידימלתל רמא רבעב
עידוה ונעישומ 33.םימי השולשל ,רצק ןמזל םתנומא תא ודבאי
םיהולאו אוהש ינפמ תאזו ,דימת ומע היהי באה יכ ונלוכלו וידימלתל
53.בלציהל דמעש ופוגב לעפו ןכש ישולישה םיהולאה 43.םה ךה ונייה

יבא תאמ לואשל יתלוכי אל יכ ךבל בושחיה“ :סורטפל רמא עושי
-לע הרושבה( “?םיכאלמ לש תונויגל רשע-םינשמ רתוי יל הווצי אוהו
ותונמאנב ןיטולחל חטב עושי יכ יל הארמ וז הרימא .)35 ,ו”כ יתמ יפ
רובעל תאזה סוכה לכות אל םא ,יבא“ :םג רמא אוה 63.ויפלכ ויבא לש
.)24 ,ו”כ יתמ יפ-לע הרושבה( ”ךנוצרכ יהי ,התוא יתותש ילבמ ינממ
73.השקה ןחבמה לכ ךשמב וידחי ויהי יכ ול עידוה ויבא ,ןבומכ

רוזאב שומישב ןניה ,”ינתקבש הנמל ,ילא ,ילא“ :הלא םילימ
םוקמב .קדצב אלש םיתמו םילבוס םה רשאכ ,םויכ ףא יסרפה ץרפמה
םיהולא ןוצר יכ םינימאמ םה .םיהולא ידיב לכה םיריאשמ םה ,ןנולתהל
תולבוקמ וא תוחיכש ןניא תויודבאתה .הז גוסמ תויוסנתה ווחיש אוה
.הלא ןיב

םפוג יכ םיעדוי םה 83.םעפ ףא ודבאתי אל שדחמ ודלונש םירצונ
םוקמה ,השודקה הנויה לש התחונמ םוקמ ,יחה םיהולאה לכיה וניה
לכיה תא גורהל ונל רוסא 93.ישולישה םיהולאה לעפיו היחי ,ןוכשי וב
שדוקה חור לש לכיה אוה םכפוג יכ םיעדוי םכניא םאה“ 04.םיהולאה
םיכייש םכניא יכו ,םיהולא תאמ התוא םתלביק רשא ,םככותב תנכושה
.)91 ,‘ו ,'א םייתנירוקה( “?םכמצעל

םוניהיגל דימ ךלנ ,תודבאתה ידי-לע םיהולאה לכיה תא גורהנ םא
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לע 24.ונתוא שטונ וא בזוע וניא םלועל רשא יח םיהולא ונל שי 14.חצנ
תועצמאב באה םע ןבה רשאכ ,ודיחי ונב תא שטונ וניא המכו המכ תחא
יאטח תרפכ לע אתלגלוגב בלצה לע ססג ,ישולישה לאה ,שדוקה חור
34.הלחנ םא ונאפרי אוה ,ונכותב לועפלו תויחל ול רשפאנ םא .םלועה

אוה יכ“ ךיתוגאד לכ תא וילע לטה .באכה תא ריסי אוה ,באכ שוחנ םא
השעת םא 44.ךעור תויהל וננודאל השרה .)7 ,'ה ,‘א סורטפ( ”םכל גאוד
הברה וב ןיא רשא ,הז עשורמ םלועב 54.בוט לכ ךל רסחי אל ,תאז

”לכש לכמ בגשנה םיהולא םולש“ ךל ןתיי אוה ,החמשו הוולש
סורטפ( ”רפסמ המוצעו הראופמ החמש” ןכ-ומכו ,)7 ,'ד םייפיליפ(
.ךפוג אוהש ,ולכיהב לועפלו ןוכשל םיהולאל רשפאל לחה 64.)8 ,'א ,‘א

ול וגעל םה

יאור לכ” :ול געל ימו ותוא חיכוה ימ ונל םירמוא 9-7 םיקוספ
יכ והליצי ,והטלפי הוהי לא לוג :שאר ועיני הפשב וריטפי ,יל וגעלי
להקה דציכ ונל תראתמ השדחה תירבה .)9-8 ,ב“כ םיליהת( “וב ץפח
,)44-93 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה האר( בלצה לע עושיב לזליזו געל
וגיעלה ןכו” איבנה שמתשה ןהב הלאל תוהז טעמכ םילימב השמתשהב
,םיהולאב חטב... :רומאל םינקזהו םירפוסה םע םינהוכה ישאר םג
.)34 ,14 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “וב ץפח םא והטלפי התע

םיברב ויוזיבו ,ונואמצ ,ותוישונא

...םהיפ ילע וצפ” :םיפסונ םיעיתפמ םיטרפ םינתינ יאובנה רוקמב
.יעמ ךותב סמנ ,גנודכ יבל היה ,יתומצע לכ ודרפתהו יתכפשנ םימכ
“ינתפשת תומ רפעלו ,יחוקלמ קבדומ ינושלו יחוכ שרחכ שבי
.)61-41 ,ב“כ םיליהת(
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שממתה )41 קוספ( “םהיפ ילע וצפ” חישמה לש םיברב ויוזיב
ורמשיו המש ובשיו” םישנא רשאכ ,בלצה דיל השדחה תירבה ןמזב
,ונואמצו ותעיז ,הברה ותשלוח .)63 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “ותוא
יחוכ שרחכ שבי ...יתכפשנ םימכ” :שארמ ואבונ ,הכמה שמשה םוחב
.)61-51 ,ב“כ םיליהת( “יחוקלמ קבדומ ינושלו

ותוישונא לע תחא הטושפ הרמיאב יוטיב ןתינ השדחה תירבב 
לכה הלוכ הז התע יכ עושי עדי רשאכ ןכ ירחאמ יהיו” :ונואמצו
יפ-לע הרושבה( .“יתאמצ רמא ]ולוק[ ולוכ ,בותכה אלמיי ןעמל
.)82 ,ט“י ןנחוי

בל ןורבשמ תמ אוה

ןוגכ ,םיארונה חישמה ירוסיי לע ובשחב וברקב תוכבל יושע םדא
-לע קר יולת ופוג לקשמ לכ תויה לשב םרגנש תועוקנ תומצעמ לבס
,ב“כ םיליהת( “יתומצע לכ ודרפתהו” :וילגרבו וידיבש םירמסמה ידי
ורבשש דע םילודג הכ ויהש שפנהו חורה ירוסיי תא ךכל ףסוה .)51
,ףוסבל .)51 ,ב“כ םיליהת( “יעמ ךותב סמנ גנודכ יבל היה” :ובל תא
.)61 ט“כ םיליהת( “ינתפשת תומ רפעל” :ותומב וירוסיי ומייתסה

.בל ןורבשמ תמ חישמה עושיש ךכל תויאר השדחה תירבב ןנשי
“םימו םד אצי עגרכו תינחב ודיצ תא רקד” יאמורה לייחה רשאכ
עושי לש ובלש ונל הארמ וז הקסיפ .)43 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה(
ץחלה תמחמ ילוא ,)יאמורה לש תינחה ידי-לע רקדנש ינפל( ערקנ רבכ
םיטפמילה םילזונה הארנכ ודרפנ רבע עושיש קזחה ילנויצומאה
תיניטלה ןמ האב “הפמיל” הלימה .“םימו םד” ורציו םדה ןמ ופוגבש
.6 ,'ה הנושארה ןנחוי תרגיא םג האר .םימ התועמשמש 'אפמיל'

וידגב תקולח

.)91 ,ב“כ םיליהת( “לרוג וליפי ישובל לעו ,םהל ידגב וקלחי”
וז האובנ ,תיטמרד הכ הרוצב ומשגתהש ,הלא םיזע םיטרפ רובע

םיהולא חורב םיטרפ איבנה גיצמ ,תימיימשה ותארשהב .הרקי ןבאכ איה
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תועמשמ ירסח הכ וארנ ונמזבש םיטרפ .םינש ףלא רחאל ומייקתיש
.םתוא ריכזמ אוה ללכב עודמ םיניבמ ונניאש ךכ-ידכ-דע תובישח ירסחו
)םיהולא( אוהש עדנש הצר םיהולאש ןוויכמ הלא םיטרפ איבמ איבנה
.התוא םישגיש הז )םיהולא( אוהו ,האובנה תא בתכש הז

וידי ורקדנ” רשאכ - חישמה לש ותבילצ רואיתב ,השדחה תירבב
תודוא הליחתב “םיבושח יתלב” םיארנה םיטרפ םיאבומ - “וילגרו
,המשגההו םיהולא תא ועדי אלש ,םייאמור םילייח .וידגב תקולח
תשדוקמה תובישחל םיעדומ ויה אלשו האובנה תודוא רבד ועדי אלש
!הלימב הלימ םיהולא תאובנ תא ומישגה ,םהישעמ לש

םוקלחיו וידגב תא וחקיו עושי תא אבצה ישנא ובלצ רשאכ יהיו”
אל תנותוכהו ותנתוכ תא םגו דחא קלח שיא שיאל םיקלח העבראל
לא שיא ורמאיו הצק דעו הלעמלמ גרוא השעמ םא יכ הרופת התיה
תואלמל ,היהת ימל לרוג הילע ליפנ ךא ,םיערקל הערקנ אנ לא :ויחא

ןכ ושעיו ,לרוג וליפי ישובל לעו םהל ידגב וקלחי :בותכה רבד
.)42-32 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( .“אבצה ישנא

תצפוק ,הנש ףלא ךשמב ך“נתב האבחוהש ,תרתסנ האובנ ,ךכו
ך“נתב םיהולא ריהצה רשא תאש ,תינשב החיכומו ,יח אלפכ ,דעכ
ענכשל ידכב הקיפסמ דבלב וז האובנ .השדחה תירבב םיהולא םישגה
תודוא תואובנהש )ןכ בל לעב אוה םא( .רתויב לודגה ןקפסה תא וליפא
ירפסב רפוסמכ חישמה עושיב ומשגתה ך“נתב תובותכה חישמה
ך“נתה לש יהולאה אצומה לש תקפסמ החכוה תאבומ ךכבו ,הרושבה
.וידחי השדחה תירבהו

חישמה לש ותייחת

,ב“כ םיליהת( רזעיי ,הבר הכ תוירזכאב גרוהל אצוהש ,חישמה
עמשית ותליפתו ,)22 ,ב“כ( היראה יפמ עשוהו )12 קוספ( לצניי )02
קוספמ לחהו .הז אשונב ןורחאה אוה 22 קוספב “ינתינע” :)22 ,ב“כ(
הרפסא” :רמואו היחתל םקו התע לצינ חישמה :שדח אשונ ליחתמ 12
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.)32 ,ב“כ םיליהת( “ךללהא להק ךותב ,יחאל ךמש
,תמ חישמהש תורמלש ךכל תויאר האלמ ,ןבומכ ,השדחה תירבה

עושי תא[ ותוא” :ישילשה םויב םיתמה ןמ םיהולא ותוא הלעה
םתחקל םדקמ ותעידיו הצרחנה םיהולאה תצע יפ-לע רסמנה ]חישמה
םיתמה ןמ ומיקה םיהולאהו ותוא םתגרהו םתעקוה םיעשרה ידיבו
ישעמ( “ותוא רוצעל תוומה ןמ ענמנ רשאב ,תוומה ילבח תא וריתהב
.)42-32 ,'ב םיחילשה

םוכיס

,םיטרופמ הכו הז קרפב םיבר הכ םה חישמה תודוא םייוזיחה
וינפב רשא )םיהולא( ול טרפ שיא ידי-לע ובתכוה םה יכ ןכתי אלש
תוחפה תוביסנה .ונוצר יפל לכה תא השוע אוה רשאו ,חותפו יולג לכה

תדימ התואב ונינפב תושגומ וננודא לש ותומב תורושקה תויתועמשמ
ךכמ ריבס תוחפ תויהל לוכי המ .רתויב תובושחה הלא ומכ קויד
?יאמור אלא ,ידוהי שנוע התיה אל הבילצש ןמזב בלציי חישמהש
םינש תואמ ,היהי ךכש אבינ הז םיליהת רומזמב דוד ,תאז תורמלו
!האובנה המשגתהש ינפל םינש ףלאו ,אמור הדסונ  םרטב

ג“נ היעשי )2(

007 הבתכנ חישמה תולעתהו לבסה לע וז ןפוד תאצוי האובנ
ריצקת ומכ רתוי תארקנ איה .חישמה עושי לש וייח תפוקת ינפל הנש
הליהתהו חישמה ירוסיי תודוא הרושבה ירופיס לש ירוטסיה
וליאכ תארקנ האובנה” :רמא רחא ןשרפ .האובנכ רשאמ ,םהירחאלש
קומעה גשיהה הז .אתלגלגב עושי בלצנ וילעש בלצה לצב הבתכנ
.“וילא ועיגה ך“נתה תואובנש רתויב הלענהו רתויב

השעמל .ובש םיקוספה רפסמכ תובר ,הרואכל תוריתס אלמ הז קרפ
,)וישעמו( שיאה קרש תיאובנ המולעת שיגהל תנמ-לע בצוע הז קרפ
המדאמ שרוש אוה .חנעפל םילגוסמ ,השדחה תירבה לש חישמה עושי
תורמלו רדה אלו ול ראות אל .ירפ אשונ אוה ןכ יפ-לע ףאו - השבי
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לכבו םדא-ינב ידי-לע יוחדו הזבנ אוה .רחבנה םיהולא דבע אוה תאז
אוה ןכ יפ-לע ףאו תוומ דע לבוס אוה .לאוגה תויהל הנמתנ אוה תאז

והורבקי םישנא .דואמ בר וערז תאז תורמלו םיאצאצ ול ןיא .דרוש
לכבו הארונ הקוצמ לבס אוה .םירישעה םע רובק אוהו םיעשרה םע
אוה ךא ןודנ אוה .חצנמ אוה ךא חצונ אוה .עפשהמ הנהנ אוה תאז
,בצוה בלצהש דע הדיחכ וראשנ הלא םיסקודרפ .םינודנה תא קידצמ
.הכולמל הלע תומל אב רשא םיהולא-ןבו ,ץרפנ םיתמה ןורא

לש אשונה והזו ,“...ידבע ליכשי הנה” םילימב הליחתמ האובנה
רואית והז .21 ,ג“נ היעשיל דעו 31 ,ב“נ היעשימ לחה םיקוספה לכ
:לש יפרג

“הוהי דבע” ...לבוסה חישמה

תא איבנה רבדמ ימ לע” :איה הילע תונעל שיש הנושארה הלאשה
הבושתה .)43 ,'ח םיחילשה ישעמ( “רחא שיא לע וא ושפנ לע ,תאז
,םייוסמ םדאב הנד תאז האובנש איה הדיחיה תירשפאה הנוכנה
:הל םיאתמה םלועה תודלות לכב דחא םדא קר ונשי יכו 74,חישמה
.השדחה תירבהמ חישמה עושי

,ב“נ היעשי( הז קלח ןכות לא ךיתובשחמ םע עוקשל ךמצעל ןת
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בצהו הרושבה ירפסב עושי לע רמאנ המ ארק זא ,)21 ,ג“נ דע 31
.םיינשה ןיב םלשומ ןוימיד ןאכ ןיא םאה הארו בלצה תולגרמל ךמצע
תא וז האובנ תאצומ דבלב ובו הירוטסיהה לכב דיחיה ,יתרצנה עושיב
.תמלשומהו האלמה התומשגתה

רתיב םייאובנ םיאלפ רפסמ ארוקה בל תמושתל איבהל וננוצרב
םיתמה ןמ ותייחת ,ותומ ,וירוסיי ,חישמה תייחד לש םירואית ,טוריפ
העפותה תא םישיגדמו םירזוח ונא ,תאז ונתושעב .הז קרפב ותוממורו
תמו האובנה ירחא הנש 007 עיפוה יתרצנה עושי רשאכ - תממהמה
המודה המאתהב עיתפמ קוידב ומשגתה הלא תואובנ ,בלצה לע

.תיטמתמ תואדוול
:31 ,ב“נ היעשי ,חישמה לש המיהדמה ותוממור )1(

.“דאמ הבגו אשינו םורי ,ידבע ליכשי הנה”
קמוע לע )21 ,ג“נ דע 31 ,ב“נ היעשי( הז עטקב םיארוק ונאש ינפל

חצני חישמה ףוסבלש הלחתהה ןמ ונל םיחיטבמ ,חישמה לש ותלפשה

.“דואמ הבגו ...אשינו ...םורי” םילימה תומדקתהל בל םיש .רדהתיו
םמורתי אוה ,םוקי אוה :הז הבשחמ ךלה םישיקמ ונא הלא םיליממ

תשולש םע קדצב רשקתמ הזו .םימורמב דומעי אוה ,הובג רתוי ףא
:ותומ ירחא יתרצנה עושיב האובנה יולימב םיירקיעה םידעצה
תממורמה ותבישיו ,םימשל ותיילע ,םיתמה ןמ ותייחת ,שרופמב

.םיהולא לש ונימיל
םיניכמ ךכבו ,חישמה לש יפוסה ודועיי ינפב םידמוע ונא ,ןכ-יכ הנה

אשינ הארנ )וירוסיי ירחא( ינודא דבע :ינמזה ויוזיבמ עוזעזל ונתוא
לכמ םר הבוג ,רועיש ןיאל םר הבוגל עיגמ ףוסבלו הינשל תחא המרמ
.רחא רבד

עושי לש תיפוסה ותוממור תא בר רוריבב הארמ השדחה תירבה
אשונו ,ותושיי םלצו ודובכ רהוז אוהו” :ותומו וירוסיי ירחא חישמה
ידי-לע - “וניתואטח תרהט ושפנב ותושע ירחאו ,ותרובג רבדב לכ
תרגיאה( “םימורמב הלודגה ןימיל בשי” - בלצה לע רפכמה ותומ
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ללשל ול בשח אל םיהולאה תומדב היה יכ ףא” .)3 ,'א םירבעה לא
תתימ דע תוומ דע ענכייו ושפנ תא לפשיו ...יכ ,םיהולאל הווש ותויה
לכ לע הלענ םש ול ןתיו דואמ והיבגה םיהולאה םג ןכ-לע .הבילצה
יתמ יפ-לע הרושבה םג האר .9-6 ,'ב םייפיליפה לא תרגיאה( “םש
.)32-02 ,'א םייספאה לא תרגיאה ,9 ,3 ,'א םיחילשה ישעמ ,6 ,ח“כ

:41 ,ב“נ היעשי חישמב תעזעזמה תוללעתהה )2(

.“םדא-ינבמ וראותו והארמ שיאמ תחשמ ןכ םיבר ךילע וממש רשאכ”
,“ההבוג“ב העיתפמ )31 ,ב“נ היעשי( חישמה לש ותוממור םא

,ותבילצ ינפל תוארונה תועשב .רתוי דוע םיעיתפמ חישמה לש וירוסיי
רבעו תוקלמו תומולהמ לביק ,םידירחמ םייוניע רבע עושי וננודא
םיצעננה םירמסמה ,םיצוקה תרטע ,בלצה לעו .םיפסונ תוללעתה ישעמ
,בצע לכ הבש המצע הבילצה לש םיבאכהו םירוסייה ,טטורה ורשבב
םירוסייה יבאכל ופיסוה ,“יוניע תבהל“כ תויהל םיכפוה ,רירש לכ
הכ ושענ וינפ יוות יכ דע ,וילע ועיפשה הכש שפנה ירוסייו םיינחורה
הדבועל ןימאהל השק .םדאל תומדלמ קספ אוהש םיתוועמו םיתחשומ
.ך“נתב חישמה רואיתב תוריהבב הילע אורקל רשפא ךא ,וז הדירחמ
םג הבר תוריהבב תוראותמה הלא תודבוע לע אורקל ןתינ ,ןכ-ומכ
זא” :חישמה עושי לש ותומו וירוסייב םינדה השדחה תירבה יקרפב
תרטע אבצה ישנא וגרשיו 84.םיטושב והרסייו עושי תא סוטליפ חקל
.)2-1 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( 94.“ושאר לע התוא ומישיו םיצוק

הרושבה( “יחלה לע והוכיה םירחאו ףורגא והוכיו וינפב וקרייו”
ינש ליעמ והופטעיו וידגב תא ותוא וטישפיו” ,)76 ,ו“כ יתמ יפ-לע
וחקיו ...וב וצצולתיו ...ושאר לע ומישיו תרטע ושעיו םיצוק וגרשיו
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םיהולא .)03-82 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “ושאר לע והוכיו הנקה תא
תא םייקל תנמ-לע קר אל הלא םיארונ םייוניע לבס עושיו השריה
חישמה דבלמ ימ :םילאוש ונא .ונמוקמב לובסל םג אלא ,האובנה
?הזכ חישמ תויהל הצרי יתימאה

בלצה לע .םיתחשומ וינפ ויה ,וילא וכרדב דוע ,בלצל ותעגה ינפל
,םדב תברועמה העיזה .האובנה םויק םלשוה ךכב .תחשוה ופוג לכ
ושארב תולבחה תאצותו וינפ לע תוקיריה ,םיצוקה תרטע תובקיע
ורמוסש םירמסמה ,תומולהמה ,תוקלמהש תעב ,וינפ תרוצ תא התוויע
תינחה עצפ ףוסבלו ויקרפ תא עקונה ופוג לקשמו ,וילגרו וידי ךרד
ירוסייו ושפנ יבאכ תא ךכל ףסוה .ופוג תא ותוויע דחיב םלוכ ,ודיצב
.םדא-ןבכ רתוי הארנ וניאש תוועמ ךכ לכ םדא איה האצותהו וחור
!ונתלואג רובע םליש המכו בהא אוה המכ

לש םיארונה םירוסייה תמצוע תודוא הוונעב םירהרהמ ונאש תעב
תאז לכל הביסה היהש אטחה לע רעצו השוב אלמ ונבל אהי ,עישומה
לע ,וילא תיחצנ הדות תרכהו רתוי הלודג הבהא ונל אהתו יאוולהו

.ונרובע תאז לכ אשנש
:51 ,ב“נ היעשי ,םיבר םימע ץיפקה רסמ )3(

רפוס אל רשא יכ ,םהיפ םיכלמ וצפקי וילע םיבר םייוג הזי ןכ”
.“וננובתה ועמש אל רשאו ואר םהל

תוכזל ,בלה תמושת תא ךושמל דחוימ יעצמא ןנכית םיהולא
,ודיחי ונב תומדב ,ומצע אוה .םדאה-ינב תוריסמב תוכזלו ,תומשנב
לכ תא םישרהש ,ליחבמ הכ הזחמ ךכב רציו ,הבר הכ תומילאב לבס

תא( רדוח ,רתויב םודרה תא ץיפקמ הבילצה עוריא ןורכיז .תורודה
םג םישנא םיניבמ וישכע .רתויב שידאה תא ררועמו ,)רתויב חושקה
.תאז הלגמ הבילצה עוריא :ותמכוח תא םגו םיהולא לש ותבהא תא
םיהולא דציכ םגו םיהולא לש ודסח תא םג תוארל םילוכי םישנא
תא יכ” :םיקידצל םיאטוחמ םינימאמה הלא תא ךופהל לוכי ותקדיצב
ונחנא וב היהנ ןעמל ,ונדעב תאטחל השע ותוא תאטח עדי אל רשא
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הרושבה .)12 ,'ה םייתנירוקה לא הינשה תרגיאה( “םיהולא תקדיצל
.הנומאל םיבר ץיפקת

:1 ,ג“נ היעשי ,לארשי ידי-לע הנומאל הכזי אלש רסמ )4(

.הארמל רזומ .“התלגנ ימ לע הוהי עורזו ,ונתעומשל ןימאה ימ”
תאז לכב ,םיבר םימע ץיפקי חישמה לבס לע עזעזמה רסמהש תורמל

לש ומע ברקמ םינימאמ לש ןטק רפסמ ידי-לע קר לבקתי אוה

.ידוהיה םעה ,חישמה

תותואה םיבר” :וז האובנ יולימ לע םיארוק ונא השדחה תירבב
רבד תואלמל .וב ונימאה אל תאז לכבו ,םהיניעל )עושי( השע רשא
לע הוהי עורזו ונתעומשל ןימאה ימ ,הוהי :רמא רשא איבנה והיעשי
.)83-73 ,ב“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “התלגנ ימ

,חישמה לש תינחורה ותוחתפתהו תיעבט-לעה ותדלוה )5(

:2 ,ג“נ היעשי

לש תיעבט-לעה ותדלוה .“היצ ץראמ שרושכו וינפל קנויכ לעיו”
ךותמ חמוצה שרוש .“היצ ץראמ שרושכ” קוספהמ תעמתשמ חישמה
תדלוה .רסח )תוחל( בושחה ביכרמה :אלפ תניחבב אוה החוחצ המדא
.אלפ-סנ תניחבב תויהל הדעונ הלותבמ חישמה

תעב תיעבט-לעהו הליגרה ותוחתפתה :הז סקודרפל םג בל םיש
היהי הז ןמזב ובו )םירחא םידליכ ילמרונ לודיג( “לעיו” :תחא הנועבו
.ותחגשה תחתו “הוהי ינפלמ” לדגי חישמהש תרמוא תאז ,“וינפל”
חישמהו רחאמ ,תיעבטה הביבסל םולכ בייח היהי אל אוה ןאכ םג
רקיו םלשומ חמצ היהי חישמהש ןאכמ .“היצ ץראמ ...קנויכ” היהי
ובו ,םימשבש וניבא לש הדיפקמה ותחגשה תוסחב לדג ,ותוריעצב
לש רבדמ ךותב ,המואה לש ינחורה ןוממישה זכרמב לדגי אוה ןמזב
הלעי” אוה - יעבט ךילהת היהי הז ךא .הנומא רסוחו אטח ,תוחישק
הזועת לש ימואתפ ראפב ,תחא תבב םלועה לא ץורפי אל אוה .“לדגיו
.טקשהו יטיאה יהולאה לודיגה קוחל םיאתי אוה :םיגשיהו

,תומדא ילע ואוב ןפוא תא שארמ ראית םיהולאש עיתפמ הז ןיאה
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!אלפו אלפהו ?תינחורה ותרשעהו ותודלי תעב ותוחתפתה תאו
עיפוה אל חישמה .האובנל םאתהב קוידב שממתה לכה ,אב חישמהשכ
.תינשב ואוב תעל דיתעל רומשה ,רדהו ראפב ,ונוא אולמב רגוב ךלמכ
חורב קזחיו רענה לדגיו” :עושי דליה לע םיארוק ונא השדחה תירבב
.)04 ,'ב סקול יפ-לע הרושבה( “ומיע םיהולא דסחו המכוח אלמייו

,ותלודג תא ךירעהלו תוארל ולשכנ חישמה לש ורוד ינב )6(

:2 ,ג“נ היעשי

חישמה רשאכ .“והדמחנו הארמ אלו והארנו ,רדה אלו ול ראות אל”
בזכאתה ,יטילופ ןקתמלו המצוע בר ךלמל הפיצ רשא רוביצה ,עיגה
.ותוחילש תא וניבה אלו ותשודק יפי ,ויפוי תא ואר אל םישנא .ונממ
םה ,תואובנה תא ןוכנ וארק אלו רחאמ :ימלועה לאידיאל הנע אל אוה
חישמה תדובע .עיגהשכ ינודא דבעב םיסקמ וא דדוצמ והשמ ואצמ אל
,הרז התיה ,“תאטח ןברוק“כ ותמשנ תא שיגהל ,הנושארל ואובב
,ןכל .תויהל רומא חישמש המל ,םתעדל

:3 ,ג“נ היעשי ,םישיא-לדחו הזבנ היה אוה )7(

ונממ םינפ רתסמכו ילוח עודיו תובואכמ שיא ,םישיא-לדחו הזבנ”
ידי-לע הזובמ השעמל אוה “הזבנ” לש ושוריפ .“והונבשח אלו הזבנ
דמעמה ןמ םישנא ויהי אלש תאזמ אצויו .תוהובג תודמע ילעב םישנא
העפשה ילעב םישנא לש ןטק רפסמ אלא ,“םיבושח” םישנא ,ןוילעה
.םתעפשהו םתדמע תועצמאב ותוחילשבו וב ךומתל

השדחה תירבה ןמ אבה טוטיצה .חישמה עושי ייחב הרק תמאב ךכו
םתמהדנ יכה :םישורפה )םהיתרשמ לא( םהילא ורמאיו” :תאז הלגמ
הרושבה( “םישורפה ןמ וא םירשה ןמ שיא וב ןימאה םגה ?םתא םג
.)רשקה האר .84-74 ,'ז ןנחוי יפ-לע

רבחל זעי ,תישארמ תירחא עדויה ,יפוס-ןיאה םיהולאל טרפ ,ימ
ךא ?םעה יגיהנמ יוביגו תרזע תא לבקמ וניא חישמה הבש ,וזכ האובנ

.וז האובנ תותימא תא האולמב תרשאמ הירוטסיהה
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,עוגנו םיהולא הכומ ,תובואכמ שיאכ עודי היהי חישמה )8(

:4-3 ,ג“נ היעשי

והונבשח ונחנאו ...ונממ םינפ רתסמכו ילוח עודיו תובואכמ שיא”
.“הנועמו םיהולא הכומ עוגנ

חישמהש איה ,האובנה םויקב תתמאתמו ,ןאכ תשגדומה הדוקנה
.ויתורוצ לכב בל באכ לובסי

םילוח םע וימחרב ותופתתשה חרוכב קר אל היה עושי לש ולבס
ויתונויסנש ךכמ םג אלא ,רעצב תופתתשהו הדהאמ אבש לבס ,םהינימל
וכרדב ךישמהו ותוא החד םעה רשאכ םוצע היה ולבס .וחדנ ךרבל
,ונממ ורס דמעמו הררש ישנא רשאכ היה ולבסל ףסונ באכ .תדבואה
,“והובשח” אל םה רקיכ ובישחהל םוקמב .“ונממ םהינפ תא וריתסה”
.םהיניעב “ןיא“כ ךרעומ היה אוה

יפ-לע הרושבה( “והולביק אל ול המה רשאו ול רשא לא אב אוה”
.)11 ,'א ןנחוי

אוהש ןיבהל ילבמ “םיהולא הכומ“כ ותוא האר םעה ,לכמ עורג
“ללוקמ” תויהל ומצעל השרה אוה יכו םתוא לואגל תנמ-לע לבוס
ונדפ חישמה” :םרובע רסייתמ אוהש הלא תא עישוהל לכויש תנמ-לע
“יולת םיהולא תללק רמאנש - ונדעב הללקל ותויהב הרותה תללקמ
.)31 ,'ג םייטלגה לא תרגיאה(

:חישמה לש םייפולחה םירוסייה )9(

אוהו” ,)4 ,ג“נ היעשי( “םלבס וניבואכמו אשנ אוה וניילוח ןכא”
וילע ונמולש רסומ ,וניתונוועמ אכודמ וניעשפמ ללוחמ

“ונלוכ ןווע תא וב עיגפה הוהי” ,)5 ,ג“נ( “ונל אפרנ ותרובחבו
םשא םישת םא” ,)8 ,ג“נ היעשי( “ומל עגנ ימע עשפמ” ,)6 ,ג“נ(
אטח אוהו” )11 ,ג“נ( “לובסי אוה םתונוועו” ,)01 ,ג“נ( “ושפנ
05.)21 ,ג“נ היעשי( “אשנ םיבר
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הרפכה וא ,הפולחה ןברוק עבט איה הזה קרפב תטלובה הדבועה

ךא ,דבלב םיקוספ רסירת ליכמ הז אלפנ קרפ .חישמה ירוסיי לש
וא ,הרפכה ןברוק לש הנשמה תא םימעפ הרשע-עברא ונינפב איבמ
דע 31 ,ב“נ היעשי( םיקוספה לכ .םדאה-ינב לכ יאטח רובע ,הפולחה
עושי ןודאש דע הרתפנ אל ותמולעתו ,וז הסיפת םיעפוש )21 ,ג“נ
תמ“ו )12 ,'ה םייתנירוקה לא הינשה תרגיאה( “ונדעב תאטחל השע”
.)3 ,ו“ט םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאה( “וניתואטח דעב

אוה חישמה .)6 ,ג“נ היעשי( “ונלוכ ןווע תא וב עיגפה הוהי”
םוקמב ןידה-רזג לש שאה תובהל לכ ודקמתה וב רשא יהולאה לאוגה
לש ןיפולחה תרפכב םיהולא דסח אוה אלפנ המכ .ישונאה ןימה לע
לש הלודגה ותלפשה תינמז-וב תויהל בלצה ךפה ,ךכ !חישמה עושי
תעושיל איבהל דעוימה יעצמאהו - רתויב הלודגה ותליהתו חישמה
.שונא-ינב

וללה תויחישמה תואובנה תא םייק אוה ,עיפוה עושי ןודאה רשאכ
ותייווגב אשנ אוה וניתואטח תאו” .בלצה לע וניתואטח ןברוקכ ,ותומב
.)32 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיא( “ץעה לע

:7 ,ג“נ היעשי ,ןנואתהל ילבמו ןוצרמ לובסי חישמה )01(

ינפל לחרכו לבוי חבטל השכ ,ויפ חתפי אלו הנענ אוהו שגינ”
.“ויפ חתפי אלו ,המלאנ היזזוג

,םילבוס םה רשאכ םיננואתמ וא םינטור ללכ-ךרדב םירחא םילבוס
.רסייתמה חישמה אל ךא - קדצכ אלש םהילא םיסחייתמשכ דחוימב
ךלהו תובדנתהב “וניאטח אשונ” לש דעוימה ודיקפת תא לביק אוה
,רתויב עורגה תא חישמה לובסי שפנ תלודגו אלפנ טקשב .חבטל השכ
ןיאל הקומע המולעתב םיננובתמ ונא ןאכו ,ךכב הצור ינודאש ינפמ
.תיפוס-ןיא הבהא לש רועיש

,קדצכ אלש םשאוה ,הכוה חישמה עושי רשאכ ,השדחה תירבב
,םיפורגאב הכוה ,ףדרנ ,וינפב תוקירי לבס ,זובנ ,קדצכ אלש לפוט
דגנ תומר תונעט אל ,הניטו סעכ לכ אטיב אל אוה ,בלצנו ,הקלוה
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.הליפת קר אלא ,ותוא םיגרוהה הלא
ךניאה” :לודגה ןהוכה לאש ,ודגנ ועיפוה םיבר רקש ידעש ירחא

יפ-לע הרושבה( .“שירחה עושיו ?הלא ךב ונע רשא לע רבד בישמ
.)36-95 ,ו“כ ,יתמ

,םהל חלס ,יבא” :הבילצה ירוסיי תא ולבס תעב עושי תליפת וזו
.)43 ,ג“כ סקול יפ-לע הרושבה( “םישוע םה המ ועדי אל יכ

וניא םדאש ,ישונאה ןויסנלו עבטל דגונ הכ ,גירח הכ הז ךילהת
התומשגתהמו ןפודה-תאצוי האובנהמ לבלבתהלו אלפתהל אלש לוכי
.רתוי ףא הרזומה

םשל ןגמ חישמל היהי אל ,טפשמו רצעממ חקליישכ )11(

:8 ג“נ היעשי ,ותקדצ לע ריהצהל רבח אלו ונועיט תקדצה

.“חחושי ימ ורוד תאו חקול טפשממו רצועמ”
גהנמ ןירדהנסל היה ,תוומ ןיד-רזגב םייתסהל םייושעה םיטפשמב

אובל םשאנה תבוטל תודיעמה תודבוע ועדיש הלא לכ ונמזוה ויפלש
,ךפיהל .יתרצנה עושי לש וטפשמב עצבתה אל הז גנמ .ןרפסלו
טלחומ דוגינב ויה ןירדהנסה ינפל םייובמהו ריהמה וטפשמב םיכילהה
.תוניגהו קדצ תומא לכ דגנו ,ןירדהנסה לש םילהנל

תידוהיה היכרריהה ינפב הנגה אללו ודבל עיפוהל בייוח עושי
.ונמזב םלועב רתויב הקזחה המצעמהמ םייוג םיגיצנ ינפבו תתחשומה
שיחכה סורטפ .וב דגב תוירק שיא הדוהי .וילע ןגהל עיפוה אל שיא
“וסוניו םלוכ םידימלתה ]ראש[ והובזע זא“ו ,עושי תא ריכמ אוהש
ותוריש תעב רשא ,םישנה ןמ תוברו .)65 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה(
)52 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “קוחרמ תואורה” םש ודמע ,וב ולפיט
דמע אל דחא םדא ףא ,רתויב םהל קוקז היהש העשב .בלצנ רשאכ

ומרג בלצה לע םירוסייה תועשש ירחא ,רחואמ רתוי ,תמא .ודיצל
תרבחב ,עושי לש ומא ,םירמ ,ותשוחת תא דבאי קסורמה ופוגש ךכל
ךא .בלצה “דיל ודמע” בוהאה ודימלת ןנחויו תונמאנ םישנ רפסמ
דבל - דבל ראשנ אוה תונושארה ותבילצ תועשו וטפשמ ךשמב
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-לע ןיטולחל חנזנ םדאש םלועה ימי ירבדב הרק אל םלועמ .ןיטולחל
.עושי חנזנש יפכ ויבוהאו וירבח ידי

,הלאכ תולועפ עצבל םדיקפתמש םידיקפ ידי-לע אל ,רסאנ עושי
ישאר תאמ תולקמבו תוברחב בר ןומה” ,ףוספסאה ,ןומהה ידי-לע אלא
ומצע עושי וליפא .)74 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “םעה ינקזו םינהוכה
תוברחב םתאצי ץרפ לעכ” :םתוגהנתהבש תויבקעה רסוח לע ריעה
אלו שדקמב םכלצא דמלמו בשוי יתייה םוי-םויו ינספתל תולקמבו
יפ-לע הרושבה( “םיאיבנה יבתכ תואלמל התיה תאז לכו יב םתקזחה
.)65-55 ,ו“כ יתמ

יתמ יפ-לע הרושבה( “ותימהל” ידכ ודגנ דיעהל ונמוז רקש ידע
.יקוח היה אלש רבד ,הלילב טפשנ אוהו )95 ,ו“כ

תנמ-לע הביס אוושל שפיח סוטליפ רשאכ ,יאמורה טפשמה-תיבב
“?השע רשא הערה אופיא” ןומהה תא לאש אוה ,ןידב ולילפהל
וכמתנש תוינויגה יתלבה להקה תוקעצ התיה לביקש הדיחיה הבושתהו
.)32-22 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה האר( “בלציי” ...םהיגיהנמ ידי-לע
םיליעומ םניא קדצו הנובת ירבדש האר סוטליפ רשאכ ,ןכ-ירחא
ןמ וידי תא ץחר ,ותשלוחב ,אוה ,“המוהמ” תשחרתמ יכו המואמב
יפ-לע הרושבה( .ותוא ובלציש תנמ-לע ןומהל עושי תא רסמו השרפה
.הירוטסיהב רתויב לודגה ןידה-תוויע היה הז ,)62-22 ,ז“כ יתמ

יתאצמ  אל” - סוטליפל קר אל הרורב התיה חישמה לש ותקדצ ךא
:םדקמ יחישמה איבנל אלא )6 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “המשא וב
.)9 ,ג“נ היעשי( “ויפב המרימ אלו השע סמח אל”

וננכית םישנא םא ףאו ,חישמה תפרח המייתסה ,ותומב )21(

רישע תאו” הניכשה תאז הננכית ,“םיעשר תא ןתיו” ותוא רובקל

:9 ,ג“נ היעשי ,)םירישעה םע( ,“ויתומב
.“ויתומב רישע תאו ורבק םיעשר תא ןתיו”
שאב תלוספכ ףרשיהל המוחל רבעמ ופוג קרזיי ,עשופכ ,ותומב

,ומייתסה ולש הרפכה ירוסיי רשאכ ךא .)םילשוריל תיברעמ( תפותה
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היואר תוירקמו .םייחה רסח ופוג דגנ תפסונ הלפשה םוש התשרוה אל
ויה םידוהיה םיטילשהש ןובשחב חקינ םא האלפנ תמאב איה וז ןויצל
ינשל הנתינש וז ומכ תדבוכמ יתלב הרובק התוא עושי תא םירבוק
,םייתמר שיא ףסויל ותפוג תא ונתנ םיימורה תונוטלשה ,םלוא ,םיבנגה
הפוגה תא חינה רשא )06-65 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( “רישע שיא”
ןיב המאתה םיאור ונא דיימו .ונגב עלסב ול בצח רשא שדחה רבקב
ישעמ תויהל תולוכי ויה רשא תויאובנה םילימהו הרושבה ירפס ירופיס

ןיאש ןוויכמ ,התומשגתה לשו האובנה לש םיהולא ותוא לש וידי
.תרחואמה התומשגתהל האובנה תא םיאתהל הסינ והשימש קפס לש לצ

ול דעויש הממ הנוש הכ התיהש ,דובכב ותרובקל הנתינש הביסה
,ג“נ היעשי( “ויפב המרימ אלו השע סמח אל יכ” איה ,ויביוא ידי-לע
.ימיימשה רסייתמה לש תטלחומה ותקדצ לש השגדה דוע - )9

ידכ עושי תרובק לש השדחה תירבה רואית תא ןויעב בוש ארק
ןמ רישע שיא אוביו ברעב יהיו” :תמלשומה תומשגתהה תא אוצמל
סוטליפ לא שגיו .עושי ידימלתמ היה אוה םגו ,ףסוי ומשו םייתמרה
תא ףסוי חקיו ול ןתנית יכ סוטליפ וציו .עושי תייווג תא לואשל
“ול בצח רשא שדחה רבקב המישיו רוהט ןידסב התוא ךורכיו היווגה
.)06-65 ,ז“כ ,יתמ יפ-לע הרושבה(

,אטח ןברוקכ ולעוה חישמה ףוגו תמשנש ירחא )31(

,ולבס תוריפ ,וערז הארי אוהו ותייחתב “םימי ךיראי” םיהולא

:01 ,ג“נ היעשי

.“חלצי וידיב הוהי ץפחו םימי ךיראי ערז הארי ,ושפנ םשא םישת םא”
“םימי ךיראי” םיהולא ,אטח ןברוקכ ומצע תא עיצי חישמהש ירחא

.ונברוקמ האצותכ - תולוצינ תומשנ - “ערז הארי” אוהו היחתב
ותומ איה ,וילע ונעבצה רבכש יפכ ,הז סקודרפ תומשגתה

יפכ ,וניתואטח דעב תמ” רשא חישמה עושי לש שדחמ ותייחתו
הנושארה תרגיאה( “םיבותכה יפכ ,ישילשה םויב םקו ...םיבותכה
.)4-3 ,ו“ט םייתנירוקה לא
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,ך“נתה ןמ םירחא םיבותכ תמאות חישמה תייחת לש וז הדבוע
ךידיסח ןתית אל ,לואשל ישפנ בוזעת אל יכ” :01 ,ז“ט םיליהת ןוגכ
.“תחש תוארל

אלמי חישמה - חישמה לש ודיב גשגשי םיהולא ןוצר ,ךכמ רתוי
לארשיל קדצו הלואג איבי תמאב אוהו ,תואנקב םיהולא ןוצר תא
.)4 ,ב“מ היעשי האר( םימעה ראשו

לש תממורמה ותייחת תא ונינפב תראתמש קר אל השדחה תירבה
וילעפמב - היחתל םקש ירחא ותוריש תליחת תא םג אלא ,חישמה עושי
.םינומה ועשונ םתוכזבש - וידימלת תועצמאב

ופסונו ועשונ שפנ יפלא תשולש” :14 ,'ב םיחילשה ישעמ האר
ונימאה רבדה תא םיעמושהמ םיבר” :4 ,'ד םיחילשה ישעמ יפלו “הדעל
.“םיפלא תשמחכ םישנאה רפסמ יהיו

ונימאה ,היסנכה תודלות לש תונורחאה םינשה םייפלא ךשמב
ןוצרו “ערז” האר םנמא חישמה עושי .ולאגנו חישמב םיבר םינוילימ
ירחא ,רבד לש ופוסב ,חישמה עושי לש הרושבה .ודיב עפוש םיהולא
האלמ” ךכ-רחאו ,טלחומ ןוחצינלו הפוסל עיגת ,תינשב תומדא ילא ואוב
טינרבק ,ןכא .)9 ,א“י היעשי( “םיסכמ םיל םימכ הוהי תא העד ץראה
.)01 ,'ב םירבעה לא תרגיאה( “דובכל םיבר םינב” איבמ ונתעושי

לש ונברוקמ “ותעדב עבש” היהי םיהולאש דבלב אל )41(

:11 ,ג“נ היעשי ,וקדצוי םיבר ,חישמה תא םעדיב אלא ,חישמה

,םיברל ידבע קידצ קידצי ותעדב עבשי הארי ושפנ למעמ”
.“לובסי אוה םתונוועו

-לע התומלשב החתופש ,תיטולוסבאה תמאה תיזחת ונל תנתינ ןאכ
העושי ,הנומא ךותמ הקדצה לש ,השדחה תירבב סולופ חילשה ידי
האלמ העושי שכרו וניאטח רובע תמ חישמהש ינפמ - דסח ידי-לע
תיזכרמהו הלודגה תמאה איה הנומא ידי-לע הקדצה לש תמאה .לכל
לא ,חישמה עושי תנומאב ,םיהולא תקדצ איהו” .השדחה תירבה לש
תודפה ידי-לע ,ודסחב םניח וקדצנו ...וב ונימאה רשא לכ לעו לכ
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.)42-22 ,'ג םיימורה לא תרגיאה( “עושי חישמב התיה רשא
-רו .)8 ,'ב םייספאה לא תרגיאה( “הנומאה ידי-לע םתעשונ דסחב יכ”

.5 ,'ג סוטיט לא תרגיאה ,91-51 ,'ה ,7-5 ,'ד םיימורה לא תרגיאה םג הא
לש ונברוקב ודוסי םינימאמל ןתינה דסחה לכש חכשנ הלילח םא

שי ןאכ .“לובסי אוה םתונווע” תאש תינשב ונל םיריכזמ ,חישמה
ולבקי םה :םיידדה ןיפילח וא הפלחהה ןויער תא עיצמה ךופה ןויער
.םהיתונווע לש דבכה אשמה תא אשי אוהו ותקדצ תא

תאטח עדי אל רשא תא יכ” :השדחה תירבל ןבומכ םיאתמ הז
ונדעב תאטחל ]תאטח ןברוק תרמוא תאז[ ]םיהולא[ השע ותוא ]עושי[
לא הינשה תרגיאה( “םיהולא תקדצל ]םיאטוחה[ ונחנא וב היהנ ןעמל
.)12 ,'ה םייתנירוקה

:21 ,ג“נ היעשי .חישמה תומל תנתינ הנושמ הביס )51(

.“עיגפי םיעשופלו אשנ םיבר אטח אוהו ,הנמנ םיעשופ תאו”
ןאכ אבומ ,ב“כ םיליהתב חישמה ידגב תקולח תרכזהל המודב

לע הרומ אוה ךכבו ,האובנב םייתימא םיטרפ הארמה ידדצ הרקמ
דיימ התוא םילידבמש םינמיסה םה האובנב םיטרפהו תויה .התותימא
.האובנל המיאתמ המשגהה רשאכ ,תרמוא תאז - יהולא אצוממ תויהל
,םיעשופ ןיב בשחיהלו תונמיהל ,תובדנתהב ,ומצעל השרה חישמה
ויבאש םירוסייה לכ תא לובסל ותונוכנ תא םעפ דוע הארה ךכבו

.ורובע ןנכית םימשבש
הז קוספ טטצמ ומצע חישמה עושי יכ ריכזהל היהי דואמ בושח

:בלצנ אוהש ינפל דיימ )21 ,ג“נ היעשי(
תאו :הזה בותכה יב אלמיש ךירצ יב אלמתהל דוע ךירצ רשא”

.)73 ,ב“כ סקול יפ-לע הרושבה( “הנמנ םיעשופ
םירקמה דחא תויהל תוכפוה התומשגתהו תאזה האובנה ,ךכו

,ונלאוג ירוסייל תואובנה ןיב הניכשה המרג רשא ללכהמ םיאצויה
.)83 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה( םידדוש ינש ןיב בלציי חישמהש

חישמה ירוסיי לש הרפכה וא ,ןיפולחה עבט תודוא רבכ רמאנ הברה
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םויסה קוספ - הז קוספב .)ג“נ היעשי( הז קרפב םיראותמ םהש יפכ
אשנ םיבר אטח אוהו” :תפסונ םעפ וז הדבוע תשגדומ ,האובנה לש
.“עיגפי םיעשופלו

שגדומ םהבש םיבר תומוקמ ורכזי השדחה תירבה תא םיריכמה הלא
:םיינש קר טטצנ ונא .חישמה עושי לש ותומבש הרפכה עבט

אטחה תא לטבל ידכ תחא םעפב )חישמה( הלגנ םיתיעה ץקב התעו”
“םיבר יאטח תאש ןעמל תחא םעפ חישמה ברקוה ןכ ...ושפנ חבזב
.)82 ,62 ,'ט םירבעה לא תרגיאה(

םיעשרה דעב קידצה וניתואטח לע תחא םעפ הנוע חישמה םג יכ”
סורטפ תרגיא( “חורב יחיו רשבה יפל תמוהה םיהולאה לא ונתוא ברקל
.)81 ,'ג הנושארה

הז קרפבש תיחישמה האובנה תואלפנ רבדב ובתכנ םיבר םיכרכ
ראותש יפכ ,עושי חישמה לש הרפכה תומב התומשגתהו )ג“נ היעשי(
ונישעש יפכ תוטלובה תודוקנב ונעגנב יכ ,םינימאמ ונא .השדחה תירבב
םתנומאש ,ךכל איבנ ,הלא םיבותכ םיסינו תועפותל תינשב בל ונמישבו

םגו תויעבט-לעה תואובנה ידי-לע םג קזחתת וא ררועתת םיבר לש
- ימיימש רפוס לש םתוחב םימותח שדוקה יבתכש ןאכמ .ןתמשגהב
לכב ןוימידהש ןימאהל ינויגה הז ןיא ,ןכל .חצנה םתוח ,םימשה ןמיס
םינש תואמ ובתכנש( ג“נ היעשיב יאובנה רואיתה ןיב םיטרפה יטרפ
ותייחתו ותומ ,וייח רואית ןיבל )תומדא ילע עושי עיפוה םרטב
תויהל לוכי ,הרושבה ירפסב םיראותמש יפכ ,חישמה לש תראופמה
.תירקמ םיעוריא תוהז וא הרקמ קר
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ה. נבואות המתארות את
תפקידיו המשיחיים של ישוע

דחאה חישמה עושי

םדא ןנבומ )תירבע( “חישמ“ו )תינווי( “וטסירכ“ םילימה
םיהולאמ הדרפהה ךכמ האצותכו םדאה לש ותליפנ זאמ 15.חשמנש
עישומ ,ךוותמל ישונאה ןימה קקזנ )21 ,'ה םיימורה לא תרגיאה(

:םדאה-ינב לש םייסיסבה םיכרצה תשולש תא אלמל לכויש
.םיהולא תעידי אלל ,ינחור ךשוחב םדאה תא ריאשה אטחה )1(

ךכיפל :ויכרדו ונוצר ,םיהולא רבד תא תעדל םדאה ךירצ ךכ םושמ
.םדאה קוקז ול - לאוגה

אוה ןכל .םיהולאמ דרפנ ,דובא ,םשא םדאה תא ריאשה אטחה )2(
שדחמ המקהל ,תינקדצה ותמשנ תושדחתהל ,ויאטח לע הליחמל קוקז

יפוסניאו טהול םוניהיגמ תטלחומ תוצלחיהלו ,תיהולא הווחא לש
.ימיימש ןהוכ םדאה ךירצ ךכיפל .םייוניע לש

םדאה תא ריאשה ,םיהולא לש ולשמימ דגנ דרמ אוהש ,אטחה )3(
אוה םדאהו תויה .ונימ ינבל תוניועב םג אטבתמה ינדרמ עבט אשונ
.ימיימשו שודק ךלמל אלא ,ךלמל קר אל קוקז אוה ,לפנש רוצי

םדאה-ינבל הלא םיידוסי םיכרצ םיהולא קפיס ך“נתה תפוקתב
םדאה-ינב לכו תויה ךא .םיכלמהו םינהוכה ,רחבש םיאיבנה תועצמאב
אוהש הלחתהה ןמל םיהולא ןנכית - לשכיהל םידעונו םימלשומ םניא
תומדב ישונאה ןימל םימלשומה ךלמהו לאוגה ,ןהכה ,איבנה תא קפסי
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.)ונמע םיהולא ,לאונמע ,ומצע אוה( םלשומה ודיחי ונב
ןדיקפתל רוביצ ידבוע לש תוקלחמ שולש ושדקוה ,ך“נתה תפוקתב

ארקיו( םינהוכ ,)61 ,ט“י 'א םיכלמ( םיאיבנ :ןמשב וחשמנש ידי-לע
.)31-21 ,ז“ט ,1 ,'י 'א לאומש( םיכלמו )12 ,ט“כ תומש ,21 ,'ח

איבנכ חישמה עושי )1(

,וירבד תא ריבעה אוה ךכו םעה ינפב םיהולא וגציי ך“נתה יאיבנ
םיהולא תא גציי אוה אב חישמהשכ .שונא ירוצי לא ,ולש רסמה תא
רשאכ .םלועלו לארשיל ,ויתולימב םגו ותומדב תטלחומ תומילשב
אל םיהולאה תא” :םלשומה םיהולא איבנ אוהש חיכוה אוה ,אב עושי
,הליג( “עידוה אוה ,באה קיחב רשא ,דיחיה ןבה .םלועמ שיא האר
...באה תא האר יתוא האורה” .)81 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( )ריהבה
םכילא רבדא רשא םירבדה ?אוה יב יבאהו יבאב יכונא יכ ןימאמ ךניאה
“םישעמה תא השוע אוה יברקב ןכושה יבא יכ רבוד יכונא ישפנמ אל
.)01-9 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה(

:השמכ היהי אוביש חישמה ,איבנכ

.ויפב ירבד יתתנו ,]השמ[ ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ”
ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו .ינודא רשא לכ תא םהילא רבידו
.)91-81 ,ח“י םירבד( “ומעמ שורדא יכונא ,ימשב רבדי רשא

ראש לכל רבעמו לעמ ,רחבנ אוהו םיהולאל ןמאנ דבע היה השמ
תודוקנב .אבה חישמה לש תיאובנה תוחילשל אמגוד תויהל ,םיאיבנה
היה השמ :“השמכ איבנ” חישמה עושי היה ללכה ןמ תואצויה תואבה
,)םיהולא לש ורבוד( איבנ ,לאוג ,)איבצמ( ךלמ ,גיהנמ ,קקוחמ
אל ,ןכל .םינפ לא םינפ םיהולא םע רביד רשא ,ומע ינב רובע ןלדתשו
.)8-6 ,ב“י רבדמב ,21-01 ,ד“ל םירבד( השמכ איבנ לארשיב דוע םק
,איבנ לש דיקפת אלימש ידוהיה םעה תודלותב דיחיה םדאה היה אוה
.דחאכ ךלמו ןהוכ

וארש ירחאש )41 ,'ו ןנחוי יפ-לע הרושבה( םישנאה וקדצ המכ
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תורכיכ רפסממ תושפנ יפלא תשמח וליכאהב עושי הארהש סנה תא
:ורמא ...םיגדו םחל

םג רכזומ “איבנה” .“םלועל אבה איבנה תמאב אוה הז הנה”
.12 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבב

השמ .רועיש ןיאל ונממ לוגד היה עושי ,לוגד היה השמש וליפא
-עדויהו םלשומה איבנה היה “ןב“כ חישמה עושי .ןמאנ היה “דבע“כ
תרגיאה( “והשועל ןמאנ” היה רשא )6-5 ,'ג םירבעה לא תרגיאה( לכ
.)2 ,'ג םירבעה לא

השמ ןה” :הלא םילימב שדקמה-תיבב ותשרד תא םכיס סורטפ
ינומכ ,םכיחא ברקמ םכיהולא הוהי םכל םיקי איבנ וניתובא לא רמא
עמשת אל רשא שפנה לכ היהו .םכילא רבדי רשא לככ ןועמשת וילא
.)32-22 ,'ג םיחילשה ישעמ( “הימעמ התרכנו אוהה איבנה לא

יאובנה ודיקפתל השדחה תירבבו ך“נתב תופסונ תויוסחייתה תומייק
קרפ סקול יפ-לע הרושבהו ,1 קוספ ,א“ס קרפ היעשי םג .חישמה לש
תורוקמה ינשו ,חישמה לש יאובנה ודיקפתל םיסחייתמ 81 קוספ ,'ד
,יתוא הוהי חשמ ןעי ילע הוהי ינודא חור” :םילימה ןתואב םישמתשמ
רורד םייובשל אורקל ,בל-ירבשנל שובחל ,ינחלש םייונע רשבל
.)1 ,א“ס היעשי( “]שפוחל םחלשל[ חוק-חקפ םירוסאלו

ןהוככ חישמה עושי )2(

םיהולא ינפב םעה תא וגציי ,םיהולא ידי-לע ורחבנ ך“נתה ינהוכ
לש הנוהכ םג תמייק התיה .)םעה לש( ויאטח דעב תונברוק ובירקהו
.)4-1 ,'ה םירבעה לא תרגיאה האר( “םיעותהו םיגגושה לע” הלמח
,תמלשומ התיה אל ,הל ןושארה לודגה ןהוכה היה ןורהא רשא ,וז הנוהכ
םיכירצ לכ םדוק ויה םה ןכלו ,םיאטוח ויה םמצע םינהוכה םגש ןוויכמ
םעה יאטח לע ךכ-רחא קרו ,םהלש םהיאטח לע תונברוק בירקהל
התיה הנוהכה ,ןכ-לע-רתי .)7 ,'ט ,62 ,'ז ,3 ,'ה םירבעה לא תרגיאה(
םירבעה לא תרגיאה( תוומ תמחמ הקתונ תובורק םיתעלו םימי תרצק
םד יכ” ,דבלב םיילמס ויה ובירקהש תונברוקה ,ךכל ףסונ .)32 ,'ז

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM90



91המשיח לפי נבואות התנ”ך 91

.)4 ,'י םירבעה לא תרגיאה( “םיאטח ריסהל לכוי אל םיריעשהו םירפה
,םיהולא ידי-לע הנוממה לודגה ןהוכה ,חישמה עושי לצא ךא

ןברוקה םג אלא ,חצנל יחה םלשומה לודגה ןהוכה קר אל םיגזמתמ
הנתינ ,דימתל תחא .וניאטח רובע ןברוקכ ומצע תא בירקהש ,םלשומה
.ישונאה ןימה לכ יאטח לשב תמלשומ הרפכ

םיאטחה ןמ לדבנו ,רוהטו םימת דיסח אוהש הזכ ןהוכ ונל הוואנ יכ”
לש[ םילודגה םינהוככ ,םוי םוי ךירצ ונניא רשא םיימשהמ אשינו
תאטח רובע ןכ-ירחאו ויתואטח לע הנושארב בירקהל ,םהה ]ך“נתה
הביצה הרותה יכ .ושפנ תא ובירקהב תחא םעפב השע תאז יכ ,םעה
ירחא האבה העובשה רבד לבא ,םישלח םדא-ינב םילודג םינהוככ
לא תרגיאה( “םלועל םלשומה ]לודגה וננהוכ[ ןבה תא דימעה הרותה
.)62-52 ,41-11 ,'ט ,82-62 ,'ז םירבעה

םילשה” חישמה ,בלצה לע דחאה םלשומה ןברוקה תועצמאב ,ךכו
,'י םירבעה לא תרגיאה האר( וב םתנומא ךרד םילאגנה הלא תא “חצנל
הנד םירבעה לא תרגיאה לש הבור .)82-32 ,'ז ,82-52 ,'ט ,41-01
לודגה ןהוכה תא חישמה עושי ךרד ונל ןתנ םיהולאש הדבועב

-ינב יאטח לע רפכל םלשומה ןברוקה תא שיגה רשא ,ולש םלשומה
םתרפככ ותוא םילבקמה הלא לכל חצנ ייח הנקמ אוה ןכלו ,םדאה
םיאטח רובע הרפככ ותמשנ תא םגו ופוג תא םג בירקה חישמה .םלאוגו
25.)01 ,5 ,ג“נ היעשי( םיאטוחו

םיכירצ םהש םעה ינפב וננישו ורזח ןורהא תיבמ םינהוכהש תורמל
תועצמאב קר םייקתהל הלוכי םהיאטח תרפכ יכו םהיתונווע לע רפכל
רייצל רחבנש שיאה ,)22 ,'ט םירבעה לא תרגיאה האר( םימד תכיפש
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האר( קדצ יכלמ אלא ,ןרהא היה אל חישמה לש תיחצנה ותנוהכ תא
קדצ יכלמ תויהב .)4 ,י“ק םיליהת ,'ז ,'ו ,'ה םירבעה לא תרגיאה
הנתשמ יתלבהו תיחצנה ותנוהכ תא גציימ אוה ,חישמה תמגודכ

.)3 ,'ז םירבעה לא תרגיאה ,“חצנל ותנוהכב דמוע“ו( ולש

ךלמכ חישמה עושי )3(

.)6 ,'ב םיליהת( “ישדק רה ןויצ לע ,יכלמ יתכסנ ינאו”
קוקז אוה ,הרבחה ןמ קלח םג אלא ,דיחי קר וניא םדאהו תויה

רשא ,םיהולאש אצוי ךכ .ולש רוביצה ייח לע חקפל )הלשממ( ךלמל
תועצמאב ךכ-רחאו “תובא“ה תועצמאב לארשי-ינבב טלש הליחתב
תועצמאב רחואמ רתויו )עשוהיו השמכ םיגיהנמ( “םיאיבצמ”
שי םיהולאה חישמב .םיכלמ םהל תתל ףוסבל םיכסה ,“םיטפוש“ה
רשא ,“םינודאה לכ ןודאו םיכלמה ךלמ” תא - םלשומה ךלמה תא ונל
.דסחו הקדצ לש ,םלש ןוטלש טולשי

ךלמ ךלמו ,קידצ חמצ דודל יתומיקהו הוהי םואנ םיאב םימי הנה”
הוהי וארקי רשא ומש הזו ...ץראב הקדצו טפשמ השעו ליכשהו

.)6-5 ,ג“כ הימרי( “ונקדצ
.4-2 ,א“י היעשי( “...קדצב טפשו ...הוהי חור ]חישמה לע[ וילע החנו”

.)71-21 ,'ז 'ב לאומש ,41-11 ,ז“י 'א םימיה ירבד ,9 ,'ט הירכז ןכ םג האר
,איבנכ חישמה תדובע תא םלגל םילוגד םישנא השלש רחב םיהולא

.ךלמכ דודו ,ןהככ קדצ יכלמ ,איבנכ השמ .ךלמו ןהוכ
םימעפ הרשע-הנומש עיפומ תונושה ויתויטהב “חשמ” גשומה

,לאומש לש ומא ,הנח .דוד ייח תא ראתמה רפסה ,לאומש רפסב
דיתעה דחאה יבגל “חישמ” גשומב שמתשהל הנושארה תויהל הדבכתנ
:םיהולא לש חושמה וכלמכ ךלמה עושיל סחייתמ גשומה ךכבו אובל
זוע ןתיו ץרא-יספא ןידי הוהי םערי םימשב ולע ובירמ ותחי הוהי”
.)01 ,'ב 'א לאומש( “וחישמ ןרק םריו וכלמל

אוה רשאכ ,תינשב ואובל ללכ ךרדב תסחייתמ ךלמכ חישמה תאיב
.)5-1 ,'ד הכימ ,9-1 ,א“י היעשי האר( .ולש קדצה תוכלמ תא ןנוכי
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האר( ידיתעה ךלמה לעכ חישמה לע םירבדמ םיליהת ירומזמ הברה
.)ב“ע םיליהת ,ז“מ םיליהת ,ה“מ םיליהת ,'ב םיליהת

םיליהת( ןויצ רה לע ךלמכ חישמה תרתכה תא םיאור ונא 'ב םיליהתב
.)8 ,'ב םיליהת( םילילאה ידבוע םייוגה לע דיתעב ותטילשו )6 ,'ב

.הדובכה ותלכו ךלמה יפויו רדה תא םיאור ונא ה“מ םיליהתב
ךלמכ ותרתכהבו ,םיהולאכ חישמה תא םישגופ ונא ז“מ םיליהתב

.)8 ,3 ,ז“מ םיליהת( תומדא ילע
רפס לש רתויב תרמגומה הנומתה תא ונינפב סרופ ב“ע םיליהת

:וקדצ ןוטלש תאו חישמה לש האבה תוכלמה תודוא םיליהת
.)1 ,ב“ע םיליהת( ךלמ-ןבכ ההוזמ חישמה )1(
.)4-2 ,ב“ע םיליהת( חישמה ךלמה לש םלשומה קדצה )2(
.)7-5 ,ב“ע םיליהת( חישמה ךלמה לש עפשה ןוטלש )3(
.)11-8 ,ב“ע םיליהת( ץרא יספא דע עיגמ חישמה ךלמה ןוטלש )4(
.)41-21 ,ב“ע םיליהת( חישמה ךלמה לש םיימימשה וימחר )5(
ילכלכו ינחור גושגיש איבמ חישמה ךלמה ןוטלש )6(

.)71-51 ,ב“ע םיליהת(
חישמה ךלמה ןוטלש ךשמב םיהולא ינודאל םלשומ ללה )7(

35.)91-81 ,ב“ע םיליהת(
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םיהולא לש חישמה אוה עושיש ךכ לע השדחה תירבה תודע

לש חושמה ואיבנכ רוריבב חישמה עושי גצומ השדחה תירבב
,םיהולאה ירבד תא ומעל ןתונ רשא ,)8 ,ז“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( םיהולא
חורב םיהולאל ומצע תא בירקה רשא” םיהולאה לש חושמה ןהוככ
ךלמ“כו ,)41 ,'ט םירבעה לא תרגיאה( “םכבבל רהטי ,םומ ילבו יחצנ

.)61 ,ט“י ןנחוי ןוזח( םיהולא תאמ אבה “םינודאה ינודאו םיכלמה
.םיהולא חישמכ עושי תא םיאצומ ונא ,'ט ,'א םירבעה לא תרגיאב

ןושש ןמש ,ךיהולא ,םיהולא ךחשמ ןכ-לע ,עשר אנשתו קדצ תבהא”
.“ךירבחמ

רמא םש ,81 ,'ד סקול יפ-לע הרושבה לא ונסחייתה רבכ םדוקמ
ריכזה ותוא םיינעל הרושבה תא ףיטהל חשמנש הז היה אוהש עושי
.)1 ,א“ס היעשי( והיעשי איבנה

עושי תאמו” :ךלמו ,ןהוכ ,איבנכ עושי גצומ ,5 ,'א ןנחוי ןוזחב
]ךלמ[ ץרא יכלמל ןוילעו םיתמה ןמ רוכבו ,]איבנ[ ןמאנה דעה חישמה
.“]ןהוכ[ וניתואטחמ ונלאג ומדבו ונתוא בהא רשא ול

,ןהוכ ,איבנכ חישמה עושי גצומ 3-1 ,'א םירבעה לא תרגיאב םגו
...]איבנה[ ונב דיב הלאה םימיה תירחאב ונילא רביד ...םיהולאה” :ךלמו
ןימיל ]ךלמכ[ בשי ]ןהוכ[ וניתואטח תרהט ושפנב ותושע ירחאו
.“הלודגה

םיהולא “חמצ” “הנה”
,עבורמה שומישל בל ומש רבכ שדוקה יבתכ לש םירחא םירומ

הלמה לש חיכשה שומישלו ,ך“נתב “חמצ” יחישמה םשב ןויצל יוארה
העיפומ “הנה” הלימה .םיהולאה חישמ “חמצ“ה םע רשקהב “הנה”
םיהולאה לש “שיאה הנה” ועמשמש )תיניטל( “ומוה אקא“ יוטיבב
חישמה לש הפי םוכיס םיווהמ ,)“חמצ“הו “הנה“ה( דחיב  .ך“נתב

“הנה“ב שומישה לש םימעפה עברא ןלהל .הרושבה ירפס תעברא לש
.ך“נתב חישמה יבגל “חמצ“בו
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ךלמכ )1(

ךלמו ,קידצ חמצ דודל יתומיקהו הוהי םואנ םיאב םימי הנה”
ךכלמ הנה” .)5 ,ג“כ הימרי( “ץראב הקדצו טפשמ השעו ליכשהו ךלמ
.)9 ,'ט הירכז( “ךל אובי

.ךלמכ גצומ חישמה עושיש ןכיה ,יתמ יפ-לע הרושבה תא םאות הז
ינודא דבעכ )2(

.)8 ,'ג הירכז( ,“חמצ ידבע תא איבמ יננה”
.ינודא דבעכ גצומ עושיש ןכיה ,סוקרמ יפ-לע הרושב תא םאות הז
םדא-ןבכ )3(

.)21 ,'ו הירכז( “ומש חמצ שיא הנה :רמאל תואבצ הוהי רמא הכ”
המגודכ גצומ עושי םש ,סקול יפ-לע הרושבה תא םאות הז

.םדאה לש  תגציימהו תילאידיאה
םיהולא-ןבכ )4(

הוהי חמצ היהי אוהה םויב” .)9 ,'מ היעשי( “םכיהולא הנה”

.)2 ,'ד היעשי( “דובכלו יבצל
ןבכ גצומ עושיש ןכיה ,ןנחוי יפ-לע הרושבה תא םאות הז

.םדו רשבב ומצע םיהולאכ ,ןכ - םיהולאה
תודיחיה םימעפה עברא םה “חמצ” םשב וללה םישומישה תעברא

הבשחמה וק לע הרזח אוהש 51 ,ג“ל הימריל טרפ( ירבעה ך“נתב
גצומ חישמה .“חמצ” םשב ארקנ חישמה ןהבש )6-5 ,ג“כ הימריבש
תמושת ויפלכ ררועל ידכב ,“הנה” הלימה ךרד םימעפ רפסמ ך“נתב
45.תדחוימ בל
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ך“נתב חישמל םירחא תומש

.םהמ קלח קר ריכזנ ןאכ .ך“נתב םיבר תומש םנשי חישמל

ינודא דבע

“ידבע” וא ינודא דבע תובורק םיתיעל חישמה ארקנ היעשי רפסב

הקדצ לש םגדה אוה ינודא דבעכ .)31 ,ב“נ ,1 ,ב“מ היעשי האר(
לש וצפח לכ תא אלממ אוה .ישונאה ןימה לש לאוגהו הרומה ,הוונעו
:אוה ןכל .םיהולא

םלשומה שיאה - ינשה םדא
םלשומה דבעה - ינשה לארשי
םלשומה איבנה - ינשה השמ
םלשומה ךלמה - ינשה דוד
םלשומה לודגה ןהוכה - ינשה לודגה ןהוכה
,וללכב ישונאה ןימל סחיב םיהולא לש תולדגו תוכלוהה תונווכה

ויונימב ,השמ לש ותיילעב ,לארשי תריחבב ,םדא תאירבב ולגתה רשא
,ךרד ,ידי-לע הרומגה ןתמלשהל תועיגמ ,דודל האירקבו ,ןרהא לש
.חישמה עושי תועצמאבו

“העור”

“העור“כ ותוא האר לאקזחיו ינודא דבעכ חישמה תא האר והיעשי
דוד לש וערזל ותנווכ “דוד” .42 ,ז“ל ,32 ,ד“ל לאקזחי האר( לארשי

.)עושיל םיסחייתמ הלא םיקוספב “רבדה“ו “העורה” .חישמה אוהש
םיהולא היה ,םימשבש וניבא לש ובוהא ונב תמאב וניהש ,חישמה

ןנחוי יפ-לע הרושב האר ,ןדעה ןגל תלדה ,“רבדה“( יתימאה העורהו
םיצפחה הלא רובע וייח תא ןתנ םיהולא יכ םיאור ונא םש .'י קרפ
.)םייח תלבקב

חישמל םיפסונ םיראתו תומש

תרקי תנפ” ,)41 ,'ח היעשי האר( “רוצ” וא “ןבא” םג אוה

תשק” ,)52-12 ,ב“כ והיעשי( “דתי” ,)61 ,ח“כ היעשי( “דסומ
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“בכוכ“ו ,)01 ,ט“מ תישארב( “הליש” ,)4 ,'י הירכז( “המחלמ

.)71 ,ד“כ רבדמב(

ך“נתב “עושי” םשה

לחה ,םימעפ האממ הלעמל ך“נתב יוצמו יובח “עושי” םשה
תונושה תויטהב ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,קוקבחב הלכו תישארבמ
'וכו “ותעושי” ,“ךתעושי” ,“יתעושי” דחוימב ,“העושי” הלימה לש
הלימל ההזה הלימ ללכ ךרדב וז .)הטומ הלימה ןיא םהב םירקמ טעמל(
ךאלמש המ םצעב הז .12 ,'א יתמ יפ-לע הרושבב העיפומה “עושי”
,]העושי[ עושי ומש תא תארקו ןב תדלוי איהו” :ףסויל רמוא ינודא
.“םהיתונוועמ ומע תא עישוי אוה יכ

,'ט םיליהתב .ך“נתהמ םיעטק רפסמב דבוע הז דציכ הארנ ואוב
.“ךלש עושיב הליגא” :ותנווכו “ךתעושיב הליגא” :רמוא דוד ,51
שולש תרכזומ העושי .אלפנ והשמ םיאצומ ונא 3-2 ,ב“י היעשיב
םישיגמ ונא .עושי לש הלואגל תורושק ןלוכ ,תונוש תויטהב םימעפ
תא םלגמה חישמה עושיל ןרשק תא ןהילא םיפיסומו ןבתככ ןתוא
:העושי הלימה

ומויקב ,ותומלגתה םרטב עושיל תוסחייתה[ יתעושי לא הנה”
תרמזו יזע יכ ,דחפא אלו חטבא ,]1 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה ,יחצנה
הרושבה ,םדו רשבכ םיהולא רבד ,עושי[ העושיל יל יהיו הוהי הי
עושי( “העושיה ינייעממ ןוששב םימ םתבאשו .]41 ,'א ןנחוי יפ-לע
,73 ,'ז ןנחוי יפ-לע הרושבה ,אתלגלגמ םימרוז הלואגה ימ ,בולצה
.)41 ,01 ,'ד ןנחוי יפ-לע הרושבה ,93
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ו. אלוהותו של ישוע המשיח
לפי התנ“ך והברית החדשה

חישמה לש לופכה ועבט

אוהש ןיבהל םיבייח ונא ,חישמה לש ותוישיא תא הנוכנ ןיבהל ידכ
םיהולא דואמ אוה :הדיחי תוישיא לעב ךא ,לופכ עבט לעב היה
תחא תוישיאב םדאו םיהולא ,שונא-םיהולא אוה ,ןכא .םלשומ םדאו
-ןב ןוגכ םיראתו תומשב תאטבתמ ותוישונא .הקולחל תנתינ יתלב
ןוגכ םיראתו תומש ךרד תיארנ ותוהולא .םהרבא-ןבו ,דוד-ןב ,םדא
תא גיצהל איה הז רקחמ תרטמ .םיהולאו לא ,הוהי ,ינודא ,םיהולא-ןב
םילגמ שדוקה יבתכ :האבה תיאליעה תובישחה תלעב הדבועה
.םדו רשבכ םיהולא תומלגתה אוה עושי חישמהש

'א קרפ םירבעה לא תרגיאה יפ-לע חישמה לש ותוהולא

תונתינ ,'א קרפ םירבעה לא תרגיאה לש םינושארה םיקוספה תששב
תדבוע תא תוחיכומו תועבוק ןלוכ ,חישמה תודוא תודבוע רשע ונל
םדו רשבל הלא תודבועמ תחא ףא ךיישל רשפא יאש םושמ .ותוהולא
.אדירג

רשא “םיאיבנ“ל דוגינב םיהולא לש “ונב” ארקנ )עושי( חישמה )1(
םירבעה לא תרגיאה( הארשהה םהילע החנש יפ-לע-ףא ,םדא-ינב קר ויה
לא םינוש םינפבו תובר םימעפ םדקמ רביד רשא םיהולאה” :)2-1 ,'א
.“ונב דיב הלאה םימיה תירחאב ונילא רביד ,םיאיבנה דיב וניתובא

,ןבה אוה .)2 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “לכ שרוי” אוה חישמה )2(
.שרויה אוה ןכל

תא ]חישמ[ ודיב השע” :וידיב וארבנ )םוקיה( תומלועה )3(
ומויק תא חיכומ קר אל הז .)2 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “תומלועה
הרושבה( האירבה םצעב ליעפ ןכוסכ ותוא גיצמ ךא ,םלועה תאירב םרט
לכ היהנ אל וידעלבמו )חישמ( ודי לע היהנ” )3-1 ,'א ןנחוי יפ-לע
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.)3 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “היהנ רשא
ההוזמ המחה רהוזש םשכ םיהולא לש ורהוז םע ההוזמ אוה )4(

.)3 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “ודובכ רהוז אוהו” :המצע המחה םע
םשכ םיהולא לש ףפוחה וחוכ םע ההוזמ אוה םיהולאה-ןבכ )5(

לא תרגיאה( “ותושיי םלצ ...אוה” :םתוחה תא תפקשמ תמתוחהש
.)3 ,'א םירבעה

,יפוסניאה םוקיה לכ תא אשונה דחאה )חישמה עושי( אוה )6(
תרגיאה( “ותרובג ורבדב לכ אשונ” :חוכ-בר לא תדובע ןבומכ יהוזש
וב יכ” :רמאנ ,71-61 ,'א םייסלוקה לא תרגיאב .)3 ,'א םירבעה לא
.“וב םייק לכהו ...ץראב רשאו םימשב רשא לכ ארבנ )חישמה עושי(

וליפא ,אטוח ףא .ישונאה ןימה תעושיל ודבל איבה ,עושי ,אוה )7(
םידראילימ אלמה ישונאה עזגה תא לואגל היה לוכי אל ,םלשומ םדא אל
םיאטוחה םלוע תרפכל שורד יפוס-ןיא ןברוק .םידבוא םיאטוח לש
.)3 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “וניתואטח תרהט ושפנב ותושע ירחאו”

וניבא דיל םוקיה לכב רתויב הובגה םוקמב בשוי אוה וישכע )8(
הכולמה סכב באה םיהולא םע קלוח ,םיהולא לש ונימיל :םימשבש
,'א םירבעה לא תרגיאה( “םימורמב הלודגה ןימיל בשי” אוה .יחצנה
הכולמה סכ תא םיהולאה קלוח ומע ,חישמה עושי :איה הדבוע .)3
.“השהו ]דיחיה[ םיהולאה אסכמ” :1 ,ב“כ ןנחוי ןוזחב םג רכזומ ,יחצנה

“םיכאלמה ןמ דואמ לדגיו” :םיכאלמה ןמ לודג רתוי אוה )9(
.)4 ,'א םירבעה לא תרגיאה(

וליפא .חישמהו םימשבש וניבא ןיב ןב-באה יסחי םיעבקנ בוש )01(
ול ווחתשהו” :רמאנ 6 קוספב .)חישמל( ול דוגסל םיווצמ םיכאלמה
יפ-לע הרושבה( דובעל רתומ םיהולאה תא קר ,אנ רוכז .“םיהולא לכ
אוהו באל ול היהא ינא דועו ךיתדלי םויה ינא התא ינב” .)01 ,'ד יתמ
.)5 'א םירבעה לא תרגיאה( )ונבל םיהולא תודע( “ןבל יל היהי

ך“נתה יעטק םע דחיב( םירבעה לא תרגיאה לש 'א קרפ תיראשב
ונא )םירבעה לא תרגיאה לש הזה קרפב תואבומה וטטוצ םכותמ רשא
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רשא םיראתהו תומשה תשלשב ארקנ חישמה :המישרמ הדבוע םילגמ
םהבש םיירקיעה תומשה ינשבו ,םיהולא יבגל םהב שמתשמ ך“נתה
.השדחה תירבב הנוכמ םיהולא

ול ארוקו )חישמה( ןבה םיהולא לא רבדמ באה םיהולא ,8 קוספב
-יעה םשהש םוקמ ,7 ,ה“מ םיליהתמ רישי טוטיצ אוה ,8 קוספ .םיהולא
.“דעו םלוע םיהולא ךאסכ” :חישמל הנקומ ,“םיהולא” ,ינודא לש ירק

ןבה לעו לא רבדמ ןיידע באה םיהולא ,01 ,'א םירבעה לא תרגיאב

.52-42 ,ב“ק םיליהת ךותמ טוטיצ והז .“ינודא” ול ארוקו )חישמה(
,22 ,02 ,71-61 ,ב“ק םיליהת האר .הוהיל םיסחייתמ הלא םיקוספ(
ינודא התא ,דועו” :השדחה תירבה ךותמ הקסיפה תא טטצנ התע .)32
,דומעת התאו ודבאי המה .םימש ךידי השעמו ,תדסי ץראה םינפל
אל ךיתונשו אוה התאו ,ופולחיו םפילחת שובלכ .ולבי דגבכ םלוכו
.)21-01 ,'א םירבעה לא תרגיאה( “ומתיי

:)21-01 ,'א םירבעה א תרגיאה( הלא םיקוספבש בל םיש
.ןבה לא רבדמ ןיידע )8 קוספב ומכ( באה )1(
“םימש ךידי השעמו” :םוקיה ארוב אוה ןבהש רמוא באה )2(

.)01 קוספ(
שובלכ ןקדזי םוקיה .הנתשמ יתלבו יחצנ אוה ןבהש רמוא באה )3(

“ומתיי אל ךיתונשו” רמוא אוה )חישמה( ןבה לע ךא ,הלב
.)21 קוספ(

הארשה תולעב תורעה יתש דוע ףיסומ םירבעה לא תרגיאה בתוכ
:חישמה תודוא

ינימיל בש ,םלועמ ]באה םיהולא[ רמא םיכאלמה ןמ ימ לאו” )1(
תא הארמ בוש )31 ,'א קרפ( “?ךילגרל םודה ךיביוא תישא דע
.םיהולא לש ונימיל חישמה לש הלענה ומוקמ

תא לכל חיטבמ ,)31 קוספ( “ךילגרל םודה ךיביוא תישא דע” )2(
.חישמה לש יחצנה ונוחצנ
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ותוהולא לע הז קרפב הבר הכ השגדהב דיעה באה םיהולאו תויה
תא רוריבב תוארמה תורהצה הרשע-שמח ונל ןתנו ,חישמה עושי לש
.וז תיסיסב תמא שיחכהל ישפט הז הייהי ,חישמה לש ותוהולא
ותוהולא לע תמאה תא לבקנש ךכב היולת תיחצנה ונתלואג ,השעמל
אוה ינא יכ ונימאת אל םא יכ םכיאטחב ותומת יכ” :חישמה עושי לש
.)42 ,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבה( 55.“]הוהי ינודא[

חישמה לש ותוהולא לע ך“נתה תורהצה

תירבב ןתומשגתה םע ןתוא ונתוושהבו ך“נתה תואובנ לא ונתונפב
:םילגמ ונא השדחה

)ול הווש( “תימע” םשב חישמל ארק ינודא )1(

הירכז( “תואבצ הוהי םואנ יתימע רבג לעו יעור לע ירוע ברח”
דחא יבאו ינא” :רבדה ותוא תא רמא עושי ,השדחה תירבב .)7 ,ג“י
.)03 ,'י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “ונחנא

,'ב םייפיליפה לא תרגיאב ריהצה ,שדוקה חור תארשהב ,סולופ 
תומדב היה יכ ףא רשא” ,“םיהולאל הווש” היה חישמה עושיש ,6-5
הווש ותויה ]םיהולאה קוח דגנ עשפ[ ללשל ול בשח אל ,םיהולאה

.“םיהולא

ותוכלמו ותוהולא ,ותוישונא לע האובנ הנשי 5 ,'ט היעשיב )2(

חישמה לש

הנומא-ירסחל טרפ שיאש ,אבה חישמל םינתינ םיהולא תומש
לש ותוישונא[ ונל דלוי דלי יכ” :םהב תועטל לוכי וניא םיטלחומ
ומש ארקיו ...]שולישה ןיבמ יחצינה ןבה ותויה[ ונל ןתינ ןב ]חישמה
-רש” - םיהולא תומש םהינש - “דע-ויבא ,רוביג לא ,ץעוי ,אלפ
.“םולש

אוהש המ וא שיאה תוהמ תא תומש םיאטבמ ך“נתב יכ רוכזל שי
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ןכא אוהש ותועמשמ ,והשמ לש םשב והשימל םיארוקשכ .הווהמ
החנהה ,“רוביג-לא” םשב ארקנ חישמה רשאכ ,ןכל .ל“נה והשמה
.רוביגה-לאה םנמא אוהש איה

םיהולא וא ,לאה םשב חישמה ארקנ ך“נתב )3(

ירעל ירמא” :םיהולא םשב ארקנ חישמהש םיארמ םיאבה םיבותכה
“...ול הלשמ ועורזו אובי קזחב הוהי ינודא הנה םכיהולא הנה הדוהי
חישמה רשאכ ,7 ,ה“מ םיליהתב םג ךכל ונסחייתה .)01-9 ,'מ היעשי(
.“דעו םלוע םיהולא ךאסכ” :םיהולא םשב רכזומ

יכ” :חישמה לש תינשב ותאיב לע םיארוק ונא ז“מ םיליהתב
-9 ,ז“מ םיליהת( “םייוג לע םיהולא ךלמ ...םיהולא ץראה לכ ךלמ
םימעה לכ לע טולשיש הז היהי )עושי( חישמה יכ וילאמ ןבומ הז .)8
םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאה ,71 ,ט“י ,51 ,א“י ןנחוי ןוזח האר(
.)52-42 ,ו“ט

ך“נתב הוהי םג ארקנ חישמה )4(

יתנכשו אב יננה יכ” :רמא ינודא יכ םיארוק ונא ,41 ,'ב קרפ הירכזב

לע לודג ךלמ ,ארונ ןוילע הוהי יכ” :םיליהתבו “הוהי םואנ ךכותב
רבדמה יחישמ רומזמ הזש הארמ רשקהה( .)3 ,ז“מ םיליהת( “ץראה לכ
.)חישמה לש הינשה ותאיב לע

הוהי” םשב דיתעב ארקיי חישמהש םיארוק ונא ג“כ קרפ הימריב

.)6 ,ג“כ והימרי( “ונקדצ
,ב“ק םיליהת( “ודובכב הארנ” הוהי יכ םיארוק ונא ב“ק םיליהתב

הירכז( “ץראה לכ לע ךלמל הוהי היהו” :םיארוק ונא הירכזבו )71
אוה רשא הוהי לש םדו רשבב ותומלגתה וזש חיכוהל ידכ .)9 ,ד“י
ודמעו ...הוהי אציו” :יכ קרפ ותואב 4-3 םיקוספב םיארוק ונא ,ךלמ
,01 ,ב“י הירכזבו .)4-3 ,ד“י הירכז( “םיתיזה רה לע אוהה םויב וילגר
,“ורקד רשא תא ילא וטיבהו” :םירבדה רשפמ קמחתהל רשפא יא
.בולצה חישמל ,ןבומכ ,םינווכתמה
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הוהי םשב םג חישמה ארקנ ,3 ,'מ היעשיב חלודבכ הלולצ האובנב
הברעב ורשי הוהי ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק” :םיהולא םשב םגו
.“וניהולאל הליסמ

האובנה תומשגתה תא תוארהל ,השדחה תירבב טטוצמ הז קוספ
.)3-1 ,'ג יתמ יפ-לע הרושבה האר( ורשבמ ,ליבטמה ןנחויבו עושיב

שודק יכ םידמול ונא ,6 ,ב“י היעשיב םגו ,51 ,'ג הינפצב םג
הוהי לארשי ךלמ” :םברקב היהי אוה יכו ,ומצע הוהי אוה לארשי
.)51 ,'ג הינפצ( “ךברקב

תאז .תואבצ הוהי אוה חישמה לש ויראתמ דחא יכ ,םיאור ונא
,ב“י ןנחוי יפ-לע הרושבל 01-9 ,3-1 ,'ו היעשי תאוושהמ םידמול ונא
.8-5 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיאל 41-31 ,'ח היעשיו ,14-04

ך“נתה לש “אוה ינא“ה אוה יכ ןעט השדחה תירבה ןמ עושי )5(

,הוהי םואנ ,ידע םתא” :ומצע לע ינודא רמוא ,01 ,ג“מ היעשיב
.“אוה ינא יכ וניבתו יל ונימאתו ועדת ןעמל ,יתרחב רשא ידבעו

השדחה תירבב ןעט עושי רשאכ תועמשמ ואלמתה הלא םירבד
הרושבבו 62 ,'ד ,91 ,ג“י ,42 ,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבב ,הנעט התוא תא
הרושבה( “אוה ינא יכ ונימאת האובב ןעמל” :6 ,ג“י סוקרמ יפ-לע
“ינא” יוטיבב תובורק םיתעל שמתשמ עושי .)91 ,ג“י ןנחוי יפ-לע
:ותדובע לעו ומצע לע םידחוימ םייוליגל רשקהב

)41 ,'י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “בוטה העורה ינא”
)9 ,'י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “תלדה יכונא”
)21 ,'ח ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םלועה רוא ינא”
)6 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םייחהו תמאהו ךרדה יננה יכונא”

ך“נתב חישמל םג ונתינ “ינודא“ו “ןודאה” :םיהולא יראת )6(

“...ןודאה ולכיה לא אובי םואתפו ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלוש יננה”
.)1 ,'ג יכאלמ(

ליבטמה ןנחוי היה ןודאה תאיבל ךרדה תא הניפש “ךאלמה”
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.יתרצנה עושי ,חישמה היה ךרדה תא הניפ אוה ורובע רשא ןודאהו
“ךילגרל םודה ךיביוא תישא דע ינימיל בש ינודאל הוהי םואנ”

ותשרדב הז קוספ סורטפ טטיצ ,תועובשה גח םויב .)1 ,י“ק םיליהת(
השעמ האר .יתרצנה עושי לש ותוהולאו ותויחישמ תא חיכוהל
עושיש ןכיה ,54-14 ,ב“כ יתמ יפ-לע הרושבה ,63-43 ,'ב םיחילשה
.ונודא םג אלא ,דוד לש ונב קר וניא חישמהש םישורפל חיכומ ומצע

האירבה ינפל חישמה םויק לע םג דמלמ ך“נתה )7(

האירבה םרטב חישמה לש ומויק לע םיארוק ונא 32-22 ,'ח ילשמב
יתכסנ םלועמ .זאמ וילעפמ םדק ,וכרד תישאר יננק הוהי” :המצע
אוה “המכח“ה תולגתה לש הז רואיתש קפס ןיא .“ץרא ימדקמ ,שארמ
.יחצנה חישמה רואית תמאב

האירבה םרטב חישמה םויק רבד תא םג תדמלמ השדחה תירבה
...םיהולאה היה רבדהו רבדה היה תישארב” :יחצינה םיהולאה רבדכ
.)2-1 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םיהולאה לצא תישארב היה אוה

תוהולא ונבומש ,“הוהי דובכ“כ חישמה תא גיצמ ך“נתה )8(

היעשי ,5 ,'מ היעשי( .“וידחי רשב לכ וארו הוהי דובכ הלגנו”
.)תויחישמ תוכלשה לעב אוה 5 קוספש חיכומ 4-3 ,'מ

רבדהו” :חישמה לש ותומלגתה לע םיארוק ונא השדחה תירבב
,ויבאל דיחי ןב תראפתכ ותראפת הזחנו .ונכותב ןוכשיו רשב הייהנ

.)41 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “תמאו דסח בר

השדחה תירבב תדמלנ חישמה עושי לש ותוהולא

תירבה יכ ,'א קרפ םירבעה לא תרגיאה ךותמ ,וניארה םדוקמ 
הז דומיל .חישמה עושי לש ותוהולא לע האולמב תדמלמ השדחה
אצמיהל הלוכיו השדחה תירבה ךרואל תעפעפמ חישמה תוהולא לש
לע תויאר רפסמ .הנשמ תויאר תואמבו תורישי תואבומ תורשעב
:תואבה ןמ תועבונ עושי לש ותוהולא
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.)01 ,'ב סוקרמ יפ-לע הרושבה האר( םיאטח לוחמל וחוכ )1(
יתמ יפ-לע הרושבה האר( תויווחתשהו תוליפת לבקל ותוכז )2(

.)'א קרפ ןנחוי יפ-לע הרושבהו 33 ,ד“י ,2 ,'ח ,11 ,'ב
ירפסב ומשרנש יפכ ויסינ לכ האר( םייעבט-לעה ויתוחוכ )3(

הרושבה ,52 ,'ט ,1 ,'י יתמ יפ-לע הרושבה :ןוגכ ,הרושבה
ןנחוי יפ-לע הרושבהו ,11-01 ,5 ,'ג ,21-01 ,'ב סוקרמ יפ-לע
.)44-14 ,א“י

,62 ,'ז םירבעה לא תרגיאה( ולש השודקה ייחו ותרהט )4(
,'ג הנושארה ןנחוי תרגיא ,22 ,'ב הנושארה סורטפ תרגיא
תורישי דמיל וננודאש ןכיה ,91 ,ח“י סקול יפ-לע הרושבה ,5
:םיהולאה אוהש םילבקמ םא אלא בוט ול אורקל רוסאש
.)“םיהולאה ,דחא יתלב בוט ןיא ןכא יכ”

םיהולא קרו תויה - ותוהולא תא חיכוה ולש הרפכה תומ )5(
.)9 ,'ב םירבעה לא תרגיא( ישונאה ןימה לכ לע רפכל לוכי

תרגיאה( ותוהולא תא החיכומה םיתמה ןמ תינפוגה ותייחת )6(
.)4 ,'א םיימורה לא

,ןאלמל הלוכי תוהולא קרו ךאש ,ןתנש תוברה תוחטבהה )7(
הרושבה ,02-91 ,ח“כ ,92-82 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה ןוגכ
.3-2 ,ד“י ןנחוי יפ-לע

לע םיכמוס םהש יפכ וילע ךומסל םדא-ינב לעש הדבועה )8(
.)3-1 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה( באה

ןנחוי יפ-לע הרושבה( םלועה םייקמו ארוב אוהש הדבועה )9(
.)71-61 ,'א םייסלוקה לא תרגיאה ,3-1 ,'א

לכב אצמנ :תוהולא לש תונוכתה לכ וב תויוצמש הדבועה )01(
יתמ יפ-לע הרושבה האר( 'וכו ,לוכי-לכ ,לכ עדוי ,םוקמ
,03 ,ז“ט ,31 ,'ג ,32 ,ד“י ןנחוי יפ-לע הרושבה ,02 ,ח“כ
.)81 ,ח“כ יתמ יפ-לע הרושבה
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:חישמה לש ותוהולא לע תורישי תורהצה רפסמ
תא םג האר .)1 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה( “םיהולא תא היה רבדהו”

הרושבה :חישמה עושי לש ותוהולא לע תואבה תוצרוחה תורהצהה
,5 ,'ט םיימורה לא תרגיאה תא ףסונב האר .67 ,86 ,'א סקול יפ-לע
תרגיאה ,71 ,41 ,'א םייסולוקה לא תרגיאה ,82 ,'כ ןנחוי יפ-לע הרושבה
,'ו סויתומיט לא הנושארה תרגיאה ,8 ,'ב םייתנירוקה לא הנושארה
.'א קרפ םירבעה לא תרגיאה ,31 ,'ב סוטיט לא תרגיאה ,61-41

שולישה
?םיהולא חילש םג ןמז ותואבו םיהולא םג תויהל חישמה לוכי דציכ

,דחא אוה םיהולא :שולישה דומיל ידי-לע תחנעפתמש המולעת יהוז
:שדוקה חורו )חישמה( ןבה ,באה :תונוש תורוצ שולשב םיייק אוה ךא
.)41 ,'ד הנושארה ןנחוי תרגיא( “םלועה עישומ ןבה תא חלש באה”

:שולישב םיקסועה תורוקמ רפסמ ירה
דיימו םיבר ןושלב איה “םיהולא” הלימה ,1 ,'א תישארבב )1(

יובירל היאר הנשי ךכב - דיחי ןושלב “ארב” לעופה עיפומ הירחאל
.דחא ןלוכש םיהולאה תויומד

הלימ איה )םיהולאל עגונב( “דחא” הלימה ,4 ,'ו םירבדב )2(
תישארבב רכזומ “דחא” .טלחומ דוחיא אלו ,תידוחיא תבוכרת תראתמה
.“דחאכ םישנא ינש - דחא רשבל ויהי )ותשיאו רבג( הוחו םדא” :42 ,'ב
.1 ,'כ םיטפוש ,6 ,א“י תישארבב םג האר

ןוגכ ,שולישב תורושקה תורישי תועיבק הברה ך“נתב ןנשי )3(
,'ב הירכז ,01-7 ג“ס ,1 ,א“ס ,1 ,ב“מ ,21-1 ,א“י ,71-61 ,ח“מ היעשי
קוספב דיחי ףוגב “ימש“ב שומישל בל םיש( 72-42 ,'ו רבדמב ,51-41
.)62-52 םיקוספב “הוהי” םשה לע םימעפ שלש הרזחה ירחא ,72

יתלב תוסחייתה אוצמל ןתינ שדוקה יבתכב םיבר תומוקמב )4(
השענ” :רמוא םיהולאשכ 62 ,'א תישארבב ןוגכ ,שולישה לא הרישי

בכרומ םיהולאש ךכ לע זמורה םיבר ףוגב( “ונתומדכ ונמלצב םדא
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הבה” :רמוא ינודא רשאכ תישארבב םג האר .)תחא תומדמ רתוימ

תישארב( “והער תפש שיא ועמשי אל רשא םתפש םש הלבנו הדרנ
.22 ,'ג תישארבו 8 ,'ו היעשי םג האר .)7 ,א“י

הרושבה האר .רוריבב שולישה תרות תא תדמלמ השדחה תירבה )5(
-לע הרושבה ,71-61 ,'ג ,יתמ יפ-לע הרושבה ,02-91 ,ח“כ יתמ יפ-לע
לא הינשה תרגיאה ,6-4 ,'ד םייספאה לא תרגיאה ,71 ,ד“י ןנחוי יפ
.5-4 ,'א ןנחוי ןוזח ,41 ,'ט םירבעה לא תרגיאה ,31 ,ג“י םייתנירוקה

ז. דימויים ותחזיות עקיפות
 שהתגשמו בישוע המשיחך“נתב
חישמה לש ויתויומד רויצב םנימב םידיחי םניה שדוקה יבתכ

65.וילע תוטרופמהו תודחוימה תואובנבו עיגמה

,םדא .תינחור תמא לש תימיימש המגדהכ גשומה תא ראתל ןתינ
ןונכיתו שארמ-היאר תועצמאב ,םיעוריא תרוש וא ,עוריא ,רבד ,םוקמ
,םיטרפ תמאתה םע ,הנומתל ,ידומיל אשונל תויהל םיכפוה ,םיימימש
,חישמהו םיהולא .)התומשגתה( היתואצות הלש “תומד יטנא“ה לש
םיירצונ םייח םילהנמה ,םינימאמ-יתלבו םינימאמ ,חישמה רצו ןטשה
.שדוקה יבתכב םייומידל םיאשונ םה הלא לכ ,םלועה ייחו םינתייצ
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תופיקע תויזחת ,שארמ הרישי האובנ אוצמל רשפא יאש םוקמב וליפא
.שדוקה יבתכ לכב רותיאל תונתינ חישמה תודוא )םייומיד תועצמאב(
תויאר תואיבמה תויאובנ תונומת - חישמה לש םייומיד !ןוכנ המכ
םידומע תואמ ןב רפס בותכל ונלוכי .ך“נתה תא םיאלממ - תופיקע
תמחמ .םייכ“נת םייומיד לש בחרה הדשה תוצקב תעגל ישוקב קרו
דומילו רקח לש הז םוחתמ תואמגוד רפסמ קר ןאכ שיגנ ,םוקמ רסוח
.שדוקה יבתכ

םילפרועמ םירואית רתויב ,הארנכ ,אבומ חישמה עושי לש בלצה
םיהולאה-ןב ןברוק תא שארמ םיבצעמו םיראתמה םינוש םייומידו
תזקה סקט םע( ברקומה חספ לש הש לכ .ך“נתב רחא ץפח לכ רשאמ
תומש האר - השה לש ותליכאו ותיילצו תיבה ףוקשמ לע השה םד
האר( םש ברקוהו הדיקעה לא אבוהש םייוולה ןברוק לכ 75.)31-1 ,ב“י
ונברוקמ לחה ,שגומה רחא םד ןברוק לכו )'ו דע 'א םיקרפ ארקיו
לש ןורחאה וייח עובשב ןורחאה חספה ןברוקל דעו לבה לש רעובה
!וילע בלצנ עושי רשא בלצה ןוויכל שא תונושלב םירומ םלוכ ,עושי
)תורישי אל תויזחת( האובנ לש םיקרפ יפלא תוגזמתה םיאצומ ונא ךכבו
.רוונסמ ראפ לש תחא תרעוב דקומ תדוקנל

.חישמה עושי תנומת תא אצמת ,ך“נתב הנפת אלש ןאל
,םדא תא אצמת )חישמה לש םייאובנ םייומיד עפושה( תישארבב

האירבה שארכ חישמה לש ותומד - תיהולאה האירבה שאר אוהש
תבית .)94-54 ,ו“ט םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאה האר( השדחה

םיקרפ תישארב( לובמה תטיפשמ םייח תלצהל דיחיה יעצמאה התיה חנ
וילא םיעיגמה הלא לכ .“הלואגה תבית” אוה עושי חישמה .)‘ט-'ו
ןברוק .אטחה דגנ םיהולא טפשמ לש אבה לובמהמ םילצינ הנומאב
תברקה לש )ב“כ תישארב( דחוימב רישע יומיד אוה קחצי לש הלועה
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אונש ךא ,ויבא ידי-לע בהאנה ,ףסוי ייח .ימיימשה ויבא ידי-לע עושי
האממ רתוי םע ,האלפומ הנומת םה )ז“ל תישארב( ויחא ידי-לע החדנו
ויבא ידי-לע בהאנ אוה םגש ,חישמה עושי וננודא לש ,םיהז םיטרפ
תא לביק םהיניבמו םייוגל רכמנ ףסוי .ויחא ידי-לע החדנו אנשנו
ןויליכמ םתלצהו םינומה תלכאהל איבהש ימ תויהל ךפהו ,ותשיא
החדנ רשא חישמה עושי םע םג הרק ךכ .)ז“מ-ט“ל םיקרפ תישארב(
ולצינ םיבר םינומהו ,םייוגל ותרושב ףיטה ,)םידוהיה( ויחא ידי-לע
הלגמ ףסוי רבד לש ופוסב .םהל ןתנ אוהש “םייחה םחל” תא ולכאו
,עושי םע םג ךכ .םתלצהל יעצמאה תויהל ךפוהו ויחאל ותוהז תא
,ב“י הירכז האר( םיבר ליציו לארשיל ומצע הלגי ןמזה אובב רשא
.)62-52 ,א“י םיימורה לא תרגיאה ,01

רבכש( חספה ןברוק - השה תא קר אל םיאור ונא תומש רפסב
יומידכ השמ לש ותורישו וייח תא םג אלא ,)ב“י תומש ,וילא ונסחייתה
,ויחא ידי-לע הליחת החדנ השמ .חישמה עושי לש ללכה ןמ אצוי
,רתוי רחואמ .לארשי-ינב ברקמ אלש הלכב רחב םשו הרז ץראל חרב
םתוא איצוהו םגיהנמכ לבקתה אוה ,לארשי תא עישוהל רזח רשאכ
ןוויכמ ,שגרמ עושיל הז ןוימיד .לודג ןוחצנב )םירצמ( םידבע תיבמ
לארשי םע לא אב רשאכ חישמה עושי לש ותייחדל סחייתמ אוהש
האר( לארשי גיהנמ תויהל לבקתי אוה דיתעבש ךכלו ,הנושארה םעפב
.)53 קוספ דחוימב ,73-22 ,'ז םיחילשה ישעמ

לש הלאל המוד הנומת םה ,'ב לאומשו 'א לאומש רפסב ,דוד ייח
רשא לואש ידי-לע החדנ הליחת ,ותוריעצב העור היה דוד .חישמה
רתכוהו ,חשמנ ,המואה ידי-לע דוד לבקתה ,רתוי רחואמ .וגרהל ץפח
היה הליחת רשא ,לודג רתויה דוד “תומד” תויהל ךפה ךכ .הכלמכ
טולשי רחואמ רתויו ,ונאצ רובע וייח תא בירקהש “בוטה העורה”
.ךלמכ

.לודג ןהוככ חישמה עושי תומד תא םיווהמ קדצ יכלמו ןרהא
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לש תואובב וא תונומת ,םייומיד םה )םיאיבנה ראשו( לאומשו השמ
.לודג איבנכ עושי

תנמ-לע סנל ביצה השמ רשא ,תשוחנה שחנ תא ריבסה עושי
רובעב םעה לע ולטוהש תוומה ישנוע ינפמ לארשי-ינבל העושיל תויהל
הלואגהו העושיה תדובעל יומידכ )01-4 ,א“כ רבדמב האר( םעשפ

.)81-41 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה( ותבילצ תועצמאב ולש
תוומ” לש ןויסינ ךכב רבע ,ןתיולה ידי-לע עלבנש ,איבנה הנוי

היה רשא דחאה לש יומיד אוה ,םייוגל ףיטה ךכ-רחאו “שדחמ היחתו
,הנויכ ,ונילא רזח רשאו “המדאה יעמב תוליל השולשו םימי השולש”
הוושמ ומצע עושישכ ,04 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה האר( ותייחתב
.)היחתו תוומ לש אוה ונויסינ םע הנוי לש ונויסינ תא

דחא אוה )'מ-ה“ל-ו א“ל-ה“כ םיקרפ תומשב ראותמ( ןכשמה
,הנוהכה .םייומידה לכמ תועמשמ ילעבו רתויב םיעפושה םייומידה
חישמה למס םיווהמ םלוכ - ימינפה רודיסה ,טוהירה ,תונברוקה רדס

.עושי תועצמאב םיהולאל ןימאמה לש ותוברקתהל םיאיבמו
.םד ידי-לע הרפכ למסמ תשוחנ הפוצמה חבזמה )1(
םימה תציחר” ידי-לע שודיק םילמסמ הצחרל תשוחנה ירויכ )2(

.“)םיהולא רבדב( רבדה ידי-לע
ותמצועו ומחל ,חישמל יומיד אוה שדוקה םחל ןחלוש )3(

.ומע לש
רוא ,חישמל יומיד איה ,םינקה תעבש תלעב בהזה תרונמ )4(

.םלועה
לש ואסכל םילועה םינונחתו הליפת למסמ תרוטקה חבזמ )5(

.)3 ,'ח ןנחוי ןוזח( םיהולא
ירצונה עושי תא למסמ םישדוקה שדוקב םימחרה סכ )6(

הרושבה האר( הניכשה לא העגהלו הקדצהל דיחיה יעצמאכ
]סמה ןכוס[ סכומה תליפתש ןכיה 31 ,ח“י סקול יפ-לע
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םיהולא“כ םג בתכיהל הלוכי “אטוחה יל חלס םיהולא”
.)“םימחרה סכ ינפב ינאיבה

חישמה עושי לע עיבצמ ,םישדוקה שדוק ךותב ,שדוקה ןורא )7(
,ץעמ יושע היה ןוראה .םיהולא לש ונימיל ונכוותמו ונגיצנכ
תא למסמ הזה ףוריצה .)11 ,ה“כ תומש( רוהט בהז הפוצמ
.חישמה עושי לש )רוהט בהז( יהולאהו )ץעה( ישונאה דצה
,“ןמה םע בהזה ריס” :םיצפח השלש םיאצמנ ןוראה ךותב
,ונל םירפסמ הלא .“תירבה תוחול“ו “חרפ רשא ןרהא הטמ”
לע ,םימשה ןמ דריש םחלכ חישמה לע ,הנומתבו יומידב
הרותה יקוח לכ תא םייק אוהש ךכ לעו ,םיתמה ןמ ותייחת
יומיד םג והז .הרותה יקוח ורפוה אל ,דבלב ,ובלב .םאולמב
וננוצרב םא .עושי חישמב םתנומא ידי-לע ועשונש הלא לש
:תואבה תא ליכהל םיבייח ונא ,םיהולאה ינב תויהל
רבד” אוה ומש .חישמה עושי אוהש םייחה םחל תא )א(

.“םיהולאה
בהזל םימוד ונא .שאב םינחבנ ונא תופידר תועצמאב )ב(

םא וליפא ,םיהולאה רבדמ ונב םירזוח ונניאש ךכב
ונא םיהולא רבד לע ונרמשב .רתויב המח שאה
.בהזכ םירוהט םיכפוה

-יפ-לע-ףא ,םישרוש אלל שבי ףנע היה ןורהא הטמ )ג(
ןכוש עושי םא ,תורחא םילימב .ירפ אשנו חרפ ,ןכ
.םיהולא תווצמ תא רומשל םילגוסמ היהנ ,ונכותב
אוה עושי .ונכותב לעופו יח חישמה עושי ,ךכיפל
אל רשא - םייחה יכ היחתל םוקנ ונא םג ןכל ,היחתה
רחאל חצנל םימשב םייח ונאש ןאכמ .םלועל תומי

ךא ,שביה הטמה אוה ימשגה ונפוג .ונתמשנ החרפש
םחל תוכזב ןדע-ןגב םלועל היח תיחצנה ונתמשנ
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,“אוה ינאה” אוהש ,םייחה ךיסנ אוהש ,םייחה

יפ-לע הרושבה( “ףוסהו שארה” ,“ות“הו “ףלא“ה
יפ-לע הרושבה ,51 ,'ג םיחילשה ישעמ ,53 ,'ו ןנחוי

.)31 ,ב“כ ןנחוי ןוזח ,85 ,'ח ןנחוי
ךותב יח חישמה :תומלגתהה לע ונל רפסמ ומצע ןכשמה )8(

.)41 ,'א ןנחוי יפ-לע הרושבה האר( ומע
םע רושקש המ לכ ,תועיריה ,תונוליווה ,םיעקשה ,ץעה תוחול

עושיל תרחא וא וז הרוצב יומיד אוה ,ובש שדוקה תדובעו ןכשמה

.חישמה

םימדקתמו םיפי םייוליג םה ,ג“כ קרפ ארקיוב ,ינודא תודועס
םיהולא לש תשרפנה ותינכות לשו ומע רובע חישמה תדובע לש

.לארשיל רשקב דחוימב ,וחישמ תועצמאב
קינעמה ,ך“נתב םייומידה לש אלפנה רופיסה ונינפב שרפנ ךכו

ותוישיא לש ,ונילא אבה חישמה לש םינבומו םיבר םייוליג ונל

.ולעפמו
האלמ הנבהל תלד ונינפב םיחתופ ך“נתה ןמ םייחישמ םייומיד

הארמ םירבעה לא תרגיאה .םיהולאה חישמ ,עושי חישמה לש רתוי
,אדירג הרקמ ויה אל ך“נתה ןמ הלא םיאלפומ םייומיד יכ רוריבב

לש תונומת ונל שיגהל ידכ ,הניכשה ידי-לע שארמ וננכות אלא
םיקרפ םירבעה לא תרגיאה האר( בלצה לע ונברוק לשו חישמה עושי

וריהזה ,ןכשמה תא םיקהל השמ דמע רשאכ יכ ונל רמאנ ,ןכא .)‘י-'ה
תרגיאה( “רהב הארמ התא רשא ותינבתב לכה השעו האר” םיהולא

ןנכית םיהולא ,תורחא םילימב .)04 ,ה“כ תומש ,5 ,'ח םירבעה לא
,שדוקה תדובעו ןכשמה ןוגכ תודסומ ,םדא ייח - םייומידה לכ תא

םירבד“ל םיללצו תומגדהכ שמשל - לארשי םע תודלותב םיעוריאו
.“םיימימש
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םוכיס

:תואבה תא ןאולמב ונחכוהש םינימאמ ונא

העיפומ ,שדוקה יבתכב קרו שדוקה יבתכבש דבלב אל )1(

יכ קפס לכל לעמ החיכומ )2( וז האובנש אלא ,תמא תאובנ

חישמה אוה ,השדחה תירבב תיזכרמה תומדה ,יתרצנה עושי

ותומלגתה אוה )עושי( הז חישמש )3( ,ך“נתה אבנתמ וילעש

)5( ,ינודא רבד םה שדוקה יבתכש )4( ,םדו רשבכ םיהולא לש

תלואג )6( יכו ,דיחיהו יתימאה לאה אוה שדוקה יבתכ יהולאש

השעש המבו חישמב הנומאב האולמב היולת םדא לש ותמשנ

.םדא לכ לש תיחצנה ותעושי רובעב לאוגכ בלצה לע

הלא ,תויתימא קר ןניא הלא תומיהדמ תודבועו תויה ,ןכ-לע-רתי
לכ לש ותבוחמ ,הז רפסב תוגצומה תויודעה ידי-לע תוחכומ ןהש

ותונדאל ענכיהל אלא ,ותלואגל עושי לע ךומסל קר אל םדאו םדא
ודועייש ונל םירמוא שדוקה יבתכו תויה .ורובע תויחלו תיהולאה

ןבב ןימאמה לכ” - חישמה עושיב הנומאב יולת םדאה לש יחצנה

ןורח םא יכ םייח הארי אל ןבב ןימאי אל רשאו ,םימלוע ייח ול שי

ונתקושת וז אהת )63 ,'ג ןנחוי יפ-לע הרושבה( “וילע ןוכשי םיהולא
ןיאו” יכ ועדיש תנמ-לע ,הלא תודבוע םירחאל רפסל רתויב הזעה

רשא םדא-ינבל ןתינה רחא םש םיימשה תחת ןיאו ,רחאב העושיה
.)21 ,'ד םיחילשה ישעמ( “עשווינ וב

-ןב חישמה אוה עושי יכ ונימאת ןעמל ובתכנ הלא ךא”

“ומשב ]חצנ ייח[ םלוע ייח םינימאמה םכל ויהי ןעמל ,םיהולא

.)13 ,'כ ןנחוי יפ-לע הרושבה(

HebMesFnl10-25-01 10/26/01, 3:05 PM113



המשיח לפי נבואות התנ"ך

אם תחפוץ בחיי נצח, אמור תפילה זאת:

אדוני, אלוהי, רחם על נשמתי, כי חוטא אנוכי.58 אני מאמין 
כי ישוע המשיח הוא בנו של האל החי.59 אני מאמין כי הוא מת 
על הצלב והגיר את דמו היקר לשם כפרה על כל חטאי.60 אני 
מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש61 
ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאי 
ולתפילתי זו.62 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, 
אדוני ישוע.63 רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר, אשר 
היגרת במקומי על הצלב בגולגלתא.64 אתה לא תסרב לי, אדוני 
ישוע, אתה תסלח לי על חטאי ותגאל את נשמתי. אני יודע זאת 
כי בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.65 בדברך נאמר כי לא תסרב 
לאיש וזה כולל אותי.66 לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני יודע 
שענית לי,67 ואני יודע שנגאלתי. ואני מודה לך, אדוני ישוע, 
ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא  על גאולת נשמתי 

אחטא עוד.68 

עתה, כאשר נושעת, מצווה היא להיטבל במים לחלוטין 
בשם האב ובשם הבן ובשם רוח הקודש. קיים את כל מצוות 

אדוני למען תחיה. 

58. תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  59. מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, 
יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  60. מעשי השליחים ד', 12, כ', 28, הרומיים ג', 25, יוחנן 
א', א', 7, ההיתגלות ה', 9  61. תהילים ט"ז, 9-10, מתי כ"ח, 5-7, מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, 
יוחנן ב', 19, 21, י', 17-18, י"א, 25, מעשי השליחים ב', 24, ג', 15, הרומיים ח', 11, הקורינתיים 
א', ט"ו, 3-7  62. לוקס כ"ב, 69, מעשי השליחים ב', 25-36, העברים י', 12-13  63. הקורינתיים 
א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  64. האפסיים ב', 13-22, העברים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן 
א', א', 7, ההיתגלות א', 5, ז', 14  65. מתי כ"ו, 28, מעשי השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים 
א', 7,  הקולוסיים א', 14  66. מתי כ"א, 22, הבשורה על-פי יוחנן ו', 35, 37-40, הרומיים י', 
13  67. העברים י"א, 6  68. יוחנן ה', 14, ח', 11, האיגרת אל הרומיים ו', 4, הקורינתיים 

א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14  
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הכומר אלאמו  של  "המשיח"  וספרי  הספרות 
ניתנים להשגה בשפות רבות.

קרא אודות הכנסיה והקשב למוסיקה שלה באתר: 
.www.alamoministries.com

כתבי קודש ניתנים לאלה שאין ביכולתם לשלם 
שנכתב  נוסף  קריאה  חומר  לבקש  אפשר  עבורם. 
על-ידי הכומר אלאמו. ניתן להשיג גם קלטות או 

תקליטור.

ניתנים  אלאמו  טוני  הכומר  של  הרדיו  שידורי 
לקליטה בכל מקום בארצות-הברית, קנדה וברחבי 
הרדיו  תחנות  על  מידע  יותר  לקבל  כדי  העולם. 
אלאמו,  הכומר  את  לשמוע  ניתן  שבהן  באזורך, 
 info@alamoministries.com :שלח לנו אי-מייל אל
אנא   .(479)  782-7370 אל  בטלפון  התקשר  או 
אלאמו  טוני  הכומר  של  האינטרנט  באתר  בקר 
www.alamoministries.com או האזן לדבריו באתר 

 .www.wmqm1600.com

המודפס  החומר  של  למפיץ  היה  נפשות.  עשה 
והקלטות אודות הישועה דרך ישוע, מטעם הכומר 
טוני אלאמו. לצורך מידע נוסף שלח אי-מייל אל: 
אל:  פאקס  שלח  או   info@alamoministries.com

.(479) 782-7406

115



המשיח לפי נבואות התנ"ך

© Copyright 1980, 1990, 2000, 2001, 2003, 2006, June 2007  All rights reserved 
World Pastor Tony Alamo ® Registered 1980, 1990, 2000, 2001, 2003, 2006, June 2007

Tony Alamo, World Pastor 
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide 

P.O. Box 6467 
Texarkana, Texas 75505 USA

 ,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
 ¯˘‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ ,‰ÈÈÁÓ‰ ÈÎ¯ˆÂ

 ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡·
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï

תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון 
ב-3:00 אחר הצהריים ו-8:00 בערב במקומות הבאים:

 ,ÒÏ'‚‡ ÒÂÏ ¯ÂÊÈ‡ ˙ÈÈÒÎ
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 

 Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ
 .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ ˙Â˜„ 15-ÎÂ

 .˙Â·Â˙Î ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡
ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. 

הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדירת הוליווד 
ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב, 

ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 
ספר זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה 

(השליחים ד', 12). העבר אותו לאחר. 
כל הספרות של טוני אלאמו מופצת בחינם ואיננה למכירה.
אם מישהו מנסה לגבות מכם כסף עבור ספרות זו, אנא 

התקשרו בשיחת גוביינא לטל' 782-7370 (479).
 ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ,ı¯‡Ï ıÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÎÓ ‰Ï‡Ï

 .ÌÎ˙Ù˘Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÙÒ ÂÓ‚¯˙˙˘
 ÏÓÒ ˙‡ ÂÙ¯ˆ ‡‡ ,˘„ÁÓ ÌÈÒÈÙ„Ó Ì˙‡ Ì‡

.ÔÏ‰Ï ÚÈÙÂÓ‰ ÌÂ˘È¯‰Â ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÎÊ

קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה: 
 (479) 782-7370

  (479) 782-7406 Ò˜Ù
www.alamoministries.com
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