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משה אומר:

קריאת שמע:
ָאל יְהוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְהוָה ֶא ָחד!"
" ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
יך
ְאָה ְב ָתּ ֵאת יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
"ו ַ
וּב ָכלְ -מא ֶֹד ָך
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל-נ ְ
ְבּ ָכלְ -ל ָב ְב ָך ְ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעלְ -ל ָב ֶב ָך"
ו ְָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה א ֶ
דברים ו' :ד'-ה'

" ַעלִ -פּי ְשׁנֵי ֵע ִדים
אוֹ
ַעלִ -פּי ְשׁל ָֹשׁהֵ -ע ִדים
יָקוּם ָדּ ָבר"!
דברים י"ט :ט"ו
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דבר אלהים הבלתי-נשחת!
ישעיהו:
ֹהינוּ יָקוּם ְלעוֹלָם" ישעיהו מ' :ח'
וּד ַברֱ -אל ֵ
" ְ
דוד:

עוֹלם יְהוָה ְדּ ָב ְר ָך ָנִצּב ַבּ ָשּׁ ָמיִם ְלדֹר ָודֹר אֱמוּנ ֶָת ָך"
" ְל ָ
תהלים קי"ט :פ"ט-צ'

עוֹלם
"יְהוָה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
זִכ ְר ָך ְלדֹרָ -ודֹר" תהלים קל"ה :י"ג
יְ הוָה ְ

יכל ָק ְד ְשׁ ָך וְ אוֹדֶה ֶאתְ -שׁ ֶמ ָך
" ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאלֵ -ה ַ
ֲמ ֶתּ ָך:
ַעלַ -ח ְס ְדּ ָך וְ ַעל-א ִ

ָת ָך"!
ַל ָתּ ַעלָ -כּלִ -שׁ ְמ ָך ִא ְמר ֶ
ִכּיִ -ה ְגדּ ְ
תהלים קל"ח :ב'
משה:

ֶחם
אָדם וְ י ְִתנ ָ
וּבןָ -
יכזֵּב ֶ
"לֹא ִאישׁ ֵאל וִ ַ
ימנָּה"
ֲשׂה וְ ִד ֶבּר וְ לֹא ְי ִק ֶ
אָמר וְ לֹא ַיע ֶ
ַההוּא ַ
במדבר כ"ג :י"ט
שמואל:

ָחם"
אָדם הוּא ְל ִהנּ ֵ
ָחםִ :כּי לֹא ָ
ֵצח ִי ְשׂ ָר ֵאל לֹא ְי ַשׁ ֵקּר וְ לֹא יִ נּ ֵ
" וְ גַם נ ַ
שמואל א' ט"ו :כ"ט
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ירמיהו:
יט ְב ָתּ ִל ְראוֹת ִכּי-שֹׁקֵד ֲא ִני עַלְ -דּ ָב ִרי ַל ֲעשֹׂתו"
ֹאמר יְהוָה ֵא ַלי ֵה ַ
" ַויּ ֶ
ירמיהו א' :י"ב
משה:
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת
ֻקּים ְו ֶאלַ -ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים א ֶ
ָאל ְשׁ ַמע ֶאלַ -הח ִ
ְע ָתּה י ְִשׂר ֵ
"ו ַ
ֲשׁר יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתי ֶכם נ ֵֹתן ָל ֶכם :
אתם ִו ִיר ְשׁ ֶתּם ֶאתָ -האָרֶץ א ֶ
וּב ֶ
ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּ ָ

ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִתגְ ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ
ָבר א ֶ
לֹא ת ִֹספוּ ַעלַ -הדּ ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם"
ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם א ֶ
דברים ד' :א'-ב'
שלמה:
רוּפה ָמגֵן הוּא ַלח ִֹסים בּוֹ :
ֱלוֹהּ ְצ ָ
"כָּלִ -א ְמרַת א ַ

נִכז ְָב ָתּ"
יח ְבּ ָך ְו ְ
יוֹכ ַ
תּוֹס ְףּ ַעלְ -דּ ָב ָריו ֶפּןִ -
אַלְ -
משלי ל' :ה'-ו'
משה:
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר
יך זֶה ְ
יכ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹל ְ
ֲשׁר ִ
ֶך א ֶ
ָכ ְר ָתּ ֶאתָ -כּלַ -ה ֶדּר ְ
" ְוז ַ
וֹתו ִאם-לֹא :
ֲת ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ֲשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ה ִ
ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְל ַנסּ ְֹת ָך ָל ַד ַעת ֶאת-א ֶ
ֲך ִכּי
הוֹדיע ָ
יך ְל ַמ ַען ִ
ַע ָתּ ְולֹא י ְָדעוּן ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר לֹאָ-יד ְ
ֲכ ְל ָך ֶאתַ -ה ָמּן א ֶ
ַוי ְַענּ ְָך ַויּ ְַר ִע ֶב ָך ַוַיּא ִ

אָדם
ֶחם ְל ַבדּוֹ יִ ְחיֶה ָה ָ
לֹא ַעלַ -הלּ ֶ
מוֹצא ִפי-יְהוָה
ִכּי ַעלָ -כּלָ -
אָדם"
י ְִחיֶה ָה ָ
דברים ח' :ב'-ג'
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משה:
ֶיך ַהיּוֹם
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
וּב ְל ָב ְבך ַל ֲעשֹׂתוֹ ְ :ר ֵאה נ ַ
יך ִ
יך ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ִפ ָ
" ִכּיָ -קרוֹב ֵא ֶל ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצ ְוּ ָך ַהיּוֹם
ְאתַ -ה ָמּוֶת ו ְֶאתָ -הרָע  :א ֶ
ֶאתַ -ה ַחיִּים ו ְֶאתַ -הטּוֹב ו ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
ְחקּ ָֹתיו ִ
וֹתיו ו ֻ
יך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ו ְִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ֲבה ֶאת-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְלאַה ָ
אַתּה ָבאָ -שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ"
ֲשׁרָ -
ַכ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ָבּאָרֶץ א ֶ
וּבר ְ
ית ֵ
ָב ָ
ית ְור ִ
ְח ִי ָ
וָ
דברים ל' :י"ד-ט"ז
דוד:
ֻקּק ִשׁ ְב ָע ָתיִם"
ֲליל ָלאָרֶץ ְמז ָ
ֶסף ָצרוּף ַבּע ִ
ֲמרוֹת ְטהֹרוֹת כּ ֶ
" ִא ְמרוֹת יְהוָה א ָ
תהלים י"ב :ז'
ֱטא-לָך"
" ְבּ ִל ִבּי ָצ ַפנ ְִתּי ִא ְמ ָר ֶת ָך ְל ַמ ַען לֹא ֶאח ָ
ֶך ְואוֹר ִלנ ְִתי ָב ִתי"
"נֵרְ -לר ְַג ִלי ְד ָבר ָ
תהלים קי"ט :י"א ,ק"ה
ָתי :
ֲשׁ ֵקּר ֶבּאֱמוּנ ִ
אָפיר ֵמ ִעמּוֹ ְולֹא-א ַ
ְח ְס ִדּי לֹאִ -
"ו ַ
ֲכזֵּב :
אַחת נ ְִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְב ָק ְד ִשׁי ִאםְ -ל ָדוִד א ַ
ֲשׁנֶּה ַ :
וּמוֹצא ְשׂ ָפ ַתי לֹא א ַ
יתי ָ
ֲח ֵלּל ְבּ ִר ִ
לֹא-א ַ
ֶגְדּי"
ז ְַרעוֹ ְלעוֹלָם י ְִהיֶה ו ְִכ ְסאוֹ ַכ ֶשּׁ ֶמשׁ נ ִ
תהלים פ"ט :ל"ד-ל"ז
שלמה:

תוֹך ְל ָב ֶב ָך :
ֶיך ָשׁ ְמרֵם ְבּ ְ
ֶך  :אַל-י ִַלּיזוּ ֵמ ֵעינ ָ
ֲמ ַרי ַהט-אָ ְזנ ָ
יבה ַלא ָ
" ְבּ ִני ִל ְד ָברַי ַה ְק ִשׁ ָ
וּלכָלְ -בּ ָשׂרוֹ ַמ ְר ֵפּא ִ :מכָּלִ -מ ְשׁ ָמר ְנצֹר ִל ֶבּ ָך
יהם ְ
ִכּיַ -חיִּ ים ֵהם ְלמ ְֹצ ֵא ֶ
וּלזוּת ְשׂ ָפ ַתיִם ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּ ָךּ"
תּוֹצאוֹת ַחיִּים ָ :ה ֵסר ִמ ְמּ ָך ִע ְקּשׁוּת ֶפּה ְ
ִכּיִ -מ ֶמּנּוּ ְ
משלי ד' :כ'-כ"ד
ֵח ֶבל לוֹ"
ָבר י ָ
" ָבּז ְלד ָ
משלי י"ג :י"ג
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ישעיהו:
ַא ִדּיר"
" ְיהוָה ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ ַי ְג ִדּיל תּוֹרָה ְוי ְ
ישעיהו מ"ב :כ"א
וּמ ִגּ ֻדּפ ָֹתם אַלֵ -תּ ָחתּוּ :
ָתי ְב ִל ָבּם אַלִ -תּ ְיראוּ ֶח ְר ַפּת אֱנוֹשׁ ִ
" ִשׁ ְמעוּ ֵאלַי י ְֹד ֵעי ֶצ ֶדק ַעם תּוֹר ִ
דּוֹרים"
ִישׁוּע ִתי ְלדוֹר ִ
ֹאכ ֵלם סָס ו ְִצ ְד ָק ִתי ְלעוֹ ָלם ִתּ ְהיֶה ו ָ
ֹאכ ֵלם ָעשׁ ְו ַכ ֶצּ ֶמר י ְ
ַבּגֶד י ְ
ִכּי כ ֶ
ישעיהו נ"א :ז'-ח'

ֲשׁר ָח ַפ ְצ ִתּי
ֲשׁר יֵ ֵצא ִמ ִפּי לֹא-יָשׁוּב ֵאלַי רֵיקָם ִכּי ִאםָ -ע ָשׂה ֶאת-א ֶ
" ֵכּן י ְִהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ֲשׁר ְשׁ ַל ְח ִתּיו"
יח א ֶ
וְ ִה ְצ ִל ַ
ישעיהו נ"ה :י"א
ירמיהו:

וּכ ַפ ִטּישׁ ְיפֹ ֵצץ ָס ַלע"
"הֲלוֹא כֹה ְד ָב ִרי ָכּ ֵאשׁ ְנאֻםְ -יהוָה ְ
ירמיהו כ"ג :כ"ט
יחזקאל:
אָמר ֲאדֹנָי ְיהוִה
יהם כֹּה ַ
" ָל ֵכן ֱאמֹר ֲא ֵל ֶ
ֵע ֶשׂה ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְה ִוה"
ַבּר ָדּ ָבר וְ י ָ
ֲשׁר אֲד ֵ
לֹאִ -ת ָמּ ֵשׁ ְך עוֹד ָכּלְ -דּ ָב ָרי א ֶ
יחזקאל י"ב :כ"ח
הושע:

נִדמוּ ַע ִמּי ִמ ְבּ ִלי ַה ָדּ ַעת"
" ְ
הושע ד' :ו'
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הבטחות ברית התורה של אלהים לכל היהודים:
זכותו של כל יהודי לחיות בארץ ישראל!
אַתּם ִע ָמּ ִדי"
תוֹשׁ ִבים ֶ
ֵרים ְו ָ
" ְו ָהאָרֶץ לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת ִכּיִ -לי ָהאָרֶץ ִכּי-ג ִ
ויקרא כ"ה :כ"ג
ָת ִתּי ֶאתָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ִמ ְנּ ַהר
ֲך נ ַ
אַב ָרם ְבּ ִרית ֵלאמֹר ְלז ְַרע ָ
" ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּרַת יְהוָה ֶאתְ -
ְאתַ -ה ִח ִתּי
ְאת ַה ַקּ ְדמֹנִי  :ו ֶ
ְאתַ -ה ְקּ ִנ ִזּי ו ֵ
ְהרְ -פּרָת ֶ :אתַ -ה ֵקּי ִני ו ֶ
ָהר ַה ָגּדֹל נ ַ
ִמ ְצ ַריִם עַדַ -הנּ ָ
ְבוּסי"
ְאתַ -הי ִ
ָשׁי ו ֶ
ְאתַ -ה ְכּ ַנ ֲע ִני ְו ֶאתַ -הגִּ ְרגּ ִ
ְאתָ -ה ֱאמ ִֹרי ו ֶ
ְאתָ -ה ְר ָפ ִאים  :ו ֶ
ְו ֶאתַ -ה ְפּ ִר ִזּי ו ֶ
בראשית ט"ו :י"ח-כ"ב
אַברָם ו ְָהיָה
ִקּרֵא עוֹד ֶאתִ -שׁ ְמ ָך ְ
ִית ְלאַב הֲמוֹן גּוֹיִם ְ :ולֹא-י ָ
ְהי ָ
יתי ִא ָתּ ְך ו ָ
" ֲאנִי ִהנֵּה ְב ִר ִ
יך ְלגוֹ ִים
ְת ִתּ ָ
ֵתי א ְֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד וּנ ַ
יך  :ו ְִה ְפר ִ
ָהם ִכּי אַב-הֲמוֹן גּוֹיִם ְנ ַת ִתּ ָ
אַבר ָ
ִשׁ ְמ ָך ְ

ֶיך ְלדֹר ָֹתם
ֲך אַ ֲחר ָ
וּבין ז ְַרע ָ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ֲקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
וּמ ָל ִכים ִמ ְמּ ָך ֵי ֵצאו ַ :וה ִ
ְ
ֶיך :
ֲך אַ ֲחר ָ
וּלז ְַרע ָ
עוֹלם ִל ְהיוֹת ְל ָך לֵאל ִֹהים ְ
ִל ְב ִרית ָ
עוֹלם
ֲחזַּת ָ
ַען ַלא ֻ
יך ֵאת כָּלֶ -ארֶץ ְכּנ ַ
ֻר ָ
ֶיך ֵאת ֶארֶץ ְמג ֶ
ֲך אַ ֲחר ָ
וּלז ְַרע ָ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
וְ נ ַ
יִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים :
וְ ָה ִ
אַתּה ְוז ְַר ֲע ָך אַ ֲחרֶי ָך ְלדֹר ָֹתם  :זֹאת
יתי ִת ְשׁמֹר ָ
ְאַתּה ֶאתְ -בּ ִר ִ
ָהם ו ָ
אַבר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאלְ -
ַויּ ֶ
ָכר  :וּנְ ַמ ְל ֶתּם ֵאת
וּבין ז ְַר ֲע ָך אַ ֲחרֶי ָך ִהמּוֹל ָל ֶכם כָּל-ז ָ
וּבינֵי ֶכם ֵ
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֵבּינִי ֵ
יתי א ֶ
ְבּ ִר ִ
וּבינֵיכֶם"
ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם וְ ָהיָה ְלאוֹת ְבּ ִרית ֵבּינִי ֵ
בראשית י"ז :ד'-י"א

ֹאמר ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ אֻםְ -יהוָה
ָהם ֵשׁ ִנית ִמןַ -ה ָשּׁ ָמיִם ַ :ויּ ֶ
אַבר ָ
אַך יְהוָה ֶאלְ -
" ַויּ ְִקרָא ַמ ְל ְ
ֶכ ָך
ֲבר ְ
ֵך א ָ
יד ָך ִ :כּיָ -בר ְ
ָבר ַהזֶּה ְולֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאתִ -בּנ ְָך ֶאת-י ְִח ֶ
ית ֶאתַ -הדּ ָ
ֲשׁר ָע ִשׂ ָ
ַען א ֶ
ִכּי י ַ
ֲשׁר ַעלְ -שׂ ַפת ַהיָּם ְו ִירַשׁ ז ְַר ֲע ָך ֵאת
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמ ִים ו ְַכחוֹל א ֶ
ֲך ְכּ ְ
אַר ֶבּה ֶאת-ז ְַרע ָ
ְו ַה ְר ָבּה ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי"
ֵקב א ֶ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץ ע ֶ
ַשׁ ַער אֹי ְָביו  :ו ְִה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְַרע ָ
בראשית כ"ב :ט"ו-י"ח
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ֶיך :
ֲשׁר א ַֹמר ֵאל ָ
ְמה ְשׁכֹן ָבּאָרֶץ א ֶ
ֹאמר אַלֵ -תּרֵד ִמ ְצ ָרי ָ
" ַו ֵיּ ָרא ֵא ָליו )אל יצחק( יְהוָה ַויּ ֶ
ֲב ְר ֶכ ָךּ ִכּי-
ְא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ַוא ָ
גּוּר ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ו ֶ

ֲך ֶא ֵתּן ֶאתָ -כּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל
וּלז ְַרע ָ
ְל ָך ְ
אָבי ָך :
ָהם ִ
אַבר ָ
ֲשׁר נ ְִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֻעה א ֶ
ֲקמ ִֹתי ֶאתַ -ה ְשּׁב ָ
ַוה ִ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם
ֲך ְכּ ְ
יתי ֶאת-ז ְַרע ָ
ְו ִה ְר ֵבּ ִ

ֲך ֵאת כָּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל
ָת ִתּי ְלז ְַרע ָ
וְ נ ַ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץ :
ְו ִה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְַרע ָ
קּוֹתי ְותוֹר ָֹתי"
וֹתי ֻח ַ
ָהם ְבּק ִֹלי ַויּ ְִשׁמֹר ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַ
אַבר ָ
ֲשׁרָ -שׁ ַמע ְ
ֵע ֶקבא ֶ
בראשית כ"ו :ב'-ה'
ָהם
אַבר ָ
ַמּים ְ :וי ִֶתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
ִית ִל ְק ַהל ע ִ
ֵך א ְֹת ָך ְוי ְַפ ְר ָך ְוי ְַר ֶבּ ָך ְו ָהי ָ
" ְו ֵאל ַשׁ ַדּי י ְָבר ְ
ָהם"
אַבר ָ
ָתן ֱאל ִֹהים ְל ְ
ֲשׁר-נ ַ
ֶיך א ֶ
וּלז ְַר ֲע ָך ִא ָתּ ְך ְל ִר ְשׁ ְתּ ָך ֶאתֶ -ארֶץ ְמ ֻגר ָ
ְל ָך ְ
ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו
אַבנֵי ַה ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ָלן ָשׁם ִכּיָ -בא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַויּ ִַקּח ֵמ ְ
" ַויּ ְִפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ְמה
יע ַה ָשּׁ ָמי ָ
אַר ָצה ְורֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ
ֻלּם ֻמ ָצּב ְ
ַויּ ְִשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא ַ :וַיּ ֲחלֹם ו ְִהנֵּה ס ָ
אמר
ֲכי ֱאל ִֹהים ע ִֹלים ְוי ְֹר ִדים בּוֹ  :ו ְִהנֵּה יְהוָה נִ ָצּב ָע ָליו ַויֹּ ַ
ְו ִהנֵּה ַמ ְלא ֵ
אָבי ָך וֵאל ֵֹהי י ְִצ ָחק
ָהם ִ
אַבר ָ
ֲאנִי יְהוָה ֱאל ֵֹהי ְ
ַר ֶע ָך :
וּלז ְ
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַתּה שֹׁכֵב ָע ֶל ָ
ֲשׁר ָ
ָהאָרֶץ א ֶ
ָק ְד ָמה ו ְָצפֹנָה ָונֶגְ ָבּה
ָמּה ו ֵ
ַצ ָתּ י ָ
וּפר ְ
ֲפר ָהאָרֶץ ָ
ֲך ַכּע ַ
ְהיָה ז ְַרע ָ
וָ
ַר ֶע ָך"
וּבז ְ
ֲד ָמה ְ
ְונ ְִב ְרכוּ ְב ָך כָּלִ -מ ְשׁ ְפּחֹת ָהא ָ
בראשית כ"ח :ג'-ד' ,י"א-י"ד
ֹאמר-לוֹ ֱאל ִֹהים
ֶך ,אֹתוֹ ַ :ויּ ֶ
ֵרא ֱאל ִֹהים ֶאלַ -י ֲעקֹב עוֹד ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲארָם ַוי ְָבר ְ
" ַויּ ָ
ָאל ִי ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך
ִשׁ ְמ ָך ַי ֲעקֹב לֹא-י ִָקּרֵא ִשׁ ְמ ָך עוֹד ַי ֲעקֹב ִכּי ִאם-יִ ְשׂר ֵ
וּר ֵבה
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִי ֵאל ַשׁ ַדּי ְפּרֵה ְ
ַויּ ְִקרָא ֶאתְ -שׁמוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַ :ויּ ֶ
יך יֵ ֵצאוּ :
ָצ ָ
ָכים ֵמ ֲחל ֶ
וּמל ִ
וּק ַהל גּוֹיִם י ְִהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ ְ
גּוֹי ְ

ֲך אַ ֲחרֶיך
וּלז ְַרע ָ
יִצ ָחק ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
וּל ְ
ָהם ְ
אַבר ָ
ָת ִתּי ְל ְ
ֲשׁר נ ַ
וְ ֶאתָ -האָרֶץ א ֶ
ֲשׁרִ -דּ ֶבּר ִאתּוֹ"
ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהים ַבּ ָמּקוֹם א ֶ
ֶא ֵתּן ֶאתָ -האָרֶץ ַ :ויּ ַ
בראשית ל"ה :ט'-י"ג

15

ֶך א ִֹתי :
ָען ַוי ְָבר ְ
יוֹסף ֵאל ַשׁ ַדּי נִ ְראָהֵ -א ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶארֶץ ְכּנ ַ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלֵ -
" ַויּ ֶ
ַמּים
ְת ִתּי ָך ִל ְק ַהל ע ִ
ית ָך וּנ ַ
ֹאמר ֵא ַלי ִה ְננִי ַמ ְפ ְר ָך ְו ִה ְר ִבּ ִ
ַויּ ֶ
ֲך אַ ֲח ֶרי ָך
ָת ִתּי ֶאתָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ְלז ְַרע ָ
ְונ ַ
ֲחזַּת עוֹ ָלם"
אֻ
בראשית מ"ח :ג'-ד'
ָהם ֶאל-י ְִצ ָחק ְו ֶאל-
אַבר ָ
ָארָא ֶאלְ -
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי יְהוָה  :ו ֵ
" ַוי ְַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֶאל-מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
יתי ִא ָתּם
ֲקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם ְ :וגַם ה ִ
וּשׁ ִמי יְ הוָה לֹא ַ
ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי ְ

ָען
ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאתֶ -ארֶץ ְכּנ ַ
ֲשׁר-גָּרוּ ָבהּ"
ֵיהם א ֶ
ֵאת ֶארֶץ ְמ ֻגר ֶ
וּלַי ֲעקֹב
ָהם ְלי ְִצ ָחק ְ
אַבר ָ
אתי ֶאת-י ִָדי ָל ֵתת א ָֹתהּ ְל ְ
ָשׂ ִ
ֲשׁר נ ָ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
" ְו ֵה ֵב ִ

מוֹר ָשׁה
ָכם ָ
ָת ִתּי א ָֹתהּ ל ֶ
וְ נ ַ
ֲא ִני יְהוָה"
שמות ו' :ב'-ד' ,ח'
ירמיהו:
טוֹבה
יהם ְל ָ
ֲל ֶ
ְשׂ ְמ ִתּי ֵעינִי ע ֵ
"ו ַ
יתים וְ לֹא ֶא ֱהרֹס וּנְ ַט ְע ִתּים ְולֹא ֶאתּוֹשׁ :
וּבנִ ִ
ֲשׁב ִֹתים ַעלָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ְ
ַוה ִ

ָהם ֵלאל ִֹהים ִכּי-
ְהיוִּ -לי ְל ָעם ְואָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ל ֶ
ַעת א ִֹתי ִכּי ֲאנִי יְהוָה ו ָ
ָהם לֵב ָלד ַ
ָת ִתּי ל ֶ
ְונ ַ
ָשׁבוּ ֵאלַי ְבּ ָכלִ -ל ָבּם"
יֻ
ירמיהו כ"ד :ו'-ז'

וּל ָה ֵרע
ֲביד ְ
וּל ַהא ִ
וְל ֲהרֹס ְ
יהם ִלנְ תוֹשׁ וְ ִלנְ תוֹץ ַ
ֲל ֶ
ֲשׁר ָשׁ ַק ְד ִתּי ע ֵ
"וְ ָהיָה ַכּא ֶ
ֵיהם
כֵּן ֶא ְשׁקֹד ֲעל ֶ
ִל ְבנוֹת וְ ִלנְ ט ַֹע ְנ ֻאםְ -יהוָה"
ירמיהו ל"א :כ"ז
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ירמיהו:
ֶך ֶא ָחד
ָהם לֵב ֶא ָחד ו ְֶדר ְ
ָת ִתּי ל ֶ
ָהם ֵלאל ִֹהים ְ :ונ ַ
" ְו ָהיוּ ִלי ְל ָעם ַו ֲאנִי ֶא ְהיֶה ל ֶ
ֵיהם :
ֵיהם אַ ֲחר ֶ
ָהם ו ְִל ְבנ ֶ
ָמים ְלטוֹב ל ֶ
אוֹתי כָּלַ -היּ ִ
ְלי ְִראָה ִ

אוֹתם
יבי ָ
יט ִ
יהם ְל ֵה ִ
ֲשׁר לֹא-אָשׁוּב ֵמאַ ֲח ֵר ֶ
עוֹלם א ֶ
וְכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָ
ָ
אָתי ֶא ֵתּן ִבּ ְל ָב ָבם ְל ִב ְל ִתּי סוּר ֵמ ָע ָלי :
וְ ֶאת-י ְִר ִ

אוֹתם
יהם ְל ֵה ִטיב ָ
ֲל ֶ
וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ע ֵ

וּב ָכל-נ ְַפ ִשׁי
ֱמת ְבּ ָכלִ -ל ִבּי ְ
וּנְט ְע ִתּים ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ֶבּא ֶ
ַ

:

ָעה ַהגְּ דוֹ ָלה ַהזֹּאת
אתי ֶאלָ -ה ָעם ַהזֶּה ֵאת כָּלָ -הר ָ
ֲשׁר ֵה ֵב ִ
אָמר יְהוָה ַכּא ֶ
ִכּי-כֹה ַ
ֵיהם"
ֲשׁר אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר ֲעל ֶ
טּוֹבה א ֶ
ֵיהם ֶאתָ -כּלַ -ה ָ
ֵכּן אָנ ִֹכי ֵמ ִביא ֲעל ֶ
ירמיהו ל"ב :ל"ח-מ"ב
ַח ֶתּם א ִֹתי ֵא ָליו
ֲשׁר ְשׁל ְ
ָאל א ֶ
אָמר יְהוָה ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
יהם כֹּהַ -
ֲל ֶ
ֹאמר א ֵ
" ַויּ ֶ

ְל ַה ִפּיל ְתּ ִחנּ ְַת ֶכם ְל ָפנָיו :

ִאם-שׁוֹב ֵתּ ְשׁבוּ ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת
ָט ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ֶאתּוֹש
יתי ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ֶא ֱהרֹס וְ נ ַ
וּ ָבנִ ִ
ֵאים
אַתּם ְיר ִ
ֲשׁרֶ -
ָכם  :אַלִ -תּ ְיראוּ ִמ ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל א ֶ
יתי ל ֶ
ֲשׁר ָע ִשׂ ִ
ָעה א ֶ
ִח ְמ ִתּי ֶאלָ -הר ָ
ִכּי נ ַ
וּל ַה ִצּיל ֶא ְתכֶם ִמיָּדוֹ :
הוֹשׁי ַע ֶא ְת ֶכם ְ
ִמ ָפּנָיו אַלִ -תּ ְיראוּ ִמ ֶמּנּוּ ְנ ֻאםְ -יהוָה ִכּיִ -א ְתּ ֶכם אָ ִני ְל ִ
אַד ַמ ְתכֶם"
ְה ִשׁיב ֶא ְת ֶכם ֶאלְ -
ֲמים ו ְִר ַחם ֶא ְת ֶכם ו ֵ
ְו ֶא ֵתּן ָל ֶכם ַרח ִ
ירמיהו מ"ב :ט'-י"ב
יחזקאל:
ֲשׁר ָנפֹצוּ ָבם
ָאל ִמןָ -ה ַע ִמּים א ֶ
ִשׂר ֵ
אָמר ֲאדֹנָי יְהוִה ְבּ ַק ְבּ ִצי ֶאתֵ -בּית י ְ
"כֹּהַ -
ְונ ְִק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִם

אַד ָמ ָתם
ָשׁבוּ עַלְ -
וְ י ְ
ָשׁבוּ ָל ֶב ַטח
ָמים ְוי ְ
ָטעוּ ְכר ִ
וּבנוּ ָב ִתּים ְונ ְ
ָב ַטח ָ
ֶיה ל ֶ
ָשׁבוּ ָעל ָ
ָת ִתּי ְל ַע ְב ִדּי ְל ַי ֲעקֹב ְ :וי ְ
ֲשׁר נ ַ
אֶ
יהם"
יבוֹתם ְוי ְָדעוּ ִכּי ֲא ִני ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אטים א ָֹתם ִמ ְסּ ִב ָ
ֲשׂוֹתי ְשׁ ָפ ִטים ְבּכֹל ַה ָשּׁ ִ
ַבּע ִ
יחזקאל כ"ח :כ"ה-כ"ו
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יחזקאל:
" ְו ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְתכֶם ִמןַ -הגּוֹיִם
אַד ַמ ְת ֶכם :
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאלְ -
ו ְִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמכָּלָ -ה ֲארָצוֹת וְ ֵה ֵב ִ

וּט ַה ְר ֶתּם
הוֹרים ְ
ֲלי ֶכם ַמ ִים ְט ִ
ַק ִתּי ע ֵ
ְו ָזר ְ
ֲט ֵהר ֶא ְתכֶם :
יכם א ַ
וּמכָּלִ -גּלּוּ ֵל ֶ
אוֹתי ֶכם ִ
ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ

ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
וְרוּח ח ָ
ָת ִתּי ָל ֶכם לֵב ָח ָדשׁ ַ
וְ נ ַ
ָכם לֵב ָבּ ָשׂר :
ָת ִתּי ל ֶ
ֲסר ִֹתי ֶאתֵ -לב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם וְ נ ַ
ַוה ִ

רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ְאתִ -
וֶ
יתם :
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַו ֲע ִשׂ ֶ
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתי ֵאת א ֶ
ו ְָע ִשׂ ִ
יכם
ָת ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֲשׁר נ ַ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּאָרֶץ א ֶ
ִו ַ
יִיתם ִלי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָלכֶם ֵלאל ִֹהים :
ו ְִה ֶ
אוֹתי ֶכם"
הוֹשׁ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
ְו ַ
יחזקאל ל"ו :כ"ד-כ"ט

אַד ַמ ְת ֶכם
ַח ִתּי ֶא ְת ֶכם ַעלְ -
ִיתם וְ ִהנּ ְ
רוּחי ָבכֶם וִ ְחי ֶ
ָת ִתּי ִ
" ְונ ַ
ְאם-יְהוָה"
יתי נ ֻ
יד ְע ֶתּם ִכּיֲ -א ִני יְהוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ו ְָע ִשׂ ִ
ִו ַ
יחזקאל ל"ז :י"ד
עמוס:
ֻכּת ָדּוִיד ַהנּ ֶֹפ ֶלת
אָקים ֶאת-ס ַ
" ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
ימי עוֹ ָלם"
יה ִכּ ֵ
ִית ָ
וּבנ ִ
אָקים ְ
ֲרס ָֹתיו ִ
יהן ַוה ִ
ָד ְר ִתּי ֶאתִ -פּ ְר ֵצ ֶ
ְוג ַ
ֵך ֲענ ִָבים ְבּמ ֵֹשׁ ְך ַה ָזּרַע
ָמים ָבּ ִאים ְנאֻםְ -יהוָה ְו ִנגַּשׁ חוֹ ֵרשׁ ַבּקּ ֵֹצר ְודֹר ְ
" ִהנֵּה י ִ
ָאל
ָסיס ְוכָלַ -ה ְגּ ָבעוֹת ִתּ ְתמוֹגַגְ נָה ְ :ו ַשׁ ְב ִתּי ֶאתְ -שׁבוּת ַע ִמּי י ְִשׂר ֵ
ְו ִה ִטּיפוּ ֶה ָה ִרים ע ִ
יהם :
ְאָכלוּ ֶאתְ -פּ ִר ֶ
ְשׁתוּ ֶאת-יֵינָם ו ְָעשׂוּ גַנּוֹת ו ְ
ָמים ו ָ
ָשׁבוּ ְונ ְָטעוּ ְכר ִ
וּבנוּ ָע ִרים ְנ ַשׁמּוֹת ְוי ָ
ָ

ָת ִתּי ָל ֶהם
ֲשׁר נ ַ
אַד ָמ ָתם א ֶ
ָתשׁוּ עוֹד ֵמ ַעל ְ
אַד ָמ ָתם וְ לֹא יִ נּ ְ
וּנְ ַט ְע ִתּים ַעלְ -
יך"
אָמר יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַ
עמוס ט' :י"א ,י"ג-ט"ו
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פסוקים אלה דנים בנושא של עבודת אלילים:
ֲב ִדים :
אתי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ע ָ
ֲשׁר הוֹ ֵצ ִ
יך א ֶ
"אָנ ִֹכי ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲח ִרים ַעלָ -פּנָי :
לֹא-י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים א ֵ
ֲשׁר ַבּ ַמּיִם
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ִמ ָתּ ַחת ַוא ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל ַוא ֶ
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל ְוכָלְ -תּמוּנָה א ֶ
לֹאַ -תע ֶ
ִמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ  :לֹאִ -ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם ְולֹא ָת ָע ְבדֵם" שמות כ' :ב'-ה' ודברים ה' :ו'-ט'
ֲח ִרים לֹא ַתז ְִכּירוּ
ְשׁם ֱאל ִֹהים א ֵ
ֲלי ֶכם ִתּ ָשּׁ ֵמרוּ ו ֵ
אָמ ְר ִתּי א ֵ
ֲשׁרַ -
וּבכֹל א ֶ
" ְ
ִשּׁ ַמע ַעלִ -פּי ָך" שמות כ"ג :י"ג
לֹא י ָ
מוֹקשׁ ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך
יה ֶפּן-י ְִהיֶה ְל ֵ
אַתּה ָבּא ָע ֶל ָ
ֲשׁר ָ
יוֹשׁב ָהאָרֶץ א ֶ
" ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּןִ -תּ ְכרֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
ֲשׁרָיו ִתּ ְכרֹתוּן ִ :כּי לֹא
ִ :כּי ֶאתִ -מז ְְבּח ָֹתם ִתּתֹּצוּן ְו ֶאתַ -מ ֵצּב ָֹתם ְתּ ַשׁ ֵבּרוּן ְו ֶאת-א ֵ
יוֹשׁב ָהאָרֶץ
אַחר ִכּי ְיהוָה ַקנָּא ְשׁמוֹ ֵאל ַקנָּא הוּא ֶ :פּןִ -תּ ְכרֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ֵאל ֵ
ַח ָתּ ִמ ְבּנ ָֹתיו ְל ָבנֶי ָך
ַל ָתּ ִמזּ ְִבחוֹ  :ו ְָלק ְ
יהם ו ְָקרָא ְל ָך וְאָכ ְ
יהם ְוז ְָבחוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
ְוזָנוּ אַ ֲח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
יהן" שמות ל"ד :י"ב-ט"ז
יהן ְו ִהזְנוּ ֶאתָ -בּנֶי ָך אַ ֲח ֵרי ֱאל ֵֹה ֶ
ְוזָנוּ ְבנ ָֹתיו אַ ֲחרֵי ֱאל ֵֹה ֶ
ָהם"
יתם ל ֶ
ֲח ִרים ְו ִה ְשׁ ַתּ ֲח ִו ֶ
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים א ֵ
ָכם ֶפּן י ְִפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם ו ְַס ְר ֶתּם ַוע ַ
" ִה ָשּׁ ְמרוּ ל ֶ
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאלִ -מ ְצוֹת
ָכה א ֶ
וּק ָל ָלה ֶ :אתַ -ה ְבּר ָ
" ְר ֵאה אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵי ֶכם ַהיּוֹם ְבּ ָרכָהְ ,
ְה ְקּ ָל ָלה ִאם-לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֶאלִ -מ ְצוֹת
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם  :ו ַ
יכם א ֶ
יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָלכֶת אַ ֲחרֵי ֱאל ִֹהים
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ל ֶ
ֶך א ֶ
ְס ְר ֶתּם ִמןַ -ה ֶדּר ְ
יכם ו ַ
ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַע ֶתּם" דברים י"א :ט"ו ,כ"ו-כ"ח
ֲשׁר לֹא-יְד ְ
ֲח ִרים א ֶ
אֵ
ָתן יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹתי ָך
ֲשׁר נ ַ
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת ָבּאָרֶץ א ֶ
" ֵאלֶּה ַה ֻח ִקּים ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים א ֶ
אַבּדוּן ֶאת-כָּלַ -ה ְמּקֹמוֹת
אַבּד ְתּ ְ
ָמה ֵ :
אַתּם ַחיִּים ַעלָ -ה ֲאד ָ
ֲשׁרֶ -
ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ כָּלַ -היּ ִָמים א ֶ
ְעל-
ָמים ו ַ
יהם ַעלֶ -ה ָה ִרים ָהר ִ
אַתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאתֱ -אל ֵֹה ֶ
ֲשׁר ֶ
ָבדוָּ -שׁם ַהגּוֹ ִים א ֶ
ֲשׁר ע ְ
אֶ
ֵיהם
ֲשׁר ֶ
ִתּ ְצ ֶתּם ֶאתִ -מז ְְבּח ָֹתם ְו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם ֶאתַ -מ ֵצּב ָֹתם ַוא ֵ
ַה ְגּ ָבעוֹת ְו ַת ַחת כָּלֵ -עץ ַר ֲענָן ְ :ונ ַ
יהם ְתּ ַג ֵדּעוּן ְו ִא ַבּ ְד ֶתּם ֶאתְ -שׁ ָמם ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַההוּא"
וּפ ִסי ֵלי ֱאל ֵֹה ֶ
ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ ְ
דברים י"ב :א'-ג'
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ֲשׁרְ -יהוָה ֱאל ֶֹהי ָך נ ֵֹתן ָל ְך לֹאִ -ת ְל ַמד ַלעֲשׂוֹת ְכּתוֹ ֲעבֹת ַהגּוֹ ִים
אַתּה ָבּא ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
" ִכּי ָ
וּמ ַכ ֵשּׁף :
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹנֵן ְ
ֲביר ְבּנוִֹ -
ִמּ ֵצא ְב ָך ַמע ִ
ָה ֵהם  :לֹא-י ָ
ֲבת יְהוָה כָּל-ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה
ְוח ֵֹבר ָח ֶבר ְושׁ ֵֹאל אוֹב ְוי ְִדּעֹ ִני ְודֹרֵשׁ ֶאלַ -ה ֵמּ ִתים ִ :כּי-תוֹע ַ
ֶיך :
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
מוֹרישׁ ָ
יך ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ְג ַלל ַה ֵ
ִ
ָתּ ִמים ִתּ ְהיֶה ִעם יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך"
דברים י"ח :ט'-י"ג
ֲב ְד ָתּם :
ֲח ִרים ַוע ַ
ית ֵלאל ִֹהים א ֵ
ַח ָתּ ו ְִה ְשׁ ַתּ ֲח ִו ָ
" ְו ִאם-י ְִפנֶה ְל ָב ְב ָך ְולֹא ִת ְשׁ ָמע ְו ִנדּ ְ
ֲד ָמה
ָמים ַעלָ -הא ָ
ֲריכֻן י ִ
ֹאבדוּן לֹאַ -תא ִ
ַד ִתּי ָלכֶם ַהיּוֹם ִכּי אָבֹד תּ ֵ
ִהגּ ְ
אַתּה ע ֵֹבר ֶאתַ -היּ ְַרדֵּן ָלבוֹא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ"
ֲשׁר ָ
אֶ
דברים ל' :י"ז-י"ח
יהם לֹאַ -תז ְִכּירוּ ְולֹא
וּב ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
אָרים ָה ֵא ֶלּה ִא ְתּ ֶכם ְ
" ְל ִב ְל ִתּי-בֹא ַבּגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה ַהנּ ְִשׁ ִ
ַת ְשׁ ִבּיעוּ ְולֹא ַת ַע ְבדוּם ְולֹא ִת ְשׁ ַתּחֲווּ ָל ֶהם :
יתם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה"
ֲשׂ ֶ
ֲשׁר ע ִ
ִכּי ִאםַ -בּיהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם ִתּ ְד ָבּקוּ ַכּא ֶ
יהושע כ"ג :ז'-ח'
ַרכּוֹ
ְשׁל ַֹח ֵלאמֹר ֻשׁבוּ-נָא ִאישׁ ִמדּ ְ
ֲב ַדי ַהנּ ְִב ִאים ַה ְשׁ ֵכּם ו ָ
ֵיכם ֶאתָ -כּל-ע ָ
ָא ְשׁ ַלח ֲאל ֶ
"ו ֶ
ָמה
וּשׁבוּ ֶאלָ -ה ֲאד ָ
ֲח ִרים ְל ָע ְב ָדם ְ
יטיבוּ ַמ ַע ְל ֵלי ֶכם וְאַלֵ -תּ ְלכוּ אַ ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים א ֵ
ְה ִ
ָה ָר ָעה ו ֵ
יתם ֶאת-אָ ְזנ ְֶכם ְולֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ֵא ָלי"
ָת ִתּי ָלכֶם ְו ַל ֲאב ֵֹתיכֶם ְולֹא ִה ִטּ ֶ
ֲשׁר-נ ַ
אֶ
ירמיהו ל"ה :ט"ו

אָמנוּ
יכם וְ ֵת ֵ
ֲמינוּ ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יְרוּשׁלִַם ַהא ִ
הוּדה ְוי ְֹשׁ ֵבי ָ
" ְשׁ ָמעוּ ִני יְ ָ
ֲמינוּ ִבנְ ִביאָיו וְ ַה ְצ ִליחוּ"!
ַהא ִ
דברי הימים ב' כ' :כ'
אָמר יְהוָה גֹּ ֲא ֶל ָך"...
"כֹּהַ -
ַשׁ ִלים"
ֲצת ַמ ְלאָ ָכיו י ְ
" ֵמ ִקים ְדּ ַבר ַע ְבדּוֹ ַוע ַ
ישעיהו מ"ד :כ"ד ,כ"ו
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ישנו אלהים אחד בלבד ,קדוש ישראל!
אלהי ישראל הגדול והנורא הזה ,אלהי היקום ,הוא גם אבינו האוהב!
לאלהים הזה תארים שונים ,פנים והתגלמויות שונות רבות,
כפי שאנו מוצאים בכתבי הקודש כולם.

העמודים המכילים מובאות הלקוחות אך ורק מהתנ"ך ,יוכיחו לך,
שוב ושוב ,ללא צל של ספק כי "ישוע" הוא התגלמות יחידה
במינה של אלהים עצמו ,אשר היה ל"ישועת בני האדם" .ישוע מופיע
לאורך התנ"ך כולו תחת תארים שונים ,כגון" :מלאך יהוה"" ,עבדי",
"צדיק עבדי"" ,ימין יהוה"" ,זרוע יהוה"" ,יהוה צבאות"" ,מלכי-צדק",
"נצר"" ,צמח"" ,מלך הכבוד"" ,משיח" ,ו"בן האלהים"

האמונה בישוע כהתגלמות של אלהים האחד ,קדוש ישראל ,איננה
עבודת אלילים ,ואינה עבירה על התורה .את זאת יוכיח המחקר
המעמיק הבא של פסוקים מהתנ"ך ,דבר אדני הנצחי והבלתי-
משתנה ,מעבר לכל ספק ,עבור אותם יהודים רציניים  -דתיים או
חילוניים ,הרוצים לדעת את האמת אודות משיחם ,והם אמיצים דים
להתמודד עם פחדיהם ,וללמוד את העמודים המכילים מובאות מן התנ"ך,
כדי להבין מדוע כ 10,000יהודים ישראלים וכ 100,000יהודים ברחבי
העולם ,כשמספרם גדל מדי יום,יודעים כי ישוע הוא המשיח היהודי
האמיתי של ישראל.
אל תיראו מדבר אדני ,משום שאלהים אמר על דבריוִ " :כּיַ -חיִּים ֵהם
וּל ָכלְ -בּ ָשׂרוֹ ַמ ְר ֵפּא" )משלי ד' :כ"ב(
יהם ְ
ְלמ ְֹצ ֵא ֶ

21

הנח לאלהי ישראל עצמו להיות לך לעזר ,להוכיח לך ולפתוח את
לבך ,את מוחך ואת עיניך לראות ,וגם להסיר כל פחד ודעה קדומה.
משום שרק אלהים יכול להוכיח לך את אמיתות ההצהרה שלעיל.
הלימוד התורני דלהלן יוכיח כי ישוע אינו משיחנו האוהב בלבד,
אלא גם התגלמות של אלהים הנקראת 'בן אלהים!'
...אין זו דת אחרת!
אלא ,באמת ,מימוש היהדות!
כאן תגלה גם אמיתות חדשות רבות על אלהיך ,ואולי ,כמשה
וכדוד ,אף תבוא לדעת את אלהים באופן אישי ,כאביך האוהב.
אל תפחד מן האמיתות הללו שתמצא בתורה ,דבר אלהים הקדוש!
משום שכשם שאלהים נראה תחילה לאברהם ,ליצחק וליעקב
בשמו ,אל שדי ,אולם חיכה עד שנגלה למשה בסנה הבוער לפני
שגילה את זהותו האמיתית כיהוה! )שמות ו' :ג'(
כך גם:

אלהים חיכה עד אשר 'מלאה העת',
בטרם גילה לישראל את ההתגלמות שלו עצמו ,אשר תביא את ישועתו
לבני האדם – ישוע ,משיחנו וגואלנו ,אשר בא לתת תוקף לברית
החדשה שהובטחה )ירמיהו ל"א :ל"א-ל"ג וישעיהו נ"ג :א'-י"ב(
באמצעות חייו שלו!
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ישוע חשף כי אלהים הוא אבינו האישי!
ישוע שיקם את מעמדנו כבניו ובנותיו של אל-חי.
וכבניו ובנותיו של אל-חי ,ישוע שיקם גם את סמכותנו האלוהית
להיות משרתיו הנאמנים של אלהים עלי אדמות ,ובמיוחד בארץ ישראל!
)ישעיהו ט' :ה'; בראשית א' :כ"ו ,תהלים פ"ב :ו'; הושע ב' :א'(

אמיתות אלה ,על מעמד הבנים המקורי של בני האדם,
אשר נגלו על ידי אלהי ישראל,
אבדו עם נפילתו של אדם,
ושוקמו לבני האדם על ידי ישוע ,עם התמלאות הברית החדשה.
העמודים הבאים ,המונים יותר משמונים ,הם אך ורק תנ"ך .עמוד
על המשמר ,היה ביקורתי ,היה הגנתי ,אך היה מוכן גם ללמוד,
ולהיות פתוח לאלהיך שילמד אותך סודות נסתרים אותם לא ראית
מעולם בדברו הקדוש ,אודות אלהיך ומשיחו המובטח!

" ִכּיִ -ה ְג ַדּ ְל ָתּ ַעלָ -כּלִ -שׁ ְמ ָך
ָת ָך"!
ִא ְמר ֶ
)תהלים קל"ח :ב'(
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פניו והתגלמויותיו של אלהים
התגלויות אלוהיות לאבותינו הקדמונים!
משה:
ְהיָה ְכּבֹא מ ֶֹשׁה ָהאֹ ֱהלָה ֵירֵד ַעמּוּד ֶה ָענָן ו ְָע ַמד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל ו ְִד ֶבּר ִעם-מ ֶֹשׁה :
"ו ָ
ְורָאָה כָלָ -ה ָעם ֶאתַ -עמּוּד ֶה ָענָן ע ֵֹמד ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
ְקם כָּלָ -ה ָעם ו ְִה ְשׁ ַתּחֲווּ ִאישׁ ֶפּ ַתח אָהֳלוֹ :
וָ
ֵעהוּ"...
ַבּר ִאישׁ ֶאל-ר ֵ
ֲשׁר יְד ֵ
וְ ִד ֶבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ָפּנִ ים ֶאלָ -פּנִ ים ַכּא ֶ
ְא ָד ֲע ָך ְל ַמ ַען ֶא ְמ ָצאֵ -חן ְבּ ֵעינֶי ָך
ָכ ָך ו ֵ
הוֹד ֵע ִני נָא ֶאתְ -דּר ֶ
ֶיך ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ְע ָתּה ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
"ו ַ
וּר ֵאה ִכּי ַע ְמּ ָך ַהגּוֹי ַהזֶּה :
ְ
ֲלנוּ ִמזֶּה :
ֹאמרֵ ,אלָיו ִאםֵ -אין ָפּנֶי ָך ה ְֹל ִכים אַלַ -תּע ֵ
ֹאמר ָפּנַי יֵלֵכוּ ַוהֲנִ ח ִֹתי ָל ְך ַ :ויּ ֶ
ַויּ ַ
ֶכ ְתּ ָך ִע ָמּנוּ ְונ ְִפ ִלינוּ ֲא ִני
אתי ֵחן ְבּ ֵעינֶי ָך ֲאנִי ו ְַע ֶמּ ָך הֲלוֹא ְבּל ְ
וּב ֶמּה ִיוָּדַע ֵאפוֹאִ ,כּיָ -מ ָצ ִ
ַ
ֲד ָמה :
ֲשׁר עַלְ -פּנֵי ָהא ָ
ו ְַע ְמּ ָך ִמכָּלָ -ה ָעם א ֶ
ֱשׂה
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאע ֶ
ֹאמר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה גַּם ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה א ֶ
ַויּ ֶ
ֹאמר ַה ְר ֵא ִני נָא ֶאתְ -כּב ֶֹד ָך :
ֲך ְבּ ֵשׁם ַ :ויּ ַ
ָא ָדע ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי ו ֵ
ִכּיָ -מ ָצ ָ
ֲשׁר אָחֹן
ְחנּ ִֹתי ֶאת-א ֶ
ָאתי ְב ֵשׁם יְהוָה ְל ָפנֶי ָך ו ַ
טוּבי ַעלָ -פּנֶי ָך ו ְָקר ִ
ֲביר כָּלִ -
ֹאמר ֲאנִי אַע ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר
ַחם ַ :ויּ ֶ
ֲשׁר ֲאר ֵ
ו ְִר ַח ְמ ִתּי ֶאת-א ֶ

תוּכל ִל ְראֹת ֶאתָ -פּנָי ִכּי לֹא-י ְִראַנִי ָהאָ ָדם ו ָ
לֹא ַ
ָחי:
ַב ָתּ עַלַ -הצּוּר :
ֹאמר יְהוָהִ ,הנֵּה ָמקוֹם ִא ִתּי ְונִצּ ְ
ַויּ ֶ
ֶיךַ ,עדָ -ע ְב ִרי :
ַפּי ָעל ָ
יך ְבּנ ְִקרַת ַהצּוּר ְו ַשׂכּ ִֹתי כ ִ
ְו ָהיָה ַבּ ֲעבֹר ְכּב ִֹדי ְו ַשׂ ְמ ִתּ ָ

ית ֶאתֲ -אחֹרָי
ֲסר ִֹתי ֶאתַ -כּ ִפּי וְ ָר ִא ָ
ַוה ִ

וּפנַי לֹא ֵירָאוּ"!
ָ
שמות ל"ג :ט'-י"א ,י"ג-כ"ג
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ֲשׁר ִצוָּה ְיהוָה אֹתוֹ ַויּ ִַקּח ְבּיָדוֹ ְשׁנֵי ֻלחֹת
ַעל ֶאלַ -הר ִסינַי ַכּא ֶ
ַשׁ ֵכּם מ ֶֹשׁה ַבבּ ֶֹקר ַויּ ַ
" ַויּ ְ
ַיִּקרָא ְב ֵשׁם יְה ָוה ַ :וַיּ ֲעבֹר ְיהוָה ַעלָ -פּנָיו
ֲבנִים ַ :וֵיּרֶד יְהוָה ֶבּ ָענָן ַויּ ְִתי ֵַצּב ִעמּוֹ ָשׁם ו ְ
אָ

ַיִּק ָרא
ו ְ

יְהוָה יְהוָה ֵאל
אַפּיִם
ֶך ַ
וְחנּוּן ֶאר ְ
רַחוּם ַ
ֱמת :
וְ רַבֶ -ח ֶסד ֶוא ֶ
ֲל ִפים
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלא ָ
ָפ ַשׁע ְו ַח ָטּאָה
נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
ְו ַנ ֵקּה לֹא ְינַקֶּה
פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת
וְעלְ -בּנֵי ָבנִים
ַעלָ -בּנִים ַ
וְעלִ -ר ֵבּ ִעים:
ֵשׁים ַ
ַעלִ -שׁלּ ִ
ִשׁ ָתּחוּ"
אַר ָצה ַויּ ְ
ְמ ֵהר מ ֶֹשׁה ַו ִיּקֹּד ְ
ַוי ַ
שמות ל"ד :ד'-ח'
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אברהם) :אברהם עומד לפני אלהים עצמו ורואה אותו(
ֵרא ֵא ָליו יְהוָה ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא וְהוּא י ֵֹשׁב ֶפּ ַתחָ -הא ֶֹהל ְכּחֹם ַהיּוֹם :
" ַויּ ָ
ָאתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
ָשׁים נ ִָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְַרא ַוָיּרָץ ִל ְקר ָ
ַו ִיּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינֶי ָך אַל-נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶדּ ָך"
ֹאמר ֲאדֹנָי ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
אָר ָצה ַ :ויּ ַ
ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ ְ
ְשׂרָה שׁ ַֹמ ַעת ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
ֹאמר שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶלי ָך ָכּ ֵעת ַחיָּה ְו ִה ֵנּהֵ -בן ְל ָשׂרָה ִא ְשׁ ֶתּ ָך ו ָ
" ַויּ ֶ
ָשׁים :
ָמים ָח ַדל ִל ְהיוֹת ְל ָשׂרָה אֹרַח ַכּנּ ִ
ְקנִים ָבּ ִאים ַבּיּ ִ
ְשׂרָה ז ֵ
ָהם ו ָ
אַבר ָ
ְוהוּא אַ ֲחרָיו ְ :ו ְ
ֹאמר יְהוָה ֶאל-
ָקן ַ :ויּ ֶ
ְתהִ -לּי ֶע ְדנָה וַאדֹ ִני ז ֵ
ַתּ ְצ ַחק ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּהּ לֵאמֹר אַ ֲחרֵי ְבל ִֹתי ָהי ָ
וִ
ָקנ ְִתּי :
ָמּה זֶּה ָצ ֲח ָקה ָשׂרָה ֵלאמֹר ַהאַף ֻא ְמנָם ֵאלֵד ַו ֲא ִני ז ַ
ָהם ל ָ
אַבר ָ
ְ
וּל ָשׂ ָרה ֵבן"
ָעת ַחיָּה ְ
יך כּ ֵ
ַמּוֹעד אָשׁוּב ֵא ֶל ָ
ִפּ ֵלא ֵמיְהוָה ָדּ ָבר ל ֵ
ֲהי ָ
ָהם הֹ ֵל ְך ִע ָמּם ְל ַשׁ ְלּ ָחם :
ְאַבר ָ
ַשׁ ִקפוּ עַלְ -פּנֵי ְסדֹם ו ְ
ָשׁים ַויּ ְ
" ַו ָיּקֻמוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנ ִ
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶֹשׂה :
ָהם א ֶ
אַבר ָ
ַסּה ֲא ִני ֵמ ְ
אָמר ַה ְמכ ֶ
וַיהוָה ָ
ָהם ָהיוֹ י ְִהיֶה ְלגוֹי גָּדוֹל ְועָצוּם ְונ ְִב ְרכוּ-בוֹ כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץ"
אַבר ָ
ְו ְ

ָשׁים ַויּ ְֵלכוּ ְסד ָֹמה
" ַויּ ְִפנוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנ ִ

ָהם עוֹדֶנּוּ ע ֵֹמד ִל ְפנֵי יְהוָה :
וְאַ ְבר ָ
ָשׁע"
ֹאמר ַהאַף ִתּ ְס ֶפּה ַצ ִדּיק ִעם-ר ָ
ָהם ַויּ ַ
אַבר ָ
ַו ִיּגַּשׁ ְ
ֲשׂה ִמ ְשׁ ָפּט"
"ֲ ...השׁ ֵֹפט כָּלָ -האָרֶץ לֹא ַיע ֶ
ָהם ָשׁב ִל ְמקֹמו"
ְאַבר ָ
ָהם ו ְ
אַבר ָ
ַבּר ֶאלְ -
ֲשׁר ִכּלָּה ְלד ֵ
ֶך יְהוָה ַכּא ֶ
" ַו ֵיּל ְ
אָכים ְסד ָֹמה ָבּ ֶערֶב"...
" ַוָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְל ִ
בראשית י"ח :א'-ג' ,י'-י"ד ,ט"ו-י"ח ,כ"ב-כ"ג ,כ"ה ,ל"ג; י"ט :א'
כיצד יכל אברהם לעמוד לפני אלהים ,פנים אל פנים ,לראות את אלהים ולדבר עמו?

והרי אלהים אמר לנו בשמות ל"ג :כ' ו-כ"ג כי לא ניתן לראות את פני אלהים
ולחיות! אלהים אינו יכול לשקר!
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יצחק) :יצחק רואה את אלהים(
ֲשׁר א ַֹמר ֵא ֶלי ָך :
ְמה ְשׁכֹן ָבּאָרֶץ א ֶ
ֹאמר אַלֵ -תּרֵד ִמ ְצ ָרי ָ
ֵרא ֵא ָליו יְהוָה )אל יצחק( ַויּ ֶ
" ַויּ ָ
וּלז ְַר ֲע ָך ֶא ֵתּן ֶאת-כָּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל
ֲב ְר ֶכ ָךּ ִכּיְ -ל ָך ְ
גּוּר ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ו ְֶא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ַוא ָ
אָבי ָך"
ָהם ִ
אַבר ָ
ַע ִתּי ְל ְ
ֲשׁר נ ְִשׁבּ ְ
ֻעה א ֶ
ֲקמ ִֹתי ֶאתַ -ה ְשּׁב ָ
ַוה ִ
אָבי ָך אַל-
ָהם ִ
אַבר ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ְ
" ַויֵּרָא ֵא ָליו יְ הוָה )אל יצחק( ַבּ ַלּ ְי ָלה ַההוּא ַויּ ֶ
ָהם ַע ְב ִדּי"
אַבר ָ
יתי ֶאת-ז ְַר ֲע ָך ַבּ ֲעבוּר ְ
יך ְו ִה ְר ֵבּ ִ
ַכ ִתּ ָ
וּבר ְ
ִתּירָא ִכּיִ -א ְתּ ָך אָנ ִֹכי ֵ
בראשית כ"ו :ב'-ג' ,כ"ד )כיצד יכל יצחק לראות את אלהים?(

יעקב) :יעקב נאבק עם אלהים!(
ֵאָבק ִאישׁ ִעמּוֹ ַעד עֲלוֹת ַה ָשּׁ ַחר :
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבדּוֹ ַויּ ֵ
" ַו ִיּוּ ֵ
אָבקוֹ ִעמּוֹ :
ַתּקַע כַּףֶ-י ֶר ְך ַי ֲעקֹב ְבּ ֵה ְ
ַויּ ְַרא ִכּי לֹא ָיכֹל לוֹ ַו ִיּגַּע ְבּכַףְ -ירֵכוֹ ו ֵ
ַכ ָתּנִי :
ֲך ִכּי ִאםֵ -בּר ְ
ֲשׁ ֵלּח ָ
ֹאמר לֹא א ַ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֵח ִני ִכּי ָע ָלה ַה ָשּׁ ַחר ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ֵאָמר עוֹד ִשׁ ְמ ָך
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַ :ויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַמהְ -שּׁ ֶמ ָך ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
ָשׁים וַתּוּ ָכל :
ית ִעםֱ -אל ִֹהים ו ְִעםֲ -אנ ִ
ִכּי ִאםִ -י ְשׂ ָר ֵאל ִכּיָ -שׂ ִר ָ
ֶך אֹתוֹ ָשׁם :
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי ַו ְי ָבר ְ
ֹאמר ַה ִגּידָה-נָּא ְשׁ ֶמ ָך ַויּ ֶ
ַו ִיּ ְשׁאַל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ

ִיאל ִכּיָ -ר ִא ִ
ַויּ ְִקרָא ַי ֲעקֹב ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ְפּנ ֵ
ָצל נ ְַפ ִשׁי"
ַתּנּ ֵ
יתי ֱאל ִֹהים ָפּנִ ים ֶאלָ -פּנִים ו ִ
בראשית ל"ב :כ"ה-ל"א

)כיצד זה ייתכן? והרי אלהים אמר לנו בפירוש כי אף אחד לא יכול לראות את
פני אלהים ולחיות! בספר הושע אנו רואים את התשובה .האדם אתו נלחם יעקב
הוא 'המלאך'' ,יהוה אלהי הצבאות'!(

אָך
ָשׂר )יעקב( ֶאלַ -מ ְל ְ
וּבאוֹנוֹ ָשׂ ָרה ֶאתֱ -אל ִֹהים ַ :ויּ ַ
אָחיו ְ
" ַבּ ֶבּ ֶטן )יעקב( ָע ַקב ֶאתִ -

ַויֻּ ָכל ָבּ ָכה ַויּ ְִת ַחנֶּן-לוֹ ֵבּיתֵ -אל י ְִמ ָצ ֶאנּוּ ו ְָשׁם י ְַד ֵבּר ִע ָמּנוּ  :וַיהוָה ֱאל ֵֹהי ַה ְצּ ָבאוֹת
ִכרוֹ" הושע י"ב :ד''-ו'
יְהוָה ז ְ
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פעמים בהן הופיע 'מלאך יהוה'!
מיהו אותו אדם מיוחד במינו ,המופיע לאורך כתבי הקודש .אנו מגלים שהוא

התגלמות של אלהים עצמו! מלבד כינויו 'מלאך יהוה' הוא מכונה בשמות
שונים רבים .הבה נבחן את הופעותיו האלוהיות ,תחילה כ'מלאך יהוה' ,ואז
נבחן את הופעותיו האלוהיות האחרות ואת שמותיו השונים לאורך כתבי הקודש.
)המילה 'מלאך' פירושה) :ביחס אל ה'( שליח ה' – נביא ,כהן או יצור אלהי –
שנשלח לבצע את דבר ה' (
אברהם) :מלאך יהוה חס על חיי בנו ,יצחק!(
ֶלת ִל ְשׁחֹט ֶאתְ -בּנוֹ :
ָהם ֶאת-יָדוֹ ַויּ ִַקּח ֶאתַ -ה ַמּ ֲאכ ֶ
אַבר ָ
" ַו ִיּ ְשׁ ַלח ְ
ֹאמר ִה ֵנּ ִני :
ָהם ַויּ ֶ
אַבר ָ
ָהם ְ
אַבר ָ
ֹאמר ְ
אַך יְהוָה ִמןַ -ה ָשּׁ ַמיִם ַויּ ֶ
ַויּ ְִק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
אוּמה
ַער וְאַלַ -תּ ַעשׂ לוֹ ְמ ָ
ֹאמר אַלִ -תּ ְשׁ ַלח י ְָד ָך ֶאלַ -הנּ ַ
ַויּ ֶ
יד ָך ִמ ֶמּנִּי :
נְך ֶאת-י ְִח ְ
אַתּה ְולֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאתִ -בּ ָ
ַע ִתּי ִכּיְ -ירֵא ֱאל ִֹהים ָ
ִכּי ַע ָתּה ָיד ְ

ֱחז ַבּ ְסּ ַב ְך ְבּ ַק ְרנָיו
אַחר ֶנא ַ
ָהם ֶאתֵ -עינָיו ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה-אַיִל ַ
אַבר ָ
ִשּׂא ְ
ַויּ ָ
ָהם ַויּ ִַקּח ֶאתָ -האַיִל ַוַיּ ֲע ֵלהוּ ְלע ָֹלה ַתּ ַחת ְבּנוֹ :
אַבר ָ
ֵל ְך ְ
ַויּ ֶ
ָאה :
ֵאָמר ַהיּוֹם ְבּ ַהר יְהוָה יֵר ֶ
ֲשׁר י ֵ
יִר ֶאה א ֶ
ָהם ֵשׁםַ -ה ָמּקוֹם ַההוּא יְ הוָה ְ
אַבר ָ
ַויּ ְִקרָא ְ
ֹאמר
ָהם ֵשׁנִית ִמןַ -ה ָשּׁ ָמיִם ַ :ויּ ֶ
אַבר ָ
אַך יְה ָוה ֶאלְ -
ַויּ ְִק ָרא ַמ ְל ְ
ית ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה
ֲשׁר ָע ִשׂ ָ
ַען א ֶ
ִשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם-יְהוָה ִכּי י ַ
ִבּי נ ְ
אַר ֶבּה ֶאת-ז ְַר ֲע ָך
ְה ְר ָבּה ְ
ֶכ ָך ו ַ
ֲבר ְ
ֵך א ָ
ֶך ִ :כּיָ -בר ְ
ְולֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאתִ -בּ ְנ ָך ֶאת-י ְִחיד ָ
ֲך ֵאת ַשׁ ַער אֹ ְי ָביו :
ֲשׁר עַלְ -שׂ ַפת ַהיָּם ְו ִירַשׁ ז ְַרע ָ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמ ִים ְוכַחוֹל א ֶ
ְכּ ְ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי"
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץ ֵעקֶב א ֶ
ְו ִה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְַרע ָ
בראשית כ"ב :י'-י"ח

מלאך יהוה מדבר בשם אלהים ,כאלהים עצמו!
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יעקב:
ָהם ְוי ְִצ ָחק
אַבר ָ
ֲשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו ְ
ֹאמר ָה ֱאל ִֹהים א ֶ
יוֹסף ַויּ ַ
ֶך ֶאתֵ -
" ַוי ְָבר ְ
עוֹדי ַעדַ -היּוֹם ַהזֶּה :
ָה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמ ִ
ְע ִרים
ֵך ֶאתַ -הנּ ָ
ְבר ְ
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמכָּל-רָע י ָ
ַה ַמּ ְל ְ
ָהם ְוי ְִצ ָחק ְוי ְִדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶקרֶב ָהאָרֶץ"
אַבר ָ
ְשׁם ֲאב ַֹתי ְ
ִקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי ו ֵ
ְוי ָ
בראשית מ"ח :ט"ו-ט"ז
משה:
אַחר ַה ִמּ ְד ָבּר ַוָיּבֹא
ְהג ֶאתַ -הצֹּאן ַ
"וּמ ֶֹשׁה ָהיָה רֹ ֶעה ֶאת-צֹאן י ְִתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֵֹהן ִמ ְדיָן ַו ִיּנ ַ
תּוֹך ַה ְסּ ֶנה ַויּ ְַרא
אַך יְהוָה ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּתֵ -אשׁ ִמ ְ
ֶאלַ -הר ָה ֱאל ִֹהים חֹר ֵָבה ַ :וֵיּרָא ַמ ְל ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה אָ ֻסרָה-נָּא ְו ֶא ְר ֶאה ֶאתַ -ה ַמּ ְר ֶאה
ְה ְסּנֶה ֵאינֶנּוּ ֻאכָּל ַ :ויּ ֶ
ו ְִהנֵּה ַה ְסּנֶה בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ ו ַ

ַיִּקרָא ֵא ָליו ֱאל ִֹהים
דּוּע לֹא-י ְִב ַער ַה ְסּנֶה ַ :ויּ ְַרא יְהוָהִ ,כּי ָסר ִל ְראוֹת ו ְ
ַה ָגּדֹל ַהזֶּה ַמ ַ
ֹאמר אַלִ -תּ ְקרַב ֲהלֹם ַשׁל-נ ְָע ֶלי ָך ֵמ ַעל
ֹאמר ִה ֵנּ ִני ַ :ויּ ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
תּוֹך ַה ְסּנֶה ַויּ ֶ
ִמ ְ
אָבי ָך
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ִ
אַד ַמת-ק ֶֹדשׁ הוּא ַ :ויּ ֶ
עוֹמד ָעלָיו ְ
אַתּה ֵ
ֲשׁר ָ
רַגְ ֶליך ִכּי ַה ָמּקוֹם א ֶ
ָהם ֱאל ֵֹהי י ְִצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ַויּ ְַס ֵתּר מ ֶֹשׁה ָפּנָיו
אַבר ָ
ֱאל ֵֹהי ְ
ִכּי ָי ֵרא ֵמ ַה ִבּיט אֶלָ -ה ֱאל ִֹהים" שמות ג' :א'-ו'
ֵיהם
ָאל ַו ֵיּ ֶל ְך ֵמאַ ֲחר ֶ
ֵך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה י ְִשׂר ֵ
אַך ָה ֱאל ִֹהים ַההֹל ְ
" ַויּ ִַסּע ַמ ְל ְ
ֵיהם" שמות י"ד :י"ט
ֵיהם ַוַיּ ֲעמֹד ֵמאַ ֲחר ֶ
ַויּ ִַסּע ַעמּוּד ֶה ָענָן ִמ ְפּנ ֶ
אלהים אומר למשה ששם אלהים הוא במלאך זה:
ֲכנ ִֹתי :
ֲשׁר ה ִ
ֲך ֶאלַ -ה ָמּקוֹם א ֶ
ֲביא ָ
ֶך ְו ַלה ִ
אָך ְל ָפנֶי ָך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּר ְ
ֵח ַמ ְל ְ
" ִהנֵּה אָנ ִֹכי שֹׁל ַ

וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַלַ -תּ ֵמּר בּוֹ ִכּי לֹא י ָ
ִה ָשּׁ ֶמר ִמ ָפּנָיו ְ
ִשּׂא ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ :
ַבּר וְאָי ְַב ִתּי ֶאת-אֹי ְֶבי ָך
ֲשׁר ֲאד ֵ
ית כֹּל א ֶ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ ו ְָע ִשׂ ָ
ִכּי ִאםָ -שׁ ַ
ְה ִח ִתּי ו ְַה ְפּ ִרזִּי
ֲך ֶאלָ -ה ֱאמ ִֹרי ו ַ
ֱביא ָ
ֶיך ֶוה ִ
אָכי ְל ָפנ ָ
ו ְַצ ְר ִתּי ֶאת-צ ְֹר ֶרי ָך ִ :כּי-י ֵֵל ְך ַמ ְל ִ
ְבוּסי ו ְִה ְכ ַח ְד ִתּיו" שמות כ"ג :כ'-כ"ג
ְו ַה ְכּ ַנ ֲע ִני ַה ִחוִּי ו ְַהי ִ
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מנוח:
ָדה ַ :ו ֵיּרָא
ֲקרָה ְולֹא ָיל ָ
נוֹח ְו ִא ְשׁתּוֹ ע ָ
וּשׁמוֹ ָמ ַ
" ַו ְי ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּנִי ְ
ַד ְתּ ֵבּן
ְה ִרית ְוָיל ְ
ַד ְתּ ו ָ
ֲקרָה ְולֹא יָל ְ
אַתּ-ע ָ
יה ִהנֵּה-נָא ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
אַך-יְהוָה ֶאלָ -ה ִא ָשּׁה ַויּ ֶ
ַמ ְל ְ
ַד ְתּ ֵבּן
ֹאכ ִלי כָּלָ -ט ֵמא ִ :כּי ִהנּ ְָך ָהרָה ְויֹל ְ
ְשׁ ָכר וְאַל-תּ ְ
 :ו ְַע ָתּה ִה ָשּׁ ְמ ִרי נָא ְואַלִ -תּ ְשׁ ִתּי ַייִן ו ֵ
יע
הוֹשׁ ַ
ָחל ְל ִ
ַער ִמןַ -ה ָבּ ֶטן ְוהוּא י ֵ
וּמוֹרָה לֹאַ-י ֲע ֶלה עַל-רֹאשׁוֹ ִכּיְ -נזִיר ֱאל ִֹהים י ְִהיֶה ַהנּ ַ
ישׁהּ ֵלאמֹר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָבּא ֵא ַלי
ֹאמר ְל ִא ָ
ַתּבֹא ָה ִא ָשּׁה ַותּ ֶ
ָאל ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים  :ו ָ
ֶאת-י ְִשׂר ֵ
אַך ָה ֱאל ִֹהים נוֹ ָרא ְמאֹד"...
וּמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה ַמ ְל ְ
ַ
אַך
ֹאמר לוֹ ַמ ְל ְ
אַך יְהוָה ִמי ְשׁ ֶמ ָך ִכּיָ-יבֹא ְד ָבר ְי ָך ו ְִכ ַבּ ְדנוּ ָך ַ :ויּ ֶ
נוֹח ֶאלַ -מ ְל ְ
ֹאמר ָמ ַ
" ַויּ ֶ
ְחה
נוֹח ֶאתְ -גּ ִדי ָה ִעזִּים ו ְֶאתַ -ה ִמּנ ָ
ְיהוָה ָל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי ְוהוּאֶ -פ ִלאי ַ :ויּ ִַקּח ָמ ַ
נוֹח ְו ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים ַ :וי ְִהי ַבעֲלוֹת ַה ַלּ ַהב ֵמ ַעל
וּמ ַ
וּמ ְפ ִלא ַלעֲשׂוֹת ָ
ַעל עַלַ -הצּוּר לַיהוָה ַ
ַויּ ַ
נוֹח ְו ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים ַויּ ְִפּלוּ ַעל-
וּמ ַ
אַך-יְ הוָה ְבּ ַל ַהב ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָ
ַעל ַמ ְל ְ
ַה ִמּז ְֵבּ ַח ַה ָשּׁ ַמי ְָמה ַויּ ַ
נוֹח ֶאלִ -א ְשׁתּוֹ מוֹת
ֹאמר ָמ ַ
אַך יְהוָה הוּא ַ :ויּ ֶ
נוֹח ִכּיַ -מ ְל ְ
אָר ָצה  ... :אָז ָידַע ָמ ַ
ֵיהם ְ
ְפּנ ֶ

נָמוּת ִכּי ֱ
יתנוּ לֹאָ -ל ַקח ִמיָּדֵנוּ
ֲמ ֵ
ֹאמר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ לוּ ָח ֵפץ ְיהוָה ַלה ִ
אל ִֹהים ָר ִאינוּ ַ :ותּ ֶ
ַתּ ֶלד ָה ִא ָשּׁה ֵבּן ו ִַתּ ְקרָא ֶאתְ -שׁמוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן
ְחה  : ...ו ֵ
וּמנ ָ
ע ָֹלה ִ
ַער ַוי ְָב ְר ֵכהוּ ְיהוָה" שופטים י"ג :ב'-ו' ,י"ז-כ"ד
ַויּ ְִג ַדּל ַהנּ ַ
)מנוח ואשתו שניהם ידעו שמלאך יהוה הוא אלהים!(
דניאל) :בתרגום לעברית(
"ואלו שלשת האנשים האלה שדרך מישך ועבד נגו נפלו לתוך כבשן האש הבוערת
כשהם כפותים  :אז תמה המלך נבוכדנצר ויקם בבהלה ויען ויאמר לשריו הלא
שלשה אנשים השלכנו לתוך כבשן האש כשהם כפותים ויענו ויאמרו למלך נכון

הדבר המלך  :ויען המלך ויאמר והרי רואה אני ארבעה המהלכים חפשים בתוך

האש ואין בהם כל-חבלה ומראה הרביעי כמראה בן-אלהים"!
" ויען נבוכדנצר ויאמר ברוך אלהי שדרך  ...ששלח את מלאכו להציל את עבדיו
אשר בטחו בו"
דניאל ג' :כ"ג-כ"ה ,כ"ח
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דוד:
ָחם ַעלָ -ה ָר ָעה
וּכ ַה ְשׁ ִחית רָאָה יְהוָה ַו ִיּנּ ֶ
יתהּ ְ
ירוּשׁלִַם ְל ַה ְשׁ ִח ָ
אָך ִל ָ
" ַויּ ְִשׁ ַלח ָה ֱאל ִֹהים ַמ ְל ְ
ָד ָך
אָך ַה ַמּ ְשׁ ִחית רַב ַע ָתּה ֶהרֶף י ֶ
ֹאמר ַל ַמּ ְל ְ
ַויּ ֶ
ְבוּסי :
אָרנָן ַהי ִ
אַך ְיהוָה ע ֵֹמד ִעם-גֹּרֶן ְ
וּמ ְל ְ
ַ

וּבין ַה ָשּׁ ַמ ִים
אַך יְהוָה ע ֵֹמד ֵבּין ָהאָרֶץ ֵ
ַויּ ִָשּׂא ָדוִיד ֶאתֵ -עינָיו ַויּ ְַרא ֶאתַ -מ ְל ְ
ְרוּשׁלִָם
לוּפה ְבּיָדוֹ נְטוּיָה עַל-י ָ
וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ֹאמר ָדּ ִויד ֶאלָ -ה ֱאל ִֹהים
ֵיהם ַ :ויּ ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים ַעלְ -פּנ ֶ
ַו ִיּפֹּל ָדּוִיד ְו ַהזּ ְֵקנִים ְמכ ִ
ֵעוֹתי
ֵע ֲהר ִ
ְהר ַ
אתי ו ָ
ֲשׁרָ -ח ָט ִ
ָעם ַו ֲאנִי-הוּא א ֶ
אָמ ְר ִתּי ִל ְמנוֹת בּ ָ
ֲהלֹא ֲאנִי ַ

אָבי ְוּב ַע ְמּ ָך לֹא ְל ַמגּ ֵָפה :
וּב ֵבית ִ
ְא ֶלּה ַהצֹּאן ֶמה ָעשׂוּ יְהוָה ֱאל ַֹהי ְתּ ִהי נָא י ְָד ָך ִבּי ְ
וֵ
אָמר ֶאל-גָּד ֵלאמֹר ְל ָד ִויד
אַך יְהוָה ַ
וּמ ְל ְ
ַ
ֻסי"
אָרנָן ַה ְיב ִ
ְבּ ַח ַליהוָה ְבּגֹרֶן ְ
ִכּי ַי ֲע ֶלה ָדוִיד ְל ָה ִקים ִמז ֵ
דברי הימים א' כ"א :ט"ו-י"ח )ראה גם שמואל ב' כ"ד :ט"ו-י"ח(

גדעון) :הוא רואה את מלאך יהוה הקורא לעצמו יהוה(
ֲבי ָה ֶעז ְִרי
ֲשׁר ְליוֹאָשׁ א ִ
ָפרָה א ֶ
ֲשׁר ְבּע ְ
ֵשׁב ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה א ֶ
אַך יְהוָה ַויּ ֶ
" ַוָיּבֹא ַמ ְל ְ
ֹאמר ֵא ָליו
אַך יְהוָה ַויּ ֶ
וְגִ ְדעוֹן ְבּנוֹ ח ֵֹבט ִח ִטּים ַבּגַּת ְל ָה ִניס ִמ ְפּנֵי ִמ ְדיָן ַ :ויֵּ ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
ְיהוָה ִע ְמּ ָך ִגּבּוֹר ֶה ָחיִל"
ָאל ִמ ַכּף ִמ ְדיָן ֲהלֹא
ְהוֹשׁ ְע ָתּ ֶאת-י ְִשׂר ֵ
ֹאמר ֵל ְך ְבּכֹ ֲח ָך זֶה ו ַ
ַיִּפן ֵאלָיו יְהוָה ַויּ ֶ
"ו ֶ
ַשּׁה
אַל ִפּי ַה ַדּל ִבּ ְמנ ֶ
יע ֶאת-י ְִשׂ ָר ֵאל ִהנֵּה ְ
אוֹשׁ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִבּי ֲאדֹנָי ַבּ ָמּה ִ
ְשׁ ַל ְח ִתּי ָך ַ :ויּ ֶ
ית ֶאתִ -מ ְדיָן ְכּ ִאישׁ
ֹאמר ֵא ָליו יְהוָה ִכּי ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך ו ְִה ִכּ ָ
אָבי ַ :ויּ ֶ
וְאָנ ִֹכי ַה ָצּ ִעיר ְבּ ֵבית ִ
ַבּר ִע ִמּי"
אַתּה ְמד ֵ
ית ִלּי אוֹת ָשׁ ָ
ֶיך ו ְָע ִשׂ ָ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
ֶא ָחד ַ :ויּ ֶ
שופטים ו' :י"א-י"ב ,י"ד-י"ז
)הכתוב מתייחס לאדם הזה המדבר אל גדעון כאל 'מלאך יהוה' וכאל 'יהוה'(
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זכריה:
אַך יְהוָה ְו ַה ָשּׂ ָטן ע ֵֹמד עַל-י ְִמינוֹ
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַמ ְל ְ
" ַויּ ְַר ֵא ִני ֶאתְ -י ֻ
ירוּשׁלִָם
ֹאמר יְהוָה ֶאלַ -ה ָשּׂ ָטן י ְִג ַער ְיהוָה ְבּ ָך ַה ָשּׂ ָטן ְויִגְ ַער ְיהוָה ְבּ ָך ַהבּ ֵֹחר ִבּ ָ
ְל ִשׂ ְטנוֹ ַ :ויּ ֶ
צוֹאים ְוע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַה ַמּ ְלאָךְ :
ָדים ִ
ִיהוֹשׁ ַע ָהיָה ָלבֻשׁ ְבּג ִ
הֲלוֹא זֶה אוּד ֻמ ָצּל ֵמ ֵאשׁ  :ו ֻ
ֹאמר ֵא ָליו ְר ֵאה
ֹאמר ֶאלָ -הע ְֹמ ִדים ְל ָפנָיו ֵלאמֹר ָה ִסירוּ ַה ְבּג ִָדים ַהצּ ִֹאים ֵמ ָע ָליו ַויּ ֶ
ַען ַויּ ֶ
ַויּ ַ
ָשׂימוּ ָצנִיף ָטהוֹר ַעל-רֹאשׁוֹ
ֲלצוֹת ָ :וא ַֹמר י ִ
ְה ְל ֵבּשׁ א ְֹת ָך ַמח ָ
ֱב ְר ִתּי ֵמ ָע ֶלי ָך עֲוֹ ֶנ ָך ו ַ
ֶהע ַ
אַך
ָעד ַמ ְל ְ
אַך יְהוָה ע ֵֹמד ַ :ויּ ַ
וּמ ְל ְ
ַויּ ִָשׂימוּ ַה ָצּנִיף ַה ָטּהוֹר עַל-רֹאשׁוֹ ַויּ ְַל ִבּ ֻשׁהוּ ְבּג ִָדים ַ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִאםִ -בּ ְד ָרכַי ֵתּ ֵל ְך ו ְִאם ֶאתִ -מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי
יהוֹשׁ ַע ֵלאמֹר  :כֹּהַ -
ְיהוָה ִבּ ֻ
ָת ִתּי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ֵבּין ָהע ְֹמ ִדים
ֲצ ָרי ְונ ַ
יתי ְוגַם ִתּ ְשׁמֹר ֶאת-ח ֵ
אַתּה ָתּ ִדין ֶאתֵ -בּ ִ
ִת ְשׁמֹר ְוגַםָ -

ֶיך ִכּי-אַנְ ֵשׁי
יך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְל ָפנ ָ
אַתּה וְ ֵר ֶע ָ
הוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ָ
ָה ֵא ֶלּה ְ :שׁ ַמע-נָא יְ ֻ
מוֹפת ֵה ָמּה ִכּיִ -ה ְננִי ֵמ ִביא ֶאתַ -ע ְב ִדּי ֶצ ַמח"
ֵ
זכריה ג' :א'-ח'
)מלאך יהוה מדבר אל הכהן הגדול ,יהושע ,ומנבא את בוא הצמח ]ישוע המשיח[(.
ישעיהו:
ְשׁ ֵקּרוּ
אַךַ -ע ִמּי ֵה ָמּה ָבּנִים לֹא י ַ
ֹאמר ְ
" ַויּ ֶ

ָתם לֹא ָצר
יע ְ :בּ ָכלָ -צר ָ
מוֹשׁ ַ
ָהם ְל ִ
ַוי ְִהי ל ֶ
יעם
הוֹשׁ ָ
אַך ָפּנָיו ִ
וּמ ְל ְ
ַ
ְמי עוֹ ָלם :
ַשּׂ ֵאם כָּל-י ֵ
ַטּ ֵלם ַו ְינ ְ
וּב ֶח ְמ ָלתוֹ הוּא גְ אָ ָלם ַו ְינ ְ
ֲבתוֹ ְ
ְבּאַה ָ
ָהם ְלאוֹיֵב"
ֵה ֵפ ְך ל ֶ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ַויּ ָ
ו ְֵה ָמּה ָמרוּ ו ְִע ְצּבוּ ֶאתַ -
ישעיהו ס"ג :ח'-י'
מלאכי
ַק ִשׁים
אַתּם ְמב ְ
ֲשׁרֶ -
יכלוֹ ָהאָדוֹן א ֶ
וּפ ְתאֹם יָבוֹא ֶאלֵ -ה ָ
" ִ
ֵצים"
אַתּם ֲחפ ִ
ֲשׁרֶ -
אַך ַה ְבּ ִרית א ֶ
וּמ ְל ְ
ַ
מלאכי ג' :א'
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מלכי-צדק ,כהן לאל עליון!
אברם:

וּמ ְל ִכּיֶ -צ ֶדק
" ַ
ֶמ ֶל ְך ָשׁ ֵלם
הוֹציא ֶל ֶחם ָו ָייִן
ִ
ֹהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹן :
ְוהוּא כ ֵ
אַברָם ְל ֵאל ֶע ְליוֹן קֹנֵה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ :
רוּך ְ
ֹאמר ָבּ ְ
ְב ְר ֵכהוּ ַויּ ַ
ַוי ָ
ֲשׂר ִמכֹּל"
ֶך ַו ִיּ ֶתּן-לוֹ )אברם( ַמע ֵ
ֲשׁרִ -מגֵּן ָצרֶי ָך ְבָּיד ָ
רוּך ֵאל ֶע ְליוֹן א ֶ
וּב ְ
ָ
בראשית י"ד :י"ח-כ'
)מיהו המלך-כהן המסתורי הזה המופיע לפתע?(

דוד המלך כתב על כהונתו של האיש:
ָתי ַמ ְל ִכּיֶ -צ ֶדק"
אַתּה-כ ֵֹהן ְלעוֹ ָלם עַלִ -דּ ְבר ִ
ָחם ָ
" ִנ ְשׁ ַבּע יְהוָה ְולֹא ִינּ ֵ
תהלים ק"י :ד'

שלמה המלך:
ָבר
" ְכּבֹד ֱאל ִֹהים ַה ְס ֵתּר דּ ָ
וּכבֹד ְמ ָל ִכים ֲחקֹר ָדּ ָבר"
ְ
משלי כ"ה :ב'
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משה ושבעים מזקני ישראל רואים את אלהי ישראל בהר סיני:
ָאל
ֲביהוּא ְו ִשׁ ְב ִעים ִמזּ ְִקנֵי י ְִשׂר ֵ
ָדב ַוא ִ
אַתּה וְאַ ֲהרֹן נ ָ
אָמר ֲעלֵה ֶאלְ -יהוָה ָ
" ְו ֶאל-מ ֶֹשׁה ַ
ְה ָעם לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוֹ"
ְהם לֹא ִיגָּשׁוּ ו ָ
ִיתם ֵמ ָרחֹק ְ :ו ִנגַּשׁ מ ֶֹשׁה ְל ַבדּוֹ ֶאלְ -יהוָה ו ֵ
ו ְִה ְשׁ ַתּ ֲחו ֶ
ֲשׁר ָכּרַת ְיהוָה ִע ָמּ ֶכם
ֹאמר ִהנֵּה ַדםַ -ה ְבּ ִרית א ֶ
" ַויּ ִַקּח מ ֶֹשׁה ֶאתַ -ה ָדּם ַו ִיּ ְזרֹק עַלָ -ה ָעם ַויּ ֶ
ָאל :
ֲביהוּא ו ְִשׁ ְב ִעים ִמזּ ְִקנֵי י ְִשׂר ֵ
ָדב ַוא ִ
ַעל כָּלַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַ :וַיּ ַעל מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן נ ָ
וּכ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִם ָלט ַֹהר :
ִשׂ ָר ֵאל ְו ַת ַחת ר ְַג ָליו ְכּ ַמ ֲע ֵשׂה ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר ְ
ַויּ ְִראוּ ֵאת ֱאל ֵֹהי י ְ
ָאל לֹא ָשׁ ַלח יָדו
ֲצילֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְו ֶאל-א ִ
ַיִּשׁתּוּ"
ֹאכלוּ ו ְ
ַו ֶיּחֱזוּ ֶאתָ -ה ֱאל ִֹהים ַויּ ְ
שמות כ"ד :א'-ב' ,ח'-י"א

ישעיהו רואה את יהוה צבאות על כסא כבודו:
ְשׁוּליו ְמ ֵל ִאים
ִשּׂא ו ָ
ֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָרם ְונ ָ
ָא ְר ֶאה ֶאתֲ -אדֹנָי י ֵ
" ִבּ ְשׁנַת-מוֹת ַה ֶמּל ְֶך ֻע ִזָּיּהוּ ו ֶ
ַסּה
ָפיִם ֵשׁשׁ ְכּ ָנ ַפ ִים ְל ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ַתּיִם ְיכ ֶ
ָפים ע ְֹמ ִדים ִמ ַמּ ַעל לוֹ ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
ֶאתַ -ה ֵהיכָל ְ :שׂר ִ
אָמר
ְעוֹפף ְ :ו ָקרָא זֶה ֶאל-זֶה ְו ַ
וּב ְשׁ ַתּיִם י ֵ
ַסּה רַגְ ָליו ִ
וּב ְשׁ ַתּיִם ְיכ ֶ
ָפנָיו ִ

ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָה ְצ ָבאוֹת
ְמלֹא ָכלָ -האָרֶץ ְכּבוֹדוֹ"
ישעיהו ו' :א'-ג'

דניאל רואה את 'עתיק יומין' )אלהים האב(:
)בתרגום לעברית(
"רואה הייתי והנה העמדו כסאות ועתיק יומין ישב

לבושו היה לבן כשלג ושער ראשו כצמר נקי
כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת  :נהר אש נמשך ויצא מלפניו
אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו בית הדין ישב וספרים נפתחו"
דניאל ז' :ט'-י'
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יחזקאל רואה את אדון הכבוד על כסא כבודו:
ַתּ ִהי
ְהרְ -כּ ָבר ו ְ
ְקאל בֶּן-בּוּ ִזי ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֶארֶץ ַכּ ְשׂ ִדּים עַל-נ ַ
ְחז ֵ
" ָהיֹה ָהיָה ְד ַברְ -יהוָה ֶאל-י ֶ
ַקּ ַחת
ְאשׁ ִמ ְתל ַ
רוּח ְס ָערָה בָּאָה ִמןַ -ה ָצּפוֹן ָענָן גָּדוֹל ו ֵ
ָא ֶרא ו ְִהנֵּה ַ
ָע ָליו ָשׁם יַד-יְהוָה  :ו ֵ
אַר ַבּע ַחיּוֹת ְוזֶה
תּוֹכהּ ְדּמוּת ְ
וּמ ָ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ִ :
תּוֹכהּ ְכּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמל ִמ ְ
וּמ ָ
ְונֹגַהּ לוֹ ָס ִביב ִ
אַחת ָל ֶהם"
ָפיִם ְל ַ
ְאַרבַּע ְכּנ ַ
ְאַר ָבּ ָעה ָפנִים ְל ֶא ָחת ו ְ
יהן ְדּמוּת אָדָם ָל ֵהנָּה  :ו ְ
ַמ ְר ֵא ֶ
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה :
ָאשׁ ֶ
יע ְכּ ֵעין ַה ֶקּרַח ַהנּוֹרָא נָטוּי ַעל-ר ֵ
ָק ַ
אשׁי ַה ַחיָּה ר ִ
וּדמוּת ַעלָ -ר ֵ
" ְ
ֲחוֹתה
יהם ְי ָשׁרוֹת ִא ָשּׁה ֶאל-א ָ
יע ַכּנ ְֵפ ֶ
ָק ַ
ְו ַת ַחת ָהר ִ
יהם :
ָהנָּה ֵאת ְגּ ִויּ ֵֹת ֶ
וּל ִאישׁ ְשׁ ַתּיִם ְמכַסּוֹת ל ֵ
ְל ִאישׁ ְשׁ ַתּיִם ְמכַסּוֹת ָל ֵהנָּה ְ
ֲמלָּה ְכּקוֹל ַמ ֲחנֶה
ֶכ ָתּם קוֹל ה ֻ
ַבּים ְכּקוֹלַ -שׁ ַדּי ְבּל ְ
יהם ְכּקוֹל ַמיִם ר ִ
ָא ְשׁ ַמע ֶאת-קוֹל ַכּנ ְֵפ ֶ
וֶ
יהן :
ַפּינָה ַכ ְנ ֵפ ֶ
ְבּ ָע ְמ ָדם ְתּר ֶ
יהן :
ַפּינָה ַכנ ְֵפ ֶ
ֹאשׁם ְבּ ָע ְמ ָדם ְתּר ֶ
ֲשׁר ַעל-ר ָ
יע א ֶ
ָק ַ
וַיְ ִהי-קוֹל ֵמ ַעל ָלר ִ

ֹאשׁם ְכּ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶןַ -ס ִפּיר ְדּמוּת ִכּ ֵסּא
ֲשׁר ַעל-ר ָ
יע א ֶ
ָק ַ
וּמ ַמּ ַעל ָלר ִ
ִ
ו ְַעל ְדּמוּת ַה ִכּ ֵסּא ְדּמוּת ְכּ ַמ ְר ֵאה
אָדָם ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה :

וּל ָמ ְע ָלה
ָא ֶרא ְכּ ֵעין ַח ְשׁ ַמל ְכּ ַמ ְר ֵאהֵ -אשׁ ֵבּיתָ -להּ ָס ִביב ִמ ַמּ ְר ֵאה ָמ ְתנָיו ְ
וֵ

ִוּמ ַמּ ְר ֵאה ָמ ְתנָיו ְוּל ַמ ָטּה ָר ִא ִיתי ְכּ ַמ ְר ֵאהֵ -אשׁ וְ נֹגַהּ לוֹ ָס ִביב ְ :כּ ַמ ְר ֵאה ַה ֶקּ ֶשׁת
ֶשׁם ֵכּן ַמ ְר ֵאה ַהנֹּגַהּ ָס ִביב הוּא ַמ ְר ֵאה ְדּמוּת
ֲשׁר י ְִהיֶה ֶב ָענָן ְבּיוֹם ַהגּ ֶ
אֶ
ְכּבוֹד-יְהוָה
ָא ְשׁ ַמע קוֹל ְמ ַד ֵבּר"
ָאפֹּל ַעלָ -פּנַי ו ֶ
ָא ְר ֶאה ו ֶ
וֶ
יחזקאל א' :ג'-ו' ,כ"ב-כ"ח )ראה גם יחזקאל ח' :א'-ג'(
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שר צבאות השמים
יהושע:
לוּפה
ִשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּהִ -אישׁ ע ֵֹמד ְל ֶנ ְגדּוֹ וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
יריחוֹ ַויּ ָ
ְהוֹשׁ ַע ִבּ ִ
" ַוי ְִהי ִבּ ְהיוֹת י ֻ
אַתּה ִאםְ -ל ָצ ֵרינוּ :
ֹאמר לוֹ ֲהלָנוּ ָ
ְהוֹשׁ ַע ֵאלָיו ַויּ ֶ
ֶך י ֻ
ְבּיָדוֹ ַו ֵיּל ְ

אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ
ְהוֹשׁ ַע ֶאלָ -פּנָיו ְ
אתי ַו ִיּפֹּל י ֻ
ֹאמר לֹא ִכּי ֲאנִי ַשׂרְ -צ ָבא-יְהוָה ַע ָתּה ָב ִ
ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ָמה ֲאדֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶאלַ -ע ְבדּוֹ :
ַויּ ֶ
ַע ְל ָך ֵמ ַעל רַגְ ֶל ָך
הוֹשׁ ַע ַשׁל-נ ַ
ֹאמר ַשׂרְ -צ ָבא יְהוָה ֶאלְ -י ֻ
ַויּ ֶ
ְהוֹשׁ ַע ֵכּן"
ַעשׂ י ֻ
אַתּה ע ֵֹמד ָע ָליו ק ֶֹדשׁ הוּא ַויּ ַ
ֲשׁר ָ
ִכּי ַה ָמּקוֹם א ֶ
יהושע ה' :י"ג-ט"ו
)יהושע היה משרת משה במשך ארבעים שנה ,הוא הכיר את אלהיו .הוא גם ידע את
תורת אלהים ,ובפרט את האיסור להשתחוות לכל אדם או מלאך.
אם כן ,מיהו אדם זה המכונה 'שר-צבא יהוה' ,אשר העניק ליהושע את הניצחון
הראשון של ישראל ביריחו ,כאשר נכנסו אל ארץ ישראל? יהושע התנהג כאילו אדם
זה היה אלהיו .לולא היה הדבר כן ,לא היה קורא לו אדני
ולא היה נופל על פניו ומשתחווה לו!
אך כיצד זה ייתכן? והרי אלהים אמר למשה שאף אדם לא יכול לראות את פניו
ולחיות! ואלהים אינו משקר לעולם!(
המילה 'וישתחו' מופיעה הן ביהושע ה' :י"ד והן בשמות ל"ד :ח',
כאשר משה קד ארצה ומשתחווה לאלהים.
האין זו תעלומה מעניינת? הבא נבחן אותה לעומק רב יותר.

" ְתּ ִח ַלּת ָח ְכ ָמה ,י ְִראַת יְהוָה וְ ַד ַעת ְקד ִֹשׁים ִבּינָה"
משלי ט' :י'
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דניאל זוכה לביקורו של איש-הכבוד השמימי:
ָהר ַהגָּדוֹל הוּא ִח ָדּ ֶקל :
ִיתי ַעל יַד ַהנּ ָ
ְאַר ָבּ ָעה ַלחֹ ֶדשׁ ָה ִראשׁוֹן ַו ֲאנִי ָהי ִ
וּביוֹם ֶע ְשׂ ִרים ו ְ
" ְ
ָארֶא ְו ִהנֵּה
ָא ָשּׂא ֶאתֵ -עינַי ו ֵ
וֶ

ִאישֶׁ -א ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים
אוּפז ְ :וּגוִ יָּתוֹ ְכ ַת ְר ִשׁישׁ
ֻרים ְבּ ֶכ ֶתם ָ
וּמ ְתנָיו ֲחג ִ
ָ

וּפנָיו ְכּ ַמ ְר ֵאה ָברָק
ָ
ידי ֵאשׁ
ו ְֵעינָיו ְכּ ַל ִפּ ֵ
וּמ ְר ְגּל ָֹתיו ְכּ ֵעין נְ ח ֶֹשׁת ָקלָל
וּזְ רֹע ָֹתיו ַ
וְקוֹל ְדּ ָברָיו ְכּקוֹל ָהמוֹן!"
ֲשׁר אָנ ִֹכי ד ֵֹבר ֵא ֶלי ָך ַו ֲעמֹד עַלָ -ע ְמ ֶד ָך
ֲמדוֹת ָה ֵבן ַבּ ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ָדּ ִניֵּאל ִאישׁ-ח ֻ
" ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ַלי אַל-
ָבר ַהזֶּה ָע ַמ ְד ִתּי ַמ ְר ִעיד ַ :ויּ ֶ
ַבּרוֹ ִע ִמּי ֶאתַ -הדּ ָ
וּבד ְ
ַתּה ֻשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵא ֶלי ָך ְ
ִכּי ע ָ
יך
וּל ִה ְת ַענּוֹת ִל ְפנֵי ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּ ֶאתִ -ל ְבּ ָך ְל ָה ִבין ְ
ֲשׁר נ ַ
ִתּירָא ָד ִניֵּאל ִכּי ִמןַ -היּוֹם ָה ִראשׁוֹן א ֶ
ְשׂר ַמ ְלכוּת ָפּרַס ע ֵֹמד ְלנֶגְ ִדּי ֶע ְשׂ ִרים ו ְֶא ָחד יוֹם
אתי ִבּ ְד ָברֶי ָך  :ו ַ
ֶיך ַו ֲאנִיָ -ב ִ
נ ְִשׁ ְמעוּ ְד ָבר ָ
נוֹת ְר ִתּי ָשׁם ֵא ֶצל ַמ ְל ֵכי ָפרָס :
אַחד ַה ָשּׂ ִרים ָה ִראשֹׁנִ ים ָבּא ְל ָע ְז ֵרנִי ַו ֲאנִי ַ
יכ ֵאל ַ
ְו ִהנֵּה ִמ ָ
ָמים :
ָמים ִכּי-עוֹד ָחזוֹן ַליּ ִ
ֲרית ַהיּ ִ
ֲשׁר-י ְִקרָה ְל ַע ְמּ ָך ְבּאַח ִ
ֲבי ְנ ָך ֵאת א ֶ
אתי ַלה ִ
וּב ִ
ָ
ַבּרָה ָוא ְֹמרָה ֶאלָ -הע ֵֹמד ְלנ ְֶג ִדּי
ָא ְפ ַתּחִ -פּי ָו ֲאד ְ
ֵע ַעלְ -שׂ ָפ ָתי ו ֶ
אָדם נֹג ַ
ְו ִהנֵּה ִכּ ְדמוּת ְבּנֵי ָ
ַבּר ִעם-
יוּכל ֶע ֶבד ֲאדֹנִ י זֶה ְלד ֵ
יך ַ
ֶה ְפכוּ ִצירַי ָעלַי ְולֹא ָע ַצ ְר ִתּי כּ ַֹח ְ :ו ֵה ְ
ֲאדֹנִ י ַבּ ַמּ ְראָה נ ֶ
ְשׁ ָמה לֹא ִנ ְשׁ ֲארָהִ -בי :
ֲמדִ -בּי כ ַֹח וּנ ָ
ֲאדֹנִ י זֶה ַו ֲאנִי ֵמ ַע ָתּה לֹאַ-יע ָ
ֲמדוֹת ָשׁלוֹם ָל ְך ֲחזַק
ֹאמר אַלִ -תּירָא ִאישׁ-ח ֻ
ְחזּ ְֵקנִי ַ :ויּ ֶ
ַויּ ֶֹסף ַו ִיּגַּעִ -בּי ְכּ ַמ ְר ֵאה אָ ָדם ַוי ַ
ַע ָתּ ָל ָמּה-
ֹאמר ֲהָיד ְ
ַבּר ֲאדֹנִ י ִכּי ִחזּ ְַק ָתּנִי ַ :ויּ ֶ
וּכ ַד ְבּרוֹ ִע ִמּי ִה ְת ַחזּ ְַק ִתּי וָא ְֹמ ָרה ְיד ֵ
ַו ֲחזָק ְ
ֲבל אַגִּ יד
יוֹצא ו ְִהנֵּה ַשׂרָ-יוָן ָבּא  :א ָ
ָחם ִעםַ -שׂר ָפּ ָרס ַו ֲא ִני ֵ
ֶיך ו ְַע ָתּה אָשׁוּב ְל ִהלּ ֵ
אתי ֵאל ָ
ָבּ ִ
ֱמת"
ְל ָך ֶאתָ -הרָשׁוּם ִבּ ְכ ָתב א ֶ
דניאל י' :ד'-ו' ,י"א-י"ד ,ט"ז-כ"א
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ֲשׁר
ְתה ֵעת ָצרָה א ֶ
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל ָהע ֵֹמד ַעלְ -בּנֵי ַע ֶמּ ָך ו ְָהי ָ
וּב ֵעת ַה ִהיא ַי ֲעמֹד ִמ ָ
"ָ

וּב ֵעת ַה ִהיא י ִָמּ ֵלט ַע ְמּ ָך כָּלַ -הנּ ְִמ ָצא ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר
ְתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא ָ
לֹאִ -נ ְהי ָ
עוֹלם וְ ֵא ֶלּה ַל ֲחרָפוֹת ְל ִד ְראוֹן
אַד ַמתָ -ע ָפר י ִָקיצוּ ֵא ֶלּה ְל ַחיֵּי ָ
ַבּים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי ְ
ְ :ור ִ
ָעד
עוֹלם ו ֶ
ָבים ְל ָ
ַבּים ַכּכּוֹכ ִ
יקי ָהר ִ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
יע ַ
ָק ַ
וְה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים ַיז ְִהרוּ ְכּז ַֹהר ָהר ִ
עוֹלם ַ :
ָ
ַבּים ו ְִת ְר ֶבּה ַה ָדּ ַעת :
ְאַתּה ָד ִניֵּאל ְסתֹם ַה ְדּ ָב ִרים ַו ֲחתֹם ַה ֵסּ ֶפר עַדֵ -עת ֵקץ ְישׁ ְֹטטוּ ר ִ
:ו ָ
ֲח ִרים ע ְֹמ ִדים ֶא ָחד ֵהנָּה ִל ְשׂ ַפת ַה ְיאֹר ְו ֶא ָחד ֵהנָּה
ְו ָר ִא ִיתי ֲא ִני ָד ִניֵּאל ו ְִהנֵּה ְשׁ ַניִם א ֵ
ימי ַה ְיאֹר ַעדָ -מ ַתי ֵקץ
ֲשׁר ִמ ַמּ ַעל ְל ֵמ ֵ
ֹאמר ָל ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים א ֶ
ִל ְשׂ ַפת ַה ְיאֹר ַ :ויּ ֶ

ֲשׁר ִמ ַמּ ַעל ְל ֵמ ֵימי ַה ְיאֹר ַוָיּרֶם ְי ִמינוֹ
ָא ְשׁ ַמע ֶאתָ -ה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים א ֶ
ַה ְפּ ָלאוֹת  :ו ֶ
ַפּץ
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
ָח ִצי ְ
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
עוֹלם ִכּי ְל ֵ
וּשׂמֹאלוֹ ֶאלַ -ה ָשּׁ ַמיִם וַיִּ ָשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָה ָ
ְ
ֲרית ֵא ֶלּה
אָבין ָוא ְֹמרָה ֲאדֹ ִני ָמה אַח ִ
יַדַ -עם-קֹ ֶדשׁ ִתּ ְכ ֶלינָה כָלֵ -א ֶלּה ַ :ו ֲאנִי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְולֹא ִ

ֵך ָדּ ִניֵּאל ִכּיְ -ס ֻת ִמים ַו ֲח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים עַדֵ -עת ֵקץ  :יִ ְת ָבּ ְררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ
ֹאמר ל ְ
ַ :ויּ ֶ
ַבּים ו ְִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים ְולֹא י ִָבינוּ כָּלְ -ר ָשׁ ִעים
ִצּ ְרפוּ ר ִ
וְ י ָ
ָבינוּ :
ְה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִ
וַ

וּמ ֵעת הוּ ַסר ַה ָתּ ִמיד ו ְָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם"...
ֵ
דניאל י"ב :א'-י"א

משה ,אף הוא ,מדבר על הצהרת השבועה של אלהים ,כפי שראה דניאל:

ְאין ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי
" ְראוּ ַע ָתּה ִכּי אֲנִי אֲנִ י הוּא ו ֵ
ֲחיֶּה ָמ ַח ְצ ִתּי ַו ֲא ִני ֶא ְר ָפּא ְו ֵאין ִמיּ ִָדי ַמ ִצּיל :
אָמית ַוא ַ
ֲא ִני ִ

אָמ ְר ִתּי ַחי אָנ ִֹכי ְלע ָֹלם"!
ִכּיֶ -א ָשּׂא ֶאלָ -שׁ ַמיִם י ִָדי ְו ַ
דברים ל"ב :ל"ט-מ' )שמות ו' :ח'(
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האחדות המורכבת של אלהי ישראל!
דבר אדני מגלה כי אלהים מבטא את עצמו בגוף רבים!
ֹהינוּ יְהוָה ֶא ָחד!"
ָאל יְהוָה ֱאל ֵ
תפילת שמעְ " :שׁ ַמע יִ ְשׂר ֵ
דברים ו' :ד'
בראשית:

מוּתנו
ֲשׂה אָדָם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ַנע ֶ
" ַויּ ֶ
ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעלָ -האָרֶץ
וּבכָלָ -הר ֶ
וּבכָלָ -האָרֶץ ְ
ַבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים וּב ְ
ְוי ְִרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם ְ
אָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּרָא אֹתוֹ
ַיִּברָא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ָ
:ו ְ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָרא א ָֹתם"
זָ
בראשית א' :כ"ו-כ"ז
)אדם נברא בצלם אלהים ובדמותו .אלהים הפיל תרדמה על אדם ,ואז הוציא את
חוה מתוכו .אדם ,יצור אחד ,נשא את האישה בקרבו .כלומר ,אדם היה בעצם

יותר מאחד .האין העובדה שאלהים ברא את האדם מלכתחילה כאחדות
מורכבת ,מסמלת את אחדותו המורכבת של אלהינו עצמו ,שהרי אדם נברא
בצלם אלהיו ובדמותו(.
ַעת טוֹב ָורָע ְו ַע ָתּה פֶּן-י ְִשׁ ַלח יָדוֹ
אַחד ִמ ֶמּנּוּ ָלד ַ
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ֹאמר יְהוָה ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ָ
" ַויּ ֶ
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ ְיהוָה ֱאל ִֹהים ִמגַּןֵ -עדֶן ַל ֲעבֹד ֶאת-
ָחי ְלעֹ ָלם ַ :וי ַ
ְו ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּים ְואָכַל ו ַ
ְאת
ֻבים ו ֵ
ַשׁכֵּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַןֵ -ע ֶדן ֶאתַ -ה ְכּר ִ
אָדם ַויּ ְ
ֻקּח ִמ ָשּׁם ַ :ו ְי ָגרֶשׁ ֶאתָ -ה ָ
ֲשׁר ל ַ
ֲד ָמה א ֶ
ָהא ָ
ֶך עֵץ ַה ַחיִּים"
ַל ַהט ַה ֶחרֶב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת ִל ְשׁמֹר ֶאתֶ -דּר ְ
בראשית ג' :כ"ב-כ"ג
ֻלּם ְוזֶה ַה ִח ָלּם ַלעֲשׂוֹת ו ְַע ָתּה לֹא-י ִָבּ ֵצר ֵמ ֶהם
אַחת ְלכ ָ
ֹאמר יְהוָה ֵהן ַעם ֶא ָחד ְו ָשׂ ָפה ַ
" ַויּ ֶ
ֲשׁר ָיזְמוּ ַלעֲשׂוֹת :
כֹּל א ֶ
ֵעהוּ" בראשית י"א :ו'-ז'
ֲשׁר לֹא ִי ְשׁ ְמעוּ ִאישׁ ְשׂ ַפת ר ֵ
ָה ָבה נ ְֵרדָה ְונ ְָב ָלה ָשׁם ְשׂ ָפ ָתם א ֶ
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ֶךָ -לנוּ ָוא ַֹמר ִה ְננִי ְשׁ ָל ֵח ִני :
וּמי יֵל ְ
ָא ְשׁ ַמע ֶאת-קוֹל ֲאדֹנָי א ֵֹמר ֶאתִ -מי ֶא ְשׁלַח ִ
"ו ֶ
וּראוּ רָאוֹ וְאַלֵ -תּדָעוּ :
מוֹע וְאַלָ -תּ ִבינוּ ְ
אָמ ְר ָתּ ָל ָעם ַהזֶּה ִשׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
ֵך ְו ַ
ֹאמר ל ְ
ַויּ ֶ
וּבאָ ְזנָיו י ְִשׁ ָמע
ַה ְשׁ ֵמן לֵבָ -ה ָעם ַהזֶּה ְואָ ְזנָיו ַה ְכ ֵבּד ו ְֵעינָיו ָה ַשׁע ֶפּן-י ְִר ֶאה ְב ֵעינָיו ְ
ָפא לוֹ" ישעיהו ו' :ח'-י'
ָשׁב וְ ר ָ
ְוּל ָבבוֹ י ִָבין ו ָ

עם מי אדני מדבר כאשר הוא אומר 'אנו'?
יתי"
" ִכּי אֲנִי יְהוָה לֹא ָשׁנִ ִ
מלאכי ג' :ו'
ַתּה
ֱיוֹתהּ ָשׁם אָ ִני ְוע ָ
" ִק ְרבוּ ֵא ַלי ִשׁ ְמעוּ-זֹאת לֹא ֵמרֹאשׁ ַבּ ֵסּ ֶתר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵמ ֵעת ה ָ
אדֹנָי יְהוִה ְשׁ ָל ַחנִ י וְ רוּחוֹ"
ֲ
ישעיהו מ"ח :ט"ו
ֲבתוֹ
יעם ְבּאַה ָ
הוֹשׁ ָ
אַך ָפּנָיו ִ
ָתם לֹא ָצר וּ ַמ ְל ְ
יע ְ :בּכָלָ -צר ָ
מוֹשׁ ַ
"וַיְ ִהי ָל ֶהם ְל ִ
ְמי עוֹלָם :
ַשּׂ ֵאם כָּל-י ֵ
ַטּ ֵלם ַו ְינ ְ
וּב ֶח ְמ ָלתוֹ הוּא ְגאָ ָלם ַו ְינ ְ
ְ
ְמי-עוֹ ָלם מ ֶֹשׁה ַעמּוֹ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ַ ...ו ִיּ ְזכֹּר י ֵ
ו ְֵה ָמּה ָמרוּ ו ְִע ְצּבוּ ֶאתַ -
רוּח ָק ְדשׁוֹ :
ֲלם ִמיָּם ֵאת ר ֵֹעי צֹאנוֹ אַיֵּה ַה ָשּׂם ְבּ ִק ְרבּוֹ ֶאתַ -
אַיֵּה ַה ַמּע ֵ
ֵיהם ַלעֲשׂוֹת לוֹ ֵשׁם עוֹ ָלם"
בּוֹק ַע ַמיִם ִמ ְפּנ ֶ
אַרתּוֹ ֵ
זְרוֹע ִתּ ְפ ְ
מוֹל ְיך ִל ִימין מ ֶֹשׁה ַ
ִ
ישעיהו ס"ג :ח'-י"ב

" ַהנִּ ְס ָתּרֹת ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ

ְהנִּ ְגלֹת
וַ
עוֹלם
וּל ָבנֵינוּ ַעדָ -
ָלנוּ ְ
ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלִ -דּ ְברֵי ַהתּוֹרָה ַהזֹּאת"
דברים כ"ט :כ"ח
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אדני אלהים שולח את 'ידו החזקה' ואת 'זרועו הנטויה'
כדי לתת לבני האדם את הישועה הנצחית!
ַתּוֹשׁע ִלי
"ו ַ

זְ ר ִֹעי" ישעיהו ס"ג :ה'

משה:

"ַו ֲאנִי ָיד ְַע ִתּי ִכּי לֹאִ -י ֵתּן ֶא ְתכֶם ֶמל ְֶך ִמ ְצ ַריִם ַל ֲהל ְֹך ְולֹא ְבּיָד ֲחז ָָקה ְ :ו ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת-י ִָדי
ֱשׂה ְבּ ִק ְרבּוֹ וְאַ ֲחרֵיֵ -כן ְי ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם"
ֲשׁר ֶאע ֶ
יתי ֶאתִ -מ ְצ ַריִם ְבּכֹל נ ְִפ ְלא ַֹתי א ֶ
ְו ִה ֵכּ ִ
שמות ג' :י"ט-כ'
ֹח יְ ִמינְ ָך ְיהוָה ִתּ ְר ַעץ אוֹיֵב"
ֶא ָדּ ִרי ַבּכּ ַ
"י ְִמינ ְָך ְיהוָה נ ְ
שמות ט"ו :ו'
ָאל ִל ְפנֵי מוֹתוֹ :
ַך מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֶאתְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ֵבּר ְ
" ְוזֹאת ַה ְבּ ָר ָכה א ֶ
ְאָתה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹדש
הוֹפי ַע ֵמ ַהר ָפּארָן ו ָ
ֹאמר יְהוָה ִמ ִסּינַי ָבּא ְו ָזרַח ִמ ֵשּׂ ִעיר ָלמוֹ ִ
ַויּ ַ
ימינוֹ ֵאשׁדָּת ָלמוֹ :
ִמ ִ

אַף ח ֵֹבב ַע ִמּים
ָד ָך
ָכּלְ -קד ָֹשׁיו ְבּי ֶ
ָשׁה ְק ִה ַלּת ַי ֲעקֹב"
ַבּר ֶֹתי ָך  :תּוֹ ָרה ִצוָּה-לָנוּ מ ֶֹשׁה מוֹר ָ
ִשּׂא ִמדּ ְ
ְו ֵהם ֻתּכּוּ ְל ַר ְג ֶל ָך י ָ
דברים ל"ג :א'-ד'
יהושע:
הוֹבישׁ יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם ֶאתֵ -מי ַהיּ ְַרדֵּן ִמ ְפּנֵי ֶכם עַדָ -ע ְב ְרכֶם
ֲשׁרִ -
"א ֶ
הוֹבישׁ ִמ ָפּנֵינוּ ַעדָ -ע ְברֵנוּ :
ֲשׁרִ -
ֲשׁר ָע ָשׂה ְיהוָה ֱאל ֵֹהיכֶם ְליַם-סוּף א ֶ
ַכּא ֶ

ָקה ִהיא
ְל ַמ ַען ַדּ ַעת כָּלַ -ע ֵמּי ָהאָרֶץ ֶאת-יַד יְהוָה ִכּי ֲחז ָ
ָמים"
ָאתם ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם כָּלַ -היּ ִ
ְל ַמ ַען ְיר ֶ
יהושע ד' :כ"ג-כ"ד
41

דוד:
ֶצח"
ְך נ ַ
ימינ ָ
ֶיך נ ְִעמוֹת ִבּ ִ
יע ִני אֹרַח ַחיִּ ים שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאתָ -פּנ ָ
תּוֹד ֵ
" ִ
תהלים ט"ו :י"א
וִימינְ ָך ִת ְס ָע ֵדנִי ו ְַע ְנו ְַת ָך ַת ְר ֵבּ ִני"
"ו ִַתּ ֶתּןִ -לי ָמגֵן י ְִשׁ ֶע ָך ִ
תהלים י"ח :ל"ה
ימי ֶק ֶדם :
יהם ִבּ ֵ
ימ ֶ
ֲבוֹתינוּ ִס ְפּרוָּ -לנוּ פּ ַֹעל ָפּ ַע ְל ָתּ ִב ֵ
" ֱאל ִֹהים ְבּאָ ְזנֵינוּ ָשׁ ַמ ְענוּ א ֵ
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחם ִכּי לֹא ְב ַח ְר ָבּם י ְָרשׁוּ אָרֶץ
ֻמּים ו ְ
ַתּ ָטּ ֵעם ָתּרַע ְלא ִ
ַשׁ ָתּ ו ִ
ָד ָך גּוֹ ִים הוֹר ְ
אַתּה י ְ
ָ
יתם"
ֶיך ִכּי ְר ִצ ָ
ֲך וְ אוֹר ָפּנ ָ
הוֹשׁ ָיעה-לָּמוֹ ִכּיְ -י ִמינְ ָך וּזְרוֹע ָ
ְרוֹעם לֹאִ -
וּז ָ
תהלים מ"ד :ב'-ד'

ֶך
ימינ ָ
ֶצח ָ :ל ָמּה ָת ִשׁיב י ְָד ָך וִ ִ
ָאץ אוֹיֵב ִשׁ ְמ ָך ָלנ ַ
ְחרֶף ָצר ְינ ֵ
"עַדָ -מ ַתי ֱאל ִֹהים י ָ
ִמ ֶקּרֶב ֵחו ְק ָך ַכ ֵלּה  :וֵאל ִֹהים ַמ ְל ִכּי ִמ ֶקּ ֶדם פּ ֵֹעל יְ שׁוּעוֹת ְבּ ֶקרֶב ָהאָרֶץ"
תהלים ע"ד :י'-י"ב
וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן ִכּ ְס ֶא ָך
ֶך ֶ :צ ֶדק ִ
זְרוֹע ִעם-גְּ בוּרָה ָתּעֹז י ְָד ָך ָתּרוּם י ְִמינ ָ
" ְל ָך ַ
ְה ֵלּכוּן :
ֶיך י ַ
רוּעה יְהוָה ְבּאוֹרָ -פּנ ָ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם י ְֹד ֵעי ְת ָ
ֶיך ְ :
ֱמת י ְַק ְדּמוּ ָפנ ָ
ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ָאל"
וּב ִצ ְד ָק ְת ָך יָרוּמוּ" "...ו ְִל ְקדוֹשׁ י ְִשׂר ֵ
ְבּ ִשׁ ְמ ָך יְגִ ילוּן כָּלַ -היּוֹם ְ
תהלים פ"ט :י"ד-י"ז ,י"ט
רוֹע ָק ְדשׁוֹ :
הוֹשׁ ָיעה-לּוֹ י ְִמינוֹ וּזְ ַ
" ִמזְמוֹר ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי-נ ְִפ ָלאוֹת ָע ָשׂה ִ
ָאל
ִשׂר ֵ
ָכר ַח ְסדּוֹ ֶואֱמוּנָתוֹ ְל ֵבית י ְ
ְשׁוּעתוֹ ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִם ִגּלָּה ִצ ְד ָקתוֹ  :ז ַ
הוֹד ַיע יְהוָה י ָ
ִ
ֹהינוּ"
ְשׁוּעת ֱאל ֵ
אַפ ֵסי-אָרֶץ ֵאת י ַ
רָאוּ ָכלְ -
תהלים צ"ט :א'-ג'
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דוד:
יקים
ישׁוּעה  :קוֹל ִרנָּה וִישׁוּ ָעה ְבּאָ ֳהלֵי ַצ ִדּ ִ
" ָע ִזּי ְוז ְִמרָת יָהּ ַוי ְִהיִ -לי ִל ָ

י ְִמין יְהוָה ע ָֹשׂה ָחיִל :
רוֹמ ָמה
י ְִמין יְהוָה ֵ
י ְִמין יְהוָה ע ָֹשׂה ָחיִל :
ֲשׂי יָהּ"
ֲס ֵפּר ַמע ֵ
לֹא-אָמוּת ִכּיֶ -א ְחיֶה ַוא ַ
תהלים קי"ח :י"ד-י"ז
ֶך :
יְמינ ָ
יענִ י ִ
תוֹשׁ ֵ
ֶך וְ ִ
" ִאםֵ -אל ְֵך ְבּ ֶק ֶרב ָצרָה ְתּ ַחֵיּנִי ַעל אַף אֹי ְַבי ִתּ ְשׁ ַלח ָיד ָ
ָדי ָך אַלֶ -תּרֶף"
ֲשׂי י ֶ
ֲדי יְהוָה ַח ְס ְדּ ָך ְלעוֹלָם ַמע ֵ
ְיהוָה י ְִגמֹר ַבּע ִ
תהלים קל"ח :ז'-ח'
ישעיהו:
רוּשׁלִָם :
ִחם יְהוָה ַעמּוֹ גָּאַל ְי ָ
" ִכּי-נ ַ

ָח ַשׂף יְ הוָה ֶאת-זְרוֹ ַע ָק ְדשׁוֹ ְל ֵעינֵי ָכּלַ -הגּוֹיִם
ֹהינוּ"
ְשׁוּעת ֱאל ֵ
אַפ ֵסי-אָרֶץ ֵאת י ַ
וְ ָראוּ כָּלְ -
ישעיהו נ"ב :ט'-י'
"ו ְָע ָשׂה ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ְלכָלָ -ה ַע ִמּים ָבּ ָהר ַהזֶּה ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמ ִנים ִמ ְשׁ ֵתּה ְשׁ ָמ ִרים ְשׁ ָמנִים
וּבלַּע ָבּ ָהר ַהזֶּה ְפּנֵיַ -הלּוֹט ַהלּוֹט ַעל-כָּלָ -ה ַע ִמּים ְו ַה ַמּ ֵסּ ָכה
ֻקּ ִקים ִ :
ְמ ֻמ ָח ִים ְשׁ ָמ ִרים ְמז ָ
וּמ ָחה ֲאדֹנָי יְה ִוה ִדּ ְמ ָעה ֵמ ַעל כָּלָ -פּנִים
ֶצח ָ
ְסוּכהַ ,על-כָּלַ -הגּוֹ ִים ִ :בּ ַלּע ַה ָמּוֶת ָלנ ַ
ַהנּ ָ
ְאָמר ַבּיּוֹם ַההוּא ִהנֵּה ֱאל ֵֹהינוּ זֶה
ְח ְר ַפּת ַעמּוֹ י ִָסיר ֵמ ַעל כָּלָ -האָרֶץ ִכּי יְהוָה ִדּ ֵבּר :ו ַ
וֶ
ישׁוּעתוֹ :
נִשׂ ְמ ָחה ִבּ ָ
ילה וְ ְ
יענוּ זֶה יְהוָה ִק ִוּינוּ לוֹ נָגִ ָ
יוֹשׁ ֵ
ִק ִוּינוּ לוֹ וְ ִ
נוּח יַד-יְהוָה ָבּ ָהר ַהזֶּה"
ִכּיָ -ת ַ
ישעיהו כ"ה :ו'-י'
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ישעיהו:
ימי
ְרוּשׁלִָם ָה ִר ִ
ימי ַבכֹּ ַח קוֹ ֵל ְך ְמ ַב ֶשּׂרֶת י ָ
ֲליָ -ל ְך ְמ ַב ֶשּׂרֶת ִציּוֹן ָה ִר ִ
" ַעל ַהרָ -גּב ַֹהּ ע ִ
יכם :
אַלִ -תּיר ִָאי ִא ְמ ִרי ְל ָערֵי ְיהוּ ָדה ִהנֵּה ֱאל ֵֹה ֶ

ִהנֵּה ֲאדֹנָי יְהוִה ְבּ ָחזָק יָבוֹא וּזְ רֹעוֹ מ ְֹשׁ ָלה לוֹ
ֻלּתוֹ ְל ָפנָיו :
וּפע ָ
ִהנֵּה ְשׂ ָכרוֹ ִאתּוֹ ְ
ַהל"
ִשּׂא ָעלוֹת ְינ ֵ
וּב ֵחיקוֹ י ָ
יִר ֶעה ִבּ ְזרֹעוֹ י ְַק ֵבּץ ְט ָל ִאים ְ
ְכּר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ ְ
ישעיהו מ' :ט'-י"א
ֲשׁר:
ֲבי א ֶ
ָהם אֹה ִ
אַבר ָ
ֲשׁר ְבּ ַח ְר ִתּי ָך ֶזרַע ְ
ָאל ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב א ֶ
ְאַתּה י ְִשׂר ֵ
"ו ָ
ָאתי ָך
ֶיה ְקר ִ
ֲציל ָ
וּמא ִ
יך ִמ ְקצוֹת ָהאָרֶץ ֵ
ֶה ֱחז ְַק ִתּ ָ
אַס ִתּי ָך  :אַלִ -תּירָא ִכּי ִע ְמּ ָך-אָ ִני
יך ְולֹא ְמ ְ
אַתּה ְבּ ַח ְר ִתּ ָ
ָוא ַֹמר ְל ָך ַע ְב ִדּיָ -
אַלִ -תּ ְשׁ ָתּע ִכּיֲ -א ִני ֱאל ֶֹהי ָך ִא ַמּ ְצ ִתּי ָך אַףֲ -עז ְַר ִתּי ָך
ימין ִצ ְד ִקי"
יך ִבּ ִ
אַףְ -תּ ַמ ְכ ִתּ ָ
ישעיהו מ"א :ח'-י'
ָשׂם ִמ ְד ָבּרָהּ ְכּ ֵע ֶדן ְו ַע ְר ָב ָתהּ ְכּגַןְ -יהוָה ָשׂשׂוֹן
יה ַויּ ֶ
ִחם כָּלָ -ח ְרב ֶֹת ָ
ִחם ְיהוָה ִציּוֹן נ ַ
" ִכּי-נ ַ
אוּמּי ֵא ַלי ַה ֲא ִזינוּ
וּל ִ
ִמּ ֵצא ָבהּ תּוֹדָה וְקוֹל ז ְִמרָה ַ :ה ְק ִשׁיבוּ ֵאלַי ַע ִמּי ְ
ו ְִשׂ ְמ ָחה י ָ
ָצא י ְִשׁ ִעי
אַרגִּ י ַע ָ :קרוֹב ִצ ְד ִקי י ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטי ְלאוֹר ַע ִמּים ְ
ִכּי תוֹ ָרה ֵמ ִא ִתּי ֵת ֵצא ִ
ַחלוּן...
וְאלְ -זר ִֹעי ְיי ֵ
וּ ְזר ַֹעי ַע ִמּים י ְִשׁפֹּטוּ ֵא ַלי ִאיִּים י ְַקוּוּ ֶ

עוֹלם ִתּ ְהיֶה
ִישׁוּע ִתי ְל ָ
ו ָ
ו ְִצ ְד ָק ִתי לֹא ֵת ָחת"
ישעיהו נ"א :ג'-ו'
עוֹל ִמים
ימי ֶק ֶדם דֹּרוֹת ָ
עוּרי ִכּ ֵ
ְרוֹע יְהוָה ִ
עוּרי ִל ְב ִשׁי-עֹז ז ַ
עוּרי ִ
" ִ
ַהב ְמחוֹ ֶל ֶלת ַתּ ִנּין :
אַתִּ -היא ַה ַמּ ְח ֶצ ֶבת ר ַ
הֲלוֹא ְ
אוּלים"
ֶך ַל ֲעבֹר גְּ ִ
ֲמ ֵקּי-יָם ֶדּר ְ
אַתִּ -היא ַה ַמּ ֲח ֶר ֶבת יָם ֵמי ְתּהוֹם ַר ָבּה ַה ָשּׂ ָמה ַמע ַ
הֲלוֹא ְ
ישעיהו נ"א :ט'-י'
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ישעיהו
ֻע ֵתנוּ
ֱמין ִל ְשׁמ ָ
" ִמי ֶהא ִ
ְרוֹע יְהוָה ַעלִ -מי ִנ ְג ָל ָתה"
וּז ַ

וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם
ָשׂא ַ
ֳליֵנוּ הוּא נ ָ
"אָכֵן ח ָ
וּמ ֻענֶּה :
ָגוּע ֻמ ֵכּה ֱאל ִֹהים ְ
ַחנוּ ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
ַו ֲאנ ְ

לוֹמנוּ ָע ָליו
מוּסר ְשׁ ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ ַ
וְהוּא ְמחֹלָל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ
ִר ָפּאָ -לנוּ :
וּב ֲח ֻברָתוֹ נ ְ
ַ
ֻלּנוּ"
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן כּ ָ
ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְלד ְַרכּוֹ ָפּ ִנינוּ וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
" ִכּי נִגְ זַר ֵמ ֶארֶץ ַחיִּ ים ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ"
ְח ֶפץ יְהוָה
ָמים ו ֵ
יך י ִ
ֲר ְ
ַפשׁוֹ י ְִר ֶאה ֶזרַע ַיא ִ
אָשׁם נ ְ
ֱלי ִאםָ -תּ ִשׂים ָ
ַכּאוֹ ֶהח ִ
"וַיהוָה ָח ֵפץ דּ ְ
ֲמל נ ְַפשׁוֹ י ְִר ֶאה י ְִשׂ ָבּע ְבּ ַד ְעתּוֹ
ְבּיָדוֹ י ְִצלָח ֵ :מע ַ

ַבּים
י ְַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָלר ִ
ִסבֹּל"
ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא י ְ
ישעיהו נ"ג :א' ,ד'-ו' ,ח' ,י'
ֲמ ִתי ִהיא ְס ָמ ָכ ְת ִני :
ַתּוֹשׁע ִלי ְזר ִֹעי ַוח ָ
סוֹמ ְך ו ַ
תּוֹמם ו ְֵאין ֵ
ְא ְשׁ ֵ
ְאין עֹזֵר ו ֶ
ְאַבּיט ו ֵ
"ו ִ
ְאוֹריד ָלאָרֶץ נ ְִצ ָחם"
ֲמ ִתי ו ִ
ֲשׁ ְכּרֵם ַבּח ָ
אַפּי ַוא ַ
ַמּים ְבּ ִ
וְאָבוּס ע ִ
ישעיהו ס"ג :ה'-ו'

אַרתּוֹ
זְרוֹע ִתּ ְפ ְ
מוֹל ְיך ִל ִימין מ ֶֹשׁה ַ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ִ :
"אַיֵּה ַה ָשּׂם ְבּ ִק ְרבּוֹ ֶאתַ -
ֵיהם ַלעֲשׂוֹת לוֹ ֵשׁם עוֹ ָלם"
בּוֹק ַע ַמיִם ִמ ְפּנ ֶ
ֵ
ישעיהו ס"ג :י"א-י"ב
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ישעיהו:
ֹאותינוּ ָע ְנ ָתה ָבּנוּ ִכּיְ -פ ָשׁ ֵעינוּ ִא ָתּנוּ ַועֲוֹנ ֵֹתינוּ י ְַדעֲנוּם :
ְחטּ ֵ
" ִכּי-רַבּוּ ְפ ָשׁ ֵעינוּ נֶגְ ֶדּ ָך ו ַ
אַחר ֱאל ֵֹהינוּ ַדּבֶּר-ע ֶֹשׁק ו ְָס ָרה הֹרוֹ ְוהֹגוֹ ִמלֵּב ִדּ ְברֵיָ -שׁ ֶקר :
ַחשׁ ַבּיהוָה ְונָסוֹג ֵמ ַ
ָפּשׁ ַֹע ְוכ ֵ
ֱמת
ָקה ֵמרָחוֹק ַתּ ֲעמֹד ִכּיָ -כ ְשׁלָה ָב ְרחוֹב א ֶ
וּצד ָ
ְו ֻה ַסּג אָחוֹר ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֶע ֶדּרֶת ו ְָסר ֵמרָע ִמ ְשׁתּוֹלֵל
ֱמת נ ְ
ַתּ ִהי ָהא ֶ
וּ ְנכ ָֹחה לֹא-תוּ ַכל לָבוֹא  :ו ְ

ַויּ ְַרא יְ הוָה ַוֵיּרַע ְבּ ֵעינָיו ִכּיֵ -אין ִמ ְשׁ ָפּט :
יע
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפגִּ ַ
ַויּ ְַרא ִכּיֵ -אין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ

ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ
ו ַ
ְשׁוּעה ְבּרֹאשׁוֹ
כוֹבע י ָ
ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְ ַ
וְצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ ַ :ויּ ְִל ַבּשׁ ְצד ָ
ִ
ַעט ַכּ ְמ ִעיל ִק ְנאָה :
ָקם ִתּ ְלבּ ֶֹשׁת ַויּ ַ
ַיִּל ַבּשׁ ִבּגְ ֵדי נ ָ
ו ְ
ְכּ ַעל ְגּ ֻמלוֹת ְכּ ַעל יְ ַשׁ ֵלּם ֵח ָמה ְל ָצ ָריו גְּ מוּל ְלאֹי ְָביו ָל ִאיִּ ים גְּ מוּל יְ ַשׁ ֵלּם :
וּמ ִמּזְ רַחֶ -שׁ ֶמשׁ ֶאתְ -כּבוֹדו
וְ ְיִראוּ ִמ ַמּעֲרָב ֶאתֵ -שׁם יְהוָה ִ
רוּח ְיהוָה נ ְֹס ָסה בוֹ :
ָהר ָצר ַ
ִכּי-יָבוֹא ַכנּ ָ

גּוֹאל
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
ָ
אָמר ְיהוָה
אוֹתם ַ
יתי ָ
ְוּל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע ְבַּי ֲעקֹב ְנ ֻאם יְהוָה ַ :ו ֲאנִי זֹאת ְבּ ִר ִ
וּמ ִפּי ז ְַר ֲע ָך
יך לֹא-יָמוּשׁוּ ִמ ִפּי ָך ִ
ֲשׁרַ -שׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפ ָ
וּד ָברַי א ֶ
ֲשׁר ָע ֶלי ָך ְ
רוּחי א ֶ
ִ
ַתּה ו ְַעד-עוֹ ָלם"
אָמר יְהוָה ֵמע ָ
וּמ ִפּי ֶזרַע ז ְַר ֲע ָך ַ
ִ
ישעיהו נ"ט :י"ב-כ"א
ירמיהו:
אָמר ְיהוָה אַל-י ְִת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ וְאַלִ -י ְת ַה ֵלּל ַה ִגּבּוֹר ִבּגְבוּ ָרתוֹ
"כֹּה ַ
אַל-י ְִת ַה ֵלּל ָע ִשׁיר ְבּ ָע ְשׁרוֹ :

אוֹתי ִכּי ֲאנִי יְהוָה
ִכּי ִאםְ -בּזֹאת י ְִת ַהלֵּל ַה ִמּ ְת ַהלֵּל ַה ְשׂ ֵכּל וְ ָיד ַֹע ִ
ָקה ָבּאָרֶץ ִכּיְ -ב ֵא ֶלּה ָח ַפ ְצ ִתּי ְנ ֻאם-יְהוָה"
וּצד ָ
ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ירמיהו ט' :כ"ב-כ"ג
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התגלמויות נוספות של אלהים:
האבן!
ֲלי-שׁוּר"
" ֵבּן פֹּרָת יוֹסֵף ֵבּן פֹּרָת ֲעלֵיָ -עיִן ָבּנוֹת ָצ ֲעדָה ע ֵ
ִשׂ ָר ֵאל"
ֲביר ַי ֲעקֹב ִמ ָשּׁם ר ֶֹעה ֶא ֶבן י ְ
ידי א ִ
יתן ַק ְשׁתּוֹ ַו ָיּפֹזּוּ ְזר ֵֹעי ָי ָדיו ִמ ֵ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֵא ָ
"ו ֵ
בראשית מ"ט :כ"ב ,כ"ד
)האם ייתכן כי המילה "אבן" מורכבת משתי מילים" ,אב" ו"בן"?(
דוד:

" ֶא ֶבן
ָמאֲסוּ ַהבּוֹנִים

ָהיְ ָתה ְלרֹאשׁ ִפּנָּה

:

ְתה זֹּאת ִהיא נ ְִפלָאת ְבּ ֵעינֵינוּ :
ֵמ ֵאת ְיהוָה ָהי ָ
זֶהַ -היּוֹם ָע ָשׂה יְהוָה נ ִָגי ָלה ְו ִנ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ
יחה נָּא :
הוֹשׁי ָעה נָּא אָנָּא ְיהוָה ַה ְצ ִל ָ
אָנָּא יְהוָה ִ
נוּכם ִמ ֵבּית יְהוָה"
ַכ ֶ
שׁם יְהוָה ֵבּר ְ
ָבּר ְוּך ַה ָבּא ְבּ ֵ
תהלים קי"ח :כ"ב-כ"ו
ישעיהו:
אָמר ֲאדֹנָי יְהוִה
" ָלכֵן כֹּה ַ
ָחישׁ"
ֲמין לֹא י ִ
מוּסּד ַה ַמּא ִ
מוּסד ָ
יִקרַת ָ
אָבן ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת ְ
ִה ְנ ִני י ִַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
ישעיהו כ"ח :ט"ז
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ישעיהו:

ֲר ְצ ֶכם :
מוֹר ֲאכֶם וְהוּא ַמע ִ
" ֶאת-יְהוָה ְצ ָבאוֹת אֹתוֹ ַת ְק ִדּישׁוּ וְהוּא ַ

וּל ֶא ֶבן ֶנגֶף
וְהיָה ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְ
ָ
יְרוּשׁלִָם :
יוֹשׁב ָ
מוֹקשׁ ְל ֵ
וּל ֵ
וּלצוּר ִמ ְכשׁוֹל ִל ְשׁנֵי ָב ֵתּי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַפח ְ
ְ
עוּדה חֲתוֹם תּוֹ ָרה ְבּ ִל ֻמּדָי :
ְנוֹקשׁוּ ְונ ְִל ָכּדוּ  :צוֹר ְתּ ָ
ַבּים ְונ ְָפלוּ ְונ ְִשׁ ָבּרוּ ו ְ
ו ְָכ ְשׁלוּ ָבם ר ִ
ֲשׁר
ָדים א ֶ
ֵיתי-לוֹ ִ :הנֵּה אָנ ִֹכי וְ ַה ְיל ִ
יתי ַליהוָה ַה ַמּ ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֵבּית ַי ֲעקֹב ו ְִקוּ ִ
ו ְִח ִכּ ִ
ָאל ֵמ ִעם יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַהשֹּׁ ֵכן ְבּ ַהר ִציּוֹן"
מוֹפ ִתים ְבּ ִי ְשׂר ֵ
וּל ְ
ָתןִ -לי יְהוָה ְלאֹתוֹת ְ
נַ
ישעיהו ח' :י"ג-י"ח
זכריה:
מוֹפת ֵה ָמּה
ֶיך ִכּי-אַנְ ֵשׁי ֵ
יך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְל ָפנ ָ
ֵע ָ
אַתּה ְור ֶ
ְהוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ָ
" ְשׁ ַמע-נָא י ֻ
ִכּיִ -ה ְננִי ֵמ ִביא ֶאתַ -ע ְב ִדּי ֶצ ַמח :

אַחת ִשׁ ְב ָעה ֵעינָיִ ם
הוֹשׁ ַע ַעלֶ -א ֶבן ַ
ָת ִתּי ִל ְפנֵי יְ ֻ
ֲשׁר נ ַ
ִכּי ִהנֵּה ָה ֶא ֶבן א ֶ
וּמ ְשׁ ִתּי ֶאת-עֲוֹן ָהאָרֶץַ -ה ִהיא ְבּיוֹם ֶא ָחד"
ֻחהּ ְנ ֻאם ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ַ
ִה ְננִי ְמ ַפ ֵתּ ַח ִפּתּ ָ
זכריה ג' :ח'-ט'
דניאל) :בתרגום לעברית(
"אתה המלך ראית והנה צלם אחד גדול צלם ענק אשר זהרו חזק מאד עמד לפניך
ומראהו היה נורא"
"וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס
והדקה אותן לעפר  :ואז נפצו יחד הברזל החרס הנחשת הכסף והזהב
והיו כמץ הגרנות בקיץ הרוח נשאה אותם ולא נשאר מהם כל-זכר
והאבן שפגעה בצלם
היתה להר גדול שמלא את כל הארץ!"
דניאל ב' :ל"א ,ל"ד-ל"ה
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אלהים מספר למשה על "כוכב ושבט" ועל "נביא"!:
וּמ ַחץ
כּוֹכב ִמַיּ ֲעקֹב ו ְָקם ֵשׁ ֶבט ִמיּ ְִשׂ ָר ֵאל ָ
" ֶא ְר ֶאנּוּ ְולֹא ַע ָתּה אֲשׁוּרֶנּוּ ְולֹא ָקרוֹב ָדּר ְַך ָ

ֲתי מוֹאָב ו ְַק ְר ַקר כָּלְ -בּנֵיֵ -שׁת ְ ...וי ְֵר ְדּ ִמַיּ ֲעקֹב "...
ַפּא ֵ
במדבר כ"ד :י"ז-י"ט
מוֹך
יהם ָכּ ָ
ֲח ֶ
ָהם ִמ ֶקּרֶב א ֵ
אָקים ל ֶ
ָביא ִ
ֲשׁר ִדּ ֵבּרוּ  :נ ִ
יטיבוּ א ֶ
ֹאמר יְהוָה ֵא ָלי ֵה ִ
" ַויּ ֶ
ֲצוֶּנּוּ :
ֲשׁר א ַ
יהם ֵאת ָכּל-א ֶ
ֲל ֶ
ָת ִתּי ְד ָברַי ְבּ ִפיו ו ְִד ֶבּר א ֵ
ְונ ַ

ֲשׁר י ְַד ֵבּר ִבּ ְשׁ ִמי
ֲשׁר לֹא-יִ ְשׁ ַמע ֶאלְ -דּ ָברַי א ֶ
ְו ָהיָה ָה ִאישׁ א ֶ
אָנ ִֹכי ֶא ְדרֹשׁ ֵמ ִעמּוֹ"
דברים י"ח :י"ז-י"ט
ישעיהו:
וּל ָשׂ ִרים ְל ִמ ְשׁ ָפּט ָישֹׂרוּ"
ֶך ְ
" ֵהן ְל ֶצדֶק י ְִמ ָל ְךֶ -מל ְ
ישעיהו ל"ב :א'

מלאכי מכריז על "שמש הצדקה"!

ְהיוּ כָל-ז ִֵדים ְוכָל-ע ֵֹשׂה ִר ְשׁ ָעה
" ִכּיִ -הנֵּה ַהיּוֹם ָבּא בּ ֵֹער ַכּ ַתּנּוּר ו ָ
ֲשׁר לֹאַ-י ֲעזֹב ָל ֶהם שֹׁרֶשׁ ו ְָענָף :
אָמר יְהוָה ְצ ָבאוֹת א ֶ
ַקשׁ ו ְִל ַהט א ָֹתם ַהיּוֹם ַה ָבּא ַ

יה
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ְוז ְָר ָחה ָל ֶכם ְיִר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
סּוֹתם ְר ָשׁ ִעים ִכּי-י ְִהיוּ ֵא ֶפר ַתּ ַחת כַּפּוֹת רַגְ ֵליכֶם
וּפ ְשׁ ֶתּם ְכּ ֶעגְ ֵלי ַמ ְר ֵבּק  :ו ְַע ֶ
אתם ִ
ִיצ ֶ
וָ
אָמר יְהוָה ְצ ָבאוֹת"
ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ֲא ִני ע ֶֹשׂה ַ
מלאכי ג' :י"ט-כ"א
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"עבדי"" ,צדיק עבדי"
ישעיהו:
אָמר יְהוָה
"ו ְַע ָתּה ַ

יוֹצ ִרי ִמ ֶבּ ֶטן ְל ֶע ֶבד לוֹ
ְ
ֵאָסף
שׁוֹבב ַי ֲעקֹב ֵא ָליו וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ֵ
ְל ֵ
ְו ֶא ָכּ ֵבד ְבּ ֵעינֵי יְהוָה
וֵאל ַֹהי ָהיָה ֻע ִזּי :

ָקל
ֹאמר נ ֵ
ַויּ ֶ
יוֹת ָך ִלי ֶע ֶבד ְל ָה ִקים ֶאתִ -שׁ ְב ֵטי ַי ֲעקֹב
ִמ ְה ְ
וּנְצירֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִשׁיב
שׁוּע ִתי ַעדְ -ק ֵצה ָהאָרֶץ :
יך ְלאוֹר גּוֹיִ ם ִל ְהיוֹת יְ ָ
וּנְ ַת ִתּ ָ
ָאל ְקדוֹשׁוֹ
אָמרְ -יהוָה גּ ֵֹאל י ְִשׂר ֵ
כֹּה ַ

ֶפשׁ
ִל ְבזֹה-נ ֶ
ִל ְמ ָת ֵעב גּוֹי

ְל ֶע ֶבד מ ְֹשׁ ִלים
ֱמן
ֲשׁר ֶנא ָ
ִשׁ ַתּחֲווּ ְל ַמ ַען יְהוָה א ֶ
ָקמוּ ָשׂ ִרים ְוי ְ
ָכים י ְִראוּ ו ָ
ְמל ִ
ֶךּ :
ַיִּב ָחר ָ
ְקדֹשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ו ְ
ִיתי ָך
אָמר יְהוָה ְבּ ֵעת רָצוֹן ֲענ ִ
כֹּה ַ

ְשׁוּעה
וּביוֹם י ָ
ְ
נְך ִל ְב ִרית ָעם
וְא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּ ָ
יך ֶ
ֲעז ְַר ִתּ ָ
ֲשׁר ַבּח ֶֹשׁ ְך ִהגָּלוּ"...
ֲסוּרים ֵצאוּ ַלא ֶ
ְחלוֹת שֹׁ ֵממוֹת  :לֵאמֹר ַלא ִ
ְל ָה ִקים ֶארֶץ ְל ַהנ ְִחיל נ ָ
ישעיהו מ"ט :ה'-ט'
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ישעיהו:
יוֹעץ"
וּמ ֵאלֶּה ו ְֵאין ֵ
ְאין ִאישׁ ֵ
ירוּשׁלִַם ְמ ַב ֵשּׂר ֶא ֵתּן ְ :ו ֵארֶא ו ֵ
"ו ְִל ָ
ישעיהו מ"א :כ"ז-כ"ח
יוֹציא :
רוּחי ָע ָליו ִמ ְשׁ ָפּט ַלגּוֹ ִים ִ
" ֵהן ַע ְב ִדּי ֶא ְת ָמ ְך-בּוֹ ְבּ ִח ִירי ר ְָצ ָתה נ ְַפ ִשׁי ָנ ַת ִתּי ִ
יע ַבּחוּץ קוֹלוֹ :
ַשׁ ִמ ַ
ִשּׂא ְולֹא-י ְ
לֹא י ְִצ ַעק ְולֹא י ָ
יוֹציא ִמ ְשׁ ָפּט :
ֱמת ִ
ַבּנָּה ֶלא ֶ
וּפ ְשׁ ָתּה ֵכ ָהה לֹא ְיכ ֶ
ָקנֶה רָצוּץ לֹא י ְִשׁבּוֹר ִ
ַחלוּ :
וּלתוֹ ָרתוֹ ִאיִּים ְיי ֵ
ָשׂים ָבּאָרֶץ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
לֹא י ְִכ ֶהה ְולֹא יָרוּץ עַד-י ִ
יה
ֱצ ֶא ָ
יהם ר ַֹקע ָהאָרֶץ ו ְֶצא ָ
ְנוֹט ֶ
אָמר ָה ֵאל יְהוָה בּוֹרֵא ַה ָשּׁ ַמיִם ו ֵ
כֹּהַ -
רוּח ַלה ְֹל ִכים ָבּהּ :
יה ְו ַ
ָעם ָע ֶל ָ
ְשׁ ָמה ל ָ
נ ֵֹתן נ ָ
נְך ִל ְב ִרית ָעם ְלאוֹר גּוֹיִם :
אַחזֵק ְבּי ֶָד ָך ו ְֶא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּ ָ
ָאתי ָך ְב ֶצדֶק ְו ְ
ֲא ִני יְהוָה ְקר ִ
ֶלא י ְֹשׁ ֵבי ח ֶֹשׁ ְך :
אַסּיר ִמ ֵבּית כּ ֶ
הוֹציא ִמ ַמּ ְסגֵּר ִ
ִל ְפק ַֹח ֵעי ַניִם ִעוְרוֹת ְל ִ
ילים :
ַפּ ִס ִ
וּת ִה ָלּ ִתי ל ְ
אַחר לֹאֶ -א ֵתּן ְ
בוֹדי ְל ֵ
וּכ ִ
ֲא ִני יְהוָה הוּא ְשׁ ִמי ְ
יע ֶא ְת ֶכם"
אַשׁ ִמ ַ
ָה ִראשֹׁנוֹת ִהנֵּהָ -באוּ ַו ֲח ָדשׁוֹת ֲא ִני ַמ ִגּיד ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְצ ַמ ְחנָה ְ
ישעיהו מ"ב :א'-ט'

" ִהנֵּה י ְַשׂ ִכּיל ַע ְב ִדּי
ָבהּ ְמאֹד :
ִשּׂא וְ ג ַ
יָרוּם וְ נ ָ
ַבּים
יך ר ִ
ֲשׁר ָשׁ ְממוּ ָע ֶל ָ
ַכּא ֶ

כֵּןִ -מ ְשׁ ַחת ֵמ ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ
אָדם
ְותֹאֲרוֹ ִמ ְבּנֵי ָ
ַבּים
ֵכּן ַיזֶּה גּוֹיִם ר ִ
ֲשׁר לֹאָ -שׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָנוּ"
ָהם רָאוּ ַוא ֶ
ֻפּר ל ֶ
ֲשׁר לֹא-ס ַ
יהם ִכּי א ֶ
ָע ָליו י ְִק ְפּצוּ ְמ ָל ִכים ִפּ ֶ
ישעיהו נ"ב :י"ג-ט"ו

הידעת במה ִהזה עבד זה גויים רבים?

בדמו שלו ,בדם הנקי של בן-אלהים!
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ישעיהו:
ֻע ֵתנוּ
ֱמין ִל ְשׁמ ָ
" ִמי ֶהא ִ

רוֹע יְהוָה
וּ ְז ַ

ַעלִ -מי נ ְִג ָל ָתה :

ַעל ַכּיּוֹנֵק ְל ָפנָיו ו ְַכשֹּׁרֶשׁ ֵמ ֶארֶץ ִציָּה
ַויּ ַ
ישׁים
ֶח ְמ ֵדהוּ  :נ ְִבזֶה ַו ֲחדַל ִא ִ
לֹא-תֹאַר לוֹ ְולֹא ָהדָר ְו ִנ ְר ֵאהוּ ְולֹאַ -מ ְר ֶאה ְונ ְ
ֲשׁ ְבנֻהוּ :
וּכ ַמ ְס ֵתּר ָפּנִים ִמ ֶמּנּוּ נ ְִבזֶה ְולֹא ח ַ
ִידוּע ח ִֹלי ְ
ִאישׁ ַמ ְכאֹבוֹת ו ַ

ָגוּע
ֲשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
ַחנוּ ח ַ
וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם ַו ֲאנ ְ
ֳליֵנוּ הוּא ָנ ָשׂא ַ
אָכן ח ָ
ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ
וּמ ֻענֶּה  :וְהוּא ְמח ָֹלל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ
ֻמ ֵכּה ֱאל ִֹהים ְ

וּב ֲח ֻברָתוֹ
לוֹמנוּ ָע ָליו ַ
מוּסר ְשׁ ֵ
ַ

ִר ָפּא-לָנוּ :
נְ

יע בּוֹ
ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְלד ְַרכּוֹ ָפּ ִנינוּ וַיהוָה ִה ְפגִּ ַ

ֻלּנוּ :
ֵאת עֲוֹן כּ ָ

ָמה
ֶיה ֶנ ֱאל ָ
ָחל ִל ְפנֵי גֹ ְזז ָ
וּכר ֵ
יוּבל ְ
ִנגַּשׂ ְוהוּא ַנ ֲענֶה ְולֹא י ְִפ ַתּחִ -פּיו ַכּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
ְשׂוֹח ַח ִכּי נִגְ זַר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּים
ְאת-דּוֹרוֹ ִמי י ֵ
ֻקּח ו ֶ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּט ל ָ
ְולֹא י ְִפ ַתּח ִפּיו ֵ :מע ֶֹצר ִ
ְאתָ -ע ִשׁיר ְבּמ ָֹתיו ַעל לֹאָ -ח ָמס ָע ָשׂה
ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ ַ :ו ִיּ ֵתּן ֶאתְ -ר ָשׁ ִעים ִק ְברוֹ ו ֶ
ֱלי
ַכּאוֹ ֶהח ִ
ְולֹא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו  :וַיהוָה ָח ֵפץ דּ ְ

ַפשׁוֹ
אָשׁם נ ְ
ִאםָ -תּ ִשׂים ָ
ְחפֶץ יְהוָה ְבּיָדוֹ י ְִצ ָלח :
יך י ִָמים ו ֵ
ֲר ְ
י ְִר ֶאה ֶזרַע ַיא ִ
ִשׂ ָבּע
ֲמל נ ְַפשׁוֹ י ְִר ֶאה י ְ
ֵמע ַ

ְבּ ַד ְעתּוֹ

י ְַצ ִדּיק ַצ ִדּיק

ִסבֹּל :
ַע ְב ִדּי ָל ַר ִבּים ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא י ְ

ַמּוֶת נ ְַפשׁוֹ
ֲשׁר ֶה ֱע ָרה ל ָ
ְחלֵּק ָשׁ ָלל ַתּ ַחת א ֶ
ֲצוּמים י ַ
ְאת-ע ִ
ַבּים ו ֶ
ֲחלֶּק-לוֹ ָבר ִ
ָלכֵן א ַ
יע"
ָשׂא ְו ַלפּ ְֹשׁ ִעים י ְַפגִּ ַ
ַבּים נ ָ
ְו ֶאת-פּ ְֹשׁ ִעים נ ְִמנָה ְוהוּא ֵח ְטא-ר ִ
ישעיהו נ"ג :א'-י"ב
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"נצר" ו"צמח" הם תארים נוספים של אלהים!
ִשׁי
" ְוי ָָצא ח ֶֹטר ִמ ֵגּזַע י ָ
ָשׁיו י ְִפרֶה :
ֵצר ִמ ָשּׁר ָ
ְונ ֶ

רוּח ַדּ ַעת
רוּח ֵע ָצה ְוּגבוּרָה ַ
וּבינָה ַ
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח יְהוָה ַ
ָחה ָעלָיו ַ
וְ נ ָ
ֲריחוֹ ְבּי ְִראַת יְהוָה
ְוי ְִראַת יְהוָה ַ :וה ִ
יח ְ :ו ָשׁ ַפט ְבּ ֶצ ֶדק ַדּ ִלּים
יוֹכ ַ
ְולֹאְ -ל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו י ְִשׁפּוֹט ְולֹאְ -ל ִמ ְשׁ ַמע אָ ְזנָיו ִ
ָשׁע :
ָמית ר ָ
רוּח ְשׂ ָפ ָתיו י ִ
וּב ַ
יח ְבּ ִמישׁוֹר ְל ַע ְנוֵי-אָרֶץ ו ְִה ָכּהֶ -ארֶץ ְבּ ֵשׁ ֶבט ִפּיו ְ
ְהוֹכ ַ
ו ִ
ָציו"
ְו ָהיָה ֶצדֶק ֵאזוֹר ָמ ְתנָיו ְו ָהאֱמוּנָה ֵאזוֹר ֲחל ָ
ַמּים
ֲשׁר ע ֵֹמד ְלנֵס ע ִ
ִשׁי א ֶ
" ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא שֹׁרֶשׁ י ַ
ֻחתוֹ ָכּבוֹד"
ֵא ָליו גּוֹיִם י ְִדרֹשׁוּ ְו ָהי ְָתה ְמנ ָ
ישעיהו י"א :א'-ה',י'
)ישוע גדל בנצרת ,עיר ששמה נגזר מהמילה "נצר"(
ָקה ָבּאָרֶץ :
וּצד ָ
יח ְל ָדוִד ֶצ ַמח ְצ ָד ָקה ו ְָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
אַצ ִמ ַ
וּב ֵעת ַה ִהיא ְ
ָמים ָה ֵהם ָ
" ַבּיּ ִ
ֲשׁר-י ְִקרָא-לָהּ
ירוּשׁלִַם ִתּ ְשׁכּוֹן ָל ֶב ַטח ְוזֶה א ֶ
ָשׁע ְיהוּ ָדה ִו ָ
ָמים ָה ֵהם ִתּוּ ַ
ַבּיּ ִ

יְהוָה ִצ ְד ֵקנוּ

:

ָאל :
אָמר יְהוָה :לֹאִ -י ָכּ ֵרת ְל ָדוִד ִאישׁ י ֵֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ֵבית-י ְִשׂר ֵ
ִכּי-כֹה ַ
ְחה
וּמ ְק ִטיר ִמנ ָ
ו ְַלכֹּ ֲה ִנים ַה ְל ִו ִיּם לֹא-י ִָכּרֵת ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנָי ַמ ֲעלֶה עוֹ ָלה ַ
ָמים"
ֶבח כָּלַ -היּ ִ
ְוע ֶֹשׂה זּ ַ
ירמיהו ל"ג :ט"ו-י"ח
)כאן אנו רואים שוב איש שהוא הן מלך והן כהן אלהים!(
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ירמיהו:
ֶך ְו ִה ְשׂ ִכּיל
וּמ ַל ְך ֶמל ְ
ֲקמ ִֹתי ְל ָדוִד ֶצ ַמח ַצ ִדּיק ָ
" ִהנֵּה י ִָמים ָבּ ִאים ְנאֻם-יְהוָה ַוה ִ
ָב ַטח
ָאל י ְִשׁכֹּן ל ֶ
ָשׁע יְהוּ ָדה ְוי ְִשׂר ֵ
ָמיו ִתּוּ ַ
ָקה ָבּאָרֶץ ְ :בּי ָ
וּצד ָ
ו ְָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֲשׁר-י ְִק ְראוֹ
ְוזֶהְ -שּׁמוֹ א ֶ

יְהוָה

ִצ ְד ֵקנוּ!"

ירמיהו כ"ג :ה'-ו'
זכריה:
מוֹפת ֵה ָמּה
יך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְל ָפנֶיך ִכּי-אַנְ ֵשׁי ֵ
ֵע ָ
אַתּה ְור ֶ
ְהוֹשׁ ַע ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ָ
" ְשׁ ַמע-נָא י ֻ
ִכּיִ -ה ְננִי ֵמ ִביא ֶאתַ -ע ְב ִדּי ֶצ ַמח :

אַחת ִשׁ ְב ָעה ֵעי ָניִם
ְהוֹשׁע עַלֶ -א ֶבן ַ
ָת ִתּי ִל ְפנֵי י ֻ
ֲשׁר נ ַ
ִכּי ִהנֵּה ָה ֶא ֶבן א ֶ
וּמ ְשׁ ִתּי ֶאת-עֲוֹן ָהאָרֶץַ -ה ִהיא ְבּיוֹם ֶא ָחד"
ֻחהּ ְנ ֻאם ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ַ
ִה ְננִי ְמ ַפ ֵתּ ַח ִפּתּ ָ
זכריה ג' :ח'-ט'
הוֹצדָק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל :
ְהוֹשׁ ַע ֶבּןְ -י ָ
ֲטרוֹת ו ְַשׂ ְמ ָתּ ְבּרֹאשׁ י ֻ
ית ע ָ
ָהב ו ְָע ִשׂ ָ
ָק ְח ָתּ ֶכסֶףְ -וז ָ
" ְול ַ
מח ְשׁמוֹ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ֵלאמֹר כֹּה אָ ַמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ֵלאמֹר ִהנֵּהִ -אישׁ ֶצ ַ
ְו ַ
וּבנָה ֶאתֵ -היכַל יְהוָה :
וּמ ַתּ ְח ָתּיו י ְִצ ָמח ָ
ִ

ִשּׂא הוֹד
יכל יְהוָה וְהוּא-י ָ
וְהוּא י ְִבנֶה ֶאתֵ -ה ַ
וּמ ַשׁל ַעלִ -כּ ְסאוֹ וְ ָהיָה כ ֵֹהן ַעלִ -כּ ְסאוֹ
ָשׁב ָ
וְ י ַ
ֵיהם"
ֲצת ָשׁלוֹם ִתּ ְהיֶה ֵבּין ְשׁנ ֶ
ַוע ַ
זכריה ו' :י"א-י"ג
)אלהים אמר לנו שכבוד אלהים שייך לו לבדו ,ואותו לא יתן לאחר!
היכן עוד ראינו את האיש הזה ,שהוא הן מלך והן כהן אלהים? בבראשית י"ד :י"ח!
אלהים אמר לנו שהוא לא יחלוק את כס כבודו עם אחר ,לפיכך" ,הצמח" הוא
אלהים עצמו!(
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עתיק היומין נותן כבוד ל"בן האדם"
דניאל) :בתרגום לעברית(
"רואה הייתי והנה העמדו כסאות ועתיק יומין ישב לבושו היה לבן כשלג ושער
ראשו כצמר נקי כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת  :נהר אש נמשך ויצא

מלפניו אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו בית הדין ישב וספרים
נפתחו  :רואה הייתי אז כי בגלל קול הדברים הגדולים שדברה הקרן נהרגה החיה
ואני רואה הייתי ונבלתה השמדה ונתנה לשרפת אש  :ושאר החיות ממשלתן הוסרה
אבל ארכת חיים נתנה להן עד זמן ומועד :
רואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם ענני השמים בא

אחד הדומה לבן אדם
ועד עתיק יומין

הגיע והובא לפניו :

שלטון וכבוד ומלכות נתנו לו
וכל העמים האמות והלשונות עבדו לו
שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה"
דניאל ז' :ט'-י"ד

)הנביא דניאל רואה חזון בעל עוצמה רבה מאד ...אלהים האב' ,עתיק היומין'
נותן את שלטונו ואת כבודו ואת מלכותו על כל העמים ,האומות והלשונות
ל"בן האדם" הזה!

מיהו "בן האדם" הזה אשר לו נותן "עתיק היומין" את כבודו ,וגם סמכות
על כל הארץ ,כמלכות עולמים? אלהים אמר לנו שהוא לעולם לא יתן את
כבודו לאחר! אלהים אינו משקר! כלומר "בן האדם" חייב להיות
התגלמות של אלהים האחד עצמו!(
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אלהים לא יתן את כבודו לאחר!
"אֲנִ י יְהוָה הוּא ְשׁ ִמי

אַחר לֹאֶ -א ֵתּן
בוֹדי ְל ֵ
וּכ ִ
ְ
ילים"
ַפּ ִס ִ
וּת ִה ָלּ ִתי ל ְ
ְ
ישעיהו מ"ב :ח'
ֵחל
יך י ָ
ֱשׂה ִכּי ֵא ְ
" ְל ַמ ֲע ִני ְל ַמ ֲע ִני ֶאע ֶ
אַחר לֹאֶ -א ֵתּן"
בוֹדי ְל ֵ
וּכ ִ
ְ
ישעיהו מ"ח :י"א
משה:

ִיכזֵּב
"לֹא ִאישׁ ֵאל ו ַ
ימנָּה"
ֲשׂה ו ְִד ֶבּר ְולֹא י ְִק ֶ
אָמר ְולֹא ַיע ֶ
ֶחם ַההוּא ַ
וּבן-אָ ָדם ְוי ְִתנ ָ
ֶ
במדבר כ"ג :י"ט
דוד:
ַבּרוּ :
ָת ָך ְיד ֵ
ֹאמרוּ ְוּגבוּר ְ
כוּת ָך י ֵ
ידי ָך ,י ְָב ְרכוּ ָכה ְ :כּבוֹד ַמ ְל ְ
ֲס ֶ
יך ַוח ִ
ֲשׂ ָ
יוֹדוּך יְהוָה כָּלַ -מע ֶ
" ָ

ֲדר ַמ ְלכוּתוֹ :
וּכבוֹד ה ַ
אָדם ְגּבוּר ָֹתיו ְ
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
וּמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל-דּוֹר ָודֹר"
כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל-ע ָֹל ִמים ֶ
ַמ ְל ְ
תהלים קמ"ה :י'-י"ג
ירמיהו:

"וַיְ ִהי ְדּ ַבר-יְהוָה ֶאל-י ְִר ְמיָהוּ ֵלאמֹר ִ :הנֵּה אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֵֹהי כָּלָ -בּ ָשׂר
ִפּ ֵלא ָכּלָ -דּ ָבר"
ֲמ ֶמּנִּי י ָ
הִ
ירמיהו ל"ב :כ"ו-כ"ז
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התגלמויות נוספות של אלהים
דוד:

ְאם
"נ ֻ

יְהוָה ַלאדֹנִי

יך"
יך ֲהדֹם ְלרַגְ ֶל ָ
ֹיְב ָ
אָשׁית א ֶ
ימינִ י ַעדִ -
ֵשׁב ִל ִ
תהלים ק"י :א'
)מיהו האדון אליו מדבר יהוה?(
שלמה:
ַעת ְקד ִֹשׁים ֵא ָדע :
ָמ ְד ִתּי ָח ְכ ָמה וְד ַ
" ְולֹא-ל ַ
רוּח ְבּ ָח ְפ ָניו
ִמי ָעלָהָ -שׁ ַמיִם ַו ֵיּרַד ִמי אָסַףַ -
אַפ ֵסי-אָרֶץ
ִמי ָצרַרַ -מיִם ַבּ ִשּׂ ְמ ָלה ִמי ֵה ִקים כָּלְ -

וּמהֶ -שּׁםְ -בּנו
ַמהְ -שּׁמוֹ ַ

ִכּי ֵת ָדע :

יח ְבּ ָך
יוֹכ ַ
תּוֹס ְףּ ַעלְ -דּ ָברָיו ֶפּןִ -
רוּפה ָמגֵן הוּא ַלח ִֹסים בּוֹ  :אַלְ -
ֱלוֹהּ ְצ ָ
כָּלִ -א ְמ ַרת א ַ
ָב ָתּ"
וְ נִ ְכז ְ
משלי ל' :ג'-ו'
ישעיהו
ְשׁוּליו ְמ ֵל ִאים
ִשּׂא ו ָ
ֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָרם ְונ ָ
ָא ְר ֶאה ֶאתֲ -אדֹנָי י ֵ
" ִבּ ְשׁנַת-מוֹת ַה ֶמּל ְֶך ֻע ִזּיָּהוּ ו ֶ
ָפיִם ֵשׁשׁ ְכּ ָנ ַפ ִים ְל ֶא ָחד
ָפים ע ְֹמ ִדים ִמ ַמּ ַעל לוֹ ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
ֶאתַ -ה ֵהיכָל ְ :שׂר ִ
אָמר
ְעוֹפף  :ו ְָקרָא זֶה ֶאל-זֶה ְו ַ
וּב ְשׁ ַתּיִם י ֵ
ַסּה ַר ְג ָליו ִ
וּב ְשׁ ַתּיִם ְיכ ֶ
ִבּ ְשׁ ַתּיִם ְי ַכ ֶסּה ָפנָיו ִ
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָה ְצ ָבאוֹת ְמלֹא כָלָ -האָרֶץ ְכּבוֹדוֹ ":
תוֹך ַעםְ -ט ֵמא ְשׂ ָפ ַתיִם
וּב ְ
יתי ִכּי ִאישׁ ְט ֵמאְ -שׂ ָפ ַתיִם אָנ ִֹכי ְ
" ָוא ַֹמר אוֹיִ -לי ִכי-נ ְִד ֵמ ִ
יוֹשׁב ִכּי ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְך יְהוָה ְצ ָבאוֹת ָראוּ ֵעינָי"
אָנ ִֹכי ֵ
ישעיהו ו' :א'-ג' ,ה'
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דוד:
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי עוֹלָם
ָאשׁי ֶכם ְו ִהנּ ְ
" ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ר ֵ
ֶך ַה ָכּבוֹד :
וְ יָבוֹא ֶמל ְ

ֶך ַה ָכּבוֹד
ִמי זֶה ֶמל ְ
יְהוָה ִעזּוּז ְו ִגבּוֹר
יְהוָה ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמה :
עוֹלם
וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם ְ
ָאשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ר ֵ
ֶך ַה ָכּבוֹד :
וְ ָיבֹא ֶמל ְ

ֶך ַה ָכּבוֹד
ִמי הוּא זֶה ֶמל ְ
יְהוָה ְצ ָבאוֹת
הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד
ֶס ָלה"

תהלים כ"ד :ז'-י'
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זכריה:
רוּשׁלִַם
יעי ַבּת ְי ָ
ילי ְמאֹד ַבּתִ -ציּוֹן ָה ִר ִ
" ִגּ ִ
ְעלַ -עיִר בֶּןֲ -אתֹנוֹת :
נוֹשׁע הוּא ָענִ י ְורֹכֵב ַעל-חֲמוֹר ו ַ
ָך ַצ ִדּיק וְ ָ
ֵך יָבוֹא ל ְ
ִהנֵּה ַמ ְלכּ ְ
ֶשׁת ִמ ְל ָח ָמה ו ְִד ֶבּר ָשׁלוֹם לַגּוֹיִם
ירוּשׁלִַם ְונ ְִכ ְר ָתה ק ֶ
ֶכב ֵמ ֶא ְפ ַריִם וְסוּס ִמ ָ
ַתּי-ר ֶ
ְו ִה ְכר ִ
אַפ ֵסי-אָרֶץ :
ָהר ַעדְ -
וּמנּ ָ
וּמ ְשׁלוֹ ִמיָּם עַד-יָם ִ
ָ
ירי ְִך ִמבּוֹר ֵאין ַמיִם בּוֹ :
ֲס ַ
ית ְך ִשׁ ַלּ ְח ִתּי א ִ
אַתּ ְבּ ַדםְ -בּ ִר ֵ
גַּםְ -
ָך :
אָשׁיב ל ְ
ירי ַה ִתּ ְקוָה גַּםַ -היּוֹם ַמ ִגּיד ִמ ְשׁנֶה ִ
ֲס ֵ
שׁוּבוּ ְל ִב ָצּרוֹן א ִ
ַר ִתּי ָב ַני ְִך ִציּוֹן עַלָ -בּ ַני ְִך ָיוָן
ֵאתי ֶא ְפ ַריִם וְעוֹר ְ
ַכ ִתּי ִלי יְהוּ ָדה ֶק ֶשׁת ִמלּ ִ
ִכּיָ -דר ְ
יך ְכּ ֶחרֶב גִּבּוֹר :
ְו ַשׂ ְמ ִתּ ְ

שּׁוֹפר י ְִת ָקע
ָאה ְוי ָָצא ַכ ָבּרָק ִחצּוֹ וַאדֹנָי יְהוִ ה ַבּ ָ
ֵיהם ֵיר ֶ
וַיהוָה עֲל ֶ
אַבנֵיֶ -קלַע
אָכלוּ ו ְָכ ְבשׁוּ ְ
ֵיהם ְו ְ
ימן  :יְהוָה ְצ ָבאוֹת ָיגֵן ֲעל ֶ
ְה ַל ְך ְבּ ַסעֲרוֹת ֵתּ ָ
וָ
יהם
ְהוֹשׁ ָיעם יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּמ ְלאוּ ַכּ ִמּ ְזרָק ְכּ ָז ִויּוֹת ִמז ְֵבּ ַח  :ו ִ
ְו ָשׁתוּ ָהמוּ ְכּמוָֹ-ייִן ָ
אַד ָמתוֹ"
נוֹססוֹת ַעלְ -
אַבנֵיֵ-נזֶר ִמ ְת ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּצֹאן ַעמּוֹ ִכּי ְ
זכריה ט' :ט'-ט"ז
)בשמונה פסוקים אלה אנו רואים את ביאתו הראשונה כמו גם את השניה ,של

מלך המשיח! הוא בא תחילה לירושלים כמלך עני רוכב על חמור ,לשפוך את
דמו כדי לתת תוקף לברית החדשה שהובטחה .באמצעות חייו הקדושים שלו
עצמו ,להושיע את האנושות הנופלת מחטאותיהם.
אזי הוא מופיע כיהוה צבאות הגיבור ,המלך הכובש ,אשר בא מן השמים,
כשהוא תוקע בשופר מעל ליצירי כפיו ,לבריאתו ,בעודו ממשיך הלאה להשמיד
את כל אויביו ,ולבסס את מלכותו עלי אדמות(.
אנו יודעים מפסוקים אלה ,כמו גם מפסוקים אחרים ,כגון תהלים כ"ד :י' מיהו
באמת יהוה צבאות...

יהוה צבאות הוא מלך הכבוד!
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המלך היושב על כיסאו בסוכת דוד
ֻכּת ָדּוִיד ַהנּ ֶֹפלֶת
אָקים ֶאת-ס ַ
" ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
ִירשׁוּ ֶאתְ -שׁ ֵא ִרית
ימי עוֹ ָלם ְ :ל ַמ ַען י ְ
יה ִכּ ֵ
ִית ָ
וּבנ ִ
אָקים ְ
ֲרס ָֹתיו ִ
יהן ַוה ִ
ָד ְר ִתּי ֶאתִ -פּ ְר ֵצ ֶ
ְוג ַ
יהם ְנאֻםְ -יהוָה ע ֶֹשׂה זֹּאת"
ֲשׁר-נ ְִק ָרא ְשׁ ִמי ֲע ֵל ֶ
אֱדוֹם ְוכָלַ -הגּוֹיִם א ֶ
עמוס ט' :י"א-י"ב

ֱמת ְבּא ֶֹהל ָדּוִד
ָשׁב ָע ָליו ֶבּא ֶ
ְהוּכן ַבּ ֶח ֶסד ִכּ ֵסּא ְוי ַ
"ו ַ
וּמ ִהר ֶצ ֶדק!"
שֹׁ ֵפט וְ דֹרֵשׁ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ישעיהו ט"ז :ה'
)סוכת ]אוהל[ דוד הייתה המקום בו שיכן דוד את ארון הברית .רק הכוהנים בני

אהרון ,בייחוד הכוהן הגדול ,הורשו להיכנס אל הסוכה .הכהן הגדול השמימי
הזה היושב על הכסא הזה ,הוא הן המלך ,הן כהן אלהים הגדול של כהונת
מלכי-צדק השמימית!(

אלהי ישראל הוא האלף והתו!
ֶךִ -י ְשׂ ָר ֵאל ְוגֹאֲלוֹ יְהוָה ְצ ָבאוֹת
אָמר יְהוָה ֶמל ְ
"כֹּהַ -

ֲאנִי ִראשׁוֹן )אלף(
וּמ ַבּ ְל ָע ַדי ֵאין ֱאל ִֹהים"
ַו ֲאנִי אַחֲרוֹן )תו( ִ
ישעיהו מ"ד :ו'
ֲרוֹן :
ָאל ְמקֹר ִָאי אֲנִי-הוּא אֲנִ י ִראשׁוֹן אַף אֲנִי אַח
" ְשׁ ַמע ֵאלַי ַי ֲעקֹב ְוי ְִשׂר ֵ
ַע ְמדוּ י ְַח ָדּו"
יהם י ַ
ֲל ֶ
ימי ִני ִט ְפּ ָחה ָשׁ ָמיִם קֹרֵא ֲא ִני א ֵ
אַף-י ִָדי י ְָס ָדה ֶארֶץ ִו ִ
ֱיוֹתהּ ָשׁם אָנִי ו ְַע ָתּה
ַסּ ֶתר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵמ ֵעת ה ָ
" ִק ְרבוּ ֵא ַלי ִשׁ ְמעוּ-זֹאת לֹא ֵמרֹאשׁ בּ ֵ
אדֹנָי יְהוִה ְשׁ ָל ַחנִ י וְרוּחוֹ"
ֲ
ישעיהו מ"ח :י"ב-י"ג ,ט"ז
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אלהי ישראל הוא מושיענו!
אלהים חזר ואמר לנו כי אין אלהים אחרים ,מלבד אלהי ישראל!

הוא בורא שמים וארץ! רק אלהים לבדו יהיה מושיענו,
אין מושיע מלבדו!
ָאל
אָמר ְיהוָה בֹּ ַר ֲא ָך ַי ֲעקֹב ְוי ֶֹצ ְר ָך י ְִשׂר ֵ
"ו ְַע ָתּה כֹּהַ -
אָתּה :
ָאתי ְב ִשׁ ְמ ָך ִליָ -
אַל ִתּי ָך ָקר ִ
אַלִ -תּירָא ִכּי ְג ְ
ְהרוֹת לֹא י ְִשׁ ְטפוּ ָך
וּבנּ ָ
ִכּיַ -ת ֲעבֹר ַבּ ַמּיִם ִא ְתּ ָך-אָ ִני ַ
ֶה ָבה לֹא ִת ְב ַערָ -בּ ְך :
ִכּיֵ -ת ֵל ְך ְבּמוֵֹ -אשׁ לֹא ִת ָכּוֶה ְול ָ

יע ָך
מוֹשׁ ֶ
יך ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָר ֵאל ִ
ִכּי אֲנִי יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך
ֲה ְב ִתּ ָ
ֲשׁר י ַָק ְר ָתּ ְב ֵעינַי נ ְִכ ַבּ ְד ָתּ ַו ֲאנִי א ַ
וּס ָבא ַתּ ְח ֶתּי ָך ֵ :מא ֶ
ָת ִתּי ָכ ְפ ְר ָך ִמ ְצ ַריִם כּוּשׁ ְ
נַ
אָביא ז ְַר ֶע ָך
וּל ֻא ִמּים ַתּ ַחת נ ְַפ ֶשׁ ָך  :אַלִ -תּירָא ִכּי ִא ְתּ ָך-אָנִי ִמ ִמּ ְזרָח ִ
אָדם ַתּ ְח ֶתּי ָך ְ
ְו ֶא ֵתּן ָ
נוֹתי
וּב ַ
יאי ָבנַי ֵמרָחוֹק ְ
ימן אַלִ -תּ ְכ ָל ִאי ָה ִב ִ
וּל ֵת ָ
ַצּפוֹן ֵתּנִי ְ
ַבּ ֶצ ָךּ  :א ַֹמר ל ָ
וּמ ַמּ ֲערָב אֲק ְ
ִ
יתיו"
ֲשׂ ִ
ְצ ְר ִתּיו אַף-ע ִ
ָאתיו י ַ
בוֹדי ְבּר ִ
ִמ ְק ֵצה ָהאָרֶץ  :כֹּל ַהנּ ְִקרָא ִב ְשׁ ִמי ו ְִל ְכ ִ
ֲמינוּ ִלי ְו ָת ִבינוּ ִכּיֲ -א ִני הוּא
ֲשׁר ָבּ ָח ְר ִתּי ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּ ְו ַתא ִ
אַתּם ֵע ַדי ְנאֻםְ -יהוָה ו ְַע ְב ִדּי א ֶ
" ֶ

נוֹצר ֵאל
ְל ָפנַי לֹאַ -
ִהיֶה :
וְאַ ֲחרַי לֹא י ְ

אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי יְהוָה
יע :
מוֹשׁ ַ
וְ ֵאין ִמ ַבּ ְל ָע ַדי ִ
ְאַתּם ֵע ַדי ְנאֻםְ -יהוָה ַו ֲאנִיֵ -אל :
ְאין ָבּכֶם זָר ו ֶ
הוֹשׁ ְע ִתּי ו ְִה ְשׁ ַמ ְע ִתּי ו ֵ
אָנ ִֹכי ִהגּ ְַד ִתּי ְו ַ
אָמר ְיהוָה
יבנָּה כֹּהַ -
וּמי י ְִשׁ ֶ
ַגּםִ -מיּוֹם ֲא ִני הוּא ְו ֵאין ִמיּ ִָדי ַמ ִצּיל ֶא ְפעַל ִ
ֹאַל ֶכם ְקדוֹשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל "...
גּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ְכּ ֶכם"
דוֹשׁ ֶכם בּוֹרֵא י ְ
"אֲנִ י יְהוָה ְק ְ
ישעיהו מ"ג :א'-ז' ,י'-י"ד ,ט"ו
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מוֹך
"יְהוָה ֵאין ָכּ ָ
ָת ָך
ְאין ֱאל ִֹהים זוּל ֶ
וֵ
ַך
ֲשׁר ָהל ְ
וּמי ְכּ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּאָרֶץ א ֶ
ֲשׁרָ -שׁ ַמ ְענוּ ְבּאָ ְזנֵינוּ ִ :
ְבּכֹל א ֶ
ית
ֲשׁרָ -פּ ִד ָ
ָה ֱאל ִֹהים ִל ְפדּוֹת לוֹ ָעם ָלשׂוּם ְל ָך ֵשׁם גְּ דֻלּוֹת ְונֹ ָראוֹת ְל ָגרֵשׁ ִמ ְפּנֵי ַע ְמּ ָך א ֶ
ִית ָל ֶהם
ְאַתּה יְהוָה ָהי ָ
ָאל ְל ָך ְל ָעם ַעד-עוֹ ָלם ו ָ
ַתּ ֵתּן ֶאתַ -ע ְמּ ָך י ְִשׂר ֵ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם גּוֹ ִים  :ו ִ
ֵלאל ִֹהים"
דברי הימים א' י"ז :כ'-כ"ב

ְאין עוֹד
" ֲאנִי יְהוָה ו ֵ
זוּל ִתי ֵאין ֱאל ִֹהים
ָ
ָבהִ ,כּיֶ -א ֶפס ִבּ ְל ָעדָי
וּמ ַמּ ֲער ָ
ַע ָתּנִי ְ :ל ַמ ַען י ְֵדעוּ ִמ ִמּ ְזרַחֶ -שׁ ֶמשׁ ִ
אֲאַזּ ְֶר ָך ְולֹא יְד ְ
ְאין עוֹד :
ֲאנִי יְהוָה ו ֵ
יוֹצר אוֹר וּבוֹרֵא ח ֶֹשׁ ְך ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע ֲא ִני יְהוָה ע ֶֹשׂה כָלֵ -א ֶלּה"
ֵ
עוֹל ֵמי ַעד :
ָלמוּ עַדְ -
עוֹל ִמים לֹאֵ -תבֹשׁוּ ְולֹאִ -תכּ ְ
שׁוּעת ָ
נוֹשׁע ַבּיהוָה ְתּ ַ
ָאל ַ
"יִ ְשׂר ֵ
אָמרְ -יהוָה בּוֹרֵא ַה ָשּׁ ַמיִם הוּא ָה ֱאל ִֹהים י ֵֹצר ָהאָרֶץ ְוע ָֹשׂהּ הוּא כוֹ ְננָהּ לֹא-תֹהוּ
ִכּי כֹה ַ
ְברָאָהּ ָל ֶשׁ ֶבת י ְָצרָהּ ֲאנִי יְהוָה ְו ֵאין עוֹד  :לֹא ַב ֵסּ ֶתר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִבּ ְמקוֹם ֶארֶץ ח ֶֹשׁ ְך לֹא
ישׁ ִרים"
ַקּשׁוּ ִני ֲא ִני יְהוָה דּ ֵֹבר ֶצ ֶדק ַמגִּ יד ֵמ ָ
אָמ ְר ִתּי ְל ֶזרַע ַי ֲעקֹב תֹּהוּ ב ְ
ַ
יע זֹאת ִמ ֶקּ ֶדם ֵמאָז ִהגִּ י ָדהּ הֲלוֹא ֲא ִני ְיהוָה
" ִמי ִה ְשׁ ִמ ַ

ְאין-עוֹד ֱאל ִֹהים ִמ ַבּ ְל ָע ַדי
וֵ
יע אַיִן זוּ ָל ִתי :
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֵאלַ -צ ִדּיק
ָשׁעו
ְפּנוֵּ -א ַלי ו ְִהוּ ְ
ְאין עוֹד :
אַפ ֵסי-אָרֶץ ִכּי ֲאנִיֵ -אל ו ֵ
ָכּלְ -

ֶך ִתּ ָשּׁ ַבע כָּל-
ָקה ָדּ ָבר וְ לֹא יָשׁוּב ִכּיִ -לי ִתּ ְכרַע ָכּלֶ -בּר ְ
ָצא ִמ ִפּי ְצד ָ
ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי י ָ
ָלשׁוֹן"
ישעיהו מ"ה :ה'-ז' ,י"ז-י"ט ,כ"א-כ"ג
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משה:
ֲחיֶּה ָמ ַח ְצ ִתּי ַו ֲאנִי ֶא ְר ָפּא
אָמית ַוא ַ
" ְראוּ ַע ָתּה ִכּי ֲאנִי ֲא ִני הוּא וְ ֵאין ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי ֲאנִי ִ
ְו ֵאין ִמיּ ִָדי ַמ ִצּיל"
דברים ל"ב :ל"ט
דוד:
יעם ע ֶֹשׂה גְ דֹלוֹת ְבּ ִמ ְצ ָריִם"
מוֹשׁ ָ
" ָשׁ ְכחוּ ֵאל ִ
תהלים ק"ו :כ"א
ישעיהו:
ְשׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח ְולֹא ֶא ְפ ָחד
" ִהנֵּה ֵאל י ָ

ִכּיָ -עזִּי ְוזִ ְמרָת יָהּ יְהוָה
ישׁוּעה :
ַוי ְִהיִ -לי ִל ָ
יְשׁוּעה"
אַב ֶתּםַ -מיִם ְבּ ָשׂשׂוֹן ִמ ַמּ ַע ְינֵי ַה ָ
וּשׁ ְ
ְ
ישעיהו י"ב :ב'-ג'
ָמם י ְִשׁכָּרוּן ְוי ְָדעוּ כָלָ -בּ ָשׂר
ָסיס דּ ָ
ַל ִתּי ֶאת-מוֹ ַני ְִך ֶאתְ -בּ ָשׂרָם ו ְֶכע ִ
" ְו ַה ֲאכ ְ
ֲביר ַי ֲעקֹב"
ֵך א ִ
יע ְך ְוגֹאֲל ְ
מוֹשׁ ֵ
ִכּי אֲנִי יְהוָה ִ
ישעיהו מ"ט :כ"ו
ֲביר ַי ֲעקֹב"
ֵך א ִ
יע ְך וְ גֹאֲל ְ
מוֹשׁ ֵ
ָד ַע ְתּ ִכּי אֲנִ י יְהוָה ִ
" וְ י ַ
ישעיהו ס' :ט"ז
הושע:
יע אַיִן ִבּ ְל ִתּי"
וּמוֹשׁ ַ
ִ
זוּל ִתי לֹא ֵת ָדע
"וְאָנ ִֹכי יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם וֵאל ִֹהים ָ
הושע י"ג :ד'
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ישוע)ה( כביטוי פעיל של אלהים לאורך התנ"ך
יך
ית ָ
אָמר יְהוָה ְבּ ֵעת רָצוֹן ֲע ִנ ִ
"כֹּה ַ
ְשׁוּעה ֲעז ְַר ִתּי ָך
וּ ְביוֹם י ָ
ְך ִל ְב ִרית ָעם ְל ָה ִקים ֶארֶץ ְל ַהנְ ִחיל נְ ָחלוֹת שׁ ֵֹממוֹת"
ְא ֶתּנ ָ
וְ ֶא ָצּ ְר ָך ו ֶ
ישעיהו מ"ט :ח'
יע ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב
" ַמה-נָּאווּ עַלֶ -ה ָה ִרים ר ְַג ֵלי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַ
ַך ֱאל ָֹהי ְִך"
ְשׁוּעה א ֵֹמר ְל ִציּוֹן ָמל ְ
ַמ ְשׁ ִמ ַיע י ָ
ישעיהו נ"ב :ז'
יע
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפגִּ ַ
" ַויּ ְַרא ִכּיֵ -אין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ

ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ
ו ַ
וְצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ
ִ
ְשׁוּעה ְבּרֹאשׁוֹ
ַויּ ְִל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְכוֹבַע י ָ
ַעט ַכּ ְמ ִעיל ִקנְ אָה"
ָקם ִתּ ְלבּ ֶֹשׁת ַויּ ַ
ַיִּל ַבּשׁ ִבּ ְג ֵדי נ ָ
ו ְ
ישעיהו נ"ט :ט"ז-י"ז
בוּלי ְִך
ָשׁ ֶבר ִבּ ְג ָ
אַר ֵצ ְך שֹׁד ו ֶ
"לֹאִ -י ָשּׁ ַמע עוֹד ָח ָמס ְבּ ְ
ְשׁוּעה חוֹמ ַֹתי ְִך
ָוְקרָאת י ָ
וּשׁ ָע ַר ְיִך ְתּ ִה ָלּה"
ְ
ישעיהו ס' :י"ח
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אלהים מושיענו הוא "מלאך יהוה"!
ישעיהו:
ְשׁ ֵקּרוּ
אַךַ -ע ִמּי ֵה ָמּה ָבּנִים לֹא י ַ
ֹאמר ְ
" ַויּ ֶ
יע :
מוֹשׁ ַ
ָהם ְל ִ
ַוי ְִהי ל ֶ

ָתם לא ָצר
ְבּ ָכלָ -צר ָ
יעם
הוֹשׁ ָ
אַך ָפּנָיו ִ
וּמ ְל ְ
ַ
עוֹלם :
ַשּׂ ֵאם ָכּל-יְ ֵמי ָ
ַטּ ֵלם ַו ְינ ְ
אָלם וַיְ נ ְ
וּב ֶח ְמ ָלתוֹ הוּא גְ ָ
ֲבתוֹ ְ
ְבּאַה ָ
רוּח ָק ְדשׁוֹ "...
וְע ְצּבוּ ֶאתַ -
וְ ֵה ָמּה ָמרוּ ִ
ישעיהו ס"ג :ח'-י'
ְרוּח נָכוֹן ַח ֵדּשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי :
" ֵלב ָטהוֹר ְבּרָאִ -לי ֱאל ִֹהים ו ַ
וְרוּח ָק ְד ְשׁ ָך אַלִ -תּ ַקּח ִמ ֶמּ ִנּי :
ֶיך ַ
יכ ִני ִמ ְלּ ָפנ ָ
אַלַ -תּ ְשׁ ִל ֵ
יבה ִת ְס ְמ ֵכ ִני"
ְרוּח נ ְִד ָ
ִשׁ ֶע ָך ו ַ
יבה ִלּי ְשׂשׂוֹן י ְ
ָה ִשׁ ָ
תהלים נ"א :י"ב-י"ד
ֲלי ֶכם ְנאֻםְ -יהוָה
ֲשׁר אָנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ע ֵ
ֲשׁבֹת א ֶ
ַע ִתּי ֶאתַ -ה ַמּח ָ
" ִכּי אָנ ִֹכי ָיד ְ
ֲרית ְו ִת ְקוָה :
ָתת ָל ֶכם אַח ִ
ָעה ל ֵ
ַמ ְח ְשׁבוֹת ָשׁלוֹם ְולֹא ְלר ָ
ְשׁ ַמ ְע ִתּי ֲא ֵלי ֶכם :
ַל ֶתּם ֵאלָי ו ָ
ַכ ֶתּם ְו ִה ְת ַפּלּ ְ
ָאתם א ִֹתי ַוהֲל ְ
וּקר ֶ
ְ
שׁנִי ְבּ ָכלְ -ל ַב ְב ֶכם :
אתם ִכּי ִת ְד ְר ֻ
וּמ ָצ ֶ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי ְ
ִ
ַצ ִתּי ֶא ְתכֶם ִמכָּלַ -הגּוֹ ִים"
אתי ָל ֶכם ְנאֻםְ -יהוָה וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאתְ -שׁבי ְת ֶכם ו ְִקבּ ְ
ְונ ְִמ ֵצ ִ
ירמיהו כ"ט :י"א-י"ד
ְרוּשׁלִַם ו ְִק ְראוּ ֵאלֶיה
ֹאמר ֱאל ֵֹהי ֶכם  :דּ ְַבּרוּ עַלֵ -לב י ָ
" ַנחֲמוּ ַנחֲמוּ ַע ִמּי י ַ
יה"
ֹאת ָ
נִר ָצה עֲוֹנָהּ ִכּי ָל ְק ָחה ִמיַּד יְ הוָה ִכּ ְפ ַליִם ְבּכָלַ -חטּ ֶ
ִכּי ָמ ְלאָה ְצ ָבאָהּ ִכּי ְ
ישעיהו מ' :א'-ב'
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אלהים מושיענו באמצעות ידו וזרועו!
משה:

"ַו ֲאנִי ָיד ְַע ִתּי ִכּי לֹאִ -י ֵתּן ֶא ְתכֶם ֶמל ְֶך ִמ ְצ ַריִם ַל ֲהל ְֹך ְולֹא ְבּיָד ֲחז ָָקה ְ :ו ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת-י ִָדי
ֱשׂה ְבּ ִק ְרבּוֹ וְאַ ֲחרֵיֵ -כן ְי ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם"
ֲשׁר ֶאע ֶ
יתי ֶאתִ -מ ְצ ַריִם ְבּכֹל נ ְִפ ְלא ַֹתי א ֶ
ְו ִה ֵכּ ִ
שמות ג' :י"ט-כ'
יהושע:
הוֹבישׁ יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם ֶאתֵ -מי ַהיּ ְַרדֵּן ִמ ְפּנֵי ֶכם עַדָ -ע ְב ְרכֶם
ֲשׁרִ -
"א ֶ
הוֹבישׁ ִמ ָפּנֵינוּ ַעדָ -ע ְברֵנוּ :
ֲשׁרִ -
ֲשׁר ָע ָשׂה ְיהוָה ֱאל ֵֹהיכֶם ְליַם-סוּף א ֶ
ַכּא ֶ

ָקה ִהיא
ְל ַמ ַען ַדּ ַעת כָּלַ -ע ֵמּי ָהאָרֶץ ֶאת-יַד יְהוָה ִכּי ֲחז ָ
ָמים"
ָאתם ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם כָּלַ -היּ ִ
ְל ַמ ַען ְיר ֶ
יהושע ד' :כ"ג-כ"ד
דוד:
רוֹע ָק ְדשׁוֹ :
הוֹשׁ ָיעה-לּוֹ י ְִמינוֹ וּזְ ַ
" ִמזְמוֹר ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי-נ ְִפ ָלאוֹת ָע ָשׂה ִ
ָאל
ִשׂר ֵ
ָכר ַח ְסדּוֹ ֶואֱמוּנָתוֹ ְל ֵבית י ְ
ְשׁוּעתוֹ ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִם ִגּלָּה ִצ ְד ָקתוֹ  :ז ַ
הוֹד ַיע יְהוָה י ָ
ִ
ֹהינוּ"
ְשׁוּעת ֱאל ֵ
אַפ ֵסי-אָרֶץ ֵאת י ַ
רָאוּ ָכלְ -
תהלים צ"ט :א'-ג'
ישעיהו:

ְרוֹע ָק ְדשׁוֹ ְל ֵעינֵי ָכּלַ -הגּוֹיִם
" ָח ַשׂף יְ הוָה ֶאת-ז ַ

ְשׁוּעת ֱאל ֵֹהינוּ"
אַפ ֵסי-אָרֶץ ֵאת י ַ
וְ רָאוּ כָּלְ -
ישעיהו נ"ב :י'
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ישעיהו:

" ַויּ ְַרא יְהוָה ַויֵּרַע ְבּ ֵעינָיו ִכּיֵ -אין ִמ ְשׁ ָפּט :
יע
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפגִּ ַ
ַויּ ְַרא ִכּיֵ -אין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ

ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ
ו ַ
ְשׁוּעה ְבּרֹאשׁוֹ
כוֹבע י ָ
ִל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְ ַ
ִוְצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ ַ :ויּ ְ
ַעט ַכּ ְמ ִעיל ִק ְנאָה :
ֹשׁת ַויּ ַ
ָקם ִתּ ְלבּ ֶ
ִל ַבּשׁ ִבּ ְג ֵדי נ ָ
ַויּ ְ
ְשׁ ֵלּם"
ָאיִּים גְּ מוּל י ַ
ְשׁ ֵלּם ֵח ָמה ְל ָצרָיו גְּ מוּל ְלאֹי ְָביו ל ִ
ְכּ ַעל ְגּ ֻמלוֹת ְכּ ַעל י ַ
ישעיהו נ"ט :ט"ו-י"ח
ֲמ ִתי ִהיא ְס ָמ ָכ ְת ִני :
ַתּוֹשׁע ִלי ְזר ִֹעי ַוח ָ
סוֹמ ְך ו ַ
תּוֹמם ו ְֵאין ֵ
ְא ְשׁ ֵ
ְאין עֹזֵר ו ֶ
ְאַבּיט ו ֵ
"ו ִ
ְאוֹריד ָלאָרֶץ נ ְִצ ָחם"
ֲמ ִתי ו ִ
ֲשׁ ְכּרֵם ַבּח ָ
אַפּי ַוא ַ
ַמּים ְבּ ִ
וְאָבוּס ע ִ
ישעיהו ס"ג :ה'-ו'
וּזְרוֹע יְהוָה ַעלִ -מי ִנ ְג ָל ָתה"
" ִמי ֶהא ֱִמין ִל ְשׁמ ָֻע ֵתנוּ ַ

וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם
ָשׂא ַ
ֳליֵנוּ הוּא נ ָ
"אָכֵן ח ָ
וּמ ֻענֶּה :
ָגוּע ֻמ ֵכּה ֱאל ִֹהים ְ
ַחנוּ ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
ַו ֲאנ ְ

לוֹמנוּ ָע ָליו
מוּסר ְשׁ ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ ַ
וְהוּא ְמחֹלָל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ
ִר ָפּאָ -לנוּ :
וּב ֲח ֻברָתוֹ נ ְ
ַ
ֻלּנוּ"
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן כּ ָ
ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְלד ְַרכּוֹ ָפּ ִנינוּ וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
" ִכּי נִגְ זַר ֵמ ֶארֶץ ַחיִּ ים ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ"
ַפשׁוֹ "...
אָשׁם נ ְ
ֱלי ִאםָ -תּ ִשׂים ָ
ַכּאוֹ ֶהח ִ
"וַיהוָה ָח ֵפץ דּ ְ

ַבּים
י ְַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָלר ִ
ִסבֹּל"
ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא י ְ
ישעיהו נ"ג :א' ,ד'-ו' ,ח' ,י'
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אלהי ישראל הוא אבינו האוהב!
אמת זו אנו רואים במקומות שונים בכתבי הקודש.
משה:
" ַה ְל ְיהוָה ִתּ ְג ְמלוּ-זֹאת ַעם ָנ ָבל ְולֹא ָח ָכם
ֶך"
ֶך הוּא ָע ְשׂ ָך ַו ְיכֹ ְננ ָ
יך ָקּנ ָ
אָב ָ
הֲלוֹא-הוּא ִ
דברים ל"ב :ו'
דוד:
ֹאמר ָדּוִיד
ֶך ָדּוִיד ֶאתְ -יהוָה ְל ֵעינֵי כָּלַ -ה ָקּ ָהל ַויּ ֶ
ְבר ְ
" ַוי ָ
עוֹלם"
עוֹלם וְעַדָ -
אָבינוּ ֵמ ָ
ָאל ִ
אַתּה יְהוָה ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂר ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
דברי הימים א' כ"ט :י'

ַמּרוּ ְשׁמוֹ סֹלּוּ ָלרֹכֵב ָבּ ֲערָבוֹת ְבּיָהּ ְשׁמוֹ ו ְִע ְלזוּ ְל ָפנָיו.
" ִשׁירוּ ֵלאל ִֹהים ז ְ
אַל ָמנוֹת ֱאל ִֹהים ִבּ ְמעוֹן ָק ְדשׁו"ֹ
תוֹמים ְו ַדיַּן ְ
ֲבי ְי ִ
אִ
תהלים ס"ח :ה'-ו'

ְשׁוּע ִתי"
אָתּה ֵא ִלי וְצוּר י ָ
אָבי ָ
"הוּא י ְִקר ֵָאנִי ִ
תהלים פ"ט :כ"ז
ישעיהו:
ָאל לֹא י ִַכּירָנוּ
ָענוּ ְוי ְִשׂר ֵ
ָהם לֹא ְיד ָ
אַבר ָ
אָבינוּ ִכּי ְ
אַתּה ִ
" ִכּיָ -
ֲלנוּ ֵמעוֹ ָלם ְשׁ ֶמ ָך"
אָבינוּ גֹּא ֵ
אַתּה יְהוָה ִ
ָ
ישעיהו ס"ג :ט"ז
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ישעיהו:
ֻלּנוּ"
ֲשׂה י ְָד ָך כּ ָ
וּמע ֵ
אַתּה י ְֹצרֵנוּ ַ
ַחנוּ ַהח ֶֹמר ְו ָ
אָתּה ֲאנ ְ
אָבינוּ ָ
"ו ְַע ָתּה יְהוָה ִ
ישעיהו ס"ד :ז'

ירמיהו:
ירוּשׁלִָם
ֶיה כָלַ -הגּוֹ ִים ְל ֵשׁם יְהוָה ִל ָ
ירוּשׁלִַם ִכּ ֵסּא יְ הוָה ְונ ְִקווּ ֵאל ָ
" ָבּ ֵעת ַה ִהיא י ְִק ְראוּ ִל ָ
ְולֹא-י ְֵלכוּ עוֹד אַ ֲחרֵי ְשׁ ִררוּת ִל ָבּם ָהרָע :
ָאל ְויָבֹאוּ י ְַח ָדּו ֵמ ֶארֶץ צָפוֹן
ָמים ָה ֵה ָמּה י ְֵלכוּ ֵבית-יְהוּ ָדה עַלֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
ַבּיּ ִ
ית ְך ַבּ ָבּ ִנים
ֲשׁ ֵ
יך א ִ
אָמ ְר ִתּי ֵא ְ
ֲבוֹתי ֶכם ְ :ואָנ ִֹכי ַ
ְח ְל ִתּי ֶאת-א ֵ
ֲשׁר ִהנ ַ
ַעלָ -האָרֶץ א ֶ
ְא ֶתּןָ -ל ְך ֶארֶץ ֶח ְמ ָדּה ַנ ֲח ַלת ְצ ִבי ִצ ְבאוֹת גּוֹ ִים ָוא ַֹמר
וֶ

אָבי ִתּ ְק ְר ִאוִ -לי
ִ
ָאל ְנאֻם-יְהוָה"
ֵעהּ כֵּן ְבּג ְַד ֶתּם ִבּי ֵבּית י ְִשׂר ֵ
שׁוּבו  :אָכֵן ָבּ ְג ָדה ִא ָשּׁה ֵמר ָ
וּמאַ ֲח ַרי לֹא ָת ִ
ֵ
ירמיהו ג' :י"ז-כ'

אָמר יְהוָה רָנּוּ ְלַי ֲעקֹב ִשׂ ְמ ָחה ו ְַצהֲלוּ ְבּרֹאשׁ ַהגּוֹיִם ַה ְשׁ ִמיעוּ ַה ְללוּ ְו ִא ְמרוּ
" ִכּי-כֹה ַ
הוֹשׁע יְהוָה ֶאתַ -ע ְמּ ָך ֵאת ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל :
ַ
אוֹתם ֵמ ֶארֶץ ָצפוֹן
ִה ְננִי ֵמ ִביא ָ
ֶדת י ְַחדָּו ָק ָהל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ ֵהנָּה :
וּפ ֵסּ ַח ָהרָה ְויֹל ֶ
ו ְִק ַבּ ְצ ִתּים ִמיּ ְַר ְכּ ֵתי-אָרֶץ ָבּם ִעוֵּר ִ
ָשׁר לֹא ִי ָכּ ְשׁלוּ ָבּהּ ִכּי-
ֶך י ָ
אוֹלי ֵכם ֶאלַ-נ ֲח ֵלי ַמ ִים ְבּ ֶדר ְ
אוֹבי ֵלם ִ
וּב ַתחֲנוּ ִנים ִ
ִבּ ְב ִכי ָיבֹאוּ ְ
ָאל ְלאָב"
ִיתי ְלי ְִשׂר ֵ
ָהי ִ
ירמיהו ל"א :ו'-ח'
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דניאל:
"רואה הייתי והנה העמדו כסאות
ועתיק יומין ישב

לבושו היה לבן כשלג ושער ראשו כצמר נקי
כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת  :נהר אש נמשך ויצא מלפניו
אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו
בית הדין ישב
וספרים נפתחו"
דניאל ז' :ט'-י'

מלאכי:
ַבּד אָב ו ְֶע ֶבד ֲאדֹנָיו
" ֵבּן ְיכ ֵ

בוֹדי
ו ְִאם-אָב אָנִי אַיֵּה ְכ ִ
ְאם-אֲדוֹנִ ים אָנִי אַיֵּה מוֹ ָר ִאי"
וִ
מלאכי א' :ו'

"הֲלוֹא אָב ֶא ָחד ְל ֻכלָּנוּ
הֲלוֹא ֵאל ֶא ָחד ְבּרָאָנוּ
אָחיו ְל ַח ֵלּל ְבּ ִרית ֲאב ֵֹתינוּ"
דּוּע נ ְִבגַּד ִאישׁ ְבּ ִ
ַמ ַ
מלאכי ב' :י'
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אלהים מצווה עלינו לאהוב את אלהים ואת רעינו
" ִכּי אָנ ִֹכי ְיהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ֵאל ַקנָּא
ֵעים ְלשֹׂנְאָי :
פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת ַעלָ -בּ ִנים ַעלִ -שׁ ֵלּ ִשׁים ו ְַעלִ -רבּ ִ
וֹתי"
וּלשׁ ְֹמרֵי ִמ ְצ ָ
ֲבי ְ
ְוע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲאל ִָפים ְלאֹה ַ
שמות כ' :ה'-ו'
וּב ָכלְ -מא ֶֹד ָך"
וּב ָכל-נ ְַפ ְשׁ ָך ְ
יך ְבּ ָכלְ -ל ָב ְב ָך ְ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
"וְ ַ
דברים ו' :ה'
יך ְבּ ָך ָבּ ַחר יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך
אַתּה ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
" ִכּי ַעם ָקדוֹשׁ ָ
ֲשׁר ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה :
ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְס ֻג ָלּה ִמכֹּל ָה ַע ִמּים א ֶ

ַיִּב ַחר ָבּ ֶכם
ֻבּ ֶכם ִמ ָכּלָ -ה ַע ִמּים ָח ַשׁק יְ הוָה ָבּ ֶכם ו ְ
לֹא ֵמר ְ
ֲבת יְ הוָה ֶא ְת ֶכם
אַתּם ַה ְמ ַעט ִמ ָכּלָ -ה ַע ִמּים ִ :כּי ֵמאַה ַ
ִכּיֶ -
יכם
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֻעה א ֶ
וּמ ָשּׁ ְמרוֹ ֶאתַ -ה ְשּׁב ָ
ִ
ֶךִ -מ ְצ ָריִם :
ֲב ִדים ִמיַּד ַפּ ְרעֹה ֶמל ְ
ָקה ַויּ ְִפ ְדּ ָך ִמ ֵבּית ע ָ
הוֹציא יְהוָה ֶא ְת ֶכם ְבּיָד ֲחז ָ
ִ

יך הוּא ָה ֱאל ִֹהים
ַע ָתּ ִכּי-יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְוָיד ְ
וֹתו ְל ֶא ֶלף דּוֹר :
וּלשׁ ְֹמרֵי ִמ ְצ ָ
ֲביו ְ
ֱמן שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ְלאֹה ָ
ָה ֵאל ַה ֶנּא ָ
ְשׁלֶּם-לוֹ :
ְאַחר ְלשֹׂנְאוֹ ֶאלָ -פּנָיו י ַ
ֲבידוֹ לֹא י ֵ
וּמ ַשׁ ֵלּם ְלשֹׂנְאָיו ֶאלָ -פּנָיו ְל ַהא ִ
ְ
ֲשׂוֹתם
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצ ְוּ ָך ַהיּוֹם ַלע ָ
ְאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים א ֶ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאתַ -ה ִמּ ְצוָה ְו ֶאתַ -ה ֻח ִקּים ו ֶ
וָ
יתם א ָֹתם
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַוע ִ
ְו ָהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה ְ
יך :
ֲשׁר נ ְִשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ְאתַ -ה ֶח ֶסד א ֶ
ְשׁ ַמר ְיהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ְל ָך ֶאתַ -ה ְבּ ִרית ו ֶ
וָ
אַד ָמ ֶת ָך ְדּ ָגנ ְָך ְו ִתיר ְֹשׁ ָך ְוי ְִצ ָה ֶר ָך
וּפ ִריְ -
ַך ְפּ ִריִ -ב ְטנ ְָך ְ
ַכ ָך ְו ִה ְר ֶבּ ָך וּ ֵבר ְ
וּבר ְ
ֲה ְב ָך ֵ
ַוא ֵ
ֲשׁרִ -נ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹתי ָך ָל ֶתת ָל ְך :
ָמה א ֶ
ָפי ָך ו ְַע ְשׁ ְתּרֹת צֹא ֶנ ָך ַעל ָהאֲד ָ
ְשׁגַרֲ -אל ֶ
וּב ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך :
ֲקרָה ִ
רוּך ִתּ ְהיֶה ִמכָּלָ -ה ַע ִמּים לֹאִ -י ְהיֶה ְב ָך ָע ָקר ַוע ָ
ָבּ ְ
ַע ָתּ
ֲשׁר ָיד ְ
ָעים א ֶ
ְה ִסיר יְהוָה ִמ ְמּ ָך כָּל-ח ִֹלי ו ְָכלַ -מ ְדוֵי ִמ ְצ ַר ִים ָהר ִ
וֵ
ימם ָבּ ְך וּ ְנ ָתנָם ְבּכָל-שֹׂ ְנ ֶאי ָך"
לֹא י ְִשׂ ָ
דברים ז' :ו'-ט"ו
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ית ָך ְולֹאִ -ת ָשּׂא ָעלָיו ֵח ְטא :
ֲמ ֶ
יח ֶאת-ע ִ
תּוֹכ ַ
ֵח ִ
ָב ָך הוֹכ ַ
אָחי ָך ִבּ ְלב ֶ
"לֹאִ -ת ְשׂנָא ֶאתִ -
מוֹך ֲא ִני ְיהוָה"
ֲך ָכּ ָ
ְאָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
לֹאִ -תקֹּם ְולֹאִ -תטֹּר ֶאתְ -בּנֵי ַע ֶמּ ָך ו ַ
ויקרא י"ט :י"ז-י"ח
אַר ְצ ֶכם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ ְ :כּ ֶא ְזרָח ִמ ֶכּם י ְִהיֶה ָל ֶכם ַהגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם
"ו ְִכי-יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר ְבּ ְ
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָר ִים ֲא ִני יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם"
ֵרים ֱהי ֶ
מוֹך ִכּי-ג ִ
וְאָה ְב ָתּ לוֹ ָכּ ָ
ַ
ויקרא י"ט :ל"ג-ל"ד
וֹתו"
וּלשׁ ְֹמרֵי ִמ ְצ ָ
ֲבי ְ
" ְוע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲאל ִָפים ְלאֹה ַ
דברים ה' :ט'
יך ָל ֶל ֶכת
ָאל ָמה יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאםְ -לי ְִראָה ֶאת-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְע ָתּה י ְִשׂר ֵ
"ו ַ
וּבכָל-נ ְַפ ֶשׁ ָך :
ֲבה אֹתוֹ ו ְַל ֲעבֹד ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ְבּכָלְ -ל ָב ְב ָך ְ
וּלאַה ָ
ְבּכָלְ -דּר ָָכיו ְ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ְָך ַהיּוֹם ְלטוֹב ָל ְך :
ְאתֻ -חקּ ָֹתיו א ֶ
ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ו ֶ
יך ָח ַשׁק יְהוָה
ֲשׁרָ -בּהּ  :רַק ַבּ ֲאב ֶֹת ָ
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִם ָהאָרֶץ וְכָל-א ֶ
ֵהן לַיהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ַה ָשּׁ ַמיִם ְ
וּמ ְל ֶתּם ֵאת ָע ְר ַלת
ֵיהם ָבּ ֶכם ִמכָּלָ -ה ַע ִמּים ַכּיּוֹם ַהזֶּה ַ :
אוֹתם ַויּ ְִב ַחר ְבּז ְַר ָעם אַ ֲחר ֶ
ֲבה ָ
ְלאַה ָ

וְע ְר ְפּ ֶכם לֹא ַת ְקשׁוּ עוֹד ִ :כּי יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶיכם הוּא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ַו ֲאדֹנֵי
ְל ַב ְב ֶכם ָ
ִקּח שׁ ַֹחד :
ִשּׂא ָפנִ ים וְ לֹא י ַ
ֲשׁר לֹא-י ָ
ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל ַה ָגּדֹל ַה ִגּבֹּר וְ ַהנּוֹרָא א ֶ
ֶחם ְו ִשׂ ְמ ָלה :
ָתת לוֹ ל ֶ
אַל ָמנָה ְוא ֵֹהב גֵּר ל ֶ
ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ַפּט יָתוֹם ְו ְ
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם :
ֵרים ֱהי ֶ
ֲה ְב ֶתּם ֶאתַ -הגֵּר ִכּי-ג ִ
ַוא ַ
וּב ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁ ֵב ַע :
יך ִתּירָא אֹתוֹ ַת ֲעבֹד וּבוֹ ִת ְד ָבּק ִ
ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר רָאוּ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה ִא ְתּ ָך ֶאתַ -הגְּ דֹלֹת ו ְֶאתַ -הנּוֹ ָראֹת ָה ֵא ֶלּה א ֶ
הוּא ְת ִה ָלּ ְת ָך ְוהוּא ֱאל ֶֹהי ָך א ֶ
ְמה
ֶפשׁ י ְָרדוּ ֲאב ֶֹתי ָך ִמ ְצ ָרי ָ
ֶיך ְ :בּ ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
ֵעינ ָ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרֹב"
ו ְַע ָתּה ָשׂ ְמ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ְכּ ְ
דברים י' :י"ב-כ"ב

יך
ֲבה ֶאת-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּמל ְיהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ֶאתְ -ל ָב ְב ָך וְ ֶאתְ -ל ַבב ז ְַר ֶע ָך ְלאַה ָ
" ָ
ֶיך"
ְבּכָלְ -ל ָב ְב ָך ְוּבכָל-נ ְַפ ְשׁ ָך ְל ַמ ַען ַחיּ ָ
דברים ל' :ו'
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ָת ִתּי ְל ָפנֶי ָך ַהיּוֹם
וּב ְל ָב ְבך ַל ֲעשֹׂתוֹ ְ :ר ֵאה נ ַ
ָבר ְמאֹד ְבּ ִפי ָך ִ
" ִכּיָ -קרוֹב ֵא ֶלי ָך ַהדּ ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ְָך ַהיּוֹם
ֶאתַ -ה ַחיִּים וְ ֶאתַ -הטּוֹב וְ ֶאתַ -ה ָמּוֶת וְ ֶאתָ -הרָע  :א ֶ

יך
ֲבה ֶאת-יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְלאַה ָ
יך
ַכ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּבר ְ
ית ֵ
ָב ָ
ִית ְור ִ
ְחי ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ו ָ
וֹתיו ְו ֻחקּ ָֹתיו ִ
ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָר ָכיו ו ְִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ית
אַתּה ָבאָ -שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ  :ו ְִאם-י ְִפנֶה ְל ָב ְב ָך ְולֹא ִת ְשׁ ָמע ְונ ִַדּ ְח ָתּ ְו ִה ְשׁ ַתּ ֲח ִו ָ
ֲשׁרָ -
ָבּאָרֶץ א ֶ
ָמים
ֲריכֻן י ִ
ֹאבדוּן לֹאַ -תא ִ
ֲב ְד ָתּם ִ :ה ַגּ ְד ִתּי ָלכֶם ַהיּוֹם ִכּי אָבֹד תּ ֵ
ֲח ִרים ַוע ַ
ֵלאל ִֹהים א ֵ
אַתּה ע ֵֹבר ֶאתַ -היּ ְַר ֵדּן ָלבוֹא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּה :
ֲשׁר ָ
ָמה א ֶ
ַעלָ -ה ֲאד ָ
ָת ִתּי ְל ָפנֶי ָך
ְאתָ -האָרֶץ ַה ַחיִּים וְ ַה ָמּוֶת נ ַ
ַה ִעד ִֹתי ָבכֶם ַהיּוֹם ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִם ו ֶ
אַתּה ְוז ְַר ֶע ָך :
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּים ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ָ
ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה ָ
ַה ְבּר ָ

יך
ֲבה ֶאת-יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְלאַה ָ
ָמה
יך ָל ֶשׁ ֶבת עַלָ -האֲד ָ
ָמ ָ
ֶך י ֶ
ָבקָה-בוֹ ִכּי הוּא ַחיֶּי ָך ְואֹר ְ
וּלד ְ
ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקֹלוֹ ְ
ָהם"
וּלַי ֲעקֹב ָל ֵתת ל ֶ
ָהם ְלי ְִצ ָחק ְ
אַבר ָ
יך ְל ְ
ִשׁ ַבּע ְיהוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר נ ְ
אֶ
דברים ל' :י"ד-כ'

יע ָך
מוֹשׁ ֶ
ָאל ִ
יך ְקדוֹשׁ י ְִשׂר ֵ
" ִכּי אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּס ָבא ַתּ ְח ֶתּי ָך :
ָת ִתּי ָכ ְפ ְר ָך ִמ ְצ ַריִם כּוּשׁ ְ
נַ

יך
ֲה ְב ִתּ ָ
ָק ְר ָתּ ְב ֵעינַי נ ְִכ ַבּ ְד ָתּ ַואֲנִי א ַ
ֲשׁר י ַ
ֵמא ֶ
אָביא ז ְַר ֶע ָך
ֻמּים ַתּ ַחת נ ְַפ ֶשׁ ָך  :אַלִ -תּירָא ִכּי ִא ְתּ ָך-אָ ִני ִמ ִמּ ְזרָח ִ
וּלא ִ
אָדם ַתּ ְח ֶתּי ָך ְ
ְא ֵתּן ָ
וֶ
נוֹתי
וּב ַ
יאי ָבנַי ֵמרָחוֹק ְ
ימן אַלִ -תּ ְכ ָל ִאי ָה ִב ִ
וּל ֵת ָ
ַצּפוֹן ֵתּנִי ְ
ַבּ ֶצ ָךּ  :א ַֹמר ל ָ
וּמ ַמּ ֲערָב אֲק ְ
ִ
יתיו"
ֲשׂ ִ
אתיו ְי ַצ ְר ִתּיו אַף-ע ִ
בוֹדי ְבּ ָר ִ
נִּק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִל ְכ ִ
ִמ ְק ֵצה ָהאָרֶץ  :כֹּל ַה ְ
ישעיהו מ"ג :ג'-ז'

ֲבת ֶח ֶסד
וּמה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ ִמ ְמּ ָך ִכּי ִאם-עֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט וְ אַה ַ
" ִהגִּ יד ְל ָך אָ ָדם ַמה-טּוֹב ָ
יך"
ֶכת ִעםֱ -אל ֶֹה ָ
ֵע ל ֶ
וְ ַה ְצנ ַ
מיכה ו' :ח'
ֶכ ָך ְב ַחיָּי ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶא ָשּׂא ַכ ָפּי"
ְשׁ ְבּחוּנ ְָך ֵ :כּן ֲא ָבר ְ
" ִכּי-טוֹב ַח ְס ְדּ ָך ֵמ ַחיִּים ְשׂ ָפ ַתי י ַ
תהלים ס"ג :ד'-ה'
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אלהים קיים כאב אוהב
רק משום שאלהים קיים גם כבן אוהב!
מדוע?
משום שכל שמותיו של אלהים הם שמות נצחיים.
"אב" הוא אחד משמותיו הנצחיים של אלהים.
אלהים הוא אבינו אך ורק משום

שאלהים הוא אב!

הוא אב נצחי!
אלהים קיים כאב מטרם הבריאה,
רק משום שאלהים האחד גם קיים
כ"בן נצחי"!
אינך יכול להיות אב ,אם אין לך ילד ,בן!
אנו יודעים אמת זו משום שאלהים שזר אמת אלוהית זו לאורך כתבי הקודש כולם.
כל שעליך לעשות הוא לקרוא את האמת הזו בעשרות מקומות שונים בכתובים,
המאשרים את בן האלהים ברבים מפניו והתגלמויותיו של אלהינו!

"ַ ...עלִ -פּי ְשׁנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעלִ -פּי ְשׁל ָֹשׁהֵ -ע ִדים יָקוּם ָדּ ָבר!"
דברים י"ט :ט"ו

נִדמוּ ַע ִמּי ִמ ְבּ ִלי ַה ָדּ ַעת"
" ְ
הושע ד' :ו'

פסוקים רבים מאשרים את האמת הזו אודות בן אלהים!
הבה נבחן מספר דוגמאות...
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אך ראשית כל ,הבה נביט בפעם הראשונה
שהמילה "אהבה" מופיעה בכתבי הקודש...
היכן ,אתם חושבים ,מופיעה המילה לראשונה? ומי משתמש בה?
ֹאמר ִה ֵנּ ִני
ָהם ַויּ ֶ
אַבר ָ
ֹאמר ֵאלָיו ְ
ָהם ַויּ ֶ
אַבר ָ
ִסּה ֶאתְ -
ְה ֱאל ִֹהים נ ָ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה ו ָ
" ַוי ְִהי ַ
אָה ְב ָתּ ֶאת-י ְִצ ָחק
ֲשׁרַ -
ֹאמר ַקח-נָא ֶאתִ -בּנ ְָך ֶאת-י ְִח ְיד ָך א ֶ
ַ :ויּ ֶ
ֲשׁר א ַֹמר ֵא ֶלי ָך"
אַחד ֶה ָה ִרים א ֶ
ְה ֲעלֵהוּ ָשׁם ְלע ָֹלה ַעל ַ
ְו ֶל ְךְ -ל ָך ֶאלֶ -ארֶץ ַהמּ ִֹריָּה ו ַ
בראשית כ"ב :א'-ב'
)השימוש הראשון במילה "אהבה" בתנ"ך הוא על ידי אלהים ,המורה לאברהם,
'אבי האמונה' ,להעלות את בנו ,לעולה לאלהים.
בנו נולד מהתעברות ולידה נסיות .אלהים עשה זאת כדי להראות לנו משהו מן
המסתורין הגדול יותר ,אותו שזר אלהים לאורך כתבי הקודש כולם .זהו סיפור
אהבה אמיתי ,אותו אנו מוצאים בדפים הכתובים של כתבי הקודש! סיפור האהבה

של בן האלהים ,אשר ייוולד מהתעברות נסית ,ויהפוך מאוחר יותר לעולה
אלוהית בה ישתמש אלהים כדי לפדות את האנושות(.
ָהם
אַבר ָ
ֹאמר ְ
" ַויּ ֶ
ֹלה ְבּנִי"
ֱאל ִֹהים י ְִר ֶאה-לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָ
בראשית כ"ב :ח'
ַעת ְקד ִֹשׁים ֵא ָדע ...
" ְולֹאָ -ל ַמ ְד ִתּי ָח ְכ ָמה ְוד ַ

ַמהְ -שּׁמוֹ
שּׁםְ -בּנו ִכּי ֵת ָדע :
וּמהֶ -
ַ
רוּפה ָמגֵן הוּא ַלח ִֹסים בּוֹ :
ֱלוֹהּ ְצ ָ
כָּלִ -א ְמ ַרת א ַ
יח ְבּ ָך ְונ ְִכז ְָב ָתּ"
יוֹכ ַ
תּוֹס ְףּ ַעלְ -דּ ָברָיו ֶפּןִ -
אַלְ -
משלי ל' :ג'-ו'
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ֻע ֵתנוּ
ֱמין ִל ְשׁמ ָ
" ִמי ֶהא ִ
ְרוֹע יְהוָה ַעלִ -מי נִגְ ָל ָתה :
וּז ַ
ישעיהו נ"ג :א'

"נְ אֻם יְהוָה ַלאדֹנִי
יך"
יך ֲהדֹם ְלרַגְ ֶל ָ
ֹיְב ָ
אָשׁית א ֶ
ימינִ י ַעדִ -
ֵשׁב ִל ִ
תהלים ק"י :א'
)דוד המלך ידע את האמת הגדולה הזו על אחדותו המורכבת של אלהים(.

" ַויּ ְַרא יְהוָה ַויֵּרַע ְבּ ֵעינָיו ִכּיֵ -אין ִמ ְשׁ ָפּט :
יע
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפגִּ ַ
ַויּ ְַרא ִכּיֵ -אין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ

וַתּוֹ ַשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ
ו ְִצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ :
ֹשׁת"
ָקם ִתּ ְלבּ ֶ
ִל ַבּשׁ ִבּגְ ֵדי נ ָ
שׁוּעה ְבּרֹאשׁוֹ ַויּ ְ
כוֹבע ְי ָ
ִל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְ ַ
ַויּ ְ
ישעיהו נ"ט :ט"ו-י"ז

"רואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם ענני השמים

בא אחד הדומה לבן אדם
ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו :

שלטון וכבוד ומלכות נתנו לו
וכל העמים האמות והלשונות עבדו לו
שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה"
דניאל ז' :י"ג-י"ד
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ֲך ֵוּבין ז ְַר ָעהּ
וּבין ז ְַרע ָ
אָשׁית ֵבּינ ְָך וּ ֵבין ָה ִא ָשּׁה ֵ
" ְו ֵאי ָבה ִ
שׁוּפנּוּ ָע ֵקב"
ְאַתּה )הנחש( ְתּ ֶ
ְשׁוּפ ָך רֹאשׁ ו ָ
הוּא )זרעה( י ְ
בראשית ג' :ט"ו
אתי"
" ִכּי אֲנִ י ַשׂרְ -צ ָבא-יְהוָה ַע ָתּה ָב ִ
יהושע ה' :י"ד
" ָלכֵן י ִֵתּן ֲאדֹנָי הוּא ָל ֶכם אוֹת

ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָהרָה ְויֹ ֶל ֶדת ֵבּן
ְקרָאת ְשׁמוֹ ִע ָמּנוּ ֵאל"
וָ
ישעיהו ז' :י"ד
ֻלּד-לָנוּ
" ִכּיֶ-ילֶד י ַ
ִתּן-לָנוּ
ֵבּן נ ַ

ַתּ ִהי ַה ִמּ ְשׂ ָרה ַעלִ -שׁ ְכמו
וְ
ַויּ ְִק ָרא ְשׁמוֹ
ֲביַ -עד ַשׂרָ -שׁלוֹם"
יוֹעץ ֵאל ִגּבּוֹר א ִ
ֶפּלֶא ֵ
ישעיהו ט' :ה'
)'מלאך יהוה' הכריז את שמו למנוח ,ואמר כי שמו 'פלא' )שופטים י"ג :י"ח(
'פלא' הוא אחד מן השמות אשר ניתנו בנבואה אודות בן אלהים עצמו!(
ְרוּשׁלִָם :
ֲב ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת-כָּלַ -הגּוֹיִם ַה ָבּ ִאים ַעל-י ָ
" ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא א ַ
רוּח ֵחן ְו ַתחֲנוּנִים
ְרוּשׁלִַם ַ
יוֹשׁב י ָ
ְעל ֵ
ְו ָשׁ ַפ ְכ ִתּי עַלֵ -בּית ָדּ ִויד ו ַ

ָחיד
ֲשׁרָ -דּ ָקרוּ וְ ָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַעלַ -היּ ִ
וְה ִבּיטוּ ֵא ַלי ֵאת א ֶ
ִ
וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר עַלַ -ה ְבּכוֹר"
זכריה י"ב :ט'-י'
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עוֹלם  :חֲגוֹרַ -ח ְר ְבּ ָך
ַכ ָך ֱאל ִֹהים ְל ָ
יך ַעל-כֵּן ֵבּר ְ
תוֹת ָ
הוּצק ֵחן ְבּ ִשׂ ְפ ֶ
ית ִמ ְבּנֵי אָ ָדם ַ
"י ְָפי ִָפ ָ
ֶך :
הוֹד ָך ַו ֲה ָדר ָ
ֵך ִגּבּוֹר ְ
ַעלָ-יר ְ

ֶך"
ְתוֹר ָך נוֹ ָראוֹת יְ ִמינ ָ
ֱמת ְו ַע ְנוָהֶ -צ ֶדק ו ְ
ַו ֲה ָד ְר ָך ְצ ַלח ְר ַכב ַעלְ -דּ ַבר-א ֶ
ַתּ ְשׂנָאֶ -ר ַשׁע
אָה ְב ָתּ ֶצּדֶק ו ִ
כוּת ָך ַ :
ָעד ֵ :שׁ ֶבט ִמישֹׁר ֵשׁ ֶבט ַמ ְל ֶ
עוֹלם ו ֶ
ֲך ֱאל ִֹהים ָ
" ִכּ ְסא ָ

יך
ֲך ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ
ַעל-כֵּן ְמ ָשׁח ָ
ֶך"
ֲבר ָ
ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ֵמח ֵ
תהלים מ"ה :ג'-ה' ,ז'-ח'
אָמר ֵאלַי
ֲס ְפּרָה ֶאל-חֹק ְיהוָה ַ
"א ַ

יך
אַתּה ֲאנִי ַהיּוֹם י ְִל ְד ִתּ ָ
ְבּנִי ָ

:

אַפסֵי-אָרֶץ ְ :תּר ֵֹעם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶל ִכּ ְכ ִלי יוֹ ֵצר
ָת ָך ְ
ֲל ֶת ָך ַו ֲא ֻחזּ ְ
ְא ְתּנָה גוֹיִם ַנח ָ
ְשׁאַל ִמ ֶמּ ִנּי ו ֶ
ָכים ַה ְשׂ ִכּילוּ ִהוּ ְָסרוּ שׁ ְֹפ ֵטי אָרֶץ ִ :ע ְבדוּ ֶאת-יְהוָה ְבּי ְִראָה וְגִ ילוּ
ְתּנ ְַפּ ֵצם ְ :ו ַע ָתּה ְמל ִ

ֹאבדוּ
ַשּׁקוַּ -בר ֶפּןֶ-י ֱאנַף וְ ת ְ
ִבּ ְר ָע ָדה  :נ ְ

חוֹסי בוֹ"
אַשׁרֵי כָּלֵ -
ֶך ִכּי-י ְִב ַער ִכּ ְמ ַעט אַפּוֹ ְ
ֶדר ְ

תהלים ב' :ז'-י"ב
"כָּלַ -היּוֹם ְשׁ ִמי ִמנֹּאָץ :

ָל ֵכן י ֵַדע ַע ִמּי ְשׁ ִמי
אנִי-הוּא ַה ְמ ַד ֵבּר ִה ֵנּנִי :
ָל ֵכן ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּיֲ -

ְשׁוּעה
ַמה-נָּאווּ ַעלֶ -ה ָה ִרים רַגְ ֵלי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַיע ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ַמ ְשׁ ִמ ַיע י ָ
א ֵֹמר ְל ִציּוֹן ָמ ַל ְך

ִך"
ֱאל ָֹהי ְ

ישעיהו נ"ב :ה'-ז'
ירוּשׁ ַלִם ְמ ַב ֵשּׂר ֶא ֵתּן"
"ו ְִל ָ
ישעיהו מ"א :כ"ז
יע ָשׁלוֹם"
" ִהנֵּה ַעלֶ -ה ָה ִרים ר ְַגלֵי ְמ ַב ֵשּׂר ַמ ְשׁ ִמ ַ
נחום א' :ט"ו
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משיחנו :בן דוד ,בן האדם ,ובן אלהים!
נתן:
ָשׁ ֶבת"
אַתּה ִתּ ְבנֶהִ -לּי ַה ַבּיִת ל ָ
אָמר יְהוָה לֹא ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאלָ -דּוִיד ַע ְב ִדּי כֹּה ַ
" ֵל ְך ְו ַ
ֶכת ִעםֲ -אב ֶֹתי ָך
ָמי ָך ָלל ֶ
ְהיָה ִכּיָ -מ ְלאוּ י ֶ
וּביִת י ְִבנֶהְ -לּ ָך יְהוָה  :ו ָ
ָך ַ
"וָאַגִּ ד ל ְ
ינוֹתי ֶאתַ -מ ְלכוּתוֹ :
ֲכ ִ
ֶיך ַוה ִ
ֲשׁר י ְִהיֶה ִמ ָבּנ ָ
ֲך אַ ֲחרֶי ָך א ֶ
ימוֹתי ֶאת-ז ְַרע ָ
ֲק ִ
ַוה ִ
עוֹלם :
הוּא י ְִבנֶהִ -לּי ָבּיִת ְוכֹ ַננ ְִתּי ֶאתִ -כּ ְסאוֹ ַעדָ -

אֲנִ י ֶא ְהיֶה-לּוֹ ְלאָב
וְ הוּא י ְִהיֶהִ -לּי ְל ֵבן
ֲשׁר ָהיָה ְל ָפנֶי ָך :
ירוֹתי ֵמא ֶ
ֲס ִ
ֲשׁר ה ִ
אָסיר ֵמ ִעמּוֹ ַכּא ֶ
ְח ְס ִדּי לֹאִ -
וַ

עוֹלם
כוּתי ַעדָ -ה ָ
וּב ַמ ְל ִ
יתי ְ
ֲמ ְד ִתּיהוּ ְבּ ֵב ִ
ו ְַהע ַ
עוֹלם :
וְכ ְסאוֹ י ְִהיֶה נָכוֹן ַעדָ -
ִ
ָתן ֶאלָ -דּ ִויד"
וּככֹל ֶה ָחזוֹן ַהזֶּה כֵּן ִדּ ֶבּר נ ָ
ְכּכֹל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְ
דברי הימים א' י"ז :ד' ,י'-ט"ו )ראה גם שמואל ב' ז' :ד'-ה' ,י"א-י"ז(
ירמיהו:
אָמר יְהוָה
" ַו ְי ִהיְ ,דּבַרְ -יהוָה ֶאל-י ְִר ְמיָהוּ ֵלאמוֹר  :כֹּה ַ

יתי ַה ָלּיְלָה
יתי ַהיּוֹם וְ ֶאתְ -בּ ִר ִ
ִאםָ -תּ ֵפרוּ ֶאתְ -בּ ִר ִ
ָל ְי ָלה ְבּ ִע ָתּם :
יוֹמם-ו ַ
וּל ִב ְל ִתּי הֱיוֹת ָ
ְ

ֻפר ֶאתָ -דּוִ ד ַע ְב ִדּי ִמ ְהיוֹת-לוֹ ֵבן מ ֵֹל ְך ַעלִ -כּ ְסאוֹ
יתי ת ַ
גַּםְ -בּ ִר ִ
ִמּד חוֹל ַהיָּם
ֲשׁר לֹא-י ִָסּ ֵפר ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְולֹא י ַ
ְו ֶאתַ -ה ְל ִויִּם ַהכֹּהֲנִ ים ְמ ָשׁ ְר ָתי  :א ֶ
ְאתַ -ה ְל ִויִּם ְמ ָשׁ ְר ֵתי א ִֹתי"
אַר ֶבּה ֶאתֶ -זרַע ָדּוִד ַע ְב ִדּי ו ֶ
ֵכּן ְ
ירמיהו ל"ג :י"ט-כ"ב

79

דוד:

"נְ אֻם יְהוָה ַלאדֹנִי
יך"
יך ֲהדֹם ְלרַגְ ֶל ָ
ֹיְב ָ
אָשׁית א ֶ
ימינִ י ַעדִ -
ֵשׁב ִל ִ
תהלים ק"י :א'
)אם המשיח הוא בנו של דוד ,איך ייתכן שדוד קורא לו 'אדני'?(

ָחד ַעל-יְ הוָה וְ ַעלְ -מ ִשׁיחוֹ:
נוֹסדוּ-י ַ
"י ְִתי ְַצּבוּ ַמ ְל ֵכיֶ -ארֶץ וְרוֹ ְזנִים ְ
יוֹשׁב ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִי ְשׂ ָחק ֲאדֹנָי י ְִל ַעגָ -למוֹ
ַשׁ ִליכָה ִמ ֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֹ ֵ :
רוֹתימוֹ ְונ ְ
מוֹס ֵ
ְנ ַנ ְתּ ָקה ֶאתְ -
ֲלמוֹ :
ְבה ֵ
וּבחֲרוֹנוֹ י ַ
ַבּר ֵא ֵלימוֹ ְבאַפּוֹ ַ
 :אָז ְיד ֵ
ָס ְכ ִתּי ַמ ְל ִכּי ַעלִ -ציּוֹן ַהרָ -ק ְד ִשׁי :
ַואֲנִ י נ ַ
אָמר ֵאלַי
ֲס ְפּרָה ֶאל-חֹק ְיהוָה ַ
אַ
יך :
אַתּה אֲנִי ַהיּוֹם י ְִל ְד ִתּ ָ
ְבּנִי ָ
אַפ ֵסי-אָרֶץ :
ָת ָך ְ
ֲחזּ ְ
ֲל ֶת ָך ַוא ֻ
ְשׁאַל ִמ ֶמּנִּ י וְ ֶא ְתּנָה גוֹיִם ַנח ָ
יוֹצר ְתּנ ְַפּ ֵצם"
ְתּר ֵֹעם ְבּ ֵשׁ ֶבט ַבּ ְרזֶל ִכּ ְכ ִלי ֵ
תהלים ב' :ב'-ט'

ָך"
אָדם ִא ַמּ ְצ ָתּ לּ ְ
ֶך ַעלֶ -בּןָ -
" ְתּ ִהי-י ְָד ָך ַעלִ -אישׁ י ְִמינ ָ
תהלים פ' :י"ח
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דניאל:
וּל ָח ֵתם ַח ָטּאות
ֶח ַתּ ְך עַלַ -ע ְמּ ָך ְועַלִ -עיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ְ
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
" ָשׁב ִ
ַחתֹּם ָחזוֹן וְ נ ִָביא
ָמים וְל ְ
וּל ָה ִביא ֶצדֶק עֹל ִ
ַפּר ָעוֹן ְ
וּלכ ֵ
ְ
ֹח ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים :
וְל ְמשׁ ַ
ִ

יח נ ִָגיד
ְרוּשׁלִַם עַדָ -מ ִשׁ ַ
ָבר ְל ָה ִשׁיב ו ְִל ְבנוֹת י ָ
ְת ְשׂכֵּל ִמן-מ ָֹצא ד ָ
ְו ֵת ַדע ו ַ
וּבצוֹק ָה ִע ִתּים :
ְחרוּץ ְ
ְתה ְרחוֹב ו ָ
וּשׁ ַניִם ָתּשׁוּב ְונ ְִבנ ָ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
ְשׁב ִ
ֻעים ִשׁ ְב ָעה ו ָ
ָשׁב ִ
וּשׁ ַניִם
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
ְואַ ֲחרֵי ַה ָשּׁב ִ

יח
י ִָכּרֵת ָמ ִשׁ ַ
וְ ֵאין לוֹ
ֶצת שׁ ֵֹממוֹת
ַשׁ ִחית ַעם נָגִ יד ַה ָבּא ו ְִקצּוֹ ַב ֶשּׁ ֶטף ו ְַעד ֵקץ ִמ ְל ָח ָמה ֶנ ֱחר ֶ
וְ ָה ִעיר וְ ַהקּ ֶֹדשׁ י ְ

וּמנְ ָחה
ֶבח ִ
ַשׁ ִבּית ז ַ
בוּע י ְ
ֲצי ַה ָשּׁ ַ
בוּע ֶא ָחד ַוח ִ
ַבּים ָשׁ ַ
 :וְ ִה ְג ִבּיר ְבּ ִרית ָלר ִ
ָצה ִתּ ַתּ ְך ַעל-שׁ ֵֹמם"
קּוּצים ְמשׁ ֵֹמם ו ְַעדָ -כּ ָלה ְו ֶנ ֱחר ָ
ו ְַעל ְכּנַף ִשׁ ִ
דניאל ט' :כ"ד-כ"ז

ירמיהו:
יּוֹלדָה
ֲל ָציו ַכּ ֵ
ֶבר ָי ָדיו ַעל-ח ָ
יתי כָל-גּ ֶ
ָא ִ
דּוּע ר ִ
ָכר ַמ ַ
וּראוּ ִאם-יֹ ֵלד ז ָ
" ַשׁאֲלוּ-נָא ְ
ֶה ְפכוּ כָלָ -פּנִים ְל ֵירָקוֹן  :הוֹי ִכּי גָדוֹל ַהיּוֹם ַההוּא ֵמאַיִן ָכּמֹהוּ
ְונ ֶ
ָשׁ ַע :
וּמ ֶמּנָּה ִיוּ ֵ
וְ ֵעתָ -צרָה ִהיא ְלַי ֲעקֹב ִ
ְאם יְהוָה ְצ ָבאוֹת
ְו ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נ ֻ
ַע ְבדוּ-בוֹ עוֹד ז ִָרים :
ַתּק ְולֹא-י ַ
יך ֲאנ ֵ
רוֹת ָ
וּמוֹס ֶ
ֶא ְשׁבֹּר עֻלּוֹ ֵמ ַעל ַצוָּא ֶר ָך ְ
ָהם"
אָקים ל ֶ
ֲשׁר ִ
ְאת ָדּוִד ַמ ְל ָכּם א ֶ
יהם ו ֵ
ו ְָע ְבדוּ ֵאת יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ירמיהו ל' :ו'-ט'

81

אלהים מלכנו ורוענו נהיה למשיח ולשה לעולה!
"יְהוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסר"
תהלים כ"ג :א'
ֹאמר ִהנֵּה ָה ֵאשׁ ְו ָה ֵע ִצים
ֹאמר ִה ֶנּ ִנּי ְב ִני ַויּ ֶ
אָבי ַויּ ֶ
ֹאמר ִ
אָביו ַויּ ֶ
ָהם ִ
אַבר ָ
ֹאמר י ְִצ ָחק ֶאלְ -
" ַויּ ֶ
שּׂה ְלע ָֹלה ְבּנִי"
אַבר ָָהם ֱאל ִֹהים י ְִר ֶאה-לּוֹ ַה ֶ
ֹאמר ְ
ְואַיֵּה ַה ֶשּׂה ְלעֹ ָלה ַ :ויּ ֶ
בראשית כ"ב :ז'-ח'
נוֹשׁע הוּא ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל-חֲמוֹר"
ֵך יָבוֹא ָל ְך ַצ ִדּיק וְ ָ
" ִהנֵּה ַמ ְלכּ ְ
ֲסי ַרי ְִך"
ית ְך ִשׁ ַלּ ְח ִתּי א ִ
" ְבּ ַדםְ -בּ ִר ֵ
זכריה ט' :ט' ,י"א

וּב ֲח ֻברָתוֹ
" ַ

נִר ָפּאָ -לנוּ :
ְ

ֻלּנוּ :
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן כּ ָ
ֻלּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְלד ְַרכּוֹ ָפּנִינוּ וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
כָּ
ֱל ָמה
ֶיה ֶנא ָ
וּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵי גֹ ְזז ָ
יוּבל ְ
ִנגַּשׂ וְהוּא ַנ ֲענֶה ְולֹא י ְִפ ַתּחִ -פּיו ַכּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
ְולֹא י ְִפ ַתּח ִפּיו"
ישעיה נ"ג :ה'-ז'
רוּשׁלִָם
ֵך ְמ ַב ֶשּׂ ֶרת ְי ָ
ימי ַבכּ ַֹח קוֹל ְ
ֲליָ -ל ְך ְמ ַב ֶשּׂרֶת ִציּוֹן ָה ִר ִ
" ַעל ַהרָ -גּב ַֹהּ ע ִ
יכם :
ְהוּדה ִהנֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ָאי ִא ְמ ִרי ְל ָערֵי י ָ
ימי אַלִ -תּיר ִ
ָה ִר ִ

ִהנֵּה ֲאדֹנָי יְהוִה ְבּ ָחזָק יָבוֹא וּזְ רֹעוֹ מ ְֹשׁ ָלה לוֹ
ֻלּתוֹ ְל ָפנָיו :
וּפע ָ
ִהנֵּה ְשׂ ָכרוֹ ִאתּוֹ ְ

ְכּרֹ ֶעה ֶע ְדרוֹ ְיִר ֶעה
ַהל"
ִשּׂא ָעלוֹת ְינ ֵ
וּב ֵחיקוֹ י ָ
ַבּץ ְט ָל ִאים ְ
ִבּ ְזרֹעוֹ ְיק ֵ
ישעיהו מ' :ט'-י"א
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יחזקאל:
ָדם ו ְִה ְשׁ ַבּ ִתּים ֵמ ְרעוֹת צֹאן
ַשׁ ִתּי ֶאת-צֹאנִי ִמיּ ָ
אָמר ֲאדֹנָי יְה ִוה ִה ְנ ִני ֶאלָ -הר ִֹעים ְו ָדר ְ
"כֹּהַ -
אָכ ָלה :
ָהם ְל ְ
יהם ְולֹאִ -ת ְהיֶי ָן ל ֶ
אוֹתם ו ְִה ַצּ ְל ִתּי צֹא ִני ִמ ִפּ ֶ
ְולֹא-י ְִרעוּ עוֹד ָהר ִֹעים ָ
וּב ַקּ ְר ִתּים :
ַשׁ ִתּי ֶאת-צֹאנִי ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְה ִוה ִה ְננִי-אָ ִני ְו ָדר ְ
ִכּי כֹּה ַ
תוֹך-צֹאנוֹ נ ְִפרָשׁוֹת ֵכּן ֲא ַב ֵקּר ֶאת-צֹאנִי
ְכּ ַב ָקּרַת ר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ ְבּיוֹם-הֱיוֹתוֹ ְב ְ
ָפל :
ֲשׁר ָנפֹצוּ ָשׁם ְבּיוֹם ָענָן ַו ֲער ֶ
ו ְִה ַצּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶהם ִמכָּלַ -ה ְמּקוֹמֹת א ֶ
אַד ָמ ָתם
יאוֹתים ֶאלְ -
ֲב ִ
אתים ִמןָ -ה ַע ִמּים ו ְִק ַבּ ְצ ִתּים ִמןָ -ה ֲארָצוֹת ַוה ִ
ְהוֹצ ִ
ו ֵ
מוֹשׁ ֵבי ָהאָרֶץ :
וּבכֹל ְ
יקים ְ
ֲפ ִ
ָאל ָבּא ִ
יתים ֶאלָ -ה ֵרי י ְִשׂר ֵ
וּר ִע ִ
ְ
ֵהם ָשׁם ִתּ ְר ַבּ ְצנָה ְבּ ָנוֶה טּוֹב
ָאל י ְִהיֶה ְנו ֶ
וּב ָהרֵי ְמרוֹם-י ְִשׂר ֵ
ְבּ ִמ ְר ֶעה-טּוֹב ֶא ְר ֶעה א ָֹתם ְ
אַר ִבּי ֵצם ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה
ָאל ֲ :א ִני ֶא ְר ֶעה צֹאנִ י ַו ֲאנִי ְ
וּמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן ִתּ ְר ֶעינָה ֶאלָ -ה ֵרי ִי ְשׂר ֵ
ִ
ֲחזֵּק
חוֹלה א ַ
אָשׁיב ְו ַל ִנּ ְשׁ ֶבּרֶת ֶא ֱחבֹשׁ ְו ֶאתַ -ה ָ
ַחת ִ
ְאתַ -ה ִנּדּ ַ
ַקּשׁ ו ֶ
ֶ :אתָ -הא ֶֹב ֶדת ֲאב ֵ
אַשׁ ִמיד ֶא ְר ֶענָּה ְב ִמ ְשׁפָּט"
ָקה ְ
ְאתַ -ה ֲחז ָ
ְו ֶאתַ -ה ְשּׁ ֵמנָה ו ֶ
ֵיהם
ֲקמ ִֹתי ֲעל ֶ
ָשׂה ַ :וה ִ
ְשׁ ַפ ְט ִתּי ֵבּין ֶשׂה ל ֶ
ָבז ו ָ
הוֹשׁ ְע ִתּי ְלצֹאנִי ְולֹאִ -ת ְהיֶינָה עוֹד ל ַ
" ְו ַ
ָעה ֶא ְת ֶהן ֵאת ַע ְב ִדּי ָדוִיד הוּא י ְִר ֶעה א ָֹתם וְ הוּא-י ְִהיֶה ָל ֶהן ְלר ֶֹעה :
ר ֶֹעה ֶא ָחד ְור ָ
ָהם
ַתּי ל ֶ
תוֹכם ֲאנִי ְיהוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְ :ו ָכר ִ
ָשׂיא ְב ָ
ַו ֲאנִי יְהוָה ֶא ְהיֶה ָל ֶהם לֵאל ִֹהים ו ְַע ְב ִדּי ָדוִד נ ִ
ָשׁנוּ ַבּ ְיּ ָע ִרים :
ָב ַטח ְוי ְ
ַמּ ְד ָבּר ל ֶ
ָשׁבוּ ב ִ
ָעה ִמןָ -האָרֶץ ְוי ְ
ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ו ְִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה-ר ָ
ָכה יִ ְהיוּ"
ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ גִּ ְשׁ ֵמי ְבר ָ
ַד ִתּי ַהגּ ֶ
ָכה וְ הוֹר ְ
וּס ִביבוֹת ִגּ ְב ָע ִתי ְבּר ָ
אוֹתם ְ
ָת ִתּי ָ
וְ נ ַ
יחזקאל ל"ד :י'-ט"ו ,כ"ב-כ"ו
ָכם ו ְָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶא ָחד ֵמ ִעיר
שׁוֹב ִבים ְנ ֻאם-יְהוָה ִכּי אָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ב ֶ
"שׁוּבוּ ָב ִנים ָ
אתי ֶא ְת ֶכם ִציּוֹן :
וּשׁ ַנ ִים ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְו ֵה ֵב ִ
ְ
ְה ְשׂכֵּיל"
ֵעה ו ַ
ָת ִתּי ָל ֶכם ר ִֹעים ְכּ ִל ִבּי ְורָעוּ ֶא ְתכֶם דּ ָ
וְ נ ַ
ירמיהו ג' :י"ד-ט"ו

אלהים אינו יכול למות משום שאלהים הוא רוח נצחית.
אך אלהים העלה את בשרו הנקי מחטא לעולה,
עבור האנושות מלאת החטאים.
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מיהו ומהו האדם?
הגברים והנשים ,בני-אדם )אדם וחוה( ,נבראו ונועדו לאינטימיות אמיתית עם
בוראם ,ולמעמד של בניו .אלו המשיגים אינטימיות זו ונכנעים לאלהיהם האוהב
הופכים לכלתו הנצחית הנבחרת .משום שהאמת על זהותו של המין האנושי היא
שהגברים והנשים הם בניו של אלהים ,אבודים וגוססים ,מורחקים מאביהם
האוהב ,או פדויים ונושעים באמצעות מותו ותחייתו של משיח אלהים ,ישוע.
" ָהא ִֹתיּוֹת ְשׁאָלוּ ִני עַלָ -בּנַי" ישעיהו מ"ה :י"א
)ישעיהו נ"ד :ה'-ח' ,ס"ב :א'-ז'; ירמיהו ג' :ו')-ח'(-י"ד; הושע ב' :ט"ו-כ"ה(

ֲשׂה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ַנע ֶ
" ַויּ ֶ
מוּתנוּ
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעלָ -האָרֶץ
וּבכָלָ -הר ֶ
וּבכָלָ -האָרֶץ ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ַ
ְוי ְִרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם ְ
וּנְק ָבה ָבּרָא א ָֹתם :
ָכר ֵ
אָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּרָא אֹתוֹ ז ָ
ַ :ויּ ְִברָא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ָ

וּרדוּ
וּמ ְלאוּ ֶאתָ -האָרֶץ ו ְִכ ְב ֻשׁ ָה ְ
וּרבוּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ְפּרוּ ְ
ֶך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ַוי ְָבר ְ
וּבכָלַ -חיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַעלָ -האָרֶץ"
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ְ
ִבּ ְדגַת ַהיָּם ְ
בראשית א' :כ"ו-כ"ח
וּבן-אָדָם ִכּי ִת ְפ ְק ֶדנּוּ :
" ָמה-אֱנוֹשׁ ִכּיִ -תז ְְכּרֶנּוּ ֶ

ַתּ ַח ְסּרֵהוּ ְמּ ַעט ֵמ ֱ
וְ
ֲשׂי
ילהוּ ְבּ ַמע ֵ
אל ִֹהים וְכָבוֹד וְ ָה ָדר ְתּ ַע ְטּרֵהוּ ַ :תּ ְמ ִשׁ ֵ
יך כֹּל ַשׁ ָתּה ַת ַחת-רַגְ ָליו"
ָד ָ
יֶ
תהלים ח' :ד'-ו'
ֻלּ ֶכם  :אָ ֵכן ְכּאָ ָדם ְתּמוּתוּן"...
וּבנֵי ֶע ְליוֹן כּ ְ
אַתּם ְ
אָמ ְר ִתּי ֱאל ִֹהים ֶ
" ֲאנִיַ -
תהלים פ"ב :ו'-ז'
ֵאָמר
ֲשׁר-י ֵ
ְהיָה ִבּ ְמקוֹם א ֶ
ִמּד ְולֹא י ִָסּ ֵפר ו ָ
ֲשׁר לֹא-י ַ
ָאל ְכּחוֹל ַהיָּם א ֶ
" ְו ָהיָה ִמ ְס ַפּר ְבּנֵיִ -י ְשׂר ֵ
ֵאָמר ָל ֶהם ְבּנֵי ֵאלָ -חי"
אַתּם י ֵ
ָהם ,לֹאַ -ע ִמּי ֶ
לֶ
הושע ב' :א'
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בעיית החטא של האדם :ריחוק מאלהים
ֱמת :
אַפּיִם ְורַבֶ -ח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
ְחנּוּן ֶאר ְ
" ַוַיּ ֲעבֹר ְיהוָה עַלָ -פּנָיו ַויּ ְִקרָא ְיהוָה יְהוָה ֵאל רַחוּם ו ַ

ַקּה לֹא ְינ ֶַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל-
ְח ָטּאָה ְונ ֵ
ָפ ַשׁע ו ַ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲאל ִָפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
וְעלְ -בּנֵי ָבנִ ים ַעלִ -שׁ ֵלּ ִשׁים ְו ַעלִ -ר ֵבּ ִעים"
ָבּנִ ים ַ
שמות ל"ד :ו'-ז'; במדבר י"ד :י"ח
יוּמתוּ"
יוּמתוּ ַעל-אָבוֹת ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ ָ
וּבנִים לֹאְ -
יוּמתוּ אָבוֹת ַעלָ -בּ ִנים ָ
"לֹאְ -
דברים כ"ד :ט"ז

ֲשׁר לֹא-י ִָקים ֶאתִ -דּ ְברֵי ַהתּוֹ ָרהַ -הזֹּאת
"אָרוּר א ֶ

"

דברים כ"ז :כ"ו
)מה פירוש הדבר? האם הכוונה היא שכל מי שאינו מקיים את כל התורה הכתובה,
אלא מפר דבר אחד בלבד ,נכשל והוא ארור?(

מוֹע :
יע ְולֹאָ -כ ְב ָדה אָזְנוֹ ִמ ְשּׁ ַ
הוֹשׁ ַ
" ֵהן לֹאָ -ק ְצ ָרה יַד-יְהוָה ֵמ ִ

ִכּי ִאם-עֲוֹנ ֵֹת ֶ
יכם
ֵכם ְל ֵבין ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ָהיוּ ַמ ְב ִדּ ִלים ֵבּינ ֶ
יכם ִה ְס ִתּירוּ ָפנִ ים ִמ ֶכּם ִמ ְשּׁמוֹע"ַ
ֹאות ֶ
וְ ַחטּ ֵ
ישעיהו נ"ט :א'-ב'
ַל ִבּינוּ ִאם-י ְַא ִדּימוּ
יכם ַכּ ָשּׁ ִנים ַכּ ֶשּׁלֶג י ְ
ֲט ֵא ֶ
ֹאמר יְהוָה ִאם-יִ ְהיוּ ח ָ
" ְלכוּ-נָא ְו ִנוּ ְָכ ָחה י ַ
וּשׁ ַמ ְע ֶתּם טוּב ָהאָרֶץ תֹּאכֵלוּ :
ַצּ ֶמר ִי ְהיוּ ִ :אם-תֹּאבוּ ְ
ַכתּוֹלָע כּ ֶ
יתם ֶחרֶב ְתּ ֻא ְכּלוּ ִכּי ִפּי יְהוָה ִדּ ֵבּר"
וּמ ִר ֶ
ְו ִאםְ -תּ ָמאֲנוּ ְ
ישעיהו א' :י"ח-כ'
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דוד:
ֹשׂה-טוֹב  :יְהוָה ִמ ָשּׁ ַמיִם
ֲלי ָלה ֵאין ע ֵ
ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין ֱאל ִֹהים ִה ְשׁ ִחיתוּ ִה ְת ִעיבוּ ע ִ
אָמר נ ָ
" ַ

ִה ְשׁ ִקיף ַעלְ -בּנֵי-אָ ָדם ִל ְראוֹת ֲהיֵשׁ ַמ ְשׂ ִכּיל דֹּרֵשׁ ֶאתֱ -אל ִֹהים ַ :הכֹּל ָסר י ְַח ָדּו ֶנ ֱאלָחוּ ֵאין
ֹשׂה-טוֹב ֵאין גַּםֶ -א ָחד"
עֵ
תהלים י"ד :א'-ג' )גם תהלים נ"ג :א'(
ֶיך כָלָ -חי"
" ִכּי לֹא-י ְִצדַּק ְל ָפנ ָ
תהלים קמ"ג :ב'
ישעיהו:
יאים
ְחלֶב ְמ ִר ִ
ילים ו ֵ
ַע ִתּי עֹלוֹת ֵא ִ
ֹאמר יְהוָה ָשׂב ְ
ָמּהִ -לּי רֹב-ז ְִב ֵחיכֶם י ַ
"ל ָ

וְע ִ
וּכ ָב ִשׂים ַ
וְדם ָפּ ִרים ְ
ַ
תּוּדים לֹא ָח ָפ ְצ ִתּי"
ישעיהו א' :י"א
רוּח ִי ָשּׂ ֻאנוּ
ֶעלֶה ֻכּלָּנוּ ַועֲוֹנֵנוּ ָכּ ַ
ָבל כּ ָ
וּכ ֶבגֶד ִע ִדּים ָכּלִ -צ ְדק ֵֹתינוּ ַונּ ֶ
ֻלּנוּ ְ
" ַו ְנּ ִהי ַכ ָטּ ֵמא כּ ָ
ַתּמוּגֵנוּ ְבּיַד-עֲוֹנֵנוּ
ֶיך ִמ ֶמּנּוּ ו ְ
ְ :ו ֵאין-קוֹרֵא ְב ִשׁ ְמ ָך ִמ ְתעוֹרֵר ְל ַה ֲחזִיק ָבּ ְך ִכּיִ -ה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנ ָ
ִשּׂאֻנוּ :
רוּח י ָ
ֻלּנוּ ַועֲוֹנֵנוּ ָכּ ַ
ָבל ֶכּ ָע ֶלה כּ ָ
וּכ ֶבגֶד ִע ִדּים כָּלִ -צ ְדק ֵֹתינוּ ַונּ ֶ
ֻלּנוּ ְ
ַטּ ֵמא כּ ָ
ַו ְנּ ִהי כ ָ
ְו ֵאין-קוֹרֵא ְב ִשׁ ְמ ָך ִמ ְתעוֹרֵר ְל ַה ֲח ִזיק ָבּ ְך ִכּיִ -ה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנֶי ָך ִמ ֶמּנּוּ ו ְַתּמוּגֵנוּ ְבּיַד-עֲוֹנֵנוּ"
ישעיהו ס"ד :ה'-ו'
ירמיהו:
ֶתר ְו ַת ְר ִבּיָ -ל ְך בּ ִֹרית נ ְִכ ָתּם עֲוֹנ ְֵך ְל ָפנַי ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה"
ַבּ ִסי ַבּנּ ֶ
" ִכּי ִאםְ -תּכ ְ
ירמיהו ב' :כ"ב
ֲבוֹתינוּ ִמנְּעוּ ֵרינוּ
ַחנוּ ַוא ֵ
וּת ַכ ֵסּנוּ ְכּ ִל ָמּ ֵתנוּ ִכּי לַיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ָח ָטאנוּ ֲאנ ְ
"נ ְִשׁ ְכּ ָבה ְבּ ָב ְשׁ ֵתּנוּ ְ
ו ְַעדַ -היּוֹם ַהזֶּה ְולֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֵֹהינוּ"
ירמיהו ג' :כ"ה
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ירמיהו:
ֹאותי ֶכם ָמנְעוּ ַהטּוֹב ִמ ֶכּם :
ְחטּ ֵ
יכם ִהטּוֵּ -אלֶּה ו ַ
ֲוֹנוֹת ֶ
"ע ֵ
ָשׁים י ְִלכֹּדוּ :
ְקוּשׁים ִה ִצּיבוּ ַמ ְשׁ ִחית ֲאנ ִ
ִכּי-נ ְִמ ְצאוּ ְב ַע ִמּי ְר ָשׁ ִעים יָשׁוּר ְכּ ַשׁ ְך י ִ
ֲשׁירוּ :
ָדלוּ ַוַיּע ִ
יהם ְמ ֵל ִאים ִמ ְר ָמה עַל-כֵּן גּ ְ
ִכּ ְכלוּב ָמ ֵלא עוֹף כֵּן ָבּ ֵתּ ֶ
ָשׁ ְמנוּ ָע ְשׁתוּ גַּם ָע ְברוּ ִד ְברֵי-רָע ִדּין לֹא-דָנוּ ִדּין יָתוֹם ְוי ְַצ ִליחו
וּמ ְשׁ ַפּט ֶא ְביוֹנִים לֹא ָשׁ ָפטוּ :
ִ
ַקּם נ ְַפ ִשׁי :
ֲשׁרָ -כּזֶה לֹא ִת ְתנ ֵ
ַה ַעלֵ -א ֶלּה לֹאֶ -א ְפקֹד ְנאֻםְ -יהוָה ִאם ְבּגוֹי א ֶ
יהם
ְהכֹּ ֲהנִים י ְִרדּוּ עַלְ -י ֵד ֶ
ְתה ָבּאָרֶץ ַ :הנּ ְִב ִאים נ ְִבּאוּ ַב ֶשּׁ ֶקר ו ַ
ְשׁעֲרוּרָה נ ְִהי ָ
ַשׁ ָמּה ו ַ

ַ
וְע ִמּי אָהֲבוּ ֵכן "
ירמיהו ה' :כ"ה-ל"א

יחזקאל:
ָשׁע
ָשׁע ִכּי ִאםְ -בּשׁוּב ר ָ
יהם ַחי-אָ ִני ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְה ִוה ִאםֶ -א ְחפֹּץ ְבּמוֹת ָהר ָ
ֲל ֶ
" ֱאמֹר א ֵ
ְחיָה
ִמ ַדּ ְרכּוֹ ו ָ

ָאל :
ָעים וְ ָל ָמּה ָתמוּתוּ ֵבּית ִי ְשׂר ֵ
יכם ָהר ִ
שׁוּבוּ שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ָשׁע
ילנּוּ ְבּיוֹם ִפּ ְשׁעוֹ ו ְִר ְשׁ ַעת ָהר ָ
ְאַתּה בֶן-אָ ָדם ֱאמֹר ֶאלְ -בּנֵיַ -ע ְמּ ָך ִצ ְד ַקת ַה ַצּ ִדּיק לֹא ַת ִצּ ֶ
ו ָ
לֹאִ -י ָכּ ֶשׁל ָבּהּ ְבּיוֹם שׁוּבוֹ ֵמ ִר ְשׁעוֹ ו ְַצ ִדּיק לֹא יוּכַל ִל ְחיוֹת ָבּהּ ְבּיוֹם ֲחטֹאתוֹ :
ָכ ְרנָה
ַצּ ִדּיק ָחיֹה י ְִחיֶה וְהוּאָ -ב ַטח ַעלִ -צ ְד ָקתוֹ ו ְָע ָשׂה ָעוֶל כָּלִ -צ ְדק ָֹתו לֹא ִתזּ ַ
אָמ ִרי ל ַ
ְבּ ְ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה בּוֹ יָמוּת :
וּב ַעוְלוֹ א ֶ
ְ
ָשׁע ְגּ ֵז ָלה
ָשׁיב ר ָ
ָקה ֲ :חבֹל י ִ
וּצד ָ
ְע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ְשׁב ֵמ ַח ָטּאתוֹ ו ָ
ָשׁע מוֹת ָתּמוּת ו ָ
אָמ ִרי ָלר ָ
וּב ְ
ְ
ַך ְל ִב ְל ִתּי ֲעשׂוֹת ָעוֶל ָחיוֹ י ְִחיֶה לֹא יָמוּת :
ְי ַשׁ ֵלּם ְבּחֻקּוֹת ַה ַחיִּים ָהל ְ
וּצ ָד ָקה ָע ָשׂה ָחיוֹ י ְִחיֶה"
ֲשׁר ָח ָטא לֹא ִת ָזּ ַכ ְרנָה לוֹ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֹאתו א ֶ
כָּלַ -חטּ ָ
יחזקאל ל"ג :י"א-ט"ז
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יחזקאל:
ִשּׂא ַבּעֲוֹן ַה ֵבּן
ֶפשׁ ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת ֵבּן לֹאִ -י ָשּׂא ַבּעֲוֹן ָהאָב ְואָב לֹא י ָ
" ַהנּ ֶ
ֹאתו
ָשׁע ִכּי יָשׁוּב ִמכָּלַ -חטּ ָ
ִצ ְד ַקת ַה ַצּ ִדּיק ָע ָליו ִתּ ְהיֶה ו ְִר ְשׁ ַעת ָ ָר ָשׁע ָע ָליו ִתּ ְהיֶה ְ :ו ָהר ָ
ָקה ָחיֹה י ְִחיֶה לֹא יָמוּת :
וּצד ָ
קוֹתי ו ְָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ְשׁ ַמר ֶאת-כָּלֻ -ח ַ
ֲשׁר ָע ָשׂה ו ָ
אֶ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה י ְִחיֶה :
ֲשׁר ָע ָשׂה לֹא ִיזּ ְָכרוּ לוֹ ְבּ ִצ ְד ָקתוֹ א ֶ
כָּלְ -פּ ָשׁ ָעיו א ֶ
ְחיָה :
ָכיו ו ָ
ְאם ֲאדֹנָי יְהוִה הֲלוֹא ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּר ָ
ָשׁע נ ֻ
ֶה ָחפֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת ר ָ
ָחי כָּל-
ֲשׂה ו ָ
ָשׁע ַיע ֶ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה ָהר ָ
תּוֹעבוֹת א ֶ
ְע ָשׂה ָעוֶל ְכּכֹל ַה ֵ
וּבשׁוּב ַצ ִדּיק ִמ ִצּ ְד ָקתוֹ ו ָ
ְ
ֲשׁרָ -ח ָטא ָבּם יָמוּת :
וּב ַח ָטּאתוֹ א ֶ
ֲשׁרָ -מ ַעל ְ
ָכ ְרנָה ְבּ ַמעֲלוֹ א ֶ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה לֹא ִתזּ ַ
ִצ ְדק ָֹתו א ֶ
ֶך ֲאדֹנָי
ִתּכֵן ֶדּר ְ
ֲמ ְר ֶתּם לֹא י ָ
ַוא ַ
ִתּכֵן ֲהלֹא ַד ְרכֵי ֶכם לֹא י ִָתּ ֵכנוּ :
ַר ִכּי לֹא י ָ
ָאל הֲד ְ
ִשׁ ְמעוּ-נָא ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ֲשׁרָ -ע ָשׂה יָמוּת :
ֵיהם ְבּ ַעוְלוֹ א ֶ
וּמת ֲעל ֶ
ְבּשׁוּבַ -צ ִדּיק ִמ ִצּ ְד ָקתוֹ ו ְָע ָשׂה ָעוֶל ֵ
ְחיֶּה :
ָקה הוּא ֶאת-נ ְַפשׁוֹ י ַ
וּצד ָ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה ַויּ ַ
וּבשׁוּב ָר ָשׁע ֵמ ִר ְשׁ ָעתוֹ א ֶ
ְ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָחיוֹ י ְִחיֶה לֹא יָמוּת :
ָשׁוב ִמכָּלְ -פּ ָשׁ ָעיו א ֶ
ַויּ ְִר ֶאה וישוב ַויּ ָ
ֶך ֲאדֹנָי
ִתּכֵן ֶדּר ְ
ָאל לֹא י ָ
ִשׂר ֵ
אָמרוּ ֵבּית י ְ
ְו ְ
ָאל ֲהלֹא ַד ְרכֵי ֶכם לֹא י ִָתּ ֵכן :
ִשׂר ֵ
ִתּ ְכנוּ ֵבּית י ְ
ַה ְדּ ָר ַכי לֹא י ָ
ָאל ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה
ָל ֵכן ִאישׁ ִכּ ְדרָכָיו ֶא ְשׁפֹּט ֶא ְת ֶכם ֵבּית יִ ְשׂר ֵ
וְה ִשׁיבוּ ִמ ָכּלִ -פּ ְשׁ ֵעיכֶם ְולֹא-י ְִה ֶיה ָל ֶכם ְל ִמ ְכשׁוֹל ָעוֹן :
שׁוּבוּ ָ
ֲשׁר ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם בָּם
יכם א ֶ
ַה ְשׁ ִליכוּ ֵמ ֲעלֵי ֶכם ֶאת-כָּלִ -פּ ְשׁ ֵע ֶ
ָאל :
ָמּה ָת ֻמתוּ ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ֲד ָשׁה ְול ָ
רוּח ח ָ
ַועֲשׂוּ ָלכֶם לֵב ָח ָדשׁ ְו ַ
ִכּי לֹא ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ַה ֵמּת ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה
וְ ָה ִשׁיבוּ וִ ְחיוּ"
יחזקאל י"ח :כ'-ל"ב
)כיצד יכול האדם לעשות לעצמו לב חדש ורוח חדשה? רק אלהים יכול לתת את
הדברים הללו .ראה עמוד ] 84ירמיהו ל"א :ל-ל"ג ויחזקאל ל"ו :כ"ו-כ"ז[(
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הפתרון של אלהים לחטא :כפרת הדם של אלהים
כדי לפדות את הדם מלא החטאים של האנושות ,אנו צריכים לדם טהור של בן
אדם .אך תנאי זה שולל את כל האנשים עלי אדמות ,משום שבדמם של כל בני
האדם קיים חטא מנפילת אדם וחוה .כיצד יצליח אלהים לבצע את הבלתי-אפשרי?

אלהים בא אל העולם בבשר ובדם טהורים מחטא
כדי לפדות בשר מלא חטאים!
וּמןָ -ה ִעזִּים ִתּ ָקּחוּ"
" ֶשׂה ָת ִמים ָז ָכר ֶבּןָ -שׁנָה י ְִהיֶה ָל ֶכם ִמןַ -ה ְכּ ָב ִשׂים ִ
יכם
וּקחוּ ָל ֶכם צֹאן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
ֵהם ִמ ְשׁכוּ ְ
ֹאמר ֲאל ֶ
ָאל ַויּ ֶ
" ַויּ ְִקרָא מ ֶֹשׁה ְלכָל-ז ְִקנֵי ִי ְשׂר ֵ
ַע ֶתּם ֶאל-
ֲשׁרַ -בּ ַסּף ו ְִהגּ ְ
וּט ַב ְל ֶתּם ַבּ ָדּם א ֶ
ֻדּת ֵאזוֹב ְ
וּל ַק ְח ֶתּם ֲאג ַ
וְשׁחֲטוּ ַה ָפּ ַסח ְ :
ַ
ְאַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתחֵ -בּיתוֹ
ֲשׁר ַבּ ָסּף ו ֶ
ַה ַמּ ְשׁקוֹף ו ְֶאלְ -שׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ִמןַ -ה ָדּם א ֶ
וְע ַבר יְהוָה ִל ְנגֹּף ֶאתִ -מ ְצ ַריִם וְ ָראָה ֶאתַ -ה ָדּם ַעלַ -ה ַמּ ְשׁקוֹף ו ְַעל ְשׁ ֵתּי
ַעד-בּ ֶֹקר ָ :
יכם ִלנְ גֹּף :
ִתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאלָ -בּ ֵתּ ֶ
וּפ ַסח יְהוָה ַעלַ -ה ֶפּ ַתח וְ לֹא י ֵ
ַה ְמּזוּזֹת ָ
עוֹלם"
ָבר ַהזֶּה ְל ָחקְ -ל ָך ְוּל ָבנֶי ָך ַעדָ -
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -הדּ ָ
ְ
שמות י"ב :ה' ,כ"א-כ"ד

יכם
ֶפשׁ ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ָדּם ִהוא ַואֲנִ י נְ ַת ִתּיו ָל ֶכם ַעלַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ְל ַכ ֵפּר ַעל-נ ְַפשׁ ֵֹת ֶ
" ִכּי נ ֶ
ְכ ֵפּר"
ֶפשׁ י ַ
ִכּיַ -ה ָדּם הוּא ַבּנּ ֶ
ויקרא י"ז :י"א
אָדם ְלע ָֹלם ְבּ ַשׁגַּם הוּא ָב ָשׂר"
רוּחי ָב ָ
ֹאמר יְהוָה לֹא-יָדוֹן ִ
" ַויּ ֶ
בראשית ו' :ג'
אַד ָמתוֹ ַעמּוֹ"
ֲב ָדיו יִקּוֹם ְונ ָָקם י ִָשׁיב ְל ָצרָיו וְ ִכ ֶפּר ְ
" ַה ְר ִנינוּ גוֹיִם ַעמּוֹ ִכּי דַם-ע ָ
דברים ל"ב :מ"ג
אל ִֹהים יִ ְר ֶאה-לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה ְבּ ִני"
אַבר ָָהם ֱ
ֹאמר ְ
" ַויּ ֶ
בראשית כ"ב :ח'
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" ִהנֵּה אֲנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי כָּלָ -בּ ָשׂר
ִפּ ֵלא ָכּלָ -דּ ָבר"
ֲמ ֶמּנִּי י ָ
הִ
ירמיהו ל"ב :כ"ו-כ"ז
ַפּר ָע ָליו
אַחת ַבּ ָשּׁנָה יְכ ֵ
ֻרים ַ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ִמ ַדּם ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
"וְ ִכ ֶפּר אַ ֲהרֹן ַעלַ -ק ְרנ ָֹתיו ַ
ְלדֹר ֵֹתי ֶכם ק ֶֹדשָׁ -ק ָד ִשׁים הוּא ַליהוָה"
שמות ל' :י'
עוֹלם"
ימוֹתי ל ְָך ְבּ ִרית ָ
ֲק ִ
ימי נְעוּ ָרי ְִך ַוה ִ
אוֹת ְך ִבּ ֵ
יתי ָ
" ְו ָז ַכ ְר ִתּי ֲאנִי ֶאתְ -בּ ִר ִ
ַע ְתּ ִכּיֲ -אנִי יְהוָה :
יתי ִא ָתּ ְך ְוָיד ַ
ֲקימ ִֹתי ֲא ִני ֶאתְ -בּ ִר ִ
" ַוה ִ
ֲשׁר ָע ִשׂית ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה"
ָך ְל ָכל-א ֶ
ַפּ ִרי-ל ְ
ְ ...בּכ ְ
יחזקאל ט"ז :ס' ,ס"ב-ס"ג
מוֹך נ ֵֹשׂא ָעוֹן ְוע ֵֹבר עַלֶ -פּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית ַנ ֲח ָלתוֹ לֹאֶ -ה ֱחזִיק ָל ַעד אַפּו
" ִמיֵ -אל ָכּ ָ
ֲמנוּ י ְִכבֹּשׁ עֲוֹנ ֵֹתינוּ
ִכּיָ -ח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא  :יָשׁוּב ְי ַרח ֵ
ֹאותם"
וְ ַת ְשׁ ִל ְיך ִבּ ְמצֻלוֹת יָם כָּלַ -חטּ ָ
מיכה ז' :י"ח-י"ט
ָשׁ ִני:.
ָאל לֹא ִתנּ ֵ
אַתּה י ְִשׂר ֵ
יך ֶע ֶבדִ -לי ָ
אָתּה י ְַצ ְר ִתּ ָ
ָאל ִכּי ַע ְב ִדּיָ -
"ז ְָכרֵ -אלֶּה ַי ֲעקֹב ְו ִי ְשׂר ֵ
יך :
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי גְ ְ
יך ָ
ֹאות ָ
ֶענָן ַחטּ ֶ
יך וְכ ָ
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
ָמ ִח ִ
ַער וְכָלֵ -עץ בּוֹ
ָרנּוּ ָשׁ ַמ ִים ִכּיָ -ע ָשׂה יְהוָה ָה ִריעוּ ַתּ ְח ִתּיּוֹת אָרֶץ ִפּ ְצחוּ ָה ִרים ִרנָּה י ַ

ִכּי-גָאַל יְ הוָה ַי ֲעקֹב
ָאל י ְִת ָפּאָר"
וּב ִי ְשׂר ֵ
ְ
ישעיהו מ"ד :כ"א-כ"ג
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ָבר ַח ְסדּוֹ ַעלְ -י ֵראָיו :
" ִכּי ִכגְ ב ַֹהּ ָשׁ ַמיִם עַלָ -האָרֶץ גּ ַ
ִכּ ְרחֹק ִמ ְזרָח ִמ ַמּ ֲערָב ִה ְר ִחיק ִמ ֶמּנּוּ ֶאתְ -פּ ָשׁ ֵעינוּ"
תהלים ק"ג :י"א-י"ב
וּבי ְִראַת ְיהוָה סוּר ֵמרָע"
ֻפּר ָעוֹן ְ
ֱמת יְ כ ַ
" ְבּ ֶח ֶסד ֶוא ֶ
משלי ט"ז :ו'

לוֹמנוּ ָע ָליו
מוּסר ְשׁ ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ ַ
" וְ הוּא ְמחֹלָל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ
ִר ָפּאָ -לנוּ :
וּב ֲח ֻברָתוֹ נ ְ
ַ
ישעיהו נ"ג :ה'
רוּשׁלִַם
יעי ַבּת ְי ָ
ילי ְמאֹד ַבּתִ -ציּוֹן ָה ִר ִ
" ִגּ ִ
נוֹשׁע הוּא ָענִ י ְורֹכֵב עַל-חֲמוֹר ו ְַעלַ -עיִר ֶבּןֲ -אתֹנוֹת"
ָך ַצ ִדּיק וְ ָ
ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך יָבוֹא ל ְ
ֲסי ַרי ְִך ִמבּוֹר ֵאין ַמ ִים בּוֹ"
ית ְך ִשׁ ַלּ ְח ִתּי א ִ
אַתּ ְבּדַםְ -בּ ִר ֵ
"גַּםְ -
זכריה ט' :ט' ,י"א

)מהי ברית הדם עליה מדבר אלהים? הברית החדשה!

של מי הדם? הדם של המלך העני,
אלהי השמים ,אשר בא בבשר טהור מחטא,
שנכנס אל ירושלים כשהוא רוכב על חמור,
כדי להביא 'ישועה' לישראל ולכל בני האדם
אשר ישובו אל אלהיהם!(
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ברית אלהים החדשה עם האדם!
יתים ְולֹא ֶא ֱהרֹס
וּב ִנ ִ
ֲשׁב ִֹתים ַעלָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ְ
טוֹבה ַוה ִ
יהם ְל ָ
ֲל ֶ
ְשׂ ְמ ִתּי ֵעינִי ע ֵ
"ו ַ
ְט ְע ִתּים ְולֹא ֶאתּוֹשׁ :
וּנ ַ

ָת ִתּי ָל ֶהם ֵלב ָל ַד ַעת א ִֹתי
וְ נ ַ
ָשׁבוּ ֵאלַי ְבּכָלִ -ל ָבּם"
ָהם לֵאל ִֹהים ִכּי-י ֻ
ְהיוִּ -לי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ל ֶ
ִכּי ֲא ִני יְהוָה ו ָ
ירמיהו כ"ד :ו'-ז'
ָכם
ְא ְכ ְר ָתה ל ֶ
וּת ִחי נ ְַפ ְשׁ ֶכם ו ֶ
וּלכוּ ֵא ַלי ִשׁ ְמעוּ ְ
" ַהטּוּ אָ ְזנ ְֶכם ְ

עוֹלם
ְבּ ִרית ָ
ֱמנִ ים"
ַח ְס ֵדי ָדוִ ד ַה ֶנּא ָ
ישעיהו נ"ה :ג'
אָמר יְהוָה
אוֹתם ַ
יתי ָ
" ַו ֲא ִני זֹאת ְבּ ִר ִ
ֲשׁרַ -שׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפי ָך
וּד ָברַי א ֶ
ֲשׁר ָע ֶל ָיך ְ
רוּחי א ֶ
ִ
ַתּה ו ְַעד-עוֹ ָלם"
אָמר יְהוָה ֵמע ָ
וּמ ִפּי ֶזרַע ז ְַר ֲע ָך ַ
וּמ ִפּי ז ְַר ֲע ָך ִ
לֹא-יָמוּשׁוּ ִמ ִפּי ָך ִ
ישעיהו נ"ט :כ"א

יְלה
יתי ַה ָלּ ָ
יתי ַהיּוֹם וְ ֶאתְ -בּ ִר ִ
אָמר ְיהוָה ִאםָ -תּ ֵפרוּ ֶאתְ -בּ ִר ִ
"כֹּה ַ
יְלה ְבּ ִע ָתּם :
ָל ָ
יוֹמם-ו ַ
וּל ִב ְל ִתּי הֱיוֹת ָ
ְ

ַב ִדּי ִמ ְהיוֹת-לוֹ ֵבן מ ֵֹל ְך ַעלִ -כּ ְסאוֹ
ֻפר ֶאתָ -דּוִ ד ע ְ
יתי ת ַ
גַּםְ -בּ ִר ִ
וְ ֶאתַ -ה ְלוִ יִּ ם ַהכֹּהֲנִ ים ְמ ָשׁ ְר ָתי :
אַר ֶבּה ֶאתֶ-זרַע ָדּוִד ַע ְב ִדּי
ִמּד חוֹל ַהיָּם כֵּן ְ
ֲשׁר לֹא-י ִָסּ ֵפר ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְולֹא י ַ
אֶ
ְו ֶאתַ -ה ְל ִויִּם ְמ ָשׁ ְר ֵתי א ִֹתי"
ירמיהו ל"ג :כ'-כ"ב
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הוּדה
ָאל וְ ֶאתֵ -בּית יְ ָ
ַתּי ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
" ִהנֵּה י ִָמים ָבּ ִאים ְנאֻםְ -יהוָה וְ ָכר ִ

ֲד ָשׁה
ְבּ ִרית ח ָ

:

הוֹציאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
ִיקי ְבָי ָדם ְל ִ
ֲבוֹתם ְבּיוֹם ֶה ֱחז ִ
ַתּי ֶאת-א ָ
ֲשׁר ָכּר ִ
ַבּ ִרית א ֶ
לֹא כ ְ
יתי ְואָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָבם ְנ ֻאם-יְהוָה :
ֲשׁרֵ -ה ָמּה ֵה ֵפרוּ ֶאתְ -בּ ִר ִ
אֶ
ָמים ָה ֵהם ְנאֻםְ -יהוָה
ָאל אַ ֲח ֵרי ַהיּ ִ
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
ִכּי זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ

ָתי ְבּ ִק ְר ָבּם ו ְַעלִ -ל ָבּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה
ָת ִתּי ֶאת-תּוֹר ִ
נַ
יתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים וְ ֵה ָמּה י ְִהיוִּ -לי ְל ָעם :
וְ ָהיִ ִ
אָחיו לֵאמֹר ְדּעוּ ֶאתְ -יהוָה
ֵעהוּ ְו ִאישׁ ֶאתִ -
ַמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת-ר ֵ
ְולֹא יְל ְ

כוּלּם י ְֵדעוּ ִ
ִכּיָ -
אוֹתי ְל ִמ ְקּ ַטנָּם וְעַדְ -גּדוֹ ָלם ְנ ֻאם-יְהוָה
אתם לֹא ֶאזְ ָכּר-עוֹד"
וּל ַח ָטּ ָ
ִכּי ֶא ְס ַלח ַלעֲוֹנָם ְ
ירמיהו ל"א :ל'-ל"ג
ָאל
אָמר ֲאדֹנָי יְהוִה לֹא ְל ַמ ַענ ְֶכם ֲא ִני ע ֶֹשׂה ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ָאלכֹּה ַ
" ָלכֵן ֱאמֹר ְל ֵבית-י ְִשׂר ֵ
אתם ָשׁם  :ו ְִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאתְ -שׁ ִמי ַהגָּדוֹל
ֲשׁרָ -בּ ֶ
ַל ֶתּם ַבּגּוֹ ִים א ֶ
ֲשׁר ִחלּ ְ
ִכּי ִאםְ -ל ֵשׁםָ -ק ְד ִשׁי א ֶ
ַל ֶתּם ְבּתוֹ ָכם ְוי ְָדעוּ ַהגּוֹ ִים ִכּיֲ -אנִי יְהוָה ְנ ֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה
ֲשׁר ִחלּ ְ
ַה ְמ ֻח ָלּל ַבּגּוֹ ִים א ֶ
ָק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמןַ -הגּוֹיִם ו ְִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמכָּלָ -ה ֲארָצוֹת
ֵיהם ְ :ול ַ
ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי ָב ֶכם ְל ֵעינ ֶ
אַד ַמ ְת ֶכם :
אתי ֶא ְתכֶם ֶאלְ -
ְו ֵה ֵב ִ

וּמ ָכּלִ -גּלּוּלֵיכֶם
אוֹתיכֶם ִ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹרים ְ
יכם ַמיִם ְט ִ
ֲל ֶ
ַק ִתּי ע ֵ
וְ זָר ְ
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
רוּח ח ָ
ָת ִתּי ָל ֶכם לֵב ָח ָדשׁ וְ ַ
ֲט ֵהר ֶא ְת ֶכם ְ :ונ ַ
אַ
ָת ִתּי ָל ֶכם לֵב ָבּ ָשׂר :
ֲסר ִֹתי ֶאתֵ -לב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם ְונ ַ
ַוה ִ

רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ְאתִ -
וֶ
ָת ִתּי
ֲשׁר נ ַ
ִישׁ ְב ֶתּם ָבּאָרֶץ א ֶ
יתם  :ו ַ
ֲשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתי ֵאת א ֶ
ו ְָע ִשׂ ִ
ְהוֹשׁ ְע ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל
ִיתם ִלי ְל ָעם ְואָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים  :ו ַ
יכם ִו ְהי ֶ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ָעב"
יתי אֹתוֹ ְולֹאֶ -א ֵתּן ֲע ֵלי ֶכם ר ָ
ָאתי ֶאלַ -ה ָדּגָן ְו ִה ְר ֵבּ ִ
אוֹתי ֶכם ו ְָקר ִ
ֻמ ֵ
טְ
יחזקאל ל"ו :כ"ב-כ"ט
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ֶך ֶא ָחד
וְדר ְ
ָת ִתּי ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד ֶ
ָהם ֵלאל ִֹהים ְ :ונ ַ
" ְו ָהיוּ ִלי ְל ָעם ַו ֲא ִני ֶא ְהיֶה ל ֶ
ֵיהם :
ֵיהם אַ ֲחר ֶ
ָהם ו ְִל ְבנ ֶ
ָמים ְלטוֹב ל ֶ
אוֹתי כָּלַ -היּ ִ
ְל ְיִראָה ִ

וְ ָכר ִַתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָ
אוֹתם
יבי ָ
יט ִ
ֵיהם ְל ֵה ִ
ֲשׁר לֹא-אָשׁוּב ֵמאַ ֲחר ֶ
עוֹלם א ֶ
אָתי ֶא ֵתּן ִבּ ְל ָב ָבם ְל ִב ְל ִתּי סוּר ֵמ ָע ָלי :
ְו ֶאת-י ְִר ִ

אוֹתם
יהם ְל ֵה ִטיב ָ
ֲל ֶ
וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי ע ֵ
ַפ ִשׁי"
וּב ָכל-נ ְ
ֱמת ְבּ ָכלִ -ל ִבּי ְ
וּנְ ַט ְע ִתּים ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ֶבּא ֶ
ירמיהו ל"ב :ל"ח-מ"א
ָעה ֶא ְת ֶהן ֵאת ַע ְב ִדּי ָדוִיד הוּא י ְִר ֶעה א ָֹתם וְהוּא-י ְִהיֶה
יהם ר ֶֹעה ֶא ָחד ְור ָ
ֲל ֶ
ֲקמ ִֹתי ע ֵ
" ַוה ִ
תוֹכם ֲאנִי יְהוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי
ָשׂיא ְב ָ
ָהם לֵאל ִֹהים ו ְַע ְב ִדּי ָדוִד נ ִ
ָל ֶהן ְלר ֶֹעה ַ :ו ֲאנִי יְהוָה ֶא ְהיֶה ל ֶ

 :וְ ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם
ָשׁנוּ ַבּיּ ְָע ִרים :
ָב ַטח ְוי ְ
ָשׁבוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ל ֶ
ְו ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּהָ -ר ָעה ִמןָ -האָרֶץ ְוי ְ

וּס ִביבוֹת ִגּ ְב ָע ִתי ְבּר ָ
אוֹתם ְ
ָת ִתּי ָ
ְונ ַ
ָכה י ְִהיוּ"
ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ ִגּ ְשׁ ֵמי ְבר ָ
ַד ִתּי ַהגּ ֶ
ָכה ְוהוֹר ְ
יחזקאל ל"ד :כ"ג-כ"ו

עוֹלם ִר ַח ְמ ִתּ ְ
" ְבּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַי ֶרגַע ִמ ֵמּך ְוּ ְב ֶח ֶסד ָ
ֵך יְהוָה :
אָמר גֹּ ֲאל ְ
יך ַ
ֲשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֵמ ֲעבֹר ֵמי-נ ַֹח עוֹד ַעלָ -האָרֶץ ֵכּן נ ְִשׁ ַבּ ְע ִתּי ִמ ְקּצֹף ָע ַלי ְִך
ִכּיֵ -מי נ ַֹח זֹאת ִלי א ֶ
ְח ְס ִדּי ֵמ ִא ֵתּ ְך לֹא-יָמוּשׁ
מוּטינָה ו ַ
וּמ ְגּ ָערָ -בּ ְך ִ :כּי ֶה ָה ִרים יָמוּשׁוּ ְו ַה ְגּ ָבעוֹת ְתּ ֶ
ִ

לוֹמי
וּב ִרית ְשׁ ִ
ְ
ֲמ ְך יְהוָה"
אָמר ְמ ַרח ֵ
לֹא ָתמוּט ַ
ישעיהו נ"ד :ח'-י'
ֶע ָשׁן נ ְִמלָחוּ
ֵיכם ְו ַה ִבּיטוּ ֶאלָ -האָרֶץ ִמ ַתּ ַחת ִכּיָ -שׁ ַמ ִים כּ ָ
" ְשׂאוּ ַל ָשּׁ ַמיִם ֵעינ ֶ
ַבּגֶד ִתּ ְבלֶה...
ְו ָהאָרֶץ כּ ֶ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ו ְִצ ְד ָק ִתי לֹא ֵת ָחת"
ִישׁוּע ִתי ְל ָ
ו ָ
ישעיהו נ"א :ו'
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וּב ְכבוֹ ָדם
ֹאכלוּ ִ
ֵאָמר ָל ֶכם ֵחיל גּוֹיִם תּ ֵ
אַתּם כֹּ ֲהנֵי יְ הוָה ִתּ ָקּרֵאוּ ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֱאל ֵֹהינוּ י ֵ
" ְו ֶ
אַר ָצם ִמ ְשׁנֶה יִירָשׁוּ
וּכ ִל ָמּה ָירֹנּוּ ֶח ְל ָקם ָל ֵכן ְבּ ְ
ַמּרוּ ַ :תּ ַחת ָבּ ְשׁ ְתּ ֶכם ִמ ְשׁנֶה ְ
ִתּ ְתי ָ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ָל ֶהם ִ :כּי ֲאנִי ְיהוָה א ֵֹהב ִמ ְשׁ ָפּט שֹׂנֵא ָגזֵל ְבּעוֹלָה
ִשׂ ְמ ַחת ָ
ָהם :
וּב ִרית עוֹלָם ֶא ְכרוֹת ל ֶ
ֱמת ְ
ָתם ֶבּא ֶ
ָת ִתּי ְפ ֻעלּ ָ
ְונ ַ
ַך יְהוָה :
ִ ...כּי ֵהם ֶזרַע ֵבּר ְ
ְע ָטנִי
ֶשׁע ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה י ָ
ישׁ ִני ִבּ ְג ֵדי-י ַ
אָשׂישׂ ַבּיהוָה ָתּגֵל נ ְַפ ִשׁי ֵבּאל ַֹהי ִכּי ִה ְל ִבּ ַ
שׂוֹשׂ ִ
ֶיה"
ַלּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכל ָ
יְכ ֵהן ְפּ ֵאר וְ כַכּ ָ
ֶכּ ָח ָתן ַ
ישעיהו ס"א :ו' -י'
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
וְרוּח ח ָ
ָת ִתּי ָל ֶהם לֵב ֶא ָחד ַ
" ְונ ַ
ָת ִתּי ָל ֶהם לֵב ָבּ ָשׂר :
ֲסר ִֹתי לֵב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ָשׂרָם ְונ ַ
ַוה ִ
ְאתִ -מ ְשׁ ָפּ ַטי י ְִשׁ ְמרוּ ו ְָעשׂוּ א ָֹתם
ֵלכוּ ו ֶ
ְל ַמ ַען ְבּ ֻחקּ ַֹתי י ֵ
ְו ָהיוִּ -לי ְל ָעם ַו ֲאנִי ֶא ְהיֶה ָל ֶהם לֵאל ִֹהים"
יחזקאל י"א :י"ט-כ'
רוֹתיכֶם
אָמר ֲאדֹנָי יְהוִה ִהנֵּה ֲא ִני פ ֵֹת ַח ֶאתִ -ק ְב ֵ
יהם כֹּהַ -
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָבא ְו ַ
" ָלכֵן ִהנּ ֵ
ָאל :
אַד ַמת יִ ְשׂר ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאלְ -
ַמּי וְ ֵה ֵב ִ
רוֹתי ֶכם ע ִ
ֵיתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִקּ ְב ֵ
ְו ַה ֲעל ִ
יכם ַע ִמּי :
רוֹת ֶ
ֲלוֹתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִקּ ְב ֵ
וּב ַהע ִ
רוֹתי ֶכם ְ
ִיד ְע ֶתּם ִכּיֲ -אנִי יְהוָה ְבּ ִפ ְת ִחי ֶאתִ -ק ְב ֵ
וַ

ִיתם
רוּחי ָבכֶם וִ ְחי ֶ
ָת ִתּי ִ
ְונ ַ
יתי ְנאֻםְ -יהוָה"
ִיד ְע ֶתּם ִכּיֲ -אנִי ְיהוָה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְו ָע ִשׂ ִ
אַד ַמ ְתכֶם ו ַ
ַח ִתּי ֶא ְת ֶכם ַעלְ -
ְו ִהנּ ְ

אוֹתם
עוֹלם י ְִהיֶה ָ
" ְו ָכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם ְבּ ִרית ָ
עוֹלם"
ָת ִתּי ֶאתִ -מ ְק ָדּ ִשׁי ְבּתוֹ ָכם ְל ָ
אוֹתם ְונ ַ
יתי ָ
וּ ְנ ַת ִתּים ְו ִה ְר ֵבּ ִ
יחזקאל ל"ז :י"ב-י"ד ,כ"ו
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לידתו ,חייו ,מותו ותחייתו של המשיח
כפי שניבאו כתבי הקודש
שה האלהים
ָק ְנ ִתּי :
ֲקה ָשׂ ָרה ֵלאמֹר ַהאַף ֻא ְמנָם ֵא ֵלד ַו ֲא ִני ז ַ
ָמּה זֶּה ָצח ָ
ָהם ל ָ
אַבר ָ
ֹאמר יְהוָה ֶאלְ -
" ַויּ ֶ

ֲהי ִָפּ ֵלא ֵמיְהוָה ָדּ ָבר
וּל ָשׂרָה ֵבן"
ָעת ַחיָּה ְ
מּוֹעד אָשׁוּב ֵאלֶי ָך כּ ֵ
ַל ֵ
בראשית י"ח :י"ג-י"ד
ֹאמר ִהנֵּה ָה ֵאשׁ ְו ָה ֵע ִצים
ֹאמר ִה ֶנּ ִנּי ְב ִני ַויּ ֶ
אָבי ַויּ ֶ
ֹאמר ִ
אָביו ַויּ ֶ
ָהם ִ
אַבר ָ
ֹאמר י ְִצ ָחק ֶאלְ -
" ַויּ ֶ
ָהם
אַבר ָ
ֹאמר ְ
ְואַיֵּה ַה ֶשּׂה ְלעֹ ָלה ַ :ויּ ֶ

ֱאל ִֹהים י ְִר ֶאה-לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה
ְבּנִי"
בראשית כ"ב :ז'-ח'
ָשׁים ִכּי ַת ְלאוּ גַּם ֶאתֱ -אל ָֹהי :
ֹאמרִ ,שׁ ְמעוּ-נָא ֵבּית ָדּוִד ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ַה ְלאוֹת ֲאנ ִ
" ַויּ ֶ
ִתּן ֲאדֹנָי הוּא ָל ֶכם אוֹת
ָלכֵן י ֵ

ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָהרָה ְויֹלֶדֶת ֵבּן
מּנוּ ֵאל:
ו ְָקרָאת ְשׁמוֹ ִע ָ
וּבחוֹר ַבּטּוֹב"
ַעתּוֹ ָמאוֹס ָבּרָע ָ
וּד ַבשׁ יֹאכֵל ְלד ְ
ֶח ְמאָה ְ
ישעיהו ז' :י"ג-ט"ו

" ִהנֵּה אֲנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי כָּלָ -בּ ָשׂר
ִפּ ֵלא ָכּלָ -דּ ָבר"
ֲמ ֶמּנִּי י ָ
הִ
ירמיהו ל"ב :כ"ז
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ֻלּדָ -לנוּ
" ִכּיֶ-ילֶד י ַ
ֵבּן ִנ ַתּןָ -לנוּ

ַתּ ִהי ַה ִמּ ְשׂ ָרה ַעלִ -שׁ ְכמו
וְ

יוֹעץ
ַויּ ְִקרָא ְשׁמוֹ ֶפּלֶא ֵ

ֵאל ִגּבּוֹר
ֲביַ -עד ַשׂרָ -שׁלוֹם
אִ
וּל ָשׁלוֹם ֵאיןֵ -קץ ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִד וְ ַעלַ -מ ְמ ַל ְכתּוֹ ְל ָה ִכין
ְל ַם ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂרָה ְ
עוֹלם
וּב ְצ ָד ָקה ֵמ ַע ָתּה וְ ַעדָ -
ֲדהּ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִ
וּל ַסע ָ
א ָֹתהּ ְ
ֲשׂה-זֹּאת"
ִקנְ אַת יְהוָה ְצ ָבאוֹת ַתּע ֶ
ישעיהו ט' :ה'-ו'
ַבּר ַבּ ְתּ ִפלָּה
"וְעוֹד ֲא ִני ְמד ֵ
ְחתָ -ערֶב :
ֵע ֵא ַלי ְכּ ֵעת ִמנ ַ
יעף נֹג ַ
ֻעף ִבּ ָ
ָא ִיתי ֶב ָחזוֹן ַבּ ְתּ ִח ָלּה מ ָ
ֲשׁר ר ִ
יאל א ֶ
וְ ָה ִאישׁ ַגּ ְב ִר ֵ
ָבר
ָצא ד ָ
ֶיך י ָ
יל ָך ִבינָה ִ :בּ ְת ִח ַלּת ַתּחֲנוּנ ָ
ָאתי ְל ַה ְשׂ ִכּ ְ
ֹאמר ָדּ ִניֵּאל ַע ָתּה ָיצ ִ
ָבן ַוי ְַד ֵבּר ִע ִמּי ַויּ ַ
ַויּ ֶ
ְהבֵן ַבּ ַמּ ְר ֶאה :
ָבר ו ָ
וּבין ַבּדּ ָ
אָתּה ִ
אתי ְל ַהגִּ יד ִכּי חֲמוּדוֹת ָ
ַו ֲא ִני ָבּ ִ
וּל ָח ֵתם ַח ָטּאות
ֶח ַתּ ְך עַלַ -ע ְמּ ָך ו ְַעלִ -עיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ְ
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
ָשׁב ִ
ֹח קֹדֶשׁ ָק ָד ִשׁים :
וְל ְמשׁ ַ
ַפּר ָעוֹן ְוּל ָה ִביא ֶצדֶק ע ָֹל ִמים ְול ְַחתֹּם ָחזוֹן וְ נ ִָביא ִ
וּלכ ֵ
ְ

יח נ ִָגיד
ְרוּשׁלִַם עַדָ -מ ִשׁ ַ
ָבר ְל ָה ִשׁיב ו ְִל ְבנוֹת י ָ
ְת ְשׂכֵּל ִמן-מ ָֹצא ד ָ
ְו ֵת ַדע ו ַ
וּבצוֹק ָה ִע ִתּים :
ְחרוּץ ְ
ְתה ְרחוֹב ו ָ
וּשׁ ַניִם ָתּשׁוּב ְונ ְִבנ ָ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
ְשׁב ִ
ֻעים ִשׁ ְב ָעה ו ָ
ָשׁב ִ

וּשׁנַיִם
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
וְ אַחֲרֵי ַה ָשּׁב ִ

יח
י ִָכּרֵת ָמ ִשׁ ַ
וְ ֵאין לוֹ
דניאל ט' :כ"א-כ"ו
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ָתה
אַתּה ֵבּיתֶ -ל ֶחם ֶא ְפר ָ
"וְ ָ
אַל ֵפי ְיהוּדָה
ָצ ִעיר ִל ְהיוֹת ְבּ ְ

ָאל
מוֹשׁל ְבּי ְִשׂר ֵ
ִמ ְמּ ָך ִלי י ֵֵצא ִל ְהיוֹת ֵ
עוֹלם :
ימי ָ
וּמוֹצא ָֹתיו ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ֵ
ָ
ָאל :
ֶתר ֶא ָחיו יְשׁוּבוּן ַעלְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵדה ָי ָל ָדה ְוי ֶ
ָל ֵכן ִי ְתּנֵם עַדֵ -עת יוֹל ָ

ָשׁבוּ
ָעה ְבּעֹז יְהוָה ִבּ ְגאוֹן ֵשׁם יְהוָה ֱאל ָֹהיו וְ י ָ
וְע ַמד וְ ר ָ
ָ
אַפ ֵסי-אָרֶץ!"
ִכּיַ -ע ָתּה י ְִג ַדּל ַעדְ -
מיכה ה' :א'-ג'
אָל ָתּ:
ֲטאָה לֹא ָשׁ ְ
ית ִלּי עוֹ ָלה ַוח ָ
ְחה לֹאָ -ח ַפ ְצ ָתּ אָ ְז ַנ ִים ָכּ ִר ָ
וּמנ ָ
ֶבח ִ
"ז ַ

אתי ִבּ ְמ ִג ַלּתֵ -ס ֶפר ָכּתוּב ָעלָי :
אָמ ְר ִתּי ִהנֵּהָ -ב ִ
אָז ַ
תוֹך ֵמ ָעי :
ָת ָך ְבּ ְ
ַלעֲשׂוֹתְ -רצוֹנְ ָך ֱאל ַֹהי ָח ָפ ְצ ִתּי וְ תוֹר ְ
ָע ָתּ :
אַתּה ָיד ְ
ִבּ ַשּׂ ְר ִתּי ֶצ ֶדק ְבּ ָק ָהל רָב ִהנֵּה ְשׂ ָפ ַתי לֹא ֶא ְכ ָלא יְהוָה ָ
אָמ ְר ִתּי לֹאִ -כ ַח ְד ִתּי
שׁוּע ְת ָך ָ
וּת ָ
ָת ָך ְ
תוֹך ִל ִבּי אֱמוּנ ְ
יתי ְבּ ְ
ִצ ְד ָק ְת ָך לֹאִ -כ ִסּ ִ
ֲמ ְתּ ָך ְל ָק ָהל רָב :
ַח ְס ְדּ ָך ַוא ִ
ֲמ ְתּך ָתּ ִמיד י ְִצּרוּ ִני"
יך ִמ ֶמּ ִנּי ַח ְס ְדּ ָך ַוא ִ
ֲמ ָ
אַתּה ְיהוָה -לֹאִ -ת ְכ ָלא ַרח ֶ
ָ
תהלים מ' :ז'-י"ב
אַתּם
ֲשׁרֶ -
וּפ ְתאֹם יָבוֹא ֶאלֵ -היכָלוֹ ָהאָדוֹן א ֶ
ֶך ְל ָפנָי ִ
וּפנָּהֶ -דר ְ
אָכי ִ
ֵח ַמ ְל ִ
" ִה ְננִי שֹׁל ַ
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת"
ֲפ ִצים ִהנֵּהָ -בא ַ
אַתּם ח ֵ
ֲשׁרֶ -
אַך ַה ְבּ ִרית א ֶ
וּמ ְל ְ
ְמ ַב ְק ִשׁים ַ
מלאכי ג' :א'
ָבהּ ְמאֹד :
" ִהנֵּה י ְַשׂ ִכּיל ַע ְב ִדּי יָרוּם ְונִ ָשּׂא ְוג ַ
ַבּים כֵּןִ -מ ְשׁ ַחת ֵמ ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ ְותֹאֲרוֹ ִמ ְבּנֵי אָ ָדם :
ֲשׁר ָשׁ ְממוּ ָע ֶלי ָך ר ִ
ַכּא ֶ
יהם
ָכים ִפּ ֶ
ַבּים ָע ָליו י ְִק ְפּצוּ ְמל ִ
ֵכּן ַיזֶּה גּוֹיִ ם ר ִ
ֲשׁר לֹאָ -שׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָנוּ"
ֻפּר ָל ֶהם רָאוּ ַוא ֶ
ֲשׁר לֹא-ס ַ
ִכּי א ֶ
ישעיהו נ"ב :י"ג-ט"ו
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ַען ָמ ַשׁח יְהוָה א ִֹתי ְל ַב ֵשּׂר ֲענָוִ ים
רוּח ֲאדֹנָי יְהוִה ָע ָלי י ַ
" ַ
קוֹח :
ֲסוּרים ְפּ ַקחַ -
ָחנִי ַל ֲחבֹשׁ ְלנ ְִשׁ ְבּרֵיֵ -לב ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּ ִים ְדּרוֹר ְו ַלא ִ
ְשׁל ַ
ֲב ִלים :
ַחם כָּל-א ֵ
ִל ְקרֹא ְשׁנַת-רָצוֹן ַליהוָה ְויוֹם ָנ ָקם ֵלאל ֵֹהינוּ ְלנ ֵ
ָהם ְפּ ֵאר ַתּ ַחת ֵא ֶפר ֶשׁ ֶמן ָשׂשׂוֹן ַתּ ַחת ֵאבֶל
ָלשׂוּם ַל ֲא ֵב ֵלי ִציּוֹן ָל ֵתת ל ֶ
ילי ַה ֶצּדֶק ַמ ַטּע יְהוָה ְל ִה ְת ָפּ ֵאר"
רוּח ֵכּ ָהה ְוקֹרָא ָל ֶהם ֵא ֵ
ֲטה ְת ִה ָלּה ַתּ ַחת ַ
ַמע ֵ
ישעיהו ס"א :א'-ג'
ַעל ַכּיּוֹנֵק ְל ָפנָיו
רוֹע יְ הוָה עַלִ -מי נ ְִג ָל ָתה ַ :ויּ ַ
ֻע ֵתנוּ וּזְ ַ
ֱמין ִל ְשׁמ ָ
" ִמי ֶהא ִ
ֶח ְמ ֵדהוּ :
ו ְַכשֹּׁרֶשׁ ֵמ ֶארֶץ ִציָּה לֹא-תֹאַר לוֹ ְולֹא ָה ָדר ְונ ְִר ֵאהוּ ְולֹאַ -מ ְר ֶאה ְונ ְ
ֲשׁ ְבנֻהוּ :
וּכ ַמ ְס ֵתּר ָפּ ִנים ִמ ֶמּנּוּ נ ְִבזֶה ְולֹא ח ַ
ִידוּע ח ִֹלי ְ
ישׁים ִאישׁ ַמ ְכאֹבוֹת ו ַ
ֲדל ִא ִ
נ ְִבזֶה ַוח ַ
וּמ ֻענֶּה :
ָגוּע ֻמ ֵכּה ֱאל ִֹהים ְ
ֲשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם ַו ֲאנ ְַחנוּ ח ַ
ָשׂא ַ
ֳליֵנוּ הוּא נ ָ
אָכן ח ָ
ֵ
לוֹמנוּ ָע ָליו
מוּסר ְשׁ ֵ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ ַ
ְוהוּא ְמחֹלָל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ

וּב ֲחב ָ
ַ
ֻרתוֹ ִנ ְר ָפּאָ -לנוּ :
ֻלּנוּ :
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן כּ ָ
ֻלּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְלד ְַרכּוֹ ָפּנִינוּ וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
כָּ
ֱל ָמה
ֶיה ֶנא ָ
ָחל ִל ְפנֵי גֹ ְזז ָ
וּכר ֵ
יוּבל ְ
ַשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
ִנגַּשׂ וְהוּא ַנ ֲענֶה ְולֹא י ְִפ ַתּחִ -פּיו כּ ֶ

ְשׂוֹח ַח ִכּי נ ְִגזַר ֵמ ֶארֶץ ַחיִּים
ְאת-דּוֹרוֹ ִמי י ֵ
ֻקּח ו ֶ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּט ל ָ
ְולֹא י ְִפ ַתּח ִפּיו ֵ :מע ֶֹצר ִ
ְאתָ -ע ִשׁיר ְבּמ ָֹתיו ַעל לֹאָ -ח ָמס ָע ָשׂה
ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ ַ :ו ִיּ ֵתּן ֶאתְ -ר ָשׁ ִעים ִק ְברוֹ ו ֶ

אָשׁם נ ְַפשׁוֹ
ֱלי ִאםָ -תּ ִשׂים ָ
ַכּאוֹ ֶהח ִ
ְולֹא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו  :וַיהוָה ָח ֵפץ דּ ְ
ַעתּוֹ
ִשׂ ָבּע ְבּד ְ
ֲמל נ ְַפשׁוֹ י ְִר ֶאה י ְ
ְח ֶפץ יְהוָה ְבּיָדוֹ י ְִצ ָלח ֵ :מע ַ
ָמים ו ֵ
יך י ִ
ֲר ְ
י ְִר ֶאה ֶזרַע ַיא ִ
יִסבֹּל :
ַבּים ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא ְ
י ְַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָלר ִ
ַמּוֶת נ ְַפשׁו
ֲשׁר ֶה ֱע ָרה ל ָ
ְחלֵּק ָשׁלָל ַתּ ַחת א ֶ
ֲצוּמים י ַ
ְאת-ע ִ
ַבּים ו ֶ
ֲחלֶּק-לוֹ ָבר ִ
ָלכֵן א ַ
יע"
ָשׂא וְ ַלפּ ְֹשׁ ִעים י ְַפגִּ ַ
ַבּים נ ָ
ְו ֶאת-פּ ְֹשׁ ִעים נ ְִמנָה ְוהוּא ֵח ְטא-ר ִ
ישעיהו נ"ג :א'-י"ב
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יוּמת"
ָשׂא ֶח ְטאוֹ ְ :ונ ֵֹקב ֵשׁםְ -יהוָה מוֹת ָ
יְק ֵלּל ֱאל ָֹהיו ְונ ָ
" ִאישׁ ִאישׁ ִכּיַ -
ויקרא כ"ד :ט"ו-ט"ז

ית אֹתוֹ ַעלֵ -עץ"
ְהוּמת וְ ָת ִל ָ
"ו ְִכי-י ְִהיֶה ְב ִאישׁ ֵח ְטא ִמ ְשׁ ַפּטָ -מוֶת ו ָ
דברים כ"א :כ"ב

יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת
אַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
ישׁוּע ִתי ִדּ ְברֵי ַשׁ ֲאג ִָתי"" ְו ָ
ַב ָתּנִ י רָחוֹק ִמ ָ
" ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה ֲעז ְ
ַתּ ַפ ְלּ ֵטמוֹ ֵ :א ֶלי ָך ָזעֲקוּ ְונ ְִמ ָלטוּ ְבּ ָך ָב ְטחוּ ְולֹא-
ָאל ְ :בּ ָך ָבּ ְטחוּ ֲאב ֵֹתינוּ ָבּ ְטחוּ ו ְ
יִ ְשׂר ֵ
בוֹשׁוּ" "כָּל-רֹאַי ,י ְַל ִעגוּ ִלי י ְַפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפה ָי ִניעוּ רֹאשׁ  :גֹּל ֶאלְ -יהוָה י ְַפ ְלּ ֵטהוּ י ִַצּי ֵלהוּ
אַריֵה טֹרֵף
יהם ְ
אַבּירֵי ָב ָשׁן ִכּ ְתּרוּנִי ָ :פּצוּ ָע ַלי ִפּ ֶ
ַבּים ִ
ִכּי ָחפֵץ בּוֹ" " ְסבָבוּנִיָ ,פּ ִרים ר ִ
ָבשׁ
וֹך ֵמ ָעי  :י ֵ
ָמס ְבּת ְ
מוֹתי ָהיָה ִל ִבּי כַּדּוֹנָג נ ֵ
ְושׁ ֵֹאג ַ :כּ ַמּיִם נִ ְשׁ ַפּ ְכ ִתּי ו ְִה ְת ָפּ ְרדוּ כָּלַ -ע ְצ ָ
ָבים ֲע ַדת
ֲפרָ -מוֶת ִתּ ְשׁ ְפּ ֵת ִני ִ :כּי ְס ָבבוּ ִני ְכּל ִ
קוֹחי ְו ַלע ַ
וּלשׁוֹ ִני ֻמ ְד ָבּק ַמ ְל ָ
ַכּ ֶח ֶרשׂ כּ ִֹחי ְ
ְח ְלּקוּ
ַבּיטוּ י ְִראוִּ -בי  :י ַ
מוֹתי ֵה ָמּה י ִ
ֲס ֵפּר כָּלַ -ע ְצ ָ
ָדי וְ רַגְ ָלי  :א ַ
ֲרי י ַ
ֵעים ִה ִקּיפוּ ִני ָכּא ִ
ְמר ִ
חוּשׁה"
ָתי ָ
ָלוּתיְ ,ל ֶע ְזר ִ
ְאַתּה יְהוָה אַלִ -תּ ְר ָחק ֱאי ִ
בוּשׁי י ִַפּילוּ גוֹרָל  :ו ָ
ָהם ו ְַעלְ -ל ִ
ָדי ל ֶ
ְבג ַ
תהלים כ"ב :ב' ,ד'-ה' ,ח'-ט' ,י"ג-כ'
" ִמ ַדּם ַח ַטּאת ַה ִכּ ֻפּ ִרים  ...ק ֶֹדשָׁ -ק ָד ִשׁים הוּא ַליהוָה"
שמות ל' :י'
ְהנִיף ֶאתָ -הע ֶֹמר ִל ְפנֵי ְיהוָה...
ֵאשׁית ְק ִצ ְיר ֶכם ֶאלַ -הכּ ֵֹהן  :ו ֵ
אתם ֶאת-ע ֶֹמר ר ִ
ֲב ֶ
" ַוה ֵ
ִיפ ֶכם ֶאתָ -הע ֶֹמר ֶכּ ֶבשׂ ָתּ ִמים ֶבּןְ -שׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ַליהוָה"
יתם ְבּיוֹם ֲהנ ְ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
ויקרא כ"ג :י'-י"ב
ֲסר ִֹתי ֶאתֵ -לב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ַוה ִ
רוּח ח ָ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָח ָדשׁ וְ ַ
וְ נ ַ

רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
ְונ ַָת ִתּי ל ֶָכם לֵב ָבּ ָשׂר  :ו ְֶאתִ -
יתם"
ֲשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֻקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
ֲשׁרְ -בּח ַ
יתי ֵאת א ֶ
ְע ִשׂ ִ
וָ
יחזקאל ל"ו :כ"ו-כ"ז
ִדּה"
וּלנ ָ
וּשׁלִָם ְל ַח ַטּאת ְ
וּלי ְֹשׁ ֵבי יְר ָ
נִפ ָתּח ְל ֵבית ָדּוִיד ְ
" ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ָמקוֹר ְ
זכריה י"ג :א'
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יד ָך ִל ְראוֹת ָשׁ ַחת :
ֲס ְ
" ...לֹאִ -ת ֵתּן ח ִ
ֶצח"
ימינְ ָך נ ַ
ֶיך ִנְעמוֹת ִבּ ִ
יענִ י א ַֹרח ַחיִּים שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאתָ -פּנ ָ
תּוֹד ֵ
ִ
תהלים ט"ז :י'-י"א

" ִמ ְמּ ָך ִלי י ֵ
ָאל
מוֹשׁל ְבּי ְִשׂר ֵ
ֵצא ִל ְהיוֹת ֵ
עוֹלם!"
ימי ָ
וּמוֹצא ָֹתיו ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ֵ
ָ
מיכה ה' :ב'

ֵיהם ָפּ ְרצוּ ַו ַיּ ֲעבֹרוּ ַשׁ ַער ַויּ ְֵצאוּ בוֹ
" ָע ָלה ַהפֹּרֵץ ִל ְפנ ֶ
ֹאשׁם"
ֵיהם וַיהוָה ְבּר ָ
ַו ַיּ ֲעבֹר ַמ ְל ָכּם ִל ְפנ ֶ
מיכה ב' :י"ג

קוֹמי
אָשׁוּבה ֶאלְ -מ ִ
ָ
ֵך
" ֵאל ְ
ח ֻר ְננִ י"
יְשׁ ֲ
וּב ְקשׁוּ ָפנָי ַבּ ַצּר ָל ֶהם ַ
ֲשׁר-י ְֶא ְשׁמוּ ִ
ַעד א ֶ
הושע ה' :ט"ו

"נְ אֻם יְהוָה ַלאדֹנִי ֵשׁב ִל ִ
יך
יך ֲהדֹם ְל ַר ְג ֶל ָ
אָשׁית אֹי ְֶב ָ
ימינִ י ַעדִ -
יך"
ֹיְב ָ
ַ :מ ֵטּה-עֻזְּ ָך יִ ְשׁ ַלח יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן ְר ֵדה ְבּ ֶקרֶב א ֶ

ָחם-
"נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה וְ לֹא יִ נּ ֵ

ָתי
עוֹלם ַעלִ -דּ ְבר ִ
אַתּה-כ ֵֹהן ְל ָ
ָ
תהלים ק"י :א'-ב' ,ד'
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ַמ ְל ִכּיֶ -צדֶק"

נבואות על ביאת המשיח השניה
ארי יהודה
ובימי המלכים האלה יקים אלהי השמים מלכות שלא תחרב לעולם
מלכות זו לא תעבר לעם אחר היא תפורר את-כל-המלכיות האלה ותשים להן קץ
והיא תקום לעולם"
דניאל ב' :מ"ד )בתרגום לעברית(
ָביא ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה ַהגָּדוֹל ְו ַהנּוֹרָא :
" ִהנֵּה אָנ ִֹכי שֹׁ ֵל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִליָּה ַהנּ ִ

ֲבוֹתם
וְלב ָבּנִים ַעל-א ָ
וְה ִשׁיב ֵלב-אָבוֹת ַעלָ -בּנִים ֵ
ֵ
יתי ֶאתָ -האָרֶץ ֵחרֶם"
ֶפּן-אָבוֹא ו ְִה ֵכּ ִ
מלאכי ג' :כ"ג-כ"ד
וּל ָח ֵתם ַח ָטּאות
ֶח ַתּ ְך עַלַ -ע ְמּ ָך ְועַלִ -עיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ְ
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
" ָשׁב ִ
ֹח קֹדֶשׁ ָק ָד ִשׁים :
וְל ְמשׁ ַ
ְוּל ַכ ֵפּר ָעוֹן ְוּל ָה ִביא ֶצדֶק ע ָֹל ִמים ו ְַל ְחתֹּם ָחזוֹן ְונ ִָביא ִ

יח נ ִָגיד
ְרוּשׁלִַם עַדָ -מ ִשׁ ַ
ָבר ְל ָה ִשׁיב ו ְִל ְבנוֹת י ָ
ְת ְשׂכֵּל ִמן-מ ָֹצא ד ָ
ְו ֵת ַדע ו ַ
וּבצוֹק ָה ִע ִתּים :
ְחרוּץ ְ
ְתה ְרחוֹב ו ָ
וּשׁ ַניִם ָתּשׁוּב ְונ ְִבנ ָ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
ְשׁב ִ
ֻעים ִשׁ ְב ָעה ו ָ
ָשׁב ִ

וּשׁנַיִם
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
וְ אַחֲרֵי ַה ָשּׁב ִ

ְאין לוֹ
יח ו ֵ
י ִָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ
ֶצת שׁ ֵֹממוֹת
ַשׁ ִחית ַעם נָגִ יד ַה ָבּא ו ְִקצּוֹ ַב ֶשּׁ ֶטף ו ְַעד ֵקץ ִמ ְל ָח ָמה ֶנ ֱחר ֶ
וְ ָה ִעיר וְ ַהקּ ֶֹדשׁ י ְ
וּמנְ ָחה ו ְַעל ְכּנַף
ֶבח ִ
ַשׁ ִבּית ז ַ
בוּע י ְ
ֲצי ַה ָשּׁ ַ
בוּע ֶא ָחד ַוח ִ
ַבּים ָשׁ ַ
 :וְ ִהגְ ִבּיר ְבּ ִרית ָלר ִ
ָצה ִתּ ַתּ ְך ַעל-שׁ ֵֹמם"
קּוּצים ְמשׁ ֵֹמם וְעַדָ -כּ ָלה ְו ֶנ ֱחר ָ
ִשׁ ִ
דניאל ט' :כ"ד-כ"ז
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ְחיֵּנוּ ִמיּ ָֹמיִם
ַח ְבּ ֵשׁנוּ  :י ַ
ָשׁוּבה ֶאל-יְהוָה ִכּי הוּא ָטרָף ְוי ְִר ָפּ ֵאנוּ י ְַך ְוי ְ
" ְלכוּ וְ נ ָ
ַעת ֶאתְ -יהוָה
יְק ֵמנוּ וְ נִ ְחיֶה ְל ָפנָיו ְ :ונ ְֵד ָעה נ ְִר ְדּ ָפה ָלד ַ
ישׁי ִ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶשׁם ָלנוּ ְכּ ַמ ְלקוֹשׁ יוֹרֶה אָרֶץ"
ְכּ ַשׁ ַחר נָכוֹן מ ָֹצאוֹ וְ יָבוֹא ַכגּ ֶ
הושע ו' :א'-ג'
וּראוּ ִאם-יֹלֵד ָז ָכר
אָמר יְהוָה קוֹל ֲח ָר ָדה ָשׁ ָמ ְענוּ ַפּ ַחד ְו ֵאין ָשׁלוֹם ַ :שׁאֲלוּ-נָא ְ
" ִכּי-כֹה ַ
ֶה ְפכוּ כָלָ -פּנִים ְל ֵירָקוֹן :
יּוֹל ָדה ְונ ֶ
ֲל ָציו ַכּ ֵ
ֶבר ָי ָדיו ַעל-ח ָ
יתי כָל-גּ ֶ
ָא ִ
דּוּע ר ִ
ַמ ַ
ָשׁ ַע"
וּמ ֶמּנָּה ִיוּ ֵ
ְעתָ -צ ָרה ִהיא ְל ַי ֲעקֹב ִ
הוֹי ִכּי גָדוֹל ַהיּוֹם ַההוּא ֵמאַיִן ָכּמֹהוּ ו ֵ
ירמיהו ל' :ה'-ז'
ֲשׁר
ְתה ֵעת ָצרָה א ֶ
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל ָהע ֵֹמד עַלְ -בּנֵי ַע ֶמּ ָך ְו ָהי ָ
וּב ֵעת ַה ִהיא ַי ֲעמֹד ִמ ָ
"ָ
ִמּ ֵלט ַע ְמּ ָך כָּלַ -ה ִנּ ְמ ָצא ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר :
וּב ֵעת ַה ִהיא י ָ
ְתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא ָ
לֹאִ -נ ְהי ָ
עוֹלם ְו ֵא ֶלּה ַל ֲחרָפוֹת ְל ִד ְראוֹן עוֹלָם"
אַד ַמתָ -ע ָפר י ִָקיצוּ ֵא ֶלּה ְל ַחיֵּי ָ
ַבּים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי ְ
ְור ִ
דניאל י"ב :א'-ב'

ָכה
" ְכּ ַטלֶ -ח ְרמוֹן ֶשׁיֹּרֵד עַלַ -ה ְררֵי ִציּוֹן ִכּי ָשׁם ִצוָּה יְהוָה ֶאתַ -ה ְבּר ָ

ַחיִּים ַעדָ -ה ָ
עוֹלם"
תהלים קל"ג :ג'
ַבּגֶד
ֵיכם ְו ַה ִבּיטוּ ֶאלָ -האָרֶץ ִמ ַתּ ַחת ִכּיָ -שׁ ַמ ִים ֶכּ ָע ָשׁן נ ְִמ ָלחוּ ְו ָהאָרֶץ כּ ֶ
" ְשׂאוּ ַל ָשּׁ ַמיִם ֵעינ ֶ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ו ְִצ ְד ָק ִתי לֹא ֵת ָחת"
ִישׁוּע ִתי ְל ָ
ִתּ ְב ֶלה ְוי ְֹשׁ ֶב ָיה ְכּמוֹ-כֵן יְמוּתוּן ו ָ
ישעיהו נ"א :ו'
חוּסה יְהוָה ַעלַ -ע ֶמּ ָך
ֹאמרוּ ָ
ַמּז ְֵבּ ַח י ְִבכּוּ ַהכֹּ ֲהנִים ְמ ָשׁ ְר ֵתי ְיהוָה ְוי ְ
" ֵבּין ָהאוּ ָלם ְול ִ
יהם"
ֹאמרוּ ָב ַע ִמּים אַיֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ְואַלִ -תּ ֵתּן ַנ ֲח ָל ְת ָך ְל ֶח ְר ָפּה ִל ְמ ָשׁלָ -בּם גּוֹיִם ָל ָמּה י ְ
יואל ב' :י"ז
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ַבּים ְונ ְִכ ְשׁלוּ ְבּ ֶחרֶב
ילי ָעם י ִָבינוּ ָלר ִ
וּמ ְשׂ ִכּ ֵ
ְעשׂוּ ַ :
"ו ְַעם י ְֹד ֵעי ֱאל ָֹהיו ַיחֲזִקוּ ו ָ
ַבּים
יהם ר ִ
ֲל ֶ
ֵע ְזרוּ ֵעזֶר ְמ ָעט ְונ ְִלווּ ע ֵ
וּב ִה ָכּ ְשׁ ָלם י ָ
ָמים ְ :
וּב ִבזָּה י ִ
וּב ֶל ָה ָבה ִבּ ְשׁ ִבי ְ
ְ

ֲל ְקלַקּוֹת ִ :וּמןַ -ה ַמּ ְשׂ ִכּ ִילים י ִָכּ ְשׁלוּ ִל ְצרוֹף ָבּ ֶהם ְוּל ָברֵר וְ ַל ְל ֵבּן עַדֵ -עת ֵקץ
ַבּח ַ
ַמּוֹעד"
ִכּי-עוֹד ל ֵ
דניאל י"א :ל"ב-ל"ה
ֶך ַהקּ ֶֹדשׁ י ִָקּרֵא לָהּ
" ְו ָהיָהָ -שׁם ַמ ְסלוּל ו ֶָדר ְֶך וְ ֶדר ְ
ִילים לֹא י ְִתעוּ :
ֶך ֶו ֱאו ִ
ֵך ֶדּר ְ
ַע ְברֶנּוּ ָט ֵמא וְהוּא-לָמוֹ הֹל ְ
לֹא-י ַ
אוּלים :
וּפ ִריץ ַחיּוֹת ַבּלַ-י ֲע ֶל ָנּה לֹא ִת ָמּ ֵצא ָשׁם ו ְָה ְלכוּ גְּ ִ
אַריֵה ְ
לֹא-י ְִהיֶה ָשׁם ְ

ֹאשׁם
עוֹלם ַעל-ר ָ
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְשׁבוּן ָ
וּפדוּיֵי יְהוָה י ֻ
ְ
ָחה"
ַשּׂיגוּ וְ נָסוּ יָגוֹן ַו ֲאנ ָ
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
ישעיהו ל"ה :ח'-י' )ראה ישעיהו נ"א :י"א(
יע ֶאלְ -ק ֵצה ָהאָרֶץ ִא ְמרוּ ְל ַבתִ -ציּוֹן ִהנֵּה י ְִשׁ ֵע ְך ָבּא
" ִהנֵּה יְהוָה ִה ְשׁ ִמ ַ

אוּלי יְהוָה
ָהם ַעםַ -הקֹּדֶשׁ ְגּ ֵ
ְק ְראוּ ל ֶ
וּפ ֻע ָלּתוֹ ְל ָפנָיו  :ו ָ
ִהנֵּה ְשׂ ָכרוֹ ִאתּוֹ ְ
ָבה"
רוּשׁה ִעיר לֹא ֶנ ֱעז ָ
ִקּרֵא ְד ָ
ְו ָל ְך י ָ
ישעיהו ס"ב :י"א-י"ב
ָתב ֵס ֶפר זִכָּרוֹן ְל ָפנָיו
ֵעהוּ ַויּ ְַק ֵשׁב יְהוָה ַויּ ְִשׁ ָמע ַו ִיּכּ ֵ
"אָז נ ְִד ְבּרוּ י ְִר ֵאי יְהוָה ִאישׁ ֶאל-ר ֵ

ֻלּה
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶֹשׂה ְסג ָ
אָמר יְהוָה ְצ ָבאוֹת ַליּוֹם א ֶ
וּלח ְֹשׁ ֵבי ְשׁמוֹ ְ :ו ָהיוּ ִלי ַ
ְלי ְִר ֵאי ְיהוָה ְ
ְח ַמ ְל ִתּי ֲעל ֶ
וָ
יתם ֵבּין ַצ ִדּיק
וּר ִא ֶ
ְשׁ ְב ֶתּם ְ
ַחמֹל ִאישׁ ַעלְ -בּנוֹ ָהע ֵֹבד אֹתוֹ  :ו ַ
ֲשׁר י ְ
ֵיהם ַכּא ֶ
ֲבדו"
ֲשׁר לֹא ע ָ
ָשׁע ֵבּין ע ֵֹבד ֱאל ִֹהים ַלא ֶ
ְלר ָ
מלאכי ג' :ט"ז-י"ח

ֻדי  :ו ְִח ִכּ ִיתי ַליהוָה ַה ַמּ ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֵבּית ַי ֲעקֹב
עוּדה חֲתוֹם תּוֹרָה ְבּ ִלמּ ָ
"צוֹר ְתּ ָ
מוֹפ ִתים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
וּל ְ
ֲשׁר נ ַָתןִ -לי ְיהוָה ְלאֹתוֹת ְ
ָדים א ֶ
ֵיתי-לוֹ ִ :הנֵּה אָנ ִֹכי וְ ַהיְל ִ
ו ְִקוּ ִ
ֵמ ִעם יְהוָה ְצ ָבאוֹת ַהשֹּׁכֵן ְבּ ַהר ִציּוֹן"
ישעיהו ח' :ט"ז-י"ח
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אַך יְ הוָהְ -צ ָבאוֹת הוּא"
תוֹרה י ְַב ְקשׁוּ ִמ ִפּיהוּ ִכּי ַמ ְל ְ
ַעת וְ ָ
" ִכּיִ -שׂ ְפ ֵתי כ ֵֹהן יִ ְשׁ ְמרוּ-ד ַ
מלאכי ב' :ז'
ָאל
ֲשׁר ָשׁ ְמרוּ ֶאתִ -מ ְשׁ ֶמרֶת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי-י ְִשׂר ֵ
" ְו ַהכֹּ ֲהנִים ַה ְל ִויִּם ְבּנֵי ָצדוֹק א ֶ
ָדם ְנאֻם ֲאדֹנָי
ֵמ ָע ַלי ֵה ָמּה י ְִק ְרבוּ ֵאלַי ְל ָשׁ ְר ֵתנִ י וְ ָע ְמדוּ ְל ָפנַי ְל ַה ְק ִריב ִלי ֵחלֶב ו ָ
ְשׁ ְמרוּ ֶאתִ -מ ְשׁ ַמ ְר ִתּי"
ְיה ִוה ֵ :ה ָמּה יָבֹאוּ ֶאלִ -מ ְק ָדּ ִשׁי ְו ֵה ָמּה ִי ְק ְרבוּ ֶאלֻ -שׁ ְל ָחנִי ְל ָשׁ ְר ֵת ִני ו ָ
ַע ְמדוּ לשפט
ְעלִ -ריב ֵה ָמּה י ַ
יוֹדעֻם  :ו ַ
וּביןָ -ט ֵמא ְל ָטהוֹר ִ
" ְו ֶאתַ -ע ִמּי יוֹרוּ ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹל ֵ
ְקדֵּשׁוּ"
תוֹתי י ַ
ֲדי י ְִשׁמֹרוּ ְו ֶאתַ -שׁ ְבּ ַ
ְאת-תּוֹר ַֹתי ו ְֶאתֻ -חקּ ַֹתי ְבּכָל-מוֹע ַ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ושפטהו ו ֶ
ָתם"
ֲחזּ ָ
ָאל אֲנִ י א ֻ
ָהם ְבּי ְִשׂר ֵ
ֲחזָּה לֹאִ -ת ְתּנוּ ל ֶ
ֲל ָתם ַוא ֻ
ָהם ְל ַנ ֲח ָלה אֲנִ י ַנח ָ
ְתה ל ֶ
ְהי ָ
"ו ָ
יחזקאל מ"ד :ט"ו-ט"ז ,כ"ג-כ"ד ,כ"ח

וֹתי ֶכם
וּבנ ֵ
ֵיכם ְ
רוּחי ַעלָ -כּלָ -בּ ָשׂר ְונִ ְבּאוּ ְבּנ ֶ
פּוֹך ֶאתִ -
" ְו ָהיָה אַ ֲחרֵיֵ -כן ֶא ְשׁ ְ
וְעל-
ֲב ִדים ַ
יכם ֶחזְ יֹנוֹת י ְִראוּ  :וְ גַם ַעלָ -הע ָ
חוּר ֶ
ֵיכם ֲחלֹמוֹת ַי ֲחלֹמוּן ַבּ ֵ
זִ ְקנ ֶ
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמ ִים וּ ָבאָרֶץ ָדּם
ָת ִתּי ְ
רוּחי ְ :ונ ַ
פּוֹך ֶאתִ -
ָמים ָה ֵה ָמּה ֶא ְשׁ ְ
ַה ְשּׁ ָפחוֹת ַבּיּ ִ
ֵח ְל ָדם ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה ַהגָּדוֹל
ְהָיּר ַ
ֵה ֵפ ְך ְלח ֶֹשׁ ְך ו ַ
ימרוֹת ָע ָשׁן ַ :ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָ
ָאשׁ ְו ִת ְ
וֵ

ירוּשׁלִַם
וּב ָ
ִמּ ֵלט ִכּי ְבּ ַהרִ -ציּוֹן ִ
ֲשׁר-י ְִק ָרא ְבּ ֵשׁם יְהוָה י ָ
ְו ַהנּוֹ ָרא ְ :ו ָהיָה כֹּל א ֶ
ֲשׁר יְהוָה ק ֵֹרא"
וּב ְשּׂ ִר ִידים א ֶ
אָמר יְהוָה ַ
ֲשׁר ַ
יטה ַכּא ֶ
ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
יואל ג' :א'-ה'
ִחיֶה"
וְצ ִדּיק ֶבּאֱמוּנָתוֹ י ְ
" ַ
חבקוק ב' :ד'
ֹשׂה ִר ְשׁ ָעה ַקשׁ ו ְִל ַהט
ִכּיִ -הנֵּה ַהיּוֹם ָבּא בּ ֵֹער ַכּ ַתּנּוּר וְ ָהיוּ ָכל-ז ִֵדים וְ ָכל-ע ֵ

ֲשׁר לֹאַ-י ֲעזֹב ָל ֶהם שֹׁרֶשׁ ו ְָענָף  :וְ ז ְָר ָחה ָל ֶכם
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת א ֶ
א ָֹתם ַהיּוֹם ַה ָבּא ַ
ַסּוֹתם
וּפ ְשׁ ֶתּם ְכּ ֶע ְג ֵלי ַמ ְר ֵבּק ְ :וע ֶ
אתם ִ
יצ ֶ
יה ִו ָ
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ְיִר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת"
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶֹשׂה ַ
ְר ָשׁ ִעים ִכּיִ -י ְהיוּ ֵא ֶפר ַתּ ַחת כַּפּוֹת רַגְ ֵלי ֶכם ַבּיּוֹם א ֶ
מלאכי ג' :י"ט-כ"א
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ָתן קוֹלוֹ ִל ְפנֵי ֵחילוֹ ִכּי רַב ְמאֹד ַמ ֲחנֵהוּ ִכּי עָצוּם ע ֵֹשׂה ְד ָברו
"וַיהוָה נ ַ
ילנּוּ"
וּמי י ְִכ ֶ
ִכּי-גָדוֹל יוֹם-יְ הוָה וְנוֹ ָרא ְמאֹד ִ
יואל ב' :י"א )ראה ישעיהו י"ג :ד'-ה'(
יה
ָמ ָ
" ִכּיִ -הנֵּה יְהוָה יֹ ֵצא ִמ ְמּקוֹמוֹ ִל ְפקֹד עֲוֹן י ֵֹשׁבָ -האָרֶץ ָע ָליו וְגִ ְלּ ָתה ָהאָרֶץ ֶאת-דּ ֶ
ֶיה"
ַסּה עוֹד ַעל-הֲרוּג ָ
ְולֹאְ -תכ ֶ
ישעיהו כ"ו :כ"א
ֲביֵ -אשׁ :
ַסּוּפה ַמ ְר ְכּב ָֹתיו ְל ָה ִשׁיב ְבּ ֵח ָמה אַפּוֹ ְו ַג ֲערָתוֹ ְבּ ַלה ֵ
" ִכּיִ -הנֵּה יְהוָה ָבּ ֵאשׁ יָבוֹא ְוכ ָ
וּב ַח ְרבּוֹ ֶאת-כָּלָ -בּ ָשׂר ְורַבּוּ ַח ְל ֵלי ְיהוָה"
ִכּי ָב ֵאשׁ יְהוָה ִנ ְשׁ ָפּט ְ
ישעיהו ס"ו :ט"ו-ט"ז
" ֵכּן ֵירֵד ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ִל ְצבֹּא עַלַ -הרִ -ציּוֹן ו ְַעל-גִּ ְב ָע ָתהּ :
ְרוּשׁלִָם גָּנוֹן ְו ִה ִצּיל ָפּס ַֹח ְו ִה ְמ ִליט"
ֳרים ָעפוֹת ֵכּן ָיגֵן ְיהוָה ְצ ָבאוֹת עַל-י ָ
ְכּ ִצפּ ִ
ישעיהו ל"א :ד'-ה'
ָמה
ָמה ַעלָ -ה ֲאד ָ
" ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִפקֹד ְיהוָה עַלְ -צ ָבא ַה ָמּרוֹם ַבּ ָמּרוֹם ו ְַעלַ -מ ְל ֵכי ָה ֲאד ָ
ְח ְפרָה ַה ְלּ ָבנָה
וּמרֹב י ִָמים י ִָפּ ֵקדוּ  :ו ָ
ֻגּרוּ ַעלַ -מ ְסגֵּר ֵ
אַסּיר ַעל-בּוֹר ְוס ְ
ֲס ָפה ִ
ְ :ו ֻא ְסּפוּ א ֵ
זְקנָיו ָכּבוֹד"
וּבירוּ ָשׁ ַלִם וְ ֶנגֶד ֵ
וּבוֹשׁה ַה ַח ָמּה ִכּיָ -מ ַל ְך יְהוָה ְצ ָבאוֹת ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
ָ
ישעיהו כ"ד :כ"א-כ"ג
יטת ֵבּיתַ-י ֲעקֹב ְל ִה ָשּׁ ֵען עַלַ -מ ֵכּהוּ
וּפ ֵל ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְ
יוֹסיף עוֹד ְשׁאָר י ְ
" ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא לֹאִ -
ֱמת ְ :שׁאָר יָשׁוּב ְשׁאָר ַי ֲעקֹב ֶאלֵ -אל גִּ בּוֹר :
ָאל ֶבּא ֶ
ְונ ְִשׁ ַען ַעלְ -יהוָה ְקדוֹשׁ ִי ְשׂר ֵ
ָקה :
שׁוֹטף ְצד ָ
ָאל ְכּחוֹל ַהיָּם ְשׁאָר יָשׁוּב בּוֹ ִכּ ָלּיוֹן ָחרוּץ ֵ
ִכּי ִאם-י ְִהיֶה ַע ְמּ ָך י ְִשׂר ֵ
ִכּי ָכ ָלה ְו ֶנ ֱח ָר ָצה ֲאדֹנָי יְה ִוה ְצ ָבאוֹת ע ֶֹשׂה ְבּ ֶקרֶב כָּלָ -האָרֶץ"
ישעיהו י' :כ'-כ"ג

רוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְהוָה
" ָבּ ְ
נוּכם ִמ ֵבּית יְהוָה"
ַכ ֶ
ֵבּר ְ
תהלים קי"ח :כ"ו
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ימנּוּ ְכּצֹאן ָבּ ְצרָה ְכּ ֵע ֶדר
ֲשׂ ֶ
ַחד א ִ
ָאל י ַ
ֲק ֵבּץ ְשׁ ֵא ִרית י ְִשׂר ֵ
ֻלּ ְך ַק ֵבּץ א ַ
"אָסֹף ֶא ֱאסֹף ַי ֲעקֹב כּ ָ
ֵיהם ָפּ ְרצוּ ַוַיּ ֲעבֹרוּ ַשׁ ַער ַויּ ְֵצאוּ בוֹ
ימנָה ֵמאָ ָדם ָ :ע ָלה ַהפֹּרֵץ ִל ְפנ ֶ
ָברוֹ ְתּ ִה ֶ
תוֹך ַהדּ ְ
ְבּ ְ
ֹאשׁם"
ֵיהם וַיהוָה ְבּר ָ
ַו ַיּ ֲעבֹר ַמ ְל ָכּם ִל ְפנ ֶ
מיכה ב' :י"ב-י"ג
ָצא ַכ ָבּרָק ִחצּוֹ
ָאה ְוי ָ
יהם יֵר ֶ
ֲל ֶ
"וַיהוָה ע ֵ
ימן :
ִת ָקע ְו ָה ַל ְך ְבּ ַסעֲרוֹת ֵתּ ָ
שּׁוֹפר י ְ
וַאדֹנָי יְהוִ ה ַבּ ָ
אַבנֵיֶ -ק ַלע ְו ָשׁתוּ ָהמוּ ְכּמוָֹ-ייִן
אָכלוּ ו ְָכ ְבשׁוּ ְ
ֵיהם ְו ְ
יְהוָה ְצ ָבאוֹת ָיגֵן ֲעל ֶ
ַמּ ְזרָק ְכּ ָז ִויּוֹת ִמז ְֵבּ ַח :
וּמ ְלאוּ כּ ִ
ָ

יהם ַבּיּוֹם ַההוּא
יעם יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹשׁ ָ
וְ ִ
אַד ָמתוֹ"
נוֹססוֹת ַעלְ -
אַבנֵיֵ-נזֶר ִמ ְת ְ
ְכּצֹאן ַעמּוֹ ִכּי ְ
זכריה ט' :י"ד-ט"ז
ַחל ִמ ְצ ָריִם
ָהר עַד-נ ַ
ַחבֹּט יְהוָה ִמ ִשּׁבּ ֶֹלת ַהנּ ָ
" ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
ָאל :
ִשׂר ֵ
אַחד ֶא ָחד ְבּנֵי י ְ
ֻקּטוּ ְל ַ
אַתּם ְתּל ְ
ְו ֶ
וּבאוּ ָהא ְֹב ִדים ְבּ ֶארֶץ אַשּׁוּר
שׁוֹפר גָּדוֹל ָ
יִתּ ַקע ְבּ ָ
ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ָ
ירוּשׁלִָם"
ְהנּ ִָדּ ִחים ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ְו ִה ְשׁ ַתּחֲווּ ַליהוָה ְבּ ַהר ַהקֹּדֶשׁ ִבּ ָ
וַ
ישעיהו כ"ז :י"ב-י"ג
רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלחֹדֶשׁ
שׁוֹפר ְתּ ָ
ֲב ְר ָתּ ַ
"וְ ַהע ַ
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה
אַר ְצ ֶכם  :ו ְִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַהח ִ
שׁוֹפר ְבּ ָכלְ -
ֲבירוּ ָ
ֻרים ַתּע ִ
ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ
ֲחזָּתוֹ
ְשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל-א ֻ
יה יוֹ ֵבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ו ַ
ָאתם ְדּרוֹר ָבּאָרֶץ ְלכָל-י ְֹשׁ ֶב ָ
וּקר ֶ
ְ
ָכם
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְהיֶה ל ֶ
יוֹבל ִהוא ְשׁנַת ַהח ִ
ְו ִאישׁ ֶאלִ -מ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ ֵ :
ֶיה :
יה ְולֹא ִת ְב ְצרוּ ֶאתְ -נ ִזר ָ
יח ָ
לֹא ִת ְזרָעוּ ְולֹא ִת ְק ְצרוּ ֶאתְ -ס ִפ ֶ
בוּאָתהּ :
ֹאכלוּ ֶאתְ -תּ ָ
יוֹבל ִהוא ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדה תּ ְ
ִכּי ֵ
יּוֹבל ַהזֹּאת ָתּ ֻשׁבוּ ִאישׁ ֶאלֲ -א ֻחזָּתוֹ"
ִבּ ְשׁנַת ַה ֵ
ויקרא כ"ה :ט'-י"ג
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ְרוּשׁלִַם
יוֹשׁב י ָ
" ַבּיּוֹם ַההוּא ָיגֵן ְיהוָה ְבּ ַעד ֵ
ֵיהם :
אַך יְהוָה ִל ְפנ ֶ
וּבית ָדּוִיד כֵּאל ִֹהים ְכּ ַמ ְל ְ
ְו ָהיָה ַהנּ ְִכ ָשׁל ָבּ ֶהם ַבּיּוֹם ַההוּא ְכּ ָד ִויד ֵ
יְרוּשׁלִָם :
ֲב ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת-כָּלַ -הגּוֹיִ ם ַה ָבּ ִאים ַעלָ -
ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא א ַ
רוּח ֵחן ְו ַתחֲנוּנִים
ְרוּשׁלִַם ַ
יוֹשׁב י ָ
ְעל ֵ
ְו ָשׁ ַפ ְכ ִתּי עַלֵ -בּית ָדּ ִויד ו ַ

ָחיד
וְס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַעלַ -היּ ִ
ֲשׁרָ -דּ ָקרוּ ָ
ו ְִה ִבּיטוּ ֵא ַלי ֵאת א ֶ
וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר ַעלַ -ה ְבּכוֹר :
ֲד ְד ִרמּוֹן ְבּ ִב ְק ַעת ְמגִ דּוֹן :
ירוּשׁלִַם ְכּ ִמ ְס ַפּד ה ַ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִגְ ַדּל ַה ִמּ ְס ֵפּד ִבּ ָ
וְ ָס ְפ ָדה ָהאָרֶץ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְל ָבד
יהם ְל ָבד
ְשׁ ֶ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּיתָ -דּוִיד ְל ָבד וּנ ֵ
יהם ְל ָבד :
ְשׁ ֶ
ָתן ְל ָבד וּנ ֵ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית-נ ָ
יהם ְל ָבד
ְשׁ ֶ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּיתֵ -ל ִוי ְל ָבד וּנ ֵ
יהם ְל ָבד :
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ִשּׁ ְמ ִעי ְל ָבד וּ ְנ ֵשׁ ֶ
יהם ְל ָבד"
ְשׁ ֶ
כֹּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ַהנּ ְִשׁאָרוֹת ִמ ְשׁ ָפּחֹת ִמ ְשׁ ָפּחֹת ְל ָבד וּנ ֵ
זכריה י"ב :ח'-י"ד

ִשׁ ַפּ ְט ִתּי ִע ָמּם ָשׁם
הוֹשׁ ָפט וְ נ ְ
"ו ְִק ַבּ ְצ ִתּי ֶאת-כָּלַ -הגּוֹיִם וְהוֹר ְַד ִתּים ֶאלֵ -ע ֶמק ְי ָ
אַר ִצי ִחלֵּקוּ :
ֲשׁר ִפּזְּ רוּ ַבגּוֹיִם וְ ֶאתְ -
ָאל א ֶ
ֲל ִתי יִ ְשׂר ֵ
עַלַ -ע ִמּי וְ ַנח ָ
ְו ֶאלַ -ע ִמּי יַדּוּ גוֹרָל ַויּ ְִתּנוּ ַהיֶּלֶד ַבּזּוֹנָה ְו ַהיּ ְַלדָּה ָמ ְכרוּ ַבַיּיִן ַויּ ְִשׁתּוּ"
בּוֹרים י ְִגּשׁוּ ַיעֲלוּ כֹּל אַ ְנ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה"
" ִק ְראוּ-זֹאת ַבּגּוֹיִם ַק ְדּשׁוּ ִמ ְל ָח ָמה ָה ִעירוּ ַהגִּ ִ

ְהוֹשׁ ָפט
"יֵעוֹרוּ ְוַיעֲלוּ ַהגּוֹ ִים ֶאלֵ -ע ֶמק י ָ
ִכּי ָשׁם ֵא ֵשׁב ִל ְשׁפֹּט ֶאתָ -כּלַ -הגּוֹיִם ִמ ָסּ ִביב :
ָע ָתם :
ַבּה ר ָ
ָבים ִכּי ר ָ
ָציר בֹּאוּ ְרדוּ ִכּיָ -מ ְלאָה גַּת ֵה ִשׁיקוּ ַה ְיק ִ
ִשׁ ְלחוּ ַמגָּל ִכּי ָב ַשׁל ק ִ
הֲמוֹנִים הֲמוֹנִים ְבּ ֵע ֶמק ֶה ָחרוּץ ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְהוָה ְבּ ֵע ֶמק ֶה ָחרוּץ :
ירוּשׁלִַם י ִֵתּן קוֹלוֹ
וּמ ָ
אָספוּ נָגְ ָהם  :וַיהוָה ִמ ִצּיּוֹן י ְִשׁאָג ִ
ֵח ָקדָרוּ וְכוֹ ָכ ִבים ְ
ֶשׁ ֶמשׁ ְוָיר ַ
ָאל :
וּמעוֹז ִל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲסה ְל ַעמּוֹ ָ
ְו ָרעֲשׁוּ ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ וַיהוָה ַמח ֶ
יכם שׁ ֵֹכן ְבּ ִציּוֹן ַהרָ -ק ְד ִשׁי"
ִיד ְע ֶתּם ִכּי ֲא ִני יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וַ
יואל ד' :ב'-ג' ,ט' ,י"ב-י"ז
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ְרוּשׁלִַם
ְאָס ְפ ִתּי ֶאת-כָּלַ -הגּוֹיִם ֶאל-י ָ
ֵך ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך  :ו ַ
" ִהנֵּה יוֹםָ -בּא ַליהוָה ְו ֻח ַלּק ְשׁ ָלל ְ
ֶתר
ֲצי ָה ִעיר ַבּגּוֹ ָלה ְוי ֶ
ָצא ח ִ
ָשׁים ִתּ ָשּׁ ַג ְלנָה ְוי ָ
ָשׁסּוּ ַה ָבּ ִתּים ו ְַהנּ ִ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ְונ ְִל ְכּדָה ָה ִעיר ְונ ַ
ָצא ְיהוָה ְונ ְִל ַחם ַבּגּוֹיִם ָה ֵהם ְכּיוֹם ִה ָלּחֲמוֹ ְבּיוֹם ְקרָב :
ָה ָעם לֹא י ִָכּרֵת ִמןָ -ה ִעיר ְ :וי ָ
ְרוּשׁלִַם ִמ ֶקּ ֶדם ְונ ְִב ַקע
ֲשׁר ַעלְ -פּנֵי י ָ
ֵיתים א ֶ
ַג ָליו ַבּיּוֹםַ -ההוּא ַעלַ -הר ַהזּ ִ
וְ ָע ְמדוּ ר ְ
ְח ְציוֹ-נ ְֶג ָבּה :
ֲצי ָה ָהר צָפוֹנָה ו ֶ
וּמשׁ ח ִ
ָמּה גֵּיא ְגּדוֹלָה ְמאֹד ָ
ָחה ָוי ָ
ֵיתים ֵמ ֶח ְציוֹ ִמ ְזר ָ
ַהר ַהזּ ִ
ימי ֻע ִזּיָּה
ַעשׁ ִבּ ֵ
ֲשׁר נ ְַס ֶתּם ִמ ְפּנֵי ָהר ַ
אָצל ְונ ְַס ֶתּם ַכּא ֶ
יע גֵּיָ -ה ִרים ֶאלַ -
ְונ ְַס ֶתּם גֵּיאָ -ה ַרי ִכּי-י ִַגּ ַ
ֹשׁים ִע ָמּ ְך ְ :ו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא לֹא-י ְִהיֶה
וּבא יְהוָה ֱאל ַֹהי ָכּלְ -קד ִ
ֶמ ֶל ְךְ -יהוּדָה ָ
אוֹר י ְָקרוֹת ְי ִק ָפּאוֹן ְ :ו ָהיָה יוֹםֶ -א ָחד הוּא ִי ָוּדַע ַליהוָה לֹא-יוֹם ְולֹאָ -ל ְי ָלה ְו ָהיָה ְל ֵעת-
ירוּשׁ ַלִם ֶח ְציָם ֶאלַ -היָּם
ֶערֶב י ְִהיֶה-אוֹר  :ו ְָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְֵצאוּ ַמיִםַ -חיִּ ים ִמ ָ

ֶך
ְהיָה יְהוָה ְל ֶמל ְ
ַה ַקּ ְדמוֹנִי ו ְֶח ְציָם ֶאלַ -היָּם ָהאַחֲרוֹן ַבּ ַקּיִץ ָוּבחֹרֶף י ְִהיֶה  :ו ָ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד"
ַעלָ -כּלָ -האָרֶץ ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה יְהוָה ֶא ָחד ְ
ְעלוּ ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְב ָשׁנָה
ְרוּשׁלִָם ו ָ
נּוֹתר ִמכָּלַ -הגּוֹיִם ַה ָבּ ִאים עַל-י ָ
ְהיָה כָּלַ -ה ָ
"ו ָ
ְל ִה ְשׁ ַתּחֲוֹת ְל ֶמ ֶל ְך יְהוָה ְצ ָבאוֹת ְו ָלחֹג ֶאתַ -חג ַהסֻּכּוֹת"
זכריה י"ד :א'-ט' ,ט"ז

"וקדושי עליון יקבלו את-הממלכה ויחזיקו בממלכה
עד עולם ועד עולמי-עולמים"

"והמלכות והשלטון וגדלת הממלכות תחת כל-השמים ינתנו לעם קדושי
עליון ממלכתו תהיה ממלכת עולם וכל השלטונות יעבדו וישמעו לו"
דניאל ז' :י"ח ,כ"ז )בתרגום לעברית(
עוֹלם"
וְעדָ -
יהם ְבּ ַהר ִציּוֹן ֵמ ַע ָתּה ַ
ֲל ֶ
וּמ ַל ְך יְ הוָה ע ֵ
" ָ
מיכה ד' :ז'

עוֹלם ַח ְסדּוֹ  :הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים
"הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי-טוֹב ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ"
עוֹלם ַח ְסדּוֹ  :הוֹדוּ ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים ִכּי ְל ָ
ִכּי ְל ָ
תהלים קל"ו :א'-ג'
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ֲרית ַהיּ ִָמים נָכוֹן יִ ְהיֶה ַהר ֵבּיתְ -יהוָה ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים
"וְ ָהיָה ְבּאַח ִ
וְ נִ ָשּׂא ִמ ְגּ ָבעוֹת וְ ָנהֲרוּ ֵא ָליו כָּלַ -הגּוֹיִם :
ְאָמרוּ
ַבּים ו ְ
ְו ָה ְלכוּ ַע ִמּים ר ִ
ָכיו ְונ ְֵל ָכה ְבּא ְֹרח ָֹתיו
ֲלה ֶאלַ -הרְ -יהוָה ֶאלֵ -בּית ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ְויֹרֵנוּ ִמ ְדּר ָ
ְלכוּ ְו ַנע ֶ
ירוּשׁ ָלִם :
וּד ַבר-יְהוָה ִמ ָ
ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא תוֹרָה ְ
ְמרוֹת
יהם ְל ַמז ֵ
יתוֹת ֶ
בוֹתם ְל ִא ִתּים ַו ֲח ִנ ֵ
ַבּים ו ְִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
יח ְל ַע ִמּים ר ִ
הוֹכ ַ
ְשׁ ַפט ֵבּין ַהגּוֹ ִים ְו ִ
וָ
ִשּׂא גוֹי ֶאל-גּוֹי ֶחרֶב ְולֹא-י ְִל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה"
לֹא-י ָ
ישעיהו ב' :ב'-ד'

עוֹלם
ַשׂ ִתּ ְיך ִלי ְל ָ
וְאר ְ
" ֵ
ֲמים :
וּב ַרח ִ
וּב ֶח ֶסד ְ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יך ִלי ְבּ ֶצ ֶדק ְ
ַשׂ ִתּ ְ
וְאר ְ
ֵ
ָד ַע ְתּ ֶאת-יְהוָה :
ַשׂ ִתּ ְיך ִלי ֶבּאֱמוּנָה וְ י ַ
ְאר ְ
וֵ
ְהם ַיעֲנוּ ֶאתָ -האָרֶץ :
ְו ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶא ֱענֶה ְנאֻםְ -יהוָה ֶא ֱענֶה ֶאתַ -ה ָשּׁ ָמיִם ו ֵ
ְאתַ -היּ ְִצ ָהר ו ְֵהם ַיעֲנוּ ֶאתִ -יז ְְר ֶעאל :
ְאתַ -ה ִתּירוֹשׁ ו ֶ
ְו ָהאָרֶץ ַתּ ֲענֶה ֶאתַ -ה ָדּגָן ו ֶ

אַתּה
אָמ ְר ִתּי ְללֹאַ -ע ִמּי ַע ִמּיָ -
ֻח ָמה ְו ַ
יה ִלּי ָבּאָרֶץ ו ְִר ַח ְמ ִתּי ֶאת-לֹא ר ָ
ַע ִתּ ָ
וּזְ ר ְ
ֹאמר ֱאל ָֹהי"
ְוהוּא י ַ
הושע ב' :כ"א-כ"ה
אוּלים :
ֶך ַהקֹּדֶשׁ י ִָקּרֵא ָלהּ  ...וְ ָה ְלכוּ ְגּ ִ
" ְו ָהיָהָ -שׁם ַמ ְסלוּל ו ֶָדר ְֶך ְו ֶדר ְ

ֹאשׁם
עוֹלם ַעל-ר ָ
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה ְו ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְשׁבוּן ָ
וּפדוּיֵי יְהוָה י ֻ
ְ
ַשּׂיגוּ
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
ָחה"
ְונָסוּ יָגוֹן ַו ֲאנ ָ
ישעיהו ל"ה :ח'-י'
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ֵעה ֶאת-יְהוָה ַכּ ַמּיִם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים"
" ִכּיָ -מ ְלאָה ָהאָרֶץ דּ ָ
ישעיהו י"א :ט'

עוֹלם
"י ְִהי ְשׁמוֹ ְל ָ
ִל ְפנֵיֶ -שׁ ֶמשׁ יִנּיֹן ְשׁמוֹ
ְאַשּׁרוּהוּ :
וְ י ְִת ָבּ ְרכוּ בוֹ ָכּל-גּוֹיִם י ְ
ָאל
רוּך יְהוָה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ָבּ ְ
ע ֵֹשׂה נ ְִפ ָלאוֹת ְל ַבדּוֹ :
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ ְלעוֹ ָלם
וּב ְ
ָ
ִמּלֵא ְכבוֹדוֹ ֶאת-כֹּל ָהאָרֶץ
ְוי ָ
וְאָמן"
אָמן ֵ
ֵ
תהלים ע"ב :י"ז-י"ט

יְכסּוּ ַעל-יָם"
" ִכּי ִתּ ָמּ ֵלא ָהאָרֶץ ָל ַד ַעת ֶאתְ -כּבוֹד יְהוָה ַכּ ַמּיִם ַ
חבקוק ב' :י"ד

111

אחרית דבר:
בספר זה הצגתי לקורא רבים מפניו והתגלמויותיו השונים של אלהינו האחד .הבאתי
גם מספר מובאות מפתח מן הכתובים ,תחת כל נושא משני ,כדי לחשוף טפח נוסף
על זהותו של אלהינו .ברם ,כתבי הקודש מכילים פסוקים רבים נוספים המוכיחים
את נכונות כל נושא שמעלה ספר זה.
לראשונה מוסר המסווה מעל עינייך ולבך ,לראות את האמת .התנ"ך כולו מצהיר
את אותן הצהרות בנוגע לזהותו של אלהינו האוהב.

האמונה בישוע אינה דת אחרת ,אלא התגשמות התורה והיהדות!
דבר אלהינו יקום לעולם! אלהים הוא אבינו האמיתי!
אלהים גם מתגלם כמושיענו ,הבן ,משיחנו .אלהים האב שלח את בנו לארץ
כדי לפדות את ישראל ואת הגויים מכל חטאותיהם ,ולהראות את 'הדרך' חזרה
לאבינו ,בוראנו .כל המובאות האלו מדבר אדני הוכיחו את האמיתות הללו ,למען
יראו וידעו .האמונה בישוע פירושה חיי נצח! דחיית הקורבן שהקריב אלהים עבור
חייך פירושה מוות נצחי! לכן ,כמו שאמר משה  :ובחרת בחיים! )ראה דברים ל':

ט"ו-כ'( .אלהים אמר לנו שהוא ישלח נביא מיוחד כדי שכל העולם יצטרך
להקשיב ולציית! )דברים י"ח :י"ז-י"ט(.
אלהים עשה זאת כאשר שלח את בנו אהובו.
ישוע אמר:
אַחת אוֹ ָתּג ֶא ָחד
ְהאָרֶץ אַף יוֹד ַ
ַע ְברוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ָ
ֲשׁר י ַ
אוֹמר ֲאנִי ָל ֶכםַ ,עד א ֶ
אָמןֵ .
" ֵ
ַע ְברוּ ִמן ַהתּוֹרָה ְבּ ֶטרֶם י ְִת ַקיֵּם ַהכֹּל) ".מתי ה'(18 :
לֹא י ַ
ַע ְברוּ) ".מתי כ"ד :ל"ה(
וּד ָברַי לֹא י ַ
ַע ְברוּ ְ
" ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָהאָרֶץ י ַ
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מלכות השמיים עומדת לרדת אל הארץ ,ושלטון מלך השמיים יתחיל בקרוב
מירושלים ,אולם רק לאחר שעם ישראל ישווע למשיחם האמיתי.

רוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם
ֹאמרוּ ' ָבּ ְ
ֲשׁר תּ ְ
אוֹמר ָלכֶםֵ :מ ַע ָתּה לֹא ִתּ ְראוּ ִני ַעד א ֶ
ישוע אמרַ " :ו ֲא ִני ֵ
יהוה!'" )מתי כ"ג :ל"ט ,לקוח מתהלים קי"ח :כ"ו(

אָמר יְהוָה
"כֹּה ַ
אַל-י ְִת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ
ְואַל-י ְִת ַה ֵלּל ַהגִּ בּוֹר ִבּ ְגבוּרָתוֹ
אַל-י ְִת ַה ֵלּל ָע ִשׁיר ְבּ ָע ְשׁרוֹ :
אוֹתי
ִכּי ִאםְ -בּזֹאת י ְִת ַהלֵּל ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל ַה ְשׂ ֵכּל ְוָיד ַֹע ִ
ִכּי ֲאנִי יְהוָה
וּצ ָד ָקה ָבּאָ ֶרץ
ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ִכּיְ -ב ֵא ֶלּה ָח ַפ ְצ ִתּי
ְנ ֻאם-יְהוָה"
ירמיהו ט' :כ"ב-כ"ג
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אפילוג:
מדוע שרוי עם ישראל במאבק פנימי כה גדול כיום?
אנו יכולים למצוא את התשובה בסיפור הפסח ,בדברים אותם ציווה אלהים למשה לומר לפרעה.
ַע ְב ֵדנִ י"!
" ַשׁ ַלּח ֶאתְ -בּנִ י וְ י ַ
כולנו יודעים שפסח היה הוצאתנו מעבדות במצרים לחירות .אך אנו ,כעם ,שכחנו מה היתה
סיבת השחרור ,או שאנו מתעלמים מכך .הסיבה הייתה שאנו נעבוד את אלהים ,קדוש ישראל.
כעם היהודי המאוחד של ישראל ,איננו עובדים את אלהינו! כמו כן ,לא השכלנו להבין
לגמרי את האמת אודות זהות אלהינו .לא הצלחנו להבין שאלהינו ,שהוא מושיענו ,באופן נסי
גם היה למשיחנו ,והוא בא לעולם כקרבן הפסח עבור ישועתנו ,כפי שניבא דברו .מרבית

תלמידי החכמים היהודים לא הבינו זאת .לפיכך ,אנו דחינו את משיחנו והתכחשנו לו!
הוא יבוא שוב בשביל ישועת ישראל ,וכדי לדון את הגויים ,בזמן הזה הוא יבוא כמלך האריות,
"ארי יהודה" ו"אדון הכבוד"!
במשך מאות רבות ,נרדף העם היהודי .גלים גדולים של אנטישמיות באו מאלו שהם "האומות
הנוצריות" כביכול .אך רדיפה זו ,ברובה ,נובעת גם משום חטאינו של עבודה זרה כעם ,שבהם
הענקנו לדברים רבים חשיבות רבה יותר מאשר לעבודת אלהינו הקדוש והצדיק וציות לדבריו
הקדושים מן התורה והתנ"ך .זאת ניתן לראות ברבים מן המסורות והמנהגים הדתיים שלנו וגם
בכה רבים מן הכתבים הדתיים שלנו :התורה שבעל-פה – התלמוד והמשנה ,והקבלה ,אשר
הסיטו אותנו הרחק מהפשטות של דבר אלהים בתנ"ך.
בגלל העבודות הזרות הרבות הללו ,רמאות גדולה עיוורה אותנו ,עם ישראל ,מלהבין את זהותו
האמיתית של אלהינו עצמו .העובדה שהוא יהיה המושיע המובטח ,כמו גם המשיח שלנו,
נגלית לנו בברור ,שוב ושוב ,לאורך התורה והתנ"ך כולו .הוא אמר לאברהם ולשרה ֲ " ,הי ִָפּ ֵלא
ֵמ ְי הוָה ָדּ ָבר" )בראשית י"ח :י"ד( .וכך בא אלהים לעולם כתינוק טהור מחטא ,שנולד בבית לחם,
כדי שיוכל להושיע את עמו ,ישראל .ואנו החמצנו אותו!
קדוש ישראל ,השופט העליון ואדון היקום ,אומר שהוא אבינו ,ושהוא אוהב אותנו אהבת עולם
)ראה ירמיהו ל" א :ב' ,ח'( ,שחסדו ,העומד לעולם) ,ראה תהלים קל"ו :א'( רב ממשפטו ,שהוא
מגדיל את דברו הקדוש מעל כל שמו! )ראה תהלים קל"ח :ב'( ושדברו יקום לעולם! )ראה
ישעיהו מ' :ח'(.
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הוא קורא לכל ילדיו ,לא רק לבני ישראל ,ללכת באמת של דברו הקדוש .והוא מצווה על כולנו
'לאהוב זה את זה' וגם 'לאהוב את הגר' הגר בשלום בינינו) .ראה ויקרא י"ט :י"ח ,ל"ד(.
משום שבני ישראל לא הצליחו לשים את דבר אדני הכתוב במקום הראשון בחייהם ,ונתנו
לדברים רבים אחרים חשיבות גדולה יותר מאשר לדברו ,ומשום בערות ודעות קדומות כה רבות,
נחקקו בישראל חוקים לא צודקים ולא הוגנים נגד יהודים וגויים אחרים היודעים את האמת:
שישוע הוא משיחנו האמיתי .חוקים אלה עיכבו אלפים רבים של יהודים ומנעו מהם את היכולת
לקיים את מצוות אדני ולעלות לארץ ישראל ,לבוא ולחיות בישראל ,היכן שאלהים קרא להם
לחיות ,ולשרת את אלהיהם ואת עם ישראל .חוקים אלה מנעו מהמוני צדיקי אומות העולם את
היכולת לחיות בישראל ,ולשרת גם כן את אלהי ישראל ואת עם ישראל .כמו כן ,אותם מאמינים
בישוע ,אשר נקראו על ידי קדוש ישראל להיות בישראל ,סבלו ,ועודם סובלים ,מרדיפות שונות.
הרדיפות הלא צודקות והלא הוגנות הללו נגד יהודים וגויים המאמינים בישוע כמשיחם חייבות
להפסיק לאלתר! משום שהן מונעות את ברכות אלהים על כולנו .כמו כן ,חוקי העלייה חייבים
להשתנות! משום שספר זה הראה בבירור רבות מן האמיתות שבדבר אדני הנוגעות לאלהינו
ולזהותו האמיתית החבויה של משיחו.
ספר זה חשף טעות חמורה בתיאולוגיה הדתית היהודית המכחישה כי ישוע הוא משיח ישראל,
כביטוי של אלהים עצמו .אדרבא ,ספר זה הוכיח בבירור את ההפך מדבר אדני הקדוש ,שישוע
הוא שניהם יחד! טעות חמורה זו ביהדות הדתית עומדת בסתירה ללב אלהים עצמו ,ונגד דבר
אדני הקדוש! עם ישראל צריך להתחנך באמת אודות אלהינו ומשיחנו האהוב! הם גם צריכים
לשוב בתשובה לאלהיהם ,כמו גם לאחיהם ולאחיותיהם המאמינים ,היהודים והגויים ,אשר קמו
להגנת האמת אודות המשיח שלנו ,על מנת שאלהים יוכל לשקם אותם לעצמו!
אולם נושא אף יותר חשוב מונח על כף המאזניים ,חשוב אף יותר מאי-הצדק הנגרם לאלפי
מאמינים יהודים וגויים המאמינים שישוע הוא משיחם .משהו בעל חשיבות גדולה יותר במידה
רבה ,משום שהוא קשור ליעוד העתידי של ישראל אשר הובטח להם מאת אלהים ,עבור הארץ
ועבור העם היהודי בישראל ,כמו גם עבור העם היהודי בתפוצות.
משום העיוורון הרוחני של ישראל ,עקב חטאיהם הרבים של עבודה זרה ומרי נגד אלהיהם,
]משום שחטאי אבותיהם עברו מדור לדור  ,לבנים ,לשילשים ולריבעים) ...ראה שמות כ' :ה'(,
יהודים רבים התרחקו מאלהיהם ומעבודתו .הם גם לא אימצו אל לבם את משיחם החי והאוהב,
ישוע ,ואת כל אשר הוא השיג בשבילם ,בנתנו את חייו עבור ישועתם הנצחית!
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הוא נתן תוקף לברית החדשה המובטחת ,במתן סליחה עבור כל חטאינו בדם חייו שלו )ראה
ירמיהו ל" א :ג '-ל"ד וישעיהו נ"ג :א'-י"ב( ,והוא הכניס אותנו אל תוך מערכת יחסים קרובה
יותר עם אבינו האוהב ,קדוש ישראל.
הוא שיקם את מעמדנו כבניו ובנותיו הנצחיים של האל העליון מכל ,והשיב אותנו אל מערכת
היחסים עם אלהים אותה ידע ואיבד אדם הראשון .כל הברכות הללו ,ועוד רבות אחרות ,הושבו
לנו בזכות ישוע.
כל אחד מאתנו יעמוד יום אחד מול אלהי השמים ויישפט על כל חטאיו .קיימת רק דרך אחת,
שאותה סיפק אלהים ,לקבל סליחה על כל החטאים ,וזו תלויה באם קיבלנו או שמא לא קיבלנו
את בנו ,ישוע ,כמשיחנו וכקרבן הפסח שלנו ,ואת כפרת הדם שישוע סיפק עבורנו ,בלקחו על
עצמו את העונש שלנו ,ובמותו במקומנו עבור כל חטאינו.
היעוד העתידי של ישראל הוא בטוח ,משום שדבר אלהים הקדוש הוא נצחי ועומד לעד! )ראה
ישעיה מ' :ח'( דבר אדני מקיים את הבריאה כולה .אך לכל אדם ניתנה הבחירה החופשית ,והוא
חייב להחליט אם לקבל או לדחות את מתנת החינם של אלהים ,את ישועת העולמים ,הניתנת
דרך ישוע ,כקרבן הפסח שלנו .אלהים אומר "ובחרת בחיים"!
אין זו דת אחרת; זוהי היהדות האמיתית ,הנעה כלפי הגשמתה בהבטחות אלהים של חיי נצח
מבורכים עם אלהינו!
עם ישראל מפולגים עתה מאד בינם ובין עצמם ,וגם רחוקים מאלהיהם עצמו – קדוש ישראל,
השופט העליון ואדון היקום .מנהיגי הממשלה בישראל הפנו את גבם לאלהיהם ולדברו
הקדוש! ישראל הפכה לטרף לאומות העולם ,משום שבמקום לחפש את עזרם מאלהיהם עצמו,
הם בחרו בעבודה זרה ,וחפשו את העזרה של חברתם ובת בריתם כביכול ,ממשלת ארצות
הברית .אומה זו גם היא נמצאת במצב של מרי גדול נגד אלהי ישראל ודברו הקדוש ,בפרט בכל
הקשור לישראל ,הארץ אשר אלהים נשבע באמצעות בריתו כשייכת לבני ישראל.
ממשלת ארצות הברית משרתת את האינטרסים האנוכיים של עצמה ואת רצונה לשלוט ולשרוד,
וכמרבית האומות האחרות בעולם ,מצייתת עתה ל'ממשלה עולמית אחת' גדולה יותר ,העולה
במהירות.
ממשלה עולמית אחת נמצאת עתה בינינו ,נעה לעבר השלבים האחרונים של שלטון כלל-עולמי
והשתלטות גלובלית .היא צפה ועלתה ,אם לא הבחנת בכך .היא מאד פעילה כאן בישראל .היא
מעורבת בשפיכת שמן נוסף על אש הקונפליקט הקיים בין הערבים לבין אחיהם בדם מימים
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ימימה ,היהודים ,בעשיית עסקאות מאחורי הקלעים עם אויבינו ,במסרם באופן לא חוקי חלקים
מארצנו.
הממשלה העולמית האחת עושה זאת כאן .היא גורמת לדעתם של היהודים הישראלים והערבים
הפלסטיניים להיות מוסחת על ידי המאבק המתמיד שלהם ,עד כי אנו מחמיצים את המהלכים
החתרניים ואת המטרות הסופיות של אויבנו הגדולים יותר .הקונפליקט היהודי-ערבי נמצא
בשורה הראשונה ,ומשמש כדלק בערה ,השומר את האש הישראלית-מזרח תיכונית בוערת
תמיד .מאחורי הקלעים ממשיכה הפעילות לקראת עליונות עולמית ,בעוד שרבים מאנשיהם
מושמים בעמדות מפתח בממשלה הישראלית .מרבית הציבור ,המאמין בתמימות לכל מה
שאומרים לו המנהיגים ופקידי הממשל ,עומד המום וקהה חושים לנוכח הרשע ההולך ומתגבר,
יּוֹשׁ ִבים ַעל ְפּנֵי ָכּל ָהאָרֶץ".
המאיים על כולנו .ישוע אף הזהיר אותנו " ִכּי ְכּמוֹ ַפּח יָבוֹא ַעל ָכּל ַה ְ
)לוקס כ"א.(35 :
הממשלה העולמית האחת מורכבת מאנשים ומנשים אשר חברו יחדיו .הם חפצים להיות
כאלהים ,ורוצים לשלוט בעולם .כל אחד מהם נבחר בקפידה לתפקידו ולמעמדו .הם מתנגדים
הן ליהדות והן לנצרות האמיתית )נוצרים אמיתיים( ,ומבזים אותן ,משום שהם שונאים את
התנ"ך ואת אלהי התנ"ך.
]נוצרים אמיתיים הם מאמינים בישוע המשיח ,יהודים וגויים ,המסורים לאלהי ישראל ולדבריו
הנצחיים בתנ"ך כולו .משאת לבם הגדולה מכל היא לשרת את אלהי ישראל; והם אף יקריבו את
חייהם עבור ישועתם של עם ישראל היהודי[.
מנהיגי העולם החדשים הללו רוצים את ירושלים ,משום שהם רוצים לגזול את מקומו של
אלהים .הם רוצים לשלוט בעולם ,ולעשות זאת מירושלים ,שם אמר אלהי ישראל שהוא יכונן
את כיסא כבודו) .ראה תהלים קל"ב :י"ג-י"ד; יחזקאל מ"ג :ז'(.
מנהיגי הממשלה העולמית האחת רוצים את הר הבית.
הטיפוסים המפוקפקים הללו של הממשלה האחת צפים ועולים .ואלו אשר יכולים לראות מבעד
למעטה הדק של הסוואה ממשלתית ,יכולים לזהותם בנקל.
אך אל לנו להיות בין אלו שנופלים בפח השקר .משום שדבר אלהים הוא אמיתי והוא מזהיר
אותנו בקול רם! אלהים אמר באמצעות נביאו ,דניאל ,שבאחרית הימיםִ " ,י ְת ָבּ ְררוּ ְו ִי ְת ַל ְבּנוּ
ַבּים וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים ְולֹא י ִָבינוּ ָכּלְ -ר ָשׁ ִעים ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִָבינוּ"! )דניאל י"ב :י'(
ִצּ ְרפוּ ר ִ
וְ י ָ
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וּב ֵעת
ְתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי ַעד ָה ֵע ת ַה ִהיא ָ
ֲשׁר לֹאִ -נ ְהי ָ
אלהים גם אמר דרך דניאל" :וְ ָה ְי ָת ה ֵעת ָצ ָרה א ֶ
אַד ַמתָ -ע ָפר י ִָקיצוּ ֵא ֶלּה ְל ַחיֵּי
ִמּ ֵלט ַע ְמּ ָך ָכּלַ -הנּ ְִמ ָצא ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר )החיים(  :וְ ַר ִבּים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי ְ
ַה ִהיא י ָ
עוֹלם ְו ֵא ֶלּה ַל ֲחרָפוֹת ְל ִד ְר אוֹן ָ
ָ
כּוֹכ ִבים
ַבּים ַכּ ָ
יקי ָהר ִ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
יע ַ
ָק ַ
עוֹלם  :וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים ַי ְז ִהרוּ ְכּז ַֹהר ָהר ִ
ָעד" )דניאל י"ב :א'-ג'(
ְלעוֹ ָל ם ו ֶ
הנושא האמיתי של ישראל אינו עוד 'מיהו יהודי אמיתי ,או מיהו נוצרי' .הנושא האמיתי ,אשר
יהיה ,עד מהרה ,ברור כשמש הוא 'הטוב' נגד 'הרע'! מי יעמוד עם אלהים ודברו הקדוש ,או מי
יתנגד לאלהי ישראל .מצבם של מרבית מתושבי העולם יורע במהירות ,עד לבוא המשיח! וכל
אחד ייאלץ לבחור .הנושא האמיתי הוא עדיין אותה קריאה שקרא משה לפני זמן כה רב,
כאשר ירד מהר סיני ,ובידיו שני לוחות הברית  -עשרת הדברות) ,לאחר ששהה עם אלהים
במשך ארבעים יום(ִ " :מי ַליהוָה ֵא ָלי!" )שמות ל"ב :כ"ו(
זה הזמן עבורנו לנקוט בעמדה נגד הרשע האמיתי והאויבים האמיתיים של ישראל ,הנמצאים
כאן ועכשיו בתוך עמנו ,פועלים לחלוקת ארצנו ,ומנסים לסכל את הבטחות אלהים הנצחיות,
אותן הבטיח ,באמצעות בריתו הקיימת לעד ,לכולנו ,הבוחרים להאמין בדברו הקדוש ,לשרת
אותו באמונה וללכת בעקבותיו.
ישוע תיאר את אותם אויבים בצורה מאד ברורה בספר האחרון של הברית החדשה' ,ספר
ההתגלות' ,כאשר הוא פונה אל יהודים מסוימים הטוענים שהם יהודים ,אך אומר להם שהם
ֶסת ַה ָשּׂ ָטן" )ההתגלות ג'(9 :
בעצם " ִמ ְכּנ ֶ
ארץ ישראל שייכת לאלהיםִ " ,כּיִ -לי ָהאָרֶץ") !...ויקרא כ"ה :כ"ג( ,והוא נתן את הארץ הזו לנו,
כנחלת עולם .אסור לנו לתת אותה לאף אחד ,ובפרט לא לאויבינו .ראה עמודים (10-6
אך ,האם זה מאוחר מדי? לא! לא ,אם נתעורר ונקום ,ונעמוד יחדיו ,מאוחדים כאדם אחד,
קוראים אל אלהינו להלחם עבורנו נגד אויבינו המשותפים!
משום שאלהים הוא ריבון! ולו הניצחון! ולא יוכלו אף אדם ,קבוצה או אומה ,או אפילו אם כל
אומות העולם האחרות יתאחדו נגדנו ,לעכב או למנוע את הגשמתו המוחלטת של דבר אלהים
הנצחי ,אשר הוא דיבר! )ראה זכריה י"ב :ב'-ג' ,ח'-י"ד; י"ד :א'-ו'(
עוֹלם"! )ישעיהו מ' :ח'(
וּד ַברֱ -אל ֵֹהינוּ יָקוּם ְל ָ
הניצחון לאלהינו! " ְ
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ" )תהלים כ"ד :א'(
כמו שכתב דוד המלךַ " :ליהוָה ָהאָרֶץ ְ
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ֲשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם ִכּי
ֲשׁרַ-יע ֶ
ְשׁוּעת ְיהוָה א ֶ
וּראוּ ֶאת-י ַ
משה אמר אל העם" :אַלִ -תּי ָראוּ ִה ְתי ְַצּבוּ ְ
אַתּם
ָחם ָל ֶכם ְו ֶ
עוֹלם ְ :יהוָה ִילּ ֵ
יתם ֶאתִ -מ ְצ ַר ִי ם ַהיּוֹם לֹא ת ִֹספוּ ִל ְר א ָֹתם עוֹד ַעדָ -
ֲשׁר ְר ִא ֶ
)האויבים( א ֶ
ִסּעוּ" )שמות י"ד :י"ג-
ָאל ְוי ָ
ַבּר ֶאלְ -בּנֵי-י ְִשׂר ֵ
ֹאמר ְיהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ַמהִ -תּ ְצ ַעק ֵא ָלי דּ ֵ
ֲרשׁוּן ַ :ויּ ֶ
ַתּח ִ
ט "ו (
וכמו שהכריז יהושע לפני שנים כה רבות ,בהיותו בארץ ישראל הזו ,המובטחתַ " ,בּחֲרוּ ָל ֶכ ם
יתי ַנ ֲעבֹד ֶאתְ -יהוָה" )יהושע כ"ד :ט"ו(
וּב ִ
ַהיּוֹם ֶאתִ -מי ַת ֲעבֹדוּן  ...וְ אָנ ִֹכי ֵ

ֲשׁר-
רוּח ֵחן וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְו ִה ִבּיטוּ ֵא ַלי )ישוע( ֵאת א ֶ
ְרוּשׁלִַם ַ
יוֹשׁב י ָ
"וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ַעלֵ -בּית ָדּ ִויד וְ ַעל ֵ
ָחיד וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר ַעלַ -ה ְבּכוֹר" )זכריה י"ב :י'( ...
ָדּ ָקרוּ וְ ָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַעלַ -היּ ִ
"הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי-טוֹב
ִכּי ְלעוֹ ָל ם ַח ְסדּוֹ"
עוֹלם ַח ְסדּוֹ"
" ְלע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְגּדֹלוֹת ְל ַבדּוֹ ִכּי ְל ָ
אַר ָצם ְל ַנ ֲח ָלה
ָתן ְ
"וְ נ ַ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ :
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ֲלה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדּוֹ ִכּי ְל ָ
ַנח ָ
ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ זָכַר ָלנוּ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ :
ִכּי ְל ָ
ַויּ ְִפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינו
עוֹלם ַח ְסדּוֹ"
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ"
"הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ָמ ִים ִכּי ְל ָ
)תהלים קל"ו :א' ,ד' ,כ" א-כ"ד ,כ"ו(
יך ָח ֶסד" )ירמיהו ל"א :ב'( .זה
ֲה ְב ִתּ ְיך ַעל-כֵּן ְמ ַשׁ ְכ ִתּ ְ
ֲבת עוֹ ָל ם א ַ
אלהי ישראל ,האומר לנו "וְ אַ ה ַ
הזמן להסיר את המסווה מעל עיני הם ולבותיהם של אהוביך ,העם היהודי ,עם ישראל ,על מנת
שהם יוכלו לדעת אותך באופן אישי כאביהם האוהב ,ולהבין את האמיתות לגביך ,אלהיהם
האחד ,שאתה הוא הן מושיעם והן משיחם ,ושאתה אהבת אותם כל כך שהקרבת את הקורבן
המוחלט בעבורם ,ונתת את חייך שלך עצמם בשבילם ,כדי למשוך אותם חזרה אליך.

מוֹעד"
ַחם ִציּוֹן ִכּיֵ -עת ְל ֶחנְ נָהּ ִכּיָ -בא ֵ
אַתּה ָתקוּם ְתּר ֵ
" ָ
)תהלים ק"ב :י"ד(
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נספח א' :דבריו הנפלאים של ישוע המשיח
© כל הזכויות לתרגום החדש של הברית החדשה שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל.

קרא כמה מן הדברים המרשימים שאמר ישוע ,הנמצאים בברית החדשה ,ופסוק
בעצמך באם אלו הם דבריו של אדם מן השורה .או שמא אלו דברי אלהים חיים,
שנאמרו על ידי בנו.
דברים אלה תועדו על ידי אחד מחסידיו הקרובים והנאמנים ביותר של ישוע ,יוחנן,
בן-ישראל מכפר-נחום שבגליל .יוחנן הלך בעקבות ישוע במשך יותר משלוש שנים,
וראה אותו מחולל אלפי נסים :מרפא חולים ,פוקח עיוורים ,מתיר אסורים ומחייה
מתים .בן אלהים צעד ברחבי הארץ ,כשהוא מטיף על אהבת אביו ועל ההבטחות

של ישועת אלהים וחיי הנצח!
ישוע מילא את ההבטחות הללו כאשר מסר את חייו הטהורים מחטא בעבורנו .הוא

גילה לנו את אלהים כאבינו האישי ,האוהב אותנו באמת .מלכותו ,מלכות
השמיים ,עומדת לבוא אל הארץ.

ָדיו נִ ְהיָה
וְעל-י ָ
עוֹלם ָהיָה ַ
ֲמ ִתּיַ ,ה ֵמּ ִאיר ְל ָכל אָדָםָ ,בּא ֶאל ָהעוֹלָםָ .בּ ָ
" ָהאוֹר ָהא ִ
ֲבל
ֲשׁר לוֹ לֹא ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ .א ָ
ְא ֶלּה א ֶ
עוֹלם לֹא ִה ִכּירוֹ .הוּא ָבּא ֶאל ֶשׁלּוֹ ו ֵ
עוֹלם ,וְ ָה ָ
ָה ָ
ָתן תּ ֶֹקף ִל ְהיוֹת ָבּ ִנים ֵלאל ִֹהים.
ֲמינִ ים ִבּ ְשׁמוֹ ,נ ַ
ֲשׁר ִק ְבּלוּ אוֹתוַֹ ,ה ַמּא ִ
ְל ֵא ֶלּה א ֶ
ֶברִ ,כּי ִאם ֵמ ֱאל ִֹהים.
נוֹלדוּ ,אַף לֹא ֵמ ֵח ֶפץ גּ ֶ
לֹא ִמדָּם ְולֹא ֵמ ֵח ֶפץ ַה ָבּ ָשׂר ְ

ָחיד
ָאינוּ ֶאת ְכּבוֹדוְֹ ,כּבוֹד ֵבּן י ִ
ַחנוּ ר ִ
תוֹכנוּ; ַו ֲאנ ְ
ַה ָדּ ָבר נִ ְהיָה ָבּ ָשׂר ְו ָשׁ ַכן ְבּ ֵ
ֱמת".
אָביוָ ,מ ֵלא ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ִמ ִלּ ְפנֵי ִ
ֻלּנוּ ִק ַבּ ְלנוּ ,ו ְֶח ֶסד ַעל ֶח ֶסד; ִכּי ַהתּוֹ ָרה ִנ ְתּנָה ַעל-י ְֵדי מ ֶֹשׁה ,וְ ַה ֶח ֶסד
" ֵהן ִמ ְמּלוֹאוֹ כּ ָ
ָחיד,
יחֶ .את ָה ֱאל ִֹהים לֹא רָאָה ִאישׁ ֵמעוֹ ָלם; ַה ֵבּן ַהיּ ִ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶך י ַ
ֱמת ָבּאוּ ֶדּר ְ
וְ ָהא ֶ
הוֹדיעו"
ֲשׁר ִ
ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ֵחיק ָהאָב ,הוּא א ֶ
יוחנן א'18-16 ,14-9 :
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ֲמין
ֹאבד כָּל ַה ַמּא ִ
ָתן ֶאת ְבּנוֹ י ְִחידוֹ ְל ַמ ַען לֹא י ַ
עוֹלם ַעד ִכּי נ ַ
אָהב ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
" ִכּי כֹּה ַ
ְחל ַחיֵּי עוֹלָםֵ .הן ָה ֱאל ִֹהים לֹא ָשׁ ַלח ֶאת ְבּנוֹ ֶאל ָהעוֹ ָלם ִל ְשׁפֹּט ֶאת ָהעוֹ ָלם,
בּוֶֹ ,א ָלּא ִינ ַ
ָדיו".
ָשׁע ָהעוֹ ָלם ַעל-י ָ
ֶאלָּא ְכּ ֵדי ֶשׁ ִיּוּ ַ
יוחנן ג'17-16 :
ֲמינוּ"".
וּמוֹפ ִתיםְ ,בּשׁוּם ָפּנִים לֹא ַתּא ִ
רוֹאים אוֹתוֹת ְ
ֵשׁוּעִ " :אם ֵאי ְנ ֶכם ִ
אָמר לוֹ י ַ
" ַ
יוחנן ד'48 :
ָבר ִמ ִלּבּוֹ
אוֹמר ָל ֶכםַ ,ה ֵבּן ֵאינֶנּוּ יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת דּ ָ
אָמן ֲא ִני ֵ
אָמן ֵ
אָמר ָל ֶהםֵ " :
ֵשׁוּע ְו ַ
" ָענָה י ַ
עוֹשׂה
עוֹשׂה ָהאָב –זֹאת גַּם ַה ֵבּן ֶ
עוֹשׂה .כָּל ַמה ֶשּׁ ֶ
רוֹאה ֶאת ָהאָב ֶ
זוּל ִתי ַמה ֶשּׁהוּא ֶ
ָ
דוֹלים
ֲשׂים גְּ ִ
וּמע ִ
עוֹשׂהַ .
ֲשׁר הוּא ֶ
וּמ ְר ֶאה לוֹ ֶאת כָּל א ֶ
ָכּמוֹהוִּ ,כּי ָהאָב אוֹ ֵהב ֶאת ַה ֵבּן ַ
וּמ ַחיֶּה ֶאת ַה ֵמּ ִתים ,כֵּן גַּם ַה ֵבּן
ֵמ ֵאלֶּה י ְַר ֶאה לוַֹ ,עד ִכּי ִתּ ְת ַפּ ְלּאוּ; ִכּי ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָהאָב ֵמ ִעיר ְ
ָתן ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְבּיַד ַה ֵבּן
שׁוֹפט ִאישֶׁ ,א ָלּא נ ַ
רוֹצהָ .האָב ֵאינֶנּוּ ֵ
ְמ ַחיֶּה ֶאת ִמי ֶשׁהוּא ֶ
ַבּ ִדים ֶאת ָהאָבִ .מי ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ַה ֵבּןֵ ,אינוֹ
ַבּדוּ ֶאת ַה ֵבּן ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּכ ְ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ַהכֹּל יְכ ְ
ֲמין
וּמא ִ
שּׁוֹמע ֶאת ְדּ ָב ִרי ַ
אוֹמר ָלכֶםַ ,ה ֵ
אָמן ֲא ִני ֵ
אָמן ֵ
ֲשׁר ָשׁ ַלח אוֹתוֵֹ .
ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ָהאָב א ֶ
עוֹלם ְו ֵאינוֹ ָבּא ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִכּי ִאם ָע ַבר ִמ ָמּוֶת ְל ַחיִּים.
שׁוֹל ִחי יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי ָ
ְל ְ
ָעת ִהיאֶ ,שׁ ַה ֵמּ ִתים י ְִשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹל ֶבּן-
אוֹמר ָל ֶכםָ ,תּבוֹא ָשׁ ָעהְ ,וכ ֵ
אָמן ֲאנִי ֵ
אָמן ֵ
ֵ
ַבּן ֶשׁיּ ְִהיוּ לוֹ
ָתן ל ֵ
ָך גַּם נ ַ
שּׁוֹמ ִעים י ְִחיוִּ ,כּי ְכּ ֵשׁם ֶשׁלָּאָב יֵשׁ ַחיִּים ְבּ ָע ְצמוֹ ,כּ ְ
ְה ְ
ָה ֱאל ִֹהים ו ַ
אָדם הוּא .אַל ִתּ ְת ְמהוּ ַעל
ָתן לוֹ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּטִ ,כּי ֶבּןָ -ה ָ
ַח ִיּים ְבּ ָע ְצמוֹ .גַּם ַס ְמכוּת נ ַ
קוּמה ֶשׁל
עוֹשׂי ַהטּוֹב ִל ְת ָ
שׁוֹכנֵי ֶק ֶבר י ְִשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹלוְֹ ,וי ְֵצאוּ ֵ
זֹאתִ ,כּי ָתּבוֹא ָשׁ ָעה ֶשׁ ָכּל ְ
קוּמה ֶשׁל ִמ ְשׁ ָפּט.
ְעוֹשׂי ָהרָע ִל ְת ָ
ַח ִיּים ו ֵ
צוֹדקִ ,מ ְפּנֵי
וּמ ְשׁ ָפּ ִטי ֵ
שׁוֹפטִ .
שׁוֹמ ַע ֲא ִני ֵ
ָבר ִמ ִלּ ִבּיְ .ל ִפי ַמה ֶשּׁ ֲא ִני ֵ
ֵאין ֲאנִי יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת דּ ָ
שׁוֹל ִחי"".
ֶשׁ ֵאי ֶנ ִנּי ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת ְרצוֹנִי ֶא ָלּא ֶאת ְרצוֹן ְ
ימם –
ָתן ִלי ָהאָב ְל ַה ְשׁ ִל ָ
ֲשׂים ֶשׁנּ ַ
יוֹחנָןֶ ,שׁכֵּן ַה ַמּע ִ
אַך ֲא ִני יֵשׁ ִלי ֵעדוּת ְגּדוֹלָה ֵמ ֵעדוּת ָ
" ְ
ָחנִי".
ידים ָע ַלי ֶשׁ ָהאָב ְשׁל ַ
עוֹשׂה – ְמ ִע ִ
ֲשׁר ֲא ִני ֶ
ֲשׂים א ֶ
אוֹתם ַה ַמּע ִ
ָ

עוֹלם ָבּ ֶהם;
אַתּם ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶכם ַחיֵּי ָ
חוֹשׁ ִבים ֶ
תוּביםִ ,כּי ְ
חוֹק ִרים ֶאת ַה ְכּ ִ
אַתּם ְ
" ֶ
רוֹצים לָבוֹא ֵא ַלי ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיוּ ָל ֶכם ַחיִּים"
אַתּם ֵאי ְנ ֶכם ִ
ידים ָע ַלי .ו ְִאלּוּ ֶ
וְ ֵהם ַה ְמּ ִע ִ
יוחנן ה'40-39 ,36 ,30-19 :
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ֲמין ִבּי לֹא
ֵשׁוּע" :אֲנִי הוּא ֶל ֶחם ַה ַחיִּ ים .כָּל ַה ָבּא ֵא ַלי לֹא י ְִר ַעבְ ,ו ַה ַמּא ִ
ָהם י ַ
אָמר ל ֶ
" ַ
י ְִצ ָמא עוֹד""...

אָקים אוֹתוֹ ַבּיּוֹם
ָתן ִליֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִ
ֲשׁר נ ַ
ֹאבד ִלי ִאישׁ ִמכָּל א ֶ
שׁוֹל ִחיֶ :שׁלֹּא י ַ
"ְ ...וזֶה ְרצוֹן ְ
וּמ ֲא ִמין בּוֹ י ְִהיוּ לוֹ ַחיֵּי עוֹ ָלם ַואֲנִי
רוֹאה ֶאת ַה ֵבּן ַ
אָביֶ :שׁ ָכּל ָה ֶ
ָהאַחֲרוֹןֵ .הן זֶהוּ ְרצוֹן ִ
אָקים אוֹתוֹ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן"...
ִ

אָקים
ֲשׁר ְשׁ ָל ַח ִניַ ,ו ֲאנִי ִ
"ֵ ...אין ִאישׁ יָכוֹל לָבוֹא ֵא ַלי ֶא ָלּא ִאם כֵּן י ְִמשׁ ְֹך אוֹתוֹ ָהאָב א ֶ
שּׁוֹמ ַע ִמן ָהאָב
מּוּדי יהוה' .כָּל ַה ֵ
יאיםְ ' ,וכָלָ -בּ ַני ְִך ִל ֵ
אוֹתוֹ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹןֵ .הן ָכּתוּב ַבּנּ ְִב ִ
ְלוֹמד יָבוֹא ֵאלַי .לֹא ֶשׁ ֵאיזֶה ִאישׁ רָאָה ֶאת ָהאָבִ ,כּי ִאם זֶה ֶשׁהוּא ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים—
ו ֵ

ֲמין יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי עוֹ ָלם .אֲנִ י הוּא ֶל ֶחם
ָכםַ ,ה ַמּא ִ
אוֹמר ל ֶ
אָמן ֲאנִי ֵ
אָמן ֵ
הוּא רָאָה ֶאת ָהאָבֵ .
ֶחם ַהיּוֹרֵד ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּדֵי
ָמתוּ .זֶה הוּא ַהלּ ֶ
אָכלוּ ֶאת ַה ָמּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ו ֵ
ֲבוֹתי ֶכם ְ
ַה ַחיִּ ים .א ֵ
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ ְולֹא יָמוּתוֲּ .א ִני ַה ֶלּ ֶחם ַה ַחי ַהיּוֹרֵד ִמן ַה ָשּׁ ַמיִםִ .אם יֹא ַכל ִאישׁ ִמן
ֶשׁיּ ְ
ֲשׁר ֶא ֵתּן ֲהרֵיהוּ ְבּ ָשׂ ִרי ְבּ ַעד ַחיָּיו ֶשׁל ָהעוֹ ָלם".
ֶחם א ֶ
ְהלּ ֶ
ַה ֶלּ ֶחם ַהזֶּה י ְִחיֶה ְלעוֹ ָלם .ו ַ
יך יָכוֹל זֶה ָל ֵתת ָלנוּ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ֶל ֱאכֹל?"
ְאָמרוֵּ " :א ְ
שּׁוֹמ ִעים זֶה ִעם זֶה ו ְ
ִה ְתו ְַכּחוּ ַה ְ
ֹאכלוּ ֶאת ְבּ ַשׂר ֶבּןָ -האָ ָדם ְולֹא
אוֹמר ָלכֶםִ ,אם לֹא תּ ְ
אָמן ֲא ִני ֵ
אָמן ֵ
ֵשׁוּעֵ " :
אָמר ָל ֶהם י ַ
ַ
ְשׁוֹתה ֶאת ָדּ ִמי יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי
ִתּ ְשׁתּוּ ֶאת ָדּמוֵֹ ,אין ָל ֶכם ַחיִּים ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכםָ .האוֹכֵל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי ו ֶ
ָמי הוּא ַמ ְשׁ ֶקה
ֲמ ִתּי ְוד ִ
אָקים אוֹתוֹ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹןִ ,כּי ְבּ ָשׂ ִרי הוּא ַמ ֲאכָל א ִ
עוֹ ָלם ַו ֲאנִי ִ
אוֹתי
ָמי שׁוֹכֵן ִבּי ַו ֲא ִני בּוְֹ .כּמוֹ ֶשׁ ָהאָב ַה ַחי ָשׁלַח ִ
ְשׁוֹתה ֶאת דּ ִ
ֲא ִמ ִתּיָ .האוֹכֶל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי ו ֶ
ֲשׁר ָירַד ִמן
ֶחם א ֶ
ָלי .זֶהוּ ַהלּ ֶ
אוֹתי אַף הוּא י ְִחיֶה ִבּ ְגל ִ
ַו ֲא ִני ַחי ִבּ ְגלַל ָהאָב ,גַּם ָהאוֹכֵל ִ
ֶחם ַהזֶּה י ְִחיֶה ְלעוֹ ָלם".
אוֹכל ֶאת ַהלּ ֶ
ָמתוָּ .ה ֵ
אָכלוּ ָהאָבוֹת ו ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִם :לֹא ְכּמוֹ ֶשׁ ְ

יכם
ֲל ֶ
מוֹעיל ְכּלוּםַ .ה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי א ֵ
רוּח ִהיא ַה ְמ ַחיָּה; ַה ָבּ ָשׂר ֵאינוֹ ִ
"ָ ...ה ַ
רוּח ֵהם וְ ַחיִּ ים".
ַ
יוחנן ו'63 ,58-44 ,40-39 ,35 :
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ֵשׁוּע ְו ִה ְכ ִריזִ " :מי ֶשׁ ָצּ ֵמא יָבוֹא נָא ֵא ַלי
" ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹןַ ,בּיּוֹם ַהגָּדוֹל ֶשׁל ֶה ָחגָ ,ע ַמד י ַ
אָמר ַעל
ֲמין ִבּי ִכּ ְד ַבר ַהכָּתוּבְ ,נ ָהרוֹת ֶשׁל ַמיִם ַח ִיּים ִי ְז ְרמוּ ִמ ִקּ ְרבּוֹ ".זֹאת ַ
ְוי ְִשׁ ֶתּה! ַה ַמּא ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשִׁ ,כּי יֵשׁוּ ַע
ֲמינִים בּוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי עוֹד לֹא נ ְִשׁ ְל ָחה ַ
ידים ְל ַק ֵבּל ַה ַמּא ִ
ֲת ִ
רוּח ֶשׁ ָהיוּ ע ִ
ָה ַ
ֶטרֶם נ ְִת ָפּ ֵאר ַבּכָּבוֹד".
ַבּר ָה ִאישׁ ַהזֶּה"".
עוֹלם לֹא ִדּ ֵבּר ִאישׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּד ֵ
" ֵה ִשׁיבוּ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתיםֵ " :מ ָ
יוחנן ז'46 ,39-37 :

ֵך אַ ֲחרַי לֹא
עוֹלםִ .אישׁ ַההוֹל ְ
ְאָמר" :אֲנִ י אוֹר ָה ָ
יהם ו ַ
הוֹסיף ְל ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ֵשׁוּע ִ
"י ַ
ֹשׁ ְךֶ ,א ָלּא אוֹר ַה ַחיִּים יִ ְהיֶה לוֹ""...
יִ ְת ַה ֵלּ ְך ַבּח ֶ
שׁוֹפטִ ,מ ְשׁ ָפּ ִטי
שׁוֹפט ִאישְׁ .וגַם ִאם ֲא ִני ֵ
ֶך ַה ָבּ ָשׂר; ֲאנִי ֵאי ֶננִּי ֵ
שׁוֹפ ִטים ְכּ ֶדר ְ
אַתּם ְ
"ֶ ...
ַתכֶם ָכּתוּב ֶשׁעֵדוּת ְשׁנֵי
ָחנִי .אַף ְבּתוֹר ְ
ֲשׁר ְשׁל ַ
ֱמתֶ ,שׁ ֵכּן ֵאי ֶנ ִנּי ְל ַב ִדּיֶ ,א ָלּא ֲאנִי ו ְָהאָב א ֶ
אֶ
ֲשׁר ְשׁ ָל ַח ִני ֵמ ִעיד ָע ַלי".
ימנָה ִהיאֲ .א ִני הוּא ַה ֵמּ ִעיד ַעל ַע ְצ ִמי ְוגַם ָהאָב א ֶ
ָשׁים ְמ ֵה ָ
ֲאנ ִ

אוֹתי גַּם ֶאת אָ ִבי ֵאי ְנכֶם ַמ ִכּ ִיריםִ .אלּוּ
ֵשׁוּע" :גַּם ִ
יך?" ֵה ִשׁיב י ַ
אָב ָ
ָשׁאֲלוּ אוֹתוֵֹ " :איפֹה ִ
ירים".
ִיתם ַמ ִכּ ִ
אָבי ֱהי ֶ
אוֹתי ,גַּם ֶאת ִ
ִה ַכּ ְר ֶתּם ִ

אַתּם ִמן ָהעוֹ ָלם ַהזֶּה; ֲאנִי ֵאינֶנִּ י ִמן
אַתּם ִמ ְלּ ָמ ָטּה; אֲנִ י ִמ ְל ַמ ְע ָלהֶ .
ָהםֶ " :
אָמר ל ֶ
" ַ
ֲמי ִנים ִכּי
ֲט ֵאי ֶכם; ֶשׁכֵּן ִאם ֵאינְ ֶכם ַמא ִ
אָמ ְר ִתּי ָל ֶכם ֶשׁ ָתּמוּתוּ ַבּח ָ
עוֹלם ַהזֶּהָ .ל ֵכן ַ
ָה ָ
יכם"".
ֲט ֵא ֶ
אֲנִ י הוּא ,מוֹת ָתּמוּתוּ ַבּח ָ

אַתּם
ידי ֶ
ֱמינוּ בּוִֹ " :אם ַתּ ַע ְמדוּ ִבּ ְד ָב ִריַ ,תּ ְל ִמ ַ
רוּשׁים ֶשׁ ֶהא ִ
ֵשׁוּע ֶאל ַה ְפּ ִ
אָמר י ַ
" ַ
ָהם
אַבר ָ
ֱמת ְתּ ַשׁ ְחרֵר ֶא ְת ֶכםֵ ".ה ִשׁיבוּ לוֶֹ " :זרַע ְ
ֱמת וְ ָהא ֶ
ֱמת; וְ ֵת ְדעוּ ֶאת ָהא ֶ
ֶבּא ֶ
חוֹרין ִתּ ְהיוּ'ָ .ענָה
אוֹמר ' ְבּנֵי ִ
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
עוֹלם לֹא ָה ִיינוּ ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ְל ִאישַׁ .מ ַ
וּמ ָ
ֲאנ ְַחנוּ ֵ
עוֹשׂה ֵח ְטא ֶע ֶבד הוּא ַל ֵח ְטאְ .ו ֵאין
אוֹמר ָל ֶכם ,כָּל ֵ
אָמן ֲאנִי ֵ
אָמן ֵ
ֵשׁוּעֵ " :
ָהם י ַ
לֶ

עוֹלםָ .לכֵן ִאם ַה ֵבּן ְמ ַשׁ ְחרֵר ֶא ְת ֶכם,
שׁוֹכן ְל ָ
שׁוֹכן ַבּ ַבּיִת ְלעוֹ ָלם; ַה ֵבּן ֵ
ָה ֶע ֶבד ֵ
חוֹרין ִתּ ְהיוּ""...
ֱמת ְבּנֵי ִ
ֶבּא ֶ
עוֹלם".
אוֹמר ָל ֶכםִ ,אם יִ ְשׁמֹר ִאישׁ ֶאת ְדּ ָב ִרי לֹא ְיִר ֶאה ָמוֶת ְל ָ
אָמן ֲא ִני ֵ
אָמן ֵ
"ֵ ...
יוחנן ח'51 ,36-31 ,24-23 ,19-15 ,12 :
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אַתּם
ֲשׁר ֶ
אָבי ,א ֶ
בוֹדי ֵאין בּוֹ ְכּלוּםִ .
נוֹתן כָּבוֹד ְל ַע ְצ ִמיְ ,כּ ִ
ֵשׁוּעִ " :אם ֲא ִני ֵ
" ָע ָנה י ַ
ֲבל
אַתּם ֵאי ְנ ֶכם ַמ ִכּ ִירים אוֹתוֹ ,א ָ
אוֹתיְ .ו ֶ
אוֹמ ִרים ָע ָליו 'הוּא ֱאל ֵֹהינוּ' ,הוּא ַה ְמ ַכ ֵבּד ִ
ְ
מוֹכםְ .בּרַם ֲאנִי ַמ ִכּיר אוֹתוֹ
ֲאנִי ַמ ִכּיר אוֹתוִֹ .אם א ַֹמר ֶשׁ ֵאי ֶנ ִנּי ַמ ִכּיר אוֹתוֹ ֶא ְהיֶה ַשׁ ְקרָן ְכּ ֶ
אָמרוּ לוֹ:
ְשׂ ַמחְ ".
ְאָכן רָאָה ו ָ
יוֹמי ,ו ֵ
יכם ָשׂשׂ ִל ְראוֹת ֶאת ִ
ֲב ֶ
ָהם א ִ
אַבר ָ
ְשׁוֹמר ֶאת ְדּ ָברוְֹ .
ו ֵ
אָמן ֲא ִני
אָמן ֵ
ָהם יֵשׁוּ ַעֵ " :
ית?" ֵה ִשׁיב ל ֶ
ָא ָ
ָהם ר ִ
אַבר ָ
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה ו ְֶאת ְ
ֲדיִן ֵאי ְנ ָך ֶבּן ח ִ
"ע ַ
ָהםֲ ,אנִי הוּא"".
אַבר ָ
אוֹמר ָל ֶכםְ ,בּ ֶטרֶם הֱיוֹת ְ
ֵ
יוחנן ח'58-54 :

ֲמין ְבּ ֶבן-
אַתּה ַמא ִ
וּכ ֶשׁ ָפּגַשׁ אוֹתוֹ ָשׁאַלַ " :ה ִאם ָ
חוּצהְ ,
ֵשׁוּע ָשׁ ַמע ִכּי ְדּ ָחפוּהוּ ַה ָ
"י ַ
ֵשׁוּע" :גַּם
אָמר לוֹ י ַ
ֲמין בּוַֹ ".
וּמי הוּא ,אֲדוֹ ִני? – ְל ַמ ַען אַא ִ
אָדם?" ֵה ִשׁיב ָה ִאישִׁ " :
ָה ָ
ֲמין ,אֲדוֹ ִני"ְ ,ו ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָה
ית אוֹתוֹ ְוגַם ַה ְמ ַד ֵבּר ִא ְתּ ָך זֶה הוּא!" ָענָה ָה ִאישֲׁ " :א ִני ַמא ִ
ָר ִא ָ
רוֹאים י ְִראוּ,
אתי ָלעוֹ ָלם ַהזֶּה ְל ֵשׁם ִמ ְשׁ ָפּטְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ֲהלֹּאִ -
ֵשׁוּעֲ " :אנִי ָבּ ִ
אָמר י ַ
לוַֹ .
רוֹאים י ְִהיוּ ְל ִעו ְִרים"".
ְו ָה ִ
יוחנן ט' 39-35:
ָכםֲ ,אנִי הוּא ַשׁ ַער ַהצֹּאן... .אֲנִ י ַה ַשּׁ ַער.
אוֹמר ל ֶ
אָמן ֲאנִי ֵ
אָמן ֵ
ְאָמרֵ " :
ֵשׁוּע ו ַ
הוֹסיף י ַ
" ִ
ֵצא ְוי ְִמ ָצא ִמ ְר ֶעהֵ .אין ַה ַגּ ָנּב ָבּא ֶא ָלּא ִלגְ נֹב
ָשׁע; הוּא ִי ָכּנֵס ְוי ֵ
ִאישׁ ִאם ִי ָכּנֵס ַדּ ְר ִכּי – ִיוּ ַ
וּל ַה ְשׁ ִמיד.
ו ְַל ֲהרֹג ְ

אתי ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ ָל ֶהם ַחיִּ ים
אֲנִ י ָבּ ִ
ָהם.
וּב ֶשׁ ַפע ֶשׁיּ ְִהיוּ ל ֶ
ְ
רוֹעה
ַפשׁוֹ ְבּ ַעד ַהצֹּאןֲ ... .א ִני ָה ֶ
נוֹתן ֶאת נ ְ
רוֹעה ַהטּוֹב ֵ
רוֹעה ַהטּוֹבָ .ה ֶ
אֲנִ י ָה ֶ
אוֹתי,
ְשׁ ִלּי ַמ ִכּ ִירים ִ
ַהטּוֹבֲ .אנִי ַמ ִכּיר ֶאת ֶשׁ ִלּי ו ֶ
אוֹתי ַואֲנִי ַמ ִכּיר ֶאת ָהאָב;
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָהאָב ַמ ִכּיר ִ
נוֹתן ֶאת
אוֹתי ָהאָבִ :משּׁוּם ֶשׁ ֲאנִי ֵ
אוֹהב ִ
ָך ֵ
נוֹתן ֲא ִני ְבּ ַעד ַהצֹּאןִ ... .משּׁוּם כּ ְ
ְו ֶאת נ ְַפ ִשׁי ֵ
אוֹתהּ שׁוּב.
אוֹתהּ ְויֵשׁ ִלי ַס ְמכוּת ָל ַק ַחת ָ
אוֹתהּ שׁוּב ...יֵשׁ ִלי ַס ְמכוּת ָל ֵתת ָ
ְא ַקּח ָ
נ ְַפ ִשׁי ו ֶ
אָבי"".
ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ִק ַבּ ְל ִתּי ֵמ ֵאת ִ
יוחנן י'18-7 :
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אָבי –
עוֹשׂה ְבּ ֵשׁם ִ
ֲשׂים ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ֲמינִיםַ .ה ַמּע ִ
ְאי ְנכֶם ַמא ִ
ָכם ו ֵ
אָמ ְר ִתּי ל ֶ
ֵשׁוּעַ " :
" ֵה ִשׁיב ָל ֶהם י ַ
ידים ָע ַלי""
ֵאלֶּה ְמ ִע ִ
ָהן ַחיֵּי
נוֹתן ל ֶ
הוֹלכוֹת אַ ֲחרַי ַו ֲא ִני ֵ
אוֹתן; ֵהן ְ
קוֹלי ַו ֲא ִני ַמ ִכּיר ָ
שׁוֹמעוֹת ֶאת ִ
""...צֹא ִני ְ
אוֹתן ִלי גָּדוֹל
ָתן ָ
אָבי ֶשׁנּ ַ
אוֹתן ִאישׁ ִמיּ ִָדיִ .
עוֹלם; ְולֹא תֹּא ַב ְדנָה ְלעוֹ ָלם ,אַף לֹא ַי ֲחטֹף ָ
ָ
ַחנוּ"".
ְהאָב ֶא ָחד ֲאנ ְ
אוֹתן ִמיָּד ָהאָבֲ .א ִני ו ָ
ְאין ִאישׁ יָכוֹל ַל ֲחטֹף ָ
ִמכֹּל ו ֵ
יוחנן י'30-27 ,25 :
אַתּם'? ִאם הוּא
אָמ ְר ִתּי ֱאל ִֹהים ֶ
ֵשׁוּעְ " :כּלוּם לֹא ָכּתוּב ְבּתוֹ ַר ְת ֶכםֲ ' ,א ִניַ -
" ֵה ִשׁיב ָל ֶהם י ַ
ֵיהם – ְו ֶאת ַה ָכּתוּב ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ֵפר –
ֲשׁר ְדּ ַבר ֱאל ִֹהים ָהיָה ֲאל ֶ
אָמר ' ֱאל ִֹהים' ְל ֵא ֶלּה א ֶ
ַ
אַתּה'ִ ,משּׁוּם
ֲשׁר ָהאָב ִק ְדּשׁוֹ ְו ָשׁ ַלח אוֹתוֹ ֶאל ָהעוֹ ָלםְ ' ,מ ַגדֵּף ָ
אַתּם ָלזֶה א ֶ
ֹאמרוּ ֶ
ַה ִאם תּ ְ
ֲבל ִאם
ֲמינוּ ִלי .א ָ
אָבי ,אַל ַתּא ִ
ֲשׂי ִ
עוֹשׂה ֶאת ַמע ֵ
אָמ ְר ִתּי ' ֶבּןֱ -אל ִֹהים אֲנִ י'? ִאם ֵאי ֶנ ִנּי ֶ
ֶשׁ ַ

ֲשׂיםְ ,ל ַמ ַען ַתּ ִכּירוּ ְו ֵת ְדעוּ ֶשׁ ָהאָב
ַמּע ִ
ֲמינוּ ל ַ
ֲמי ִנים ִליַ ,הא ִ
עוֹשׂה ,אַף ִאם ֵאי ְנ ֶכם ַמא ִ
ֲא ִני ֶ
ִבּי ַואֲנִ י ָבּאָב"".
יוחנן י'38-34 :
ַעת ֶשׁהוּא יָקוּם ַבּ ְתּ ִחיָּה
יבה לוֹ ָמ ְר ָתאֲ " :אנִי יוֹד ַ
יך יָקוּםֵ ".ה ִשׁ ָ
אָח ְ
ֵשׁוּעִ " :
אָמר ָלהּ י ַ
" ַ

ֲמין ִבּי יִ ְחיֶה גַּם ִאם
ֵשׁוּע" :אֲנִי ַה ְתּ ִחיָּה וְ ַה ַחיִּיםַ .ה ַמּא ִ
אָמר ָלהּ י ַ
ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹןַ ".
אָמרָה
אַתּ ָבּזֶה?" ְ
ֲמינָה ְ
עוֹלםַ .ה ִאם ַמא ִ
ֲמין ִבּי לֹא יָמוּת ְל ָ
וּמא ִ
וְכל ִמי ֶשׁ ַחי ַ
יָמוּתָ .
יח ֶבּןָ -ה ֱאל ִֹהים ֶשׁ ָבּא ֶאל ָהעוֹ ָלם"".
אַתּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲמינָה ֶשׁ ָ
לוֹ" :כֵּן ,אֲדוֹנִיֲ ,א ִני ַמא ִ
יוחנן י"א27-23 :
ֲשׁר
ֵשׁוּעֶ ,א ָלּא גַּם ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ֶאת ֶא ְל ָעזָר א ֶ
ַבּים ָשׁ ְמעוּ ֶשׁהוּא ָשׁם וּ ָבאוּ לֹא רַק ִבּגְ לַל י ַ
"ר ִ
ָאשׁי ַהכֹּ ֲהנִים ַל ֲהרֹג גַּם ֶאת ֶא ְל ָעזָרִ ,כּי ִבּגְ ָללוֹ ָה ְלכוּ
ֱקימוֹ ִמן ַה ֵמּ ִתים .נוֹעֲצוּ ר ֵ
ֵשׁוּע ה ִ
י ַ
עוֹמד ָלבוֹא
ֵשׁוּע ֵ
ֶחג ִכּי י ַ
ֵשׁוּעְ .ל ָמ ֳחרָת ָשׁ ְמעוּ הֲמוֹנֵי ָה ָעם ֶשׁ ָבּאוּ ל ָ
ֱמינוּ ְבּי ַ
ְהא ִ
ַבּים ו ֶ
רִ

רוּך
הוֹשׁע נָא! ָבּ ְ
קוֹר ִאיםַ " :
ירוּשׁ ַליִםָ .ל ְקחוּ כַּפּוֹת ְתּ ָמ ִרים ְוי ְָצאוּ ִל ְקרָאתוֹ ְכּ ֶשׁ ֵהם ְ
ִל ָ
ָשׁב ָע ָליוְ ,ל ִפי
ֵשׁוּע ָמ ָצא ק ֶֹדם ָלכֵן ַעיִר ְוי ַ
ָאל!" י ַ
ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יהוה! ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂר ֵ
ַהכָּתוּב" :אַל ִתּ ְיר ִאי ַבּתִ -ציּוֹןִ ,הנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך יָבוֹא ָל ְך ר ֵֹכב ַעלַ -עיִר ֶבּן-אֲתוֹנוֹת"".
יוחנן י"ב15-9 :
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אתי ִל ְשׁפֹּט ֶאת
שׁוֹפט אוֹתוֹ; ִכּי לֹא ָבּ ִ
אוֹתםֵ ,אי ֶננִּי ֵ
שׁוֹמר ָ
שּׁוֹמ ַע ֶאת ְדּ ָברַי ְו ֵאינוֹ ֵ
" ִאישׁ ַה ֵ
שּׁוֹפט
ְאינוֹ ְמ ַק ֵבּל ֶאת ְדּ ָברַי ,יֵשׁ ַה ֵ
אוֹתי ו ֵ
דּוֹחה ִ
יע ֶאת ָהעוֹ ָלםִ .מי ֶשׁ ֶ
הוֹשׁ ַ
ָהעוֹ ָלםֶ ,א ָלּא ְל ִ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי הוּא יִ ְשׁפֹּט אוֹתוֹ ַבּיּוֹם ָהאַחֲרוֹן,
ָבר א ֶ
אוֹתוַֹ .הדּ ָ
ַצ ִמי ִדּ ַבּ ְר ִתּי,
ִכּי לֹא ֵמע ְ
ֲד ֵבּר.
וּמה ֶשּׁא ַ
ֲשׁר ְשׁ ָל ַחנִ י הוּא ִצוַּנִ י ַמה ֶשּׁא ַֹמר ַ
ֶא ָלּא ָהאָב א ֶ
יוֹד ַע ֶשׁ ִמּ ְצוָתוֹ ַחיֵּי עוֹ ָלם.
ַו ֲאנִי ֵ
ָך ֲאנִי ְמ ַד ֵבּר".
אָמר ִלי ָהאָב כּ ְ
ַבּרְ ,כּ ִפי ֶשׁ ַ
ֲשׁר ֲאנִי ְמד ֵ
ָלכֵן ֶאת א ֶ
יוחנן י"ב) 50-47 :ראה דברים י"ח :י"ח(
נוֹתן ָל ֶכם:
ָשׁה ֲא ִני ֵ
" ִמ ְצוָה חֲד ָ
אַתּם ֶאהֱבוּ זֶה ֶאת זֶה.
ָך גַּם ֶ
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם כּ ְ
ֶאהֱבוּ זֶה ֶאת זֶה; ְכּמוֹ ֶשׁ ַ
ֲבה ֵבּינֵיכֶם".
אַתּםִ :אם ִתּ ְהיֶה אַה ָ
ידי ֶ
ָבּזֹאת י ְֵדעוּ ַהכֹּל ֶשׁ ַתּ ְל ִמ ַ
יוחנן י"ג35-34 :
ַבּים .לוּ ֵלא
אָבי ְמעוֹנוֹת ר ִ
ֲמינוּ גַּם ִבּיְ .בּ ֵבית ִ
ֲמינוּ ֵבּאל ִֹהים; ַהא ִ
"אַל י ִָבּ ֵהל ְל ַב ְבכֶםַ .הא ִ
ְאָכין ָל ֶכם ָמקוֹם,
ֵך ו ִ
ֵך ְל ָה ִכין ָלכֶם ָמקוֹם? ו ְִאם ֵאל ְ
אוֹמר ָל ֶכם ֶשׁ ֲא ִני הוֹל ְ
ִיתי ֵ
ֵכןְ ,כּלוּם ָהי ִ
ֲשׁר ֲא ִני ָשׁם".
אַתּם ַבּא ֶ
ְא ַקּח ֶא ְת ֶכם ֵאלַי ְל ַמ ַען ִתּ ְהיוּ גַּם ֶ
אָשׁוּב ו ֶ
ֵשׁוּע:
אָמר לוֹ י ַ
" ַ
ַר ִכּי"".
ֱמת וְ ַה ַחיִּיםֵ .אין ִאישׁ ָבּא ֶאל ָהאָב ֶא ָלּא דּ ְ
"אֲנִ י ַה ֶדּרֶך וְ ָהא ֶ
ֵשׁוּע:
אָמר לוֹ י ַ
" ַ
יליפּוֹס?
אוֹתיִ ,פ ִ
ַבּים כָּל ָכּ ְך ֲא ִני ִע ָמּכֶם ְו ֵאינ ְָך ַמ ִכּיר ִ
"י ִָמים ר ִ
אוֹתי ָראָה ֶאת ָהאָב,
רוֹאה ִ
ָה ֶ
ֲמין ֶשׁ ֲא ִני ָבּאָב ו ְָהאָב ִבּי?
אוֹמר ' ַה ְר ֵאה ָלנוּ ֶאת ָהאָב'? ַה ֵאינ ְָך ַמא ִ
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
וּמ ַ
ַ
אוֹתם ֵמ ַע ְצ ִמי;
אוֹמר ָ
אוֹמר ָל ֶכם ֵאי ֶנ ִנּי ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֲאנִי ֵ
ְהאָב ִבּי .ו ְִאם לֹא,
ֲמינוּ ִלי ֶשׁ ֲא ִני ָבּאָב ו ָ
עוֹשׂה ֶאת ַמ ֲע ָשׂיוַ .הא ִ
שּׁוֹכן ִבּי ,הוּא ֶ
ָהאָב ַה ֵ
ֲשׂה גַּם הוּא
ֲמין ִבּי ַיע ֶ
אוֹמר ָל ֶכםַ ,ה ַמּא ִ
אָמן ֲאנִי ֵ
אָמן ֵ
ֲשׂים ַע ְצ ָמםֵ .
ֲמינוּ ִבּ ְג ַלל ַה ַמּע ִ
ַהא ִ
ֲשׂהִ ,כּי הוֹ ֵל ְך ֲא ִני ֶאל ָהאָב"".
דוֹלים ֵמ ֵא ֶלּה ַיע ֶ
עוֹשׂה; ְוּג ִ
ֲשׂים ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ֶאת ַה ַמּע ִ
יוחנן י"ד12-9 ,6 ,3 :
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עוֹשׂה ְפּ ִרי ,הוּא ֵמ ִסיר אוֹתוֹ;
אָבי ַהכּוֹ ֵרםָ .כּל ָשׂ ִריג ִבּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
ֲמ ִתּית ְו ִ
ֶפן ָהא ִ
"אֲנִ י ַהגּ ֶ
עוֹשׂה ְפּ ִרי ,הוּא ְמ ַט ֵהר אוֹתוֹ ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְַר ֶבּה ִפּ ְריוֹ.
ֲשׁר ֶ
ו ְָכל א ֶ
ָבר ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲאלֵי ֶכםִ .ע ְמדוּ ִבּי ַו ֲא ִני ָבּ ֶכםְ .כּמוֹ ֶשׁ ַה ָשּׂ ִריג
אַתּם ְכּ ָבר ְמט ָֹה ִרים עַלְ -י ֵדי ַהדּ ָ
ֶ
אַתּם ִאם לֹא ַתּ ַע ְמדוּ ִבּי.
ֶפןָ ,כּ ְך גַּם ֶ
ֵאינוֹ יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ְפּ ִרי ֵמ ֵא ָליו ִאם לֹא ַי ֲעמֹד ַבּגּ ֶ
אַתּם ַה ָשּׂ ִרי ִגים.
ֶפן; ֶ
אֲנִ י ַהגּ ֶ
ָבר.
יְכוֹלים ַלעֲשׂוֹת דּ ָ
ֲדי ֵאינְ ֶכם ִ
עוֹשׂה ְפּ ִרי ָלרֹבֶ ,שׁ ֵכּן ִבּ ְלע ַ
עוֹמד ִבּי ַו ֲא ִני בּוֹ ֶ
ָה ֵ
יכים
אוֹתם ַמ ְשׁ ִל ִ
ַקּ ִטים ָ
אַחר ֶשׁ ְמּל ְ
ַבּשְׁ .ל ַ
וּמ ְתי ֵ
חוּצהְ ,כּ ָשׂ ִריגִ ,
ֻשׁ ָל ְך ַה ָ
עוֹמד ִבּי מ ְ
ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ָפים.
ְשׁם ֵהם נ ְִשׂר ִ
ָאשׁ ו ָ
אוֹתם ל ֵ
ָ
עוֹמ ִדים ָבּ ֶכםַ ,בּ ְקּשׁוּ ַמה ֶשּׁ ִתּ ְרצוְּ ,וי ְִהיֶה ָל ֶכםְ .בּזֹאת ְיפֹאַר
וּד ָב ַרי ְ
אַתּם ִבּי ְ
עוֹמ ִדים ֶ
ִאם ְ
ידים.
אָביֶ :שׁ ַתּעֲשׂוּ ְפּ ִרי ָלרֹב ו ְִת ְהיוּ ִלי ְל ַת ְל ִמ ִ
ִ
אוֹהב ֶא ְת ֶכםִ .ע ְמדוּ ְבּאַ ֲה ָב ִתי.
אוֹתי כֵּן גַּם ֲאנִי ֵ
אוֹהב ִ
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָהאָב ֵ
אָבי ַו ֲהרֵינִי
ֲב ִתיְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ֲא ִני ָשׁ ַמ ְר ִתּי ֶאת ִמ ְצווֹת ִ
ֲמדוּ ְבּאַה ָ
ווֹתי ַתּע ְ
ִאם ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְצ ַ
ֲבתוֶֹ .את ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶם ְכּ ֵדי ֶשׁ ִשּׂ ְמ ָח ִתי ִתּ ְהיֶה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
עוֹמד ְבּאַה ָ
ֵ
ֵמה.
ו ְִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ִתּ ְהיֶה ְשׁל ָ

דוֹלה
ֲבה ְגּ ָ
אָה ְב ִתּי ֶא ְת ֶכםֵ .אין אַה ָ
ָתיֶ :אהֱבוּ זֶה ֶאת זֶה ְכּמוֹ ֶשׁאֲנִי ַ
זֹאת ִמ ְצו ִ
ידיו.
נּוֹתן ֶאת נ ְַפשׁוֹ ְבּ ַעד י ְִד ָ
ֲבתוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ֵמאַה ָ
ָכם ֲע ָב ִדיםִ ,כּי
אוֹסיף ִל ְקרֹא ל ֶ
ֲשׁר ֲאנִי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם .לֹא ִ
אַתּם – ִאם ַתּעֲשׂוּ ֶאת א ֶ
י ְִדי ַדי ֶ
ַע ִתּי ָל ֶכם
ידים'ִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁהוֹד ְ
ָאתי ָל ֶכם 'י ְִד ִ
ֲשׂה אֲדוֹנָיוָ .קר ִ
ֲשׁר ַיע ֶ
ֵע ֶאת א ֶ
ָה ֶע ֶבד ֵאינוֹ יוֹד ַ
אָבי.
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ֵאת ִ
ֶאת כָּל א ֶ
אַתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם ִבּיִ ,כּי ִאם ֲא ִני ָבּ ַח ְר ִתּי ָבּ ֶכם ו ְִה ְפ ַק ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ָל ֶל ֶכת ְו ַל ֲעשׂוֹת ְפּ ִרי,
לֹא ֶ
ֲשׁר ְתּ ַב ְקשׁוּ ֵמ ָהאָב ִבּ ְשׁ ִמי הוּא י ִֵתּן ָל ֶכם".
ֶשׁ ֶפּ ְר ְיכֶם י ְִת ַקיֵּם ְוכָל א ֶ
יוחנן ט"ו16-1 :
ֵך ֶאל ָהאָב".
אתי ֶאל ָהעוֹ ָלם; שׁוּב ,עוֹזֵב ֲא ִני ֶאת ָהעוֹ ָלם ְוהוֹל ְ
וּב ִ
אתי ֵמ ֵאת ָהאָב ָ
ָצ ִ
"י ָ
יוחנן ט"ז28 :
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אָביָ ,בּאָה ַה ָשּׁ ָעהָ .פּ ֵאר
אָמרִ " :
ָשׂא ֶאת ֵעינָיו ַה ָשּׁ ַמי ְָמה ְו ַ
אַחר ִמ ֵכּן נ ָ
ֵשׁוּעְ .ל ַ
"זֹאת ִד ֵבּר י ַ
ָת ָתּ לוְֹ ,כּ ִפי
עוֹלם ְל ָכל ִמי ֶשׁנּ ַ
אוֹת ָך; ְל ַמ ַען י ִֵתּן ַחיֵּי ָ
נָא ֶאת ִבּנ ְָך ַבּכָּבוֹד ְל ַמ ַען י ְָפ ֵאר ַה ֵבּן ְ

אוֹת ָךֱ ,אל ֵֹהי
עוֹלםֶ :שׁי ִַכּירוּ ְ
ָת ָתּ לוֹ ַעל כָּל ָבּ ָשׂר .וְ ֵא ֶלּה ֵהם ַחיֵּי ָ
ַה ַסּ ְמכוּת ֶשׁנּ ַ
ֲדמוֹת,
ֲלי א ָ
אַר ִתּי ָך ע ֵ
יחֲ .א ִני ֵפּ ְ
ֵשׁוּע ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ – ֶאת י ַ
ֱמת ְל ַבדּוֹ ,וְ ֶאת א ֶ
ָהא ֶ
אָביָ ,פּ ֲא ֵרנִי ְלי ְָד ָך ַבּכָּבוֹד ֶשׁ ָהיָה ִלי
אַתּהִ ,
ָעת ָ
ָת ָתּ ִלי ַלעֲשׂוֹת .כּ ֵ
ֲשׂה ֶשׁנּ ַ
ַמ ִתּי ֶאת ַה ַמּע ֶ
ִה ְשׁל ְ
ֲמינִים ִבּי עַל-
עוֹלם...לֹא רַק ַבּ ֲעדָם ֲא ִני ְמ ַב ֵקּשֶׁ ,א ָלּא גַּם ְבּ ַעד ַה ַמּא ִ
ְלי ְָד ָך ְבּ ֶטרֶם הֱיוֹת ָה ָ
אָביִ ,בּי ַו ֲא ִני ְבּ ָךֶ ,שׁיּ ְִהיוּ גַּם ֵהם ָבּנוְּ ,כּדֵי
אַתּהִ ,
יְסוֹד ְדּ ָברָם .י ְִהיוּ נָא ֻכּ ָלּם ֶא ָחד; ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
ָת ָתּ ִליְ ,ל ַמ ַען י ְִהיוּ ֶא ָחד
ָהם ֶאת ַה ָכּבוֹד ֶשׁנּ ַ
ָת ִתּי ל ֶ
ַח ַתּנִיֲ .אנִי נ ַ
אַתּה ְשׁל ְ
ֲמין ָהעוֹ ָלם ִכּי ָ
ֶשַׁיּא ִ
יוֹתם ֶא ָחדְ ,ל ַמ ַען ֵידַע ָהעוֹלָם ִכּי
ֻשׁ ְלמוּ ִל ְה ָ
ְאַתּה ִבּי ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְ
ַחנוּ ֶא ָחדֲ .אנִי ָבּ ֶהם ו ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ֲאנ ְ

אָביֵ ,א ֶלּה ֶשׁנְּ ַת ָתּם ִלי ְרצוֹנִ י ֶשׁיִּ ְהיוּ
אוֹתיִ .
אָה ְב ָתּ ִ
אוֹתם ְכּמוֹ ֶשׁ ַ
ְאָה ְב ָתּ ָ
אַתּה ְשׁ ַל ְח ַתּ ִני ו ַ
ָ
אוֹתי ִמ ִלּ ְפנֵי
אָה ְב ָתּ ִ
ָת ָתּ ִליִ ,כּי ַ
ֲשׁר נ ַ
בוֹדי א ֶ
ֲשׁר אֲנִ יְ ,ל ַמ ַען ֶיחֱזוּ ִבּ ְכ ִ
גַּם ֵהם ִא ִתּי ַבּא ֶ
אַתּה
ְאלֶּה ִה ִכּירוּ ֶשׁ ָ
יך ,ו ֵ
ַר ִתּ ָ
ֲבל ֲאנִי ִהכּ ְ
אָבי ַה ַצּ ִדּיקָ ,העוֹלָם לֹא ִה ִכּ ְיר ָך ,א ָ
ָסד ֵתּ ֵבלִ .
ִהוּ ֵ
ֲשׁר
ֲבה א ֶ
יעְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ָבּ ֶהם ָהאַה ָ
הוֹד ַ
אוֹסיף ְל ִ
ַע ִתּי ָל ֶהם ֶאת ִשׁ ְמ ָך ְו ִ
ַח ַתּנִי .הוֹד ְ
ְשׁל ְ
ֲה ְב ַתּנִי ַו ֲא ִני ֶא ְהיֶה ָבּ ֶהם"".
אַ
יוחנן י"ז26-20 ,5-1 :
כוּתי ִמן ָהעוֹלָם ַהזֶּהָ ,היוּ
ְתה ַמ ְל ִ
כוּתי ֵאי ֶננָּה ִמן ָהעוֹלָם ַהזֶּהִ .אלּוּ ָהי ָ
ֵשׁוּעַ " :מ ְל ִ
" ֵה ִשׁיב י ַ
כוּתי ֵאי ֶננָּה ִמפֹּה".
ָעת ַמ ְל ִ
ְהוּדים; ֶא ָלּא ֶשׁכּ ֵ
אשׁי ַהיּ ִ
ְמ ָשׁ ְר ַתי נ ְִל ָח ִמים ֶשׁלֹּא ֶא ָמּ ֵסר ְל ָר ֵ
ָך ֲאנִי
ֶך; ְלכ ְ
אוֹמר ֶשׁ ֲאנִי ֶמל ְ
אַתּה ֵ
ֵשׁוּעָ " :
ֶך!" ָענָה י ַ
אַתּה ֶמל ְ
אָמר לוֹ ִפּילָטוֹסִ " :אם כֵּןָ ,
ַ
שׁוֹמע
ֱמת ֵ
ֲשׁר הוּא ִמן ָהא ֶ
ֱמת .כָּל א ֶ
אָעיד ַעל ָהא ֶ
ָאתי ָלעוֹ ָלםְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִ
ָך בּ ִ
וּל ֵשׁם כּ ְ
נוֹ ַל ְד ִתּי ְ
קוֹלי"".
ְל ִ

יתהִ ,כּי ָע ָשׂה ַע ְצמוֹ ֶבּן-
" ֵה ִשׁיבוּ לוֹ" :תּוֹרָה יֵשׁ ָלנוּ ו ְַעלִ -פּי ַהתּוֹרָה הוּא ַחיָּב ִמ ָ
ֱאל ִֹהים"".
יוחנן י"ח ,37-36 :י"ט7 :
ַצּב כֵּי ָפא
אוֹתי?" ִה ְתע ֵ
אוֹהב ִ
אַתּה ֵ
יוֹחנָןַ ,ה ִאם ָ
ישׁיתִ " :שׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
" ָשׁאַל אוֹתוֹ ַפּ ַעם ְשׁ ִל ִ
אַתּה
אָמר ֵא ָליו" :אֲדוֹ ִניַ ,הכֹּל ָ
אוֹתי?" ְו ַ
אוֹהב ִ
ישׁית " ַה ִאם אַ ָתּה ֵ
ַעל ֶשׁ ָשּׁאַל אוֹתוֹ ַבּ ְשּׁ ִל ִ
ֵשׁוּעְ " :ר ֵעה ֶאת צֹאנִ י".
אָמר לוֹ י ַ
אוֹת ָךַ ".
אוֹהב ְ
ֵע ֶשׁ ֲא ִני ֵ
אַתּה יוֹד ַ
יוֹד ַע; ָ
ֵ
יוחנן כ"א17 :
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נספח ב':
זכויות הגויים )גרים ,נוכרים( על-פי התורה ,שניתנו על-ידי אלהים ,בדברו,
עבור אלו הבאים לגור בישראל!
להלן רשימת מובאות הלקוחות מהתנ"ך ,המראות את הזכויות וההרשאות שניתנו מאת
אלהים בדברו לנוכרים ,הבאים לגור בישראל ,לעבוד ולשרת אל אלהים האחד ,האמיתי והחי,
אלהי ישראל ,ולסגוד לו.
ֹאכל בּוֹ  :וְ ָכלֶ -ע ֶבד ִאישׁ ִמ ְקנַת-
ֹאמר ְיהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה וְ אַ ֲהרֹן זֹאת ֻח ַקּ ת ַה ָפּ ַסח ָכּלֶ -בּן-נֵכָר לֹא-י ַ
" ַויּ ֶ
ֹאכל בּוֹ"
וּמ ְל ָתּה אֹתוֹ אָז י ַ
ָכּ ֶסף ַ
"וְ ִכי-יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר וְ ָע ָשׂה ֶפ ַסח ַליהוָה ִהמּוֹל לוֹ ָכל-זָכָר וְ אָז ִי ְקרַב ַל ֲעשֹׂתוֹ ְו ָהיָה ְכּ ֶא ְזרַח ָהאָרֶץ וְ ָכל-
תוֹכ ֶכם"
אַחת י ְִהיֶה ָל ֶאזְ ָרח וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
ָע ֵרל לֹא-יֹא ַכל בּוֹ  :תּוֹ ָרה ַ
שמות י"ב :מ"ג-מ"ד ,מ"ח-מ"ט
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָר ִים"
ֶפשׁ ַהגֵּר ִכּי-ג ִֵרים ֱהי ֶ
אַתּם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת-נ ֶ
" ְוגֵר לֹא ִת ְל ָחץ וְ ֶ
שמות כ"ג :ט'
ְלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲא ִני יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם"
וּפרֶט כּ ְַר ְמ ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָע ִני ו ַ
עוֹלל ֶ
"וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ְת ֵ
ויקרא י"ט :י'

אַר ְצ ֶכם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ ְ :כּ ֶא ְזרָח ִמכֶּם י ְִהיֶה ָל ֶכם ַהגֵּר ַהגָּר ִא ְתּכֶם
"וְ ִכי-יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר ְבּ ְ
יתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲא ִני יְה ָוה ֱאל ֵֹהי ֶכם"
מוֹך ִכּי-ג ִֵרים הֱיִ ֶ
אָה ְב ָתּ לוֹ ָכּ ָ
ְו ַ
ויקרא י"ט :ל"ג-ל"ד
ִהיֶה ִכּי אֲנִ י ְיהוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם"
" ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָל ֶכם ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח י ְ
ויקרא כ"ד :כ"ב
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אַחת י ְִהיֶה ָל ֶכם
ֲשׂה ֻח ָקּה ַ
וּכ ִמ ְשׁ ָפּטוֹ כֵּן ַיע ֶ
" ְו ִכי-יָגוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּר ְו ָע ָשׂה ֶפ ַסח לַיהוָה ְכּ ֻח ַקּת ַה ֶפּ ַסח ְ
וּל ֶא ְזרַח ָהאָרֶץ"
ו ְַלגֵּר ְ
במדבר ט' :י"ד
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ ֵכּן
יח-נִ יח ַֹח ַליהוָה ַכּא ֶ
יכם ְו ָע ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
תוֹכ ֶכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֲשׁרְ -בּ ְ
"וְ ִכי-יָגוּר ִא ְתּ ֶכ ם גֵּר אוֹ א ֶ

ָכם ַכּגֵּר י ְִהיֶה ִל ְפנֵי ְיהוָה
ֻקּת עוֹ ָלם ְלדֹר ֵֹתי ֶכם כּ ֶ
אַחת ָל ֶכם ו ְַלגֵּר ַהגָּר ח ַ
ֲשׂה ַ :ה ָקּ ָהל ֻח ָקּה ַ
ַיע ֶ
ְלגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם"
וּמ ְשׁ ָפּט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָל ֶכם ו ַ
אַחת ִ
 :תּוֹ ָרה ַ
במדבר ט"ו :י"ד-ט"ז
אָחיו וּ ֵבין
וּביןִ -
וּשׁ ַפ ְט ֶתּם ֶצ ֶדק ֵבּיןִ -אישׁ ֵ
יכם ְ
ֲח ֶ
ֲצוֶּה ֶאת-שׁ ְֹפ ֵטי ֶכ ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר ָשׁמ ַֹע ֵבּין-א ֵ
" ָוא ַ
גֵּרוֹ"
דברים א' :ט"ז
ֲשׁר לֹא-
יכם הוּא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ַו ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִים ָה ֵאל ַה ָגּדֹל ַה ִגּבֹּר וְ ַהנּוֹ ָרא א ֶ
" ִכּי ְי הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אַל ָמנָה ְוא ֵֹהב גֵּר ָל ֶתת לוֹ ֶל ֶח ם וְ ִשׂ ְמ ָלה :
ִי ָשּׂא ָפ ִנים וְ לֹא י ִַקּח שׁ ַֹחד  :ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁ ַפּט יָתוֹם וְ ְ
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָר ִים"
ֲה ְב ֶתּם ֶאתַ -הגֵּר ִכּי-ג ִֵרים ֱהי ֶ
ַוא ַ
דברים י' :י"ז-י"ט
אַל ָמנָה"
"לֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט גֵּר יָתוֹם ְולֹא ַת ֲחבֹל ֶבּגֶד ְ
דברים כ"ד :י"ז

ָת ָתּה ַל ֵלּ ִוי ַלגֵּר
ֲשׂר ְונ ַ
בוּאָת ָך ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִישׁת ְשׁנַת ַה ַמּע ֵ
" ִכּי ְת ַכ ֶלּ ה ַל ְע ֵשׂר ֶאתָ -כּלַ -מ ְע ַשׂר ְתּ ְ
אָכלוּ ִב ְשׁ ָע ֶרי ָך וְ ָשׂ ֵבעוּ"
אַל ָמנָה ְו ְ
ַליָּתוֹם ְו ָל ְ
דברים כ"ו :י"ב
אָמן"
אָמר ָכּלָ -ה ָעם ֵ
אַל ָמנָה ְו ַ
"אָרוּר ַמ ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט גֵּר-יָתוֹם ְו ְ
דברים כ"ז :י"ט
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אַתּם נִ ָצּ ִבים
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּן ֶ :
ֲשׂי ֶתם א ָֹתם ְל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ֵאת כָּל-א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתִ -דּ ְברֵי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ַוע ִ
" ְ
יכם כֹּל ִאישׁ י ְִשׂ ָר ֵאל ַ :ט ְפּ ֶכ ם
יכם זִ ְקנֵיכֶם ְושׁ ְֹט ֵר ֶ
יכם ִשׁ ְב ֵט ֶ
אשׁ ֶ
יכם ָר ֵ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַהיּוֹם כּ ְ
ֲשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
נְ ֵשׁי ֶכ ם וְ ג ְֵר ָך א ֶ
יך
יך ְ :ל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְב ִרית ְי הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
יך ַעד שׁ ֵֹאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ֲשׁר יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָלתוֹ א ֶ
וּב ָ
ְ
יך כֹּ ֵרת ִע ְמּ ָך ַהיּוֹם ְ :ל ַמ ַען ָה ִקים-א ְֹת ָך ַהיּוֹם לוֹ ְל ָע ם וְ הוּא ִי ְהיֶהְ -לּ ָך
וּל ַי ֲעקֹב"
אַב ָר ָהם ְלי ְִצ ָחק ְ
יך ְל ְ
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּרָ -ל ְך וְ ַכא ֶ
ֵלאל ִֹהים ַכּא ֶ
דברים כ"ט :ח'-י"ב
חוֹק ה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך ִ :כּי ִי ְשׁ ְמעוּן ֶאת-
ֲשׁר לֹאֵ -מ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא וּ ָב א ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ָכ ִרי א ֶ
" ְוגַם ֶאלַ -הנּ ְ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמ ִי ם
וּב א ְו ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאלַ -ה ַבּיִת ַהזֶּה ָ :
ֲך ַהנְּ טוּיָה ָ
ָקה וּזְ רֹע ָ
ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ֶא ת-י ְָד ָך ַה ֲחז ָ
ֲשׁר-י ְִק ָר א ֵא ֶל ָ
ית ְכּכֹל א ֶ
ְמכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָע ִשׂ ָ
יך ַהנּ ְָכ ִרי ְל ַמ ַען י ְֵדעוּן ָכּלַ -ע ֵמּי ָהאָרֶץ ֶאתְ -שׁ ֶמ ָך ְלי ְִראָה א ְֹת ָך
יתי"
ֲשׁר ָבּנִ ִ
ְכּ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ָל ַד ַעת ִכּיִ -שׁ ְמ ָך ִנ ְק ָר א ַעלַ -ה ַבּיִת ַהזֶּה א ֶ
מלכים א' ח' :מ"א-מ"ג )ראה גם דברי הימים ב' ו' :ל"ב-ל"ג(
ְעוֵּת"
ְעוֹדד וְ ֶד ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים י ַ
אַל ָמנָה י ֵ
ֵרים יָתוֹם ְו ְ
" ְיהוָה שׁ ֵֹמר ֶאת-גּ ִ
תהלים קמ"ו :ט'
וּבנ ַֹתי ְִך ַעל-
אָרים ִנ ִסּי ְו ֵה ִביאוּ ָב ַני ְִך ְבּח ֶֹצן ְ
אָמר ֲאדֹנָי ְיה ִוה ִהנֵּה ֶא ָשּׂא ֶאל-גּוֹ ִים י ִָדי ְו ֶאלַ -ע ִמּים ִ
"כֹּהַ -
ֲפר ר ְַג ַלי ְִך
אַפּיִם ֶארֶץ י ְִשׁ ַתּחֲווּ ָל ְך ַוע ַ
יה ם ֵמי ִניק ַֹת ִי ְך ַ
רוֹת ֶ
ָשׂ אנָה  :וְ ָהיוּ ְמ ָל ִכים א ְֹמ ַנ ִי ְך וְ ָשׂ ֵ
ָכּ ֵתף ִתּנּ ֶ
ֲשׁר לֹאֵ -יבֹשׁוּ קֹוָי"
ְי ַל ֵחכוּ וְ ָי ַד ַע ְתּ ִכּיֲ -א ִני ְיהוָה א ֶ
ישעיהו מ"ט :כ" ב-כ"ג
ֹאמר ַה ָסּ ִריס ֵהן
ֹאמר ֶבּןַ -ה ֵנּ ָכר ַה ִנּ ְלוָה ֶאלְ -יהוָה ֵלאמֹר ַה ְב ֵדּל י ְַב ִדּי ַל ִני ְיהוָה ֵמ ַעל ַעמּוֹ וְ אַל-י ַ
" ְו אַל-י ַ
ָבשׁ :
ֲא ִני ֵעץ י ֵ
אָמר ְי הוָה...
ִכּי-כֹה ַ
ֲב ִדים כָּל-שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּ ת
ֲבה ֶאתֵ -שׁם ְיהוָה ִל ְהיוֹת לוֹ ַלע ָ
וּלאַה ָ
ֵכר ַהנִּ ְל ִוים ַעלְ -י הוָה ְל ָשׁ ְר תוֹ ְ
וּבנֵי ַהנּ ָ
ְ
יה ם
יה ם וְ זִ ְב ֵח ֶ
ְשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי עוֹל ֵֹת ֶ
יאוֹתים ֶאלַ -הר ָק ְד ִשׁי ו ִ
ֲב ִ
יתי ַ :וה ִ
יקים ִבּ ְב ִר ִ
וּמחֲזִ ִ
ֵמ ַח ְלּלוֹ ַ
יתי ֵבּיתְ -תּ ִפ ָלּה י ִָקּ ֵר א ְל ָכלָ -ה ַע ִמּים"
ְלרָצוֹן ַעלִ -מזְ ְבּ ִחי ִכּי ֵב ִ
ישעיהו נ"ו :ג'-ד' ,ו'-ז'
וּב ְרצוֹ ִני ִר ַח ְמ ִתּיך"ְ
ית ְיך ִ
ְשׁ ְרתוּנ ְֶך ִכּי ְב ִק ְצ ִפּי ִה ִכּ ִ
יהם י ָ
וּמ ְל ֵכ ֶ
ֵכר חֹמ ַֹת ִי ְך ַ
וּבנוּ ְבנֵי-נ ָ
" ָ
ישעיהו ס' :י'
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יכם"
וּבנֵי ֵנ ָכר ִא ָכּ ֵרי ֶכ ם וְ כ ְֹר ֵמ ֶ
"וְ ָע ְמדוּ ז ִָרים וְ רָעוּ צֹאנְ ֶכם ְ
ישעיהו ס"א :ה'
ֵעהוּ :
וּבין ר ֵ
יכם ְו ֶאתַ -מ ַע ְל ֵלי ֶכ ם ִאםָ -עשׂוֹ ַתעֲשׂוּ ִמ ְשׁ ָפּט ֵבּין ִאישׁ ֵ
ַר ֵכ ֶ
יטיבוּ ֶאת-דּ ְ
יטיב ֵתּ ִ
" ִכּי ִאםֵ -ה ֵ
ֲח ִרים לֹא ֵת ְלכוּ
אַל ָמנָה לֹא ַת ֲעשֹׁקוּ ְו ָדם נ ִָקי אַלִ -תּ ְשׁ ְפּכוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ אַ ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים א ֵ
גֵּר יָתוֹם ְו ְ
עוֹלם ְו ַעד-עוֹ ָל ם"
ֲבוֹתי ֶכ ם ְל ִמןָ -
ָת ִתּי ַל א ֵ
ֲשׁר נ ַ
ְלרַע ָל ֶכם ְ :ו ִשׁ ַכּנְ ִתּי ֶא ְת ֶכם ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה ָבּאָרֶץ א ֶ
ירמיהו ז' :ה'-ז'

אַל ָמנָה אַל-תֹּנוּ אַל-
וּצ ָד ָק ה ְו ַה ִצּילוּ גָזוּל ִמיַּד ָעשׁוֹק ְוגֵר יָתוֹם ְו ְ
אָמר ְיהוָה עֲשׂוּ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
"כֹּה ַ
ַתּ ְחמֹסוּ וְ ָד ם נ ִָקי אַלִ -תּ ְשׁ ְפּכוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה"
ירמיהו כ"ב :ג '
ֲשׁר ִתּ ְת ַנ ֲחלוּ ֶאתָ -האָרֶץ ִל ְשׁנֵי ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי ִי ְשׂ ָר ֵאל"...
אָמר ֲאדֹנָי ְי הוִ ה גֵּה ְגבוּל א ֶ
"כֹּה ַ

ֵרים
וּל ַהגּ ִ
אוֹתהּ ְבּ ַנ ֲח ָלה ָל ֶכם ְ
"ו ְִח ַלּ ְק ֶתּם ֶאתָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ָל ֶכ ם ְל ִשׁ ְב ֵטי ִי ְשׂ ָר ֵאל  :וְ ָהיָהַ ,תּ ִפּלוּ ָ
ָאל ִא ְתּ ֶכם י ְִפּלוּ ְב ַנ ֲח ָל ה
ְהיוּ ָל ֶכם ְכּ ֶא ְזרָח ִבּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
תוֹכ ֶכם ו ָ
הוֹלדוּ ָב ִנים ְבּ ְ
ֲשׁרִ -
תוֹכ ֶכ ם א ֶ
ַהגּ ִָרים ְבּ ְ
ֲלתוֹ נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְה ִוה"
ֲשׁר-גָּר ַהגֵּר ִאתּוֹ ָשׁ ם ִתּ ְתּנוּ ַנח ָ
תוֹך ִשׁ ְב ֵטי י ְִשׂ ָר ֵאל ְ :ו ָהיָה ַב ֵשּׁ ֶבט א ֶ
ְבּ ְ
יחזקאל מ"ז :י"ג ,כ"א-כ"ג
אַל ָמנָה
אָחיו  :וְ ְ
ֲמים עֲשׂוּ ִאישׁ ֶאתִ -
ֱמ ת ְשׁפֹטוּ וְ ֶח ֶסד ְו ַרח ִ
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ֵל אמֹר ִמ ְשׁ ַפּט א ֶ
"כֹּה ַ
אָחיו אַלַ -תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם"
ָע ת ִאישׁ ִ
וְ יָתוֹם גֵּר ְו ָע ִני אַלַ -תּ ֲעשֹׁקוּ ְור ַ
זכריה ז' :ט'-י'
וּבע ְֹשׁ ֵקי ְשׂכַר-
וּב ִנּ ְשׁ ָבּ ִעים ַל ָשּׁ ֶקר ְ
ֲפים ַ
וּב ְמ ָנא ִ
ִיתי ֵעד ְמ ַמ ֵהר ַבּ ְמ ַכ ְשּׁ ִפים ַ
ַמּ ְשׁ ָפּט ְו ָהי ִ
יכם ל ִ
ַב ִתּי ֲא ֵל ֶ
" ְו ָקר ְ
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת"
וּמ ֵטּי-גֵר ְולֹא ְי ֵראוּנִ י ַ
אַל ָמנָה ְויָתוֹם ַ
ָשׂ ִכיר ְ
מלאכי ג' :ה'

ֲשׁר
וּבא ֶ
ֵך ַ
ֲשׁר ֵתּ ְל ִכי ֵאל ְ
ֹאמר רוּת אַלִ -תּ ְפ ְגּ ִעיִ -בי ְל ָעז ְֵב ְך ָלשׁוּב ֵמאַ ֲח ָרי ְִך ִכּי ֶאל-א ֶ
" ַותּ ֶ
יִך ֱאל ָֹהי"
אָלין ַע ֵמּ ְך ַע ִמּי וֵאל ַֹה ְ
ָתּ ִלינִי ִ
רות א' :ט"ז
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נספח ג' :מה אלהינו דורש מאתנו
ית ָך ְולֹאִ -ת ָשּׂא ָע ָליו ֵח ְטא  :לֹא-
ֲמ ֶ
יח ֶאת-ע ִ
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך ֵ
אָח ָ
"לֹאִ -ת ְשׂנָא ֶאתִ -
מוֹך ֲאנִי יְהוָה"
ְאָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך ָכּ ָ
ִתקֹּם ְולֹאִ -תטֹּר ֶאתְ -בּנֵי ַע ֶמּ ָך ו ַ
ויקרא י"ט :י"ז-י"ח
אַר ְצכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ ְ :כּ ֶא ְזרָח ִמ ֶכּם י ְִהיֶה ָל ֶכם ַהגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם
"ו ְִכי-יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר ְבּ ְ
יכם"
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ֲאנִי ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵרים ֱהי ֶ
אָה ְב ָתּ לוֹ ָכּמוֹ ָך ִכּי-ג ִ
ְו ַ
ויקרא י"ט :ל"ג-ל"ד

יכם"
יך ִכּי ֲא ִני ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֵאת ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ֲמיתוֹ ְוָיר ָ
" ְולֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת-ע ִ
ויקרא כ"ה :י"ז
ָכיו
" ְו ַע ָתּה ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמה ְיהוָה ֱאל ֶֹהי ָך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאםְ -לי ְִראָה ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ָל ֶל ֶכ ת ְבּ ָכלְ -דּר ָ
ַפ ֶשׁ ָך ִ :ל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה
וּב ָכל-נ ְ
יך ְבּ ָכלְ -ל ָב ְב ָך ְ
ֲבה אֹתוֹ ְו ַל ֲעבֹד ֶאתְ -יהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּלאַה ָ
ְ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְלטוֹב ָל ְך"
וְ ֶאתֻ -חקּ ָֹתיו א ֶ
דברים י' :י"ב-י"ג
יתם ָל ֶהם"
ֲח ִרים ְו ִה ְשׁ ַתּ ֲח ִו ֶ
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים א ֵ
" ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן ִי ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם ְו ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
ֲב ה ֶאתְ -יהוָה
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכ ם ַל ֲעשׂ ָֹתהּ ְלאַ ה ָ
" ִכּי ִאםָ -שׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶא תָ -כּלַ -ה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת א ֶ
הוֹרישׁ ְיהוָה ֶאתָ -כּלַ -הגּוֹיִם ָה ֵא ֶלּה ִמ ִלּ ְפנֵי ֶכם וִ ִיר ְשׁ ֶתּם
וּל ָד ְב ָקה-בוֹ  :וְ ִ
ֱאל ֵֹהי ֶכ ם ָל ֶל ֶכת ְבּכָלְ -דּ ָר ָכיו ְ
ֻמים ִמ ֶכּם"
גּוֹ ִים גְּ ד ִֹלים ַו ֲעצ ִ
דברים י" א :ט"ז ,כ" ב-כ"ג
ֶבח טוֹב ְל ַה ְק ִשׁיב
מוּאל ַה ֵח ֶפץ ַליהוָה ְבּעֹלוֹת וּזְ ָב ִחים ִכּ ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל ְיהוָה ִהנֵּה ְשׁמ ַֹע ִמזּ ַ
ֹאמר ְשׁ ֵ
" ַויּ ֶ
ָפים"
וּתר ִ
ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִילים ִ :כּי ַח ַטּאתֶ -ק ֶסם ֶמ ִרי וְ אָוֶן ְ
שמואל א' ט"ו :כ"ב-כ"ג
אַשּׁרוּ ָחמוֹץ
יטב ִדּ ְרשׁוּ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יכם ִמ ֶנּגֶד ֵעינָי ִח ְדלוּ ָה ֵר ַע ִ :ל ְמדוּ ֵה ֵ
" ַרחֲצוּ ִהזַּכּוּ ָה ִסירוּ ר ַֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
אַל ָמנָה"
ִשׁ ְפטוּ יָתוֹם ִריבוּ ְ
ישעיהו א' :ט"ז-י"ז
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ֵע ֶל ֶכ ת ִעם-
ֲבת ֶח ֶסד וְ ַה ְצנ ַ
וּמהְ -יהוָה דּוֹ ֵרשׁ ִמ ְמּ ָך ִכּי ִאם-עֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט ְו אַה ַ
אָדם ַמה-טּוֹב ָ
" ִה ִגּיד ְל ָך ָ
יך"
ֱאל ֶֹה ָ
מיכה ו' :ח'
ָבח וְ ַד ַעת ֱאל ִֹהים ֵמעֹלוֹת"
" ִכּי ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִתּי וְ לֹא-ז ַ
הושע ו' :ו'
ֵיכם  :וְ ִאישׁ
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲער ֶ
ֱמת ִ
ֵע הוּ א ֶ
ֱמ ת ִאישׁ ֶאת-ר ֵ
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ ַדּ ְבּרוּ א ֶ
" ֵא ֶלּ ה ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֵאתי ְנ ֻאם-
ֲשׁר ָשׂנ ִ
ֱהבוּ ִכּי ֶאתָ -כּלֵ -א ֶלּה א ֶ
ֻעת ֶשׁ ֶקר אַלֶ -תּא ָ
וּשׁב ַ
ֵעהוּ אַלַ -תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ְ
ָע ת ר ֵ
ֶאת-ר ַ
ְי הוָה"
זכריה ח' :ט"ז-י"ז
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ספרים נוספים מאת ריצ'רד אהרון הונורוף:

ספרים בעברית:

מיהו אלוהי ישראל?  /פני אלוהים ,כפי שהם מתגלים בתנ"ך
©  ,1999ירושלים 20 ,עמודים₪ 10 ,
ניתן להשיג גם באנגלית וברוסית.

היכן אלוקי ישראל? מדוע הוא מסתיר את פניו מיעקב?
©  ,2000ירושלים 20 ,עמודים₪ 6 ,
ניתן להשיג גם באנגלית וברוסית.

והמשכלים יבינו
©  ,2002ירושלים 44 ,עמודים₪ 12 ,
ניתן להשיג גם באנגלית.

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד
©  ,2005ירושלים 130 ,עמודיםISBN # 965-90820-0-2 .

ספרים באנגלית:
!REVEALING MYSTERIES OF MELCHI-ZEDEK PRIESTHOOD

©  ,2001ירושלים 40 ,עמודים₪ 12 ,
ניתן להשיג באנגלית בלבד.
!THE DAY GOD SHOWED UP IN THE ISRAELI KNESSET

©  ,2003ירושלים 128 ,עמודים₪ 30 ,
ניתן להשיג באנגלית בלבד.
ניתן להזמין את הספרים הנ"ל .כל הזמנה דורשת תשלום מראש  20% +דמי משלוח.
כתובת:
ריצ'רד אהרון הונורוף
ת.ד ,32128 .ירושלים  ,91320ישראל
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סיפורו של המחבר :חוויותיי האישיות עם אלהים...
מאת :ריצ'רד אהרון הונורוף
אלהים העיר אותי לראשונה באביב של  ,1973כאשר הייתי בן  .29באותו הזמן גרתי
בדירה באנסינו ,קליפורניה .יום אחד לקחתי לידי ספר תנ”ך שמישהו השאיר בחדר בית החולים
של סנטה מוניקה ,קליפורניה ,שם ביקרתי חברים .לקחתי את התנ”ך לביתי ,ובפעם הראשונה
בחיי התחלתי לקרוא את כתבי הקודש היהודיים.

במשך שלושת החודשים הבאים לא יכולתי להניח את התנ"ך מידי ,משום שנוכחות
אלהים הופיעה בחדרי ,ורבים מן הכתובים 'לבשו חיים' ויצאו מדפי התנ"ך ההוא
הישר אל תוך לבי ,בעוד אהבתו הנפלאה של אלהים זרמה אל תוך לבי הדואב והשבור.
יותר מכל ,אלהים חשף בפני והחיה רבים מן הפסוקים המתייחסים למשיח ישראל
המובטח .אז ,הראה לי אלהים מכתבי הקודש מיהו משיח האמת המובטח שלנו .ואז,
דיבר אלהים לתוכי 'שלוש מילים חיות' ,ועל ידי אהבתו המדהימה ורוחו ,שתלן עמוק בלבי
ובנשמתי' ,מילים' שישנו את חיי לנצח" ,רעה את צאני!"
כאשר השוויתי בין חוויותיי מן התנ"ך ומאהבת אלהים בשלושת החודשים המדהימים
הללו ,עם המעט שידעתי על בתי הכנסת ועל היהדות הדתית של אותו הזמן ,הסקתי שהיהדות
הדתית הייתה כה שונה מן החוויות בהן אלהים ,בשפע חסדו ,בירך אותי ,ולפיכך החלטתי
להדיר רגליי מבתי הכנסת ומן היהדות הדתית .גם מהנצרות ומן הכנסיות התרחקתי ,משום
שהרי אני יהודי!
קודם שחוויתי את החוויות הללו ,שיוועתי לאלהים מזה חודשים רבים ואף שנים :אלהים,
אם אכן אתה קיים ,אנא בוא אל תוך חיי ועזור לי! פעמים רבות הייתי הולך בשעות הליל אל
הגבעות המשקיפות על בית הורי ,ומשווע לעזרה אל האלהים הלא נודע של היקום ,אם אותו
אלהים אכן קיים.
הייתי סטודנט לטרום-רפואה במכללה ,וקיבלתי תואר  B.A.בביולוגיה מ.U.C.L.A.
בזמן שחוויתי את החוויות שלי עם אלהים ,עסקתי בתחום הרפואה ,אך חיי היו כשבר-כלי,
וחשתי אבוד ואומלל.
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הוריי היו יהודים חילונים ,להם לא היה דבר במשותף עם היהדות הדתית את אלהים לא
הזכירו בביתנו מעולם פעם אחת או אולי פעמיים ,בילדותי ,הוזמנו על ידי קרובי משפחה לחגוג
עמם את ליל הסדר.
אותם שלושת חודשי האביב של  ,1973בהן חוויתי את אהבת אלהים ואת 'דבר אלהים
חיים' ,הסתיימו עד מהרה ,משום שהגיהינום שיטה בי ,והנחתי את אלהי ואת התנ"ך מאחור.
התחלתי לקרוא ספרים רבים העוסקים בגלגולי נשמות ובתורת הנסתר ,בניסיוני להבין את פשר
החוויות הנפלאות שחוויתי .ידעתי מעט מאד על הרשע ,או על 'העולם הרוחני'.
עד מהרה נשאבתי אל תוך שלל פעילויות של העידן החדש ותורת הנסתר ,דתות המזרח
וסמים .נכנסתי לעולם של אימה וגיהינום ,בו חייתי במשך שבע שנים ארוכות ואיומות ,שהיו
השנים הגרועות ביותר בחיי .ב ,1981יצאתי מתורת הנסתר .אדם הרוס הייתי אז ,שסבל נוראות
מחרדות תמידיות ומייסורים דמוניים בלתי פוסקים בכל נשמתו .רק אז התחלתי לשוב אט-אט
אל אלהים ואל התנ"ך ,אל האלהים שהיה כה אמיתי ושופע אהבה אלי ב!1973
שוב ,אלהים היה כה נאמן ,ובא להושיעני.
היה זה בסביבות השעה  ,10בבוקרו של יום שבת ,העשירי באפריל  ,1982בסוף השבוע של
חג הפסח .מקץ שנים של הרס נשמתי על ידי סמים ותורת הנסתר הדמונית ,הייתי במדבר של

דרום קליפורניה ,שם שיוועתי לאלהים שיהיה בעזרי ויגרום לייסוריי התמידיים לחדול .לפתע
יכולתי לחוש את רוח אלהים מרימה אותי אל על ,אל השמים .ובעוד אני מורם ,הייתי מודע מאד
לנוכחותו של מישהו שהזדהה עם סבלותיי .כשעיניי עצומות ,ניתן לי חיזיון של אדם הסובל אף
הוא ייסורים איומים ,ומת על עץ .כאשר פקחתי את עיניי ,עמד מולי אדם ,במרחק של

כשלושה מטרים וחצי .כל ישותו היתה כבלהבה ,כמו 'השמש' הבוהקת בהוד ובהדר!
את פניו ,לא יכולתי לראות .כל שיכולתי לראות מבעד לכבוד הדרו הבוהק היה כתר הזהב,
אותו חבש על ראשו .מבלי לומר מילה ,הוא פסע לעברי ובאהבה עטף את כתפיי בגלימה

אדומה כשני .ידעתי שאני עומד בפני מלך השמים .מאוחר יותר למדתי שהוא נקרא 'מלך
הכבוד!'
לאחר מכן ,מצאתי את עצמי שוב במדבר .הייתי עתה ,באופן כלשהו ,אדם אחר ,ובלבי
הייתה משימה .המשימה הייתה לשוב אל התנ"ך ,ולמצוא בו את כל הקטעים המתייחסים
למשיח ,אותם הראה לי אלהים לפני תשע שנים ,ב .1973ידעתי שאלהי יכוון אותי אל אשר
הוטל עלי לעשות לאחר מכן.
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עשר שנים לאחר מכן הושלם פרוייקט זה ,שהיה לספרי הראשון .ספר של ציטוטים מן
התנ"ך שנקרא) "The Coming Messiah, The Son of David!" :המשיח שיבוא ,בן
דוד!( הוא יצא לאור בארה"ב ב .1992כל העותקים נמכרו !
ב ,1995עליתי לארץ ישראל .כאן בארץ ,הדריך אותי אלהים לכתוב עבורו ספרים נוספים
רבים של מובאות מן התנ"ך ,אשר הופצו ומופצים חינם בכל רחבי הארץ ,על מנת להגיע אל
אחיי ואחיותיי היהודים.
ספרים אלה ,של מובאות מן התנ"ך ,חושפים את האמת אודות אלהים-חיים ,שהוא גם
משיחנו ומושיענו האוהב ,הקורא לעמו ,לבני ישראל ,לשוב אליו ולהיוושע מחטאותיהם כולם.
מאז הזמן ההוא ב ,1982אלהים ריפא אותי והציל אותי ,והוא ממשיך להציל אותי מדי יום,
ולשמור אותי מכל אויביי .הוא הוביל אותי בדרכי הצדק שלו כפי שנאמר בדברו הקדוש .הוא
מברך אותי מדי יום עם אהבתו ,שלוותו ושמחתו .רחמיו חדשים הם לבקרים ,ונאמנותו לעולם
ועד.

הוא משיח האמת ,אלהים חיים ,מחבר כתבי הקודש!
הוא 'קדוש ישראל' ,יהוה צבאות' 'מלך הכבוד'!'
)ראה ישעיה מ"ג :ג'-ד'; זכריה ט' :ט'-י"ז; תהלים כ"ד :ז'-י'(
ריצ'רד אהרון הונורוף
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מי ייתן וקדוש ישראל
ישתמש בספר הקטן הזה
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