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הבשורה על־פי מתי
ספר היוחסין של ישוע המשיח

א

(לוקס ג )38‑23

ן־א ְב ָר ָהםַ 2 :א ְב ָר ָהם
ן־ּדוִ ד ֶּב ַ
יח ֶּב ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיּוח ִסין ֶׁשל יֵ ַ
ס ֶפר ַה ֲ
ֵ
הֹוליד ֶאת
ִ
הֹוליד ֶאת יַ ֲעקׂב וְ יַ ֲעקׂב
ִ
הֹוליד ֶאת יִ ְצ ָחק ,יִ ְצ ָחק
ִ
הֹוליד ֶאת ֶּפ ֶרץ וְ ֶאת זֶ ַרח ִמ ָּת ָמרֶּ ,פ ֶרץ
ִ
הּודה
הּודה וְ ֶאת ֶא ָחיו 3 .יְ ָ
יְ ָ
4
הֹוליד ֶאת ַע ִּמינָ ָדב,
ִ
הֹוליד ֶאת ָרםָ .רם
ִ
הֹוליד ֶאת ֶח ְצרֹון וְ ֶח ְצרֹון
ִ
הֹוליד ֶאת ַׂש ְלמֹוןַׂ 5 .ש ְלמֹון
ִ
הֹוליד ֶאת נַ ְחׁשֹון וְ נַ ְחׁשֹון
ִ
ַע ִּמינָ ָדב
הֹוליד ֶאת
עֹובד ִ
עֹובד ֵמרּות וְ ֵ
הֹוליד ֶאת ֵ
הֹוליד ֶאת ּב ַׂעז ֵמ ָר ָחבּ ,ב ַׂעז ִ
ִ
הֹוליד ֶאת ְׁשֹלמׂה ִמּזֹו ֶׁש ָהיְ ָתה
הֹוליד ֶאת ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְךָּ ,דוִ ד ִ
יִ ַׁשי 6 .יִ ַׁשי ִ
הֹוליד ֶאת ֲא ִבּיָ ה
הֹוליד ֶאת ְר ַח ְב ָעםְ ,ר ַח ְב ָעם ִ
אּורּיָ הְׁ 7 .שֹלמׂה ִ
ֵא ֶׁשת ִ
8
הֹוׁש ָפט
הֹוׁש ָפט ,יְ ָ
הֹוליד ֶאת יְ ָ
ִ
הֹוליד ֶאת ָא ָסאָ .א ָסא
ִ
וַ ֲא ִבּיָ ה
יֹותם,
הֹוליד ֶאת ָ
ִ
הֹוליד ֶאת ֻעּזִ ּיָ הּוֻ 9 .עּזִ ּיָ הּו
ִ
יֹורם
יֹורם וְ ָ
הֹוליד ֶאת ָ
ִ
הֹוליד
ִ
הֹוליד ֶאת ִחזְ ִקּיָ הּוִ 10 .חזְ ִקּיָ הּו
ִ
הֹוליד ֶאת ָא ָחז וְ ָא ָחז
ִ
יֹותם
ָ
ׂאׁשּיָ הּו.
הֹוליד ֶאת י ִ
ִ
הֹוליד ֶאת ָאמֹון וְ ָאמֹון
ִ
ֶאת ְמנַ ֶּׁשהְ ,מנַ ֶּׁשה
ימי ּגָ לּות ָּב ֶבלְ 12 .ל ַא ַחר
הֹוליד ֶאת יְ ָכנְ יָ הּו וְ ֶאת ֶא ָחיו ִּב ֵ
ִ
ׂאׁשּיָ הּו
 11י ִ
הֹוליד ֶאת
יאל ִ
ּוׁש ַא ְל ִּת ֵ
יאל ְ
הֹוליד יְ ָכנְ יָ הּו ֶאת ְׁש ַא ְל ִּת ֵ
ֶׁש ֻהגְ לּו ָּב ֶב ָלה ִ
הֹוליד ֶאת ֶא ְליָ ִקים
ִ
הֹוליד ֶאת ֲא ִביהּודֲ ,א ִביהּוד
ִ
זְ ֻר ָּב ֶבל 13 .זְ ֻר ָּב ֶבל
14
הֹוליד
ִ
הֹוליד ֶאת ָצדֹוקָ ,צדֹוק
ִ
הֹוליד ֶאת ַעּזּורַ .עּזּור
ִ
וְ ֶא ְליָ ִקים
הֹוליד ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר,
ִ
הֹוליד ֶאת ֱא ִליהּודֱ 15 .א ִליהּוד
ִ
ֶאת יָ ִכין וְ יָ ִכין
הֹוליד ֶאת
הֹוליד ֶאת יַ ֲעקׂב 16 .יַ ֲעקׂב ִ
ּומ ָּתן ִ
הֹוליד ֶאת ַמ ָּתן ַ
ֶא ְל ָעזָ ר ִ
ּוב ֵכן ָּכל
יחְ 17 .
ׁשּוע ַהּנִ ְק ָרא ָמ ִׁש ַ
נֹולד יֵ ַ
יֹוסף ַּב ַעל ִמ ְריָ ם ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ַ
ֵ
ּומ ָּדוִ ד ַעד ּגָ לּות
ה־ע ָׂשר ּדֹורֹותִ ,
ַהּדֹורֹות ֵמ ַא ְב ָר ָהם ַעד ָּדוִ ד ַא ְר ָּב ָע ָ
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ה־ע ָׂשר
יח ַא ְר ָּב ָע ָ
ּומּגָ לּות ָּב ֶבל ַעד ַה ָּמ ִׁש ַ
ה־ע ָׂשר ּדֹורֹותִ ,
ָּב ֶבל ַא ְר ָּב ָע ָ
ּדֹורֹות.
הולדת ישוע המשיח
(לוקס ב )7‑1

יֹוסף
יחִ :מ ְריָ ם ִאּמֹו ָהיְ ָתה ְמא ֶׂר ֶסת ְל ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּ 18כְך ָהיְ ָתה ֻה ֶּל ֶדת יֵ ַ
19
יֹוסף ַּב ֲע ָלּהֶׁ ,ש ָהיָ ה
ֵ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
ּוב ֶט ֶרם ִה ְת ַא ֲחדּו נִ ְמ ְצ ָאה ָה ָרה ְל ַ
ְ
אֹותּה ַּב ֵּס ֶתר.
אֹותּה ְל ֶח ְר ָּפהֶ ,ה ְח ִליט ְל ַׁש ֵּל ַח ָ
ַצ ִּדיק וְ ֹלא ָר ָצה ְל ַה ִּציג ָ
ְּ 20בעֹוד ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַה ְר ֵהר ָּבזֶ ה נִ ְר ָאה ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יהוה ַּב ֲחלֹום וְ ָא ַמר:
”יֹוסף ֶּבן ָּדוִ דַ ,אל ַּת ְחׁשׁׂש ָל ַק ַחת ֵא ֶליָך ֶאת ִמ ְריָ ם ִא ְׁש ְּתָךִּ ,כי ֲא ֶׁשר
ֵ
יֹול ֶדת ֵּבן וְ ַא ָּתה ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו
רּוח ַהּק ֶׂדׁש הּואִ 21 .היא ֶ
הֹורה ָּבּה ֵמ ַ
ָ
יהם”.
ׂאת ֶ
יע ֶאת ַעּמֹו ֵמ ַחּט ֵ
יֹוׁש ַ
ׁשּועִּ ,כי הּוא ִ
יֵ ַ
”הּנֵ ה
ָּ 22כל זֶ ה ֵא ַרע ְל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַמה ֶּׁש ִּד ֵּבר ֲאדׂנָ י ְּב ִפי ַהּנָ ִביאִ 23 :
ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶׂל ֶדת ֵּבן וְ ָק ָראת ְׁשמֹו ִע ָּמנּו ֵאלְ 24 ”.ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵה ִקיץ
יֹוסף ִמ ְּׁשנָ תֹו וְ ָע ָׂשה ְּכ ִפי ֶּׁש ִּצּוָ הּו ַמ ְל ַאְך יהוה .הּוא ָל ַקח ֵא ָליו ֶאת
ֵ
אֹותּה ַעד ֲא ֶׁשר יָ ְל ָדה ֵּבן ,וְ ָק ָרא ֶאת ְׁשמֹו
ָ
ִא ְׁשּתֹו ִ 25מ ְּב ִלי ֶׁשּיָ ַדע
ׁשּוע.
יֵ ַ
הֹורדֹוס ַה ֶּמ ֶלְךָּ ,באּו
ימי ְ
הּודהִּ ,ב ֵ
ׁשּוע ְּב ֵבית ֶל ֶחם יְ ָ
ּנֹולד יֵ ַ
ּב ֵעת ֶׁש ַ
ְ
הּודים
יכן ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
”ה ָ
ירּוׁש ַליִ ם ֲח ָכ ִמים ִמן ַה ִּמזְ ָרחָׁ 2 .ש ֲאלּוֵ :
ִל ָ
ּובאנּו ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לֹו”.
ּכֹוכבֹו ַּב ִּמזְ ָרח ָ
נֹולד? ִּכי ָר ִאינּו ֶאת ָ
ֲא ֶׁשר ָ
רּוׁש ַליִ ם ִעּמֹו.
הֹורדֹוס ַה ֶּמ ֶלְך נִ ְד ַהם הּוא וְ ָכל יְ ָ
ַּ 3כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע זׂאת ְ
אֹותם ֵאיפׂה
ָ
סֹופ ֵרי ָה ָעם וְ ָׁש ַאל
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ְ
 4הּוא ִּכּנֵ ס ֶאת ָּכל ָר ֵ
הּודהִּ ,כי ֵכן נִ ְכ ַּתב ַעל־יְ ֵדי
”ּב ֵבית ֶל ֶחם יְ ָ
יחָ 5 .א ְמרּו לֹוְ :
יִ ּוָ ֵלד ַה ָּמ ִׁש ַ
הּודה,
ּלּופי יְ ָ
הּודהֵ ,אינְ ָך ָצ ִעיר ְּב ַא ֵ
ַהּנָ ִביא6 :’וְ ַא ָּתה ֵּבית ֶל ֶחם ֶא ֶרץ יְ ָ
מֹוׁשל ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶעה ֶאת ַע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל’”.
ֵ
ִּכי ִמ ְּמָך יֵ ֵצא
ּוב ֵרר ֶא ְצ ָלם ָמ ַתי
הֹורדֹוס ַּב ֲח ַׁשאי ְל ַח ְכ ֵמי ַה ִּמזְ ָרח ֵ
ְ
ָ 7אז ָק ָרא
8
”לכּו
אֹותם ְל ֵבית ֶל ֶחם ְּב ָא ְמרֹוְ :
ָ
ּכֹוכבַ .א ֲח ֵרי ֵכן ָׁש ַלח
יע ַה ָ
הֹופ ַ
ִ

ב

א  :23ישע’ ז 14 ב  :6מיכה ה 1
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2.9-22

הֹודיעּו ִלי ְּכ ֵדי
יטב ַעל־אֹודֹות ַהּיֶ ֶלד וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ְצאּו אֹותֹו ִ
ִח ְקרּו ֵה ֵ
ֶׁש ָאבֹוא וְ ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לֹו ּגַ ם ֲאנִ י”.
ּכֹוכב ֶׁש ָראּו ַּב ִּמזְ ָרח
ֵ 9הם ָׁש ְמעּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֶּמ ֶלְך וְ ָה ְלכּו ,וְ ִהּנֵ ה ַה ָ
יהם ַעד ֲא ֶׁשר ָּבא וְ נֶ ֱע ַמד ֵמ ַעל ַל ָּמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ָׁשם ַהּיֶ ֶלד.
ִה ְת ַק ֵּדם ִל ְפנֵ ֶ
דֹולה ַעד ְמאׂדֵ 11 .הם נִ ְכנְ סּו
ּכֹוכב ָׂש ְמחּו ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
אֹותם ֶאת ַה ָ
ִּ 10כ ְר ָ
יהם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
ַל ַּביִ ת וְ ָראּו ֶאת ַהּיֶ ֶלד ִעם ִמ ְריָ ם ִאּמֹו .נָ ְפלּו ַעל ְּפנֵ ֶ
ּולבֹונָ ה וָ מֹור.
יהם וְ ִהּגִ יׁשּו לֹו ַמ ָּתנֹות :זָ ָהב ְ
רֹורֹות ֶ
ֵ
ּופ ְתחּו ֶאת ְצ
לֹוָ ,
הֹורדֹוס יָ ְצאּו ְל ַא ְר ָצם
ְ 12ל ַא ַחר ֶׁש ֻהזְ ֲהרּו ַּב ֲחלֹום ֶׁשֹּלא ַל ֲחזׂר ֶאל ְ
ְּב ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרת.
הילד ישוע ניצל ממוות

יֹוסף ַּב ֲחלֹום וְ ָא ַמר” :קּום,
ּומ ְל ַאְך יהוה נִ ְר ָאה ֶאל ֵ
ֵ 13הם ָה ְלכּו ִמ ָּׁשם ַ
ּוב ַרח ְל ִמ ְצ ַריִ ם וֶ ֱהיֵ ה ָׁשם ַעד ֲא ֶׁשר א ַׂמר ְלָך,
ַקח ֶאת ַהּיֶ ֶלד וְ ֶאת ִאּמֹו ְ
הֹורדֹוס יְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַהּיֶ ֶלד ְּכ ֵדי ְל ַה ְׁש ִמיד אֹותֹו 14 ”.הּוא ָקם וְ ָל ַקח
ִּכי ְ
ֶאת ַהּיֶ ֶלד וְ ֶאת ִאּמֹו ַּב ַּליְ ָלה וְ יָ ָצא ְל ִמ ְצ ַריִ םָׁ 15 .שם נִ ְׁש ַאר ַעד מֹות
אתי
”מ ִּמ ְצ ַריִ ם ָק ָר ִ
הֹורדֹוסְ ,ל ַקּיֵ ם ֶאת ֲא ֶׁשר ְּד ֵּבר ֲאדֹנָ י ְּב ִפי ַהּנָ ִביאִ :
ְ
ִל ְבנִ י”.
הֹורדֹוס ִּכי ֵה ֵתּלּו ּבֹו ַה ֲח ָכ ִמים ָרגַ ז ַעד ְמאׂד וְ ָׁש ַלח
ַּ 16כ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ְ
יהִ ,מ ְּבנֵ י ְׁשנָ ַתיִ ם
יבֹות ָ
ּוב ָכל ְס ִב ֶ
ַל ֲהרׂג ֶאת ָּכל ַהיְ ָל ִדים ֶׁש ְּב ֵבית ֶל ֶחם ְ
וָ ַמ ָּטהְ ,ל ִפי ָה ֵעת ֲא ֶׁשר ָק ַבע ִמ ִּפי ַה ֲח ָכ ִמיםָ 17 .אז נִ ְת ַקּיֵ ם ַהּנֶ ֱא ָמר
רּוריםָ ,ר ֵחל
ְּב ִפי יִ ְר ְמיָ הּו ַהּנָ ִביא18 :”קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע ,נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
יהֵ ,מ ֲאנָ ה ְל ִהּנָ ֵחם ִּכי ֵאינָ ם”.
ל־ּבנֶ ָ
ְמ ַב ָּכה ַע ָ
יֹוסף ַּב ֲחלֹום ְּב ֶא ֶרץ
הֹורדֹוס נִ ְר ָאה ַמ ְל ַאְך יהוה ֶאל ֵ
ַ 19א ֲח ֵרי מֹות ְ
ִמ ְצ ַריִ ם  20וְ ָא ַמר” :קּוםַ ,קח ֶאת ַהּיֶ ֶלד וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ֵלְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִּכי ֵמתּו ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת נֶ ֶפׁש ַהּיֶ ֶלד 21 ”.הּוא ָקם וְ ָל ַקח ֶאת ַהּיֶ ֶלד
מֹולְך
ֵ
ּובא ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֲ 22 .א ָבל ְּב ָׁש ְמעֹו ִּכי ַא ְר ֵכ ָלאֹוס
וְ ֶאת ִאּמֹו ָ
הֹורדֹוס ָא ִביוָּ ,פ ַחד ָל ֶל ֶכת ְל ָׁשםְ .ל ַא ַחר ֶׁש ֻהזְ ַהר
יהּודה ִּב ְמקֹום ְ
ִּב ָ
ב  :15הושע יא 1 ב  :18ירמ’ לא 15

27/10/2010 14:31:21

HNTquote.indb 3

2.23-3.14

מתי

4

ַּב ֲחלֹום יָ ָצא ֶאל ְס ִביבֹות ַהּגָ ִליל .הּוא ָּבא וְ יָ ַׁשב ְּב ִעיר ַהּנִ ְק ֵראת
יאים ִּכי נָ ְצ ִרי יִ ָּק ֵרא לֹו.
ל־ּפי ַהּנְ ִב ִ
נָ ְצ ַרתְ ,ל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַהּנֶ ֱא ָמר ַע ִ
23

יוחנן המטביל וקריאתו

ג

(מרקוס א  ;8‑1לוקס ג  ;17‑15 ,9‑1יוחנן א )28‑19

הּודה
קֹורא ְּב ִמ ְד ַּבר יְ ָ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל ְּכ ֶׁשהּוא ֵ
יע ָ
הֹופ ַ
ּבּיָ ִמים ָה ֵהם ִ
ַ
ׁשּובהִּ ,כי ָק ְר ָבה ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ ם 3 ”.הּוא ָהיָ ה
ֵלאמׂרׁ” 2 :שּובּו ִּב ְת ָ
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך
זֶ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָע ָליו ְּב ִפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא:”קֹול ֵ
ּלֹותיו”.
יהוה ,יַ ְּׁשרּו ְמ ִס ָ
גֹורת עֹור ַעל ָמ ְתנָ יו,
יֹוחנָ ן ְלבּוׁשֹו ָהיָ ה ִמ ְּׂש ַער ּגְ ַמ ִּלים וַ ֲח ַ
 4אֹותֹו ָ
5
הּודה
רּוׁש ַליִ ם וְ ָכל יְ ָ
ּומ ֲא ָכלֹו ֲחגָ ִבים ְּוד ַבׁש ַהּיַ ַערָ .אז יָ ְצאּו ֵא ָליו יְ ָ
ַ
וְ ָכל ִּכ ַּכר ַהיַ ְר ֵּדן  6וְ ֻה ְט ְּבלּו ַעל־יָ ָדיו ַּבּיַ ְר ֵּדן ְּכ ֶׁש ֵהם ִמ ְתוַ ִּדים ַעל
יהם.
ׂאת ֶ
ַחּט ֵ
דֹוקים ָּב ִאים ְל ִה ָּט ֵבל ָא ַמר ָל ֶהם:
רּוׁשים וְ ַה ְּצ ִ
ְּ 7כ ֶׁש ָר ָאה ַר ִּבים ִמן ַה ְּפ ִ
הֹורה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָּמ ֵלט ִמן ֶה ָחרֹון ַה ָּבא? ָ 8ל ֵכן
”יַ ְל ֵדי ִצ ְפעֹונִ יםִ ,מי ָ
’א ְב ָר ָהם
ׁשּובה  9וְ ַאל ַּת ְח ְׁשבּו ִּב ְל ַב ְב ֶכם ֵלאמׂרַ ,
ֲעׂשּו ְּפ ִרי ָראּוי ִל ְת ָ
ֹלהים
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ִּמן ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶּלה יָ כֹול ֱא ִ
ֵ
הּוא ָא ִבינּו’ִּ ,כי ֲאנִ י
ּוכ ָבר ֻמּנָ ח ַהּגַ ְרזֶ ן ַעל ׁש ֶׂרׁש ָה ֵע ִציםַ .על ֵּכן
ְל ָה ִקים ָּבנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהםְ 10 .
עֹוׂשה ְּפ ִרי טֹוב יִ ּגָ ַדע וְ יֻ ְׁש ַלְך ְלתֹוְך ָה ֵאׁשֲ 11 .אנִ י
ֶ
ָּכל ֵעץ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
ׁשּובהַ ,אְך ַה ָּבא ַא ֲח ַרי ָחזָ ק ִמ ֶּמּנִ י
ָא ְמנָ ם ַמ ְט ִּביל ֶא ְת ֶכם ְּב ַמיִ ם ִל ְת ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש
וְ ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי ָל ֵׂשאת ֶאת נְ ָע ָליו .הּוא יַ ְט ִּביל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
ּוב ֵאׁשְּ 12 .ביָ דֹו ִק ְלׁשֹון ַה ִּמזְ ֶרה ְלנַ ּקֹות ֶאת ּגָ ְרנֹו וְ הּוא יֶ ֱאסׂף ֶאת ְּדגָ נֹו
ְ
ֶאל ָה ָא ָסםַ ,אְך ֶאת ַהּמֹוץ יִ ְׂשרׂף ְּב ֵאׁש ִּב ְל ִּתי נִ ְכ ֵּבית”.
טבילת ישוע
(מרקוס א  ;11‑9לוקס ג )22‑21

יֹוחנָ ן ְל ִה ָּט ֵבל ֶא ְצלֹו,
ּובא ֶאל ָ
ׁשּוע ִמן ַהּגָ ִליל ַלּיַ ְר ֵּדן ָ
יע יֵ ַ
ָ 13אז ִהּגִ ַ
”אנִ י ָצ ִריְך ְל ִה ָּט ֵבל
ּיֹוחנָ ן נִ ָּסה ַל ֲהנִ יאֹו ִמ ָּכְך ְּב ָא ְמרֹוֲ :
ֶ 14א ָּלא ֶׁש ָ
ֶא ְצ ְלָך ,וְ ַא ָּתה ָּבא ֵא ַלי?”
ג  :3ישע’ מ 3
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3.15-4.13

”הּנַ ח ָּכ ֵעתִּ ,כי ִמן ָה ָראּוי ֶׁשּנְ ַקּיֵ ם ֶאת
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ֵה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ׁשּוע נִ ְט ַּבל וְ ָע ָלה ִמּיָ ד ִמן ַה ַּמיִ ם.
יח לֹו 16 .יֵ ַ
יֹוחנָ ן ִהּנִ ַ
ַה ֶּצ ֶדק ֻּכּלֹו ”.וְ ָ
יֹור ֶדת ְּכיֹונָ ה
ֹלהים ֶ
רּוח ֱא ִ
אֹותּה ֵעת נִ ְפ ְּתחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ הּוא ָר ָאה ֶאת ַ
ָ
הּובי ֲא ֶׁשר
אֹומר” :זֶ ה ְּבנִ י ֲא ִ
ֵ
ּוב ָאה ָע ָליו 17 .וְ ִהּנֵ ה קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
ָ
ּבֹו ָח ַפ ְצ ִּתי”.
15

ישוע עומד בניסיון

ד

(מרקוס א  ;13‑12לוקס ד )13‑1

ׁשּוע ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ְל ִה ְתנַ ּסֹות ַעל־יְ ֵדי
רּוח ֶאת יֵ ַ
ילה ָה ַ
הֹוב ָ
ִ
אז
ָ
ּול ַא ַחר ֶׁש ָּצם ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִעים ַליְ ָלה ָהיָ ה ָר ֵעב.
ַה ָּׂש ָטןְ 2 ,
ֹלהים ַא ָּתהַ ,צּוֵ ה ֶׁש ָה ֲא ָבנִ ים
ן־ה ֱא ִ
”אם ֶּב ָ
 3נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ַה ְמנַ ֶּסה וְ ָא ַמרִ :
ל־ה ֶּל ֶחם
”ּכתּוב ,’ֹלא ַע ַ
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
ָה ֵא ֶּלה יִ ְהיּו ְל ֶל ֶחםֵ 4 ”.ה ִׁשיב יֵ ַ
ל־מֹוצא ִפי־יהוה’”.
ָ
ל־ּכ
ְל ַבּדֹו יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדםִּ ,כי ַע ָ
ָ 5ל ַקח אֹותֹו ַה ָּׂש ָטן ֶאל ִעיר ַהּק ֶׂדׁש וְ ֶה ֱע ִמידֹו ַעל ִּפּנַ ת ּגַ ג ֵּבית
ֹלהים ַא ָּתהַ ,ה ְׁש ֵלְך ַע ְצ ְמָך ְל ַמ ָּטה,
ן־ה ֱא ִ
”אם ֶּב ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ 6 .א ַמר לֹוִ :
ן־ּתּגׂף
ל־ּכ ַּפיִ ם יִ ָׂשאּונְ ָךֶּ ,פ ִ
ה־ּלְךַ ,ע ַ
ָ
’ּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצּוֶ
ֶׁש ֲה ֵרי ָּכתּובִ ,
ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך’”.
ֹלהיָך’”.
ׁשּוע” :עֹוד ָּכתּוב,’ֹלא ְּתנַ ֶּסה ֶאת־יהוה ֱא ֶ
ָ 7א ַמר לֹו יֵ ַ
בֹוה ְמאׂד וְ ֶה ְר ָאה לֹו ֶאת ָּכל ַמ ְמ ְלכֹות
ָ 8ל ַקח אֹותֹו ַה ָּׂש ָטן ְל ַהר ּגָ ַ
”את ָּכל ֵא ֶּלה ֶא ֵּתן ְלָך ִאם ִּתּפׂל ַעל ָּפנֶ יָך
בֹודןָ 9 .א ַמר ֵא ָליוֶ :
ּוכ ָ
ֵּת ֵבל ְ
וְ ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ִלי”.
ֹלהיָך
’ליהוה ֱא ֶ
”ה ְס ַּת ֵּלקַ ,ה ָּׂש ָטןֵ ,הן ָּכתּובַ ,
ׁשּועִ :
ֵ 10ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ אֹותֹו ְל ַבּדֹו ַּת ֲעבׂד’”.
ּומ ְל ָא ִכים נִ ּגְ ׁשּו ְל ָׁש ְרתֹו.
ְ 11ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָעזַ ב אֹותֹו ַה ָּׂש ָטן ַ
ישוע מתחיל את שליחותו בגליל
(מרקוס א  ;15‑14לוקס ד )15‑14

יֹוחנָ ן יָ ָצא ֶאל ַהּגָ ִליל 13 .הּוא
ׁשּוע ִּכי ִה ְסּגִ ירּו ֶאת ָ
ַּ 12כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע יֵ ַ
ּובא ָלגּור ִּב ְכ ַפר נַ חּום ְליַ ד ַהּיָ םְּ ,ב ֶח ֶבל זְ בּולּון
ָעזַ ב ֶאת נָ ְצ ַרת ָ
ד  :4דבר’ ח 3 ד  :6תהל’ צא 12‑11 ד  :7דבר’ ו 16
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”א ְר ָצה
ַ
ְל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַהּנֶ ֱא ָמר ְּב ִפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא:
וְ נַ ְפ ָּת ִלי,
זְ ֻבלּון וְ ַא ְר ָצה נַ ְפ ָּת ִליֶּ ,ד ֶרְך ַהּיָ םֵ ,ע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדןּ ,גְ ִליל ַהּגֹויִ םָ 16 .ה ָעם
ַהה ְׂל ִכים ַּבח ֶׁׂשְך ָראּו אֹור ּגָ דֹול ,י ְׁׂש ֵבי ְּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמוֶ ת אֹור נָ גַ ּה
יהם”.
ֲע ֵל ֶ
ׁשּובהִּ ,כי
”חזְ רּו ִּב ְת ָ
לֹומרִ :
ׁשּוע ְל ַה ְכ ִריז וְ ַ
ִ 17מן ָה ֵעת ַה ִהיא ֵה ֵחל יֵ ַ
ָק ְר ָבה ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ ם”.
15

14

הקריאה לארבעה דייגים
(מרקוס א  ;20‑16לוקס ה )11‑1

יפא
ְּ 18כ ֶׁש ָה ַלְך ְליַ ד יָ ם ַהּגָ ִליל ָר ָאה ְׁשנֵ י ַא ִחיםֶ ,את ִׁש ְמעֹון ַהּנִ ְק ָרא ֵּכ ָ
יכים ֶר ֶׁשת ְלתֹוְך ַהּיָ םִּ ,כי ַּדּיָ גִ ים ָהיּוָ 19 .א ַמר
וְ ֶאת ַאנְ ְּד ֵרי ָא ִחיוַ ,מ ְׁש ִל ִ
ָל ֶהםּ” :בֹואּו ַא ֲח ַרי וְ ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ַּדּיָ גֵ י ָא ָדםִ 20 ”.מּיָ ד ָעזְ בּו ֶאת
ָה ְר ָׁשתֹות וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו.
ְּ 21ב ֶל ְכּתֹו ָה ְל ָאה ָר ָאה ְׁשנֵ י ַא ִחים ֲא ֵח ִריםֶ ,את יַ ֲעקׂב ֶּבן זַ ְב ַּדי וְ ֶאת
יהם.
תֹות ֶ
יהם וְ ֵהם ְמ ַת ְּקנִ ים ֶאת ִר ְׁש ֵ
יֹוחנָ ן ָא ִחיוַּ ,ב ִּס ָירה ִעם זַ ְב ַּדי ֲא ִב ֶ
ָ
יהם וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו.
ּומּיָ ד ָעזְ בּו ֶאת ַה ִּס ָירה וְ ֶאת ֲא ִב ֶ
ָק ָרא ָל ֶהם ִ 22
ישוע משרת את ההמונים
(לוקס ו )19‑17

ּומ ְכ ִריז ֶאת
 23הּוא ָס ַבב ְּב ָכל ַהּגָ ִליל ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַל ֵּמד ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ַ
ּומ ַר ֵּפא ָּכל ַמ ֲח ָלה וְ ָכל ַמ ְדוֶ ה ָּב ָעםִׁ 24 .ש ְמעֹו יָ ָצא
ׂשֹורת ַה ַּמ ְלכּות ְ
ְּב ַ
ּסֹוב ִלים ִמ ַּמ ֲחלֹות
חֹולים ַה ְ
סּוריָ ה וְ ֵה ִביאּו ֵא ָליו ֶאת ָּכל ַה ִ
ְ
ְּב ָכל
ּומ ֻׁש ָּת ִקים,
יהם ,וְ גַ ם ֲאנָ ִׁשים ֲאחּוזֵ י ֵׁש ִדיםֻ ,מ ֵּכי יָ ֵר ַח ְ
אֹובים ְל ִמינֵ ֶ
ּומ ְכ ִ
ַ
אֹותםֲ 25 .המֹונִ ים ֲהמֹונִ ים ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ֵמ ַהּגָ ִליל
ָ
וְ הּוא ִר ֵּפא
ּומ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן.
יהּודה ֵ
ָ
ירּוׁש ַליִ ם וִ
ּפֹוליסִ ,מ ָ
ּומ ֵּד ַק ִ
ִ

ה

הדרשה על ההר

ּכ ְראֹותֹו ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם ָע ָלה ְּב ַמ ֲע ֵלה ָה ָהר וְ יָ ַׁשב ,וְ ַת ְל ִמ ָידיו
ִ
אֹותם ְּב ָא ְמרֹו:
ָ
נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליוָּ 2 .פ ַתח ִּפיו וְ ִל ֵּמד

ד  :16‑15ישע’ ח  ‑ 23ט 1
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5.3-20

אשרי
(לוקס ו )23‑20

רּוחִּ ,כי ָל ֶהם ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םַ 4 .א ְׁש ֵרי ָה ֲא ֵב ִלים,
”א ְׁש ֵרי ֲענִ ּיֵ י ָה ַ
ַ 3
6
5
ִּכי ֵהם יְ נֻ ָחמּוַ .א ְׁש ֵרי ָה ֲענָ וִ יםִּ ,כי ֵהם יִ ְירׁשּו ֶאת ָה ָא ֶרץַ .א ְׁש ֵרי
ָה ְר ֵע ִבים וְ ַה ְּצ ֵמ ִאים ְל ֶצ ֶדקִּ ,כי ֵהם יִ ְׂש ָּבעּוַ 7 .א ְׁש ֵרי ָה ַר ֲח ָמנִ יםִּ ,כי ֵהם
רֹוד ֵפי
ֹלהיםַ 9 .א ְׁש ֵרי ְ
יְ ֻר ָחמּוַ 8 .א ְׁש ֵרי ָּב ֵרי ֵל ָבבִּ ,כי ֵהם יִ ְראּו ֶאת ֱא ִ
ֹלהים יִ ָּק ֵראּוַ 10 .א ְׁש ֵרי ַהּנִ ְר ָּד ִפים ִּבגְ ַלל ַה ֶּצ ֶדקִּ ,כי
ָׁשלֹוםִּ ,כי ְּבנֵ י ֱא ִ
יכם ִאם יְ ָח ְרפּו וְ יִ ְר ְּדפּו ֶא ְת ֶכם וְ יַ ֲע ִלילּו
ָל ֶהם ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םַ 11 .א ְׁש ֵר ֶ
יכם ִּבגְ ָל ִליִׂ 12 .ש ְמחּו וְ גִ ילּוִּ ,כי ְׂש ַכ ְר ֶכם ַרב ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ֲה ֵרי ָּכְך ָר ְדפּו
ֲע ֵל ֶ
יכם”.
יאים ֶׁש ָהיּו ִל ְפנֵ ֶ
ֶאת ַהּנְ ִב ִ
מלח ואור
(מרקוס ט  ;50לוקס יד )35‑34

יצד ֻּת ְחזַ ר לֹו?
ׂאבד ַל ֶּמ ַלח ְמ ִליחּותֹוֵּ ,כ ַ
”א ֶּתם ֶמ ַלח ָה ָא ֶרץ ,וְ ִאם ּת ַ
ַ 13
חּוצה ִל ְהיֹות ִמ ְר ָמס
ֵהן ֹלא יִ ְצ ַלח עֹוד ְלׁשּום ָּד ָבר ִּכי ִאם ְל ַה ְׁש ִליכֹו ַה ָ
ׁשֹוכנֶ ת ַעל ַהר ֵאינָ ּה
ֶ
עֹולםִ .עיר
ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּב ִרּיֹותַ 14 .א ֶּתם אֹור ָה ָ
אֹותּה ַּת ַחת ְּכ ִלי,
נֹורה וְ ָׂש ִמים ָ
יקים ְמ ָ
כֹולה ְל ִה ָּס ֵתרּ 15 .גַ ם ֵאין ַמ ְד ִל ִ
יְ ָ
16
אֹותּה וְ ָאז ָּת ִאיר ְל ָכל ָּב ֵאי ַה ַּביִ תָּ .כְך יָ ֵאר נָ א
ָ
ֶא ָּלא ַעל ַּכן ָׂש ִמים
יכ ְּבדּו
ּטֹובים וִ ַ
יכם ַה ִ
אֹור ֶכם ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,ל ַמ ַען יִ ְראּו ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ְ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם”.
ֶאת ֲא ִב ֶ
התורה והנביאים

יאים; ֹלא
ּתֹורה אֹו ֶאת ַהּנְ ִב ִ
אתי ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ָ
”אל ַּת ְח ְׁשבּו ֶׁש ָּב ִ
ַ 17
18
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,עד ֲא ֶׁשר יַ ַע ְברּו
ֵ
אתי ְל ַב ֵּטל ִּכי ִאם ְל ַקּיֵ םָ .א ֵמן.
ָּב ִ
ּתֹורה
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ַאף יֹוד ַא ַחת אֹו ָּתג ֶא ָחד ֹלא יַ ַע ְברּו ִמן ַה ָ
ְּב ֶט ֶרם יִ ְת ַקּיֵ ם ַהּכׂלָ 19 .ל ֵכן ָּכל ַה ֵּמ ֵפר ַא ַחת ִמן ַה ִּמ ְצוֹות ַה ְּק ַטּנֹות
ּומ ַל ֵּמד ָּכְך ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותָ ,קטֹון יִ ָּק ֵרא ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םֲ .א ָבל
ָה ֵא ֶּלה ְ
אֹומר ֲאנִ י
ּומ ַל ֵּמד ,הּוא ּגָ דֹול יִ ָּק ֵרא ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םֵ 20 .
עֹוׂשה ְ
ָּכל ָה ֶ
רּוׁשים
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ָל ֶכםִ ,אם ֹלא ִּת ְהיֶ ה ִצ ְד ַק ְת ֶכם ְמ ֻר ָּבה ִמ ִּצ ְד ַקת ַה ְ
ֹלא ִּת ָּכנְ סּו ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם”.
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כעס והתפייסות

רֹוצ ַח יְ ֻחּיַ ב ְל ִדין’.
’כל ֵ
”ׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ָל ִראׁשֹונִ ים’ֹלא ִּת ְר ַצח’ ,וְ ָ
ְ 21
¤
אֹומר ְל ָא ִחיו
ּכֹועס ַעל ָא ִחיו יְ ֻחּיַ ב ְל ִדין; ָה ֵ
אֹומר ָל ֶכםָּ :כל ַה ֵ
 22וַ ֲאנִ י ֵ
יהּנֹום.
’אוִ יל’ ִּדינֹו ֵאׁש ּגֵ ִ
אֹומר ֱ
ֵ’ריק’ יְ ֻחּיַ ב ְל ִמ ְׁש ַּפט ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין; וְ ָה ֵ
ָ 23ל ֵכן ִאם ָּת ִביא ֶאת ָק ְר ָּבנְ ָך ֶאל ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ָׁשם ִּתּזָ ֵכר ִּכי ְל ָא ִחיָך ָּד ָבר
נֶ גְ ְּדָךֲ 24 ,עזׂב ֶאת ָק ְר ָּבנְ ָך ָׁשם ִל ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ֵלְך ְּת ִח ָּלה ְל ִה ְת ַרּצֹות
ְל ָא ִחיָך וְ ַא ַחר ָּכְך ּבֹוא וְ ַה ְק ֵרב ֶאת ָק ְר ָּבנְ ָךַ 25 .מ ֵהר ְל ִה ְת ַּפּיֵ ס ִעם ִאיׁש
ּׁשֹופט יִ ְמסׂר
ּׁשֹופט וְ ַה ֵ
אֹותָך ַל ֵ
ְ
עֹודָך ַּב ֶּד ֶרְך ִאּתֹוֶּ ,פן יִ ְמסׂר
יבָך ְּב ְ
ִר ְ
אֹומר ֲאנִ י ְלָךֹ ,לא ֵּת ֵצא
ֵ
ּׁשֹוטר וְ ֻת ְׁש ַלְך ְל ֵבית ַהּס ַׂהרָ 26 .א ֵמן
אֹותָך ַל ֵ
ְ
רּוטה ָה ַא ֲחרֹונָ ה”.
ִמ ָּׁשם ַעד ֲא ֶׁשר ְּת ַׁש ֵּלם ֶאת ַה ְּפ ָ
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ָּכל ַה ַּמ ִּביט
ֵ
”ׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ’ֹלא ִּתנְ ָאף’ 28 .וַ ֲאנִ י
ְ 27
29
ִאם ֵעינְ ָך
אֹותּה ְּב ִלּבֹו.
ָ
יה ְּכ ָבר נָ ַאף
ְּב ִא ָּׁשה ִמּתֹוְך ַּת ֲאוָ ה ֵא ֶל ָ
מּוטב
ָ
אֹותּה ִמ ְּמָךִּ ,כי
ָ
אֹותּה וְ ַה ְׁש ֵלְך
ָ
אֹותָך ,נַ ֵּקר
ְ
ַהיְ ָמנִ ית ַּת ְכ ִׁשיל
יהּנֹום 30 .וְ ִאם יָ ְדָך
ּגּופָך ְלגֵ ִ
ׂאבד ֶא ָחד ֵמ ֵא ָב ֶריָך ִמ ֶּׁשּיֻ ְׁש ַלְך ָּכל ְ
ְלָך ֶׁשּי ַ
מּוטב
ָ
אֹותּה ִמ ְּמָךִּ ,כי
ָ
אֹותּה וְ ַה ְׁש ֵלְך
ָ
אֹותָךַ ,ק ֵּצץ
ְ
ַהיְ ָמנִ ית ַּת ְכ ִׁשיל
יהּנֹום”.
ּגּופָך ְלגֵ ִ
ׂאבד ֶא ָחד ֵמ ֵא ָב ֶריָך ֵמ ֶר ֶדת ָּכל ְ
ְלָך ֶׁשּי ַ
גירושין
(מתי יט  ;9מרקוס י  ;12‑11טז )18

’איׁש ִּכי יְ ַׁש ַּלח ֶאת ִא ְׁשּתֹו יִ ֵּתן ָלּה ֵס ֶפר ְּכ ִריתּות’ 32 .וַ ֲאנִ י
” 31נֶ ֱא ַמרִ ,
ל־ּד ַבר זְ נּות,
אֹומר ָל ֶכםָּ :כל ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו חּוץ ֵמ ֲא ֶׁשר ַע ְ
ֵ
נֹואף הּוא”.
רּוׁשה ְל ִא ָּׁשה ֵ
ּלֹוק ַח ֶאת ַהּגְ ָ
נֹוא ֶפת; וְ ַה ֵ
אֹותּה ְל ֶ
ָ
עֹוׂשה
ֶ
שבועה

” 33עֹוד ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ָל ִראׁשֹונִ ים ’ֹלא ִּת ָּׁש ַבע ַל ֶּׁש ֶקר וְ ַׁש ֵּלם
אֹומר ָל ֶכם ֶׁשֹּלא ְל ִה ָּׁש ַבע ִּב ְכ ָללֹ :לא ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ֵ
ַלאדׂנָ י נְ ָד ֶריָך’ 34 .וַ ֲאנִ י
35
ֹלהים ֵהם; ַאף ֹלא ָּב ָא ֶרץִּ ,כי ֲהדֹום ַרגְ ָליו ִהיא; וְ ֹלא
ִּכי ִּכ ֵּסא ֱא ִ
ׂאׁשָך ַאל ִּת ָּׁש ַבע,
ק ְריַ ת ֶמ ֶלְך ָרב ִהיאּ 36 .גַ ם ְּבר ְ
ירּוׁש ַליִ םֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִ
ִּב ָ
 ¤ה  :22יש כתבי יד אחרים המוסיפים את המלה ”חינם”.
ה  :21שמות כ 13  ה  :27שמות כ 14 ה  :35תהל’ מח 3
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חֹורה.
ִּכי ֵאינְ ָך יָ כֹול ַל ֲהפְׂך ַׂש ֲע ָרה ַא ַחת ִל ְל ָבנָ ה אֹו ִל ְׁש ָ
יֹותר ִמּזֶ ה ִמן ָה ָרע הּוא”.
’ּכן’ֵּ ,כן; ’ֹלא’ֹ ,לאֵ .
ִמ ַּל ְת ֶכם ֵ

5.37-6.3
37

ַאְך ְּת ֵהא

מידה כנגד מידה
(לוקס ו )30‑29

אֹומר
ֵ
’עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ןֵׁ ,שן ַּת ַחת ֵׁשן’ 39 .וַ ֲאנִ י
”ׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ַ
ְ 38
ּסֹוטר ְלָך ַעל
עֹוׂשה ָה ַרעַ .א ְּד ַר ָּבאַ ,ה ֵ
ֵ
קֹומם ַעל
ָל ֶכם ֶׁשֹּלא ְל ִה ְת ֵ
רֹוצה ִל ְתּב ַׂע
ַה ְּל ִחי ַהיְ ָמנִ יתַ ,ה ְפנֵ ה ֵא ָליו ּגַ ם ֶאת ָה ַא ֶח ֶרתִ 40 .מי ֶׁש ֶ
ּומי
ילָךִ 41 .
אֹותָך ְל ִדין ְּכ ֵדי ָל ַק ַחת ֶאת ֻּכ ָּתנְ ְּתָךַ ,הּנַ ח לֹו ּגַ ם ֶאת ְמ ִע ְ
ְ
אֹותָך ָל ֶל ֶכת ִאּתֹו ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ִמיל ֶא ָחדֵ ,לְך ִאּתֹו ְׁשנַ יִ ם.
ְ
ֶׁש ְּמ ַא ֵּלץ
רֹוצה ִל ְלוֹות ִמ ְּמָך”.
ֵּ 42תן ַל ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך וְ ַאל ִּת ְפנֶ ה ִמן ָה ֶ
אהבה לאויבים
(לוקס ו )36‑32 ,28‑27

ּוׂשנָ א ֶאת אֹויִ ְבָך’ 44 .וַ ֲאנִ י
’א ַהב ֶאת ֵר ֲעָך ְ
”ׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי נֶ ֱא ַמר ֱ
ְ 43
45
יכםְ ,ל ַמ ַען
רֹוד ֵפ ֶ
יכם וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּב ַעד ְ
אֹומר ָל ֶכםֶ ,א ֱהבּו ֶאת אֹויְ ֵב ֶ
ֵ
יח ִׁש ְמׁשֹו ַעל ָר ִעים וְ ַעל
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םִּ ,כי הּוא ַמזְ ִר ַ
ִּת ְהיּו ָּבנִ ים ַל ֲא ִב ֶ
ׂאהבּו
יקים וְ ַעל ְר ָׁש ִעיםֵ 46 .הן ִאם ּת ֲ
ּומ ְמ ִטיר ּגֶ ֶׁשם ַעל ַצ ִּד ִ
טֹובים ַ
ִ
עֹוׂשים זׂאת 47 .וְ ִאם
ִ
ּמֹוכ ִסים
יכם ַמה ְּׂש ַכ ְר ֶכם? ֲהֹלא ּגַ ם ַה ְ
אֹוה ֵב ֶ
ֶאת ֲ
עֹוׂשים? ֲהֹלא
ִ
יכם ִּב ְל ַבדַ ,מהּו ַה ְמיֻ ָחד ֶׁש ַא ֶּתם
ִּת ְׁש ֲאלּו ִּב ְׁשלֹום ֲא ֵח ֶ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
עֹוׂשים זׂאתָ 48 .ל ֵכן ֱהיּו ְׁש ֵל ִמיםְּ ,כמֹו ֶׁש ֲא ִב ֶ
ִ
ּגַ ם ַהּגֹויִ ים
ָׁש ֵלם הּוא”.

ו

גמילות חסדים

”ה ָּׁש ְמרּו ִמ ַּל ֲעׂשֹות ֶאת ִצ ְד ַק ְת ֶכם ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ִמּתֹוְך ַּכּוָ נָ ה
ִ
יכם
ֶׁשּיִ ְראּו ֶא ְת ֶכם; ִאם ַּת ֲעׂשּו ֵכןֵ ,אין ָל ֶכם ָׂש ָכר ֵא ֶצל ֲא ִב ֶ
רּועה
יע קֹול ְּת ָ
ׂשֹותָך ַמ ֲע ֵׂשי ֶח ֶסד ַאל ַּת ְׁש ִמ ַ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ 2 .ל ֵכן ַּב ֲע ְ
ּוב ְרחֹובֹות ְּכ ֵדי
בּועים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ָ
עֹוׂשים ַה ְּצ ִ
ְל ָפנֶ יָך ְּכמֹו ֶׁש ִ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםְׂ ,ש ָכ ָרם ִא ָּתם 3 .וְ ַא ָּתה
ֵ
אֹותם ַה ְּב ִרּיֹותָ .א ֵמן
ָ
ֶׁשּיְ ַכ ְּבדּו
ה  :38שמות כא  ;24ויק’ כד 20
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עֹוׂשה יְ ִמינְ ָך,
ָ
ׂאלָך ֶאת ֲא ֶׁשר
ׂשֹותָך ַמ ֲע ֵׂשה ֶח ֶסד ַאל ֵּת ַדע ְׂשמ ְ
ַּב ֲע ְ
רֹואה ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יִ גְ מׂל ְלָך”.
ְ 4ל ַמ ַען יִ ְהיּו ֲח ָס ֶדיָך ַּב ֵּס ֶתר וְ ָא ִביָך ָה ֶ
תפילה
(לוקס יא )4‑2

אֹוה ִבים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
בּועיםָ ,ה ֲ
”ּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַאל ִּת ְהיּו ַּכ ְּצ ִ
ַ 5
ּוב ִפּנֹות ֶׁשל ְרחֹובֹות ְל ַמ ַען יֵ ָראּו ִל ְבנֵ י ָא ָדם.
ְּב ָע ְמ ָדם ְּב ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ְ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםְׂ ,ש ָכ ָרם ִא ָּתם 6 .וְ ַא ָּתה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַּפ ֵּלל ִה ָּכנֵ ס
ֵ
ָא ֵמן
וא ִביָך
ְל ַח ְד ְרָךְ ,סגׂר ֶאת ַה ֶּד ֶלת ַּב ַע ְדָך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ְל ָא ִביָך ֲא ֶׁשר ַּב ֵּס ֶתרָ ,
רֹואה ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יִ גְ מׂל ְלָך.
ָה ֶ
חֹוׁש ִבים
ַּ 7כ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִה ָּמנְ עּו ִמ ְּלגַ ֵּבב ִמ ִּלים ַּכּגֹויִ יםַ ,ה ְ
יכם ֶאת
יֹוד ַע ֲא ִב ֶ
ּדֹומים ָל ֶהםִּ ,כי ֵ
ּבּורם יִ ָּׁש ְמעּוַ 8 .אל ִּת ְהיּו ִ
ֶׁש ְּברׂב ִּד ָ
יכם ְּב ֶט ֶרם ְּת ַב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּוָ 9 .ל ֵכן ָּכְך ִה ְת ַּפ ְּללּו ַא ֶּתם:
ָצ ְר ֵכ ֶ
’א ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,יִ ְת ַק ֵּדׁש ִׁש ְמָך,
ָ
כּותָך ,יֵ ָע ֶׂשה ְרצֹונְ ָך
ָּ 10תבֹוא ַמ ְל ְ
ְּכ ַב ָּׁש ַמיִ ם ֵּכן ָּב ָא ֶרץ.
ֶ 11את ֶל ֶחם ֻח ֵּקנּו ֵּתן ָלנּו ַהּיֹום,
ּסֹול ִחים
ּוס ַלח ָלנּו ַעל ֲח ָט ֵאינּו ְּכ ִפי ֶׁש ְ
ְ 12
חֹוט ִאים ָלנּו.
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ַל ְ
ידי נִ ָּסיֹוןִּ ,כי ִאם ַח ְּל ֵצנּו ִמן ָה ָרע’.
יאנּו ִל ֵ
13וְ ַאל ְּת ִב ֵ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
יהםּ ,גַ ם ֲא ִב ֶ
ׂאת ֶ
ִּ 14כי ִאם ִּת ְס ְלחּו ִל ְבנֵ י ָא ָדם ַעל ַחּט ֵ
יכם ֹלא יִ ְס ַלח
יִ ְס ַלח ָל ֶכם 15 .וְ ִאם ֹלא ִּת ְס ְלחּו ִל ְבנֵ י ָא ָדםּ ,גַ ם ֲא ִב ֶ
יכם”.
ׂאת ֶ
ָל ֶכם ַעל ַחּט ֵ
צום

בּועיםַ ,ה ְמ ַׁשּנִ ים
קֹוד ִרים ְּכמֹו ַה ְּצ ִ
”ּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ָצ ִמים ַאל ְּת ַה ְּלכּו ְ
ַ 16
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ֵ
יהם ְּכ ֵדי ְל ֵה ָראֹות ָצ ִמים ִל ְבנֵ י ָא ָדםָ .א ֵמן
ֶאת ְּפנֵ ֶ
ׂאׁשָך ְּב ֶׁש ֶמן ְּור ַחץ
ְׂש ָכ ָרם ִא ָּתם 17 .וְ ַא ָּתה ַּכ ֲא ֶׁשר ָּתצּום ְמ ַׁשח ֶאת ר ְ
ֶאת ָּפנֶ יָךְּ 18 ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ֵּת ָר ֶאה ָצם ִל ְבנֵ י ָא ָדם ִּכי ִאם ְל ָא ִביָך ֲא ֶׁשר
רֹואה ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים הּוא יִ גְ מׂל ְלָך”.
ַּב ֵּס ֶתר ,וְ ָא ִביָך ָה ֶ
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אוצר בשמים
(לוקס יב )34‑33

לּודה
אֹוצרֹות ֲע ֵלי ֲא ָדמֹותְּ ,ב ָמקֹום ֶׁש ָה ָעׁש וְ ַה ֲח ָ
”אל ַּת ַא ְצרּו ָל ֶכם ָ
ַ 19
20
אֹוצרֹות
ָ
ִא ְצרּו ָל ֶכם
חֹופ ִרים וְ גֹונְ ִבים.
ְ
יתים וְ ַהּגַ ּנָ ִבים
ַמ ְׁש ִח ִ
לּודה ֹלא יַ ְׁש ִחיתּו וְ גַ ּנָ ִבים ֹלא יַ ְח ְּפרּו
ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ,ב ָמקֹום ֲא ֶׁשר ָעׁש וַ ֲח ָ
אֹוצ ְרָך נִ ְמ ָצאָׁ ,שם יִ ְהיֶ ה ּגַ ם ְל ָב ְבָך”.
וְ ֹלא יִ גְ נְ בּו; ִּ 21כי ַּב ָּמקֹום ֶׁש ָ
אור הגוף
(לוקס יא )36‑34

ּגּופָך יֵ אֹור.
טֹובה ָּכל ְ
ָ
יכְך ִאם ֵעינְ ָך
נֹורת ַהּגּוף ִהיא ָה ַעיִ ןְ .ל ִפ ָ
”מ ַ
ְ 22
ּגּופָך יֶ ְח ַׁשְך; וְ ִאם יֶ ְח ַׁשְך ָהאֹור ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּבָך,
ַ 23אְך ִאם ֵעינְ ָך ָר ָעה ָּכל ְ
ָמה ַרב ַהח ֶׁׂשְך!”
אלהים והממון
(לוקס טז )13

ׂאהב ֶאת
”אין ִאיׁש יָ כֹול ַל ֲעבׂד ְׁשנֵ י ֲאדֹונִ יםֶׁ ,ש ֵּכן אֹו יִ ְׂשנָ א ֶא ָחד וְ י ַ
ֵ 24
כֹולים ַל ֲעבׂד ֶאת
ַה ֵּׁשנִ י ,אֹו יִ ְהיֶ ה ָמסּור ְל ֶא ָחד וִ יזַ ְלזֵ ל ַּב ֵּׁשנִ יֵ .אינְ ֶכם יְ ִ
ֹלהים וְ ֶאת ַה ָּממֹון”.
ָה ֱא ִ
אל דאגה
(לוקס יב )34‑22

ׂאכלּו אֹו ַמה
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ :אל ִּת ְד ֲאגּו ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם — ַמה ּת ְ
ֵ
”ל ֵכן
ָ 25
ׁשּובה ִמן ַה ָּמזֹון,
גּופ ֶכם — ַמה ִּת ְל ְּבׁשּוֲ .הֹלא ַהּנֶ ֶפׁש ֲח ָ
ּול ְ
ִּת ְׁשּתּוְ ,
זֹור ִעים
וְ ַהּגּוף ָחׁשּוב ִמן ַה ְּלבּוׁשַ 26 .ה ִּביטּו ֶאל עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ םֵ :אינָ ם ְ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
אֹוס ִפים ֶאל ֲא ָס ִמים ,וַ ֲא ִב ֶ
ְ
קֹוצ ִריםַ ,אף ֵאינָ ם
ְ
וְ ֵאינָ ם
ּומי ִמ ֶּכם ְּב ַד ֲאגָ תֹו
יֹותר ֵמ ֶהםִ 27 .
ׁשּובים ֵ
אֹותםֲ .הֹלא ַא ֶּתם ֲח ִ
ְמ ַכ ְל ֵּכל ָ
הֹוסיף ֶט ַפח ֶא ָחד ַעל ְׁשנֹות ַחּיָ יו?
יָ כֹול ְ ¤ל ִ
ׁשֹוׁשּנֵ י ַה ָּׂש ֶדה ְּוראּו
ַ
ּדֹואגִ ים ַל ְּלבּוׁש? ִה ְתּבֹונְ נּו ֶאל
ֲ
 28וְ ָל ָּמה ַא ֶּתם
29
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם
ֵ
ֵאיְך ֵהם ּגְ ֵד ִליםֵ :אינָ ם ֲע ֵמ ִלים וְ ֵאינָ ם טֹווִ ים.
ֶׁשּגַ ם ְׁשֹלמׂה ְּב ָכל ֲה ָדרֹו ֹלא ָהיָ ה ָלבּוׁש ְּכ ֶא ָחד ֵמ ֶהם 30 .וְ ִאם ָּכ ָכה
 ¤ט  :27להוסיף… -או :להוסיף אמה אחת על קומתו?
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ּומ ָחר יֻ ְׁש ַלְך
ֹלהים ֶאת ֲח ִציר ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר ַהּיֹום יֶ ְׁשנֹו ָ
ַמ ְל ִּביׁש ֱא ִ
ְלתֹוְך ַה ַּתּנּורַ ,על ַא ַחת ַּכ ָמה וְ ַכ ָּמה ֶא ְת ֶכםְ ,ק ַטּנֵ י ֱאמּונָ ה! ָ 31ל ֵכן
ּומה ּנִ ְל ַּבׁש? ֵ 32הן ֶאת
ׂאכל? ַמה ּנִ ְׁש ֶּתה? ַ
ַאל ִּת ְד ֲאגּו ֵלאמׂרַ :מה ּנ ַ
יכים
יֹוד ַע ֶׁש ְּצ ִר ִ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵ
ָּכל ֵא ֶּלה ְמ ַב ְק ִׁשים ַהּגֹויִ ים ,וַ ֲה ֵרי ֲא ִב ֶ
ַא ֶּתם ְל ָכל ֵא ֶּלהַ 33 .א ֶּתם ַּב ְּקׁשּו ְּת ִח ָּלה ֶאת ַמ ְלכּותֹו וְ ֶאת ִצ ְד ָקתֹו,
וְ ָכל ֵא ֶּלה יִ ּוָ ְספּו ָל ֶכםָ 34 .ל ֵכן ַאל ִּת ְד ֲאגּו ְליֹום ָמ ָחרִּ ,כי ַה ָּמ ָחר יִ ְד ַאג
ְל ַע ְצמֹו; ַּדי לֹו ַלּיֹום ָצ ָרתֹו”.
שפיטת הזולת

ז

(לוקס ו )42‑41 ,38‑37

”אל ִּת ְׁש ְּפטּו ְל ַמ ַען ֹלא ִּת ָּׁש ְפטּוִּ 2 ,כי ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ַ
מֹוד ִדים יִ ָּמ ֵדד ָל ֶכם.
ּוב ִּמ ָּדה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְ
ׁשֹופ ִטים ִּת ָּׁש ְפטּו ַ
ְ
יסם ֲא ֶׁשר ְּב ֵעין ָא ִחיָך וְ ֵאינְ ָך ָׂשם ֵלב
רֹואה ֶאת ַה ֵּק ָ
ּדּוע ַא ָּתה ֶ
ַ 3מ ַ
4
הֹוציא ֶאת
’הּנַ ח ִלי ְל ִ
ׂאמר ְל ָא ִחיָךַ :
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינְ ָך? ֵאיְך ּת ַ
ַל ָ
הֹוצא ְּת ִח ָּלה ֶאת
ֵ
בּוע!
ּקֹורה ְּב ֵעינְ ָך? ָ 5צ ַ
יסם ֵמ ֵעינְ ָך’ ,וְ ִהּנֵ ה ַה ָ
ַה ֵּק ָ
יסם
הֹוציא ֶאת ַה ֵּק ָ
תּוכל ְל ִ
יטב וְ ַ
ּקֹורה ֵמ ֵעינְ ָך; ַא ֲח ֵרי ֵכן ִּת ְר ֶאה ֵה ֵ
ַה ָ
ֵמ ֵעינֹו ֶׁשל ָא ִחיָךַ 6 .אל ִּת ְּתנּו ֶאת ַהּק ֶׂדׁש ַל ְּכ ָל ִבים וְ ַאל ַּת ְׁש ִליכּו
יהם וְ יִ ְפנּו וְ יִ ְט ְרפּו
אֹותם ְּב ַרגְ ֵל ֶ
ָ
יכם ִל ְפנֵ י ַה ֲחזִ ִיריםֶּ ,פן יִ ְר ְמסּו
ְּפנִ ינֵ ֶ
ֶא ְת ֶכם”.
בקשה ומענה
(לוקס יא )13‑9

”ּב ְּקׁשּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכםַ .ח ְּפׂשּו וְ ִת ְמ ְצאּוִּ .ד ְפקּו וְ יִ ָּפ ַתח ָל ֶכםִּ 8 .כי ָּכל
ַ 7
9
מֹוצא ,וְ ַה ִּמ ְת ַּד ֵּפק יִ ָּפ ַתח לֹוִ .מי ִמ ֶּכם
ֵ
ַה ְמ ַב ֵּקׁש ְמ ַק ֵּבל ,וְ ַה ְמ ַח ֵּפׂש
ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְּבנֹו יְ ַב ֵּקׁש ֶל ֶחם וְ הּוא יִ ֵּתן לֹו ֶא ֶבן?  10אֹו ִאם יְ ַב ֵּקׁש ָּדג
יֹוד ִעים ָל ֵתת ַמ ָּתנֹות טֹובֹות
ֲהיִ ֵּתן לֹו נָ ָחׁש? ֵ 11הן ִאם ַא ֶּתם ָה ָר ִעים ְ
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ֵּתן ַאְך טֹוב ַל ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו.
יכםָּ ,כל ֶׁש ֵּכן ֲא ִב ֶ
ִל ְבנֵ ֶ
ָ 12ל ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁש ִּת ְרצּו ֶּׁשּיַ ֲעׂשּו ָל ֶכם ְּבנֵ י ָה ָא ָדםֵּ ,כן ּגַ ם ַא ֶּתם ֲעׂשּו
יאים”.
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ָל ֶהםִּ ,כי זׂאת ַה ָ
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הפתח הצר
(לוקס יג )24

ּומ ֻרּוַ ַחת ַה ֶּד ֶרְך
”ה ָּכנְ סּו ֶּד ֶרְך ַה ֶּפ ַתח ַה ַּצרִּ ,כי ָר ָחב ַה ֶּפ ַתח ְ
ִ 13
14
ַאְך ַצר ַה ֶּפ ַתח וְ ָצ ָרה
הֹול ִכים ָּבּה.
יכה ַל ֲא ַבּדֹון וְ ַר ִּבים ַה ְ
ּמֹול ָ
ַה ִ
אֹותּה”.
ָ
ּמֹוצ ִאים
ּומ ַע ִּטים ַה ְ
יכה ַל ַחּיִ ים ְ
ּמֹול ָ
ַה ֶּד ֶרְך ַה ִ
העץ ופריו
(לוקס ו )44‑43

ּובתֹוְך
יכם ִּב ְלבּוׁש ְּכ ָב ִׂשים ְ
יאי ַה ֶּׁש ֶקר ַה ָּב ִאים ֲא ֵל ֶ
”הּזָ ֲהרּו ִמּנְ ִב ֵ
ִ 15
16
אֹותםַ .ה ִאם
ָ
יהם ַּת ִּכירּו
רֹות ֶ
ְּב ֵפ ֵ
טֹור ִפים ֵהם.
ְ
ּתֹוכם זְ ֵא ִבים
ָ
ּקֹוצים אֹו ְּת ֵאנִ ים ִמן ַה ַּב ְר ָקנִ ים? ֵּ 17כן ָּכל ֵעץ
אֹוס ִפים ֲענָ ִבים ִמן ַה ִ
ְ
עֹוׂשה ְּפ ִרי ַרע.
ֶ
עֹוׂשה ְּפ ִרי טֹוב וְ ָה ֵעץ ַהּנִ ְׁש ָחת
ֶ
טֹוב
ֵ 18עץ טֹוב ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ַרע וְ ֵעץ נִ ְׁש ָחת ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול
ּכֹור ִתים אֹותֹו
עֹוׂשה ְּפ ִרי טֹוב ְ
ֶ
ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי טֹובָּ 19 .כל ֵעץ ֶׁש ֵאינֹו
אֹותם”.
ָ
יהם ַּת ִּכירּו
רֹות ֶ
יכים אֹותֹו ְלתֹוְך ָה ֵאׁשָ 20 .ל ֵכן ְב ֵפ ֵ
ּומ ְׁש ִל ִ
ַ
מעולם לא הכרתי אתכם
(לוקס יג )27‑25

’אדֹונִ יֲ ,אדֹונִ י’ יִ ָּכנֵ ס ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םֶ ,א ָּלא
אֹומר ִלי ֲ
ֹ” 21לא ָּכל ָה ֵ
22
ׂאמרּו ֵא ַלי ַּבּיֹום ַההּוא:
עֹוׂשה ֶאת ְרצֹון ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ .ר ִּבים י ְ
ָה ֶ
ּוב ִׁש ְמָך
ּוב ִׁש ְמָך ּגֵ ַר ְׁשנּו ֵׁש ִדים ְ
’אדֹונִ יֲ ,אדֹונִ י’ֲ ,הֹלא ְּב ִׁש ְמָך נִ ֵּבאנּו ְ
ֲ
עֹולם ֹלא ִה ַּכ ְר ִּתי
’מ ָ
יע ָל ֶהםֵ :
אֹוד ַ
ִ
ָע ִׂשינּו נִ ְפ ָלאֹות ַרּבֹות’ָ 23 .אז
עֹוׂשי ֶר ַׁשע’”.
ֵ
ֶא ְת ֶכם ,סּורּו ִמ ֶּמּנִ י
יסוד איתן ויסוד רעוע
(לוקס ו )49‑47

ּדֹומה ְל ִאיׁש
אֹותם יִ ְהיֶ ה ֶ
ָ
עֹוׂשה
ּׁשֹומ ַע ֶאת ְּד ָב ַרי ֵא ֶּלה וְ ֶ
”ל ֵכן ָּכל ַה ֵ
ָ 24
25
נָ בֹון ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ֶאת ֵּביתֹו ַעל ַה ֶּס ַלעַ .הּגֶ ֶׁשם יָ ַרדָּ ,באּו ַה ִּׁש ְטפֹונֹות
וְ נָ ְׁשבּו ָהרּוחֹות וְ ָה ְלמּו ַּב ַּבּיִ ת ַההּואַ ,אְך הּוא ֹלא נָ ַפלִּ ,כי יֻ ַּסד ַעל
ַה ֶּס ַלע.
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אֹותם יִ ְד ֶמה ֶל ֱאוִ יל
ָ
עֹוׂשה
ֶ
ּׁשֹומ ַע ֶאת ְּד ָב ַרי ֵא ֶּלה וְ ֵאינֹו
 26וְ ָכל ַה ֵ
27
ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ֶאת ֵּביתֹו ַעל חֹולַ .הּגֶ ֶׁשם יָ ַרדָּ ,באּו ַה ִּׁש ְטפֹונֹות וְ נָ ְׁשבּו
דֹולה ָהיְ ָתה ַמ ַּפ ְלּתֹו”.
ָהרּוחֹות וְ ָה ְלמּו ַּב ַּביִ ת ַההּוא; נָ ַפל ַה ַּביִ ת ּוגְ ָ
ּתֹורתֹו,
ּתֹומם ֲהמֹון ָה ָעם ַעל ָ
ׁשּוע ֶאת ְּד ָב ָריו ֵא ֶּלה ִה ְׁש ֵ
ְּ 28כ ֶׁשּגָ ַמר יֵ ַ
יהם.
סֹופ ֵר ֶ
אֹותם ְּכ ַב ַעל ַס ְמכּות וְ ֹלא ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁש ִּל ְּמדּו ְ
ָ
ִּ 29כי ִל ֵּמד
ריפוי המצורע

ח

(מרקוס א  ;45‑40לוקס ה )16‑12

הּוא יָ ַרד ִמן ָה ָהר וַ ֲהמֹון ַעם ַרב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריוָ 2 .אז ִה ְת ָק ֵרב ִאיׁש
ּתּוכל ְל ַט ֵהר
ַ
”אדֹונִ יִ ,אם ִּת ְר ֶצה
ְמצ ָׂרעִ ,ה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לֹו וְ ָא ַמרֲ :
”רֹוצה ֲאנִ י! ִה ָּט ֵהר!”
ֶ
ׁשּוע ֶאת יָ דֹו ,נָ גַ ע ּבֹו וְ ָא ַמר:
הֹוׁשיט יֵ ַ
אֹותיִ 3 ”.
ִ
4
”ר ֵאהַ ,אל ְּת ַס ֵּפר ְל ִאיׁשֲ ,א ָבל
ׁשּועְ :
ּומּיָ ד נִ ְר ְּפ ָאה ָצ ַר ְעּתֹוָ .א ַמר לֹו יֵ ַ
ִ
ֵלְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַהּכ ֵׂהן וְ ַה ְק ֵרב ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה מ ֶׁׂשה ְל ֵעדּות
ָל ֶהם”.
ריפוי הנער של שר־המאה
(לוקס ז  ;10‑1יוחנן ד )54‑43

ר־מ ָאה ֶא ָחד וְ ִה ְת ַחּנֵ ן ְל ָפנָ יו:
ַּ 5כ ֲא ֶׁשר נִ ְכנַ ס ִל ְכ ַפר נַ חּום נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ַׂש ֵ
סֹובל ְמאׂד”.
ׁשֹוכב ַּב ַּביִ ת וְ הּוא ְמ ֻׁש ָּתק וְ ֵ
ֵ
”אדֹונִ י ,נַ ֲע ִרי
ֲ 6
”אנִ י ָאבֹוא וַ ֲא ַר ֵּפא אֹותֹו”.
ׁשּועֲ :
ָ 7א ַמר לֹו יֵ ַ
”אדֹונִ יֵ ,אינֶ ּנִ י ָראּוי ְל ָכְך ֶׁש ָּתבֹוא ְּב ֵצל
ר־ה ֵּמ ָאה וְ ָא ַמרֲ :
ֵ 8ה ִׁשיב ַׂש ַ
9
קֹור ִתיַ .רק ַּד ֵּבר ָּד ָבר וְ ּיֵ ָר ֵפא נַ ֲע ִריּ .גַ ם ֲאנִ י ִאיׁש ָּכפּוף ְל ָמרּות
ָ
הֹולְך;
ֵ
’לְך!’ ,הּוא
אֹומר ָלזֶ הֵ ,
ֵ
פּופים ִלי ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
ּוכ ִ
ְ
עֹוׂשה”.
ֶ
’ע ֵׂשה זׂאת!’ ,הּוא
ּול ַע ְב ִּדיֲ ,
ּול ַא ֵחר ’ּבֹוא!’ ,הּוא ָּבא; ְ
ְ
אֹומר ֲאנִ י
”א ֵמן ֵ
הֹול ִכים ַא ֲח ָריוָ :
ׁשּוע וְ ִה ְת ַּפ ֵלאָ .א ַמר ֶאל ַה ְ
ָׁ 10ש ַמע יֵ ַ
11
אתי ֱאמּונָ ה ָּכזׂאת .וַ ֲאנִ י
ָל ֶכםֵ ,א ֶצל ׁשּום ִאיׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָמ ָצ ִ
ּומ ַּמ ֲע ָרב וְ יָ ֵסּבּו ִעם ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק
אֹומר ָל ֶכםַ ,ר ִּבים יָ בֹואּו ִמ ִּמזְ ָרח ִ
ֵ
וְ יַ ֲעקׂב ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ םֲ 12 ,א ָבל ְּבנֵ י ַה ַּמ ְלכּות יְ ג ְׂרׁשּו ֶאל ַהח ֶׁׂשְך
ר־ה ֵּמ ָאה ָא ַמר
ּול ַׂש ַ
ַה ִחיצֹון; ָׁשם יִ ְהיּו ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ םְ 13 ”.
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְר ָּפא נַ ֲערֹו.
ָ
ּוכ ֱאמּונָ ְתָך ֵּכן יִ ְהיֶ ה ְלָך”.
”לְך ֶ
ׁשּועֵ :
יֵ ַ
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ריפוי חולים רבים
(מרקוס א  ;34‑29לוקס ד )41‑38

ׁשֹוכ ֶבת וְ ִהיא
ֶ
יפא ָר ָאה ֶאת ֲחמֹותֹו
ׁשּוע ְל ֵביתֹו ֶׁשל ֵּכ ָ
ְּ 14כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס יֵ ַ
15
סֹוב ֶלת ֵמחׂם .הּוא נָ גַ ע ְּביָ ָדּה וְ ַהחׂם ָסר ִמ ֶּמּנָ הָ .אז ָק ָמה וְ ֵׁש ְר ָתה
ֶ
אֹותםְ 16 .ל ֵעת ֶע ֶרב ֵה ִביאּו ֵא ָליו ַר ִּבים ֶׁש ָהיּו ֲאחּוזֵ י ֵׁש ִדים וְ הּוא
ָ
חֹוליםְ 17 ,ל ַקּיֵ ם ֶאת
ּגֵ ֵרׁש ֶאת ָהרּוחֹות ִּב ְד ַבר ִּפיו וְ ִר ֵּפא ֶאת ָּכל ַה ִ
ּומ ְכא ֵׂבינּו
”ח ָליֵ נּו הּוא נָ ָׂשא ַ
ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְּב ִפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביאֳ :
ְס ָב ָלם”.
ישוע משיב למבקשים ללכת אחריו
(לוקס ט )62‑57

ׁשּוע ֲהמֹון ַעם ַרב ִמ ְּס ִביבֹו ִצּוָ ה ַל ֲעבׂר ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָ ם.
ְּ 18כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
”ר ִּביֵ ,א ֵלְך ַא ֲח ֶריָך ֶאל ָּכל
ּסֹופ ִרים וְ ָא ַמר לֹוַ :
 19נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ַא ַחד ַה ְ
ָמקֹום ֶׁש ֵּת ֵלְך”.
ּולעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ִקּנִ יםַ ,אְך
ּׁשּוע ִלים יֵ ׁש ְמאּורֹות ְ
”ל ָ
ׁשּועַ :
ָ 20ענָ ה לֹו יֵ ַ
יח ֶאת רׂאׁשֹו”.
ן־ה ָא ָדם ֵאין לֹו ָמקֹום ְל ַהּנִ ַ
ֶּב ָ
”אדֹונִ יַ ,ה ְר ֵׁשה ִלי ְּת ִח ָּלה
ִ 21איׁש ַא ֵחר ִמן ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָא ַמר ֵא ָליוֲ :
ָל ֶל ֶכת ִל ְקּבׂר ֶאת ָא ִבי”.
יהם”.
”לְך ַא ֲח ַרי וְ ַהּנַ ח ַל ֵּמ ִתים ִל ְקּבׂר ֶאת ֵמ ֵת ֶ
ׁשּועֵ :
ָ 22א ַמר לֹו יֵ ַ
ישוע משקיט סערה
(מרקוס ד  ;41‑35לוקס ח )26‑22

דֹולה
 23הּוא נִ ְכנַ ס ַל ִּס ָירה וְ ַת ְל ִמ ָידיו נִ ְכנְ סּו ַא ֲח ָריו 24 .וְ ִהּנֵ ה ְס ָע ָרה ּגְ ָ
חֹול ָלה ַּבּיָ ם ַעד ֲא ֶׁשר ִּכּסּו ַהּגַ ִּלים ֶאת ַה ִּס ָירהַ ,אְך הּוא ָהיָ ה יָ ֵׁשן.
ִה ְת ְ
אֹותנּוֲ ,אנַ ְחנּו
ָ
”אדֹונֵ נּוַ ,ה ֵּצל
 25נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו וְ ֵה ִעירּו אֹותֹו ְּב ָא ְמ ָרםֲ :
ּפֹוח ִדיםְ ,ק ַטּנֵ י ֱאמּונָ ה?!” הּוא
”ל ָמה ַא ֶּתם ֲ
טֹוב ִעים!” ָ 26א ַמר ָל ֶהםָ :
ְ
27
ּובּיָ ם וְ נִ ְׂש ָּת ְר ָרה ְּד ָמ ָמה ֲע ֻמ ָּקהָּ .ת ְמהּו ָה ֲאנָ ִׁשים
ָקם וְ גָ ַער ָּברּוחֹות ַ
”מי הּוא זֶ ה ֶׁשּגַ ם ָהרּוחֹות וְ ַהּיָ ם נִ ְׁש ָמ ִעים לֹו?”
וְ ָא ְמרּוִ :
ח  :17ישע’ נג 4
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גירוש שדים
(מרקוס ה  ;20‑1לוקס ח )39‑26

ַּ 28כ ֲא ֶׁשר ָּבא ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָ םֶ ,אל ֶא ֶרץ ַהּגַ ְד ִרּיִ יםְּ ,פגָ ׁשּוהּו ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים
ּתֹוק ָפנִ ּיִ ים ָּכל
ְ
אתם ִמ ְּמ ָערֹות ַה ְּק ָב ִריםֵ .הם ָהיּו
ֲאחּוזֵ י ֵׁש ִדים ְּב ֵצ ָ
צֹוע ִקים:
אֹותּה ֶּד ֶרְךָ 29 .אז ֵה ֵחּלּו ֲ
ָּכְךֶׁ ,ש ִאיׁש ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ַל ֲעבׂר ְּב ָ
אֹותנּו ְּב ֶט ֶרם ֵעת?”
ָ
את ֵהּנָ ה ְל ַעּנֹות
ֹלהים — ָּב ָ
ן־ה ֱא ִ
ּולָך ֶּב ָ
”מה ָּלנּו ְ
ַ
ְּ 30ב ֶמ ְר ָחק ְמ ֻסּיָ ם ֵמ ֶהם ָר ָעה ֵע ֶדר ֲחזִ ִירים ּגָ דֹולִׂ 31 .ה ְפ ִצירּו ּבֹו ַה ֵּׁש ִדים
אֹותנּו ְלתֹוְך ֵע ֶדר ַה ֲחזִ ִירים”.
ָ
אֹותנּוְׁ ,ש ַלח
ָ
”אם ְּתגָ ֵרׁש
וְ ָא ְמרּוִ :
”לכּו!” ֵהם יָ ְצאּו וְ נִ ְכנְ סּו ְלתֹוְך ַה ֲחזִ ִירים ,וְ ִהּנֵ ה ָּכל
ָ 32א ַמר ָל ֶהםְ :
ּובאּו
רֹועים ָ
ּומת ַּב ַּמיִ םָּ 33 .ב ְרחּו ָה ִ
ּמֹורד ֶאל ַהּיָ ם ֵ
ָה ֵע ֶדר ִה ְס ָּת ֵער ַּב ָ
34
ָה ִע ָירהָׁ .שם ִס ְּפרּו ֶאת ַהּכׂל וְ ֶאת ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ַל ֲאחּוזֵ י ַה ֵּׁש ִדים ,וְ ָכל
ּתֹוׁש ִבים ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו
ׁשּועְּ .כ ֶׁש ָראּו אֹותֹו ַה ָ
ָה ִעיר יָ ְצ ָאה ִל ְק ַראת יֵ ַ
זֹורם.
ֶׁשּיֵ ֵלְך ֶמ ֱא ָ
ריפוי איש משותק

ט

(מרקוס ב  ;12‑1לוקס ה )26‑17

ּובא ֶאל ִעירֹו 2 .וְ ִהּנֵ ה ֵה ִביאּו
הּוא יָ ַרד ַל ִּס ָירהָ ,ע ַבר ֶאת ַהּיָ ם ָ
ׁשּוע ֶאת
ׁשֹוכב ַעל ֲאלּונְ ָקהְּ .כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
ֵ
ֵא ָליו ִאיׁש ְמ ֻּׁש ָּתק
”ה ְת ַחּזֵ קְּ ,בנִ י ,נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָך”.
ֱאמּונָ ָתם ָא ַמר ֶאל ַה ְמ ֻׁש ָּתקִ :
ּסֹופ ִרים ָא ְמרּו ְּב ִל ָּבם” :זֶ ה ְמגַ ֵּדף ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם!”
ֲ 3א ָח ִדים ִמן ַה ְ
חֹוׁש ִבים ָרעֹות
ְ
”ל ָּמה ַא ֶּתם
יהם וְ ָא ַמרָ :
בֹות ֶ
ׁשּוע ִה ְב ִחין ְּב ַמ ְח ְׁש ֵ
 4יֵ ַ
5
לֹומר ’קּום
לֹומר ’נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָך’ ,אֹו ַ
ּיֹותר ַקלַ :
ִּב ְל ַב ְב ֶכם? ַמה ֵ
ן־ה ָא ָדם ַה ַּס ְמכּות ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות
וְ ִה ְת ַה ֵּלְך’? ַ 6אְך ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו ִּכי ְל ֶב ָ
ֹלח ַעל ֲח ָט ִאים” — ,וְ ָאז ָּפנָ ה וְ ָא ַמר ַל ְמ ֻׁש ָּתק — ”קּוםַ ,קח ֶאת
ִל ְס ַ
יתָך!”
ָה ֲאלּונְ ָקה וְ ֵלְך ְל ֵב ְ
 7הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ְל ֵביתֹוְּ 8 .כ ֶׁש ָראּו זׂאת ֲהמֹון ָה ָעם נִ ְת ַמ ְּלאּו יִ ְר ָאה
ֹלהים ֶׁשּנָ ַתן ַס ְמכּות ָּכזׂאת ִל ְבנֵ י ָא ָדם.
וְ ִׁש ְּבחּו ֶאת ָה ֱא ִ
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ישוע קורא למתי המוכס
(מרקוס ב  ;17‑13לוקס ה )32‑27

ּוׁשמֹו ַמ ַּתי.
יֹוׁשב ְּב ֵבית ַה ֶּמ ֶכס ְ
ׁשּוע ִאיׁש ֵ
ַּ 9כ ֲא ֶׁשר ָע ַבר ִמ ָּׁשם ָר ָאה יֵ ַ
10
”לְך ַא ֲח ַרי ”.הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריוְּ .כ ֶׁש ֵה ֵסב ַּב ַּביִ ת
ָא ַמר ֵא ָליוֵ :
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיוָ 11 .ראּו
חֹוט ִאים ַר ִּבים וְ ֵה ֵסּבּו ִעם יֵ ַ
ְ
מֹוכ ִסים וְ
ְ
ָּבאּו
ּמֹוכ ִסים
אֹוכל ַר ְּב ֶכם ִעם ַה ְ
ֵ
ּדּוע
”מ ַ
רּוׁשים וְ ָא ְמרּו ְל ַת ְל ִמ ָידיוַ :
ַה ְּפ ִ
חֹוט ִאים?”
וְ ַה ְ
רֹופאֶ ,א ָּלא
יכים ְל ֵ
יאים ְצ ִר ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםֹ” :לא ַה ְּב ִר ִ
ָׁ 12ש ַמע יֵ ַ
’ח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי וְ ֹלא־זֶ ַבח’,
חֹולים 13 .וְ ַא ֶּתם ְצאּו וְ ִל ְמדּו ַמה ַּמ ְׁש ַמע ֶ
ַה ִ
חֹוט ִאים”.
יקים ִּכי ִאם ַל ְ
אתי ִל ְקרׂא ַל ַּצ ִּד ִ
ִּכי ֹלא ָּב ִ
שאלה בעניין צום
(מרקוס ב  ;22‑18לוקס ה )39‑33

רּוׁשים
ּדּוע ֲאנַ ְחנּו וְ ַה ְּפ ִ
”מ ַ
יֹוחנָ ן וְ ָׁש ֲאלּוַ :
ָ 14אז נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ֵידי ָ
ָצ ִמים ַה ְר ֵּבה וְ ַת ְל ִמ ֶידיָך ֵאינָ ם ָצ ִמים?”
כֹולים ְּבנֵ י ַה ֻח ָּפה ְל ִה ְת ַא ֵּבל ְּבעֹוד
”ה ִאם יְ ִ
ׁשּועַ :
ֵ 15ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ֶה ָח ָתן ִא ָּתם? ַאְך יָ ִמים יָ בֹואּו ֶׁש ֶה ָח ָתן יִ ָּל ַקח ֵמ ֶהם וְ ָאז יָ צּומּו.
ֵ 16אין ִאיׁש ָׂשם ִּפ ָּסה ֶׁשל ַּבד ָח ָדׁש ַעל ֶּבגֶ ד יָ ָׁשןֶׁ ,ש ֵּכן ַה ְּט ַלאי
יִ ָּת ֵלׁש ִמן ַה ֶּבגֶ ד וְ ַה ֶּק ַרע יִ גְ ַּדל 17 .וְ ֵאין ָׂש ִמים יַ יִ ן ָח ָדׁש ְּבנׂאדֹות
יְ ָׁשנִ ים; ִאם יַ ֲעׂשּו ֵּכן ,יִ ְת ַּב ְּקעּו ַהּנׂאדֹות וְ ַהּיַ יִ ן יִ ָּׁש ֵפְך וְ ַהּנׂאדֹות ֹלא
יהם
ּוׁשנֵ ֶ
יִ ְצ ְלחּו עֹודֲ .א ָבל ָׂש ִמים ֶאת ַהּיַ יִ ן ֶה ָח ָדׁש ְּבנׂאדֹות ֲח ָד ִׁשים ְ
יַ ְח ָּדיו יִ ָּׁש ְמרּו”.
יהם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּבא ַא ַחד ַהּנִ ְכ ָּב ִדים,
ַּ 18כ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּוסמְֹך ֶאת יָ ְדָך
ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לֹו וְ ָא ַמר” :זֶ ה ַע ָּתה ֵמ ָתה ִּב ִּתיּ .בֹוא נָ א ְ
יה וְ ִת ְחיֶ ה”.
ָע ֶל ָ
ׁשּוע ָקם וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריו הּוא וְ ַת ְל ִמ ָידיו 20 .וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהיְ ָתה זָ ַבת
 19יֵ ַ
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ִה ְת ָק ְר ָבה ֵמ ָאחֹור וְ נָ גְ ָעה ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹוִּ 21 ,כי
ֶ
ָּדם ְׁש ֵּת
’אם ַרק ֶאּגַ ע ְּב ִבגְ דֹו ֶא ְת ַר ֵּפא’.
ָא ְמ ָרה ְּב ִל ָּבּה ִ
ט  :13הושע ו 6
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יעה
הֹוׁש ָ
ִ
”חזְ ִקיִּ ,ב ִּתיֱ ,אמּונָ ֵתְך
אֹותּהָ .א ַמר ָלּהִ :
ָ
ׁשּוע וְ ָר ָאה
ָּ 22פנָ ה יֵ ַ
23
ׁשּוע ֶאל ֵּבית
ְּכ ֶׁש ָּבא יֵ ַ
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְר ְּפ ָאה ָה ִא ָּׁשה.
אֹותְךֵ ”.מ ָ
ָ
ילים וְ ֶאת ָה ָעם ָהרֹוגֵ ׁשָ ,א ַמר:
ַהּנִ ְכ ָּבד וְ ָר ָאה ֶאת ַה ְמ ַח ְּל ִלים ַּב ֲח ִל ִ
”צאּוִּ ,כי ַהּיַ ְל ָּדה ֹלא ֵמ ָתהִ .היא ַרק יְ ֵׁשנָ הַ ”.אְך ֵהם ָצ ֲחקּו לֹו.
ְ 24
26
הּוצאּו ָה ֲאנָ ִׁשים נִ ְכנַ סָ ,א ַחז ְּביָ ָדּה וְ ַהּנַ ֲע ָרה ָק ָמהֵׁ .ש ַמע
ְ 25ל ַא ַחר ֶׁש ְ
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה יָ ָצא ְּב ָכל אֹותֹו ָה ֵאזֹור.
ריפוי העיוורים והאילם

ׁשּוע ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ִעוְ ִרים ְּכ ֶׁש ֵהם
ַּ 27כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ָּׁשם יֵ ַ
28
ְּב ִה ָּכנְ סֹו ַה ַּביְ ָתה נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ֵלינּו!”
”ּב ָ
צֹוע ִקיםֶ :
ֲ
”ה ִאם ַמ ֲא ִמינִ ים ַא ֶּתם ֶׁש ֲאנִ י יָ כֹול
ׁשּועַ :
ָה ִעוְ ִריםָ .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ַל ֲעׂשֹות זׂאת?”
”ּכןֲ ,אדֹונֵ נּו!” ֵה ִׁשיבּו.
ֵ
יהם וְ ָא ַמר” :יְ ֵהא ָל ֶכם ֶּכ ֱאמּונַ ְת ֶכם!”
29נָ גַ ע ְּב ֵעינֵ ֶ
”ׂשימּו ֵלב ֶׁשֹּלא
אֹותם ְּב ָא ְמרֹוִ :
ָ
ׁשּוע ִהזְ ִהיר
יהם וְ יֵ ַ
ָ 30אז נִ ְפ ְקחּו ֵעינֵ ֶ
יִ ּוָ ַדע ְל ִאיׁש!” ַ 31אְך ֵהם יָ ְצאּו וְ ִה ְׁש ִמיעּו ֶאת ִׁש ְמעֹו ְּב ָכל ָה ֵאזֹור
ַההּוא.
ְ 32ל ַא ַחר ֶׁשּיָ ְצאּו ֵה ִביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ִא ֵּלם ֲאחּוז ֵׁשד 33 .הּוא ּגֵ ֵרׁש ֶאת
עֹולם ֹלא
”מ ָ
ַה ֵּׁשד ,וְ ָה ִא ֵּלם ֵה ֵחל ְל ַד ֵּברִ .ה ְת ַּפ ְּלאּו ַה ֲהמֹונִ ים וְ ָא ְמרּוֵ :
”ּב ֶעזְ ַרת ַׂשר
רּוׁשים ָא ְמרּוְ :
נִ ְר ָאה ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְּביִ ְׂש ָר ֵאלַ 34 ”.אְך ַה ְּפ ִ
ַה ֵּׁש ִדים הּוא ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדים”.
ׁשּוע ָע ַבר ְּב ָכל ֶה ָע ִרים וְ ַה ְּכ ָפ ִרים ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַל ֵּמד ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת,
 35יֵ ַ
ּומ ַר ֵּפא ָּכל ַמ ֲח ָלה וְ ָכל ַמ ְדוֶ ה ָּב ָעם.
ׂשֹורת ַה ַּמ ְלכּות ְ
ְמ ַב ֵּׂשר ֶאת ְּב ַ
יהםֶׁ ,ש ֵּכן ָהיּו יְ גֵ ִעים
ִּ 36כ ְראֹותֹו ֶאת ַה ֲהמֹונִ ים נִ ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
”ה ָּק ִציר
רֹועהָ 37 .א ַמר ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיוַ :
וְ נִ ָּד ִחים ַּכּצׂאן ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ֶ
ּפֹוע ִלים ְמ ַע ִּטיםָ 38 .ל ֵכן ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶאל ֲאדֹון ַה ָּק ִציר
ַרבֲ ,א ָבל ַה ֲ
ּפֹוע ִלים ִל ְק ִצירֹו”.
ֶׁשּיִ ְׁש ַלח ֲ
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ישוע שולח את שנים־עשר השליחים

י

(מרקוס ג  ;19‑13ו  ;13‑7לוקס ו  ;16‑12ט )6‑1

ים־ע ָׂשר ַּת ְל ִמ ָידיו וְ נָ ַתן ָל ֶהם ַס ְמכּות
ָ
הּוא ָק ָרא ֵא ָליו ֶאת ְׁשנֵ
ּול ַר ֵּפא ָּכל ַמ ֲח ָלה וְ ָכל ַמ ְדוֶ ה.
אֹותן ְ
ָ
ַעל רּוחֹות ַה ֻּט ְמ ָאהְ ,לגָ ֵרׁש
יחיםָ :ה ִראׁשֹון ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה
ים־ע ָׂשר ַה ְּׁש ִל ִ
ָ
 2וְ ֵא ֶּלה ְׁשמֹות ְׁשנֵ
3
ּובר־
יליּפֹוס ַ
יֹוחנָ ן ָא ִחיוִ ,פ ִ
יפאַ ,אנְ ְּד ֵרי ָא ִחיו ,יַ ֲעקׂב ֶּבן זַ ְב ַּדי וְ ָ
ֵּכ ָ
ּמֹוכס ,יַ ֲעקׂב ֶּבן ַח ְל ַפי וְ ַת ַּדיִׁ 4 ,ש ְמעֹון ַה ַּקּנַ אי
ּומ ַּתי ַה ֵ
ַּת ְל ַמיּ ,תא ָׂמא ַ
יהּודה ִאיׁש ְק ִרּיֹות — ָה ִאיׁש ֶׁש ָּמ ַסר אֹותֹו.
ָ
וִ
יהם ֶאת ַה ָּד ָבר
ׁשּוע ְּב ַצּוֹותֹו ֲע ֵל ֶ
ים־ע ָׂשר ֵא ֶּלה ָׁש ַלח יֵ ַ
ָ
ֶ 5את ְׁשנֵ
ׁשֹומרֹונִ ים,
ְ
”אל ֵּת ְלכּו ְל ֶד ֶרְך ַהּגֹויִ ים וְ ַאל ִּת ָּכנְ סּו ְל ִעיר ֶׁשל
ַהּזֶ הַ :
ּוב ֶל ְכ ְּת ֶכם
אֹובדֹות ֲא ֶׁשר ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאלְ 7 .
ֶ 6א ָּלא ְלכּו ֶאל ַהּצׂאן ָה ְ
חֹוליםָ ,ה ִקימּו ֵמ ִתים,
ִ
ַה ְכ ִריזּו’ָ :ק ְר ָבה ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ ם!’ ַ 8ר ְּפאּו
9
ַט ֲהרּו ְמצ ָׂר ִעיםּ ,גָ ְרׁשּו ֵׁש ִדים; ִחּנָ ם ִק ַּב ְל ֶּתםִ ,חּנָ ם ִּת ְּתנּוֹ .לא ִּת ְקחּו
יכם; ֹ 10לא ַּת ְר ִמיל ַל ֶּד ֶרְך,
גֹורֹות ֶ
ֵ
יסי ֲח
זָ ָהב וְ ֹלא ֶּכ ֶסף וְ ֹלא נְ ח ֶׁׂשת ְּב ִכ ֵ
ּפֹועל ְל ַל ְחמֹו.
ֹלא ְׁש ֵּתי ֻּכ ָּתנֹותֹ ,לא נַ ֲע ַליִ ם וְ ֹלא ַמ ֵּקלִּ ,כי ָראּוי ַה ֵ
ּוׁשבּו ָׁשם
תֹוכם ְ
יהם ָּב ְררּו ִמי ָראּוי ְּב ָ
ּוכ ָפר ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ֲא ֵל ֶ
ְּ 11ב ָכל ִעיר ְ
13
12
ִאם
’ׁשלֹום’.
את ֶכםְּ .כ ֶׁש ַא ֶּתם נִ ְכנָ ִסים ְל ַביִ ת ָּב ְרכּוהּו ְּב ָ
ַעד ֵצ ְ
’ּׁשלֹום’ ֶׁש ָּל ֶכםַ ,אְך ִאם ֵאינֶ ּנּו ָראּוי יָ ׁשּוב
ָראּוי ַה ַּביִ ת יָ בֹוא ָע ָליו ַה ָ
יכםָּ 14 .כל ִמי ֶׁשֹּלא יְ ַק ֵּבל ֶא ְת ֶכם וְ ֹלא יִ ְׁש ַמע
’ּׁשלֹום’ ֶׁש ָּל ֶכם ֲא ֵל ֶ
ַה ָ
ּומן ָה ִעיר ַה ִהיא וְ נַ ֲערּו ֶאת ָה ָא ָבק
יכםְ ,צאּו ִמן ַה ַּביִ ת ַההּוא ִ
ְל ִד ְב ֵר ֶ
יֹותר יִ ְהיֶ ה ְּביֹום ַה ִּדין
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,קל ֵ
ֵ
יכםָ 15 .א ֵמן
ֵמ ַעל ַרגְ ֵל ֶ
אֹותּה ִעיר”.
מֹורה ֵמ ֲא ֶׁשר ְל ָ
ְל ֶא ֶרץ ְסדֹום וַ ֲע ָ
רדיפות צפויות לשליחים
(מרקוס יג  ;13‑9לוקס כא )17‑12

רּומים
ׁשֹול ַח ֶא ְת ֶכם ִּכ ְכ ָב ִׂשים ֵּבין זְ ֵא ִביםָ .ל ֵכן ֱהיּו ֲע ִ
ֵ
”הּנֵ ה ָאנ ִׂכי
ִ 16
17
ימים ְּכיֹונִ יםִ .הּזָ ֲהרּו ִמ ְּבנֵ י ָא ָדםִּ ,כי יִ ְמ ְסרּו ֶא ְת ֶכם
ּות ִמ ִ
ִּכנְ ָח ִׁשים ְ
מֹוׁש ִלים
ְ
ְל ַסנְ ֶה ְד ִרּיֹות וְ יַ ְלקּו ֶא ְת ֶכם ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁש ָּל ֶהםִ 18 .ל ְפנֵ י
ּתּובאּו ִּבגְ ָל ִליְ ,ל ֵעדּות ָל ֶהם וְ ַלּגֹויִ יםֲ 19 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְמ ְסרּו
ְ
ּומ ָל ִכים
ְ
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אֹותּה ָׁש ָעה יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם ַמה
ּומה ְּת ַד ְּברּוִּ ,כי ְּב ָ
ֶא ְת ֶכם ַאל ִּת ְד ֲאגּו ֵאיְך ַ
יכם ִהיא ֲא ֶׁשר ְּת ַד ֵּבר
רּוח ֲא ִב ֶ
ּלֹומר; ֶׁ 20ש ֵּכן ֹלא ַא ֶּתם ְּת ַד ְּברּוֶ ,א ָּלא ַ
ַ
ָּב ֶכם 21 .זׂאת וְ עֹודָ ,אח יִ ְמסׂר ֶאת ָא ִחיו ַל ָּמוֶ ת וְ ָאב יִ ְמסׂר ֶאת ְּבנֹו.
נּואים ַעל ַהּכׂל
אֹותם 22 .וְ ִת ְהיּו ְׂש ִ
ָ
יהם וְ יָ ִמיתּו
הֹור ֶ
ָּבנִ ים יָ קּומּו ַעל ֵ
ְל ַמ ַען ְׁש ִמיַ ,אְך ַה ַּמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ַעד ֵקץ הּוא יִ ּוָ ַׁשעַּ 23 .כ ֲא ֶׁשר יִ ְר ְּדפּו
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא
ֵ
ֶא ְת ֶכם ְּב ִעיר ַא ַחת נּוסּו ְל ִעיר ַא ֶח ֶרתָ .א ֵמן
ן־ה ָא ָדםַּ 24 .ת ְל ִמיד
ַּת ְס ִּפיקּו ַל ֲעבׂר ֶאת ָע ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ֶּב ָ
ּמֹורה ַאף ֹלא ָה ֶע ֶבד ּגָ דֹול ֵמ ֲאדֹונָ יוַּ 25 .די לֹו ַל ַּת ְל ִמיד
ֵאינֶ ּנּו ּגָ דֹול ִמן ַה ֶ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּכ ַרּבֹו וְ ָה ֶע ֶבד ַּכ ֲאדֹונָ יוִ .אם ְל ַב ַעל ַה ַּביִ ת ָק ְראּו ַּב ַעל־זְ בּולָּ ,כל
ֶׁש ֵּכן ְל ַאנְ ֵׁשי ֵּביתֹו”.
ממי לפחוד
(לוקס יב )7‑2

יהםִּ ,כי ֵאין ָּד ָבר ְמ ֻכ ֶּסה ֶׁשֹּלא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין
”ל ֵכן ַאל ִּת ְפ ֲחדּו ִמ ְּפנֵ ֶ
ָ 26
27
אֹומר ָל ֶכם ַּבח ֶׁׂשְך ִא ְמרּו ָּבאֹור,
ֵ
נִ ְס ָּתר ֶׁשֹּלא יִ ּוָ ַדעֶ .את ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
יכם ַה ְכ ִריזּו ֵמ ַעל ַהּגַ ּגֹותַ 28 .אל ִּת ְפ ֲחדּו ִמן
ּומה ֶּׁשּנִ ְל ַחׁש ְל ָאזְ נֵ ֶ
ַ
יכ ְל ָּתם ַל ֲהרׂג ֶאת ַהּנֶ ֶפׁשֶ ,א ָּלא יִ ְראּו
הֹורגִ ים ֶאת ַהּגּוף ֶׁש ֵאין ִּב ָ
ַה ְ
יהּנֹום.
ִמּזֶ ה ֲא ֶׁשר יָ כֹול ִלגְ רׂם ֵהן ְל ָא ְב ַדן ַהּנֶ ֶפׁש וְ ֵהן ְל ָא ְב ַדן ַהּגּוף ְּבגֵ ִ
ַ 29ה ִאם ֹלא נִ ְמ ָּכרֹות ְׁש ֵּתי ִצ ֳּפ ִרים ְּב ִא ָּסר ֶא ָחד? ּגַ ם ַא ַחת ֵמ ֶהן ֹלא
יכםַ 30 .אְך ַא ֶּתםֲ ,א ִפּלּו ַׂש ֲערֹות
ִּתּפׂל ַא ְר ָצה ִמ ְּב ִלי ַה ְׁשּגָ ַחת ֲא ִב ֶ
ׂאׁש ֶכם נִ ְמנּו ֻּכ ָּלןָ 31 .ל ֵכן ַאל ִּת ְפ ֲחדּו; יְ ָק ִרים ַא ֶּתם ִמ ִּצ ֳּפ ִרים ַרּבֹות”.
ר ְ
הודאה לעומת התכחשות; פילוג ולא שלום
(לוקס יב  ;53‑51 ,9‑8יד )27‑26

אֹודה ּבֹו ִל ְפנֵ י ָא ִבי
ֶ
ּיֹודה ִּבי ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ּגַ ם ֲאנִ י
”ּכל ִמי ֶׁש ֶ
ָ 32
33
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם .וְ ָכל ַה ְמ ַכ ֵחׁש ִּבי ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ּגַ ם ֲאנִ י ֲא ַכ ֵחׁש ּבֹו ִל ְפנֵ י
אתי ְל ָה ִטיל ָׁשלֹום ַעל ָה ָא ֶרץֹ .לא
ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ 34 .אל ַּת ְח ְׁשבּו ֶׁש ָּב ִ
אתי ִלגְ רׂם ִּפּלּוג ֵּבין ִאיׁש
אתי ְל ָה ִטיל ָׁשלֹום ֶא ָּלא ֶח ֶרבֶׁ 35 ,ש ֲה ֵרי ָּב ִ
ָּב ִ
מֹותּה 36 ,וְ יִ ְהיּואׂיְ ֵבי ִאיׁש ַאנְ ֵׁשי
ּובין ַּכ ָּלה ַל ֲח ָ
ְל ָא ִביוֵּ ,בין ַּבת ְל ִא ָּמּה ֵ
י  :36מיכה ז 6
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10.37-1
 1.10

יֹותר ִמ ֶּמּנִ י ֵאינֹו ְּכ ַדאי ִלי,
אֹוהב ֶאת ָא ִביו אֹו ֶאת ִאּמֹו ֵ
ֵביתֹוָ .ה ֵ
ּומי ֶׁש ֵאינֹו
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י ֵאינֹו ְּכ ַדאי ִליִ 38 .
אֹוהב ֶאת ְּבנֹו אֹו ֶאת ִּבּתֹו ֵ
וְ ָה ֵ
ּמֹוצא ֶאת נַ ְפׁשֹו
הֹולְך ַא ֲח ַרי ֵאינֹו ְּכ ַדאי ִליַ 39 .ה ֵ
לֹוק ַח ֶאת ְצ ָלבֹו וְ ֵ
ֵ
אֹותּה”.
ָ
אֹותּה ,וְ ַה ְמ ַא ֵּבד ֶאת נַ ְפׁשֹו ְל ַמ ֲענִ י יִ ְמ ָצא
ָ
יְ ַא ֵּבד
37

שכר
(מרקוס ט )41

אֹותי ְמ ַק ֵּבל ֶאת ֲא ֶׁשר
ִ
אֹותי ,וְ ַה ְמ ַק ֵּבל
ִ
”ה ְמ ַק ֵּבל ֶא ְת ֶכם ְמ ַק ֵּבל
ַ 40
41
ַה ְמ ַק ֵּבל נָ ִביא ִמּׁשּום ֱהיֹותֹו נָ ִביא ְׂש ַכר נָ ִביא יְ ַק ֵּבל,
ְׁש ָל ַחנִ י.
וְ ַה ְמ ַק ֵּבל ַצ ִּדיק ִמּׁשּום ֱהיֹותֹו ַצ ִּדיק ְׂש ַכר ַצ ִּדיק יְ ַק ֵּבל 42 .וְ ָכל ַה ַּמ ְׁש ֶקה
ֶאת ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ַרק ּכֹוס ַמיִ ם ָק ִרים ִמּׁשּום ֱהיֹותֹו ַּת ְל ִמיד,
ׂאבד ְׂש ָכרֹו”.
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא י ַ
ֵ
ָא ֵמן
ים־ע ָׂשר ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָה ַלְך ִמ ָּׁשם
ָ
אֹותיו ִל ְׁשנֵ
הֹור ָ
ׁשּוע ִסּיֵ ם ֶאת ָ
יֵ ַ
יהם.
ּול ַה ִּטיף ְּב ָע ֵר ֶ
ְל ַל ֵּמד ְ

יא

שליחים מאת יוחנן המטביל
(לוקס ז )35‑18

יח ָׁש ַלח ְּביַ ד
יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ַהּס ַׂהר ַעל ַמ ֲע ֵׂשי ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּ 2כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ָ
3
נֹועד ָלבֹוא ,אֹו נְ ַח ֶּכה
”א ָּתה הּוא ֲא ֶׁשר ַ
ַּת ְל ִמ ָידיו ִל ְׁשאׂל אֹותֹוַ :
ְל ַא ֵחר?”
יֹוחנָ ן ֶאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
”לכּו ַהּגִ ידּו ְל ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
ֵ 4ה ִׁשיב יֵ ַ
רֹואיםִּ ,פ ְס ִחים ְמ ַה ְּל ִכיםְ ,מצ ָׂר ִעים
ִ
רֹואיםִ 5 :עוְ ִרים
ׁשֹומ ִעים וְ ִ
ְ
ׁשֹומ ִעיםֵ ,מ ִתים ָק ִמיםֲ ,ענִ ּיִ ים ִמ ְת ַּב ְּׂש ִרים,
ְ
ְמט ָׂה ִריםֵ ,ח ְר ִׁשים
 6וְ ַא ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ֶא ְהיֶ ה לֹו ְל ִמ ְכׁשֹול”.
”מה
יֹוחנָ ןַ :
ׁשּוע ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם ַעל־אֹודֹות ָ
ֵ 7הם ָה ְלכּו וְ יֵ ַ
8
אתם
ּוב ֵכן ַמה יְ ָצ ֶ
רּוח? ְ
נֹוע ַע ָּב ַ
אתם ַל ִּמ ְד ָּבר ִל ְראֹות? ָקנֶ ה ִמ ְת ֵ
יְ ָצ ֶ
ּלֹוב ִׁשים ְלבּוׁש ְמ ֻע ָּדן
ִל ְראֹות? ִאיׁש ָלבּוׁש ְּבגָ ִדים ְמ ֻע ָּדנִ ים? ֲה ֵרי ַה ְ
אתם ִל ְראֹות? נָ ִביא? ֵּכןֲ ,אנִ י
ְּב ָב ֵּתי ְמ ָל ִכים ֵהםַ 9 .מה ְּב ָכל זׂאת יְ ָצ ֶ
’הנְ נִ י
יֹותר ִמּנָ ִביא 10 .זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ָע ָליוִ ,
אֹומר ָל ֶכםַ ,אף ֵ
ֵ
יא  :10מלא’ ג 1
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אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ֵ
ּופּנָ ה ַּד ְר ְּכָך ְל ָפנֶ יָך’ָ .א ֵמן.
ׁשֹול ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך ִ
ֵ
ּיֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּבילַ ,אְך ַה ָּקטׂן ְּב ַמ ְלכּות
ילּודי ִא ָּׁשה ּגָ דֹול ִמ ָ
ֹלא ָקם ִּב ֵ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל וְ ַעד ַע ָּתה  ַ ¤מ ְלכּות
ימי ָ
ּומ ֵ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּוִ 12 .
13
ּתֹורה
יאים וְ ַה ָ
אֹוחזִ ים ָּבהֵ .הן ָּכל ַהּנְ ִב ִ
ּפֹור ִצים ֲ
ּפֹור ֶצת וְ ַה ְ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶ
יֹוחנָ ן נִ ְּבאּו 14 .וְ ִאם ִּת ְרצּו ְל ַק ֵּבל ֲה ֵרי הּוא ֵא ִלּיָ הּו ֶה ָע ִתיד ָלבֹוא.
ַעד ָ
ִ 15מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹוֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!
ּיֹוׁש ִבים ְּב ַח ְצרֹות
יל ִדים ַה ְ
ּדֹומה הּוא ִל ָ
ְ 16ל ִמי ַא ְׁשוֶ ה ֶאת ַהּדֹור ַהּזֶ ה? ֶ
17
ילים
’ח ַּל ְלנּו ָל ֶכם ַּב ֲח ִל ִ
ִ
יהם ְּבקֹול:
קֹור ִאים ֶאל ַח ְב ֵר ֶ
ַה ְּׁשוָ ִקים וְ ְ
יֹוחנָ ןֹ ,לא
יתם’ִּ 18 .כי ָּבא ָ
וְ ֹלא ְר ַק ְד ֶּתם ,קֹונַ ּנּו ָל ֶכם ִקינָ ה וְ ֹלא ְּב ִכ ֶ
ן־ה ָא ָדם וְ הּוא
’ׁשד ּבֹו’ָּ 19 .בא ֶּב ָ
אֹומ ִרים ָע ָליו ֵ
ָא ַכל וְ ֹלא ָׁש ָתה ,וְ ְ
ּמֹוכ ִסים
סֹובא ,יְ ִדיד ַה ְ
זֹולל וְ ֵ
’הּנֵ ה ִאיׁש ֵ
אֹומ ִרים ִ
ׁשֹותה ,וְ ְ
ֶ
אֹוכל וְ
ֵ
יה”.
הּוכ ָחה ְּב ַמ ֲע ֶׂש ָ
חֹוט ִאים’ָ .א ֵכןִ ,צ ְד ָק ָתּה ֶׁשל ַה ָח ְכ ָמה ְ
וְ ַה ְ
11

אוי לאדישים ומנוח ליגעים
(לוקס י )22‑21 ,15‑13

חֹוללּו ָּב ֶהן נִ ָּסיו ָה ַר ִּבים וְ ֹלא ָחזְ רּו
ָ 20אז ֵה ֵחל ִלגְ עׂר ֶּב ָע ִרים ֶׁש ִה ְת ְ
ּכֹורזִ ין! אֹוי ָלְך ֵּבית ַציְ ָדה! ִּכי ִאּלּו נַ ֲעׂשּו ְּבצֹור
ׁשּובה” 21 :אֹוי ָלְך ָ
ִּב ְת ָ
ׁשּובה
תֹוכ ֶכןֲ ,ה ֵרי ִמ ְּכ ָבר ָהיּו חֹוזְ רֹות ִּב ְת ָ
ּוב ִצידֹון ַה ְּפ ָלאֹות ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּב ְ
ְ
יֹותר יִ ְהיֶ ה ְּביֹום ַה ִּדין ְלצֹור
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכןַ ,קל ֵ
ֵ
ְּב ַׂשק וָ ֵא ֶפרְּ 22 .ב ַרם
ּול ִצידֹון ֵמ ֲא ֶׁשר ָל ֶכן 23 .וְ ַא ְּתְּ ,כ ַפר נַ חּוםַ ,ה ִאם ַל ָּׁש ַמיִ ם ַּת ֲע ִלי? ֶאל
ְ
עֹומ ֶדת
ֶ
תֹוכְך,
ְׁשאֹול ֵּת ְר ִדי! ִּכי ִאּלּו ִּב ְסדֹום נַ ֲעׂשּו ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵ
יֹותר יִ ְהיֶ ה
אֹומר ָלְךַ ,קל ֵ
ֵ
אּולם ֲאנִ י
ָהיְ ָתה ַעל ִּת ָּלּה ַעד ַהּיֹום 24 .וְ ָ
ְּביֹום ַה ִּדין ְל ֶא ֶרץ ְסדֹום ֵמ ֲא ֶׁשר ָלְך”.
”מֹודה ֲאנִ י ְלָךָ ,א ִביֲ ,אדֹון ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֶ
ׁשּוע:
ָּ 25ב ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר יֵ ַ
וְ ָה ָא ֶרץִּ ,כי ִה ְס ַּת ְר ָּת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִמן ַה ֲח ָכ ִמים וְ ַהּנְ בֹונִ ים
עֹול ִליםֵּ 26 .כןָ ,א ִביֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכְך ָהיָ ה ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָךַ 27 .הּכׂל
יתם ְל ָ
וְ גִ ִּל ָ
זּול ִתי ָה ָאב; ַאף ֵאין
נִ ְמ ַסר ִלי ֵמ ֵאת ָא ִבי וְ ֵאין ִאיׁש ַמ ִּכיר ֶאת ַה ֵּבןָ ,
רֹוצה ְלגַ ּלֹות לֹו.
זּול ִתי ַה ֵּבן וְ ָכל ִמי ֶׁש ַה ֵּבן ֶ
ִאיׁש ַמ ִּכיר ֶאת ָה ָאבָ ,
 ¤יא  :12מלכות… -או :מלכות השמיים נלקחה בחזקה ותקיפים תופסים אותה.

27/10/2010 14:31:23

HNTquote.indb 22

23

מתי

11.28-1
 2.14

נּוחה.
מּוסים וַ ֲאנִ י ַא ְמ ִציא ָל ֶכם ְמ ָ
ּ 28בֹואּו ֵא ַלי ָּכל ָה ֲע ֵמ ִלים וְ ָה ֲע ִ
רּוח; ִּת ְמ ְצאּו
יכם ֶאת ֻע ִּלי וְ ִל ְמדּו ִמ ֶּמּנִ יִּ ,כי ָענָ ו ֲאנִ י ּונְ מּוְך ַ
ְ 29קחּו ֲע ֵל ֶ
30
יכםִּ ,כי ֻע ִּלי נָ ִעים וְ ַקל ַמ ָׂש ִאי”.
ׁשֹות ֶ
ּגֹוע ְלנַ ְפ ֵ
ַמ ְר ַ
בן האדם הוא אדון השבת

יב

(מרקוס ב  ;28‑23לוקס ו )5‑1

ׁשּוע ְּב ַׁש ָּבת ִּב ְׂש ֵדה ָק ָמה; ַּת ְל ִמ ָידיו ָהיּו
אֹותּה ָה ֵעת ָע ַבר יֵ ַ
ּב ָ
ְ
רּוׁשים
ְר ֵע ִבים וְ ֵה ֵחּלּו ִל ְקטׂף ִׁש ֳּב ִלים וְ ֶל ֱאכׂלָ 2 .ראּו זׂאת ַה ְּפ ִ
עֹוׂשים ַמה ֶּׁש ָאסּור ַל ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת”.
ִ
”הּנֵ ה ַּת ְל ִמ ֶידיָך
וְ ָא ְמרּו לֹוִ :
אתם ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ָּדוִ ד ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ַעב הּוא
”ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
ֵ 3ה ִׁשיב ָל ֶהםַ :
ֹלהים וְ ָא ַכל ֶאת ֶל ֶחם
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו? ֲ 4ה ֵרי נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ָה ֱא ִ
ַה ָּפנִ ים ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ֻמ ָּתר לֹו וְ ַל ֲאנָ ָׁשיו ֶל ֱאכׂל ִּכי ִאם ַלּכ ֲׂהנִ ים ִּב ְל ַבד.
ּתֹורה ִּכי ְּב ַׁש ָּבתֹות ְמ ַח ְּל ִלים ַהּכ ֲׂהנִ ים ֶאת
אתם ַּב ָ
ַ 5ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
6
אֹומר ָל ֶכם ֶׁשּגָ דֹול ִמן
ֵ
יהם ַא ְׁש ָמה? וַ ֲאנִ י
ַה ַּׁש ָּבת ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֵאין ֲע ֵל ֶ
’ח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי
ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְמ ָצא ָּכאןַ 7 .אְך ִאּלּו יְ ַד ְע ֶּתם ַמה ַּמ ְׁש ַמע ֶ
ן־ה ָא ָדם
יעים ֶאת ַהּנְ ִקּיִ יםֶׁ 8 ,ש ֲה ֵרי ֶּב ָ
יתם ַמ ְר ִׁש ִ
וְ ֹלא־זֶ ַבח’ֹ ,לא ֱהיִ ֶ
הּוא ֲאדֹון ַה ַּׁש ָּבת”.
ריפוי בעל היד היבשה
(מרקוס ג  ;6‑1לוקס ו )11‑6

 9הּוא ָה ַלְך ִמ ָּׁשם וְ נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ 10 .היָ ה ָׁשם ִאיׁש ֶׁשּיָ דֹו יְ ֵב ָׁשה
”ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ַר ֵּפא ְּב ַׁש ָּבת?” וְ זׂאת ְּכ ֵדי
וְ ֵהם ָּפנּו ֵא ָליו ִּב ְׁש ֵא ָלהַ :
ּיּוכלּו ְל ַה ֲא ִׁשים אֹותֹו.
ֶׁש ְ
”מי ִמ ֶּכם ָה ִאיׁש ֶׁש ֶּכ ֶבׂש ֶא ָחד לֹו וְ ִאם יִ ּפׂל ְּב ַׁש ָּבת
ָ 11א ַמר ָל ֶהםִ :
יֹותר ִמן
ְלתֹוְך ּבֹור ֹלא יַ ֲחזִ יק ּבֹו וְ יָ ִרים אֹותֹו?  12וְ ַכ ָּמה ָחׁשּוב ָה ָא ָדם ֵ
ַה ֶּכ ֶבׂש! ָל ֵכן ֻמ ָּתר ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ְּב ַּׁש ָּבת”.
הֹוׁשיט ֶאת יָ דֹו וְ ָא ְמנָ ם
ִ
”הֹוׁשט יָ ְדָך!” הּוא
ֵ
ָ 13אז ָא ַמר ֶאל ָה ִאיׁש:
14
רּוׁשים וְ ִט ְּכסּו
יאה ְּכמֹו ַה ְּׁשנִ ּיָ ה .יָ ְצאּו ַה ְּפ ִ
יתנָ ּה וְ ָהיְ ָתה ְּב ִר ָ
ָׁש ָבה ְל ֵא ָ
ׁשּוע.
ֵע ָצה ְל ַה ְכ ִחיד ֶאת יֵ ַ
יב  :7הושע ו 6
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ׁשּוע יָ ַדע ֶאת זׂאת וְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ָּׁשםַ ,אְך ַר ִּבים ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו .הּוא
 15יֵ ַ
17
16
אֹותם ֶׁשֹּלא יְ גַ ּלּו אֹותֹוְ ,ל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַמה
ִר ֵּפא ֶאת ֻּכ ָּלם וְ ִהזְ ִהיר ָ
”הן ַע ְב ִּדי ֶא ְת ָמְך־ּבֹוְּ ,ב ִח ִירי ָר ְצ ָתה
ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביאֵ 18 :
יֹוציא; ֹ 19לא יִ ְצ ַעק וְ ֹלא יִ ָּׂשא
רּוחי ָע ָליוִ ,מ ְׁש ָּפט ַלּגֹויִ ם ִ
נַ ְפ ִׁשי .נָ ַת ִּתי ִ
ּופ ְׁש ָּתה ֵּכ ָהה ֹלא
יע ַּבחּוץ קֹולֹוָ 20 .קנֶ ה ָרצּוץ ֹלא יִ ְׁשּבֹור ִ
וְ ֹלא־יַ ְׁש ִמ ַ
יֹוציא ְלנִ ָּצחֹון ִמ ְׁש ָּפט; וְ ִל ְׁשמֹו ּגֹויִ ם יְ יַ ֵחלּו”.
יְ ַכ ֶּבּנָ ה21 , ַ ¤עד ִ
ישוע נגד בעל־זבול
(מרקוס ג  ;30‑20לוקס יא  ;23‑14יב )10

ׁשּוע ִר ֵּפא אֹותֹו
הּובא ֵא ָליו ִאיׁש ֲאחּוז ֵׁשד וְ הּוא ִעּוֵ ר וְ ִא ֵּלם .יֵ ַ
ָ 22אז ָ
23
”ה ִאם
ּתֹוממּו ָּכל ֲהמֹונֵ י ָה ָעם וְ ָא ְמרּוַ :
וְ ָה ִא ֵּלם ִּד ֵּבר וְ גַ ם ָר ָאהִ .ה ְׁש ְ
ן־ּדוִ ד?”
ֹלא זֶ ה ֶּב ָ
רּוׁשים ָא ְמרּו” :זֶ ה ֵאינֶ ּנּו ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדים
ְּ 24כ ֶׁש ָּׁש ְמעּו זׂאת ַה ְּפ ִ
ֶא ָּלא ְּב ֶעזְ ַרת ַּב ַעל־זְ בּול ַׂשר ַה ֵּׁש ִדים”.
”ּכל ַמ ְמ ָל ָכה ַה ְמ ֻפ ֶּלגֶ ת
יהם ָא ַמר ָל ֶהםָ :
בֹות ֶ
הֹואיל וְ יָ ַדע ֶאת ַמ ְח ְׁש ֵ
ִ 25
סֹופּה ֶׁש ִהיא נֶ ֱח ֶר ֶבת ,וְ ָכל ִעיר אֹו ַּביִ ת ַה ְמ ֻפ ָּלגִ ים ְּבתֹוְך
ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמּה ָ
ַע ְצ ָמם ֹלא יַ ֲחזִ יקּו ַמ ֲע ָמדִ 26 .אם ַה ָּׂש ָטן ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ָּׂש ָטןִּ ,כי ָאז
ִה ְת ַּפ ֵּלג ְּבתֹוְך ַע ְצמֹו וְ ֵאיְך ַּת ֲעמׂד ַמ ְמ ַל ְכּתֹו?  27וְ ִאם ֲאנִ י ְמגָ ֵרׁש ֶאת
יכם? ָל ֵכן
אֹותם ְּבנֵ ֶ
ָ
ַה ֵּׁש ִדים ְּב ֶעזְ ַרת ַּב ַעל־זְ בּולְּ ,ב ֶעזְ ַרת ִמי ְמגָ ְר ִׁשים
ֹלהים ֲאנִ י ְמגָ ֵרׁש ֶאת
רּוח ֱא ִ
יכםַ 28 .אְך ִאם ַעל־יְ ֵדי ַ
ׁשֹופ ֵט ֶ
ְ
ֵהם יִ ְהיּו
29
יּוכל
ֹלהים .אֹו ֵאיְך ַ
יכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יעה ֲא ֵל ֶ
ַה ֵּׁש ִדיםִּ ,כי ָאז ִהּגִ ָ
ִאיׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵביתֹו ֶׁשל ּגִ ּבֹור וְ ִלּטׂל ֶאת ֵּכ ָליו ִאם ֹלא יִ ְכּפׂת ְּת ִח ָּלה
ֶאת ַהּגִ ּבֹור? ַרק ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בׂז ֶאת ֵּביתֹוִ 30 .מי ֶׁש ֵאינֶ נּו ִא ִּתי נֶ גְ ִּדי
אֹומר ָל ֶכם,
ֵ
אֹוסף ִא ִּתי — ְמ ַפּזֵ רַ 31 .על ֵּכן ֲאנִ י
ֵ
ּומי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
הּואִ ,
רּוח ֹלא יִ ָּס ַלח.
ָּכל ֵח ְטא וְ גִ ּדּוף יִ ָּס ַלח ִל ְבנֵ י ָא ָדםַ ,אְך ּגִ ּדּוף ְּכ ַל ֵּפי ָה ַ
רּוח
ן־ה ָא ָדם יִ ָּס ַלח לֹוֲ ,א ָבל ָּכל ַה ְמ ַד ֵּבר נֶ גֶ ד ַ
ָּ 32כל ַה ְמ ַד ֵּבר ָד ָבר נֶ גֶ ד ֶּב ָ
עֹולם ַה ָּבא”.
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ֹלא ָּב ָ
ַהּק ֶׂדׁש ֹלא יִ ָּס ַלח לֹו ֹלא ָּב ָ
 ¤יב  :21נ”מ :לאמת יוציא משפט…ולתורה איים ייחלו( .ישעיה מב )4 ,3
יב  :20‑18ישע’ מב 4‑1
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12.33-4
5

העץ ופריו
(לוקס ו )45‑43

ּופ ְריֹו ַרע; ֶׁש ֲה ֵרי
ּופ ְריֹו טֹוב ,אֹו ֶׁש ָה ֵעץ ַרע ִ
” 33אֹו ֶׁש ָה ֵעץ טֹוב ִ
ּתּוכלּו ְל ַד ֵּבר טֹובֹות וְ ַא ֶּתם
ְ
ְּב ִפ ְריֹו נִ ָּכר ָה ֵעץ 34 .יַ ְל ֵדי ִצ ְפעֹונִ יםֵ ,איְך
35
ּׁשֹופ ַע ַּב ֵּלב ְמ ַד ֵּבר ַה ֶּפהִ .איׁש טֹוב ֵמ ִפיק ְּד ָב ִרים
ָר ִעים? ֵהן ִמּתֹוְך ַה ֵ
אֹוצרֹו ָה ָרע.
אֹוצרֹו ַהּטֹוב; ִאיׁש ַרע ֵמ ִפיק ְּד ָב ִרים ָר ִעים ֵמ ָ
טֹובים ֵמ ָ
ִ
יה ִּדין
אֹומר ָל ֶכםָּ ,כל ִמ ָּלה ְּב ֵט ָלה ֶׁשּיְ ַד ְּברּו ְּבנֵ י ָא ָדם יִ ְּתנּו ָע ֶל ָ
 36וַ ֲאנִ י ֵ
ּומ ְּד ָב ֶריָך ְּת ֻחּיַ ב”.
וְ ֶח ְׁשּבֹון ְּביֹום ַה ִּדיןִ 37 .מ ְּד ָב ֶריָך ִּת ָּצ ֵדק ִ
בקשה לראות אות
(מרקוס ח  ;12‑11לוקס יא )32‑29

רֹוצים
”ר ִּביִ ,
רּוׁשים ָּפנּו ֵא ָליו וְ ָא ְמרּוַ :
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ֲ 38א ָח ִדים ִמן ַה ְ
ָאנּו ִל ְראֹות ִמ ְּמָך אֹות”.
ּומנָ ֵאף ְמ ַב ֵּקׁש אֹות ,וְ אֹות ֹלא יִ ּנָ ֵתן
ֵ 39ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ” :דֹור ַרע ְ
ֹלׁשה
לֹו ִמ ְּל ַבד אֹות יֹונָ ה ַהּנָ ִביאְּ 40 .כמֹו ֶׁש ָהיָ ה יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש ָ
לֹוׁשה
ן־ה ָא ָדם ְּב ֵלב ָה ֲא ָד ָמה ְׁש ָ
ֹלׁשה ֵלילֹותָּ ,כְך יִ ְהיֶ ה ֶּב ָ
ּוׁש ָ
יָ ִמים ְ
לֹוׁשה ֵלילֹותַ 41 .אנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה יָ קּומּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִעם ַהּדֹור
ּוׁש ָ
יָ ִמים ְ
יאת יֹונָ ה; וְ ִהּנֵ ה ּגָ דֹול
ׁשּובה ִּב ְק ִר ַ
ַהּזֶ ה וְ יַ ְר ִׁשיעּוהּוִּ ,כי ָחזְ רּו ִּב ְת ָ
יע
ימן ָּתקּום ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִעם ַהּדֹור ַהּזֶ ה וְ ַת ְר ִׁש ַ
ִמּיֹונָ ה ָּכאןַ 42 .מ ְל ַּכת ֵּת ָ
אֹותֹוִּ ,כי ָּב ָאה ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ָח ְכ ַמת ְׁשֹלמׂה; וְ ִהּנֵ ה ּגָ דֹול
ִמ ְּׁשֹלמׂה ָּכאן”.
שיבת הרוח הטמאה
(לוקס יא )26‑24

ׁשֹוט ֶטת ִּב ְמקֹומֹות ִצּיָ ה
ּיֹוצאת ִמן ָה ָא ָדם ְמ ֶ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה ַה ֵ
ָ 43ה ַ
44
יתי
ׁשּובה ֶאל ֵּב ִ
’א ָ
ׂאמרָ :
מֹוצאתָ .אז ּת ַ
נֹוח וְ ֵאינָ ה ֵ
ּומ ַב ֶּק ֶׁשת ָלּה ָמ ַ
ְ
ּומ ֻה ָּדר.
אטא ְ
ּומֹוצאת אֹותֹו ְמ ֻפּנֶ הְ ,מ ֻט ָ
ֵ
אתי ִמ ֶּמּנּוִ ’.היא ָּב ָאה
ֶׁשּיָ ָצ ִ
לֹוק ַחת ִא ָּתּה ֶׁש ַבע רּוחֹות ֲא ֵחרֹות ָרעֹות
הֹול ֶכת וְ ַ
ֶ
ִ 45מּיָ ד ִהיא
יב  :40יונה ב 1
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רּועה ַא ֲח ִריתֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש
ִמ ֶּמּנָ ה וְ ֻכ ָּלן נִ ְכנָ סֹות ִל ְׁשּכׂן ָׁשםָ .א ֵכן ּגְ ָ
אׁשיתֹוֵּ .כן ּגַ ם יִ ְהיֶ ה ַלּדֹור ָה ָרע ַהּזֶ ה”.
ַההּוא ֵמ ֵר ִ
אמו ואֶחיו של ישוע
(מרקוס ג  ;35‑31לוקס ח )21‑19

ְּ 46ב ָׁש ָעה ֶׁש ִּד ֵּבר ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם ָּבאּו ִאּמֹו וְ ֶא ָחיוֵ .הם ָע ְמדּו ַּבחּוץ
עֹומ ִדים
ְ
”הּנֵ ה ִא ְּמך וְ ַא ֶחיָך
יׁשהּוִ :
וְ ָרצּו ְל ַד ֵּבר ִאּתֹוָ 47 .א ַמר לֹו ִמ ֶ
48
יע
הֹוד ַ
ּומ ַב ְק ִׁשים ְל ַד ֵּבר ִא ְּתָךֵ ”.ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִ
ַּבחּוץ ְ
הֹוׁשיטֹו ֶאת יָ דֹו ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיו
ּוב ִ
ּומי ֵהם ַא ַחי?” ְ 49
”מי ִהיא ִא ִּמי ִ
לֹוִ :
עֹוׂשה ֶאת ְרצֹון ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
”הּנֵ ה ִא ִּמי וְ ַא ַחיִּ 50 ,כי ָּכל ָה ֶ
ָא ַמרִ :
חֹותי וְ ִא ִּמי”.
הּוא ָא ִחי וַ ֲא ִ
משל הזורע

יג

(מרקוס ד  ;9‑1לוקס ח )8‑4

ׁשּוע ִמן ַה ַּביִ ת וְ יָ ַׁשב ַעל־יַ ד ַהּיָ םֵּ 2 .כיוָ ן
ּבּיֹום ַההּוא יָ ָצא יֵ ַ
ַ
ֶׁשּנִ ְק ֲהלּו ֵא ָליו ֲהמֹון ַעם ַרב יָ ַרד ַל ִּס ָירה ָל ֶׁש ֶבת ָּבּה וְ ָכל ֶה ָהמֹון
”הּנֵ ה
יהם ַרּבֹות ִּב ְמ ָׁש ִלים וְ ָא ַמרִ :
ָע ַמד ַעל ַהחֹוףָ 3 .אז ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּובאּו
ׁשּולי ַה ֶּד ֶרְך ָ
ּזֹור ַע יָ ָצא ִלזְ ר ַׂעַּ 4 .כ ֲא ֶׁשר זָ ַרע נָ ְפלּו ַּכ ָּמה זְ ָר ִעים ְּב ֵ
ַה ֵ
אֹותםֲ 5 .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ַעל ַא ְד ַמת ְט ָר ִׁשיםְּ ,ב ָמקֹום
ָ
ִצ ֳּפ ִרים וְ ָא ְכלּו
ּומ ֲהרּו ִל ְצמ ַׂח ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה
ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ָל ֶהם ַה ְר ֵּבה ֲא ָד ָמהִ ,
ּוב ֵאין ׁש ֶׂרׁש
אּולם ְּכ ֶׁשּזָ ְר ָחה ַה ֶּׁש ֶמׁש נִ ְצ ְרבּו ְ
ָל ֶהם ֲא ָד ָמה ֲע ֻמ ָּקהָ 6 .
ּקֹוצים ָצ ְמחּו וְ ֶה ֱחנִ יקּו
קֹוציםַ ,אְך ַה ִ
ִ
ִה ְתיַ ְּבׁשּוֲ 7 .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ֵּבין
טֹובה וְ ָעׂשּו ְּפ ִרי — זֶ ה ִּפי ֵמ ָאה ,זֶ ה
אֹותם 8 .וַ ֲא ֵח ִרים נָ ְפלּו ַעל ֲא ָד ָמה ָ
ָ
לֹוׁשיםִ 9 .מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹוֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!”
ִּפי ִׁש ִּׁשים וְ זֶ ה ִּפי ְׁש ִ
מטרת המשלים
(מרקוס ד  ;12‑10לוקס ח )10‑9

יהם ִּב ְמ ָׁש ִלים?”
ּדּוע ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
”מ ַ
 10נִ ּגְ ׁשּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ָׁש ֲאלּוַ :
”מ ְּפנֵ י ֶׁש ָּל ֶכם נִ ַּתן ָל ַד ַעת ֶאת סֹודֹות ַמ ְלכּות
ֵ 11ה ִׁשיב וְ ָא ַמרִ :
12
ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,אְך ָל ֶהם ֹלא נִ ַּתןִּ .כי ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו נָ תֹון יִ ּנָ ֵתן לֹו וְ ֶׁש ַפע יִ ְהיֶ ה
לֹוַ ,אְך ִמי ֶׁש ֵאין לֹוּ ,גַ ם ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ָּל ַקח ִמ ֶּמּנּוָ 13 .ל ֵכן ִּב ְמ ָׁש ִלים ֲאנִ י
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ׁשֹומ ִעים
ְ
ּוב ָׁש ְמ ָעם ֵאינָ ם
רֹואים ְ
אֹותם ֵאינָ ם ִ
יהםִּ ,כי ִּב ְר ָ
ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
’ׁש ְמעּו
בּואת יְ ַׁש ְעיָ הּו ֵלאמׂרִ :
ּומ ְת ַקּיֶ ֶמת ָּב ֶהם נְ ַ
ַאף ֵאינָ ם ְמ ִבינִ יםִ 14 .
ב־ה ָעם ַהּזֶ ה
ל־ּת ָדעּוַ 15 .ה ְׁש ֵמן ֵל ָ
ל־ּת ִבינּו ְּוראּו ָראֹו וְ ַא ֵ
מֹוע וְ ַא ָ
ָׁש ַ
ּול ָבבֹו
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע ְ
וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵּבד וְ ֵעינָ יו ָה ַׁשעֶּ ,פן־יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו ְ
יָ ִבין ,וְ ָׁשב וְ ָר ָפא לֹו’.
אֹומר ֲאנִ י
ֵ
ּׁשֹומעֹותָ 17 .א ֵמן.
יכם ַה ְ
יכם ָהרֹואֹות וְ ָאזְ נֵ ֶ
ַ 16א ְׁש ֵרי ֵעינֵ ֶ
רֹואים
יקים ַר ִּבים נִ ְכ ְספּו ִל ְראֹות ֶאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִ
יאים וְ ַצ ִּד ִ
ָל ֶכם ,נְ ִב ִ
ׁשֹומ ִעים וְ ֹלא ָׁש ְמעּו”.
ְ
וְ ֹלא ָראּו ,וְ ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
פשר משל הזורע
(מרקוס ד  ;20‑13לוקס ח )15‑11

ּׁשֹומ ַע ֶאת ְּד ַבר
ּזֹור ַעָּ 19 .כל ַה ֵ
”ּוב ֵכן ִׁש ְמעּו ַא ֶּתם ֶאת ֵּפ ֶׁשר ְמ ַׁשל ַה ֵ
ְ 18
חֹוטף ֶאת ַמה ֶּׁשּנִ זְ ַרע ִּב ְל ָבבֹו; זֶ הּו
ַה ַּמ ְלכּות וְ ֵאינֶ ּנּו ֵמ ִביןָּ ,בא ָה ָרע וְ ֵ
ּׁשֹומ ַע
ׁשּולי ַה ֶּד ֶרְךַ 20 .הּנִ זְ ָרע ַעל ַא ְד ַמת ְט ָר ִׁשים הּוא ַה ֵ
ַהּנִ זְ ָרע ְּב ֵ
ּומּיָ ד ְמ ַק ֵּבל אֹותֹו ְּב ִׂש ְמ ָחהַ 21 ,אְך ֵאין לֹו ׁש ֶׂרׁש ְּבתֹוכֹו
ֶאת ַה ָּד ָבר ִ
יפה ִּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר הּוא נִ ְכ ָׁשל
ּוב ְהיֹות ָצ ָרה אֹו ְר ִד ָ
וְ ַרק ְל ָׁש ָעה יַ ֲעמׂדִ ,
ּׁשֹומ ַע ֶאת ַה ָּד ָברֶ ,א ָּלא ֶׁש ַּד ֲאגֹות
ּקֹוצים הּוא ַה ֵ
ִמּיָ דַ 22 .הּנִ זְ ָרע ֵּבין ַה ִ
יקים ֶאת ַה ָּד ָבר וְ ֹלא יַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי.
ּדּוחי ָהע ֶׁׂשר ַמ ֲחנִ ִ
ּומ ֵ
עֹולם ַהּזֶ ה ַ
ָה ָ
ּומ ִבין וְ גַ ם
ּׁשֹומ ַע ֶאת ַה ָּד ָבר ֵ
ּטֹובה הּוא ַה ֵ
ַ 23הּנִ זְ ָרע ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ
לֹוׁשים”.
עֹוׂשה ִּפי ֵמ ָאה ,זֶ ה ִּפי ִׁש ִּׁשים וְ זֶ ה ִּפי ְׁש ִ
ֶ
עֹוׂשה ְּפ ִרי — זֶ ה
ֶ
משל על החטים והעשבים הרעים

ּדֹומה ְל ִאיׁש
ָ
”מ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם
ִ 24ה ְמ ִׁשיְך וְ ִס ֵּפר ָל ֶהם ָמ ָׁשל ַא ֵחרַ :
ּזֹור ַע זֶ ַרע טֹוב ְּב ָׂש ֵדהּו 25 .וְ ִהּנֵ ה ְּכ ֶׁשּיָ ְׁשנּו ָה ֲאנָ ִׁשים ָּבא אֹויֵ ב ,זָ ַרע
ַה ֵ
עֹולים
ֲע ָׂש ִבים ָר ִעים ֵּבין ַה ִח ִּטים וְ ָה ַלְך לֹוַּ 26 .כ ֲא ֶׁשר ָצ ְמחּו ַהּגִ ְב ִ
בּואה נִ ְראּו ּגַ ם ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעיםָ 27 .אז נִ ּגְ ׁשּו ַע ְב ֵדי ַּב ַעל־
וְ ָעׂשּו ְּת ָ
’אדֹונֵ נּוֲ ,הֹלא זֶ ַרע טֹוב זָ ַר ְע ָּת ְּב ָׂש ְדָך; ִמּנַ יִ ן יֵ ׁש
ַה ַּביִ ת וְ ָא ְמרּו ֵא ָליוֲ ,
’איׁש אֹויֵ ב ָע ָׂשה זׂאת’ָׁ .ש ֲאלּו
ּבֹו ֲע ָׂש ִבים ָר ִעים?’ ָ 28א ַמר ָל ֶהםִ ,
29
אֹותם?’ ֵה ִׁשיב ַּב ַעל־
ָ
רֹוצה ֶׁשּנֵ ֵלְך ּונְ ַל ֵּקט
’ה ִאם ַא ָּתה ֶ
ָה ֲע ָב ִדיםַ ,
יג  :15‑14ישע’ ו 10‑9
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ַה ַּביִ תֹ’ ,לאֶׁ ,ש ָּמא ְּב ַל ֶּק ְט ֶכם ֶאת ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים ַּת ַע ְקרּו ִא ָּתם ּגַ ם
יהם ִלגְ ּדׂל יַ ַחד ַעד ַה ָּק ִצירְּ .ב ֵעת ַה ָּק ִציר
ֶאת ַה ִח ִּטיםַ 30 .הּנִ יחּו ִל ְׁשנֵ ֶ
ּקֹוצ ִריםַ :ל ְּקטּו ָּב ִראׁשֹונָ ה ֶאת ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים וְ ִאגְ דּו
א ַׂמר ַל ְ
אֹותם ַל ֲא ֻלּמֹות ְּכ ֵדי ְל ָׂש ְר ָפם ,וְ ֶאת ַה ִח ִּטים ִא ְספּו ָל ָא ָסם ֶׁש ִלי’”.
ָ
משלים על גרגיר החרדל ועל השאור
(מרקוס ד  ;32‑30לוקס יג )21‑18

ּדֹומה ְלגַ ְרּגִ יר ַח ְר ָּדל
”מ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ָ
הֹוסיף וְ ִס ֵּפר ָמ ָׁשל ַא ֵחרַ :
ִ 31
32
ָא ְמנָ ם ָקטׂן הּוא ִמ ָּכל
ֲא ֶׁשר ְל ָקחֹו ִאיׁש וְ זָ ַרע אֹותֹו ְּב ָׂש ֵדהּו.
הֹופְך ְל ֵעץָּ ,כְך
יחתֹו ּגָ דֹול הּוא ִמן ַהּיְ ָרקֹות וְ ֵ
ַהּזְ ָר ִעיםַ ,אְך ְל ַא ַחר ְצ ִמ ָ
ּומ ַקּנְ נִ ים ֵּבין ֲענָ ָפיו”.
ֶׁשעֹופֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּב ִאים ְ
ּדֹומה ִל ְׂשאֹור ֲא ֶׁשר ָל ְק ָחה
”מ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ָ
 33עֹוד ָמ ָׁשל ִס ֵּפר ָל ֶהםַ :
ִא ָּׁשה וְ ָט ְמנָ ה אֹותֹו ְּ ¤ב ֶע ְׂש ִרים ִקילֹוּגְ ַרם ֶק ַמח ַעד ֶׁש ֶה ְח ִמיץ ֻּכּלֹו”.
ּוב ִלי ָמ ָׁשל ֹלא ִּד ֵּבר
ׁשּוע ַל ֲהמֹון ָה ָעם ִּב ְמ ָׁש ִליםְ ,
ֶ 34את ָּכל ֵא ֶּלה ִּד ֵּבר יֵ ַ
”א ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל
יהם; ְ 35ל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִפי ַהּנָ ִביאֶ :
ֲא ֵל ֶ
י־ק ֶדם”.
יעה ִחידֹות ִמּנִ ֶ
ִּפיַ ,א ִּב ָ
פשר משל החטים והעשבים הרעים

ׁשּוע ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם וְ נִ ְכנַ ס ַה ַּביְ ָתה .נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו
ַ 36א ֲח ֵרי ֵכן ִׁש ַּלח יֵ ַ
”ה ְס ֵּבר נָ א ָלנּו ֶאת ְמ ַׁשל ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים”.
ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ְמרּוַ :
ן־ה ָא ָדםַ 38 .ה ָּׂש ֶדה
ּזֹור ַע ֶאת ַהּזֶ ַרע ַהּטֹוב הּוא ֶּב ָ
”ה ֵ
ֵ 37ה ִׁשיב וְ ָא ַמרַ :
וה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים
הּוא ַה ֵּת ֵבלַ .הּזֶ ַרע ַהּטֹוב הּוא ְּבנֵ י ַה ַּמ ְלכּותָ ,
אֹותם הּוא ַה ָּׂש ָטןַ .ה ָּק ִציר הּוא ֵקץ
ָ
ּזֹור ַע
ֵהם ְּבנֵ י ָה ָרעָ 39 .האֹויֵ ב ַה ֵ
40
אֹוס ִפים ֶאת
ּוב ֵכןְּ ,כמֹו ֶׁש ְ
ְ
ּקֹוצ ִרים ֵהם ַה ַּמ ְל ָא ִכים.
עֹולם ,וְ ַה ְ
ָה ָ
עֹולםֶּ 41 .בן־
אֹותם ְּב ֵאׁש ָּכְך יִ ְהיֶ ה ְּב ֵקץ ָה ָ
ׂשֹור ִפים ָ
ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים וְ ְ
יל ְּקטּו ִמ ַּמ ְמ ַל ְכתֹו ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְכ ֵׁשלֹות
ָה ָא ָדם יִ ְׁש ַלח ֶאת ַמ ְל ָא ָכיו וִ ַ
אֹותם ֶאל ַּתנּור ָה ֵאׁש; ָׁשם יִ ְהיּו
ָ
עֹוׂשי ָה ֶר ַׁשע 42 ,וְ יַ ְׁש ִליכּו
ֵ
וְ ֶאת ָּכל
 ¤יג  :33בעשרים קילוגרם  -יוונית :בשלוש סאים
יג  :35תהל’ עח 2
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יקים ַּכ ֶּׁש ֶמׁש ְּב ַמ ְמ ֶל ֶכת
ָאז יַ זְ ִהירּו ַה ַּצ ִּד ִ
ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם.
יהםִ .מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹוֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!”
ֲא ִב ֶ
43

שלושה משלים
44
אֹוצר ָטמּון ַּב ָּׂש ֶדה ,וְ ִהּנֵ ה ְמ ָצאֹו ִאיׁש.
”ּדֹומה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ָ
ָ
ּומֹוכר ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר
ֵ
הֹולְך
ֵ
ּוב ִׂש ְמ ָחתֹו הּוא
טֹומן אֹותֹו ׁשּוב ְ
ֵ
הּוא
סֹוחר
ּדֹומה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֵ
לֹו וְ קֹונֶ ה ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ַההּוא 45 .עֹוד ָ
ַה ְמ ַח ֵּפׂש ַמ ְרּגָ ִלּיֹות יָ פֹותַּ 46 .כ ֲא ֶׁשר ָמ ָצא ַמ ְרּגָ ִלית ַא ַחת יִ ְק ַרת ֶע ֶרְך
אֹותּה.
ָ
ּומ ַכר ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר לֹו וְ ָקנָ ה
ָה ַלְך ָ
ּדֹומה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֶר ֶׁשת ֶׁש ֻה ְׁש ְל ָכה ַלּיָ ם וְ ָא ְס ָפה
ָ
 47וְ עֹוד
אֹותּה ַלחֹוף וְ יָ ְׁשבּו וְ ִל ְּקטּו
ָ
ִמ ָּכל ִמיןַּ 48 .כ ֲא ֶׁשר נִ ְת ַמ ְּל ָאה ֶה ֱעלּו
49
ּטֹובים ְלתֹוְך ַה ֵּכ ִלים וְ ֶאת ָה ָר ִעים ִה ְׁש ִליכּוָּ .כְך יִ ְהיֶ ה ְּב ֵקץ
ֶאת ַה ִ
יקים
עֹולםַ .ה ַּמ ְל ָא ִכים יֵ ְצאּו וְ יַ ְב ִּדילּו ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים ִמ ֵּבין ַה ַּצ ִּד ִ
ָה ָ
אֹותם ֶאל ַּתנּור ָה ֵאׁש; ָׁשם יִ ְהיּו ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם.
ָ
 50וְ יַ ְׁש ִליכּו
”ּכן”.
ינֹותם ֶאת ָּכל זֶ ה?” ֵה ִׁשיבּו לֹוֵ :
ַ 51ה ִאם ֲה ִב ֶ
ל־ּביִ ת
ּדֹומה ְל ַב ַע ַ
סֹופר ְלמּוד ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ ם ֶ
ֵ
ָ 52א ַמר ָל ֶהםָ :ל ֵכן ָּכל
אֹוצרֹו ֲח ָדׁשֹות וְ גַ ם יְ ָׁשנֹות”.
ּמֹוציא ֵמ ָ
ַה ִ

אין נביא בעירו
(מרקוס ו  ;6‑1לוקס ד )30‑16

ׁשּוע ֶאת ַה ְּמ ָׁש ִלים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך ִמ ָּׁשם 54 .הּוא ָּבא ֶאל
ַּ 53כ ֲא ֶׁשר ִסּיֵ ם יֵ ַ
”מּנַ יִ ן לֹו
ּתֹוממּו וְ ָא ְמרּוִ :
אֹותם ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַעד ִּכי ִה ְׁש ְ
ָ
ִעירֹו וְ ִל ֵּמד
ּומ ֲע ֵׂשי ַהּנִ ִּסים? ֲ 55ה ֵרי זֶ ה ְּבנֹו ֶׁשל ַהּנַ ּגָ רֲ .הֹלא ֵׁשם
ַה ָח ְכ ָמה ַהּזׂאת ַ
יֹותיו ֲה ֵרי
יהּודה 56 .וְ ַא ְח ָ
ָ
יֹוסף וְ ִׁש ְמעֹון וִ
ִאּמֹו ִמ ְריָ ם וְ ֶא ָחיו יַ ֲעקׂב וְ ֵ
ֻּכ ָּלן ּפׂה ִא ָּתנּוִ .אם ֵּכן ִמּנַ יִ ן לֹו ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?”  57הּוא ָהיָ ה
ָל ֶהם ְל ִמ ְכׁשֹול.
ּוב ֵביתֹו” 58 ,וְ ֹלא ָע ָׂשה ָׁשם נִ ִּסים
”אין נָ ִביא ְּב ִעירֹו ְ
ׁשּועֵ :
ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ַר ִּבים ִּבגְ ַלל ח ֶׂסר ֱאמּונָ ָתם.
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מות יוחנן המטביל

יד

(מרקוס ו  ;29‑14לוקס ט )9‑7

הֹורדֹוס ַׂשר־ר ַׂבע ַה ְּמ ִדינָ ה ֶאת ֵׁש ַמע
ְ
ּב ֵעת ַה ִהיא ָׁש ַמע
ָ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל .הּוא ָקם ִמן
ׁשּועָ 2 .א ַמר ֶאל ְמ ָׁש ְר ָתיו” :זֶ הּו ָ
יֵ ַ
הֹורדֹוס ָּת ַפס ֶאת
ּפֹוע ִלים ּבֹו ַמ ֲע ֵׂשי ַהּנִ ִּסים”; ֶׁ 3ש ֵּכן ְ
ַה ֵּמ ִתים וְ ָל ֵכן ֲ
הֹורֹודיָ ה ֵא ֶׁשת
ְ
יֹוחנָ ןָּ ,כ ַבל אֹותֹו וְ ָׂשם אֹותֹו ְּב ֵבית ַהּס ַׂהר ִּבגְ ַלל
ָ
אֹותּה”.
ָ
”אסּור ְלָך ָל ַק ַחת
ּיֹוחנָ ן ָא ַמר לֹוָ ,
יליּפֹוס ָא ִחיוְ 4 ,ל ַא ַחר ֶׁש ָ
ִפ ִ
אּולם ָח ַׁשׁש ִמן ֶה ָהמֹון ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲח ָׁשבּוהּו
הֹורדֹוס ָר ָצה ַל ֲהרׂג אֹותֹוָ ,
ְ 5
6
ת־הֹורֹודיָ ה ֵּבין
ְ
הֹורדֹוס ָר ְק ָדה ַּב
הּוחג יֹום ֻה ַּל ְדּתֹו ֶׁשל ְ
ְלנָ ִביאְּ .כ ֶׁש ַ
בּועה
יח ָלּה ִּב ְׁש ָ
יכְך ִה ְב ִט ַ
הֹורדֹוסְ 7 .ל ִפ ָ
ּומ ְצ ָאה ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְ
ּנֹוכ ִחים ָ
ַה ְ
”ּתן
ל־ּפי ַה ְד ָר ַכת ִא ָּמּה — ָא ְמ ָרהֵ :
ָל ֵתת ָלּה ָּכל ַמה ֶּׁש ְּת ַב ֵּקׁשַ 8 .ע ִ
ִלי ּפׂה ִּב ְק ָע ָרה ֶאת רׂאׁש ָ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּבילִ 9 ”.ה ְת ַע ֵּצב ַה ֶּמ ֶלְךֶ ,א ָּלא
בּועה וְ ַה ְמ ֻס ִּבים ִאּתֹו ִצּוָ ה ָל ֵתת ָלּה 10 .הּוא ָׁש ַלח ִל ְכרׂת
ֶׁש ִּבגְ ַלל ַה ְּׁש ָ
הּובא רׂאׁשֹו ַּב ְּק ָע ָרה נְ ָּתנּוהּו
יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ַהּס ַׂהר 11 ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָ
ֶאת רׂאׁש ָ
יאה אֹותֹו ְל ִא ָּמּהָּ 12 .באּו ַּת ְל ִמ ָידיוָ ,ל ְקחּו ֶאת
ַלּנַ ֲע ָרה וְ ִהיא ֵה ִב ָ
ׁשּוע.
הֹודיעּו ְליֵ ַ
אֹותּה ,וְ ָה ְלכּו וְ ִ
ָ
ּגּופתֹו וְ ָק ְברּו
ָ
ׁשֹומם ,הּוא ְל ַבּדֹו.
ֵ
ׁשּוע ָׁש ַמע וְ נָ ַסע ִמ ָּׁשם ְּב ִס ָירה ֶאל ָמקֹום
 13יֵ ַ
ֵּכיוָ ן ֶׁש ָּׁש ְמעּו ַה ֲהמֹונִ ים ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ָּב ֶרגֶ ל ִמן ֶה ָע ִריםְּ 14 .כ ֶׁשּיָ ָצא
חֹולים
יהם וְ ִר ֵּפא ֶאת ַה ִ
ָר ָאה ֲהמֹון ַעם ַרב .הּוא נִ ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
ׁשֹומם
ֵ
”ה ָּמקֹום
יהםְ 15 .ל ֵעת ֶע ֶרב נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ְמרּוַ :
ֶּׁש ֵּבינֵ ֶ
וְ ַה ָּׁש ָעה ְּכ ָבר ְמ ֻא ֶח ֶרת; ְׁש ַלח ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם וְ יֵ ְלכּו ֶאל ַה ְּכ ָפ ִרים
ִל ְקנֹות ָל ֶהם א ֶׂכל”.
יכים ָל ֶל ֶכתְּ .תנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם ֶל ֱאכׂל”.
”אין ֵהם ְצ ִר ִ
ׁשּועֵ :
ָ 16א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ּוׁשנֵ י ָּדגִ ים”.
”אין ָלנּו ּפׂה ֶא ָּלא ָח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ְ
ֵ 17ה ִׁשיבּו לֹוֵ :
19
אֹותם ֵא ַלי ֵהּנָ ה ”.הּוא ִצּוָ ה ֶאת ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת
ָ
”ה ִביאּו
ָ 18א ַמרָ :
ַעל ַה ֶּד ֶׁשאָ ,ל ַקח ֶאת ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם וְ ֶאת ְׁשנֵ י ַה ָּדגִ ים ,נָ ָׂשא
ּוב ֵרְךְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּב ַצע ֶאת ַה ֶּל ֶחם וְ נָ ַתן ַל ַּת ְל ִמ ִידים
ֵעינָ יו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ֵ
ּנֹותר ָא ְספּו
ּומ ַּמה ֶּׁש ַ
וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים נָ ְתנּו ָל ָעםַ 20 .הּכׂל ָא ְכלּו וְ ָׂש ְבעּוִ ,
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14.21-3
6

אֹוכ ִלים ָהיָ ה ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים
ים־ע ָׁשר ַס ִּלים ְמ ֵל ִאיםִ .מ ְס ַּפר ָה ְ
ָ
ְׁשנֵ
ִאיׁש ִמ ְּל ַבד ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף.
21

הליכה על פני המים
(מרקוס ו  ;52‑45יוחנן ו )21‑15

יעה ֶאל
ּול ַה ְק ִּדים אֹותֹו ַּבּנְ ִס ָ
ִ 22מּיָ ד ֵה ִאיץ ְּב ַת ְל ִמ ָידיו ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ִּס ָירה ְ
23
ֵע ֶבר ַהּיָ ם ַעד ֶׁשהּוא יְ ַׁש ֵּל ַח ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם .הּוא ִׁש ַּלח ֶאת ָה ָעם
וְ ָע ָלה ָל ָהר ְל ַבּדֹו ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּפ ֵּללְ .ל ֵעת ֶע ֶרב ָהיָ ה ָׁשם ְל ַבּדֹוֵּ 24 .בינְ ַתיִ ם
ילין ִמן ַהחֹוף ְּכ ֶׁש ִהיא ִמ ַּט ְל ֶט ֶלת ַעל
יעה ַה ִּס ָירה ְל ֶמ ְר ַחק ַּכ ָּמה ִמ ִ
ִהּגִ ָ
יעית
נֹוׁש ֶבת נֶ גְ ָּדּה 25 .וְ ִהּנֵ ה ְּב ַא ְׁשמ ֶׂרת ַה ַּליְ ָלה ָה ְר ִב ִ
רּוח ֶ
ַהּגַ ִּלים וְ ָה ַ
ׁשּוע וְ הּוא ְמ ַה ֵּלְך ַעל ְּפנֵ י ַהּיָ םְּ 26 .כ ֶׁש ָראּוהּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
יהם יֵ ַ
ָּבא ֲא ֵל ֶ
”רּוח ְר ָפ ִאים ִהיא” ,וְ ֵה ֵחּלּו ִל ְצעׂק
ַ
ְמ ַה ֵּלְך ַעל ְּפנֵ י ַהּיָ ם נִ ְב ֲהלּוָ .א ְמרּו:
ִמ ַּפ ַחד.
”חזְ קּוֲ ,אנִ י הּואַ .אל ִּת ְפ ֲחדּו”.
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
יהם יֵ ַ
ִ 27מּיָ ד ִד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
”אדֹונִ יִ ,אם ַא ָּתה הּואַ ,צּוֵ נִ י ָלבֹוא ֵא ֶליָך
יפא וְ ָא ַמר ֵא ָליוֲ :
ֵ 28ה ִׁשיב ֵּכ ָ
ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם”.
ׁשּועּ” :בֹוא!”
ָ 29א ַמר יֵ ַ
30
אּולם
ָ
ׁשּוע.
יפא יָ ַרד ִמן ַה ִּס ָירה וְ ָה ַלְך ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ִל ְק ַראת יֵ ַ
ֵּכ ָ
”אדֹונִ י,
ּסֹוע ֶרת ָּפ ַחד וְ ֵה ֵחל ִל ְׁשק ַׂע .הּוא ָצ ַעקֲ :
רּוח ַה ֶ
ְּכ ֶׁש ָר ָאה ֶאת ָה ַ
אֹותי!”
ִ
ַה ֵּצל
”ק ַטן ֱאמּונָ ה,
ׁשּוע ֶאת יָ דֹוֶ ,ה ֱחזִ יק ּבֹו וְ ָא ַמר לֹוְ :
הֹוׁשיט יֵ ַ
ִ
ִ 31מּיָ ד
ּדּוע ָע ָלה ָס ֵפק ְּב ִל ְּבָך?”
ַמ ַ
רּוח 33 ,וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו ַּב ִּס ָירה ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
לֹותם ַל ִּס ָירה ָּפ ְס ָקה ָה ַ
ַּ 32ב ֲע ָ
ֹלהים ַא ָּתה”.
ן־ה ֱא ִ
”ּב ֱא ֶמת ֶּב ָ
לֹו ְּב ָא ְמ ָרםֶ :
ריפוי חולים בגינוסר
(מרקוס ו )56‑53

ּנֹוסרַ 35 .אנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום ִה ִּכירּו
ּובאּו ְלחֹוף ּגִ ָ
ֵ 34הם ָע ְברּו ֶאת ַהּיָ ם ָ
חֹולים
יבהֵ .ה ִביאּו ֵא ָליו ֶאת ָּכל ַה ִ
יע ְל ָכל ַה ְּס ִב ָ
הֹוד ַ
אֹותֹו וְ ָׁש ְלחּו ְל ִ
ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ַרק ִלנְ ּג ַׂע ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו; וְ ָכל ַהּנֹוגְ ִעים נִ ְר ְּפאּו.
ִ 36
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מסורת הזקנים

טו

(מרקוס ז )23‑1

ירּוׁש ַליִ ם  2וְ ָׁש ֲאלּו
רּוׁשים ִמ ָ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ׁשּוע ְ
א ֲח ֵרי ֵכן נִ ּגְ ׁשּו ֶאל יֵ ַ
ַ
עֹוב ִרים ַּת ְל ִמ ֶידיָך ַעל ָמס ֶׂרת ַהּזְ ֵקנִ יםֶׁ ,ש ֵאין ֵהם
ּדּוע ְ
”מ ַ
אֹותֹוַ :
עּודה?”
נֹוט ִלים יָ ַדיִ ם ַל ְּס ָ
ְ
ֹלהים
עֹוב ִרים ַעל ִמ ְצוַ ת ֱא ִ
ְ
ּדּוע ּגַ ם ַא ֶּתם
”מ ַ
ֵ 3ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ת־א ִביָך וְ ֶאת־
’ּכ ֵּבד ֶא ָ
ֹלהים ִצּוָ הַ ,
ְל ַמ ַען ַה ָּמס ֶׂרת ֶׁש ָּל ֶכם? ֵ 4הן ָה ֱא ִ
5
’ּכל
אֹומ ִריםָ ,
ְ
יּומת’ֲ ,א ָבל ַא ֶּתם
ּו’מ ַק ֵּלל ָא ִביו וְ ִאּמֹו מֹות ָ
ִא ֶּמָך’ ְ
”ּכל ָּד ָבר ִמ ֶּׁש ִלי ֶׁש ַא ָּתה יָ כֹול ֵל ָהנֹות ִמ ֶּמּנּו
אֹומר ְל ָא ִביו אֹו ְל ִאּמֹוָ ,
ָה ֵ
ֲה ֵרי הּוא ֶה ְק ֵּדׁש”ֵ 6 ,אינֹו ַחּיָ ב ְל ַכ ֵּבד ֶאת ָא ִביו וְ ִאּמֹו’; וַ ֲה ַפ ְר ֶּתם ֶאת
יכם
יטב נִ ָּבא ֲע ֵל ֶ
בּועים! ֵה ֵ
ֹלהים ְל ַמ ַען ַה ָּמס ֶׂרת ֶׁש ָּל ֶכםְ 7 .צ ִ
ְּד ַבר ֱא ִ
ּב ְׂש ָפ ָתיו ִּכ ְּבדּונִ י וְ ִלּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י.
’ה ָעם ַהּזֶ ה ִ
יְ ַׁש ְעיָ הּו ְּב ָא ְמרֹוָ 8 :
 9וַ ְּת ִהי יִ ְר ָא ָתם א ִׂתי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻל ָּמ ָדה’”.
11
”ׁש ְמעּו וְ ָה ִבינּו! ֹלא ַהּנִ ְכנָ ס ֶאל ַה ֶּפה
 10הּוא ָק ָרא ָל ָעם וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ּיֹוצא ִמן ַה ֶּפה — זֶ ה ְמ ַט ֵּמא ֶאת ָה ָא ָדם”.
ְמ ַט ֵּמא ֶאת ָה ָא ָדםֶ ,א ָּלא ַה ֵ
רּוׁשים ְּב ָׁש ְמ ָעם
יֹוד ַע ֶׁש ַה ְּפ ִ
”ה ִאם ַא ָּתה ֵ
 12נִ ּגְ ׁשּו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
ֶאת ַה ָּד ָבר ִהזְ ַּד ְעזְ עּו?”
”ּכל נֶ ַטע ֲא ֶׁשר ֹלא נָ ַטע ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָעקֹור יֵ ָע ֵקר.
ֵ 13ה ִׁשיב וְ ָא ַמרָ :
י־ד ֶרְך ִעוְ ִרים ֵהם ְל ִעוְ ִרים; וְ ִאם ִעּוֵ ר ַמ ְד ִריְך ֶאת
מֹור ֶ
ַ 14הּנִ יחּו ָל ֶהםֵ .
יהם יִ ְּפלּו ַלּבֹור”.
ָה ִעּוֵ ר ֲה ֵרי ְׁשנֵ ֶ
”ּב ֵאר נָ א ָלנּו ֶאת ַה ָּמ ָׁשל”.
יפא וְ ָא ַמר לֹוָ :
ֵ 15הגִ יב ֵּכ ָ
17
ׁשּועּ” :גַ ם ַא ֶּתם עֹוד ַח ְס ֵרי ִּבינָ ה? ַה ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ֶׁש ָּכל
ֵ 16ה ִׁשיב יֵ ַ
18
ּמֹוצאֹות? ֲא ָבל ַה ְּד ָב ִרים
ּומּוטל ַל ָ
ָ
יֹורד ֶאל ַה ֶּב ֶטן
ַמה ֶּׁשּנִ ְכנָ ס ַל ֶּפה ֵ
נֹוב ִעים ִמן ַה ֵּלב וְ ֵא ֶּלה ְמ ַט ְּמ ִאים ֶאת ָה ָא ָדםִּ 19 ,כי
ּיֹוצ ִאים ִמן ַה ֶּפה ְ
ַה ְ
אּופים ,זְ נּונִ יםּ ,גְ נֵ בֹות,
נֹובעֹות ַמ ְח ְׁשבֹות ֶר ַׁשעְ ,ר ִציחֹות ,נִ ִ
ִמן ַה ֵּלב ְ
ּדּופיםֵ 20 .א ֶּלה ֵהם ַה ְמ ַט ְּמ ִאים ֶאת ָה ָא ָדםֲ ,א ָבל
ֵע ֻדּיֹות ֶׁש ֶקר וְ גִ ִ
ילת יָ ַדיִ ם ֵאינָ ּה ְמ ַט ֵּמאת ֶאת ָה ָא ָדם”.
ילה ְּבֹלא נְ ִט ַ
ֲא ִכ ָ
טו  :4שמות כ  ;12דבר’ ה  ;16שמות כא 17 טו  :9‑8ישע’ כט 13
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15.21-3
3

אמונתה של אישה כנענית
(מרקוס ז )30‑24

ּופ ַרׁש ֶאל ְס ִביבֹות צֹור וְ ִצידֹון 22 .וְ ִהּנֵ ה יָ ְצ ָאה
ׁשּוע יָ ָצא ִמ ָּׁשם ָ
 21יֵ ַ
”ר ֵחם ָע ַליֲ ,אדֹונִ יֶּ ,בן־
ֵמאֹותֹו ָה ֵאזֹור ִא ָּׁשה ְּכנַ ֲענִ ית וְ ָצ ֲע ָקה ֵא ָליוַ :
ָּדוִ דִּ .ב ִּתי ְמ ֻעּנָ ה ְמאׂד ַעל־יְ ֵדי ֵׁשדַ 23 ”.אְך הּוא ֹלא ֵה ִׁשיב ָלּה ָּד ָבר.
צֹוע ֶקת ַא ֲח ֵרינּו”.
אֹותּהִּ ,כי ִהיא ֶ
”ׁש ַלח ָ
ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּוְ :
נִ ּגְ ׁשּו ַּת ְל ִמ ָידיו ִ
אֹובדֹות ֲא ֶׁשר
ׁשּוע וְ ָא ַמרֹ” :לא נִ ְׁש ַל ְח ִּתי ֶא ָּלא ֶאל ַהּצׂאן ָה ְ
ָ 24ענָ ה יֵ ַ
ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל”.
”אדֹונִ יֲ ,עזׂר ִלי”.
ִ 25היא ִה ְת ָק ְר ָבהִ ,ה ְׁש ַּת ַחוְ ָתה לֹו וְ ָא ְמ ָרהֲ :
ֵ 26ה ִׁשיב ָלּה ְּב ָא ְמרֹוֹ” :לא נָ ֶאה ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֶּל ֶחם ֶׁשל ַה ָּבנִ ים וְ ִלזְ רׂק
אֹותֹו ַל ְּכ ָל ִבים”.
רּורים
אֹוכ ִלים ִמן ַה ֵּפ ִ
ְ
”ּכןֲ ,אדֹונִ יֲ ,א ָבל ֲא ִפּלּו ַה ְּכ ָל ִבים
ָ 27א ְמ ָרה לֹוֵ :
יהם”.
ּנֹופ ִלים ִמ ֻּׁש ְל ַחן ֲאדֹונֵ ֶ
ַה ְ
אֹותּה
ּוב ָ
דֹולה ֱאמּונָ ֵתְך .יְ ִהי ָלְך ִּכ ְרצֹונֵ ְך”ְ ,
”א ָּׁשהּ ,גְ ָ
ׁשּועִ :
ָ 28א ַמר ָלּה יֵ ַ
ָׁש ָעה נִ ְר ְּפ ָאה ִּב ָּתּה.
ריפוי חולים רבים

ּול ַא ַחר ֶׁש ָע ַבר ְליַ ד יָ ם ַהּגָ ִליל ָע ָלה ָל ָהר
ׁשּוע ָעזַ ב ֶאת ַה ָּמקֹוםְ ,
 29יֵ ַ
30
וְ יָ ַׁשב ָׁשםָּ .באּו ֵא ָליו ֲהמֹון ַעם ַרב וְ ִא ָּתם ִּפ ְס ִחים ,נָ ִכיםִ ,עוְ ִרים,
אֹותםִּ 31 .כ ְראֹות
ָ
ִא ְּל ִמים וְ ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֻהּנְ חּו ְל ַרגְ ָליו ,וְ הּוא ִר ֵּפא
יאיםִּ ,פ ְס ִחים ְמ ַה ְּל ִכים וְ ִעוְ ִרים
ָה ָעם ִא ְּל ִמים ְמ ַד ְּב ִרים ,נָ ִכים ְּב ִר ִ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל.
יאה וְ ִׁש ְּבחּו ֶאת ֱא ֵ
רֹואים ,נִ ְת ַמ ְּלאּו ְּפ ִל ָ
ִ
ישוע מאכיל ארבעת אלפים איש
(מרקוס ח )10‑1

לֹוׁשה
ׁשּוע ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר” :נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ַמי ַעל ָה ָעם .זֶ ה ְׁש ָ
ָ 32ק ָרא יֵ ַ
יָ ִמים ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ִא ִּתי וְ ֵאין ָל ֶהם ַמה ֶּל ֱאכׂלֵ .אינֶ ּנִ י ָח ֵפץ ְל ַׁש ֵּל ַח
אֹותם ְר ֵע ִבים ֶּפן יִ ְת ַע ְּלפּו ַּב ֶּד ֶרְך”.
ָ
יע ָהמֹון
”מ ַאיִ ן ָלנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵּדי ֶל ֶחם ְל ַה ְׂש ִּב ַ
ָ 33א ְמרּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוֵ :
ַרב ָּכזֶ ה?”
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”ּכ ָּמה ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם יֵ ׁש ָל ֶכם?”
ׁשּועַ :
ָ 34א ַמר יֵ ַ
ּומ ַעט ָּדגִ ים ְק ַטּנִ ים”.
”ׁש ַבעְ ,
ֵה ִׁשיבּוֶ :
ָ 35אז ִצּוָ ה ֶאת ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת ַעל ָה ָא ֶרץ; ָ 36ל ַקח ֶאת ֶׁש ַבע ִּכ ְּכרֹות
ּול ַא ַחר ֶׁש ֵּב ֵרְךָּ ,פ ַרס וְ נָ ַתן ַל ַּת ְל ִמ ִידים
ַה ֶּל ֶחם וְ ֶאת ַה ָּדגִ ים ְ
ּנֹותר ָא ְספּו
ּומ ַּמה ֶּׁש ַ
וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים נָ ְתנּו ָל ָעםַ 37 .הּכׂל ָא ְכלּו וְ ָׂש ְבעּוִ ,
אֹוכ ִלים ָהיָ ה ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ִאיׁש
ִׁש ְב ָעה ַס ִּלים ְמ ֵל ִאיםִ 38 .מ ְס ַּפר ָה ְ
ִמ ְּל ַבד ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטףְ 39 .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִׁש ַּלח ֶאת ָה ָעם ,יָ ַרד ַל ִּס ָירה
יע ֶאל ֵאזֹור ָמגָ ָדן.
וְ ִהּגִ ַ
בקשה לראות אות

טז

(מרקוס ח  ;13‑11לוקס יב )56‑54

ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו
דֹוקים נִ ּגְ ׁשּו ְלנַ ּסֹות אֹותֹו ִ
רּוׁשים וְ ַה ְּצ ִ
ה ְּפ ִ
ַ
”ל ֵעת
ְל ַה ְראֹות ָל ֶהם אֹות ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֵ 2 .ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
ּובּב ֶׂקר,
’מזֶ ג ֲאוִ יר נָ ֶאהִּ ,כי ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֻד ִּמים’; ַ 3
אֹומ ִריםֶ ,
ְ
ֶע ֶרב ַא ֶּתם
קֹוד ִרים ַה ָּׁש ַמיִ ם’ֶ .את ְּפנֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ַא ֶּתם
’סגְ ִריר ַהּיֹוםִּ ,כי ֲא ֻד ִּמים וְ ְ
ַ
כֹולים? ּ 4דֹור ַרע
יֹוד ִעים ְל ָפ ֵרׁשַ ,אְך ֶאת אֹותֹות ַהּזְ ַמּנִ ים ֵאינְ ֶכם יְ ִ
ְ
ּומנָ ֵאף ְמ ַב ֵּקׁש לֹו אֹות ,וְ אֹות ֹלא יִ ּנָ ֵתן לֹו ִמ ְּל ַבד אֹות יֹונָ ה ַהּנָ ִביא”.
ְ
אֹותם וְ ָה ַלְך.
ָ
הּוא ָעזַ ב
שאור הפרושים והצדוקים
(מרקוס ח )21‑14

ְּ 5כ ֶׁש ָע ְברּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאל ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ָׁש ְכחּו ָל ַק ַחת ֶל ֶחםָ .א ַמר ָל ֶהם
דֹוקיםַ 7 ”.אְך
רּוׁשים וְ ַה ְּצ ִ
”ׂשימּו ְל ַב ְב ֶכם וְ ִהּזָ ֲהרּו ִמ ְּׂשאֹור ַה ְּפ ִ
ׁשּועִ 6 :
יֵ ַ
”ל ֶחם ֹלא ָל ַק ְחנּו”.
ֵהם ָא ְמרּו ִּב ְל ָב ָבםֶ ,
אֹומ ִרים
ְ
ּדּוע ַא ֶּתם
”ק ַטּנֵ י ֱאמּונָ הַ ,מ ַ
ׁשּוע ִה ְב ִחין ָּבזֶ ה וְ ָא ַמרְ :
 8יֵ ַ
9
זֹוכ ִרים
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֶׁש ֵאין ָל ֶכם ֶל ֶחם? ֲע ַדיִ ן ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ַאף ֹלא ְ
ֶאת ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם ַל ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש וְ ַכ ָּמה ַס ִּלים
ְל ַק ְח ֶּתם? ּ 10גַ ם ֹלא ֶאת ֶׁש ַבע ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם ְל ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ִאיׁש
וְ ַכ ָּמה ַס ִּלים ְל ַק ְח ֶּתם? ֵ 11איְך זֶ ה ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ֶׁשֹּלא ַעל ִּכ ְּכרֹות
דֹוקים!”
רּוׁשים וְ ַה ְּצ ִ
יכם? ִהּזָ ֲהרּו ִמ ְּׂשאֹור ַה ְּפ ִ
ַה ֶּל ֶחם ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
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6

ּתֹורת
ָ 12אז ֵה ִבינּו ִּכי ֹלא ָא ַמר ָל ֶהם ְל ִהּזָ ֵהר ִמ ְּׂשאֹור ַה ֶּל ֶחם ֶא ָּלא ִמ ַ
דֹוקים.
רּוׁשים וְ ַה ְּצ ִ
ַה ְּפ ִ
כיפא מכיר שישוע הוא המשיח
(מרקוס ח  ;30‑27לוקס ט )21‑18

יליּפֹוס ָׁש ַאל ֶאת
יס ְריָ ה ֶׁשל ִפ ִ
ׁשּוע ֶאל ְס ִביבֹות ֵק ַ
ְּ 13כ ֶׁש ָּבא יֵ ַ
ן־ה ָא ָדםִ ,מי הּוא?”
אֹומ ִרים ָה ֲאנָ ִׁשים ַעל ֶּב ָ
ְ
”מה
ַּת ְל ִמ ָידיוָ :
’א ִלּיָ הּו’;
אֹומ ִריםֵ ,
’יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל’; ֲא ֵח ִרים ְ
אֹומ ִריםָ ,
ֵ 14ה ִׁשיבּו” :יֵ ׁש ְ
יאים’”.
וַ ֲא ֵח ִרים — ’יִ ְר ְמיָ הּו אֹו ֶא ָחד ֵמ ַהּנְ ִב ִ
אֹומ ִריםִ ,מי ֲאנִ י?”
אֹותם” :וְ ַא ֶּתם ָמה ְ
ָׁ 15ש ַאל ָ
ֹלהים ַחּיִ ים!”
ן־א ִ
יחֶּ ,ב ֱ
”א ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
יפא וְ ָא ַמרַ :
ָ 16ענָ ה ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
”א ְׁש ֶריָך ִׁש ְמעֹון ַּבר־יֹונָ הִּ ,כי ֹלא ָּב ָׁשר וָ ָדם ּגִ ָּלה
ׁשּועַ :
ָ 17א ַמר לֹו יֵ ַ
18
¤
יפא וְ ַעל
אֹומר ְלָך ִּכי ַא ָּתה ֵּכ ָ
ֵ
ְלָךֶ ,א ָּלא ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם .וְ גַ ם ֲאנִ י
יהֶ 19 .א ֵּתן
ַהּצּור ַהּזֶ ה ֶא ְבנֶ ה ֶאת ְק ִה ָּל ִתי וְ ַׁש ֲע ֵרי ְׁשאֹול ֹלא יִ גְ ְּברּו ָע ֶל ָ
ְלָך ֶאת ַמ ְפ ְּתחֹות ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָכל ַמה ֶּׁש ֶּת ֱאסׂר ַעל ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה
ָאסּור ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ָכל ַמה ֶּׁש ַּת ִּתיר ַעל ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה ֻמ ָּתר ַּב ָּׁש ַמיִ ם”.
יח.
ָ 20אז ִהזְ ִהיר ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו ֶׁשֹּלא יְ ַס ְּפרּו ְל ִאיׁש ִּכי הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ישוע מדבר על מותו ותחייתו
(מרקוס ח  31עד ט  ;1לוקס ט )27‑22

ׁשּוע ְל ַה ְב ִהיר ְל ַת ְל ִמ ָידיו ִּכי ָע ָליו ָל ֶל ֶכת
אֹותּה ֵעת ֵה ֵחל יֵ ַ
ֵ 21מ ָ
ּסֹופ ִרים,
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ִל ְסּבׂל ַה ְר ֵּבה ִמ ֵידי ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָר ֵ
ִל ָ
יפא ַל ַּצד וְ ֵה ֵחל ִלגְ עׂר
יׁשי ָלקּוםָ 22 .ל ַקח אֹותֹו ֵּכ ָ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּול ֵה ָה ֵרג ַ
ְ
ילה ְלָךֲ ,אדֹונִ יַ .אל יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְלָך!”
”ח ִל ָ
ּבֹו ְּב ָא ְמרֹוָ :
יפא” :סּור ִמ ְּל ָפנַ יָׂ ,ש ָטןִ .מ ְכׁשֹול ַא ָּתה ִליִּ ,כי
ׁשּוע וְ ָא ַמר ְל ֵכ ָ
ָּ 23פנָ ה יֵ ַ
ֹלהים ֶא ָּלא ְל ִד ְב ֵרי ְּבנֵ י ָא ָדם”.
ֵאין ִל ְּבָך ְל ִד ְב ֵרי ֱא ִ
רֹוצה ָלבֹוא ַא ֲח ַריֶׁ ,שּיִ ְת ַּכ ֵחׁש
”מי ֶׁש ֶ
ׁשּוע ְל ַת ְל ִמ ָידיוִ :
ָ 24אז ָא ַמר יֵ ַ
25
ְל ַע ְצמֹו וְ יִ ַּקח ֶאת ְצ ָלבֹו וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ַרי; ִּכי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִּציל ֶאת נַ ְפׁשֹו
ּתֹוע ֶלת
אֹותּהֲ ,א ָבל ַה ְמ ַא ֵּבד ֶאת נַ ְפׁשֹו ְל ַמ ֲענִ י יִ ְמ ָצ ֶאּנָ הַ 26 .מה ֶ
יְ ַא ֵּבד ָ
 ¤טז ” :18כיפא” היא מלה ארמית שמשמעה סלע או צור.
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עֹולם וְ יַ ְפ ִסיד ֶאת נַ ְפׁשֹו ,אֹו ַמה
יח ֶאת ָּכל ָה ָ
ִּת ְצ ַמח ְל ָא ָדם ִאם יַ ְרוִ ַ
ן־ה ָא ָדם ָלבֹוא ִּב ְכבֹוד
מּורה ְּב ַעד נַ ְפׁשֹו? ֵ 27הן ָע ִתיד ֶּב ָ
ּיִ ֵּתן ָא ָדם ִּכ ְת ָ
אֹומר ֲאנִ י
ָא ִביו ִעם ַמ ְל ָא ָכיו וְ ָאז יְ ַׁש ֵּלם ְל ָכל ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּוָ 28 .א ֵמןֵ .
עֹומ ִדים ּפׂה ֶׁשֹּלא יִ ְט ֲעמּו ָמוֶ ת ַעד ִּכי יִ ְראּו ֶאת ֶּבן־
ָל ֶכם ,יֵ ׁש ִמן ָה ְ
ָה ָא ָדם ָּבא ְּב ַמ ְלכּותֹו”.
ישוע לובש הדר

יז

(מרקוס ט  ;13‑2לוקס ט )36‑28

יֹוחנָ ן
יפא וְ ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ָ
ׁשּוע ֶאת ֵּכ ָ
ל ַא ַחר ִׁש ָּׁשה יָ ִמים ָל ַקח יֵ ַ
ְ
יהם;
בֹוּה ְל ַב ָּדם  2וְ ִה ְׁש ַּתּנָ ה ְל ֵעינֵ ֶ
אֹותם ְל ַהר ּגָ ַ
ָא ִחיו .הּוא ֶה ֱע ָלה ָ
יהם מ ֶׁׂשה
ּובגָ ָדיו ִה ְל ִּבינּו ָּכאֹורְ 3 .ל ֶפ ַתע נִ ְראּו ֲא ֵל ֶ
ָּפנָ יו זָ ֲהרּו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש ְ
”אדֹונִ י,
ׁשּועֲ :
יפא וְ ָא ַמר ֶאל יֵ ַ
וְ ֵא ִלּיָ הּו ְּכ ֶׁש ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ִאּתֹוֵ 4 .הגִ יב ֵּכ ָ
טֹוב ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָּכאןִ .אם ִּת ְר ֶצה ֶא ֱע ֶׂשה ּפׂה ָׁשלֹוׁש ֻסּכֹותְ ,לָך ַא ַחת,
יהם
ּול ֵא ִלּיָ הּו ַא ַחת 5 ”.עֹודֹו ְמ ַד ֵּבר וְ ָענָ ן ָּב ִהיר ָס ַכְך ֲע ֵל ֶ
ְלמ ֶׁׂשה ַא ַחת ְ
הּובי ֲא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ִתי ּבֹו; ֵא ָליו
אֹומר ִמּתֹוְך ֶה ָענָ ן” :זֶ ה ְּבנִ י ֲא ִ
וְ ִהּנֵ ה קֹול ֵ
ִּת ְׁש ָמעּון”.
ׁשּוע
ּופ ֲחדּו ַעד ְמאׂד 7 .יֵ ַ
יהם ָ
ְּ 6כ ָׁש ְמ ָעם זׂאת נָ ְפלּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַעל ְּפנֵ ֶ
יהם
נִ ּגַ ׁש ,נָ גַ ע ָּב ֶהם וְ ָא ַמר” :קּומּו וְ ַאל ִּת ְפ ֲחדּו!” ֵ 8הם נָ ְׂשאּו ֵעינֵ ֶ
יהם
ׁשּוע ְל ַבּדֹוְּ 9 .כ ֶׁשּיָ ְרדּו ִמן ָה ָהר ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
זּול ִתי יֵ ַ
וְ ֹלא ָראּו ִאיׁש ָ
ן־ה ָא ָדם ִמן
”אל ְּת ַס ְּפרּו ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאה ְל ִאיׁש ַעד ֲא ֶׁשר יָ קּום ֶּב ָ
ׁשּועַ :
יֵ ַ
ּסֹופ ִרים ִּכי
אֹומ ִרים ַה ְ
ְ
ּדּוע זֶ ה
”מ ַ
ַה ֵּמ ִתיםְׁ 10 ”.ש ָאלּוהּו ַה ַּת ְל ִמ ִידיםַ :
ֵא ִלּיָ הּו ָצ ִריְך ָלבֹוא ְּת ִח ָּלה?”
”א ִלּיָ הּו ָא ְמנָ ם יָ בֹוא וְ יָ ִׁשיב ֶאת ַהּכׂלֲ 12 ,א ָבל
ׁשּוע וְ ָא ַמרֵ :
ֵ 11ה ִׁשיב יֵ ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ֶׁש ֵא ִלּיָ הּו ְּכ ָבר ָּבא וְ ֹלא ִה ִּכירּוהּו ֶא ָּלא ָעׂשּו ּבֹו
ֵ
ן־ה ָא ָדם ָע ִתיד ִל ְסּבׂל ִמּיָ ָדם”.
ִּכ ְרצֹונָ ם; ָּכְך ּגַ ם ֶּב ָ
יהם.
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ָ 13אז ֵה ִבינּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִּכי ַעל ָ
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ריפוי נער אחוז שד
(מרקוס ט  ;29‑14לוקס ט )43‑37

ַּ 14כ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ִאיׁש וְ ָכ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו ְל ָפנָ יו.
ּומ ֲח ָלתֹו
”אדֹונִ יַ ,ר ֵחם נָ א ַעל ְּבנִ י .הּוא ֻמ ֵּכה יָ ֵר ַח ַ
ָ 15א ַמר ָה ִאיׁשֲ :
ּול ִע ִּתים ְקרֹובֹות ַל ַּמיִ ם.
נֹופל ָל ֵאׁש ְ
ָק ָׁשהִּ ,כי ְל ִע ִּתים ְקרֹובֹות הּוא ֵ
אתי אֹותֹו ֶאל ַּת ְל ִמ ֶידיָך וְ ֵהם ֹלא יָ ְכלּו ְל ַר ְּפאֹו”.
ֵ 16ה ֵב ִ
ּומ ַעּוֵ ת ֶּד ֶרְךַ ,עד ָמ ַתי
ׁשּוע וְ ָא ַמר” :הֹוי ּדֹור ֲח ַסר ֱאמּונָ ה ְ
ֵ 17ה ִׁשיב יֵ ַ
ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם? ַעד ָמ ַתי ֶא ְסּבׂל ֶא ְת ֶכם? ָה ִביאּו אֹותֹו ֵהּנָ ה ֵא ַלי!”
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְר ָּפא ַהּנַ ַער.
ׁשּוע ַּב ֵּׁשד וְ ַה ֵּׁשד יָ ָצא ִמ ֶּמּנּוֵ .מ ָ
ּ 18גָ ַער יֵ ַ
ּדּוע ֹלא
”מ ַ
ׁשּוע ְל ַב ָּדם וְ ָׁש ֲאלּוַ :
ְ 19ל ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ּגְ ׁשּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאל יֵ ַ
יָ כ ְׂלנּו ֲאנַ ְחנּו ְלגָ ֵרׁש אֹותֹו?”
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,אם
ֵ
”ּבגְ ַלל ִמעּוט ֱאמּונַ ְת ֶכםָ .א ֵמן
ֵ 20ה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
ׂאמרּו ָל ָהר ַהּזֶ ה ’זּוז ִמּפׂה ְל ָׁשם’
יֵ ׁש ָל ֶכם ֱאמּונָ ה ְּכגַ ְרּגִ יר ַה ַח ְר ָּדל וְ ת ְ
— הּוא יָ זּוז ,וְ ׁשּום ָּד ָבר ֹלא יִ ָּב ֵצר ִמ ֶּכם.
ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו
(מרקוס ט  ;32‑30לוקס ט )45‑43

ן־ה ָא ָדם
”ע ִתיד ֶּב ָ
ׁשּועָ :
ַּ 22כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ְּלכּו ַּבּגָ ִליל ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יׁשי יָ קּום”ָ .אז
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ְל ִה ָּמ ֵסר ִל ֵידי ֲאנָ ִׁשים  23וְ יַ ַה ְרגּוהּו ַ
ִה ְת ַע ְּצבּו ֶע ֶצב ַרב.
מס מחצית השקל לבית המקדש

ּגֹובי ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל וְ ָׁש ֲאלּו:
יפא ֵ
בֹואם ֶאל ְּכ ַפר נַ חּום נִ ּגְ ׁשּו ֶאל ֵּכ ָ
ְּ 24כ ָ
”ה ִאם ַר ְּב ֶכם ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּלם ֶאת ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל?”
ַ
”ּכן”.
ֵ 25ה ִׁשיב ָל ֶהםֵ :
”מה ַּד ְע ְּתָך,
ׁשּוע ִל ְׁשאׂל אֹותֹוַ :
ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְכנַ ס ַה ַּביְ ָתה ִה ְק ִּדים יֵ ַ
יהם אֹו ִמן
ּומסִ ,מ ְּבנֵ ֶ
לֹוק ִחים ֶמ ֶכס ַ
ִׁש ְמעֹוןַ ,מ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ִמ ִּמי ֵהם ְ
ַהּזָ ִרים?”
טּורים.
”אם ֵּכןַ ,ה ָּבנִ ים ְּפ ִ
ׁשּועִ :
”מן ַהּזָ ִרים”ָ ,א ַמר לֹו יֵ ַ
ְּ 26כ ֶׁש ֵה ִׁשיב ִ
ֲ 27א ָבל ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא נִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ְל ִמ ְכׁשֹולֵ ,לְך ֶאל ַהּיָ םַ ,ה ְׁש ֵלְך ַח ָּכה וְ ַקח
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ֶאת ַה ָּדג ֶׁשּיַ ֲע ֶלה ִראׁשֹונָ הְּ .כ ֶׁש ִּת ְפ ַּתח ֶאת ִּפיו ִּת ְמ ָצא ַמ ְט ֵּב ַע; ַקח
ּוב ַע ְדָך”.
אֹותֹו וְ ֵתן ָל ֶהם ַּב ֲע ִדי ַ
הגדול במלכות השמים

יח

(מרקוס ט  ;37‑33לוקס ט )48‑46

”מי הּוא
ׁשּוע וְ ָׁש ֲאלּוִ :
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ּגְ ׁשּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאל יֵ ַ
ָ
ַהּגָ דֹול ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם?”
אֹומר ֲאנִ י
ֵ
”א ֵמן
יהם  3וְ ָא ַמרָ :
ׁשּוע ָק ָרא ֵא ָליו יֶ ֶלדֶ ,ה ֱע ִמידֹו ֵּבינֵ ֶ
 2יֵ ַ
יל ִדים ֹלא ִּת ָּכנְ סּו ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ָל ֶכםִ ,אם ֹלא ָּתׁשּובּו וְ ִת ְהיּו ִּכ ָ
ָ 4ל ֵכן ִמי ֶׁשּיַ ְׁש ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו ִל ְהיֹות ַּכּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה הּוא ַהּגָ דֹול ְּב ַמ ְלכּות
אֹותי הּוא ְמ ַק ֵּבל”.
ִ
ַה ָּׁש ַמיִ םָּ 5 .כל ַה ְמ ַק ֵּבל יֶ ֶלד ֶא ָחד ָּכזֶ ה ִּב ְׁש ִמי,
מכשילים ומכשולים
(מרקוס ט  ;48‑42לוקס יז )2‑1

מּוטב
ָ
”אְך ָּכל ַה ַּמ ְכ ִׁשיל ֶא ָחד ִמן ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּבי,
ַ 6
7
עֹולם
יט ַּבע ִּב ְמצּולֹות יָ ם .אֹוי ָל ָ
לֹו ֶׁש ִּת ָּת ֶלה ֶא ֶבן ֵר ַחיִ ם ַעל ַצּוָ ארֹו וִ ֻ
ׁשֹוליםֲ ,א ָבל אֹוי ָל ִאיׁש
ׁשֹוליםִּ ,כי ִמן ַה ֶה ְכ ֵר ַח ֶׁשּיָ בֹואּו ִמ ְכ ִ
ִמן ַה ִּמ ְכ ִ
ֶׁש ַה ִּמ ְכׁשֹול יָ בֹוא ַּד ְרּכֹו.
אֹותּה ִמ ְּמָך.
ָ
אֹותּה וְ ַה ְׁש ֵלְך
ָ
אֹותָךַ ,ק ֵּצץ
ְ
ִ 8אם יָ ְדָך אֹו ַרגְ ְלָך ַּת ְכ ִׁשיל
עֹולם
ָ
יֹותָך ֻמ ְׁש ָלְך ְל ֵאׁש
מּוטב ְלָך ָלבֹוא ַל ַחּיִ ים ּגִ ֵּדם אֹו ִק ֵּט ַע ֵמ ֱה ְ
ָ
אֹותּה
אֹותָך ,נַ ֵּקר ָ
ִעם ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם אֹו ְׁש ֵּתי ַרגְ ַליִ ם 9 .וְ ִאם ֵעינְ ָך ַּת ְכ ִׁשיל ְ
יֹותָך
מּוטב ְלָך ָלבֹוא ַל ַחּיִ ים ִעם ַעיִ ן ַא ַחת ֵמ ֱה ְ
ָ
אֹותּה ִמ ְּמָך.
ָ
וְ ַה ְׁש ֵלְך
יהּנֹום ָה ֵאׁש ִעם ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ ם”.
ֻמ ְׁש ָלְך ְלגֵ ִ
משל השה האובד
(לוקס טו )7‑3

אֹומר ָל ֶכם
ֵ
”הּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלׂא ָּתבּוזּו ְל ַא ַחד ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלהֲ .ה ֵרינִ י
ִ 10
רֹואים ָּת ִמיד ֶאת ְּפנֵ י ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ִּכי ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֶׁש ָּל ֶהם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִ
ַ 12מה ַּד ְע ְּת ֶכם? ִאם יֵ ׁש ְל ִאיׁש ֵמ ָאה ְּכ ָב ִׂשים וְ ָא ַבד ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
ַה ִאם ֹלא יַ ֲעזׂב ֶאת ַה ִּת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ַעל ֶה ָה ִרים וְ יֵ ֵלְך ְל ַח ֵּפׂש ֶאת
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ,יִ ְׂש ַמח ָע ָליו
ֵ
אֹובד?  13וְ ַכ ֲא ֶׁשר יִ ְמ ָצא אֹותֹוָ ,א ֵמן
ָה ֵ
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יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ַעל ַה ִּת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ֶׁשֹּלא ָא ְבדּוָּ .כְך ֵאין ָרצֹון
ֵ
ׂאבד ֶא ָחד ִמן ַה ְק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה”.
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשּי ַ
ִמ ִּל ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
14

היחס אל אח חוטא
(לוקס יז )3

ּובינֹו ְל ַבדִ .אם יִ ְׁש ַמע
הֹוכ ַח אֹותֹו ֵּבינְ ָך ֵ
”אם יֶ ֱח ָטא ְלָך ָא ִחיָךֵ ,לְך וְ ֵ
ִ 15
16
ית ְלָך ֶאת ָא ִחיָך .וְ ִאם ֹלא יִ ְׁש ַמעַ ,קח ִא ְּתָך עֹוד ֶא ָחד אֹו
ְלָךָ ,קנִ ָ
לֹוׁשה ֵע ִדים יָ קּום ָּכל ָּד ָברִ 17 .אם
ל־ּפי ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
ׁש ַע ִ
ְׁשנַ יִ םְּ ,כ ֵדי ֶ
ֹלא יִ ְׁש ַמע ָל ֶהםַ ,הּגֵ ד ַל ְּק ִה ָּלה; וְ ִאם ֹלא יִ ְׁש ַמע ּגַ ם ַל ְּק ִה ָּלהֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה
ּמֹוכס.
ְלָך ַּכּגֹוי וְ ַכ ֵ
אֹומר ָל ֶכםָּ ,כל ַמה ֶּׁש ַּת ַא ְסרּו ַעל ָה ָא ֶרץ ָאסּור יִ ְהיֶ ה
ֵ
ָ 18א ֵמן ֲאנִ י
19
ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ָכל ַמה ֶׁש ַּת ִּתירּו ַעל ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה ֻמ ָּתר ַּב ָּׁש ַמיִ ם .עֹוד
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,אם ְׁשנַ יִ ם ִמ ֶּכם יַ ְס ִּכימּו ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות ְּב ָכל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ֵ
יְ ַב ְקׁשּוָ ,היׂה יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ֵמ ֵאת ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם;
תֹוכם”.
לֹוׁשה נֶ ֱא ָס ִפים ִל ְׁש ִמי ָׁשם ֲאנִ י ְּב ָ
ִּ 20כי ְּב ָמקֹום ֲא ֶׁשר ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
משל על עבד שֹלא רצה למחול

”אדֹונִ יַּ ,כ ָּמה ְּפ ָע ִמים יֶ ֱח ָטא ִלי ָא ִחי
יפא נִ ּגַ ׁש וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֲ :
ֵּ 21כ ָ
22
”אינֶ ּנִ י
ׁשּועֵ :
וְ ֶא ְס ַלח לֹו? ַה ִאם ַעד ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים?” ֵה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ּדֹומה
אֹומר ְלָך ַעד ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ֶא ָּלא ַעד ִׁש ְב ִעים וָ ֶׁש ַבעַ 23 .על ֵּכן ָ
ֵ
ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ָר ָצה ַל ֲערְׂך ֶח ְׁשּבֹון ִעם ֲע ָב ָדיו.
הּובא ְל ָפנָ יו ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה ַחּיָ ב לֹו ֲע ֶׂש ֶרת
ָ
ַּ 24כ ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ְל ַח ֵּׁשב
ֲא ָל ִפים ִּכ ְּכ ֵרי ֶּכ ֶסףֵּ 25 .כיוָ ן ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לֹו ְל ַׁש ֵּלם ִצּוָ ה ֲאדֹונָ יו ִל ְמּכׂר
אֹותֹו וְ ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר לֹו ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ֻׁש ַּלם ַהחֹוב.
’אּנָ אֱ ,היֵ ה ַס ְב ָלן ְּכ ַל ַּפי וַ ֲא ַׁש ֵּלם
ָּ 26כ ַרע ָה ֶע ֶבד וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לֹו ְּב ָא ְמרֹוָ ,
ְלָך ֶאת ַהּכׂל 27 ’.נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ֵמי ָה ָאדֹון ַעל ָה ֶע ֶבד ַההּואָּ ,פ ַטר אֹותֹו
ּווִ ֵּתר לֹו ַעל ַהחֹובְּ 28 .כ ֶׁשּיָ ָצא ָה ֶע ֶבד ַההּוא ָמ ָצא ֶאת ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו
ָה ֲע ָב ִדים ֶׁש ָהיָ ה ַחּיָ ב לֹו ֵמ ָאה ִּדינָ ִריםָּ .ת ַפס אֹותֹו ִּבגְ רֹונֹו וְ ָא ַמר,
’אּנָ א,
ּוב ֵּקׁש ֵמ ִאּתֹוָ ,
’ׁש ֵּלם ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ַחּיָ ב!’  29נָ ַפל ֲח ֵברֹו ְל ַרגְ ָליו ִ
ַ
יח  :16דבר’ יז  ;6יט 15
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ֱהיֵ ה ַס ְב ָלן ְּכ ַל ַּפי וַ ֲא ַׁש ֵּלם ְלָך’ֶ .א ָּלא ֶׁשהּוא ֹלא ִה ְס ִּכים וְ עֹוד ָה ַלְך
וְ ִה ְׁש ִליְך אֹותֹו ַל ֶּכ ֶלא ַעד ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ֵּלם ֶאת ַהחֹובְּ 31 .כ ֶׁש ָראּו ֲח ֵב ָריו
ּובאּו וְ ִס ְּפרּו ַל ֲאדֹונָ ם ֶאת ָּכל
ָה ֲע ָב ִדים ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה ִה ְת ַע ְּצבּו ְמאׂד ָ
’ע ֶבד ָר ָׁשעֶ ,את ָּכל ַהחֹוב
ֲא ֶׁשר ָהיָ הָ 32 .אז ָק ָרא לֹו ֲאדֹונָ יו וְ ָא ַמר לֹוֶ ,
ית ָצ ִריְך ּגַ ם
ַההּוא ָמ ַח ְל ִּתי ְלָך ִמּׁשּום ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ָּת ִמ ֶּמּנִ יַ 33 .ה ִאם ֹלא ָהיִ ָ
34
ּוב ַכ ֲעסֹו
ְ
ַא ָּתה ְל ַר ֵחם ַעל ֲח ֵב ְרָך ָה ֶע ֶבד ְּכ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ִר ַח ְמ ִּתי ָע ֶליָך?’
ָמ ַסר אֹותֹו ֲאדֹונָ יו ַלּנֹוגְ ִׂשים ַעד ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ֵּלם ֶאת ַהחֹוב ֻּכּלֹוָּ 35 .כ ָכה
ּגַ ם ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יַ ֲע ֶׂשה ָל ֶכם ִאם ֹלא ִּת ְמ ֲחלּו ִאיׁש ְל ָא ִחיו ְּב ָכל
ְל ַב ְב ֶכם”.
30

שאלה בעניין הגירושין

יט

(מרקוס י )12‑1

ּובא
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה יָ ָצא ִמן ַהּגָ ִליל ָ
ּכ ֶׁשּגָ ַמר יֵ ַ
ְ
הּודה ֶׁש ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדןֲ 2 .המֹון ַעם ַרב ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו
ְל ֵאזֹור יְ ָ
אֹותם ָׁשם.
ָ
וְ הּוא ִר ֵּפא
”ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ִאיׁש
רּוׁשים ְלנַ ּסֹות אֹותֹו וְ ָא ְמרּוַ :
 3נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ַּכ ָּמה ְּפ ִ
ְלגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַעל ָּכל ָּד ָבר?”.
אֹותם זָ ָכר
ָ
ּבֹורא ָע ָׂשה
אתם ֶׁש ַה ֵ
”ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
ֵ 4ה ִׁשיב ָל ֶהם וְ ָא ַמרַ :
ת־א ִביו וְ ֶאת־
ב־איׁש ֶא ָ
ל־ּכן יַ ֲעזָ ִ
’ע ֵ
אׁשית  5וְ גַ ם ָא ַמרַ ,
ּונְ ֵק ָבה ִמ ְּב ֵר ִ
6
ִאּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד’? ֵאין ֵהם עֹוד ְׁשנַ יִ ם ֶא ָּלא
ֹלהים ַאל יַ ְפ ִריד ָה ָא ָדם”.
ָּב ָׂשר ֶא ָחדָ .ל ֵכן ַמה ֶּׁש ִח ֵּבר ָה ֱא ִ
ּול ַׁש ְּל ָחּה?” ָׁש ֲאלּו
”אם ֵּכן ָל ָּמה ִצּוָ ה מ ֶׁׂשה ָל ֵתת ָלּה ֵס ֶפר ְּכ ִריתּות ְ
ִ 7
אֹותֹו.
”ּבגְ ַלל ְק ִׁשי ְל ַב ְב ֶכם ִה ִּתיר ָל ֶכם מ ֶׁׂשה ְל ַׁש ֵּל ַח ֶאת
ֵ 8ה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
אֹומר ָל ֶכםַ ,ה ְמגָ ֵרׁש ֶאת
ֵ
אׁשית ֹלא ָהיָ ה ָּכְך 9 .וַ ֲאנִ י
יכםַ ,אְך ֵמ ֵר ִ
נְ ֵׁש ֶ
נֹואף הּוא”.
נֹוׂשא ַא ֶח ֶרת ֵ
ל־ד ַבר זְ נּות וְ ֵ
ִא ְׁשּתֹו ֶׁשֹּלא ַע ְ
”אם ָּכְך הּוא ִּדין ָה ִאיׁש וְ ָה ִא ָּׁשה ֹלא ְּכ ַדאי
ָ 10א ְמרּו לֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידיםִ :
ְל ִה ְת ַח ֵּתן”.
יט  :5ברא’ ב 24
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ָ 11א ַמר ָל ֶהםֹ” :לא ַהּכׂל ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ הַ ,רק ֵא ֶּלה ֶׁשּנִ ַּתן
יסים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו
ּנֹולדּו ָּכְך ִמ ֶּב ֶטן ִא ָּמם ,יֵ ׁש ָס ִר ִ
יסים ֶׁש ְ
ָל ֶהם 12 .יֵ ׁש ָס ִר ִ
יסים
יסים ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ַע ְצ ָמם ְל ָס ִר ִ
יסים ַעל־יְ ֵדי ְּבנֵ י ָא ָדם ,יֵ ׁש ָס ִר ִ
ָס ִר ִ
יכ ְלּתֹו ְל ַק ֵּבלֶׁ ,שּיְ ַק ֵּבל”.
ְל ַמ ַען ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ םִ .מי ֶׁש ִּב ָ
ישוע מקבל את הילדים
(מרקוס י  ;16‑13לוקס יח )17‑15

יהם וְ יִ ְת ַּפ ֵּלל ַּב ֲע ָדם,
ָ 13אז ֵה ִביאּו ֵא ָליו יְ ָל ִדים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְסמְׂך יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
”הּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים
ׁשּוע ָא ַמרַ :
ֶא ָּלא ֶׁש ַה ַּת ְל ִמ ִידים ּגָ ֲערּו ָּב ֶהםַ 14 .אְך יֵ ַ
15
ָלבֹוא ֵא ַלי וְ ַאל ִּת ְמנְ עּו ַּב ֲע ָדםִּ ,כי ְל ָכ ֵא ֶּלה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ”.הּוא
יהם וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ָה ַלְך ִמ ָּׁשם.
ָס ַמְך יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
מכשול העושר
(מרקוס י  ;31‑17לוקס יח )30‑18

”ר ִּביֵ ,איזֶ ה טֹוב ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי
 16נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ִאיׁש ֶא ָחד וְ ָׁש ַאלַ :
עֹולם?”
ְל ַה ִּׂשיג ַחּיֵ י ָ
אֹותי ְּבנֹוגֵ ַע ַלּטֹוב? ֶא ָחד הּוא
ִ
ׁשֹואל
ֵ
ּדּוע ַא ָּתה
”מ ַ
ָ 17א ַמר ֵא ָליוַ :
ַהּטֹובֲ ,א ָבל ִאם ְרצֹונְ ָך ָלבֹוא ַל ַחּיִ יםְׁ ,שמׂר ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות”.
ׁשּוע :”ֹלא ִּת ְר ַצחֹ ,לא ִּתנְ ַאףֹ ,לא
”איזֶ ה?” ֵה ִׁשיב יֵ ַ
ָׁ 18ש ַאל ָה ִאיׁשֵ :
19
ת־א ֶּמָך,
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ֹלא־ת ֲענֶ ה ְּב ֵר ֲעָך ֵעד ָׁש ֶקרַּ ,כ ֵּבד ֶא ָ
ַ
ִּתגְ נׂב,
וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך’”.
”את ָּכל ֵא ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי; ָמה עֹוד ָח ֵסר ִלי?”
ָ 20א ַמר ַה ָּבחּורֶ :
כּוׁשָך וְ ֵתן
”אם ְרצֹונְ ָך ִל ְהיֹות ָׁש ֵלםֵ ,לְך ְמכׂר ֶאת ְר ְ
ׁשּועִ :
ָ 21א ַמר לֹו יֵ ַ
אֹוצר ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ַא ַחר ָּכְך ּבֹוא וְ ֵלְך ַא ֲח ַרי”.
ָל ֲענִ ּיִ ים וְ יִ ְהיֶ ה ְלָך ָ
ְּ 22כ ֶׁש ָּׁש ַמע ַה ָּבחּור ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ָעצּובֶׁ ,ש ֵּכן ָהיּו לֹו
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםְּ ,בק ִׁׂשי
”א ֵמן ֵ
ׁשּוע ְל ַת ְל ִמ ָידיוָ :
נְ ָכ ִסים ַר ִּביםָ 23 .א ַמר יֵ ַ
24
אֹומר ָל ֶכם ,נָ ֵקל ַלּגָ ָמל
ֵ
יִ ָּכנֵ ס ָע ִׁשיר ְל ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם .וְ עֹוד ֲאנִ י
ֹלהים”.
ַל ֲעבׂר ֶּד ֶרְך נֶ ֶקב ַמ ַחט ֵמ ִה ָּכנֵ ס ָע ִׁשיר ֶאל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יט  :19‑18שמות כ  ;16‑12דבר’ ה  ;20‑16ויק’ יט 18
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”אם ֵּכןִ ,מי יָ כֹול ְל ִהּוָ ַׁשע?”
ָׁ 25ש ְמעּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ָת ְמהּו ְמאׂדִ .
ָׁש ֲאלּו.
ֹלהים
”מ ְּבנֵ י ָא ָדם נִ ְב ָצר ַה ָּד ָברֲ ,א ָבל ָה ֱא ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
ִ 26ה ִּביט ָּב ֶהם יֵ ַ
ָּכל יָ כֹול”.
”הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ַהּכׂל וְ ָה ַל ְכנּו ַא ֲח ֶריָך,
יפא וְ ָא ַמר ֵא ָליוִ :
ֵ 27הגִ יב ֵּכ ָ
ִאם ֵּכן ַמה ּיִ ְהיֶ ה ָלנּו?”
הֹול ִכים ַא ֲח ַרי,
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,א ֶּתם ַה ְ
ֵ
”א ֵמן.
ׁשּועָ :
ָ 28א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ן־ה ָא ָדם יֵ ֵׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ְּכבֹודֹוֵּ ,ת ְׁשבּו
ּוב ָ
יאה ֶ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַח ֵּדׁש ַה ְּב ִר ָ
ים־ע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי
ָ
ים־ע ָׂשר ִּכ ְסאֹות ִל ְׁשּפׂט ֶאת ְׁשנֵ
ָ
ּגַ ם ַא ֶּתם ַעל ְׁשנֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל 29 .וְ ָכל ִמי ֶׁש ָעזַ ב ָּב ִתים אֹו ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות אֹו ָאב וָ ֵאם אֹו
ִא ָּׁשה אֹו ָּבנִ ים אֹו ָׂשדֹות ְל ַמ ַען ְׁש ִמי — יְ ַק ֵּבל ִּפי ֵמ ָאה וְ יִ ַירׁש ַחּיֵ י
ּומ ָה ַא ֲחרֹונִ ים
עֹולםֲ 30 .א ָבל ַר ִּבים ִמן ָה ִראׁשֹונִ ים יִ ְהיּו ַא ֲחרֹונִ ים ֵ
ָ
— ִראׁשֹונִ ים”.

כ

הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם

ּדֹומה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ִאיׁש ַּב ַעל ֲא ֻחּזָ ה ֶׁשּיָ ָצא ַה ְׁש ֵּכם
ָ
”ּכי
ִ
ּפֹוע ִלים
ּול ַא ַחר ֶׁש ִה ְס ִּכים ִעם ַה ֲ
ּפֹוע ִלים ְל ַכ ְרמֹוְ 2 ,
ַּבּב ֶׂקר ִל ְׂשּכׂר ֲ
אֹותם ֶאל ַּכ ְרמֹוְּ 3 .כ ֶׁשּיָ ָצא ְּב ָׁש ָעה ֵּת ַׁשע
ָ
ַעל ְׂש ַכר ִּדינָ ר ְליֹום ָׁש ַלח
’לכּו ּגַ ם ַא ֶּתם
עֹומ ִדים ְּב ֵט ִלים ַּבּׁשּוקָ 4 .א ַמר ָל ֶהםְ ,
ְ
ָר ָאה ֲא ֵח ִרים
יע ָל ֶכם’ֵ .הם ָה ְלכּו 5 .יָ ָצא ּגַ ם ְּב ָׁש ָעה
ֶאל ַּכ ְר ִמי וְ ֶא ֵּתן ָל ֶכם ֶאת ַה ַּמּגִ ַ
ים־ע ְׂש ֵרה וְ גַ ם ְּב ָׁש ָעה ָׁשלֹוׁש וְ ָע ָׂשה ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ הַ 6 .א ֲח ֵרי ֵכן יָ ָצא
ֶ
ְׁש ֵּת
אֹותם,
ָ
עֹומ ִדיםָׁ .ש ַאל
ְ
ּומ ָצא ֲא ֵח ִרים
ְּב ָׁש ָעה ָח ֵמׁש ִל ְפנֹות ֶע ֶרב ָ
’מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא
עֹומ ִדים ּפׂה ְּב ֵט ִלים ָּכל ַהּיֹום?’ ֵ 7ה ִׁשיבּו לֹוִ ,
’ל ָּמה ַא ֶּתם ְ
ָ
’לכּו ּגַ ם ַא ֶּתם ֶאל ַה ֶּכ ֶרם’ְ 8 .ל ֵעת ֶע ֶרב
אֹותנּו ִאיׁש’ָ .א ַמר ָל ֶהםְ ,
ָׂש ַכר ָ
ּפֹוע ִלים וְ ַׁש ֵּלם ָל ֶהם ֶאת
’ק ָרא ֶאת ַה ֲ
ָא ַמר ַּב ַעל ַה ֶּכ ֶרם ֶאל ְּפ ִקידֹוְ ,
ְׂש ָכ ָרםָ ,ה ֵחל ָּב ַא ֲחרֹונִ ים וְ ַכ ֵּלה ָּב ִראׁשֹונִ יםָּ 9 ’.באּו ֵא ֶּלה ֶׁשּנִ ְׂש ְּכרּו
ְּב ָׁש ָעה ָח ֵמׁש ִל ְפנֹות ֶע ֶרב וְ ִק ְּבלּו ִאיׁש ִאיׁש ִּדינָ ר ֶא ָחדְּ 10 .כ ֶׁש ָּבאּו
יֹותרַ ,אְך ּגַ ם ֵהם ִק ְּבלּו ִאיׁש ִאיׁש
ָה ִראׁשֹונִ ים ִּדּמּו ְּבנַ ְפ ָׁשם ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֵ
ִּדינָ ר ֶא ָחדְ 11 .ל ַא ַחר ֶׁש ִּק ְּבלּו ִה ְתלֹונְ נּו ִל ְפנֵ י ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ְּב ָא ְמ ָרם,
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אֹותם ֵא ֵלינּו
ָ
ית
’א ֶּלה ָה ַא ֲחרֹונִ ים ָע ְבדּו ָׁש ָעה ַא ַחת וְ ַא ָּתה ִה ְׁשוֵ ָ
ֵ 12
13
— ֲאנַ ְחנּו ֶׁש ָּס ַב ְלנּו ֶאת ּכ ֶׂבד ַהּיֹום וְ ֶאת ַהחׂם!’ ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר ֶאל
אֹותָךֲ .ה ֵרי ַעל ְׂש ַכר ִּדינָ ר ִה ְס ַּכ ְמ ָּת
ְ
עֹוׁשק
ֵ
’ח ֵברֵ ,אינֶ ּנִ י
ֶא ָחד ֵמ ֶהםָ ,
אּולם ְרצֹונִ י ָל ֵתת ָל ַא ֲחרֹון ַהּזֶ ה ְּכמֹו
ִא ִּתיַ 14 .קח ֶאת ֶׁש ְּלָך וְ ֵלְך ,וְ ָ
ְלָךַ 15 .ה ִאם ָאסּור ִלי ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶׁש ִּלי ִּכ ְרצֹונִ י? אֹו ֶׁש ָּמא ֵעינְ ָך ָצ ָרה
ַעל ֶׁשּטֹוב ֲאנִ י?’ ָּ 16כ ָכה יִ ְהיּו ָה ַא ֲחרֹונִ ים ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ִראׁשֹונִ ים
ַא ֲחרֹונִ ים”.
ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו
(מרקוס י  ;34‑32לוקס יח )34‑31

ים־ע ָׂשר
ָ
ירּוׁש ַליִ ם ָל ַקח ֶאת ַה ְּׁשנֵ
ׁשּוע ָקרֹוב ַל ֲעלֹות ִל ָ
ְּ 17כ ֶׁש ָהיָ ה יֵ ַ
18
ּובן־
ירּוׁש ַליִ ם ֶ
עֹולים ִל ָ
ִ
”הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
ִ
ּוב ֶּד ֶרְך ָא ַמר ָל ֶהם:
ְל ַב ָּדם ַ
ּסֹופ ִריםֵ .הם יֶ ֶח ְרצּו ֶאת ִּדינֹו ְל ָמוֶ ת
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַל ְ
ָה ָא ָדם יִ ָּמ ֵסר ְל ָר ֵ
ּובּיֹום
ּול ַה ְלקֹותֹו וְ ִל ְצֹלב אֹותֹוַ ,
 19וְ יִ ְמ ְסרּו אֹותֹו ַלּגֹויִ ים ְל ָה ֵתל ּבֹו ְ
יׁשי יָ קּום”.
ַה ְּׁש ִל ִ
משאלתם של בני זבדי
(מרקוס י )45‑35

יה וְ ִה ְׁש ַּת ַחוְ ָתה לֹו
ַ 20א ֲח ֵרי ֵכן נִ ּגְ ָׁשה ֵא ָליו ָה ֵאם ֶׁשל ְּבנֵ י זַ ְב ַּדי ִעם ָּבנֶ ָ
ְל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָּד ָבר.
”אמׂר נָ א ֶׁשּיֵ ְׁשבּו ְׁשנֵ י
יבה לֹוֱ :
”מה ַּב ָּק ָׁש ֵתְך?” ֵה ִׁש ָ
אֹותּהַ :
ָ
ָׁ 21ש ַאל
כּותָך”.
ׂאלָך ְּב ַמ ְל ְ
ימינְ ָך וְ ֶא ָחד ִל ְׂשמ ְ
ָּבנַ י ֵא ֶּלה ֶא ָחד ִל ִ
יֹוד ִעים ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשיםַ .ה ִאם
”אינְ ֶכם ְ
ׁשּוע וְ ָא ַמרֵ :
ָ 22ענָ ה יֵ ַ
כֹולים ַא ֶּתם ִל ְׁשּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ָע ִתיד ִל ְׁשּתֹות?”
יְ ִ
כֹולים ָאנּו”.
ֵה ִׁשיבּו לֹו” :יְ ִ
ׂאלי
ימינִ י וְ ִל ְׂשמ ִ
ּכֹוסי ִּת ְׁשּתּוַ ,אְך ָל ֶׁש ֶבת ִל ִ
”א ְמנָ ם ֶאת ִ
ָ 23א ַמר ָל ֶהםָ :
הּוכן ָל ֶהם ֵמ ֵאת ָא ִבי”.
ֵאין ְּביָ ִדי ָל ֵתת ֶא ָּלא ַל ֲא ֶׁשר ַ
ַּ 24כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו זׂאת ָה ֲע ָׂש ָרה נִ ְת ַמ ְּלאּו ַּכ ַעס ַעל ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים.
רֹודים
ּמֹוׁש ִלים ַּבּגֹויִ ים ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ְ
”א ֶּתם ְ
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ָ 25ק ָרא ָל ֶהם יֵ ַ
26
יכםַ .א ְּד ַר ָּבאֶ ,ה ָח ֵפץ
ׁשֹול ִטים ָּב ֶהםַ .אל יְ ִהי ֵכן ֵּבינֵ ֶ
ְ
דֹולים
ָּב ֶהם וְ ַהּגְ ִ
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ִל ְהיֹות ּגָ דֹול ָּב ֶכם יְ ֵהא ְמ ָׁש ֵרת ֶׁש ָּל ֶכם ,וְ ֶה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ִראׁשֹון
ן־ה ָא ָדם ֹלא ָּבא ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ָׁש ְרתּוהּו
יכם יְ ֵהא ֶע ֶבד ָל ֶכםְּ 28 ,כ ֵׁשם ֶׁש ֶּב ָ
ֵּבינֵ ֶ
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְל ָׁש ֵרת וְ ָל ֵתת ֶאת נַ ְפׁשֹו ּכ ֶׂפר ְּב ַעד ַר ִּבים”.
27

ריפוי שני העיוורים
(מרקוס י  ;52‑46לוקס יח )43‑35

אתם ִמ ִיריחֹו ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו ֲהמֹון ַעם ַרב 30 .וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ִעוְ ִרים,
ְּ 29ב ֵצ ָ
”אדֹונֵ נּו
עֹוברֵ ,ה ֵחּלּו ִל ְצעׂקֲ :
ֵ
ׁשּוע
ֶׁשּיָ ְׁשבּו ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך וְ ָׁש ְמעּו ִּכי יֵ ַ
יקםַ ,אְך ֵהם ָצ ֲעקּו
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ֵלינּו!” ָ 31ה ָעם ּגָ ַער ָּב ֶהם ְל ַה ְׁש ִּת ָ
ֶּב ָ
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ֵלינּו!”
”אדֹונֵ נּו ֶּב ָ
ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאתֲ :
”מה ְרצֹונְ ֶכם ֶׁש ֶא ֱע ֶׂשה ָל ֶכם?”
ׁשּוע נֶ ֱע ַצרָ ,ק ָרא ָל ֶהם וְ ָׁש ַאלָ :
 32יֵ ַ
34
ׁשּוע ַר ֲח ִמים
”אדֹון — ֶׁש ִּת ָּפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ ינּו!” נִ ְת ַמ ֵּלא יֵ ַ
ֵ 33ה ִׁשיבּו לֹוָ :
יהםִ .מּיָ ד ָראּו וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו.
וְ נָ גַ ע ְּב ֵעינֵ ֶ
ישוע נכנס לירושלים

כא

(מרקוס יא  ;11‑1לוקס יט  ;38‑28יוחנן יב )19‑12

ית־ּפּגֵ יֶ ,אל ַהר
ַ
ּובאּו ֶאל ֵּב
ירּוׁש ַליִ ם ָ
ּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ְרבּו ִל ָ
ַ
”לכּו
ׁשּוע ְׁשנֵ י ַּת ְל ִמ ִידים ְּ 2ב ָא ְמרֹו ָל ֶהםְ :
יתיםָׁ ,ש ַלח יֵ ַ
ַהּזֵ ִ
ׁשּורה וְ ַעיִ ר ִא ָּתּה.
ּומּיָ ד ִּת ְמ ְצאּו ָאתֹון ְק ָ
ּמּול ֶכם ִ
ֶאל ַה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ִמ ְ
ׂאמרּו
ׂאמר ָל ֶכם ָּד ָברּ ,ת ְ
יׁשהּו י ַ
אֹותם וְ ָה ִביאּו ֵא ַלי 3 .וְ ִאם ִמ ֶ
ָ
ַה ִּתירּו
אֹותם”.
ָ
ּומּיָ ד יִ ְׁש ַלח
’ה ָאדֹון זָ קּוק ָל ֶהם’ ִ
ָ
ת־צּיֹוןִ :הּנֵ ה
”א ְמרּו ְל ַב ִ
ָּ 4כל זֶ ה ָק ָרה ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ְּד ַבר ַהּנָ ִביאִ 5 :
ן־אתׂנֹות”.
ל־עיִ ר ֶּב ֲ
ל־חמֹור וְ ַע ַ
ַמ ְל ֵּכְך יָ בֹוא ָלְךָ ,ענִ י וְ ר ֵׂכב ַע ֲ
ׁשּועֵ 7 .הם ֵה ִביאּו ֶאת ָה ָאתֹון
ַ 6ה ַּת ְל ִמ ִידים ָה ְלכּו וְ ָעׂשּו ְּכ ִמ ְצוַ ת יֵ ַ
יהם.
יהם הּוא יָ ַׁשב ֲע ֵל ֶ
יהם ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
ּול ַא ַחר ֶׁש ָּׂשמּו ֲע ֵל ֶ
וְ ֶאת ָה ַעיִ ר ְ
יהם ַעל ַה ֶּד ֶרְך וַ ֲא ֵח ִרים ָּכ ְרתּו
ַ 8ר ִּבים ִמן ֶה ָהמֹון ָּפ ְרׂשּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
אֹותם ַעל ַה ֶּד ֶרְך 9 .וַ ֲהמֹון ָה ָעם ֶׁש ָה ְלכּו
ָ
ֲענָ ִפים ִמן ָה ֵע ִצים וְ ָׁש ְטחּו
ּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה!
ן־ּדוִ ד! ָ
”הֹוׁשע־נָ א ְל ֶב ָ
ַ
ְל ָפנָ יו וְ ַא ֲח ָריו ָק ְראּו:
רֹומים!”
הֹוׁשע־נָ א ַּב ְּמ ִ
ַ
כא  :5ישע’ סב  ;11זכר’ ט 9 כא  :9תהל’ קיח 26‑25
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”מי הּוא זֶ ה?”
ירּוׁש ַליִ ם ָה ְמ ָתה ָּכל ָה ִעיר וְ ַהּכׂל ָׁש ֲאלּוִ :
ְּ 10ב ִה ָּכנְ סֹו ִל ָ
ׁשּוע ִמּנָ ְצ ַרת ֲא ֶׁשר ַּבּגָ ִליל”.
ֵ 11ה ִׁשיבּו ֲהמֹונֵ י ָה ָעם” :זֶ ה ַהּנָ ִביא יֵ ַ
טיהור בית המקדש
(מרקוס יא  ;19‑15לוקס יט  ;48‑45יוחנן ב )22‑13

ּמֹוכ ִרים וְ ַהּקֹונִ ים ְּב ֵבית
ׁשּוע נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ גֵ ֵרׁש ֶאת ָּכל ַה ְ
 12יֵ ַ
מֹוכ ֵרי
י־ה ְּכ ָס ִפים וְ ֶאת ִּכ ְסאֹות ְ
יפ ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָה ַפְך ֶאת ֻׁש ְל ֲחנֹות ַמ ֲח ִל ֵ
ית־ּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא’ַ ,אְך
ְ
יתי ֵּב
’ּב ִ
”הן ָּכתּובֵ ,
ַהּיֹונִ יםָ 13 .א ַמר ָל ֶהםֵ :
יצים”.
הֹופ ִכים אֹותֹו ִל ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִ
ַא ֶּתם ְ
אֹותם.
ָ
ּופ ְס ִחים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ הּוא ִר ֵּפא
 14נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ִעוְ ִרים ִ
ּסֹופ ִרים ֶאת ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וְ ֶאת
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ִּ 15כ ְראֹות ָר ֵ
ן־ּדוִ ד!” ,נִ ְת ַמ ְּלאּו ַּכ ַעס
”הֹוׁשע־נָ א ְל ֶב ָ
ַ
ּצֹוע ִקים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש,
ַהיְ ָל ִדים ַה ֲ
אֹומ ִרים?”
ְ
ׁשֹומ ַע ַמה ֶּׁש ֵא ֶּלה
ֵ
”א ָּתה
 16וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
עֹול ִלים
ְ
’מ ִּפי
אתםִ ,
עֹוד ֶכם ֹלא ְק ָר ֶ
”ּכןַ ,ה ִאם ֵמ ְ
ׁשּועֵ :
ֵה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
אֹותם וְ יָ ָצא ֶאל ִמחּוץ ָל ִעיר,
וְ יֹונְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עׂז’?” ְ 17ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָעזַ ב ָ
ֶאל ֵּבית ַענְ יָ ה ,וְ ָלן ָׁשם.
עץ התאנה שהתייבש
(מרקוס יא )24‑20

ַּ 18בּב ֶׂקר ָׁשב ֶאל ָה ִעיר וְ הּוא ָר ֵעבְּ 19 .כ ֶׁש ָר ָאה ֵעץ ְּת ֵאנָ ה ֶא ָחד
אּומה ִמ ְּל ַבד ָע ִליםָ .א ַמר ֵא ָליו:
ַּב ֶּד ֶרְך ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו וְ ֹלא ָמ ָצא ּבֹו ְמ ָ
עֹולם!” ּובֹו ָּב ֶרגַ ע ִה ְתיַ ֵּבׁש ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה.
”מ ַע ָּתה ֹלא יִ ְהיֶ ה ִמ ְּמָך ְּפ ִרי ְל ָ
ֵ
”איְך יָ ַבׁש ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה
אֹותם זׂאת ָּת ְמהּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ָא ְמרּוֵ :
ִּ 20כ ְר ָ
ִּפ ְתאֹום?”
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,אם יֵ ׁש ָל ֶכם ֱאמּונָ ה
ֵ
”א ֵמן
ׁשּועָ :
ֵ 21ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
וְ ֵאינְ ֶכם ְמ ַפ ְק ְּפ ִקיםֹ ,לא ַרק ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּת ֵאנָ ה ַהּזׂאת ַּת ֲעׂשּוֶ ,א ָּלא ּגַ ם
’ה ָע ֵקר וְ ִהּזָ ֵרק ְלתֹוְך ַהּיָ ם’ ,יִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּד ָבר 22 .וְ ָכל
ִאם ַּתּגִ ידּו ָל ָהר ַהּזֶ ה ֵ
ַמה ֶּׁש ְּת ַב ְקׁשּו ִּב ְת ִפ ָּלה וְ ַא ֶּתם ַמ ֲא ִמינִ ים ְּת ַק ְּבלּוהּו”.
כא  :13ישע’ נו  ;7ירמ’ ז 11 כא  :16תהל’ ח 3
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ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו
(מרקוס יא  ;33‑27לוקס כ )8‑1

אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י
ְּ 23כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִל ֵּמד ָׁשם נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ָר ֵ
ּומי
עֹוׂשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ
ֶ
”ּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ַא ָּתה
ָה ָעם וְ ָׁש ֲאלּוְ :
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ” :גַ ם ֲאנִ י
נָ ַתן ְלָך ֶאת ַה ַּס ְמכּות ַהּזׂאת?” ֵ 24ה ִׁשיב יֵ ַ
ֶא ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר ֶא ָחד ֲא ֶׁשר ִאם ַּתּגִ ידּו ִלי אֹותֹוּ ,גַ ם ֲאנִ י ַאּגִ יד
יֹוחנָ ן
ילת ָ
עֹוׂשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהְ 25 .ט ִב ַ
ָל ֶכם ְּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ֲאנִ י ֶ
ֵמ ַאיִ ן ָהיְ ָתהִ ,מן ַה ָּׁש ַמיִ ם אֹו ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם?”
’אם ֵּכן
ׂאמר ָלנּו ִ
’מן ַה ָּׁש ַמיִ ם’ ,י ַ
ׂאמר ִ
”אם נ ַ
ָאז ָח ְׁשבּו ִּב ְל ָב ָבםִ 26 :
חֹוׁש ִׁשים ָאנּו ִמן
ְ
’מ ְּבנֵ י ָא ָדם’,
ׂאמר ִ
ּדּוע ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו?’ וְ ִאם נ ַ
ַמ ַ
יֹוחנָ ן ְלנָ ִביא”.
חֹוׁש ִבים ֶאת ָ
ְ
ָה ָעםִּ ,כי ֻּכ ָּלם
יֹוד ִעים”.
”אין ָאנּו ְ
ׁשּועֵ :
ֵ 27ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו ְליֵ ַ
עֹוׂשה ֶאת
ֶ
ָא ַמר ָל ֶהםּ” :גַ ם ֲאנִ י ֹלא א ַׂמר ָל ֶכם ְּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ֲאנִ י
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה”.
משל שני הבנים

”א ָבל ַמה ַּד ְע ְּת ֶכםְ :ל ִאיׁש ָהיּו ְׁשנֵ י ָּבנִ ים .הּוא נִ ּגַ ׁש ֶאל ָה ִראׁשֹון
ֲ 28
29
רֹוצה’,
’אינֶ ּנִ י ֶ
’ּבנִ יֵ ,לְך ַל ֲעבׂד ַהּיֹום ַּב ֶּכ ֶרם’ֵ .ה ִׁשיב ָה ִראׁשֹוןֵ ,
וְ ָא ַמרְ ,
ֲא ָבל ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ָח ֵרט וְ ָה ַלְך 30 .נִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ֵּׁשנִ י וְ ָא ַמר לֹו אֹותֹו
יהם ָע ָׂשה ֶאת
’ּכןֲ ,אדֹונִ י’ וְ ֹלא ָה ַלְךִ 31 .מי ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ָּד ָברֵ .ה ִׁשיב ַה ֵּׁשנִ יֵ ,
”ה ִראׁשֹון”.
ְרצֹון ָה ָאב?” ֵה ִׁשיבּוָ :
ּמֹוכ ִסים וְ ַהּזֹונֹות יָ בֹואּו
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,ה ְ
ֵ
”א ֵמן.
ׁשּועָ :
ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יכם ְּב ֶד ֶרְך ְצ ָד ָקה וְ ֹלא
יֹוחנָ ן ָּבא ֲא ֵל ֶ
ֹלהיםִּ 32 ,כי ָ
יכם ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִל ְפנֵ ֶ
ּמֹוכ ִסים וְ ַהּזֹונֹות ֶה ֱא ִמינּו לֹוַ .א ֶּתם ְל ֻע ַּמת
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹוֲ ,א ָבל ַה ְ
יתם וְ ֹלא ֲחזַ ְר ֶּתם ָּב ֶכם ַא ֲח ֵרי ֵכן ְל ַה ֲא ִמין לֹו”.
זׂאת ְר ִא ֶ
משל בעל הכרם והחוכרים
(מרקוס יב  ;12‑1לוקס כ )19‑9

”ׁש ְמעּו ָמ ָׁשל ַא ֵחרִ :איׁש ַּב ַעל ֲא ֻחּזָ ה נָ ַטע ֶּכ ֶרם .הּוא ּגִ ֵּדר אֹותֹו
ִ 33
כֹור ִמים
ּול ַא ַחר ֶׁש ֶה ְח ִּכיר אֹותֹו ְל ְ
ּובנָ ה ִמגְ ָּדלְ ,
ִמ ָּס ִביבָ ,ח ַצב ּבֹו יֶ ֶקב ָ
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21.34-2
 2.5

ּכֹור ִמים ְל ַק ֵּבל
יע ֵעת ַה ָּב ִציר ָׁש ַלח ֶאת ֲע ָב ָדיו ֶאל ַה ְ
נָ ַסעְּ .ב ַהּגִ ַ
ּכֹור ִמים ֶאת ֲע ָב ָדיוֶ ,את זֶ ה ִה ְלקּוֶ ,את
ֶאת ַה ְּפ ִרי ֶׁשּלֹוָּ 35 .ת ְפסּו ַה ְ
הֹוסיף וְ ָׁש ַלח ֲע ָב ִדים ֲא ֵח ִריםַ ,ר ִּבים ִמן
זֶ ה ָה ְרגּו וְ ֶאת זֶ ה ָס ְקלּוִ 36 .
37
יהם ֶאת ְּבנֹו
ָה ִראׁשֹונִ ים ,וְ גַ ם ָל ֶהם ָעׂשּו ָּכְךְ .ל ַבּסֹוף ָׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
ּכֹור ִמים ֶאת ַה ֵּבן ָא ְמרּו ִאיׁש
’את ְּבנִ י יְ ַכ ְּבדּו’ְּ 38 .כ ֶׁש ָראּו ַה ְ
ְּב ָא ְמרֹוֶ ,
39
ּיֹורׁשּ ,בֹואּו נַ ֲהרׂג אֹותֹו וְ נִ ַּקח ָלנּו ֶאת נַ ֲח ָלתֹו’ֵ .הם
ֶאל ֵר ֵעהּו’ ,זֶ ה ַה ֵ
ּוב ֵכןְּ ,כ ֶׁשּיָ בֹוא
ָּת ְפסּו אֹותֹוּ ,גֵ ְרׁשּוהּו ֶאל ִמחּוץ ַל ֶּכ ֶרם וַ ֲה ָרגּוהּוְ 40 .
ּכֹור ִמים ָה ֵהם?”
ַּב ַעל ַה ֶּכ ֶרם ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ַל ְ
”ה ְׁש ֵמד יַ ְׁש ִמיד ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים ָה ֵהם ,וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶרם יַ ְח ִּכיר
ֵ 41ה ִׁשיבּו לֹוַ :
כֹור ִמים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר יָ ִׁשיבּו לֹו ֶאת ַה ְּפ ִרי ְּב ִעּתֹו”.
ְל ְ
’א ֶבן ָמ ֲאסּו
תּוביםֶ ,
אתם ַּב ְּכ ִ
”ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
ׁשּועַ :
ָ 42א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלרׂאׁש ִּפּנָ ה; ֵמ ֵאת יהוה ָהיְ ָתה ּזׂאתִ ,היא נִ ְפ ָלאת
ֹלהים
אֹומר ָל ֶכם ִּכי ִּת ָּל ַקח ִמ ֶּכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֵ
ְּב ֵעינֵ ינּו’? ַ 43על ֵּכן ֲאנִ י
44
ּנֹופל ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזׂאת יִ ָּׁש ֵבר
וְ ִתּנָ ֵתן ְלגֹוי ֲא ֶׁשר יָ ִפיק ֶאת ִּפ ְריָ ּה .וְ ַה ֵ
יסים ,וְ ָכל ִמי ֶׁש ִּתּפׂל ָע ָליו ִּת ְכּתׁׂש אֹותֹו”.
ִל ְר ִס ִ
רּוׁשים ֶאת ְמ ָׁש ָליו ֵה ִבינּו ִּכי
וה ְּפ ִ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ַ
ַּ 45כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָר ֵ
יהם הּוא ְמ ַד ֵּברֵ 46 .הם ִּב ְקׁשּו ִל ְתּפׂס אֹותֹוֲ ,א ָבל ָח ְׁשׁשּו ִמ ְּפנֵ י
ֲע ֵל ֶ
ֲהמֹונֵ י ָה ָעםֶׁ ,ש ֵּכן ֵא ֶּלה ֲח ָׁשבּוהּו ְלנָ ִביא.
34

משל על מלך שערך חתונה

כב

(לוקס יד )24‑15

2
”ּדֹומה ַמ ְלכּות
ָ
יהם ִּב ְמ ָׁש ִלים וְ ָא ַמר:
הֹוסיף ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִ
ׁשּוע
יֵ ַ
3
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ָע ָׂשה ֲח ֻתּנָ ה ִל ְבנֹוָׁ .ש ַלח ֶאת
הֹוסיף
ֲע ָב ָדיו ִל ְקרׂא ֶאת ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ֶאל ַה ֲח ֻתּנָ ה וְ ֹלא ָרצּו ָלבֹואִ 4 .
עּוד ִתי,
’הּנֵ ה ָע ַר ְכ ִּתי ֶאת ְס ָ
ׂאמרּו ַל ֻּמזְ ָמנִ יםִ ,
ֹלח ֲע ָב ִדים ֲא ֵח ִרים ֶׁשּי ְ
ִל ְׁש ַ
מּוכןּ .בֹואּו ַל ֲח ֻתּנָ ה’ַ 5 .אְך
בּוחים וְ ַהּכׂל ָ
ַה ְּׁשוָ ִרים וְ ַה ָּב ָקר ַה ְמ ֻפ ָּטם ְט ִ
ֵהם ֹלא ָׂשמּו ֵלב וְ ָה ְלכּו ָל ֶהם זֶ ה ֶאל ָׂש ֵדהּו וְ זֶ ה ֶאל ִמ ְס ָחרֹו;

כא  :42תהל’ קיח 23‑22
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ּנֹות ִרים ָּת ְפסּו ֶאת ֲע ָב ָדיוִ ,ה ְת ַע ְּללּו ָּב ֶהם וַ ֲה ָרגּוםַ .ה ֶּמ ֶלְך
 6וְ ַה ָ
נִ ְת ַמ ֵּלא ֵח ָמה; ָׁש ַלח ֶאת ַחּיָ ָליו וְ ִה ְׁש ִמיד ֶאת ַה ְמ ַר ְּצ ִחים ָה ֵהם
מּוכנָ ה,
ָ
’הּנֵ ה ַה ֲח ֻתּנָ ה
וְ ָׂש ַרף ֶאת ִע ָירם ָּב ֵאׁשָ 8 .אז ָא ַמר ֶאל ֲע ָב ָדיוִ ,
ַאְך ֵא ֶּלה ֶׁש ֻהזְ ְמנּו ֹלא ָהיּו ְראּויִ יםָ 9 .ל ֵכן ְלכּו ֶאל ָּפ ָרׁשֹות ַה ְּד ָר ִכים
וְ ָכל ִמי ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו ִק ְראּו אֹותֹו ַל ֲח ֻתּנָ ה 10 ’.יָ ְצאּו ָה ֲע ָב ִדים ָה ֵהם ֶאל
טֹובים ,וְ נִ ְת ַמ ֵּלא
ַה ְּד ָר ִכים וְ ָא ְספּו ֶאת ָּכל ִמי ֶׁש ָּמ ְצאּוּ ,גַ ם ָר ִעים וְ גַ ם ִ
אּולם ַה ֲח ֻתּנָ ה ְמ ֻס ִּביםְּ 11 .כ ֶׁש ָּבא ַה ֶּמ ֶלְך ִל ְראֹות ֶאת ַה ְמ ֻס ִּבים ָר ָאה
ַ
את
’ח ֵברֵ ,איְך ָּב ָ
ָׁשם ִאיׁש ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ָלבּוׁש ִּבגְ ֵדי ֲח ֻתּנָ הָ 12 .א ַמר ֵא ָליוָ ,
ְל ָכאן ְּב ִלי ִּבגְ ֵדי ֲח ֻתּנָ ה?’ ַה ָּלה ֶה ֱח ִריׁשָ 13 .א ַמר ַה ֶּמ ֶלְך ַל ְמ ָׁש ְר ִתים,
’ק ְׁשרּו ֶאת יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו וְ ַה ְׁש ִליכּוהּו ֶאל ַהח ֶׁׂשְך ַה ִחיצֹון; ָׁשם יִ ְהיּו
ִ
ּומ ַע ִּטים ַהּנִ ְב ָח ִרים”.
רּואים ְ
ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם’ֵ 14 .הן ַר ִּבים ַה ְּק ִ
7

שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים
(מרקוס יב  ;27‑13לוקס כ )40‑20

רּוׁשים וְ ִה ְתיָ ֲעצּו ְל ַה ְכ ִׁשיל אֹותֹו ִּב ְד ָברֹוָׁ 16 .ש ְלחּו ֵא ָליו
ָ 15ה ְלכּו ַה ְּפ ִ
”ר ִּבי,
הֹורדֹוס וְ ַה ָּללּו ָא ְמרּוַ :
יהם יַ ַחד ִעם ֲח ִס ֵידי ֵּבית ְ
ֶאת ַּת ְל ִמ ֵיד ֶ
מֹורה
ֹלהים ַא ָּתה ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ָּתה ִאיׁש ֱא ֶמת וְ ֶאת ֶּד ֶרְך ֱא ִ
ֲאנַ ְחנּו ְ
נֹוׂשא ָּפנִ ים
ֵ
חֹוׁשׁש ֵמ ִאיׁשִּ ,כי ֵאינְ ָך
ֵ
ל־ּפי ָה ֱא ֶמתּ .גַ ם ֵאינְ ָך
ַע ִ
ָל ֲאנָ ִּׁשיםַ 17 .על ֵּכן ֱאמׂר נָ א ָלנּוַ ,מה ַּד ְע ְּתָךַ :ה ִאם ֻמ ָּתר ָל ֵתת ַמס
יסר אֹו ֹלא?”
ַל ֵּק ָ
אֹותי?
ִ
”ל ָּמה ַא ֶּתם ְמנַ ִּסים
ׁשּוע ְּב ִר ְׁש ָע ָתם וְ ָא ַמרָ :
ִ 18ה ְב ִחין יֵ ַ
בּועים! ַ 19ה ְראּו ִלי ֶאת ַמ ְט ֵּב ַע ַה ַּמס”.
ְצ ִ
”ׁשל ִמי ַה ְּדמּות ַהּזׂאת וְ ַה ְּכת ֶׂבת?”
אֹותםֶ :
ָ
ִהּגִ יׁשּו לֹו ִּדינָ רָׁ 20 .ש ַאל
יסר”.
”ׁשל ַה ֵּק ָ
ֵ 21ה ִׁשיבּוֶ :
אֹלהים ֶאת
יסר וְ ֵל ִ
יסר ֶאת ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ָ
”אם ֵּכןְּ ,תנּו ַל ֵּק ָ
ָא ַמר ָל ֶהםִ :
אֹלהים”.
ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ּתֹוממּוִ ,הּנִ יחּו לֹו וְ ָה ְלכּו.
ְּ 22כ ָׁש ְמ ָעם זׂאת ִה ְׁש ְ
אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתים,
דֹוקיםָ ,ה ְ
ְּ 23באֹותֹו יֹום נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו ְצ ִ
ּובנִ ים ֵאין לֹו,
’איׁש ִאם יָ מּות ָ
”ר ִּבי ,מ ֶׁׂשה ָא ַמרִ :
וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוַ 24 :
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ּוב ֵכן ָהיּו ִע ָּמנּו ִׁש ְב ָעה
ְ
יִ ַּקח ָא ִחיו ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ יָ ִקים זֶ ַרע ְל ָא ִחיו’.
ּומת ,וְ ֵכיוָ ן ֶׁשֹּלׂא ָהיּו לֹו יְ ָל ִדים ִה ְׁש ִאיר
ַא ִחיםָ .ה ִראׁשֹון ִה ְת ַח ֵּתן ֵ
יעי 27 ,וְ ַא ֲח ֵרי
יׁשי ַעד ַה ְּׁש ִב ִ
ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְל ָא ִחיוָּ 26 .כְך ּגַ ם ַה ֵּׁשנִ י וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ֻּכ ָּלם ֵמ ָתה ָה ִא ָּׁשהִ 28 .אם ֵּכן ְל ִמי ֵמ ַה ִּׁש ְב ָעה ִּת ְהיֶ ה ְל ִא ָּׁשה ִּב ְת ִחּיַ ת
ַה ֵּמ ִתיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה ַׁשּיֶ ֶכת ְל ֻכ ָּלם?”
יֹוד ִעים
טֹועים ִמּׁשּום ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְ
ִ
”א ֶּתם
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ֵ 29ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
30
ֹלהיםַּ :ב ְּת ִחיָ ה ֵאין ָה ֲאנָ ִׁשים
בּורת ָה ֱא ִ
תּוביםַ ,אף ֹלא ֶאת ּגְ ַ
ֶאת ַה ְּכ ִ
ִמ ְת ַח ְּתנִ יםֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵהם ְּכ ַמ ְל ֲא ֵכי ָׁש ַמיִ ם 31 .וַ ֲא ֶׁשר ִל ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים,
ֹלהי
’אנ ִׂכי ֱא ֵ
ֹלהיםָ 32 ,
אתם ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ָל ֶכם ִמ ִּפי ֱא ִ
ַה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי ִאם
אֹלהי יַ ֲעקׂב’? ֵאין הּוא ֱא ֵ
ֵ
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ
ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ֵ
ֱאל ֵׂהי ַה ַחּיִ ים”.
ּתֹורתֹו.
ּתֹוממּו ַעל ָ
ָׁ 33ש ְמעּו זׂאת ַה ֲהמֹונִ ים וְ ִה ְׁש ְ
25

המצוה הגדולה
(מרקוס יב  ;34‑28לוקס י )28‑25

דֹוקים ,נֶ ֶא ְספּו יַ ְח ָּדיו
רּוׁשים ִּכי ִה ְׁש ִּתיק ֶאת ַה ְּצ ִ
ַּ 34כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַה ְּפ ִ
36
”ר ִּבי,
ַ
יהם ָׁש ַאל אֹותֹו ְּכ ֵדי ְלנַ ּסֹותֹו:
ּתֹורה ֶׁש ֵּבינֵ ֶ
 35וְ ֶא ָחד ִמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ּתֹורה?”
דֹולה ֶׁש ַּב ָ
יזֹוהי ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּגְ ָ
ֵא ִ
ּוב ָכל־
ל־ל ָב ְבָך ְ
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
ׁשּוע :”וְ ָא ַה ְב ָּת ֶאת יהוה ֱא ֶ
ֵ 37ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
דֹולה וְ ָה ִראׁשֹונָ הַ 39 .ה ְּׁשנִ ּיָ ה
ּוב ָכל ְמא ֶׂדָך 38 .זׂאת ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּגְ ָ
נַ ְפ ְׁשָך ְ
ּדֹומה ָלּה :וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָךִּ 40 .ב ְׁש ֵּתי ִמ ְצוֹות ֵא ֶּלה ְּתלּויָ ה ָּכל
ָ
יאים”.
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ַה ָ
ישוע שואל בעניין בן־דוד
(מרקוס יב  ;37‑35לוקס כ )44‑41

”מה ַּד ְע ְּת ֶכם ַעל
ׁשּועַ 42 :
אֹותם יֵ ַ
ָ
רּוׁשים ָׁש ַאל
ְּ 41כ ֶׁשּנִ ְק ֲהלּו ַה ְּפ ִ
יח? ֶּבן ִמי הּוא?”
ַה ָּמ ִׁש ַ
ן־ּדוִ ד”.
”ּב ָ
ֵה ִׁשיבּו לֹוֶ :
כב  :32שמות ג 6 כב  :37דבר’ ו 5 כב  :39ויק’ יט 18
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’אדֹון’
קֹורא לֹו ָּדוִ ד ָ
רּוחֵ ,
יצדְּ ,ב ַה ְׁש ָר ַאת ָה ַ
”אם ֵּכן ֵּכ ַ
ָ 43א ַמר ָל ֶהםִ :
ד־א ִׁשית אׂיְ ֶביָך ֲהדׂם
ימינִ י ַע ָ
ְּב ָא ְמרֹו44 :’נְ ֻאם יהוה ַלאדׂנִ יֵׁ :שב ִל ִ
יצד הּוא ְּבנֹו?”
’אדֹון’ ֵּכ ַ
קֹורא לֹו ָ
ּוב ֵכן ִאם ָּדוִ ד ֵ
ְל ַרגְ ֶליָך’? ְ 45
ּומאֹותֹו יֹום ּגַ ם ֹלא ֵה ֵעז
ַ 46אף ֶא ָחד ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ַל ֲענֹות לֹו ָּד ָברֵ ,
הֹוסיף ִל ְׁשאׂל אֹותֹו.
ִאיׁש ְל ִ
דברי תוכחה על הסופרים והפרושים

כג

(מרקוס יב  ;40‑38לוקס יא  ;54‑37כ )47‑45

ׁשּוע ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם וְ ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיוָ 2 .א ַמר ָל ֶהם:
אז ִד ֵּבר יֵ ַ
ָ
יֹוׁש ִבים ַעל ִּכ ֵּסא מ ֶׁׂשהָ 3 .ל ֵכן ָּכל ֲא ֶׁשר
רּוׁשים ְ
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
”ה ְ
ַ
אֹומ ִרים
ְ
יהם ַאל ַּת ֲעׂשּוִּ ,כי
ׂאמרּו ָל ֶכם ֲעׂשּו וְ ִׁש ְמרּוַ ,אְך ְּכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
י ְ
אֹותם
יסים ָ
ּומ ֲע ִמ ִ
קֹוׁש ִרים ַמ ָּׂשאֹות ְּכ ֵב ִדים ַ
ְ
עֹוׂשיםֵ 4 .הם
ִ
ֵהם וְ ֵאינָ ם
אֹותם ַאף ְּב ֶא ְצ ָּב ָעם;
ָ
יע
רֹוצים ְל ָהנִ ַ
ַעל ִׁש ְכ ֵמי ָה ֲאנָ ִׁשיםַ ,אְך ֵאינָ ם ִ
יבם
יהם ְּכ ֵדי ְל ֵה ָראֹות ִל ְבנֵ י ָא ָדםְּ ,ב ַה ְר ִח ָ
עֹוׂשים ֶאת ָּכל ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ִ
 5וְ
6
אֹוה ִבים ֵהם ֶאת
ֲ
יהם.
ּיֹות ֶ
יצ ֵ
יכם ֶאת ִצ ִ
ּוב ַה ֲא ִר ָ
יהם ְ
ֶאת ְּת ִפ ֵּל ֶ
ּמֹוׁש ִבים ָה ִראׁשֹונִ ים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת
מֹוׁשב ָהרׂאׁש ַּב ְּסעּודֹות וְ ֶאת ַה ָ
ַ
ּול ִה ָּק ֵרא ַ’ר ִּבי’ ַעל־יְ ֵדי ֲאנָ ִׁשיםַ 8 .אְך ַא ֶּתם
ּוב ְרכֹות ָׁשלֹום ַּב ְּׁשוָ ִקים ְ
ִ 7
9
ַאל יִ ָּק ֵרא ָל ֶכם ַ’ר ִּבי’ִּ ,כי ֶא ָחד הּוא ַר ְּב ֶכם וְ ַא ֶּתם ַא ִחים ֻּכ ְּל ֶכם .וְ ַאל
יכם ֶּׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
’אב’ ְל ִאיׁש ִמ ֶּכם ָּב ָא ֶרץִּ ,כי ֶא ָחד הּוא ֲא ִב ֶ
ִּת ְק ְראּו ָ
ּמֹורה ֶׁש ָּל ֶכם —
ּתֹורה’ִּ ,כי ֶא ָחד הּוא ַה ֶ
ָ
’מֹורי
ֵ
ּ 10גַ ם ַאל ִּת ָּק ְראּו
רֹומם ֶאת ַע ְצמֹו
יחַ 11 .הּגָ דֹול ָּב ֶכם יִ ְהיֶ ה ְמ ָׁש ֶר ְת ֶכםַ 12 .ה ְמ ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹומם.
יֻ ְׁש ַּפל וְ ַה ַּמ ְׁש ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו יְ ָ
בּועיםִּ ,כי סֹוגְ ִרים ַא ֶּתם ֶאת ַמ ְלכּות
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
 13אֹוי ָל ֶכם ְ
תֹוכּה וְ גַ ם ַל ָּב ִאים
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם; ֵהן ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם נִ ְכנָ ִסים ְל ָ
יחים ְל ִה ָּכנֵ ס.
ֵאינְ ֶכם ַמּנִ ִ
סֹוב ִבים ַא ֶּתם ַּבּיָ ם
ְ
בּועיםִּ ,כי
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ְ
 15אֹוי ָל ֶכם
עֹוׂשים אֹותֹו ְל ֶבן
ִ
ּובּיַ ָּב ָׁשה ְּכ ֵדי ְלגַ ּיֵ ר ִאיׁש ֶא ָחד ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר יִ ְתּגַ ּיֵ ר ַא ֶּתם
ַ
יהּנֹום ִּכ ְפ ַליִ ם ִמ ֶּכם.
ּגֵ ִ
כב  :44תהל’ קי 1
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יכל ֵאין ְּב ָכְך
’הּנִ ְׁש ָּבע ַּב ֵה ָ
אֹומ ִריםַ :
מֹורי ֶד ֶרְך ִעוְ ִרים ָה ְ
 16אֹוי ָל ֶכם ֵ
17
ילים וְ ִעוְ ִרים! ַמה
יכל ַחּיָ ב’ְּ .כ ִס ִ
ְּכלּוםֲ ,א ָבל ַהּנִ ְׁש ָּבע ִּבזְ ַהב ַה ֵה ָ
אֹומ ִרים
ְ
יכל ַה ְמ ַק ֵּדׁש ֶאת ַהּזָ ָהב?  18וְ ֵכן ּגַ ם
יֹותרַ ,הּזָ ָהב אֹו ַה ֵה ָ
ּגָ דֹול ֵ
’הּנִ ְׁש ָּבע ַּב ִּמזְ ֵּב ַח ֵאין ְּב ָכְך ְּכלּוםֲ ,א ָבל ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ָּק ְר ָּבן ֶׁש ָע ָליו
ַא ֶּתםַ ,
יֹותרַ ,ה ָּק ְר ָּבן אֹו ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַה ְמ ַק ֵּדׁש
— ַחּיָ בִ 19 ’.עוְ ִרים! ַמה ּגָ דֹול ֵ
ּוב ָכל ֲא ֶׁשר ָע ָליו,
ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן? ָ 20ל ֵכן ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ִּמזְ ֵּב ַח נִ ְׁש ָּבע ּבֹו ְ
ּׁשֹוכן ּבֹו 22 ,וְ ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָּבע
ּוב ֵ
יכל נִ ְׁש ָּבע ּבֹו ַ
 21וְ ַהּנִ ְׁש ָּבע ַּב ֵה ָ
ּיֹוׁשב ָע ָליו.
ּוב ֵ
ֹלהים ַ
ְּב ִכ ֵּסא ֱא ִ
נֹותנִ ים ַא ֶּתם ַמ ַע ְׂשרֹות
בּועיםִּ ,כי ְ
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ְ
 23אֹוי ָל ֶכם
יֹותר
ׁשּובים ֵ
יחים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ֲח ִ
ּומזְ נִ ִ
ִמ ִּמנְ ָּתה וְ ֶׁש ֶבת וְ ַכּמֹוןַ ,
ּתֹורה — ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפטֶ ,את ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ָה ֱאמּונָ הָ .צ ִריְך ָהיָ ה
ֶׁש ַּב ָ
ַל ֲעׂשֹות ֶאת ֵא ֶּלה ָה ַא ֲחרֹונִ ים וְ ֵאין ַל ֲעזׂב ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֲא ֵח ִרים.
ּובֹול ִעים ֶאת
ְ
עֹוצ ִרים ֶאת ַהּיַ ּתּוׁש ְּב ִמ ְסנֶ נֶ ת
מֹורי ֶד ֶרְך ִעוְ ִרים ָה ְ
ֵ 24
ַהּגָ ָמל.
בּועיםִּ ,כי ְמ ַט ֲה ִרים ַא ֶּתם ֶאת ַהּכֹוס
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
 25אֹוי ָל ֶכם ְ
תֹוכן ָמ ֵלא ּגֶ זֶ ל וְ ַת ַאוְ ָתנּותָּ 26 .פרּוׁש ִעּוֵ ר,
וְ ֶאת ַה ְּק ָע ָרה ִמ ַּבחּוץ וְ ָ
הֹורה ּגַ ם ִמ ַּבחּוץ.
ַט ֵהר ְּת ִח ָּלה ֶאת ּתֹוְך ַהּכֹוס ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְט ָ
ּדֹומים ַא ֶּתם ִל ְק ָב ִרים
ִ
בּועיםִּ ,כי
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ְ
 27אֹוי ָל ֶכם
ּתֹוכם ָמ ֵלא ַע ְצמֹות ֵמ ִתים
ָ
ְמ ֻסּיָ ִדים ַהּנִ ְר ִאים יָ ִפים ִמ ַּבחּוץ וְ ִאּלּו
יקים ְל ֵעינֵ י
וְ ָכל ֻט ְמ ָאהָּ 28 .כְך ּגַ ם ַא ֶּתםִ :מ ַּבחּוץ ַא ֶּתם נִ ְר ִאים ַצ ִּד ִ
ַה ְּב ִריֹותֲ ,א ָבל ִּב ְפנִ ים ְמ ֵל ֵאי ְצ ִביעּות וְ ָעוֶ ל.
בּועיםִּ ,כי ּבֹונִ ים ַא ֶּתם ֶאת ִק ְב ֵרי
רּוׁשים ְצ ִ
ּופ ִ
סֹופ ִרים ְ
ְ
 29אֹוי ָל ֶכם
30
’אּלּו
אֹומ ִרים ַא ֶּתםִ :
ְ
יקים.
ּומיַ ִּפים ֶאת ַמ ְּצבֹות ַה ַּצ ִּד ִ
יאים ְ
ַהּנְ ִב ִ
בֹותינּו ֹלא ָהיִ ינּו ֻׁש ָּת ִפים ִע ָּמ ֶהם ִל ְׁשּפְׂך ֶאת ַּדם
ימי ֲא ֵ
ָחיִ ינּו ִּב ֵ
רֹוצ ֵחי
יאיםָּ 31 ’.כְך ַא ֶּתם ְמ ִע ִידים ַעל ַע ְצ ְמ ֶכם ֶׁש ָּבנִ ים ַא ֶּתם ְל ְ
ַהּנְ ִב ִ
יכם!  33נְ ָח ִׁשים ְּבנֵ י
בֹות ֶ
יאיםַ 32 .אף ַא ֶּתם ַמ ְּלאּו ֶאת ְס ַאת ֲא ֵ
ַהּנְ ִב ִ
ׁשֹול ַח ָל ֶכם
ֵ
יהּנֹום? ָ 34ל ֵכן ִהנְ נִ י
ִצ ְפעֹונִ יםֵ ,איְך ִּת ָּמ ְלטּו ִמ ִּדין ּגֵ ִ
ּומ ֶהם ַּת ְלקּו ְּב ָב ֵּתי
ּומ ֶהם ַּת ַה ְרגּו וְ ִת ְצ ְלבּו ֵ
סֹופ ִרים ֵ
יאים וַ ֲח ָכ ִמים וְ ְ
נְ ִב ִ
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יכם ָּכל ָּדם
ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁש ָּל ֶכם וְ ִת ְר ְּדפּום ֵמ ִעיר ְל ִעירְ ,ל ַמ ַען יָ בֹוא ֲע ֵל ֶ
נָ ִקי ֶׁשנִ ְׁש ַּפְך ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ַּדם ֶה ֶבל ַה ַּצ ִּדיק ַעד ַּדם זְ ַכ ְריָ ה ֶּבן ֶּב ֶר ְכיָ ה
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםּ ,בֹוא
יכל ַל ִמזְ ֵּב ַחָ 36 .א ֵמן ֵ
ֲא ֶׁשר ְר ַצ ְח ֶּתם אֹותֹו ֵּבין ַה ֵה ָ
יָ בֹוא ָּכל זֶ ה ַעל ַהּדֹור ַהּזֶ ה”.
35

קינה על ירושלים
(לוקס יג )35‑34

סֹוק ֶלת ֶאת
יאים וְ ֶ
הֹורגֶ ת ֶאת ַהּנְ ִב ִ
רּוׁש ַליִ םַ ,ה ֶ
רּוׁש ַליִ ם ,יְ ָ
” 37יְ ָ
יהַּ ,כ ָמה ְּפ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִּתי ְל ַק ֵּבץ ֶאת ָּבנַ יִ ְך ְּכ ַת ְרנְ ג ֶׂלת
לּוחים ֵא ֶל ָ
ַה ְּׁש ִ
ית ֶכם
יתםִ 38 .הּנֵ ה ֵּב ְ
יה וְ ֹלא ְר ִצ ֶ
יה ַּת ַחת ְּכנָ ֶפ ָ
רֹוח ָ
ַה ְמ ַק ֶּב ֶצת ֶאת ֶא ְפ ֶ
ׂאמרּו
אֹומר ָל ֶכםֵ :מ ַע ָּתה ֹלא ִּת ְראּונִ י ַעד ֲא ֶׁשר ּת ְ
יִ ּנָ ֵטׁש ָל ֶכם 39 ,וַ ֲאנִ י ֵ
’ּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה!”
ָ
ישוע מנבא חורבן וצרות

כד

(מרקוס יג  ;13‑1לוקס כא )19‑5

ּב ֵצאתֹו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ָל ֶל ֶכת ְל ַד ְרּכֹו נִ ּגְ ׁשּו ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ַה ְראֹות
ְ
”רֹואים ַא ֶּתם
ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהם:
לֹו ֶאת ִּבנְ יְ נֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ 2 .הגִ יב יֵ ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא ִּת ָּׁש ֵאר ּפׂה ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן
ֵ
ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה? ָא ֵמן
יתים נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו
ֲא ֶׁשר ֹלא ֻּת ַּפל ַא ְר ָצהַּ 3 ”.כ ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ַעל ַהר ַהּזֵ ִ
”הּגֵ ד נָ א ָלנּו ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְל ַב ָּדם וְ ָא ְמרּוַ :
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהם:
עֹולם?” ֵ 4ה ִׁשיב יֵ ַ
ּבֹואָך וְ ֵקץ ָה ָ
ֲ
ּומה הּוא אֹות
ַ
ׂאמרּו
”הּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלא יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁשִּ 5 ,כי ַר ִּבים יָ בֹואּו ִּב ְׁש ִמי וְ י ְ
ִ
יח’ וְ יַ ְתעּו ַר ִּבים 6 .וְ ַא ֶּתם ֲע ִת ִידים ִל ְׁשמ ַׂע ִמ ְל ָחמֹות
’אנִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲ
ּוׁשמּועֹות ִמ ְל ָח ָמהִׂ .שימּו ֵלבַ ,אל ִּת ָּב ֲהלּו; ִּכי ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ַה ָּד ָבר
ְ
ּומ ְמ ָל ָכה ַעל
ּוב ָכל זׂאת עֹוד ֹלא ָּבא ַה ֵּקץּ 7 .גֹוי יָ קּום ַעל ּגֹוי ַ
ַהּזֶ הְ ,
ַמ ְמ ָל ָכה וְ יִ ְהיּו ָר ָעב ְּור ִעידֹות ֲא ָד ָמה ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּביםַ 8 ,אְך ָּכל ֵא ֶּלה
רֹוד ִפים וְ יַ ַה ְרגּו ֶא ְת ֶכם וְ ִת ְהיּו
אׁשית ַה ָּצרֹותָ 9 .אז יִ ְמ ְסרּו ֶא ְת ֶכם ָל ְ
ֵר ִ
אֹותּה ֵעת
נּואים ַעל ָּכל ַהּגֹויִ ים ִּבגְ ַלל ְׁש ִמיַ 10 .ר ִּבים יִ ָּכ ְׁשלּו ְּב ָ
ְׂש ִ
יאי ֶׁש ֶקר יָ קּומּו וְ יַ ְתעּו
וְ יַ ְסּגִ ירּו זֶ ה ֶאת זֶ ה וְ יִ ְׂשנְ אּו זֶ ה ֶאת זֶ ה 11 .נְ ִב ֵ
כג  :39תהל’ קיח 26
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24.12-3
1

ּומ ַא ַחר ֶׁש ִּת ְר ֶּבה ַה ֶה ְפ ֵקרּות ִת ְת ָק ֵרר ַא ֲה ַבת ַר ִּביםֲ .א ָבל
ֵ
ַר ִּבים,
ׂשֹורה זֹו ֶׁשל ַה ַּמ ְלכּות ֻּת ְכ ַרז
ּוב ָ
ַה ַּמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ַעד ֵקץ הּוא יִ ּוָ ַׁשעְ 14 .
עֹולם ְל ֵעדּות ְל ָכל ַהּגֹויִ ים וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בֹוא ַה ֵּקץ”.
ְּב ָכל ָה ָ
13

12

צרה גדולה
(מרקוס יג  ;23‑14לוקס כא )24‑20

יאל
”ל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ֶאת ַה ִּׁשּקּוץ ַה ְּמׁש ֵׂמםַּ ,כּנֶ ֱא ַמר ְּב ִפי ָּדנִ ֵ
ָ 15
16
ּקֹורא ְל ָה ִבין — ֲאזַ י ַהּנִ ְמ ָצ ִאים
עֹומד ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁש — ַעל ַה ֵ
ַהּנָ ִביאֵ ,
יהּודהֶׁ ,שּיָ נּוסּו ֶאל ֶה ָה ִרים; ִ 17מי ֶׁש ַעל ַהּגַ ג ַאל יֵ ֵרד ָל ַק ַחת ֲח ָפ ִצים
ִּב ָ
ּומי ֶׁש ַּב ָּׂש ֶדה ַאל יַ ֲחזׂר ָל ַק ַחת ֶאת ִּבגְ דֹו 19 .וְ אֹוי ֶל ָהרֹות
ִמ ֵּביתֹוִ 18 ,
נּוס ְת ֶכם
וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים ָה ֵהםְּ 20 .ב ַרם ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה ְמ ַ
דֹולה ֲא ֶׁשר ֹלא ָהיְ ָתה
ַּבח ֶׂרף ַאף ֹלא ְּב ַׁש ָּבתִּ 21 ,כי ָאז ִּת ְהיֶ ה ָצ ָרה ּגְ ָ
22
ּלּולא
מֹוה .וְ ִא ֵ
עֹולם וְ ַעד ַע ָּתהַ ,אף ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָּכ ָ
אׁשית ָה ָ
מֹוה ֵמ ֵר ִ
ָּכ ָ
ֻק ְּצרּו ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ֹלא ָהיָ ה נִ ָּצל ָּכל ָּב ָׂשרַ ,אְך ְל ַמ ַען ַה ְּב ִח ִירים יְ ֻק ְּצרּו
יח’
’הּנֵ ה ּפׂה ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂאמר ָל ֶכם ִאיׁש ָּב ֵעת ַה ִהיאִ ,
ַהּיָ ִמים ָה ֵהםִ 23 .אם י ַ
24
יאי ֶׁש ֶקר
יחי ֶׁש ֶקר ּונְ ִב ֵ
’הּנֵ הּו ָׁשם’ַ ,אל ַּת ֲא ִמינּוִּ ,כי יָ קּומּו ְמ ִׁש ֵ
אֹו ִ
ּומֹופ ִתים ְּכ ֵדי ְל ַה ְתעֹותִ ,אם ֶא ְפ ָׁשרּ ,גַ ם ֶאת
ְ
דֹולים
וְ יִ ְּתנּו אֹותֹות ּגְ ִ
’הנֵ הּו
ׂאמרּו ָל ֶכם ִ
ַה ְּב ִח ִיריםִ 25 .הּנֵ ה ֵמרׂאׁש ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכםָ 26 .ל ֵכן ִאם י ְ
27
’הּנֵ הּו ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים’ַ ,אל ַּת ֲא ִמינּו; ִּכי ַּכ ָּב ָרק
ַּב ִּמ ְד ָּבר’ַ ,אל ֵּת ְצאּו; ִ
ן־ה ָא ָדם.
ּומ ִאיר ַעד ַמ ֲע ָרב ֵּכן יִ ְהיֶ ה ּבֹואֹו ֶׁשל ֶּב ָ
ּיֹוצא ִמ ִּמזְ ָרח ֵ
ַה ֵ
ַּ 28ב ָּמקֹום ֶׁש ַהּגְ וִ ּיָ ה נִ ְמ ֵצאתָׁ ,שם יִ ָּק ְבצּו ַהּנְ ָׁש ִרים”.
בואו של בן־האדם
(מרקוס יג  ;37‑24לוקס כא  ;33‑25יז )36‑34 ,30‑26

יּה
”מּיָ ד ַא ֲח ֵרי ָצ ַרת ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ֶּת ְח ַׁשְך ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח ֹלא יַ ּגִ ַ
ִ 29
30
ּכֹוכ ִבים יִ ְּפלּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ כׂחֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ זְ ַּד ְעזְ עּוָ .אז
אֹורֹוַ ,ה ָ
ן־ה ָא ָדם ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ָאז יִ ְס ְּפדּו ָּכל ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ָא ֶרץ
יֵ ָר ֶאה אֹות ֶּב ָ
ּוב ָכבֹוד ַרב.
בּורה ְ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּבגְ ָ
וְ יִ ְראּו ֶאת ֶּב ָ
יק ְּבצּו ֶאת ְּב ִח ָיריו
ׁשֹופר ּגָ דֹול וִ ַ
 31וְ הּוא יִ ְׁש ַלח ֶאת ַמ ְל ָא ָכיו ְּב ָ
צֹותם.
ֵמ ַא ְר ַּבע ָהרּוחֹותִ ,מ ְקצֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעד ְק ָ
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יה ִמ ְת ַר ְּכ ִכים וְ ֶה ָע ִלים
ִ 32ל ְמדּו ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ִמן ַה ְּת ֵאנָ הַּ :כ ֲא ֶׁשר ֲענָ ֶפ ָ
אֹות ֶכם ֶאת ָּכל
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶׁש ַה ַּקיִ ץ ָקרֹובֵּ 33 .כן גַ ם ַא ֶּתםִּ ,כ ְר ְ
ָצ ִצים ְ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ֶׁשֹּלא יַ ֲעבׂר
ֵ
ֵא ֶּלה ְּדעּו ִּכי ָקרֹוב הּוא ַּב ֶּפ ַתחָ 34 .א ֵמן.
ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ָּכל ֵא ֶּלה.
ַ 35ה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ יַ ַע ְברּו ְּוד ָב ַרי ֹלא יַ ַע ְברּוֲ 36 .א ָבל ֶאת ַהּיֹום ַההּוא
יֹוד ַעּ ,גַ ם ֹלא ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גַ ם ֹלא ַה ֵּבןֶ ,א ָּלא
וְ ַה ָּׁש ָעה ֵאין ִאיׁש ֵ
ן־ה ָא ָדםְּ 38 .כמֹו ֶׁש ַּבּיָ ִמים
ימי נ ַׂח ֵּכן יִ ְהיֶ ה ּבֹואֹו ֶׁשל ֶּב ָ
ָה ָאב ְל ַבּדֹוִּ 37 .כ ֵ
ּומ ְת ַח ְּתנִ ים ַעד ַהּיֹום ֶׁשּנִ ְכנַ ס נ ַׂח
ׁשֹותים ִ
ִ
אֹוכ ִלים וְ
ְ
ק ֶׂדם ַל ַּמּבּול ָהיּו
ַל ֵּת ָבה  39וְ ֹלא יָ ְדעּו ַעד ֶׁש ָּבא ַה ַּמּבּול וְ ָס ַחף ֶאת ַהּכׂלָּ ,כְך יִ ְהיֶ ה ּגַ ם
אֹותּה ֵעת יִ ְהיּו ְׁשנַ יִ ם ַּב ָּׂש ֶדהֶ ,א ָחד יִ ָּל ַקח
ן־ה ָא ָדםָ 40 .
ּבֹואֹו ֶׁשל ֶּב ָ
טֹוחנֹות ָּב ֵר ַחיִ ם — ַא ַחת ִּת ָּל ַקח וְ ַא ַחת ֵּת ָעזֵ ב.
ֲ
וְ ֶא ָחד יֵ ָעזֵ ב; ְׁ 41ש ַּתיִ ם
יֹוד ִעים ְּב ֵאיזֶ ה יֹום יָ בֹוא
ַ 42על ֵּכן ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרִּ ,כי ֵאינְ ֶכם ְ
מּורה יָ בֹוא
ֲאדֹונְ ֶכם 43 .וְ זׂאת ְּדעּוִ :אּלּו יָ ַדע ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ְּב ֵאיזֹו ַא ְׁש ָ
מּוכנִ ים ּגַ ם
ׁשֹוקד וְ ֹלא ַמּנִ יח לֹו ַל ְחּדׂר ְל ֵביתֹוָ 44 .ל ֵכן ֱהיּו ָ
ֵ
ַהּגַ ּנָ בָ ,היָ ה
ן־ה ָא ָדם”.
ַא ֶּתםִּ ,כי ְּב ָׁש ָעה ֶׁשֹּלא ַּת ֲע ֶלה ַעל ַּד ְע ְּת ֶכם יָ בֹוא ֶּב ָ
העבד הנאמן או הבלתי נאמן
(לוקס יב )48‑41

”מי הּוא ֵאפֹוא ָה ֶע ֶבד ַהּנֶ ֱא ָמן ֶׁש ִה ְפ ִקידֹו ָה ָאדֹון ַעל ְּבנֵ י ֵּביתֹו
ִ 45
46
ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹו? ַא ְׁש ֵרי ָה ֶע ֶבד ֶׁשּיָ בֹוא ֲאדֹונָ יו וְ יִ ְמ ָצא
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ,הּוא יַ ְפ ִקיד אֹותֹו ַעל ָּכל
ֵ
עֹוׂשה ֵּכןָ 47 .א ֵמן.
ֶ
אֹותֹו
’אדֹונִ י ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה’
ׂאמר ְּב ִלּבֹו ֲ
ֲא ֶׁשר לֹוֲ 48 .א ָבל ִאם ָה ֶע ֶבד ָה ָרע י ַ
ּכֹורים,
ׂאכל וְ יִ ְׁש ֶּתה ִעם ַה ִּׁש ִ
 49וְ יַ ְת ִחיל ְל ַהּכֹות ֶאת ֲח ֵב ָריו ָה ֲע ָב ִדים וְ י ַ
ּוב ָׁש ָעה
ּ 50בֹוא יָ בֹוא ֲאדֹונָ יו ֶׁשל ָה ֶע ֶבד ַההּוא ְּביֹום ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַצ ֶּפה לֹו ְ
בּועים; ָׁשם יִ ְהיּו
יֹוד ַע 51 ,יְ ַׁש ֵּסף אֹותֹו וְ יָ ִׂשים ֶח ְלקֹו ִעם ַה ְּצ ִ
ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם”.

כה
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משל עשר העלמות

”אז ִּת ְד ֶמה ַמ ְלכּות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֶע ֶׂשר ֲע ָלמֹות ֲא ֶׁשר ָל ְקחּו ֶאת
ָ
יהן וְ יָ ְצאּו ִל ְק ַראת ֶה ָח ָתןָ 2 .ח ֵמׁש ֵמ ֶהן ָהיּו ְּכ ִסילֹות
נֹורֹות ֶ
ֵ
ְמ
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וְ ָח ֵמׁש ָהיּו נְ בֹונֹותֶׁ ,ש ֵּכן ַה ְּכ ִסילֹות ָל ְקחּו ֶאת ַה ְּמנֹורֹות וְ ֹלא ָל ְקחּו
יהן.
נֹורֹות ֶ
ֵ
יהן יַ ַחד ִעם ְמ
ִא ָּתן ֶׁש ֶמןֲ 4 ,א ָבל ַהּנְ בֹונֹות ָל ְקחּו ֶׁש ֶמן ִּב ְכ ֵל ֶ
6
ֵּ 5כיוָ ן ֶׁש ִה ְת ַמ ְה ַמּה ֶה ָח ָתן נִ ְמנְ מּו ֻּכ ָּלן וְ נִ ְר ְּדמּוַּ .ב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלה
עֹוררּו
’הּנֵ ה ֶה ָח ָתןְ ,צ ֶאינָ ה ִל ְק ָראתֹו!’ ָ 7אז ִה ְת ְ
יאהִ ,
נִ ְׁש ְמ ָעה ְק ִר ָ
יהןָ 8 .א ְמרּו ַה ְּכ ִסילֹות ַלּנְ בֹונֹות,
נֹורֹות ֶ
ֵ
ָה ֲע ָלמֹות ָה ֵהן וְ ֵה ִכינּו ֶאת ְמ
ּדֹועכֹות’ָ 9 .ענּו ַהּנְ בֹונֹות
נֹורֹותינּו ֲ
ֵ
’ּתּנָ ה ָלנּו ִמן ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁש ָּל ֶכןִּ ,כי ְמ
ֵ
ּוקנֶ ינָ ה
ּמֹוכ ִרים ְ
’ׁש ָּמא ֹלא יַ ְס ִּפיק ָלנּו וְ ָל ֶכןֵ .ל ְכנָ ה ֶאל ַה ְ
וְ ָא ְמרּוֶ ,
ּמּוכנֹות
יל ֶכן’ְּ 10 .ב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ְלכּו ִל ְקנֹות ָּבא ֶה ָח ָתן; ָה ֲע ָלמֹות ַה ָ
ִּב ְׁש ִב ְ
נִ ְכנְ סּו ִאּתֹו ַל ֲח ֻתּנָ ה וְ ַה ֶּד ֶלת נִ ְסּגְ ָרהְ 11 .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּבאּו ּגַ ם ְׁש ָאר
’א ֵמן
’אדֹונֵ נּו ֲאדֹונֵ נּוְּ ,פ ַתח ָלנּו’ַ 12 .אְך הּוא ֵה ִׁשיבָ ,
ָה ֲע ָלמֹות וְ ָא ְמרּוֲ ,
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכןֵ ,אינֶ ּנִ י ַמ ִּכיר ֶא ְת ֶכן’ָ 13 .ל ֵכן ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרִּ ,כי
ֵ
יֹוד ִעים ֶאת ַהּיֹום ַאף ֹלא ֶאת ַה ָּׁש ָעה”.
ֵאינְ ֶכם ְ
3

משל כיכרי הכסף
(לוקס יט )27‑11
14
ּיֹוצא ְל ַמ ָּסע .ק ֶׂדם ָל ֵכן ָק ָרא ַל ֲע ָב ָדיו וְ ִה ְפ ִקיד
”ּדֹומה ַה ָּד ָבר ְל ִאיׁש ַה ֵ
ֶ
15
ּול ַא ֵחר
ְּביָ ָדם ֶאת הֹונֹו; ְל ֶא ָחד נָ ַתן ָח ֵמׁש ִּכ ְּכ ֵרי ֶּכ ֶסףְ ,ל ַא ֵחר ְׁש ַּתיִ ם ְ
ַא ַחתְ ,ל ָכל ִאיׁש ְל ִפי ִּכ ְׁשרֹונֹו ,וְ נָ ַסע 16 .זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ָה ַלְך
יח ָח ֵמׁש ֲא ֵחרֹותְּ 17 .כמֹו ֵכן זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ְׁש ַּתיִ ם
ִמּיָ דָ ,ס ַחר ָּב ֶהן וְ ִה ְרוִ ַ
יח ְׁש ַּתיִ ם ֲא ֵחרֹותַ 18 .אְך זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ַא ַחת ָה ַלְך וְ ָח ַפר ָּב ֲא ָד ָמה
ִה ְרוִ ַ
וְ ִה ְט ִמין ֶאת ֶּכ ֶסף ֲאדֹונָ יוַ 19 .א ֲח ֵרי זְ ַמן ַרב ָּבא ָה ָאדֹון ֶׁשל ָה ֲע ָב ִדים
ָה ֵהם וְ ָע ַרְך ִע ָּמ ֶהם ֶח ְׁשּבֹוןַּ 20 .כ ֲא ֶׁשר נִ ּגַ ׁש זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים
’אדֹונִ יָ ,ח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ִה ְפ ַק ְד ָּת
נֹוספֹות וְ ָא ַמרֲ ,
ֵה ִביא ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ָ
נֹוספֹות’ֵ 21 .ה ִׁשיב לֹו ֲאדֹונָ יו’ ,יָ ֶפה,
ְּביָ ִדיִ ,הּנֵ ה ִה ְרוַ ְח ִּתי ָח ֵמׁש ִּכ ָּכ ִרים ָ
אֹותָך ַעל ַה ְר ֵּבהּ .בֹוא
ְ
ית נֶ ֱא ָמן ִּב ְמ ַעטַ ,א ְפ ִקיד
ֶע ֶבד טֹוב וְ נֶ ֱא ָמן! ָהיִ ָ
’ׁש ֵּתי
ֶאל ִׂש ְמ ַחת ֲאדֹונְ ָך’ 22 .נִ ּגַ ׁש ּגַ ם זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ְׁש ֵּתי ִּכ ָּכ ִרים וְ ָא ַמרְ ,
נֹוספֹות’ֵ 23 .ה ִׁשיב
ִּכ ָּכ ִרים ִה ְפ ַק ְד ָּת ְּביָ ִדיִ ,הּנֵ ה ִה ְרוַ ְח ִּתי ְׁש ֵּתי ִּכ ָּכ ִרים ָ
אֹותָך
ְ
ית נֶ ֱא ֶמן ִּב ְמ ַעטַ ,א ְפ ִקיד
לֹו ֲאדֹונָ יו’ ,יָ ֶפהֶ ,ע ֶבד טֹוב וְ נֶ ֱא ָמן! ָהיִ ָ
ַעל ַה ְר ֵּבהּ .בֹוא ֶאל ִׂש ְמ ַחת ֲאדֹונְ ָך’ 24 .נִ ּגַ ׁש ּגַ ם זֶ ה ֶׁש ִּק ֵּבל ִּכ ָּכר ַא ַחת
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ּקֹוצר ְּב ָמקֹום ֶׁשֹּלא זָ ַר ְע ָּת
’אדֹונִ י ,יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ַא ָּתה ִאיׁש ָק ֶׁשהַ ,ה ֵ
וְ ָא ַמרֲ ,
ּומ ַא ַחר ֶׁש ָּפ ַח ְד ִּתי ָה ַל ְכ ִּתי וְ ִה ְט ַמנְ ִּתי
אֹוסף ְּב ָמקֹום ֶׁשֹּלא ִּפּזַ ְר ָּתֵ 25 ,
וְ ֵ
ֶאת ִּכ ָּכ ְרָך ָּב ֲא ָד ָמהִ .הּנֵ ִהי ֲא ֶׁשר ְלָך!’ ֵ 26ה ִׁשיב ֲאדֹונָ יו וְ ָא ַמר ֵא ָליו,
אֹוסף
קֹוצר ְּב ָמקֹום ֶׁשֹּלא זָ ַר ְע ִּתי וְ ֵ
ֵ
’ע ֶבד ַרע וְ ָע ֵצל! יָ ַד ְע ָּת ֶׁש ֲאנִ י
ֶ
ית ָצ ִריְך ְל ַה ְפ ִקיד ֶאת ַּכ ְס ִּפי ֵא ֶצל
ְּב ָמקֹום ֶׁשֹּלא ִּפּזַ ְר ִּתיָ 27 ,ל ֵכן ָהיִ ָ
יתי ְמ ַק ֵּבל ֶאת ֶׁש ִּלי ִעם ָה ִר ִּביתַ 28 .על
בֹואי ָהיִ ִ
ַה ֻּׁש ְל ָחנִ ים וַ ֲאנִ י ְּב ִ
ּותנּו ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר לֹו ֶע ֶׂשר ַה ִּכ ָּכ ִרים; ִּ 29כי ָּכל ִמי
ֵּכן ְקחּו ֶאת ַה ִּכ ָּכר ְ
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו נָ תֹון יִ ּנָ ֵתן לֹו וְ ֶׁש ַפע יִ ְהיֶ ה לֹוַ ,אְך ִמי ֶׁש ֵאין לֹו ּגַ ם ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש
מֹועיל ַה ְׁש ִליכּו ֶאל ַהח ֶׁׂשְך
ִ
לֹו יִ ָּל ַקח ִמ ֶּמּנּו 30 .וְ ֶאת ָה ֶע ֶבד ַה ִּב ְל ִתי
ַה ִחיצֹון; ָׁשם יִ ְהיּו ַהיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם” ’.
משפט העמים

ן־ה ָא ָדם ִּב ְכבֹודֹו וְ ָכל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ִאּתֹו ,יֵ ֵׁשב ַעל
”ּכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ֶּב ָ
ַ 31
32
רֹועה
ִּכ ֵּסא ְּכבֹודֹו וְ יֵ ָא ְספּו ְל ָפנָ יו ָּכל ַהּגֹויִ יםָ .אז יַ ְפ ִר ֵידם זֶ ה ִמּזֶ ה ְּכ ֶ
ימינֹו וְ ֶאת
ַה ַּמ ְפ ִריד ֶאת ַה ְּכ ָב ִׂשים ִמן ָה ִעּזִ ים  33וְ יַ ִּציב ֶאת ַה ְּכ ָב ִׂשים ִל ִ
רּוכי
ימינֹוּ’ ,בֹואּו ְּב ֵ
ׂאמר ַה ֶּמ ֶלְך ֶאל ַהּנִ ָּצ ִבים ִל ִ
ָה ִעּזִ ים ִל ְׂשמׂאלֹו 34 .י ַ
35
ּמּוכנָ ה ָל ֶכם ֵמ ָאז ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבלִּ ,כי ָר ֵעב
ָא ִבי ְּורׁשּו ֶאת ַה ַּמ ְלכּות ַה ָ
עֹובר א ַׂרח
אֹותיֵ ,
ִ
יתם
יתי וְ ִה ְׁש ֵק ֶ
יתי ּונְ ַת ֶּתם ִלי ֶל ֱאכׂלָ ,צ ֵמא ָהיִ ִ
ָהיִ ִ
יתי
חֹולה ָהיִ ִ
ֶ
אֹותי,
ִ
אֹותיָ 36 ,ערֹום — וְ ִה ְל ַּב ְׁש ֶּתם
ִ
יתי וַ ֲא ַס ְפ ֶּתם
ָהיִ ִ
יקים
אתם ֵא ַלי’ 37 .יַ ֲענּו ַה ַּצ ִּד ִ
ּוב ֶ
יתי ָ
אֹותיְּ ,ב ַמ ֲא ָסר ָהיִ ִ
ִ
ּוב ַּק ְר ֶּתם
ִ
אֹותָך ,אֹו
ְ
אֹותָך ָר ֵעב וְ ֶה ֱא ַכ ְלנּו
ְ
’אדֹונֵ נּוָ ,מ ַתי ָר ִאינּו
ׂאמרּו ֵא ָליוֲ ,
וְ י ְ
אֹותָך,
ְ
עֹובר א ַׂרח וְ ָא ַס ְפנּו
ֵ
אֹותָך? ָ 38מ ַתי ְר ִאינּוָך
ְ
ָצ ֵמא וְ ִה ְׁש ֵקינּו
חֹולה אֹו ְּב ַמ ֲא ָסר
ֶ
אֹותָך
ְ
ּומ ַתי ָר ִאינּו
אֹותָך? ָ 39
ְ
אֹו ָערֹום וְ ִה ְל ַּב ְׁשנּו
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,מה
’א ֵמןֵ ,
ׂאמר ָל ֶהםָ ,
ּובאנּו ֵא ֶליָך?’  40יָ ִׁשיב ַה ֶּמ ֶלְך וְ י ַ
ָ
יתם’.
יתם ְל ֶא ָחד ֵמ ַא ַחי ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ִלי ֲע ִׂש ֶ
ֶּׁש ֲע ִׂש ֶ
רּוריםֶ ,אל
’לכּו ִמ ֶּמּנִ יֲ ,א ִ
ׂאמר ֶאל ַהּנִ ָּצ ִבים ִל ְׂשמׂאלֹוְ ,
ַ 41א ֲח ֵרי ֵכן י ַ
42
יתי וְ ֹלא נְ ַת ֶּתם
ּול ַמ ְל ָא ָכיוִּ ,כי ָר ֵעב ָהיִ ִ
ּמּוכנָ ה ַל ָּׂש ָטן ְ
עֹולם ַה ָ
ָ
ֵאׁש
יתי וְ ֹלא
עֹובר א ַׂרח ָהיִ ִ
אֹותיֵ 43 ,
יתם ִ
יתי וְ ֹלא ִה ְׁש ֵק ֶ
ִלי ֶל ֱאכׂלָ ,צ ֵמא ָהיִ ִ
ּוב ַמ ֲא ָסר — וְ ֹלא
חֹולה ְ
אֹותיֶ ,
אֹותיָ ,ערֹום — וְ ֹלא ִה ְל ַּב ְׁש ֶּתם ִ
ֲא ַס ְפ ֶּתם ִ
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25.44-2
 6.15

אֹותָך
ְ
’אדֹונֵ נּוָ ,מ ַתי ָר ִאינּו
ׂאמרּוֲ ,
אֹותי’ .יָ ִׁשיבּו ּגַ ם ֵהם וְ י ְ
ִ
ִּב ַּק ְר ֶּתם
חֹולה אֹו ְּב ַמ ֲא ָסר וְ ֹלא
ֶ
עֹובר א ַׂרח אֹו ָערֹום אֹו
ָר ֵעב אֹו ָצ ֵמא אֹו ֵ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,מה
ֵ
’א ֵמן,
ׂאמרָ ,
אֹותָך?’ ָ 45אז יַ ֲענֶ ה ָל ֶהם וְ י ַ
ְ
ֵׁש ַר ְתנּו
46
ּוב ֵכן
ְ
יתם’.
יתם ְל ֶא ָחד ִמן ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ּגַ ם ִלי ֹלא ֲע ִׂש ֶ
ֶּׁשֹּלא ֲע ִׂש ֶ
עֹולם”.
יקים ְל ַחּיֵ י ָ
עֹולם וְ ַה ַּצ ִּד ִ
ֵא ֶּלה יֵ ְלכּו ְלעׂנֶ ׁש ָ
44

מזימה נגד ישוע

כו

(מרקוס יד  ;2‑1לוקס כב  ;2‑1יוחנן יא )53‑45

ׁשּוע ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו:
ל ַא ַחר ֶׁש ִּד ֵּבר יֵ ַ
ְ
ן־ה ָא ָדם יִ ָּמ ֵסר
ּוב ָ
יֹומיִ ם ַה ֶּפ ַסח ָּבא ֶ
יֹוד ִעים ִּכי ְּבעֹוד ַ
”א ֶּתם ְ
ַ 2
ְל ִה ָּצ ֵלב”.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם ֶאל ֲח ַצר ַהּכ ֵׂהן
אֹותּה ֵעת נִ ְק ֲהלּו ָר ֵ
ְּ 3ב ָ
4
ּול ָה ִמית
ׁשּוע ְּב ָע ְר ָמה ְ
ַהּגָ דֹולַ ,קּיָ ָפא ְׁשמֹו ,וְ ֶה ְח ִליטּו ִל ְתּפׂס ֶאת יֵ ַ
הּומה ָּב ָעם”.
אֹותֹוַ 5 ,אְך ָא ְמרּוֹ” :לא ֶּב ָחגֶׁ ,ש ָּמא ִּת ְהיֶ ה ְמ ָ
המשיחה בבית עניה
(מרקוס יד  ;9‑3יוחנן יב )8‑1

ׁשּוע ְּב ֵבית ַענְ יָ ה ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ַה ְמצ ָׂרע 7 ,נִ ּגְ ָׁשה ֵא ָליו
ְּ 6כ ֶׁש ָהיָ ה יֵ ַ
יקה ַּפְך ֶׁש ֶמן ּובֹו ּב ֶׂׂשם יָ ָקר ְמאׂד וְ יָ ְצ ָקה אֹותֹו ַעל
ִא ָּׁשה ֶׁש ֶה ֱחזִ ָ
אֹותם זׂאת ָּכ ֲעסּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים
רׂאׁשֹו ִּב ְהיֹותֹו ֵמ ֵסב ְליַ ד ַה ֻּׁש ְל ָחןִּ 8 .כ ְר ָ
”ל ָּמה ַה ִּבזְ ּבּוז ַהּזֶ ה? ֲ 9הֹלא ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה ִל ְמּכׂר ֶאת זֶ ה
וְ ָא ְמרּוָ :
ִּב ְמ ִחיר ַרב וְ ָל ֵתת ָל ֲענִ ּיִ ים”.
ּדּוע ָּת ִציקּו ָל ִא ָּׁשה? ֲה ֵרי
”מ ַ
ׁשּועָ ,א ַמר ָל ֶהםַ :
ְּ 10כ ֶׁש ִה ְב ִחין ָּבזֶ ה יֵ ַ
11
ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ָע ְׂש ָתה ִליָ .ה ֲענִ ּיִ ים ִא ְּת ֶכם ָּת ִמידֲ ,א ָבל ֲאנִ יֹ ,לא ָּת ִמיד
ּגּופי ָע ְׂש ָתה
ֲאנִ י ִא ְּת ֶכם 12 .וְ ִהיא ְּכ ֶׁשּיָ ְצ ָקה ֶאת ֶׁש ֶמן ַהּב ֶׂׂשם ַהּזֶ ה ַעל ִ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםְּ ,ב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֻּת ְכ ַרז
ֵ
בּור ִתיָ 13 .א ֵמן.
זׂאת ִּב ְׁש ִביל ְק ָ
עֹולם ,יְ ֻס ַּפר ּגַ ם ַמה ֶּׁש ָע ְׂש ָתה ִהיא ,וְ זֶ ה
ׂשֹורה ַהּזׂאתְּ ,ב ָכל ָה ָ
ַה ְּב ָ
ְלזִ ְכ ָרּה”.
הּודה ִאיׁש ְק ִרּיֹות ְׁשמֹו,
ים־ע ָׂשר ,יְ ָ
ָ
ְ 14ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ַלְך ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
רֹוצים ָל ֵתת ִלי וַ ֲאנִ י ֶא ְמסׂר
”מה ַא ֶּתם ִ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים  15וְ ָא ַמרָ :
ֶאל ָר ֵ
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לֹוׁשים ִׁש ְק ֵלי ֶּכ ֶסף,
אֹותֹו ָל ֶכם?” נָ ְתנּו לֹו ְׁש ִ
ִהזְ ַּד ְּמנּות ְל ַה ְסּגִ יר אֹותֹו.

58
16

אֹותּה ֵעת ִח ֵּפׂש
ּומ ָ
ֵ

סעודת הפסח
(מרקוס יד  ;26‑12לוקס כב  ;23‑7יוחנן יג )30‑21

יכן
”ה ָ
ׁשּוע וְ ָׁש ֲאלּוֵ :
ָּ 17ב ִראׁשֹון ְל ַחג ַה ַּמּצֹות נִ ּגְ ׁשּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאל יֵ ַ
”לכּו
רֹוצה ֶׁשּנָ ִכין ְלָך ֶל ֱאכׂל ֶאת ַה ֶּפ ַסח?” ֵ 18ה ִׁשיב ָל ֶהםְ :
ֶ
ַא ָּתה
רֹובהֶ .א ְצ ְלָך
ָה ִע ָירהֶ ,אל ְּפלֹונִ י וְ ִא ְמרּו לֹוּ’ ,כׂה ָא ַמר ַר ֵּבנּוִ ,ע ִּתי ְק ָ
ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת ַה ֶּפ ַסח ִעם ַּת ְל ִמ ַידי’”.
ׁשּוע וְ ֵה ִכינּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח.
ידים ָעׂשּו ְּכ ִמ ְצוַ ת יֵ ַ
ַ 19ה ַּת ְל ִמ ִ
21
אֹומר
ֵ
”א ֵמן
ים־ע ָׂשר ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָא ְכלּו ָא ַמרָ :
ָ
ָּ 20ב ֶע ֶרב ֵה ֵסב ִעם ַה ְּׁשנֵ
ֲאנִ י ָל ֶכםֶ ,א ָחד ִמ ֶּכם יַ ְסּגִ ֵירנִ י”.
ֵ 22הם ִה ְת ַע ְּצבּו ְמאׂד וְ ֵה ֵחּלּו ִאיׁש ִאיׁש ִל ְׁשאׂל אֹותֹו” :זֶ ה ֲאנִ י,
ֲאדֹונִ י?”
ּטֹובל ִא ִּתי ֶאת יָ דֹו ַּב ְּק ָע ָרה הּוא יַ ְסּגִ ֵירנִ יֶּ 24 .בן־
”ה ֵ
ֵ 23ה ִׁשיב וְ ָא ַמרַ :
הֹולְך ַּכ ָּכתּוב ָע ָליוַ ,אְך אֹוי ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יַ ְסּגִ יר ֶאת
ֵ
ָה ָא ָדם ָא ְמנָ ם
נֹולד”.
ּלּולא ַ
מּוטב ָהיָ ה לֹו ִא ֵ
ָ
ן־ה ָא ָדםָ .ה ִאיׁש ַההּוא,
ֶּב ָ
הּודה ֶׁש ָהיָ ה ָע ִתיד ְל ַה ְסּגִ ירֹו — וְ ָׁש ַאל” :זֶ ה ֲאנִ יַ ,ר ִּבי?”
ֵ 25הגִ יב יְ ָ
”א ָּתה ָא ַמ ְר ָּת”.
ֵה ִׁשיב לֹוַ :
ּוב ַצע וְ נָ ַתן ַל ַּת ְל ִמ ִידים
ׁשּוע ֶל ֶחםֵּ ,ב ֵרְך ָ
ַּ 26כ ֲא ֶׁשר ָא ְכלּו ָל ַקח יֵ ַ
ּגּופיָ 27 ”.ל ַקח ֶאת ַהּכֹוסֵּ ,ב ֵרְך וְ נָ ַתן ָל ֶהם
”קחּו וְ ִא ְכלּו ,זֶ ה ִ
ְּב ָא ְמרֹוְ :
[ה ֲח ָד ָּׁשה]
”ׁשתּו ִמ ֶּמּנָ ה ֻּכ ְּל ֶכםִּ 28 ,כי זֶ ה ָּד ִמיַּ ,דם ַה ְּב ִרית ַ
ְּב ָא ְמרֹוְ :
אֹומר ָל ֶכםֵ ,מ ַע ָּתה ֹלא
יחת ֲח ָט ִאים 29 .וַ ֲאנִ י ֵ
ַהּנִ ְׁש ָּפְך ְּב ַעד ַר ִּבים ִל ְס ִל ַ
ֶא ְׁש ֶּתה ִמ ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן ַהּזֶ ה ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ֵּתהּו ָח ָדׁש ִע ָּמ ֶכם
ְּב ַמ ְלכּות ָא ִבי”.
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26.30-4
4

כיפא עתיד להתכחש לישוע
(מרקוס יד  ;31‑26לוקס כב  ;34‑31יוחנן יג )38‑36

ׁשּוע:
יתיםָ 31 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ְ 30ל ַא ַחר ֶׁש ָּׁשרּו ֶאת ַה ַה ֵּלל יָ ְצאּו ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
ת־הר ֶׂעה
א ָ
’א ֶּכה ֶ
”א ֶּתם ֻּכ ְּל ֶכם ִּת ָּכ ְׁשלּו ִּבגְ ָל ִלי ַה ַּליְ ָלהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכתּובַ ,
ַ
פּוצ ָ
יכם ַלּגָ ִליל”.
ין ַהּצׂאןֲ 32 ’.א ָבל ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָאקּום ֵא ֵלְך ִל ְפנֵ ֶ
ּות ֶ
ְ
עֹולם ֹלא
”אם ַהּכׂל יִ ָּכ ְׁשלּו ִּבגְ ָל ְלָךֲ ,אנִ י ְל ָ
יפא וְ ָא ַמרִ :
ֵ 33ה ִׁשיב לֹו ֵּכ ָ
ֶא ָּכ ֵׁשל!”
אֹומר ֲאנִ י ְלָך ִּכי ַּב ַּליְ ָלה ַהּזֶ הְּ ,ב ֶט ֶרם יִ ְק ָרא
ֵ
”א ֵמן
ׁשּועָ :
ָ 34א ַמר לֹו יֵ ַ
ַה ַּת ְרנְ גֹולָׁ ,שלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי”.
יפאּ” :גַ ם ִאם ָע ַלי ָלמּות ִא ְּתָך ֹלא ֶא ְת ַּכ ֵחׁש ְלָך!” .וְ ֵכן
ָ 35א ַמר ֵּכ ָ
ָא ְמרּו ָּכל ַה ַּת ְל ִמ ִידים.
ישוע בגת שמנים
(מרקוס יד  ;42‑32לוקס כב )46‑39

ׁשּוע ֶאל ָמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגַ ת ְׁש ָמנִ ים וְ ָא ַמר ֶאל
ַ 36א ֲח ֵרי ֵכן ָּבא ִא ָּתם יֵ ַ
37
”ׁשבּו ָל ֶכם ּפׂה ַעד ֶׁש ֵא ֵלְך ְל ָׁשם וְ ֶא ְת ַּפ ֵּלל ”.הּוא ָל ַקח
ַה ַּת ְל ִמ ִידיםְ :
ּומּוע ָקה.
ָ
יפא וְ ֶאת ְׁשנֵ י ְּבנֵ י זַ ְב ַּדי וְ ֵה ֵחל ִמ ְת ַמ ֵּלא ֶע ֶצב
ִאּתֹו ֶאת ֵּכ ָ
ָ 38א ַמר ָל ֶהם” :נַ ְפ ִׁשי ָמ ָרה ָע ַלי ַעד ָמוֶ תִ ,ה ָּׁש ֲארּו ּפׂה וֶ ֱהיּו ֵע ִרים
”א ִבי,
ִא ִּתיָ 39 ”.אז ָה ַלְך ְמ ַעט ָה ְל ָאה ,נָ ַפל ַעל ָּפנָ יו וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָא ְמרֹוָ :
ִאם ֶא ְפ ָׁשר ַה ָּד ָברַ ,ה ֲע ֵבר נָ א ִמ ֶּמּנִ י ֶאת ַהּכֹוס ַהּזׂאתַ ,אְך ֹלא ִּכ ְרצֹונִ י
ֲאנִ י ִּכי ִאם ִּכ ְרצֹונְ ָך ַא ָּתה”.
יפא:
ּומ ָצ ָאם יְ ֵׁשנִ יםָ .א ַמר ֶאל ֵּכ ָ
ְ 40ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּבא ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְ
”ּוב ֵכן ֹלא יְ ָכ ְל ֶּתם ְל ִה ָּׁש ֵאר ֵע ִרים ִא ִּתי ָׁש ָעה ַא ַחת? ֱ 41היּו ֵע ִרים
ְ
רּוח ֲח ֵפ ָצהֲ ,א ָבל
וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו ִל ֵידי נִ ָּסיֹוןָ .א ְמנָ ם ָה ַ
”א ִביִ ,אם ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ַה ָּב ָׂשר ָח ָלׁשָ 42 ”.ה ַלְך ֵׁשנִ ית וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָא ְמרֹוָ :
43
אֹותּה ,יְ ִהי נָ א ִּכ ְרצֹונְ ָך ”.הּוא ָחזַ ר
ָ
ֶׁש ַהּכֹוס ַּת ֲעבׂר ִמ ְּב ִלי ֶׁש ֶא ְׁש ֶּתה
יהם ָהיּו ְּכ ֵבדֹות 44 .עֹוד ַּפ ַעם ָעזַ ב
אֹותם יְ ֵׁשנִ יםִּ ,כי ֵעינֵ ֶ
ָ
וְ ׁשּוב ָמ ָצא
אֹותן ַה ִּמ ִּלים.
ָ
יׁשית ְּב ָא ְמרֹו ׁשּוב ֶאת
אֹותם וְ ָה ַלְך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּב ְּׁש ִל ִ
ָ
כו  :31זכר’ יג 7
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”עֹוד ֶכם
ָל ֶהם: ְ ¤

יְ ֵׁשנִ ים וְ נָ ִחים?
ַ 45א ֲח ֵרי ֵכן ָּבא ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ָא ַמר
46
חֹוט ִאים .קּומּו
ְ
ן־ה ָא ָדם יִ ָּמ ֵסר ִל ֵידי ֲאנָ ִׁשים
ּוב ָ
ִהּנֵ ה ָּב ָאה ַה ָּׁש ָעה ֶ
אֹותי!”
ִ
וְ נֵ ֵלְךִ .הּנֵ ה ִמ ְת ָק ֵרב ַה ַּמ ְסּגִ יר
ישוע נעצר
(מרקוס יד  ;50‑43לוקס כב  ;53‑47יוחנן יח )12‑3

ים־ע ָׂשר ,וְ ִאּתֹו
ָ
הּודהֶ ,א ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ָּבא יְ ָ
ֶ 47
ּוב ַמ ְקלֹות.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י ָה ָעםַּ ,ב ֲח ָרבֹות ְ
ָהמֹון ַרבֵ ,מ ֵאת ָר ֵ
יקה
”מי ֶׁש ֶא ֵּתן לֹו נְ ִׁש ָ
ימן ְּב ָא ְמרֹוִ :
ַ 48ה ַּמ ְסּגִ יר אֹותֹו ִה ְק ִּדים ָל ֵתת ִס ָ
”ׁשלֹוםַ ,ר ִּבי”,
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
זֶ ה הּוא; ִּת ְפסּו אֹותֹוִ 49 ”.מּיָ ד נִ ּגַ ׁש ֶאל יֵ ַ
”ח ֵברְ ,ל ֵׁשם ָמה ַא ָּתה ָּכאן?” ָאז נִ ּגְ ׁשּו
ׁשּועָ :
וְ נִ ֵּׁשק אֹותֹוָ 50 .א ַמר לֹו יֵ ַ
יהם וְ ָע ְצרּו אֹותֹו.
ׁשּועָ ,א ֲחזּו ּבֹו ִּב ֵיד ֶ
ֶאל יֵ ַ
ׁשּוע ָׁש ַלח יָ דֹו וְ ָׁש ַלף ֶאת ַח ְרּבֹו,
ֶ 51א ָחד ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו ִעם יֵ ַ
ׁשּוע:
ּוב ַהּכֹותֹו ֶאת ֶע ֶבד ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ִק ֵּצץ ֶאת ָאזְ נֹוָ 52 .א ַמר ֵא ָליו יֵ ַ
ְ
ׂאבדּו.
אֹוחזִ ים ַּב ֶח ֶרבַּ ,ב ֶח ֶרב י ְ
קֹומּהִּ ,כי ָּכל ָה ֲ
”ה ֵׁשב ֶאת ַח ְר ְּבָך ֶאל ְמ ָ
ָ
ּומּיָ ד יַ ְמ ִציא ִלי
חֹוׁשב ַא ָּתה ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י יָ כֹול ְל ַב ֵּקׁש ֵמ ָא ִבי ִ
ֵ
ֶׁ 53ש ָּמא
54
יצד יִ ְת ַקּיְ מּו ִּד ְב ֵרי
ים־ע ָׂשר ִלגְ יֹונֹות ַמ ְל ָא ִכים? ֲא ָבל ֵּכ ַ
ָ
יֹותר ִמ ְּׁשנֵ
ֵ
תּובים ֶׁש ָּכְך ָצ ִריְך ִל ְהיֹות?”
ַה ְּכ ִ
אתם
ׁשֹודד יְ ָצ ֶ
ֵ
”ּכמֹו ַעל
ׁשּוע ֶאל ֶה ָהמֹוןְ :
אֹותּה ָׁש ָעה ָא ַמר יֵ ַ
ָ 55
אֹותיֲ .ה ֵרי יֹום יֹום יָ ַׁש ְב ִּתי ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ִ
ּוב ַמ ְקלֹות ִל ְתּפׂס
ַּב ֲח ָרבֹות ְ
אֹותיַ 56 .אְך ָּכל זֶ ה ָק ָרה ְל ַמ ַען
ִ
וְ ִל ַּמ ְד ִּתי וְ ֹלא ְׁש ַל ְח ֶּתם יָ ד ִל ְתּפׂס
ּוב ְרחּו.
יאיםָ ”.אז ֲעזָ בּוהּו ָּכל ַּת ְל ִמ ָידיו ָ
יִ ְת ַקּיְ מּו ִּכ ְת ֵבי ַהּנְ ִב ִ
ישוע לפני הסנהדרין
(מרקוס יד  ;65‑53לוקס כב  ;71‑63 ,55‑54יוחנן יח )24‑19 ,14‑13

הֹוליכּוהּו ֶאל ַקּיָ ָפא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול
ׁשּוע ִ
ָ 57ה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָע ְצרּו ֶאת יֵ ַ
58
יפא ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ְּב ֶמ ְר ָחק ָמה
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִ יםֵּ .כ ָ
וְ ָׁשם נִ ְק ֲהלּו ַה ְ
ימה וְ יָ ַׁשב ִעם ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
יע ַל ֲח ַצר ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול נִ ְכנַ ס ְּפנִ ָ
ּוכ ֶׁש ִהּגִ ַ
ְ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ִל ְראֹות ַמה ּיִ ְהיֶ ה ַהּסֹוףָ 59 .אז ִח ְּפׂשּו ָר ֵ
 ¤כו  :45עודכם… -יש מתרגמים :נומו עוד ונוחו.
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ׁשּוע ְּכ ֵדי ְל ָה ִמית אֹותֹוַ ,אְך ֹלא ָמ ְצאּוַ ,אף ֶׁש ָּבאּו
ֵעדּות ֶׁש ֶקר ַעל יֵ ַ
ְל ָׁשם ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר ַר ִּביםַ .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ּגְ ׁשּו ְׁשנֵ י ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר וְ ָא ְמרּו” 61 ,זֶ ה
לֹוׁשה יָ ִמים ִל ְבנֹות
ּוב ְׁש ָ
ֹלהים ִ
יכל ָה ֱא ִ
’אנִ י יָ כֹול ַל ֲהרׂס ֶאת ֵה ַ
ָא ַמרֲ ,
”אינְ ָך ֵמ ִׁשיב ָּד ָבר ַעל
אֹותֹו’ָ 62 ”.קם ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֵ :
ׁשּוע ָׁש ַתקָ .א ַמר ֵא ָליו ַהּכ ֵׂהן
אּולם יֵ ַ
ַמה ֶּׁש ֵא ֶּלה ְמ ִע ִידים נֶ גְ ְּדָך?” ָ 63
ׂאמר ָלנּו ִאם ַא ָּתה
אֹלהים ַחּיִ ים ֶׁשּת ַ
אֹותָך ֵּב ִ
ְ
יע
”אנִ י ַמ ְׁש ִּב ַ
ַהגָ דֹולֲ :
ֹלהים?”
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,מ ַע ָּתה ִּת ְראּו
ֵ
”א ָּתה ָא ַמ ְר ָּתַ ,אְך
ׁשּועַ :
ֵ 64ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ּובא ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם”.
בּורה ָ
ימין ַהּגְ ָ
יֹוׁשב ִל ִ
ן־ה ָא ָדם ֵ
ֶאת ֶּב ָ
”מגַ ֵּדף הּואַ .מה ָּלנּו
ִ 65מּיָ ד ָק ַרע ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ָא ַמרְ :
עֹוד צ ֶׂרְך ְּב ֵע ִדים? ִהּנֵ ה ָּכ ֵעת ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֶאת ַהּגִ ּדּוףַ 66 .מה ַּד ְע ְּת ֶכם?”
ן־מוֶ ת הּוא”.
”ּב ָ
ֵה ִׁשיבּוֶ :
ָ 67אז יָ ְרקּו ְּב ָפנָ יו וְ ִהּכּוהּו ְּב ֶאגְ רֹוף; ּגַ ם ָס ְטרּו לֹו  68וְ ָא ְמרּו” :נַ ֵּבא ָלנּו,
אֹותָך?”
ְ
יחִ ,מיהּו ַה ַּמ ֶּכה
ַה ָּמ ִׁש ַ
60

כיפא מתכחש לישוע
(מרקוס יד  ;72‑66לוקס כב  ;62‑56יוחנן יח )27‑25

יפא ִמחּוץ ַל ַּביִ תֶּ ,ב ָח ֵצר .נִ ּגְ ָׁשה ֵא ָליו ִׁש ְפ ָחה
אֹותּה ָׁש ָעה יָ ַׁשב ֵּכ ָ
ָ 69
70
ַאְך הּוא
ילי”.
ׁשּוע ַהּגְ ִל ִ
ית ִעם יֵ ַ
ַא ַחת וְ ָא ְמ ָרהּ” :גַ ם ַא ָּתה ָהיִ ָ
אֹומ ֶרתְּ 71 ”.כ ֶׁשּיָ ָצא
יֹוד ַע ָמה ַא ְּת ֶ
”אינֶ ּנִ י ֵ
ִה ְכ ִחיׁש ִּב ְפנֵ י ַהּכׂל ְּב ָא ְמרֹוֵ :
ֶאל ְמבֹוא ֶה ָח ֵצר ָר ֲא ָתה אֹותֹו ַא ֶח ֶרת וְ ָא ְמ ָרה ַלּנִ ְמ ָצ ִאים ָׁשם” :זֶ ה
”אינֶ נִ י
בּועה וְ ָא ַמרֵ :
ׁשּוע ִמּנָ ֶצ ֶרתׁ 72 ”.שּוב ִה ְכ ִחיׁש ִּב ְׁש ָ
ָהיָ ה ִעם יֵ ַ
עֹומ ִדים ָׁשם וְ ָא ְמרּו
ַמ ִּכיר ֶאת ָה ִאיׁשְ 73 ”.ל ַא ַחר ָׁש ָעה ַק ָּלה נִ ּגְ ׁשּו ָה ְ
אֹותָך”.
ְ
”ּב ֱא ֶמת ּגַ ם ַא ָּתה ֵמ ֶהםִּ ,כי ַה ִּמ ְב ָטא ֶׁש ְּלָך ְמגַ ֶּלה
יפאֶ :
ֶאל ֵּכ ָ
ּומּיָ ד ָק ָרא
ּול ִה ָּׁש ַבע ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמ ִּכיר ֶאת ָה ִאיׁש ִ
ָ 74אז ֵה ֵחל ְל ַק ֵּלל ְ
”ּב ֶט ֶרם יִ ְק ָרא
ׁשּוע — ְ
יפא ַּב ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר לֹו יֵ ַ
ַה ַּת ְרנְ גֹול 75 .נִ זְ ַּכר ֵּכ ָ
ּוב ָכה ְּב ִכי ַמר.
חּוצה ָ
ַה ַּת ְרנְ גֹולָׁ ,שלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי” ,יָ ָצא ַה ָ
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ישוע לפני פילטוס

כז

(מרקוס טו  ;5‑1לוקס כג  ;5‑1יוחנן יח )38‑28

ׁשּוע ְּכ ֵדי
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם ַעל יֵ ַ
נֹועצּו ָּכל ָר ֵ
עם ּב ֶׂקר ֲ
ִ
ּומ ָסרּוהּו
הֹוליכּוהּו ִמ ָּׁשם ְ
ִ
ְל ָה ִמית אֹותֹוֵ 2 .הם ָק ְׁשרּו אֹותֹו,
ילטֹוס ַהּנָ ִציב.
לּפ ָ
ִ
הּודה ֶׁש ִה ְסּגִ ירֹוְּ ,כ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ִה ְר ִׁשיעּו אֹותֹוִ ,ה ְת ָח ֵרט וְ ֶה ֱחזִ יר
 3יְ ָ
לֹוׁשים ִׁש ְק ֵלי ַה ֶּכ ֶסף ְּב ָא ְמרֹו:
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַלּזְ ֵקנִ ים ֶאת ְׁש ִ
ְל ָר ֵ
”מה ִא ְכ ַּפת ָלנּו? זֶ ה
אתיִּ ,כי ָּדם נָ ִקי ִה ְסּגַ ְר ִּתיַ ”.אְך ֵהם ָא ְמרּוָ :
”ח ָט ִ
ָ 4
5
אֹוצר ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ַ
ִענְ יָ נְ ָך ֶׁש ְּלָך!” הּוא ִה ְׁש ִליְך ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְלתֹוְך ֵּבית
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ֶאת ַה ֶּכ ֶסף
ָה ַלְך ִמ ָּׁשם וְ ָת ָלה ֶאת ַע ְצמֹוָ 6 .ל ְקחּו ָר ֵ
אֹוצר ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,כי ְמ ִחיר ָּד ִמים
”אסּור ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְל ַ
וְ ָא ְמרּוָ :
בּורת ַהּזָ ִריםַ 8 .על ֵּכן
לק ַ
ּיֹוצר ְ
הּואִ 7 ”.ה ְתיָ ֲעצּו וְ ָקנּו ּבֹו ֶאת ְׂש ֵדה ַה ֵ
”ׂש ֵדה ַה ָּדם” ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ הָ 9 .אז נִ ְת ַקּיֵ ם ַמה
נִ ְק ָרא ַה ָּׂש ֶדה ַההּוא ְ
לֹוׁשים ַה ֶּכ ֶסףֶ ,א ֶדר ַהיְ ָקר
ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ְּביַ ד יִ ְר ְמיָ הּו ַהּנָ ִביא” :וַ ּיִ ְקחּו ְׁש ִ
ּיֹוצר ַּכ ֲא ֶׁשר
אֹותם ְּב ַעד ְׂש ֵדה ַה ֵ
ָ
ֲא ֶׁשר יָ ַקר ֵמ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל 10 ,וַ ּיִ ְּתנּו
ִצּוָ נִ י יהוה”.
”א ָּתה ֶמ ֶלְך
ׁשּוע ָע ַמד ִל ְפנֵ י ַהּנָ ִציבָׁ .ש ַאל אֹותֹו ַהּנָ ִציבַ :
 11יֵ ַ
הּודים?”
ַהּיְ ִ
אֹומר” 12 ,וְ ֹלא ָענָ ה ָּד ָבר ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִׁשימּוהּו
ֵ
”א ָּתה
ׁשּועַ :
ֵה ִׁשיב יֵ ַ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים.
ָר ֵ
ׁשֹומ ַע ַּכ ָּמה ֵהם ְמ ִע ִידים נֶ גְ ְּדָך?” ַ 14אְך
ֵ
”אינְ ָך
ילטֹוסֵ :
ָ 13א ַמר ֵא ָליו ִּפ ָ
הּוא ֹלא ֵה ִׁשיב לֹו ּגַ ם ֹלא ַעל ַט ֲענָ ה ַא ַחתְ ,ל ִת ְמהֹונֹו ָה ַרב ֶׁשל ַהּנָ ִציב.
ל־ּפי ְּב ִח ָיר ָתם.
נֹוהג ְל ַׁש ְח ֵרר ָל ָעם ָא ִסיר ֶא ָחד ַע ִ
ֶּ 15ב ָחג ָהיָ ה ַהּנָ ִציב ֵ
17
ר־א ָּבא ְׁשמֹוָ .ל ֵכן
ׁשּוע ַּב ַ
אֹותּה ֵעת ָהיָ ה ָל ֶהם ָא ִסיר ְמ ֻפ ְר ָסם ,יֵ ַ
ָ 16
רֹוצים ֶׁש ֲא ַׁש ְח ֵרר
”את ִמי ַא ֶּתם ִ
ילטֹוסֶ :
אֹותם ִּפ ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְק ֲהלּו ָׁש ַאל ָ
יח?” ִּ 18כי יָ ַדע
ׁשּוע ַהּנִ ְק ָרא ָמ ִׁש ַ
ר־א ָּבא אֹו ֶאת יֵ ַ
ׁשּוע ַּב ַ
ָל ֶכםֶ ,את יֵ ַ
ֶׁש ִּמ ִּקנְ ָאה ָמ ְסרּו אֹותֹו.
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27.19-3
3

”אל יִ ְהיֶ ה
ַּ 19כ ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ַעל ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָׁש ְל ָחה ֵא ָליו ִא ְׁשּתֹו ֵלאמׂרַ :
ְלָך ָּד ָבר ִעם אֹותֹו ַצ ִּדיקִּ ,כי ַרּבֹות ָס ַב ְל ִּתי ַהּיֹום ַּב ֲחלֹום ִּבגְ ָללֹו”.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ִׁש ְכנְ עּו ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם ְל ַב ֵּקׁש ֶאת
אּולם ָר ֵ
 20וְ ָ
21
”את ִמי
יהם ַהּנָ ִציב וְ ָׁש ַאלֶ :
ׁשּועָּ .פנָ ה ֲא ֵל ֶ
ּול ַה ְכ ִחיד ֶאת יֵ ַ
ר־א ָּבא ְ
ַּב ַ
יהם ִּת ְרצּו ֶׁש ֲא ַׁש ְח ֵרר ָל ֶכם?”
ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ר־א ָּבא”.
”את ַּב ַ
ָא ְמרּוֶ :
ישוע נידון למוות
(מרקוס טו  ;20‑6לוקס כג  ;25‑13יוחנן יח  39עד יט )16

יח?”
ׁשּוע ַהּנִ ְק ָרא ָמ ִׁש ַ
”אם ֵּכןָ ,מה ֶא ֱע ֶׂשה ְליֵ ַ
ילטֹוסִ :
אֹותם ִּפ ָ
ָׁ 22ש ַאל ָ
”ׁשּיִ ָּצ ֵלב!”
ָא ְמרּו ֻּכ ָּלםֶ :
”א ָבל ָמה ָר ָעה ָע ָׂשה?” ַאְך ֵהם ָצ ֲעקּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת:
ָׁ 23ש ַאלֲ :
”ׁשּיִ ָּצ ֵלב!”
ֶ
הּומה,
ּומה ּגַ ם ֶׁש ִּמ ְת ַרּגֶ ֶׁשת ְמ ָ
מֹועיל ָּד ָבר ַ
ילטֹוס ִּכי ֵאינֹו ִ
ְּ 24כ ֶׁש ָר ָאה ִּפ ָ
ָל ַקח ַמיִ ם וְ ָר ַחץ ֶאת יָ ָדיו ִל ְפנֵ י ֶה ָהמֹון ְּב ָא ְמרֹו” :נָ ִקי ָאנ ִׂכי ִמ ָּדמֹו ֶׁשל
זֶ ה .זֶ הּו ִענְ יַ נְ ֶכם!”
”ּדמֹו ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּבנֵ ינּו”.
ָ 25ענּו וְ ָא ְמרּו ָּכל ָה ָעםָ :
יבה.
ּומ ַסר ִל ְצ ִל ָ
ׁשּוע ִה ְל ָקה ָ
ר־א ָּבא ,וְ ֶאת יֵ ַ
ָ 26אז ִׁש ְח ֵרר ָל ֶהם ֶאת ַּב ַ
ׁשּוע ְל ֵבית ַה ִּמ ְמ ָׁשל וְ ִה ְק ִהילּו ֵא ָליו ֶאת
ָ 27ל ְקחּו ַחּיָ ֵלי ַהּנָ ִציב ֶאת יֵ ַ
29
ּול ַא ַחר ֶׁש ָׂש ְרגּו
ְ
ָּכל ַהּגְ דּודִ 28 .ה ְפ ִׁשיטּוהּו וְ ֶה ֱעטּו ָע ָליו ְמ ִעיל ָׁשנִ י,
אֹותּה ַעל רׂאׁשֹו ,נָ ְתנּו ָקנֶ ה ְּביַ ד יְ ִמינֹו וְ ָכ ְרעּו
ָ
קֹוצים ָׂשמּו
ִ
ֲע ֶט ֶרת
הּודים!”
”ׁשלֹום ְלָךֶ ,מ ֶלְך ַהּיְ ִ
אֹומ ִריםָ :
לֹוצ ִצים ּבֹו וְ ְ
ְל ָפנָ יּו ְּכ ֶׁש ֵהם ִמ ְת ְ
ֵ 30הם יָ ְרקּו ּבֹוָ ,ל ְקחּו ֶאת ַה ָּקנֶ ה וְ ִהּכּוהּו ַעל רׂאׁשֹוְ 31 .ל ַא ַחר
לֹוצצּו ּבֹו ֵה ִסירּו ֵמ ָע ָליו ֶאת ַה ְּמ ִעילִ ,ה ְל ִּביׁשּוהּו ֶאת ְּבגָ ָדיו
ֶׁש ִה ְת ְ
הֹובילּוהּו ְל ִה ָּצ ֵלב.
וְ ִ
צליבת ישוע
(מרקוס טו  ;32‑21לוקס כג  ;43‑26יוחנן יט )27‑17

אתם ָמ ְצאּו ִאיׁש ֵמ ֶא ֶרץ ִק ֶירנְ יָ הִׁ ,ש ְמעֹון ְׁשמֹו ,וְ ִה ְכ ִריחּו אֹותֹו
ְּ 32ב ֵצ ָ
33
לֹומר
ָל ֵׂשאת ֶאת ְצ ָלבֹוֵ .הם ָּבאּו ֶאל ָמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגָ ְלּג ָּׂתאְּ ,כ ַ
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27.34-5
4

64

רֹורת ֶצ ַמח ָהרׂאׁש.
ְמקֹום ַהּגֻ ְלּג ֶׂלת ,וְ נָ ְתנּו לֹו ִל ְׁשּתֹות יַ יִ ן ָמהּול ִּב ְמ ַ
הּוא ָט ַעםַ ,אְך ֹלא ָר ָצה ִל ְׁשּתֹותַ 35 .א ֲח ֵרי ֶׁש ָּצ ְלבּו אֹותֹו ִח ְּלקּו ֶאת
ּגֹורל 36 ,וְ יָ ְׁשבּו ִל ְׁשמׂר ָע ָליו ָׁשםֵ 37 .מ ַעל ְלרׂאׁשֹו ָׂשמּו
ילם ָ
ְּבגָ ָדיו ְּב ַה ִּפ ָ
הּודים”.
ׁשּוע ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ֶאת ְּכ ַתב ַא ְׁש ָמתֹו” :זֶ ה הּוא יֵ ַ
ימינֹו וְ ֶא ָחד
ׁשֹוד ִדיםֶ ,א ָחד ִמ ִ
ְ
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְצ ְלבּו ִאּתֹו ְׁשנֵ י
ָ 38
40
39
ׂאׁשם וְ ָא ְמרּו:
עֹוב ִרים ָׁשם ּגִ ְדפּו אֹותֹוֵ ,הנִ יעּו ר ָ
ִמ ְּׂשמׂאלֹו .וְ ָה ְ
הֹוׁשע ֶאת
ַ
לֹוׁשה יָ ִמים!
הֹורס ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּובֹונֶ ה אֹותֹו ִּב ְׁש ָ
”ה ֵ
ַ
לֹוצצּו
ֹלהים ַא ָּתה ,וְ ֵרד ִמן ַה ְּצ ָלב!” ָּ 41כְך ּגַ ם ִה ְת ְ
ן־ה ֱא ִ
ַע ְצ ְמָךִ ,אם ֶּב ָ
יע;
הֹוׁש ַ
ִ
”א ֵח ִרים
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ְּב ָא ְמ ָרםֲ 42 :
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ִעם ַה ְ
ָר ֵ
יע?! ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא! ֶׁשּיֵ ֵרד ַע ְכ ָׁשו ִמן
הֹוׁש ַ
ֶאת ַע ְצמֹו ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול ְל ִ
אֹלהיםַ ,ע ָּתה יְ ַפ ְּל ֵטהּו ִאם ָח ֵפץ ּבֹוִּ ,כי
ַה ְּצ ָלב וְ נַ ֲא ִמין ּבֹו! ָּ 43ב ַטח ֵּב ִ
ּׁשֹוד ִדים ֶׁשּנִ ְצ ְלבּו ִאּתֹו.
ֹלהים ֲאנִ י’ָּ 44 ”.כְך ֵח ְרפּוהּו ּגַ ם ַה ְ
’ּבן ֱא ִ
ָא ַמר ֶ
34

מותו וקבורתו
(מרקוס טו  ;47‑33לוקס כג  ;56‑44יוחנן יט )42‑28

ים־ע ְׂש ֵרה ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם ִה ְׂש ָּת ֵרר ח ֶׁׂשְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַעד
ֶ
ִ 45מ ָּׁש ָעה ְׁש ֵּת
46
”א ִלי,
ׁשּוע ְּבקֹול ּגָ דֹולֵ :
ּוב ֶע ֶרְך ְּב ָׁש ָעה ָׁשלֹוׁש ָצ ַעק יֵ ַ
ְ
ַה ָּׁש ָעה ָׁשלֹוׁש,
”א ִליֵ ,א ִליָ ,ל ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י?” ַּ 47כ ָּמה
לֹומרֵ ,
ֵא ִליְ ,ל ָמה ְׁש ַב ְק ָּתנִ י?” ְּכ ַ
קֹוראִ 48 ”.מּיָ ד
”ל ֵא ִלּיָ הּו הּוא ֵ
עֹומ ִדים ָׁשם ָׁש ְמעּו זׂאת וְ ָא ְמרּוְ :
ִמן ָה ְ
ּומ ֵּלא אֹותֹו ח ֶׂמץִ ,ה ְצ ִמיד אֹותֹו ֶאל ָקנֶ ה
ָרץ ֶא ָחד ֵמ ֶהםָ ,ל ַקח ְספֹוג ִ
”ה ָבה נִ ְר ֶאה ִאם
וְ ִהּגִ יׁש לֹו ִל ְׁשּתֹותַ 49 .אְך יֶ ֶתר ָה ֲאנָ ִׁשים ָא ְמרּוָ :
יָ בֹוא ֵא ִלּיָ הּו ְל ַה ִּציל אֹותֹו”.
ׁשּוע ָצ ַעק ׁשּוב ְּבקֹול ּגָ דֹול וְ נָ ַפח ֶאת רּוחֹו 51 .וְ ִהּנֵ ה נִ ְק ְר ָעה ָּפר ֶׂכת
 50יֵ ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִל ְׁש ַּתיִ םִ ,מ ְל ַמ ְע ָלה ַעד ְל ַמ ָּטה; ָה ָא ֶרץ ָר ֲע ָדהַ ,ה ְּס ָל ִעים
דֹוׁשים יְ ֵׁשנֵ י ָע ָפר
נִ ְב ְקעּוַ 52 ,ה ְּק ָב ִרים נִ ְפ ְּתחּו וְ גּופֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְק ִ
נֵ עֹורּוֵ 53 .הם יָ ְצאּו ִמן ַה ְּק ָב ִרים ַא ֲח ֵרי ֶׁשהּוא ָקם ,נִ ְכנְ סּו ְל ִעיר
ּׁשֹומ ִרים
ַהּק ֶׂדׁש וְ נִ ְראּו ְל ַר ִּביםַׂ 54 .שר ַה ֵּמ ָאה וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹוַ ,ה ְ
אֹותם ֶאת ְר ִע ַידת ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ָּכל ַהּנַ ֲע ֶׂשה ,נִ ְת ַמ ְּלאּו
ׁשּועִּ ,כ ְר ָ
ֶאת יֵ ַ
כז  :46תהל’ כב 1
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ֹלהים ָהיָ ה זֶ ה!” ּגַ ם נָ ִׁשים ַרּבֹות
ן־א ִ
”ּב ֱא ֶמת ֶּב ֱ
ַּפ ַחד ַרב וְ ָא ְמרּוֶ :
ׁשּוע ִמן ַהּגָ ִליל וְ ֵׁש ְרתּו אֹותֹו ָהיּו ָׁשם וְ ִה ְתּבֹונְ נּו
ֶׁש ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
יֹוסף,
יהן ָהיּו ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִליתִ ,מ ְריָ ם ֵאם יַ ֲעקׂב וְ ֵ
ֵמ ָרחֹוקֵּ 56 .בינֵ ֶ
57
ּתֹוׁשב ָר ָמ ַתיִ ם,
ַ
וְ ִא ָּמם ֶׁשל ְּבנֵ י זַ ְב ַּדיְ .ל ֵעת ֶע ֶרב ָּבא ִאיׁש ָע ִׁשיר
ׁשּוע 58 .הּוא ָּבא ֶאל
יֹוסף ְׁשמֹוֶׁ ,שּגַ ם הּוא נַ ֲע ָׂשה ְל ַת ְל ִמיד ֶׁשל יֵ ַ
ֵ
אֹותּה.
ָ
ילטֹוס ִל ְמסׂר
ׁשּועָ .אז ִצּוָ ה ִּפ ָ
ּגּופת יֵ ַ
ּוב ֵּקׁש ֶאת ַ
ילטֹוס ִ
ִּפ ָ
אֹותּה
ָ
יח
אֹותה ְּב ָס ִדין נָ ִקי  60וְ ִהּנִ ַ
ָ
ּגּופהָ ,ע ַטף
יֹוסף ָל ַקח ֶאת ַה ָ
ֵ 59
דֹולה ַעל
ְּב ִק ְברֹו ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּלֹו ֲא ֶׁשר ָח ַצב ַּב ֶּס ַלעְ .ל ַא ַחר ֶׁשּגָ ַלל ֶא ֶבן ּגְ ָ
ּומ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ָהיּו
ּומ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ֶּפ ַתח ַה ֶּק ֶבר ָה ַלְך ְל ַד ְרּכֹוִ 61 .
יֹוׁשבֹות מּול ַה ֶּק ֶבר.
ָׁשםְ ,
55

משמר על הקבר

רּוׁשים ֶאל
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ְ 62ל ָמ ֳח ַרת ֶע ֶרב ַה ַּׁש ָּבת נִ ְק ֲהלּו ָר ֵ
”אדֹונֵ נּו ,נִ זְ ַּכ ְרנּו ִּכי ְּב ֵעת ֶׁש ָהיָ ה ַחי ָא ַמר
ילטֹוסָ 63 .א ְמרּו לֹוֲ :
ִּפ ָ
64
לֹוׁשה יָ ִמים קֹום ָאקּוםָ ’.ל ֵכן ַצּוֵ ה נָ א
’א ֲח ֵרי ְׁש ָ
ַה ַּמ ְת ֶעה ַההּואַ ,
יׁשיֶׁ ,ש ָּמא יָ בֹואּו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ יִ גְ נְ בּו
ֶׁשּיִ ָּׁש ֵמר ַה ֶּק ֶבר ַעד ַהּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ׂאמרּו ָל ָעם ’הּוא ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתים’ ,וְ ִת ְהיֶ ה
אֹותֹוְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן י ְ
רּועה ִמן ָה ִראׁשֹונָ ה”.
ַה ַּת ְר ִמית ָה ַא ֲחרֹונָ ה ּגְ ָ
”הּנֵ ה ָל ֶכם ִמ ְׁש ָמרְ ,לכּו וְ ִׁש ְמרּו ְּכמֹו ֶׁש ַא ֶּתם
ילטֹוסִ :
ָ 65א ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
יֹוד ִעים”.
ְ
חֹותם ַעל ָה ֶא ֶבן
ָ
ֵ 66הם ָה ְלכּו וְ ִה ְב ִטיחּו ֶאת ַה ֶּק ֶבר ְּב ָכְך ֶׁש ָׂשמּו
וְ ִה ִּציבּו ִמ ְׁש ָמר.
תחיית ישוע

כח

(מרקוס טז  ;8‑1לוקס כד  ;12‑1יוחנן כ )10‑1

א ֲח ֵרי ַה ַּׁש ָּבתִ ,עם ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ֶׁשל יֹום ִראׁשֹוןָּ ,באּו ִמ ְריָ ם
ַ
ּומ ְריָ ם ָה ַא ֶח ֶרת ִל ְראֹות ֶאת ַה ֶּק ֶברְ 2 .ל ֶפ ַתע ָהיְ ָתה
ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה ֲחזָ ָקהִּ ,כי ַמ ְל ַאְך יהוה יָ ַרד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ,נִ ּגַ ׁש וְ גָ ַלל
ּולבּוׁשֹו ָל ָבן
יהַ 3 .מ ְר ֵאהּו ָהיָ ה ְּכ ָב ָרק ְ
ֶאת ָה ֶא ֶבן ִמן ַה ֶּפ ַתח וְ יָ ַׁשב ָע ֶל ָ
ּׁשֹומ ִרים וְ ָהיו ְּכ ֵמ ִתיםָ 5 .א ַמר ַה ַּמ ְל ָאְך ֶאל
ּומ ַּפ ְחּדֹו נִ ְב ֲהלּו ַה ְ
ַּכ ֶּׁש ֶלגִ 4 ,
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ׁשּוע ֶׁשּנִ ְצ ַלב ַא ֶּתן
יֹוד ַע ִּכי ֶאת יֵ ַ
”אל ִּת ְפ ַח ְדנָ ה ַא ֶּתןֲ .אנִ י ֵ
ַהּנָ ִׁשיםַ :
ְמ ַח ְּפׂשֹות 6 .הּוא ֵאינֶ ּנּו ָּכאןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָקם ִל ְת ִחּיָ ה ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמרּ .בׂאנָ ה
ְּור ֶאינָ ה ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁש ָּׁש ַכב ּבֹוֵ 7 .ל ְכנָ ה ַמ ֵהר וְ ַהּגֵ ְדנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו:
יכם ַלּגָ ִלילָׁ .שם ִּת ְראּו
הֹולְך ִל ְפנֵ ֶ
ֵ
’הּוא ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתים וְ ִהּנֵ ה הּוא
אֹותֹוִ ’.הּנֵ ה ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֵכןֵ 8 ”.הן ָעזְ בּו ַמ ֵהר ֶאת ַה ֶּק ֶבר ְּביִ ְר ָאה
אֹותן
ָ
יע ְל ַת ְל ִמ ָידיוִּ 9 .פ ְתאֹום ָּפגַ ׁש
הֹוד ַ
דֹולה ,וְ ָרצּו ְל ִ
ּוב ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
ְ
”ׁשלֹום ָל ֶכןֵ ”.הן נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליוָ ,א ֲחזּו ְּב ַרגְ ָליו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
יֵ ַ
”אל ִּת ְפ ַח ְדנָ הֵ ,ל ְכנָ ה וְ ַהּגֵ ְדנָ ה ְל ַא ַחי ֶׁשּיֵ ְלכּו
ׁשּועַ :
לֹוָ 10 .א ַמר ָל ֶהן יֵ ַ
ַלּגָ ִליל וְ ָׁשם יִ ְראּונִ י”.
אׁשי
הֹודיעּו ְל ָר ֵ
ּׁשֹומ ִרים וְ ִ
ְּ 11ב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ְלכּו ָּבאּו ָה ִע ָירה ַּכ ָּמה ִמן ַה ְ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ִה ְת ַּכּנְ סּו ִעם ַהּזְ ֵקנִ ים
ַהּכ ֲׂהנִ ים ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָק ָרהָ 12 .ר ֵ
13
”הּגִ ידּו
ּול ַא ַחר ִה ְתיָ ֲעצּות נָ ְתנּו ַל ַחּיָ ִלים ְסכּום ֶּכ ֶסף נִ ָּכר ְּב ָא ְמ ָרםַ :
ְ
’ּבאּו ַּת ְל ִמ ָידיו ַּב ַּליְ ָלה וְ גָ נְ בּו אֹותֹו ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ַׁשּנּו’ 14 .וְ ִאם זֶ ה יִ ּוָ ַדע
ָּכְךָ :
ַלּנָ ִציבֲ ,אנַ ְחנּו נְ ַׁש ְכנֵ ַע אֹותֹו וְ נִ ְפטׂר ֶא ְת ֶכם ִמ ְּד ָאגָ הֵ 15 ”.הם ָל ְקחּו
ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ָעׂשּו ְּכמֹו ֶׁשהֹורּו ָל ֶהם .וְ ָא ְמנָ ם ֵׁש ַמע ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה נָ פֹוץ
ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה.
התגלותו לשליחים
(מרקוס טז  ;18‑14לוקס כד  ;49‑36יוחנן כ )23‑19

ד־ע ָׂשר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַלּגָ ִלילֶ ,אל ָה ָהר ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ֵּ 16בינְ ַתיִ ם ָה ְלכּו ַא ַח ָ
ׁשּועְּ 17 .כ ֶׁש ָראּו אֹותֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹוֲ ,א ָבל ָהיּו ַּכ ָּמה ֶׁש ַה ָּס ֵפק
ָל ֶהם יֵ ַ
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ִא ָּתם וְ ָא ַמר” :נִ ְּתנָ ה ִלי ָּכל ַס ְמכּות
ִקּנֵ ן ְּב ִל ָּבם 18 .נִ ּגַ ׁש יֵ ַ
ּוב ָא ֶרץַ 19 .על ֵּכן ְלכּו וַ ֲעׂשּו ֶאת ָּכל ַהּגֹויִ ים ְל ַת ְל ִמ ִידים,
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
אֹותם ִל ְׁשמׂר
רּוח ַהּק ֶׂדׁש  20וְ ַל ְּמדּו ָ
אֹותם ְל ֵׁשם ָה ָאב וְ ַה ֵּבן וְ ַ
ַה ְט ִּבילּו ָ
יתי ֶא ְת ֶכםִ .הּנֵ ה ִא ְּת ֶכם ֲאנִ י ָּכל ַהּיָ ִמים ַעד ֵקץ
ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁש ִּצּוִ ִ
עֹולם”.
ָה ָ
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הבשורה על־פי מרקוס
יוחנן המטביל והטפתו

א

(מתי ג  ;12‑1לוקס ג  ;17‑15 ,9‑1יוחנן א )28‑19

יׁש ְעיָ הּו
ֹלהיםַּ 2 .כ ָּכתּוב ִּב ַ
ן־א ִ
יח ֶּב ֱ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹורת יֵ ַ
ּת ִח ַּלת ְּב ַ
ְ
ַהּנָ ִביא:
ּופּנָ ה ַד ְר ֶּכָך.
”הנְ נִ י ׁש ֵׂל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך ִ
ִ
ּלֹותיו”.
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יהוה ,יַ ְּׁשרּו ְמ ִס ָ
	3קֹול ֵ
ילה ֶׁשל
יע ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּכ ֶׁשהּוא ַמ ְכ ִריז ַעל ְט ִב ָ
הֹופ ַ
ִ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל
ָ 4
5
הּודה וְ ָכל
יחת ֲח ָט ִאים .יָ ְצאּו ֵא ָליו ָּכל ֶא ֶרץ יְ ָ
ׁשּובה ְל ֵׁשם ְס ִל ַ
ְּת ָ
יֹותם ִמ ְתוַ ִּדים
אֹותם ִּבנְ ַהר ַהּיַ ְר ֵּדן ִּב ְה ָ
ָ
רּוׁש ַליִ ם וְ הּוא ִה ְט ִּביל
ַאנְ ֵׁשי יְ ָ
יהם.
ַעל ֲח ָט ֵא ֶ
ּומ ֲא ָכלֹו
גֹורת עֹור ְּב ָמ ְתנָ יוַ ,
יֹוחנָ ן ָהיָ ה ָלבּוׁש ְׂש ַער ּגְ ַמ ִּלים וְ ָחגּור ֲח ַ
ָ 6
7
”הּנֵ ה ָחזָ ק ִמ ֶּמּנִ י ָּבא
יֹוחנָ ן וְ ָא ַמרִ :
ֲחגָ ִבים ְּוד ַבׁש ַהּיַ ַערִ .ה ְכ ִריז ָ
ּול ַה ִּתיר ֶאת ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליוֲ 8 .אנִ י
ּכֹופף ְ
ַא ֲח ַריֲ ,א ֶׁשר ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי ְל ִה ְת ֵ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש”.
ִה ְט ַּב ְל ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ַמיִ םַ ,אְך הּוא יַ ְט ִּביל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
טבילת ישוע והניסיון
(מתי ג  ;17‑13ד  ;11‑1לוקס ג  ;22‑21ד )13‑1

יֹוחנָ ן ִה ְט ִּבילֹו ַּבּיַ ְר ֵּדן.
ׁשּוע ִמּנָ ְצ ַרת ֲא ֶׁשר ַּבּגָ ִליל וְ ָ
ַּ 9בּיָ ִמים ָה ֵהם ָּבא יֵ ַ
רּוח
ָּ 10ב ֶרגַ ע ֶׁש ָע ָלה ִמן ַה ַּמיִ ם ָר ָאה ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם נִ ְפ ָּת ִחים וְ ֶאת ָה ַ
הּובי,
”א ָּתה ְּבנִ י ֲא ִ
יֹור ֶדת ָע ָליו ִּב ְדמּות יֹונָ ה 11 .יָ ָצא קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ :
ֶ
13
ּוב ִּמ ְד ָּבר
ַ
רּוח ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר,
יאה אֹותֹו ָה ַ
הֹוצ ָ
ִ
ְּבָך ָח ַפ ְצ ִּתיִ 12 ”.מּיָ ד
א  :2מלא’ ג 1 א  :3ישע’ מ 3
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ָׁש ָהה ַא ְר ָּב ִעים יֹום ְּכ ֶׁש ַה ָּׂש ָטן ְמנַ ֶּסה אֹותֹו .הּוא ָהיָ ה ָׁשם ִעם
ַה ַחּיֹות ,וְ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֵׁש ְרתּוהּו.
ישוע מתחיל את שליחותו בגליל
(מתי ד  ;17‑12לוקס ד )15‑14

ֹלהים
ׂשֹורת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַלּגָ ִליל וְ ִה ְכ ִריז ֶאת ְּב ַ
יֹוחנָ ן ָּבא יֵ ַ
ַ 14א ֲח ֵרי ֶׁש ֻה ְסּגַ ר ָ
ׁשּובה
ֹלהים! ׁשּובּו ִּב ְת ָ
ּוק ֵר ָבה ַמ ְלכּות ֱא ִ
”מ ְל ָאה ָה ֵעת ְ
ְּב ָא ְמרֹוָ 15 :
ׂשֹורה!”
וְ ַה ֲא ִמינּו ַּב ְּב ָ
ישוע קורא לארבעה דייגים
(מתי ד  ;22‑18לוקס ה )11‑1

ַּ 16כ ֲא ֶׁשר ָה ַלְך ַעל ְׂש ַפת יַ ם ַהּגָ ִליל ָר ָאה ֶאת ִׁש ְמעֹון וְ ֶאת ַאנְ ְּד ֵרי
ּפֹור ִׂשים ְר ָׁשתֹות ַּבּיָ םִּ ,כי ַּדּיָ גִ ים ָהיּוָ 17 .א ַמר ָל ֶהם
ֲא ִחי ִׁש ְמעֹון ְ
”לכּו ַא ֲח ַרי וְ ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם ְל ַדּיָ גֵ י ֲאנָ ִׁשיםִ 18 ”.מּיָ ד ָעזְ בּו ֶאת
ׁשּועְ :
יֵ ַ
ָה ְר ָׁשתֹות וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו 19 .הּוא ָה ַלְך ְק ָצת ָה ְל ָאה וְ ָר ָאה ֶאת יַ ֲעקׂב
יֹוחנָ ן ָא ִחיו וְ ֵהם ַּב ִּס ָירה ְמ ַת ְּקנִ ים ֶאת ָה ְר ָׁשתֹות.
ֶּבן־זַ ְב ַּדי וְ ֶאת ָ
יהם ַּב ִּס ָירה ִעם ַה ְּׂש ִכ ִירים
ִ 20מּיָ ד ָק ָרא ָל ֶהםֵ .הם ָעזְ בּו ֶאת זַ ְב ַּדי ֲא ִב ֶ
וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו.
גירוש רוח טמאה
(לוקס ד )37‑31

ּבֹואם ֶאל ְּכ ַפר נַ חּום ִמ ֵהר ְל ִה ָּכנֵ ס ְּב ַׁש ָּבת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ָ
ַ 21א ֲח ֵרי
22
הֹור ָאתֹוִּ ,כי ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד
ָ
ּתֹוממּו ָה ֲאנָ ִׁשים ַעל
ִה ְׁש ְ
וְ ִל ֵּמד ָׁשם.
אֹותּה ֵעת נִ ְמ ָצא ְּב ֵבית
ּסֹופ ִריםָ 23 .
אֹותם ְּכ ַב ַעל ַס ְמכּות וְ ֹלא ַּכ ְ
ָ
ּולָך
”מה ָּלנּו ְ
רּוח ְט ֵמ ָאהָ .צ ַעק ָה ִאיׁש וְ ָא ַמרַ 24 :
ַה ְּכנֶ ֶסת ִאיׁש ּובֹו ַ
יֹוד ַע ִמי ַא ָּתה — ְקדֹוׁש
אֹותנּו! ֲאנִ י ֵ
ָ
את ְל ַה ְׁש ִמיד
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת? ָּב ָ
יֵ ַ
ֹלהים!”
ָה ֱא ִ
ּוצ ִאי ִמ ֶּמּנּו!”
”ׁש ְת ִקי ְ
רּוח וְ ָא ַמרִ :
ׁשּוע ּגָ ַער ָּב ַ
25יֵ ַ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה ֶאת ָה ִאיׁשָ ,צ ֲע ָקה ְּבקֹול ּגָ דֹול וְ יָ ְצ ָאה
 26זִ ְעזְ ָעה ָה ַ
ּתֹורה
”מה ּזֶ ה? ָמה ַה ָ
ּתֹוממּו וְ ָׁש ֲאלּו זֶ ה ֶאת זֶ הַ :
ִמ ֶּמּנּוַ 27 .הּכׂל ִה ְׁש ְ
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ַה ֲח ָד ָׁשה ַהּזׂאת? ּגַ ם ַעל ָהרּוחֹות ַה ְּט ֵמאֹות הּוא ְמ ַצּוֶ ה ְּב ַס ְמכּות
וְ ֵהן נִ ְׁש ָמעֹות לֹו!”
ַ 28עד ְמ ֵה ָרה יָ ָצא ִׁש ְמעֹו ְּב ָכל ֵאזֹור ַהּגָ ִליל.
ריפוי חולים רבים
(מתי ח  ;17‑14לוקס ד )41‑38

יתם ֶׁשל ִׁש ְמעֹון וְ ַאנְ ְּד ֵרי.
ֵ 29הם יָ ְצאּו ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ נִ ְכנְ סּו ִמּיָ ד ְל ֵב ָ
הֹואיל וַ ֲחמֹותֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ָׁש ְכ ָבה
יֹוחנָ ן ָּבאּו ִא ָּתםִ 30 .
ּגַ ם יַ ֲעקׂב וְ ָ
31
יה .הּוא נִ ּגַ ׁשֶ ,ה ֱחזִ יק ְּביָ ָדּה
קֹוד ַחת ֵמחׂם ִּד ְּברּו ֵא ָליו ְּבנֹוגֵ ַע ֵא ֶל ָ
ַ
אֹותם.
ָ
אֹותּהַ .החׂם ָסר ִמ ֶּמּנָ ה וְ ִהיא ֵׁש ְר ָתה
ָ
וְ ֵה ִקים
חֹולים וַ ֲאחּוזֵ י
יעת ַה ֶּׁש ֶמׁשֵ ,ה ִביאּו ֵא ָליו ֶאת ָּכל ַה ִ
ָּ 32ב ֶע ֶרבִ ,עם ְׁש ִק ַ
34
ַה ֵּׁש ִדיםָּ 33 .כל ָה ִעיר נֶ ֶא ְס ָפה ֶאל ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת וְ הּוא ִר ֵּפא ַר ִּבים
יח
יהן; ּגַ ם ֵׁש ִדים ַר ִּבים ּגֵ ֵרׁש וְ ֹלא ִהּנִ ַ
חֹולים ְּב ַמ ֲחלֹות ְל ִמינֵ ֶ
ִ
ֶׁש ָהיּו
ַל ֵּׁש ִדים ְל ַד ֵּבר ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִה ִּכירּוהּו.
ישוע יוצא למסע הטפה
(לוקס ד )44‑42

ׁשֹומם וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל
ֵ
ַּ 35בּב ֶׂקר ַה ְׁש ֵּכםְּ ,בעֹוד ח ֶׁׂשְךָ ,קם וְ יָ ָצא ֶאל ָמקֹום
37
ּומ ְצאּו
ָ
בֹותיו
ָׁשםִׁ 36 .ש ְמעֹון וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו יָ ְצאּו ְּב ִע ְּק ָ
אֹותָך!”
ְ
”הּכׂל ְמ ַח ְּפ ִׂשים
אֹותֹוָ .א ְמרּו לֹוַ :
ָ 38א ַמר ָל ֶהםּ” :בֹואּו נֵ ֵלְך ֶאל ָה ֲעיָ רֹות ַה ְּקרֹובֹות וַ ֲא ַב ֵּׂשר ּגַ ם ָׁשם,
ּוב ֵּׂשר ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ָכל ַהּגָ ִליל וְ גֵ ֵרׁש
אתיָ 39 ”.ה ַלְך ִ
ִּכי ְל ֵׁשם ָּכְך יָ ָצ ִ
ֶאת ַה ֵּׁש ִדים.
ריפוי איש מצורע
(מתי ח  ;4‑1לוקס ה )16‑12

ָּ 40בא ֵא ָליו ִאיׁש ְמצ ָׂרע וְ ִה ְת ַחּנֵ ן ְל ָפנָ יו .הּוא ָּכ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו וְ ָא ַמר
ׁשּוע ֶאת
הֹוׁשיט יֵ ַ
ִ
אֹותיְּ 41 ”.ברׂב ַר ֲח ָמיו
ּתּוכל ְל ַט ֵהר ִ
”אם ִּת ְר ֶצה ַ
לֹוִ :
42
”רֹוצה ֲאנִ י! ִה ָּט ֵהר!” ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ָס ָרה
ֶ
יָ דֹו ,נָ גַ ע ּבֹו וְ ָא ַמר ֵא ָליו:
ּומ ֵהר ְל ַׁש ֵּל ַח אֹותֹו.
ׁשּוע ִהזְ ִהיר אֹותֹו ִ
ִמ ֶּמּנּו ַה ָּצ ַר ַעת וְ הּוא נִ ְט ַהר 43 .יֵ ַ

27/10/2010 14:31:27

HNTquote.indb 69

1.44-2.12

מרקוס

70

”ר ֵאהַ ,אל ַּתּגִ יד ָּד ָבר ְל ִאיׁשְּ .ב ַרם ֵלְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַהּכ ֵׂהן
ָ 44א ַמר ֵא ָליוְ :
וְ ַה ְק ֵרב ְל ָט ֳה ָר ְתָך ֶאת ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה מ ֶׁׂשה ְל ֵעדּות ָל ֶהם”.
ּול ָה ִפיץ ָּב ַר ִּבים ֶאת ַה ָּד ָברַ ,עד ֲא ֶׁשר
ַ 45אְך הּוא יָ ָצא וְ ִה ְר ָּבה ְל ַה ְכ ִריז ְ
ׁשּוע ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול עֹוד ָלבֹוא ֶאל ִעיר ְּבגָ לּוי ֶא ָּלא ָהיָ ה נִ ְש ָאר ִמחּוץ
יֵ ַ
ּומ ָּכל ָמקֹום ָּבאּו ֵא ָליו.
ׁשֹומ ִמים; ִ
ְ
ָל ִעיר ִּב ְמקֹומֹות
ריפוי איש משותק

ב

(מתי ט  ;8‑1לוקס ה )16‑12

ּנֹודע ִּכי הּוא
א ֲח ֵרי יָ ִמים ֲא ָח ִדים ָּבא ֵׁשנִ ית ֶאל ְּכ ַפר נַ חּוםְּ .כ ֶׁש ַ
ַ
ַּב ַּביִ ת  2נֶ ֶא ְספּו ַר ִּבים ַעד ֲא ֶׁשר ֹלא ָהיָ ה עֹוד ָמקֹום ּגַ ם ִל ְפנֵ י ֶּפ ַתח
יהם ֶאת ְּד ָברֹוָ 3 .אז ֵה ִביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ְמ ֻׁש ָּתק
ַה ַּביִ ת ,וְ הּוא ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
נֹוׂש ִאים אֹותֹוִּ 4 .בגְ ַלל ֶה ָהמֹון ֹלא יָ ְכלּו ְל ַה ְכנִ יסֹו
וְ ַא ְר ָּב ָעה ֲאנָ ִׁשים ְ
ׁשּוע ,וְ ֶד ֶרְך ַה ֶּפ ַתח
ֵא ָליו וְ ָל ֵכן ֵּפ ְרקּו ֶאת ַהּגַ ג ֵמ ַעל ַה ָּמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו יֵ ַ
יהָ 5 .ר ָאה
ּׁשֹוכב ָע ֶל ָ
הֹורידּו ֶאת ָה ֲאלּונְ ָקה ִעם ַה ְמ ֻׁש ָּתק ַה ֵ
ֶׁש ָעׂשּו ִ
”ּבנִ י ,נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָך”.
ׁשּוע ֶאת ֱאמּונָ ָתם וְ ָא ַמר ֶאל ַה ְמ ֻׁש ָּתקְ :
יֵ ַ
ּדּוע הּוא
”מ ַ
ּסֹופ ִרים ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו ָׁשם ָא ְמרּו ְּב ִל ָּבםַ 7 :
ֲ 6א ָח ִדים ִמן ַה ְ
ֹלהים
זּול ִתי ָה ֱא ִ
ֹלח ַעל ֲח ָט ִאים ָ
ְמ ַד ֵּבר ָּכְך? ְמגַ ֵּדף הּואִ .מי יָ כֹול ִל ְס ַ
ְל ַבּדֹו?”
ׁשּוע ְּברּוחֹו ֶׁש ָּכ ָכה ָח ְׁשבּו ִּב ְל ָב ָבםָ .א ַמר
ְּ 8באֹותֹו ֶרגַ ע ִה ְב ִחין יֵ ַ
אֹומ ִרים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּב ְל ַב ְב ֶכם? ַ 9מה ַּקל
ְ
”ל ָּמה ַא ֶּתם
ָל ֶהםָ :
לֹומר ’קּוםַ ,קח ֶאת
יֹותרְ :ל ַהּגִ יד ַל ְמ ֻׁש ָּתק ’נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָך’ ,אֹו ַ
ֵ
ן־ה ָא ָדם ַה ַּס ְמכּות
ָה ֲאלּונְ ָקה וְ ִה ְת ַה ֵּלְך’? ַ 10אְך ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו ִּכי ְל ֶב ָ
”א ֶליָך ֲאנִ י
ֹלח ַעל ֲח ָט ִאים ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות” — ָא ַמר ַל ְמ ֻׁש ָּתק — ֵ 11
ִל ְס ַ
יתָך!”
אֹומר :קּוםַ ,קח ֶאת ָה ֲאלּונְ ָקה וְ ֵלְך ְל ֵב ְ
ֵ
ּומּיָ ד ָל ַקח ֶאת ָה ֲאלּונְ ָקה וְ יָ ָצא ְל ֵעינֵ י ֻּכ ָּלםַ .הּכׂל
 12הּוא ָקם ִ
עֹולם ֹלא ָר ִאינּו ַּכ ָּד ָבר
”מ ָ
ֹלהים ְּב ָא ְמ ָרםֵ :
ּתֹוממּו וְ ִׁש ְּבחּו ֶאת ֱא ִ
ִה ְׁש ְ
ַהּזֶ ה!”
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ישוע קורא ללוי בן חלפי
(מתי ט  ;13‑9לוקס ה )32‑27

ׁשּוע יָ ָצא ׁשּוב ֶאל ְׂש ַפת ַהּיָ םָּ .בא ֵא ָליו ָּכל ֶה ָהמֹון וְ הּוא ִל ֵּמד
 13יֵ ַ
14
יֹוׁשב ְּב ֵבית
אֹותםַּ .כ ֲא ֶׁשר ָע ַבר ְּב ַד ְרּכֹו וְ ָר ָאה ֶאת ֵלוִ י ֶּבן ַח ְל ַפי ֵ
ָ
”לְך ַא ֲח ַרי!” הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריוַ 15 .א ֲח ֵרי
ַה ֶּמ ֶכסָ ,א ַמר ֵא ָליוֵ :
חֹוט ִאים ַר ִּבים ֵה ֵסּבּו ִעּמֹו וְ ִעם
ְ
ּומֹוכ ִסים וְ
ְ
ׁשּוע ְּב ֵביתֹו
ֵכן ֵה ֵסב יֵ ַ
ּסֹופ ִרים
ַּת ְל ִמ ָידיוִּ ,כי ַר ִּבים ָהיּו וְ ֵהם ָה ְלכּו ַא ֲח ָריוָ 16 .ראּו ַה ְ
ּמֹוכ ִסיםָ ,א ְמרּו ֶאל
חֹוט ִאים וְ ַה ְ
אֹוכל ִעם ַה ְ
ֵ
רּוׁשים ֶׁשהּוא
וְ ַה ְּפ ִ
אֹוכל?”
חֹוט ִאים הּוא ֵ
ּמֹוכ ִסים וְ ַה ְ
”עם ַה ְ
ַּת ְל ִמ ָידיוִ :
רֹופאֶ ,א ָּלא
יכים ְל ֵ
יאים ְצ ִר ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםֹ” :לא ַה ְּב ִר ִ
ָׁ 17ש ַמע יֵ ַ
חֹוט ִאים”.
יקים ֶא ָּלא ַל ְ
אתי ִל ְקרׂא ַל ַּצ ִּד ִ
חֹוליםֹ .לא ָּב ִ
ַה ִ
שאלה בעניין צום
(מתי ט  ;17‑14לוקס ה )39‑33

ּדּוע
”מ ַ
רּוׁשים ָצמּוָּ .באּו וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוַ :
יֹוחנָ ן וְ ַת ְל ִמ ֵידי ַה ְּפ ִ
ַּ 18ת ְל ִמ ֵידי ָ
רּוׁשים ָצ ִמים וְ ַת ְל ִמ ֶידיָך ֵאינָ ם ָצ ִמים?”
יֹוחנָ ן וְ ַת ְל ִמ ֵידי ַה ְּפ ִ
ַּת ְל ִמ ֵידי ָ
כֹולים ְּבנֵ י ַה ֻח ָּפה ָלצּום ְּבעֹוד ֶה ָח ָתן
”ה ִאם יְ ִ
ׁשּועַ :
ֵ 19ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
כֹולים ָלצּוםַ 20 .אְך יֹום יָ בֹוא
ִא ָּתם? ָּכל עֹוד ֶה ָח ָתן ִע ָּמ ֶהם ֵאין ֵהם יְ ִ
ּובּיֹום ַההּוא יָ צּומּו.
וְ ֶה ָח ָתן יִ ָּל ַקח ֵמ ֶהםַ ,
ּתֹופר ִּפ ַּסת ַּבד ָח ָדׁש ַעל ֶּבגֶ ד יָ ָׁשןִ :אם יַ ֲע ֶׂשה ֵּכן ,יִ ָּת ֵלׁש
ֵ
ֵ 21אין ִאיׁש
22
יֹותר .וְ ֵאין ִאיׁש ָׂשם יַ יִ ן ָח ָדׁש
רּוע ֵ
ַה ְּט ַלאי ִמן ַהּיָ ָׁשן וְ ַה ֶּק ַרע יִ ְהיֶ ה ּגָ ַ
ׂאבד ַהּיַ יִ ן
ְּבנׂאדֹות יְ ָׁשנִ יםִ :אם יַ ֲע ֶׂשה ֵּכן ,יִ ְב ַקע ַהּיַ יִ ן ֶאת ַהּנׂאדֹות וְ י ַ
יֹוצ ִקים ְלנׂאדֹות ֲח ָד ִׁשים”.
וְ ֵכן ּגַ ם ַהּנׂאדֹותֵ .הן יַ יִ ן ָח ָדׁש ְ
בן־האדם אדון השבת
(מתי יב  ;8‑1לוקס ו )5‑1

ְּ 23ב ַׁש ָּבת ָע ַבר ִּב ְׂשדֹות ַה ָּק ָמה וְ ַת ְל ִמ ָידיו ֵה ֵחּלּו ִל ְקטׂף ִׁש ֳּב ִלים ַּב ֶּד ֶרְך.
עֹוׂשים ְּב ַׁש ָּבת ָּד ָבר ֶׁש ָאסּור
ִ
ּדּוע ֵהם
”ר ֵאהַ ,מ ַ
רּוׁשיםְ :
ָ 24א ְמרּו לֹו ַה ְּפ ִ
אתם ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה
עֹוד ֶכם ֹלא ְק ָר ֶ
”ה ִאם ֵמ ְ
ַל ֲעׂשֹותֹו?” ֵ 25ה ִׁשיב ָל ֶהםַ :
26
ֲה ֵרי נִ ְכנַ ס ְל ֵבית
ּוב ָר ָעב הּוא וַ ֲאנָ ָׁשיו?
ָּדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו ְּב ַמ ְחסֹור ְ
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ימי ֶא ְביָ ָתר ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ ָא ַכל ֶאת ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים ֲא ֶׁשר
ֹלהים ִּב ֵ
ָה ֱא ִ
ילה ֶא ָּלא ַלּכ ֲׂהנִ ים ,וְ נָ ַתן ּגַ ם ָל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו”.
ֵאינֹו ֻמ ָּתר ַל ֲא ִכ ָ
”ה ַּׁש ָּבת נֶ ֶע ְׂש ָתה ְל ַמ ַען ָה ָא ָדם וְ ֹלא ָה ָא ָדם
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ִ 27
28
ן־ה ָא ָדם ָאדֹון ּגַ ם ַל ַּׁש ָּבת”.
ְל ַמ ַען ַה ַּׁש ָּבתָ .ל ֵכן ֶּב ָ
ריפוי בעל היד היבשה

ג

(מתי יב  ;14‑9לוקס ו )11‑6

הּוא נִ ְכנַ ס ׁשּוב ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ .היָ ה ָׁשם ִאיׁש ֶׁשּיָ דֹו יְ ֵב ָׁשה 2 ,וְ ֵהם
ּיּוכלּו
ׁשּוע ִל ְראֹות ִאם יְ ַר ֵּפא אֹותֹו ְּב ַׁש ָּבתְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְ
ִה ְתּבֹונְ נּו ְּביֵ ַ
”עמׂד ָּב ֶא ְמ ַצע!”
ְל ַה ֲא ִׁשים אֹותֹוָ 3 .א ַמר ֶאל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו יְ ֵב ָׁשהֲ :
יטיב ְּב ַׁש ָּבת אֹו ַל ֲעׂשֹות ָר ָעה?
”ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ֵה ִ
יהם וְ ָׁש ַאלַ :
ָּ 4פנָ ה ֲא ֵל ֶ
5
ְל ַה ִּציל נֶ ֶפׁש אֹו ַל ֲהרׂג?” ַאְך ֵהם ָׁש ְתקּוִ .ה ִּביט ָּב ֶהם ּכׂה וָ כׂה ְּבזַ ַעם,
”הֹוׁשט ֶאת ַהּיָ ד!” הּוא
ֵ
ְּברׂב ֶע ֶצב ַעל ְק ִׁשי ְל ָב ָבם ,וְ ָא ַמר ָל ִאיׁש:
ּומּיָ ד ִט ְּכסּו
רּוׁשים ִ
יתנָ ּה 6 .יָ ְצאּו ַה ְּפ ִ
אֹותּה וְ יָ דֹו ָׁש ָבה ְל ֵא ָ
ָ
הֹוׁשיט
ִ
יצד ְל ַה ְכ ִחיד אֹותֹו.
הֹורדֹוס — ֵּכ ַ
ָע ָליו ֵע ָצה ִעם ֲח ִס ֵידי ֵּבית ְ
המונים באים אל ישוע

ׁשּוע ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאל ְׂש ַפת ַהּיָ ם וְ ָהמֹון ַרב ִמן ַהּגָ ִליל
 7יֵ ַ
8
ירּוׁש ַליִ םֵ ,מ ֱאדֹוםֵ ,מ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
יהּודהִ ,מ ָ
ָה ְלכּו ַא ֲח ָריוּ .גַ ם ִמ ָ
ּומ ְּס ִביבֹות צֹור וְ ִצידֹון ָּבאּו ֵא ָליו ָהמֹון ַרבִּ ,כי ָׁש ְמעּו ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר
ִ
ָע ָׂשה 9 .הּוא ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו ֶׁשּיָ ִכינּו לֹו ִס ָירה ֶּפן יִ ְל ָח ֵצהּו ֶה ָהמֹון,
חֹולים ְּכ ֵדי ָלגַ ַעת ּבֹו.
ִּ 10כי ִר ֵּפא ַר ִּבים ,וְ ָל ֵכן נִ ְד ֲחקּו ֵא ָליו ָּכל ַה ִ
”א ָּתה
אֹותן אֹותֹו נָ ְפלּו ְל ָפנָ יו וְ ָצ ֲעקּוַ :
 11וְ ָהרּוחֹות ַה ְּט ֵמאֹות ִּכ ְר ָ
ֹלהים!” ַ 12אְך הּוא ּגָ ַער ָּב ֶהן ְּב ָחזְ ָקה ֶׁשֹּלא ְּתגַ ֶּלינָ ה ִמי
ן־ה ֱא ִ
הּוא ֶּב ָ
הּוא.
בחירת שנים־עשר השליחים
(מתי י  ;4‑1לוקס ו )16‑12

ׁשּוע ָע ָלה ָל ָהר וְ ָק ָרא ָל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָר ָצה ָּב ֶהםֵ .הם ָּבאּו ֵא ָליו
 13יֵ ַ
אֹותם ְל ַב ֵּׂשר
ָ
ים־ע ָׂשר ִאיׁש ֶׁשּיִ ְהיּו ִאּתֹוֶׁ ,שּיִ ְׁש ַלח
ָ
 14וְ הּוא ָק ַבע ְׁשנֵ
16
 15וְ ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם ַס ְמכּות ְלגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדים .הּוא ִמּנָ ה ֶאת
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יפא; יַ ֲעקׂב
ים־ע ָׂשרִׁ :ש ְמעֹוןֲ ,א ֶׁשר לֹו הּוא נָ ַתן ֶאת ַה ֵּׁשם ֵּכ ָ
ָ
ַה ְּׁשנֵ
יֹוחנָ ן ֲא ִחי יַ ֲעקׂבֲ ,א ֶׁשר ָל ֶהם נָ ַתן ֶאת ַה ֵּׁשם ְּבנֵ י ֶרגֶ ׁש,
ֶּבן זַ ְב ַּדי וְ ָ
ֹאמא,
ר־ּת ְל ַמיַ ,מ ַּתיּ ,ת ָ
יליּפֹוסַּ ,ב ַ
ֶׁש ֵּפרּוׁשֹו ְּבנֵ י ַר ַעם; ַ 18אנְ ְּד ֵריִ ,פ ִ
19
יהּודה ִאיׁש ְק ִרּיֹות ֲא ֶׁשר
ָ
יַ ֲעקׂב ֶּבן ַח ְל ַפיַּ ,ת ַּדיִׁ ,ש ְמעֹון ַה ַּקּנַ אי וִ
ּגַ ם ִה ְסּגִ יר אֹותֹו.
17

ישוע נגד בעל־זבול
(מתי יב  ;32‑22לוקס יא  ;23‑14יב )10

ֵ 20הם ָּבאּו ַה ַּביְ ָתה וְ ׁשּוב ִה ְת ַא ֵּסף ֲהמֹון ַעםַ ,עד ִּכי ֹלא יָ ְכלּו ֲא ִפּלּו
רֹוביו וְ יָ ְצאּו ִל ְתּפׂס אֹותֹוִּ ,כי
רּוח ָתםָׁ 21 .ש ְמעּו זׂאת ְק ָ
ֶל ֱאכׂל ֶאת ֲא ָ
ירּוׁש ַליִ ם ָא ְמרּו:
ּסֹופ ִרים ֲא ֶׁשר יָ ְרדּו ִמ ָ
ָא ְמרּו” :יָ ָצא ִמ ַּד ְעּתֹו!”  22וְ ַה ְ
ּוב ֶעזְ ַרת ַׂשר ַה ֵּׁש ִדים הּוא ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדים”.
”ּב ַעל־זְ בּול ּבֹו ְ
ַ
”איְך יָ כֹול ַה ָּׂש ָטן ְלגָ ֵרׁש
יהם ִּב ְמ ָׁש ִליםֵ :
אֹותם ֵא ָליו וְ ִד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ָ 23ק ָרא ָ
אֹותּה ַמ ְמ ָל ָכה
ָ
ֶאת ַה ָּׂש ָטן? ִ 24אם ַמ ְמ ָל ָכה ְמ ֻפ ֶּלגֶ ת ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמּה,
יּוכל
ּוביִ ת ִאם ְמ ֻפ ָּלג הּוא ְּבתֹוְך ַע ְצמֹוֹ ,לא ַ
כֹולה ַל ֲעמׂדַ 25 .
ֵאינָ ּה יְ ָ
קֹומם נֶ גֶ ד ַע ְצמֹו וְ ִה ְת ַּפ ֵּלג,
ַל ֲעמׂד ַה ַּביִ ת ַההּוא 26 .וְ ִאם ַה ָּׂש ָטן ִה ְת ֵ
יּוכל ִאיׁש ְל ִה ָּכנֵ ס
יע ֶאל ִקּצֹוֹ 27 .לא ַ
ִּכי ָאז ֵאינֹו יָ כֹול ַל ֲעמׂד וְ ִהּגִ ַ
ְל ֵביתֹו ֶׁשל ּגִ ּבֹור וְ ָלבׂז ֶאת ֵּכ ָליו ִאם ֹלא יִ ְכּפׂת ְּת ִח ָּלה ֶאת ַהּגִ ּבֹור;
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כל ַה ֲח ָט ִאים יִ ָּס ְלחּו
ֵ
ַא ַחר ָּכְך יָ בׂז ֶאת ֵּביתֹוָ 28 .א ֵמן
29
רּוח
ּדּופים ֲא ֶׁשר יְ גַ ְּדפּוַ ,אְך ַה ְמגַ ֵּדף ֶאת ַ
ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ,וְ ֵכן ּגַ ם ָּכל ַהּגִ ִ
עֹולם” 30 ,זׂאת
עֹולם ִּכי ָא ֵׁשם הּוא ְּב ֵח ְטא ָ
יחה ְל ָ
ַהּק ֶׂדׁש ֵאין לֹו ְס ִל ָ
”רּוח ְט ֵמ ָאה ּבֹו”.
ַ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ְמרּו
אמו ואֶחיו של ישוע
(מתי יב  ;50‑46לוקס ח )21‑19

אֹותּה ָׁש ָעה
ִ 31אּמֹו וְ ֶא ָחיו ָּבאּוֵ .הם ָע ְמדּו ַּבחּוץ וְ ָׁש ְלחּו ִל ְקרׂא לֹוָ 32 .
יֹותיָך
”הּנֵ ה ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך וְ ַא ְח ֶ
יָ ְׁשבּו ְס ִביבֹו ֲהמֹון ַעם וְ ֵהם ָא ְמרּו לֹוִ :
אֹותָך”.
ְ
ַּבחּוץֵ .הם ְמ ַב ְק ִׁשים
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”מי ֵהם ִא ִּמי וְ ַא ַחי?” הּוא ִה ִּביט ּכׂה וָ כׂה ֶאל
ָ 33ענָ ה וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
35
עֹוׂשה ֶאת
”הּנֵ ה ִא ִּמי וְ ַא ַחי! ָּכל ָה ֶ
ּיֹוׁש ִבים ְס ִביבֹו ַּב ַּמ ְעּגָ ל וְ ָא ַמרִ :
ַה ְ
חֹותי וְ ִא ִּמי”.
ֹלהים הּוא ָא ִחי וַ ֲא ִ
ְרצֹון ֱא ִ
34

משל הזורע

ד

(מתי יג  ;9‑1לוקס ח )8‑4

ׁשּוב ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם וְ ָהמֹון ַרב נֶ ֶא ְספּו ֵא ָליוַ .על
ֵּכן יָ ַרד וְ יָ ַׁשב ְּב ִס ָירה ַּבּיָ ם וְ ָכל ֶה ָהמֹון ָהיּו ַעל ַהחֹוף ְליַ ד ַהּיָ ם.
אֹותם ָא ַמר ָל ֶהם:
ָ
ּוב ַל ְּמדֹו
אֹותם ְּד ָב ִרים ַר ִּבים ִּב ְמ ָׁש ִלים ְ
ָ
 2הּוא ִל ֵּמד
4
ּזֹור ַע ִלזְ ר ַׂעַּ .כ ֲא ֶׁשר זָ ַרע נָ ְפלּו ַּכ ָּמה זְ ָר ִעים
”ׁש ְמעּו! ִהּנֵ ה יָ ָצא ַה ֵ
ִ 3
5
אֹותםֲ .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ַעל ַא ְד ַמת
ָ
ּובאּו ִצ ֳּפ ִרים וְ ָא ְכלּו
ׁשּולי ַה ֶּד ֶרְך ָ
ְּב ֵ
ּומ ֲהרּו ִל ְצמ ַׂח
ְט ָר ִׁשיםְּ ,ב ָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ָל ֶהם ַה ְר ֵּבה ֲא ָד ָמהִ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ָל ֶהם ֲא ָד ָמה ֲע ֻמ ָּקהְּ 6 .כ ֶׁשּזָ ְר ָחה ַה ֶּׁש ֶמׁש נִ ְצ ְרבּו
ּקֹוצים
ּקֹוציםַ ,אְך ַה ִ
ּוב ֵאין ׁש ֶׂרׁש ִה ְתיַ ְּבׁשּוֲ 7 .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ֵּבין ַה ִ
ְ
אֹותם וְ ֹלא נָ ְתנּו ְּפ ִריֲ 8 .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ַעל ֲא ָד ָמה
ָ
ָצ ְמחּו וְ ֶה ֱחנִ יקּו
לֹוׁשים ,זֶ ה ִּפי ִׁש ִּׁשים וְ זֶ ה ִּפי
עֹולה וְ גָ ֵדל — זֶ ה ִּפי ְׁש ִ
טֹובה וְ נָ ְתנּו ְּפ ִרי ֶ
ָ
”מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַׂעֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!”
ֵמ ָאהָ 9 ”.א ַמר ָל ֶהםִ :
מטרת המשלים
(מתי יג  ;17‑10לוקס ח )10‑9

ִּ 10ב ְהיֹותֹו ְל ַבּדֹו ְׁש ָאלּוהּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ְס ִביבֹו ,יַ ַחד ִעם ַה ְּׁשנֵ ים־
”ל ֶכם נִ ַּתן סֹוד ַמ ְלכּות
ָע ָׂשרַ ,על ְּד ַבר ַה ְּמ ָׁש ִליםָ 11 .א ַמר ָל ֶהםָ :
12
ֹלהיםַ ,אְך ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ ַהּכׂל יִ ְהיֶ ה ִּב ְמ ָׁש ִליםְ ,ל ַמ ַען יִ ְראּו
ָה ֱא ִ
מֹוע יִ ְׁש ְמעּו וְ ֹלא יָ ִבינּוֶּ ,פן יָ ׁשּובּו וְ יִ ָּס ַלח ָל ֶהם”.
ָראׂה וְ ֹלא יֵ ְדעּו וְ ָׁש ַ
פשר משל הזורע
(מתי יג  ;23‑18לוקס ח )15‑11

”אינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה וְ ֵאיְך ָּת ִבינּו
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםֵ :
ִ 13
15
14
ׁשּולי ַה ֶּד ֶרְך,
זֹור ַע ֶאת ַה ָּד ָבר .וַ ֲא ֶׁשר ְּב ֵ
ּזֹור ַע ֵ
ֶאת ָּכל ַה ְּמ ָׁש ִלים? ַה ֵ
ַּב ָּמקֹום ֶׁשּנִ זְ ַרע ַה ָּד ָברֵ ,א ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר ְּב ָׁש ְמ ָעם ָּבא ַה ָּׂש ָטן ִמּיָ ד
לֹוק ַח ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁשּנִ זְ ַרע ָּב ֶהם 16 .וְ ֵכן ַהּנִ זְ ָר ִעים ַעל ַא ְד ַמת ְט ָר ִׁשים
וְ ֵ
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ֵא ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶאת ַה ָּד ָבר ְמ ַק ְּב ִלים אֹותֹו ִמּיָ ד ְּב ִׂש ְמ ָחה,
ַ 17אְך ֵאין ָל ֶהם ׁש ֶׂרׁש ְּב ִק ְר ָּבם וְ ַרק ְל ָׁש ָעה יַ ֲחזִ יקּו ַמ ֲע ָמד; ְל ַא ַחר
יפה ִּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר ,יִ ָּכ ְׁשלּו ִמּיָ ד 18 .וְ ָה ֲא ֵח ִרים
ִמ ֵּכןְּ ,בבֹוא ָצ ָרה אֹו ְר ִד ָ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ָּד ָברֶ 19 ,א ָּלא
ּקֹוצים; ֵא ֶּלה ֵהם ַה ְ
ֵהם ַהּנִ זְ ָר ִעים ֵּבין ַה ִ
ּדּוחי ָהע ֶׁׂשר וְ ַת ֲאוֹות ִל ְׁש ָאר ְּד ָב ִרים ָּב ִאים
ּומ ֵ
עֹולם ַהּזֶ ה ַ
ֶׁש ַּד ֲאגֹות ָה ָ
יקים ֶאת ַה ָּד ָבר וְ ֹלא יַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִריַ 20 .הּנִ זְ ָר ִעים ַעל ָה ֲא ָד ָמה
ּומ ֲחנִ ִ
ַ
עֹוׂשים ְּפ ִרי — זֶ ה
ִ
ּומ ַק ְּב ִלים אֹותֹו וְ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ָּד ָבר ְ
ּטֹובה ֵהם ַה ְ
ַה ָ
לֹוׁשים ,זֶ ה ִּפי ִׁש ִּׁשים וְ זֶ ה ִּפי ֵמ ָאה”.
ִּפי ְׁש ִ
מקומה של המנורה
(לוקס ח )18‑16

אֹותּה ַּת ַחת
ָ
נֹורה ַקּיֶ ֶמת ְּכ ֵדי ֶׁשּיָ ִׂשימּו
”ה ִאם ַה ְּמ ָ
ָ 21א ַמר ָל ֶהםַ :
22
אֹותּה ַעל ַּכן? ִּכי ֵאין
ָ
ְּכ ִלי אֹו ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה? ַה ִאם ֹלא יַ ֲע ִמידּו
נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ּגָ ֶלה ,וְ ֹלא נִ גְ נַ ז ָּד ָבר ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ֵצא ָלאֹורִ 23 .מי
”ׂשימּו ִל ְּב ֶכם ֶאל
ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַׂעֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע 24 ”.עֹוד ָא ַמר ָל ֶהםִ :
מֹוד ִדים יִ ָּמ ֵדד ָל ֶכם וְ גַ ם יִ ּוָ ֵסף
ׁשֹומ ִעיםַּ .ב ִּמ ָּדה ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ְ
ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם
ּומי ֶׁש ֵאין לֹוּ ,גַ ם ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ָּל ַקח
ָל ֶכםִּ 25 ,כי ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ּנָ ֵתן לֹוִ ,
ִמ ֶּמּנּו”.
משל הזרע הגדל

ּזֹור ַע זֶ ַרע ָּב ֲא ָד ָמה;
ֹלהיםְּ ,כ ִאיׁש ַה ֵ
”ּכְך ִהיא ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
 26עֹוד ָא ַמרָ :
יֹוד ַע
נֹובט וְ גָ ֵדל וְ ָה ִאיׁש ֵאינֶ ּנּו ֵ
 27וְ יָ ֵׁשן הּוא וְ ָקםַ ,ליְ ָלה וָ יֹום ,וְ ַהּזֶ ַרע ֵ
יאה ָה ֲא ָד ָמה ְּפ ִריָּ :ב ִראׁשֹונָ ה ֶאת ַה ָּקנֶ הַ ,א ֲח ָריו
מֹוצ ָ
יה ִ
יצדֵ 28 .מ ֵא ֶל ָ
ֵּכ ַ
29
ֶאת ַה ִּׁשּב ֶׂלת וְ ַא ַחר ָּכְך ֶאת ַה ִח ָּטה ְמלֹוא ַה ִּׁשּב ֶׂלת .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּב ֵׁשל
יע ַה ָּק ִציר”.
ֹלח ַמּגָ לִּ ,כי ִהּגִ ַ
ַה ְּפ ִרי יְ ַמ ֵהר ָה ִאיׁש ִל ְׁש ַ
משל על גרגיר החרדל
(מתי יג  ;32‑31לוקס יג )19‑18

ֹלהים אֹו ְּב ֵאיזֶ ה ָמ ָׁשל
”איְך נְ ַד ֶּמה ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
הֹוסיף וְ ָא ַמרֵ :
ִ 30
31
זֹור ִעים אֹותֹו ָּב ֲא ָד ָמה
אֹותּה? ְּכגַ ְרּגִ יר ַח ְר ָּדל ִהיאַּ .כ ֲא ֶׁשר ְ
ָ
נַ ְמ ִׁשיל
הּוא ָק ָטן ִמ ָּכל ַהּזְ ָר ִעים ֲע ֵלי ֲא ָדמֹותֲ 32 ,א ָבל ְל ַא ַחר ֶׁשּנִ זְ ַרע הּוא
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דֹולים ַעד ֲא ֶׁשר
ּומֹוציא ֲענָ ִפים ּגְ ִ
ִ
יחים
צֹומ ַח וְ נַ ֲע ֶׂשה ּגָ דֹול ִמ ָּכל ַה ִּׂש ִ
ֵ
כֹולים ִל ְׁשּכׂן ְּב ִצּלֹו”.
עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יְ ִ
יהם ֶאת ַה ָּד ָברְּ ,כ ָכל ֲא ֶׁשר יָ ְכלּו
ִּ 33ב ְמ ָׁש ִלים ַר ִּבים ָּכ ֵא ֶּלה ִד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יחידּות ִה ְס ִּביר
יהם; ֲא ָבל ִּב ִ
ּוב ִלי ָמ ָׁשל ֹלא ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִל ְׁשמ ַׂעְ 34 ,
ְל ַת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַהּכׂל.
ישוע משקיט סערה
(מתי ח  ;23‑17לוקס ח )25‑22

ְּ 35באֹותֹו ַהּיֹוםְ ,ל ֵעת ֶע ֶרבָ ,א ַמר ָל ֶהםּ” :בֹואּו נַ ֲעבׂר ַל ַּצד ַה ֵּׁשנִ י.
ׁשּוע ַּב ִּס ָירה ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ָּבּה.
ֵ 36הם ָעזְ בּו ֶאת ֶה ָהמֹון וְ ָל ְקחּו ֶאת יֵ ַ
דֹולה
־ס ָע ָרה ּגְ ָ
רּוח ְ
חֹול ָלה ַ
ּגַ ם ִסירֹות ֲא ֵחרֹות ָהיּו ִאּתֹו 37 .וְ ִהּנֵ ה ִה ְת ְ
38
ׁשּוע
אֹותּה ָׁש ָעה ָהיָ ה יֵ ַ
ָ
וְ ַהּגַ ִּלים ָׁש ְטפּו ֶאת ַה ִּס ָירה ַעד ֶׁשּנִ ְת ַמ ְּל ָאה.
”ר ִּביַ ,ה ִאם ֹלא
יָ ֵׁשן ַעל ַּכר ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ַה ִּס ָירהֵ .ה ִעירּו אֹותֹו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
טֹוב ִעים?”
ִא ְכ ַּפת ְלָך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
רּוח וְ ָא ַמר ֶאל ַהּיָ םּ” :דׂם! ֵה ָרגַ ע!” ָאז ָּפ ְס ָקה
עֹוררּ ,גָ ַער ָּב ַ
 39הּוא ִה ְת ֵ
40
ּפֹוח ִדים
ּדּוע ַא ֶּתם ֲ
”מ ַ
רּוח וְ נִ ְׂש ָּת ְר ָרה ְּד ָמ ָמה ֲע ֻמ ָּקהָ .א ַמר ָל ֶהםַ :
ָה ַ
ָּכל ָּכְך? ֵאיְך זֶ ה ֶׁש ֵאין ָל ֶכם ֱאמּונָ ה?”
”אם ֵּכן ִמי הּוא זֶ ה ֶׁשּגַ ם
דֹולה וְ ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הִ :
ֵ 41הם יָ ְראּו יִ ְר ָאה ּגְ ָ
רּוח וְ ַהּיָ ם נִ ְׁש ָמ ִעים לֹו?”
ָה ַ
גירוש שדים

ה

(מתי ח  ;34‑28לוקס ח )39‑26

הם ָּבאּו ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָ םֶ ,אל ֶא ֶרץ ַהּגֵ ָר ִׁשּיִ יםַ 2 .אְך יָ ָצא ִמן ַה ִּס ָירה
ֵ
רּוח ְט ֵמ ָאה ּבֹו 3 .הּוא
וְ ִהּנֵ ה ָּבא ִל ְק ָראתֹו ִאיׁש ִמ ֵּבין ַה ְּק ָב ִרים וְ ַ
ָהיָ ה ּגָ ר ִּב ְמ ָערֹות ַה ְּק ָב ִרים וְ ִאיׁש ֹלא יָ כֹול עֹוד ִל ְכּבׂל אֹותֹוּ ,גַ ם ֹלא
ּוב ֲאזִ ִּקים וְ הּוא
ַּב ֲאזִ ִּקיםִּ 4 ,כי ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ָּכ ְבלּו אֹותֹו ִּב ְכ ָב ִלים ַ
יע
נִ ֵּתק ֶאת ָה ֲאזִ ִּקים וְ ָק ַרע ֶאת ַה ְּכ ָב ִלים וְ ִאיׁש ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ַה ְכנִ ַ
ּופֹוצ ַע
ֵ
צֹועק
ֵ
ּוב ָה ִרים ָהיָ ה
יֹומם וָ ַליְ ָלהַּ ,ב ְּק ָברֹות ֶ
אֹותֹוָּ 5 .ת ִמידָ ,
6
ׁשּוע ֵמ ָרחֹוקָ ,רץ וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לֹו,
ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֲא ָבנִ יםִּ .כ ְראֹותֹו ֶאת יֵ ַ
יע
ׁשּוע ֶּבן ֵאל ֶע ְליֹון? ֲאנִ י ַמ ְׁש ִּב ַ
ּולָך ,יֵ ַ
”מה ִּלי ְ
 7וְ ָצ ַעק ְּבקֹול ּגָ דֹולַ :
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”צ ִאי ִמן
ׁשּוע ָא ַמר לֹוְ ,
אֹותי!” ִּכי יֵ ַ
ִ
אֹלהיםַ ,אל ְּת ַעּנֶ ה
אֹותָך ֵּב ִ
ְ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה!”
ָה ִאיׁשָ ,ה ַ
”ׁש ִמי ִלגְ יֹוןִּ ,כי ַר ִּבים
”מה ִּׁש ְמָך?” ֵה ִׁשיב לֹוְ :
ׁשּועַ :
ָׁ 9ש ַאל אֹותֹו יֵ ַ
אֹותן ֶאל ִמחּוץ ָל ֵאזֹור.
ָ
ֲאנַ ְחנּוֵ 10 ”.הן ִה ְפ ִצירּו ּבֹו ְמאׂד ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ַלח
12
רֹועה ָׁשם ָסמּוְך ָל ָהר ,וְ ֵהן ִּב ְקׁשּו
ֵ 11ע ֶדר ּגָ דֹול ֶׁשל ֲחזִ ִירים ָהיָ ה ֶ
13
תֹוכם ”.הּוא ִה ְר ָׁשה
אֹותנּו ֶאל ַה ֲחזִ ִירים וְ נִ ָּכנֵ ס ְל ָ
ָ
”ׁש ַלח
ׁשּועְ :
ִמּיֵ ַ
ָל ֶהן .יָ ְצאּו ָהרּוחֹות ַה ְּט ֵמאֹות וְ נִ ְכנְ סּו ַּב ֲחזִ ִירים ,וְ ָה ֵע ֶדר ִה ְס ָּת ֵער
רֹועים
ּמֹורד ָה ָהר ֶאל ַהּיָ םְּ .כ ַא ְל ַּפיִ ם רׂאׁש ָט ְבעּו ַּבּיָ םָּ 14 .ב ְרחּו ָה ִ
ִמ ַ
ּוב ְּכ ָפ ִרים ,וַ ֲאנָ ִׁשים ָּבאּו ִל ְראֹות ַמה
וְ ִס ְּפרּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ָּב ִעיר ַ
ׁשּוע וְ ָראּו ֶאת ֲאחּוז ַה ֵּׁש ִדים ֲא ֶׁשר ָּד ַבק
ֶּׁש ָּק ָרהֵ 15 .הם ָּבאּו ֶאל יֵ ַ
יהם.
יֹוׁשב ָלבּוׁשָׁ ,שפּוי ְּב ַד ְעּתֹוַּ .פ ַחד נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
ּבֹו ַה ִּלגְ יֹון ,וְ הּוא ֵ
ָ 16ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָראּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִס ְּפרּו ָל ֶהם ֶאת ֶׁש ָּק ָרה ַל ֲאחּוז
ַה ֵּׁש ִדים ,וְ גַ ם ֶאת ִענְ יַ ן ַה ֲחזִ ִיריםָ 17 .אז ֵה ֵחּלּו ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיֵ ֵלְך
זֹורםְּ 18 .כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס ַל ִּס ָירה ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֲאחּוז ַה ֵּׁש ִדים ְל ִה ָּׁש ֵאר
ֵמ ֱא ָ
יתָך ֶאל
”לְך ְל ֵב ְ
ׁשּוע ֹלא ִה ְר ָׁשה לֹו ִּכי ִאם ָא ַמר ֵא ָליוֵ :
ִאּתֹוַ 19 ,אְך יֵ ַ
ֹלהים ְּב ַר ֲח ָמיו ָע ֶליָך”.
ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתָך וְ ַהּגֵ ד ָל ֶהם ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ְלָך ֱא ִ
ׁשּוע,
 20הּוא ָה ַלְך וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְכ ִריז ְּב ֶע ֶׂשר ֶה ָע ִרים ֶאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לֹו יֵ ַ
וְ ַהּכׂל ָּת ְמהּו.
8

ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של יאיר
(מתי ט  ;26‑18לוקס ח )56‑40

ׁשּוע ָחזַ ר ַּב ִּס ָירה ֶאל ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י וְ ָהמֹון ַרב נֶ ֱא ַסף ֵא ָליו ִּב ְהיֹותֹו
 21יֵ ַ
22
אׁשי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,יָ ִאיר ְׁשמֹו,
ָּבא ֶא ָחד ֵמ ָר ֵ
ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם.
”ּב ִּתי
ׁשּוע נָ ַפל ְל ַרגְ ָליוִ 23 .ה ְת ַחּנֵ ן ֵא ָליו ְמאׂד וְ ָא ַמרִ :
ּוכ ֶׁש ָר ָאה ֶאת יֵ ַ
ְ
יה ְּכ ֵדי ֶׁש ִהיא ִּת ְת ַר ֵּפא
ּוסמְֹך יָ ֶדיָך ָע ֶל ָ
נֹוטה ָלמּותָ .אּנָ אּ ,בֹוא ְ
ָ
דֹוח ִקים
הֹול ִכים ָהמֹון ַרב וְ ֲ
ְ
ׁשּוע ָה ַלְך ִאּתֹו ,וְ ַא ֲח ָריו
וְ ִת ְחיֶ ה 24 ”.יֵ ַ
26
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה — ֶׁש ָּס ְב ָלה ַרּבֹות
ֶ
אֹותֹו 25 .וְ ִא ָּׁשה זָ ַבת ָּדם זֶ ה ְׁש ֵּת
הּוטב ָלּה ֶא ָּלא
ַ
כּוׁשּה ,וְ ֹלא
יאה ֶאת ָּכל ְר ָ
הֹוצ ָ
רֹופ ִאים ַר ִּבים וְ ִ
ִּב ֵידי ְ
ׁשּועָּ ,ב ָאה ֵמ ָאחֹור ְּבתֹוְך
הּורע ָלּה — ְּ 27כ ָׁש ְמ ָעּה ַעל־אֹודֹות יֵ ַ
ֶׁשעֹוד ַ
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”אם ֶאּגַ ע ֲא ִפּלּו ִּב ְבגָ ָדיו ֶא ְת ַר ֵּפא”.
ֶה ָהמֹון וְ נָ גְ ָעה ְּב ִבגְ דֹוִּ ,כי ָא ְמ ָרה ִ
גּופּה ֶׁשּנִ ְר ְּפ ָאה ִמן
ּ 29בֹו ָּב ֶרגַ ע ִה ְתיַ ֵּבׁש ְמקֹור ָּד ָמּה וְ ִהיא ָח ָׁשה ְּב ָ
בּורהָּ .פנָ ה
ׁשּוע ְּבתֹוכֹו הּוא ֶׁשּיָ ְצ ָאה ִמ ֶּמּנּו ּגְ ָ
ַה ַּמ ֲח ָלהִ 30 .מּיָ ד ִה ְב ִחין יֵ ַ
”מי נָ גַ ע ִּב ְבגָ ַדי?”
ֶאל ֶה ָהמֹון וְ ָא ַמרִ :
אֹותָך וְ ַא ָּתה
ְ
ּדֹוחק
רֹואה ֶאת ֶה ָהמֹון ֵ
”א ָּתה ֶ
ָ 31א ְמרּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוַ :
’מי נָ גַ ע ִּבי’?”
ׁשֹואל ִ
ֵ
 32הּוא ִה ִּביט ְס ִביבֹו ִל ְראֹות ִמי ָע ָׂשה זׂאתָּ 33 .פ ֲח ָדה ָה ִא ָּׁשה וְ ָר ֲע ָדה,
ִּכי יָ ְד ָעה ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ָלּהִ .היא נִ ּגְ ָׁשה וְ נָ ְפ ָלה ְל ָפנָ יו וְ ָא ְמ ָרה לֹו ֶאת
ָּכל ָה ֱא ֶמת.
אֹותְךְ .ל ִכי ְל ָׁשלֹום וְ ֵה ָר ְפ ִאי
ָ
יעה
הֹוׁש ָ
ִ
”ּב ִּתיֱ ,אמּונָ ֵתְך
ָ 34א ַמר ָלּהִ :
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ָּבאּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ֵּביתֹו ֶׁשל רׂאׁש ֵּבית
ִמ ַּמ ֲח ָל ֵתְךֶ 35 ”.
36
יח עֹוד ֶאת ָה ַרב?” ָׁש ַמע
”ּב ְּתָך ֵמ ָתהָ ,ל ָּמה ַּת ְט ִר ַ
ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ָא ְמרּוִ :
”אל ִּת ְפ ַחד; ַרק
ׁשּוע ֶאת ַמה ֶּׁש ִּד ְּברּו וְ ָא ַמר ְלרׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתַ :
יֵ ַ
ַה ֲא ֵמן”.
יֹוחנָ ן
יפא וְ יַ ֲעקׂב וְ ָ
יח ְל ִאיׁש ְל ִה ָּלוֹות ֵא ָליו ,חּוץ ִמ ֵּכ ָ
ׁשּוע ֹלא ִהּנִ ַ
 37יֵ ַ
38
ֲא ִחי יַ ֲעקׂבַּ .כ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל רׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ,ר ָאה
”מה
ּומיַ ְּל ִלים ַה ְר ֵּבה 39 .נִ ְכנַ ס וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
ּבֹוכים ְ
ֲה ֻמ ָּלה וַ ֲאנָ ִׁשים ִ
ּובֹוכים? ַהּיַ ְל ָּדה ֹלא ֵמ ָתהִ .היא ַרק יְ ֵׁשנָ ה”.
ִ
הֹומים
ַא ֶּתם ִ
הֹוציא ֶאת ֻּכ ָּלםָ ,ל ַקח ֶאת ֲא ִבי ַהּיַ ְל ָּדה
ִ
ֵ 40הם ָצ ֲחקּו לֹוַ ,אְך הּוא
וְ ֶאת ִא ָּמּהִ ,עם ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ,וְ נִ ְכנַ ס ַל ָּמקֹום ֶׁש ָּׁש ְכ ָבה ּבֹו
”ט ְליְ ָתא,
יהַ :
ַהּיַ ְל ָּדה 41 .הּוא ָא ַחז ְּביָ ָדּה ֶׁשל ַהּיַ ְל ָּדה וְ ָא ַמר ֵא ֶל ָ
42
ִמּיָ ד ָק ָמה
אֹומר ָלְך”.
ֵ
קּומי — ֲאנִ י
ִ
קּומי!” ֶׁש ַּת ְרּגּומֹו” ,נַ ֲע ָרה,
ִ
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הֵ .הם נִ ְת ַמ ְּלאּו
ֶ
ַהּנַ ֲע ָרה וְ ִה ְת ַה ְּל ָכה; וְ ִהיא ַּבת ְׁש ֵּת
יהם ְּבת ֶׂקף ֶׁשֹּלא יִ ּוָ ַדע ַה ָּד ָבר ְל ִאיׁש
ִּת ָּמהֹון ּגָ דֹולָ 43 .אז ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
וְ ָא ַמר ָל ֵתת ָלּה ֶל ֱאכׂל.
28

27/10/2010 14:31:28

HNTquote.indb 78

79

מרקוס

6.1-15

אין נביא בעירו

ו

(מתי יג  ;58‑53לוקס ד )30‑16

א ֲח ֵרי ֵצאתֹו ִמ ָּׁשם ָה ַלְך ְל ִעירֹו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו ַא ֲח ָריוְּ 2 .ביֹום
ַ
ּׁשֹומ ִעים ָה ַר ִּבים
ַה ַּׁש ָּבת ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָּ .ת ְמהּו ַה ְ
ּומה ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לֹו
”מּנַ יִ ן לֹו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַ
וְ ָא ְמרּוִ :
וְ ַהּגְ בּורֹות ָה ֵא ֶּלה ַהּנַ ֲעׂשֹות ְּביָ דֹו? ֲ 3הֹלא זֶ ה ַהּנַ ּגָ ר ֶּבן ִמ ְריָ ם וַ ֲא ִחי
יֹותיו ּפׂה ִא ָּתנּו!” הּוא ָהיָ ה
יהּודה וְ ִׁש ְמעֹון ,וַ ֲה ֵרי ַא ְח ָ
ָ
יֹוסי וִ
יַ ֲעקׂב וְ ֵ
ָל ֶהם ְל ִמ ְכׁשֹול.
רֹוביו
”אין נָ ִביא נִ ְק ֶלה ֶא ָּלא ְּב ִעירֹוֵּ ,בין ְק ָ
ׁשּועֵ :
ָ 4א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ּוב ֵביתֹו”.
ְ
חֹולים ֲא ָח ִדים וְ ָס ַמְך
ִ
 5וְ ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ָׁשם ׁשּום נֵ ס; ַרק ַעל
אֹותםָּ 6 .ת ֵמ ַּה ָהיָ ה ַעל ח ֶׂסר ֱאמּונָ ָתם.
ָ
ֶאת יָ ָדיו וְ ִר ֵּפא
ישוע שולח את שנים־עשר השליחים
(מתי י  ;15‑5 ,1לוקס ט )6‑1

ֹלח
ים־ע ָׂשר וְ ֵה ֵחל ִל ְׁש ַ
ָ
הּוא ָע ַבר ַּב ְּכ ָפ ִרים ִמ ָּס ִביב וְ ִל ֵּמדָ 7 .ק ָרא ַל ְּׁשנֵ
8
אֹותם ְׁשנַ יִ ם ְׁשנַ יִ ם וְ נָ ַתן ָל ֶהם ַס ְמכּות ַעל ָהרּוחֹות ַה ְּט ֵמאֹותּ .גַ ם
ָ
אּומה ַל ֶּד ֶרְך ִמ ְּל ַבד ַמ ֵּקל; ֹלא ֶל ֶחםֹ ,לא
יהם ֶׁשֹּלא יִ ְּקחּו ְמ ָ
ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
גֹור ָתם; ֶׁ 9שּיִ נְ ֲעלּו ַסנְ ָּד ִלים וְ ֹלא יִ ְל ְּבׁשּו ְׁש ֵּתי
ַּת ְר ִמיל וְ ֹלא ֶּכ ֶסף ַּב ֲח ָ
”ּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ְל ַביִ תָׁ ,שם ֵּת ְׁשבּו ַעד
ֻּכ ֳּתנֹותָ 10 .א ַמר ָל ֶהםְ :
ּוב ָכל ָמקֹום ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ַק ְּבלּו ֶא ְת ֶכם וְ ֹלא יִ ְׁש ְמעּו
את ֶכם ִמ ָּׁשםְ 11 .
ֵצ ְ
יכם ְל ֵעדּות ָל ֶהם”.
ָל ֶכםְ ,צאּו ִמ ָּׁשם וְ נַ ֲערּו ֶאת ֶה ָע ָפר ֲא ֶׁשר ַּת ַחת ַרגְ ֵל ֶ
ׁשּובהּ 13 ,גַ ם ּגֵ ְרׁשּו ֵׁש ִדים ַר ִּבים
ֵ 12הם יָ ְצאּו וְ ָק ְראּו ַל ְּב ִרּיֹות ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
אֹותם.
ָ
חֹולים ַר ִּבים וְ ִר ְּפאּו
ִ
ּומ ְׁשחּו ַּב ֶּׁש ֶמן
ָ
מות יוחנן המטביל
(מתי יד  ;12‑1לוקס ט )9‑7

נֹודע ָּב ַר ִּבים
ׁשּוע ַ
הֹורדֹוס ָׁש ַמע ַעל ָּכְךֶׁ ,ש ֵּכן ְׁשמֹו ֶׁשל יֵ ַ
ַ 14ה ֶּמ ֶלְך ְ
ּפֹועלֹות ּבֹו
ֲ
”יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתים וְ ָל ֵכן
ָ
וְ יֵ ׁש ֶׁש ָא ְמרּו:
ַהּגְ בּורֹותֲ 15 ”.א ֵח ִרים ָא ְמרּו” :זֶ ה ֵא ִלּיָ הּו” ,וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו” :נָ ִביא
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יֹוחנָ ן .הּוא
הֹורדֹוסָ ,א ַמר” :זֶ הּו ָ
ְ
ְּכ ֶׁש ָּׁש ַמע
יאים”.
ְּכ ַא ַחד ַהּנְ ִב ִ
הֹורדֹוס ַע ְצמֹו
ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ָע ַר ְפ ִּתי ֶאת רׂאׁשֹו ָקם ִל ְת ִחּיָ ה”ֶׁ 17 ,ש ֲה ֵרי ְ
הֹורֹודיָ הֵ ,א ֶׁשת
ְ
ל־ּד ַבר
יֹוחנָ ן וְ ָכ ָלא אֹותֹו ַּב ֶּכ ֶלא ַע ְ
ָׁש ַלח ִל ְתּפׂס ֶאת ָ
הֹורדֹוס:
יֹוחנָ ן ָא ַמר ְל ְ
יליּפֹוס ָא ִחיוֲ ,א ֶׁשר הּוא נָ ָׂשא ְל ִא ָּׁשה; ִּ 18כי ָ
ִפ ִ
הֹורֹודיָ ה
ְ
”א ֶׁשת ָא ִחיָך ֵאינָ ּה ֻמ ֶּת ֶרת ְלָךַ 19 ”.על ֵּכן ָׂשנְ ָאה אֹותֹו
ֵ
ּיֹוחנָ ן
הֹורדֹוס ָּפ ַחד ִמ ָ
וְ ָר ְצ ָתה ַל ֲהרׂג אֹותֹוַ ,אְך ֹלא יָ ְכ ָלה ִ 20מּׁשּום ֶׁש ְ
ׁשֹומ ַע ֶאת
ֵ
ּיֹוחנָ ן ִאיׁש ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש; הּוא ָהיָ ה
וְ ָׁש ַמר ָע ָליו ְּביָ ְדעֹו ֶׁש ָ
אֹותם.
ָ
בּוכה ַר ָּבה ְּב ָׁש ְמעֹו
ְּד ָב ָריו ְּב ָרצֹון ַאף ִּכי ָּבא ִּב ְמ ָ
הֹורדֹוס ִמ ְׁש ֶּתה
יעה ַּכ ֲא ֶׁשר ְּביֹום ֻה ַּל ְדּתֹו ָע ַרְך ְ
ְׁ 21ש ַעת ַהּכ ֶׁׂשר ִהּגִ ָ
22
אׁשי ַהּגָ ִלילָ .אז נִ ְכנְ ָסה ִּב ָּתּה ֶׁשל
ּול ָר ֵ
ּול ָׂש ֵרי ָה ֲא ָל ִפים ְ
דֹוליו ְ
ִלגְ ָ
הֹורדֹוס וְ ַה ְמ ֻס ִּבים ִאּתֹוָ .א ַמר
ּומ ְצ ָאה ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְ
הֹורֹודיָ ה וְ ָר ְק ָדה ָ
ְ
”ּב ְּק ִׁשי ִמ ֶּמּנִ י ַמה ֶּׁש ִּת ְר ִצי וְ ֶא ֵּתן ָלְך 23 ”.הּוא ּגַ ם
ַה ֶּמ ֶלְך ֶאל ַהּנַ ֲע ָרהַ :
”מה ֶּׁש ְּת ַב ְק ִׁשי ִמ ֶּמּנִ י ֶא ֵּתן ָלְך ַעד ֲח ִצי ַה ַּמ ְלכּות!”
נִ ְׁש ַּבע ָלּהַ :
”את רׂאׁש
יבה ִא ָּמּהֶ :
”מה ֲא ַב ֵּקׁש?” ֵה ִׁש ָ
 24יָ ְצ ָאה וְ ָא ְמ ָרה ְל ִא ָּמּהָ :
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל!”
ָ
רֹוצה ֶׁש ִּת ֵּתן ִלי ַע ְכ ָׁשו
”אנִ י ָ
ּוב ְק ָׁשהֲ :
ִ 25היא נִ ְכנְ ָסה ִמּיָ ד ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ִ
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל!”
ִּב ְק ָע ָרה ֶאת רׂאׁש ָ
ּובגְ ַלל ַה ְמ ֻס ִּבים ֹלא
בּועה ִ
ִ 26ה ְת ַע ֵּצב ַה ֶּמ ֶלְך ְמאׂדַ ,אְך ִּבגְ ַלל ַה ְּׁש ָ
ּׁשֹומ ִרים
יקםִ 27 .מּיָ ד ָׁש ַלח ַה ֶּמ ֶלְך ֶא ָחד ִמן ַה ְ
יה ֵר ָ
ָר ָצה ְל ָה ִׁשיב ֶאת ָּפנֶ ָ
ּׁשֹומר וְ ָכ ַרת ֶאת רׂאׁשֹו ַּב ֶּכ ֶלא.
וְ ִצּוָ ה ְל ָה ִביא ֶאת רׂאׁשֹוָ .ה ַלְך ַה ֵ
ְ 28ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵה ִביא ֶאת רׂאׁשֹו ִּב ְק ָע ָרה וְ נָ ַתן אֹותֹו ַלּנַ ֲע ָרה ,וְ ַהּנַ ֲע ָרה
נָ ְתנָ ה אֹותֹו ְל ִא ָּמּהַּ 29 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַּת ְל ִמ ָידיוָּ ,באּו וְ ָל ְקחּו ֶאת ּגְ וִ ּיָ תֹו
אֹותּה ְּב ֶק ֶבר.
ָ
וְ ִהּנִ יחּו
16

ישוע מאכיל חמשת אלפים איש
(מתי יד  ;21‑13לוקס ט  ;17‑10יוחנן ו )14‑1

ׁשּוע וְ ִס ְּפרּו לֹו ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָעׂשּו וְ ָכל
יחים ֶאל יֵ ַ
 30נֶ ֶא ְספּו ַה ְּׁש ִל ִ
ׁשֹומם
ֵ
ֲא ֶׁשר ִל ְּמדּוָ 31 .א ַמר ָל ֶהםּ” :בֹואּו ַא ֶּתם ְל ַב ְּד ֶכם ְל ָמקֹום
ּיֹוצ ִאיםַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁשֹּלא
וְ נּוחּו ְמ ַעט”ֶׁ ,ש ֵּכן ַר ִּבים ָהיּו ַה ָּב ִאים וְ ַה ְ
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6.32-49

ׁשֹומם
ֵ
ָהיָ ה ָל ֶהם ְּפנַ אי ֶל ֱאכׂלֵ .הם ִה ְפ ִליגּו ִמ ָּׁשם ַּב ִּס ָירה ֶאל ָמקֹום
ְל ַב ָּדם.
ּומ ָּכל
אֹותםִ ,
ָ
יֹוצ ִאים וְ ִה ִּכירּו
יחים ְ
ׁשּוע וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ַ 33ר ִּבים ָראּו ֶאת יֵ ַ
ׁשּוע וְ ָר ָאה
אֹותםְּ 34 .כ ֶׁשּיָ ָצא יֵ ַ
ָ
ֶה ָע ִרים ָרצּו ְל ָׁשם ָּב ֶרגֶ ל וְ ִה ְק ִּדימּו
רֹועה.
יהםִּ ,כי ָהיּו ַּכּצׂאן ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ֶ
ָהמֹון ַרב נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ֲע ֵל ֶ
אֹותם ְּד ָב ִרים ַר ִּביםְּ 35 .כ ֶׁשּנָ ָטה ַהּיֹום ַל ֲערׂב נִ ּגְ ׁשּו
ָ
הּוא ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד
ׁשֹומם וְ ַה ָּׁש ָעה ְּכ ָבר ְמ ֻא ֶח ֶרת.
ֵ
”ה ָּמקֹום
ֵא ָליו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ְמרּוַ :
אֹותם ֶׁשּיֵ ְלכּו ֶאל ָה ֲעיָ רֹות וְ ַה ְּכ ָפ ִרים ִמ ָּס ִביב וְ יִ ְקנּו ָל ֶהם
ָ
ְׁ 36ש ַלח
ֶל ֱאכׂל”.
”ה ִאם
”ּתנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם ֶל ֱאכׂלָׁ ”.ש ֲאלּו אֹותֹוַ :
ֵ 37ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
אתיִ ם ִּדינָ ר וְ נִ ֵּתן ָל ֶהם ֶל ֱאכׂל?”
נֵ ֵלְך וְ נִ ְקנֶ ה ֶל ֶחם ְּב ָמ ַ
”ּכ ָּמה ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם יֵ ׁש ָל ֶכם? ְלכּו ְּוראּוַ ”.א ֲח ֵרי ֶׁש ֵּב ְררּו
ָ 38א ַמר ָל ֶהםַ :
ּוׁשנֵ י ָּדגִ ים”.
”ח ֵמׁשְ ,
ֵה ִׁשיבּוָ :
בּורה ַעל ַה ֶּד ֶׁשא
בּורה ֲח ָ
הֹוׁשיב ֶאת ֻּכ ָּלם ֲח ָ
יהם ְל ִ
 39הּוא ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
ַהּיָ רֹוק 40 ,וְ ֵהם יָ ְׁשבּו ִּב ְקבּוצֹות ֶׁשל ֵמ ָאה וְ ֶׁשל ֲח ִמ ִּׁשיםָ 41 .ל ַקח ֶאת
ּול ַא ַחר ֶׁשּנָ ָׂשא ֵעינָ יו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה
ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם וְ ֶאת ְׁשנֵ י ַה ָּדגִ ים ְ
ּוב ַרְךָּ ,ב ַצע ֶאת ַה ֶּל ֶחם וְ נָ ַתן ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְל ַהּגִ יׁש ָל ֶהם ,וְ גַ ם ֶאת ְׁשנֵ י
ֵ
ּנֹותר ָא ְספּו
ּומ ַּמה ֶּׁש ַ
ַה ָּדגִ ים ִח ֵּלק ְל ֻכ ָּלםַ 42 .הּכׂל ָא ְכלּו וְ ָׂש ְבעּוִ 43 ,
אֹוכ ִלים
ים־ע ָׂשר ַס ִּלים ְמ ֵל ִאיםִּ ,ב ְכ ַלל זֶ ה ּגַ ם ָּדגִ יםִ 44 .מ ְס ַּפר ָה ְ
ָ
ְׁשנֵ
ָהיָ ה ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש.
32

הליכה על פני המים
(מתי יד  ;33‑22יוחנן ו )21‑15

ּול ַה ְפ ִליג ֶאל ַה ַּצד
ִ 45מּיָ ד ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵה ִאיץ ְּב ַת ְל ִמ ָידיו ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ִּס ָירה ְ
46
ַה ֵּׁשנִ יְ ,ל ֵבית ַציְ ָדאְּ ,בעֹוד ֶׁשהּוא יְ ַׁש ֵּל ַח ֶאת ֶה ָהמֹוןַ .א ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְפ ַרד
ֵמ ֶהם ָע ָלה ָל ָהר ְל ִה ְת ַּפ ֵּללְ 47 .ל ֵעת ֶע ֶרב ָהיְ ָתה ַה ִּס ָירה ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּיָ ם
רּוח
אֹותם ִמ ְתיַ ּגְ ִעים ַּב ֲח ִת ָירהִּ ,כי ָה ַ
ָ
וְ הּוא ְל ַבּדֹו ַעל ַהּיַ ָּב ָׁשהָ 48 .ר ָאה
יעית ֶׁשל ַה ַּליְ ָלה
יהם ְּב ֵע ֶרְך ָּב ַא ְׁשמ ֶׂרת ָה ְר ִב ִ
ּובא ֲא ֵל ֶ
נָ ְׁש ָבה נֶ גְ ָּדםָ ,
הֹולְך
ֵ
הֹולְך ַעל ְּפנֵ י ַהּיָ ם וְ ַכּוָ נָ תֹו ַל ֲעבׂר ְליָ ָדםְּ 49 .כ ֶׁש ָראּוהּו
ֵ
ְּכ ֶׁשהּוא
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רּוח ְר ָפ ִאים וְ ֵה ֵחּלּו ִל ְצעׂקִּ ,כי ֻּכ ָּלם ָראּו
ַעל ְּפנֵ י ַהּיָ ם ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא ַ
”חזְ קּו ,זֶ ה ֲאנִ י.
אֹותֹו וְ נִ ְב ֲהלּוַ ,אְך הּוא ִּד ֵּבר ִא ָּתם ִמּיָ ד וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
רּוח ָּפ ְס ָקהֵ .הם
יהם ְלתֹוְך ַה ִּס ָירה וְ ָה ַ
ַאל ִּת ְפ ֲחדּו!”  51הּוא ָּבא ֲא ֵל ֶ
ּתֹוממּו ַעד ְמאׂדִּ 52 ,כי ֹלא ָל ְמדּו ָּד ָבר ֵמ ִענְ יַ ן ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם ִּבגְ ַלל
ִה ְׁש ְ
ֵקהּות ְל ָב ָבם.
50

ריפוי חולים בגינוסר
(מתי יד )36‑34

אתם ִמן
ּנֹוסר וְ ָעגְ נּו ָׁשםְּ 54 .ב ֵצ ָ
ָ 53ע ְברּו ֶאת ַהּיָ ם וְ ִהּגִ יעּו ֶאל חֹוף ּגִ ָ
ּוב ָכל ָה ֵאזֹור ַההּוא ָרצּו וְ ֵה ֵחּלּו ְל ָה ִביא
ַה ִּס ָירה ִה ִּכירּו אֹותֹו ִמּיָ דְ 55 ,
56
חֹולים ַעל ֲאלּונְ קֹות ְל ָכל ָמקֹום ֶׁש ָּׁש ְמעּו ִּכי הּוא ָׁשםְּ .ב ָכל
ֶאת ַה ִ
חֹולים
ָמקֹום ֶׁש ָּבא ֵא ָליוַּ ,ב ְּכ ָפ ִרים אֹו ֶּב ָע ִרים אֹו ָּב ֲעיָ רֹותָׂ ,שמּו ֶאת ַה ִ
יח ָל ֶהם ִלנְ ּג ַׂע וְ לּו ַרק ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹו ,וְ ָכל
ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ּנִ ַ
ַּבחּוצֹות ִ
ַהּנֹוגְ ִעים ּבֹו נִ ְר ְּפאּו.
מסורת הזקנים

ז

(מתי טו )20‑1

ירּוׁש ַליִ ם.
ּסֹופ ִרים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ִמ ָ
רּוׁשים וְ ַכ ָּמה ִמן ַה ְ
נִ ְק ֲהלּו ֵא ָליו ַה ְּפ ִ
אֹוכ ִלים ֶל ֶחם ְּביָ ַדיִ ם ְט ֵמאֹות
ְ
אֹותם ֶׁש ֲא ָח ִדים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו
ִּ 2כ ְר ָ
3
יקים
הּודים ַמ ֲחזִ ִ
רּוׁשים וְ ָכל ַהּיְ ִ
ילת יָ ַדיִ םֶׁ ,ש ֵּכן ַה ְּפ ִ
לֹומרְּ ,בֹלא נְ ִט ַ
(ּכ ַ
ְ
ילת יָ ַדיִ ם ַּכ ֲה ָל ָכה,
אֹוכ ִלים ְלֹלא נְ ִט ַ
ְ
ְּב ָמס ֶׂרת ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ֵאינָ ם
יצה .וְ עֹוד ְּד ָב ִרים ַר ִּבים
אֹוכ ִלים ְלֹלא ְר ִח ָ
ְ
ׁשּובם ִמן ַהּׁשּוק ֵאינָ ם
ּוב ָ
ְ 4
5
ּוכ ֵלי נְ ח ֶׁׂשת) ָׁש ֲאלּו אֹותֹו
ילת ּכֹוסֹות וְ ַכ ִּדים ְ
ִק ְּבלּו ִל ְׁשמׂרְּ ,כגֹון ְט ִב ַ
נֹוהגִ ים ְל ִפי ָמס ֶׂרת
ּדּוע ֵאין ַּת ְל ִמ ֶידיָך ֲ
”מ ַ
ּסֹופ ִריםַ :
רּוׁשים וְ ַה ְ
ַה ְּפ ִ
אֹוכ ִלים ֶאת ַה ֶּל ֶחם ְּביָ ַדיִ ם ְט ֵמאֹות?”
ַהּזְ ֵקנִ ים ֶא ָּלא ְ
’ה ָעם
בּועיםַּ ,כ ָּכתּובָ :
יכם ַה ְּצ ִ
יטב נִ ָּבא יְ ַׁש ְעיָ הּו ֲע ֵל ֶ
”ה ֵ
ָ 6א ַמר ָל ֶהםֵ :
7
ַהּזֶ ה ִּב ְׂש ָפ ָתיו ִּכ ְּבדּונִ י וְ ִלּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י וַ ְּת ִהי יִ ְר ָא ָתם א ִׂתי ִמ ְצוַ ת
ֹלהים ְל ַה ֲחזִ יק
ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻל ָּמ ָדה’; ִּ 8כי עֹוזְ ִבים ַא ֶּתם ֶאת ִמ ְצוַ ת ֱא ִ
ְּב ָמס ֶׂרת ְּבנֵ י ָא ָדם”.
ז  :7‑6ישע’ כט 13
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ֹלהים ְּכ ֵדי ִל ְׁשמׂר
 9עֹוד ָא ַמר ָל ֶהם” :יָ ֶפהִּ ,ב ַּט ְל ֶּתם ֶאת ִמ ְצוַ ת ֱא ִ
ת־א ִביָך וְ ֶאת־
’ּכ ֵּבד ֶא ָ
ֶאת ַה ָּמס ֶׂרת ֶׁש ָּל ֶכם! ֵ 10הן מ ֶׁׂשה ָא ַמרַ ,
’איׁש ִאם
אֹומ ִריםִ ,
ְ
יּומת’;  11וְ ַא ֶּתם
’ּומ ַק ֵּלל ָא ִביו וְ ִאּמֹו מֹות ָ
ִא ֶּמָך ְ
ׂאמר ְל ָא ִביו אֹו ְל ִאּמֹוָּ :כל ָּד ָבר ִמ ֶּׁש ִּלי ֶׁש ַא ָּתה יָ כֹול ֵל ָהנֹות ִמ ֶּמּנּו
י ַ
אּומה ְל ַמ ַען
יחים לֹו עֹוד ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
—  ָ ¤ק ְר ָּבן!’ ֲ 12ה ֵרי ֶׁש ֵאינְ ֶכם ַמּנִ ִ
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי ַה ָּמס ֶׂרת
ּומ ִפ ִירים ַא ֶּתם ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ָא ִביו אֹו ִאּמֹוְ 13 ,
עֹוׂשים”.
ִ
ּדֹומים ָלזֶ ה ַא ֶּתם
ֶׁש ָּל ֶכם ֲא ֶׁשר ְמ ַס ְר ֶּתםְּ .וד ָב ִרים ַר ִּבים ִ
”ה ְק ִׁשיבּו ֵא ַלי ֻּכ ְּל ֶכם
 14הּוא ָק ָרא ֶאת ֶה ָהמֹון ֵׁשנִ ית וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
וְ ָה ִבינּוֵ 15 .אין ָּד ָבר ַהּנִ ְמ ָצא ִמחּוץ ָל ָא ָדם יָ כֹול ְל ַט ֵּמא אֹותֹו ְּב ִה ָּכנְ סֹו
ּיֹוצ ִאים ִמּתֹוְך ָה ָא ָדם ֵהם ַה ְמ ַט ְּמ ִאים ֶאת
ְלתֹוכֹוֶ ,א ָּלא ַה ְּד ָב ִרים ַה ְ
ָה ָא ָדם”.
ַּ 17כ ֲא ֶׁשר ָּבא ַה ַּביְ ָתה ִמן ֶה ָהמֹוןְׁ ,ש ָאלּוהּו ַּת ְל ִמ ָידיו ַעל ַה ָּמ ָׁשל.
ָ 18א ַמר ָל ֶהםּ” :גַ ם ַא ֶּתם ַח ְס ֵרי ֲה ָבנָ ה ָּכל ָּכְך? ַה ִאם ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים
ֶׁש ָּכל ַהּנִ ְכנָ ס ְלתֹוְך ָה ָא ָדם ִמן ַהחּוץ ֵאינֹו יָ כֹול ְל ַט ֵּמא אֹותֹוִּ 19 ,כי
ּמֹוצאֹות?” — ְּב ָכְך ִט ֵהר
יֹוצא ֶאל ַה ָ
ֵאינֹו נִ ְכנָ ס ֶאל ִלּבֹו ֶא ָּלא ְל ִב ְטנֹו וְ ֵ
ֶאת ָּכל ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים.
ּיֹוצא ִמן ָה ָא ָדם — זֶ ה ְמ ַט ֵּמא ֶאת ָה ָא ָדםִּ 21 ,כי
”ה ֵ
הֹוסיף וְ ָא ַמרַ :
ִ 20
יֹוצאֹות ַמ ֲח ָׁשבֹות ָרעֹות ,זְ נּונִ יםּ ,גְ נֵ בֹות,
ִמ ִּב ְפנִ יםִ ,מ ֵּלב ְּבנֵ י ָה ָא ָדםְ ,
אּופיםַ ,ח ְמ ָדנּותִ ,ר ְׁש ָעהְ ,ר ִמּיָ ה ,זִ ָּמהַ ,עיִ ן ָר ָעהּ ,גִ ּדּוף,
ְר ִציחֹות 22 ,נִ ִ
23
ּומ ַט ְּמאֹות
יֹוצאֹות ִמ ִּב ְפנִ ים ְ
ּגַ ֲאוָ הֱ ,אוִ ילּותָּ .כל ָה ָרעֹות ָה ֵא ֶּלה ְ
ֶאת ָה ָא ָדם”.
אמונתה של אשה פניקית
(מתי טו )28‑21

 24הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ֶאל ֵאזֹור צֹור וְ ִצידֹון .נִ ְכנַ ס ְל ַביִ ת וְ ֹלא ָר ָצה
רּוח ְט ֵמ ָאה
ֶׁשּיִ ּוָ ַדע ְל ִאיׁשַ ,אְך ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ֵה ָח ֵבאִ 25 .א ָּׁשהֶׁ ,ש ַ
 ¤ז  :11המקור היווני מביא כאן את המלה העברית ”קרבן” ומוסיף שפירושה מנחה .הכוונה:
מנחה המוקדשת לבית המקדש.
ז  :10שמות כ  ;12דבר’ ה  ;16שמות כא 17
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ּומּיָ ד ָּב ָאה וְ נָ ְפ ָלה ְל ַרגְ ָליו,
ָא ֲחזָ ה ְּב ִב ָּתּה ַה ְּק ַטּנָ הָׁ ,ש ְמ ָעה ָע ָליו ִ
סּוריִ .היא ִּב ְק ָׁשה ִמ ֶּמּנּו ְלגָ ֵרׁש ֶאת
יקי ִ
ּמֹוצא ֶפנִ ִ
 26וְ ָה ִא ָּׁשה נָ ְכ ִרּיָ ה ִמ ָ
יחי ק ֶׂדם ַל ָּבנִ ים ִל ְׂשּב ַׂעִּ ,כי ֹלא
”הּנִ ִ
ׁשּועַ :
ַה ֵּׁשד ִמ ִּב ָּתּהָ 27 .א ַמר ָלּה יֵ ַ
28
יבה
ּול ַה ְׁש ִליְך אֹותֹו ַל ְּכ ָל ִביםֵ ”.ה ִׁש ָ
נָ ֶאה ָל ַק ַחת ֶאת ֶל ֶחם ַה ָּבנִ ים ְ
אֹוכ ִלים
ְ
”ּכןֲ ,אדֹונִ יֲ ,א ָבל ּגַ ם ַה ְּכ ָל ִבים ַּת ַחת ַה ֻּׁש ְל ָחן
וְ ָא ְמ ָרה ֵא ָליוֵ :
רּורי ַה ֶּל ֶחם ֶׁשל ַה ָּבנִ ים!”
ִמ ֵּפ ֵ
”ּבגְ ַלל ְּד ָב ֵרְך זֶ ה ְל ִכי ְל ַד ְר ֵּכְך; יָ ָצא ַה ֵּׁשד ִמ ִּב ֵּתְך”.
ָ 29א ַמר ָלּהִ :
ׁשֹוכ ֶבת ַּב ִּמ ָּטה וְ ַה ֵּׁשד ְּכ ָבר
ֶ
ּומ ְצ ָאה ֶאת ַהּיַ ְל ָּדה
יתּה ָ
ִ 30היא ָה ְל ָכה ְל ֵב ָ
יָ ָצא ִמ ֶּמּנָ ה.
ריפוי איש חרש וקשה דיבור

ׁשּוע יָ ָצא ֵמ ֵאזֹור צֹור וְ ָחזַ ר ֶּד ֶרְך ִצידֹון ֶאל ַים ַהּגָ ִלילֶּ ,ד ֶרְך ֵאזֹור
 31יֵ ַ
32
ּוב ְקׁשּו
ּומ ְת ַק ֶּׁשה ְּב ִדּבּור ִ
ֶע ֶׂשר ֶה ָע ִריםֵ .ה ִביאּו ֵא ָליו ִאיׁש ֵח ֵרׁש ִ
ׁשּוע ֶאל ִמחּוץ ֶל ָהמֹון
ּיסמְֹך ֶאת יָ דֹו ָע ָליוָ 33 .ל ַקח אֹותֹו יֵ ַ
ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ְ
ּול ַא ַחר ֶׁשּיָ ַרק נָ גַ ע ִּב ְלׁשֹונֹו,
עֹותיו ְּב ָאזְ נָ יו ְ
יחידּותָׂ ,שם ֶאת ֶא ְצ ְּב ָ
ִּב ִ
”ה ָּפ ַתח!” ָ 35אזְ נָ יו נִ ְפ ְּתחּו
ּוב ַה ִּביטֹו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה נֶ ֱאנַ ח וְ ָא ַמר ֵא ָליוִ :
ְ 34
יהם ֶׁשֹּלא
ּומּיָ ד ֻה ַּתר ֶק ֶׁשר ְלׁשֹונֹו וְ הּוא ִּד ֵּבר ְּב ֵברּורָ 36 .אז ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
ִ
יהם ֵּכן ִה ְרּבּו ְל ַה ְכ ִריז ַעל ָּכְך.
יְ ַס ְּפרּו ְל ִאיׁשַ ,אְך ְּכ ָכל ֶׁש ִּצּוָ ה זׂאת ֲע ֵל ֶ
”הּכׂל ָע ָׂשה יָ ֶפה! ֶאת ַה ֵח ְר ִׁשים
ּתֹוממּו ַעד ְמאׂד וְ ָא ְמרּוַ :
ֵ 37הם ִה ְׁש ְ
ׁשֹומ ִעים וְ ֶאת ָה ִא ְּל ִמים ִל ְמ ַד ְּב ִרים!”
עֹוׂשה ְל ְ
ֶ
הּוא
ישוע מאכיל ארבעת אלפים איש

ח

(מתי טו )39‑32

ּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ׁשּוב נֶ ֱא ַסף ַעם ַרב וְ ֹלא ָהיָ ה ָל ֶהם ַמה ֶּל ֱאכׂל.
ְ
ׁשּוע ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר ָל ֶהם” 2 :נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ַמי ַעל ֶה ָהמֹון,
ָק ָרא יֵ ַ
לֹוׁשה יָ ִמים ֵהם ִא ִּתי וְ ֵאין ָל ֶהם ַמה ֶּל ֱאכׂלִ 3 .אם ֶא ְׁש ַלח
ִּכי ְּכ ָבר ְׁש ָ
יהם ְר ֵע ִבים ,יִ ְת ַע ְּלפּו ַּב ֶּד ֶרְך וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֶׁש ָּבאּו ֵמ ָרחֹוק”.
אֹותם ְל ָב ֵּת ֶ
ָ
אֹותם ְּב ֶל ֶחם ּפׂה
ָ
יע
יּוכל ִאיׁש ְל ַה ְׂש ִּב ַ
”מ ַאיִ ן ַ
ֵ 4ה ִׁשיבּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוֵ :
ַּב ִּמ ְד ָּבר?”
”ׁש ַבע”.
”ּכ ָּמה ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם יֵ ׁש ָל ֶכם?” ָענּו לֹוֶ :
אֹותםַ :
ָ
ָׁ 5ש ַאל
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 6הּוא ִצּוָ ה ֶאת ָה ָעם ָל ֶׁש ֶבת ַעל ָה ָא ֶרץ; ָל ַקח ֶאת ֶׁש ַבע ִּכ ְּכרֹות
ּוב ַצע ,נָ ַתן ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְל ַהּגִ יׁש ,וְ ֵהם ִהּגִ יׁשּו
ּול ַא ַחר ֶׁש ֵּב ַרְך ָ
ַה ֶּל ֶחם ְ
יהם וְ ָא ַמר ְל ַהּגִ יׁש
ָל ָעםּ 7 .גַ ם ַּכ ָּמה ָּדגִ ים ְק ַטּנִ ים ָהיּו ָל ֶהםֵּ .ב ַרְך ֲע ֵל ֶ
ּגַ ם ֶאת ֵא ֶּלהֵ 8 .הם ָא ְכלּו וְ ָׂש ְבעּוַ .א ֲח ֵרי ֵכן ָא ְספּו ִׁש ְב ָעה ַס ִּלים
אֹוכ ִלים ָהיָ ה ְּכ ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים.
נֹותרֹותִ 9 .מ ְס ַּפר ָה ְ
ְמ ֵל ִאים ָמנֹות ָ
ּומּיָ ד נִ ְכנַ ס ַל ִּס ָירה ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָע ַבר ֶאל ֵאזֹור
אֹותם ִ 10
ָ
הּוא ִׁש ַּלח
נּותא.
ַּד ְל ָמ ָ
הפרושים מבקשים אות
(מתי טז )4‑1

ּוכ ֵדי ְלנַ ּסֹות אֹותֹו ִּב ְקׁשּו
רּוׁשים וְ ֵה ֵחּלּו ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִאּתֹוְ ,
 11יָ ְצאּו ַה ְּפ ִ
12
ׁשּוע ְּברּוחֹו וְ ָא ַמרָ :ל ָּמה ַהּדֹור ַהּזֶ ה
ִמ ֶּמּנּו אֹות ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם .נֶ ֱאנַ ח יֵ ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,אם יִ ּנָ ֵתן אֹות ַלּדֹור ַהּזֶ ה! ָ 13עזַ ב
ֵ
ְמ ַב ֵּקׁש אֹות? ָא ֵמן
אֹותםָ ,חזַ ר ַל ִּס ָירה וְ ִה ְפ ִליג ַל ַּצד ַה ֵּׁשנִ י.
ָ
שאור הפרושים ושאור הורדוס
(מתי טז )12‑5

ּוב ִּס ָירה ָהיְ ָתה ָל ֶהם ַרק ִּכ ַּכר
ַ 14ה ַּת ְל ִמ ִידים ָׁש ְכחּו ָל ַק ַחת ֶל ֶחם ַ
”ׂשימּו ִל ְּב ֶכםִ ,ה ָּׁש ְמרּו ִמ ְּׂשאֹור
אֹותם ְּב ָא ְמרֹוִ :
ָ
ֶל ֶחם ַא ַחתִ 15 .הזְ ִהיר
הֹורדֹוס”.
ּומ ְּׂשאֹור ְ
רּוׁשים ִ
ַה ְּפ ִ
ֵ 16הם ִּד ְּברּו זֶ ה ִעם זֶ ה ַעל ָּכְך ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֶל ֶחםִ 17 .ה ְב ִחין ָּבזֶ ה וְ ָא ַמר
ּדּוע ַא ֶּתם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ָּכְך ֶׁש ֵאין ָל ֶכם ֶל ֶחם? ֲע ַדיִ ן ֵאינְ ֶכם
”מ ַ
ָל ֶהםַ :
ּתֹופ ִסים? ַה ִאם ָק ָהה ְל ַב ְב ֶכם? ֵ 18עינַ יִ ם ָל ֶכם וְ ֹלא
ְ
ְמ ִבינִ ים ַאף ֹלא
זֹוכ ִרים ַּ 19כ ֲא ֶׁשר
ִּת ְראּו וְ ָאזְ נַ יִ ם ָל ֶכם וְ ֹלא ִּת ְׁש ָמעּו? ּגַ ם ֵאינְ ֶכם ְ
ָּב ַצ ְע ִּתי ֶאת ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם ַל ֲח ֵמ ֶׁשת ָה ֲא ָל ִפיםַּ ,כ ָּמה ַס ִּלים
ים־ע ָׂשר”.
ָ
”ׁשנֵ
נֹותרֹות ְל ַק ְח ֶּתם?” ֵה ִׁשיבּו לֹוְ :
ְמ ֵל ֵאי ָמנֹות ָ
נֹותרֹות
” 20וְ ַה ֶּׁש ַבע ְל ַא ְר ַּב ַעת ָה ֲא ָל ִפיםַּ ,כ ָּמה ַס ִּלים ְמ ֵל ֵאי ָמנֹות ָ
”ׁש ְב ָעה”.
ְל ַק ְח ֶּתם?” ָא ְמרּו לֹוִ :
ּתֹופ ִסים?”
”ע ַדיִ ן ֵאינְ ֶכם ְ
ָ 21א ַמר ָל ֶהםֲ :
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ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ִלנְ ּג ַׂע
ַּ 22כ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ְל ֵבית ַציְ ָדא ֵה ִביאּו ֵא ָליו ִעּוֵ ר ִ
הֹוליכֹו ֶאל ִמחּוץ ַל ְּכ ָפר .הּוא יָ ַרק
ׁשּוע ֶאת ָה ִעּוֵ ר וְ ִ
ָּב ִעּוֵ רֶ 23 .ה ֱחזִ יק יֵ ַ
רֹואה ַמ ֶּׁשהּו?”
”ה ִאם ַא ָּתה ֶ
ְּב ֵעינָ יו וְ ָס ַמְך יָ ָדיו ָע ָליוָׁ .ש ַאל אֹותֹוַ :
אֹותם
ָ
רֹואה
רֹואה ֲאנָ ִׁשים; ְּכמֹו ֵע ִצים ֲאנִ י ֶ
”אנִ י ֶ
ִ 24ה ִּביט וְ ָא ַמרֲ :
יטב;
ִמ ְת ַה ְּל ִכיםָ 25 ”.ס ַמְך ֶאת יָ ָדיו ַעל ֵעינָ יו ֵׁשנִ ית וְ ָה ִאיׁש ָר ָאה ֵה ֵ
ׁשּוע ְל ֵביתֹו
הּוא נִ ְר ָּפא וְ ָר ָאה ֶאת ַהּכׂל ְּבא ֶׂפן ָּברּורָׁ 26 .ש ַלח אֹותֹו יֵ ַ
”אל ִּת ָּכנֵ ס ַל ְּכ ָפר”.
ְּב ָא ְמרֹוַ :
כיפא מכיר שישוע הוא המשיח
(מתי טז  ;20‑13לוקס ט )21‑18

יּפי.
יל ִ
יס ְריָ ה ִפ ִ
ׁשּוע יָ ָצא ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאל ַה ְּכ ָפ ִרים ֶׁש ְּב ֵאזֹור ֵק ַ
 27יֵ ַ
אֹומ ִרים ָה ֲאנָ ִׁשים ָע ַליִ ,מי ֲאנִ י?”
ְ
”מה
ַּב ֶּד ֶרְך ָׁש ַאל ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיוָ :
’א ִלּיָ הּו’
אֹומ ִרים ֵ
ְ
’יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל’; וְ יֵ ׁש
ֵ 28ה ִׁשיבּו לֹו וְ ָא ְמרּוָ ” :
יאים’”.
’א ַחד ַהּנְ ִב ִ
אֹומ ִריםַ ,
ְ
וַ ֲא ֵח ִרים
אֹומ ִרים — ִמי ֲאנִ י?”
אֹותם” :וְ ַא ֶּתםָ ,מה ַא ֶּתם ְ
ָׁ 29ש ַאל ָ
יח”.
”א ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
יפא וְ ָא ַמר לֹוַ :
ֵה ִׁשיב ֵּכ ָ
ׁשּוע ֶׁשֹּלא יַ ּגִ ידּו ָע ָליו ְל ִאיׁש.
אֹותם יֵ ַ
ִ 30הזְ ִהיר ָ
ישוע מדבר על מותו ותחייתו
(מתי טז  ;28‑21לוקס ט )27‑22

ן־ה ָא ָדם ָצ ִריְך ִל ְסּבׂל ַה ְר ֵּבהֶׁ ,ש ַהּזְ ֵקנִ ים
אֹותם ֶׁש ֶּב ָ
 31הּוא ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד ָ
לֹוׁשה יָ ִמים
ּול ַא ַחר ְׁש ָ
ּסֹופ ִרים יִ ְדחּוהּוֶׁ ,שּיֵ ָה ֵרג ְ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
וְ ָר ֵ
יפא ַה ִּצ ָּדה וְ ֵה ֵחל
יָ קּוםֶ 32 .את ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָא ַמר ְּבגָ לּויָ .ל ַקח אֹותֹו ֵּכ ָ
יפא וְ ָא ַמר:
ׁשּוע ָּפנָ ה וְ ִה ִּביט ְּב ַת ְל ִמ ָידיוּ ,גָ ַער ְּב ֵכ ָ
ִלגְ עׂר ּבֹוַ 33 .אְך יֵ ַ
ֹלהים ֶא ָּלא ְל ִד ְב ֵרי ְּבנֵ י
”סּור ִמ ְּל ָפנַ יָׂ ,ש ָטןִּ ,כי ֵאין ִל ְּבָך ְל ִד ְב ֵרי ֱא ִ
ָא ָדם”.
רֹוצה
”מי ֶׁש ֶ
ָ 34ק ָרא ֵא ָליו ֶאת ֶה ָהמֹון ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ָלבֹוא ַא ֲח ַריֶׁ ,שּיִ ְת ַּכ ֵחׁש ְל ַע ְצמֹו וְ יִ ַּקח ֶאת ְצ ָלבֹו וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ַרי; ִּ 35כי
אֹותּהֲ ,א ָבל ַה ְמ ַא ֵּבד ֶאת נַ ְפׁשֹו
ָ
ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִּציל ֶאת נַ ְפׁשֹו יְ ַא ֵּבד
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ּתֹוע ֶלת ִּת ְצ ַמח ְל ָא ָדם
ֶ
ַמה
ילּנָ ה.
ׂשֹורה — יַ ִּצ ֶ
ּול ַמ ַען ַה ְּב ָ
ְל ַמ ֲענִ י ְ
עֹולם וְ יַ ְפ ִסיד ֶאת נַ ְפׁשֹו? ֶׁ 37ש ֵּכן ַמה ּיִ ֵּתן ָא ָדם
יח ֶאת ָּכל ָה ָ
ִאם יַ ְרוִ ַ
מּורה ְּב ַעד נַ ְפׁשֹו? ִּ 38כי ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְּוד ָב ַרי ָהיִ ינּו לֹו ְל ֶח ְר ָּפה
ִּכ ְת ָ
ן־ה ָא ָדם
חֹוטא ַהּזֶ הּ ,גַ ם הּוא יִ ְהיֶ ה ְל ֶח ְר ָּפה ְל ֶב ָ
ּנֹואף וְ ַה ֵ
ַּבּדֹור ַה ֵ
דֹוׁשים”.
ַּכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ִּב ְכבֹוד ָא ִביו ִעם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּק ִ
עֹומ ִדים
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ֶׁשּיֵ ׁש ִמן ָה ְ
ֵ
”א ֵמן
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
ִ
ֹלהים
ּפׂה ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ְט ֲעמּו ָמוֶ ת ַעד ִּכי יִ ְראּו ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
בּורה”.
ָּב ָאה ִּבגְ ָ
36

ט

ישוע לובש הדר
(מתי יז  ;13‑1לוקס ט )36‑28

יפא וְ ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ֶאת
ׁשּוע ֶאת ֵּכ ָ
ַ 2א ֲח ֵרי ִׁש ָּׁשה יָ ִמים ָל ַקח ִאּתֹו יֵ ַ
יהם;
בֹוּה ְל ַב ָּדם וְ ִה ְׁש ַּתּנָ ה ְל ֵעינֵ ֶ
אֹותם ְל ַהר ּגָ ַ
ָ
יֹוחנָ ן .הּוא ֶה ֱע ָלה
ָ
ּכֹובס ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות
ְּ 3בגָ ָדיו ִה ְב ִריקּו וְ ִה ְל ִּבינּו ַעד ְמאׂדַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכְך ֵאין ֵ
יהם ֵא ִלּיָ הּו ּומ ֶׁׂשה וְ ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים
יָ כֹול ְל ַה ְל ִּבין ְּבגָ ִדיםָ 4 .אז נִ ְראּו ֲא ֵל ֶ
”ר ִּבי ,טֹוב ֶׁש ָאנּו ָּכאן.
ׁשּועַ :
יפא וְ ָא ַמר ֶאל יֵ ַ
ׁשּועֵ 5 .הגִ יב ֵּכ ָ
ִעם יֵ ַ
ּול ֵא ִלּיָ הּו ַא ַחת”.
נַ ֲע ֶׂשה נָ א ָׁשלֹוׁש ֻסּכֹות; ְלָך ַא ַחתְ ,למ ֶׁׂשה ַא ַחת ְ
ּלֹומרֶׁ ,ש ֵּכן הּוא וַ ֲח ֵב ָריו ָּפ ֲחדּו ְמאׂד 7 .וְ ִהּנֵ ה
ַ
 6הּוא ֹלא יָ ַדע ַמה
הּובי;
יהם .יָ ָצא קֹול ִמּתֹוְך ֶה ָענָ ן” :זֶ ה ְּבנִ י ֲא ִ
יע ָענָ ן וְ ָס ַכְך ֲע ֵל ֶ
הֹופ ַ
ִ
ּופ ְתאֹוםְּ ,ב ִה ְס ַּת ְּכ ָלם ָס ִביבֹ ,לא ָראּו עֹוד ִאיׁש
ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון!” ִ 8
ׁשּוע.
ִא ָּתם ִמ ְּל ַבד יֵ ַ
יהם ֶׁשֹּלא יַ ּגִ ידּו ְל ִאיׁש ַמה ֶּׁש ָראּו ַעד ֲא ֶׁשר
ְּ 9כ ֶׁשּיָ ְרדּו ִמן ָה ָהר ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם ִמן ַה ֵּמ ִתיםֵ 10 .הם ָׂשמּו ִל ָּבם ַל ָּד ָבר וְ ָח ְקרּו ֵּבינָ ם
יָ קּום ֶּב ָ
ּדּוע
”מ ַ
”לקּום ִמן ַה ֵּמ ִתיםָׁ 11 ”.ש ֲאלּו אֹותֹוַ :
ְל ֵבין ַע ְצ ָמם ַמה ֵּפרּוׁש ָ
ּסֹופ ִרים ִּכי ֵא ִלּיָ הּו ָצ ִריְך ָלבֹוא ְּת ִח ָּלה?”
אֹומ ִרים ַה ְ
ְ
”א ִלּיָ הּו ָא ְמנָ ם יָ בֹוא ִראׁשֹונָ ה וְ יָ ִׁשיב ֶאת ַהּכׂל; וְ ֵאיְך
ֵ 12ה ִׁשיב ָל ֶהםֵ :
אֹומר ֲאנִ י
ֵ
ן־ה ָא ָדם ֶׁשיִ ְסּבׂל ַה ְר ֵּבה וְ יִ ְמ ֲאסּו ּבֹו? ְּ 13ב ַרם
ָּכתּוב ַעל ֶּב ָ
ָל ֶכם ִּכי ָא ֵכן ָּבא ֵא ִלּיָ הּו וְ ָעׂשּו ּבֹו ִּכ ְרצֹונָ םַּ ,כ ָּכתּוב ָע ָליו”.
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ריפוי ילד מרוח טמאה
(מתי יז  ;20‑14לוקס ט )43‑37

סֹופ ִרים
ַּ 14כ ֲא ֶׁשר ֵהם ָּבאּו ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָראּו ַעם ַרב ָס ִביב ָל ֶהם וְ ְ
ִמ ְתוַ ְּכ ִחים ִא ָּתםָּ 15 .כל ֶה ָהמֹוןָּ ,ב ֶרגַ ע ֶׁש ָראּו אֹותֹוָּ ,ת ְמהּו ְמאׂד
”על ָמה ַא ֶּתם
אֹותםַ :
ָ
ּוב ְרכּוהּו ְּב ִב ְר ַּכת ָׁשלֹוםָׁ 16 .ש ַאל
וְ ָרצּו ֵא ָליו ֵ
ִמ ְתוַ ְּכ ִחים ִא ָּתם?”
רּוח
אתי ֵא ֶליָך ֶאת ְּבנִ י ֲא ֶׁשר ַ
”ר ִּביֵ ,ה ֵב ִ
ֵ 17ה ִׁשיב לֹו ֶא ָחד ִמן ֶה ָהמֹוןַ :
ילה אֹותֹו ,וְ הּוא
ּומ ִּפ ָ
אֹוחזֶ ת ּבֹו ַ
ֶ
רּוח
ִא ֶּל ֶמת ְּב ִק ְרּבֹוְּ 18 .ב ָכל ָמקֹום ָה ַ
חֹורק ִׁשּנָ יו וְ גּופֹו ִמ ְת ַק ֶּׁשהָ .א ַמ ְר ִּתי ְל ַת ְל ִמ ֶידיָך ֶׁשּיְ גָ ְרׁשּו
ַמ ֲע ֶלה ֶק ֶצףֵ ,
אֹותּהַ ,אְך ֵהם ֹלא יָ ְכלּו”.
ָ
ֵ 19ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהם” :הֹוי ּדֹור ֲח ַסר ֱאמּונָ הַ ,עד ָמ ַתי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם?
ַעד ָמ ַתי ֶא ְסּבׂל ֶא ְת ֶכם? ָה ִביאּו אֹותֹו ֵא ַליֵ 20 ”.ה ִביאּו אֹותֹו ֵא ָליו.
ּומּיָ ד זִ ְעזְ ָעה ֶאת ַהּיֶ ֶלד .הּוא נָ ַפל ַא ְר ָצה
ׁשּוע ִ
רּוח ֶאת יֵ ַ
ָר ֲא ָתה ָה ַ
קֹורה
”מ ָּמ ַתי זֶ ה ֶ
ׁשּוע ֶאת ָא ִביוִ :
ּומ ֲע ֶלה ֶק ֶצףָׁ 21 .ש ַאל יֵ ַ
ּגֹולל ַ
ִמ ְת ֵ
לֹו?”
ּולתֹוְך
ילה אֹותֹו ַעל ֵאׁש ְ
ּופ ָע ִמים ַרּבֹות ּגַ ם ִה ִּפ ָ
”מ ַּק ְטנּותֹוְ 22 ,
ֵה ִׁשיבִ :
ַמיִ ם ְּכ ֵדי ְל ָה ִמית אֹותֹוֲ .א ָבל ִאם ַא ָּתה יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ַמ ֶּׁשהּוַ ,ר ֵחם
ָע ֵלינּו וַ ֲעזׂר ָלנּו”.
’אם ַא ָּתה יָ כֹול’?! ַהּכׂל ֶא ְפ ָׁש ִרי ַל ַּמ ֲא ִמין!”
ׁשּועִ ” :
ָ 23א ַמר לֹו יֵ ַ
”אנִ י ַמ ֲא ִמיןֲ ,עזׂר נָ א ִלי ְּב ֶח ְסרֹון
ִ 24מּיָ ד ָצ ַעק ֲא ִבי ַהּיֶ ֶלד וְ ָא ַמרֲ :
ֱאמּונָ ִתי!”
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה
ּומ ְת ַק ְּב ִציםּ ,גָ ַער ָּב ַ
ׁשּוע ֲהמֹון ַעם ָר ִצים ִ
ְּ 25כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
”רּוח ִא ֶּל ֶמת וְ ֵח ֶר ֶׁשתֲ ,אנִ י ְמ ַצּוֵ ְךְ ,צ ִאי ִמ ֶּמּנּו וְ ַאל ִּת ָּכנְ ִסי
ַ
וְ ָא ַמר ָלּה:
ּבֹו עֹוד!”
ִ 26היא ָצ ֲע ָקה ,זִ ְעזְ ָעה אֹותֹו ְמאׂד וְ יָ ְצ ָאה .הּוא ָהיָ ה ְּכ ֵמת וְ ַר ִּבים
ׁשּוע ְּביָ דֹוֵ ,ה ִקים אֹותֹו וְ הּוא ָקם.
ָא ְמרּו ֶׁשהּוא ֵמתָ 27 .א ַחז יֵ ַ
ּדּוע ֹלא
”מ ַ
יחידּותַ :
ׁשּוע ַה ַּביְ ָתה ְׁש ָאלּוהּו ַּת ְל ִמ ָידיו ִּב ִ
ְּ 28כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס יֵ ַ
אֹותּה?”
ָ
יָ כ ְׂלנּו ֲאנַ ְחנּו ְלגָ ֵרׁש
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9.29-41

”ה ִּמין ַהּזֶ ה ֵאינֹו יָ כֹול ָל ֵצאת ֶא ָּלא ִּב ְת ִפ ָּלה”.
ֵ 29ה ִׁשיב ָל ֶהםַ :
ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו
(מתי יז  ;23‑22לוקס ט )45‑43

 30יָ ְצאּו ִמ ָּׁשם וְ ָע ְברּו ֶּד ֶרְך ַהּגָ ִליל .הּוא ֹלא ָר ָצה ֶׁשּזֶ ה יִ ּוָ ַדע ְל ִאיׁש,
ן־ה ָא ָדם יִ ָּמ ֵסר ִל ֵידי
”ּב ָ
ֶׁ 31ש ֵּכן ִל ֵּמד ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר ָל ֶהםֶ :
32
לֹוׁשה יָ ִמים ַא ֲח ֵרי ֶׁשּיַ ַה ְרגּוהּו יָ קּוםַ ”.אְך ֵהם
ּוׁש ָ
ֲאנָ ִׁשים וְ יַ ַה ְרגּוהּוְ ,
ּופ ֲחדּו ִל ְׁשאׂל אֹותֹו.
ֹלא ֵה ִבינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ָ
מיהו הגדול ביותר
(מתי יח  ;5‑1לוקס ט )48‑46

”על ַמה
אֹותםַ :
ָ
ּוכ ֶׁש ָהיּו ַּב ַּביִ ת ָׁש ַאל
ֵ 33הם ָּבאּו ִל ְכ ַפר נַ חּוםְ ,
ִה ְתוַ ַּכ ְח ֶּתם ַּב ֶּד ֶרְך?”
ָׁ 34ש ְתקּו וְ ֹלא ָענּוֶׁ ,ש ֵּכן ִה ְתוַ ְּכחּו ַּב ֶּד ֶרְך זֶ ה ִעם זֶ ה — ִמי ַהּגָ דֹול
רֹוצה ִל ְהיֹות
”מי ֶׁש ֶ
ים־ע ָׂשר וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ָ
ֶׁש ָּב ֶהם 35 .יָ ַׁשב וְ ָק ָרא ַל ְּׁשנֵ
ּומ ָׁש ֵרת ַלּכׂל”.
ִראׁשֹון יְ ֵהא ַא ֲחרֹון ַלּכׂל ְ
”ּכל
יהםִ ,ח ֵּבק אֹותֹו וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ 37 :
ָ 36ל ַקח יֶ ֶלד וְ ֶה ֱע ִמיד אֹותֹו ֵּבינֵ ֶ
אֹותי
ִ
אֹותי הּוא ְמ ַק ֵּבל; וְ ַה ְמ ַק ֵּבל
ִ
ַה ְמ ַק ֵּבל יֶ ֶלד ֶא ָחד ָּכזֶ ה ִּב ְׁש ִמי,
אֹותי ֶא ָּלא ֶאת ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י”.
ִ
ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל
מי שאינו נגדנו  -אתנו
(לוקס ט )50‑49

”ר ִּביָ ,ר ִאינּו ִאיׁש ְמגָ ֵרׁש ֵׁש ִדים ְּב ִׁש ְמָך ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
יֹוחנָ ןַ :
ָ 38א ַמר לֹו ָ
הֹולְך ַא ֲח ֵרינּו”.
ּומנַ ְענּו ַּב ֲעדֹוִּ ,כי ֵאינֹו ֵ
הֹולְך ַא ֲח ֵרינּו ָ
ֵ
בּורה
”אל ִּת ְמנְ עּו ַּב ֲעדֹוִּ ,כי ֵאין ִאיׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ּגְ ָ
ׁשּועַ :
ָ 39א ַמר יֵ ַ
יּוכל ְל ַד ֵּבר ָע ַלי ָרעֹות; ִּ 40כי ִמי ֶׁש ֵאינֹו נֶ גְ ֵּדנּוִ ,א ָּתנּו הּוא.
ּומּיָ ד ַ
ִּב ְׁש ִמי ִ
יחָ ,א ֵמן
יֹות ֶכם ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּ 41כל ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֶא ְת ֶכם ּכֹוס ַמיִ ם ִמּׁשּום ֱה ְ
ׂאבד ְׂש ָכרֹו”.
אֹומר ָל ֶכם ֶׁשֹּלא י ַ
ֵ
ֲאנִ י
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היזהר שלא תכשיל
(מתי יח  ;9‑6לוקס יז )2‑1

מּוטב לֹו
ָ
” 42וְ ָכל ַה ַּמ ְכ ִׁשיל ֶא ָחד ִמן ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵא ֶּלה ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים,
אֹותָך,
ְ
ֶׁש ֻּתּנַ ח ֶא ֶבן ֵר ַחיִ ם ַעל ַצּוָ ארֹו וְ יֻ ְׁש ַלְך ַלּיָ םִ 43 .אם יָ ְדָך ַּת ְכ ִׁשיל
מּוטב ְלָך ָלבֹוא ַל ַחּיִ ים ּגִ ֵּדם ֵמ ֲא ֶׁשר ָלבֹוא ִעם ְׁש ֵּתי
ָ
אֹותּה.
ָ
ַק ֵּצץ
יהּנֹוםֶ ,אל ָה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ֹלא ִּת ְכ ֶּבה 45 .וְ ִאם ַרגְ ְלָך ַּת ְכ ִׁשיל
יָ ַדיִ ם ְלגֵ ִ
מּוטב ְלָך ָלבֹוא ַל ַחּיִ ים ִק ֵּט ַע ֵמ ֲא ֶׁשר ִל ְהיֹות
ָ
אֹותּה.
ָ
אֹותָךַ ,ק ֵּצץ
ְ
אֹותָךֲ ,עקׂר
ְ
יהּנֹום ִעם ְׁש ֵּתי ַרגְ ַליִ םִ 47 .אם ֵעינְ ָך ַּת ְכ ִׁשיל
ֻמ ְׁש ָלְך ְלגֵ ִ
ֹלהים ִעם ַעיִ ן ַא ַחת ֵמ ֲא ֶׁשר
מּוטב ְלָך ָלבֹוא ְל ַמ ְלכּות ֱא ִ
ָ
אֹותּה.
ָ
ּתֹול ְע ָּתם
ַ
יהּנֹום ִעם ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ םְּ 48 ,ב ָמקֹום ֲא ֶׁשר
ִל ְהיֹות ֻמ ְׁש ָלְך ְלגֵ ִ
ֹלא ָּתמּות וְ ִא ָּׁשם ֹלא ִּת ְכ ֶּבהֵ 49 .הן ָּכל ֶא ָחד יֻ ְמ ַלח ָּב ֵאׁשַ 50 .ה ֶּמ ַלח
יצד ָּת ִׁשיבּו לֹו ֶאת ַט ֲעמֹו?
ׂאבד לֹו ְמ ִליחּותֹוֵּ ,כ ַ
טֹוב הּואַ ,אְך ִאם ּת ַ
יְ ֵהא ֶמ ַלח ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וִ ְהיּו ְּב ָׁשלֹום זֶ ה ִעם זֶ ה”.
שאלה בעניין הגירושין

י

(מתי יט )12‑1

הּודה וְ ֶאל ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדןׁ .שּוב
הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ֶאל ֵאזֹור יְ ָ
רּוׁשים
אֹותם 2 .נִ ּגְ ׁשּו ַה ְּפ ִ
ָ
ּוכ ִמנְ ָהגֹו ׁשּוב ִל ֵּמד
נִ ְק ְּבצּו ֵא ָליו ֲהמֹונִ ים ְ
”ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ִאיׁש ְלגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו?”
ְלנַ ּסֹותֹו וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוַ :
”מה ִּצּוָ ה ֶא ְת ֶכם מ ֶׁׂשה?”
ָ 3ענָ ה וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ּולגָ ֵרׁש”.
ֵ 4ה ִׁשיבּו” :מ ֶׁׂשה ִה ִּתיר ִל ְכּתׂב ֵס ֶפר ְּכ ִריתּות ְ
”ּבגְ ַלל ְק ִׁשי ְל ַב ְב ֶכם ָּכ ַתב ָל ֶכם ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה
ׁשּועִ :
ָ 5א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
7
על־
יאה ’זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָׂתםַ .
אׁשית ַה ְּב ִר ָ
ַהּזׂאתֲ 6 ,א ָבל ֵמ ֵר ִ
8
יהם
ת־אּמֹו [וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו] וְ ָהיּו ְׁשנֵ ֶ
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ֵּכן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶא ָ
יכְך ַמה
ּוב ֵכן ֵאינָ ם עֹוד ְׁשנַ יִ ם ֶא ָּלא ָּב ָׂשר ֶא ָחדְ 9 .ל ִפ ָ
ְל ָב ָׂשר ֶא ָחדְ ’.
ֹלהים ַאל יַ ְפ ִריד ָא ָדם”.
ֶּׁש ִח ֵּבר ֱא ִ

י  :6ברא’ א 27 י  :8‑7ברא’ ב 24
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ְּ 10כ ֶׁש ָהיּו ַּב ַּביִ ת ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ּגַ ם ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַעל זׂאתָ .א ַמר ָל ֶהם:
נֹואף הּוא 12 .וְ ִאם ִהיא
נֹוׂשא ַא ֶח ֶרת ֵ
”ּכל ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֵ
ָ
נֹוא ֶפת ִהיא”.
ְּתגָ ֵרׁש ֶאת ַּב ֲע ָלּה וְ ִתּנָ ֵׂשא ְל ַא ֵחר ֶ
11

ישוע מקבל את הילדים
(מתי יט  ;15‑13לוקס יח )17‑15

ֵ 13ה ִביאּו ֵא ָליו יְ ָל ִדים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ּגַ ע ָּב ֶהםַ ,אְך ַה ַּת ְל ִמ ִידים ּגָ ֲערּו ָּב ֶהם.
”הּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים ָלבֹוא ֵא ַליַ ,אל
ׁשּוע וְ ִה ְת ַּכ ֵעסָ .א ַמר ָל ֶהםַ :
ָ 14ר ָאה יֵ ַ
15
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ֹלהיםָ .א ֵמןֵ .
ִּת ְמנְ עּו ַּב ֲע ָדםִּ ,כי ְל ָכ ֵא ֶּלה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
תֹוכּה”.
ֹלהים ְּכיֶ ֶלד ֹלא יִ ָּכנֵ ס ְל ָ
ָּכל ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יהם.
ּוב ְר ָכם ְּב ִׂשימֹו ֶאת יָ ָדיו ֲע ֵל ֶ
אֹותם ֵ
ָ
 16הּוא ִח ֵּבק
מכשול העושר
(מתי יט  ;30‑16לוקס יח )30‑18

”ר ִּבי
ְּ 17ב ֵצאתֹו ַל ֶּד ֶרְך ָרץ ֵא ָליו ִאיׁש ֶא ָחדָּ ,כ ַרע ְל ָפנָ יו וְ ָׁש ַאל אֹותֹוַ :
עֹולם?”
ַהּטֹובֶ ,מה ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
קֹורא ִלי ’טֹוב’? ֵאין טֹוב ִּכי ִאם ֶא ָחד
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
”מ ַ
ׁשּועַ :
ָ 18א ַמר לֹו יֵ ַ
19
יֹוד ַע :ֹלא ִת ְר ַצחֹ ,לא ִתנְ ַאף,
ֹלהיםֶ .את ַה ִּמ ְצוֹות ַא ָּתה ֵ
וְ הּוא ָה ֱא ִ
ת־א ִביָך
ֹלא ִתגְ נׂבֹ ,לא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲעָך ֵעד ָׁש ֶקרֹ ,לא ַּת ֲעׁשׂקַּ ,כ ֵּבד ֶא ָ
ת־א ֶּמָך”.
וְ ֶא ִ
ׁשּוע
עּוריִ 21 ”.ה ִּביט ּבֹו יֵ ַ
”ר ִּביֶ ,את ָּכל ֵא ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי ִמּנְ ַ
ֵ 20ה ִׁשיב לֹוַ :
”ּד ָבר ֶא ָחד ָח ֵסר ְלָךֵ .לְך ְמכׂר ַמה ֶּׁשיֵ ׁש
וְ ָר ַחׁש לֹו ַא ֲה ָבהָ .א ַמר ֵא ָליוָ :
אֹוצר ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ַא ַחר ָּכְך ּבֹוא וְ ֵלְך ַא ֲח ַרי”.
ְלָך וְ ֵתן ָל ֲענִ ּיִ ים ,וְ יִ ְהיֶ ה ְלָך ָ
ְ 22ל ֵׁש ַמע ַה ָּד ָבר נָ ְפלּו ָּפנָ יו וְ הּוא ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ָעצּובֶׁ ,ש ֵּכן ָהיּו לֹו נְ ָכ ִסים
”ּב ֵאיזֶ ה ק ִׁׂשי יִ ָּכנְ סּו
ׁשּוע ָס ִביב וְ ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיוְ :
ַר ִּביםִ 23 .ה ִּביט יֵ ַ
ֹלהים!”
ָה ֲע ִׁש ִירים ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ׁשּוע ֵהגִ יב ְּב ָא ְמרֹו ָל ֶהם
 24נִ ְד ֲהמּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִּבגְ ַלל ְּד ָב ָריוַ ,אְך יֵ ַ
ּבֹוט ִחים ָּבע ֶׁׂשר ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ַמ ְלכּות
”ּבנַ יַּ ,כ ָּמה ָק ֶׁשה ַל ְ
ֵׁשנִ יתָ :
י  :19שמות כ  ;16‑12דבר’ ה 20‑16
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ֹלהים!” נָ ֵקל ְלגָ ָמל ַל ֲעבׂר ֶּד ֶרְך נֶ ֶקב ַמ ַחט ֵמ ִה ָּכנֵ ס ָע ִׁשיר ֶאל
ָה ֱא ִ
ֹלהים”.
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
”ּומי יָ כֹול ְל ִהּוָ ַׁשע?”
ּתֹוממּו ַעד ְמאׂד וְ ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הִ :
ֵ 26הם ִה ְׁש ְ
”מ ְּבנֵ י ָא ָדם נִ ְב ָצר ַה ָּד ָברַ ,אְך ֹלא
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
ִ 27ה ִּביט ָּב ֶהם יֵ ַ
ֹלהים ּכׂל יָ כֹול”.
ֹלהים; ִּכי ָה ֱא ִ
ֵמ ֱא ִ
”הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ַהּכׂל וְ ָה ַל ְכנּו ַא ֲח ֶריָך”.
לֹומר לֹוִ :
יפא ַ
ֵ 28ה ֵחל ֵּכ ָ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,אין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָעזַ ב ַּביִ ת אֹו
ֵ
”א ֵמן.
ׁשּועָ :
ָ 29א ַמר יֵ ַ
ּול ַמ ַען
ַא ִחים אֹו ֲא ָחיֹות אֹו ֵאם אֹו ָאב אֹו ָּבנִ ים אֹו ָׂשדֹות ְל ַמ ֲענִ י ְ
ׂשֹורהֶׁ 30 ,שֹּלא יְ ַק ֵּבל ָּכ ֵעתַּ ,בּזְ ַמן ַהּזֶ הִּ ,פי ֵמ ָאהָּ :ב ִּתים וְ ַא ִחים
ַה ְּב ָ
עֹולם ַה ָּבא — ַחּיֵ י
ּוב ָ
ּובנִ ים וְ ָׂשדֹותִ ,עם ְר ִדיפֹותָ ,
וַ ֲא ָחיֹות וְ ִא ָּמהֹות ָ
עֹולםֲ 31 .א ָבל ִראׁשֹונִ ים ַה ְר ֵּבה יִ ְהיּו ַא ֲחרֹונִ ים וְ ַא ֲחרֹונִ ים ַה ְר ֵּבה
ָ
— ִראׁשֹונִ ים”.
25

ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו
(מתי כ  ;19‑17לוקס יח )34‑31

יהםֲ .ח ָר ָדה
הֹולְך ִל ְפנֵ ֶ
ֵ
ׁשּוע
ירּוׁש ַליִ ם ,וְ יֵ ַ
עֹולים ִל ָ
ִ
ֵ 32הם ָהיּו ַּב ֶּד ֶרְך,
יהם ָּפ ֲחדּוָ .ל ַקח ׁשּוב ֶאת ַה ְּׁשנֵ ים־
הֹול ִכים ַא ֲח ֵר ֶ
ִקּנְ נָ ה ְּב ִל ָּבם וְ ַה ְ
”הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
ָע ָׂשר וְ ֵה ֵחל ְל ַהּגִ יד ָל ֶהם ַמה ֶּׁש ָע ִתיד ִל ְקרֹות לֹוִ 33 :
ּסֹופ ִרים.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַל ְ
ן־ה ָא ָדם יִ ָּמ ֵסר ְל ָר ֵ
ּוב ָ
ירּוׁש ַליִ ם ֶ
עֹולים ִל ָ
ִ
ֵהם יֶ ֶח ְרצּו ֶאת ִּדינֹו ַל ָּמוֶ ת וְ יִ ְמ ְסרּו אֹותֹו ַלּגֹויִ םַ 34 .ה ָּללּו יְ ַה ְּתלּו ּבֹו
לֹוׁשה יָ ִמים יָ קּום”.
וְ יִ ְירקּו ּבֹו ,יַ ְלקּו אֹותֹו וְ יַ ַה ְרגּוהּו ,וְ ַא ֲח ֵרי ְׁש ָ
משאלתם של בני זבדי
(מתי כ )28‑20

”ר ִּביֲ ,ח ֵפ ִצים ָאנּו
יֹוחנָ ן ְּבנֵ י זַ ְב ַּדי וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
 35נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו יַ ֲעקׂב וְ ָ
ֶׁש ַּת ֲע ֶׂשה ְל ַמ ֲענֵ נּו ַמה ֶּׁשּנְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך”.
רֹוצים ֶׁש ֶא ֱע ֶׂשה ְל ַמ ַענְ ֶכם?”
”מה ַא ֶּתם ִ
אֹותםָ :
ָׁ 36ש ַאל ָ
ׂאלָך ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת
ימינְ ָך וְ ֶא ָחד ִל ְׂשמ ְ
”ּתן ָלנּו ָל ֶׁש ֶבת ֶא ָחד ִל ִ
ֵ 37ה ִׁשיבּו לֹוֵ :
בֹודָך”.
ְּכ ְ
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יֹוד ִעים ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשיםַ .ה ִאם
”אינְ ֶכם ְ
ׁשּועֵ :
ָ 38א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ילה
ׁשֹותה אֹו ְל ִה ָּט ֵבל ַּב ְּט ִב ָ
ֶ
כֹולים ַא ֶּתם ִל ְׁשּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ֶׁש ֲאנִ י
יְ ִ
ֶׁש ֲאנִ י נִ ְט ָּבל?”
”את ַהּכֹוס ֶׁש ֲאנִ י
ׁשּועֶ :
כֹוליםֵ ”.ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
”אנַ ְחנּו יְ ִ
ָ 39א ְמרּו לֹוֲ :
40
ימינִ י
ילה ֶׁש ֲאנִ י נִ ְט ָּבל ִּת ָּט ְבלּוַ ,אְך ָל ֶׁש ֶבת ִל ִ
ּוב ְּט ִב ָ
ׁשֹותה ִּת ְׁשּתּו ַ
ֶ
הּוכן ָל ֶהם”.
ׂאלי ֵאין ְּביָ ִדי ָל ֵתת ֶא ָּלא ַל ֲא ֶׁשר ַ
אֹו ִל ְׂשמ ִ
ׁשּוע
יֹוחנָ ןָ 42 .ק ָרא ָל ֶהם יֵ ַ
ָׁ 41ש ְמעּו ָה ֲע ָׂש ָרה וְ ֵה ֵחּלּו ִל ְכעׂס ַעל יַ ֲעקׂב וְ ָ
מֹוׁש ִלים ַּבּגֹויִ ם
יֹוד ִעים ֶׁש ֵא ֶּלה ַהּנֶ ְח ָׁש ִבים ְל ְ
”א ֶּתם ְ
וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
יכם.
ׁשֹול ִטים ָּב ֶהםַ 43 .אל יְ ִהי ֵּכן ֵּבינֵ ֶ
ְ
דֹולים ֶׁש ָּב ֶהם
רֹודים ָּב ֶהם וְ ַהּגְ ִ
ִ
ַא ְּד ַר ָּבאֶ ,ה ָח ֵפץ ִל ְהיֹות ּגָ דֹול ָּב ֶכם יְ ֵהא ְמ ָׁש ֵרת ֶׁש ָּל ֶכם 44 ,וְ ֶה ָח ֵפץ
ן־ה ָא ָדם ֹלא ָּבא
יכם יְ ֵהא ֶע ֶבד ַלּכׂל; ִּ 45כי ּגַ ם ֶּב ָ
ִל ְהיֹות ִראׁשֹון ֵּבינֵ ֶ
ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ָׁש ְרתּוהּו ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְל ָׁש ֵרת וְ ָל ֵתת ֶאת נַ ְפׁשֹו ּכ ֶׂפר ְּב ַעד ַר ִּבים”.
ריפוי איש עיוור
(מתי כ  ;34‑29לוקס יח )43‑35

ֵ 46הם ָּבאּו ִל ִיריחֹוַּ .כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ִיריחֹו הּוא וְ ַת ְל ִמ ָידיו וַ ֲהמֹון ַעם
ימיָׁ 47 .ש ַמע
ימי ְּבנֹו ֶׁשל ִט ַ
ַרב ,יָ ַׁשב ַעל־יַ ד ַה ֶּד ֶרְך ִעּוֵ ר ַק ְּב ָצןַּ ,ב ְר ִט ַ
ׁשּועַ ,ר ֵחם
ן־ּדוִ ד ,יֵ ַ
”ּב ָ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת הּוא וְ ֵה ֵחל ִל ְצעׂקֶ :
ימי ִּכי יֵ ַ
ַּב ְר ִט ַ
יֹותר
ָע ַלי!” ָ 48אז ּגָ ֲערּו ּבֹו ַר ִּבים ְל ַה ְׁש ִּתיקֹוַ ,אְך הּוא ִה ְר ָּבה עֹוד ֵ
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ַלי!”
”ּב ָ
ִל ְצעׂקֶ :
עֹודד,
”ה ְת ֵ
”ק ְראּו לֹוָ ”.ק ְראּו ָל ִעּוֵ ר וְ ָא ְמרּו לֹוִ :
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
 49נֶ ֱע ַצר יֵ ַ
ּובא
קֹורא ְלָךִ 50 ”.ה ְׁש ִליְך ֵמ ָע ָליו ֶאת ְמ ִעילֹוָ ,קם ִמּיָ ד ָ
קּום .הּוא ֵ
רֹוצה ֶׁש ֶא ֱע ֶׂשה ְלָך?”
”מה ַא ָּתה ֶ
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
ׁשּועֵ 51 .ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ֶאל יֵ ַ
”ר ִּביֶׁ ,ש ֶא ְר ֶאה!”
ָא ַמר לֹו ָה ִעּוֵ רַ :
אֹותָך”.
יעה ְ
הֹוׁש ָ
”לְךֱ ,אמּונָ ְתָך ִ
ׁשּועֵ :
ָ 52א ַמר לֹו יֵ ַ
ּבֹו ָּב ֶרגַ ע ָר ָאה וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ַּב ֶּד ֶרְך.
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ישוע נכנס לירושלים

יא

(מתי כא  ;11‑1לוקס יט  ;40‑28יוחנן יב )19‑12

ּובית ַענְ יָ ה ֶׁש ְּב ַהר
ירּוׁש ַליִ ם ֶאל ֵּבית ַּפּגֵ י ֵ
ּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ְרבּו ִל ָ
ַ
”לכּו ֶאל ַה ְּכ ָפר
יתיםָׁ ,ש ַלח ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוָ 2 .א ַמר ָל ֶהםְ :
ַהּזֵ ִ
ּמּול ֶכם; ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ֵא ָליו ִּת ְמ ְצאּו ַעיִ ר ָקׁשּור ֲא ֶׁשר ֹלא
ֲא ֶׁשר ִמ ְ
ׂאמר
יׁשהּו י ַ
עֹולםַ .ה ִּתירּו אֹותֹו וַ ֲה ִביאּוהּו 3 .וְ ִאם ִמ ֶ
יָ ַׁשב ָע ָליו ָא ָדם ֵמ ָ
ּומּיָ ד יִ ְׁש ַלח
’ה ָאדֹון זָ קּוק לֹו ִ
עֹוׂשים זׂאת?’ ִא ְמרּוָ ,
ִ
’ל ָּמה ַא ֶּתם
ָל ֶכם ָ
אֹותֹו ֵהּנָ ה ַּב ֲחזָ ָרה” ’.
ּומ ְצאּו ַעיִ ר ָקׁשּור ֶאל ַׁש ַער ִמ ַּבחּוץָּ ,ב ְרחֹובַּ 5 .כ ָּמה ִמן
ֵ 4הם ָה ְלכּו ָ
עֹוׂשים? ָל ָּמה ַא ֶּתם ַמ ִּת ִירים
ִ
”מה ַא ֶּתם
עֹומ ִדים ָׁשם ָא ְמרּו ָל ֶהםָ :
ָה ְ
ֶאת ָה ַעיִ ר?”
ׁשּוע וְ ַה ָּללּו ִהּנִ יחּו ָל ֶהם.
ֵ 6ה ִׁשיבּו ָל ֶהם ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמר יֵ ַ
ׁשּוע יָ ַׁשב
יהם וְ יֵ ַ
ׁשּועָׂ ,שמּו ַעל ָה ַעיִ ר ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
ֵ 7ה ִביאּו ֶאת ָה ַעיִ ר ֶאל יֵ ַ
יהם ַעל ַה ֶּד ֶרְך וַ ֲא ֵח ִרים ָּפ ְרׂשּו ֲענָ ִפים
ָע ָליוַ 8 .ר ִּבים ָּפ ְרׂשּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
הֹול ִכים ְל ָפנָ יו וְ ַא ֲח ָריו ָק ְראּו:
ֶׁש ָּכ ְרתּו ַּב ָּׂשדֹות 9 .וְ ַה ְ
”הֹוׁשע־נָ א! ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה!
ַ
ְּ 10תב ַׂרְך ַמ ְלכּות ָּדוִ ד ָא ִבינּו ַה ָּב ָאה ָע ֵלינּו!
רֹומים!”
הֹוׁשע־נָ א ַּב ְּמ ִ
ַ
ירּוׁש ַליִ ם ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָס ִביב ַּבּכׂלֵּ .כיוָ ן
 11הּוא נִ ְכנַ ס ִל ָ
ים־ע ָׂשר.
ָ
ֶׁש ַה ָּׁש ָעה ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶח ֶרת יָ ָצא ֶאל ֵּבית ַענְ יָ ה ִעם ַה ְּׁשנֵ
עץ התאנה שהתייבש
(מתי כא )19‑18

אתם ִמ ֵּבית ַענְ יָ הָ ,היָ ה ָר ֵעב 13 .הּוא ָר ָאה ֵמ ָרחֹוק
ְ 12ל ָמ ֳח ָרתַ ,א ֲח ֵרי ֵצ ָ
אּולי יִ ְמ ָצא ּבֹו ַמ ֶּׁשהּו.
ַ
ֵעץ ְּת ֵאנָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ָע ִלים וְ ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו —
יעה עֹונַ ת
אּומה ִמ ְּל ַבד ָע ִליםִּ ,כי ֶט ֶרם ִהּגִ ָ
נִ ּגַ ׁש ֶאל ָה ֵעץ וְ ֹלא ָמ ָצא ְמ ָ
ׂאכל ִמ ְּמָך ְּפ ִרי
”מ ַע ָּתה ִאיׁש ֹלא י ַ
ַה ְּת ֵאנִ יםֵ 14 .הגִ יב וְ ָא ַמר ֶאל ָה ֵעץֵ :
עֹולם!” וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָׁש ְמעּו.
ְל ָ
יא  :9תהל’ קיח 26
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8

טיהור בית המקדש
(מתי כא  ;17‑12לוקס יט  ;48‑45יוחנן ב )22‑13

ירּוׁש ַליִ םְּ .כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵה ֵחל ְלגָ ֵרׁש ֶאת
ֵ 15הם ָּבאּו ִל ָ
יפי
ּמֹוכ ִרים וְ ַהּקֹונִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,ה ַפְך ֶאת ֻׁש ְל ֲחנֹות ַמ ֲח ִל ֵ
ַה ְ
יח ְל ִאיׁש ְל ַה ֲע ִביר
מֹוכ ֵרי ַהּיֹונִ ים 16 .וְ ֹלא ִהּנִ ַ
ְ
ַה ְּכ ָס ִפים וְ ֶאת ִּכ ְסאֹות
”הֹלא ָּכתּוב,
אֹותם וְ ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
ָ
ְּכ ִלי ֶּד ֶרְך ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ 17 .ל ֵּמד
יתם אֹותֹו
ל־ה ַע ִּמים’ַ ,אְך ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶ
ית־ּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא ְל ָכ ָ
ְ
יתי ֵּב
’ּב ִ
ֵ
ִל ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִצים”.
ּסֹופ ִרים וְ ִח ְּפׂשּו ֶּד ֶרְך ְל ַה ְכ ִחיד אֹותֹוִּ ,כי
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ָׁ 18ש ְמעּו ָר ֵ
19
ּתֹורתֹוְ .ל ֵעת ֶע ֶרב יָ ָצא ֶאל
ָּפ ֲחדּו ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,ש ֵּכן ָּכל ֶה ָהמֹון ִה ְת ַּפ ֵעל ִמ ָ
ִמחּוץ ָל ִעיר.
ל ֶקַ ח עץ התאנה שהתייבש
(מתי כא )22‑20

יפא
ַּ 20בּב ֶׂקר ָע ְברּו וְ ָראּו ֶאת ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה יָ ֵבׁש ִמ ָּׁש ָר ָׁשיו 21 .נִ זְ ַּכר ֵּכ ָ
”ר ִּביְ ,ר ֵאהֵ ,עץ ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁש ִּק ַּל ְל ָּת יָ ֵבׁש!”
וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ֹלהיםָ 23 .א ֵמן
”ּת ֵהא נָ א ָּב ֶכם ֱאמּונַ ת ֱא ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
ֵ 22ה ִׁשיב יֵ ַ
’ה ָע ֵקר וְ ִהּזָ ֵרק ְלתֹוְך ַהּיָ ם’
אֹומר ָל ָהר ַהּזֶ ה ֵ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כל ָה ֵ
ֵ
וְ ֵאינֹו ְמ ַפ ְק ֵּפק ְּב ִלּבֹו ֶא ָּלא ַמ ֲא ִמין ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ְּד ָברֹוֵּ ,כן יִ ְהיֶ ה לֹוָ 24 .ל ֵכן
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כל ַמה ֶּׁש ְּת ַב ְקׁשּו ִּב ְת ִפ ָּלה — ַה ֲא ִמינּו ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתם
ֵ
עֹומ ִדים ִּב ְת ִפ ָּלה וְ יֵ ׁש ָל ֶכם ָד ָבר
ְ
אֹותֹו ,וְ יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם 25 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְס ַלח ָל ֶכם ַעל
יׁשהּו — ִס ְלחּוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּגַ ם ֲא ִב ֶ
נֶ גֶ ד ִמ ֶ
יכם”.
ֲח ָט ֵא ֶ
ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו
(מתי כא  ;27‑23לוקס כ )8‑1

ירּוׁש ַליִ םַּ .כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ֵּלְך ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּבאּו ֵא ָליו
ֵ 27הם ָחזְ רּו ִל ָ
28
”ּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות
ּסֹופ ִרים וְ ַהּזְ ֵקנִ יםָׁ .ש ֲאלּו אֹותֹוְ :
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ָר ֵ
יא  :17ישע’ נו  ;7ירמ’ ז 11
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עֹוׂשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה; ִמי נָ ַתן ְלָך ֶאת ַה ַּס ְמכּות ַהּזׂאת
ֶ
ַא ָּתה
אֹותם?”
ָ
ַל ֲעׂשֹות
”א ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר ֶא ָחד וְ ָה ִׁשיבּו ִלי ,וְ א ַׂמר
ׁשּועֶ :
ֵ 29ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
30
יֹוחנָ ן ַה ִאם ִמן
ילת ָ
עֹוׂשה ֶאת ֵא ֶּלהְ .ט ִב ַ
ֶ
ָל ֶכם ְּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ֲאנִ י
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָהיְ ָתה אֹו ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם? ָה ִׁשיבּו ִלי!”
ּדּוע
’אם ֵּכן ַמ ַ
ׂאמר ִ
’מן ַה ָּׁש ַמיִ ם’ ,י ַ
ׂאמר ִ
”אם נ ַ
ָ 31א ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הִ :
’מ ְּבנֵ י ָא ָדם’ …” ֵהם ָּפ ֲחדּו ִמן
ׂאמר ִ
ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו?’ ַ 32אְך ִאם נ ַ
33
ׁשּוע:
ּיֹוחנָ ן ָא ֵכן נָ ִביאֵ .ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו ְליֵ ַ
ָה ָעםִּ ,כי ַהּכׂל ָח ְׁשבּו ֶׁש ָ
יֹוד ִעים”.
”אין ָאנּו ְ
ֵ
עֹוׂשה
ֶ
ׁשּועּ” :גַ ם ֲאנִ י ֹלא א ַׂמר ָל ֶכם ְּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ֲאנִ י
ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה”.
משל בעל הכרם והחוכרים

יב

(מתי כא  ;46‑33לוקס כ )19‑9

”איׁש ֶא ָחד נָ ַטע ֶּכ ֶרם .הּוא
יהם ִּב ְמ ָׁש ִליםִ :
הּוא ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּול ַא ַחר ֶׁש ֶה ְח ִּכירֹו
ּובנָ ה ִמגְ ָּדלְ ,
ֵה ִקים ּגָ ֵדר ָס ִביבּ ,גַ ם ָח ַצב יֶ ֶקב ָ
יהם
ּכֹור ִמים ְל ַק ֵּבל ִמ ֵיד ֶ
כֹור ִמים נָ ַסעְּ 2 .בבֹוא ָה ֵעת ָׁש ַלח ֶע ֶבד ֶאל ַה ְ
ְל ְ
4
הֹוסיף
ִ
יקם.
ִמ ְּפ ִרי ַה ֶּכ ֶרםָּ 3 .ת ְפסּו אֹותֹו וְ ִהּכּוהּו וְ ָׁש ְלחּו אֹותֹו ֵר ָ
יהם ֶע ֶבד ַא ֵחרָּ .פ ְצעּו אֹותֹו ְּברׂאׁשֹו וְ ֵה ֵתּלּו ּבֹוָׁ 5 .ש ַלח
וְ ָׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
ַא ֵחר וְ ָה ְרגּו אֹותֹו; וְ ֵכן ּגַ ם ַר ִּבים ֲא ֵח ִריםֶ ,את ֵא ֶּלה ִהּכּו וְ ֶאת ֵא ֶּלה
יהם,
נֹותר לֹו ֶא ָחד — ְּבנֹו ֲאהּובֹוְ .ל ַבּסֹוף ָׁש ַלח אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
ָה ְרגּוַ 6 .
7
ּכֹור ִמים ָה ֵהם ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ ה,
’את ְּבנִ י יְ ַכ ְּבדּו’ֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ְ
ְּב ָא ְמרֹו ֶ
ּיֹורׁש; ּבֹואּו נַ ֲהרׂג אֹותֹו וְ ִת ְהיֶ ה ָלנּו ַהיְ ֻר ָּׁשהָ 8 ’.ל ְקחּו אֹותֹו
’הּוא ַה ֵ
וַ ֲה ָרגּוהּו וְ ִה ְׁש ִליכּוהּו ֶאל ִמחּוץ ַל ֶּכ ֶרםַ 9 .מה ּיַ ֲע ֶׂשה ַּב ַעל ַה ֶּכ ֶרם?
ּכֹור ִמים וְ יִ ֵּתן ֶאת ַה ֶּכ ֶרם ַל ֲא ֵח ִריםַ 10 .ה ִאם ֹלא
יָ בֹוא וְ יַ ְׁש ִמיד ֶאת ַה ְ
אתם ֶאת ַה ָּכתּוב ַהּזֶ ה,
ְק ָר ֶ
’א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלרׂאׁש ִּפּנָ ה;
ֶ
ֵ 11מ ֵאת יהוה ָהיְ ָתה זׂאתִ ,היא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינּו’?”
יב  :11‑10תהל’ קיח 23‑22
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יהםֲ ,א ָבל
ֵ 12הם ִּב ְקׁשּו ִל ְתּפׂס אֹותֹוִּ ,כי יָ ְדעּו ֶׁש ִּד ֵּבר ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ֲע ֵל ֶ
ָח ְׁשׁשּו ִמ ְּפנֵ י ָה ָעםָ .עזְ בּו אֹותֹו וְ ָה ְלכּו ִמ ָּׁשם.
שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים
(מתי כב  ;33‑15לוקס כ )40‑20

הֹורדֹוס ִל ְלּכׂד אֹותֹו
ּומ ֲח ִס ֵידי ֵּבית ְ
רּוׁשים ֵ
ָׁ 13ש ְלחּו ֵא ָליו ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ְּפ ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ָּתה ִאיׁש ֱא ֶמת
”ר ִּביֲ ,אנַ ְחנּו ְ
ִּב ְד ָברֹוָּ 14 .באּו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
מֹורה
נֹוׂשא ָּפנִ ים ַל ֲאנָ ִׁשים ֶא ָּלא ֶ
חֹוׁשׁש ֵמ ִאיׁשֶׁ ,ש ֵּכן ֵאינְ ָך ֵ
ֵ
וְ ֵאינְ ָך
יסר
ל־ּפי ָה ֱא ֶמתַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ָ
ֹלהים ַע ִ
ַא ָּתה ֶאת ֶּד ֶרְך ָה ֱא ִ
אֹו ֹלא? ַה ִאם ָע ֵלינּו ָל ֵתת אֹו ֹלא ָל ֵתת?”
”ל ָּמה ַא ֶּתם ְמנַ ִּסים
יעּותם ָא ַמר ָל ֶהםָ :
ָ
הֹואיל וְ ִה ִּכיר ֶאת ְצ ִב
ִ 15
אֹותי? ָה ִביאּו ִלי ִּדינָ ר וְ ֶא ְר ֶאה”.
ִ
”ׁשל ִמי ַה ְּדמּות ַהּזׂאת וְ ַה ְּכת ֶׂבת?”
אֹותםֶ :
ָ
ֵ 16ה ִביאּו לֹו וְ הּוא ָׁש ַאל
יסר
”את ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ָ
ׁשּועֶ :
יסרָ 17 ”.א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
”ׁשל ַה ֵּק ָ
ֵה ִׁשיבּו לֹוֶ :
ּתֹוממּו ָע ָליו.
אֹלהיםֵ ”.הם ִה ְׁש ְ
אֹלהים — ֵל ִ
יסר וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ְּתנּו ַל ֵּק ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתים ,וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹו:
דֹוקיםָ ,ה ְ
ָּ 18באּו ֵא ָליו ְצ ִ
יח ִא ָּׁשה וְ ֹלא ִה ְׁש ִאיר
”ר ִּבי ,מ ֶׁׂשה ָּכ ַתב ָלנּו ֶׁש ִאם יָ מּות ִאיׁש וְ ִהּנִ ַ
ַ 19
20
ָהיּו ִׁש ְב ָעה
ָּבנִ ים ,יִ ַּקח ָא ִחיו ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ יָ ִקים זֶ ַרע ְל ָא ִחיו.
ּומת וְ ֹלא ִה ְׁש ִאיר ֶצ ֱא ָצ ִאיםָ 21 .ל ַקח
ַא ִחיםָ .ה ִראׁשֹון נָ ָׂשא ִא ָּׁשה ֵ
יׁשיָּ 22 .כ ָכה
ּומת וְ ֹלא ִה ְׁש ִאיר ֶצ ֱא ָצ ִאים ,וְ ֵכן ּגַ ם ַה ְּׁש ִל ִ
אֹותּה ַה ֵּׁשנִ י ֵ
ָ
ָּכל ַה ִּׁש ְב ָעה ֹלא ִה ְׁש ִאירּו ֶצ ֱא ָצ ִאיםַ .א ֲח ֵרי ֻּכ ָּלם ֵמ ָתה ּגַ ם ָה ִא ָּׁשה.
ַּ 23ב ְּת ִחּיָ הַּ ,כ ֲא ֶׁשר יָ קּומּוְ ,ל ִמי ֵמ ֶהם ִּת ְהיֶ ה ְל ִא ָּׁשהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה
ִא ָּׁשה ְל ָכל ַה ִּׁש ְב ָעה?”
יֹוד ִעים
טֹועים ִמּׁשּום ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְ
ִ
”ּכלּום ֵאינְ ֶכם
ׁשּועְ :
ֵ 24ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
25
ֹלהים? ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ֵּמ ִתים ָק ִמים
בּורת ֱא ִ
תּוביםַ ,אף ֹלא ֶאת ּגְ ַ
ֶאת ַה ְּכ ִ
ֵאין ֵהם ִמ ְת ַח ְּתנִ יםֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵהם ְּכ ַמ ְל ָא ִכים ַּב ָּׁש ַמיִ ם 26 .וַ ֲא ֶׁשר ְל ָכְך
אתם ְּב ֵס ֶפר מ ֶׁׂשהְּ ,ב ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּסנֶ ה,
ֶׁש ַה ֵּמ ִתים ָק ִמיםַ ,ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
אֹלהי
ֵ
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ֵ
’אנ ִׂכי ֱא ֵ
ֹלהים ָא ַמר לֹוָ ,
ֶׁש ָה ֱא ִ
יב  :26שמות ג 15 ,6
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טֹועים
ֹלהי ַה ַחּיִ יםַ .א ֶּתם ִ
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי ִאם ֱא ֵ
יַ ֲעקׂב’? ֵאין הּוא ֱא ֵ
ְמאׂד”.
27

המצוה הגדולה
(מתי כב  ;40‑34לוקס י )28‑25

ׁשּוע
אֹותם ִמ ְתוַ ְּכ ִחיםִּ .כ ְראֹותֹו ֶׁשּיֵ ַ
ּסֹופ ִרים ִה ְת ָק ֵרב וְ ָׁש ַמע ָ
ַ 28א ַחד ַה ְ
יזֹוהי ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ִמּכׂל?”
”א ִ
יטבָׁ ,ש ַאל אֹותֹוֵ :
ֵה ִׁשיב ָל ֶהם ֵה ֵ
ֹלהינּו יהוה
’ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יהוה ֱא ֵ
”ה ִראׁשֹונָ ה ִהיא ְ
ׁשּועָ :
ָ 29ענָ ה יֵ ַ
ּוב ָכל
ּוב ָכל־נַ ְפ ְׁשָך ְ
ל־ל ָב ְבָך ְ
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
ֶא ָחד 30 ,וְ ָא ַה ְב ָּת ֶאת יהוה ֱא ֶ
ל־מא ֶׂדָך 31 ’.וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִהיא ’וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָךֵ ’.אין
ּוב ָכ ְ
ִׂש ְכ ְלָך ְ
דֹולה ֵמ ֵא ֶּלה”.
ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת ּגְ ָ
ּסֹופר” :יָ ֶפהַ ,ר ִּבי; ֱא ֶמת ָא ַמ ְר ָּת ֶׁש ֶא ָחד הּוא וְ ֵאין עֹוד
ָ 32א ַמר ֵא ָליו ַה ֵ
ל־מא ֶׂדָך’,
ּוב ָכ ְ
ּוב ָכל ִּבינָ ְתָך ְ
ל־ל ָב ְבָך ְ
’ּב ָכ ְ
ִמ ְּל ַבּדֹו 33 .וְ ֶל ֱאהׂב אֹותֹו ְ
עֹולה וָ זֶ ַבח”.
’ל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָךֲ ’,ה ֵרי זֶ ה ּגָ דֹול ִמ ָּכל ָ
וְ ֶל ֱאהׂב ְ
”אינְ ָך ָרחֹוק ִמ ַּמ ְלכּות
ׁשּוע ִּכי ֵה ִׁשיב ְּב ָח ְכ ָמה וְ ָא ַמר לֹוֵ :
ָ 34ר ָאה יֵ ַ
ֹלהים ”.וְ ִאיׁש ֹלא ֵה ֵעז עֹוד ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ׁשּום ָּד ָבר.
ָה ֱא ִ
ישוע שואל בעניין בן דוד
(מתי כב  ;46‑41לוקס כ )44‑41

ּסֹופ ִרים
אֹומ ִרים ַה ְ
יצד זֶ ה ְ
”ּכ ַ
ׁשּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,א ַמרֵ :
ְּ 35כ ֶׁש ִּל ֵּמד יֵ ַ
36
רּוח
ַ
יח הּוא ֶּבן ָּדוִ ד? ֲהֹלא ָּדוִ ד ַע ְצמֹו ָא ַמר ְּב ַה ְׁש ָר ַאת
ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּק ֶׂדׁש,
ד־א ִׁשית
ימינִ י ַע ָ
’נְ ֻאם יהוה ַלאדׂנִ יֵׁ :שב ִל ִ
אׂיְ ֶביָך ֲהדׂם ְל ַרגְ ֶליָך’.
’אדֹון’ וְ ֵאיְך הּוא ְּבנֹו?”
קֹורא לֹו ָ
ָּ 37דוִ ד ַע ְצמֹו ֵ
דברי תוכחה על הסופרים
(מתי כג  ;36‑1לוקס כ )47‑45

”הּזָ ֲהרּו
אֹותם ָא ַמרִ :
ָ
ּוב ַל ְּמדֹו
ֶה ָהמֹון ָה ַרב ָׁש ַמע אֹותֹו ְּב ָרצֹוןְ 38 .
אֹוה ִבים ִּב ְרכֹות
בּוׁשי ּגְ ִלימֹות וְ ֲ
אֹוה ִבים ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְל ֵ
ּסֹופ ִרים ָה ֲ
ִמן ַה ְ
יב  :30‑29דבר’ ו 5‑4 יב  :31ויק’ יט 18 יב  :33דבר’ ו  ;5ויק’ יט 18 יב  :36תהל’ קי 1
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ּומקֹומֹות
ּומֹוׁש ִבים ִראׁשֹונִ ים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ְ
ָ
ָׁשלֹום ַּב ְּׁשוָ ִקים
יכים
ּומ ֲא ִר ִ
ּבֹול ִעים ֶאת ָּב ֵּתי ָה ַא ְל ָמנֹות ַ
נִ ְכ ָּב ִדים ַּב ְּסעּודֹות; ַ 40ה ְ
יֹותר”.
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ְל ַמ ְר ִאית ַעיִ ןִּ .דינָ ם ֶׁשל ֵא ֶּלה יִ ְהיֶ ה ָחמּור ֵ
39

מתנתה של אלמנה ענייה
(לוקס כא )4‑1

אֹוצר וְ ָר ָאה ֶאת ָה ָעם ָׂש ִמים ַמ ְט ְּבעֹות
 41הּוא יָ ַׁשב מּול ֵּת ַבת ָה ָ
42
אֹוצר וַ ֲע ִׁש ִירים ַר ִּבים ָׂשמּו ַה ְר ֵּבהָּ .ב ָאה ַא ְל ָמנָ ה ֲענִ ּיָ ה
ְּב ֵת ַבת ָה ָ
וְ ָׂש ָמה ְׁש ֵּתי ְּפרּוטֹותֶׁ ,ש ֵהן ֲח ִצי ִא ָּסרָ 43 .ק ָרא ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר ָל ֶהם:
יֹותר ִמ ָּכל ֵא ֶּלה
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָ ,ה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲענִ ּיָ ה ַהּזׂאת ָׂש ָמה ֵ
”א ֵמן ֵ
ָ
אֹוצר; ִּ 44כי ַהּכׂל נָ ְתנּו ִמן ָהע ֶׂדף ֶׁש ָּל ֶהםַ ,אְך ִהיא
ֶׁש ָּׂשמּו ְּב ֵת ַבת ָה ָ
סֹורּה נָ ְתנָ ה ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָלּהֶ ,את ָּכל ִמ ְחיָ ָתּה”.
ִמ ַּמ ְח ָ
ישוע מנבא חורבן וצרות

יג

(מתי כד  ;14‑1לוקס כא )19‑5

”ר ִּביְ ,ר ֵאה
ּב ֵצאתֹו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָא ַמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוַ :
ְ
ֵאיזֶ ה ֲא ָבנִ ים וְ ֵאיזֶ ה ִּבנְ יָ נִ ים!”
דֹולים ָה ֵא ֶּלה? ֹלא
רֹואה ֶאת ַה ִּבנְ יָ נִ ים ַהּגְ ִ
”א ָּתה ֶ
ׁשּועַ :
ָ 2א ַמר לֹו יֵ ַ
3
ִּת ָּׁש ֵאר ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ֹלא ֻּת ַּפל ַא ְר ָצהְּ ”.כ ֶׁשּיָ ַׁשב ַעל ַהר
יֹוחנָ ן וְ ַאנְ ְּד ֵרי
יפא וְ יַ ֲעקׂב וְ ָ
יתים ,מּול ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְׁ ,ש ָאלּוהּו ֵּכ ָ
ַהּזֵ ִ
ּומהּו
”אמׂר נָ א ָלנּוָ ,מ ַתי יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַ
יֹותם ְל ַב ָּדם ִאּתֹוֱ 4 :
ִּב ְה ָ
ָהאֹות ִל ְפנֵ י ֶׁש ָּכל זֶ ה יִ ְתּגַ ֵּׁשם?”
”הּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלא יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁשַ 6 .ר ִּבים יָ בֹואּו
ׁשּועִ :
ָ 5א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
7
ּוב ָׁש ְמ ֲע ֶכם ִמ ְל ָחמֹות
ְ
’אנִ י הּוא’ וְ יַ ְתעּו ַר ִּבים.
ׂאמרּו ֲ
ִּב ְׁש ִמי וְ י ְ
ּוב ָכל זׂאת
ּוׁשמּועֹות ִמ ְל ָח ָמה ַאל ִּת ָּב ֲהלּו; זֶ ה ַמה ֶּׁש ָצ ִריְך ִל ְהיֹותְ ,
ְ
ּומ ְמ ָל ָכה ַעל ַמ ְמ ָל ָכה וְ ִת ְהיֶ ינָ ה
עֹוד ֹלא ָּבא ַה ֵּקץּ 8 .גֹוי יָ קּום ַעל ּגֹוי ַ
אׁשית ַה ָּצרֹות.
ְר ִעידֹות ֲא ָד ָמה ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּבים וְ יִ ְהיֶ ה ָר ָעבֵ .א ֶּלה ֵר ִ
 9וְ ַא ֶּתם ִהּזָ ֲהרּו; יִ ְמ ְסרּו ֶא ְת ֶכם ְל ַסנְ ֶה ְד ִרּיֹות ,יַ ּכּו ֶא ְת ֶכם ְּב ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת,
ּומ ָל ִכים יַ ֲע ִמידּו ֶא ְת ֶכם ִּבגְ ָל ִליְ ,ל ֵעדּות ָל ֶהםֲ 10 .א ָבל
מֹוׁש ִלים ְ
ְ
וְ ִל ְפנֵ י
יֹוליכּו ֶא ְת ֶכם
ׂשֹורה ֻּת ְכ ַרז ְל ָכל ַהּגֹויִ םַּ 11 .כ ֲא ֶׁשר ִ
ְּת ִח ָּלה ָצ ִריְך ֶׁש ַה ְּב ָ
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ְּכ ֵדי ְל ַה ְסּגִ ְיר ֶכםַ ,אל ִּת ְד ֲאגּו ְל ַמה ֶּׁש ְּת ַד ְּברּוִּ ,כי ַמה ֶּׁשּיִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
אֹותּה ָׁש ָעה ֶאת זֶ ה ַּד ְּברּו; ֶׁש ֵּכן ֹלא ַא ֶּתם ְּת ַד ְּברּו ֶא ָּלא ַ
ְּב ָ
ָ 12אז יַ ְסּגִ יר ָאח ֶאת ָא ִחיו ַל ָּמוֶ ת וְ ָאב יַ ְסּגִ יר ֶאת ְּבנֹוָּ .בנִ ים יָ קּומּו ַעל
נּואים ַעל ַהּכׂל ִּבגְ ַלל ְׁש ִמיַ ,אְך
אֹותם 13 .וְ ִת ְהיּו ְׂש ִ
ָ
יהם וְ יָ ִמיתּו
הֹור ֶ
ֵ
ַה ַּמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ַעד ֵקץ הּוא יִ ּוָ ַׁשע”.
צרה גדולה
(מתי כד  ;28‑15לוקס כא )24‑20

עֹומד ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו ְמקֹומֹו
ֵ
ׁשֹומם
”ּוכ ֶׁש ִּת ְראּו ֶאת ַה ִּׁשּקּוץ ַה ְמ ֵ
ְ 14
יהּודהֶׁ ,שּיָ נּוסּו ֶאל ֶה ָה ִרים;
ּקֹורא ְל ָה ִבין — ֲאזַ י ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ִּב ָ
— ַעל ַה ֵ
ּומי ֶׁש ַּב ָּׂש ֶדה
ִ 15מי ֶׁש ַעל ַהּגַ ג ַאל יֵ ֵרד וְ ַאל יִ ָּכנֵ ס ָל ַק ַחת ָּד ָבר ִמ ֵּביתֹו; ִ 16
ַאל יַ ֲחזׂר ָל ַק ַחת ֶאת ִּבגְ דֹו 17 .וְ אֹוי ֶל ָהרֹות וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם!
ִ 18ה ְת ַּפ ְּללּו ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּבח ֶׂרףִּ 19 ,כי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם יִ ְהיּו ָצ ָרה ֲא ֶׁשר
ֹלהים וְ ַעד ַע ָּתה; ַאף
יאה ֶׁש ָּב ָרא ֱא ִ
אׁשית ַה ְּב ִר ָ
מֹוה ֵמ ֵר ִ
ֹלא ָהיְ ָתה ָּכ ָ
לּולא ִק ֵּצר ֲאדׂנָ י ֶאת ַהּיָ ִמים ֹלא ָהיָ ה נִ ָּצל ָּכל
מֹוה 20 .וְ ֵ
ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָּכ ָ
ָּב ָׂשרַ ,אְך ְל ַמ ַען ַה ְּב ִח ִירים ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּב ֶהם ִק ֵּצר ֶאת ַהּיָ ִמים 21 .וְ ָאז
יחִ ,הּנֵ ה ָׁשםַ ’,אל ַּת ֲא ִמינּו לֹו;
’הּנֵ ה ּפׂה ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂאמר ָל ֶכם ִאיׁשִ ,
ִאם י ַ
ּומֹופ ִתים
ְ
יאי ֶׁש ֶקר וְ יַ ֲעׂשּו אֹותֹות
יחי ֶׁש ֶקר ּונְ ִב ֵ
ִּ 22כי יָ קּומּו ְמ ִׁש ֵ
ְל ַה ְתעֹותִ ,אם ֶא ְפ ָׁשרֶ ,את ַה ְּב ִח ִירים 23 .וְ ַא ֶּתם ִהּזָ ֲהרּו; ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם
ֶאת ַהּכׂל ֵמרׂאׁש”.
בואו של בן־האדם
(מתי כד  ;44‑29לוקס כא )33‑25

יּה
”ּבּיָ ִמים ָה ֵהםַ ,א ֲח ֵרי ַה ָּצ ָרה ַה ִהיאֶּ ,ת ְח ַׁשְך ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח ֹלא יַ ּגִ ַ
ַ 24
26
25
ּכֹוכ ִבים יִ ְּפלּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ כׂחֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ זְ ַּד ְעזְ עּוָ .אז
אֹורֹוַ ,ה ָ
ּוב ָכבֹוד 27 .וְ ָאז יִ ְׁש ַלח
בּורה ַר ָּבה ְ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ַּב ֲענָ נִ ים ִּבגְ ָ
יִ ְראּו ֶאת ֶּב ָ
יק ֵּבץ ֶאת ְּב ִח ָיריו ֵמ ַא ְר ַּבע ָהרּוחֹותִ ,מ ְּק ֵצה ָה ָא ֶרץ
ֶאת ַה ַּמ ְל ָא ִכים וִ ַ
ַעד ְק ֵצה ַה ָּׁש ַמיִ ם.
יה ִמ ְת ַר ְּכ ִכים וְ ֶה ָע ִלים
ִ 28ל ְמדּו ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ִמן ַה ְּת ֵאנָ הַּ :כ ֲא ֶׁשר ֲענָ ֶפ ָ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶׁש ַה ַּקיִ ץ ָקרֹובֵּ 29 .כן ּגַ ם ַא ֶּתםְּ ,כ ֶׁש ִּת ְראּו ֶאת
ָצ ִצים ְ
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אֹומר
ֵ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִמ ְת ַקּיְ ִמים ְּדעּו ִּכי ָקרֹוב הּוא ַּב ֶּפ ַתחָ .א ֵמן.
ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא יַ ֲעבׂר ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ָּכל ֵא ֶּלהַ 31 .ה ָּׁש ַמיִ ם
וְ ָה ָא ֶרץ יַ ַע ְברּו ְּוד ָב ַרי ֹלא יַ ַע ְברּוֲ 32 .א ָבל ֶאת ַהּיֹום ַההּוא אֹו ַה ָּׁש ָעה
יֹוד ַעּ ,גַ ם ֹלא ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ גַ ם ֹלא ַה ֵּבןֶ ,א ָּלא ָה ָאב.
ֵאין ִאיׁש ֵ
ּדֹומה ַה ָּד ָבר
יֹוד ִעים ָמ ַתי ָה ֵעתֶ 34 .
ִ 33הּזָ ֲהרּוֱ ,היּו ֵע ִריםִּ ,כי ֵאינְ ֶכם ְ
ּיֹוצא ְל ַמ ָּסעְּ .כ ֶׁש ָעזַ ב ֶאת ֵּביתֹו נָ ַתן ַס ְמכּות ַל ֲע ָב ָדיוְ ,ל ָכל
ְל ִאיׁש ַה ֵ
ּׁשֹוער ִצּוָ ה ַל ֲעמׂד ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרָ 35 .ל ֵכן
אכּתֹו ,וְ ַעל ַה ֵ
ֶא ָחד ֶאת ְמ ַל ְ
יֹוד ִעים ָמ ַתי יָ בֹוא ַּב ַעל ַה ַּביִ תִ ,אם
ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרִּ ,כי ֵאינְ ֶכם ְ
יאת ַה ַּת ְרנְ גֹול אֹו ַּבּב ֶׂקר,
ָּב ֶע ֶרב אֹו ַּב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלהִ ,אם ְּב ֵעת ְק ִר ַ
אֹומר
ֵ
ֶּ 36פן יָ בֹוא ִּפ ְתאֹום וְ יִ ְמ ָצא ֶא ְת ֶכם יְ ֵׁשנִ יםֶ 37 .את ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
אֹומר ֲאנִ י ַלּכׂלִ :ע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר!”
ֵ
ָל ֶכם
30

מזימה נגד ישוע

יד

(מתי כו  ;5‑1לוקס כב  ;2‑1יוחנן יא )53‑45

ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
יֹומיִ ם ַעד ַחג ַה ֶּפ ַסח וְ ַה ַּמּצֹותָ .ר ֵ
נֹותרּו ַ
ְ
ִח ְּפׂשּו ֶּד ֶרְך ִל ְתּפׂס אֹותֹו ְּב ָע ְר ָמה ְּכ ֵדי ְל ָה ִמית אֹותֹו; ִּ 2כי ָא ְמרּו,
הּומה ָּב ָעם”.
”ֹלא ֶּב ָחגֶּ ,פן ִּת ְהיֶ ה ְמ ָ
המשיחה בבית עניה
(מתי כו  ;13‑6יוחנן יב )8‑1

ַּ 3כ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְּב ֵבית ַענְ יָ הְּ ,ב ֵביתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ַה ְמצ ָׂרעֵ ,ה ֵסב ֶאל
יקה ַּפְך ּובֹו ֶׁש ֶמן נֵ ְר ְּד ָטהֹור וְ יָ ָקר ְמאׂד,
ַה ֻּׁש ְל ָחןָּ .ב ָאה ִא ָּׁשה ֶׁש ֶה ֱחזִ ָ
ָׁש ְב ָרה ֶאת ִּפי ַה ַּפְך וְ יָ ְצ ָקה ֶאת ַהּנֵ ְר ְּד ַעל רׂאׁשֹוָ 4 .היּו ֲא ָח ִדים
”ל ָּמה ַה ִּבזְ ּבּוז ַהּזֶ ה ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמן? ֲ 5הֹלא
ֶׁש ָּכ ֲעסּו וְ ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הָ :
יֹותר וְ ָל ֵתת
ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר ִל ְמּכׂר ֶאת ַה ֶּׁש ֶמן ַהּזֶ ה ִּב ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִּדינָ ר וְ ֵ
ָל ֲענִ ּיִ ים!” וְ ֵהם ּגָ ֲערּו ָּבּה.
ּדּוע ָּת ִציקּו ָלּה? ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ָע ְׂש ָתה ִלי.
”הּנִ יחּו ָלּהַ ,מ ַ
ׁשּועַ :
ָ 6א ַמר יֵ ַ
יטיב ִע ָּמ ֶהם,
ּתּוכלּו ְל ֵה ִ
ְ
ּוב ָכל ֵעת ֶׁש ִּת ְרצּו
ָ 7ה ֲענִ ּיִ ים ִא ְּת ֶכם ָּת ִמיד ְ
8
יכ ְל ָּתּה ָע ְׂש ָתה; ִהיא
ֲא ָבל ֲאנִ יֹ ,לא ָּת ִמיד ֲאנִ י ִא ְּת ֶכםַ .מה ֶּׁש ָהיָ ה ִּב ָ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ֵ
בּורהָ 9 .א ֵמן
ּגּופי ִּב ְׁש ִביל ַה ְּק ָ
ימה ִל ְמׁש ַׂח ֶאת ִ
ִה ְק ִּד ָ
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עֹולם ,יְ ֻס ַּפר ּגַ ם ַמה ֶּׁש ָע ְׂש ָתה
ׂשֹורהְּ ,ב ָכל ָה ָ
ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֻּת ְכ ַרז ַה ְּב ָ
ִהיא ,וְ זֶ ה ְלזִ ְכ ָרּה”.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים
ים־ע ָׂשרֶ ,אל ָר ֵ
ָ
הּודה ִאיׁש ְק ִרּיֹותֶ ,א ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
ָ 10ה ַלְך יְ ָ
11
ׁשּועְּ .כ ָׁש ְמ ָעם זׂאת ָׂש ְמחּו וְ ִה ְב ִטיחּו ָל ֵתת
ְּכ ֵדי ְל ַה ְסּגִ יר ָל ֶהם ֶאת יֵ ַ
לֹו ֶּכ ֶסף ,וְ הּוא ִח ֵּפׂש ִהזְ ַּד ְּמנּות ְל ַה ְסּגִ יר אֹותֹו.
סעודת הפסח
(מתי כו  ;30‑17לוקס כב  ;23‑7יוחנן יג )30‑21

ָּ 12ב ִראׁשֹון ְל ַחג ַה ַּמּצֹותַּ ,בּיֹום ֶׁשּנָ ֲהגּו ִלזְ ּב ַׂח ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ֶּפ ַסח,
רֹוצה ֶׁשּנֵ ֵלְך וְ נָ ִכין ְלָך ֶל ֱאכׂל ֶאת
”ל ָאן ַא ָּתה ֶ
ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ַּת ְל ִמ ָידיוְ :
ַה ֶּפ ַסח?”
”לכּו ָה ִע ָירה וְ יִ ְפּגׁׂש
 13הּוא ָׁש ַלח ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ְּב ָא ְמרֹו ָל ֶהםְ :
ּוב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ָּכנֵ ס ֵא ָליו
נֹוׂשא ַּכד ַמיִ םְ .לכּו ַא ֲח ָריוַ 14 ,
ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ֵ
ִא ְמרּו ְל ַב ַעל ַה ַּביִ תּ’ ,כׂה ָא ַמר ַר ֵּבנּוֵ :איפׂה ַח ְד ִרי ֲא ֶׁשר א ַׂכל ּבֹו ֶאת
דֹולה ֻמ ַּצ ַעת
ַה ֶּפ ַסח ִעם ַּת ְל ִמ ַידי?’  15אֹותֹו ִאיׁש יַ ְר ֶאה ָל ֶכם ֲע ִלּיָ ה ּגְ ָ
ּומ ֻס ֶּד ֶרת; ָׁשם ָּת ִכינּו ָלנּו”.
ְ
ּובאּו ָה ִע ָירהֵ .הם ָמ ְצאּו ַהּכׂל ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמר ָל ֶהם
 16יָ ְצאּו ַּת ְל ִמ ָידיו ָ
ים־ע ָׂשר 18 ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ָ
ׁשּוע ִעם ַה ְּׁשנֵ
וְ ֵה ִכינּו ֶאת ַה ֶּפ ַסחָּ 17 .ב ֶע ֶרב ָּבא יֵ ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֶ ,א ָחד ִמ ֶּכם יַ ְסּגִ ֵירנִ י
ֵ
”א ֵמן
ׁשּועָ :
ֵה ֵסּבּו וְ ָא ְכלּו ָא ַמר יֵ ַ
ּוׁש ָאלּוהּו ִאיׁש ִאיׁש:
אֹוכל ִא ִּתיֵ 19 ”.הם ֵה ֵחּלּו ְל ִה ְת ַע ֵּצב ְ
— ֶא ָחד ֶׁש ֵ
ּטֹובל ִא ִּתי
ים־ע ָׂשרַ ,ה ֵ
ָ
”א ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
”זֶ ה ֲאנִ י?” ָ 20א ַמר ָל ֶהםֶ :
הֹולְך ַּכ ָּכתּוב ָע ָליוַ ,אְך אֹוי ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ן־ה ָא ָדם ָא ְמנָ ם ֵ
ַּב ְּק ָע ָרהֶּ 21 .ב ָ
נֹולד ָה ִאיׁש ַההּוא”.
ּלּולא ַ
ן־ה ָא ָדם .טֹוב ָהיָ ה לֹו ִא ֵ
יַ ְסּגִ יר ֶאת ֶּב ָ
ּוב ַצע וְ נָ ַתן ָל ֶהם
ׁשּוע ֶאת ַה ֶּל ֶחםֵּ ,ב ַרְך ָ
ַּ 22כ ֲא ֶׁשר ָא ְכלּו ָל ַקח יֵ ַ
ּגּופיָ 23 ”.ל ַקח ֶאת ַהּכֹוסֵּ ,ב ַרְך וְ נָ ַתן ָל ֶהם וְ ֻכ ָּלם
”קחּו ,זֶ ה ִ
ְּב ָא ְמרֹוְ :
ָׁשתּו ִמ ֶּמּנָ הָ 24 .א ַמר ָל ֶהם” :זֶ ה ָּד ִמיַּ ,דם ַה ְּב ִרית ַהּנִ ְׁש ָּפְך ְּב ַעד ַר ִּבים.
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא ֶא ְׁש ֶּתה עֹוד ִמ ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן ַעד אֹותֹו ַהּיֹום
ֵ
ָ 25א ֵמן
ֹלהים”.
ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ֵּתהּו ָח ָדׁש ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
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כיפא עתיד להתכחש לישוע
(מתי כו  ;35‑30לוקס כב  ;34‑31יוחנן יג )38‑36

ׁשּוע:
יתיםָ 27 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ְ 26ל ַא ַחר ֶׁש ָּׁשרּו ֶאת ַה ַה ֵּלל יָ ְצאּו ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
ָ
פּוצין ַהּצׂאן’,
ּות ֶ
ת־הר ֶׂעה ְ
’א ֶּכה ֶא ָ
”ּכ ְּל ֶכם ִּת ָּכ ְׁשלּוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכתּובַ ,
ֻ
יכם ַלּגָ ִליל”.
ֲ 28א ָבל ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָאקּום ֵא ֵלְך ִל ְפנֵ ֶ
יפאּ” :גַ ם ִאם ַהּכׂל יִ ָּכ ְׁשלּוֲ ,אנִ י ֹלא ֶא ָּכ ֵׁשל!” ֵ 30ה ִׁשיב
ָ 29א ַמר לֹו ֵּכ ָ
אֹומר ֲאנִ י ְלָך ִּכי ַהּיֹום ְּב ֶע ֶצם ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ הְּ ,ב ֶט ֶרם
ֵ
”א ֵמן
ׁשּועָ :
לֹו יֵ ַ
יפא
יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול ַּפ ֲע ַמיִ םָׁ ,שלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִליַ 31 ”.אְך ֵּכ ָ
”אם ָע ַלי ָלמּות ִא ְּתָךְּ ,בׁשּום ָּפנִ ים ֹלא ֶא ְת ַּכ ֵחׁש
ָא ַמר ְּביֶ ֶתר ּת ֶׂקףִ :
ְלָך!” וְ ֵכן ָא ְמרּו ֻּכ ָּלם.
ישוע בגת שמנים
(מתי כו  ;46‑36לוקס כב )46‑39

”ׁשבּו
ֵ 32הם ָּבאּו ֶאל ָמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגַ ת ְׁש ָמנִ יםָ .א ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיוְ :
יֹוחנָ ן
יפא וְ ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ָ
ּפׂה ַעד ֶׁש ֶא ְת ַּפ ֵללָ 33 ”.ל ַקח ִאּתֹו ֶאת ֵּכ ָ
ּומּוע ָקהָ 34 .א ַמר ָל ֶהם” :נַ ְפ ִׁשי ָמ ָרה ָע ַלי ַעד
ָ
וְ ֵה ֵחל ִמ ְת ַמ ֵּלא ֲח ָר ָדה
ָמוֶ תִ .ה ָּׁש ֲארּו ּפׂה וִ ְהיּו ֵע ִרים 35 ”.הּוא ָה ַלְך ְמ ַעט ָה ְל ָאה ,נָ ַפל ַא ְר ָצה
”א ָּבאָ ,א ִביָ ” ,א ַמר
וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶׁש ַּת ֲעבׂר ִמ ֶּמּנּו ַה ָּׁש ָעהִ ,אם ֶא ְפ ָׁשרַ 36 .
”א ָּתה ּכׂל יָ כֹולַ ,ה ֲע ֵבר נָ א ִמ ֶּמּנִ י ֶאת ַהּכֹוס ַהּזׂאתַ ,אְך ֹלא
ׁשּועַ ,
יֵ ַ
ִּכ ְרצֹונִ י ֲאנִ י ִּכי ִאם ִּכ ְרצֹונְ ָך ַא ָּתה”.
”ׁש ְמעֹון,
יפאִ :
אֹותם יְ ֵׁשנִ יםָ .א ַמר ֶאל ֵּכ ָ
ָ
ּומ ָצא
ְ 37ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּבא ָ
38
ַא ָּתה יָ ֵׁשן? ַה ִאם ֹלא יָ כ ְׂל ָּת ִל ְהיֹות ֵער ָׁש ָעה ַא ַחת? ֱהיּו ֵע ִרים
רּוח ֲח ֵפ ָצהֲ ,א ָבל
וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו ִל ֵידי נִ ָּסיֹוןָ .א ְמנָ ם ָה ַ
אֹותם ְּד ָב ִרים 40 .וְ ׁשּוב ָּבא
ַה ָּב ָׂשר ַח ָּלׁשׁ 39 .שּוב ָה ַלְך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָא ְמרֹו ָ
יהם ָהיּו ְּכ ֵבדֹות ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ַמה ַּל ֲענֹות
אֹותם יְ ֵׁשנִ יםִּ ,כי ֵעינֵ ֶ
ָ
ּומ ָצא
ָ
”עֹוד ֶכם יְ ֵׁשנִ ים וְ נָ ִחים?
יׁשית וְ ָא ַמר ָל ֶהם: ְ ¤
לֹו 41 .הּוא ָּבא ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
 ¤יד  :41עודכם… -יש מתרגמים נומו עוד ונוחו.
יד  :27זכר’ יג 7

27/10/2010 14:31:32

HNTquote.indb 103

14.42-6
0

מרקוס

104

חֹוט ִאים.
ְ
ן־ה ָא ָדם נִ ְמ ָסר ִל ֵידי ֲאנָ ִׁשים
יעה ַה ָּׁש ָעהִ ,הּנֵ ה ֶּב ָ
ַּדי! ִהּגִ ָ
אֹותי ִמ ְת ָק ֵרב!”
ִ
 42קּומּו וְ נֵ ֵלְךִ .הּנֵ ה ַה ַּמ ְסּגִ יר
ישוע נעצר
(מתי כו  ;56‑47לוקס כב  ;53‑47יוחנן יח )12‑3

ים־ע ָׂשר ,וְ ִאּתֹו
ָ
הּודהֶ ,א ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ָּבא יְ ָ
ֶ 43
ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ּוב ַמ ְקלֹותָּ ,ב ִאים ִמ ַּט ַעם ָר ֵ
ָהמֹוןַּ ,ב ֲח ָרבֹות ְ
”מי
ימן ְּב ָא ְמרֹוִ :
וְ ַהּזְ ֵקנִ יםַ 44 .ה ַּמ ְסּגִ יר אֹותֹו ִה ְק ִּדים ָל ֵתת ָל ֶהם ִס ָ
הֹוליכּוהּו ְּב ִלוְ יַ ת ִמ ְׁש ָמר”.
יקה זֶ ה הּוא; ִּת ְפסּו אֹותֹו וְ ִ
ֶׁש ֶא ֵּתן לֹו נְ ִׁש ָ
”ר ִּבי” ,וְ נָ ַׁשק לֹוֵ 46 .הם ָׁש ְלחּו
יע נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ִמּיָ ד וְ ָא ַמרַ :
ַּ 45כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
47
עֹומ ִדים ָׁשם ָׁש ַלף ֶח ֶרב
ֲא ָבל ַא ַחד ָה ְ
יהם וְ ָת ְפסּו אֹותֹו.
יְ ֵד ֶ
ׁשּוע:
ּוב ַהּכֹותֹו ֶאת ֶע ֶבד ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ִק ֵּצץ ֶאת ָאזְ נֹוָ 48 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ְ
אֹותי 49 .יֹום יֹום
ִ
ּוב ַמ ְקלֹות ִל ְתּפׂס
אתם ַּב ֲח ָרבֹות ְ
ׁשֹודד יְ ָצ ֶ
”ּכמֹו ַעל ֵ
ְ
אֹותיַ ,אְך זׂאת ְּכ ֵדי
ִ
יתי ִא ְּת ֶכם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִל ַּמ ְד ִּתי וְ ֹלא ְּת ַפ ְס ֶּתם
ָהיִ ִ
ּוב ְרחּו.
תּוביםָ 50 ”.אז ֲעזָ בּוהּו ֻּכ ָּלם ָ
ֶׁשּיִ ְת ַמ ְּלאּו ַה ְּכ ִ
ָּ 51בחּור ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ָעטּוף ָס ִדין ְל ִכּסּוי ּגּופֹו נִ ְת ַלּוָ ה ֵא ָליוָּ .ת ְפסּו
ּוב ַרח ָערֹום.
אֹותֹוַ 52 ,אְך הּוא ָעזַ ב ֶאת ַה ָּס ִדין ְּביָ ָדם ָ
ישוע לפני הסנהדרין
(מתי כו  ;68‑57לוקס כב  ;71‑63 ,55‑54יוחנן יח )24‑19 ,14‑13

אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים
ׁשּוע ֶאל ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ ָׁשם נִ ְק ֲהלּו ָּכל ָר ֵ
הֹוליכּו ֶאת יֵ ַ
ִ 53
54
יפא ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ְּב ֶמ ְר ַחק ָמה ַעד ְלתֹוְך
ּסֹופ ִריםֵּ .כ ָ
וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ַה ְ
ֲח ַצר ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ,וְ ָׁשם יָ ַׁשב ִעם ַה ְמ ָׁש ְר ִתים וְ ִה ְת ַח ֵּמם ְליַ ד ָה ֵאׁש.
ׁשּוע
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֵעדּות נֶ גֶ ד יֵ ַ
אֹותּה ָׁש ָעה ִח ְּפׂשּו ָר ֵ
ָ 55
56
ְּכ ֵדי ְל ָה ִמית אֹותֹו וְ ֹלא ָמ ְצאּוִּ ,כי ַר ִּבים ֵה ִעידּו ֵעדּות ֶׁש ֶקר נֶ גְ ּדֹו
ּתֹואמֹותָ 57 .קמּו ֲא ָח ִדים וְ ֵה ִעידּו נֶ גְ ּדֹו ְּד ַבר ֶׁש ֶקר
ֲ
וְ ָה ֵע ֻדּיֹות ֹלא ָהיּו
יכל ַהּזֶ ה
’אנִ י ֶא ֱהרׂס ֶאת ַה ֵה ָ
אֹומר ֲ
”אנַ ְחנּו ָׁש ַמ ְענּו אֹותֹו ֵ
ְּב ָא ְמ ָרםֲ 58 :
לֹוׁשה יָ ִמים ֶא ְבנֶ ה ַא ֵחר ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי
ּוב ְׁש ָ
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִּב ֵידי ָא ָדם ִ
דּותםָ 60 .קם ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול,
ָא ָדם’ 59 ”.וְ גַ ם ַּבּזׂאת ֹלא ָּת ֲאמּו ִּד ְב ֵרי ֵע ָ
”אינְ ָך ֵמ ִׁשיב ָּד ָבר ַעל ַמה ֶּׁש ֵא ֶּלה
ׁשּועֵ :
ָע ַמד ָּב ֶא ְמ ַצע וְ ָׁש ַאל ֶאת יֵ ַ
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 5.3

הֹוסיף ַהּכ ֵׂהן
ִ
ְמ ִע ִידים נֶ גְ ְּדָך?” ַאְך הּוא ָׁש ַתק וְ ֹלא ֵה ִׁשיב ָּד ָבר.
ן־ה ְמב ָׂרְך?”
יח ֶּב ַ
”ה ִאם ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּגָ דֹול וְ ָׁש ַאל אֹותֹוַ :
ימין
יֹוׁשב ִל ִ
ן־ה ָא ָדם ֵ
”אנִ י הּוא .וְ ַא ֶּתם ִּת ְראּו ֶאת ֶּב ָ
ׁשּועֲ :
ָ 62א ַמר יֵ ַ
ּובא ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם”.
בּורה ָ
ַהּגְ ָ
”מה ָּלנּו עֹוד צ ֶׂרְך ְּב ֵע ִדים?
ָ 63ק ַרע ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ָא ַמרַ :
ְׁ 64ש ַמ ְע ֶּתם ֶאת ַהּגִ ּדּוףַ .מה ַּד ְע ְּת ֶכם?”
65
ּופ ְסקּו ֶׁשהּוא ֶּבן ָמוֶ תֲ .א ָח ִדים ֵה ֵחּלּו ִלירׂק ּבֹו;
ַהּכׂל ִה ְר ִׁשיעּו אֹותֹו ָ
”ה ְתנַ ֵּבא!” וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
ּגַ ם ִּכּסּו ֶאת ָּפנָ יוִ ,הּכּוהּו ְּב ֶאגְ רֹוף וְ ָא ְמרּו לֹוִ :
ִק ְּדמּו אֹותֹו ְּב ַמּכֹות.
61

כיפא מתכחש לישוע
(מתי כו  ;75‑69לוקס כב  ;62‑56יוחנן יח )27‑25 ,18‑15

יפא ֶּב ָח ֵצר ְל ַמ ָּטה ָּב ָאה ַא ַחת ִמ ִּׁש ְפחֹות ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול
ְּ 66כ ֶׁש ָהיָ ה ֵּכ ָ
ית
יטה ּבֹו וְ ָא ְמ ָרהּ” :גַ ם ַא ָּתה ָהיִ ָ
יפא ִמ ְת ַח ֵּמםִ .ה ִּב ָ
 67וְ ָר ֲא ָתה ֶאת ֵּכ ָ
68
”אינֶ ּנִ י ֵמ ִבין ָמה ַא ְּת
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרתַ ”.אְך הּוא ִה ְכ ִחיׁש ְּב ָא ְמרֹוֵ :
ִעם יֵ ַ
חּוצה ֶאל ְמבֹוא ֶה ָח ֵצרָ 69 .ר ֲא ָתה אֹותֹו ַה ִּׁש ְפ ָחה
אֹומ ֶרת” ,וְ יָ ָצא ַה ָ
ֶ
עֹומ ִדים ָׁשם” :זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהםׁ 70 ”.שּוב ִה ְכ ִחיׁש.
וְ ָא ְמ ָרה ֵׁשנִ ית ֶאל ָה ְ
”ּב ֱא ֶמת ַא ָּתה
יפאֶ :
עֹומ ִדים ָׁשם ָא ְמרּו ְל ֵכ ָ
ְל ַא ַחר ָׁש ָעה ַק ָּלה ּגַ ם ָה ְ
”אינֶ ּנִ י
ּול ִה ָּׁש ַבעָ .א ַמרֵ :
ילי 71 ”.הּוא ֵה ֵחל ְל ַק ֵּלל ְ
ֵמ ֶהםִּ ,כי ּגַ ם ַא ָּתה ּגְ ִל ִ
ּומּיָ ד ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול
ַמ ִּכיר ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַד ְּב ִרים ָע ָליו”ִ 72 ,
”ּב ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול
ׁשּוע ְ
יפא ַּב ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר לֹו יֵ ַ
ֵׁשנִ ית .נִ זְ ַּכר ֵּכ ָ
ַּפ ֲע ַמיִ םָׁ ,שלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי” — וְ ִה ְתיַ ֵּפ ַח ִּב ְב ִכי.
ישוע לפני פילטוס

טו

(מתי כז  ;14‑11 ,2‑1לוקס כג  ;5‑1יוחנן יח )38‑28

אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ְל ַקּיֵ ם ִה ְתיָ ֲעצּות ִעם ַהּזְ ֵקנִ ים
ּבּב ֶׂקר ִמ ֲהרּו ָר ֵ
ַ
הֹוליכּוהּו
ׁשּוע וְ ִ
ּסֹופ ִרים וְ ָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןֵ .הם ָּכ ְבלּו ֶאת יֵ ַ
וְ ַה ְ
הּודים?”
”א ָּתה ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ילטֹוסַ :
ילטֹוסָׁ 2 .ש ַאל אֹותֹו ִּפ ָ
ּומ ָסרּוהּו ְל ִּפ ָ
ְ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ִה ְׁש ִמיעּו נֶ גְ ּדֹו
אֹומר 3 ”.וְ ָר ֵ
ֵ
”א ָּתה
ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ַה ֲא ָׁשמֹות ַרּבֹות.
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”אינְ ָך ֵמ ִׁשיב ָּד ָבר; ְר ֵאה ַּכ ָּמה ֵהם
ילטֹוס וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֵ :
הֹוסיף ִּפ ָ
ִ 4
5
ׁשּוע ֹלא ֵה ִׁשיב עֹוד ָּד ָברְ ,ל ִת ְמהֹונֹו ֶׁשל
אּולם יֵ ַ
ָ
אֹותָך!”
ְ
ימים
ַמ ֲא ִׁש ִ
ילטֹוס.
ִּפ ָ
פסק דין מוות
(מתי כז  ;31‑15לוקס כג  ;25‑13יוחנן יח  - 39יט )16

ל־ּפי ַּב ָּק ָׁש ָתםִ 7 .איׁש ֶא ָחד,
ֶּ 6ב ָחג ָהיָ ה ְמ ַׁש ְח ֵרר ָל ֶהם ָא ִסיר ֶא ָחד ַע ִ
ּמֹור ִדים ֶׁש ִּב ְּצעּו ַמ ֲע ֵׂשה ֶר ַצח
ר־א ָּבא ְׁשמֹו ,יָ ַׁשב ָאז ַּב ֶּכ ֶלא ִעם ַה ְ
ַּב ַ
ְּב ֵעת ַה ֶּמ ֶרדָּ 8 .בא ֶה ָהמֹון וְ ֵה ֵחל ְל ַב ֵּקׁש ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ְל ַמ ֲענָ ם ְּכ ִמנְ ָהגֹו.
רֹוצים ַא ֶּתם ֶׁש ֲא ַׁש ְח ֵרר ָל ֶכם ֶאת ֶמ ֶלְך
”ה ִאם ִ
ילטֹוסַ :
ֵ 9ה ִׁשיב ָל ֶהם ִּפ ָ
11
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ יםַ .אְך
הּודים?” ִּ 10כי יָ ַדע ֶׁש ִּמ ִּקנְ ָאה ָמ ְסרּו אֹותֹו ָר ֵ
ַהּיְ ִ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ֵה ִסיתּו ֶאת ֶה ָהמֹון ְל ַה ֲע ִדיף ֶׁשּיְ ַׁש ְח ֵרר ָל ֶהם ֶאת
ָר ֵ
ר־א ָּבא.
ַּב ַ
”אם ֵּכן ַמה ֶא ֱע ֶׂשה ָל[זֶ ה ֶׁש ַא ֶּתם
ילטֹוס וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
הֹוסיף ִּפ ָ
ִ 12
הּודים?”
קֹור ִאים לֹו] ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ְ
”צֹלב אֹותֹו!” ָצ ֲעקּו.
ְ 13
ילטֹוסַ .אְך ֵהם ָצ ֲעקּו ְּביֶ ֶתר
”א ָבל ָמה ָר ָעה ָע ָׂשה?” ָא ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
ֲ 14
”צֹלב אֹותֹו!”
ְׂש ֵאתְ :
יע ֶאת ְרצֹון ֶה ָהמֹוןִׁ ,ש ְח ֵרר ָל ֶהם ֶאת
ילטֹוס ְל ַה ְׂש ִּב ַ
ֵּ 15כיוָ ן ֶׁש ָר ָצה ִּפ ָ
הֹוליכּו
יבהַ 16 .ה ַחּיָ ִלים ִ
ּומ ַסר אֹותֹו ִל ְצ ִל ָ
ׁשּוע ִה ְל ָקה ָ
ר־א ָּבא ,וְ ֶאת יֵ ַ
ַּב ַ
17
ֵהם
אֹותֹו ִל ְפנִ ים ֶה ָח ֵצר ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְמ ָׁשל וְ ָק ְראּו ְל ָכל ַהּגְ דּוד.
ּקֹוצים  18וְ ֵה ֵחּלּו
ִה ְל ִּביׁשּוהּו ַא ְרּגָ ָמןָׂ ,שמּו ָע ָליו ֲע ֶט ֶרת ֶׁש ָּק ְלעּו ִמ ִ
הּודים!” ִ 19הּכּוהּו ַעל רׂאׁשֹו ְּב ָקנֶ ה
”ׁשלֹום ְלָךֶ ,מ ֶלְך ַהּיְ ִ
ְל ָב ֵרְך אֹותֹוָ :
לֹוצצּו
יהם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹוַ 20 .א ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְת ְ
וְ יָ ְרקּו ּבֹו; ּגַ ם ָּכ ְרעּו ַעל ִּב ְר ֵּכ ֶ
הֹוציאּוהּו
ּבֹו ֵה ִסירּו ֵמ ָע ָליו ֶאת ָה ַא ְרגָ ָמןִ ,ה ְל ִּביׁשּוהּו ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ִ
יבה.
ִל ְצ ִל ָ
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צליבת ישוע
(מתי כז  ;44‑32לוקס כג  ;43‑26יוחנן יט )27‑17

יהם ֶׁשל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר
אֹותּה ָׁש ָעה ָע ַבר ָׁשם ִׁש ְמעֹון ִמ ִּק ֶירנְ יָ הֲ ,א ִב ֶ
ָ 21
וְ רּופּוסַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָּבא ִמן ַה ָּׂש ֶדהֵ .הם ִה ְכ ִריחּו אֹותֹו ָל ֵׂשאת ֶאת ְצ ָלבֹו
ׁשּוע ֶאל ְמקֹום ּגָ ְלּג ָּׂתאֶׁ ,ש ֵּפרּוׁשֹו ְמקֹום
הֹוליכּו ֶאת יֵ ַ
ׁשּוע  22וְ ִ
ֶׁשל יֵ ַ
24
ׁשּוע יַ יִ ן ָמהּול ְּבמׂר וְ ֹלא ָל ַקח אֹותֹוָ .אז ָצ ְלבּו
ַהּגֻ ְלּג ֶׂלת 23 .נָ ְתנּו ְליֵ ַ
ּגֹורלִ ,ל ְקּב ַׂע ַמה ּיִ ַּקח ָּכל
יהם ָ
ילם ֲע ֵל ֶ
אֹותֹו וְ ִח ְּלקּו ֶאת ְּבגָ ָדיו ְּב ַה ִּפ ָ
ֶא ָחדַ 25 .ה ָּׁש ָעה ָהיְ ָתה ֵּת ַׁשע ַּבּב ֶׂקר ַּכ ֲא ֶׁשר ָצ ְלבּו אֹותֹוֵ 26 .מ ָע ָליו
הּודים 27 ”.וְ יַ ַחד ִאּתֹו ָצ ְלבּו ְׁשנֵ י
”מ ֶלְך ַהּיְ ִ
בּוע ְּכ ַתב ַא ְׁש ָמתֹוֶ ,
ָהיָ ה ָק ַ
ימינֹו וְ ֶא ָחד ִמ ְּׂשמׂאלֹוָּ 28[ .בזֶ ה ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב
ׁשֹוד ִדיםֶ ,א ָחד ִמ ִ
ְ
ׂאׁשם
עֹוב ִרים ָׁשם ּגִ ְּדפּו אֹותֹוֵ ,הנִ יעּו ר ָ
ּפֹוׁש ִעים נִ ְמנָ ה 29 ]”.וְ ָה ְ
ְ
”וְ ֶאת
לֹוׁשה
הֹורס ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּובֹונֶ ה אֹותֹו ִּב ְׁש ָ
”א ָהּה! ַה ֵ
וְ ָא ְמרּוֲ :
אׁשי
לֹוצצּו ָר ֵ
הֹוׁשע ֶאת ַע ְצ ְמָך וְ ֵרד ִמן ַה ְּצ ָלב!” ָּ 31כְך ּגַ ם ִה ְת ְ
יָ ִמיםַ 30 ,
יע; ֶאת ַע ְצמֹו
הֹוׁש ַ
ִ
”א ֵח ִרים
ּסֹופ ִרים ְּב ָא ְמ ָרם זֶ ה ֶאל זֶ הֲ :
ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
יח ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּיֵ ֵרד ַע ְכ ָׁשו ִמן
יע?! ַ 32ה ָּמ ִׁש ַ
הֹוׁש ַ
ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול ְל ִ
ַה ְּצ ָלב וְ נִ ְר ֶאה וְ נַ ֲא ִמין!” ּגַ ם ַהּנִ ְצ ָל ִבים ִאּתֹו ֵח ְרפּו אֹותֹו.
מותו וקבורתו
(מתי כז  ;61‑45לוקס כג  ;56‑44יוחנן יט )42‑28

ים־ע ְׂש ֵרה ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם ִה ְׂש ָּת ֵרר ח ֶׁׂשְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַעד
ֶ
ְּ 33ב ָׁש ָעה ְׁש ֵּת
34
”א ָל ִהי,
ׁשּוע ְּבקֹול ּגָ דֹולֱ :
ּוב ָׁש ָעה ָׁשלֹוׁש ָצ ַעק יֵ ַ
ְ
ַה ָּׁש ָעה ָׁשלֹוׁש,
”א ִליֵ ,א ִליָ ,ל ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י?”
ֱא ָל ִהיְ ,ל ָמה ְׁש ַב ְק ָּתנִ י?” ֶׁש ַּת ְרּגּומֹו ֵ
”הּנֵ ה ְל ֵא ִלּיָ הּו הּוא
עֹומ ִדים ָׁשם ָׁש ְמעּו זׂאת וְ ָא ְמרּוִ :
ַּ 35כ ָּמה ִמן ָה ְ
ּומ ֵּלא ְספֹוג ְּבח ֶׂמץִ ,ה ְצ ִמיד אֹותֹו ֶאל ָקנֶ ה
יׁשהּו ָרץ ִ
קֹוראִ 36 ”.מ ֶ
ֵ
הֹוריד
”ה ָבה נִ ְר ֶאה ִאם יָ בֹוא ֵא ִלּיָ הּו ְל ִ
וְ ִהּגִ יׁש לֹו ִל ְׁשּתֹות ְּב ָא ְמרֹוָ :
אֹותֹו”.

טו  :34תהל’ כב 2
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ּופר ֶׂכת ַה ִּמ ְק ָדׁש נִ ְק ְר ָעה
ָ
ׁשּוע ָצ ַעק ְּבקֹול ּגָ דֹול וְ נָ ַפח ֶאת רּוחֹו.
 37יֵ ַ
39
עֹומד מּולֹו
ִל ְׁשנַ יִ םִ ,מ ְּל ַמ ְע ָלה ַעד ְל ַמ ָּטהְּ .כ ֶׁש ָר ָאה ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ָה ֵ
ֹלהים!”
ן־א ִ
”ּב ֱא ֶמתָ ,ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָ ה ֶּב ֱ
ִּכי ָּכְך נָ ַפח ֶאת רּוחֹוָ ,א ַמרֶ :
יהן ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִליתִ ,מ ְריָ ם
ּובינֵ ֶ
ּ 40גַ ם ָהיּו נָ ִׁשים ֶׁש ִה ְס ַּת ְּכלּו ֵמ ָרחֹוק ֵ
לֹומיתֲ 41 ,א ֶׁשר ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו
ּוׁש ִ
יֹוסי ְ
ִאּמֹו ֶׁשל יַ ֲעקׂב ַה ָּצ ִעיר וְ ֶׁשל ֵ
ירּוׁש ַליִ ם.
ִּב ְהיֹותֹו ַּבּגָ ִליל וְ ֵׁש ְרתּוהּו ,וְ ַרּבֹות ֲא ֵחרֹות ֶׁש ָעלּו ִאּתֹו ִל ָ
יֹוסף ִאיׁש ָר ָמ ַתיִ ם,
ּומ ַא ַחר ֶׁש ָהיָ ה ֶע ֶרב ַׁש ָּבת — ָּ 43בא ֵ
ְ 42ל ֵעת ֶע ֶרב — ֵ
ֹלהיםֵ .ה ֵעז
ֲח ֵבר ַסנְ ֶה ְד ִרין נִ ְכ ָּבד ֶׁש ָהיָ ה ּגַ ם הּוא ְמ ַח ֶּכה ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ילטֹוס ִה ְת ַּפ ֵּלא
ׁשּועִּ 44 .פ ָ
ּגּופת יֵ ַ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַ
ילטֹוס ִ
ּובא ֶאל ִּפ ָ
ָ
ׁשּוע ְּכ ָבר ֵמת.
ֶׁשהּוא ְּכ ָבר ֵמתָ .ק ָרא ְל ַׂשר ַה ֵּמ ָאה וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ִאם יֵ ַ
ּגּופה.
יֹוסף ֶאת ַה ָ
ְּ 45כ ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵרר לֹו ַה ָּד ָבר ִמ ִּפי ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ,נָ ַתן ְל ֵ
הֹוריד אֹותֹו וְ ָע ַטף אֹותֹו ַּב ָּס ִדיןִ ,הּנִ יחֹו
יֹוסף ָקנָ ה ָס ִדין .הּוא ִ
ֵ 46
47
ּומ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית
ִ
ְּב ֶק ֶבר ָחצּוב ְּב ֶס ַלע וְ גָ ַלל ֶא ֶבן ַעל ִּפי ַה ֶּק ֶבר.
יח אֹותֹו.
יכן ִהּנִ ַ
יֹוסי ָראּו ֵה ָ
ּומ ְריָ ם ֵאם ֵ
ִ
38

תחיית ישוע

טז

(מתי כח  ;8‑1לוקס כד  ;12‑1יוחנן כ )10‑1

ּומ ְריָ ם ֵאם יַ ֲעקׂב
ּכ ֶׁש ָע ַבר יֹום ַה ַּׁש ָּבתִ ,מ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית ִ
ְ
לֹומית ָקנּו ְּב ָׂש ִמיםִּ ,כי ִה ְת ַּכּוְ נּו ָלבֹוא וְ ִל ְמׁש ַׂח אֹותֹו.
ּוׁש ִ
ְ
יחת ַה ֶּׁש ֶמׁש.
בּועַּ ,בּב ֶׂקר ַה ְׁש ֵּכםָּ ,באּו ֶאל ַה ֶּק ֶבר ִעם זְ ִר ַ
ָּ 2ב ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
4
”מי יָ גׂל ָלנּו ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ֶּפ ַתח ַה ֶּק ֶבר?” ַּכ ֲא ֶׁשר
ָ 3א ְמרּו זֹו ֶאל זֹוִ :
5
דֹולה ְמאׂד .נִ ְכנְ סּו ְלתֹוְך
ִה ִּביטּו ָראּו ִּכי ָה ֶא ֶבן ְּכ ָבר נָ ג ָּׂלה ,וְ ִהיא ּגְ ָ
ימה ְל ָבנָ הֵ .הן
יֹוׁשב ִמּיָ ִמין וְ הּוא ָלבּוׁש ּגְ ִל ָ
ַה ֶּק ֶבר וְ ָראּו ָּבחּור ֶא ָחד ֵ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַלב
”אל ִּת ָּב ַה ְלנָ הֶ .את יֵ ַ
נִ ְד ֲהמּוָ 6 .א ַמר ָל ֶהןַ :
ַא ֶּתן ְמ ַח ְּפׂשֹות? הּוא ָקם ִל ְת ִחּיָ ה וְ ֵאינֶ ּנּו ּפׂה עֹודִ .הּנֵ ה ַה ָּמקֹום
הֹולְך
יפא’ ,הּוא ֵ
ּול ֵכ ָ
ֶׁש ִהּנִ יחּוהּו ּבֹו 7 .וְ ַע ָּתה ֵל ְכנָ ה וְ ַהּגֵ ְדנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְ
יכם ַלּגָ ִלילָׁ .שם ִּת ְראּו אֹותֹו ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמר ָל ֶכם” ’.
ִל ְפנֵ ֶ
ּוב ְרחּו ִמן ַה ֶּק ֶברִּ ,כי ְר ָע ָדה וְ ַת ְד ֵה ָמה ָא ֲחזּו ָּב ֶהן ,וְ ֹלא ִס ְּפרּו
ֵ 8הן יָ ְצאּו ָ
ָּד ָבר ְל ִאיׁש ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּפ ֲחדּו.
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בּוע ,נִ ְר ָאה ָּב ִראׁשֹונָ ה ְל ִמ ְריָ ם
[ַּ 9כ ֲא ֶׁשר ָקם ַּבּב ֶׂקר ָּב ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
10
ַה ַּמגְ ָּד ִלית ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ּגֵ ֵרׁש ִׁש ְב ָעה ֵׁש ִדיםִ .היא ָה ְל ָכה וְ ִס ְּפ ָרה
ּובֹוכיםַּ 11 .כ ֲא ֶׁשר
ִ
ָל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו ִאּתֹו ִל ְפנֵ י ֵכן וְ ֵהם ִמ ְת ַא ְּב ִלים
יה ֹלא ֶה ֱא ִמינּוַ 12 .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ְר ָאה
ָׁש ְמעּו ֶׁשהּוא ַחי וְ נִ ְר ָאה ֵא ֶל ָ
ִּב ְדמּות ַא ֶח ֶרת ִל ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהם ְּב ֵעת ֶׁש ָה ְלכּו ְּב ַד ְר ָּכם ְל ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים.
ַ 13ה ָּללּו ָה ְלכּו וְ ִס ְּפרּו ַל ֲא ֵח ִרים וְ גַ ם ָל ֶהם ֹלא ֶה ֱא ִמינּוַ 14 .א ַחר ָּכְך
יֹותם ְמ ֻס ִּבים ֶל ֱאכׂל .הּוא ּגָ ַער ָּב ֶהם ַעל
ד־ע ָׂשר ִּב ְה ָ
נִ ְר ָאה ֶאל ָה ַא ַח ָ
ח ֶׂסר ֱאמּונָ ָתם וְ ֵקהּות ְל ָב ָבםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּו ְל ֵא ֶּלה ֶׁש ָראּו אֹותֹו
עֹולם וְ ַה ְכ ִריזּו ֶאת
”לכּו ֶאל ָּכל ָה ָ
ַא ֲח ֵרי קּומֹו ִל ְת ִחּיָ הָ 15 .א ַמר ָל ֶהםְ :
ּומי ֶׁשֹּלא יַ ֲא ִמין
יאהַ 16 .ה ַּמ ֲא ִמין וְ נִ ְט ָּבל יִ ּוָ ַׁשעִ ,
ׂשֹורה ְל ָכל ַה ְּב ִר ָ
ַה ְּב ָ
יֶ ְא ַׁשם 17 .וְ ֵא ֶּלה ָהאֹותֹות ֲא ֶׁשר יִ ָּלוּו ֶאל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים :יְ גָ ְרׁשּו ֵׁש ִדים
ִּב ְׁש ִמי; ִּב ְלׁשֹונֹות ֲח ָדׁשֹות יְ ַד ְּברּו; 18 ¤יָ ִרימּו נְ ָח ִׁשים ,וְ ִאם יִ ְׁשּתּו ַר ַעל
יטב ָל ֶהם”.
חֹולים וְ יִ ַ
ִ
יהם יִ ְס ְמכּו ַעל
ֵמ ִמית ֹלא יִ ּנָ זְ קּו; יְ ֵד ֶ
ֹלהים.
ימין ֱא ִ
יהם נִ ָּׂשא ָה ָאדֹון ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ יָ ַׁשב ִל ִ
ְ 19ל ַא ַחר ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ׂשֹורה ְּב ָכל ָמקֹום ,וְ ָה ָאדֹון ָּפ ַעל ִע ָּמ ֶהם
ֵ 20הם יָ ְצאּו וְ ִה ְכ ִריזּו ֶאת ַה ְּב ָ
יהם].
וְ ִא ֵּׁשר ֶאת ַה ָּד ָבר ָּבאֹותֹות ֶׁשּנִ ְלוּו ֲא ֵל ֶ

 ¤טז  :18ירימו  -או :יסירו
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א

הקדמה

ַר ִּבים ָׁש ְלחּו יָ ָדם ְל ַח ֵּבר ֶאת ִסּפּור ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַקּיְ מּו
ְּב ִק ְר ֵּבנּוְּ 2 ,כ ִפי ֶׁש ְּמ ָסרּום ָלנּו ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִמ ְּת ִח ָּלה ָהיּו ֵע ֵדי
יטב ַעל
יתי ֵה ֵ
יכְךְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַח ֵּק ִ
ּומ ָׁש ְר ֵתי ְּד ַבר יהוהְ 3 .ל ִפ ָ
ְר ִאּיָ ה ְ
יתםָ ,ח ַׁש ְב ִּתי ּגַ ם ֲאנִ י ְלנָ כֹון ְל ָכ ְת ָבם ְלָך ְּכ ִס ְד ָרם,
אׁש ָ
ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֵמ ֵר ִ
אֹופילֹוס ַהּנִ ְכ ָּבדְ 4 ,ל ַמ ַען ִּתּוָ ַכח ַּב ֲא ִמּתּות ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּל ְּמדּוָך.
ֵּת ִ
מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת יוחנן

ּוׁשמֹו
הּודה ָהיָ ה ּכ ֵׂהן ִמ ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ֲא ִבּיָ ה ְ
הֹורדֹוס ֶמ ֶלְך ֶא ֶרץ יְ ָ
ימי ְ
ִּ 5ב ֵ
6
יהם ָהיּו
יׁש ַבעְׁ .שנֵ ֶ
ּוׁש ָמּה ֱא ִל ֶ
זְ ַכ ְריָ ה ,וְ לֹו ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות ַא ֲהרׂן ְ
ּובן
ּקֹותיוֵ 7 .
וֹותיו וְ ֻח ָ
הֹול ֵכי ָּת ִמים ְּב ָכל ִמ ְצ ָ
ְ
ֹלהים,
יקים ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ַצ ִּד ִ
יהם ָּב ִאים ַּבּיָ ִמיםְּ 8 .ב ַא ַחד
ּוׁשנֵ ֶ
יׁש ַבע ֲע ָק ָרה ְ
ֹלא ָהיָ ה ָל ֶהםִּ ,כי ֱא ִל ֶ
ל־ּפי ִמנְ ַהג
ֹלהים ְּב ֵס ֶדר ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו ַ 9ע ִ
ַהּיָ ִמיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִּכ ֵהן ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
10
יכל יהוה ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶׂרת .וְ ָכל
ּגֹורלֹו ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ֵה ַ
ַה ְּכ ֻהּנָ ה ,יָ ָצא ָ
ְק ַהל ָה ָעם ָהיָ ה ִמ ְת ַּפ ֵלל ַּבחּוץ ִּב ְׁש ַעת ַה ְּקט ֶׂרתְ 11 .ל ֶפ ַתע נִ ְר ָאה ֵא ָליו
ימין ִמזְ ַּבח ַה ְּקט ֶׂרתִּ 12 .כ ְראֹותֹו זׂאת נִ ְב ַהל זְ ַכ ְריָ ה
ַמ ְל ַאְך יהוה נִ ָּצב ִל ִ
ּופ ַחד נָ ַפל ָע ָליו.
ַ
”אל ִּת ָירא ,זְ ַכ ְריָ הִּ ,כי נִ ְׁש ְמ ָעה ְּת ִפ ָּל ְתָך.
ָ 13א ַמר ֵא ָליו ַה ַּמ ְל ָאְךַ ,
יֹוחנָ ןִׂ 14 .ש ְמ ָחה
יׁש ַבע ִא ְׁש ְּתָך ֵּת ֵלד ְלָך ֵּבן וְ ַא ָּתה ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ָ
ֱא ִל ֶ
וָ גִ יל יִ ְהיּו ְלָך וְ ַר ִּבים יִ ְׂש ְמחּו ְּב ִהּוָ ְלדֹו; ִּ 15כי ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה ִל ְפנֵ י יהוה,
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֵמ ֶר ֶחם ִאּמֹוַ 16 .ר ִּבים ִמ ְּבנֵ י
יַ יִ ן וְ ֵׁש ָכר ֹלא יִ ְׁש ֶּתה ,וְ יִ ָּמ ֵלא ַ
בּורתֹו,
רּוח ֵא ִלּיָ הּו ּוגְ ָ
יהם 17 ,וְ יֵ ֵלְך ְל ָפנָ יו ְּב ַ
ֹלה ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ִׁשיב ֶאל יהוה ֱא ֵ

27/10/2010 14:31:33

HNTquote.indb 110

111

לוקס

1.18-34

יקיםְ ,ל ַה ְכ ִׁשיר
סֹור ִרים ֶאל ְּתבּונַ ת ַה ַּצ ִּד ִ
ְל ָה ִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבנִ ים ,וְ ְ
מּוכן ַליהוה”.
ַעם ָ
”ל ִפי ָמה ֵא ַדע זׂאת? ֲה ֵרי ֲאנִ י זָ ֵקן
ָ 18א ַמר זְ ַכ ְריָ ה ֶאל ַה ַּמ ְל ָאְךְ ,
וְ ִא ְׁש ִּתי ָּב ָאה ַּבּיָ ִמים”.
ֹלהים .נִ ְׁש ַל ְח ִּתי
יאל ַהּנִ ָּצב ִל ְפנֵ י ֱא ִ
”אנִ י ּגַ ְב ִר ֵ
ֵ 19ה ִׁשיב לֹו ַה ַּמ ְל ָאְךֲ ,
ּתּוכל ְל ַד ֵּבר ַעד
ַ
ּול ַב ֵּׂשר ְלָך זׂאת 20 .וְ ִהּנֵ ה ֵּת ָא ֵלם וְ ֹלא
ְל ַד ֵּבר ֵא ֶליָך ְ
ֲא ֶׁשר יִ ְקרּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ ,על ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ַמנְ ָּת ִל ְד ָב ַרי ֲא ֶׁשר יִ ְת ַקּיְ מּו
ְּב ִע ָּתם”.
יכל 22 .וְ ִהּנֵ ה ְּב ֵצאתֹו
ָ 21ה ָעם ִח ָּכה ִלזְ ַכ ְריָ ה וְ ָת ַמּה ַעל ֶׁש ִה ְת ַע ֵּכב ַּב ֵה ָ
יכל;
יהם ,וְ ֵהם ֵה ִבינּו ֶׁש ָר ָאה ַמ ְר ֶאה ַּב ֵה ָ
ִמ ָּׁשם ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
עֹודּנּו ִא ֵּלםְּ 23 .כתׂם יְ ֵמי ֵׁשרּותֹו ָחזַ ר
רֹומז ָל ֶהם וְ ֶ
הּוא ַע ְצמֹו ָהיָ ה ֵ
יׁש ַבע ִא ְׁשּתֹוְּ .ב ֶמ ֶׁשְך
ּול ַא ַחר ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ָה ְר ָתה ֱא ִל ֶ
ְל ֵביתֹוְ 24 ,
25
ֹלהים
”ּכְך ָע ָׂשה ִלי ֱא ִ
ָ
ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ִה ְס ַּת ְּת ָרה ,וְ זׂאת ָא ְמ ָרה:
ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ְל ָה ִסיר ֶאת ֶח ְר ָּפ ִתי ְּב ֶק ֶרב ְּבנֵ י ָא ָדם”.
מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת ישוע

ֹלהים ְל ִעיר
יאל ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ַּ 26בח ֶׂדׁש ַה ִּׁש ִּׁשי נִ ְׁש ַלח ַה ַּמ ְל ָאְך ּגַ ְב ִר ֵ
תּולה ְמא ֶׂר ֶסת ְל ִאיׁש ִמ ֵּבית ָּדוִ ד
ַּבּגָ ִלילֲ ,א ֶׁשר ְׁש ָמּה נָ ְצ ַרתֶ 27 ,אל ְּב ָ
תּולה ִמ ְריָ ם.
יֹוסף ,וְ ֵׁשם ַה ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֵ
ְ
רּוכת ַה ֶח ֶסד .יהוה
”ׂש ְמ ִחיְּ ,ב ַ
ְּ 28ב ִה ָּכנְ סֹו ְל ַח ְד ָרּה ָא ַמר ַה ַּמ ְל ָאְךִ ,
יבּה ֶׁשל
ִע ָּמְך”ִ 29 .היא נִ ְד ֲה ָמה ְל ֵׁש ַמע ַה ָּד ָבר וְ ָח ְׁש ָבה ְּב ִל ָּבּה ַמה ִּט ָ
ַה ְּב ָר ָכה ַהּזׂאת.
ֹלהים.
”אל ִּת ְפ ֲח ִדיִ ,מ ְריָ םִּ ,כי ָמ ָצאת ֵחן ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ָ 30א ַמר ָלּה ַה ַּמ ְל ָאְךַ ,
ּובן־
ׁשּוע 32 .הּוא ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה ֶ
ִ 31הּנֵ ה ַּת ֲה ִרי וְ ֵת ְל ִדי ֵּבן ,וְ ִת ְק ְר ִאי ְׁשמֹו יֵ ַ
33
ֹלהים יִ ֵּתן לֹו ֶאת ִּכ ֵּסא ָּדוִ ד ָא ִביו; וְ יִ ְמֹלְך ַעל
ֶע ְליֹון יִ ָּק ֵרא ,וַ יהוה ֱא ִ
עֹולם וְ ֵאין ֵקץ ְל ַמ ְלכּותֹו”.
ֵּבית יַ ֲעקׂב ְל ָ
”איְך יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ הֲ ,ה ֵרי ֵאינֶ ּנִ י
ָ 34א ְמ ָרה ִמ ְריָ ם ֶאל ַה ַּמ ְל ָאְךֵ ,
יֹוד ַעת ִאיׁש?”
ַ
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בּורת ֶע ְליֹון
”רּוח ַהּק ֶׂדׁש ָּתבֹוא ָע ַליִ ְך ּוגְ ַ
ַ
ֵ 35ה ִׁשיב ַה ַּמ ְל ָאְך וְ ָא ַמר:
36
יׁש ַבע
ֹלהים .וְ ִהּנֵ ה ֱא ִל ֶ
ן־א ִ
ָּת ֵצל ָע ַליִ ְךָ .ל ֵכן ָקדֹוׁש יִ ָּק ֵרא ַהּיִ לֹודֶּ ,ב ֱ
רֹוב ֵתְך ּגַ ם ִהיא ָה ְר ָתה ֵּבן ְּבזִ ְקנָ ָתּה ,וְ זׂאת ֶׁש ָּק ְראּו ָלּה ֲע ָק ָרה ָה ָרה
ְק ָ
ֹלהים ָּכל ָּד ָבר”.
זֶ ה ַהח ֶׂדׁש ַה ִּׁש ִּׁשיִּ 37 ,כי ֹלא יִ ָּפ ֵלא ֵמ ֱא ִ
”הנְ נִ י ִׁש ְפ ַחת ֲאדׂנָ י ,יְ ִהי ִלי ִּכ ְד ָב ֶרָך” .וְ ַה ַּמ ְל ָאְך ָה ַלְך
ָ 38א ְמ ָרה ִמ ְריָ םִ ,
לֹו.
מרים מבקרת אצל אלישבע

ּומ ֲה ָרה ָל ֶל ֶכת ֶאל ֵאזֹור ָה ָהרֶ ,אל ַא ַחת
ַּ 39בּיָ ִמים ָה ֵהם ָק ָמה ִמ ְריָ ם ִ
יׁש ַבע.
ּוב ְר ָכה ֶאת ֱא ִל ֶ
הּודהִ 40 .היא נִ ְכנְ ָסה ְל ֵבית זְ ַכ ְריָ ה ֵ
ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
יׁש ַבע ֶאת ִּב ְר ַּכת ִמ ְריָ םָ ,ר ַקד ַהּיֶ ֶלד
 41וְ ִהּנֵ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמ ָעה ֱא ִל ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש  42וְ ָק ְר ָאה ְּבקֹול ּגָ דֹול:
ַ
יׁש ַבע נִ ְת ַמ ְּל ָאה
ְּב ִב ְטנָ ּה; ֱא ִל ֶ
ּומ ַאיִ ן ִלי זׂאתֶׁ ,ש ֵאם ֲאדֹונִ י
ּוברּוְך ְּפ ִרי ִּב ְטנֵ ְךֵ 43 .
רּוכה ַא ְּת ַּבּנָ ִׁשים ָ
”ּב ָ
ְ
ָּב ָאה ֵא ַלי? ִּ 44כי ִהּנֵ הַּ ,כ ֲא ֶׁשר קֹול ִּב ְר ָכ ֵתְך ָּבא ְּב ָאזְ נַ יָ ,ר ַקד ַהּיֶ ֶלד
ִמ ִּׂש ְמ ָחה ְּב ִב ְטנִ יַ 45 .א ְׁש ֵרי זֹו ֶׁש ֶה ֱא ִמינָ ה ִּכי יִ ְת ַקּיְ מּו ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר
ֹלהים”.
נֶ ֶא ְמרּו ָלּה ֵמ ֵאת ֱא ִ
ָ 46אז ָא ְמ ָרה ִמ ְריָ ם:
רֹומם נַ ְפ ִׁשי ֶאת ֲאדׂנָ י
”ּת ֵ
ְ
אֹלהי יִ ְׁש ִעי
רּוחי ֵּב ֵ
47וְ ָתגֵ ל ִ
ִּ 48כי ָר ָאה ָּב ֳענִ י ֲא ָמתֹו.
ּדֹורים.
ּולדֹור ִ
ֹאמרּו ֵמ ַע ָּתה ְ
יה’ י ְ
’א ְׁש ֶר ָ
ִהּנֵ ה ַ
ִּ 49כי ּגְ דֹולֹות ָע ָׂשה ִּבי ַׁש ַּדיָ ,קדֹוׁש ְׁשמֹו
עֹולם ַעל יְ ֵר ָאיו.
עֹולם וְ ַעד ָ
50וְ ֶח ֶסד יהוה ֵמ ָ
ָ 51ע ָׂשה ַחיִ ל ִּבזְ רֹועֹו
ִּפּזַ ר ֶאת ֲא ֶׁשר ַמ ְח ְׁשבֹות ּגַ ֲאוָ ה ְּב ִל ָּבם.
אֹותם
הֹוריד ֵמ ַעל ִּכ ְס ָ
יטים ִ
ַ 52ש ִּל ִ
ּוׁש ָפ ִלים ָׂשם ְל ָמרֹום.
ְ
53נַ ְפשֹות ְר ֵע ִבים ִמ ֵּלא טֹוב
יקם.
ירים ִׁש ַּלח ֵר ָ
וַ ֲע ִׁש ִ
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ָּ 54ת ַמְך ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבדֹו
זָ ַכר יהוה ַר ֲח ָמיו
בֹותינּו
ַּ 55כ ֲא ֶׁשר ִד ֵּבר ֶאל ֲא ֵ
עֹולם”.
ֶאל ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאל זַ ְרעֹו ַעד ָ
לֹוׁשה ֳח ָד ִׁשים וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ָחזְ ָרה
יׁש ַבע ִּכ ְׁש ָ
ּומ ְריָ ם נִ ְׁש ֲא ָרה ֵא ֶצל ֱא ִל ֶ
ִ 56
יתּה.
ְל ֵב ָ
הולדת יוחנן המטביל

יׁש ַבע ָל ֶל ֶדת וְ ִהיא יָ ְל ָדה ֵּבןַּ 58 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו
ַ 57ע ָּתה ָמ ְלאּו יְ ֵמי ֱא ִל ֶ
59
ֹלהים ַח ְסּדֹו ִע ָּמּהָׂ ,ש ְמחּו ִא ָּתּהַּ .ביֹום
יה ִּכי ִהגְ ִּדיל ֱא ִ
רֹוב ָ
ּוק ֶ
יה ְ
ְׁש ֵכנֶ ָ
ַה ְּׁש ִמינִ י ָּבאּו ָלמּול ֶאת ַהּיֶ ֶלד וְ ָק ְראּו לֹו זְ ַכ ְריָ הְּ ,כ ֵׁשם ָא ִביוַ 60 .אְך
יֹוחנָ ן הּוא יִ ָּק ֵרא”.
יבה וְ ָא ְמ ָרהֹ” :לא! ָ
ִאּמֹו ֵהגִ ָ
”אין ִאיׁש ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתְך ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה” 62 ,וְ ָר ְמזּו
ָ 61א ְמרּו ָלּהֵ :
לּוח
ַ
ְל ָא ִביו ְּכ ֵדי ָל ַּד ַעת ֵאיזֶ ה ֵׁשם יִ ְר ֶצה ִּכי יִ ָּק ֵרא 63 .זְ ַכ ְריָ ה ִּב ֵּקׁש
”יֹוחנָ ן ְׁשמֹו”ֻּ .כ ָּלם ָּת ְמהּוְּ 64 .באֹותֹו ֶרגַ ע נִ ְפ ַּתח ִּפיו
ָ
וְ ָכ ַתב ָע ָליו
ֹלהים 65 .יִ ְר ָאה ָהיְ ָתה ַעל ָּכל
ּוב ַרְך ֶאת ֱא ִ
וְ ֻה ְּת ָרה ְלׁשֹונֹו ,וְ הּוא ִּד ֵּבר ֵ
הּודהָּ 66 .כל
יהם ,וְ ָכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֻס ְּפרּו ְּב ָכל ֶח ֶבל ָה ֵרי יְ ָ
ְׁש ֵכנֵ ֶ
”מה ֵאפֹוא יִ ְהיֶ ה ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה?”
ּׁשֹומ ִעים ָׁש ְמרּו זׂאת ְּב ִל ָּבם וְ ָא ְמרּו ָ
ַה ְ
וְ ָא ְמנָ ם יַ ד יהוה ָהיְ ָתה ִעּמֹו.
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ נִ ָּבא ֵלאמׂר:
ָ 67אז נִ ְת ַמ ֵּלא זְ ַכ ְריָ ה ָא ִביו ַ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
”ּברּוְך ֲאדׂנָ י ֱא ֵ
ָ 68
ּופדּות ָׁש ַלח לֹו
ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד ֶאת ַעּמֹו ְ
ׁשּועה ְּב ֵבית ָּדוִ ד ַע ְבּדֹו
יח ָלנּו ֶק ֶרן יְ ָ
69וְ ִה ְצ ִמ ַ
דֹוׁשים
יאיו ַה ְּק ִ
עֹולם ְּביָ ד נְ ִב ָ
ִּ 70כ ְד ַבר ֲאדׂנָ י ֵמ ָ
ּומּיַ ד ָּכל ׂשֹונֵ א
יענּו ִמּיַ ד אֹויֵ ב ִ
הֹוׁש ֵ
ְ 71ל ִ
בֹותינּו
ַ 72ל ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ִעם ֲא ֵ
עֹולם ְּב ִריתֹו
וְ ִלזְ ּכׂר ְל ָ
ֲ 73א ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ילנּו ִמּיַ ד אֹויֵ ב
ְ 74ל ַה ִּצ ֵ
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מֹורא
ְל ִת ֵּתנּו ְל ָע ְבדֹו ְּב ֵאין ָ
ִּ 75ב ְק ֻד ָּׁשה וָ ֶצ ֶדק ְל ָפנָ יו ָּכל יָ ֵמינּו.
ּולָךַ ,הּיֶ ֶלד ,נְ ִביא ֵאל ֶע ְליֹון יִ ָּק ֵרא
ְ 76
ִּכי ְל ָפנָ יו ֵּת ֵלְך ְל ַפּנֹות ֶד ֶרְך יהוה
ׁשּועת יהוה ְל ַעּמֹו
יע יְ ַ
הֹוד ַ
ְ 77ל ִ
אתם
ִּכי יִ ְס ַלח ְל ַח ָּט ָ
ְּ 78כרׂב ַר ֲח ָמיו ִע ָּמנּו
ּכֹוכב ִמ ָּׁש ַמיִ םָּ ,פקׂד יִ ְפ ְק ֵדנּו
וְ ָד ַרְך ָ
יֹוׁש ֵבי ח ֶׁׂשְך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
ְ 79ל ָה ִאיר ְל ְ
וְ ָל ִׂשים ְּפ ָע ֵמינּו ְל ֶד ֶרְך ָׁשלֹום”.
רּוח ִּב ְהיֹותֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַעד יֹום ֵה ָראֹותֹו ֶאל
 80וְ ַהּיֶ ֶלד ּגָ ַדל וְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְּב ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל.
הולדת ישוע

ב

(מתי א )25‑18

אֹוגּוסטֹוס ַל ֲערְׂך ִרּׁשּום
ְ
יסר
ּבּיָ ִמים ָה ֵהם יָ ָצא ַצו ֵמ ֵאת ַה ֵּק ָ
ַ
ּתֹוׁש ִבים ְּב ָכל ָה ֲא ָרצֹותַ 2 .ה ִּמ ְפ ָקד ַהּזֶ הָ ,ה ִראׁשֹון ,נֶ ֱע ַרְך ִּב ְהיֹות
ָ
סּוריָ הַ 3 .הּכׂל ָה ְלכּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּקדִ ,איׁש ִאיׁש ְל ִעירֹו 4 .וְ גַ ם
ִק ֶירנְ יֹוס נְ ִציב ְ
הּודה,
ּומ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוָ ,ע ָלה ִמן ַהּגָ ִליל ֶאל יְ ָ
יֹוסףֶׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ֵּבית ָּדוִ ד ִ
ֵ
ֵמ ָה ִעיר נָ ְצ ַרת ְל ִעיר ָּדוִ ד ַהּנִ ְק ֵראת ֵּבית ֶל ֶחםְ 5 ,ל ִה ְת ַּפ ֵּקד ִעם ִמ ְריָ ם
יה ָל ֶל ֶדת  7וְ ִהיא יָ ְל ָדה
רּוסתֹו וְ ִהיא ָה ָרהַּ 6 .כ ֲא ֶׁשר ָהיּו ָׁשם ָמ ְלאּו יָ ֶמ ָ
ֲא ָ
יבה אֹותֹו ְּב ֵאבּוסִּ ,כי
ֶאת ְּבנָ ּה ַה ְּבכֹורְ .ל ַא ַחר ֶׁש ִח ְּת ָלה אֹותֹו ִה ְׁש ִּכ ָ
רֹועים ֶׁשּנָ ֲהגּו
ֹלא ָהיָ ה ָל ֶהם ָמקֹום ַּב ָּמלֹוןְּ 8 .באֹותֹו ֶח ֶבל ֶא ֶרץ ָהיּו ִ
ָלגּור ַּב ָּׂש ֶדה וְ ִל ְׁשמׂר ַעל ֶע ְד ָרם ְּב ַא ְׁשמּורֹות ַה ַּליְ ָלהְ 9 .ל ֶפ ַתע נִ ַּצב
יבםֵ .הם נִ ְב ֲהלּו ַעד ְמאׂד,
ּוכבֹוד יהוה נָ גַ ּה ְס ִב ָ
יהם ַמ ְל ַאְך יהוה ְ
ֲע ֵל ֶ
”אל ִּת ְפ ֲחדּוִּ ,כי ִהנְ נִ י ְמ ַב ֵּׂשר ָל ֶכם
אּולם ַה ַּמ ְל ָאְך ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ָ 10
יע
מֹוׁש ַ
ִ
נֹולד ָל ֶכם
דֹולה ֲא ֶׁשר ִּת ְהיֶ ה ְל ָכל ָה ָעםַ 11 .הּיֹום ַ
ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
יח ָה ָאדֹון 12 .וְ זֶ ה ָל ֶכם ָהאֹותִּ :ת ְמ ְצאּו ִּתינֹוק
ְּב ִעיר ָּדוִ ד ,הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹוכב ְּב ֵאבּוס”.
ֵ
ְמ ֻח ָּתל
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ִּ 13פ ְתאֹום ָהיּו ְליַ ד ַה ַּמ ְל ָאְך ֲהמֹון ְצ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵה ָּמה ְמ ַה ְל ִלים ֶאת
אֹומ ִרים:
ֹלהים וְ ְ
ָה ֱא ִ
רֹומים,
אֹלהים ַּב ְּמ ִ
”ּכבֹוד ֵל ִ
ָ 14
אֹותם ָר ָצה”.
ּוב ָא ֶרץ ָׁשלֹום ַעל ְּבנֵ י ָא ָדם ֲא ֶׁשר ָ
ָ
רֹועים ִאיׁש
יהם ַה ָּׁש ַמיְ ָמהָ ,א ְמרּו ָה ִ
ְ 15ל ַא ַחר ֶׁש ָעלּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֵמ ֲע ֵל ֶ
ֶאל ֵר ֵעהּוּ” :בֹואּו נֵ ֵלְך ַעד ֵּבית ֶל ֶחם וְ נִ ְר ֶאה ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר
ּומ ְצאּו ֶאת ִמ ְריָ ם
יע ָלנּוֵ 16 ”.הם ָה ְלכּו ַמ ֵהר ָ
הֹוד ַ
ֹלהים ִ
ָק ָרהַ ,מה ֶּׁש ֱא ִ
ּׁשֹוכב ָּב ֵאבּוסַּ 17 .כ ֲא ֶׁשר ָראּו אֹותֹו ִה ְׁש ִמיעּו
יֹוסף וְ ֶאת ַה ִּתינֹוק ַה ֵ
וְ ֵ
ּׁשֹומ ִעים
ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ַעל־אֹודֹות ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ הָּ 18 .כל ַה ְ
רֹועיםַ 19 ,אְך ִמ ְריָ ם ָׁש ְמ ָרה ֶאת
ָּת ְמהּו ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ְמרּו ָל ֶהם ָה ִ
רֹועים
אֹותם ְּב ִל ָּבּהְ 20 .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָחזְ רּו ָה ִ
ָ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָׁש ְק ָלה
ֹלהים ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו וְ ָראּו
ּומ ַׁש ְּב ִחים ֶאת ָה ֱא ִ
ְּכ ֶׁש ֵהם ְמ ַה ְל ִלים ְ
ְּכ ִפי ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר ָל ֶהם.
יע ַהּזְ ַמן ָלמּול אֹותֹו ָק ְראּו ֶאת ְׁשמֹו
ְּ 21כ ֶׁש ָּמ ְלאּו ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים וְ ִהּגִ ַ
הֹורה ַּב ֶּב ֶטן.
ׁשּועַּ ,כ ֵּׁשם ֶׁש ָּק ָרא לֹו ַה ַּמ ְל ָאְך ִל ְפנֵ י ֶׁש ָ
יֵ ַ
פדיון הבן בבית המקדש ושיבה לנצרת

ירּוׁש ַליִ ם
ּתֹורת מ ֶׁׂשהֶ ,ה ֱעלּוהּו ִל ָ
ַּ 22כ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו יְ ֵמי ָט ֳה ָר ָתם ְל ִפי ַ
תֹורת יהוהֶׁ ,ש ָּכל ְּבכֹור ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם
ֹלהים ַּ 23כ ָּכתּוב ְּב ַ
ְל ַה ִּציגֹו ִל ְפנֵ י ֱא ִ
”ׁש ֵּתי־
תֹורת יהוהְ ,
ּול ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ָּכ ָאמּור ְּב ַ
ָקדֹוׁש ַליהוה יִ ָּק ֵרא; ְ 24
אֹותּה ֵעתִׁ ,ש ְמעֹון
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ָ
ת ִׂרים אֹו ְׁשנֵ י ְּבנֵ י יֹונָ הִ 25 ”.איׁש ָהיָ ה ִּב ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש
ּומ ַח ֶּכה ְלנֶ ָח ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ַ
ְׁשמֹו; וְ ָה ִאיׁש ַצ ִּדיק וְ ָח ִסיד ְ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש נִ גְ ָלה לֹו ֶׁשֹּלא יִ ְר ֶאה ָמוֶ ת ְּב ֶט ֶרם יִ ְר ֶאה
ּוב ַ
ָהיְ ָתה ָע ָליוְ 26 .
27
רּוח הּוא נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ִּמ ְק ָּדׁשַּ .כ ֲא ֶׁשר
ּוב ַה ְד ָר ַכת ָה ַ
ְ
יח יהוה,
ֶאת ְמ ִׁש ַ
ּתֹורה,
ל־ּפי ַה ָ
ׁשּועַ ,ל ֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּנָ הּוג ַע ִ
הֹורים ֶאת ַהּיֶ ֶלד יֵ ַ
ֵה ִביאּו ַה ִ
ֹלהים וְ ָא ַמר:
ּוב ַרְך ֶאת ֱא ִ
רֹועֹותיו ֵ
ָ
ָ 28ל ַקח אֹותֹו ִּבזְ
” 29וְ ַע ָּתהֲ ,אדׂנָ יְּ ,פטׂר נָ א
ֶאת ַע ְב ְּדָך ְּב ָׁשלֹוםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת,
ב  :24ויק’ יב 8
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ׁשּוע ְתָך
ִּ 30כי ָראּו ֵעינַ י ֶאת יְ ָ
ינֹות ְל ֵעינֵ י ָּכל ָה ַע ִּמים:
ֲ 31א ֶׁשר ֲה ִכ ָ
 32אֹור ְל ָה ִאיר ַלּגֹויִ ם
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך”.
ָ 33א ִביו וְ ִאּמֹו ָּת ְמהּו ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ָע ָליוֵּ 34 .ב ְר ָכם ִׁש ְמעֹון
קּומה ְל ַר ִּבים
נֹוסד ְל ִמ ְכׁשֹול וְ ִל ְת ָ
”הּנֵ ה זֶ ה ַ
וְ ָא ַמר ֶאל ִמ ְריָ ם ִאּמֹוִ :
ּולאֹות ֲא ֶׁשר יִ ְתנַ ּגְ דּו לֹו —  35וְ גַ ם ְּב ִל ֵּבְך ַא ְּת ַּת ֲעבׂר ֶח ֶרב —
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ְל ַמ ַען ִּתּגָ ֶלינָ ה ַמ ְח ְׁשבֹות ֵלב ַר ִּבים”.
נּואל ִמ ֵּׁש ֶבט ָא ֵׁשר ,וְ ִהיא
יאה ָהיְ ָתה ָׁשםַ ,חּנָ ה ַּבת ְּפ ֵ
ּ 36גַ ם ִא ָּׁשה נְ ִב ָ
37
יה; וְ ִהיא
תּול ָ
ָּב ָאה ַּבּיָ ִמיםֶׁ .ש ַבע ָׁשנִ ים ָחיְ ָתה ִעם ַּב ֲע ָלּה ֵמ ֵעת ְּב ֶ
ַא ְל ָמנָ ה ַּבת ְׁשמֹונִ ים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים וְ ֹלא ָעזְ ָבה ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָע ְב ָדּה
אֹותּה ָׁש ָעה ָּב ָאה
יֹומם וָ ַליְ ָלהְּ 38 .ב ָ
ֹלהים ְּבצֹום וְ ַת ֲחנּונִ ים ָ
ֶאת ֱא ִ
אֹלהים וְ ִד ְּב ָרה ַעל ַהּיֶ ֶלד ְּב ָאזְ נֵ י ָּכל ַה ְמ ַח ִּכים ַלּגְ ֻא ָּלה
הֹוד ָתה ֵל ִ
וְ ְ
ירּוׁש ַליִ ם.
ִּב ָ
ּתֹורת יהוהָ ,חזְ רּו ַלּגָ ִליל,
ַ
ל־ּפי
ְ 39ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְׁש ִלימּו ֶאת ַהּכׂל ַע ִ
ֹלהים
ְלנָ ְצ ַרת ִע ָירם 40 .וְ ַהּיֶ ֶלד ּגָ ַדל וְ ִה ְת ַחּזֵ קָ ,מ ֵלא ָח ְכ ָמה ,וְ ֶח ֶסד ֱא ִ
ָהיָ ה ָע ָליו.
הנער ישוע בבית המקדש

ּוב ְמֹלאת לֹו
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסחִ 42 .
הֹוריו ִל ָ
ִ 41מ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה ָעלּו ָ
43
ירּוׁש ַליִ ם ְּכ ִמנְ ַהג ֶה ָחגְּ .כ ֶׁש ָּמ ְלאּו ַהּיָ ִמים
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ָעלּו ִל ָ
ֶ
ְׁש ֵּת
הֹואיל
הֹוריו ֹלא יָ ְדעּוִ 44 .
ירּוׁש ַליִ ם וְ ָ
ׁשּוע נִ ְׁש ַאר ִּב ָ
ָׁשבּוַ ,אְך ַהּנַ ַער יֵ ַ
וְ ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ַּב ַּׁשּיָ ָרה ָה ְלכּו ִּכ ְב ַרת ֶּד ֶרְך יֹום ֶא ָחד וְ ִח ְּפׂשּוהּו
ירּוׁש ַליִ ם
רֹובים וְ ַה ַּמ ָּכ ִריםַ 45 ,אְך ֵּכיוָ ן ֶׁשֹּלא ְמ ָצאּוהּו ָחזְ רּו ִל ָ
ֵּבין ַה ְּק ִ
יֹוׁשב
לֹוׁשה יָ ִמים ְמ ָצאּוהּו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ הּוא ֵ
ְל ַח ֵּפׂש אֹותֹוְ 46 .ל ַא ַחר ְׁש ָ
ׁשֹומ ָעיו ִה ְת ַּפ ְּלאּו
ְ
אֹותם;  47וְ ָכל
ָ
ׁשֹואל
ֵ
אֹותם וְ
ָ
ׁשֹומ ַע
ֵ
ּמֹורים,
ֵּבין ַה ִ
ּתֹוממּו.
הֹוריו ִה ְׁש ְ
ׁשּובֹותיוַּ 48 .כ ֲא ֶׁשר ָראּו אֹותֹו ָ
ָ
ַעל ִׂש ְכלֹו וְ ַעל ְּת
ית ָלנּו ָּכ ָכה? ִהּנֵ ה ָא ִביָך וַ ֲאנִ י ִח ַּפ ְׂשנּו
”ּבנִ יָ ,ל ָּמה ָע ִׂש ָ
ָא ְמ ָרה לֹו ִאּמֹוְ :
אֹותָך ִּב ְד ָאגָ ה ַר ָּבה”.
ְ
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אֹותי? ַה ִאם ֹלא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ָע ַלי
ִ
”ל ָּמה ִח ַּפ ְׂש ֶּתם
ֵ 49ה ִׁשיב ָל ֶהםָ :
50
יהם.
ִל ְהיֹות ַּב ֲא ֶׁשר ְל ָא ִבי?” ַאְך ֵהם ֹלא ֵה ִבינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
רּותםֶ .את ָּכל ַה ְּד ָב ִרים
ּובא ְלנָ ְצ ַרת וְ ָהיָ ה נִ ְכנָ ע ְל ָמ ָ
 51הּוא יָ ַרד ִא ָּתם ָ
52
קֹומה
ּוב ָ
הֹוסיף ִלגְ ּדׂל ְּב ָח ְכ ָמה ְ
ִ
ׁשּוע
ָה ֵא ֶּלה ָׁש ְמ ָרה ִאּמֹו ְּב ִל ָּבּה .וְ יֵ ַ
ּובנֵ י ָא ָדם.
ֹלהים ְ
ּוב ֵחן ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ְ
בשורת יוחנן המטביל

ג

(מתי ג  ;12‑1מרקוס א  ;8‑1יוחנן א )28‑19

ילטֹוס
יּב ְריֹוסּ ,פֹונְ ְטיֹוס ִּפ ָ
יסר ִט ֶ
ּב ְׁשנַ ת ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ְל ִׁש ְלטֹון ַה ֵּק ָ
ִ
יליּפֹוס
הֹורדֹוס ַׂשר ר ַׂבע ַעל ַהּגָ ִלילָ ,א ִחיו ִפ ִ
הּודהְ ,
ָהיָ ה נְ ִציב יְ ָ
ילין.
יסנְ יָ ס ַׂשר ר ַׂבע ַעל ַא ִּב ִ
ַׂשר ר ַׂבע ַעל ְמ ִדינֹות יְ טּור וְ ַט ְרכֹונָ ה ,וְ ִל ַ
ֹלהים
דֹולים ָחנָ ן וְ ַקּיָ ָפאָ ,היָ ה ְּד ַבר ֱא ִ
ימי ַהּכ ֲׂהנִ ים ַהּגְ ִ
אֹותּה ֵעתִּ ,ב ֵ
ָ 2
3
יֹוחנָ ן ְּב ָכל ִּכ ַּכר ַהּיַ ְר ֵּדן וְ ִה ְכ ִריז ֶאת
יֹוחנָ ן ֶּבן זְ ַכ ְריָ ה ַּב ִּמ ְד ָּברָ .ה ַלְך ָ
ֶאל ָ
יחת ֲח ָט ִאיםַּ 4 ,כ ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי יְ ַׁש ְעיָ הּו
ׁשּובה ִל ְס ִל ַ
ילת ַה ְּת ָ
ְט ִב ַ
ַהּנָ ִביא:
קֹורא
”קֹול ֵ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יהוה,
ּלֹותיו.
יַ ְּׁשרּו ְמ ִס ָ
ל־הר וְ גִ ְב ָעה יִ ְׁש ָּפלּו;
ָּ 5כל־ּגֶ יא יִ ּנָ ֵׂשא ,וְ ָכ ַ
וְ ָהיָ ה ֶה ָעקׂב ְל ִמיׁשֹור ,וְ ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָעה;
ֹלהינּו”.
ׁשּועת ֱא ֵ
ל־ּב ָׂשר ֶאת יְ ַ
 6וְ ָראּו ָכ ָ
ָ 7אז ָא ַמר ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם ֶׁשּיָ ְצאּו ְל ִה ָּט ֵבל ֶא ְצלֹו” :יַ ְל ֵדי ִצ ְפעֹונִ יםִ ,מי
ׁשּובה
הֹורה ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָּמ ֵלט ִמן ֶה ָחרֹון ַה ָּבאָ 8 .ל ֵכן ֲעׂשּו ְּפ ִרי ָראּוי ִל ְת ָ
ָ
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ִּמן
’א ְב ָר ָהם הּוא ָא ִבינּו’ִּ ,כי ֲאנִ י ֵ
ׂאמרּו ִּב ְל ַב ְב ֶכם ַ
וְ ַאל ּת ְ
ּוכ ָבר ֻמּנָ ח
ֹלהים ְל ָה ִקים ָּבנִ ים ְל ַא ְב ָר ָהםְ 9 .
ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶּלה יָ כֹול ֱא ִ
עֹוׂשה ְּפ ִרי טֹוב,
ֶ
ַהּגַ ְרזֶ ן ַעל ׁש ֶׂרׁש ָה ֵע ִציםַ .על ֵּכן ָּכל ֵעץ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו
יִ ּגָ ַדע וְ יֻ ְׁש ַלְך ְלתֹוְך ָה ֵאׁש”.
ג  :6‑4ישע’ מ  ;5‑3נב 10
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”אם ֵּכןֶ ,מה ָע ֵלינּו ַל ֲעׂשֹות?” ֵה ִׁשיב ָל ֶהם:
ָׁ 10ש ֲאלּו ֲהמֹון ָה ָעםִ :
ּומי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָמזֹון
”מי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׁש ֵּתי ֻּכ ֳּתנֹות יַ ֲחֹלק ִעם ִמי ֶׁש ֵאין לֹוִ ,
ִ
יַ ֲע ֶׂשה ֵּכן ּגַ ם הּוא”.
”ר ִּביֶ ,מה ָע ֵלינּו ַל ֲעׂשֹות?”
מֹוכ ִסים ָּבאּו ְל ִה ָּט ֵבלָׁ .ש ֲאלּוַ :
ּ12גַ ם ְ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁשּנִ ְק ַּבע ָל ֶכם”.
”אל ִּתגְ ּבּו ֵ
ֵ 13ה ִׁשיב ָל ֶהםַ :
ּ14גַ ם ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא ָׁש ֲאלּו אֹותֹו” :וַ ֲאנַ ְחנּוַ ,מה ּנַ ֲע ֶׂשה?”
”אל ַּת ַע ְׁשקּו ִאיׁש וְ ַאל ִּתגְ זְ לּו ,וְ ִה ְס ַּת ְּפקּו ְּב ַמ ְׂש ֻּכ ְר ְּת ֶכם”.
ָא ַמר ָל ֶהםַ :
יֹוחנָ ן
ֵּ 15כיוָ ן ֶׁש ָה ָעם ָהיָ ה ָׁשרּוי ְּב ִצ ִּפּיָ ה וְ ַהּכׂל ְמ ַה ְר ֲה ִרים ְּב ִל ָּבם ַעל ָ
יֹוחנָ ן וְ ָא ַמר ֶאל ֻּכ ָּלםֲ :אנִ י ָא ְמנָ ם ַמ ְט ִּביל
יחָּ 16 ,פנָ ה ָ
ֶׁש ָּמא הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ְת ֶכם ְּב ַמיִ םֲ ,א ָבל ּבֹוא יָ בֹוא ֶה ָחזָ ק ִמ ֶּמּנִ י ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי ְל ַה ִּתיר
ּוב ֵאׁשְּ 17 .ביָ דֹו
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְ
ֶאת ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליו .הּוא יַ ְט ִּביל ֶא ְת ֶכם ְּב ַ
ִק ְלׁשֹון ַה ִּמזְ ֶרה ְלנַ ּקֹות ֶאת ּגָ ְרנֹו וְ ֶל ֱאסׂף ֶאת ַה ִח ָּטה ֶאל ָה ָא ָסם ֶׁשּלֹו,
ַאְך ֶאת ַהּמֹוץ יִ ְׂשרׂף ְּב ֵאׁש ִּב ְל ִּתי נִ ְכ ֵּבית”.
ׂשֹורה.
ּ 18גַ ם ִּב ְד ָב ִרים ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֵה ִאיץ ָּב ָעם ְּב ַה ִּטיפֹו ָל ֶהם ֶאת ַה ְּב ָ
ל־ּד ַבר ֵא ֶׁשת ָא ִחיו
הֹוכיחֹו ַע ְ
יֹוחנָ ן ִ
הֹורדֹוס ַׂשר ָהר ַׂבעֲ ,א ֶׁשר ָ
ֲ 19א ָבל ְ
20
הֹוסיף ַעל ַהּכׂל ּגַ ם ֶאת זׂאת:
ִ
יליּפֹוס וְ ַעל ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו ָה ָר ִעים,
ִפ ִ
יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ס ַׂהר.
הּוא ָּכ ָלא ֶאת ָ
11

טבילת ישוע
(מתי ג  ;17‑13מרקוס א )11‑9

ּובעֹודֹו ִמ ְת ַּפ ֵּלל נִ ְפ ְּתחּו
ׁשּוע; ְ
ַּ 21כ ֲא ֶׁשר נִ ְט ַּבל ָּכל ָה ָעם נִ ְט ַּבל ּגַ ם יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש יָ ְר ָדה ָע ָליו ִּב ְדמּות ּגַ ְׁש ִמית ְּכיֹונָ ה ,וְ קֹול ָהיָ ה
ַה ָּׁש ַמיִ ם  22וְ ַ
הּוביְּ ,בָך ָח ַפ ְצ ִּתי”.
”א ָּתה ְּבנִ י ֲא ִ
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ :
רשימת יוחסין של ישוע
(מתי א )17‑1

ּול ִפי ַמה
ׁשּוע ַּכ ֲא ֶׁשר ֵה ֵחל ְּב ָפ ֳעלֹוְ ,
לֹוׁשים ָׁשנָ ה ָהיָ ה יֵ ַ
ְּ 23כ ֶבן ְׁש ִ
24
יֹוסףֶּ ,בן ֵע ִליֶּ ,בן ַמ ָּתתֶּ ,בן ֵלוִ יֶּ ,בן ַמ ְל ִּכיֶּ ,בן יַ ּנַ י,
ֶּׁשּנֶ ְח ַׁשב ָהיָ ה ֶּבן ֵ
יֹוסףֶּ 25 ,בן ַמ ִּת ְתיָ הֶּ ,בן ָאמֹוץֶּ ,בן נַ חּוםֶּ ,בן ֶח ְס ִליֶּ ,בן נַ ּגָ יֶּ 26 ,בן
ֶּבן ֵ
יׁשא,
יֹוחנָ ןֶּ ,בן ֵר ָ
יֹודהֶּ 27 ,בן ָ
יֹוסףֶּ ,בן ָ
ַמ ַחתֶּ ,בן ַמ ִּת ְתיָ הֶּ ,בן ִׁש ְמ ִעיֶּ ,בן ֵ
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3.28-4.10

קֹוסםֶּ ,בן
יאלֶּ ,בן נֵ ִריֶּ ,בן ַמ ְל ִּכיֶּ ,בן ַא ִּדיֶּ ,בן ָ
ֶּבן זְ ֻר ָּב ֶבלֶּ ,בן ְׁש ַא ְל ִּת ֵ
יֹוריםֶּ ,בן ַמ ָּתתֶּ ,בן ֵלוִ י,
יעזֶ רֶּ ,בן ִ
ׁשּועֶּ ,בן ֱא ִל ֶ
ֶא ְל ְמ ָדןֶּ ,בן ֵערֶּ 29 ,בן יֵ ַ
יֹוסףֶּ ,בן יֹונָ םֶּ ,בן ֶא ְליָ ִקיםֶּ 31 ,בן ַמ ְל ָאה,
הּודהֶּ ,בן ֵ
ֶּ 30בן ִׁש ְמעֹוןֶּ ,בן יְ ָ
32
עֹובדֶּ ,בן ּב ַׂעזֶּ ,בן
ֶּבן ַמּנָ אֶּ ,בן ַמ ַּת ָּתהֶּ ,בן נָ ָתןֶּ ,בן ָּדוִ דֶּ ,בן יִ ַׁשיֶּ ,בן ֵ
ַׂש ְלמֹוןֶּ ,בן נַ ְחׁשֹוןֶּ 33 ,בן ַע ִמינָ ָדב , ֶּ ¤בן ַא ְד ִמיןֶּ ,בן ַא ְרנִ יֶּ ,בן ֶח ְצרֹון,
הּודהֶּ 34 ,בן יַ ֲעקׂבֶּ ,בן יִ ְצ ָחקֶּ ,בן ַא ְב ָר ָהםֶּ ,בן ֶּת ַרחֶּ ,בן
ֶּבן ֶּפ ֶרץֶּ ,בן יְ ָ
נָ חֹורֶּ 35 ,בן ְׂשרּוגֶּ ,בן ְרעּוֶּ ,בן ֶּפ ֶלגֶּ ,בן ֵע ֶברֶּ ,בן ֶׁש ַלחֶּ 36 ,בן ֵקינָ ןֶּ ,בן
תּוׁש ַלחֶּ ,בן ֲחנֹוךֶּ ,בן יֶ ֶרד,
ַא ְר ַּפ ְכ ָׁשדֶּ ,בן ֵׁשםֶּ ,בן נ ַׂחֶּ ,בן ֶל ֶמְךֶּ 37 ,בן ְמ ֶ
ֹלהים.
ֶּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאלֶּ ,בן ֵקינָ ןֶּ 38 ,בן ֱאנֹוׁשֶּ ,בן ֵׁשתֶּ ,בן ָא ָדםֶּ ,בן ֱא ִ
28

ישוע עומד בניסיון

ד

(מתי ד  ;11‑1מרקוס א )13‑12

ילה
הֹוב ָ
רּוח ִ
ׁשּוע ִמן ַהּיַ ְר ֵּדן ,וְ ָה ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ָׁשב יֵ ַ
ּב ְהיֹותֹו ָמ ֵלא ַ
ִ
אֹותֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּ 2ב ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ָּב ִעים יֹום ְּכ ֶׁש ַה ָּׂש ָטן ְמנַ ֶּסה אֹותֹו.
אּומה ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו ְל ִק ָּצם ָהיָ ה ָר ֵעב.
אֹותם יָ ִמים ֹלא ָא ַכל ְמ ָ
ְּב ָ
ֹלהים ַא ָּתהַ ,צּוֵ ה ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזׂאת
ן־ה ֱא ִ
”אם ֶּב ָ
ָ 3א ַמר לֹו ַה ָּׂש ָטןִ :
ל־ה ֶּל ֶחם
’ּכי ֹלא ַע ַ
”הן ָּכתּובִ ,
ׁשּועֵ :
ֶׁש ְּת ֵהא ְל ֶל ֶחםֵ 4 ”.ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ְל ַבּדֹו יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם’”.
בֹוּה וְ ֶה ְר ָאה לֹו ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶאת ָּכל
ֶ 5ה ֱע ָלה אֹותֹו ַה ָּׂש ָטן ֶאל ָמקֹום ּגָ ַ
”לָך ֶא ֵּתן ֶאת ָּכל ַה ִּׁש ְלטֹון ַהּזֶ ה
ַמ ְמ ְלכֹות ֵּת ֵבלָ 6 .א ַמר לֹו ַה ָּׂש ָטןְ :
נֹותן
וְ גַ ם ֶאת ְּכבֹוד ַה ַּמ ְמ ָלכֹות ָה ֵא ֶּלה; ִּכי ִלי נִ ְמ ַסר ַה ִּׁש ְלטֹון ,וַ ֲאנִ י ֵ
רֹוצהָ 7 .ל ֵכן ִאם ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ְל ָפנַ יְ ,לָך יִ ְהיֶ ה ַהּכׂל”.
אֹותֹו ְל ָכל ִמי ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ֹלהיָך ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ אׂתֹו ְל ַבּדֹו
’ליהוה ֱא ֶ
”ּכתּובַ ,
ׁשּועָ :
ֵ 8ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ַּת ֲעבׂד’”.
ירּוׁש ַליִ םֶ ,ה ֱע ִמידֹו ַעל ִּפנַ ת ּגַ ג ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָא ַמר
ֵ 9ה ִביא אֹותֹו ִל ָ
ֹלהים ַא ָּתהַ ,ה ְׁש ֵלְך ַע ְצ ְמָך ִמ ָּכאן ְל ַמ ָּטהֶׁ 10 ,ש ֲה ֵרי
ן־ה ֱא ִ
”אם ֶּב ָ
לֹוִ :
 ¤ג  :33יש שמביאים בן ארם במקום שני השמות בן אדמין ובן ארני.
ד  :4דבר’ ח 3

27/10/2010 14:31:34

HNTquote.indb 119

4.11-25

120

לוקס

ה־ּלְך ִל ְׁש ָמ ְרָך
ָ
ּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצּוֶ
ָּכתּובִ ,
ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך’”.
ֹלהיָך’”.
”הֹלא נֶ ֱא ַמר’ֹלא ְּתנַ ֶּסה ֶאת־יהוה ֱא ֶ
ׁשּועֲ :
ֵ 12ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
מֹועד.
יֹונֹותיו ָסר ֵמ ָע ָליו ַעד ְל ֵעת ֵ
ָ
ְ 13ל ַא ַחר ֶׁשּגָ ַמר ַה ָּׂש ָטן ֶאת ָּכל נִ ְס
רּוח ֶאל ַהּגָ ִליל וְ ִׁש ְמעֹו יָ ָצא ְּב ָכל ָה ֵאזֹור.
בּורת ָה ַ
ׁשּוע ָחזַ ר ִּבגְ ַ
 14וְ יֵ ַ
 15הּוא ִל ֵּמד ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ַהּכׂל ִׁש ְּבחּו אֹותֹו.
11

ן־ּתּגׂף
ל־ּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפ ִ
ַע ַ

אין נביא בעירו
(מתי יג  ;58‑53מרקוס ו )6‑1

ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ָה ַלְך
 16הּוא ָּבא ֶאל ָה ִעיר נָ ְצ ַרתָ ,ה ִעיר ֲא ֶׁשר ּגֻ ַּדל ָּבּהְ ,
ְּכ ִמנְ ָהגֹו ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ָקם ִל ְקרׂאַּ 17 .כ ֲא ֶׁשר נָ ְתנּו לֹו ֶאת ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר
ּומ ָצא ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁש ָּכתּוב ּבֹו:
יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביאָּ ,פ ַתח ֶאת ַה ְּמגִ ָּלה ָ
18
	”רּוח ֲאדׂנָ י ָע ָלי,
ַ
יַ ַען ָמ ַׁשח א ִׂתי ְל ַב ֵּׂשר ֲענָ וִ ים.
ְׁש ָל ַחנִ י ִל ְקרׂא ִל ְׁשבּויִ ים ְּדרֹור,
ח־קֹוח;
ַ
ּול ִעוְ ִרים ְּפ ַק
ְ
צּוצים ָח ְפ ִׁשים,
ְל ַׁש ֵּל ַח ְר ִ
ִ 19ל ְקרׂא ְׁשנַ ת ָרצֹון ַליהוה”.
ְ 20ל ַא ַחר ֶׁשּגָ ַלל ֶאת ַה ְּמגִ ָּלהֶ ,ה ֱחזִ ָירּה ַלּגַ ַּבאי וְ ִה ְתיַ ֵּׁשבֵ .עינֵ י ָּכל
יהם וְ ָא ַמר:
ּנֹוכ ִחים ָהיּו נְ ׂשּואֹות ֵא ָליו  21וְ הּוא ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ַה ְ
יכםֻּ 22 ”.כ ָּלם ִּד ְּברּו טֹובֹות ָע ָליו
”הּיֹום נִ ְת ַמ ֵּלא ַה ָּכתּוב ַהּזֶ ה ְּב ָאזְ נֵ ֶ
ַ
”ה ִאם הּוא ֹלא ֶּבן
וְ ִה ְת ַּפ ְּלאּו ַעל ִּד ְב ֵרי  ַ ¤ה ֵחן ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ִּפיוָ .א ְמרּוַ :
יֹוסף?”
ֵ
’רֹופא,
ֵ
ׂאמרּו ִלי ֶאת ַה ִּפ ְתּגָ ם ַהּזֶ ה,
”אין ָס ֵפק ֶׁשּת ְ
ָ 23א ַמר ָל ֶהםֵ :
ַר ֵּפא ֶאת ַע ְצ ְמָך!’ ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ִּכי נַ ֲעׂשּו ִּב ְכ ַפר נַ חּום ֲע ֵׂשה
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,אין נָ ִביא
ֵ
”א ֵמן
הֹוסיף וְ ָא ַמרָ :
ּגַ ם ּפׂהְּ ,ב ִע ְירָך’ִ 24 ”.
ימי
אֹומר ָל ֶכםַ :א ְל ָמנֹות ַרּבֹות ָהיּו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵ
ֵ
ְּב ִעירֹו 25 .וֶ ֱא ֶמת ֲאנִ י
 ¤ד  :22החן  -או :החסד
ד  :11‑10תהל’ צא 12‑11 ד  :12דבר’ ו 16 ד  :19‑18ישע’ סא  ;1נח 6
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ֵא ִלּיָ הּוְּ ,ב ֵעת ֶׁשּנֶ ֶע ְצרּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים וְ ָר ָעב
גָ דֹול ָהיָ ה ְּב ָכל ָה ָא ֶרץַ 26 ,אְך ֵא ִלּיָ הּו ֹלא נִ ְׁש ַלח ֶאל ַא ַחת ֵמ ֶהן ִּכי
ִאם ֶאל ִא ָּׁשה ַא ְל ָמנָ ה ְּב ָצ ְר ַפת ֶׁש ְּב ֶח ֶבל ִצידֹוןְ 27 .מצ ָׂר ִעים ַר ִּבים ָהיּו
יׁשע ַהּנָ ִביא וְ ֹלא ט ַׂהר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִמ ְּל ַבד נַ ֲע ָמן
ימי ֱא ִל ָ
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵ
ָה ֲא ַר ִּמי”.
ּנֹוכ ִחים ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת נִ ְת ַמ ְּלאּו ַּכ ַעס ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ָּ 28כל ַה ְ
הֹובילּוהּו ֶאל
הֹוציאּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ ָל ִעיר ,וְ ִ
ָה ֵא ֶּלהֵ 29 .הם ָקמּו וְ ִ
30
ָה ָהר ֲא ֶׁשר ִע ָירם ְּבנּויָ ה ָע ָליוְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְׁש ִליכֹו ְל ַמ ָּטהַ .אְך הּוא ָע ַבר
יהם וְ ָה ַלְך לֹו.
ֵּבינֵ ֶ
גירוש רוח טמאה
(מרקוס א )28‑21

ילית ְּכ ַפר נַ חּום וְ ִל ְּמ ָדם ַּב ַּׁש ָּבתֹות.
 31הּוא יָ ַרד ֶאל ָה ִעיר ַהּגְ ִל ִ
ּתֹורתֹוִּ ,כי ְּב ַס ְמכּות ִּד ֵּבר ֶאת ְּד ָברֹו.
ָ
ּתֹוממּו ַעל
ׁשֹומ ָעיו ִה ְׁש ְ
ְ 32
רּוח ֵׁשד ָט ֵמא ,וְ ָה ִאיׁש
אֹותּה ָׁש ָעה ָהיָ ה ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִאיׁש ּובֹו ַ
ָ 33
34
את
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת? ַה ִאם ָּב ָ
ּולָך ,יֵ ַ
”א ָהּהַ ,מה ָּלנּו ְ
ֲ
ָצ ַעק ְּבקֹול ּגָ דֹול:
ֹלהים!”
יֹוד ַע ִמי ַא ָּתה — ְקדֹוׁש ָה ֱא ִ
ְל ַה ְׁש ִמ ֵידנּו? ֲאנִ י ֵ
”ׁשתׂק וְ ֵצא ִמ ֶּמּנּו!” ַה ֵּׁשד ִה ִּפיל אֹותֹו ַא ְר ָצה
ׁשּוע וְ ָא ַמרְ :
ּ 35גָ ַער ּבֹו יֵ ַ
36
ּנֹוכ ִחים וְ יָ ָצא ִמ ֶּמּנּו ִמ ְּב ִלי ְל ַהּזִ יק לֹוַ .הּכׂל נִ ְד ֲהמּו וְ ָא ְמרּו זֶ ה
ֵּבין ַה ְ
ּובכ ַׂח הּוא ְמ ַצּוֶ ה ַעל ָהרּוחֹות
”מה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה? ְּב ַס ְמכּות ְ
ֶאל זֶ הָ :
מּועה ָע ָליו יָ ְצ ָאה ְּב ָכל ָה ֵאזֹור
יֹוצאֹות!” ַ 37ה ְּׁש ָ
ַה ְּט ֵמאֹות וְ ֵהן ְ
ִמ ָּס ִביב.
ריפוי חולים רבים
(מתי ח  ;17‑14מרקוס א )34‑29

חֹותנֶ ת
ֶ
ַ 38א ֲח ֵרי ֵצאתֹו ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת נִ ְכנַ ס ְל ֵביתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון.
בֹוּה וְ ֵהם ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְל ַמ ֲענָ ּה 39 .הּוא נֶ ֱע ַמד
ִׁש ְמעֹון ָס ְב ָלה ֵמחׂם ּגָ ַ
אֹותם.
ָ
ְליָ ָדּהּ ,גָ ַער ַּבחׂם וְ ַהחׂם ִה ְר ָּפה ִמ ֶּמּנָ הִ .מּיָ ד ָק ָמה וְ ֵׁש ְר ָתה
חֹולים ְּב ַמ ֲחלֹות
יעת ַה ֶּׁש ֶמׁשָּ ,כל ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָהיּו ָל ֶהם ִ
ִ 40עם ְׁש ִק ַ
אֹותם ֵא ָליו .הּוא ָס ַמְך ֶאת יָ ָדיו ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ָ
יהן ֵה ִביאּו
ְל ִמינֵ ֶ
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”א ָּתה הּוא ֶּבן־
קֹור ִאים ַ
אֹותםֵ .מ ַר ִּבים יָ ְצאּו ֵׁש ִדים ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
וְ ִר ֵּפא ָ
יח ָל ֶהם ְל ַד ֵּברִּ ,כי יָ ְדעּו ֶׁשהּוא
ֹלהים!” ַאְך הּוא ּגָ ַער ָּב ֶהם וְ ֹלא ִהּנִ ַ
ָה ֱא ִ
יח.
ַה ָּמ ִׁש ַ
41

ישוע יוצא למסע הטפה
(מרקוס א )39‑35

ּבֹודד וַ ֲהמֹונֵ י ָה ָעם ִח ְּפׂשּו אֹותֹו.
ִ 42עם אֹור ַהּב ֶׂקר יָ ָצא וְ ָה ַלְך ְל ָמקֹום ֵ
43
ֵהם ָּבאּו ֵא ָליו וְ נִ ּסּו ְל ַע ְּכבֹו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ ֵלְך ֵמ ִא ָּתםַ ,אְך הּוא ָא ַמר
ֹלהיםִּ ,כי ְל ָכְך
ָל ֶהםּ” :גַ ם ְל ָע ִרים ֲא ֵחרֹות ָע ַלי ְל ַב ֵּׂשר ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
נִ ְׁש ַל ְח ִּתי 44 ”.וְ הּוא ָהיָ ה ְמ ַב ֵּׂשר ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ֲא ֶׁשר ַּ ¤בּגָ ִליל.
ישוע קורא לראשוני תלמידיו

ה

(מתי ד  ;22‑18מרקוס א )20‑16

ּכ ֲא ֶׁשר ָע ַמד ְליַ ד יָ ם ִּכּנֶ ֶרת וְ ֶה ָהמֹון נִ ְד ַחק ֵא ָליו ְּכ ֵדי ִל ְׁשמ ַׂע
ַ
ֹלהיםָ 2 ,ר ָאה ְׁש ֵּתי ִסירֹות ַעל ְׂש ַפת ָה ֲאגָ ם; ַה ַּדּיָ גִ ים
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יצת ָה ְר ָׁשתֹות 3 .הּוא נִ ְכנַ ס ֶאל ַא ַחת
סּוקים ִּב ְר ִח ַ
ֶׁשּיָ ְצאּו ֵמ ֶהן ָהיּו ֲע ִ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָלׁשּוט ְמ ַעט ִמן ַהחֹוף.
ַה ִּסירֹותֶ ,אל זֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹוןִ ,
ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ ַׁשב וְ ִל ֵּמד ֶאת ָה ָעם ִמּתֹוְך ַה ִּס ָירהְּ 4 .כ ֶׁשּגָ ַמר ְל ַד ֵּבר ָא ַמר
יכם ָלדּוג”.
ּתֹות ֶ
ֶאל ִׁש ְמעֹוןׁ” :שּוט ֶאל ָהע ֶׂמק וְ ָה ִטילּו ֶאת ִר ְׁש ֵ
”אדֹונִ יָּ ,כל ַה ַּליְ ָלה יָ גַ ְענּו וְ ֹלא ָל ַכ ְדנּו ְּכלּוםַ ,אְך ַעל־
ֵ 5ה ִׁשיב ִׁש ְמעֹוןֲ :
ִּפי ְּד ָב ְרָך ָא ִטיל ֶאת ָה ְר ָׁשתֹות”.
ֵ 6הם ָעׂשּו ֵּכן וְ ָל ְכדּו ָּדגִ ים ַר ִּבים ְמאׂדַ ,עד ֶׁש ִּכ ְמ ַעט נִ ְק ְרעּו ָה ְר ָׁשתֹות.
יהם ֲא ֶׁשר ַּב ִּס ָירה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָלבֹוא ַל ֲעזׂר ָל ֶהם ,וְ ַה ָּללּו
אֹותתּו ֶאל ַח ְב ֵר ֶ
ְ 7
8
ׁשֹוקעֹותִּ .כ ְראֹותֹו
ְ
ָּבאּוָ .אז ִמ ְּלאּו ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ִּסירֹות ַעד ֶׁש ֵה ֵחּלּו
”אדֹונִ יֵ ,לְך נָ א ִמ ֶּמּנִ י,
ׁשּוע וְ ָא ַמרֲ :
יפא ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
זׂאת ָּכ ַרע ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
חֹוטא ֲאנִ י”; ֶׁ 9ש ֵּכן ַּת ְד ֵה ָמה ָא ֲחזָ ה אֹותֹו וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר
ֵ
ִּכי ִאיׁש
יֹוחנָ ן
ָהיּו ִאּתֹו ַעל ֵציד ַה ָּדגִ ים ֲא ֶׁשר ָצדּו;  10וְ ֵכן ּגַ ם ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ָ
ׁשּוע ֶאל
”אל ִּת ָירא”ָ ,א ַמר יֵ ַ
ְּבנֵ י זַ ְב ַּדי ֲא ֶׁשר ָהיּו ֻׁש ָּת ִפים ְל ִׁש ְמעֹוןַ .
”מ ַע ָּתה ָּתדּוג ְּבנֵ י ָא ָדם”.
ִׁש ְמעֹוןֵ ,
 ¤ד  :44בגליל  -נ”א :ביהודה
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ְ 11ל ַא ַחר ֶׁש ֵה ִביאּו ֶאת ַה ִּסירֹות ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשה ָעזְ בּו ֶאת ַהּכׂל וְ ָה ְלכּו
ַא ֲח ָריו.
ריפוי איש מצורע
(מתי ח  ;4‑1מרקוס א )45‑40

גּוע ֻּכּלֹו ְּב ָצ ַר ַעתַּ .כ ֲא ֶׁשר ָר ָאה
ִּ 12ב ְהיֹותֹו ְּב ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָּבא ִאיׁש נָ ַ
ּתּוכל
ַ
”אדֹונִ יִ ,אם ִּת ְר ֶצה
ׁשּוע ,נָ ַפל ַעל ָּפנָ יו וְ ִה ְת ַחּנֵ ן ֵא ָליוֲ :
ֶאת יֵ ַ
אֹותי”.
ִ
ְל ַט ֵהר
ּומּיָ ד
”רֹוצה ֲאנִ י! ִה ָּט ֵהר!” ִ
ֶ
ּובנָ גְ עֹו ּבֹו ָא ַמר:
הֹוׁשיט ֶאת יָ דֹו ְ
ִ
ׁשּוע
 13יֵ ַ
ׁשּועִּ ,כי ִאם ֵלְך
”אל ְּת ַס ֵּפר ְל ִאיׁש”ִ ,צּוָ ה ָע ָליו יֵ ַ
נֶ ֶע ְל ָמה ַה ָּצ ַר ַעתַ 14 .
ֵה ָר ֵאה ֶאל ַהּכ ֵׂהן וְ ַה ְק ֵרב ָק ְר ָּבן ַעל ָט ֳה ָר ְתָךְּ ,כמֹו ֶׁש ִּצּוָ ה מ ֶׁׂשה ְל ֵעדּות
ל־אֹודֹותיו ָה ְל ָכה וְ ִה ְת ַּפ ְּׁש ָטה וַ ֲהמֹונִ ים
ָ
מּועה ַע
אּולם ַה ְּׁש ָ
ָל ֶהםָ 15 ”.
16
ּפֹורׁש
יהםַ ,אְך הּוא ָהיָ ה ֵ
לּוא ֶ
ּול ֵה ָר ֵפא ִמ ַּת ֲח ֵ
ַר ִּבים נִ ְק ְּבצּו ִל ְׁשמ ַׂע ְ
ּומ ְת ַּפ ֵּלל.
ׁשֹומ ִמים ִ
ְ
ֶאל ְמקֹומֹות
ּתֹורה
ָ
ּומֹורי
ֵ
רּוׁשים
ּוליָ דֹו יָ ְׁשבּו ְּפ ִ
ְּ 17ב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִל ֵּמד ְ
בּורת
ירּוׁש ַליִ םָ ,היְ ָתה ּבֹו ּגְ ַ
ָ
יהּודה וִ
ּומ ָ
ֶׁש ָּבאּו ִמ ָּכל ְּכ ָפ ֵרי ַהּגָ ִליל ִ
נֹוׂש ִאים ִאיׁש ְמ ֻׁש ָּתק ַעל ֲאלּונְ ָקה
ְ
יהוה ְל ַר ֵּפא 18 .וְ ִהּנֵ ה ֲאנָ ִׁשים
וְ ֵהם ְמנַ ִּסים ְל ַה ְכנִ יסֹו ְלתֹוְך ַה ַּביִ ת ְּכ ֵדי ְל ַהּנִ יחֹו ְל ָפנָ יוַ 19 .אְך ֵּכיוָ ן
הֹורידּוהּו
ֶׁשֹּלא ָמ ְצאּו ֶּד ֶרְך ְל ַה ְכנִ יסֹו ִּבגְ ַלל ֶה ָהמֹוןָ ,עלּו ַעל ַהּגַ ג וְ ִ
ׁשּועִּ 20 .כ ְראֹותֹו
ִעם ָה ֲאלּונְ ָקה ֶּד ֶרְך ָה ְר ָע ִפים ְלתֹוְך ַה ַּביִ תִ ,ל ְפנֵ י יֵ ַ
”ּבן ָא ָדם ,נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָךֵ 21 ”.ה ֵחּלּו
ֶאת ֱאמּונָ ָתם ָא ַמר ֵא ָליוֶ :
”מי הּוא זֶ ה ַה ְמ ַד ֵּבר ִּד ְב ֵרי
רּוׁשים ְל ַה ְר ֵהר וְ ָא ְמרּוִ :
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ַה ְ
ֹלהים ְל ַבּדֹו?”
זּול ִתי ֱא ִ
ֹלח ַעל ֲח ָט ִאים ָ
נְ ָא ָצה? ִמי יָ כֹול ִל ְס ַ
”מה ַא ֶּתם
יהם וְ ֵה ִׁשיב ָל ֶהםָ :
בֹות ֶ
ׁשּוע יָ ַדע ֶאת ַמ ְח ְׁש ֵ
אּולם יֵ ַ
ָ 22
23
לֹומר ’נִ ְס ְלחּו ְלָך ֲח ָט ֶאיָך’ ,אֹו
ּיֹותר ַקלַ :
ְמ ַה ְר ֲה ִרים ִּב ְל ַב ְב ֶכם? ַמה ֵ
ן־ה ָא ָדם ַה ַּס ְמכּות
לֹומר ’קּום וְ ִה ְת ַה ֵּלְך’? ַ 24אְך ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו ִּכי ְל ֶב ָ
ַ
אֹומר ְלָך” — ָּפנָ ה ֶאל
ֵ
ֹלח ַעל ֲח ָט ִאיםֲ ,ה ֵרינִ י
ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות ִל ְס ַ
יתָך!”
ַה ְמ ֻׁש ָּתק — ”קּוםַ ,קח ֶאת ָה ֲאלּונְ ָקה וְ ֵלְך ְל ֵב ְ
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יהםֵ ,ה ִרים ֶאת ָה ֲאלּונְ ָקה וְ ָה ַלְך ְל ֵביתֹו
 25הּוא ָקם ִמּיָ ד ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
26
ּוב ֵלב ָמ ֵלא
ֹלהיםַּ .ת ְד ֵה ָמה ָא ֲחזָ ה ֶאת ֻּכ ָּלםְ ,
ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַה ֵּלל ֶאת ֱא ִ
ֹלהים וְ ָא ְמרּו” :נִ ְפ ָלאֹות ָר ִאינּו ַהּיֹום!”
יִ ְר ָאה ִה ְּללּו ֶאת ֱא ִ
ישוע קורא ללוי המוכס
(מתי ט  ;13‑9מרקוס ב )17‑13

ּוׁשמֹו ֵלוִ יָ ,א ַמר
יֹוׁשב ְּב ֵבית ַה ֶּמ ֶכס ְ
מֹוכס ֵ
ֵ
ְּ 27ב ֵצאתֹו ַא ֲח ֵרי ֵכן ָר ָאה
28
”לְך ַא ֲח ַרי” .הּוא ָקםָ ,עזַ ב ֶאת ַהּכׂל וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריו.
ׁשּועֵ :
לֹו יֵ ַ
מֹוכ ִסים וַ ֲאנָ ִׁשים
ְ
ְּ 29ב ֵביתֹו ָע ַרְך ֵלוִ י ִמ ְׁש ֶּתה גָ דֹול ,וְ ָק ָהל ַרב ֶׁשל
ֲא ֵח ִרים ָהיּו ְמ ֻס ִּבים ִע ָּמ ֶהם.
ּדּוע ַא ֶּתם
”מ ַ
יהם ָר ְטנּו וְ ָא ְמרּו ְל ַת ְל ִמ ָידיוַ :
סֹופ ֵר ֶ
רּוׁשים וְ ְ
ַ 30אְך ַה ְּפ ִ
חֹוט ִאים?”
ּמֹוכ ִסים וְ ַה ְ
ׁשֹותים ִעם ַה ְ
ִ
אֹוכ ִלים וְ
ְ
רֹופאֶ ,א ָּלא
יכים ְל ֵ
יאים ְצ ִר ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמרֹ” :לא ַה ְּב ִר ִ
ֵ 31ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ׁשּובהִּ ,כי ִאם ֶאת
יקים ִל ְת ָ
אתי ִל ְקרׂא ֶאת ַה ַּצ ִּד ִ
חֹוליםֹ 32 .לא ָּב ִ
ַה ִ
חֹוט ִאים”.
ַה ְ
שאלה בעניין צום
(מתי ט  ;17‑14מרקוס ב )22‑18

ּומ ַקּיְ ִמים ְּת ִפּלֹות ,וְ ֵכן ּגַ ם
יֹוחנָ ן ַמ ְר ִּבים ָלצּום ְ
”ּת ְל ִמ ֵידי ָ
ָ 33א ְמרּו לֹוַ :
ׁשֹותים”.
ִ
אֹוכ ִלים וְ
רּוׁשיםַ ,אְך ַּת ְל ִמ ֶידיָך ְ
ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ְּפ ִ
יע ֶאת ְּבנֵ י ַה ֻח ָּפה ָלצּום
כֹולים ַא ֶּתם ְל ָהנִ ַ
ׁשּוע” :וְ ִכי יְ ִ
ֵ 34ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ְּבעֹוד ֶה ָח ָתן ִע ָּמ ֶהם? ִ 35הּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים וְ ֶה ָח ָתן יִ ָּל ַקח ֵמ ֶהם; ַּבּיָ ִמים
קֹור ַע ִּפ ַּסת ַּבד ִמ ֶּבגֶ ד
”אין ִאיׁש ֵ
ָה ֵהם יָ צּומּוּ 36 ”.גַ ם ָמ ָׁשל ִס ֵּפר ָל ֶהםֵ :
אֹותּה ַעל ֶּבגֶ ד יָ ָׁשן; ִאם יַ ֲע ֶׂשה ֵכן ,יִ ְק ַרע ֶאת ֶה ָח ָדׁש
ָ
תֹופר
ָח ָדׁש וְ ֵ
וְ גַ ם ִּפ ַּסת ַה ַּבד ֶׁשּנִ ְל ְק ָחה ִמן ֶה ָח ָדׁש ֹלא ִּת ְׁש ַּת ֵּלב ַּבּיָ ָׁשן 37 .וְ ֵאין ִאיׁש
ָׂשם יַ יִ ן ָח ָדׁש ְּבנׂאדֹות יְ ָׁשנִ ים; ִאם יַ ֲע ֶׂשה ֵכן ,יִ ְב ַקע ַהּיַ יִ ן ֶה ָח ָדׁש ֶאת
ַהּנׂאדֹות וְ יִ ָּׁש ֵפְך ,וְ ַהּנׂאדֹות ֹלא יִ ְצ ְלחּו עֹודִּ 38 .כי יַ יִ ן ָח ָדׁש יֵ ׁש ָל ֶצ ֶקת
רֹוצה
ּומי ֶׁש ָׁש ָתה יַ יִ ן יָ ָׁשן ֵאינֹו ֶ
יהם יִ ָּׁש ְמרּוִ 39 .
ּוׁשנֵ ֶ
ְלנׂאדֹות ֲח ָד ִׁשים ְ
יֹותר’”.
’הּיָ ָׁשן טֹוב ֵ
ׂאמר ַ
ֶּב ָח ָדׁש ֶׁש ֵּכן י ַ
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6.1-15

בן־האדם הוא אדון השבת

ו

(מתי יב  ;8‑1מרקוס ב )28‑23

ּב ַּׁש ָּבת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִל ְס ִפ ַירת ָהע ֶׂמר ְּב ָע ְברֹו ִּב ְׂשדֹות ָק ָמה ָק ְטפּו
ַ
יהם ָא ְכלּוָ 2 .א ְמרּו
אֹותן ִּב ֵיד ֶ
ָ
ּול ַא ַחר ֶׁש ָּמ ְללּו
ַּת ְל ִמ ָידיו ִׁש ֳּב ִלים ְ
עֹוׂשים ַמה ֶּׁש ָאסּור ְּב ַׁש ָּבת?”
ִ
דּוע ַא ֶּתם
”מ ַ
רּוׁשיםַ :
ֲא ָח ִדים ִמן ַה ְּפ ִ
אתם ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ָדוִ ד ַּכ ֲא ֶׁשר
”ה ִאם ֹלא ְק ָר ֶ
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ֵ 3ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
4
ֹלהים וְ ָל ַקח
ָר ַעב הּוא וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו? ֲה ֵרי נִ ְכנַ ס ֶאל ֵּבית ָה ֱא ִ
ילה ֶא ָּלא ַלּכ ֲׂהנִ ים ִּב ְל ַבדָ ,א ַכל
ֶאת ֶל ֶחם ַה ָּפנִ יםֶׁ ,ש ֵאינֹו ֻמ ָּתר ַל ֲא ִכ ָ
ן־ה ָא ָדם הּוא ֲאדֹון
”ּב ָ
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםֶ :
וְ גַ ם נָ ַתן ַל ֲאנָ ָׁשיוִ 5 ”.
ַה ַּׁש ָּבת”.
ריפוי בעל היד היבשה
(מתי יב  ;14‑9מרקוס ג )6‑1

ְּ 6ב ַׁש ָּבת ַא ֶח ֶרת נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד ,וְ ָׁשם ָהיָ ה ִאיׁש
רּוׁשים ִה ְתּבֹונְ נּו ּבֹו ִל ְראֹות
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ֲא ֶׁשר יָ דֹו ַהיְ ָמנִ ית יְ ֵב ָׁשהַ 7 .ה ְ
8
ִאם יְ ַר ֵּפא ְּב ַׁש ָּבתְּ ,כ ֵדי ִל ְמצׂא ִע ָּלה ְל ַה ֲא ִׁשים אֹותֹוַ .אְך הּוא יָ ַדע
הּורי ִל ָּבם וְ ָא ַמר ֶאל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יָ דֹו יְ ֵב ָׁשה” :קּום וַ ֲעמׂד
ֶאת ִה ְר ֵ
”א ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם
ׁשּועֶ :
ָּב ֶא ְמ ַצע!” ַה ָּלה ָקם וְ ָע ַמדָ 9 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יטיב ְּב ַׁש ָּבת אֹו ַל ֲעׂשֹות ָר ָעהְ ,ל ַה ִּציל נֶ ֶפׁש
ָּד ָברַ .ה ִאם ֻמ ָּתר ְל ֵה ִ
”הֹוׁשט ֶאת
ֵ
אֹו ְל ַק ְּפ ָחּה?” ִ 10ה ִּביט ָס ִביב ֶאל ֻּכ ָּלם וְ ָא ַמר ָל ִאיׁש:
אּולם ֵהם נִ ְת ַמ ְּלאּו ֵח ָמה
יתנָ ּהָ 11 .
יָ ְדָך!” הּוא ָע ָׂשה ָּכְך וְ יָ דֹו ָׁש ָבה ְל ֵא ָ
ׁשּוע.
יהם ַמה ַּל ֲעׂשֹות ְליֵ ַ
וְ ִה ְתיָ ֲעצּו ֵּבינֵ ֶ
בחירת שנים־עשר השליחים
(מתי י  ;4‑1מרקוס ג )19‑13

אֹותם יָ ִמים יָ ָצא ֶאל ָה ָהר ְל ִה ְת ַּפ ֵללַ .ליְ ָלה ָׁש ֵלם ִה ְת ִמיד ִּב ְת ִפ ָּלה
ְּ 12ב ָ
13
ּוב ַחר ֵמ ֶהם
אֹלהים ,וְ ִעם אֹור ַהּב ֶׂקר ָק ָרא ֵא ָליו ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו ָ
ֵל ִ
יחיםֶ 14 :את ִׁש ְמעֹוןֲ ,א ֶׁשר ּגַ ם ָק ָרא
אֹותם ְׁש ִל ִ
ָ
ים־ע ָׂשר ְּב ַכּנֹותֹו
ָ
ְׁשנֵ
יליּפֹוס
יֹוחנָ ןֶ ,את ִפ ִ
יפא ,וְ ֶאת ַאנְ ְּד ֵרי ָא ִחיוֶ ,את יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ָ
לֹו ֵּכ ָ
ׂאמאֶ ,את יַ ֲעקׂב ֶּבן ַח ְל ַפי וְ ֶאת
וְ ֶאת ַּבר ַּת ְל ַמיֶ 15 ,את ַמ ַּתי וְ ֶאת ּת ָ
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הּודה ִאיׁש
הּודה ֶּבן יַ ֲעקׂב וְ ֶאת יְ ָ
ִׁש ְמעֹון ַה ְּמ ֻכּנֶ ה ַה ַּקּנַ איֶ ,את יְ ָ
ְק ִרּיֹות ֲא ֶׁשר נִ ְהיָ ה ְל ַמ ְסּגִ ירֹו.
16

ישוע משרת את ההמונים
(מתי ד )25‑23

 17הּוא יָ ַרד ִא ָּתם וְ ָע ַמד ְּב ִמיׁשֹור ְּב ֶק ֶרב ָק ָהל ּגָ דֹול ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ַעם
ּומחֹוף צֹור וְ ִצידֹוןֲ ,א ֶׁשר ָּבאּו ִל ְׁשמ ַׂע
ירּוׁש ַליִ ם ֵ
ָ
הּודה וִ
ַרב ִמ ָּכל יְ ָ
יהם 18 .וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו ְמ ֻעּנִ ים ַעל־יְ ֵדי רּוחֹות
ּול ֵה ָר ֵפא ֵמ ָח ְליֵ ֶ
ְ
בּורה
ְט ֵמאֹות נִ ְר ְּפאּו ּגַ ם ֵהםָּ 19 .כל ֶה ָהמֹון ִּב ְקׁשּו ָלגַ ַעת ּבֹוִּ ,כי ּגְ ָ
יָ ְצ ָאה ִמ ֶּמּנּו וְ ִר ְּפ ָאה ֶאת ַהּכׂל.
אושר לעומת אבל
(מתי ה )12‑1

 20נָ ָׂשא ֶאת ֵעינָ יו ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר:
ֹלהים.
יכם ָה ֲענִ ּיִ יםִּ ,כי ָל ֶכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
”א ְׁש ֵר ֶ
ַ
יכם ָה ְר ֵע ִבים ָּכ ֵעתִּ ,כי ַא ֶּתם ִּת ְׂש ָּבעּו.
ַ 21א ְׁש ֵר ֶ
ּבֹוכים ָּכ ֵעתִּ ,כי ַא ֶּתם ִּת ְׂש ָחקּו.
יכם ַה ִ
ַא ְׁש ֵר ֶ
יכם ִאם ְּבנֵ י ָא ָדם יִ ְׂשנְ אּו ֶא ְת ֶכם וִ ינַ ּדּו
ַ 22א ְׁש ֵר ֶ
ן־ה ָא ָדםִׂ 23 .ש ְמחּו
יכם ִּבגְ ַלל ֶּב ָ
יֹוציאּו ֵׁשם ַרע ֲע ֵל ֶ
יח ְרפּו ֶא ְת ֶכם וְ ִ
וִ ָ
ַּבּיֹום ַההּוא וְ ִר ְקדּוִּ ,כי ִהּנֵ ה ְׂש ַכ ְר ֶכם ַרב ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ֲה ֵרי ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ ה
יאים.
יהם ַלּנְ ִב ִ
בֹות ֶ
ָעׂשּו ֲא ֵ
יריםִּ ,כי ְּכ ָבר ִק ַּב ְל ֶּתם ֶאת
ַ 24אְך אֹוי ָל ֶכם ָה ֲע ִׁש ִ
נֶ ָח ַמ ְת ֶכם.
 25אֹוי ָל ֶכם ַה ְּׂש ֵב ִעים ָּכ ֵעתִּ ,כי ַא ֶּתם ִּת ְר ֲעבּו.
ּׂשֹוח ִקים ָּכ ֵעתִּ ,כי ַא ֶּתם ִּת ְת ַא ְּבלּו וְ ִת ְבּכּו.
אֹוי ָל ֶכם ַה ֲ
יהם
בֹות ֶ
 26אֹוי ָל ֶכם ִאם ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ְמ ַׁש ְּב ִחים ֶא ְת ֶכםִּ ,כי ֵכן ָעׂשּו ֲא ֵ
יאי ַה ֶּׁש ֶקר”.
ִלנְ ִב ֵ
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6.27-42

אהבה לאויבים
(מתי ה  ;48‑38ז )12

יטיבּו
יכםֵ ,ה ִ
אֹומר ֲאנִ יֶ :א ֱהבּו ֶאת אֹויְ ֵב ֶ
ּׁשֹומ ִעיםֵ ,
יכםַ ,ה ְ
”א ָבל ֲא ֵל ֶ
ֲ 27
28
יכם וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּב ַעד ַהּפֹוגְ ִעים
ָּב ְרכּו ֶאת ְמ ַק ְּל ֵל ֶ
יכם.
ִעם ׂשֹונְ ֵא ֶ
ּלֹוק ַח
אֹותָך ַעל ַה ְּל ִחיַ ,ה ֵּטה לֹו ּגַ ם ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ הַ .ה ֵ
ְ
ָּב ֶכםַ 29 .ה ַּמ ֶּכה
נֹותן ְל ָכל
ילָךַ ,אל ִּת ְמנַ ע ִמ ֶּמּנּו גַ ם ֶאת ֻּכ ָּתנְ ְּתָךֱ 30 .היֵ ה ֵ
ֶאת ְמ ִע ְ
31
ּלֹוק ַח ֶאת ֲא ֶׁשר ְלָךַ ,אל ִּת ְת ַּבע ִמ ֶּמּנּוַ .מה
ַה ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ; וְ ַה ֵ
ֶּׁש ִּת ְרצּו ֶׁשּיַ ֲעׂשּו ָל ֶכם ְּבנֵ י ָא ָדםֵּ ,כן ַּת ֲעׂשּו ָל ֶהם ּגַ ם ַא ֶּתם 32 .וְ ִאם
חֹוט ִאים
יכםֵ ,איזֹו זְ כּות ַּת ֲעמׂד ָל ֶכם? ֲהֹלא ּגַ ם ַה ְ
אֹוה ֵב ֶ
ׂאהבּו ֶאת ֲ
ּת ֲ
יבים ִע ָּמ ֶכםֵ ,איזֹו
יט ִ
יטיבּו ַל ֵּמ ִ
יהםִ 33 .אם ֵּת ִ
אֹוה ֵב ֶ
ֲ
אֹוה ִבים ֶאת
ֲ
עֹוׂשים זׂאת 34 .וְ ִאם ַּת ְלוּו
ִ
חֹוט ִאים
זְ כּות ַּת ֲעמׂד ָל ֶכם? ֲהֹלא ּגַ ם ַה ְ
ַל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַקּוִ ים ְל ַק ֵּבל ֵמ ֶהםֵ ,איזֹו זְ כּות ַּת ֲעמׂד ָל ֶכם?
חֹוט ִאים ְּכ ֵדי ֶׁשּיֻ ְחזַ ר ָל ֶהם ָה ֵע ֶרְך ַה ָּׁשוֶ ה.
חֹוט ִאים ַמ ְלוִ ים ַל ְ
ּגַ ם ַה ְ
יטיבּו וְ ַה ְלוּו ִמ ְּב ִלי ְל ַצּפֹות ִלגְ מּול,
יכם וְ ֵה ִ
ַ 35א ְּד ַר ָּבאֶ ,א ֱהבּו ֶאת אֹויְ ֵב ֶ
טֹובה
ָ
ּובנֵ י ֶע ְליֹון ִּת ְהיּוִּ ,כי טֹוב הּוא ּגַ ם ִל ְכפּויֵ י
וְ ַרב יִ ְהיֶ ה ְׂש ַכ ְר ֶכם ְ
יכם ַר ֲח ָמן הּוא”.
וְ גַ ם ָל ָר ִעיםֱ 36 .היּו ַר ֲח ָמנִ ים ְּכ ֵׁשם ֶׁש ֲא ִב ֶ
שפיטת הזולת
(מתי ז )5‑1

”אל ִּת ְׁש ְּפטּו וְ ֹלא ִּת ָּׁש ְפטּוַ .אל ַּת ְר ִׁשיעּו וְ ֹלא ֻּת ְר ְׁשעּוִ .ס ְלחּו
ַ 37
38
ׁשֹופ ַעת
ַ
דּוׁשה וְ
חּוסהּ ,גְ ָ
וְ יִ ָּס ַלח ָל ֶכםְּ .תנּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכם; ִמ ָּדה יָ ָפהְּ ,ד ָ
מֹוד ִדים יִ ָּמ ֵדד ָל ֶכם”.
יק ֶכםִּ ,כי ַּב ִּמ ָּדה ֶׁש ַא ֶּתם ְ
יִ ְּתנּו ְּב ֵח ְ
יהם יִ ְּפלּו
יּוכל ִעּוֵ ר ְל ַה ְד ִריְך ִעּוֵ ר? ֲהֹלא ְׁשנֵ ֶ
”ה ַ
ּ 39גַ ם ָמ ָׁשל ִס ֵּפר ָל ֶהםֲ :
ּמֹורהֲ ,א ָבל ָּכל ִמי ֶׁש ֻה ְׁש ַלם
ְלתֹוְך ּבֹורַּ 40 .ת ְל ִמיד ֵאינֶ ּנּו ּגָ דֹול ִמן ַה ֶ
מֹורהּו.
ִלּמּודֹו יִ ְהיֶ ה ְּכ ֵ
יסם ֲא ֶׁשר ְּב ֵעין ָא ִחיָך וְ ֵאינְ ָך ָׂשם ֵלב
רֹואה ֶאת ַה ֵּק ָ
ּדּוע ַא ָּתה ֶ
ַ 41מ ַ
42
’א ִחיַ ,הּנַ ח
לֹומר ְל ָא ִחיָךָ :
ּתּוכל ַ
ַ
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינְ ָך ֶׁש ְּלָך? ֵאיְך
ַל ָ
רֹואה
יסם ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינְ ָך’ְּ ,כ ֶׁש ַא ָּתה ְּב ַע ְצ ְמָך ֵאינְ ָך ֶ
הֹוציא ֶאת ַה ֵּק ָ
ִלי ְל ִ
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קֹורה ֵמ ֵעינְ ָך; ַא ַחר
אׁשית ,טׂל ָ
בּוע! ֵר ִ
ּקֹורה ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינְ ָך? ָצ ַ
ֶאת ַה ָ
הֹוציאֹו”.
תּוכל ְל ִ
יסם ֲא ֶׁשר ְּב ֵעין ָא ִחיָך וְ ַ
יטיב ִל ְראֹות ֶאת ַה ֵּק ָ
ָּכְך ֵּת ִ
העץ ופריו
(מתי ז  ;20‑17יב )35‑34

עֹוׂשה ְּפ ִרי
ֶ
עֹוׂשה ְּפ ִרי ֻמ ְׁש ָחת וְ ֵעץ ֻמ ְׁש ָחת ֵאינֶ ּנּו
ֶ
”עץ טֹוב ֵאינֶ ּנּו
ֵ 43
44
אֹוס ִפים ְּת ֵאנִ ים
ְ
ּקֹוצים
טֹובָּ .כל ֵעץ נִ ָּכר ְּב ִפ ְריֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא ִמן ַה ִ
אֹוצר ִלּבֹו
ּבֹוצ ִרים ֲענָ ִביםָ 45 .ה ִאיׁש ַהּטֹובֵ ,מ ַ
ְ
קֹוצנִ י
ָ
יח
וְ ֹלא ִמ ִּׂש ַ
אֹוצר ִלּבֹו ָה ָרע ֵמ ִפיק ֶאת
ַהּטֹוב ֵמ ִפיק ֶאת ַהּטֹוב ,וְ ָה ִאיׁש ָה ָרעֵ ,מ ַ
ּׁשֹופ ַע ַּב ֵלב ְמ ַד ֵּבר ִּפיו”.
ָה ָרע; ִּכי ִמּתֹוְך ַה ֵ
יסוד איתן ויסוד רעוע
(מתי ז )27‑24

עֹוׂשים ֶאת ֲא ֶׁשר
ִ
’אדֹונִ יֲ ,אדֹונִ י’ ,וְ ֵאינְ ֶכם
קֹור ִאים ִלי ֲ
” 46וְ ָל ָּמה ַא ֶּתם ְ
אֹותםַ ,אּגִ יד
ָ
עֹוׂשה
ׁשֹומ ַע ֶאת ְּד ָב ַרי וְ ֶ
ֵ
אֹומר? ָּ 47כל ַה ָּבא ֵא ַלי וְ
ֵ
ֲאנִ י
ּדֹומה הּוא ְל ִאיׁש ּבֹונֶ ה ַּביִ תֲ ,א ֶׁשר ֶה ֱע ִמיק
ּדֹומהֶ 48 :
ָל ֶכם ְל ִמי הּוא ֶ
יח ֶאת יְ סֹודֹו ַעל ַה ֶּס ַלע; ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא ִׁש ָּטפֹון ִה ָּכה ַהּזֶ ֶרם
ַל ְחּפׂר וְ ִהּנִ ַ
יטבֲ 49 .א ָבל
מֹוטטֹו ִמּׁשּום ֶׁשּנִ ְבנָ ה ֵה ֵ
ַּב ַּביִ ת ַההּואַ ,אְך ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ְ
ּדֹומה ְל ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ַּביִ ת ַעל ַה ַּק ְר ַקע ְּב ִלי
עֹוׂשה ֶ
ֶ
ּׁשֹומ ַע וְ ֵאינֹו
ַה ֵ
מֹוטט ִמּיָ ד וְ גָ דֹול ָהיָ ה ֻח ְר ַּבן ַה ַּביִ ת
יְ סֹוד; ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּזֶ ֶרם נָ גַ ח ּבֹו ִה ְת ֵ
ַההּוא”.
עבד שר המאה נרפא

ז

(מתי ח  ;13‑5יוחנן ד )54‑43

יע ֶאת ָּכל ְּד ָב ָריו ֵא ֶּלה ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם ,נִ ְכנַ ס ֶאל
ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְׁש ִמ ַ
ְ
חֹולה
ֶ
אֹותּה ֵעת ָהיָ ה ַע ְבּדֹו ֶׁשל ַׂשר ֵמ ָאה ֶא ָחד
ְּכ ַפר נַ חּוםָ 2 .
נֹוטה ָלמּות ,וְ ָה ֶע ֶבד ָהיָ ה יָ ָקר לֹו ְמאׂדֵּ 3 .כיוָ ן ֶׁש ָּׁש ַמע ַעל־אֹודֹות
וְ ֶ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָלבֹוא ְל ַה ִּציל
הּודים ִ
ׁשּועָׁ ,ש ַלח ֵא ָליו ֲאנָ ִׁשים ִמּזִ ְקנֵ י ַהּיְ ִ
יֵ ַ
”ראּוי הּוא
ׁשּוע ִה ְפ ִצירּו ּבֹו ְמאׂד וְ ָא ְמרּוָ :
בֹואם ֶאל יֵ ַ
ֶאת ַע ְבּדֹוְּ 4 .ב ָ
5
אֹוהב ֶאת ַע ֵּמנּו וְ הּוא ָּבנָ ה ָלנּו
ֵ
ֶׁש ַּת ֲע ֶׂשה לֹו זׂאתִ ,מּׁשּום ֶׁשהּוא
ֶאת ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת”.
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ׁשּוע ָה ַלְך ִא ָּתםַ ,אְך ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ֹלא ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַּביִ ת ָׁש ַלח ֵא ָליו ַׂשר
 6יֵ ַ
יח ֶאת ַע ְצ ְמָךִּ ,כי ֵאינֶ ּנִ י
”אדֹונִ יַ ,אל ַּת ְט ִר ַ
לֹומר לֹוֲ ,
ַה ֵּמ ָאה ֶאת יְ ִד ָידיו ַ
קֹור ִתיִ 7 .מּׁשּום ָּכְך ַאף ֹלא ָח ַׁש ְב ִּתי ַע ְצ ִמי ָראּוי
ָראּוי ֶׁש ָּתבֹוא ְּב ֵצל ָ
ָלבֹוא ֵא ֶליָךֲ .א ָבל ֱאמׂר נָ א ִמ ָּלה וְ נַ ֲע ִרי יִ ְת ַר ֵּפאֲ 8 .ה ֵרי ּגַ ם ֲאנִ י ִאיׁש
’ע ֵׂשה
אֹומר ָלזֶ הֲ ,
פּופים ִלי ַאנְ ֵׁשי ָצ ָבא ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֵ
ּוכ ִ
ָּכפּוף ְל ָמרּות ְ
עֹוׂשה”.
ֶ
זׂאת’ ,הּוא
ׁשּוע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִה ְת ַּפ ֵּלא ָע ָליו .הּוא ָּפנָ ה
ַּ 9כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע יֵ ַ
”אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֲ ,א ִפּלּו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
הֹולְך ַא ֲח ָריו:
וְ ָא ַמר ֶאל ֶה ָהמֹון ַה ֵ
אתי ֱאמּונָ ה ָּכזׂאת”.
ֹלא ָמ ָצ ִ
ּומ ְצאּו ֶאת ָה ֶע ֶבד ָּב ִריא.
לּוחים ָׁשבּו ֶאל ַה ַּביִ ת ָ
ַ 10ה ְּׁש ִ
בן האלמנה מוקם לתחייה

ְ 11ל ָמ ֳח ָרת ָה ַלְך ֶאל ִעיר ֲא ֶׁשר ְׁש ָמּה נָ ִעים ,וְ ִאּתֹו ָה ְלכּו ַּת ְל ִמ ָידיו
יאים ֵמת
מֹוצ ִ
ִ
וְ ָהמֹון ַרב 12 .הּוא ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַׁש ַער ָה ִעיר וְ ִהּנֵ ה
הֹולְך ִע ָּמּה.
ֲא ֶׁשר ֵּבן יָ ִחיד הּוא ְל ִאּמֹו ָה ַא ְל ָמנָ ה ,וְ ָק ָהל ַרב ִמן ָה ִעיר ֵ
”אל ִּת ְב ִּכי”.
יה וְ ָא ַמרַ :
אֹותּה ָה ָאדֹון נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ָע ֶל ָ
ָ
ְּ 13כ ֶׁש ָר ָאה
”ּבחּור,
נֹוׂש ֵאי ַה ִּמ ָּטה נֶ ֶע ְמדּוָ .אז ָא ַמרָ :
 14הּוא נִ ּגַ ׁש ,נָ גַ ע ַּב ִּמ ָּטה וְ ְ
ׁשּוע נָ ַתן אֹותֹו
אֹומר ְלָך ,קּום!” ַ 15ה ֵּמת יָ ַׁשב וְ ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ,וְ יֵ ַ
ֵ
ֲה ֵרינִ י
ֹלהים ְּב ָא ְמ ָרם” :נָ ִביא
ְל ִאּמֹוַ 16 .הּכׂל נִ ְת ַמ ְּלאּו יִ ְר ָאה וְ ִה ְּללּו ֶאת ֱא ִ
ֹלהים ָּפ ַקד ֶאת ַעּמֹו”.
ּגָ דֹול ָקם ְּב ִק ְר ֵּבנּוֱ ,א ִ
ּוב ָכל ָה ֵאזֹור ֲא ֶׁשר
הּודה ְ
ל־אֹודֹותיו ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ְּב ָכל יְ ָ
ָ
ַ 17ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַע
ִמ ָּס ִביב.
שליחים מאת יוחנן באים אל ישוע
(מתי יא )19‑2

יֹוחנָ ן ָק ָרא
הֹודיעּו לֹו ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהָ 19 .
יֹוחנָ ן ִ
ַּ 18ת ְל ִמ ֵידי ָ
”ה ִאם ַא ָּתה
אֹותם ֶאל ָה ָאדֹון ִל ְׁשאׂלַ :
ֵא ָליו ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָׁש ַלח ָ
נֹועד ָלבֹוא ,אֹו נְ ַח ֶּכה ְל ַא ֵחר?”
הּוא ֲא ֶׁשר ַ
אֹותנּו
ָ
”יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל ָׁש ַלח
ָ
בֹואם ֵא ָליו ָא ְמרּו ָה ֲאנָ ִׁשים:
ְּ 20ב ָ
נֹועד ָלבֹוא ,אֹו נְ ַח ֶּכה ְל ַא ֵחר?”
ֵא ֶליָך ִל ְׁשאׂל ַה ִאם ַא ָּתה הּוא ֲא ֶׁשר ַ
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ּומרּוחֹות ָרעֹות,
אֹותּה ֵעת ִר ֵּפא ַר ִּבים ִמ ַּמ ֲחלֹותִ ,מּנְ גָ ִעים ֵ
ְּ 21ב ָ
ּול ִעוְ ִרים ַר ִּבים ֶה ֱענִ יק ְמאֹור ֵעינַ יִ ם.
ְ
ּוׁש ַמ ְע ֶּתם:
יתם ְ
יֹוחנָ ן ֶאת ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
”לכּו ,וְ ַהּגִ ידּו ְל ָ
ֵ 22ה ִׁשיב ָל ֶהםְ :
רֹואיםִּ ,פ ְס ִחים ְמ ַה ְּל ִכיםְ ,מצ ָׂר ִעים ְמט ָׂה ִריםֵ ,ח ְר ִׁשים
ִ
ִעוְ ִרים
ׁשֹומ ִעיםֵ ,מ ִתים ָק ִמים ,וַ ֲענִ ּיִ ים ִמ ְת ַּב ְּׂש ִרים 23 .וְ ַא ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ֶא ְהיֶ ה
ְ
לֹו ְל ִמ ְכׁשֹול”.
ׁשּוע ְל ַד ֵּבר ֶאל ֲהמֹון ָה ָעם
יֹוחנָ ן ֵה ֵחל יֵ ַ
יחי ָ
ְ 24ל ַא ַחר ֶׁש ָה ְלכּו ְׁש ִל ֵ
נֹוע ַע
אתם ַל ִּמ ְד ָּבר ִל ְראֹות? ָקנֶ ה ִמ ְת ֵ
”מה יְ ָצ ֶ
יֹוחנָ ןַ :
ַעל־אֹודֹות ָ
אתם ִל ְראֹות? ִאיׁש ָלבּוׁש ְּבגָ ִדים ְמ ֻע ָּדנִ ים?
ּוב ֵכן ַמה יְ ָצ ֶ
רּוח? ְ 25
ָּב ַ
מֹותרֹותְּ ,ב ַא ְר ְמנֹות ְמ ָל ִכים
ּלֹוב ִׁשים ְּבגָ ִדים ְמ ֻה ָּד ִרים וְ ַחּיִ ים ְּב ָ
ֲה ֵרי ַה ְ
אֹומר
ֵ
אתם ִל ְראֹות? נָ ִביא? ֵּכן,
ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים! ַ 26מה ְּב ָכל זׂאת יְ ָצ ֶ
’הנְ נִ י ׁש ֵׂל ַח
יֹותר ִמּנָ ִביא 27 .זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ָּכתּוב ָע ָליוִ ,
ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,אף ֵ
ילּודי
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,אין ִאיׁש ִּב ֵ
ּופּנָ ה ַּד ְר ְּכָך ְל ָפנֶ יָך’ֵ 28 .
ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך ִ
ֹלהים ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו”.
ּיֹוחנָ ןַ ,אְך ַה ָּקטׂן ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִא ָּׁשה ּגָ דֹול ִמ ָ
ֹלהים
ּמֹוכ ִסיםִ ,ה ִּכירּו ְּב ִצ ְד ַקת ֱא ִ
ָּ 29כל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ,וְ גַ ם ַה ְ
ּתֹורה ֹלא
ּוב ֲע ֵלי ַה ָ
רּוׁשים ַ
אּולם ַה ְּפ ִ
יֹוחנָ ןָ 30 .
ילת ָ
וְ נִ ְט ְּבלּו ִּב ְט ִב ַ
ֹלהים ַּב ֲע ָדם.
ּוב ָכְך ָׂשמּו ְל ַאל ֶאת ָּת ְכנִ ית ָה ֱא ִ
נִ ְט ְּבלּו ֶא ְצלֹו ְ
ּדֹומים?
ִ
ּול ִמי ֵהם
”אם ֵּכן ְל ִמי ַא ְׁשוֶ ה ֶאת ַאנְ ֵׁשי ַהּדֹור ַהּזֶ הְ ,
ִ 31
יהם
קֹור ִאים ֶאל ַח ְב ֵר ֶ
ּיֹוׁש ִבים ַּב ֲח ַצר ַהּׁשּוק וְ ְ
יל ִדים ַה ְ
ּדֹומים ֵהם ִל ָ
ִ 32
ילים וְ ֹלא ְר ַק ְד ֶּתם ,קֹונַ ּנּו ָל ֶכם ִקינָ ה וְ ֹלא
’ח ַּל ְלנּו ָל ֶכם ַּב ֲח ִל ִ
ְּבקֹולִ :
יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּבילֶ ,ל ֶחם ֹלא ָא ַכל וְ יַ יִ ן ֹלא ָׁש ָתה,
יתם’ִּ 33 .כי ָּבא ָ
ְּב ִכ ֶ
ׁשֹותה,
ֶ
אֹוכל וְ
ֵ
ן־ה ָא ָדם וְ הּוא
’ׁשד ּבֹו’ָּ 34 .בא ֶּב ָ
אֹומ ִרים ֵ
ְ
וְ ַא ֶּתם
חֹוט ִאים’.
ּמֹוכ ִסים וְ ַה ְ
סֹובא ,יְ ִדיד ַה ְ
זֹולל וְ ֵ
’הּנֵ ה ִאיׁש ֵ
אֹומ ִרים ִ
וְ ַא ֶּתם ְ
יה”.
הּוכ ָחה ְּב ָכל ָּבנֶ ָ
ָ 35א ֵכןִ ,צ ְד ָק ָתּה ֶׁשל ַה ָח ְכ ָמה ְ
ישוע בביתו של שמעון הפרוש

ׁשּוע ִּכי יִ ְס ַעד ִאּתֹו .הּוא נִ ְכנַ ס ְל ֵבית
רּוׁשים ִּב ֵּקׁש ִמּיֵ ַ
ַ 36א ַחד ַה ְּפ ִ
37
חֹוטאת ִמן ָה ִעירֶׁ ,שּיָ ְד ָעה ִּכי
ֵ
ַה ָּפרּוׁש וְ ֵה ֵסב ָׁשם .וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה
ז  :27מלא’ ג 1
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יאה ַּפְך ֶׁש ֶמן ּב ֶׂׂשםִ .היא ִה ְת ָק ְר ָבה
הּוא ֵמ ֵסב ְּב ֵבית ַה ָּפרּוׁשֵ ,ה ִב ָ
יה ֵה ֵח ָּלה ְל ַה ְר ִטיב
עֹות ָ
ּוב ִד ְמ ֶ
ּבֹוכהְ ,
ֵמ ָאחֹור וְ ָר ְכנָ ה ְל ַרגְ ָליו ְּכ ֶׁש ִהיא ָ
ׂאׁשּה ,נִ ְּׁש ָקה ֶאת ַרגְ ָליו
אֹותן ְּב ַׂש ֲערֹות ר ָ
ָ
ֶאת ַרגְ ָליוַ .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ּגְ ָבה
אֹותן ְּב ֶׁש ֶמן ּב ֶׂׂשםַ 39 .ה ָּפרּוׁש ֶׁש ִהזְ ִמינֹוִּ ,כ ְראֹותֹו ֶאת
ָ
ּומ ְׁש ָחה
ָ
ּומה
יֹוד ַע ִמי ִהיא ַ
”אּלּו ָהיָ ה זֶ ה נָ ִביאָ ,היָ ה ֵ
ַהּנַ ֲע ֶׂשהָ ,א ַמר ְּב ִלּבֹוִ :
חֹוטאת”.
ֵ
יבּה ֶׁשל ָה ִא ָּׁשה ַהּנֹוגַ ַעת ּבֹו — ֶׁש ִהיא ִא ָּׁשה
ִּט ָ
לֹומר ְלָך”.
”ׁש ְמעֹון ,יֵ ׁש ִלי ָּד ָבר ַ
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
ָּ 40פנָ ה ֵא ָליו יֵ ַ
”ּד ֵּברַ ,ר ִּבי”.
ָא ַמר ִׁש ְמעֹוןַ :
נֹוׁשה ְמ ֻסּיָ ם ָהיּו ְׁשנֵ י ַּב ֲע ֵלי חֹובָ .ה ֶא ָחד ָהיָ ה ַחּיָ ב לֹו ֲח ֵמׁש
”ל ֶ
ְ 41
42
ֵמאֹות ִּדינָ ִרים ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ֲח ִמ ִּׁשים ִּדינָ ִריםֵּ .כיוָ ן ֶׁשֹּלא ִה ִּׂשיגָ ה יָ ָדם
ׂאהב אֹותֹו
יהם י ַ
יהם .וְ ַע ְכ ָׁשוֱ ,אמׂר נָ אִ ,מי ִמ ְּׁשנֵ ֶ
ְל ַׁש ֵּלם וִ ֵּתר ִל ְׁשנֵ ֶ
יֹותר?”
ֵ
יֹותר”.
ּנֹוׁשה וִ ֵּתר לֹו ֵ
”ל ִפי ַּד ְע ִּתי ,זֶ ה ֶׁש ַה ֶ
ֵ 43ה ִׁשיב ִׁש ְמעֹוןְ :
ׁשּוע” :יָ ֶפה ָּפ ַס ְק ָּת”.
ָא ַמר יֵ ַ
רֹואה ֶאת ָה ִא ָּׁשה
”א ָּתה ֶ
ּוב ְפנֹותֹו ֶאל ָה ִא ָּׁשה ָא ַמר ֶאל ִׁש ְמעֹוןַ :
ִ 44
ּומיִ ם ִּב ְׁש ִביל ַרגְ ַלי ֹלא נָ ַת ָּתַ ,אְך ִהיא
יתָך ַ
ַהּזׂאת? ֲאנִ י נִ ְכנַ ְס ִּתי ְל ֵב ְ
אֹותןַ 45 .א ָּתה
ָ
יה נִ ּגְ ָבה
רֹות ָ
ּוב ַׂש ֲע ֶ
יבה ֶאת ַרגְ ַלי ְ
יה ִה ְר ִט ָ
עֹות ָ
ְּב ִד ְמ ֶ
יקה ֹלא נָ ַת ָּת ִליַ ,אְך ִהיא ֵמ ָאז ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ִּתי ֹלא ָח ְד ָלה ְלנַ ֵּׁשק ֶאת
נְ ִׁש ָ
ׂאׁשי ֹלא ָמ ַׁש ְח ָּתַ ,אְך ִהיא ְּב ֶׁש ֶמן ּב ֶׂׂשם ָמ ְׁש ָחה
ַרגְ ַליְּ 46 .ב ֶׁש ֶמן ֶאת ר ִ
יה ָה ַר ִּביםִּ ,כי
אֹומר ֲאנִ י ְלָך :נִ ְס ְלחּו ָלּה ֲח ָט ֶא ָ
ֵ
ֶאת ַרגְ ַליַ 47 .על ֵּכן
אֹוהב ְמ ַעט”.
ֵ
ַר ָּבה ַא ֲה ָב ָתּהֲ .א ָבל ִמי ֶׁשּנִ ְס ַלח לֹו ְמ ַעט
יה ָא ַמר” :נִ ְס ְלחּו ָלְך ֲח ָט ַאיִ ְך”.
48וְ ֵא ֶל ָ
סֹול ַח ַעל
ֵ
”מי הּוא זֶ ה ֶׁשּגַ ם
לֹומר ְּב ִל ָּבםִ :
ַ 49ה ְמ ֻס ִּבים ִעּמֹו ֵה ֵחּלּו ַ
אֹותְך,
ָ
יעה
הֹוׁש ָ
ִ
”אמּונָ ֵתְך
הֹוסיף וְ ָא ַמר ֶאל ָה ִא ָּׁשהֱ :
ֲח ָט ִאים?” ִ 50
ְל ִכי ְל ָׁשלֹום”.
38

ח
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נשים נלוות אל ישוע

ּומ ַב ֵּׂשר
ּומ ְּכ ָפר ִל ְכ ָפר ְּכ ֶׁשהּוא ַמ ְכ ִריז ְ
א ֲח ֵרי ֵכן ָע ַבר ֵמ ִעיר ְל ִעיר ִ
ַ
ים־ע ָׂשר ָהיּו ִאּתֹו  2וְ גַ ם ַּכ ָּמה נָ ִׁשים
ָ
ֹלהיםַ .ה ְּׁשנֵ
ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
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ּומ ֳח ָל ִאיםִ :מ ְריָ ם ַהּנִ ְק ֵראת ַמגְ ָּד ִליתֲ ,א ֶׁשר
ֶׁשּנִ ְר ְּפאּו ֵמרּוחֹות ָרעֹות ֵ
יֹוחנָ הֵ ,א ֶׁשת ּכּוזָ א ְמנַ ֵהל ֶמ ֶׁשק ֵּביתֹו
ִׁש ְב ָעה ֵׁש ִדים יָ ְצאּו ִמ ֶּמּנָ ה 3 ,וְ ָ
יהן.
ׁשֹוׁשּנָ ה וְ ַרּבֹות ֲא ֵחרֹות ֲא ֶׁשר ִּכ ְל ְּכלּו אֹותֹו ִמּנִ ְכ ֵס ֶ
ַ
הֹורדֹוס ,וְ
ֶׁשל ְ
משל הזורע ופשרו
(מתי יג  ;23‑1מרקוס ד )20‑1

ַּ 4כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַא ְּספּו ֲהמֹונֵ י ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּבאּו ֵא ָליו ִמ ָּכל ִעירִּ ,ד ֵּבר ְּב ָמ ָׁשל:
ׁשּולי
ּזֹור ַע יָ ָצא ִלזְ ר ַׂע ֶאת זַ ְרעֹו; ַּכ ֲא ֶׁשר זָ ַרע נָ ְפלּו ַּכ ָּמה זְ ָר ִעים ְּב ֵ
”ה ֵ
ַ 5
6
אֹותםֲ .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ַעל ֶס ַלע,
ָ
ַה ֶּד ֶרְך וְ נִ ְר ְמסּו ,וְ עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ָא ַכל
יח ָתם ִה ְתיַ ְּבׁשּו ִּבגְ ַלל ח ֶׂסר ַלחּותֲ 7 .א ֵח ִרים נָ ְפלּו ֵּבין
ַאְך ִעם ְצ ִמ ָ
אֹותם 8 .וַ ֲא ֵח ִרים
ָ
ּקֹוצים ֶׁש ָּצ ְמחּו יַ ַחד ִע ָּמם ֶה ֱחנִ יקּו
קֹוציםַ ,אְך ַה ִ
ִ
טֹובהָ ,צ ְמחּו וְ ָעׂשּו ְּפ ִרי ִּפי ֵמ ָאהְ ”.ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר
ָ
נָ ְפלּו ַעל ֲא ָד ָמה
”מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹוֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!”
זׂאת ָק ָראִ :
”ל ֶכם נִ ַּתן
”מה ֵּפ ֶׁשר ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה?” ֵ 10ה ִׁשיבָ :
ְׁ 9ש ָאלּוהּו ַּת ְל ִמ ָידיוַ :
ֹלהיםֲ ,א ָבל ַל ֲא ֵח ִרים — ִּב ְמ ָׁש ִלים,
ָל ַד ַעת ֶאת סֹודֹות ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּוב ָׁש ְמ ָעם ֹלא יָ ִבינּו 11 .זֶ הּו ֵּפ ֶׁשר ַה ָּמ ָׁשלַ :הּזֶ ַרע
ְל ַמ ַען ָראׂה ֹלא יִ ְראּו ְ
ּׁשֹומ ִעיםַ .א ַחר
ׁשּולי ַה ֶּד ֶרְך ֵהם ַה ְ
ֹלהיםֵ 12 .א ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ֵ
הּוא ְּד ַבר ֱא ִ
אֹותם ִמ ְּל ַה ֲא ִמין
ָ
לֹוק ַח ֶאת ַה ָּד ָבר ִמ ִּל ָּבםִ ,ל ְמנ ַׂע
ָּכְך ָּבא ַה ָּׂש ָטן וְ ֵ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ָּד ָבר
ּול ִהּוָ ַׁשעֵ 13 .א ֶּלה ֲא ֶׁשר ַעל ַה ֶּס ַלע ֵהם ַה ְ
ְ
ן־מה יַ ֲא ִמינּו
ּומ ַק ְּב ִלים אֹותֹו ְּב ִׂש ְמ ָחהַ ,אְך ׁש ֶׂרׁש ֵאין ָל ֶהם; זְ ַמ ָ
ְ
ּׁשֹומ ִעים ֲא ֶׁשר
ּקֹוצים ֵהם ַה ְ
ּנֹופ ִלים ֵּבין ַה ִ
ּוב ֵעת נִ ָּסיֹון יִ ּסֹוגּוַ 14 .ה ְ
ְ
עֹוׂשים
ִ
ּוב ַת ֲענּוגֹות ַה ַחּיִ ים ,וְ ֵאינָ ם
ּובע ֶׁׂשר ְ
ְּב ֶל ְכ ָּתם נֶ ֱחנָ ִקים ִּב ְד ָאגֹות ְ
ׁשֹומ ֵעי ַה ָּד ָבר
ְ
ּטֹובה ֵהם
ילה 15 .וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָּב ֲא ָד ָמה ַה ָ
ְּפ ִרי ָראּוי ַל ֲא ִכ ָ
עֹוׂשים ְּפ ִרי ְּב ַס ְב ָלנּות”.
ִ
יקים ּבֹו ְּב ֵלב יָ ָׁשר וְ טֹוב וְ
ַה ַּמ ֲחזִ ִ
מקומה של המנורה
(מרקוס ד )25‑21

אֹותּה
אֹותה ִּב ְכ ִליַ ,אף ֹלא יָ ִׂשים ָ
ּומ ַכ ֶּסה ָ
נֹורה ְ
”אין ִאיׁש ַמ ְד ִליק ְמ ָ
ֵ 16
אֹותּה ְּכ ֵדי ֶׁש ָּב ֵאי ַה ַּביִ ת יִ ְראּו ֶאת
ָ
ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטהֶ ,א ָּלא ַעל ַּכן יָ ִׂשים
ָהאֹור; ִּ 17כי ֵאין נִ ְס ָּתר ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין נֶ ְע ָלם ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ּוָ ַדע
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8.18-29

ׁשֹומ ִעיםִּ ,כי ִמי
ְ
וְ יֵ ֵצא ָלאֹורָ .ל ֵכן ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ְּב ֵאיזֶ ה א ֶׂפן ַא ֶּתם
ּומי ֶׁש ֵאין לֹוּ ,גַ ם ַמה ֶּׁש ָח ַׁשב ֶׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ָּל ַקח ִמ ֶּמּנּו”.
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ּנָ ֵתן לֹו; ִ
18

אמו ואֶחיו של ישוע
(מתי יב  ;50‑46מרקוס ג )35‑31

ָ 19אז ָּבאּו ֵא ָליו ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו ,וְ ֹלא יָ ְכלּו ָלגֶ ֶׁשת ֵא ָליו ִּבגְ ַלל ֶה ָהמֹון.
אֹותָך”,
עֹומ ִדים ַּבחּוץ וְ ֵהם ֲח ֵפ ִצים ִל ְר ְ
ְ
”א ְּמָך וְ ַא ֶחיָך
הֹודיעּו לֹוִ :
ִ 20
ּׁשֹומ ִעים ֶאת
”א ֶּלה ִא ִּמי וְ ַא ַחי — ַה ְ
ַ 21אְך הּוא ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהםֵ :
עֹוׂשים”.
ִ
ֹלהים וְ
ְּד ַבר ֱא ִ
ישוע משקיט סערה
(מתי ח  ;27‑23מרקוס ד )41‑35

ְּ 22ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים יָ ַרד ְל ִס ָירה יַ ַחד ִעם ַּת ְל ִמ ָידיוָ .א ַמר ָל ֶהםּ” :בֹואּו
נַ ֲעבׂר ְל ִצּדֹו ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ֲאגָ םָ ”.אז ִה ְפ ִליגּו ִמ ָּׁשםַּ 23 .כ ֲא ֶׁשר ָׁשטּו הּוא
רּוח ְס ָע ָרה יָ ְר ָדה ַעל ָה ֲאגָ ם וְ ַה ִּס ָירה נִ ְת ַמ ְּל ָאה ַמיִ ם ַעד
נִ ְר ַּדם ,וְ ִהּנֵ ה ַ
”אדֹונֵ נּו,
ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁש ָהיּו ְּב ַס ָּכנָ הֵ 24 .הם נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו וְ ֵה ִעירּוהּו ְּב ָא ְמ ָרםֲ ,
ּובּגַ ִּלים
רּוח ַ
עֹורר וְ גָ ַער ָּב ַ
טֹוב ִעים!” הּוא ִה ְת ֵ
ְ
ֲאדֹונֵ נּוֲ ,אנַ ְחנּו
ּזֹוע ִפיםַ .ה ָּללּו ָׁש ְככּו וְ נִ ְׂש ָּת ְר ָרה ְּד ָמ ָמה.
ַה ֲ
”איפׂה ֱאמּונַ ְת ֶכם?”
אֹותםֵ :
ָׁ 25ש ַאל ָ
”ּוב ֵכן ִמי הּוא זֶ ה
יאה ָא ְמרּו זֶ ה ָלזֶ הְ :
ּופ ִל ָ
יֹותם ֲאחּוזֵ י יִ ְר ָאה ְ
ִּב ְה ָ
רּוח וְ ַעל ַה ַּמיִ ם וְ ֵהם נִ ְׁש ָמ ִעים לֹו!”
ֲא ֶׁשר ְמ ַצּוֶ ה ַעל ָה ַ
גירוש שדים
(מתי ח  ;34‑28מרקוס ח )20‑1

ֵ 26הם ָׁשטּו ֶאל ֶח ֶבל ֶא ֶרץ ַהּגִ ְרּגָ ִׁשּיִ ים ֲא ֶׁשר ִמּמּול ַהּגָ ִלילַּ 27 .כ ֲא ֶׁשר
ָע ָלה ַלּיַ ָּב ָׁשהָּ ,פגַ ׁש אֹותֹו ִאיׁש ִמן ָה ִעיר וְ ָה ִאיׁש ֲאחּוז ֵׁש ִדים;
זְ ַמן ַרב ֹלא ָל ַבׁש ְּבגָ ִדים וְ ֹלא ּגָ ר ְּב ַביִ ת ִּכי ִאם ִּב ְמ ָערֹות ַה ְּק ָב ִרים.
”מה
ׁשּוע ָצ ַעק וְ נָ ַפל ַא ְר ָצה ְל ָפנָ יו וְ ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹולַ :
ִּ 28כ ְראֹותֹו ֶאת יֵ ַ
אֹותי”;
ִ
ׁשּועֶּ ,בן ֵאל ֶע ְליֹון? ֲאנִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן ֵא ֶליָךַ ,אל ְּת ַעּנֶ ה
ּולָך יֵ ַ
ִּלי ְ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה ָל ֵצאת ִמן ָה ִאיׁשְּ .פ ָע ִמים
ׁשּוע ִצּוָ ה ַעל ָה ַ
ֶׁ 29ש ֵּכן יֵ ַ
ּוב ַרגְ ָליו,
ׁשֹומ ִרים אֹותֹו ָּכבּול ְּביָ ָדיו ְ
ְ
יפה אֹותֹו ,וְ ָהיּו
ַרּבֹות ִה ְת ִק ָ
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ֶא ָּלא ֶׁש ָהיָ ה ְמנַ ֵּתק ֶאת ַה ְּכ ָב ִלים וְ נִ ְד ָחף ַעל־יְ ֵדי ַה ֵּׁשד ֶאל ְמקֹומֹות
ׁשֹומ ִמים.
ְ
”ׁש ִמי ִלגְ יֹון”ֶׁ ,ש ֵּכן
”מה ִּׁש ְמָך?” ֵה ִׁשיב ָה ִאיׁשְ :
ׁשּועַ :
ָׁ 30ש ַאל אֹותֹו יֵ ַ
יהם
ׁשּוע ֶׁשֹּלא יְ ַצּוֶ ה ֲע ֵל ֶ
ֵׁש ִדים ַר ִּבים נִ ְכנְ סּו ּבֹוַ 31 .ה ֵּׁש ִדים ִּב ְקׁשּו ִמּיֵ ַ
רֹועה ָׁשם
ָל ֶר ֶדת ֶאל ַה ְּתהֹום 32 ,וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ֵע ֶדר ּגָ דֹול ֶׁשל ֲחזִ ִירים ָהיָ ה ֶ
תֹוכם .הּוא ִה ְר ָׁשה
יח ָל ֶהם ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ָ
ׁשּוע ֶׁשּיַ ּנִ ַ
ָּב ָהרִ ,ה ְת ַחּנְ נּו ֶאל יֵ ַ
אתם ִמן ָה ִאיׁש נִ ְכנְ סּו ַה ֵּׁש ִדים ַּב ֲחזִ ִירים ,וְ ָה ֵע ֶדר
ָל ֶהםְ 33 .ל ַא ַחר ֵצ ָ
34
אֹותם ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה ָּב ְרחּו
ּמֹורד ָה ָהר ֶאל ַהּיָ ם וְ ָט ַבעִּ .כ ְר ָ
ִה ְס ָּת ֵער ִמ ַ
ּוב ְּכ ָפ ִרים.
רֹועים וְ ִס ְּפרּו ֶאת ַה ָּד ָבר ָּב ִעיר ַ
ָה ִ
ׁשּוע ָמ ְצאּו ֶאת
בֹואם ֶאל יֵ ַ
ּתֹוׁש ִבים יָ ְצאּו ִל ְראֹות ַמה ָּק ָרהְּ .ב ָ
ַ 35ה ָ
ׁשּוע ָלבּוׁש
יֹוׁשב ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ֵ
ָה ִאיׁש ֶׁש ַה ֵּׁש ִדים יָ ְצאּו ִמּתֹוכֹו ,וְ הּוא
וְ ָׁשפּוי ְּב ַד ְעּתֹוַּ .פ ַחד ִמ ֵּלא ֶאת ִל ָּבםָ 36 .ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָראּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
יצד נִ ְר ָּפא ֲאחּוז ַה ֵּׁש ִדים 37 .וְ ָכל ֶה ָהמֹון ֶׁש ָּבא ֵמ ֵאזֹור
ִס ְּפרּו ָל ֶהם ֵּכ ַ
יהם.
ׁשּוע ֶׁשּיֵ ֵלְך ֵמ ִא ָּתםִּ ,כי ַּפ ַחד ּגָ דֹול נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
ַהּגִ ְרּגָ ִׁשּיִ ים ִּב ֵּקׁש ִמּיֵ ַ
יכְך יָ ַרד ְל ִס ָירה וְ ָחזַ רַ 38 .אְך ָה ִאיׁש ֶׁשּיָ ְצאּו ִמּתֹוכֹו ַה ֵּׁש ִדים ִּב ֵּקׁש
ְל ִפ ָ
ׁשּוע ִׁש ַּלח אֹותֹו ְּב ָא ְמרֹו:
יח לֹו ְל ִה ָּׁש ֵאר ִאּתֹוֶ 39 ,א ָּלא ֶׁשּיֵ ַ
ׁשּוע ֶׁשּיַ ּנִ ַ
ִמּיֵ ַ
ֹלהים ”.הּוא ָה ַלְך
יתָך וְ ַס ֵּפר ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְלָך ֱא ִ
”ׁשּוב ְל ֵב ְ
ׁשּוע.
יע ְּב ָכל ָה ִעיר ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לֹו יֵ ַ
וְ ִה ְׁש ִמ ַ
ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של יאיר
(מתי ט  ;26‑18מרקוס ח )43‑21

ׁשּוע ִק ֵּבל ָה ָעם ֶאת ָּפנָ יוֶׁ ,ש ֵּכן ַהּכׂל ִחּכּו לֹו 41 .וְ ִהּנֵ ה
ַּ 40כ ֲא ֶׁשר ָחזַ ר יֵ ַ
ׁשּוע
ָּבא ִאיׁש ,יָ ִאיר ְׁשמֹו ,וְ הּוא רׂאׁש ֵּבית ְּכנֶ ֶסת .הּוא נָ ַפל ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶמּנּו ֶׁשּיָ בֹוא ֶאל ֵּביתֹוִּ 42 ,כי ַּבת יְ ִח ָידה ָהיְ ָתה לֹוְּ ,כ ַבת ְׁש ֵּתים־
ִ
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ,וְ ִהיא נָ ְט ָתה ָלמּותָ .אז ָה ַלְך ְל ָׁשם ְּכ ֶׁש ֲהמֹון ָה ָעם נִ ְד ָחק
יאה ֶאת
הֹוצ ָ
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה — ֶׁש ִ
ֶ
ְס ִביבֹו 43 .וְ ִא ָּׁשה זָ ַבת ָּדם זֶ ה ְׁש ֵּת
44
יח ְל ַר ְּפ ָאּה — ִה ְת ָק ְר ָבה
רֹופ ִאים וְ ִאיׁש ֹלא ִה ְצ ִל ַ
ָּכל ִמ ְחיָ ָתּה ַעל ְ
חֹוריו וְ נָ גְ ָעה ִּב ְכנַ ף ִּבגְ דֹוִ .מּיָ ד נֶ ֱע ַצר זֹוב ָּד ָמּה.
ֵמ ֲא ָ
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יפא:
”מי זֶ ה ֶׁשּנָ גַ ע ִּבי?” ֵּכיוָ ן ֶׁש ַהּכׂל ִה ְכ ִחיׁשּוָ ,א ַמר ֵּכ ָ
ׁשּועִ :
ָׁ 45ש ַאל יֵ ַ
46
יׁשהּו
”מ ֶ
ׁשּוע ָא ַמרִ :
אֹותָך!” ַאְך יֵ ַ
לֹוחץ ְ
ּדֹוחק וְ ֵ
”אדֹונִ יֲ ,המֹון ָה ָעם ֵ
ֲ
בּורה”.
נָ גַ ע ִּביִּ ,כי ִה ְב ַחנְ ִּתי ֶׁשּיָ ְצ ָאה ִמ ֶּמּנִ י ּגְ ָ
אֹותּה ֶׁש ֵאין ִהיא נִ ְס ֶּת ֶרת ִמ ֶּמּנּו ,נִ ּגְ ָׁשה ִּב ְר ָע ָדה וְ נָ ְפ ָלה
ָ 47ה ִא ָּׁשהִּ ,כ ְר ָ
ּדּוע נָ גְ ָעה ּבֹו ,וְ ִכי נִ ְר ְּפ ָאה ִמּיָ ד.
ּוב ָאזְ נֵ י ָּכל ָה ָעם ִס ְּפ ָרה ַמ ַ
ְל ָפנָ יוְ ,
אֹותְךִּ ,ב ִּתיְ ,ל ִכי ְל ָׁשלֹום”.
ָ
יעה
הֹוׁש ָ
ִ
”אמּונָ ֵתְך
ׁשּועֱ :
ָ 48א ַמר ָלּה יֵ ַ
”ּב ְּתָך
ְּ 49ב ָׁש ָעה ֶׁש ִּד ֵּבר ָּבא ִאיׁש ִמ ֵּביתֹו ֶׁשל רׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ָא ַמרִ :
ׁשּוע ְּב ָׁש ְמעֹו זׂאת ָא ַמר:
ּמֹורהַ 50 ”.אְך יֵ ַ
יח עֹוד ֶאת ַה ֶ
ֵמ ָתהַ ,אל ַּת ְט ִר ַ
”אל ִּת ָיראַ ,רק ַה ֲא ֵמן וְ ִהיא ֵּת ָר ֵפא”.
ַ
יפא,
יח ְל ִאיׁש ְל ִה ָּכּנֵ ס ִאּתֹו ,חּוץ ִמ ֵּכ ָ
ַּ 51כ ֲא ֶׁשר ָּבא ֶאל ַה ַּביִ ת ֹלא ִהּנִ ַ
יהַ ,אְך הּוא
יֹוחנָ ן ,יַ ֲעקׂבֲ ,א ִבי ַהּיַ ְל ָּדה וְ ִא ָּמּהַ 52 .הּכׂל ָּבכּו וְ קֹונְ נּו ָע ֶל ָ
ָ
”אל ִּת ְבּכּוִ ,היא ֹלא ֵמ ָתהִ .היא ַרק יְ ֵׁשנָ ה”.
ָא ַמרַ :
אּולם הּוא ָא ַחז ְּביָ ָדּה
ֵ 53הם ָצ ֲחקּו לֹוִּ ,כי יָ ְדעּו ֶׁש ִהיא ֵמ ָתהָ 54 .
ׁשּוע:
רּוחּה וְ ִהיא ָק ָמה ִמּיָ דִ .צּוָ ה יֵ ַ
קּומי!” ָ 55אז ָׁש ָבה ָ
וְ ָק ָרא” :יַ ְל ָּדהִ ,
יהם ֶׁשֹּלא
ּתֹוממּוַ ,אְך הּוא ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
יה ִה ְׁש ְ
הֹור ָ
”ּתנּו ָלּה ֶל ֱאכׂל!” ֶ 56
ְ
יַ ּגִ ידּו ְל ִאיׁש ֶאת ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה.
ישוע שולח את שנים־עשר השליחים

ט

(מתי י  ;15‑5מרקוס ו )13‑7

ים־ע ָׂשר וְ נָ ַתן ָל ֶהם ּכ ַׂח וְ ַס ְמכּות ַעל ָּכל
ָ
ל ַא ַחר ֶׁש ִּכּנֵ ס ֶאת ַה ְּׁשנֵ
ְ
אֹותם ְל ַה ְכ ִריז ַעל ַמ ְלכּות
ָ
ַה ֵּׁש ִדים ,וְ גַ ם ְל ַר ֵּפא ַמ ֲחלֹותָׁ 2 ,ש ַלח
אּומה
”אל ִּת ְקחּו ְמ ָ
חֹוליםָ 3 .א ַמר ָל ֶהםַ :
ּול ַר ֵּפא ֶאת ַה ִ
ֹלהים ְ
ָה ֱא ִ
ַל ֶּד ֶרְךֹ ,לא ַמ ֵּקל וְ ֹלא ַּת ְר ִמילֹ ,לא ֶל ֶחם וְ ֹלא ֶּכ ֶסף ,וְ ֹלא ְׁש ֵּתי ֻּכ ֳּתנֹות
ּומ ָּׁשם ֵּת ְצאּו ַל ֶּד ֶרְך 5 .וְ ָכל
ְל ִאיׁשָּ 4 .כל ַּביִ ת ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ֵא ָליוָׁ ,שם ֵּת ְׁשבּו ִ
ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ַק ְּבלּו ֶא ְת ֶכםְ ,צאּו ִמן ָה ִעיר ַה ִהיא וְ נַ ֲערּו ֶאת ָה ָא ָבק ֵמ ַעל
יכם ְל ֵעדּות נֶ גְ ָּדם”.
ַרגְ ֵל ֶ
ּומ ַר ְּפ ִאים
ׂשֹורה ְ
ֵ 6הם יָ ְצאּו וְ ָע ְברּו ַּב ְּכ ָפ ִרים ְּכ ֶׁש ֵהם ְמ ַב ְּׂש ִרים ֶאת ַה ְּב ָ
ְּב ָכל ָמקֹום.
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הורדוס נבוך
(מתי יד  ;12‑1מרקוס ו )29‑14

בּוכה,
הֹורדֹוס ַׂשר ָהר ַׂבע ָׁש ַמע ַעל ָּכל ַמה ֶּׁש ָּק ָרה וְ נִ ְת ַמ ֵּלא ְמ ָ
ְ 7
8
”יֹוחנָ ן ָקם ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתיםֲ ”.א ֵח ִרים
ָ
ִמּׁשּום ֶׁש ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ָא ְמרּו:
יאים ַה ַּק ְדמֹונִ ים
יע” ,וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו ֶׁש ַא ַחד ַהּנְ ִב ִ
הֹופ ַ
”א ִלּיָ הּו ִ
ָא ְמרּוֵ :
ּומי זֶ ה
יֹוחנָ ן ֲה ֵרי ֲאנִ י ָע ַר ְפ ִּתיִ ,
”את ָ
הֹורדֹוס ָא ַמרֶ :
ָקם ִל ְת ִחּיָ הַ 9 .אְך ְ
ׁשֹומ ַע ָע ָליו ַּכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?” הּוא ִה ְׁש ַּת ֵּדל ִל ְראֹות אֹותֹו.
ֵ
ֶׁש ֲאנִ י
ישוע מאכיל חמשת אלפים איש
(מתי יד  ;21‑13מרקוס ו  ;44‑30יוחנן ו )14‑1

ׁשּוע ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָעׂשּו .הּוא ָל ַקח
יחים ִס ְּפרּו ְליֵ ַ
ַּ 10כ ֲא ֶׁשר ָחזְ רּו ַה ְּׁש ִל ִ
11
ּנֹודע
אֹותם וְ יָ ָצא ִא ָּתם ְל ַבד ְל ִכּוּון ִעיר ַהּנִ ְק ֵראת ֵּבית ַציְ ָדאְּ .כ ֶׁש ַ
ָ
יהם ַעל
אֹותםִּ ,ד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ָ
ַה ָּד ָבר ַל ֲהמֹון ָה ָעם ָה ְלכּו ַא ֲח ָריו .הּוא ִק ֵּבל
קּוקים ְל ִרּפּוי.
ֹלהים וְ ִר ֵּפא ֶאת ַהּזְ ִ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
”ׁש ַלח נָ א ֶאת
ים־ע ָׂשר נִ ּגְ ׁשּו וְ ָא ְמרּו ֵא ָליוְ :
ָ
ַ 12הּיֹום נָ ָטה ַל ֲערׂב וְ ַה ְּׁשנֵ
ּול ַה ִּׂשיג א ֶׂכל,
ּׁשּובים וְ ַה ְּכ ָפ ִרים ֶׁש ִּמ ָּס ִביב ְּכ ֵדי ָללּון ְ
ָה ָעם וְ יֵ ְלכּו ֶאל ַהּיִ ִ
”ּתנּו ָל ֶהם ַא ֶּתם
ׁשֹומםָ 13 ”.א ַמר ָל ֶהםְ :
ֵ
ִּכי ּפׂה נִ ְמ ָצ ִאים ָאנּו ְּב ָמקֹום
ּוׁשנֵ י
יֹותר ֵמ ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ְ
”אין ָלנּו ֵ
ֶל ֱאכׂל”ַ ,אְך ֵהם ָא ְמרּוֵ :
ָדגִ יםֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן נֵ ֵלְך ֲאנַ ְחנּו וְ נִ ְקנֶ ה א ֶׂכל ְל ָכל ָה ָעם ַהּזֶ ה”; ִּ 14כי ָהיּו
ָׁשם ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ֲאנָ ִׁשים.
אֹותם ִּב ְקבּוצֹותַּ ,כ ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש
ָ
”הֹוׁשיבּו
ִ
ָענָ ה וְ ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו:
בּוצה”.
ְּב ָכל ְק ָ
ׁשּוע ֶאת ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחם
הֹוׁשיבּו ֶאת ֻּכ ָּלםָ 16 .ל ַקח יֵ ַ
ִ
ָּ 15כְך ָעׂשּו וְ
יהםָּ ,ב ַצע
ּוב ַרְך ֲע ֵל ֶ
ּול ַא ַחר ֶׁשּנָ ָׂשא ֵעינָ יו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ֵ
וְ ֶאת ְׁשנֵ י ַה ָּדגִ יםְ ,
ּומ ַּמה
אֹותם ּונְ ָתנָ ם ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְל ַהּגִ יׁש ָל ָעםַ 17 .הּכׂל ָא ְכלּו וְ ָׂש ְבעּוִ ,
ָ
ים־ע ָׂשר ַס ִּלים.
ָ
ּנֹותר ָל ֶהם נֶ ֶא ְספּו ְׁשנֵ
ֶּׁש ַ
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כיפא מכיר שישוע הוא המשיח
(מתי טז  ;19‑13מרקוס ח )29‑27

ּבֹודד וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָהיּו ִעּמֹו ָׁש ַאל
ַּ 18פ ַעם ַא ַחת ְּכ ֶׁש ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָמקֹום ֵ
אֹומר ָע ַלי ָה ָעםִ ,מי ֲאנִ י?”
ֵ
”מה
אֹותםָ :
ָ
’א ִלּיָ הּו’,
אֹומ ִריםֵ ,
ְ
’יֹוחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל’ ,יֵ ׁש
ָ
אֹומ ִרים,
ְ
ֵ 19ה ִׁשיבּו” :יֵ ׁש
יאים ַה ַּק ְדמֹונִ ים ָקם ִל ְת ִחּיָ ה”.
אֹומ ִרים ֶׁש ַא ַחד ַהּנְ ִב ִ
ְ
וַ ֲא ֵח ִרים
אֹומ ִריםִ ,מי ֲאנִ י?”
ׁשּוע” :וְ ַא ֶּתם ָמה ְ
ָׁ 20ש ַאל יֵ ַ
יפא.
ֹלהים”ֵ ,ה ִׁשיב ֵּכ ָ
יח ָה ֱא ִ
”מ ִׁש ַ
ְ
ישוע מדבר על מותו ותחייתו
(מתי טז  ;28‑20מרקוס ח  30עד ט )1

יהם ֶׁשֹּלא יַ ּגִ ידּו זׂאת ְל ִאיׁש; ְּ 22כמֹו
אֹותם ְּב ַצּוֹותֹו ֲע ֵל ֶ
ָ
ָ 21אז ִהזְ ִהיר
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים
ן־ה ָא ָדם יִ ְסּבׂל ַה ְר ֵּבהֶׁ ,ש ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָר ֵ
”צ ִריְך ֶׁש ֶּב ָ
ֵכן ָא ַמרָ :
יׁשי יָ קּום”.
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּסֹופ ִרים יִ ְדחּוהּוֶׁ ,שּיֵ ָה ֵרג ַ
וְ ַה ְ
רֹוצה ָלבֹוא ַא ֲח ַריֶׁ ,שּיִ ְת ַּכ ֵחׁש ְל ַע ְצמֹו וְ יִ ָּׂשא
”מי ֶׁש ֶ
ָ 23א ַמר ֶאל ַהּכׂלִ :
ֶאת ְצ ָלבֹו יֹום יֹום וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ַרי; ִּ 24כי ֶה ָח ֵפץ ְל ַה ִּציל ֶאת נַ ְפׁשֹו יְ ַא ֵּבד
ּתֹוע ֶלת
ֶ
ילּנָ הַ 25 .מה
אֹותּהֲ .א ָבל ַה ְמ ַא ֵּבד ֶאת נַ ְפׁשֹו ְל ַמ ֲענִ י ,יַ ִּצ ֶ
ָ
ׂאבד אֹו
עֹולם וְ הּוא ַע ְצמֹו י ַ
יח ֶאת ָּכל ָה ָ
ִּת ְצ ַמח ְל ָא ָדם ִאם יַ ְרוִ ַ
יִ ּנָ זֵ ק? ִּ 26כי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְּוד ָב ַרי ָהיִ ינּו לֹו ְל ֶח ְר ָּפה ,הּוא יִ ְהיֶ ה
ּוב ְכבֹוד ָה ָאב וְ ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ן־ה ָא ָדם ַּכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ִּב ְכבֹודֹו ִ
ְל ֶח ְר ָּפה ְל ֶב ָ
עֹומ ִדים ּפׂה ֲא ֶׁשר ֹלא
אֹומר ָל ֶכם ,יֵ ׁש ִמן ָה ְ
ּוב ֱא ֶמת ֲאנִ י ֵ
דֹוׁשיםֶ 27 .
ַה ְּק ִ
ֹלהים”.
יִ ְט ֲעמּו ָמוֶ ת ַעד ִּכי יִ ְראּו ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ישוע לובש הדר
(מתי יז  ;8‑1מרקוס ט )8‑2

יפא
ִּ 28כ ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָל ַקח ֶאת ֵּכ ָ
יֹוחנָ ן וְ ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ָע ָלה ָל ָהר ְל ִה ְת ַּפ ֵּללְּ 29 .בעֹוד הּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
וְ ֶאת ָ
ּולבּוׁשֹו נַ ֲע ָׂשה ָל ָבן ַמ ְב ִהיק 30 .וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים
ִה ְׁש ַּתּנָ ה ַמ ְר ֵאה ָּפנָ יוְ ,
הֹופיעּו ַּב ֲה ַדר ָּכבֹוד וְ ִד ְּברּו ַעל
ׂשֹוח ִחים ִאּתֹו ,מ ֶׁׂשה וְ ֵא ִלּיָ הּו ֶׁ 31ש ִ
ְמ ֲ
32
יפא וַ ֲח ֵב ָריו
ירּוׁש ַליִ םֵּ .כ ָ
ִה ְס ַּת ְּלקּותֹו ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָע ִתיד ְל ַהגְ ִׁשים ִּב ָ
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עֹוררּו וְ ָאז ָראּו ֶאת ְּכבֹודֹו וְ ֶאת ְׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים
דּומיםֵ .הם ִה ְת ְ
ָהיּו ְר ִ
”אדֹונִ י,
ׁשּועֲ :
יפא ֶאל יֵ ַ
עֹומ ִדים ְליָ דֹוְּ 33 .כ ֶׁשּנִ ְפ ְרדּו ִמ ֶּמּנּו ָא ַמר ֵּכ ָ
ָה ְ
טֹוב ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָּכאן .נַ ֲע ֶׂשה נָ א ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות; ְלָך ַא ַחתְ ,למ ֶׁׂשה ַא ַחת
ּול ֵא ִלּיָ הּו ַא ַחת” ,וְ ֹלא יָ ַדע ַמה ֶּׁש ָא ַמרְּ 34 .ב ַד ְּברֹו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ְ
יֹותם ְּבתֹוְך ֶה ָענָ ן.
יהם ִּב ְה ָ
ּופ ַחד נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
יהםַ ,
יע ָענָ ן וְ ָס ַכך ֲע ֵל ֶ
הֹופ ַ
ִ
 35יָ ָצא קֹול ִמּתֹוְך ֶה ָענָ ן ֵלאמׂר” :זֶ ה ְּבנִ י ְּב ִח ִיריֵ ,א ָליו ִּת ְׁש ָמעּון!”
אֹותם יָ ִמים
ּוב ָ
ׁשּוע ְל ַבּדֹוֵ .הם ָׁש ְתקּו ְ
ַּ 36כ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַמע ַהּקֹול נִ ְמ ָצא יֵ ַ
ֹלא ִס ְּפרּו ְל ִאיׁש ִמ ָּכל ַמה ֶּׁש ָראּו.
ריפוי ילד מרוח רעה
(מתי יז  ;18‑14מרקוס ט )27‑14

”ר ִּבי”,
ַּ 37כ ֲא ֶׁשר יָ ְרדּו ִמן ָה ָהר ְּביֹום ַה ָּמ ֳח ָרתָּ ,באּו ַעם ַרב ִל ְק ָראתֹוַ 38 .
”אנִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן ֵא ֶליָךַ ,ה ֵּבט נָ א ֶאל ְּבנִ יִּ ,כי ֵּבן
ָצ ַעק ִאיׁש ִמן ֶה ָהמֹוןֲ ,
צֹועק ִּפ ְתאֹום; ִהיא ְמזַ ְעזַ ַעת
אֹוחזֶ ת ּבֹו וְ הּוא ֵ
ֶ
רּוח
יָ ִחיד הּוא ִליַ 39 .
ּובק ִׁׂשי ַמ ְר ָּפה ִמ ֶּמּנּו.
יֹורד ִמ ִּפיוִ ,מ ְת ַע ֶּל ֶלת ּבֹו ְ
אֹותֹו ַעד ֶׁש ַה ֶּק ֶצף ֵ
אֹותּה וְ ֹלא יָ ְכלּו”.
ָ
ִּ 40ב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ַּת ְל ִמ ֶידיָך ְלגָ ֵרׁש
ּומ ַעּוֵ ת ֶּד ֶרְךַ ,עד ָמ ַתי ֶא ְהיֶ ה
ׁשּוע” :הֹוי ּדֹור ֲח ַסר ֱאמּונָ ה ְ
ֵ 41ה ִׁשיב יֵ ַ
ִע ָּמ ֶכם וְ ֶא ְסּבׂל ֶא ְת ֶכם? ָה ֵבא ֶאת ִּבנְ ָך ֵהּנָ ה!”
ׁשּוע ִה ִּפילֹו ַה ֵּׁשד וְ זִ ְעזַ ע ֶאת ּגּופֹוַ .אְך
ְּ 42בעֹוד הּוא ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל יֵ ַ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה וְ ִר ֵּפא ֶאת ַהּיֶ ֶלדְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֶה ֱחזִ ירֹו
ׁשּוע ּגָ ַער ָּב ַ
יֵ ַ
ֹלהים.
ּתֹוממּו ַעל ּגְ ֻד ַּלת ָה ֱא ִ
ְל ָא ִביו 43 ,וְ ַהּכׂל ִה ְׁש ְ
”הּטּו
ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּכׂל ָהיּו ְּת ֵמ ִהים ַעל ַמה ֶּׁש ָע ָׂשהָ ,א ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיוַ 44 :
ן־ה ָא ָדם ְל ִה ָּמ ֵסר ִל ֵידי ֲאנָ ִׁשים”.
יכם ַל ִּמ ִּלים ָה ֵא ֶּלהִ :הּנֵ ה ָע ִתיד ֶּב ָ
ָאזְ נֵ ֶ
ַ 45אְך ֵהם ֹלא ֵה ִבינּו ֶאת ֲא ֶׁשר ָא ַמרִּ ,כי ַמ ְׁש ָמעֹו ֻה ְס ַּתר ֵמ ֶהם ֶׁשֹּלא
יָ ִבינּו — וְ גַ ם ָּפ ֲחדּו ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ַעל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה.
מי הגדול
(מתי יח  ;5‑1מרקוס ט )37‑33

ׁשּועֶׁ ,שּיָ ַדע ֶאת
עֹורה ָּב ֶהם ַה ְּׁש ֵא ָלה — ִמי ַהּגָ דֹול ָּב ֶהם 47 .יֵ ַ
 46נֵ ָ
48
”ּכל
ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ִל ָּבםָ ,ל ַקח יֶ ֶלדֶ ,ה ֱע ִמיד אֹותֹו ְליָ דֹו וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :

27/10/2010 14:31:36

HNTquote.indb 138

לוקס

139

9.49-60

אֹותי
ִ
אֹותי הּוא ְמ ַק ֵּבל; וְ ַה ְמ ַק ֵּבל
ִ
ַה ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה ִּב ְׁש ִמי,
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ יַ .ה ָּקטׂן ֶׁש ְּב ֻכ ְּל ֶכם הּוא ַהּגָ דֹול”.
מי שאינו נגדכם  -אתכם
(מרקוס ט )40‑38

”אדֹונִ יָ ,ר ִאינּו ִאיׁש ְמגָ ֵרׁש ֵׁש ִדים ְּב ִׁש ְמָך
יֹוחנָ ן ָּפנָ ה ֵא ָליו וְ ָא ַמרֲ :
ָ 49
הֹולְך ִע ָּמנּו”.
ּומנַ ְענּו ַּב ֲעדֹוִּ ,כי ֵאינֶ ּנּו ֵ
ָ
”אל ִּת ְמנְ עּו ַּב ֲעדֹוִּ ,כי ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו נֶ גְ ְּד ֶכםִ ,א ְּת ֶכם
ׁשּועַ :
ָ 50א ַמר לֹו יֵ ַ
הּוא”.
כפר שומרוני מסרב לקבל את ישוע

ירּוׁש ַליִ ם
ַּ 51כ ֲא ֶׁשר ָמ ְלאּו יָ ָמיו ְל ִה ָּל ַקח ַ ¤ה ָּׁש ַמיְ ָמה ָׂשם ָּפנָ יו ָל ֶל ֶכת ִל ָ
ּׁשֹומרֹונִ ים
ּובאּו ֶאל ֶא ָחד ִמ ְּכ ָפ ֵרי ַה ְ
יחים ְל ָפנָ יוֵ .הם ָה ְלכּו ָ
 52וְ ָׁש ַלח ְׁש ִל ִ
53
ְל ָה ִכין ַמה ֶּׁשּנָ חּוץ ִּב ְׁש ִבילֹוַ ,אְך ֹלא ִק ְּבלּוהּו ִמּׁשּום ֶׁש ָּפנָ יו ָהיּו
יֹוחנָ ן ַּת ְל ִמ ָידיוָ ,א ְמרּו:
ירּוׁש ַליִ םְּ 54 .כ ֶׁש ָראּו זׂאת יַ ֲעקׂב וְ ָ
מּועדֹות ִל ָ
ָ
אֹותם?”
ָ
ׂאכל
”אדֹונֵ נּוְ ,רצֹונְ ָך ִּכי נְ ַצּוֶ ה ֶׁש ֵּת ֵרד ֵאׁש ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ת ַ
ֲ
יֹוד ִעים ְּבנֵ י
”אינְ ֶכם ְ
[ּב ָא ְמרֹוֵ :
יהם וְ גָ ַער ָּב ֶהם ְ
ַ 55אְך הּוא ָּפנָ ה ֲא ֵל ֶ
ן־ה ָא ָדם ֹלא ָּבא ִלגְ רׂם ְל ָא ְב ַדן נַ ְפׁשֹות ְּבנֵ י
רּוח ַא ֶּתם! ִּ 56כי ֶּב ָ
ֵאיזֹו ַ
יען”ֵ ].הם ָה ְלכּו ִל ְכ ָפר ַא ֵחר.
הֹוׁש ָ
ָא ָדםֶ ,א ָלא ְל ִ
תשובה למבקשים ללכת אחרי ישוע
(מתי ח )22‑19

”אדֹונִ יֵ ,א ֵלְך ַא ֲח ֶריָך
יׁשהּו וְ ָא ַמרֲ :
ְּ 57ב ֵעת ֶׁש ָה ְלכּו ַּב ֶּד ֶרְך ָּפנָ ה ֵא ָליו ִמ ֶ
ְל ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵּת ֵלְך”.
ּולעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ִקּנִ יםֲ ,א ָבל
ּׁשּוע ִלים יֵ ׁש ְמאּורֹות ְ
”ל ָ
ׁשּועַ :
ָ 58א ַמר לֹו יֵ ַ
יח ֶאת רׂאׁשֹו”.
ן־ה ָא ָדם ֵאין לֹו ָמקֹום ְל ַהּנִ ַ
ֶּב ָ
”אדֹונִ יֵּ ,תן ִלי
”לְך ַא ֲח ַרי!” ַאְך ַה ָּלה ֵה ִׁשיבֲ :
 59וְ ֶאל ִאיׁש ַא ֵחר ָא ַמרֵ :
ְּת ִח ָּלה ָל ֶל ֶכת ִל ְקּבׂר ֶאת ָא ִבי”.
יהם וְ ַא ָּתה ֵלְך ַה ְכ ֵרז
”הּנַ ח ַל ֵּמ ִתים ִל ְקּבׂר ֶאת ֵמ ֵת ֶ
ׁשּועַ :
ָ 60א ַמר לֹו יֵ ַ
ֹלהים”.
ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
 ¤ט  :51להלקח השמימה  -או :לעליתו
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”א ֵלְך ַא ֲח ֶריָךֲ ,אדֹונִ יֲ ,א ָבל ק ֶׂדם
יׁשי ָּפנָ ה ֵא ָליו וְ ָא ַמרֵ :
ִ 61איׁש ְׁש ִל ִ
יתי”.
יחה ִלי ְל ִה ָּפ ֵרד ִמ ְּבנֵ י ֵּב ִ
ַהּנִ ָ
חֹורּנִ ית
ּומ ִּביט ֲא ַ
”מי ֶׁש ָּׂשם ֶאת יָ דֹו ַעל ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ַ
ׁשּועִ :
ֵ 62ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ֹלהים”.
ֹלא יִ ְכ ַׁשר ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ

י

ישוע שולח שבעים ושנים תלמידים

ּוׁשנַ יִ ם וְ ָׁש ַלח
א ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִמּנָ ה ָה ָאדֹון עֹוד ִׁש ְב ִעים ְ
ַ
ּומקֹום ֲא ֶׁשר ִה ְת ַּכוֵ ן ָלבֹוא
אֹותם ְל ָפנָ יוְׁ ,שנַ יִ ם ְׁשנַ יִ םֶ ,אל ָּכל ִעיר ָ
ָ
”ל ֵכן
ּפֹוע ִלים ְמ ַע ִּטים”ָ ,א ַמר ָל ֶהםָ ,
”ה ָּק ִציר ַרב ,וְ ִאיּלּו ַה ֲ
ְל ָׁשםַ 2 .
3
ּפֹוע ִלים ֶאל ְק ִצירֹוְ .לכּו! ִהנְ נִ י
ֲ
ִה ְת ַּפ ְּללּו ַל ֲאדֹון ַה ָּק ִציר ֶׁשּיִ ְׁש ַלח
ׁשֹול ַח ֶא ְת ֶכם ִּכ ְכ ָב ִׁשים ֵּב ְ
ין זְ ֵא ִביםַ 4 .אל ִּת ְקחּו ִע ָּמ ֶכם ֹלא ַא ְרנָ ק
ֵ
5
וְ ֹלא ַּת ְר ִמיל וְ ֹלא נַ ֲע ַליִ ם ,וְ ַאל ִּת ְׁש ֲאלּו ִל ְׁשלֹום ִאיׁש ַּב ֶּד ֶרְךְ .ל ָכל
ַּביִ ת ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ִא ְמרּו ְּת ִח ָּלה ָ
’ׁשלֹום ַל ַּביִ ת ַהּזֶ ה’ 6 .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָׁשם
יכם יָ ׁשּוב.
’ּׁשלֹום’ ֶׁש ָּל ֶכם יִ ְׁש ֶרה ָע ָליו; ִאם ֹלא — ֲא ֵל ֶ
ִאיׁש ָׁשלֹוםַ ,ה ָ
ּוׁשתּו ִמ ַּמה ֶּׁשּיֵ ׁש ֶא ְצ ָלםִּ ,כי ָראּוי
ְּ 7באֹותֹו ַה ַּביִ ת ִה ָּׁש ֲארּו ,וְ ִא ְכלּו ְ
יה
ּפֹועל ִל ְׂש ָכרֹוַ .אל ַּת ַע ְברּו ִמ ַּביִ ת ְל ַביִ תְּ 8 .ב ָכל ִעיר ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ֵא ֶל ָ
ַה ֵ
חֹולים
יק ְּבלּו ֶא ְת ֶכםִ ,א ְכלּו ֶאת ֲא ֶׁשר יַ ּגִ יׁשּו ָל ֶכםַ 9 ,ר ְּפאּו ֶאת ַה ִ
וִ ַ
ּוב ָכל ִעיר
ֹלהים’ְ 10 .
יכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
’ק ֵר ָבה ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶׁשר ָּבּה וְ ִא ְמרּו ָל ֶהםְ ,
יה וְ ִא ְמרּוּ’ 11 ,גַ ם
חֹובֹות ָ
ֶ
יה וְ ֹלא יְ ַק ְּבלּו ֶא ְת ֶכםְ ,צאּו ֶאל ְר
ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ֵא ֶל ָ
יכם; ַאְך ְּדעּו
ֶאת ֲא ַבק ִע ְיר ֶכם ֶׁשּנִ ְד ַּבק ְל ַרגְ ֵלינּו ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ֲע ִרים ֲע ֵל ֶ
יֹותר יִ ְהיֶ ה
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ ,קל ֵ
ֹלהים’ֵ 12 .
ָל ֶכםְ :ק ֵר ָבה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
13
ּכֹורזִ ין! אֹוי ָלְך
אֹותּה ִעיר .אֹוי ָלְך ָ
ִל ְסדֹום ַּבּיֹום ַההּוא ֵמ ֲא ֶׁשר ְל ָ
תֹוכ ֶכן,
ֵּבית ַציְ ָדא! ִּכי ִאּלּו נַ ֲעׂשּו ְּבצֹור וְ ִצידֹון ַה ְּפ ָלאֹות ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּב ְ
ּוב ָכל זׂאת
יֹוׁש ִבים ְּב ַׂשק וָ ֵא ֶפרְ 14 .
ׁשּובה וְ ְ
ֲה ֵרי ִמ ְּכ ָבר ָהיּו חֹוזְ ִרים ִּב ְת ָ
ְלצֹור וְ ִצידֹון יֵ ַקל ַּב ִּדין ִמ ֶּכם 15 .וְ ַא ְּת ְּכ ַפר נַ חּוםַ ,ה ִאם ַל ָּׁש ַמיִ ם ַּת ֲע ִלי?
אֹולה ֵּת ְר ִדי!
ְׁש ָ
אֹותי הּוא
ִ
ּדֹוחה ֶא ְת ֶכם,
ׁשֹומעַ .ה ֶ
ֵ
יכםֵ ,א ַלי הּוא
ּׁשֹומ ַע ֲא ֵל ֶ
ַ 16ה ֵ
ּדֹוחה ֶאת ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י”.
אֹותי ֶ
ִ
ּדֹוחה
ּדֹוחה .וְ ַה ֶ
ֶ
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השבעים ושנים חוזרים

”אדֹונֵ נּוֲ ,א ִפּלּו ַה ֵּׁש ִדים
ּוׁשנַ יִ ם ָחזְ רּו ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ָא ְמרּוֲ :
ַ 17ה ִּׁש ְב ִעים ְ
נִ ְכנָ ִעים ָלנּו ְּב ִׁש ְמָך”.
נֹופל ְּכ ָב ָרק ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םִ 19 .הּנֵ ה
יתי ֶאת ַה ָּׂש ָטן ֵ
”ר ִא ִ
ָ 18א ַמר ָל ֶהםָ :
נָ ַת ִּתי ָל ֶכם ֶאת ַהּכ ַׂח ִל ְרמׂס נְ ָח ִׁשים וְ ַע ְק ַר ִּבים וְ ֶאת ָּכל ּכ ַׂח ָהאֹויֵ ב,
ּוב ָכל זׂאת ַאל ִּת ְׂש ְמחּו ַעל ֶׁש ָהרּוחֹות
אּומה ֹלא יִ ְפּגַ ע ָּב ֶכםְ 20 .
ּומ ָ
ְ
יכם נִ ְכ ְּתבּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם”.
מֹות ֶ
נִ ְכנָ עֹות ָל ֶכם; ִׂש ְמחּו ַעל ָּכְך ֶׁש ְּׁש ֵ
”מֹודה ֲאנִ י
ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ ָא ַמר:
ַ
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְת ַמ ֵּלא ְּב ִׂש ְמ ַחת
ָ 21
ְלָךָ ,א ִביֲ ,אדֹון ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץִּ ,כי ִה ְס ַּת ְר ָּת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
עֹול ִליםֵּ .כןָ ,א ִביֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכְך ָהיָ ה
יתם ְל ָ
ִמן ַה ֲח ָכ ִמים וְ ַהּנְ בֹונִ ים וְ גִ ִּל ָ
ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך.
זּול ִתי ָה ָאב;
יֹוד ַע ִמי הּוא ַה ֵּבןָ ,
ַ 22הּכׂל נִ ְמ ַסר ִלי ֵמ ֵאת ָא ִבי וְ ֵאין ִאיׁש ֵ
רֹוצה ְלגַ ּלֹות לֹו”.
זּול ִתי ַה ֵּבן וְ ָכל ִמי ֶׁש ַה ֵּבן ֶ
ַאף ֹלא ִמי הּוא ָה ָאבָ ,
”א ְׁש ֵרי ָה ֵעינַ יִ ם ָהרֹואֹות
 23הּוא ָּפנָ ה ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְל ַב ָּדם וְ ָא ַמרַ :
ּומ ָל ִכים ַר ִּבים
יאים ְ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ,נְ ִב ִ
רֹואיםֵ 24 .
ֶאת ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם ִ
רֹואים וְ ֹלא ָראּו; וְ ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ֲא ֶׁשר
ָח ְפצּו ִל ְראֹות ֶאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִ
ׁשֹומ ִעים וְ ֹלא ָׁש ְמעּו”.
ְ
ַא ֶּתם
המשל על השומרוני הטוב

”ר ִּביֶ ,מה ָע ַלי
ּתֹורהָ ,קם ִל ְבחׂן אֹותֹו וְ ָא ַמרַ :
ָ
ִ 25איׁש ֶא ָחדַּ ,ב ַעל
עֹולם?”
ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
קֹורא?”
ּתֹורה? ָמה ַא ָּתה ֵ
”מה ָּכתּוב ַּב ָ
ׁשּועַ :
ָׁ 26ש ַאל יֵ ַ
ּוב ָכל־
ל־ל ָב ְבָך ְ
ֹלהיָך ְּב ָכ ְ
ּתֹורה:”וְ ָא ַה ְב ָּת ֶאת יהוה ֱא ֶ
ֵ 27ה ִׁשיב ַּב ַעל ַה ָ
ּוב ָכל ִׂש ְכ ְלָך ,וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך”.
ל־מא ְׂדָך ְ
ּוב ָכ ְ
נַ ְפ ְׁשָך ְ
יתֲ ,ע ֵׂשה זֹאת וְ ִת ְחיֶ ה”.
ׁשּוע” :יָ ֶפה ָענִ ָ
ָ 28א ַמר לֹו יֵ ַ
”ּומי
ׁשּועִ :
ֲ 29א ָבל ֵמ ַא ַחר ֶׁש ָר ָצה ְל ַה ְמ ִציא ֶה ְצ ֵּדק ְל ַע ְצמֹוָׁ ,ש ַאל ֶאת יֵ ַ
הּוא ֵר ִעי?”
י  :27דבר’ ו  ;5ויק’ יט 18

27/10/2010 14:31:37

HNTquote.indb 141

10.30-11.2

לוקס

142

ירּוׁש ַליִ ם ִל ִיריחֹו וְ נָ ַפל ִּב ֵידי
”איׁש ֶא ָחד יָ ַרד ִמ ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
ֵ 30ה ִׁשיב יֵ ַ
ׁשֹוד ִדיםַ .ה ָּללּו ִה ְפ ִׁשיטּו אֹותֹו וְ ִהּכּוהּו ,וְ ָה ְלכּו ָל ֶהם ְּב ָעזְ ָבם אֹותֹו
ְ
אֹותּה ַה ֶּד ֶרְךַ ,אְך
ֻמ ָּטל ֵּבין ָמוֶ ת ְל ַחּיִ ים 31 .וְ ִהּנֵ ה ּכ ֵׂהן ֶא ָחד יָ ַרד ְּב ָ
ִּכ ְראֹותֹו ֶאת ָה ִאיׁשָ ,ע ַבר ַל ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ֶּד ֶרְךֵּ 32 .כן ּגַ ם ִאיׁש ֵלוִ י,
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא ַל ָּמקֹום וְ ָר ָאה אֹותֹוָ ,ע ַבר ַל ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ֶּד ֶרְך 33 .וְ ִהּנֵ ה
ּוכ ֶׁש ָר ָאה אֹותֹו נִ ְת ַמ ֵּלא
יע ֵא ָליוְ ,
ׁשֹומרֹונִ י ֶא ָחדֶׁ ,ש ָע ַבר ַּב ֶּד ֶרְךִ ,הּגִ ַ
ְ
אֹותםַ .א ֲח ֵרי
ָ
ַר ֲח ִמים 34 .נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ,יָ ַצק ֶׁש ֶמן וְ יַ יִ ן ַעל ְּפ ָצ ָעיו וְ ָח ַבׁש
הֹוביל אֹותֹו ֶאל ֻּפנְ ָּדק וְ ָׁשם ָּד ַאג ִל ְצ ָר ָכיו.
הֹוׁשיבֹו ַעל ְּב ֶה ְמּתֹו וְ ִ
ִ
ֵכן
הֹוציא ְׁשנֵ י ִּדינָ ִרים ,נְ ָתנָ ם ְל ַב ַעל ַה ֻּפנְ ָּדק וְ ָא ַמרּ’ְ :ד ַאג לֹו
ְ 35ל ָמ ֳח ָרת ִ
ּוב ֵכן ַמה ַּד ְע ְּתָךִ ,מי ִמן
ׁשּוביְ 36 ’.
ּתֹוסיף ַא ֲחזִ יר ְלָך ְּב ִ
ַא ָּתה; וְ ָכל ַמה ֶּׁש ִ
ּׁשֹוד ִדים?”
ּנֹופל ִּב ֵידי ַה ְ
לֹוׁשה ָהיָ ה ֵר ַע ַל ֵ
ַה ְּׁש ָ
ּתֹורה” :זֶ ה ֶׁש ָע ָׂשה ִעּמֹו ֶח ֶסד”.
ֵ 37ה ִׁשיב ַּב ַעל ַה ָ
”לְך וַ ֲע ֵׂשה ֵּכן ּגַ ם ַא ָּתה”.
ׁשּועֵ :
ָא ַמר לֹו יֵ ַ
ישוע אצל מרתא ומרים

ְּ 38ב ֵעת ַמ ָּס ָעם נִ ְכנַ ס ִל ְכ ָפר ֶא ָחד ,וְ ִא ָּׁשה ַא ַחת ֲא ֶׁשר ְׁש ָמּה ַמ ְר ָּתא
יתּהָ 39 .היְ ָתה ָלּה ָאחֹותִ ,מ ְריָ ם ְׁש ָמּהֶׁ ,שּיָ ְׁש ָבה
ִק ְּב ָלה אֹותֹו ֶאל ֵּב ָ
רּודה ְּברׂב
ְל ַרגְ ֵלי ָה ָאדֹון וְ ָׁש ְמ ָעה ֶאת ְּד ָברֹו 40 ,וְ ִאּלּו ַמ ְר ָּתא ָהיְ ָתה ְט ָ
”אדֹונִ יַ ,ה ִאם ֹלא ִא ְכ ַּפת ְלָך
רּותּהִ .היא נִ ּגְ ָׁשה ֵא ָליו וְ ָא ְמ ָרהֲ :
ֵׁש ָ
אֹותי ְל ָׁש ֵרת ְל ַב ִּדי? ֱאמׂר נָ א ָלּה ֶׁש ַּת ֲעזׂר ִלי”.
ִ
חֹותי ִה ְׁש ִא ָירה
ֶׁש ֲא ִ
ּומ ְת ַרּגֶ ֶׁשת ַעל
ּדֹואגֶ ת ִ
ֶ
”מ ְר ָּתאַ ,מ ְר ָּתאַ ,א ְּת
ֵ 41ה ִׁשיב ָלּה ָה ָאדֹוןַ :
ּומ ְריָ ם ָּב ֲח ָרה ַּב ֵח ֶלק ַהּטֹוב
ְּד ָב ִרים ַר ִּבים 42 ,וְ ַרק ָּד ָבר ֶא ָחד ָצ ִריְך; ִ
ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ָּל ַקח ִמ ֶּמּנָ ה”.
כיצד להתפלל

יא

(מתי ו  ;15‑9ז )11‑7

הּוא ָהיָ ה ְּב ֵאיזֶ ה ָמקֹום וְ ִה ְת ַּפ ֵּללְּ .כ ֶׁש ִּסּיֵ ם ָא ַמר לֹו ֶא ָחד
יֹוחנָ ן ִל ֵּמד
”אדֹונִ יַ ,ל ְּמ ֵדנּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּללְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ָ
ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוֲ :
ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו”.
”ּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִא ְמרּו:
ׁשּועַ :
ָ 2א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
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כּותָך.
ָא ִבינּו ,יִ ְת ַק ֵּדׁש ִׁש ְמָךָּ ,תבֹוא ַמ ְל ְ
ֶ 3את ֶל ֶחם ֻח ֵּקנּו ֵּתן ָלנּו יֹום יֹום;
ּוס ַלח ָלנּו ַעל ֲח ָט ֵאינּו,
ְ 4
חֹוט ִאים ָלנּו;
סֹול ִחים ְל ָכל ַה ְ
ִּכי ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
ידי נִ ָּסיֹון”.
יאנּו ִל ֵ
וְ ַאל ְּת ִב ֵ
”אם ֶא ָחד ִמ ֶּכם יֵ ֵלְך ֶאל יְ ִדידֹו ַּב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלה
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ִ 5
6
יע ֵא ַלי
ׂאמר לֹו’ ,יְ ִד ִידיַ ,ה ְלוֵ ה ִלי ָׁשלֹוׁש ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחםִּ ,כי ֲח ֵב ִרי ִהּגִ ַ
וְ י ַ
ׂאמר,
ִמן ַה ֶּד ֶרְך וְ ֵאין ִלי ַמה ְּל ַהּגִ יׁש לֹו 7 ’.וְ זֶ ה ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת יָ ִׁשיב וְ י ַ
יל ַדי ִא ִּתי ַּב ִּמ ָּטהֵ .אינֶ ּנִ י יָ כֹול
עּולה וִ ָ
אֹותיַ ,ה ֶּד ֶלת ְּכ ָבר נְ ָ
ִ
’אל ַּת ְט ִריד
ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםּ ,גַ ם ִאם ֹלא יָ קּום ָל ֵתת לֹו ַעל
ָלקּום וְ ָל ֵתת ְלָך’ — ֵ 8
אֹומר
ֵ
ֱהיֹותֹו יְ ִדידֹו ,יָ קּום ִּבגְ ַלל ֶה ַעּזָ תֹו וְ יִ ֵּתן לֹו ְּכ ָכל ָצ ְרּכֹו 9 .וַ ֲאנִ י
10
ָל ֶכםַּ ,ב ְּקׁשּו וְ יִ ּנָ ֵתן ָל ֶכםַ ,ח ְּפׂשּו וְ ִת ְמ ְצאּוִּ ,ד ְפקּו וְ יִ ָּפ ַתח ָל ֶכםִּ .כי
ּומי
מֹוצא ,וְ ַה ִּמ ְת ַּד ֵּפק יִ ָּפ ַתח לֹוִ 11 .
ֵ
ָּכל ַה ְמ ַב ֵּקׁש ְמ ַק ֵּבל ,וְ ַה ְמ ַח ֵּפׂש
ִמ ֶּכם ָה ָאב ֶׁש ְּבנֹו יְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָּדג וְ הּוא יִ ֵּתן לֹו נָ ָחׁש ִּב ְמקֹום ָּדג?
יֹוד ִעים
יצה יִ ֵּתן לֹו ַע ְק ָרב? ֵ 13הן ַא ֶּתם ָה ָר ִעים ְ
 12אֹו ִאם יְ ַב ֵּקׁש ֵּב ָ
רּוח
יכםָּ ,כל ֶׁש ֵּכן ָה ָאב ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ֵּתן ֶאת ַ
ָל ֵתת ַמ ָּתנֹות טֹובֹות ִל ְבנֵ ֶ
ַהּק ֶׂדׁש ַל ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו!”
ישוע נגד בעל־זבול
(מתי יב  ;30‑22מרקוס ג )27‑20

ְּ 14ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ּגֵ ֵרׁש ֵׁשד ֶׁשּגָ ַרם ְל ִא ְּלמּותַּ .כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ַה ֵּׁשד ֵה ֵחל
ּתֹומםֶ 15 .א ָּלא ֶׁש ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם ָא ְמרּו:
ָה ִא ֵּלם ְל ַד ֵּבר וְ ֶה ָהמֹון ִה ְׁש ֵ
”ּב ֶעזְ ַרת ַּב ַעל־זְ בּול ַׂשר ַה ֵּׁש ִדים הּוא ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדים”.
ְ
 16וַ ֲא ֵח ִרים ֶׁש ִה ְת ַּכּוְ נּו ְלנַ ּסֹותֹו ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו אֹות ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ 17 .אְך
”ּכל ַמ ְמ ָל ָכה ַה ְמ ֻפ ֶּלגֶ ת
יהם וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
בֹות ֶ
הּוא יָ ַדע ֶאת ַמ ְח ְׁש ֵ
ּוביִ ת ַעל ַּביִ ת יִ ּפׂל ָּבּה 18 .וְ ִאם ּגַ ם ַה ָּׂש ָטן
ְּבתֹוְך ַע ְצ ָמּה — ֵּת ָח ֵרבַ ,
אֹומ ִרים ַא ֶּתם
ְ
יצד ַּת ֲעמׂד ַמ ְמ ַל ְכּתֹו? ֶׁש ֵּכן
ִה ְת ַּפ ֵּלג ְּבתֹוְך ַע ְצמֹוֵּ ,כ ַ
ִּכי ְּב ֶעזְ ַרת ַּב ַעל־זְ בּול ֲאנִ י ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּׁש ִדיםַ 19 .אְך ִאם ֲאנִ י ְמגָ ֵרׁש
יכם?
אֹותם ְּבנֵ ֶ
ָ
ֶאת ַה ֵּׁש ִדים ְּב ֶעזְ ַרת ַּב ַעל־זְ בּולְּ ,ב ֶעזְ ַרת ִמי ְמגָ ְר ִׁשים
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ֹלהים ְמגָ ֵרׁש ֲאנִ י ֶאת
יכם .וְ ִאם ְּב ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
ׁשֹופ ֵט ֶ
ְ
ָל ֵכן ֵהם יִ ְהיּו
ֹלהיםַּ 21 .כ ֲא ֶׁשר ָה ִאיׁש
יכם ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יעה ֲא ֵל ֶ
ַה ֵּׁש ִדיםִּ ,כי ָאז ִהּגִ ָ
ׁשֹומר ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשּלֹוֲ ,ה ֵרי ָׁשלֹום ִל ְרכּוׁשֹו.
ֵ
יטב
ֶה ָחזָ ק ֶה ָחמּוׁש ֵה ֵ
לֹוקח
ּומ ְתּגַ ֵּבר ָע ָליו ,הּוא ֵ
ּתֹוקף אֹותֹו ִאיׁש ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו ִ
ַ 22אְך ְּכ ֶׁש ֵ
ּומ ַח ֵּלק ֶאת ַה ָּׁש ָלל.
ִמ ֶּמּנּו ֶאת נִ ְׁשקֹו ֶׁש ָּב ַטח ּבֹו ְ
אֹוסף ִא ִּתי — ְמ ַפּזֵ ר”.
ּומי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ֵ
ִ 23מי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ִא ִּתי — נֶ גְ ִּדי הּואִ ,
20

שיבת הרוח הטמאה
(מתי יב )45‑43

ׁשֹוט ֶטת ִּב ְמקֹומֹות ִצּיָ ה
ּיֹוצאת ִמן ָה ָא ָדם ְמ ֶ
רּוח ַה ְּט ֵמ ָאה ַה ֵ
”ה ַ
ָ 24
ׁשּובה ֶאל
’א ָ
אֹומ ֶרתָ ,
ֶ
מֹוצאת ִהיא
ֵ
ּוכ ֶׁש ֵאינָ ּה
נֹוחְ ,
ּומ ַב ֶּק ֶׁשת ָלּה ָמ ַ
ְ
ּומ ֻה ָּדר.
אטא ְ
ּומֹוצאת אֹותֹו ְמ ֻט ָ
ֵ
אתי ִמ ֶּמּנּו’ִ 25 .היא ָּב ָאה
יתי ֶׁשּיָ ָצ ִ
ֵּב ִ
לֹוק ַחת ִא ָּתּה ֶׁש ַבע רּוחֹות ֲא ֵחרֹות ָרעֹות ִמ ֶּמּנָ ה
הֹול ֶכת וְ ַ
ָ 26אז ִהיא ֶ
רּועה ַא ֲח ִריתֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ַההּוא
וְ ֻכ ָּלן נִ ְכנָ סֹות ִל ְׁשּכׂן ָׁשםָ .א ֵכן ּגְ ָ
אׁשיתֹו”.
ֵמ ֵר ִ
האור האמתי

ַּ 27כ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָק ְר ָאה ִא ָּׁשה ַא ַחת ִמן ֶה ָהמֹון
אֹותָך וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ָּׁש ַדיִ ם ֶׁשּיָ נַ ְק ָּת
”א ְׁש ֵרי ַה ֶּב ֶטן ֲא ֶׁשר נָ ְׂש ָאה ְ
וְ ָא ְמ ָרה לֹוַ :
ֵמ ֶהם!”
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ְּד ַבר
יֹותר נָ כֹוןַ ,א ְׁש ֵרי ַה ְ
ַ 28על ָּכְך ֵהגִ יב ְּב ָא ְמרֹו” :וְ ֵ
ׁשֹומ ִרים אֹותֹו”.
ְ
ֹלהים וְ
ֱא ִ
הבקשה לראות אות
(מתי יב  ;42‑38מרקוס ח )12

”הּדֹור ַהּזֶ ה ּדֹור ַרע הּוא.
ְּ 29ב ִה ְת ַק ֵהל ַעם ַרב ְס ִביבֹו ָּפ ַתח ִּפיו וְ ָא ַמרַ :
אֹות הּוא ְמ ַב ֵּקׁשַ ,אְך אֹות ֹלא יִ ּנָ ֵתן לֹו ִמ ְּל ַבד אֹות יֹונָ ה ַהּנָ ִביא.
ן־ה ָא ָדם ַלּדֹור
ּוכמֹו ֶׁשּיֹונָ ה ָהיָ ה ְלאֹות ְל ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה ֵּכן ּגַ ם יִ ְהיֶ ה ֶּב ָ
ְ 30
31
יע
ימן ָּתקּום ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִעם ַאנְ ֵׁשי ַהּדֹור ַהּזֶ ה וְ ַת ְר ִׁש ַ
ַהּזֶ הַ .מ ְל ַּכת ֵּת ָ
אֹותםֶׁ ,ש ֵּכן ִהיא ָּב ָאה ִמ ְּק ֵצה ָה ָא ֶרץ ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ָח ְכ ַמת ְׁשֹלמׂה;
ָ
וְ ִהּנֵ ה ּגָ דֹול ִמ ְּׁשֹלמׂה ָּכאן! ַ 32אנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה יָ קּומּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִעם ַהּדֹור

27/10/2010 14:31:37

HNTquote.indb 144

145

לוקס

11.33-4
6

יאת יֹונָ ה; וְ ִהּנֵ ה ּגָ דֹול
ׁשּובה ִּב ְק ִר ַ
ַהּזֶ ה וְ יַ ְר ִׁשיעּוהּוֶׁ ,ש ֵּכן ֵהם ָחזְ רּו ִּב ְת ָ
ִמּיֹונָ ה ָּכאן!”
אור הגוף
(מתי ה  ;15ו )23‑22

אֹותּה ְּב ָמקֹום נִ ְס ָּתר אֹו ַּת ַחת ַּכד,
ָ
נֹורה וְ ָׂשם
”אין ִאיׁש ַמ ְד ִליק ְמ ָ
ֵ 33
34
נֹורת
אֹותּה ְּכ ֵדי ֶׁש ָּב ֵאי ַה ַּביִ ת ּיִ ְראּו ֶאת ָהאֹורְ .מ ַ
ֶא ָּלא ַעל ַּכן יָ ִׂשים ָ
יֹותּה
מּוארַ .אְך ִּב ְה ָ
ּגּופָך ָ
טֹובהּ ,גַ ם ָּכל ְ
ַהּגּוף ִהיא ָה ַעיִ ןַּ .כ ֲא ֶׁשר ֵעינְ ָך ָ
ּגּופָך ָחׁשּוְךַ 35 .על ֵּכן ִהּזָ ֵהר ֶּפן יֶ ְח ַׁשְך ָהאֹור ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּבָך.
ָר ָעהּ ,גַ ם ְ
ּגּופָך אֹור הּוא וְ ֵאין ּבֹו ׁשּום ח ֶׁׂשְךֲ ,אזַ י ֻּכּלֹו יָ ִאיר
יכְך ִאם ָּכל ְ
ְ 36ל ִפ ָ
נֹורה ְּבזָ ֳה ָרּה”.
ְּכמֹו ְּב ָה ִאיר ְלָך ַה ְּמ ָ
דברי תוכחה על הפרושים ובעלי התורה
(מתי כג  ;36‑1מרקוס יב  ;40‑38לוקס כ )47‑45

ְּ 37ב ָׁש ָעה ֶׁש ִּד ֵּבר ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָּפרּוׁש ֶא ָחד ִּכי יִ ְס ַעד ִאּתֹו ,וְ ָא ְמנָ ם
הּוא נִ ְכנַ ס וְ ֵה ֵסב ֶאל ַה ֻּׁש ְל ָחןָ 38 .ר ָאה זׂאת ַה ָּפרּוׁש וְ ָת ַמּה ַעל ֶׁשֹּלא
רּוׁשים
”הּנֵ ה ַא ֶּתם ַה ְּפ ִ
עּודהָ 39 .א ַמר ֵא ָליו ָה ָאדֹוןִ :
ָט ַבל ִל ְפנֵ י ַה ְּס ָ
ּתֹוכ ֶכם ָמ ֵלא ּגֶ זֶ ל
ְמ ַט ֲה ִרים ֶאת ַהּכֹוס וְ ֶאת ַה ְּק ָע ָרה ִמ ַּבחּוץֶ ,א ָּלא ֶׁש ְ
ּיֹוצר ֶאת ַהחּוץ ַה ִאם ֹלא יָ ַצר ּגַ ם ֶאת ַה ְּפנִ ים?
ילים! ַה ֵ
וְ ֶר ַׁשעְּ 40 .כ ִס ִ
42
 41וְ ַא ֶּתםְּ ,תנּו ִל ְצ ָד ָקה ֶאת ַמה ֶּׁש ִּב ְפנִ ים וְ ָאז ַהּכׂל ָטהֹור ָל ֶכם .אֹוי
ּומ ָּכל יֶ ֶרק,
ּופיגָ ם ִ
נֹותנִ ים ַא ֶּתם ַמ ֲע ֵׂשר ִמ ִּמנְ ָּתה ֵ
רּוׁשיםִּ ,כי ְ
ָל ֶכם ַה ְּפ ִ
ֹלהיםֶ .את ֵא ֶּלה ָהיָ ה ָצ ִריְך
יחים ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט וְ ֶאת ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ּומזְ נִ ִ
ַ
רּוׁשיםִּ ,כי
יח 43 .אֹוי ָל ֶכם ַה ְּפ ִ
ַל ֲעׂשֹות וְ ַאף ֶאת ָה ֲא ֵח ִרים ֹלא ְל ַהזְ נִ ַ
ּוב ְרכֹות ָׁשלֹום
מֹוׁשב ַה ָּכבֹוד ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ִ
ַ
אֹוה ִבים ַא ֶּתם ֶאת
ֲ
ּובנֵ י
ּדֹומים ַא ֶּתם ַל ְּק ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ָּכ ִרים ְ
ַּב ְּׁשוָ ִקים 44 .אֹוי ָל ֶכםִּ ,כי ִ
יהם ִמ ְּב ִלי ָל ַד ַעת זׂאת”.
ָא ָדם ִמ ְת ַה ְּל ִכים ֲע ֵל ֶ
”ר ִּביִּ ,ב ְד ָב ֶריָך ֵא ֶּלה ַא ָּתה ּפֹוגֵ ַע
ּתֹורה ֵהגִ יב וְ ָא ַמרַ :
ֶ 45א ָחד ִמ ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ּגַ ם ָּבנּו”.
יסים ַא ֶּתם ַעל
ּתֹורהִּ ,כי ַמ ֲע ִמ ִ
ׁשּוע” :אֹוי ּגַ ם ָל ֶכם ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ֵ 46ה ִׁשיב יֵ ַ
ְּבנֵ י ָא ָדם ַמ ָּׂשאֹות ְּכ ֵב ִדים ִמּנְ ׂשֹוא ,וְ ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם ֵאינְ ֶכם נֹוגְ ִעים
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יכם .אֹוי ָל ֶכםִּ ,כי ּבֹונִ ים ַא ֶּתם
עֹות ֶ
ַּב ַּמ ָּׂשאֹות ּגַ ם ְּב ַא ַחת ֵמ ֶא ְצ ְּב ֵ
יכם ֲה ָרגּוםַ 48 .על ֵּכן ֵע ִדים ַא ֶּתם
בֹות ֶ
יאים וַ ֲה ֵרי ֲא ֵ
ֶאת ִק ְברֹות ַהּנְ ִב ִ
אֹותם וְ ַא ֶּתם ּבֹונִ ים
ָ
יכםֶׁ ,ש ֵּכן ֵה ָּמה ָה ְרגּו
בֹות ֶ
ימים ְל ַמ ֲע ֵׂשי ֲא ֵ
ַה ַּמ ְס ִּכ ִ
’א ְׁש ַלח
ֹלהיםֶ :
יהםִ 49 .מּׁשּום ָּכְך ּגַ ם ָא ְמ ָרה ָח ְכ ַמת ָה ֱא ִ
ֶאת ִק ְב ֵר ֶ
ּומ ֶהם יַ ַה ְרגּו וְ יִ ְר ְּדפּו’ְ 50 ,ל ַמ ַען יִ ָּד ֵרׁש ִמן
יחים ֵ
ּוׁש ִל ִ
יאים ְ
יהם נְ ִב ִ
ֲא ֵל ֶ
יאים ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּפְך ֵמ ָאז ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבלִ 51 ,מ ַּדם
ַהּדֹור ַהּזֶ ה ַּדם ָּכל ַהּנְ ִב ִ
אֹומר
ֵ
ֶה ֶבל ַעד ַּדם זְ ַכ ְריָ הּו ֲא ֶׁשר נֶ ֱה ַרג ֵּבין ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ַה ַּביִ תֵּ .כן,
ּתֹורה!
ֲאנִ י ָל ֶכםָּ :דרֹוׁש יִ ָּד ֵרׁש ִמן ַהּדֹור ַהּזֶ ה 52 .אֹוי ָל ֶכם ַּב ֲע ֵלי ַה ָ
ּומן
ירֹותם ֶאת ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ַּד ַעת; ַא ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ֹלא נִ ְכנַ ְס ֶּתם ִ
ִּכי ֲה ִס ֶ
ַה ָּב ִאים ְמנַ ְע ֶּתם ֵמ ִה ָּכנֵ ס”.
רּוׁשים ְל ִה ְתיַ ֵחס ֵא ָליו
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
ַּ 53כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ָּׁשם ֵה ֵחּלּו ַה ְ
54
ְּב ִצ ִּפּיָ ה ְל ָל ְכדֹו
ְּבעֹויְ נּות ֲע ֻמ ָּקה וְ ַל ֲחקׂר אֹותֹו ְּב ִענְ יָ נִ ים ַר ִּבים,
ִּב ְד ַבר ִּפיו.
47

דברי הזהרה והדרכה

יב

(מתי י  ;33‑26יב  ;32י )20‑19

ּבזְ ַמן ֶׁש ִה ְת ַא ְּספּו ִר ְבבֹות ֲאנָ ִׁשים ַעד ִּכי ָּד ְרכּו זֶ ה ַעל ַרגְ לֹו
ִ
”הּזָ ֲהרּו ִמ ְּׂשאֹור
ֶׁשל זֶ הֵ ,ה ֵחל ְל ַד ֵּבר ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיו ְּת ִח ָּלהִ :
רּוׁשיםֶׁ ,שהּוא ַה ְּצ ִביעּותֵ 2 .אין ָּד ָבר ְמ ֻכ ֶּסה ֶׁשֹּלא יִ ּגָ ֶלה וְ ֵאין
ַה ְּפ ִ
יכְך ָּכל ַמה ֶּׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם ַּבח ֶׁׂשְך יִ ָּׁש ַמע ָּבאֹור,
נִ ְס ָּתר ֶׁשֹּלא יִ ּוָ ַדעְ 3 .ל ִפ ָ
אֹומר
ֵ
ּומה ֶּׁש ְּל ַח ְׁש ֶּתם ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים יֻ ְכ ַרז ֵמ ַעל ַהּגַ ּגֹות 4 .וַ ֲאנִ י
ַ
נֹותר
הֹורגִ ים ֶאת ַהּגּוף ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֵכן ֹלא ָ
ָל ֶכם ,יְ ִד ַידיַ ,אל ִּת ְפ ֲחדּו ִמן ַה ְ
ָל ֶהם ַל ֲעׂשֹות ָּד ָברֲ 5 .א ָבל ַאזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ִמ ְּפנֵ י ִמי ִלירׂא :יִ ְראּו ִמ ִּמי
אֹומר ֲאנִ י
ֵ
יהּנֹוםֵּ .כן,
ֶׁש ַּס ְמכּות ְּביָ דֹו ַל ֲהרׂג וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ְל ַה ְׁש ִליְך ְלגֵ ִ
ָל ֶכםִ ,מ ָּפנָ יו יִ ְראּוַ 6 .ה ִאם ֹלא נִ ְמ ָּכרֹות ָח ֵמׁש ִצ ֳּפ ִרים ִּב ְׁשנֵ י ִא ָּס ִרים?
אּולם ֲא ִפּלּו ַׂש ֲערֹות
ֹלהים 7 .וְ ָ
ּגַ ם ַא ַחת ֵמ ֶהן ֵאינָ ּה נִ ְׁש ַּכ ַחת ִמ ִּל ְפנֵ י ֱא ִ
8
ׂאׁש ֶכם נִ ְמנּו ֻּכ ָּלןַ .אל ִּת ְפ ֲחדּו; יְ ָק ִרים ַא ֶּתם ִמ ִּצ ֳּפ ִרים ַרּבֹות .וַ ֲאנִ י
ר ְ
יֹודה ּבֹו
ן־ה ָא ָדם ֶ
ּמֹודה ִּבי ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ּגַ ם ֶּב ָ
אֹומר ָל ֶכםָּ ,כל ַה ֶ
ֵ
ֹלהים 9 .וְ ַה ְמ ַכ ֵחׁש ִּבי ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם יְ ֻכ ַחׁש ּבֹו ִל ְפנֵ י
ִל ְפנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
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ן־ה ָא ָדם יִ ָּס ַלח לֹוַ ,אְך
ׂאמר ָּד ָבר נֶ גֶ ד ֶּב ָ
ֹלהיםָּ .כל ִמי ֶׁשּי ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֹלא יִ ָּס ַלח לֹו 11 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ ִביאּו ֶא ְת ֶכם ֶאל
ַה ְמנָ ֵאץ ֶאת ַ
ּומה ָּת ִׁשיבּו אֹו
יטים וְ ָר ֻׁשּיֹותַ ,אל ִּת ְד ֲאגּו ֵאיך ַ
ָּב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת וְ ִל ְפנֵ י ַׁש ִּל ִ
אֹותּה ָׁש ָעה ֶאת ַמה
ּתֹורה ָל ֶכם ְּב ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֶ
ׂאמרּו; ִּ 12כי ַ
ַמה ּת ְ
לֹומר”.
ֶּׁש ָּצ ִריְך ַ
10

המשל על העשיר הטיפש

”ר ִּביַ ,הּגֵ ד נָ א ְל ָא ִחי ֶׁשּיַ ֲחֹלק ִא ִּתי
יׁשהּו ִמן ֶה ָהמֹון ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ִ 13מ ֶ
14
ׁשֹופט
אֹותי ְל ֵ
ִ
ן־א ָדםִ ,מי ָׂשם
”ּב ָ
ֶאת ַהיְ ֻר ָּׁשהַ ”.אְך הּוא ֵה ִׁשיב לֹוֶ :
”ׂשימּו ֵלב וְ ִהּזָ ֲהרּו ִמ ָּכל
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
יכם אֹו ִל ְמ ַח ֵּלק?” ִ 15
ֲע ֵל ֶ
ַח ְמ ָדנּותִּ ,כי ַחּיֵ י ָה ָא ָדם ֵאינָ ם ְּתלּויִ ים ְּב ֶׁש ַפע נְ ָכ ָסיו”.
”ׂש ֵדהּו ֶׁשל ִאיׁש ָע ִׁשיר ֶא ָחד ֵהנִ יב יְ בּול ַרב.
ִ 16ס ֵּפר ָל ֶהם ָמ ָׁשלָ :
בּולי’.
’מה ֶא ֱע ֶׂשהֵ ,אין ִלי ָמקֹום ֶל ֱאסׂף ֶאת יְ ִ
ָ 17ח ַׁשב ָה ִאיׁש ְּב ִלּבֹוָ ,
ּוב ֶהם
דֹולים ֵמ ֶהםָ ,
ָ 18א ַמר’ ,זׂאת ֶא ֱע ֶׂשהֶ ,א ֱהרׂס ֶאת ֲא ָס ַמי וְ ֶא ְבנֶ ה ּגְ ִ
כּוׁשי 19 .וְ א ַׂמר ְלנַ ְפ ִׁשי :נַ ְפ ִׁשי ,יֵ ׁש ָלְך ַה ְר ֵּבה
בּוא ִתי ְּור ִ
ֲא ַכּנֵ ס ֶאת ָּכל ְּת ָ
טֹובים ֶׁשּנֶ ֶאגְ רּו ְל ָׁשנִ ים ַרּבֹותִ .הּנָ ְפ ִׁשיִ ,א ְכ ִליְׁ ,ש ִתי וְ ִׂש ְמ ִחי’.
ִ
ְּד ָב ִרים
’ּכ ִסיל! ְּב ֶע ֶצם ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה יִ ְד ְרׁשּו ִמ ְּמָך
ֹלהים ָא ַמר לֹוְ :
ֶ 20א ָּלא ֶׁש ֱא ִ
אֹוצר
ֶאת נַ ְפ ְׁשָך ,וְ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵה ַכנְ ָּת ְל ִמי יִ ְהיּו?’ ָּ 21כ ָכה הּוא ִמי ֶׁש ֵ
ֹלהים”.
ִּב ְׁש ִביל ַע ְצמֹו וְ ֵאינֹו ַמ ֲע ִׁשיר ְל ַמ ַען ֱא ִ
אל דאגה
(מתי ו  ;34‑25ו )21‑19

אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםַ :אל ִּת ְד ֲאגּו ְלנַ ְפ ְׁש ֶכם ַמה
ֵ
”ל ֵכן
ָ 22א ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיוָ :
23
ׁשּובה ִמן ַה ָּמזֹון,
גּופ ֶכם — ַמה ִּת ְל ְּבׁשּוֲ .הֹלא ַהּנֶ ֶפׁש ֲח ָ
ּול ְ
ׂאכלּו; ְ
ּת ְ
זֹור ִעים
עֹור ִביםֵ :אינָ ם ְ
וְ ַהּגּוף ָחׁשּוב ִמן ַה ְּלבּוׁשִ 24 .ה ְתּבֹונְ נּו ֶאל ָה ְ
אֹלהים ְמ ַכ ְל ֵּכל
ִ
קֹוצ ִריםּ .גַ ם ָא ָסם אֹו ַמ ְח ָסן ֵאין ָל ֶהם ,וֵ
ְ
וְ ֵאינָ ם
ּומי
ׁשּובים ַא ֶּתם ִמן ַה ִּצ ֳּפ ִרים! ִ 25
אֹותםַ .על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֲח ִ
ָ
הֹוסיף ֶט ַפח ַעל ְׁשנֹות ַחּיָ יו?  26וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ֵאינְ ֶכם
ִמ ֶּכם ְּב ַד ֲאגָ תֹו יָ כֹול ְ ¤ל ִ
עּוטיםָ ,ל ָּמה ִּת ְד ֲאגּו ִל ְׁש ָאר ַה ְּד ָב ִרים?
כֹולים ַל ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים ְּפ ִ
יְ ִ
 ¤יב  :25להוסיף… -או :להוסיף אמה על קומתו?
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ּׁשֹוׁשּנִ יםֵ ,איְך ֵהם ּגְ ֵד ִלים; ֵאינָ ם טֹווִ ים ַאף ֵאינָ ם
ִ 27ה ְתּבֹונְ נּו ֶאל ַה ַ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםּ ,גַ ם ְׁשֹלמׂה ְּב ָכל ֲה ָדרֹו ֹלא ָהיָ ה ָלבּוׁש
ֵ
אֹורגִ יםַ .אְך
ְ
ֹלהים ֶאת ֲח ִציר ַה ָּׂש ֶדהֲ ,א ֶׁשר
ְּכ ֶא ָחד ֵמ ֶהם 28 .וְ ִאם ָּכ ָכה ַמ ְל ִּביׁש ֱא ִ
ּומ ָחר יֻ ְׁש ַלְך ְלתֹוְך ַה ַּתּנּורַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֶא ְת ֶכם,
ַהּיֹום יֶ ְׁשנֹו ָ
ּומה
ׂאכלּו ַ
ׁשֹוא ִלים ַמה ּת ְ
ֲ
ְק ַטּנֵ י ֱאמּונָ ה! ּ 29גַ ם ַא ֶּתםַ ,אל ִּת ְהיּו
עֹולם ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת ָּכל
ּדֹואגִ יםִּ 30 .כי ֻאּמֹות ָה ָ
ִּת ְׁשּתּו ,וְ ַאל ִּת ְהיּו ֲ
31
יכים ָל ֶהםָ .ל ֵכן
יֹוד ַע ֶׁש ַא ֶּתם ְצ ִר ִ
יכם ֵ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וְ ַא ֶּתםֲ ,א ִב ֶ
ַּב ְּקׁשּו ֶאת ַמ ְלכּותֹו ,וְ ָכל ֵא ֶּלה יִ ּוָ ְספּו ָל ֶכםַ 32 .אל ִּת ָירא ֵע ֶדר ָּק ָטן,
יכם ָל ֵתת ָל ֶכם ֶאת ַה ַּמ ְלכּותִ 33 .מ ְכרּו ֶאת
ִּכי ְל ָרצֹון ָהיָ ה ִמ ִּל ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
אֹוצר
ָ
ּותנּו ִל ְצ ָד ָקהֲ .עׂשּו ָל ֶכם ַא ְרנָ ִקים ֶׁש ֵאינָ ם ִמ ְת ַּב ִּלים,
יכם ְ
נִ ְכ ֵס ֶ
ֹלא ִמ ְת ַּכ ֶּלה ַּב ָּׁש ַמיִ ם — ַּב ָּמקֹום ֶׁש ֵאין ּגַ ּנָ ב ִמ ְת ָק ֵרב ְל ָׁשם וְ ֵאין ָה ָעׁש
אֹוצ ְר ֶכםָׁ ,שם יִ ְהיֶ ה ּגַ ם ְל ַב ְב ֶכם”.
ַמ ְׁש ִחית; ִּ 34כי ַּב ָּמקֹום ֶׁש ֻּמּנָ ח ַ
יש לעמוד על המשמר
(מתי כד )51‑45

ּדֹומים
ּדֹולקֹות 36 .וְ ַא ֶּתם ֱהיּו ִ
יכם ְ
נֹורֹות ֶ
ֵ
ּומ
גּורים ְ
יכם ֲח ִ
” 35יִ ְהיּו ָמ ְתנֵ ֶ
אֹותם ָה ֲע ָב ִדים ֲא ֶׁשר
ָ
ַל ֲאנָ ִׁשים ַה ְמ ַח ִּכים ַל ֲאדֹונָ ם ְּב ִצ ִּפּיָ ה ְלבֹואֹו ִמן
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ֵ
עֹומ ִדים ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרָ .א ֵמן
ְ
ָה ָאדֹון ְּבבֹואֹו יִ ְמ ָצ ֵאם
אֹותם
ָ
אֹותםַ 37 .א ְׁש ֵרי
ָ
יבם ,וְ יִ ּגַ ׁש ְל ָׁש ֵרת
יֹוׁש ֵ
הּוא יֶ ֱאזׂר ֶאת ָמ ְתנָ יוִ ,
עֹומ ִדים ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמרָ .א ֵמן
ְ
ָה ֲע ָב ִדים ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון ְּבבֹואֹו יִ ְמ ָצ ֵאם
אֹותם.
ָ
יבם ,וְ יִ ּגַ ׁש ְל ָׁש ֵרת
יֹוׁש ֵ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ,הּוא יֶ ֱאזֹר ֶאת ָמ ְתנָ יוִ ,
ֵ
יׁשית וְ יִ ְמ ָצ ֵאם
 38וְ ִאם יָ בֹוא ָּב ַא ְׁשמ ֶׂרת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה אֹו ָּב ַא ְׁשמ ֶׂרת ַה ְּׁש ִל ִ
ָּכְךַ ,א ְׁש ֵרי ָה ֲע ָב ִדים ָה ֵהם 39 .זׂאת ְּדעּוִ :אּלּו יָ ַדע ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ְּב ֵאיזֹו
יח ַל ֲחדׂר ֶאל ֵּביתֹוּ 40 .גַ ם ַא ֶּתם ֱהיּו
ָׁש ָעה יָ בֹוא ַהּגַ ּנָ בֹ ,לא ָהיָ ה ַמּנִ ַ
ן־ה ָא ָדם”.
מּוכנִ יםִּ ,כי ְּב ָׁש ָעה ֶׁשֹּלא ַּת ֲע ֶלה ַעל ַּד ְע ְּת ֶכם יָ בֹוא ֶּב ָ
ָ
אֹומר ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה אֹו
ֵ
”אדֹונֵ נּוֲ ,ה ַרק ָלנּו ַא ָּתה
יפאֲ :
ָׁ 41ש ַאל ֵּכ ָ
ַלּכׂל?”
ּסֹוכן ַהּנֶ ֱא ָמן וְ ַהּנָ בֹון ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון
”מי הּוא ֵאפֹוא ַה ֵ
ֵ 42ה ִׁשיב ָה ָאדֹוןִ :
רּוח ָתם ַּבּזְ ַמן? ַ 43א ְׁש ֵרי
יַ ְפ ִק ֵידהּו ַעל ְמ ָׁש ְר ָתיו ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאת ֲא ָ
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עֹוׂשה ֵּכןֱ .א ֶמת ֲאנִ י
ֶ
ָה ֶע ֶבד ַההּוא ֲא ֶׁשר ֲאדֹונָ יו יָ בֹוא וְ יִ ְמ ָצ ֵאהּו
ׂאמר
אֹומר ָל ֶכםַ ,על ָּכל נְ ָכ ָסיו יַ ְפ ִקיד אֹותֹוַ 45 .אְך ָה ֶע ֶבד ַההּוא ִאם י ַ
ֵ
’מ ַא ֵחר ֲאדֹונִ י ָלבֹוא’ ,וְ יַ ְת ִחיל ְל ַהּכֹות ֶאת ָה ֲע ָב ִדים וְ ַה ְּׁש ָפחֹות
ְּב ִלּבֹוְ ,
ּול ִה ְׁש ַּת ֵּכרּ 46 ,בֹוא יָ בֹוא ָה ָאדֹון ֶׁשל אֹותֹו ֶע ֶבד
וְ ֶל ֱאכׂל וְ ִל ְׁשּתֹות ְ
יׁש ֵּסף אֹותֹו וְ יָ ִׂשים
יֹוד ַע ,וִ ַ
ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ְּביֹום ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַצ ֶּפה לֹו ְ
י־מ ֲא ִמינִ ים 47 .וְ ָה ֶע ֶבד ַההּוא ֲא ֶׁשר יָ ַדע ֶאת ְרצֹון
ֶח ְלקֹו ִעם ַה ִּב ְל ִּת ַ
ֲאדֹונָ יו וְ ֹלא ֵה ִכין וְ ֹלא ָע ָׂשה ִּכ ְרצֹונֹו יֻ ֶּכה ַמּכֹות ַרּבֹותֲ 48 .א ָבל זֶ ה
יהם ַמּכֹות ,יֻ ֶּכה ְמ ַעטָּ .כל ִמי
ֶׁשֹּלא יָ ַדע וְ ָע ָׂשה ְּד ָב ִרים ֶׁשהּוא ַחּיָ ב ֲע ֵל ֶ
ּומי ֶׁש ֻה ְפ ַקד ְּביָ דֹו ַה ְר ֵּבה ,יִ ְד ְרׁשּו
ֶׁשּנִ ַּתן לֹו ַה ְר ֵּבה ,יִ ָּד ֵרׁש ִמ ֶּמּנּו ַה ְר ֵּבה; ִ
יֹותר”.
ִמ ֶּמּנּו עֹוד ֵ
44

פילוג בגלל ישוע
(מתי י )36‑34

ּומה ָח ַפ ְצ ִּתי ֶׁש ְּכ ָבר ִּת ְב ַער!
אתי ְל ַׁש ֵּל ַח ַעל ְּפנֵ י ָה ָא ֶרץ ֶ
”אׁש ָּב ִ
ֵ 49
ּמּוע ָקה ַעד ֲא ֶׁשר
ּומה ְּכ ֵב ָדה ָע ַלי ַה ָ
ילה ַ
ֶ 50א ָּלא ֶׁש ָע ַלי ְל ִה ָּט ֵבל ְט ִב ָ
אֹומר
ֵ
אתי ָל ִׂשים ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ? ֹלא,
בּורים ַא ֶּתם ֶׁש ָּב ִ
ֻּת ְׁש ַלם! ַ 51ה ְס ִ
52
ֹלקתֵ .מ ַע ָּתה ֲח ִמ ָּׁשה ְּב ַביִ ת ֶא ָחד יִ ְהיּו ְׁשרּויִ ים
ֲאנִ י ָל ֶכםֶ ,א ָּלא ַמ ֲח ֶ
לֹוׁשהָ 53 .ה ָאב נֶ גֶ ד ַה ֵּבן
ּוׁשנַ יִ ם נֶ גֶ ד ְׁש ָ
לֹוׁשה נֶ גֶ ד ְׁשנַ יִ ם ְ
ֹלקתְׁ ,ש ָ
ְּב ַמ ֲח ֶ
וְ ַה ֵּבן נֶ גֶ ד ָה ָאב; ָה ֵאם נֶ גֶ ד ַה ַּבת וְ ַה ַּבת נֶ גֶ ד ָה ֵאם; ֶה ָחמֹות נֶ גֶ ד ַּכ ָּל ָתּה
מֹותּה”.
וְ ַה ַּכ ָּלה נֶ גֶ ד ֲח ָ
הבחנת הזמנים
(מתי טז )3‑2

עֹולה ִמ ַּמ ֲע ָרבִ ,מּיָ ד
רֹואים ָענָ ן ֶ
”ּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִ
ָ 54א ַמר ּגַ ם ֶאל ֶה ָהמֹוןַ :
55
רּוח
נֹוׁש ֶבת ַ
אֹומ ִרים ’ּגֶ ֶׁשם ָּבא’; וְ ָא ֵכן ַהּגֶ ֶׁשם ָּבא .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֶ
ְ
ַא ֶּתם
בּועים! ֶאת
אֹומ ִרים ’יִ ְהיֶ ה ַחם’; וְ ָא ֵכן ַהחׂם ָּבאְ 56 .צ ִ
ְ
רֹומית ַא ֶּתם
ְּד ִ
יֹוד ִעים
יצד ֵאינְ ֶכם ְ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ְל ָפ ֵרׁשֲ ,ה ֵכ ַ
ּופנֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ
ְּפנֵ י ָה ָא ֶרץ ְ
ְל ָפ ֵרׁש ֶאת ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה?”
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התפייסות
(מתי ה )26‑25

ׁשֹופ ִטים נְ כֹונָ ה? ַּ 58כ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
ְ
ּדּוע ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם ֵאינְ ֶכם
”ּומ ַ
ַ 57
עֹודָך
יבָך ֶאל ַה ַּׁש ִּליטִ ,ה ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַה ְׁש ִלים ִעּמֹו ְּב ְ
הֹולְך ִעם ִאיׁש ִר ְ
ֵ
אֹותָך
ְ
ּׁשֹופט יִ ְמסׂר
ּׁשֹופט ,וְ ַה ֵ
אֹותָך ֶאל ַה ֵ
ְ
ַּב ֶּד ֶרְך; ֶׁש ִאם ֹלא ֵכן יִ ְס ַחב
אֹומר ֲאנִ י ְלָךֹ ,לא ֵּת ֵצא
אֹותָך ַל ֶּכ ֶלאֵ 59 .
ְ
ּׁשֹוטר יַ ְׁש ִליְך
ּׁשֹוטר ,וְ ַה ֵ
ַל ֵ
רּוטה ָה ַא ֲחרֹונָ ה”.
ִמ ָּׁשם ַעד ֲא ֶׁשר ְּת ַׁש ֵּלם ֶאת ַה ְּפ ָ

יג

חזרה בתשובה תציל מאבדון

ילּיִ ים ֲא ֶׁשר
אֹותּה ֵעת ָהיּו ָׁשם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּס ְּפרּו לֹו ַעל ַהּגְ ִל ִ
ּב ָ
ְ
”ה ִאם
ׁשּועַ :
יהםֵ 2 .ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ילטֹוס ֵע ַרב ֶאת ָּד ָמם ְּבזִ ְב ֵח ֶ
ִּפ ָ
בּורים ַא ֶּתם ֶׁש ֵהם ָהיּו
ילּיִ ים ָה ֵא ֶּלה ָס ְבלּו זׂאת ְס ִ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּגְ ִל ִ
דֹולים ֵ
חֹוט ִאים ּגְ ִ
ְ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם.
ֵ
יֹותר ִמ ָּכל ַאנְ ֵׁשי ַהּגָ ִליל? ֹ 3לא!
אֹותם
ָ
מֹותם 4 .אֹו
ׂאבדּו ְּכ ָ
ׁשּובהֻּ ,כ ְל ֶכם ּת ְ
ַאְך ִאם ֹלא ַּת ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
בּורים
ֹלח וַ ֲה ָרגָ םַ ,ה ְס ִ
יהם ַה ִּמגְ ָּדל ַּב ִּׁש ַ
ה־ע ָׂשר ֲא ֶׁשר נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
ַה ְּׁשמֹונָ ָ
ירּוׁש ַליִ ם?
יֹותר ִמ ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּגָ ִרים ִּב ָ
ַא ֶּתם ֶׁש ֵהם ָהיּו ֲא ֵׁש ִמים ֵ
ׂאבדּו
ׁשּובהֻּ ,כ ְּל ֶכם ּת ְ
אֹומר ָל ֶכם ֶׁשֹּלא; ַאְך ִאם ֹלא ַּת ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
ֵ
ֲ 5אנִ י
מֹותם”.
ְּכ ָ
משל התאנה הבלתי פוריה

טּועה ְּב ַכ ְרמֹו;
”ל ִאיׁש ֶא ָחד ָהיְ ָתה ְּת ֵאנָ ה נְ ָ
ִ 6ס ֵּפר ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ הְ :
7
’הּנֵ ה זֶ ה
ּכֹורםִ :
ַּפ ַעם ָּבא ְל ַח ֵּפׂש ָּבּה ְּפ ִרי וְ ֹלא ָמ ָצאָ .א ַמר ֶאל ַה ֵ
אתיְּ .כרׂת
ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ ים ֲאנִ י ָּבא ְל ַח ֵּפׂש ְּפ ִרי ַּב ְּת ֵאנָ ה ַהּזׂאת וְ ֹלא ָמ ָצ ִ
יח ָלּה ּגַ ם ְל ַד ְל ֵּדל ֶאת ַה ַּק ְר ַקע?’
אֹותּהָ .ל ָּמה ְל ַהּנִ ַ
ָ
אֹותּה עֹוד ַה ָּׁשנָ ה ַהּזׂאת ַעד
ָ
’אדֹונִ יַ ,ה ְׁש ֵאר נָ א
ּכֹורםֲ :
ֵ 8ה ִׁשיב לֹו ַה ֵ
אּולי ִּת ֵּתן ְּפ ִרי ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה וְ ִאם
ֶׁש ֶא ֱעדׂר ִמ ָּס ִביב וְ ָא ִׂשים זֶ ֶבל; ַ 9
אֹותּה’”.
ָ
ֹלאִּ ,ת ְכרׂת
ריפוי בעלת המום ביום השבת

ְּ 10ביֹום ַה ַּׁש ָּבת ִל ֵּמד ְּב ֶא ָחד ִמ ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת 11 .וְ ִהּנֵ ה ָהיְ ָתה ָׁשם ִא ָּׁשה
פּופה ָהיְ ָתה וְ ֹלא יָ ְכ ָלה
ה־ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה; ְּכ ָ
־ח ִלי זֶ ה ְׁשמֹונֶ ֶ
רּוח ֳ
גּועה ְּב ַ
נְ ָ
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”א ָּׁשה,
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
אֹותּה ָק ָרא ָלּה יֵ ַ
ָ
ִּכ ְראֹותֹו
קֹומ ָתּה.
ָ
ִלזְ קׂף
קֹומ ָתּה
ָ
ּומּיָ ד זָ ְק ָפה
יה ִ
ֻׁש ְח ַר ְר ְּת ֵמ ָח ְליֵ ְך!”  13הּוא ָס ַמְך ֶאת יָ ָדיו ָע ֶל ָ
ֹלהיםֲ 14 .א ָבל רׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת נִ ְת ַמ ֵּלא ַּכ ַעס ַעל
וְ ִׁש ְּב ָחה ֶאת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ִר ֵּפא ְּב ַׁש ָּבת .הּוא ָּפנָ ה ֶאל ַה ָּק ָהל וְ ָא ַמר” :יֵ ׁש ִׁש ָּׁשה יָ ִמים
ֶׁשּיֵ ַ
ֶׁש ִּמן ַה ִּדין ַל ֲעבׂד ָּב ֶהםַ .על ֵּכן ּבֹואּו וְ ֵה ָר ְפאּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה וְ ֹלא
ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת”.
בּועים! ַה ִאם ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכם ֵאינֶ ּנּו ַמ ִּתיר
”צ ִ
ָ 15א ַמר לֹו ָה ָאדֹוןְ :
ּומֹוליְך אֹותֹו ִל ְׁשּתֹות ַמיִ ם?
ִ
ְּב ַׁש ָּבת ֶאת ׁשֹורֹו אֹו ֲחמֹורֹו ִמן ָה ֵאבּוס
אֹותּה ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשמֹונֶ ה־
 16וְ ִא ָּׁשה זׂאתַּ ,בת ַא ְב ָר ָהםֲ ,א ֶׁשר ַה ָּׂש ָטן ָּכ ַבל ָ
אֹותּה ִמן ַה ֶּכ ֶבל ַהּזֶ ה ְּביֹום
ָ
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הַ ,ה ִאם ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך ְל ַה ִּתיר
ַה ַּׁש ָּבת?”
ְּ 17כ ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִה ְת ַּבּיְ ׁשּו ָּכל ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים לֹו ,וְ ָכל
ַה ָּק ָהל ָׂש ַמח ַעל ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֶׁש ָע ָׂשה.
12

משלים על גרגיר החרדל ועל השאור
(מתי יג  ;33‑31מרקוס ד )32‑30

אֹותּה?
ָ
ֹלהים וְ ֶאל ָמה ֲא ַד ֶּמה
ּדֹומה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
”ל ַמה ָ
ָ 18אז ָא ַמרְ :
ּדֹומה ִהיא ְלגַ ְרּגִ יר ֶׁשל ַח ְר ָּדל ֲא ֶׁשר ְל ָקחֹו ִאיׁש וְ זָ ַרע אֹותֹו ְּבגַ ּנֹו.
ָ 19
20
ַהּגַ ְרּגִ יר ָצ ַמח וְ ָהיָ ה ְל ֵעץ וְ עֹופֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ִקּנְ נּו ַּב ֲענָ ָפיו ”.וְ עֹוד
ּדֹומה ִהיא ִל ְׂשאֹור
ֹלהים? ָ 21
”אל ָמה ֲא ַד ֶּמה ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ָא ַמרֶ :
ֲא ֶׁשר ָל ְק ָחה ִא ָּׁשה וְ ָט ְמנָ ה אֹותֹו  ְּ ¤ב ֶע ְׂש ִרים ִקילֹוגְ ַרם ֶק ַמח ַעד
ֶׁש ֶה ְח ִמיץ ֻּכּלֹו”.
הפתח הצר
(מתי ז )23‑21 ,14‑13

עֹוׂשה ֶאת ַּד ְרּכֹו
ֶ
ּוב ְכ ָפ ִרים וְ ִל ֵּמד ְּכ ֶׁשהּוא
 22הּוא ָע ַבר ְּב ָע ִרים ִ
”אדֹונִ יַ ,ה ִאם ְמ ַע ִּטים
יׁשהּו ָׁש ַאל אֹותֹוֲ :
ירּוׁש ַליִ ם 23 .וְ ִהּנֵ ה ִמ ֶ
ִל ָ
ּנֹוׁש ִעים?”
ַה ָ
 ¤יג  :21בעשרים קילוגרם  -יוונית :בשלוש סאים
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”ה ְת ַא ְּמצּו ְל ִה ָּכנֵ ס ֶּד ֶרְך ַה ֶּפ ַתח ַה ַּצר ִּכי ַר ִּבים,
ֵ 24ה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
25
ְל ַא ַחר ֶׁשּיָ קּום ַּב ַעל
יּוכלּו.
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ,יִ ְרצּו ְל ִה ָּכנֵ ס וְ ֹלא ְ
ֵ
ַה ַּביִ ת וְ יִ ְסּגׂר ֶאת ַה ֶּד ֶלת ַּת ְת ִחילּו ַל ֲעמׂד ַּבחּוץ וְ ִל ְדּפׂק ַעל ַה ֶּד ֶלת
’אינֶ ּנִ י
ׂאמר ָל ֶכםֵ ,
’אדֹונֵ נּוְּ ,פ ַתח ָלנּו!’ ַאְך הּוא יַ ֲענֶ ה וְ י ַ
ׂאמרּוֲ ,
וְ ת ְ
’א ַכ ְלנּו וְ ָׁש ִתינּו
לֹומרָ ,
ַ
ַמ ִּכיר ֶא ְת ֶכםֵ ,מ ַאיִ ן ַא ֶּתם?’ ָ 26אז ַּת ְת ִחילּו
יֹוד ַע ֵמ ַאיִ ן
’אינֶ ּנִ י ֵ
ׂאמר ָל ֶכםֵ ,
חֹובֹותינּו ִל ַּמ ְד ָּת!’  27וְ הּוא י ַ
ֵ
ּוב ְר
ְל ָפנֶ יָך ִ
עֹוׂשי ֶר ַׁשע!’ ָׁ 28שם יִ ְהיּו ַהּיְ ָל ָלה וַ ֲחרֹוק ַה ִּׁשּנַ יִ ם,
ַא ֶּתם ,סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ָּכל ֵ
יאים ְּב ַמ ְלכּות
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ֶאת ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ָּכל ַהּנְ ִב ִ
ּומ ַּמ ֲע ָרב,
חּוצה 29 .וְ יָ בֹואּו ִמ ִּמזְ ָרח ִ
ֹלהים וְ ַא ֶּתם ְמג ָׂר ִׁשים ַה ָ
ָה ֱא ִ
ֹלהים 30 .וְ ִהּנֵ ה יֵ ׁש ַא ֲחרֹונִ ים
ּומ ָּדרֹום ,וְ יָ ֵסּבּו ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִמ ָּצפֹון ִ
ֶׁשּיִ ְהיּו ִראׁשֹונִ ים וְ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּיִ ְהיּו ַא ֲחרֹונִ ים”.
קינה על ירושלים
(מתי כג )39‑37

”צא וְ ֵלְך ִמ ָּכאןִּ ,כי
רּוׁשים וְ ָא ְמרּו לֹוֵ :
אֹותּה ָׁש ָעה נִ ּגְ ׁשּו ַּכ ָּמה ְּפ ִ
ָ 31
32
ּׁשּועל
”לכּו וְ ִא ְמרּו ַל ָ
ׁשּועְ :
רֹוצה ְל ָה ְרגְ ָךֵ ”.ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
הֹורדֹוס ֶ
ְ
יׁשי
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּומ ָחרַ ,
ּופֹועל ְרפּואֹות ַהּיֹום ָ
ֵ
’הנְ נִ י ְמגָ ֵרׁש ֵׁש ִדים
ַהּזֶ הִ :
ּומ ָחר
אּולם ָע ַלי ְל ַה ְמ ִׁשיְך וְ ָל ֶל ֶכת ַהּיֹום ָ
יע ַעד ַּת ְכ ִלית 33 ’.וְ ָ
ַאּגִ ַ
ירּוׁש ַליִ ם.
ּובּיֹום ֶׁש ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכןִּ ,כי ֹלא יִ ָּת ֵכן ֶׁשּיִ ָּס ֶפה נָ ִביא ִמחּוץ ִל ָ
ַ
סֹוק ֶלת ֶאת
יאים וְ ֶ
הֹורגֶ ת ֶאת ַהּנְ ִב ִ
רּוׁש ַליִ םַ ,ה ֶ
רּוׁש ַליִ ם ,יְ ָ
 34יְ ָ
יהַּ ,כ ָּמה ְּפ ָע ִמים ָח ַפ ְצ ִּתי ְל ַק ֵּבץ ֶאת ָּבנַ יִ ְך ְּכ ַת ְרנְ ג ֶׂלת
לּוחים ֵא ֶל ָ
ַה ְּׁש ִ
ית ֶכם
יתםִ 35 .הּנֵ ה ֵּב ְ
יה וְ ֹלא ְר ִצ ֶ
יה ַּת ַחת ְּכנָ ֶפ ָ
רֹוח ָ
ַה ְמ ַק ֶּב ֶצת ֶאת ֶא ְפ ֶ
אֹומר ָל ֶכםָ :ראׂה ֹלא ִּת ְראּונִ י ַעד ִּכי ָּתבֹוא ָה ֵעת
ֵ
יִ ּנָ ֵטׁש ָל ֶכם ,וַ ֲאנִ י
’ּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה!’ ”
ׂאמרּו ָ
ֶׁשּת ְ

יד

ריפוי חולה בשבת

אׁשי
ּב ַׁש ָּבת ַא ַחת נִ ְכנַ ס ֶל ֱאכׂל ֶל ֶחם ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ָר ֵ
ְ
רּוׁשים ,וְ ֵהם ִה ְתּבֹונְ נּו ּבֹו ִּב ְד ִריכּות 2 .וְ ִהּנֵ ה ְל ָפנָ יו ִאיׁש
ַה ְּפ ִ
רּוׁשים וְ ָׁש ַאל:
ּתֹורה וְ ַה ְּפ ִ
ׁשּוע ְל ַב ֲע ֵלי ַה ָ
פּוח ִמ ַּמיִ םָּ 3 .פנָ ה יֵ ַ
ֶׁשּגּופֹו ָּת ַ
יג  :35תהל’ קיח 26
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”ה ֻמ ָּתר ְל ַר ֵּפא ְּב ַׁש ָּבת אֹו ֹלא?” ַאְך ַה ָּללּו ָׁש ְתקּוָ .אז ֶה ֱחזִ יק ּבֹו,
ֲ
”מי ִמ ֶּכםֶׁ ,ש ֲחמֹורֹו
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ִר ֵּפא אֹותֹו וְ ִׁש ַּלח אֹותֹוִ 5 .
אֹו ׁשֹורֹו יִ ּפׂל ְלתֹוְך ְּב ֵארֹ ,לא יְ ַמ ֵהר ְל ַה ֲעלֹותֹו ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת?” ַ 6על
זׂאת ֹלא יָ ְכלּו ַל ֲענֹות.
4

מוסר השכל למארח ולאורחים

ּבֹוח ִרים ָל ֶהם ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ֶאת ַה ְּמקֹומֹות ַה ְמ ֻכ ָּב ִדים,
יצד ֲ
ִּ 7כ ְראֹותֹו ֵּכ ַ
8
אֹותָך ַל ֲח ֻתּנָ ה ַאל ָּת ֵסב
ְ
יׁשהּו ַמזְ ִמין
”ּכ ֲא ֶׁשר ִמ ֶ
ָא ַמר ָל ֶהם ָמ ָׁשלַ :
ּומי ֶׁש ִהזְ ִמין
יֹותרֶׁ ,ש ָּמא ִהזְ ִמין ִאיׁש נִ ְכ ָּבד ִמ ְּמָך; ִ 9
ַּב ָּמקֹום ַה ְמ ֻכ ָּבד ְּב ֵ
’ּתן ָמקֹום ָל ִאיׁש ַהּזֶ ה’ ,וְ ָאז ֵּת ֵלְך
ׂאמר ְלָך ֵ
אֹותָך וְ אֹותֹו יָ בֹוא וְ י ַ
ְ
ְּבב ֶׁׂשת ָּפנִ ים ִל ְתּפׂס ֶאת ַה ָּמקֹום ָה ַא ֲחרֹוןַ 10 .א ְּד ַר ָּבאְּ ,כ ֶׁש ַא ָּתה
אֹותָך
ְ
ֻמזְ ָמן ֵלְך וְ ָה ֵסב ַּב ָּמקֹום ָה ַא ֲחרֹון; וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא זֶ ה ֶׁש ִהזְ ִמין
’ע ֵלה יְ ִד ִידי’ ,יִ ְהיֶ ה ְלָך ָּכבֹוד ְל ֵעינֵ י ָּכל ַה ְמ ֻס ִּבים ִע ְּמָךִּ 11 .כי
ׂאמר ְלָך ֲ
וְ י ַ
רֹומם 12 ”.וְ גַ ם
רֹומם ֶאת ַע ְצמֹו יֻ ְׁש ַּפל וְ ַה ַּמ ְׁש ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו יְ ַ
ָּכל ַה ְמ ֵ
עּודת ָצ ֳה ַריִ ם
עֹורְך ְס ַ
”ּכ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ָל ִאיׁש ֶׁש ִהזְ ִמין אֹותֹו ָא ַמרַ :
רֹוביָך
ּוק ֶ
עּודת ֶע ֶרבַ ,אל ִּת ְק ָרא ִל ִיד ֶידיָךַ ,אף ֹלא ְל ַא ֶחיְך ְ
אֹו ְס ַ
מּולָך.
וְ ֹלא ִל ְׁש ֵכנֶ יָך ָה ֲע ִׁש ִיריםֶׁ ,ש ָּמא יַ זְ ִמינּוָך ּגַ ם ֵהם וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ּגְ ְ
עֹורְך ִמ ְׁש ֶּתה ַהזְ ֵמן ֶאת ָה ֲענִ ּיִ יםֶ ,את ַּב ֲע ֵלי ַהּמּוםֶ ,את
ְּ 13כ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
14
ַה ִּפ ְס ִחים וְ ָה ִעוְ ִרים .וְ ַא ְׁש ֶריָך ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ִלגְ מׂל ְלָךִּ ,כי ִּב ְת ִחּיַ ת
יקים יְ ֻׁש ַּלם ְלָך”.
ַה ַּצ ִּד ִ
משל הסעודה הגדולה
(מתי כב )10‑1

”א ְׁש ֵרי
ֶ 15א ָחד ִמן ַה ְמ ֻס ִּבים ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ֹלהים”.
אֹוכל ֶל ֶחם ְּב ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ָה ֵ
דֹולה וְ ִהזְ ִמין ֲאנָ ִׁשים
עּודה ּגְ ָ
”איׁש ֶא ָחד ָע ַרְך ְס ָ
ׁשּועִ :
ֵ 16ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
לֹומר ַל ֻּמזְ ָמנִ ים
ַ
עּודה ָׁש ַלח ֶאת ַע ְבּדֹו
ַר ִּביםָ 17 .סמּוְך ִל ְׁש ַעת ַה ְּס ָ
18
מּוכןַ ’.אְך ֻּכ ָּלם ֵה ֵחּלּו ְל ִה ְתנַ ֵּצל ֶּפה ֶא ָחד.
ָ
’ּבֹואּוִּ ,כי ַהּכׂל ְּכ ָבר
יתי ָׂש ֶדה וַ ֲאנִ י ַחיַ ב ָל ֵצאת ִל ְראֹותֹוֲ .אנִ י
ָה ִראׁשֹון ָא ַמר’ָ :קנִ ִ
יתי ֲח ִמ ָּׁשה
לּותיַ 19 ’.א ֵחר ָא ַמר ָ’קנִ ִ
ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָךַ ,ק ֵּבל ֶאת ִה ְתנַ ְּצ ִ
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אֹותםֲ .אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָךַ ,ק ֵּבל ֶאת
ָ
הֹולְך ִל ְבחׂן
ֵ
ִצ ְמ ֵדי ְׁשוָ ִרים וַ ֲאנִ י
אתי ִא ָּׁשה וְ ָל ֵכן ֵאינֶ ּנִ י יָ כֹול ָלבֹוא’.
לּותי 20 ’.וְ ַא ֵחר ָא ַמר ’נָ ָׂש ִ
ִה ְתנַ ְּצ ִ
ְּ 21כ ֶׁש ָחזַ ר ָה ֶע ֶבד וְ ִס ֵּפר ַל ֲאדֹונָ יו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהִ ,ה ְת ַּכ ֵעס ַּב ַעל
יה
אֹות ָ
’צא ַמ ֵהר ֶאל ְרחֹובֹות ָה ִעיר וְ ֶאל ִס ְמ ְט ֶ
ַה ַּביִ ת וְ ָא ַמר ְל ַע ְבּדֹוֵ ,
וְ ָה ֵבא ֵהּנָ ה ֶאת ָה ֲענִ ּיִ יםֶ ,את ַּב ֲע ֵלי ַהּמּוםֶ ,את ָה ִעוְ ִרים וְ ַה ִּפ ְס ִחים’.
ית נַ ֲע ָׂשה וַ ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ָמקֹוםָ 23 ’.א ַמר
’אדֹונִ יַ ,מה ֶּׁש ִּצּוִ ָ
ָ 22א ַמר ָה ֶע ֶבדֲ ,
עֹולים וְ ַא ֵּלץ ֲאנָ ִׁשים
’צא ֶאל ַה ְּד ָר ִכים וְ ֶאל ַה ִּמ ְׁש ִ
ָה ָאדֹון ֶאל ָה ֶע ֶבדֵ ,
אֹותם ָה ֲאנָ ִׁשים
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,איׁש ֵמ ָ
יתיֵ 24 ’.
ְל ִה ָּכנֵ ס ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ָּמ ֵלא ֵּב ִ
עּוד ִתי”.
ֶׁש ֻהזְ ְמנּו ֹלא יִ ְט ַעם ֶאת ְס ָ
מה נדרש מן הרוצה להיות תלמיד
(מתי י )38‑37

”מי ֶׁש ָּבא ֵא ַלי
יהם וְ ָא ַמרִ 26 :
ֲ 25המֹון ַעם ַרב ָה ְלכּו ִאּתֹו; ָּפנָ ה ֲא ֵל ֶ
וְ ֵאינֶ ּנּו ׂשֹונֵ א ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹוֶ ,את ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יוֶ ,את ֶא ָחיו
יֹותיו וְ ַאף ֶאת נַ ְפׁשֹו ֶׁשּלֹוֵ ,אינֹו יָ כֹול ִל ְהיֹות ַּת ְל ִמ ִידי.
וְ ֶאת ַא ְח ָ
נֹוׁשא ֶאת ְצ ָלבֹו וְ ֵאינֹו ָּבא ַא ֲח ַרי ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול ִל ְהיֹות
ִ 27מי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
יח ֵּׁשב
ַּת ְל ִמ ִידיִ 28 .מי ִמ ֶּכםֶ ,ה ָח ֵפץ ִל ְבנֹות ִמגְ ָּדלֹ ,לא יֵ ֵׁשב ְּת ִח ָּלה וִ ַ
הֹוצאֹותְ ,ל ָב ֵרר ִאם יֵ ׁש ְל ֵאל יָ דֹו ְל ַה ְׁש ִלים אֹותֹו? ֶׁ 29ש ֲה ֵרי
ֶאת ַה ָ
רֹואיו יַ ְת ִחילּו ִל ְלעׂג לֹו
יּוכל ְל ַסּיֵ םָּ ,כל ָ
יח יְ סֹוד ֹלא ַ
ִאם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִהּנִ ַ
’ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִה ְת ִחיל ִל ְבנֹות וְ ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ִלגְ מׂר!’  31אֹו
ׂאמרּוָ 30 :
וְ י ְ
ּיֹוצא ַל ֲערְׂך ִמ ְל ָח ָמה נֶ גֶ ד ֶמ ֶלְך ַא ֵחרֹ ,לא יֵ ֵׁשב ְּת ִח ָּלה
ֵאיזֶ ה ֶמ ֶלְךַ ,ה ֵ
יכ ְלּתֹו ָל ֵצאת ַּב ֲע ֶׂש ֶרת ֲא ָל ִפים ִל ְק ַראת ַה ָּבא ָע ָליו
וְ יִ ְׁשקׂל ִאם יֵ ׁש ִּב ָ
עֹודּנּו ָרחֹוק
יּוכל ,יִ ְׁש ַלח ֵא ָליו ִמ ְׁש ַל ַחת ְּב ֶ
ְּב ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף? ִ 32אם ֹלא ַ
יכְך ָּכל ִאיׁש ִמ ֶּכם ֶׁש ֵאינֶ ּנו ְמוַ ֵּתר ַעל ָּכל
וְ יִ ְׁש ַאל ִל ְתנָ ֵאי ָׁשלֹוםְ 33 .ל ִפ ָ
ְרכּוׁשֹו ֵאינֹו יָ כֹול ִל ְהיֹות ַּת ְל ִמ ִידי.
יצד ֻּת ְחזַ ר
ׂאבד ְמ ִליחּותֹוֵּ ,כ ַ
ַ 34ה ֶּמ ַלח הּוא טֹוב; ַאְך ִאם ּגַ ם ַל ֶּמ ַלח ּת ַ
יכים
חּוצה ַמ ְׁש ִל ִ
מֹועיל ֹלא ָל ֲא ָד ָמה וְ ֹלא ַלּד ֶׂמן; ַה ָ
ִ
לֹו? ֵ 35אין הּוא
אֹותֹוִ .מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹו ִל ְׁשמ ַׂעֶׁ ,שּיִ ְׁש ַמע!”
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משל השה האובד

טו

(מתי יח )14‑12

ּמֹוכ ִסים וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ַח ָּט ִאים ִה ְת ָק ְרבּו ִל ְׁשמ ַׂע
ּכיוָ ן ֶׁש ָּכל ַה ְ
ֵ
”הּנֵ ה זֶ ה
ּסֹופ ִרים ֵלאמׂרִ :
רּוׁשים וְ ַה ְ
אֹותֹוִ 2 ,ה ְתלֹונְ נּו ַה ְּפ ִ
יע ָל ֶהם ֶאת ַה ָּמ ָׁשל
אֹוכל ְּב ֶח ְב ָר ָתםִ 3 ”.ה ְׁש ִמ ַ
חֹוט ִאים וְ ֵ
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְ
אֹובד לֹו ֶא ָחד
ּוכ ֶׁש ֵ
”מי ִמ ֶּכם ָה ִאיׁש ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵמ ָאה ְּכ ָב ִׂשים ְ
ַהּזֶ הִ 4 :
אֹובד
ֵמ ֶהם ֹלא יַ ֲעזׂב ֶאת ַה ִּת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ יֵ ֵלְך ַא ֲח ֵרי ָה ֵ
ַעד ֶׁשּיִ ְמ ָצ ֵאהּו?  5וְ ַכ ֲא ֶׁשר יִ ְמ ָצ ֵאהּו יָ ִׂשים אֹותֹו ַעל ְּכ ֵת ָפיו ְּב ִׂש ְמ ָחה,
’ׂש ְמחּו ִא ִּתיִּ ,כי
ׂאמרִ ,
ּוכ ֶׁשּיָ בֹוא ַה ַּביְ ָתה יִ ְק ָרא ִל ִיד ָידיו וְ ִל ְׁש ֵכנָ יו וְ י ַ
ְ 6
7
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כְך ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָחה
ֵ
אתי ֶאת ַה ֶּכ ֶבׂש ֶׁש ִּלי ֶׁש ָא ַבד’.
ָמ ָצ ִ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ַעל ִּת ְׁש ִעים
ׁשּובהֵ ,
חֹוטא ֶא ָחד ֶׁשחֹוזֵ ר ִּב ְת ָ
ֵ
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַעל
ׁשּובה”.
יכים ִל ְת ָ
יקים ֶׁש ֵאינָ ם ְצ ִר ִ
וְ ִת ְׁש ָעה ַצ ִּד ִ
משל המטבע שאבד

” 8אֹו ֵאיזֹו ִא ָּׁשהֶׁ ,שּיֵ ׁש ָלה ֲע ָׂש ָרה ַמ ְט ְּבעֹות ֶּכ ֶסף וְ ָא ַבד ָלּה ַמ ְט ֵּב ַע
יטב
ּות ַח ֵּפׂש ֵה ֵ
אטא ֶאת ַה ַּביִ ת ְ
ּות ַט ֵ
נֹורה ְ
ֶא ָחדֹ ,לא ַּת ְד ִליק ְמ ָ
יה
רֹות ָ
ַעד ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצ ֵאהּו?  9וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא אֹותֹו ִּת ְק ָרא ְל ַח ְב ֶ
אתי ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁש ָא ַבד
’ׂש ְמחּו ִא ִּתיִּ ,כי ָמ ָצ ִ
ׂאמרִ ,
יה וְ ת ַ
נֹות ָ
ּוׁש ֵכ ֶ
ְ
חֹוטא
ֹלהים ַעל ֵ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כְך יֵ ׁש ִׂש ְמ ָחה ִל ְפנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
ִליֵ 10 ’.
ׁשּובה”.
ֶא ָחד ֶׁשחֹוזֵ ר ִּב ְת ָ
משל על הבן האובד

”ל ִאיׁש ֶא ָחד ָהיּו ְׁשנֵ י ָּבנִ יםָ 12 .א ַמר ַה ָּצ ִעיר ֶאל ָא ִביו:
 11וְ עֹוד ָא ַמרְ :
יהם
יע ִלי ’.וְ ָא ְמנָ ם ִח ֵּלק ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
’א ָּבאֵּ ,תן ִלי ֶאת ֵח ֶלק ָה ְרכּוׁש ַה ַּמּגִ ַ
ַ
ֶאת ַהּנְ ָכ ִסיםְ 13 .ל ַא ַחר יָ ִמים ֹלא ַר ִּבים ָא ַסף ַה ֵּבן ַה ָּצ ִעיר ֶאת ָּכל
הֹוללּות.
חֹוקה וְ ָׁשם ִּבזְ ֵּבז ֶאת ְרכּוׁשֹו ְּב ַחּיֵ י ְ
ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ ָצא ֶאל ֶא ֶרץ ְר ָ
אֹותּה ֶא ֶרץ וְ הּוא ֵה ֵחל
ָ
ַ 14א ֲח ֵרי ֶׁש ִּבזְ ֵּבז ֶאת ַהּכׂל ָּבא ָר ָעב ָחזָ ק ַעל
ּתֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא
ִל ְסּבׂל ַמ ְחסֹורָ 15 .ה ַלְך ְל ִה ְס ַּת ֵּפ ַח ֶאל ֶא ָחד ִמ ָ
ּתֹוקק ְל ַמ ֵּלא
דֹותיוָׁ 16 .שם ִה ְׁש ֵ
וְ ַה ָּלה ָׁש ַלח אֹותֹו ִל ְרעֹות ֲחזִ ִירים ִּב ְׂש ָ
רּובים ֶׁש ָא ְכלּו ַה ֲחזִ ִיריםֶ ,א ָּלא ֶׁש ִאיׁש ֹלא נָ ַתן לֹו.
ֶאת ִּב ְטנֹו ַּב ֲח ִ
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’ּכ ָּמה ְמ ָׁש ְר ִתים ְׂש ִכ ִירים ֶׁשל ָא ִבי יֵ ׁש
ְּ 17כ ֶׁש ָע ָׂשה ֶח ְׁשּבֹון נֶ ֶפׁש ָא ַמרַ ,
18
ָל ֶהם ֶל ֶחם ְּב ֶׁש ַפע וַ ֲאנִ י ּגֹווֵ ַע ָּכאן ָּב ָר ָעב! ָאקּום וְ ֵא ֵלְך ֶאל ָא ִבי
ּולָךֵ 19 .אינֶ ּנִ י ָראּוי עֹוד ְל ִה ָּק ֵרא
אתי ַל ָּׁש ַמיִ ם ְ
וְ א ַׂמר לֹוַ :א ָּבאָ ,ח ָט ִ
אֹותי ְּכ ֶא ָחד ִמ ְּׂש ִכ ֶיריָך 20 ’.הּוא ָקם וְ ָה ַלְך ֶאל ָא ִביו.
ִ
ִּבנְ ָךִׂ .שים
ִּב ְהיֹותֹו עֹוד ָרחֹוק ָר ָאהּו ָא ִביו וְ נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ָע ָליו .הּוא ָרץ ֵא ָליו
אתי ַל ָּׁש ַמיִ ם
’א ָּבאָ ,ח ָט ִ
אריו וְ נָ ַׁשק לֹוָ 21 .א ַמר לֹו ַה ֵּבןַ ,
וְ נָ ַפל ַעל ַצּוָ ָ
’ה ִביאּו
ּולָך וְ ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי עֹוד ְל ִה ָּק ֵרא ִּבנְ ָךַ 22 ’.אְך ָה ָאב ָא ַמר ַל ֲע ָב ָדיוָ ,
ְ
יֹותר וְ ַה ְל ִּביׁשּוהּוִׂ ,שימּו ַט ַּב ַעת ַעל יָ דֹו
ימה ַהּנָ ָאה ְּב ֵ
ַמ ֵהר ֶאת ַהּגְ ִל ָ
ׂאכל
וְ נַ ֲע ַליִ ם ְל ַרגְ ָליוָ 23 ,ה ִביאּו ֶאת ָה ֶעגֶ ל ַה ְמ ֻפ ָּטם וְ ַׁש ֲחטּו אֹותֹו וְ נ ַ
וְ נִ ְׂש ַמחִּ 24 ,כי ְּבנִ י זֶ ה ָהיָ ה ֵמת וְ ִהּנֵ ה ָחזַ ר ַל ַחּיִ יםָ ,א ַבד וְ ִהּנֵ ה נִ ְמ ָצא’.
וְ ֵהם ֵה ֵחּלּו ִל ְׂשמ ַׂח.
אֹותּה ָׁש ָעה ָהיָ ה ְּבנֹו ַהּגָ דֹול ַּב ָּׂש ֶדהְּ .כ ֶׁש ָחזַ ר וְ ִה ְת ָק ֵרב ַה ַּביְ ָתה
ָ 25
26
ּקּודים .הּוא ָק ָרא ְל ַא ַחד ַהּנְ ָע ִרים וְ ָׁש ַאל
ָׁש ַמע קֹול נְ גִ ינֹות וְ ִר ִ
’א ִחיָך ָּבא ,וְ ָא ִביָך ָׁש ַחט ֶאת
ָל ַד ַעת ָמה ַה ָּד ָברֵ 27 .ה ִׁשיב לֹו ַהּנַ ַערָ ,
ָה ֵעגֶ ל ַה ְמ ֻפ ָּטם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָחזַ ר ֵא ָליו ָּב ִריא וְ ָׁש ֵלםָּ 28 ’.כ ַעס ַה ֵּבן ַהּגָ דֹול
וְ ֹלא ָר ָצה ְל ִה ָּכנֵ סָ .אז יָ ָצא ָא ִביו ְל ַד ֵּבר ַעל ִלּבֹוָ 29 .א ַמר ַה ֵּבן ְל ָא ִביו,
עֹולם ֹלא ָע ַב ְר ִּתי ַעל
ּומ ָ
עֹובד ֶא ְצ ְלָך ֵ
ֵ
’הּנֵ ה זֶ ה ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֲאנִ י
ִ
עֹולם ֹלא נָ ַת ָּת ִלי ּגְ ִדי ְּכ ֵדי ֶׁש ֶא ְׂש ַמח ִעם יְ ִד ַידי.
ִמ ְצוָ ְתָך ,וְ ַא ָּתה ֵמ ָ
כּוׁשָך ִעם זֹונֹותָׁ ,ש ַח ְט ָּת
ֲ 30א ָבל ְּכ ֶׁש ָּבא ִּבנְ ָך זֶ ה ֲא ֶׁשר ִּבזְ ֵּבז ֶאת ְר ְ
’ּבנִ יַ ,א ָּתה ָּת ִמיד ִא ִּתי,
ִּב ְׁש ִבילֹו ֶאת ָה ֵעגֶ ל ַה ְמ ֻפ ָּטםָ 31 ’.א ַמר ָה ָאבְ ,
וְ ָכל ֲא ֶׁשר ִלי ֶׁש ְּלָך הּואֲ 32 .א ָבל ִמן ָה ָראּוי ָלׂשּוׂש וְ ִל ְׂשמ ַׂחִּ ,כי ָא ִחיָך
זֶ ה ָהיָ ה ֵמת וְ ִהּנֵ ה ָחזַ ר ַל ַחּיִ יםָ ,א ַבד וְ ִהּנֵ ה נִ ְמ ָצא” ’.

טז

המשל על הסוכן הבלתי ישר

סֹוכן
ֵ
”ל ִאיׁש ָע ִׁשיר ֶא ָחד ָהיָ ה
הֹוסיף וְ ָא ַמר ּגַ ם ְל ַת ְל ִמ ָידיוְ :
ִ
ּסֹוכן ֶׁשהּוא ְמ ַבזְ ֵּבז ֶאת נִ ְכ ֵסי
ַּביִ ת ,וְ ִה ְל ִׁשינּו ְּב ָאזְ נָ יו ַעל ַה ֵ
ׁשֹומ ַע ָע ֶליָך? ְמסׂר ִּדין
ֵ
’מה ּזֶ ה ֶׁש ֲאנִ י
ָה ִאיׁשָ 2 .ק ָרא לֹו וְ ָא ַמרַ ,
3
ּסֹוכן ֶׁש ִּליָ ’.א ַמר
ּתּוכל עֹוד ִל ְהיֹות ַה ֵ
ַ
וְ ֶח ְׁשּבֹון ַעל ֲע ָס ֶקיָךִּ ,כי ֹלא
לֹוק ַח ִמ ֶּמּנִ י ֶאת ִמ ְׂש ַרת
’מה ֶא ֱע ֶׂשהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֲאדֹונִ י ֵ
ּסֹוכן ְּב ִלּבֹוָ ,
ַה ֵ
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יֹוד ַע
ּול ַק ֵּבץ נְ ָדבֹות ֲאנִ י ִמ ְת ַּבּיֵ ׁשֵּ .כןֵ ,
ּסֹוכן? ֵאין ִּבי ּכ ַׂח ַל ְחּפׂרְ ,
ַה ֵ
יהם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ֻפ ַּטר
אֹותי ְּב ָב ֵּת ֶ
ִ
ֲאנִ י ַמה ַּל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנָ ִׁשים יְ ַק ְּבלּו
י־החֹוב ֶׁשל
ִמ ִּמ ְׂש ָר ִתי 5 ’.הּוא ָק ָרא ֵא ָליו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ֶאת ַּב ֲע ֵל ַ
’ּכ ָּמה ַא ָּתה ַחּיָ ב ַל ֲאדֹונִ י?’ ָ 6א ַמר ָה ִאיׁש,
ֲאדֹונָ יוָׁ .ש ַאל ֶאת ָה ִראׁשֹוןַ ,
ּומ ֵהר
ּסֹוכן’ַ ,קח ֶאת ַה ְּׁש ָטר ֶׁש ְּלָך ַ
’מ ָאה ַּכ ִּדים ֶׁש ֶמןָ ’.א ַמר לֹו ַה ֵ
 ֵ ¤
7
’ּכ ָּמה ַא ָּתה ַחּיָ ב?’ ֵה ִׁשיב
ּוכתׂב ֲח ִמ ִּׁשיםְ ’.ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמר ְל ַא ֵחרַ ,
ְ
ּסֹוכן’ַ ,קח ֶאת ְׁש ָט ְרָך
’מ ָאה ַׂש ִּקים ִח ָּטהָ ’.א ַמר לֹו ַה ֵ
ל־החֹוב , ֵ ¤
ַּב ַע ַ
ּסֹוכן ָה ַר ַּמאי ַעל ֶׁש ָּפ ַעל
ּוכתׂב ְׁשמֹונִ יםִׁ 8 ’.ש ַּבח  ַּ ¤ב ַעל ַה ַּביִ ת ֶאת ַה ֵ
ְ
יֹותר ִמ ְּבנֵ י ָהאֹור”.
דֹורם ֵ
עֹולם ַהּזֶ ה ִּפ ְק ִחים ְּב ָ
ְּב ִפ ְקחּותֶׁ ,ש ֵּכן ְּבנֵ י ָה ָ
אֹומר ָל ֶכםַ ,ה ִּׂשיגּו ָל ֶכם יְ ִד ִידים ְּב ָממֹון ַה ִּמ ְר ָמה ְּכ ֵדי
ֵ
” 9וְ ָאנ ִׂכי
10
ִמי
עֹולם.
ָ
ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא יִ ְכ ֶלה ֵהם יְ ַק ְּבלּו ֶא ְת ֶכם ְל ִמ ְׁש ְּכנֹות
ּומי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו יָ ָׁשר ִּב ְמ ַעט
ֶׁשּנֶ ֱא ָמן ִּב ְמ ַעט ִמזְ ָער נֶ ֱא ָמן ּגַ ם ְּב ַה ְר ֵּבהִ ,
יתם
ִמזְ ָער ּגַ ם ְּב ַה ְר ֵּבה ֵאינֶ ּנּו יָ ָׁשרָ 11 .ל ֵכן ִאם ְּב ָממֹון ַה ִּמ ְר ָמה ֹלא ֱהיִ ֶ
ּזּולת
נֶ ֱא ָמנִ יםִ ,מי יַ ְפ ִקיד ְּביֶ ְד ֶכם ֶאת ָה ֲא ִמ ִּתי?  12וְ ִאם ְּב ַמה ֶּׁש ַּׁשּיָ ְך ַל ַ
יתם נֶ ֱא ָמנִ יםִ ,מי יִ ֵּתן ָל ֶכם ֶאת ֲא ֶׁשר ַׁשּיָ ְך ָל ֶכם? ֵ 13אין ֶע ֶבד
ֹלא ֱהיִ ֶ
ׂאהב ֶאת ַה ֵּׁשנִ י
יָ כֹול ַל ֲעבׂד ְׁשנֵ י ֲאדֹונִ יםֶׁ ,ש ֵּכן אֹו יִ ְׂשנָ א ֶא ָחד וְ י ַ
כֹולים ַל ֲעבׂד ּגַ ם ֶאת
אֹו יִ ְהיֶ ה ָמסּור ְל ֶא ָחד וִ יזַ ְלזֵ ל ַּב ֵּׁשנִ יֵ .אינְ ֶכם יְ ִ
ֹלהים וְ גַ ם ֶאת ַה ָּממֹון”.
ָה ֱא ִ
4

התורה ומלכות אלהים
(מתי יא )13‑12

אֹוה ֵבי ֶּכ ֶסף ָׁש ְמעּו ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָל ֲעגּו
רּוׁשים ֶׁש ָהיּו ֲ
ַ 14ה ְּפ ִ
יקים
עֹוׂשים ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ַצ ִּד ִ
”א ֶּתם — ַא ֶּתם ָה ִ
לֹוָ 15 .א ַמר ָל ֶהםַ :
רֹומם
ֹלהים ַמ ִּכיר ֶאת ְל ַב ְב ֶכםֲ .ה ֵרי ַמה ֶּׁש ְּמ ָ
ְל ֵעינֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים! ֲא ָבל ֱא ִ
ֹלהים.
ּתֹוע ָבה הּוא ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ֵ
ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָא ָדם

 ¤טז  :6מאה כדים שמן  -יוונית :מאה בת שמן  ¤טז  :7מאה שקים  -יוונית :מאה קור
 ¤טז  :8בעל הבית  -המשמעות המקורית היא האדון ,אלא שמתרגמים רבים סבורים
שהכוונה לאדוניו של הסוכן.
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ֹלהים
יאים; ֵמ ָאז וְ ָה ְל ָאה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
יֹוחנָ ן — ַה ָ
ַ 16עד יְ ֵמי ָ
17
ֲא ָבל נָ ֵקל ַל ָּׁש ַמיִ ם
יה.
ּפֹורץ ֵא ֶל ָ
ִמ ְת ַּב ֶּׂש ֶרת ַל ְּב ִריֹות ,וְ ָכל ֶא ָחד ֵ
ּתֹורה.
וְ ָל ָא ֶרץ ַל ֲחֹלף ֵמ ֲא ֶׁשר יִ ּפׂל ָּתג ֶא ָחד ִמן ַה ָ
ּנֹוׂשא ֶאת
נֹואף הּוא .וְ ַה ֵ
נֹוׂשא ַא ֶח ֶרת ֵ
ָּ 18כל ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֵ
נֹואף הּוא”.
ַה ְמג ֶׂר ֶׁשת ִמ ַּב ֲע ָלּה ֵ
האיש העשיר ואלעזר

”היׂה ָהיָ ה ִאיׁש ָע ִׁשיר ֶׁשּנָ ַהג ִל ְלּבׁׂש ַא ְרּגָ ָמן וָ ֵׁשׁש וְ יֹום יֹום ִה ְת ַעּנֵ ג
ָ 19
20
מֹותרֹותְ .ליַ ד ַׁש ַער ֵּביתֹו ֻה ְׁש ַּכב ִאיׁש ָענִ י ֶא ָחדֶ ,א ְל ָעזָ ר ְׁשמֹו,
ְּב ָ
ּנֹופ ִלים
רּורים ַה ְ
ּתֹוקק ִל ְׂשּב ַׂע ִמן ַה ֵּפ ִ
ֶׁש ָהיָ ה ְמ ֵלא ְּפ ָצ ִעים  21וְ ִה ְׁש ֵ
ֵמ ַעל ֻׁש ְל ַחן ֶה ָע ִׁשיר ,וְ ִהּנֵ ה ָּבאּו ַה ְּכ ָל ִבים וְ ִל ְּקקּו ֶאת ְּפ ָצ ָעיוֶ 22 .ה ָענִ י
ֵמת וְ ַה ַּמ ְל ָא ִכים נְ ָׂשאּוהּו ֶאל ֵחיק ַא ְב ָר ָהם ,וְ גַ ם ֶה ָע ִׁשיר ֵמת וְ נִ ְק ַּבר.
ּסּורים ,נָ ָׂשא ֶאת ֵעינָ יו וְ ָר ָאה ֶאת ַא ְב ָר ָהם
ַּ 23ב ְּׁשאֹולְּ ,כ ֶׁש ָהיָ ה ְּביִ ִ
24
’א ִבי ַא ְב ָר ָהםַ ,ר ֵחם ָע ַלי
ֵמ ָרחֹוק וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר ְּב ֵחיקֹוָ .ק ָרא וְ ָא ַמרָ ,
יק ֵרר ֶאת
ּוׁש ַלח נָ א ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר ֶׁשּיִ ְטּבׂל ֶאת ְק ֵצה ֶא ְצ ָּבעֹו ְּב ַמיִ ם וִ ָ
ְ
’ּבנִ י ,זְ כׂר
סֹובל ֲאנִ י ַּביְ קֹוד ַהּזֶ הֵ 25 ’.ה ִׁשיב לֹו ַא ְב ָר ָהםְ ,
ֵ
ְלׁשֹונִ יִּ ,כי
טּובָך ְּב ַחּיֶ יָך וְ ֶא ְל ָעזָ ר ִק ֵּבל ֶאת ָה ָרעֹותַ .ע ְכ ָׁשו
ְ
ֶׁש ַא ָּתה ִק ַּב ְל ָּת ֶאת
דֹולה
נֹוסף ַעל ָּכל זֶ הְּ ,תהֹום ּגְ ָ
סֹובלָ 26 .
ֵ
הּוא ְמנֻ ָחם ָּכאן וְ ַא ָּתה
יּוכלּו ַל ֲעבׂר ִמּפׂה
יכם ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ֲח ֵפ ִצים ְּב ָכְך ֹלא ְ
נִ ְק ְּב ָעה ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבינֵ ֶ
’אם ֵּכןָ ,א ִבי,
ּוכ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ַע ְברּו ִמ ָּׁשם ֵא ֵלינּוָ 27 ’.א ַמר ָה ִאיׁשִ ,
יכםְ ,
ֲא ֵל ֶ
ֹלח אֹותֹו ֶאל ֵּבית ָא ִביִּ 28 ,כי ֲח ִמ ָּׁשה ַא ִחים ִלי;
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ִל ְׁש ַ
ּסּורים ַהּזֶ הֵ 29 ’.ה ִׁשיב
אֹותם ֶּפן יָ בֹואּו ּגַ ם ֵהם ֶאל ְמקֹום ַהּיִ ִ
ָ
ֶׁשּיַ זְ ִהיר
קֹולםָ 30 ’.א ַמר
יאיםֶׁ ,שּיִ ְׁש ְמעּו ְּב ָ
לֹו ַא ְב ָר ָהם’ ,יֵ ׁש ָל ֶהם מ ֶׁׂשה וְ ַהּנְ ִב ִ
יהם ֶא ָחד ִמן ַה ֵּמ ִתים ,יַ ְחזְ רּו
ָה ִאיׁשֹ’ ,לאָ ,א ִבי ַא ְב ָר ָהם; ִאם יֵ ֵלְך ֲא ֵל ֶ
ׁשֹומ ִעים ֶאל מ ֶׁׂשה וְ ֶאל
ְ
’אם ֵאינָ ם
ׁשּובהָ 31 ’.א ַמר לֹו ַא ְב ָר ָהםִ ,
ִּב ְת ָ
יאיםֹ ,לא יִ ְׁש ַּת ְכנְ עּו ּגַ ם ִאם יָ קּום ֶא ָחד ֵמ ִעם ַה ֵּמ ִתים’”.
ַהּנְ ִב ִ
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17.1-18

מכשולים ,אמונה וציות

יז

(מתי יח  ;22‑21 ,7‑6מרקוס ט )42

ׁשֹולים,
”אי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשֹּלא יָ בֹואּו ַה ִּמ ְכ ִ
ּב ַד ְּברֹו ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיו ָא ַמרִ :
ְ
מּוטב לֹו ֶׁש ִּת ָּת ֶלה ֶא ֶבן
ֲא ָבל אֹוי ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַּד ְרּכֹו יָ בֹואּוָ 2 .
ֵר ַחיִ ם ַעל ַצּוָ ארֹו וְ יֻ ְׁש ַלְך ְלתֹוְך ַהּיָ ם ֵמ ֲא ֶׁשר יַ ְכ ִׁשיל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּק ַטּנִ ים
הֹוכ ַח אֹותֹו ,וְ ִאם יִ ְת ָח ֵרט
ָה ֵא ֶּלהִ 3 .ה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכםִ .אם יֶ ֱח ָטא ָא ִחיָך ֵ
ְס ַלח לֹו 4 .וְ גַ ם ִאם ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים ְּביֹום יֶ ֱח ָטא ְלָך וְ ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים יִ ְפנֶ ה
’אנִ י ִמ ְת ָח ֵרט’ — ְס ַלח לֹו”.
ֵא ֶליָך ֵלאמׂרֲ ,
”הֹוסף ָלנּו ֱאמּונָ הֵ 6 ”.ה ִׁשיב ָה ָאדֹון” :לּו
ֵ
יחים ָל ָאדֹון:
ָ 5א ְמרּו ַה ְּׁש ִל ִ
ָהיְ ָתה ָל ֶכם ֱאמּונָ ה ְּכגַ ְרּגִ יר ַה ַח ְר ָּדל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֶאל ַה ִּׁש ְק ָמה ַהּזׂאת
’ה ָע ְק ִרי וְ ִהּנָ ְט ִעי ַּבּיָ ם!’ — ִהיא ָהיְ ָתה נִ ְׁש ַמ ַעת ָל ֶכם”.
ֵ
ׂאמר ָל ֶע ֶבד ְל ַא ַחר ׁשּובֹו
רֹועה ,י ַ
חֹורׁש אֹו ֶ
”מי ִמ ֶּכםֶׁ ,שּיֵ ׁש לֹו ֶע ֶבד ֵ
ִ 7
ׂאמר
ִמן ַה ָּׂש ֶדהּ’ ,בֹוא ֵהּנָ ה ִמּיָ ד וְ ָה ֵסב ֶאל ַה ֻּׁש ְל ָחן’? ַ 8ה ִאם ֹלא י ַ
רּוחת ֶע ֶרבֲ ,חגׂר ָמ ְתנֶ יָך וְ ָׁש ְר ֵתנִ י ַעד ֶׁש ֶאגְ מׂר ֶל ֱאכׂל
’ה ֵכן ִלי ֲא ַ
לֹוָ ,
ׂאכל וְ ִת ְׁש ֶּתה ַא ָּתה’? ַ 9ה ִאם יִ ְהיֶ ה ֲא ִסיר
וְ ִל ְׁשּתֹותַ .א ֲח ֵרי ֵכן ּת ַ
ּתֹודה ָל ֶע ֶבד ַעל ֶׁש ָע ָׂשה ֶאת ֲא ֶׁשר ֻצּוָ ה? ֵּ 10כן ּגַ ם ַא ֶּתםְ ,ל ַא ַחר
ָ
’ע ָב ִדים ֲאנַ ְחנּו וְ תּו ֹלאָ ,ע ִׂשינּו
יתםִ ,א ְמרּוֲ :
ׂשֹות ֶכם ֶאת ָּכל ֶׁש ֻּצּוֵ ֶ
ֲע ְ
חֹוב ֵתנּו ַל ֲעׂשֹות’”.
ַמה ֶּׁש ֵּמ ָ
ריפוי עשרת המצורעים

ּובּגָ ִלילְּ 12 .כ ֶׁשּנִ ְכנַ ס ִל ְכ ָפר ֶא ָחד
ׁשֹומרֹון ַ
ירּוׁש ַליִ ם ָע ַבר ְּב ְ
ְּ 11ב ֶל ְכּתֹו ִל ָ
13
ָּבאּו ִל ְק ָראתֹו ֲע ָׂש ָרה ֲאנָ ִׁשים ְמצ ָׂר ִעיםֵ .הם נֶ ֶע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק וְ ָק ְראּו
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּוַ ,ר ֵחם נָ א ָע ֵלינּו!”
ְּבקֹול ָרם” :יֵ ַ
”לכּו וְ ֵה ָראּו ֶאל ַהּכ ֲׂהנִ יםֵ ”.הם ָה ְלכּו
אֹותם ָא ַמר ָל ֶהםְ :
ָ
ִּ 14כ ְראֹותֹו
15
יֹותם ַּב ֶּד ֶרְך נִ ְט ֲהרּוֶ .א ָחד ֵמ ֶהםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ִּכי נִ ְר ָּפאָ ,חזַ ר
ּוב ְה ָ
ִ
ׁשּוע
ֹלהים ְּבקֹול ּגָ דֹול 16 ,נָ ַפל ַעל ָּפנָ יו ְל ַרגְ ֵלי יֵ ַ
ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַה ֵּלל ֶאת ֱא ִ
”הֹלא
ׁשּוע וְ ָא ַמרֲ :
ׁשֹומרֹונִ יֵ 17 .ה ִׁשיב יֵ ַ
ְ
הֹודה לֹו .אֹותֹו ָה ִאיׁש ָהיָ ה
וְ ָ
יכן ַה ִּת ְׁש ָעה? ְּ 18כלּום ֹלא נִ ְמ ָצא ִמי ֶׁשּיָ ׁשּוב
ט ֲׂהרּו ָה ֲע ָׂש ָרה ,וְ ֵה ָ
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זּול ִתי ֶּבן־נֵ ָכר זֶ ה?”
אֹלהים ָ
ָל ֵתת ָּכבֹוד ֵל ִ
אֹותָך”.
ְ
יעה
הֹוׁש ָ
ִ
ֱאמּונָ ְתָך

160
19

וְ ֵא ָליו ָא ַמר” :קּום וְ ֵלְך.

בוא מלכות אלהים
(מתי כד )41‑37 ,28‑23

ֹלהים ֵה ִׁשיב
רּוׁשים ָמ ַתי ָּתבֹוא ַמ ְלכּות ֱא ִ
ַּ 20כ ֲא ֶׁשר ְׁש ָאלּוהּו ַה ְּפ ִ
21
’הּנֵ ה
ׂאמרּו ִ
ֹלהים ֵאינֶ ּנָ ה ָּב ָאה ְּבנִ גְ לֹותַ .אף ֹלא י ְ
”מ ְלכּות ֱא ִ
ָל ֶהםַ :
ֹלהים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִהיא”.
’הּנֵ ה ָׁשם ִהיא’ִּ ,כי ִהּנֵ ה ַמ ְלכּות ֱא ִ
ּפׂה’ אֹו ִ
ּתֹוקקּו ִל ְראֹות יֹום ֶא ָחד
ָ 22א ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו” :יָ בֹואּו יָ ִמים וְ ִת ְׁש ְ
’הּנֵ ה
’הּנֵ ה ָׁשם’ אֹו ִ
ׂאמרּו ָל ֶכם ִ
ן־ה ָא ָדם וְ ֹלא ִּת ְראּו 23 .וְ י ְ
ִמימֹות ֶּב ָ
24
יהםִּ .כי ְּכ ָב ָרק ַה ַּמ ְב ִריק ַּת ַחת
ּפׂה!’ ַאל ֵּת ְלכּו וְ ַאל ָּתרּוצּו ַא ֲח ֵר ֶ
ן־ה ָא ָדם ְּביֹומֹוַ 25 .אְך
ּומ ִאיר ַעד ְק ֵצה ַה ָּׁש ַמיִ םֵּ ,כן יִ ְהיֶ ה ֶּב ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵ
ּוכמֹו
ּול ִה ָּדחֹות ַעל־יְ ֵדי ַהּדֹור ַהּזֶ הְ 26 .
ְּת ִח ָּלה ָע ָליו ִל ְסּבׂל ַרּבֹות ְ
ן־ה ָא ָדםָ 27 :א ְכלּוָׁ ,שתּוִ ,ה ְת ַח ְּתנּו,
ימי ֶּב ָ
ימי נ ַׂח ֵּכן יִ ְהיֶ ה ּגַ ם ִּב ֵ
ֶׁש ָהיָ ה ִּב ֵ
ּוכמֹו
ּובא ַה ַּמּבּול וְ ִה ְׁש ִמיד ֶאת ַהּכׂלְ 28 .
ַעד ַהּיֹום ֶׁשּנִ ְכנַ ס נ ַׂח ַל ֵּת ָבה ָ
ּובנּוַ 29 ,אְך ַּבּיֹום
ּומ ְכרּו ,נָ ְטעּו ָ
ימי לֹוט — ָא ְכלּו וְ ָׁשתּוָ ,קנּו ָ
ֶׁש ָהיָ ה ִּב ֵ
ֶׁשּיָ ָצא לֹוט ִמ ְּסדֹום ֻה ְמ ְטרּו ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ִה ְׁש ִמידּו ֶאת
ן־ה ָא ָדםִ 31 .מי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּבּיֹום
ַהּכׂל — ָּ 30כְך יִ ְהיֶ ה ַּבּיֹום ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה ֶּב ָ
אֹותם; ְּכמֹו ֵכן ִמי
ָ
ַההּוא ַעל ַהּגַ ג וַ ֲח ָפ ָציו ַּב ַּביִ ת ַאל יֵ ֵרד ָל ַק ַחת
ֶׁש ַּב ָּׂש ֶדה ַאל יִ ְפנֶ ה ְל ָאחֹור 32 .זִ ְכרּו ֶאת ֵא ֶׁשת לֹוטַ 33 .ה ְמ ַב ֵּקׁש ְל ַה ִּציל
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם,
ילּנָ הֵ 34 .
אֹותּה יַ ִּצ ֶ
ָ
ּומי ֶׁשּיְ ַא ֵּבד
ֶאת נַ ְפׁשֹו יְ ַא ְּב ֶדּנָ הִ ,
ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא יִ ְהיּו ְׁשנַ יִ ם ְּב ִמ ָּטה ַא ַחת; ֶא ָחד יִ ָּל ַקח וְ ַה ֵּׁשנִ י יֵ ָעזֵ ב.
טֹוחנֹות יַ ְח ָּדיו; ַא ַחת ִּת ָּל ַקח וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֵּת ָעזֵ ב”.
ֲ
ְׁ 35ש ֵּתי נָ ִׁשים ִּת ְהיֶ ינָ ה
”איפׂהֲ ,אדֹונֵ נּו?”
ֵ 37הם ֵהגִ יבּו וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוֵ :
יכן ֶׁש ַהּגּוףָׁ ,שם ּגַ ם יִ ְת ַק ְּבצּו ַהּנְ ָׁש ִרים”.
”ה ָ
ֵה ִׁשיב ָל ֶהםֵ :

יח

המשל על האלמנה והשופט

יהם ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ָּת ִמיד
הּוא ִס ֵּפר ָל ֶהם ָמ ָׁשלְ ,ל ַה ְראֹות ִּכי ֲע ֵל ֶ
ֹלהים ֹלא יָ ֵרא
ׁשֹופט ָהיָ ה ְּב ִעיר ַא ַחת; ֶאת ֱא ִ
וְ ֹלא ִל ְרּפֹותֵ 2 ”.
אֹותּה ִעיר ָהיְ ָתה ַא ְל ָמנָ ה ֶׁשּנָ ֲהגָ ה ָלבֹוא
ּוב ָ
ּוב ָא ָדם ֹלא ִה ְת ַח ֵּׁשבְ 3 .
ְ
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יבי ’.זְ ַמן ָמה ֵס ַרבֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ֵכן
’ׁש ְפ ֵטנִ י נָ א ֵמ ִאיׁש ִר ִ
לֹומרָ ,
ֵא ָליו וְ ַ
ּוב ָא ָדם ֵאינֶ ּנִ י ִמ ְת ַח ֵּׁשב,
ֹלהים ְ
’אף ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י יָ ֵרא ֶאת ֱא ִ
ָא ַמר ְּב ִלּבֹוַ ,
יקה ִלי ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת ִמ ְׁש ָּפ ָטּהֶׁ ,ש ִאם
ֲ 5ה ֵרי ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ַא ְל ָמנָ ה ַהּזׂאת ְמ ִצ ָ
אֹותי’”.
ִ
ּותיַ ּגֵ ַע
ֹלא ֵכן ָּתבֹוא ָּת ִמיד ְ
ּׁשֹופט ָה ָר ָׁשע.
אֹומר ַה ֵ
”ׁש ְמעּו ַמה ֶּׁש ֵ
הֹוסיף ָה ָאדֹון וְ ָא ַמרִ :
ִ 6
ּקֹור ִאים ֵא ָליו
ֹלהיםַ ,ה ִאם ֹלא יַ ֲע ֶׂשה ֶאת ִמ ְׁש ָּפט ְּב ִח ָיריו ַה ְ
 7וְ ָה ֱא ִ
8
אֹומר ָל ֶכם ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה
ֵ
יֹומם וָ ַליְ ָלה? ַה ִאם יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְּב ִענְ יָ נָ ם? ֲאנִ י
ָ
ן־ה ָא ָדםֲ ,היִ ְמ ָצא ֶאת
ֶאת ִמ ְׁש ָּפ ָטם ַמ ֵהרַ .אְך ַּכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ֶּב ָ
ָה ֱאמּונָ ה ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות?”
4

המשל על הפרוש והמוכס

ּובזּו ַל ֲא ֵח ִרים,
יקים ֵהם ָ
ּול ַכ ָּמה ֲאנָ ִׁשיםֶׁ ,ש ָּב ְטחּו ְּב ַע ְצ ָמם ִּכי ַצ ִּד ִ
ְ 9
10
”ׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ָעלּו ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ְ
ִס ֵּפר ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה:
מֹוכסָ 11 .ע ַמד ַה ָּפרּוׁש ְל ַבּדֹו וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל,
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל; ֶא ָחד ָּפרּוׁש וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵ
מֹודה ְלָך ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ִּכ ְׁש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשים — ּגַ זְ ָלנִ יםְ ,ר ָׁש ִעים,
ֹלהיםֲ ,אנִ י ֶ
’א ִ
ֱ
נֹותן
בּועֲ ,אנִ י ֵ
ּמֹוכס ַהּזֶ הֲ 12 .אנִ י ָצם ַּפ ֲע ַמיִ ם ַּב ָּׁש ַ
נֹוא ִפים ,וְ ַאף ֹלא ַּכ ֵ
ֲ
ּמֹוכסֶׁ ,ש ָע ַמד ֵמ ָרחֹוק,
יח 13 ’.וְ ִאּלּו ַה ֵ
ַמ ֲע ֵׂשר ִמ ָּכל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ַמ ְרוִ ַ
ַאף ֹלא ָר ָצה ָל ֵׂשאת ֶאת ֵעינָ יו ַל ָּׁש ַמיִ םֶ ,א ָּלא ָט ַפח ַעל ִלּבֹו וְ ָא ַמר,
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָ ,ה ִאיׁש
חֹוטאֵ 14 ’.
ֵ
ֹלהיםַ ,ר ֵחם נָ א ָע ַליַ ,על ִאיׁש
’א ִ
ֱ
רֹומם ֶאת
יֹותר ֵמ ָה ִאיׁש ַההּוא; ִּכי ָּכל ַה ְמ ֵ
ַהּזֶ ה יָ ַרד ֶאל ֵּביתֹו נִ ְצ ָּדק ֵ
רֹומם”.
ַע ְצמֹו יֻ ְׁש ַּפל ,וְ ַה ַּמ ְׁש ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו יְ ַ
ישוע מקבל את הילדים הקטנים
(מתי יט  ;15‑13מרקוס י )16‑13

ֵ 15ה ִביאּו ֵא ָליו ּגַ ם ֶאת ַהיְ ָל ִדים ַה ְּק ַטּנִ ים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ּגַ ע ָּב ֶהםְּ .כ ֶׁש ָראּו
ׁשּוע ָק ָרא ֵא ָליו ֶאת ַהיְ ָל ִדים
אּולם יֵ ַ
זׂאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ּגָ ֲערּו ָּב ֶהםָ 16 .
”הּנִ יחּו ַליְ ָל ִדים ָלבֹוא ֵא ַלי וְ ַאל ִּת ְמנְ עּו ַּב ֲע ָדםִּ ,כי ְל ָכ ֵא ֶּלה
וְ ָא ַמרַ :
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כל ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל ֶאת
ֹלהיםָ 17 .א ֵמןֵ .
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
תֹוכּה”.
ֹלהים ְּכיֶ ֶלד ֹלא יִ ָּכנֵ ס ְל ָ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
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מכשול העושר
(מתי יט  ;30‑16מרקוס י )31‑17

”ר ִּבי ַהּטֹובֶ ,מה ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי
 18נִ ְכ ָּבד ֶא ָחד ָּפנָ ה ֵא ָליו וְ ָׁש ַאלַ :
עֹולם?”
ָל ֶר ֶׁשת ַחּיֵ י ָ
אֹומר ִלי ’טֹוב’? ֵאין טֹוב ִּכי ִאם ֶא ָחד
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
”מ ַ
ׁשּועַ :
ָ 19א ַמר לֹו יֵ ַ
יֹוד ַע:’ֹלא ִתנְ ַאףֹ ,לא ִת ְר ַצח,
ֹלהיםֶ 20 .את ַה ִּמ ְצוֹות ַא ָּתה ֵ
וְ הּוא ָה ֱא ִ
ת־א ֶּמָך’”.
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ֹלא ִתגְ נׂבֹ ,לא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲעָך ֵעד ָׁש ֶקרַּ ,כ ֵּבד ֶא ָ
עּורי”.
”את ָּכל ֵא ֶּלה ָׁש ַמ ְר ִּתי ִמּנְ ַ
ֵ 21ה ִׁשיב ָה ִאיׁשֶ :
ׁשּוע וְ ָא ַמר” :עֹוד ָּד ָבר ֶא ָחד ָח ֵסר ְלָךְ .מכׂר ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ְלָך
ָׁ 22ש ַמע יֵ ַ
אֹוצר ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ַא ַחר ָּכְך ּבֹוא וְ ֵלְך ַא ֲח ַרי”.
ָ
וְ ַח ֵּלק ָל ֲענִ ּיִ ים ,וְ יִ ְהיֶ ה ְלָך
ַ 23אְך ְּכ ָׁש ְמעֹו זׂאת ִה ְת ַע ֵּצב ֶע ֶצב ַרבִּ ,כי ָע ִׁשיר ָהיָ ה ַעד ְמאׂד.
”ּב ֵאיזֶ ה ק ִׁׂשי נִ ְכנָ ִסים ַּב ֲע ֵלי
ׁשּוע ִּכי ִה ְת ַע ֵּצבָ ,א ַמרְ :
ְּ 24כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
25
ֹלהים! נָ ֵקל ְלגָ ָמל ַל ֲעבׂר ֶּד ֶרְך נֶ ֶקב ַמ ַחט
נְ ָכ ִסים ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֹלהים”.
ֵמ ִה ָּכנֵ ס ָע ִׁשיר ֶאל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
”מה
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
”ּומי יָ כֹול ְל ִהּוָ ַׁשע?” ָ 27ענָ ה יֵ ַ
ּׁשֹומ ִעיםִ :
ָׁ 26ש ֲאלּו ַה ְ
ֹלהים”.
יכ ְלּתֹו ֶׁשל ֱא ִ
ֶּׁשנִ ְב ָצר ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם הּוא ִּב ָ
”הן ֲאנַ ְחנּו ָעזַ ְבנּו ֶאת ֲא ֶׁשר ָלנּו וְ ָה ַל ְכנּו ַא ֲח ֶריָך”.
יפאֵ :
ָ 28א ַמר ֵּכ ָ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,אין ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָעזַ ב ַּביִ ת
”א ֵמןֵ .
ׁשּועָ :
ֵ 29ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ֹלהים —
הֹורים אֹו יְ ָל ִדים ְל ַמ ַען ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
אֹו ִא ָּׁשה אֹו ַא ִחים אֹו ִ
עֹולם ַה ָּבא”.
עֹולם ָּב ָ
ֶׁ 30שֹּלא יְ ַק ֵּבל ֶּכ ֶפל ִּכ ְפ ַליִ ם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה ,וְ ַחּיֵ י ָ
ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו
(מתי כ  ;19‑17מרקוס י )34‑32

עֹולים
”הּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ִ
ים־ע ָׂשר וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ָ
 31הּוא ָל ַקח ִאּתֹו ֶאת ַה ְּׁשנֵ
ן־ה ָא ָדם יִ ְת ַקּיֵ ם;
יאים ַעל ֶּב ָ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ָכל ַמה ֶּׁשּנִ ְכ ַּתב ִּב ֵידי ַהּנְ ִב ִ
ִל ָ
 32הּוא יִ ָּמ ֵסר ַלּגֹויִ ם וְ ֵהם יְ ַה ְּתלּו ּבֹוּ ,גַ ם יִ ְת ַע ְּללּו ּבֹו וְ יִ ְרקּו ָע ָליו,
יׁשי יָ קּוםֲ 34 ”.א ָבל ֵהם
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּול ַא ַחר ֶׁשּיַ ְלקּו אֹותֹו יַ ַה ְרגּוהּוַ ,
ְ 33
יח  :20שמות כ  ;16‑12דבר’ ה 20‑16
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ֹלא ֵה ִבינּו ָּד ָבר ִמן ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה; ַה ִּמ ִּלים ָה ֵא ֶּלה נִ ְס ְּתרּו ֵמ ֶהם וְ ֵהם
ֹלא יָ ְדעּו ַּב ֶּמה ְמ ֻד ָּבר.
ריפוי איש עיוור
(מתי כ  ;34‑29מרקוס י )52‑46

יֹוׁשב ַעל־
אֹותּה ֵעת ָהיָ ה ִאיׁש ִעּוֵ ר ֵ
ּוב ָ
 35הּוא ִה ְת ָק ֵרב ֶאל יְ ִריחֹוְ ,
עֹוב ִרים ָׁש ַאל
ּומ ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹותְּ 36 .כ ֶׁש ָּׁש ַמע ָה ִעּוֵ ר ֶאת ָה ָעם ְ
יַ ד ַה ֶּד ֶרְך ְ
38
עֹוברָ ”.אז ֵה ֵחל
ֵ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת
ָל ַד ַעת ָמה ַה ָּד ָברֵ 37 .ה ִׁשיבּו לֹו” :יֵ ַ
הֹול ִכים ְל ָפנָ יו ּגָ ֲערּו ּבֹו
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ַלי!” ַ 39ה ְ
ׁשּוע ֶּב ָ
ִל ְצעׂק” :יֵ ַ
ן־ּדוִ דַ ,ר ֵחם ָע ַלי!”
”ּב ָ
יֹותר ִל ְצעׂקֶ ,
ְל ַה ְׁש ִּתיקֹוַ ,אְך הּוא ִה ְר ָּבה עֹוד ֵ
ׁשּוע נֶ ֱע ַצר וְ ִצּוָ ה ַל ֲה ִביאֹו ֵא ָליוַּ .כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ֵרב ָׁש ַאל אֹותֹו:
 40יֵ ַ
רֹוצה ֶׁש ֶא ֱע ֶׂשה ְלָך?”
”מה ַא ָּתה ֶ
ָ 41
”אדֹונִ יֶׁ ,ש ֶא ְר ֶאה”.
ֵה ִׁשיבֲ :
אֹותָךִ 43 ”.מּיָ ד ָר ָאה
ְ
יעה
הֹוׁש ָ
ִ
”ר ֵאה! ֱאמּונָ ְתָך
ׁשּועְ :
ָ 42א ַמר לֹו יֵ ַ
אֹותם זׂאת
ֹלהים ,וְ ָכל ָה ָעם ִּכ ְר ָ
וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ֱא ִ
אֹלהים.
הֹודּו ֵל ִ

יט

ישוע בביתו של זכי

הּוא נִ ְכנַ ס ִל ִיריחֹו וְ ָע ַבר ָּבּה 2 .וְ ִאיׁש ֶא ָחד ,זַ ַּכי ְׁשמֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה
ׁשּוע וְ ֹלא
אׁשי וְ ִאיׁש ָע ִׁשירִ 3 ,ה ְׁש ַּת ֵּדל ִל ְראֹות ִמי הּוא יֵ ַ
מֹוכס ָר ִ
ֵ
קֹומה 4 .הּוא ָרץ ָה ְל ָאה ְל ָפנִ ים
ָ
יָ כֹול ִּבגְ ַלל ֶה ָהמֹוןֶׁ ,ש ֵּכן ָהיָ ה נְ מּוְך
ׁשּוע
אֹותּה ֶּד ֶרְך ָע ַמד יֵ ַ
וְ ָע ָלה ַעל ֵעץ ִׁש ְק ָמה ְּכ ֵדי ִל ְראֹות אֹותֹוִּ ,כי ְּב ָ
ׁשּוע ַל ָּמקֹוםִ ,ה ִּביט ְל ַמ ְע ָלה וְ ָא ַמר לֹו” :זַ ַּכי,
יע יֵ ַ
ַל ֲעבׂרַּ 5 .כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
6
יתָך ”.הּוא יָ ַרד ַמ ֵהר וְ ִק ֵּבל אֹותֹו
ֵרד ַמ ֵהרִּ ,כי ַהּיֹום ָע ַלי ָל ֶׁש ֶבת ְּב ֵב ְ
ְל ֵביתֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה.
חֹוטא הּוא ָּבא
ֵ
”א ֶצל ִאיׁש
ְּ 7כ ֶׁש ָראּו זׂאת ִה ְתלֹונְ נּו ַהּכׂל וְ ָא ְמרּוֵ :
נֹותן ֶאת
”אדֹונִ יֲ ,ה ֵרינִ י ֵ
ְל ִה ְת ַא ְכ ֵסן!” ָ 8ע ַמד זַ ַּכי וְ ָא ַמר ֶאל ָה ָאדֹוןֲ :
ַמ ֲח ִצית נְ ָכ ַסי ָל ֲענִ ּיִ ים ,וְ ִאם ָע ַׁש ְק ִּתי ִאיׁש ַא ֲחזִ יר לֹו ַא ְר ַּב ְע ַּתיִ ם”.
ׁשּועה ַל ַּביִ ת ַהּזֶ הִּ ,כי ָה ִאיׁש ּגַ ם הּוא
”הּיֹום ָהיְ ָתה ְּת ָ
ׁשּועַ :
ָ 9א ַמר לֹו יֵ ַ
10
הֹוׁשיעֹו”.
ּול ִ
אֹובד ְ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ְל ַב ֵּקׁש ֶאת ָה ֵ
ן־א ְב ָר ָהםֵ .הן ֶּב ָ
ֶּב ַ
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משל עשרת המנים
(מתי כה )30‑14

הֹוסיף וְ ִס ֵּפר ָמ ָׁשלִ ,מּׁשּום ֶׁש ָהיָ ה ָקרֹוב
ִ
ְ 11ל ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ְמעּו ֶאת זׂאת
12
יכְך
ֹלהיםְ .ל ִפ ָ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ֵהם ָח ְׁשבּו ִּכי ִמּיָ ד ִּתּגָ ֶלה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִל ָ
חֹוקה ְל ַק ֵּבל ַס ְמכּות
”איׁש ָא ִציל ֶא ָחד ָה ַלְך ֶאל ֶא ֶרץ ְר ָ
ָא ַמרִ :
לּוכה וְ ָלׁשּוב ְל ַא ְרצֹו 13 .ק ֶׂדם ָל ֵכן ָק ָרא ַל ֲע ֶׂש ֶרת ֲע ָב ָדיו ,נָ ַתן
ִל ְמ ָ
אּולם ְּבנֵ י ַא ְרצֹו
ּבֹואיָ 14 ’.
’ס ֲחרּו ַעד ִ
ָל ֶהם ֲע ָׂש ָרה ָמנִ ים וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ ,
רֹוצים ֶׁשּזֶ ה
ִ
’אינֶ ּנּו
לֹומרֵ :
ַ
ָׂשנְ אּו אֹותֹו וְ ָׁש ְלחּו ִמ ְׁש ַל ַחת ַא ֲח ָריו,
לּוכה ָחזַ ר וְ ִצּוָ ה ִל ְקרׂא ֵא ָליו
יִ ְמֹלְך ָע ֵלינּוַ 15 ’.א ֲח ֵרי ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַה ְּמ ָ
יח ָּכל
ֶאת ָה ֲע ָב ִדים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָל ֶהם ֶאת ַה ֶּכ ֶסףְּ ,כ ֵדי ָל ַד ַעת ַמה ִה ְרוִ ַ
’אדֹונִ יַ ,ה ָּמנֶ ה ֶׁש ְּלָך ִה ְכנִ יס
ֶא ָחד ְּב ִמ ְס ָחרֹו 16 .נִ ּגַ ׁש ָה ִראׁשֹון וְ ָא ַמרֲ ,
ית
הֹואיל וְ ָהיִ ָ
ִ
ֲע ָׂש ָרה ָמנִ יםֵ 17 ’.ה ִׁשיב וְ ָא ַמר לֹו’ ,יָ ֶפהֶ ,ע ֶבד טֹוב!
נֶ ֱא ָמן ִּב ְמ ַעט ִמזְ ָערֱ ,היֵ ה ַׁש ִּליט ַעל ֶע ֶׂשר ָע ִריםָּ 18 ’.בא ַה ֵּׁשנִ י וְ ָא ַמר,
’אדֹונִ יַ ,ה ָּמנֶ ה ֶׁש ְּלָך ָע ָׂשה ֲח ִמ ָּׁשה ָמנִ יםֵ 19 ’.ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ּגַ ם ָלזֶ ה,
ֲ
’אדֹונִ יִ ,הּנֵ ה ַה ָּמנֶ ה
’וְ ַא ָּתה ֱהיֵ ה ַעל ָח ֵמׁש ָע ִרים 20 ’.וְ ַא ֵחר ָּבא וְ ָא ַמרֲ ,
ֶׁש ְּלָך ֶׁש ָהיָ ה ָצרּור ֶא ְצ ִלי ְּב ִמ ְט ַּפ ַחתֶׁ 21 ,ש ֵּכן ָּפ ַח ְד ִּתי ִמ ְּמָך ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִאיׁש
קֹוצר ֶאת ֲא ֶׁשר ֹלא זָ ַר ְע ָּת’.
לֹוק ַח ֶאת ֲא ֶׁשר ֹלא ִהּנַ ְח ָּת וְ ֵ
ָק ֶׁשה ַא ָּתהֵ :
אֹותָךֶ ,ע ֶבד ָר ָׁשע! ַא ָּתה
ְ
ל־ּפי ְּד ָב ְרָך ֶא ְׁשּפׂט
’ע ִ
ֵ 22ה ִׁשיב וְ ָא ַמר לֹוַ ,
קֹוצר ֶאת
לֹוק ַח ֶאת ֲא ֶׁשר ֹלא ִהּנַ ְח ִּתי וְ ֵ
יָ ַד ְע ָּת ִּכי ִאיׁש ָק ֶׁשה ֲאנִ יֵ ,
ּדּוע ֹלא ִה ְפ ַק ְד ָּת ֶאת ַּכ ְס ִּפי ֵא ֶצל ַה ֻּׁש ְל ָחנִ י ,וַ ֲאנִ י
ֲא ֶׁשר ֹלא זָ ַר ְע ִּתיַ 23 .מ ַ
24
עֹומ ִדים ְליָ דֹו ָא ַמר,
ּתֹוב ַע אֹותֹו ִעם ָה ִר ִּבית?’ וְ ָל ְ
ֵ
יתי
בֹואי ָהיִ ִ
ְּב ִ
ּותנּו ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר לֹו ֲע ָׂש ָרה ָמנִ יםֵ 25 ’.ה ִׁשיבּו
’קחּו ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ָּמנֶ ה ְ
ְ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,כל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש
’אדֹונֵ נּו ,יֵ ׁש לֹו ֲע ָׂש ָרה ָמנִ ים!’ ֵ 26
לֹוֲ ,
ּומי ֶׁש ֵאין לֹוּ ,גַ ם ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לֹו יִ ָּל ַקח ִמ ֶּמּנּוֲ 27 .א ָבל ֶאת
לֹו יִ ּנָ ֵתן לֹו; ִ
אֹותם ֵהּנָ ה
יהםָ ,ה ִביאּו ָ
רֹוצים ִּכי ֶא ְמֹלְך ֲע ֵל ֶ
אֹויְ ַבי ֵא ֶּלהֲ ,א ֶׁשר ֵאינָ ם ִ
אֹותם ְל ָפנַ י”.
ָ
וְ ִה ְרגּו
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ישוע נכנס לירושלים
(מתי כא  ;11‑1מרקוס יא  ;11‑1יוחנן יב )19‑12

ְ 28ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך ָה ְל ָאה ְּב ַד ְרּכֹו ַל ֲעלֹות
ּובית ַענְ יָ הֶ ,אל ָה ָהר
ירּוׁש ַליִ םַּ 29 .כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ֵּבית ַּפּגֵ י ֵ
ִל ָ
30
”לכּו ֶאל
ְ
יתיםָׁ ,ש ַלח ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ְּב ָא ְמרֹו:
ַהּנִ ְק ָרא ַהר ַהּזֵ ִ
ַה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ִמּמּול; ְּכ ֶׁש ִּת ָּכנְ סּו ְלתֹוכֹו ִּת ְמ ְצאּו ַעיִ ר ָקׁשּור ֲא ֶׁשר ֹלא
יׁשהּו
עֹולםַ .ה ִּתירּו אֹותֹו וַ ֲה ִביאּוהּו 31 .וְ ִאם ִמ ֶ
יָ ַׁשב ָע ָליו ָא ָדם ֵמ ָ
’מ ְּפנֵ י
ׂאמרּו לֹוִ :
’ל ָּמה ַא ֶּתם ַמ ִּת ִירים אֹותֹו?’ּ ,כׂה ּת ְ
יִ ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכםָ ,
ֶׁש ָה ָאדֹון זָ קּוק לֹו’”.
ּומ ְצאּו ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמר ָל ֶהםְּ 33 .כ ֶׁש ִה ִּתירּו ֶאת
לּוחים ָה ְלכּו ָ
ַ 32ה ְּׁש ִ
”ל ָּמה ַא ֶּתם ַמ ִּת ִירים ֶאת ָה ַעיִ ר?”
אֹותם ַּב ֲע ֵלי ָה ַעיִ רָ :
ָ
ָה ַעיִ ר ָׁש ֲאלּו
”מ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ָאדֹון זָ קּוק לֹו”.
ֵ 34ה ִׁשיבּוִ :
יהם ַעל ָה ַעיִ ר
ּול ַא ַחר ֶׁש ָּׂשמּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
ׁשּוע ְ
ֵ 35הם ֵה ִביאּו אֹותֹו ֶאל יֵ ַ
ׁשּועַּ 36 .כ ֲא ֶׁשר ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו ָּפ ְרׂשּו ֲאנָ ִׁשים ֶאת
ִה ְר ִּכיבּו ָע ָליו ֶאת יֵ ַ
יתים וְ ָכל ְק ַהל
מֹורד ַהר ַהּזֵ ִ
יהם ַעל ַה ֶּד ֶרְך 37 .הּוא ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַ
ִּבגְ ֵד ֶ
ּובקֹול ּגָ דֹול ַעל ָּכל
ֹלהים ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֵה ֵחל ְל ַׁש ֵּב ַח ֶאת ֱא ִ
”ּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה! ָׁשלֹום
ַהּנִ ְפ ָלאֹות ֲא ֶׁשר ָראּוְּ ,ב ָא ְמ ָרםָ 38 :
רֹומים!”
ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ָכבֹוד ַּב ְּמ ִ
”ר ִּביּ ,גְ ַער
רּוׁשים ֶׁש ָהיּו ְּב ֶק ֶרב ֶה ָהמֹון ָא ְמרּו ֵא ָליוַ :
ַּ 39כ ָּמה ִמן ַה ְּפ ִ
ְּב ַת ְל ִמ ֶידיָך”.
”אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,אם ֵא ֶּלה יִ ְׁש ְּתקּוָ ,ה ֲא ָבנִ ים
ֵ
ֵ 40ה ִׁשיב וְ ָא ַמר:
ִּתזְ ַע ְקנָ ה”.
יה וְ ָא ַמר” 42 :לּו יָ ַד ַע ְּת
ַּ 41כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ֵרב וְ ָר ָאה ֶאת ָה ִעירָּ ,ב ָכה ָע ֶל ָ
ַהּיֹום ּגַ ם ַא ְּת ֶאת ֲא ֶׁשר ֱא ֵלי ָׁשלֹום! ֶא ָּלא ֶׁש ַע ָּתה נִ ְס ָּתר הּוא ֵמ ֵעינַ יִ ְך.
יביִ ְך ,וְ יַ ִּקיפּוְך
סֹול ָלה ְס ִב ַ
ְ
ִ 43הּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים ָע ַליִ ְך וְ אֹויְ ַביִ ְך יָ ִקימּו
אֹותְך וְ ֶאת ָּבנַ יִ ְך ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֵּבְך ,וְ ֹלא
ימּגְ רּו ָ
וְ יָ צּורּו ָע ַליִ ְך ִמ ָּכל ֵע ֶבר 44 .וִ ַ
מֹועד ְּפ ֻק ָּד ֵתְך”.
יַ ְׁש ִאירּו ָּבְך ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ַד ַע ְּת ֶאת ֵ
יט  :38תהל’ קיח 26
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טיהור בית המקדש
(מתי כא  ;17‑12מרקוס יא  ;19‑15יוחנן ב )22‑13

ּמֹוכ ִריםָ 46 .א ַמר
ְּ 45ב ִה ָּכנְ סֹו ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵה ֵחל ְלגָ ֵרׁש ִמ ָּׁשם ֶאת ַה ְ
יתם אֹותֹו
ית־ּת ִפ ָּלה יִ ְהיֶ ה’ַ ,אְך ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶ
ְ
יתי ֵּב
’ּב ִ
”הן ָּכתּובֵ ,
ָל ֶהםֵ :
ְמ ָע ַרת ָּפ ִר ִצים”.
ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
 47יֹום יֹום ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָר ֵ
אׁשי ָה ָעם ִּב ְקׁשּו ְל ַה ְכ ִחיד אֹותֹוַ 48 ,אְך ֹלא ָמ ְצאּו ַמה ַּל ֲעׂשֹות,
וְ גַ ם ָר ֵ
ִּכי ָּכל ָה ָעם נִ ְצ ְמדּו ֵא ָליו ִל ְׁשמ ַׂע אֹותֹו.
ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו

כ

(מתי כא  ;27‑23מרקוס יא )33‑27

ּומ ִּטיף
ּב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםְּ ,כ ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ָה ָעם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ
ְ
ּסֹופ ִרים ִעם ַהּזְ ֵקנִ ים
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ׂשֹורה ,נִ ּגְ ׁשּו ָר ֵ
ֶאת ַה ְּב ָ
עֹוׂשה ְּד ָב ִרים ֵא ֶּלה,
ֶ
”אמׂר נָ א ָלנּוְּ ,ב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ַא ָּתה
 2וְ ָא ְמרּו לֹוֱ :
אֹו ִמיהּו ֶׁשּנָ ַתן ְלָך ֶאת ַה ַּס ְמכּות ַהּזׂאת?”
ילת
ֵ 3ה ִׁשיב ָל ֶהםּ” :גַ ם ֲאנִ י ֶא ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר וְ ָה ִׁשיבּו ִליְ 4 .ט ִב ַ
יֹוחנָ ןַ ,ה ִאם ִמ ָּׁש ַמיִ ם ָהיְ ָתה אֹו ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם?”
ָ
ׂאמר,
’מן ַה ָּׁש ַמיִ ם’ ,י ַ
ׂאמר ִ
”אם נ ַ
ִ 5ה ְתיָ ֲעצּו זֶ ה ִעם זֶ ה ְּב ָא ְמ ָרםִ :
’מ ְּבנֵ י ָא ָדם’ָּ ,כל ָה ָעם יִ ְס ְקלּו
ׂאמר ִ
ּדּוע ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו?’  6וְ ִאם נ ַ
’מ ַ
ַ
7
ּיֹוחנָ ן ָהיָ ה נָ ִביאֵ ”.ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו ֶׁש ֵאינָ ם
טּוחים ֵהם ֶׁש ָ
אֹותנּוִּ ,כי ְּב ִ
ָ
יֹוד ִעים ֵמ ַאיִ ן.
ְ
עֹוׂשה
ֶ
ׁשּועּ” :גַ ם ֲאנִ י ֹלא א ַׂמר ָל ֶכם ְּב ֵאיזֹו ַס ְמכּות ֲאנִ י
ָ 8א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ֶאת ֵא ֶּלה”.
משל בעל הכרם והחוכרים
(מתי כא  ;46‑33מרקוס יב )12‑1

”איׁש ֶא ָחד נָ ַטע ֶּכ ֶרם וְ ֶה ְח ִּכירֹו
 9הּוא ִס ֵּפר ָל ָעם ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ הִ :
10
קּופה ֲא ֻר ָּכהְּ .בבֹוא ָה ֵעת ָׁש ַלח
כֹור ִמיםְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן נָ ַסע ִל ְת ָ
ְל ְ
ּכֹור ִמים
ּכֹור ִמים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְּתנּו לֹו ִמ ְּפ ִרי ַה ֶּכ ֶרםֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ְ
ֶע ֶבד ֶאל ַה ְ
יט  :46ישע’ נו  ;7ירמ’ ז 11
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6

הֹוסיף וְ ָׁש ַלח ֶע ֶבד ַא ֵחרַ ,אְך ּגַ ם אֹותֹו
ִ
יקם.
ִהּכּוהּו וְ ִׁש ְּלחּו אֹותֹו ֵר ָ
אּולם ּגַ ם אֹותֹו
יׁשי ,וְ ָ
הֹוסיף וְ ָׁש ַלח ְׁש ִל ִ
יקםִ 12 .
ּובּזּו וְ ִׁש ְּלחּוהּו ֵר ָ
ִהּכּו ִ
’מה ֶא ֱע ֶׁשה? ֶא ְׁש ַלח
חּוצהָ 13 .א ַמר ַּב ַעל ַה ֶּכ ֶרםָ ,
ָּפ ְצעּו וְ ִה ְׁש ִליכּוהּו ַה ָ
נֹועצּו
ּכֹור ִמים ֲ
אּולי אֹותֹו יְ ַכ ְּבדּו’ְּ 14 .כ ֶׁש ָראּו אֹותֹו ַה ְ
הּובי; ַ
ֶאת ְּבנִ י ֲא ִ
ּיֹורׁש; ּבֹואּו וְ נַ ֲהרׂג אֹותֹו וְ ַהיְ ֻר ָּׁשה ִּת ְהיֶ ה ָלנּו’.
יַ ְח ָּדיו ֵלאמׂר’ ,זֶ הּו ַה ֵ
ֵ 15הם ּגֵ ְרׁשּוהּו ֶאל ִמחּוץ ַל ֶּכ ֶרם וַ ֲה ָרגּוהּו .וְ ַע ָּתה ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ָל ֶהם
ּכֹור ִמים ָה ֵהם ,וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶרם יִ ֵּתן
ַּב ַעל ַה ֶּכ ֶרם?  16יָ בֹוא וְ יַ ְׁש ִמיד ֶאת ַה ְ
ַל ֲא ֵח ִרים”.
ילה!”
”חס וְ ָח ִל ָ
ְּכ ָׁש ְמ ָעם זׂאת ָא ְמרּוַ :
’א ֶבן ָמ ֲאסּו
”ּומהּו ַה ָּכתּוב ַהּזֶ הֶ ,
 17הּוא נָ ַעץ ָּב ֶהם ַמ ָּבטֹו וְ ָא ַמרַ :
אֹותּה ֶא ֶבן יִ ָּׁש ֵבר
ָ
ּנֹופל ַעל
ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלרׂאׁש ִּפּנָ ה’? ָּ 18כל ַה ֵ
19
אֹותּה
ָ
ּומי ֶׁש ָה ֶא ֶבן ִּתּפׂל ָע ָליו — ִּת ְכּתׁׂש ִהיא אֹותֹו”.
יסיםִ ,
ִל ְר ִס ִ
ֹלח ֶאת יָ ָדם ּבֹוִּ ,כי ֵה ִבינּו
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ִל ְׁש ַ
ּסֹופ ִרים וְ ָר ֵ
ָׁש ָעה ִּב ְקׁשּו ַה ְ
יהם ִה ְמ ִׁשיל ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ הֶ ,א ָּלא ֶׁש ָּפ ֲחדּו ִמן ָה ָעם.
ֶׁש ֲע ֵל ֶ
11

שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים
(מתי כב  ;33‑15מרקוס יב )27‑13

יקים
ֵ 20הם ִה ְת ַחּקּו ַא ֲח ָריו וְ ָׁש ְלחּו ְמ ַרּגְ ִלים ֶׁש ֶה ֱע ִמידּו ְּפנֵ י ַצ ִּד ִ
ְּכ ֵדי ְל ֵה ָא ֵחז ְּב ָד ָבר ִמ ְּד ָב ָריוְּ ,ב ַמ ָּט ָרה ִל ְמסׂר אֹותֹו ְל ַס ְמכּות ַהּנָ ִציב
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ָּתה
”ר ִּביֲ ,אנַ ְחנּו ְ
ּול ִׁשּפּוטֹוַ 21 .ה ָּללּו ָּפנּו ֵא ָליו ַּב ְּׁש ֵא ָלהַ :
ְ
ֹלהים
מֹורה ֶאת ֶּד ֶרְך ֱא ִ
נֹוׂשא ָּפנִ ים ֶא ָּלא ֶ
ּומ ַל ֵּמד נְ כֹונָ ה וְ ֵאינְ ָך ֵ
ְמ ַד ֵּבר ְ
יסר אֹו ֹלא?”
ל־ּפי ָה ֱא ֶמתַ 22 .ה ִאם ֻמ ָּתר ָלנּו ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ָ
ַע ִ
”ה ְראּו ִלי ִּדינָ רֶׁ .של ִמי
הֹואיל וְ ָר ָאה ֶאת ָע ְר ָמ ָתם ָא ַמר ָל ֶהםַ 24 :
ִ 23
יסר”.
”ׁשל ַה ֵּק ָ
ַה ְּדמּות וְ ַה ְּכת ֶׂבת ֲא ֶׁשר ָע ָליו?” ֵה ִׁשיבּוֶ :
אֹלהים ֶאת
יסר וְ ֵל ִ
יסר ֶאת ֲא ֶׁשר ַל ֵּק ָ
”אם ֵּכןְּ ,תנּו ַל ֵּק ָ
ָ 25א ַמר ָל ֶהםִ :
אֹלהים”.
ֲא ֶׁשר ֵל ִ
יה ָתם
ּוב ְת ִמ ָ
נֹוכחּות ָה ָעםִ ,
ֵ 26הם ֹלא יָ ְכלּו ְל ֵה ָא ֵחז ְּב ָד ָבר ִמ ְּד ָב ָריו ְּב ְ
ׁשּובתֹו ָׁש ְתקּו.
ַעל ְּת ָ
כ  :17תהל’ קיח 22
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אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתים ,וְ ָׁש ֲאלּו
דֹוקיםָ ,ה ְ
 27נִ ּגְ ׁשּו ַּכ ָּמה ִמן ַה ְּצ ִ
”ר ִּבי ,מ ֶׁׂשה ָּכ ַתב ָלנּו ֶׁש ִאם יָ מּות ִאיׁש ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִא ָּׁשה וְ ֵאין
אֹותֹוַ 28 :
29
ּוב ֵכן ָהיּו
ְ
לֹו ָּבנִ ים ,יִ ַּקח ָא ִחיו ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ יָ ִקים זֶ ַרע ְל ָא ִחיו.
אֹותּה
ָ
ּומת ְּב ִלי ָּבנִ יםָ 30 .ל ַקח
ִׁש ְב ָעה ַא ִחיםָ .ה ִראׁשֹון נָ ָׂשא ִא ָּׁשה ֵ
יׁשי; וְ ָכְך ָּכל ַה ִּׁש ְב ָעה ֹלא ִהּנִ יחּו ָּבנִ ים
ַה ֵּׁשנִ י  31וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ַה ְּׁש ִל ִ
33
ּומתּוְ 32 .ל ַבּסֹוף ֵמ ָתה ּגַ ם ָה ִא ָּׁשהִ .אם ֵּכן ְל ִמי ֵמ ֶהם ִּת ְהיֶ ה ְל ִא ָּׁשה
ֵ
ִּב ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה ִא ָּׁשה ְל ָכל ַה ִּׁש ְב ָעה?”
עֹולם ַהּזֶ ה ִמ ְת ַח ְּתנִ יםַ 35 ,אְך ַהּזַ ָּכ ִאים
”ּבנֵ י ָה ָ
ׁשּועְ :
ֵ 34ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
עֹולם ַה ָּבא וְ ֶאת ַה ְּת ִחּיָ ה ִמן ַה ֵּמ ִתים ֵאינָ ם ִמ ְת ַח ְּתנִ ים,
ִלנְ חׂל ֶאת ָה ָ
ּובנֵ י
כֹולים ָלמּות עֹודֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָׁשוִ ים ֵהם ְל ַמ ְל ָא ִכים ְ
ִּ 36כי ּגַ ם ֵאינָ ם יְ ִ
יֹותם ְּבנֵ י ַה ְּת ִחּיָ ה 37 .וְ ֶׁש ַה ֵּמ ִתים ָק ִמים ִל ְת ִחּיָ ה ּגַ ם
ֹלהים ֵהם ִּב ְה ָ
ֱא ִ
ֹלהי
ֹלהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ֵ
א ֵ
מ ֶׁׂשה ָר ַמז ְּב ָפ ָר ַשת ַה ְּסנֶ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ’יהוה ֱ
ֹלהי
ֹלהי ַה ֵּמ ִתים ִּכי ִאם ֱא ֵ
ֹלהים ֹלא ֱא ֵ
אֹלהי יַ ֲעקׂב 38 ’.וְ ָה ֱא ִ
ֵ
יִ ְצ ָחק וֵ
ַה ַחּיִ יםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַהּכׂל ַחּיִ ים לֹו”.
”ר ִּבי ,יָ ֶפה ִּד ַּב ְר ָּת!”
גּובהַ :
ּסֹופ ִרים ָא ְמרּו ִּב ְת ָ
ַּ 39כ ָּמה ִמן ַה ְ
40וְ ֹלא ֵה ֵעּזּו עֹוד ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ׁשּום ָּד ָבר.
ישוע שואל בעניין בן דוד
(מתי כב  ;46‑41מרקוס יב )37‑35

יח ֶׁש ֶּבן ָּדוִ ד הּוא?
אֹומ ִרים ַעל ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
יצד זֶ ה
”ּכ ַ
אֹותםֵ :
ָ
ָׁ 41ש ַאל הּוא
ימינִ י
אֹומר ְּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים,’נְ ֻאם יהוה ַלאדׂנִ יֵׁ ,שב ִל ִ
ֵ 42הן ָּדוִ ד ַע ְצמֹו ֵ
44
’אדֹון’,
קֹורא לֹו ָ
ד־א ִׁשית אֹויְ ֶביָך ֲהדׂם ְל ַרגְ ֶליָך’ִ .הּנֵ ה ָּדוִ ד ֵ
ַ 43ע ָ
וְ ֵאיְך הּוא ְּבנֹו?”
דברי תוכחה על הסופרים
(מתי כג  ;36‑1מרקוס יב  ;40‑38לוקס יא )54‑37

ּסֹופ ִרים
”הּזָ ֲהרּו ִמן ַה ְ
ּוב ָאזְ נֵ י ָּכל ָה ָעם ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיוִ 46 :
ְ 45
אֹוה ִבים ִּב ְרכֹות ָׁשלֹום
בּוׁשי ּגְ ִלימֹות וְ ֲ
אֹוה ִבים ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְל ֵ
ָה ֲ
ּומקֹומֹות נִ ְכ ָּב ִדים
ּומֹוׁש ִבים ִראׁשֹונִ ים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ְ
ָ
ַּב ְּׁשוָ ִקים
כ  :37שמות ג 6 כ  :43‑42תהל’ קי 1
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יכים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ּומ ֲא ִר ִ
ּבֹול ִעים ֶאת ָּב ֵּתי ָה ַא ְל ָמנֹות ַ
ַה ְ
ַּב ְּסעּודֹות;
יֹותר”.
ְל ַמ ְר ִאית ַעיִ ןִּ .דינָ ם ֶׁשל ֵא ֶּלה יִ ְהיֶ ה ָחמּור ֵ
47

מתנתה של אלמנה ענייה

כא

(מרקוס יב )44‑41

יהם ְּב ֵת ַבת
בֹות ֶ
הּוא ִה ְתּבֹונֵ ן וְ ָר ָאה ֶאת ָה ֲע ִׁש ִירים ָׂש ִמים נִ ְד ֵ
אֹוצרִּ 2 .כ ְראֹותֹו ַא ְל ָמנָ ה ֲענִ ּיָ ה ָׂש ָמה ּבֹו ְׁש ֵּתי ְּפרּוטֹות,
ָה ָ
יֹותר
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםָ ,ה ַא ְל ָמנָ ה ָה ֲענִ ּיָ ה ַהּזׂאת נָ ְתנָ ה ֵ
ֵ
”א ֶמת
ָ 3א ַמרֱ :
יהם ִמן ָהע ֶׂדף ֶׁש ָּל ֶהםַ ,אְך ִהיא
בֹות ֶ
ִמ ֻּכ ָּלםִּ 4 .כי ָּכל ֵא ֶּלה נָ ְתנּו ֶאת נִ ְד ֵ
סֹורּה נָ ְתנָ ה ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָלּה ְל ִמ ְחיָ ה”.
ִמ ַּמ ְח ָ
ישוע מנבא חורבן וצרות
(מתי כד  ;28‑1מרקוס יג )23‑1

ֵּ 5כיוָ ן ֶׁש ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם ִּד ְּברּו ַעל ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,שהּוא ְמ ֻה ָּדר ַּב ֲא ָבנִ ים יָ פֹות
רֹואיםִ ,הּנֵ ה יָ ִמים
”ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִ
ּוב ַמ ָּתנֹותָ ,א ַמרַ 6 :
ְ
ָּב ִאים וְ ֹלא ִּת ָּׁש ֵאר ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ֹלא ֻּת ַּפל ַא ְר ָצה”.
ּומהּו ָהאֹות ִל ְפנֵ י
”ר ִּביִ ,אם ֵּכן ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה? ַ
ְׁ 7ש ָאלּוהּוַ :
ֶׁשּזֶ ה יִ ְק ֶרה?”
”הּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלא יַ ְתעּו ֶא ְת ֶכםִּ ,כי ַר ִּבים יָ בֹואּו ִּב ְׁש ִמי
ֵ 8ה ִׁשיב וְ ָא ַמרִ :
ּוב ָׁש ְמ ֲע ֶכם
יהםְ 9 .
רֹובה!’ ַאל ֵּת ְלכּו ַא ֲח ֵר ֶ
’ה ֵעת ְק ָ
’אנִ י הּוא!’ וְ ָ
ׂאמרּוֲ ,
וְ י ְ
יכים ִל ְהיֹות ָּב ִראׁשֹונָ ה,
ּומהּומֹות ַאל ִּת ָּב ֲהלּוִּ ,כי ֵא ֶּלה ְצ ִר ִ
ִמ ְל ָחמֹות ְ
ַאְך ֹלא ִמּיָ ד יָ בֹוא ַה ֵּקץ”.
ּומ ְמ ָל ָכה ַעל ַמ ְמ ָל ָכה,
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ” :גֹוי יָ קּום ַעל ּגֹוי ַ
ִ 10
ּוב ְמקֹומֹות ַר ִּבים ָר ָעב וְ ֶד ֶבר וְ גַ ם
 11וְ ִת ְהיֶ ינָ ה ְר ִעידֹות ֲא ָד ָמה ּגְ דֹולֹות ִ
12
דֹולים ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ .אְך ִל ְפנֵ י ָּכל ֵא ֶּלה יִ ְׁש ְלחּו
מֹור ִאים וְ אֹותֹות ּגְ ִ
ָ
ּול ָב ֵּתי ֶּכ ֶלא,
יהם וְ יִ ְר ְּדפּו וְ יִ ְמ ְסרּו ֶא ְת ֶכם ְל ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ְ
ָּב ֶכם ֶאת יְ ֵד ֶ
יא ֶכם ְל ַמ ַּתן
ּומֹוׁש ִלים ְל ַמ ַען ְׁש ִמי 13 .זֶ ה יְ ִב ֲ
ְ
תּובאּו ִל ְפנֵ י ְמ ָל ִכים
וְ ְ
ֵעדּות 14 .וְ ַע ָּתה ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ֶׁשֹּלא ְל ָה ִכין ֵמרׂאׁש ְּד ָב ִרים ַל ֲהגַ ּנַ ְת ֶכם,
יּוכלּו ַל ֲעמׂד
יכם ֹלא ְ
ִּ 15כי ֲאנִ י ֶא ֵּתן ָל ֶכם ֶּפה וְ ָח ְכ ָמה ֲא ֶׁשר ָּכל ִמ ְתנַ ּגְ ֵד ֶ
רֹובים
הֹורים וְ ַא ִחיםְ ,ק ִ
נֶ גְ ָּדּה אֹו ְל ָס ְת ָרּה 16 .וְ גַ ם ֻּת ְסּגְ רּו ַעל־יְ ֵדי ִ
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נּואים ַעל ַהּכׂל ִּבגְ ַלל ְׁש ִמיַ ,אְך
וַ ֲח ֵב ִרים ,וְ יָ ִמיתּו ִמ ֶּכם; וְ ִת ְהיּו ְׂש ִ
תֹוח ְל ְּת ֶכם וְ ִת ְקנּו ֶאת
ׂאבדִ 19 .ע ְמדּו ְּב ַ
ׂאׁש ֶכם ֹלא ּת ַ
ַׂש ֲע ָרה ִמ ְּׂש ַער ר ְ
יכם.
ׁשֹות ֶ
נַ ְפ ֵ
רּוׁש ַליִ ם ֻמ ֶּק ֶפת ַמ ֲחנֹותְּ ,דעּו ִּכי ָק ֵרב ֻח ְר ָּבנָ ּה.
 20וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ְראּו ֶאת יְ ָ
יהּודה — ֶׁשּיָ נּוסּו ֶאל ֶה ָה ִרים; ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ָּב ִעיר,
ֲ 21אזַ י ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ִּב ָ
22
יה; ִּכי יְ ֵמי נָ ָקם
ֶׁשּיֵ ְצאּו ִמ ֶּמּנָ ה ,וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂשדֹות ַאל יִ ָּכנְ סּו ֵא ֶל ָ
ֵהם ְל ַמ ֵּלא ָּכל ַה ָּכתּוב 23 .אֹוי ֶל ָהרֹות וְ ַל ֵּמינִ יקֹות ַּבּיָ ִמים ָה ֵהםִּ ,כי
דֹולה ִּת ְהיֶ ה ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ֶק ֶצף ַעל ָה ָעם ַהּזֶ הְּ 24 .ב ֶח ֶרב יִ ְּפלּו
ָצ ָרה ּגְ ָ
ירּוׁש ַליִ ם ִּת ְהיֶ ה ִמ ְר ָמס ְלגֹויִ ם ַעד ֲא ֶׁשר יִ ָּמ ְלאּו
ָ
וְ יֻ גְ לּו ֶאל ָּכל ַהּגֹויִ ם ,וִ
ִעּתֹות ַהּגֹויִ ם”.
17

18

בואו של בן־האדם
(מתי כד  ;44‑29מרקוס יג )37‑24

צּוקה ַלּגֹויִ ם
ּכֹוכ ִבים ,וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ְמ ָ
ּוב ָ
ּובּיָ ֵר ַח ַ
” 25וְ יִ ְהיּו אֹותֹות ַּב ֶּׁש ֶמׁש ַ
26
ּומ ִּצ ִּפּיָ ה
ימה ִ
בּוכה ִמּגַ ַעׁש ַהּיָ ם וְ גַ ָּליוְּ .בנֵ י ָא ָדם יִ ְת ַע ְּלפּו ֵמ ֵא ָ
ּומ ָ
ְ
עֹולםִּ ,כי ּכׂחֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ זְ ַּד ְעזְ עּוָ 27 .אז יִ ְראּו ֶאת
ַל ָּבאֹות ַעל ָה ָ
ּוב ָכבֹוד ַרבַּ 28 .כ ֲא ֶׁשר יַ ְת ִחילּו ִל ְקרֹות
בּורה ְ
ן־ה ָא ָדם ָּבא ֶּב ָענָ ן ִּבגְ ָ
ֶּב ָ
יכםִּ ,כי ְק ֵר ָבה ּגְ ֻא ַּל ְת ֶכם”.
אׁש ֶ
עֹודדּו וְ ָה ִרימּו ָר ֵ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִה ְת ְ
”ראּו ֶאת ַה ְּת ֵאנָ ה וְ ֶאת ָּכל ָה ֵע ִצים.
 29הּוא ִס ֵּפר ָל ֶהם ָמ ָׁשלְ :
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם ִּכי
אֹותם ְמ ַל ְב ְל ִביםְ ,
ָ
רֹואים
ִ
ְּ 30כ ֶׁש ַא ֶּתם
31
ָקרֹוב ַה ַּקיִ ץֵּ .כן ּגַ ם ְּכ ֶׁש ִּת ְראּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִמ ְת ַקּיְ ִמיםְּ ,דעּו
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא יַ ֲעבׂר ַהּדֹור
ֹלהיםָ 32 .א ֵמןֵ .
רֹובה ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ִּכי ְק ָ
ַהּזֶ ה ַעד ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ָּכל ֵא ֶּלהַ 33 .ה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ יַ ַע ְברּו ְּוד ָב ַרי ֹלא
יַ ַע ְברּו.
ּוב ַד ֲאגֹות
ּוב ִׁש ָּכרֹון ְ
ִ 34ה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ֶׁשֹּלא יִ ְכ ַּבד ְל ַב ְב ֶכם ִּב ְׁש ִתּיָ ה ְ
יכם ִּפ ְתאֹום; ִּ 35כי ְּכמֹו ַּפח יָ בֹוא ַעל
ַה ַחּיִ ים וְ ַהּיֹום ַההּוא יָ בֹוא ֲע ֵל ֶ
ּיֹוׁש ִבים ַעל ְּפנֵ י ָּכל ָה ָא ֶרץָ 36 .ל ֵכן ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר ְּב ָכל ֵעת
ָּכל ַה ְ
ּול ִה ְתיַ ֵּצב
וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּבכ ֲׂח ֶכם ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ָּכל ָה ֲע ִתידֹות ָה ֵא ֶּלה ְ
ן־ה ָא ָדםִּ 37 ”.ב ְׁשעֹות ַהּיֹום ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִל ְפנֵ י ֶּב ָ
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יתים.
יֹוצא ָללּון ָּב ָהר ַהּנִ ְק ָרא ַהר ַהּזֵ ִ
ּוב ֵּלילֹות ָהיָ ה ֵ
ַ
ִה ְׁש ִּכימּו ָלבֹוא ֵא ָליו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִל ְׁשמ ַׂע אֹותֹו.

21.38-2
 2.20
38

וְ ָכל ָה ָעם

מזימה נגד ישוע

כב

(מתי כו  ;16‑14 ,5‑1מרקוס יד  ;11‑10 ,2‑1יוחנן יא )53‑45

ּסֹופ ִרים
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְ
ּפ ַסחַ ,חג ַה ַּמּצֹותִ ,ה ְת ָק ֵרב 2 .וְ ָר ֵ
ֶ
3
ִח ְּפׂשּו ֶּד ֶרְך ְל ַה ְכ ִחיד אֹותֹוִּ ,כי ָח ְׁשׁשּו ִמ ְּפנֵ י ָה ָעםָ .אז נִ ְכנַ ס
ים־ע ָׂשר.
ָ
יהּודה ַהּנִ ְק ָרא ִאיׁש ְק ִרּיֹותֶׁ ,שּנִ ְמנָ ה ִעם ַה ְּׁשנֵ
ַה ָּׂש ָטן ִּב ָ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּק ִצינִ ים ִל ְקּב ַׂע ֵאיְך יַ ְסּגִ יר
הּודה וְ ִד ֵּבר ִעם ָר ֵ
ָ 4ה ַלְך יְ ָ
6
5
אֹותֹו ְּביָ ָדםֵ .הם ָׂש ְמחּו וְ ִה ְס ִּכימּו ָל ֵתת לֹו ֶּכ ֶסף ,וְ הּוא ִה ְס ִּכים
ְל ָכְך וְ ִח ֵּפׂש ִהזְ ַּד ְּמנּות ְל ַה ְסּגִ ירֹו ְּביָ ָדם ֶׁשֹּלא ִּב ְפנֵ י ֶה ָהמֹון.
סעודת הפסח
(מתי כו  ;30‑17מרקוס יד  ;26‑12יוחנן יג )30‑21

יפא
ׁשּוע ֶאת ֵּכ ָ
יע ַהּיֹום ֶׁש ָּצ ִריְך ִלזְ ּב ַׂח ּבֹו ֶאת ַה ֶּפ ַסחָׁ 8 ,ש ַלח יֵ ַ
ְּ 7כ ֶׁש ִהּגִ ַ
ׂאכל”.
”לכּו וְ ָה ִכינּו ָלנּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח ְּכ ֵדי ֶׁשּנ ַ
יֹוחנָ ן ְּב ָא ְמרֹוְ :
וְ ֶאת ָ
רֹוצה ֶׁשּנָ ִכין אֹותֹו?”
”איפׂה ַא ָּתה ֶ
ָ 9א ְמרּוֵ :
נֹוׂשא
”הּנֵ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּכנְ סּו ָה ִע ָירה יִ ְפּגׁׂש ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ֵ
ֵ 10ה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
11
ַּכד ַמיִ םְ .לכּו ַא ֲח ָריו ֶאל ַה ַּביִ ת ֶׁשּיִ ָּכנֵ ס ְלתֹוכֹו וְ ִא ְמרּו ְל ַב ַעל ַה ַּביִ ת:
יכן ַה ֶח ֶדר ֲא ֶׁשר א ַׂכל ָׁשם ֶאת ַה ֶּפ ַסח ִעם
אֹומר ְלָך ַר ֵּבנּוֵ ,ה ָ
ֵ
’ּכׂה
ּומ ֻס ֶּד ֶרת; ָׁשם
דֹולה ֻמ ַּצ ַעת ְ
ַּת ְל ִמ ַידי?’  12הּוא יַ ְר ֶאה ָל ֶכם ֲע ִלּיָ ה ּגְ ָ
ָּת ִכינּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח”.
ּומ ְצאּו ַהּכׂל ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמר ָל ֶהם ,וְ ֵה ִכינּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח.
ֵ 13הם ָה ְלכּו ָ
15
יחים ִעּמֹוָ .א ַמר ָל ֶהם:
יעה ַה ָּׁש ָעה ֵה ֵסב הּוא וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ַּ 14כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ָ
16
נּותי; ִּכי
”נִ ְכסׂף נִ ְכ ַס ְפ ִּתי ֶל ֱאכׂל ִא ְּת ֶכם ֶאת ַה ֶּפ ַסח ַהּזֶ ה ִל ְפנֵ י ֱע ִ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֹ ,לא א ַׂכל אֹותֹו עֹוד ַעד ִּכי יִ ְת ַקּיֵ ם ְּב ַמ ְלכּות
ֵ
אֹותּה וְ ַח ְּלקּו
ָ
”קחּו
ֹלהים 17 ”.הּוא ָל ַקח ֶאת ַהּכֹוסֵּ ,ב ַרְך ,וְ ָא ַמרְ :
ָה ֱא ִ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםֵ ,מ ַע ָּתה ָׁשתׂה ֹלא ֶא ְׁש ֶּתה ִמ ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן
ֵ
יכם; ִּ 18כי
ֵּבינֵ ֶ
19
ּוב ַצע
ֹלהיםָ ”.ל ַקח ֶאת ַה ֶּל ֶחםֵּ ,ב ַרְך ָ
ַעד ֲא ֶׁשר ָּתבֹוא ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ּגּופי ַהּנִ ָּתן ַּב ַע ְד ֶכם ,זׂאת ֲעׂשּו ְלזִ ְכ ִריֵּ 20 ”.כן
וְ נָ ַתן ָל ֶהם ְּב ָא ְמרֹו” :זֶ ה ִ
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”הּכֹוס ַהּזׂאת ִהיא ַה ְּב ִרית
עּודה ,וְ ָא ַמרַ :
ּגַ ם ֶאת ַהּכֹוס ַא ַחר ַה ְּס ָ
אֹותי ִא ִּתי
ִ
ַה ֲח ָד ָׁשה ְּב ָד ִמי ַהּנִ ְׁש ָּפְך ַּב ַע ְד ֶכםַ 21 .אְך ִהּנֵ ה יַ ד ַה ַּמ ְסּגִ יר
הֹולְך ְּכ ִפי ֶׁשּנִ גְ זַ רֲ ,א ָבל אֹוי ְלאֹותֹו
ן־ה ָא ָדם ָא ְמנָ ם ֵ
ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחןֶּ 22 .ב ָ
ִאיׁש ֶׁש ַּמ ְסּגִ יר אֹותֹו”.
עֹומד ַל ֲעׂשֹות זׂאת.
יהם ִמי ֵמ ֶהם הּוא ָה ֵ
ֵ 23הם ֵה ֵחּלּו ְל ָב ֵרר ֵּבינֵ ֶ
יֹותר.
יהם ַּב ְּׁש ֵא ָלה ִמי ֵמ ֶהם נֶ ְח ָׁשב ַלּגָ דֹול ְּב ֵ
יבה ָהיְ ָתה ֵּבינֵ ֶ
ּ 24גַ ם ְמ ִר ָ
ּׁשֹול ִטים
רֹודים ָּב ֶהם ,וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְ
ִ
”מ ְל ֵכי ַהּגֹויִ ם
ָ 25א ַמר ָל ֶהםַ :
26
י־ח ֶסד’ נִ ְק ָר ִאיםַ .אְך ַא ֶּתם ֹלא ֵכן; ַא ְּד ַר ָּבאַ ,הּגָ דֹול
’עֹוׂש ֶ
ֵ
יהם
ֲע ֵל ֶ
ּומי ַהּגָ דֹולַ ,ה ֵּמ ֵסב ֶאל
ָּב ֶכם ֶׁשּיְ ֵהא ַּכ ָּצ ִעיר ,וְ ַה ַּמנְ ִהיג ַּכ ְּמ ָׁש ֵרתִ 27 .
תֹוכ ֶכם ְּכמֹו ַה ְּמ ָׁש ֵרת.
ַה ֻּׁש ְל ָחן אֹו ַה ְּמ ָׁש ֵרת? ֲהֹלא ַה ֵּמ ֵסב! וַ ֲאנִ י ְּב ְ
יֹונֹותי29 , ¤וַ ֲאנִ י ַמנְ ִחיל ָל ֶכם ַמ ְלכּות
ַ
ַ 28א ֶּתם ֲע ַמ ְד ֶּתם ִא ִּתי ְּבנִ ְס
כּותי
ׂאכלּו וְ ִת ְׁשּתּו ַעל ֻׁש ְל ָחנִ י ְּב ַמ ְל ִ
ילנִ י ָא ִביְ 30 ,ל ַמ ַען ּת ְ
ְּכמֹו ֶׁש ִהנְ ִח ָ
ים־ע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל”.
ָ
וְ ֵת ְׁשבּו ַעל ִּכ ְסאֹות ִל ְׁשּפׂט ֶאת ְׁשנֵ
כיפא עתיד להתכחש לישוע
(מתי כו  ;35‑31מרקוס יד  ;31‑27יוחנן יג )38‑36

”ׁש ְמעֹוןִׁ ,ש ְמעֹוןִ ,הּנֵ ה ָּד ַרׁש ַה ָּׂש ָטן ְל ַט ְל ֵטל ֶא ְת ֶכם ְּכ ִח ִּטים
ִ 31
32
ַּב ְּכ ָב ָרהֲ .א ָבל ֲאנִ י ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ַּב ַע ְדָך ֶׁשֹּלא ִּת ְכ ֶלה ֱאמּונָ ְתָך ,וְ ַא ָּתה
ְל ַא ַחר ֶׁש ָּתׁשּובַ ,חּזֵ ק ֶאת ַא ֶחיָך”.
סּורים
מּוכן ָל ֶל ֶכת ּגַ ם ְל ֵבית ָה ֲא ִ
ָ
”אדֹונִ י! ִא ְּתָך ֲאנִ י
יפאֲ :
ָ 33א ַמר ֵּכ ָ
ּגַ ם ַל ָּמוֶ ת”.
יפאַּ ,ת ְרנְ גֹול ֹלא יִ ְק ָרא ַהּיֹום ַעד
אֹומר ְלָךֵּ ,כ ָ
ֵ
”אנִ י
ׁשּועֲ :
ֵ 34ה ִׁשיב יֵ ַ
אֹותי”.
ִ
ֲא ֶׁשר ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי ְּכ ִאּלּו ֶׁש ֵאינְ ָך ַמ ִּכיר
”ּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ִלי ַא ְרנָ ק וְ ַת ְר ִמיל
אֹותםַ :
ָ
הֹוסיף וְ ָׁש ַאל
ִ 35
וְ נַ ֲע ַליִ םַ ,ה ִאם ֲח ַס ְר ֶּתם ָּד ָבר?”
ֵה ִׁשיבּוֹ” :לא ָח ַס ְרנּו ְּכלּום”.
”א ָבל ָּכ ֵעת ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַא ְרנָ ק יִ ַּקח נָ א אֹותֹו ,וְ ֵכן ּגַ ם
ָ 36א ַמר ָל ֶהםֲ :
37
אֹומר
ֵ
ּומי ֶׁש ֵאין לֹו ֶח ֶרבֶׁ ,שּיִ ְמּכׂר ֶאת ִּבגְ ּדֹו וְ יִ ְקנֶ ה.
ֶאת ַה ַּת ְר ִמיל; ִ
 ¤כב  :29או :אני כורת לכם ברית כמו שכרת לי אבי  -את המלכות…
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22.38-5
2

ת־ּפֹוׁש ִעים נִ ְמנָ ה’.
ְ
ֲאנִ י ָל ֶכםָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ָּמ ֵלא ִּבי ַה ָּכתּוב ַהּזֶ ה :’וְ ֶא
הֹולְך וְ נִ ְׁש ָלם”.
וְ ָא ְמנָ ם ַמה ֶּׁש ְּמ ֻכּוָ ן ֵא ַלי ֵ
”אדֹונֵ נּוִ ,הּנֵ ה ְׁש ֵּתי ֲח ָרבֹות ּפׂה!” ָא ַמר ָל ֶהם:
ָ 38א ְמרּו ַה ַּת ְל ִמ ִידיםֲ :
”די!”
ַ
ישוע בהר הזיתים
(מתי כו  ;46‑36מרקוס יד )42‑32

יתים וְ גַ ם ַּת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו
ַּ 39כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ָה ַלְך ְּכ ִמנְ ָהגֹו ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
”ה ְת ַּפ ְּללּו ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו ִל ֵידי
ַא ֲח ָריוְּ 40 .ב ַהּגִ יעֹו ַל ָּמקֹום ָא ַמר ָל ֶהםִ :
נִ ָּסיֹון 41 ”.הּוא ָּפ ַרׁש ֵמ ֶהם ְּכ ֶמ ְר ָחק ֶׁשל יִ ּדּוי ֶא ֶבןָּ ,כ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו
”א ִביִ ,אם ִּת ְר ֶצהַ ,ה ֲע ֵבר נָ א ֵמ ָע ַלי ֶאת ַהּכֹוס
וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵלאמׂרָ 42 :
43
ַהּזׂאתַ .אְך ַאל יְ ֵהא ִּכ ְרצֹונִ י ִּכי ִאם ִּכ ְרצֹונְ ָךָ [ ”.אז נִ ְר ָאה ֵא ָליו
ּוכבֹוא ָע ָליו ֶח ְב ֵלי ָמוֶ ת ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַמ ְל ָאְך ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ִחּזֵ ק אֹותֹוְ 44 .
45
יֹור ִדים ַעל ָה ָא ֶרץְ ].ל ַא ַחר
ְּביֶ ֶתר ָחזְ ָקה וְ זֵ ָעתֹו ָהיְ ָתה ְּכנִ ְט ֵפי ָּדם ְ
אֹותם יְ ֵׁשנִ ים ִמּיָ גֹון.
ָ
ּומ ָצא
ֶׁש ָּקם ִמן ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָ
”ל ָּמה ַא ֶּתם יְ ֵׁשנִ ים? קּומּו וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
אֹותםָ :
ָ
ָׁ 46ש ַאל
ָּתבֹואּו ִל ֵידי נִ ָּסיֹון”.
ישוע נעצר וכיפא מתכחש לו
(מתי כו  ;75‑69 ,58‑47מרקוס יד ,54‑53 ,50‑43
 ;72‑66יוחנן יח )27‑25 ,18‑3

ים־ע ָׂשר ַהּנִ ְק ָרא
ָ
עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר וְ ִהּנֵ ה ְק ַהל ֲאנָ ִׁשים ,וְ ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ
ֶ 47
48
ׁשּוע:
ׁשּוע ְלנַ ְּׁשקֹוָ .א ַמר לֹו יֵ ַ
ּומ ְת ָק ֵרב ֶאל יֵ ַ
יהם ִ
הֹולְך ִל ְפנֵ ֶ
ֵ
הּודה
יְ ָ
ן־ה ָא ָדם?”
מֹוסר ֶאת ֶּב ָ
יקה ַא ָּתה ֵ
הּודהִּ ,בנְ ִׁש ָ
”יְ ָ
”אדֹונֵ נּו,
עֹומד ִל ְקרֹותָ ,א ְמרּוֲ :
אֹותם ָמה ֵ
ָ 49ה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ְס ִביבֹוִּ ,כ ְר ָ
ַה ִאם ְל ַהּכֹות ְּב ֶח ֶרב?”  50וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ָּכה וְ ִק ֵּצץ ֶאת ָאזְ נֹו ַהיְ ָמנִ ית
”ה ְרּפּו! ַעד ָּכאן!” ,נָ גַ ע
ׁשּוע ֵה ִׁשיבַ :
ֶׁשל ֶע ֶבד ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹולַ 51 .אְך יֵ ַ
ּוק ִצינֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁש
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ְ
ׁשּוע ֶאל ָר ֵ
ְּב ָאזְ נֹו וְ ִר ֵּפא אֹותֹוָּ 52 .פנָ ה יֵ ַ
אתם ַּב ֲח ָרבֹות
ׁשֹודד יְ ָצ ֶ
”ּכמֹו ַעל ֵ
וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ָע ָליו ,וְ ָא ַמרְ :
כב  :37ישע’ נג 12
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יתי ִע ָּמ ֶכם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֹלא ְׁש ַל ְח ֶּתם ִּבי יָ ד,
ּוב ַמ ְקלֹות! יֹום יֹום ָהיִ ִ
ְ
ּוׁש ַעת ִׁש ְלטֹון ַהח ֶׁׂשְך”.
ֶא ָּלא ֶׁשּזׂאת ְׁש ַע ְת ֶכם ְ
הֹוליכּוהּו וְ ִה ְכנִ יסּו אֹותֹו ְל ֵבית ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול
ִ
ֵ 54הם ָּת ְפסּו אֹותֹו.
55
יפא ָה ַלְך ַא ֲח ָריו ֵמ ָרחֹוקַּ .כ ֲא ֶׁשר ִה ְד ִליקּו ֵאׁש ְּב ֶמ ְר ַּכז ֶה ָח ֵצר
וְ ֵכ ָ
יהםָ 56 .ר ֲא ָתה אֹותֹו ִׁש ְפ ָחה ַא ַחת
יפא ֵּבינֵ ֶ
וְ יָ ְׁשבּו יַ ְח ָדיו ,יָ ַׁשב ּגַ ם ֵּכ ָ
יֹוׁשב ְליַ ד ָה ֵאׁשִ ,ה ְתּבֹונְ נָ ה ּבֹו וְ ָא ְמ ָרהּ” :גַ ם זֶ ה ָהיָ ה ִאּתֹוַ 57 ”.אְך הּוא
ֵ
”א ָּׁשהֵ ,אינֶ ּנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹו”.
ִה ְת ַּכ ֵחׁש וְ ָא ַמרִ :
ָׁ 58ש ָעה ַק ָּלה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָר ָאהּו ִאיׁש ַא ֵחר וְ ָא ַמרּ” :גַ ם ַא ָּתה ֵמ ֶהם”.
ן־א ָדםֵ ,אינֶ ּנִ י ֵמ ֶהםַּ 59 ”.כ ֲעבׂר ָׁש ָעה ְּב ֵע ֶרְך ָא ַמר
”ּב ָ
יפא ֵה ִׁשיבֶ :
ַאְך ֵּכ ָ
ילי הּוא”.
”ּב ֱא ֶמת ּגַ ם זֶ ה ָהיָ ה ִאּתֹו ,וַ ֲה ֵרי ּגְ ִל ִ
ִאיׁש ַא ֵחר ְּב ֶה ְח ֵל ִטּיּותֶ :
ּומּיָ ד,
אֹומרִ ”.
ֵ
ן־א ָדםֵ ,אינֶ ּנִ י ֵמ ִבין ַמה ֶּׁש ַא ָּתה
”ּב ָ
יפאֶ :
ֵ 60ה ִׁשיב ֵּכ ָ
61
יפא.
ְּבעֹודֹו ְמ ַד ֵּברָ ,ק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹולָ .אז ָּפנָ ה ָה ָאדֹון וְ ִה ִּביט ֶאל ֵּכ ָ
”ּב ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ַהּיֹום ַה ַּת ְרנְ גֹול
יפא ַּב ָּד ָבר ֶׁש ָה ָאדֹון ָא ַמר לֹו — ְ
נִ זְ ַּכר ֵּכ ָ
ּומ ֵרר ְּב ֶב ִכי.
חּוצה ֵ
ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים” —  62יָ ָצא ַה ָ
ׁשּוע ֵה ֵתּלּו ּבֹו וְ ִהּכּוהּוֵ 64 .הם ִּכּסּו ֶאת
 63וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְצרּו ֶאת יֵ ַ
65
אֹותָך?” וְ עֹוד ִּד ְב ֵרי ּגִ ּדּוף
ְ
”הּנָ ֵבא! ִמי הּוא ַה ַּמ ֶּכה
ֵעינָ יו וְ ָא ְמרּוִ :
ַר ִּבים ֵה ִטיחּו ְּכ ַל ָּפיו.
53

ישוע לפני הסנהדרין
(מתי כו  ;66‑59מרקוס יד  ;64‑55יוחנן יח )24‑19

סֹופ ִרים,
ְ
דֹולים וְ ֵהן
ִ 66עם אֹור ַהּיֹום נִ ְק ֲהלּו זִ ְקנֵ י ָה ָעםֵ ,הן ּכ ֲׂהנִ ים ּגְ ִ
יח,
”אם ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹוליכּוהּו ֶאל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֶׁש ָּל ֶהםָ 67 .א ְמרּו לֹוִ :
וְ ִ
ֱאמׂר ָלנּו”.
”אם ַאּגִ יד ָל ֶכם ֹלא ַּת ֲא ִמינּו 68 ,וְ ִאם ֶא ְׁש ַאל ֹלא ַּת ֲענּו
ֵה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
ימין
יֹוׁשב ִל ִ
ן־ה ָא ָדם ֵ
אֹותיֲ 69 .א ָבל ֵמ ַע ָּתה יִ ְהיֶ ה ֶּב ָ
ִ
ִלי וְ ֹלא ְּת ַׁש ְח ְררּו
ֹלהים”.
בּורת ָה ֱא ִ
ּגְ ַ
ֹלהים?”
ן־ה ֱא ִ
”אם ֵּכןַ ,א ָּתה הּוא ֶּב ָ
ָ 70א ְמרּו ֻּכ ָּלםִ :
אֹומ ִרים ִּכי ֲאנִ י הּוא”.
”א ֶּתם ְ
ֵה ִׁשיב ָל ֶהםַ :
”מה ָּלנּו עֹוד צ ֶׂרְך ְּב ֵעדּות? ֲה ֵרי ְּב ַע ְצ ֵמנּו ָׁש ַמ ְענּו ִמ ִּפיו”.
ָ 71א ְמרּוַ :
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ישוע לפני פילטוס

כג

(מתי כז  ;14‑11 ,2‑1מרקוס טו  ;5‑1יוחנן יח )38‑28

ילטֹוסָׁ 2 .שם ֵה ֵחּלּו
הֹוליכּוהּו ֶאל ִּפ ָ
ּכל ַהּנֶ ֱא ָס ִפים ָקמּו וְ ִ
ָ
יח ֶאת ַע ֵּמנּו,
”את זֶ ה ָמ ָצאנּו ַמ ִּד ַ
ְל ַה ֲא ִׁשים אֹותֹו ְּב ָא ְמ ָרםֶ :
לֹומר
יחְּ ,כ ַ
אֹומר ַעל ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ָמ ִׁש ַ
יסר ,וְ ֵ
אֹוסר ָל ֵתת ַמס ַל ֵּק ָ
ֵ
ֶמ ֶלְך”.
הּודים?”
”א ָּתה ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ילטֹוסַ :
ָׁ 3ש ַאל אֹותֹו ִּפ ָ
אֹומר”.
”א ָּתה ֵ
ׁשּועַ :
ֵה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
מֹוצא
ֵ
”אינֶ ּנִ י
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ֶאל ֲהמֹון ָה ָעםֵ :
ילטֹוס ֶאל ָר ֵ
ָ 4א ַמר ִּפ ָ
ׁשּום ַא ְׁש ָמה ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה”.
ַ 5אְך ֵהם ָט ֲענּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת” :הּוא ֵמ ִסית ֶאת ָה ָעם ְּב ַל ְּמדֹו ְּב ָכל
הּודהָ ,ה ֵחל ִמן ַהּגָ ִליל וְ ַעד ָּכאן”.
יְ ָ
ּנֹוכח ִּכי
יליִ 7 .מ ֶּׁש ַ
ילטֹוס ָח ַקר ִאם ָה ִאיׁש ּגְ ִל ִ
ַּ 6כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע זׂאת ִּפ ָ
הֹורדֹוסֶׁ ,ש ָהיָ ה
הֹורדֹוס הּואָׁ ,ש ַלח אֹותֹו ֶאל ְ
ִמ ְּתחּום ִׁש ְלטֹונֹו ֶׁשל ְ
הֹורדֹוס ָׂש ַמח ְמאׂד ִּכ ְראֹותֹו
אֹותם יָ ִמיםְ 8 .
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ָ
ּגַ ם הּוא ִּב ָ
ּתֹוקק ִל ְראֹות אֹותֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּׁש ַמע
ׁשּועֶׁ ,ש ֵּכן ִמּיָ ִמים ַר ִּבים ִה ְׁש ֵ
ֶאת יֵ ַ
אֹודֹותיו וְ ִקּוָ ה ִל ְראֹות נֵ ס נַ ֲע ֶׂשה ַעל־יָ ָדיו 9 .הּוא ָׁש ַאל אֹותֹו ַעל
ָ
ַעל
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים
ׁשּוע ֹלא ֵה ִׁשיב לֹו ָּד ָברָ 10 .ע ְמדּו ָר ֵ
ְּד ָב ִרים ַר ִּביםַ ,אְך יֵ ַ
הֹורדֹוס וְ ַחּיָ ָליו ְל ַבּזֹותֹו
ּסֹופ ִרים וְ ֶה ֱא ִׁשימּוהּו נִ ְמ ָרצֹותִ 11 .ה ְת ִחילּו ְ
וְ ַה ְ
ילטֹוס.
ּוׁש ָלחּוהּו ֶאל ִּפ ָ
יקה ְ
ימה ַמ ְב ִה ָ
וְ ֵה ֵתּלּו ּבֹוֵ .הם ִה ְל ִּביׁשּוהּו ּגְ ִל ָ
הֹורדֹוס יְ ִד ִידים זֶ ה ָלזֶ הִּ ,כי ק ֶׂדם ָל ֵכן
ילטֹוס וְ ְ
 12אֹותֹו יֹום נַ ֲעׂשּו ִּפ ָ
יהם.
יבה ֵּבינֵ ֶ
ָׂש ְר ָרה ֵא ָ
פסק דין מוות
(מתי כז  ;26‑15מרקוס טו  ;15‑6יוחנן יח  - 39יט )16

אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ָּׂש ִרים וְ ָה ָעם 14 ,וְ ָא ַמר
ילטֹוס ָק ָרא ֵא ָליו ֶאת ָר ֵ
ִּ 13פ ָ
יח ֶאת ָה ָעם ,וְ ִהּנֵ ה ֲאנִ י
אתם ֵא ַלי ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ְּכ ַמ ִּד ַ
”ה ֵב ֶ
ָל ֶהםֲ :
אתי ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה ָּכל ַא ְׁש ָמה ִמן
יכם וְ ֹלא ָמ ָצ ִ
ָח ַק ְר ִּתי אֹותֹו ְל ֵעינֵ ֶ
הֹורדֹוס ֹלא ָמ ָצא ְּכלּום,
ימים אֹותֹוּ 15 .גַ ם ְ
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַא ֶּתם ַמ ֲא ִׁש ִ
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ֶׁש ֲה ֵרי ָׁש ַלח אֹותֹו ַּב ֲחזָ ָרה ֵא ֵלינּוְ .ראּוָ ,ה ִאיׁש ַאף ֹלא ָע ָׂשה ָּד ָבר
ֶא ָחד ַה ְמ ַחּיֵ ב ָמוֶ תָ 16 .ל ֵכן ַא ֲענִ יׁש אֹותֹו ְּב ַמ ְלקֹות וַ ֲא ַׁש ְח ֵרר אֹותֹו”.
ר־א ָּבא!”
”קח אֹותֹו וְ ַׁש ְח ֵרר ָלנּו ֶאת ַּב ַ
ֶ 18א ָּלא ֶׁש ֻּכ ָּלם יַ ְח ָּדיו ָצ ֲעקּוַ :
ּובגְ ַלל
— ִ 19איׁש ֶׁש ֻה ְׁש ַלְך ְל ֵבית ֶּכ ֶלא ִּבגְ ַלל ֵאיזֶ ה ֶמ ֶרד ֶׁש ָהיָ ה ָּב ִעיר ִ
ֶר ַצח.
ׁשּועַ 21 .אְך
יהםִּ ,כי ָר ָצה ְל ַׁש ְח ֵרר ֶאת יֵ ַ
הֹוסיף ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִ
ילטֹוס
ִּ 20פ ָ
”צֹלבְ ,צֹלב אֹותֹו!”
ֵהם ָצ ֲעקּוְ :
אתי
”א ָבל ָמה ָר ָעה ָע ָׂשה זֶ ה? ֹלא ָמ ָצ ִ
יׁשיתֲ :
ָ 22א ַמר ָל ֶהם ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ּבֹו ָּכל ַא ְׁש ָמה ְמ ַחּיֶ ֶבת ָמוֶ תַ .על ֵּכן ַא ֲענִ יׁש אֹותֹו ְּב ַמ ְלקֹות וַ ֲא ַׁש ְח ֵרר
ּובקֹול ּגָ דֹול ָּד ְרׁשּו ֶׁשּיִ ָּצ ֵלב .וְ ָא ֵכן
אֹותֹוַ 23 ”.אְך ֵהם ִהגְ ִּבירּו ַל ֲח ָצם ְ
יׁש ָתם
ילטֹוס ָּפ ַסק ֶׁש ִּת ְת ַמ ֵּלא ְּד ִר ָ
יהם ֶאת ַה ַּכףִּ 24 .פ ָ
קֹולֹות ֶ
ֵ
ִה ְכ ִריעּו
 25וְ ִׁש ְח ֵרר ֶאת ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּב ְקׁשּו ,זֶ ה ֶׁש ֻה ְׁש ַלְך ְל ֵבית ֶּכ ֶלא ִּבגְ ַלל ֶמ ֶרד
ׁשּוע ִה ְפ ִקיד ִל ְרצֹונָ ם.
וָ ֶר ַצח ,וְ ֶאת יֵ ַ
צליבת ישוע
(מתי כז  ;44‑32מרקוס טו  ;32‑21יוחנן יט )27‑17

הֹוליכּוהּו ִמ ָּׁשם ָע ְצרּו ִאיׁש ֶא ָחד ֶׁש ָּבא ִמן ַה ָּׂש ֶדהֶ ,את
ִ
ַּ 26כ ֲא ֶׁשר
ִׁש ְמעֹון ִמ ִּק ֶירנְ יָ ה ,וְ ָׂשמּו ָע ָליו ֶאת ַה ְּצ ָלב ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ָּׂשא אֹותֹו ַא ֲח ֵרי
ׁשּועַ 27 .א ֲח ָריו ָה ְלכּו ָהמֹון ַרב ִמן ָה ָעם ,וְ גַ ם נָ ִׁשים ֶׁש ָּס ְפדּו וְ קֹונְ נּו
יֵ ַ
רּוׁש ַליִ םַ ,אל ִּת ְב ֶּכינָ ה
”ּבנֹות יְ ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמרְ :
יהן יֵ ַ
ָע ָליוָּ 28 .פנָ ה ֲא ֵל ֶ
יכןִּ 29 ,כי ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים
ָע ַליֶ ,א ָּלא ַעל ַע ְצ ְמ ֶכן ְּב ֶכינָ ה וְ ַעל יַ ְל ֵד ֶ
’א ְׁש ֵרי ָה ֲע ָקרֹותַ ,א ְׁש ֵרי ָּכל ֶּב ֶטן ֶׁשֹּלא יָ ְל ָדה וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ָּׁש ַדיִ ם
ׂאמרּוַ ,
וְ י ְ
ׂאמרּו ֶאל ֶה ָה ִרים’ ,נִ ְפלּו ָע ֵלינּו’ ,וְ ֶאל ַהּגְ ָבעֹות,
ֶׁשֹּלא ֵהינִ יקּו’ָ 30 .אז י ְ
עֹוׂשים ָּב ֵעץ ַה ַּלחַ ,מה ּיִ ְק ֶרה ַלּיָ ֵבׁש?”
ִ
’ּכּסּונּו’; ֶׁ 31ש ֲה ֵרי ִאם ָּכ ָכה
ַ
33
ּיּומתּו ִאּתֹוְּ .כ ֶׁש ָּבאּו
הּובלּו ְּכ ֵדי ֶׁש ְ
ּפֹוׁש ִעיםְ ,
ְ
ּ 32גַ ם ְׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים,
ּפֹוׁש ִעיםֶ ,א ָחד
ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּנִ ְק ָרא ּגָ ְלּג ָּׂתא ָצ ְלבּו אֹותֹו ָׁשם ִעם ַה ְ
”א ִביְ ,ס ַלח ָל ֶהםִּ ,כי ֵאינָ ם
ׁשּועָ :
ימינֹו וְ ֶא ָחד ִמ ְּׂשמׂאלֹוָ 34 .א ַמר יֵ ַ
ִמ ִ
עֹוׂשים ”.וְ ֵהם ִח ְּלקּו ֶאת ְּבגָ ָדיו ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ִּפילּו
ִ
יֹוד ִעים ַמה ֶּׁש ֵהם
ְ
ּגֹורלֹות.
ָ
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אֹותה ָׁש ָעה ָע ַמד ָה ָעם וְ ִה ְתּבֹונֵ ן ,וְ ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ּגַ ם ֵהם ָל ֲעגּו לֹו
ָ 35
יח
יע ֶאת ַע ְצמֹו ִאם הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיֹוׁש ַ
יע; ֶׁש ִ
הֹוׁש ַ
ִ
”א ֵח ִרים הּוא
ְּב ָא ְמ ָרםֲ :
ֹלהים!”  36גַ ם ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֵה ֵתּלּו ּבֹוֵ .הם ִה ְת ָק ְרבּו וְ ִהּגִ יׁשּו
ְּב ִחיר ָה ֱא ִ
הֹוׁשע ֶאת ַע ְצ ְמָך!”
ַ
הּודים,
”אם ַא ָּתה ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
לֹו ח ֶׂמץ 37 ,וְ ָא ְמרּוִ :
הּודים”.
 38וְ גַ ם ְּכת ֶׂבת ָהיְ ָתה ֵמ ָע ָליו” :זֶ הּו ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
יח!
”הֹלא ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ְּכ ַל ָּפיוֲ :
ּמּוק ִעים ֵה ִט ַ
ּפֹוׁש ִעים ַה ָ
ַ 39א ַחד ַה ְ
40
”אינְ ָך
ּגֹוער ּבֹוֵ :
אֹותנּו!” ֵה ִׁשיב ַה ֵּׁשנִ י ְּכ ֶׁשהּוא ֵ
ַה ֵּצל ֶאת ַע ְצ ְמָך וְ ָ
ֹלהים? ֲה ֵרי ַא ָּתה נָ תּון ְּבאֹותֹו ּגְ זַ ר ִּדין! ֲ 41אנַ ְחנּו ְל ִפי ַה ֶּצ ֶדק,
יָ ֵרא ֵמ ֱא ִ
ִּכי ָאנּו ְמ ַק ְּב ִלים ּגְ מּול ָראּוי ַעל ַמה ֶּׁש ָע ִׂשינּוֲ ,א ָבל ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֹלא
אֹותי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּכנֵ ס
ִ
ׁשּועָ ,אּנָ א זְ כׂר
ָע ָׂשה ׁשּום ַרע 42 ”.וְ עֹוד ָא ַמר” :יֵ ַ
אֹומר ֲאנִ י ְלָךַ ,הּיֹום ִּת ְהיֶ ה
ֵ
”א ֵמן.
ׁשּועָ :
כּותָךֵ 43 ”.ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ְל ַמ ְל ְ
ן־ע ֶדן”.
ַא ָּתה ִא ִּתי ְּבגַ ֵ
מותו וקבורתו
(מתי כז  ;61‑45מרקוס טו  ;47‑33יוחנן יט )42‑28

ים־ע ְׂש ֵרה ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם ִה ְׂש ָּת ֵרר ח ֶׁׂשְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ
ֶ
ְּ 44ב ֵע ֶרְך ְּב ָׁש ָעה ְׁש ֵּת
45
יכל נִ ְק ְר ָעה ִל ְׁשנַ יִ ם.
ּופר ֶׂכת ַה ֵה ָ
ַעד ַה ָּׁש ָעה ָׁשלֹוׁשַ .ה ֶּׁש ֶמׁש ָח ְׁש ָכה ָ
רּוחי” ,וְ נָ ַפח ֶאת
ִ
ּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד
”א ִביְ ,
ׁשּוע ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹולָ :
 46וְ יֵ ַ
47
אֹלהים
רּוחֹוְּ .כ ֶׁש ָר ָאה ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ֶאת ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש נָ ַתן ָּכבֹוד ֵל ִ
”ּב ֱא ֶמתָ ,ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָ ה ַצ ִּדיק!” ָּ 48כל ֶה ָהמֹון ֲא ֶׁשר נִ ְק ֲהלּו
ְּב ָא ְמרֹוֶ :
יהםֵ .הם
זֹות ֶ
אֹותם ֶאת ַה ִמ ְת ַר ֵחׁש ִהּכּו ַעל ֲח ֵ
ֶאל ַה ַּמ ְר ֶאה ַהּזֶ הִּ ,כ ְר ָ
יהםַ 49 ,אְך ָּכל ַמ ָּכ ָריוּ ,גַ ם ַהּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ִאּתֹו ִמן
ָחזְ רּו ְל ָב ֵּת ֶ
ַהּגָ ִלילָ ,ע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק וְ ָראּו ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה.
תֹוׁשב ָה ִעיר
ַ
יֹוסף ְׁשמֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה ֲח ֵבר ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ
 50וְ ִאיׁש ֶא ָחדֵ ,
51
ֹלהיםֹ ,לא
ּומ ַח ֶּכה ְל ַמ ְלכּות ֱא ִ
הּודית ָר ָמ ַתיִ םִ ,איׁש טֹוב וְ ַצ ִּדיק ְ
ַהּיְ ִ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶאת
ילטֹוס ִ
ּול ָפ ֳע ָלם 52 .הּוא ָּבא ֶאל ִּפ ָ
יתם ְ
ִה ְס ִּכים ְל ָת ְכנִ ָ
יחּה ְּב ֶק ֶבר
אֹותּה ְּב ָס ִדין וְ ִהּנִ ָ
ָ
הֹור ָידּה ָע ַטף
ׁשּועַ 53 .א ֲח ֵרי ֶׁש ִ
ּגּופת יֵ ַ
ַ
54
ָחצּוב ְּב ֶס ַלעֶׁ ,ש ַעד ָאז ֹלא ֻהּנַ ח ּבֹו ִאיׁש .אֹותֹו יֹום ָהיָ ה ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
כג  :46תהל’ לא 6
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ׁשּוע ִמן ַהּגָ ִליל ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי
וְ ַה ַּׁש ָּבת ָק ְר ָבהַ .הּנָ ִׁשים ֶׁש ָּבאּו ִעם יֵ ַ
ּגּופתֹוַ 56 .א ֲח ֵרי ֶׁש ָחזְ רּו
יצד ֻהּנְ ָחה ָ
יֹוסףֵ .הן ָראּו ֶאת ַה ֶּק ֶבר וְ ָראּו ֵּכ ַ
ֵ
ל־ּפי ַה ִּמ ְצוָ ה.
ּוב ַּׁש ָּבת ָׁש ְבתּו ַע ִ
ּומ ְר ָקחֹות ַ
ֵה ִכינּו ְּב ָׂש ִמים ִ
55

תחיית ישוע

כד

(מתי כח  ;10‑1מרקוס טז  ;8‑1יוחנן כ )10‑1

בּועִ ,ל ְפנֵ י ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ,נָ ְׂשאּו ֶאת ַה ְּב ָׂש ִמים
ּב ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
ָ
ּובאּו ֶאל ַה ֶּק ֶברֵ 2 .הן ָראּו ֶׁש ָה ֶא ֶבן ְּכ ָבר נָ ג ָּׂלה
ֲא ֶׁשר ֵה ִכינּו ָ
ׁשּוע.
ּגּופת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ִמן ַה ֶּק ֶבר  3וְ נִ ְכנְ סּו ְלתֹוכֹוַ ,אְך ֹלא ָמ ְצאּו ֶאת ַ
יקים
עֹודן נְ בֹוכֹות ַעל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ִּב ְבגָ ִדים ַמ ְב ִר ִ
ָ 4
5
”ל ָּמה ַא ֶּתן
יהן ַא ְר ָצהָ .
נִ ְּצבּו ַעל־יָ ָדןֵ .הן נִ ְת ַמ ְּלאּו ַּפ ַחד וְ ִה ְר ִּכינּו ְּפנֵ ֶ
ְמ ַח ְּפׂשֹות ֶאת ַה ַחי ֵּבין ַה ֵּמ ִתים?” ָׁש ֲאלּו ַה ְּׁשנַ יִ ם” 6 .הּוא ֵאינֶ ּנּו ּפׂה,
הּוא ָקם ִל ְת ִחּיָ ה .זְ כ ְׂרנָ ה ַמה ֶּׁש ָא ַמר ָל ֶכן עֹוד ִּב ְהיֹותֹו ַּבּגָ ִליל 7 .הּוא
ּול ִה ָּצ ֵלב,
חֹוט ִאים ְ
ְ
ן־ה ָא ָדם ָצ ִריְך ְל ִה ָּמ ֵסר ִל ֵידי ֲאנָ ִׁשים
ָא ַמר ִּכי ֶ’ּב ָ
יׁשי ָלקּום’ 8 ”.וְ ָא ְמנָ ם ֵהן נִ זְ ְּכרּו ִּב ְד ָב ָריוְ 9 .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ַ
ּול ָכל
ד־ע ָׂשר ְ
ָחזְ רּו ִמן ַה ֶּק ֶבר וְ ִס ְּפרּו ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָל ַא ַח ָ
יחים ָהיּו ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית,
ַה ְּׁש ָארַ 10 .הּנָ ִׁשים ֶׁש ִּס ְּפרּו זׂאת ַל ְּׁש ִל ִ
11
יהן
יֹוחנָ ה , ִ ¤מ ְריָ ם ֵאם יַ ֲעקׂב ,וַ ֲא ֵחרֹות ֶׁש ָהיּו ִא ָּתןֶ ,א ָּלא ֶׁש ִּד ְב ֵר ֶ
ָ
יפא ָקם וְ ָרץ
אּולם ֵּכ ָ
יהם ְּכ ִד ְב ֵרי ֶה ֶבל וְ ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ָל ֶהןָ 12 .
נִ ְראּו ְּב ֵעינֵ ֶ
יכים ְל ַב ָּדם ,וְ ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה
ּכֹופף ָר ָאה ֶאת ַה ַּת ְכ ִר ִ
ֶאל ַה ֶּק ֶברְּ .כ ֶׁש ִה ְת ֵ
ָּת ֵמ ַּה ַעל ַמה ֶּׁש ָּק ָרה.
ישוע בדרך לעמאוס
(מרקוס טז )13‑12

הֹול ִכים ֶאל ַה ְּכ ָפר ַהּנִ ְק ָרא ַע ָּמאּוס,
ְ
 13אֹותֹו יֹום ָהיּו ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהם
14
ׂשֹוח ִחים
ּומ ֲ
ְ
ילֹומ ֶטר,
ד־ע ָׂשר ִק ֶ
ירּוׁש ַליִ ם  ְּ ¤כ ַא ַח ָ
ֶׁש ֶּמ ְר ָחקֹו ִמ ָ
ּׂשֹוחחּו וְ ִה ְתוַ ְּכחּו
יהם ַעל ָּכל ַמה ֶּׁש ָּק ָרה 15 .וְ ִהּנֵ ה ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֲ
ֵּבינֵ ֶ
יהם ָהיּו ֲאחּוזֹות
ׁשּוע ַע ְצמֹו וְ ָה ַלְך ִע ָּמ ֶהםֶ 16 ,א ָּלא ֶׁש ֵעינֵ ֶ
ִה ְת ָק ֵרב יֵ ַ
 ¤כד  :10מרים אם יעקב  -במקור” ,מרים של יעקב” .רוב התרגומים גורסים ”מרים אם
יעקב”. ¤כד  :13כאחד-עשר קילומטר  -יוונית :כשבעה מילין
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24.17-3
5

”מה ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְת ַּדּיְ נִ ים
וְ ֹלא ִה ִּכירּוהּוָ .א ַמר ָל ֶהםָ :
יהםֶ 18 .א ָחד ֵמ ֶהם,
ָּב ֶהם ַּב ֶּד ֶרְך?” ַה ְּׁשנַ יִ ם נֶ ֶע ְצרּו וְ ֶע ֶצב נָ סּוְך ַעל ְּפנֵ ֶ
ירּוׁש ַליִ ם
אֹור ַח ִּב ָ
”ה ִאם ַא ָּתה ַרק ֵ
יֹופּס ְׁשמֹוֵ ,ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ְק ִל ָ
”ּומה
אֹותםָ :
ָ
תֹוכּה ְּביָ ִמים ֵא ֶּלה?” ָׁ 19ש ַאל
יֹוד ַע ַמה ּנַ ֲע ָׂשה ְּב ָ
וְ ֵאינְ ָך ֵ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת ֶׁש ָהיָ ה ִאיׁש נָ ִביא,
”מה ֶּׁש ָּק ָרה ְליֵ ַ
ַה ָּד ָבר?” ָא ְמרּו לֹוַ :
דֹולים
ֹלהים וְ ִל ְפנֵ י ָּכל ָה ָעםּ 20 .כ ֲׂהנֵ ינּו ַהּגְ ִ
ּובא ֶׂמר ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּגִ ּבֹור ְּב ַמ ַעׂש ְ
ּומנְ ִהיגֵ ינּו ִה ְסּגִ ירּוהּו ְל ִמ ְׁש ַּפט ָמוֶ ת וְ ָצ ְלבּו אֹותֹו 21 ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִקּוִ ינּו ִּכי
ַ
נֹוסף ַעל ָּכל זׂאתָּ ,כ ֵעת
הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר ָע ִתיד ִלגְ אׂל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .א ָבל ָ
ּומה ּגַ ם ֶׁש ַּכ ָּמה נָ ִׁשים
יׁשי ֵמ ָאז ָקרּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ 22 .
ַהּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
23
אֹותנּוַּ :בּב ֶׂקר ַה ְׁש ֵּכם ָהיּו ַּב ֶּק ֶבר וְ ֹלא ָמ ְצאּו
ָ
ִמ ִּק ְר ֵּבנּו ִה ְד ִהימּו
ּובאּו וְ ִס ְּפרּו ֶׁש ַאף ָראּו ְּב ִחּזָ יֹון ַמ ְל ָא ִכים ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ִּכי
ּגּופתֹוָ ,
ֶאת ָ
ּומ ָצאּוהּו ְּב ִדּיּוק ְּכ ִפי
הּוא ַחיֲ 24 .א ָח ִדים ֵמ ִא ָּתנּו ָה ְלכּו ֶאל ַה ֶּק ֶבר ְ
ֶׁש ַהּנָ ִׁשים ִס ְּפרּוַ ,אְך אֹותֹו ֹלא ָראּו”.
ֵ 25ה ִׁשיב וְ ָא ַמר ָל ֶהם” :הֹוי ַח ְס ֵרי ַד ַעת וְ ִכ ְב ֵדי ֵלב ֵמ ַה ֲא ִמין ְּב ָכל ֲא ֶׁשר
ּול ִה ָּכנֵ ס
יח ָהיָ ה ִל ְסּבׂל ֶאת ָּכל זׂאת ְ
יאים! ֲ 26ה ֵרי ַעל ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּד ְּברּו ַהּנְ ִב ִ
ּוב ֵאר
יאים ֵ
ּומ ָּכל ַהּנְ ִב ִ
ֶאל ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּכבֹודֹו!”  27הּוא ֵה ֵחל ִמּמ ֶׁׂשה ִ
תּובים.
ָל ֶהם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ְמ ֻכּוָ נִ ים ֵא ָליו ְּב ָכל ַה ְּכ ִ
יהם הּוא ֶה ֱע ִמיד ָּפנִ ים
ַּ 28כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ְרבּו ֶאל ַה ְּכ ָפר ֶׁש ָהיָ ה ְמגַ ַּמת ְּפנֵ ֶ
”ה ָּׁש ֵאר ִא ָּתנּוִּ ,כי
הֹולְך לֹו ְל ַד ְרּכֹוַ 29 .אְך ֵהם ִה ְפ ִצירּו ּבֹו ְּב ָא ְמ ָרםִ :
ְּכ ֵ
30
יכְך נִ ְכנַ ס וְ נִ ְׁש ַאר ִא ָּתםַּ .כ ֲא ֶׁשר
ּוכ ָבר ָּפנָ ה ַהּיֹוםְ ”.ל ִפ ָ
ָה ֶע ֶרב ָק ֵרב ְ
ּוב ַצע אֹותֹו וְ נָ ַתן ָל ֶהםָ 31 .אז
ֵה ֵסב ִע ָּמ ֶהם ָל ַקח ֶאת ַה ֶּל ֶחםֵּ ,ב ֵרְך ָ
יהם וְ ִה ִּכירּוהּו ,וְ הּוא נֶ ְע ַלם ֵמ ֶהםָ 32 .א ְמרּו זֶ ה ָלזֶ ה:
נִ ְפ ְקחּו ֵעינֵ ֶ
ּופ ַתר ָלנּו ֶאת
ּבֹוער ְּב ִק ְר ֵּבנּו ְּכ ֶׁש ִּד ֵּבר ֵא ֵלינּו ַּב ֶּד ֶרְך ָ
”ה ֵרי ִל ֵּבנּו ָהיָ ה ֵ
ֲ
ירּוׁש ַליִ םֵ .הם ָמ ְצאּו ֶאת
אֹותּה ָׁש ָעה ָקמּו וְ ָחזְ רּו ִל ָ
תּובים!” ָ 33
ַה ְּכ ִ
אֹומ ִרים ִּכי ָה ָאדֹון ָא ֵכן
יהם 34 ,וְ ַהּכׂל ְ
ד־ע ָׂשר ְמ ֻכּנָ ִסים ִעם ַח ְב ֵר ֶ
ָה ַא ַח ָ
ָקם וְ נִ ְר ָאה ֶאל ִׁש ְמעֹוןֵ 35 .הם ִס ְּפרּו ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ַּב ֶּד ֶרְך וְ ִכי ִה ִּכירּוהּו
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּב ַצע ֶאת ַה ֶּל ֶחם.
17
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התגלותו לתלמידים
(מתי כח  ;20‑16מרקוס טז  ;18‑14יוחנן כ  ;23‑19מעשי השליחים א )8‑6

”ׁשלֹום
תֹוכםָ .א ַמר ָל ֶהםָ :
עֹודם ְמ ַד ְּב ִרים ָּכזׂאת וְ הּוא ָע ַמד ְּב ָ
ָ 36
37
רֹואים.
רּוח ֵהם ִ
ָל ֶכם”ַ ,אְך ֵהם נִ ְב ֲהלּו וְ נִ ְת ַמ ְּלאּו ַּפ ַחד ,וְ ָח ְׁשבּו ִּכי ַ
עֹולים ְס ֵפקֹות ִּב ְל ַב ְב ֶכם?
ִ
ּדּוע
ּומ ַ
ּדּוע נֶ ֱח ַר ְד ֶּתם ַ
”מ ַ
ָ 38א ַמר ָל ֶהםַ :
רּוח
ְ 39ראּו ֶאת יָ ַדי וְ ֶאת ַרגְ ַלי — ֶׁש ֲאנִ י הּואַ .מ ְּׁשׁשּונִ י ְּוראּו; ֲה ֵרי ְל ַ
ּוב ָא ְמרֹו זׂאת ֶה ְר ָאה
רֹואים ִּביְ 40 ”.
ֵאין ָּב ָׂשר וַ ֲע ָצמֹות ְּכמֹו ֶׁש ַא ֶּתם ִ
ָל ֶהם ֶאת יָ ָדיו וְ ֶאת ַרגְ ָליוֵ 41 .מ ַא ַחר ֶׁשעֹוד ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ֵמרׂב ִׂש ְמ ָחה
”ה ִאם יֵ ׁש ָל ֶכם ּפׂה ֵאיזֶ ה א ֶׂכל?”
יאהָ ,א ַמר ָל ֶהםַ :
וְ ָהיּו ְמ ֵל ֵאי ְּפ ִל ָ
יהם.
יכת ָּדג ָצלּוי 43 ,וְ הּוא ָל ַקח וְ ָא ַכל ְל ֵעינֵ ֶ
ֵ 42הם נָ ְתנּו לֹו ֲח ִת ַ
יכם ְּבעֹוד
”א ֶּלה ְּד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
הֹוסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםֵ :
ִ 44
תֹורת מ ֶׁׂשה
יתי ִע ָּמ ֶכםָ :צ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ָּכל ַה ָּכתּוב ָע ַלי ְּב ַ
ֶׁש ָהיִ ִ
תּובים
ּוב ְּת ִה ִּליםָ 45 ”.אז ָּפ ַתח ֶאת ְל ָב ָבם ְל ָה ִבין ֶאת ַה ְּכ ִ
יאים ַ
ּובּנְ ִב ִ
ַ
יח יִ ְסּבׂל וְ יָ קּום ִמן ַה ֵּמ ִתים ַּבּיֹום
”ּכְך ָּכתּובֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
 46וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
יחת ֲח ָט ִאים ְל ָכל ַהּגֹויִ ם
ּוס ִל ַ
ׁשּובה ְ
ּוב ְׁשמֹו ֻּת ְכ ַרז ְּת ָ
יׁשיִ 47 ,
ַה ְּׁש ִל ִ
49
48
ׁשֹול ַח ָל ֶכם
ֵ
ירּוׁש ַליִ םַ .א ֶּתם ֵע ִדים ַל ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהִ .הנְ נִ י
ָה ֵחל ִמ ָ
יח ָא ִבי ,וְ ַא ֶּתם ְׁשבּו ָּב ִעיר ַעד ֶׁש ִּת ְל ְּבׁשּו עׂז ִמ ָּמרֹום”.
ֶאת ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ישוע המשיח עולה השמימה
(מרקוס טז  ;20‑19מעשי השליחים א )11‑9

ּוב ְר ָכםְּ 51 .ב ָׁש ָעה
 50הּוא הו ִׂציא או ָׂתם ַעד ֵּבית ַענְ יָ ה ,נָ ָׂשא ֶאת יָ ָדיו ֵ
ֶׁש ֵּב ֵרְך או ָׂתם נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם וְ נִ ָּׂשא ַה ָּׁש ַמיְ ָמהֵ 52 .הם ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לוׂ וְ ָחזְ רּו
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ִׂש ְמ ָחה ּגְ דו ָׂלה 53 ,וְ ִה ְת ִמידּו ִל ְהיוׂת ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְּכ ֶׁש ֵהם
ִל ָ
ֹלהים.
ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ָה ֱא ִ
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הבשורה על־פי יוחנן

א

הדבר

אֹלהים ָהיָ ה
ִ
ֹלהים ,וֵ
אׁשית ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ,וְ ַה ָּד ָבר ָהיָ ה ִעם ָה ֱא ִ
ּב ֵר ִ
ְ
ֹלהיםַ 3 .הּכׂל נִ ְהיָ ה ַעל־יָ ָדיו,
אׁשית ִעם ָה ֱא ִ
ַה ָּד ָבר 2 .הּוא ָהיָ ה ְּב ֵר ִ
ּומ ַּב ְל ָע ָדיו ֹלא נִ ְהיָ ה ָּכל ֲא ֶׁשר נִ ְהיָ הּ 4 .בֹו ָהיּו ַחּיִ ים וְ ַה ַחּיִ ים ָהיּו ָהאֹור
ִ
ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם 5 .וְ ָהאֹור ֵמ ִאיר ַּבח ֶׁׂשְך וְ ַהח ֶׁׂשְך ֹלא ִה ִּׂשיגֹו.
יֹוחנָ ן 7 .הּוא ָּבא ְל ֵעדּות,
ּוׁשמֹו ָ
ֹלהים ְ
לּוח ֵמ ֵאת ֱא ִ
ִ 6איׁש ָהיָ ה ָׁש ַ
8
ל־ּפיו יַ ֲא ִמינּו ַהּכׂל .הּוא ֹלא ָהיָ ה ָהאֹור;
ְל ָה ִעיד ַעל ָהאֹור ְּכ ֵדי ֶׁש ַע ִ
הּוא ָּבא ְל ָה ִעיד ַעל ָהאֹורָ 9 .האֹור ָה ֲא ִמ ִּתיַ ,ה ֵּמ ִאיר ְל ָכל ָא ָדםָּ ,בא
עֹולם ֹלא
עֹולם ,וְ ָה ָ
עֹולם ָהיָ ה וְ ַעל־יָ ָדיו נִ ְהיָ ה ָה ָ
עֹולםָּ 10 .ב ָ
ֶאל ָה ָ
12
ִה ִּכירֹו 11 .הּוא ָּבא ֶאל ֶׁשּלֹו וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר לֹו ֹלא ִק ְּבלּו אֹותֹוֲ .א ָבל
ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִק ְּבלּו אֹותֹוַ ,ה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּב ְׁשמֹו ,נָ ַתן ּת ֶׂקף ִל ְהיֹות ָּבנִ ים
נֹולדּוַ ,אף ֹלא ֵמ ֵח ֶפץ ּגֶ ֶבר,
אֹלהיםֹ 13 .לא ִמ ָּדם וְ ֹלא ֵמ ֵח ֶפץ ַה ָּב ָׂשר ְ
ֵל ִ
ֹלהים.
ִּכי ִאם ֵמ ֱא ִ
תֹוכנּו; וַ ֲאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ֶאת ְּכבֹודֹוְּ ,כבֹוד
ַ 14ה ָּד ָבר נִ ְהיָ ה ָּב ָׂשר וְ ָׁש ַכן ְּב ֵ
15
יֹוחנָ ן ֵה ִעיד ָע ָליו וְ ָק ָרא
ָ
ֵּבן יָ ִחיד ִמ ִּל ְפנֵ י ָא ִביוָ ,מ ֵלא ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת.
’ה ָּבא ַא ֲח ַרי הּוא ְּכ ָבר ְל ָפנַ יִּ ,כי
ְּב ָא ְמרֹו” :זֶ ה הּוא ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ָע ָליוַ ,
ק ֶׂדם ִלי ָהיָ ה’ֵ 16 ”.הן ִמ ְּמלֹואֹו ֻּכ ָּלנּו ִק ַּב ְלנּו ,וְ ֶח ֶסד ַעל ֶח ֶסד; ִּ 17כי
ׁשּוע
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ַעל־יְ ֵדי מ ֶׁׂשה ,וְ ַה ֶח ֶסד וְ ָה ֱא ֶמת ָּבאּו ֶּד ֶרְך יֵ ַ
ַה ָ
עֹולם; ַה ֵּבן ַהּיָ ִחיד,
ֹלהים ֹלא ָר ָאה ִאיׁש ֵמ ָ
יחֶ 18 .את ָה ֱא ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹודיעֹו.
ַהּנִ ְמ ָצא ְּב ֵחיק ָה ָאב ,הּוא ֲא ֶׁשר ִ
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עדות יוחנן המטביל
(מתי ג  ;12‑1מרקוס א  ;8‑2לוקס ג )17‑15

הּודים ָׁש ְלחּו ֵא ָליו ּכ ֲׂהנִ ים
אׁשי ַהּיְ ִ
יֹוחנָ ן ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ֵ
 19זׂאת ֵעדּותֹו ֶׁשל ָ
20
”מי ַא ָּתה?” .הּוא ֹלא ִּכ ֵחׁש ֶא ָּלא
ירּוׁש ַליִ ם ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ִ
ּולוִ ּיִ ים ִמ ָ
ְ
יח”.
”אינֶ ּנִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹודה וְ ָא ַמרֵ :
ָ
”אם ֵּכןִ ,מי ַא ָּתה? ַה ִאם ַא ָּתה ֵא ִלּיָ הּו?”
ָׁ 21ש ֲאלּו אֹותֹוִ :
ֵה ִׁשיבֹ” :לא”.
”ה ִאם ַא ָּתה ַהּנָ ִביא?”
ַ
ֵה ִׁשיב ָל ֶהםֹ” :לא”.
ׁשֹול ֵחינּוָ .מה
ׁשּובה ְל ְ
”אז ִמי ַא ָּתה? — ְּכ ֵדי ֶׁשּנִ ֵּתן ְּת ָ
ָׁ 22ש ֲאלּו אֹותֹוָ :
אֹומר ַעל ַע ְצ ְמָך?”
ֵ
ַא ָּתה
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יהוהְּ ,כמֹו ֶׁש ָא ַמר
”אנִ יקֹול ֵ
ֵ 23ה ִׁשיב וְ ָא ַמרֲ :
יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא”.
”אם
הֹוסיפּו וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוִ :
ִ
רּוׁשים  25וְ ֵהם
לּוחים ָהיּו ִמן ַה ְּפ ִ
ַ 24ה ְּׁש ִ
יח וְ ֹלא ֵא ִלּיָ הּו וְ ֹלא ַהּנָ ִביא?”
ּדּוע ַא ָּתה ַמ ְט ִּביל ִאם ֵאינְ ָך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵּכן ַמ ַ
עֹומד
ֵ
יכם
”אנִ י ַמ ְט ִּביל ְּב ַמיִ םֲ ,א ָבל ֵּבינֵ ֶ
יֹוחנָ ן וְ ָא ַמרֲ :
ֵ 26ה ִׁשיב ָל ֶהם ָ
ֶא ָחד ֶׁש ֵאינְ ֶכם ַמ ִּכ ִירים אֹותֹו 27 .הּוא ַה ָּבא ַא ֲח ַרי וַ ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי
ְל ַה ִּתיר ֶאת ְׂשרֹוְך נְ ָע ָליוָּ 28 ”.כל זֶ ה ָק ָרה ְּב ֵבית ַענְ יָ ה ֵמ ֵע ֶבר ַלּיַ ְר ֵּדן,
יֹוחנָ ן ַמ ְט ִּביל.
ַּב ָּמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ָ
”הּנֵ ה
יֹוחנָ ןִ :
ׁשּוע ָּבא ִל ְק ָראתֹוָ .א ַמר ָ
יֹוחנָ ן ֶאת יֵ ַ
ְ 29ל ָמ ֳח ָרת ָר ָאה ָ
’א ֲח ַרי
עֹולם 30 .זֶ ה ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ָע ָליוַ ,
ּנֹוׂשא ַח ַּטאת ָה ָ
ֹלהים ַה ֵ
ֵׂשה ָה ֱא ִ
ָּבא ִאיׁש ֲא ֶׁשר הּוא ְּכ ָבר ְל ָפנַ יִּ ,כי ק ֶׂדם ִלי ָהיָ ה’ 31 .וַ ֲאנִ י ֹלא ִה ַּכ ְר ִּתיו,
יֹוחנָ ן
אתי ֲאנִ י ְל ַה ְט ִּביל ְּב ַמיִ םֵ 32 ”.ה ִעיד ָ
ֲא ָבל ְל ַמ ַען יִ ּגָ ֶלה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ִ
יֹור ֶדת ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּכיֹונָ ה וְ נָ ָחה ָע ָליוֲ 33 .אנִ י
רּוח ֶ
יתי ֶאת ָה ַ
”ר ִא ִ
וְ ָא ַמרָ :
אֹותי ְל ַה ְט ִּביל ְּב ַמיִ ם הּוא ָא ַמר ֵא ַלי,
ִ
ּׁשֹול ַח
ֹלא ִה ַּכ ְר ִּתיוֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ֵ
רּוח
יֹור ֶדת וְ נָ ָחה ָע ָליו ,הּוא ַה ַּמ ְט ִּביל ְּב ַ
רּוח ֶ
’זֶ ה ֶׁש ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ַ
ֹלהים”.
ן־ה ֱא ִ
יתי וְ ֵה ַע ְד ִּתי ֶׁשּזֶ ה הּוא ֶּב ָ
ַהּק ֶׂדׁש’ 34 .וַ ֲאנִ י ָר ִא ִ
א  :23ישע’ מ 3
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1.35-51

ראשוני ההולכים אחרי ישוע

יֹוחנָ ן וְ ִאּתֹו ְׁשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוִּ 36 .כ ְראֹותֹו ֶאת
ְ 35ל ָמ ֳח ָרת ׁשּוב ָע ַמד ָ
37
ֹלהים!” ָׁש ְמעּו ְׁשנֵ י ַּת ְל ִמ ָידיו
”הּנֵ ה ֵׂשה ָה ֱא ִ
ׁשּוע ִמ ְת ַה ֵּלְך ָא ַמרִ :
יֵ ַ
אֹותם
ָ
ׁשּוע וְ ָר ָאה
ׁשּועַּ 38 .כ ֲא ֶׁשר ָּפנָ ה יֵ ַ
ֶאת ְּד ָברֹו וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
”מה ַא ֶּתם ְמ ַח ְּפ ִׂשים?”
אֹותםָ :
ָ
הֹול ִכים ַא ֲח ָריוָׁ ,ש ַאל
ְ
”ר ִּביֵ ,איפׂה ַא ָּתה ּגָ ר?”
ָא ְמרּו לֹוַ :
ֵ 39ה ִׁשיב ָל ֶהםּ” :בֹואּו וְ ִת ְראּו”.
יכן הּוא ּגָ ר וְ ָׁשהּו ִאּתֹו ְּבאֹותֹו יֹוםַ .ה ָּׁש ָעה ָהיְ ָתה
ָה ְלכּו וְ ָראּו ֵה ָ
ַא ְר ַּבע ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ְּב ֶע ֶרְך.
יפאָ ,היָ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁשנַ יִ ם ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו
ַ 40אנְ ְּד ֵריָ ,א ִחיו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
יֹוחנָ ן וְ ָה ְלכּו ַא ֲח ָריוְּ 41 .ת ִח ָּלה ָמ ָצא ֶאת ָא ִחיו ִׁש ְמעֹון וְ ָא ַמר לֹו:
ִמ ִּפי ָ
ׁשּוע
ׁשּועִ .ה ִּביט ּבֹו יֵ ַ
יח 42 ”.הּוא ֵה ִביא אֹותֹו ֶאל יֵ ַ
”מ ָצאנּו ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
(ׁש ַּמ ְׁש ָמעֹו
יפא” ֶ
יֹוחנָ ןַ ,א ָּתה ִּת ָּק ֵרא ֵּכ ָ
”א ָּתה ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
וְ ָא ַמרַ :
ֶס ַלע).
יליּפֹוס וְ ָא ַמר
ׁשּוע ָל ֶל ֶכת ַלּגָ ִליל .הּוא ָמ ָצא ֶאת ִפ ִ
ְ 43ל ָמ ֳח ָרת ָר ָצה יֵ ַ
יליּפֹוס ָהיָ ה ִמ ֵּבית ַציְ ָדאֵ ,מ ִע ָירם ֶׁשל ַאנְ ְּד ֵרי
”לְך ַא ֲח ַרי!” ִ 44פ ִ
לֹוֵ :
”מ ָצאנּו ֶאת זֶ ה
יליּפֹוס ָּפגַ ׁש ֶאת נְ ַתנְ ֵאל וְ ָא ַמר לֹוָ :
יפאִ 45 .פ ִ
וְ ֵכ ָ
יֹוסף
ׁשּוע ֶּבן ֵ
יאיםֶ ,את יֵ ַ
ּתֹורה ,וְ ֵכן ּגַ ם ַהּנְ ִב ִ
ֶׁש ָּכ ַתב ָע ָליו מ ֶׁׂשה ַּב ָ
”מּנָ ְצ ַרת יָ כֹול ָלבֹוא ַמ ֶּׁשהּו טֹוב?”
ִמּנָ ְצ ַרתָ 46 ”.א ַמר לֹו נְ ַתנְ ֵאלִ :
ּור ֵאה”.
יליּפֹוסּ” :בֹוא ְ
ָא ַמר לֹו ִפ ִ
”הּנֵ ה ֶּב ֱא ֶמת
ׁשּוע ֶאת נְ ַתנְ ֵאל ָּבא ִל ְק ָראתֹוָ ,א ַמר ָע ָליוִ :
ְּ 47כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
ֶּבן יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין ּבֹו ִמ ְר ָמה”.
ׁשּוע:
אֹותי?” ָענָ ה לֹו יֵ ַ
ִ
”מּנַ יִ ן ַא ָּתה ַמ ִּכיר
ָׁ 48ש ַאל אֹותֹו נְ ַתנְ ֵאלִ :
יתי
ית ַּת ַחת ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ הָ ,ר ִא ִ
יליּפֹוסַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָהיִ ָ
”ל ְפנֵ י ֶׁש ָּק ָרא ְלָך ִפ ִ
ִ
אֹותָך”.
ְ
ֹלהיםַ ,א ָּתה ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל!”
ן־ה ֱא ִ
”ר ִּביַ ,א ָּתה ֶּב ָ
ֵ 49ה ִׁשיב לֹו נְ ַתנְ ֵאלַ :
יתיָך ַּת ַחת ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה
”מ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ְלָך ִּכי ְר ִא ִ
ׁשּועִ :
ָ 50א ַמר לֹו יֵ ַ
51
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ֶה ֱא ַמנְ ָּת? ּגְ דֹולֹות ֵמ ֵא ֶּלה ִּת ְר ֶאה!” וְ עֹוד ָא ַמר לֹוָ :
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ֹלהים
ּומ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
תּוחים ַ
אֹומר ָל ֶכםַ ,א ֶּתם ִּת ְראּו ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ֵ
ן־ה ָא ָדם”.
יֹור ִדים ַעל ֶּב ָ
עֹולים וְ ְ
ִ

ב

הנס הראשון

ׁשּוע
יׁשי ָהיְ ָתה ֲח ֻתּנָ ה ְּב ָקנָ ה ֲא ֶׁשר ַּבּגָ ִלילִ .אּמֹו ֶׁשל יֵ ַ
ּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ַ
ׁשּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ֻהזְ ְמנּו ַל ֲח ֻתּנָ הְּ 3 .כ ֶׁש ָח ַסר ָל ֶהם
ָהיְ ָתה ָׁשם 2 ,וְ גַ ם יֵ ַ
”אין ָל ֶהם יַ יִ ן”.
ׁשּוע ֵא ָליוֵ :
יַ יִ ן ָא ְמ ָרה ֵאם יֵ ַ
יעה ְׁש ָע ִתי”.
”מה ִּלי וָ ָלְךִ ,א ָּׁשה? עֹוד ֹלא ִהּגִ ָ
ׁשּועַ :
ָ 4א ַמר ָלּה יֵ ַ
ׂאמר ָל ֶכם ֲעׂשּו”.
”ּכל ַמה ֶּׁשּי ַ
ָ 5א ְמ ָרה ִאּמֹו ַל ְמ ָׁש ְר ִתיםָ :
הּודים ְל ָט ֳה ָר ָתם ,וְ ָכל
רּוכים ָׁשםְּ ,כ ִמנְ ַהג ַהּיְ ִ
ִׁ 6ש ָּׁשה ַּכ ֵּדי ֶא ֶבן ָהיּו ֲע ִ
7
ׁשּוע:
יטרָ .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ֶא ָחד ֵה ִכיל ִּכ ְׁשמֹונִ ים ַעד ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ִל ֶ
אֹותם ַעד ְל ַמ ְע ָלהָ 8 .א ַמר
ָ
”מ ְּלאּו ֶאת ַה ַּכ ִּדים ַמיִ ם” ,וְ ֵהם ִמ ְּלאּו
ַ
”ׁש ֲאבּו ַע ְכ ָׁשו וְ ָה ִביאּו ֶאל רׂאׁש ַה ְּמ ִס ָּבהֵ ”.הם ָׁש ֲאבּו וְ ֵה ִביאּו
ָל ֶהםַ :
ֵא ָליוָ 9 .ט ַעם רׂאׁש ַה ְּמ ִס ָּבה ֶאת ַה ַּמיִ ם ֶׁשּנֶ ֶה ְפכּו ְליַ יִ ן וְ ֹלא יָ ַדע ֵמ ַאיִ ן
הּואֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֲא ֶׁשר ָׁש ֲאבּו ֶאת ַה ַּמיִ ם יָ ְדעּוָ .ק ָרא רׂאׁש
”ּכל ָא ָדם ַמּגִ יׁש ְּת ִח ָּלה ֶאת ַהּיַ יִ ן
ַה ְּמ ִס ָּבה ֶאת ֶה ָח ָתן  10וְ ָא ַמר לֹוָ :
ּטֹוב־ּפחֹותֲ ,א ָבל ַא ָּתה
ָ
ַהּטֹוב וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָה ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻב ָּס ִמים יַ ּגִ יׁש ֶאת ַה
ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ַהּיַ יִ ן ַהּטֹוב ַעד ַע ְכ ָׁשו”.
ׁשּוע .הּוא ָע ָׂשה זׂאת ְּב ָקנָ ה ֶׁש ַּבּגָ ִליל.
 11זׂאת ְּת ִח ַּלת ָהאֹותֹות ֶׁשל יֵ ַ
12
ָאז ֶה ְר ָאה ֶאת ְּכבֹודֹו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ֶה ֱא ִמינּו ּבֹוַ .א ֲח ֵרי ֵכן יָ ַרד ֶאל ְּכ ַפר
נַ חּום הּוא וְ ִאּמֹו ִעם ֶא ָחיו וְ ַת ְל ִמ ָידיו ,וְ ָׁשם ָׁשהּו יָ ִמים ֹלא ַר ִּבים.
טיהור בית המקדש

ּומ ָצא
ירּוׁש ַליִ ם ָ 14
ׁשּוע ִל ָ
הּודיםָ ,ע ָלה יֵ ַ
ִ 13עם ִה ְת ָק ֵרב ַה ֶּפ ַסחַ ,חג ַהּיְ ִ
יֹוׁש ִבים
יפי ְּכ ָס ִפים ְ
ּומ ֲח ִל ֵ
מֹוכ ֵרי ָּב ָקר וְ צׂאן וְ יֹונִ ים ַ
ְ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ָׁשם 15 .הּוא ֵה ִכין ׁשֹוט ֵמ ֲח ָב ִלים וְ גֵ ֵרׁש ֶאת ֻּכ ָּלם ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יַ ַחד
ִעם ַהּצׂאן וְ ַה ָּב ָקר; ֵּכן ּגַ ם ִּפּזֵ ר ֶאת ַמ ְט ְּבעֹות ַה ַח ְּל ָפנִ ים וְ ָה ַפְך ֶאת
”קחּו ֶאת ֵא ֶּלה ִמ ָּכאןַ .אל
מֹוכ ֵרי ַהּיֹונִ ים ָא ַמרְ :
ּול ְ
ַה ֻּׁש ְל ָחנֹותְ 16 ,
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ַּת ֲעׂשּו ֶאת ֵּבית ָא ִבי ְל ֵבית ִמ ְס ָחר”.
יתָך ֲא ָכ ָל ְתנִ י”.
”קנְ ַאת ֵּב ְ
ִ
”איזֶ ה אֹות ַא ָּתה ַמ ְר ֶאה ָלנּו
הּודים וְ ָא ְמרּו ֵא ָליוֵ :
אׁשי ַהּיְ ִ
ֵ 18הגִ יבּו ָר ֵ
ׂשֹותָך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?”
ַּב ֲע ְ
לֹוׁשה יָ ִמים
ּוב ְׁש ָ
יכל ַהּזֶ ה ִ
”ה ְרסּו ֶאת ַה ֵה ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםִ :
ֵ 19ה ִׁשיב יֵ ַ
ָא ִקים אֹותֹו”.
יכל ַהּזֶ ה וְ ַא ָּתה
”א ְר ָּב ִעים וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים נִ ְבנָ ה ַה ֵה ָ
ֵ 20הם ָא ְמרּוַ :
לֹוׁשה יָ ִמים ָּת ִקים אֹותֹו?”
ִּב ְׁש ָ
יכל ּגּופֹוָ 22 .ל ֵכןַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתים ,נִ זְ ְּכרּו
ַ 21אְך הּוא ִּד ֵּבר ַעל ֵה ַ
ּוב ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר
ַּת ְל ִמ ָידיו ִּכי ָא ַמר ָל ֶהם ֶאת זׂאת ,וְ ֶה ֱא ִמינּו ַּב ָּכתּוב ַ
ׁשּוע.
יֵ ַ
אֹותם
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסחֶ ,ה ֱא ִמינּו ַר ִּבים ִּב ְׁשמֹו ִּכ ְר ָ
ְּ 23כ ֶׁש ָהיָ ה ִּב ָ
יהםֶׁ ,ש ֵּכן ִה ִּכיר
ׁשּוע ֹלא ָס ַמְך ֲע ֵל ֶ
ֶאת ָהאֹותֹות ֶׁש ָע ָׂשהֶ 24 ,א ָּלא ֶׁשּיֵ ַ
יׁשהּו יָ ִעיד ַעל ָה ָא ָדםִּ ,כי יָ ַדע
ֶאת ֻּכ ָּלם  25וְ ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך ְּכ ָלל ֶׁש ִּמ ֶ
ַמה ֶּׁש ָּב ָא ָדם.
17

ג

ָאז נִ זְ ְּכרּו ַּת ְל ִמ ָידיו ַּב ָּכתּוב:

שאלותיו של מורה הוראה בישראל

ׁשּוע
הּודים ,נַ ְק ִּדימֹון ְׁשמֹוָּ 2 ,בא ֶאל יֵ ַ
רּוׁשים ִמ ַּמנְ ִהיגֵ י ַהּיְ ִ
א ַחד ַה ְּפ ִ
ַ
את
ֹלהים ָּב ָ
יֹוד ִעים ִּכי ֵמ ֵאת ֱא ִ
”ר ִּביֲ ,אנַ ְחנּו ְ
ַּב ַּליְ ָלה וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
מֹורהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין ִאיׁש יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ֶאת ָהאֹותֹות ֶׁש ַא ָּתה
ִל ְהיֹות ֶ
ֹלהים ִאּתֹו”.
עֹוׂשה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ֱא ִ
ֶ
אֹומר ְלָךִ ,אם ֹלא יִ ּוָ ֵלד
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּוע וְ ָא ַמר ֵא ָליוָ :
ֵ 3ה ִׁשיב יֵ ַ
ֹלהים”.
יּוכל ִל ְראֹות ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ָא ָדם ִמ ְל ַמ ְע ָלהֹ ,לא ַ
”איְך יָ כֹול ָא ָדם ְל ִהּוָ ֵלד ִּב ְהיֹותֹו זָ ֵקן? ַה ִאם הּוא
ָׁ 4ש ַאל נַ ְק ִּדימֹוןֵ :
ּול ִהּוָ ֵלד?”
יָ כֹול ְל ִה ָּכנֵ ס ֵׁשנִ ית ְל ֶר ֶחם ִאּמֹו ְ
אֹומר ְלָךִ ,אם ֹלא יִ ּוָ ֵלד ִאיׁש ִמן ַה ַּמיִ ם
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י ֵ
ׁשּועָ :
ֵ 5ה ִׁשיב יֵ ַ
6
ּנֹולד ִמן ַה ָּב ָׂשר ָּב ָׂשר
ֹלהיםַ .ה ָ
יּוכל ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
רּוח ֹלא ַ
וְ ָה ַ
אֹומר ֲאנִ י ְלָך
רּוח הּואַ 7 .אל ִּת ְת ַמּה ַעל ֶׁש ֵ
רּוח ַ
ּנֹולד ִמן ָה ַ
הּוא וְ ַה ָ
ב  :17תהל’ סט 10
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רֹוצה
ָ
יכן ֶׁש ִהיא
נֹוׁש ֶבת ֵה ָ
ֶ
רּוח
יכם ְל ִהּוָ ֵלד ִמ ְל ַמ ְע ָלהָ .ה ַ
ִּכי ֲע ֵל ֶ
ּול ָאן ִהיא
יֹוד ַע ֵמ ַאיִ ן ִהיא ָּב ָאה ְ
ׁשֹומ ַעַ ,אְך ֵאינְ ָך ֵ
ֵ
קֹולּה ַא ָּתה
ָ
וְ ֶאת
רּוח”.
ּנֹולד ִמן ָה ַ
הֹול ֶכתָּ .כְך ָּכל ִמי ֶׁש ָ
ֶ
יצד יִ ָּת ְכנּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?”
”ּכ ַ
ֵ 9ה ִׁשיב נַ ְק ִּדימֹון וְ ָא ַמר לֹוֵ :
יֹוד ַע ֶאת
מֹורה ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאינְ ָך ֵ
”א ָּתה ֶ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ָ 10ענָ ה יֵ ַ
יֹוד ִעים ֲאנַ ְחנּו
אֹומר ְלָךֶ ,את ֲא ֶׁשר ָאנּו ְ
ֵ
זׂאת? ָ 11א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
דּותנּו
ְמ ַד ְּב ִרים וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ָר ִאינּו ַעל זֶ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ִע ִידים ,וְ ֶאת ֵע ֵ
ֵאינְ ֶכם ְמ ַק ְּב ִליםִ 12 .אם ְּב ָא ְמ ִרי ָל ֶכם ְּד ָב ִרים ֵמ ִענְ יְ נֵ י ָה ָא ֶרץ ֵאינְ ֶכם
ַמ ֲא ִמינִ יםֵ ,איְך ַּת ֲא ִמינּו ִאם א ַׂמר ָל ֶכם ְּד ָב ִרים ֵמ ִענְ יְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם?
ן־ה ָא ָדם.
ִ 13איׁש ֹלא ָע ָלה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ִמ ְּל ַבד זֶ ה ֶׁשּיָ ַרד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם — ֶּב ָ
ּיּורם ֶּבן־
יּה מ ֶׁׂשה ֶאת ַהּנָ ָחׁש ַּב ִּמ ְד ָּברָּ ,כְך ָצ ִריְך ֶׁש ַ
ּוכמֹו ֶׁש ִהגְ ִּב ַ
ְ 14
16
15
עֹולם ְל ָכל ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו; ִּכי ּכׂה ָא ַהב
ָ
ָה ָא ָדם ְל ַמ ַען יִ ְהיּו ַחּיֵ י
ׂאבד ָּכל
עֹולם ַעד ִּכי נָ ַתן ֶאת ְּבנֹו יְ ִחידֹו ְל ַמ ַען ֹלא י ַ
ֹלהים ֶאת ָה ָ
ֱא ִ
ֹלהים ֹלא ָׁש ַלח ֶאת
עֹולםֵ 17 .הן ָה ֱא ִ
ָ
ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹוֶ ,א ָּלא יִ נְ ַחל ַחּיֵ י
עֹולם ַעל־
עֹולםֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ּוָ ַׁשע ָה ָ
עֹולם ִל ְׁשּפׂט ֶאת ָה ָ
ְּבנֹו ֶאל ָה ָ
יָ ָדיוַ 18 .ה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ֵאינֶ ּנּו נִ ּדֹוןִ .מי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין ְּכ ָבר נִ ּדֹוןִ ,מ ְּפנֵ י
ֹלהים ַהּיָ ִחיד 19 .וְ זֶ הּו ַה ִּדיןָ :האֹור ָּבא ֶאל
ן־ה ֱא ִ
ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמין ְּב ֵׁשם ֶּב ָ
יֹותר ִמן ָהאֹורִּ ,כי ָר ִעים ָהיּו
ּובנֵ י ָה ָא ָדם ָא ֲהבּו ֶאת ַהח ֶׁׂשְך ֵ
עֹולם ְ
ָה ָ
עֹוׂשה ַעוְ ָלה ׂשֹונֵ א ֶאת ָהאֹור וְ ֵאינֹו ָּבא ֶאל ָהאֹור
ֵ
יהםָּ 20 .כל
ַמ ֲע ֵׂש ֶ
עֹוׂשה ָה ֱא ֶמת ָּבא ֶאל ָהאֹור ְל ַמ ַען יִ ּגָ לּו
ֵ
אּולם
יּוכחּו ַמ ֲע ָׂשיוָ 21 .
ֶּפן ְ
אֹלהים”.
ַמ ֲע ָׂשיו ִּכי נַ ֲעׂשּו ֵּב ִ
8

יוחנן המטביל וישוע

הּודה וְ ָׁשם
ׁשּוע ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ֶא ֶרץ יְ ָ
ַ 22א ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּבא יֵ ַ
יֹוחנָ ן ָהיָ ה ַמ ְט ִּביל ְּב ֵעינֹון ַעל־יַ ד ָׁש ֵלם,
ָׁש ָהה ִע ָּמ ֶהם וְ ִה ְט ִּבילּ 23 .גַ ם ָ
24
ֶׁש ֵּכן ַמיִ ם ַר ִּבים ָהיּו ָׁשם וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ָּבאּו וְ נִ ְט ְּבלּו; זׂאת עֹוד ִל ְפנֵ י
יֹוחנָ ְן ַל ֶּכ ֶלא.
ֶׁש ֻה ְׁש ַלְך ָ

27/10/2010 14:31:44

HNTquote.indb 186

187

יוחנן

3.25-4.9

יֹוחנָ ן ְל ֵבין ָּפרּוׁש ֶא ָחד ְּבנֹוגֵ ַע ַל ָּט ֳה ָרה.
ּכּוח ֵה ֵחל ֵּבין ַּת ְל ִמ ֵידי ָ
 25וִ ַ
”ר ִּביָ ,ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִא ְּתָך ְּב ֵע ֶבר
יֹוחנָ ן וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
ָּ 26באּו ֶאל ָ
ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ֲא ֶׁשר ֵה ַע ְד ָּת ָע ָליוִ ,הּנֵ הּו ַמ ְט ִּביל וְ ַהּכׂל ָּב ִאים ֵא ָליו”.
”אין ִאיׁש יָ כֹול ָל ַק ַחת ָּד ָבר ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ַּתן
יֹוחנָ ן וְ ָא ַמרֵ :
ֵ 27ה ִׁשיב ָ
28
יח,
’אינֶ ּנִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ .א ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ֵע ִדים ִלי ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתיֵ ,
לּוח ֲאנִ י ְל ָפנָ יו’ 29 .זֶ ה ֲא ֶׁשר לֹו ַה ַּכ ָּלה הּוא ֶה ָח ָתןֲ ,א ָבל
ֶא ָּלא ָׁש ַ
מֹוח יִ ְׂש ַמח ְלקֹול ֶה ָח ָתן .זׂאת
ׁשֹומ ַע אֹותֹו ָׂש ַ
ֵ
עֹומד וְ
יְ ִדיד ֶה ָח ָתן ָה ֵ
ִׂש ְמ ָח ִתי וְ ָכ ֵעת ִהיא ְׁש ֵל ָמהִ 30 .מן ַה ֶה ְכ ֵר ַח ֶׁשהּוא יֵ ֵלְך וְ יִ גְ ַּדל וַ ֲאנִ י
ֶא ְק ַטן.
ַ 31ה ָּבא ִמ ְל ַמ ְע ָלה הּוא ֵמ ַעל ַהּכׂל .זֶ ה ֶׁש ִּמן ָה ָא ֶרץ ִמן ָה ָא ֶרץ הּוא
ּומ ִענְ יְ נֵ י ָה ָא ֶרץ יְ ַד ֵּברַ .ה ָּבא ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם הּוא ֵמ ַעל ַהּכׂלֶ 32 .את ַמה
ֵ
ֶּׁש ָר ָאה וְ ָׁש ַמע הּוא ֵמ ִעיד ,וְ ֵאין ְמ ַק ְּב ִלים ֶאת ֵעדּותֹוַ 33 .ה ְמ ַק ֵּבל ֶאת
ֹלהים ְמ ַד ֵּבר ֶאת
ֹלהים ֱא ֶמתִּ 34 ,כי ִמי ֶׁש ְּׁש ָלחֹו ָה ֱא ִ
ֵעדּותֹו ָח ַתם ֶׁש ָה ֱא ִ
35
אֹוהב
ֵ
רּוחָ .ה ָאב
נֹותן ֶאת ָה ַ
ֹלהים ,וַ ֲה ֵרי ֹלא ְּב ִמ ָּדה הּוא ֵ
ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
עֹולםַ ,אְך
ָ
ֶאת ְּבנֹו וְ ֶאת ַהּכׂל נָ ַתן ְּביָ דֹוַ 36 .ה ַּמ ֲא ִמין ַּב ֵּבן יֵ ׁש לֹו ַחּיֵ י
ֹלהים ָחל ָע ָליו”.
ַה ְמ ָס ֵרב ְל ַה ֲא ִמין ַּב ֵּבן ֹלא יִ ְר ֶאה ַחּיִ יםֶ ,א ָּלא ֲחרֹון ֱא ִ

ד

ישוע והאשה השומרונית

ּיֹוחנָ ן
יֹותר ִמ ָ
ׁשּוע ַמ ְר ֶּבה ֵ
רּוׁשים ֶׁשּיֵ ַ
ּנֹודע ָל ָאדֹון ִּכי ָׁש ְמעּו ַה ְּפ ִ
ּכ ֶׁש ַ
ְ
ׁשּוע ַע ְצמֹו ֹלא ִה ְט ִּביל,
ילם ִ — 2אם ִּכי יֵ ַ
ּול ַה ְט ִּב ָ
ַל ֲעׂשֹות ַּת ְל ִמ ִידים ְ
הּודה וְ יָ ָצא ָלׁשּוב ַלּגָ ִלילֵּ 4 .כיוָ ן ֶׁש ָהיָ ה
ֶא ָּלא ַּת ְל ִמ ָידיו — ָ 3עזַ ב ֶאת יְ ָ
ׁשֹומרֹוןְׁ ,ש ֶכם ְׁש ָמּהַ ,על־
ׁשֹומרֹון 5 ,הּוא ָּבא ְל ִעיר ְּב ְ
ְ
ָצ ִריְך ַל ֲעבׂר ֶּד ֶרְך
יֹוסף ְּבנֹו 6 ,וְ ָׁשם ָהיְ ָתה ְּב ֵאר יַ ֲעקׂב.
יַ ד ֶח ְל ַקת ַה ָּׂש ֶדה ֶׁשּנָ ַתן יַ ֲעקׂב ְל ֵ
ׁשּועֶׁ ,ש ָהיָ ה ָעיֵ ף ִמ ַּמ ָּסעֹו ,יָ ַׁשב לֹו ְליַ ד ַה ְּב ֵארַ .ה ָּׁש ָעה ָהיְ ָתה ַה ָּׁש ָעה
יֵ ַ
ּׁשֹומרֹון ִל ְׁשאׂב ַמיִ םָ .א ַמר ָלּה
ַה ִּׁש ִּׁשית ְּב ֶע ֶרְך 7 .וְ ִהּנֵ ה ָּב ָאה ִא ָּׁשה ִמ ְ
”ּתנִ י ִלי ִל ְׁשּתֹות”ֶׁ 8 ,ש ֵּכן ַּת ְל ִמ ָידיו ָה ְלכּו ָה ִע ָירה ִל ְקנֹות א ֶׂכל.
ׁשּועְ :
יֵ ַ
הּודי ַא ָּתהְ ,מ ַב ֵּקׁש
”איְך ַא ָּתהֶׁ ,שּיְ ִ
ּׁשֹומרֹונִ יתֵ :
ָ 9א ְמ ָרה לֹו ָה ִא ָּׁשה ַה ְ
הּודים ֵאינָ ם
ׁשֹומרֹונִ ית?” — ִּכי ַהּיְ ִ
ְ
ִמ ֶּמּנִ י ִל ְׁשּתֹות וַ ֲאנִ י ִא ָּׁשה
ׁשֹומרֹונִ ים.
ְ
ִמ ְת ָע ְר ִבים ִעם
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ּומי הּוא
ֹלהים ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָלּה” :לּו יָ ַד ַע ְּת ֶאת ַמ ְּתנַ ת ָה ֱא ִ
ֵ 10ה ִׁשיב יֵ ַ
’ּתנִ י ִלי ִל ְׁשּתֹות’ָ ,היִ ית ַא ְּת ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ִמ ֶּמּנּו וְ הּוא ָהיָ ה
אֹומר ָלְך ְ
ָה ֵ
נֹותן ָלְך ַמיִ ם ַחּיִ ים”.
ֵ
”אדֹונִ יֲ ,א ִפּלּו ְּד ִלי ֵאין ְלָך וְ ַה ְּב ֵאר ֲע ֻמ ָּקהִ ,אם
ָ 11א ְמ ָרה לֹו ָה ִא ָּׁשהֲ :
ֵּכן ֵמ ַאיִ ן ְלָך ַמיִ ם ַחּיִ ים? ַ 12ה ִאם ּגָ דֹול ַא ָּתה ִמּיַ ֲעקׂב ָא ִבינּו ֶׁשּנָ ַתן ָלנּו
ּומ ְקנֵ הּו?”
ּובנָ יו ִ
ֶאת ַה ְּב ֵאר וְ ָׁש ָתה ִמ ֶּמּנָ ה הּוא ָ
ּׁשֹותה ִמן ַה ַּמיִ ם ָה ֵא ֶּלה יִ ְצ ָמא ׁשּוב,
”ּכל ַה ֶ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָלּהָ :
ָ 13ענָ ה יֵ ַ
עֹולם;
ּׁשֹותה ִמן ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֶא ֵּתן לֹו ֹלא יִ ְצ ָמא ְל ָ
ֲ 14א ָבל ַה ֶ
עֹולם”.
נֹוב ִעים ְל ַחּיֵ י ָ
ַה ַּמיִ ם ֶׁש ֶא ֵּתן לֹו יִ ְהיּו ּבֹו ִל ְמקֹור ַמיִ ם ְ
”אדֹונִ יֵּ ,תן ִלי ֶאת ַה ַּמיִ ם ָה ֵהם ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ֶא ְצ ָמא
ָ 15א ְמ ָרה לֹו ָה ִא ָּׁשהֲ :
וְ ֹלא ָאבֹוא ֵהּנָ ה ִל ְׁשאׂב”.
ּובֹואי ְל ָכאן”.
ִ
”ל ִכי וְ ִק ְר ִאי ְל ַב ֲע ֵלְך
ָ 16א ַמר ָלּהְ :
”אין ִלי ַּב ַעל”.
יבה ָה ִא ָּׁשהֵ :
ֵ 17ה ִׁש ָ
18
’אין ִלי ַּב ַעל’ִּ ,כי ֲח ִמ ָּׁשה ְּב ָע ִלים
”צ ַד ְק ְּת ְּב ָא ְמ ֵרְך ֵ
ׁשּועָ :
ָא ַמר ָלּה יֵ ַ
ָהיּו ָלְך וְ זֶ ה ֶׁשּיֵ ׁש ָלְך ָּכ ֵעת ֵאינֶ ּנּו ַּב ֲע ֵלְךָּ .בזֶ ה ֱא ֶמת ִּד ַּב ְר ְּת”.
רֹואה ֶׁש ַא ָּתה נָ ִביא.
”אדֹונִ יֲ ,אנִ י ָ
ָ 19א ְמ ָרה לֹו ָה ִא ָּׁשהֲ :
ירּוׁש ַליִ ם
אֹומ ִרים ִּכי ִּב ָ
ְ
בֹותינּו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ָּב ָהר ַהּזֶ ה ,וְ ַא ֶּתם
ֲ 20א ֵ
ַה ָּמקֹום ֶׁש ָּצ ִריְך ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ָׁשם”.
”ה ֲא ִמינִ י ִליִ ,א ָּׁשהִּ ,כי ָּתבֹוא ָׁש ָעה ֶׁשֹּלא ָּב ָהר ַהּזֶ ה
ׁשּועַ :
ָ 21א ַמר ָלּה יֵ ַ
22
ירּוׁש ַליִ ם ִּת ְׁש ַּת ֲחוּו ָל ָאבַ .א ֶּתם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ַמה ֶּׁש ֵאינְ ֶכם
וְ ֹלא ִּב ָ
ׁשּועה
ַמ ִּכ ִיריםֲ ,אנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ַמה ֶּׁש ָאנּו ַמ ִּכ ִיריםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַהיְ ָ
עֹוב ֵדי
אּולם ָּתבֹוא ָׁש ָעה ,וְ ַע ָּתה ִהיאֶׁ ,ש ְ
הּודים ִהיאָ 23 .
ֵמ ֵאת ַהּיְ ִ
עֹוב ֵדי ֵאל ָּכ ֵא ֶּלה
ּוב ֱא ֶמתִּ ,כי ְ
רּוח ֶ
ָה ֵאל ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ָל ָאב ְּב ַ
יכים
עֹוב ִדים אֹותֹו ְצ ִר ִ
רּוח וְ ָה ְ
ַ
ֹלהים הּוא
ְמ ַח ֵּפׂש לֹו ָה ָאבָ 24 .ה ֱא ִ
ּוב ֱא ֶמת”.
רּוח ֶ
ְל ָע ְבדֹו ְּב ַ
יחְּ .כ ֶׁשהּוא יָ בֹוא ,הּוא
יֹוד ַעת ֶׁשּיָ בֹוא ָמ ִׁש ַ
”אנִ י ַ
ָ 25א ְמ ָרה לֹו ָה ִא ָּׁשהֲ :
יַ ּגִ יד ָלנּו ֶאת ַהּכׂל”.
”אנִ י ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ַליִ ְךֲ ,אנִ י הּוא”.
ׁשּועֲ :
ָ 26א ַמר ָלּה יֵ ַ
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ְּ 27באֹותֹו ֶרגַ ע ָּבאּו ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָת ְמהּו ַעל ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבר ִעם ִא ָּׁשהַ ,אְך
”ל ָּמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ִא ָּתּה?”
”מה ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש?” אֹו ָ
ִאיׁש ֹלא ָא ַמרָ :
ָ 28עזְ ָבה ָה ִא ָּׁשה ֶאת ַּכ ָּדּהָ ,ה ְל ָכה ָה ִע ָירה וְ ָא ְמ ָרה ָל ֲאנָ ִׁשיםּ” 29 :בֹואּו
יח?”
יתי; ַה ִאם ֹלא זֶ הּו ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּוראּו ִאיׁש ֶׁש ָא ַמר ִלי ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ִׂש ִ
ּובאּו ֵא ָליוֵּ 31 .בינְ ַתיִ ם ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ַּת ְל ִמ ָידיו
ֵ 30הם יָ ְצאּו ֵמ ָה ִעיר ָ
32
ָא ַמר ָל ֶהם” :יֵ ׁש ִלי א ֶׂכל ֶל ֱאכׂל
”ר ִּביֱ ,אכׂל”.
ׂאכלָ .א ְמרּוַ :
ֶׁשּי ַ
יֹוד ִעים”.
ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְ
יׁשהּו ֵה ִביא לֹו ֶל ֱאכׂל?”
”ה ִאם ִמ ֶ
ָ 33א ְמרּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים זֶ ה ֶאל זֶ הַ :
ׁשֹול ִחי
ְ
”מ ֲא ָכ ִלי הּוא ַל ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון
ׁשּועַ :
ָ 34א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
35
אֹומ ִרים ֶׁשעֹוד ַא ְר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשים
ְ
ּול ַה ְׁש ִלים ֶאת ָּפ ֳעלֹוֲ .הֹלא ַא ֶּתם
ְ
יכם ְּוראּו ֶאת ַה ָּׂשדֹות,
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםְׂ ,שאּו ֵעינֵ ֶ
ֵ
וְ ַה ָּק ִציר ָּבאִ .הּנֵ ה,
אֹוסף
ּקֹוצר ְמ ַק ֵּבל ְּכ ָבר ָׂש ָכר וְ ֵ
ּוב ֵׁש ִלים ַל ָּק ִצירַ 36 .ה ֵ
ִּכי ְל ָבנִ ים ֵהם ְ
37
ָּבזֶ ה
ּקֹוצר.
ּזֹור ַע וְ ַה ֵ
עֹולםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְׂש ְמחּו יַ ְח ָּדיו ַה ֵ
ָ
ְּפ ִרי ְל ַחּיֵ י
קֹוצר’ֲ 38 .אנִ י ָׁש ַל ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם
ֵ
זֹור ַע וְ זֶ ה
ִמ ְת ַא ֶּמ ֶתת ָה ִא ְמ ָרה — ’זֶ ה ֵ
ִל ְקצׂר ֶאת ֲא ֶׁשר ֹלא ֲע ַמ ְל ֶּתם ּבֹו; ֲא ֵח ִרים ָע ְמלּו וְ ַא ֶּתם ִהּגַ ְע ֶּתם ֶאל
ְּפ ִרי ֲע ָמ ָלם”.
ל־ס ַמְך ַה ָּד ָבר
ׁשֹומרֹונִ ים ַר ִּבים ִמן ָה ִעיר ַה ִהיא ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו ַע ְ
ְ 39
40
ְּכ ֶׁש ָּבאּו
יתי”.
ֶׁש ֵה ִע ָידה ָה ִא ָּׁשה” ,הּוא ָא ַמר ִלי ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ִׂש ִ
יֹומיִ ם.
ּׁשֹומרֹונִ ים ִּב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ִל ְׁשהֹות ִא ָּתם וְ הּוא ָׁש ָהה ָׁשם ַ
ַה ְ
יֹותר ֶה ֱא ִמינּו ִּבגְ ַלל ְּד ָברֹו 42 ,וְ ֶאל ָה ִא ָּׁשה ָא ְמרּוֹ” :לא עֹוד
ַ 41ר ִּבים ֵ
יֹוד ִעים ָאנּו ֶׁשּזֶ הּו
ִּבגְ ַלל ְּד ָב ֵרְך ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ יםִּ ,כי ְּב ַע ְצ ֵמנּו ָׁש ַמ ְענּו וְ ְ
עֹולם”.
יע ָה ָ
מֹוׁש ַ
ִ
ֶּב ֱא ֶמת
ריפוי בנו של איש הממשל
(מתי ח  ;13‑5לוקס ז )10‑1

ְ 43ל ַא ַחר ְׁשנֵ י ַהּיָ ִמים יָ ָצא ִמ ָּׁשם ֶאל ַהּגָ ִלילָ 44 .א ְמנָ ם הּוא ַע ְצמֹו
ֵה ִעיד ִּכי ֵאין ָּכבֹוד ְלנָ ִביא ְּב ִעירֹוְּ 45 .ב ַרם ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא ַלּגָ ִליל ִק ְּבלּוהּו
ימי ֶה ָחגִּ ,כי
ירּוׁש ַליִ ם ִּב ֵ
ַאנְ ֵׁשי ַהּגָ ִלילֶׁ ,ש ֵּכן ָראּו ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ִּב ָ
ּגַ ם ֵהם ָעלּו ָלחׂג ֶאת ֶה ָחג 46 .הּוא ָּבא ׁשּוב ֶאל ָקנָ ה ֶׁש ַּבּגָ ִלילֲ ,א ֶׁשר
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חֹולה
ֶ
ָׁשם ָה ַפְך ֶאת ַה ַּמיִ ם ְליַ יִ ן .וְ ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ֶּמ ֶלְךֶׁ ,ש ְּבנֹו ָהיָ ה
ּוב ֵּקׁש
יהּודה ַלּגָ ִלילָ .ה ַלְך ֵא ָליו ִ
ׁשּוע ָּבא ִמ ָ
ִּב ְכ ַפר נַ חּוםָׁ 47 ,ש ַמע ִּכי יֵ ַ
ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיֵ ֵרד וִ ַיר ֵּפא ֶאת ְּבנֹוִּ ,כי נָ ָטה ָלמּות.
ּומֹופ ִתיםְּ ,בׁשּום ָּפנִ ים
ְ
רֹואים אֹותֹות
”אם ֵאינְ ֶכם ִ
ׁשּועִ :
ָ 48א ַמר לֹו יֵ ַ
ֹלא ַּת ֲא ִמינּו”.
”אדֹונִ יֵ ,רד נָ א ְּב ֶט ֶרם יָ מּות ְּבנִ י”.
ָ 49א ַמר ֵא ָליו ָה ִאיׁשֲ :
”לְךִּ ,בנְ ָך ַחי”.
ׁשּועֵ :
ֵ 50ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
51
ׁשּוע וְ ָה ַלְךַּ .כ ֲא ֶׁשר יָ ַרד ָּבאּו ֲע ָב ָדיו
ֶה ֱא ִמין ָה ִאיׁש ַל ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר לֹו יֵ ַ
הּוטב
ַ
אֹותם ְּב ֵאיזֹו ָׁש ָעה
ָ
ִל ְק ָראתֹו וְ ָא ְמרּו לֹו ֶׁש ְּבנֹו ַחיָׁ 52 .ש ַאל
”א ְתמֹול ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ִה ְר ָּפה ִמ ֶּמּנּו
לֹו ,וְ ָא ְמרּו לֹוֶ :
ׁשּוע
אֹותּה ָׁש ָעה ֶׁש ָא ַמר לֹו יֵ ַ
נֹוכח ָה ָאב ִּכי זֶ ה ָהיָ ה ְּב ָ
ַהחׂםָ 53 ”.אז ַ
54
ׁשּוע
’ּבנְ ָך ַחי’ ,וְ ֶה ֱא ִמין הּוא וְ ָכל ֵּביתֹו .זׂאת ַה ַּפ ַעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁשּיֵ ַ
ִ
יהּודה ַלּגָ ִליל.
ָע ָׂשה אֹות ִעם ּבֹואֹו ִמ ָ

ה

ריפוי חולה על־יד בריכת בית חסדא

ירּוׁש ַליִ ם,
ירּוׁש ַליִ םִּ 2 .ב ָ
ׁשּוע ָע ָלה ִל ָ
הּודים וְ יֵ ַ
א ֲח ֵרי ֵכן ָהיָ ה ַחג ַלּיְ ִ
ַ
יבּה
ּוס ִב ָ
ַעל־יַ ד ַׁש ַער ַהּצׂאן ָהיְ ָתה ְּב ֵר ָכהֶׁ ,שּנִ ְק ְר ָאה ֵּבית ַח ְס ָּדאְ ,
ּמּודיםָּ 3 .ב ַא ְכ ַס ְד ָראֹות ָה ֵא ֶּלה ָׁש ְכבּו
ָח ֵמׁש ַא ְכ ַס ְד ָראֹות ַּב ֲעלֹות ַע ִ
יב ֵׁשי ֵא ָב ִרים. ָ 5¤היָ ה ָׁשם ִאיׁש ֶא ָחד
ּופ ְס ִחים וִ ֵ
חֹולים וְ ִעוְ ִרים ִ
ַה ְר ֵּבה ִ
ׁשֹוכב וְ יָ ַדע
ֵ
ׁשּוע ָר ָאה אֹותֹו
ּוׁשמֹונֶ ה ָׁשנִ ים 6 .יֵ ַ
לֹוׁשים ְ
וְ הּוא ְּב ָח ְליֹו ְׁש ִ
רֹוצה ִל ְהיֹות ָּב ִריא?”
”א ָּתה ֶ
חֹולהָׁ .ש ַאל אֹותֹוַ :
ִּכי זְ ַמן ַרב הּוא ֶ
אֹותי ַל ְּב ֵר ָכה ְּב ֵעת
”אדֹונִ יֵ ,אין ִא ִּתי ִאיׁש ֶׁשּיָ ִטיל ִ
חֹולהֲ :
ֵ 7ה ִׁשיב לֹו ַה ֶ
יֹורד ְל ָפנַ י”.
נּועת ַה ַּמיִ םַ .עד ֶׁש ֲאנִ י ָּבאַ ,א ֵחר ֵ
ְּת ַ
ׁשּוע” :קּוםַ ,קח ֶאת ִמ ְׁש ָּכ ְבָך וְ ִה ְת ַה ֵּלְךִ 9 ”.מּיָ ד נִ ְר ָּפאָ ,ל ַקח
ָ 8א ַמר לֹו יֵ ַ
ֶאת ִמ ְׁש ָּכבֹו וְ ִה ְת ַה ֵּלְך .אֹותֹו יֹום ָהיָ ה יֹום ַׁש ָּבת.

 ¤ה  :4-3איברים  -כמה כתבי יד מוסיפים את הקטע הבא :בצפיה לתנועת המים 4 ,שכן
מלאך יהוה היה יורד לעתים מזמנות אל הברכה ומניע את המים ,ומי שירד לתוכה ראשון
לאחר תנועת המים נרפא מכל מחלה שהיתה לו.
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”ׁש ָּבת ַהּיֹום; ָאסּור ְלָך
הּודים ָל ִאיׁש ֶׁשּנִ ְר ָּפאַ :
אׁשי ַהּיְ ִ
ָ 10א ְמרּו ָר ֵ
ָל ֵׂשאת ֶאת ִמ ְׁש ָּכ ְבָך”.
אֹותי ,הּוא ָא ַמר ִלי’ַ ,קח ֶאת ִמ ְׁש ָּכ ְבָך
ִ
ֵ 11ה ִׁשיב ָל ֶהם” :זֶ ה ֶׁש ִר ֵּפא
וְ ִה ְת ַה ֵּלְך’”.
”מיהּו ָה ִאיׁש ֶׁש ָא ַמר ְלָך ַ’קח וְ ִה ְת ַה ֵּלְך’?” ֶ 13א ָּלא
ָׁ 12ש ֲאלּו אֹותֹוִ :
ׁשּוע ָח ַמק ִּב ְהיֹות ָהמֹון ַרב ַּב ָּמקֹום.
ֶׁש ַהּנִ ְר ָּפא ֹלא יָ ַדע ִמיהּוִּ ,כי יֵ ַ
”הּנֵ ה
ׁשּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָא ַמר לֹוִ :
ְ 14ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּפגַ ׁש אֹותֹו יֵ ַ
דֹולה ִמּזׂאת”.
ּתֹוסיף ַל ֲחטׂא ֶּפן ְּת ֻאּנֶ ה ְלָך ָר ָעה ּגְ ָ
ִ
אתַ .אל
נִ ְר ֵּפ ָ
ׁשּוע הּוא ֶׁש ִר ֵּפא אֹותֹו.
הּודים ִּכי יֵ ַ
אׁשי ַהּיְ ִ
ָ 15ה ַלְך ָה ִאיׁש וְ ִס ֵּפר ְל ָר ֵ
ׁשּועִּ ,כי ָע ָׂשה זׂאת ְּב ַׁש ָּבתֵ 17 .ה ִׁשיב ָל ֶהם
ָ 16ל ֵכן ֵהם ָר ְדפּו ֶאת יֵ ַ
18
יֹותר
ּפֹועלִ ”.מּׁשּום ָּכְך עֹוד ֵ
ּפֹועל ַעד ַע ָּתה וְ גַ ם ֲאנִ י ֵ
”א ִבי ֵ
ׁשּועָ :
יֵ ַ
ִה ְׁש ַּת ְּדלּו ַל ֲהרׂג אֹותֹוִּ ,כי ֹלא ַרק ֶׁש ֵה ֵפר ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ֶא ָּלא ּגַ ם ָא ַמר
אֹלהים.
ֹלהים הּוא ָא ִביו וְ ָע ָׂשה ַע ְצמֹו ָׁשוֶ ה ֵל ִ
ֶׁש ָה ֱא ִ
סמכותו של הבן

אֹומר ָל ֶכםַ ,ה ֵּבן ֵאינֶ ּנּו
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
ָ 19ענָ ה יֵ ַ
עֹוׂשה.
ֶ
רֹואה ֶאת ָה ָאב
זּול ִתי ַמה ֶּׁשהּוא ֶ
יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ִמ ִּלּבֹו ָ
אֹוהב
עֹוׂשה ָּכמֹוהּוִּ 20 ,כי ָה ָאב ֵ
עֹוׂשה ָה ָאב — זׂאת ּגַ ם ַה ֵּבן ֶ
ָּכל ַמה ֶּׁש ֶ
דֹולים
ּומ ֲע ִׂשים ּגְ ִ
עֹוׂשהַ .
ֶ
ּומ ְר ֶאה לֹו ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר הּוא
ֶאת ַה ֵּבן ַ
ּומ ַחּיֶ ה
ֵמ ֵא ֶּלה יַ ְר ֶאה לֹוַ ,עד ִּכי ִּת ְת ַּפ ְּלאּו; ִּ 21כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ָה ָאב ֵמ ִעיר ְ
רֹוצהָ 22 .ה ָאב ֵאינֶ ּנּו
ֶאת ַה ֵּמ ִתיםֵּ ,כן ּגַ ם ַה ֵּבן ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ִמי ֶׁשהּוא ֶ
ׁשֹופט ִאיׁשֶ ,א ָּלא נָ ַתן ֶאת ָּכל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְּביַ ד ַה ֵּבן ְּ 23כ ֵדי ֶׁש ַהּכׂל יְ ַכ ְּבדּו
ֵ
ֶאת ַה ֵּבן ְּכמֹו ֶׁש ְּמ ַכ ְּב ִדים ֶאת ָה ָאבִ .מי ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ַה ֵּבןֵ ,אינֹו
אֹומר ָל ֶכם,
ֵ
ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ָה ָאב ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח אֹותֹוָ 24 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
עֹולם וְ ֵאינֹו ָּבא
ָ
ׁשֹול ִחי יֵ ׁש לֹו ַחּיֵ י
ּומ ֲא ִמין ְל ְ
ּׁשֹומע ֶאת ְּד ָב ִרי ַ
ַה ֵ
אֹומר ָל ֶכם,
ֵ
ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִּכי ִאם ָע ַבר ִמ ָּמוֶ ת ְל ַחּיִ יםָ 25 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
ָּתבֹוא ָׁש ָעה ,וְ ָכ ֵעת ִהיאֶׁ ,ש ַה ֵּמ ִתים יִ ְׁש ְמעּו ֶאת קֹול ֶּב ָ
ּׁשֹומ ִעים יִ ְחיּוִּ 26 ,כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ָּל ָאב יֵ ׁש ַחּיִ ים ְּב ַע ְצמֹוָּ ,כְך ּגַ ם נָ ַתן
וְ ַה ְ
ַל ֵּבן ֶׁשּיִ ְהיּו לֹו ַחּיִ ים ְּב ַע ְצמֹוּ 27 .גַ ם ַס ְמכּות נָ ַתן לֹו ַל ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ָּפט,
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ן־ה ָא ָדם הּואַ .אל ִּת ְת ְמהּו ַעל זׂאתִּ ,כי ָּתבֹוא ָׁש ָעה ֶׁש ָּכל
ִּכי ֶּב ָ
קּומה ֶׁשל
עֹוׂשי ַהּטֹוב ִל ְת ָ
ֵ
ׁשֹוכנֵ י ֶק ֶבר יִ ְׁש ְמעּו ֶאת קֹולֹו 29 ,וְ יֵ ְצאּו
ְ
קּומה ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפט”.
עֹוׂשי ָה ָרע ִל ְת ָ
ַחּיִ ים וְ ֵ
28

המעידים על ישוע

ׁשֹומ ַע ֲאנִ י
ֵ
”אין ֲאנִ י יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ִמ ִּל ִּביְ .ל ִפי ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
ֵ 30
צֹודקִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ְרצֹונִ י ֶא ָּלא ֶאת
ּומ ְׁש ָּפ ִטי ֵ
ׁשֹופטִ .
ֵ
דּותי ֵאינֶ ּנָ ה ֱא ֶמת.
ׁשֹול ִחיִ 31 .אם ָאנ ִׂכי ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצ ִמיֵ ,ע ִ
ְ
ְרצֹון
יֹוד ַע ֲאנִ י ִּכי ֵעדּות ֱא ֶמת הּוא ֵמ ִעיד ָע ַלי.
 32יֵ ׁש ַא ֵחר ַה ֵּמ ִעיד ָע ַלי ,וְ ֵ
34
יֹוחנָ ן וְ הּוא ֵה ִעיד ַעל ָה ֱא ֶמתַ ,אְך ֲאנִ י ֹלא
ַ 33א ֶּתם ְׁש ַל ְח ֶּתם ֶאל ָ
אֹומר ֲאנִ י ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ֵ
אּולם
ָ
ֵמ ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָה ֵעדּות.
ּומ ִאיר וְ ַא ֶּתם ֲח ַפ ְצ ֶּתם
ּדֹולק ֵ
ְּכ ֵדי ֶׁש ַא ֶּתם ִּתּוָ ְׁשעּו 35 .הּוא ָהיָ ה ַהּנֵ ר ַה ֵ
יֹוחנָ ן,
דֹולה ֵמ ֵעדּות ָ
ִל ְׂשמ ַׂח ְל ָׁש ָעה ְּבאֹורֹוַ 36 ,אְך ֲאנִ י יֵ ׁש ִלי ֵעדּות ּגְ ָ
אֹותם ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר
ָ
ימם —
ֶׁש ֵּכן ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּנָ ַתן ִלי ָה ָאב ְל ַה ְׁש ִל ָ
עֹוׂשה — ְמ ִע ִידים ָע ַלי ֶׁש ָה ָאב ְׁש ָל ַחנִ י.
ֶ
ֲאנִ י
עֹולם ֹלא ְׁש ַמ ְע ֶּתם
 37וְ ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י הּוא ֵה ִעיד ָע ַליֶ .את קֹולֹו ֵמ ָ
ׁשֹוכן ָּב ֶכםִּ ,כי ֵאין ַא ֶּתם
ֵ
יתםְּ 38 .ד ָברֹו ֵאינֹו
וְ ֶאת ַמ ְר ֵאהּו ֹלא ְר ִא ֶ
תּובים,
חֹוק ִרים ֶאת ַה ְּכ ִ
ְ
ַמ ֲא ִמינִ ים ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר ָה ָאב ְׁש ָלחֹו39 . ַ ¤א ֶּתם
עֹולם ָּב ֶהם; וְ ֵהם ַה ְּמ ִע ִידים ָע ַלי.
ָ
חֹוׁש ִבים ַא ֶּתם ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶכם ַחּיֵ י
ְ
ִּכי
רֹוצים ָלבֹוא ֵא ַלי ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ָל ֶכם ַחּיִ ים.
 40וְ ִאּלּו ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם ִ
אּולם ֲאנִ י ַמ ִּכיר ֶא ְת ֶכםֵ :אין
לֹוק ַח ִלי ָּכבֹוד ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם 42 .וְ ָ
ֵ 41אין ֲאנִ י ֵ
43
אתי ְּב ֵׁשם ָא ִבי וְ ֹלא ִק ַּב ְל ֶּתם
ֹלהים ְּב ִק ְר ְּב ֶכםֲ .אנִ י ָּב ִ
ָל ֶכם ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ּתּוכלּו
ְ
יצד
אֹותי; ִאם יָ בֹוא ַא ֵחר ְּב ֵׁשם ַע ְצמֹו — אֹותֹו ְּת ַק ְּבלּוֵּ 44 .כ ַ
ִ
ְל ַה ֲא ִמין ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַק ְּב ִלים ָּכבֹוד ִאיׁש ֵמ ֵר ֵעהּו וְ ֶאת ַה ָּכבֹוד
ֹלהים ָה ֶא ָחד ֵאינְ ֶכם ְמ ַב ְק ִׁשים? ַ 45אל ַּת ְח ְׁשבּו ֶׁש ֲאנִ י ֶא ְט ַען
ֵמ ֱא ִ
ּטֹוען
יכם ִל ְפנֵ י ָא ִבי .מ ֶׁׂשה ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ֶּתם ּבֹו ִּב ְטחֹונְ ֶכם הּוא ַה ֵ
ֲע ֵל ֶ
יתם ַמ ֲא ִמינִ ים ִליִּ ,כי ָע ַלי ָּכ ַתב.
יכםִ 46 .אּלּו ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ְלמ ֶׁׂשהֱ ,היִ ֶ
ֲע ֵל ֶ
ֲ 47א ָבל ִאם ִל ְכ ָת ָביו ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ יםֵ ,איְך ַּת ֲא ִמינּו ִל ְד ָב ַרי?”
 ¤ה  :39אתם חוקרים  -אוִ :חקְרּו
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6.1-19

ישוע מאכיל חמשת אלפים איש

ׁשּוע ַל ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל יָ ם ִּכּנֶ ֶרתֲ 2 .המֹון
א ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָע ַבר יֵ ַ
ַ
חֹולים 3 .הּוא
ַעם ַרב ָּבאּו ַא ֲח ָריוִּ ,כי ָראּו ֶאת ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָע ָׂשה ַּב ִ
ָע ָלה ַעל ָה ָהר וְ יָ ַׁשב ָׁשם ִעם ַּת ְל ִמ ָידיוָ 4 .היָ ה זֶ ה ָסמּוְך ְל ֶפ ַסחַ ,חג
ׁשּוע ֶאת ֵעינָ יו וְ ָר ָאה ַעם ַרב ָּב ִאים ֵא ָליוָ ,א ַמר
הּודיםְּ 5 .כ ֶׁשּנָ ָׂשא יֵ ַ
ַהּיְ ִ
6
ׂאכלּו ֵא ֶּלה?” וְ זׂאת ָא ַמר
”איפׂה נִ ְקנֶ ה ֶל ֶחם ְּכ ֵדי ֶׁשּי ְ
יליּפֹוסֵ :
ְל ִפ ִ
ְּכ ֶׁשהּוא ְמנַ ֶּסה אֹותֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי יָ ַדע ַמה ִה ְת ַּכּוֵ ן ַל ֲעׂשֹות.
”ּכ ֵדי ֶׁש ָּכל ֶא ָחד יְ ַק ֵּבל ְק ָצת ֹלא יַ ְס ִּפיקּו ָל ֶהם
יליּפֹוסְ :
ֵ 7ה ִׁשיב לֹו ִפ ִ
אתיִ ם ִּדינָ ר”.
ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ְּב ָמ ַ
יפאָ ,א ַמר לֹו:
ֶ 8א ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ,וְ הּוא ַאנְ ְּד ֵרי ָא ִחיו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ּוׁשנֵ י ָּדגִ יםַ ,אְך ָמה
עֹורים ְ
” 9יֵ ׁש ּפׂה נַ ַער וְ לֹו ָח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ְׂש ִ
ֵא ֶּלה ִּב ְׁש ִביל ַעם ַרב ָּכזֶ ה?”
”הֹוׁשיבּו ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים!”
ִ
ׁשּוע:
ָ 10א ַמר יֵ ַ
ַה ְר ֵּבה ֵע ֶׂשב ָהיָ ה ְּבאֹותֹו ָמקֹום וְ ָה ֲאנָ ִׁשים יָ ְׁשבּוִ .מ ְס ָּפ ָרם ָהיָ ה
ׁשּוע ֶאת ִּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחםֵּ ,ב ַרְך וְ ִח ֵּלק ָל ֶהם
ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפיםָ 11 .ל ַקח יֵ ַ
12
ְּכ ַאּוַ ת נַ ְפ ָׁשם ,וְ ֵכן ּגַ ם ָע ָׂשה ַּב ָּדגִ יםַּ .כ ֲא ֶׁשר ָׂש ְבעּו ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו:
אּומה 13 ”.וְ ֵהם ָא ְספּו,
ׂאבד ְמ ָ
ּנֹותר ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא י ַ
”א ְספּו ֶאת ַמה ֶּׁש ָ
ִ
עֹורים
ים־ע ָׂשר ַס ִּלים ִּב ְׁשיָ ֵרי ֲח ֵמׁש ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ַה ְּׂש ִ
ָ
ּומ ְּלאּו ְׁשנֵ
ִ
אֹוכ ִליםָ 14 .ראּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאת ָהאֹות ֶׁש ָע ָׂשה וְ ָא ְמרּו:
הֹותירּו ָה ְ
ֶׁש ִ
ׁשּוע ֶׁש ֵהם
עֹולםְּ 15 ”.כ ֶׁש ִה ְב ִחין יֵ ַ
”זֶ הּו ֶּב ֱא ֶמת ַהּנָ ִביא ֶׁש ָּבא ֶאל ָה ָ
עֹומ ִדים ָלבֹוא וְ ִל ְתּפׂס אֹותֹו ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִליכֹו ,יָ ָצא ׁשּוב ֶאל ָה ָהר הּוא
ְ
ְל ַבּדֹו.
הליכה על פני המים
(מתי יד  ;27‑22מרקוס ו )52‑45

ְ 16ל ֵעת ֶע ֶרב יָ ְרדּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאל ַהּיָ ם  17וְ נִ ְכנְ סּו ְל ִס ָירה ְּכ ֵדי ַל ֲעבׂר ֶאת
יהם.
ׁשּוע עֹוד ֹלא ָּבא ֲא ֵל ֶ
ַהּיָ ם ֶאל ְּכ ַפר נַ חּוםַ .הח ֶׁׂשְך ְּכ ָבר יָ ַרד וְ יֵ ַ
רּוח ֲחזָ ָקה וְ ַהּיָ ם ֵה ֵחל ִל ְסעׂרְ 19 .ל ַא ַחר ֶׁש ָח ְתרּו
אֹותּה ָׁש ָעה נָ ְׁש ָבה ַ
ָ 18
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ּומ ְת ָק ֵרב ֶאל
הֹולְך ַעל ַהּיָ ם ִ
ֵ
ׁשּוע
ילֹומ ְט ִריםָ ,ראּו ֶאת יֵ ַ
 ַּ ¤כ ֲח ִמ ָּׁשה ִק ֶ
20
”אנִ י הּואַ ,אל
יהםַ ,אְך הּוא ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
ַה ִּס ָירהַּ .פ ַחד נָ ַפל ֲע ֵל ֶ
ּול ֶפ ַתע ָהיְ ָתה ַה ִּס ָירה
ִּת ְפ ֲחדּוָ 21 ”.אז ָח ְפצּו ְל ַק ֵּבל אֹותֹו ַל ִּס ָירה ְ
ַּבחֹוף ֲא ֶׁשר ִה ְפ ִליגּו ֵא ָליו.
הלחם האמתי

ְ 22ל ָמ ֳח ָרת ָר ָאה ֶה ָהמֹון ֲא ֶׁשר ָע ַמד ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָ ם ִּכי ק ֶׂדם ָל ֵכן ֹלא ָהיְ ָתה
ׁשּוע ֹלא נִ ְכנַ ס ַל ִּס ָירה ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו
ָׁשם ֶא ָּלא ִס ָירה ַא ַחת ,וְ ִכי יֵ ַ
ֶא ָּלא ֶׁש ַּת ְל ִמ ָידיו נָ ְסעּו ְל ַב ָּדםִ 23 .סירֹות ֲא ֵחרֹות ָּבאּו ִמ ְּט ֶב ְריָ ה ֶאל
ִק ְר ַבת ַה ָּמקֹום ֶׁש ָא ְכלּו ָׁשם ֶאת ַה ֶּל ֶחם ְל ַא ַחר ֶׁש ֵּב ֵרְך ָע ָליו ָה ָאדֹון.
ׁשּוע ֵאינֶ ּנּו ָׁשם וְ גַ ם ֹלא ַּת ְל ִמ ָידיו ,נִ ְכנְ סּו
ִּ 24כ ְראֹות ֲהמֹון ָה ָעם ֶׁשּיֵ ַ
25
ׁשּועַּ .כ ֲא ֶׁשר ָמ ְצאּו אֹותֹו
ּובאּו ִל ְכ ַפר נַ חּום ְל ַח ֵּפׂש ֶאת יֵ ַ
ַל ִּסירֹות ָ
את ְל ָכאן?”
”ר ִּביָ ,מ ַתי ָּב ָ
ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָ םָׁ ,ש ֲאלּו אֹותֹוַ :
אֹומר ָל ֶכםַ ,א ֶּתם ְמ ַח ְּפ ִׂשים
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י ֵ
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
ָ 26ענָ ה ָל ֶהם יֵ ַ
יתם אֹותֹותֶ ,א ָּלא ִמּׁשּום ֶׁש ֲא ַכ ְל ֶּתם ִמ ִּכ ְּכרֹות
אֹותיֹ ,לא ִמּׁשּום ֶׁש ְר ִא ֶ
ִ
אֹובדֶ ,א ָּלא
ּוׂש ַב ְע ֶּתםַ 27 .אל ַּת ַע ְמלּו ְּב ַעד ָהא ֶׂכל ַה ָּכ ֶלה וְ ֵ
ַה ֶּל ֶחם ְ
ן־ה ָא ָדם יִ ְּתנֵ הּו ָל ֶכםִּ ,כי אֹותֹו
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ֶּב ָ
ְּב ַעד ָהא ֶׂכל ַה ַּקּיָ ם ְל ַחּיֵ י ָ
חֹותמֹו”.
ֹלהים ָה ָאב ְּב ָ
ָח ַתם ָה ֱא ִ
ֹלהים?”
”מה ָע ֵלינּו ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ֶׁשּנִ ְפ ַעל ֶאת ָּפ ֳע ֵלי ֱא ִ
ָׁ 28ש ֲאלּו אֹותֹוֶ :
ֹלהים — ֶׁש ַּת ֲא ִמינּו ָּבזֶ ה
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהם” :זֶ הּו ּפ ַׂעל ָה ֱא ִ
ֵ 29ה ִׁשיב יֵ ַ
ֲא ֶׁשר הּוא ָׁש ַלח”.
עֹוׂשה ְל ַמ ַען נִ ְר ֶאה וְ נַ ֲא ִמין
ֶ
”אם ֵּכןָ ,מה ָהאֹות ֶׁש ַא ָּתה
ָ 30א ְמרּו לֹוִ :
31
בֹותינּו ָא ְכלּו ֶאת ַה ָּמן ַּב ִּמ ְד ָּברְּ ,כמֹו
ֲא ֵ
ּפֹועל?
ֵ
ְּבָך? ָמה ַא ָּתה
’ל ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם נָ ַתן ָלמֹו ֶל ֱאכׂל’”.
ֶׁש ָּכתּובֶ :
אֹומר ָל ֶכםֹ ,לא מ ֶׁׂשה נָ ַתן ָל ֶכם
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּועָ :
ֵ 32ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
נֹותן ָל ֶכם ֶאת ַה ֶּל ֶחם ָה ֲא ִמ ִּתי ִמן
ֶאת ַה ֶּל ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶא ָּלא ָא ִבי ֵ
נֹותן ַחּיִ ים
ּיֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵ
ֹלהים הּוא ַה ֵ
ַה ָּׁש ַמיִ םִּ 33 ,כי ֶל ֶחם ָה ֱא ִ
עֹולם”.
ָל ָ
 ¤ו  :19כחמשה קילומטרים  -יוונית :כשנים או שלושה מילין
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”אדֹוןֵּ ,תן נָ א ָלנּו ָּת ִמיד ֶאת ַה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה”.
ָ 34א ְמרּו ֵא ָליוָ :
”אנִ י הּוא ֶל ֶחם ַה ַחּיִ יםָּ .כל ַה ָּבא ֵא ַלי ֹלא יִ ְר ַעב,
ׁשּועֲ :
ָ 35א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
36
אֹותי
ִ
יתם
וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ֹלא יִ ְצ ָמא עֹודֲ .א ָבל ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ִּכי ְר ִא ֶ
נֹותן אֹותֹו ִלי יָ בֹוא
ּוב ָכל זׂאת ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ יםָּ 37 .כל ִמי ֶׁש ָה ָאב ֵ
ְ
חּוצהִּ 38 ,כי יָ ַר ְד ִּתי ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֹלא
ֵא ַלי ,וְ ֶאת ַה ָּבא ֵא ַלי ֹלא ַא ְׁש ִליְך ַה ָ
ׁשֹול ִחי:
ְ
ׁשֹול ִחי 39 .וְ זֶ ה ְרצֹון
ְ
ַל ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונִ י ֶׁש ִּלי ֶא ָּלא ֶאת ְרצֹון
ׂאבד ִלי ִאיׁש ִמ ָּכל ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִליֶ ,א ָּלא ֶׁש ָא ִקים אֹותֹו ַּבּיֹום
ֶׁשֹּלא י ַ
ּומ ֲא ִמין ּבֹו יִ ְהיּו
רֹואה ֶאת ַה ֵּבן ַ
ָה ַא ֲחרֹוןֵ 40 .הן זֶ הּו ְרצֹון ָא ִביֶׁ :ש ָּכל ָה ֶ
עֹולם וַ ֲאנִ י ָא ִקים אֹותֹו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון”.
לֹו ַחּיֵ י ָ
ּיֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם”,
”אנִ י ַה ֶּל ֶחם ַה ֵ
ָ 41היּו ֶׁש ָר ְטנּו ָע ָליו ִמּׁשּום ֶׁש ָא ַמר ֲ
יֹוסף ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ָא ִביו
ׁשּוע ֶּבן ֵ
”הֹלא זֶ הּו יֵ ַ
 42וְ ָא ְמרּוֲ :
’מן ַה ָּׁש ַמיִ ם יָ ַר ְד ִּתי’?”
אֹומר ִ
ֵ
וְ ֶאת ִאּמֹו! ֵאיְך ָּכ ֵעת הּוא
יכםֵ 44 .אין ִאיׁש יָ כֹול
”אל ִּת ְר ְטנּו ֵּבינֵ ֶ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ֵ 43ה ִׁשיב יֵ ַ
ָלבֹוא ֵא ַלי ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יִ ְמׁשְׂך אֹותֹו ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י ,וַ ֲאנִ י ָא ִקים
ּמּודי יהוה’.
ל־ּבנַ יִ ְך ִל ֵ
יאים,’וְ ָכ ָ
אֹותֹו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹוןֵ 45 .הן ָּכתּוב ַּבּנְ ִב ִ
46
לֹומד יָ בֹוא ֵא ַליֹ .לא ֶׁש ֵאיזֶ ה ִאיׁש ָר ָאה
ּׁשֹומ ַע ִמן ָה ָאב וְ ֵ
ָּכל ַה ֵ
ֹלהים — הּוא ָר ָאה ֶאת ָה ָאב.
ֶאת ָה ָאבִּ ,כי ִאם זֶ ה ֶׁשהּוא ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
עֹולםֲ 48 .אנִ י הּוא
אֹומר ָל ֶכםַ ,ה ַּמ ֲא ִמין יֵ ׁש לֹו ַחּיֵ י ָ
ֵ
ָ 47א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
50
יכם ָא ְכלּו ֶאת ַה ָּמן ַּב ִּמ ְד ָּבר וָ ֵמתּו .זֶ ה הּוא
בֹות ֶ
ֶל ֶחם ַה ַחּיִ יםֲ 49 .א ֵ
51
ׂאכלּו ִמ ֶּמּנּו וְ ֹלא יָ מּותּוֲ .אנִ י
ּיֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּכ ֵדי ֶׁשּי ְ
ַה ֶּל ֶחם ַה ֵ
ׂאכל ִאיׁש ִמן ַה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה יִ ְחיֶ ה
ּיֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םִ .אם י ַ
ַה ֶּל ֶחם ַה ַחי ַה ֵ
עֹולם”.
עֹולם .וְ ַה ֶּל ֶחם ֲא ֶׁשר ֶא ֵּתן ֲה ֵריהּו ְּב ָׂש ִרי ְּב ַעד ַחּיָ יו ֶׁשל ָה ָ
ְל ָ
”איְך יָ כֹול זֶ ה ָל ֵתת ָלנּו
ּׁשֹומ ִעים זֶ ה ִעם זֶ ה וְ ָא ְמרּוֵ :
ִ 52ה ְתוַ ְּכחּו ַה ְ
ֶאת ְּב ָׂשרֹו ֶל ֱאכׂל?”
ׂאכלּו
אֹומר ָל ֶכםִ ,אם ֹלא ּת ְ
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּועָ :
ָ 53א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ן־ה ָא ָדם וְ ֹלא ִּת ְׁשּתּו ֶאת ָּדמֹוֵ ,אין ָל ֶכם ַחּיִ ים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם.
ֶאת ְּב ַׂשר ֶּב ָ
עֹולם וַ ֲאנִ י ָא ִקים
ָ
ׁשֹותה ֶאת ָּד ִמי יֵ ׁש לֹו ַחּיֵ י
ֶ
אֹוכל ֶאת ְּב ָׂש ִרי וְ
ָ 54ה ֵ
ו  :45ישע’ נד 13
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ִּכי ְּב ָׂש ִרי הּוא ַמ ֲא ָכל ֲא ִמ ִּתי וְ ָד ִמי הּוא
אֹותֹו ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹון,
ׁשֹוכן ִּבי וַ ֲאנִ י
ֵ
ׁשֹותה ֶאת ָּד ִמי
ֶ
אֹוכל ֶאת ְּב ָׂש ִרי וְ
ַמ ְׁש ֶקה ֲא ִמ ִּתיָ 56 .ה ֵ
אֹוכל
אֹותי וַ ֲאנִ י ַחי ִּבגְ ַלל ָה ָאבּ ,גַ ם ָה ֵ
ִ
ּבֹוְּ 57 .כמֹו ֶׁש ָה ָאב ַה ַחי ָׁש ַלח
58
אֹותי ַאף הּוא יִ ְחיֶ ה ִּבגְ ָל ִלי .זֶ הּו ַה ֶּל ֶחם ֲא ֶׁשר יָ ַרד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֹ :לא
ִ
עֹולם”.
אֹוכל ֶאת ַה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה יִ ְחיֶ ה ְל ָ
ְּכמֹו ֶׁש ָא ְכלּו ָה ָאבֹות וָ ֵמתּוָ .ה ֵ
ֶ 59את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָא ַמר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַּכ ֲא ֶׁשר ִל ֵּמד ִּב ְכ ַפר נַ חּום.
55

דברי חיי עולם

”ק ֶׁשה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה; ִמי יָ כֹול
ַ 60ר ִּבים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ֶׁש ָּׁש ְמעּו זׂאת ָא ְמרּוָ :
ִל ְׁשמ ַׂע אֹותֹו?”
יכְך ָא ַמר ָל ֶהם:
ּול ִפ ָ
רֹוטנִ ים ַעל זׂאת ְ
ׁשּוע יָ ַדע ְּב ִלּבֹו ֶׁש ַּת ְל ִמ ָידיו ְ
 61יֵ ַ
62
עֹולה
ֶ
ן־ה ָא ָדם
ּומה ִאם ִּת ְראּו ֶאת ֶּב ָ
ָ
”ה ִאם זֶ ה ַמ ְכ ִׁשיל ֶא ְת ֶכם?
ַ
רּוח ִהיא ַה ְמ ַחּיָ ה; ַה ָּב ָׂשר ֵאינֹו
ֶאל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָׁשם ָּב ִראׁשֹונָ ה? ָ 63ה ַ
רּוח ֵהם וְ ַחּיִ יםַ 64 .אְך יֵ ׁש
יכם ַ
מֹועיל ְּכלּוםַ .ה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
ִ
ׁשּוע יָ ַדע ֵמרׂאׁש ִמי ֵהם
ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּכם ֶׁש ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים”; ֶׁש ֵּכן יֵ ַ
ל־ּכן ָא ַמ ְר ִּתי
”ע ֵ
הֹוסיף וְ ָא ַמרַ :
ּומי יַ ְסּגִ יר אֹותֹוִ 65 .
ֶׁש ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ִ
ָל ֶכם ֶׁש ֵאין ִאיׁש יָ כֹול ָלבֹוא ֵא ַלי ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ַּתן לֹו ֵמ ֵאת ָה ָאב”.
הֹוסיפּו ְל ִה ְת ַה ֵּלך
ִ
ְּ 66ב ֶׁשל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה נָ סֹוגּו ַר ִּבים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ֹלא
רֹוצים
ִ
”ׁש ָּמא ּגַ ם ַא ֶּתם
ים־ע ָׂשרֶ :
ָ
ׁשּוע ֶאל ַה ְּׁשנֵ
ִאּתֹוָ 67 .א ַמר יֵ ַ
ָל ֶל ֶכת?”
עֹולם
ָ
”אדֹונֵ נּוֶ ,אל ִמי נֵ ֵלְך? ִּד ְב ֵרי ַחּיֵ י
יפאֲ :
ֵ 68ה ִׁשיב לֹו ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ֹלהים”.
ִע ְּמָך 69 .וַ ֲאנַ ְחנּו ֶה ֱא ַמּנּו וְ יָ ַד ְענּו ֶׁש ַא ָּתה ְקדֹוׁש ָה ֱא ִ
ים־ע ָׂשר ,וְ ֶא ָחד
ָ
”ה ֵרי ֲאנִ י ָּב ַח ְר ִּתי ֶא ְת ֶכםַ ,ה ְׁשנֵ
ׁשּועֲ :
ָ 70א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
הּודה ֶּבן ִׁש ְמעֹון ִאיׁש ְק ִרּיֹותִּ ,כי הּוא
ׁשּוע ִּד ֵּבר ַעל יְ ָ
ִמ ֶּכם ָׂש ָטן 71 ”.יֵ ַ
ים־ע ָׂשר.
ָ
ָהיָ ה ָע ִתיד ְל ַה ְסּגִ יר אֹותֹו וְ הּוא ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁשנֵ

ז

ישוע ואֶחיו

יהּודה
ׁשּוע ַּבּגָ ִליל; הּוא ֹלא ָר ָצה ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ִּב ָ
א ֲח ֵרי ֵכן ִה ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
ַ
הּודים ָׁשם ִּב ְקׁשּו ְל ָה ִמית אֹותֹוֵּ 2 .כיוָ ן ֶׁש ֻּסּכֹות,
אׁשי ַהּיְ ִ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָר ֵ
יהּודה
”צא ִמ ָּכאן וְ ֵלְך ִל ָ
הּודיםָ ,היָ ה ָקרֹובָ 3 ,א ְמרּו לֹו ֶא ָחיוֵ :
ַחג ַהּיְ ִ
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עֹוׂשהִּ ,כי ֵאין ִאיׁש
ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְראּו ּגַ ם ַּת ְל ִמ ֶידיָך ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ַא ָּתה ֶ
דּוע ָּב ַר ִּביםִ .אם ַא ָּתה
עֹוׂשה ָּד ָבר ַּב ֵּס ֶתר וְ ִעם זׂאת ְמ ַב ֵּקׁש ִל ְהיֹות יָ ַ
ֶ
עֹולם”; ִּ 5כי ּגַ ם ֶא ָחיו ֹלא
עֹוׂשה ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָה ֵא ֶּלהּ ,גַ ֵּלה ַע ְצ ְמָך ָל ָ
ֶ
ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו.
יעֲ ,א ָבל זְ ַמנְ ֶכם ָּת ִמיד ַּבּנִ ְמ ָצא.
ׁשּוע” :זְ ַמּנִ י ֶט ֶרם ִהּגִ ַ
ָ 6א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
אֹותי הּוא ׂשֹונֵ אִּ ,כי ֲאנִ י
ִ
עֹולם ֵאינֶ ּנּו יָ כֹול ִל ְׂשנׂא ֶא ְת ֶכם ,וְ ִאּלּו
ָ 7ה ָ
8
עֹולה ֶל ָחג
ֵמ ִעיד ָע ָליו ֶׁש ָר ִעים ַמ ֲע ָׂשיוֲ .עלּו ַא ֶּתם ֶל ָחגֲ .אנִ י ֵאינֶ ּנִ י ֶ
ּנֹוכ ִחיִּ ,כי זְ ַמּנִ י עֹוד ֹלא נִ ְׁש ַלםֶ 9 ”.את זׂאת ָא ַמר ָל ֶהם וְ נִ ְׁש ַאר
ַה ְ
ַּבּגָ ִליל.
4

ישוע בבית המקדש בחג הסוכות

ְּ 10ב ַרם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָעלּו ֶא ָחיו ֶל ָחג ָע ָלה ּגַ ם הּואֹ ,לא ְּבגָ לּוי ֶא ָּלא ְּכמֹו
”איפׂה הּוא?”
הּודים ֶּב ָחג וְ ָא ְמרּוֵ :
אׁשי ַהּיְ ִ
ַּב ֲח ַׁשאיָ 11 .ל ֵכן ִח ְּפׂשּוהּו ָר ֵ
ל־אֹודֹותיו ְּב ֶק ֶרב ֲהמֹון ָה ָעםֵ .א ֶּלה
ָ
ִ 12ה ְת ַל ֲחׁשּות ַר ָּבה ָהיְ ָתה ַע
13
ָא ְמרּו ֶׁשהּוא טֹוב ,וְ ֵא ֶּלה ָא ְמרּוֹ” :לא; הּוא ַמ ְת ֶעה ֶאת ָה ָעםַ ”.אְך
הּודים.
אׁשי ַהּיְ ִ
ִאיׁש ֹלא ִּד ֵּבר ָע ָליו ְּבגָ לּוי ,וְ זׂאת ְּב ֶׁשל ַה ַּפ ַחד ִמ ְּפנֵ י ָר ֵ
הּודים
ׁשּוע ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִל ֵּמדָּ 15 .ת ְמהּו ַהּיְ ִ
ַּ 14ב ֲח ִצי יְ ֵמי ֶה ָחג ָע ָלה יֵ ַ
יֹוד ַע ֵס ֶפר ְּב ִלי ֶׁש ָּל ַמד?”
יצד זֶ ה ֵ
”ּכ ַ
וְ ָא ְמרּוֵ :
ׁשֹול ִחי.
ְ
”ּתֹור ִתי ֵאינָ ּה ֶׁש ִּלי ִּכי ִאם ֶׁשל
ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמר:
ֵ 16ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ֹלהים ִהיא אֹו ִאם
ּתֹור ִתי ֵמ ֱא ִ
רֹוצה ַל ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו יֵ ַדע ִאם ָ
ָ 17ה ֶ
18
ֵמ ַע ְצ ִמי ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברַ .ה ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך ַע ְצמֹו ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ְּכבֹוד ַע ְצמֹו,
ׁשֹולחֹו נֶ ֱא ָמן הּוא וְ ֵאין ַעוְ ָלה ּבֹוֲ 19 .הֹלא
ְ
ֲא ָבל ַה ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ְּכבֹוד
ּתֹורה.
ּתֹורה וְ ֵאין ִאיׁש ִמ ֶּכם ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
מ ֶׁׂשה נָ ַתן ָל ֶכם ֶאת ַה ָ
אֹותי?”
ִ
ּדּוע ַא ֶּתם ְמ ַב ְּק ִׁשים ַל ֲהרׂג
ַמ ַ
אֹותָך?”
”ׁשד ְּבָךִ ,מי ְמ ַב ֵּקׁש ַל ֲהרׂג ְ
ֵ 20ה ִׁשיב ֶה ָהמֹוןֵ :
יתי וְ ֻכ ְּל ֶכם ְּת ֵמ ִהים.
”מ ֲע ֶׂשה ֶא ָחד ָע ִׂש ִ
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ָ 21ענָ ה יֵ ַ
ילה ֶא ָּלא ֶׁשֹּלא ִמּמ ֶׁׂשה ִהיא ִּכי ִאם ִמן
 22מ ֶׁׂשה נָ ַתן ָל ֶכם ֶאת ַה ִּמ ָ
23
ּוב ֵכןִ ,אם נִ ּמֹול
ְ
ילה.
ָה ָאבֹות — וְ גַ ם ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת ַה ִּמ ָ
ּכֹוע ִסים ַא ֶּתם ִמ ְּפנֵ י
ּתֹורת מ ֶׁׂשהָ ,ע ַלי ֲ
ּתּופר ַ
ַ
ָא ָדם ְּב ַׁש ָּבת ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
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אתי ָּכ ִליל ִאיׁש ְּב ַׁש ָּבת?!
ֶׁש ִר ֵּפ ִ
ִמ ְׁש ַּפט ֶצ ֶדק ִׁש ְפטּו”.
”הֹלא זֶ הּו ָה ִאיׁש
רּוׁש ַליִ םֲ :
ּיֹוׁש ֵבי יְ ָ
ֵ 25הגִ יבּו וְ ָא ְמרּו ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ִמ ְ
אֹומ ִרים לֹו
ְ
רֹוצים ַל ֲהרׂג אֹותֹו! ִ 26הּנֵ הּו ְמ ַד ֵּבר ְּבגָ לּוי וְ ֵהם ֵאינָ ם
ֶׁש ִ
ּיֹוד ִעים
יח? ֶ 27א ָּלא ֶׁש ְ
ָּד ָברַ .ה ֻא ְמנָ ם ִה ִּכירּו ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ֶׁשהּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֹלא יֵ ַדע ִאיׁש ֵמ ַאיִ ן
ָאנּו ֵמ ַאיִ ן ָה ִאיׁש ַהּזֶ הַ ,אְך ְּכ ֶׁשּיָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
הּוא”.
אֹותי
ִ
”א ֶּתם ַמ ִּכ ִירים
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ְּ 28ב ַל ְּמדֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְכ ִריז יֵ ַ
אתיֶ ,א ָּלא
יֹוד ִעים ֵמ ַאיִ ן ֲאנִ יִ .עם זׂאת ֹלא ִמ ַּט ַעם ַע ְצ ִמי ָּב ִ
וְ גַ ם ְ
ּׁשֹול ִחי הּוא ֱא ֶמת וְ אֹותֹו ֵאינְ ֶכם ַמ ִּכ ִיריםֲ 29 .אנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹו ִמ ְּפנֵ י
ֶׁש ְ
אֹותי”.
ִ
ֶׁש ֵּמ ִאּתֹו ֲאנִ י ,וְ הּוא ָׁש ַלח
ָ 30אז ִּב ְקׁשּו ִל ְתּפׂס אֹותֹוַ ,אְך ִאיׁש ֹלא ָׁש ַלח ּבֹו יָ דִּ ,כי עֹוד ֹלא
יעה ְׁש ָעתֹו.
ִהּגִ ָ
יחַ ,ה ִאם
”ּכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ 31ר ִּבים ִמן ָה ָעם ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו וְ ָא ְמרּוַ :
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה זֶ ה?”
יַ ֲע ֶׂשה נִ ִּסים ֵ
רּוׁשים ֶאת ָה ָעם ִמ ְת ַל ֲח ִׁשים ָע ָליו ָּכְךָׁ ,ש ְלחּו
ַּ 32כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַה ְּפ ִ
רּוׁשים ְמ ָׁש ְר ִתים ִל ְתּפׂס אֹותֹו.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ָר ֵ
הֹולְך ֲאנִ י ֶאל ִמי ֶׁש ְּׁש ָל ַחנִ י.
ׁשּוע” :עֹוד זְ ַמן ְמ ַעט ֲאנִ י ִא ְּת ֶכם וְ ֵ
ָ 33א ַמר יֵ ַ
כֹולים
ּוב ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֶא ְהיֶ הְ ,ל ָׁשם ֵאינְ ֶכם יְ ִ
ְּ 34ת ַח ְּפׂשּונִ י וְ ֹלא ִּת ְמ ְצאּו; ַ
ָלבֹוא”.
”ל ָאן הּוא ִמ ְת ַע ֵּתד ָל ֶל ֶכת
ּׁשֹומ ִעים ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּוְ :
ָ 35א ְמרּו ַה ְ
יל ֵּמד ֶאת
ֶׁשֹּלא נִ ְמ ָצא אֹותֹו? ַה ִאם יֵ ֵלְך ֶאל ַה ְּתפּוצֹות ֶׁשל ַהּיְ וָ נִ ים וִ ַ
ּוב ֲא ֶׁשר
’ּת ַח ְּפׂשּונִ י וְ ֹלא ִּת ְמ ְצאּו; ַ
ַהּיְ וָ נִ ים? ָ 36מה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֶׁש ָא ַמרְ ,
כֹולים ָלבֹוא’?”
ֲאנִ י ֶא ְהיֶ הְ ,ל ָׁשם ֵאינְ ֶכם יְ ִ
”מי
ׁשּוע וְ ִה ְכ ִריזִ :
ַּ 37בּיֹום ָה ַא ֲחרֹוןַּ ,בּיֹום ַהּגָ דֹול ֶׁשל ֶה ָחגָ ,ע ַמד יֵ ַ
ֶׁש ָּצ ֵמא יָ בֹוא נָ א ֵא ַלי וְ יִ ְׁש ֶּתה! ַ 38ה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ִּכ ְד ַבר ַה ָּכתּוב ,נְ ָהרֹות
רּוח ֶׁש ָהיּו ֲע ִת ִידים
ֶׁשל ַמיִ ם ַחּיִ ים יִ זְ ְרמּו ִמ ִּק ְרּבֹו 39 ”.זׂאת ָא ַמר ַעל ָה ַ
24
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ׁשּוע
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִּ ,כי יֵ ַ
ְל ַק ֵּבל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ּבֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי עֹוד ֹלא נִ ְׁש ְל ָחה ַ
ֶט ֶרם נִ ְת ָּפ ֵאר ַּב ָּכבֹוד.
מחלוקת על־אודות ישוע

ֲ 40אנָ ִׁשים ֵמ ֲהמֹון ָה ָעםֶׁ ,ש ָּׁש ְמעּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהָ ,א ְמרּו” :זֶ הּו
יח” ,וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו:
ֶּב ֱא ֶמת ַהּנָ ִביאֲ 41 ”.א ֵח ִרים ָא ְמרּו” :זֶ הּו ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹומר ֶׁש ִּמּזֶ ַרע ָּדוִ ד
ֵ
יח? ֲ 42ה ֵרי ַה ָּכתּוב
”מה — ֵמ ַהּגָ ִליל יָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ֹלקת
יחִ 43 ”.מּׁשּום ָּכְך נָ ְפ ָלה ַמ ֲח ֶ
ּומ ֵּבית ֶל ֶחם ִעיר ָדוִ ד יָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ִ
ל־אֹודֹותיוַּ 44 .כ ָּמה ֵמ ֶהם ָרצּו ִל ְתּפׂס אֹותֹוַ ,אְך
ָ
ֵּבין ֲהמֹון ָה ָעם ַע
ִאיׁש ֹלא ָׁש ַלח ּבֹו יָ ד.
רּוׁשים וְ ֵא ֶּלה
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ַ 45א ֲח ֵרי ֵכן ָחזְ רּו ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶאל ָר ֵ
אתם אֹותֹו?”
ּדּוע ֹלא ֲה ֵב ֶ
”מ ַ
אֹותםַ :
ָ
ָׁש ֲאלּו
עֹולם ֹלא ִּד ֵּבר ִאיׁש ְּכמֹו ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ָה ִאיׁש
”מ ָ
ֵ 46ה ִׁשיבּו ַה ְמ ָׁש ְר ִתיםֵ :
ַהּזֶ ה”.
יתם? ְּ 48כלּום ֶה ֱא ִמין ּבֹו
”ה ִאם ּגַ ם ַא ֶּתם ֻה ְת ֵע ֶ
רּוׁשיםַ :
ָ 47א ְמרּו ַה ְּפ ִ
רּוׁשים? ַ 49אְך ֶה ָהמֹון ַהּזֶ הֶׁ ,ש ֵאינָ ם
יׁשהּו ֵמ ַה ַּמנְ ִהיגִ ים אֹו ֵמ ַה ְּפ ִ
ִמ ֶ
רּורים ֵהם!”
ּתֹורהֲ ,א ִ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ
ְ
ָ 50א ַמר ָל ֶהם נַ ְק ִּדימֹוןֲ ,א ֶׁשר ָּבא ֵא ָליו ק ֶׂדם ָל ֵכן ,וְ הּוא ֶא ָחד ֵמ ֶהם:
ּתֹור ֵתנּו ֶאת ָה ָא ָדם ְּבֹלא ֶׁש ִּת ְׁש ַמע אֹותֹו ְּת ִח ָּלה
”ה ִאם ִּת ְׁשּפׂט ָ
ַ 51
וְ ֵת ַדע ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה?”
”ה ִאם ּגַ ם ַא ָּתה ִמן ַהּגָ ִליל? ֲחקׂר ְּור ֵאה ֶׁשֹּלא יָ קּום
ָ 52ענּו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
נָ ִביא ֵמ ַהּגָ ִליל”.
אישה חוטאת מובאת לפני ישוע

[ַ 53א ֲח ֵרי ֵכן ָה ְלכּו ִאיׁש ִאיׁש ְל ֵביתֹו
יתים.
ׁשּוע ָה ַלְך ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
וְ יֵ ַ
ַּ 2בּב ֶׂקר ַה ְׁש ֵּכם ָחזַ ר ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָכל ָה ָעם ָּבאּו ֵא ָליו .הּוא
רּוׁשים ִא ָּׁשה ֶׁשּנִ ְת ְּפ ָסה
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
אֹותםָ 3 .אז ֵה ִביאּו ַה ְ
יָ ַׁשב וְ ִל ֵּמד ָ
”ר ִּביָ ,ה ִא ָּׁשה ַהּזׂאת
אֹותּה ָּב ֶא ְמ ַצע  4וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
ָ
ְּבנִ אּוףֶ ,ה ֱע ִמידּו
ּתֹורה ִל ְסקׂל נָ ִׁשים
נִ ְת ְּפ ָסה ְּבנִ אּוףִּ ,ב ְׁש ַעת ַמ ֲע ֶׂשה 5 .מ ֶׁׂשה ִצּוָ נּו ַּב ָ

ח
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אֹומר?” זׂאת ָא ְמרּו ְּכ ֵדי ְלנַ ּסֹות אֹותֹוֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה
ֵ
ּומה ַא ָּתה
ָּכ ֵא ֶּלהָ ,
ּוב ֶא ְצ ָּבעֹו ָּכ ַתב ַעל
ּכֹופף ְ
ׁשּוע ִה ְת ֵ
אּולם יֵ ַ
ָ
ָל ֶהם ְּב ַמה ְּל ַה ֲא ִׁשימֹו.
”מי ִמ ֶּכם נָ ִקי
קֹומתֹו וְ ָא ַמרִ :
הֹוסיפּו ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ,זָ ַקף ָ
ָה ָא ֶרץְּ 7 .כ ֶׁש ִ
8
ּכֹופף
יה ֶא ֶבן!” וְ ׁשּוב ִה ְת ֵ
ֵמ ֵח ְטאֶׁ ,שּיְ ֵהא הּוא ִראׁשֹון ְל ַה ְׁש ִליְך ָע ֶל ָ
וְ ָכ ַתב ַעל ָה ָא ֶרץְּ 9 .כ ָׁש ְמ ָעם זׂאת יָ ְצאּו ֶא ָחד ֶא ָחדָ ,ה ֵחל ֵמ ַהּזְ ֵקנִ ים.
ׁשּוע וְ ָא ַמר
קֹומּהִ 10 .הזְ ַּד ֵּקף יֵ ַ
עֹודּנָ ה ִּב ְמ ָ
נֹותר ְל ַבּדֹו וְ ָה ִא ָּׁשה ֶ
הּוא ַ
אֹותְך ִאיׁש?”
ָ
יע
”א ָּׁשהֵ ,איפׂה ֵהם? ַה ִאם ֹלא ִה ְר ִׁש ַ
ָלּהִ :
”אף ֹלא ֶא ָחדֲ ,אדֹונִ יָ ”.א ַמר ָלּהּ” :גַ ם ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י
יבה וְ ָא ְמ ָרהַ :
ֵ 11ה ִׁש ָ
יפי ַל ֲחטׂא עֹוד]”.
ּתֹוס ִ
ִ
אֹותְך; ְל ִכי וְ ַאל
ָ
יע
ַמ ְר ִׁש ַ
6

אור העולם

הֹולְך
עֹולםִ .איׁש ַה ֵ
”אנִ י אֹור ָה ָ
יהם וְ ָא ַמרֲ :
הֹוסיף ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִ
ׁשּוע
 12יֵ ַ
ַא ֲח ַרי ֹלא יִ ְת ַה ֵּלְך ַּבח ֶׁׂשְךֶ ,א ָּלא אֹור ַה ַחּיִ ים יִ ְהיֶ ה לֹו”.
דּותָך ֵאינֶ ּנָ ה
”א ָּתה ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצ ְמָך; ֵע ְ
רּוׁשיםַ :
ָ 13א ְמרּו לֹו ַה ְּפ ִ
נֶ ֱא ָמנָ ה”.
דּותי
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ” :גַ ם ִאם ֲאנִ י ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצ ִמי ֵע ִ
ֵ 14ה ִׁשיב יֵ ַ
הֹולְךֲ .א ָבל ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם
ּול ָאן ֲאנִ י ֵ
אתי ְ
יֹוד ַע ֲאנִ י ֵמ ַאיִ ן ָּב ִ
נֶ ֱא ָמנָ הִּ ,כי ֵ
ׁשֹופ ִטים ְּכ ֶד ֶרְך
ְ
הֹולְךַ 15 .א ֶּתם
ֵ
יֹוד ִעים ֵמ ַאיִ ן ֲאנִ י ָּבא אֹו ְל ָאן ֲאנִ י
ְ
ׁשֹופטִ ,מ ְׁש ָּפ ִטי ֱא ֶמת,
ֵ
ׁשֹופט ִאיׁש 16 .וְ גַ ם ִאם ֲאנִ י
ֵ
ַה ָּב ָׂשר; ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י
תֹור ְת ֶכם
ֶׁש ֵּכן ֵאינֶ ּנִ י ְל ַב ִּדיֶ ,א ָּלא ֲאנִ י וְ ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ יַ 17 .אף ְּב ַ
ימנָ ה ִהיאֲ 18 .אנִ י הּוא ַה ֵּמ ִעיד ַעל
ָּכתּוב ֶׁש ֵעדּות ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ְמ ֵה ָ
ַע ְצ ִמי וְ גַ ם ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י ֵמ ִעיד ָע ַלי”.
”איפׂה ָא ִביָך?”
ָׁ 19ש ֲאלּו אֹותֹוֵ :
אֹותי ּגַ ם ֶאת ָא ִבי ֵאינְ ֶכם ַמ ִּכ ִיריםִ .אּלּו ִה ַּכ ְר ֶּתם
ִ
ׁשּועּ” :גַ ם
ֵה ִׁשיב יֵ ַ
יתם ַמ ִּכ ִירים”.
אֹותיּ ,גַ ם ֶאת ָא ִבי ֱהיִ ֶ
ִ
אֹוצרַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִל ֵּמד ְּב ֵבית
ֶ 20את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ֵּבר ְּב ִל ְׁש ַּכת ָה ָ
יעה ְׁש ָעתֹו.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ֹלא ָּת ַפס אֹותֹו ִאיׁש ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֶּט ֶרם ִהּגִ ָ
אֹותיְּ ,ב ַרם
ִ
הֹולְך וְ ַא ֶּתם ְּת ַח ְּפׂשּו
ֵ
”אנִ י
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
הֹוסיף יֵ ַ
ִ 21
כֹולים ָלבֹוא”.
הֹולְך ֵאינְ ֶכם יְ ִ
את ֶכם ָּתמּותּוֶ .אל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֵ
ְּב ַח ַּט ְ
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’אל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
אֹומר ֶ
”ה ִאם יַ ֲהרׂג ֶאת ַע ְצמֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ֵ
ֵ 22הם ָא ְמרּוַ :
כֹולים ָלבֹוא’?”
הֹולְך ֵאינְ ֶכם יְ ִ
ֵ
עֹולם ַהּזֶ ה;
”א ֶּתם ִמ ְּל ַמ ָּטה; ֲאנִ י ִמ ְל ַמ ְע ָלהַ .א ֶּתם ִמן ָה ָ
ָ 23א ַמר ָל ֶהםַ :
יכם;
עֹולם ַהּזֶ הָ 24 .ל ֵכן ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֶׁש ָּתמּותּו ַּב ֲח ָט ֵא ֶ
ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמן ָה ָ
יכם”.
ֶׁש ֵּכן ִאם ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ ים ִּכי ֲאנִ י הּוא ,מֹות ָּתמּותּו ַּב ֲח ָט ֵא ֶ
”מי ַא ָּתה?”
ָׁ 25ש ֲאלּו אֹותֹוִ :
26
אׁשיתַ .רּבֹות
יכם ּגַ ם ֵמ ֵר ִ
”מה ֶּׁש ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ׁשּועַ :
ֵה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ׁשֹול ִחי ֱא ֶמת וַ ֲאנִ י ֶאת ֲא ֶׁשר
ְ
יכם וְ ִל ְׁשּפׂטֲ ,א ָבל
יֵ ׁש ִלי ְל ַד ֵּבר ֲע ֵל ֶ
עֹולם”.
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמּנּו ,זׂאת ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֶאל ָה ָ
”ּכ ֲא ֶׁשר
ׁשּועַ :
יהם ַעל ָה ָאבָ 28 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ֵ 27הם ֹלא ֵה ִבינּו ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
עֹוׂשה ָּד ָבר
ֶ
ן־ה ָא ָדם ָאז ֵּת ְדעּו ִּכי ֲאנִ י הּוא וְ ִכי ֵאינֶ ּנִ י
ָּת ִרימּו ֶאת ֶּב ָ
ל־ּפי ַמה ֶּׁש ִּל ְּמ ַדנִ י ָא ִבי — ֶאת זׂאת ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר.
ִמּתֹוְך ַע ְצ ִמיֶ ,א ָּלא ַע ִ
ׁשֹול ִחי ֲה ֵריהּו ִא ִּתי .הּוא ֹלא ֲעזָ ַבנִ י ְל ַב ִּדיִּ ,כי ֶאת ַהּטֹוב ְּב ֵעינָ יו
ְ
 29וְ
30
עֹוׂשה ָּת ִמידְּ ”.כ ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו ַר ִּבים.
ֲאנִ י ֶ
בני אברהם האמתיים

”אם ַּת ַע ְמדּו ִּב ְד ָב ִרי,
רּוׁשים ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו לֹוִ :
ׁשּוע ֶאל ַה ְּפ ִ
ָ 31א ַמר יֵ ַ
32
ַּת ְל ִמ ַידי ַא ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת; וְ ֵת ְדעּו ֶאת ָה ֱא ֶמת וְ ָה ֱא ֶמת ְּת ַׁש ְח ֵרר
ֶא ְת ֶכם”.
עֹולם ֹלא ָהיִ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים
ּומ ָ
ֵ 33ה ִׁשיבּו לֹו” :זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֲאנַ ְחנּו ֵ
חֹורין ִּת ְהיּו’?”
’ּבנֵ י ִ
אֹומר ְ
ֵ
ּדּוע ַא ָּתה
ְל ִאיׁשַ .מ ַ
עֹוׂשה ֵח ְטא ֶע ֶבד
אֹומר ָל ֶכםָּ ,כל ֵ
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּועָ :
ָ 34ענָ ה ָל ֶהם יֵ ַ
עֹולם.
ׁשֹוכן ְל ָ
ֵ
עֹולם; ַה ֵּבן
ׁשֹוכן ַּב ַּביִ ת ְל ָ
ֵ
הּוא ַל ֵח ְטא 35 .וְ ֵאין ָה ֶע ֶבד
37
יֹוד ַע
חֹורין ִּת ְהיּוֲ .אנִ י ֵ
ָ 36ל ֵכן ִאם ַה ֵּבן ְמ ַׁש ְח ֵרר ֶא ְת ֶכםֶּ ,ב ֱא ֶמת ְּבנֵ י ִ
אֹותיִּ ,כי ֵאין
ִ
אּולם ְמ ַב ְק ִׁשים ַא ֶּתם ַל ֲהרׂג
ֶׁשּזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַא ֶּתם .וְ ָ
יתי ֵא ֶצל ָה ָאב;
ִל ְד ָב ִרי ָמקֹום ְּב ִק ְר ְּב ֶכםֲ 38 .אנִ י ְמ ַד ֵּבר ֶאת ֲא ֶׁשר ָר ִא ִ
יכם”.
עֹוׂשים ַמה ֶּׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ֵא ֶצל ֲא ִב ֶ
ִ
ַא ֶּתם
”א ְב ָר ָהם הּוא ָא ִבינּו”.
ֵ 39ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
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”אם ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם ַא ֶּתםֲ ,עׂשּו ְּכ ַמ ֲע ֵׂשי ַא ְב ָר ָהם;
ׁשּועִ :
ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יכם ֶאת
אֹותיִ ,איׁש ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִ
רֹוצים ַל ֲהרׂג
ֶ 40א ָּלא ֶׁש ָּכ ֵעת ַא ֶּתם ִ
ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵא ֶצל ָה ָאב .זׂאת ֹלא ָע ָׂשה ַא ְב ָר ָהםַ 41 .א ֶּתם
יכםָ ”.א ְמרּו לֹוֹ” :לא יַ ְל ֵדי זְ נּונִ ים ֲאנַ ְחנּו .יֵ ׁש
עֹוׂשים ֶאת ַמ ֲע ֵׂשי ֲא ִב ֶ
ִ
ֹלהים”.
ָלנּו ָאב ֶא ָחד — ָה ֱא ִ
אֹוה ִבים
ֲ
יתם
יכםֱ ,היִ ֶ
ֹלהים ָהיָ ה ֲא ִב ֶ
”אּלּו ֱא ִ
ׁשּועִ :
ֵ 42ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
אתיֵ .הן ֹלא ֵמ ַע ְצ ִמי
ּוב ִ
אתי ָ
ֹלהים יָ ָצ ִ
אֹותיֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ִ
ּבּורי? ִמ ְּפנֵ י
ּדּוע ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ֶאת ִּד ִ
אתי; הּוא ְׁש ָל ַחנִ יַ 43 .מ ַ
ָּב ִ
יכם ַה ָּׂש ָטן וְ ֶאת
כֹולים ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ְּד ָב ִריַ 44 .א ֶּתם ֵמ ֲא ִב ֶ
ֶׁש ֵאינְ ֶכם יְ ִ
אׁשית
רֹוצ ַח ָהיָ ה ֵמ ֵר ִ
ֵ
יכם ֲח ֵפ ִצים ַא ֶּתם ַל ֲעׂשֹות .הּוא
ַמ ֲאוַ ּיֵ י ֲא ִב ֶ
ּוב ֱא ֶמת ֹלא ָע ַמדִּ ,כי ֵאין ֱא ֶמת ּבֹוִ .מ ֵּדי ַּד ְּברֹו ֶׁש ֶקרִ ,מּתֹוְך יֵ ׁשּותֹו
ָ
אֹומר ֲאנִ י ֶאת
ֵ
ֶׁשּלֹו יְ ַד ֵּברִּ ,כי ַׁש ְק ָרן הּוא וַ ֲא ִבי ַה ֶּׁש ֶקר 45 .וַ ֲאנִ יִּ ,כי
יחנִ י? וְ ִאם
יֹוכ ֵ
ָה ֱא ֶמתֵ ,אין ַא ֶּתם ַמ ֲא ִמינִ ים ִליִ 46 .מי ִמ ֶּכם ַעל ָעוֹון ִ
ּדֹובר ֱא ֶמת ֲאנִ יָ ,ל ָּמה ֵאין ַא ֶּתם ַמ ֲא ִמינִ ים ִלי?  47זֶ ה ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאת
ֵ
ׁשֹומ ִעיםִּ ,כי ֵאינְ ֶכם
ְ
ֹלהיםַ .א ֶּתם ֵאינְ ֶכם
ׁשֹומ ַע ֶאת ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
ֵ
ֹלהים
ָה ֱא ִ
ֹלהים”.
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ישוע ואברהם

ּׁשֹומרֹונִ י ַא ָּתה
”ה ִאם ֹלא ָצ ַד ְקנּו ְּב ָא ְמ ֵרנּו ֶׁש ְ
ֵ 48ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו ֵא ָליוַ :
וְ ֵׁשד ְּבָך?”
”אנִ י ֵאין ִּבי ֵׁשדֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּמ ַכ ֵּבד ֲאנִ י ֶאת ָא ִבי וְ ַא ֶּתם
ׁשּועֲ :
ָ 49ענָ ה יֵ ַ
ׁשֹופט.
ֵ
בֹודי; יֵ ׁש ֶא ָחד ַה ְמ ַב ֵּקׁש וְ
ָּבזִ ים ִליֲ 50 .אנִ י ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ְּכ ִ
אֹומר ָל ֶכםִ ,אם יִ ְׁשמׂר ִאיׁש ֶאת ְּד ָב ִרי ֹלא יִ ְר ֶאה
ֵ
ָ 51א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
עֹולם”.
ָמוֶ ת ְל ָ
נֹוכ ְחנּו ָל ַד ַעת ֶׁשּיֵ ׁש ְּבָך ֵׁשדַ .א ְב ָר ָהם ֵמת ,וְ ֵכן ּגַ ם
”ּכ ֵעת ַ
ָ 52א ְמרּו לֹוָ :
’אם יִ ְׁשמׂר ִאיׁש ֶאת ְּד ָב ִרי ֹלא יִ ְט ַעם ָמוֶ ת
אֹומר ִ
ֵ
יאים ,וְ ַא ָּתה
ַהּנְ ִב ִ
יאים
עֹולם’ַ 53 .ה ִאם ַא ָּתה ּגָ דֹול ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶׁש ֵּמת? ּגַ ם ַהּנְ ִב ִ
ְל ָ
עֹוׂשה ֶאת ַע ְצ ְמָך?”
ֶ
ֵמתּוָ .מה ַא ָּתה
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בֹודי ֵאין ּבֹו ְּכלּום.
נֹותן ָּכבֹוד ְל ַע ְצ ִמיְּ ,כ ִ
”אם ֲאנִ י ֵ
ׁשּועִ :
ָ 54ענָ ה יֵ ַ
אֹותי.
ִ
ֹלהינּו’ ,הּוא ַה ְמ ַכ ֵּבד
אֹומ ִרים ָע ָליו ’הּוא ֱא ֵ
ְ
ָא ִביֲ ,א ֶׁשר ַא ֶּתם
 55וְ ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם ַמ ִּכ ִירים אֹותֹוֲ ,א ָבל ֲאנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹוִ .אם א ַׂמר
מֹוכםְּ .ב ַרם ֲאנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹו
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹו ֶא ְהיֶ ה ַׁש ְק ָרן ְּכ ֶ
יֹומי ,וְ ָא ֵכן
יכם ָׂשׂש ִל ְראֹות ֶאת ִ
ׁשֹומר ֶאת ְּד ָברֹוַ 56 .א ְב ָר ָהם ֲא ִב ֶ
ֵ
וְ
ָר ָאה וְ ָׂש ַמח”.
ית?”
”ע ַדיִ ן ֵאינְ ָך ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה וְ ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָר ִא ָ
ָ 57א ְמרּו לֹוֲ :
אֹומר ָל ֶכםְּ ,ב ֶט ֶרם ֱהיֹות
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּועָ :
ֵ 58ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
59
ַא ְב ָר ָהםֲ ,אנִ י הּואִ ”.מּׁשּום ָּכְך ֵה ִרימּו ֲא ָבנִ ים ְל ַה ְׁש ִליְך ָע ָליוֶ ,א ָּלא
ׁשּוע ִה ְס ַּת ֵּתר וְ יָ ָצא ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶׁשּיֵ ַ

ט

ריפוי עיוור מלידה

ּכ ֲא ֶׁשר ָע ַבר ְּב ַד ְרּכֹו ָר ָאה ִאיׁש ִעּוֵ ר ִמּיֹום ִהּוָ ְלדֹוָׁ 2 .ש ֲאלּו אֹותֹו
ַ
הֹוריו?”
נֹולד ִעּוֵ ר? הּוא אֹו ָ
”ר ִּביִ ,מי ָח ָטא ֶׁשהּוא ַ
ַּת ְל ִמ ָידיוַ :
הֹוריו; ֵאין זֶ ה ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ּגָ לּו ּבֹו
ׁשּועֹ” :לא הּוא ָח ָטא וְ ֹלא ָ
ָ 3ענָ ה יֵ ַ
4
ׁשֹול ִחי ָּכל עֹוד יֹום .יָ בֹוא
ְ
ֹלהיםָ .ע ֵלינּו ִל ְפעׂל ֶאת ָּפ ֳע ֵלי
ָּפ ֳע ֵלי ֱא ִ
עֹולם”.
עֹולם ֲאנִ י אֹור ָה ָ
עֹודּנִ י ָּב ָ
יּוכל ִאיׁש ִל ְפעׂלְּ 5 .ב ֶ
ַליְ ָלה וְ ָאז ֹלא ַ
ַ 6א ֲח ֵרי ָא ְמרֹו זׂאת יָ ַרק ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ ָע ָׂשה ִטיט ִמן ָהרֹוק; ָמ ַרח
ּלֹוח”
”לְך ְּור ַחץ ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּׁש ַ
ֶאת ַה ִּטיט ַעל ֵעינֵ י ָה ִעּוֵ ר  7וְ ָא ַמר ֵא ָליוֵ :
רֹואה.
ּובא ְּכ ֶׁשהּוא ֶ
לּוח]ָ .ה ַלְך וְ ָר ַחץָ ,
[ׁש ֵּפרּוׁשֹו ָׁש ַ
ֶ
אֹותם ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָראּוהּו ק ֶׂדם ָל ֵכן ִּב ְהיֹותֹו ַק ְּב ָצן:
ָ 8א ְמרּו ַה ְּׁש ֵכנִ ים וְ ָ
”הֹלא זֶ הּו ֶׁשּיָ ַׁשב וְ ִק ֵּבץ נְ ָדבֹות!” ֵ 9א ֶּלה ָא ְמרּו” :זֶ ה הּוא” ,וְ ֵא ֶּלה
ֲ
”אנִ י הּוא”.
ּדֹומה לֹו ”.הּוא ַע ְצמֹו ָא ַמרֲ :
ֶ
ָא ְמרּוֹ” :לא ,הּוא ַרק
”איְך נִ ְפ ְקחּו ֵעינֶ יָך?”
יכְך ָׁש ֲאלּו אֹותֹוֵ :
ְ 10ל ִפ ָ
ׁשּוע ָע ָׂשה ִטיטָ ,מ ַרח ַעל
”איׁש ֲא ֶׁשר ְׁשמֹו יֵ ַ
ֵ 11ה ִׁשיב ָל ֶהם וְ ָא ַמרִ :
ּול ַא ַחר ֶׁש ָר ַח ְצ ִּתי
’לְך ְּור ַחץ ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּׁשּלֹוח’ָ .ה ַל ְכ ִּתי ְ
ֵעינַ י וְ ָא ַמר ִליֵ ,
יתי”.
ָר ִא ִ
”איפׂה הּוא?”
ָׁ 12ש ֲאלּו אֹותֹוֵ :
יֹוד ַע”.
”אינֶ ּנִ י ֵ
ֵה ִׁשיבֵ :
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רּוׁשיםֶ ,את ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה ִעּוֵ ר ק ֶׂדם ָל ֵכן.
ֵ 13ה ִביאּו אֹותֹו ֶאל ַה ְּפ ִ
ּופ ַקח ֶאת ֵעינָ יו ָהיָ ה יֹום ַׁש ָּבת.
ׁשּוע ֶאת ַה ִּטיט ָ
 14וְ ַהּיֹום ֶׁש ָע ָׂשה יֵ ַ
”טיט ָמ ַרח
רּוׁשים ֵאיְך נִ ְפ ְקחּו ֵעינָ יוָ .א ַמר ָל ֶהםִ :
ְׁ 15ש ָאלּוהּו ּגַ ם ַה ְּפ ִ
רֹואה”.
ַעל ֵעינַ י וְ ָר ַח ְצ ִּתי ,וַ ֲה ֵרינִ י ֶ
ֹלהיםִּ ,כי
”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֵאינֶ ּנּו ֵמ ֵאת ֱא ִ
רּוׁשיםָ :
ָ 16א ְמרּו ַּכ ָּמה ִמן ַה ְּפ ִ
חֹוטא
ֵ
”איְך יָ כֹול ִאיׁש
ׁשֹומר ֶאת ַה ַּׁש ָּבתֲ ”.א ֵח ִרים ָא ְמרּוֵ :
ֵ
ֵאינֹו
הֹוסיפּו
ִ
יהםַ 17 .על ֵּכן
ֹלקת נָ ְפ ָלה ֵּבינֵ ֶ
ַל ֲעׂשֹות אֹותֹות ָּכ ֵא ֶּלה?” ַמ ֲח ֶ
אֹומר ָע ָליו ַעל ֶׁש ָּפ ַקח ֶאת
”מה ַא ָּתה ֵ
וְ ָׁש ֲאלּו ֶאת ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה ִעּוֵ רָ :
ֵעינֶ יָך?” ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר” :נָ ִביא הּוא”.
הּודים ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ֶׁש ָהיָ ה ִעּוֵ ר וְ נִ ְפ ְקחּו ֵעינָ יו.
אׁשי ַהּיְ ִ
ְּ 18ב ָכל זׂאתָ ,ר ֵ
19
”ה ִאם זֶ הּו ִּבנְ ֶכם
אֹותםַ :
ָ
הֹוריו ֶׁשל ַהּנִ ְר ָּפא וְ ָׁש ֲאלּו
ְל ַבּסֹוף ָק ְראּו ְל ָ
רֹואה ַע ְכ ָׁשו?”
נֹולד ִעּוֵ ר? ִאם ֵּכןֵ ,איְך זֶ ה ֶׁשהּוא ֶ
אֹומ ִרים ִּכי ַ
ֶׁש ַא ֶּתם ְ
נֹולד ִעּוֵ ר,
יֹוד ִעים ִּכי זֶ ה ְּבנֵ נּו וְ ִכי ַ
”אנַ ְחנּו ְ
הֹוריו וְ ָא ְמרּוֲ :
ֵ 20ה ִׁשיבּו ָ
רֹואה ַע ְכ ָׁשו אֹו ִמי ָּפ ַקח
ֶ
יֹוד ִעים ֵאיְך זֶ ה ֶׁשהּוא
ֲ 21א ָבל ֵאינֶ ּנּו ְ
יֹוד ִעיםַׁ .ש ֲאלּו נָ א אֹותֹו! הּוא ְמ ֻבּגָ ר וִ ַיד ֵּבר ְּב ַעד
ֶאת ֵעינָ יו; ֵאינֶ ּנּו ְ
הּודים,
אׁשי ַהּיְ ִ
הֹוריו ִמּׁשּום ֶׁש ָּפ ֲחדּו ֵמ ָר ֵ
ַע ְצמֹוֶ 22 ”.את זׂאת ָא ְמרּו ָ
יחָ 23 .ל ֵכן
ּיֹודה ִּכי הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲא ֶׁשר ְּכ ָבר ֶה ֱח ִליטּו ְלנַ ּדֹות ֶאת ָּכל ִמי ֶׁש ֶ
הֹוריו” :הּוא ְמ ֻבּגָ ר; ַׁש ֲאלּו נָ א אֹותֹו”.
ָא ְמרּו ָ
אֹלהים.
”ּתן ָּכבֹוד ֵל ִ
ָ 24ק ְראּו ֵׁשנִ ית ֶאת ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה ִעּוֵ ר וְ ָא ְמרּוֵ :
חֹוטא הּוא”.
ֵ
יֹוד ִעים ֶׁש ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִאיׁש
ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוד ַעָּ .ד ָבר ֶא ָחד ֲאנִ י
חֹוטא הּוא ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ֵ
”אם
ֵ 25ה ִׁשיב ָל ֶהם ַהּנִ ְר ָּפאִ :
רֹואה”.
יתי ִעּוֵ ר וְ ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ֶ
יֹוד ַעָ :היִ ִ
ֵ
”מה ָע ָׂשה ְלָך? ֵאיְך ָּפ ַקח ֶאת ֵעינֶ יָך?”
הֹוסיפּו וְ ָׁש ֲאלּו אֹותֹוֶ :
ִ 26
”ּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם וְ ֹלא ְׁש ַמ ְע ֶּתםָ .ל ָּמה ִּת ְרצּו ִל ְׁשמ ַׂע
ָ 27ענָ ה ָל ֶהםְ :
רֹוצים ִל ְהיֹות ַּת ְל ִמ ָידיו?”
עֹוד ַּפ ַעם? ּגַ ם ַא ֶּתם ִ
”א ָּתה ַּת ְל ִמידֹו! ֲאנַ ְחנּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶׁשל מ ֶׁׂשה!
ֵ 28ח ְרפּו אֹותֹו וְ ָא ְמרּוַ :
ֹלהים ִּד ֵּבר ֶאל מ ֶׁׂשהֲ ,א ָבל זֶ ה — ֵאין ָאנּו
יֹוד ִעים ֶׁש ֱא ִ
ֲ 29אנַ ְחנּו ְ
יֹוד ִעים ֵמ ַאיִ ן הּוא”.
ְ
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יֹוד ִעים
”א ֵכן ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְ
ֵ 30ה ִׁשיב ָה ִאיׁש וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
31
ֹלהים
יֹוד ִעים ֶׁש ֱא ִ
ֵמ ַאיִ ן הּוא ,וַ ֲה ֵרי הּוא ָּפ ַקח ֶאת ֵעינַ י! ֲאנַ ְחנּו ְ
עֹוׂשה ְרצֹונֹו הּוא
ֹלהים וְ ֵ
חֹוט ִאיםֲ ,א ָבל ְל ָא ָדם יְ ֵרא ֱא ִ
ׁשֹומ ַע ְל ְ
ֵ
ֵאינֹו
לּולא
יׁשהּו ָּפ ַקח ֵעינֵ י ִעּוֵ ר ִמ ֵּל ָדהֵ 33 .
עֹולם ֹלא נִ ְׁש ַמע ֶׁש ִּמ ֶ
ׁשֹומ ַעֵ 32 .מ ָ
ֵ
אּומה”.
ֹלהיםֹ ,לא ָהיָ ה יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
ָהיָ ה הּוא ֵמ ֵאת ֱא ִ
נֹול ְד ָּת וְ ַא ָּתה ְמ ַל ֵּמד
”א ָּתה ִּב ְכ ָלל ַּב ֵח ְטא ַ
ֵ 34ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
חּוצה.
אֹותנּו?!” ְּוד ָחפּוהּו ַה ָ
ָ
”ה ִאם
ּוכ ֶׁש ָּפגַ ׁש אֹותֹו ָׁש ַאלַ :
חּוצהְ ,
ׁשּוע ָׁש ַמע ִּכי ְּד ָחפּוהּו ַה ָ
 35יֵ ַ
ן־ה ָא ָדם?”
ַא ָּתה ַמ ֲא ִמין ְּב ֶב ָ
”ּומי הּואֲ ,אדֹונִ י? — ְל ַמ ַען ַא ֲא ִמין ּבֹו”.
ֵ 36ה ִׁשיב ָה ִאיׁשִ :
ית אֹותֹו וְ גַ ם ַה ְמ ַד ֵּבר ִא ְּתָך זֶ ה הּוא!”
ׁשּועּ” :גַ ם ָר ִא ָ
ָ 37א ַמר לֹו יֵ ַ
”אנִ י ַמ ֲא ִמיןֲ ,אדֹונִ י” ,וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לֹו.
ָ 38ענָ ה ָה ִאיׁשֲ :
עֹולם ַהּזֶ ה ְל ֵׁשם ִמ ְׁש ָּפטְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַהֹּלא־
אתי ָל ָ
”אנִ י ָּב ִ
ׁשּועֲ :
ָ 39א ַמר יֵ ַ
רֹואים יִ ְהיּו ְל ִעוְ ִרים”.
רֹואים ּיִ ְראּו ,וְ ָה ִ
ִ
”ה ִאם
רּוׁשים ֶׁש ָהיּו ִאּתֹוָׁ .ש ֲאלּו אֹותֹוַ :
ָׁ 40ש ְמעּו זׂאת ַּכ ָּמה ִמן ַה ְּפ ִ
ּגַ ם ָאנּו ִעוְ ִרים?”
יתם ִעוְ ִרים ֹלא ָהיָ ה ָּב ֶכם ֵח ְטאֲ .א ָבל
”אּלּו ֱהיִ ֶ
ׁשּועִ :
ָ 41א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
את ֶכם”.
עֹומ ֶדת ַח ַּט ְ
רֹואים’ֶ ,
’אנַ ְחנּו ִ
ָּכ ֵעתְּ ,ב ָא ְמ ְר ֶכם ֲ

י

הרועה הטוב

אֹומר ָל ֶכםִ ,מי ֶׁש ֵאינֹו נִ ְכנָ ס ֶאל ִמ ְכ ָלא ַהּצׂאן ֶּד ֶרְך
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י ֵ
ָ
ׁשֹודדַ 2 .הּנִ ְכנָ ס ֶּד ֶרְך
ַה ַּׁש ַערֶ ,א ָּלא ְמ ַט ֵּפס ְּב ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרתּ ,גַ ּנָ ב הּוא וְ ֵ
ׁשֹומעֹות
ְ
ׁשֹומר ַה ַּׁש ַער ,וְ ַהּצׂאן
ֵ
רֹועה ַהּצׂאן 3 .לֹו יִ ְפ ַּתח
ַה ַּׁש ַער הּוא ֵ
4
הֹוציא ֶאת
אֹותןְ .ל ַא ַחר ֶׁש ִ
ּומֹוציא ָ
ִ
קֹורא ְלצׂאנֹו ְּב ֵׁשם
ְּבקֹולֹו .הּוא ֵ
הֹולכֹות ַא ֲח ָריוִּ ,כי ַמ ִּכירֹות
ְ
יהן וְ ַהּצׂאן
הֹולְך ִל ְפנֵ ֶ
ֵ
ָּכל ֲא ֶׁשר לֹו הּוא
ֵהן ֶאת קֹולֹוַ 5 .א ֲח ֵרי זָ ר ֹלא ֵּת ַל ְכנָ ה ִּכי ִאם ִּת ְב ַר ְחנָ ה ִמ ֶּמּנּוִ ,מ ְּפנֵ י
קֹולם ֶׁשל זָ ִריםֶ 6 ”.את ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ָא ַמר ָל ֶהם
ָ
ֶׁש ֵאינָ ן ַמ ִּכירֹות ֶאת
יהם.
ׁשּועַ ,אְך ֵהם ֹלא ֵה ִבינּו ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יֵ ַ
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אֹומר ָל ֶכםֲ ,אנִ י הּוא ַׁש ַער
ֵ
”א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
הֹוסיף יֵ ַ
ִ 7
8
ׁשֹוד ִדים ,וְ ַהּצׂאן ֹלא ָׁש ְמעּו
ַהּצׂאןָּ .כל ֲא ֶׁשר ָּבאּו ְל ָפנַ י ּגַ ּנָ ִבים ֵהם וְ ְ
ָל ֶהםֲ 9 .אנִ י ַה ַּׁש ַערִ .איׁש ִאם יִ ָּכנֵ ס ַּד ְר ִּכי — יִ ּוָ ַׁשע; הּוא יִ ָּכנֵ ס וְ יֵ ֵצא
ּול ַה ְׁש ִמידֲ .אנִ י
וְ יִ ְמ ָצא ִמ ְר ֶעהֵ 10 .אין ַהּגַ ּנָ ב ָּבא ֶא ָּלא ִלגְ נׂב וְ ַל ֲהרׂג ְ
11
רֹועה
ּוב ֶׁש ַפע ֶׁשּיִ ְהיּו ָל ֶהםֲ .אנִ י ָה ֶ
אתי ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ָל ֶהם ַחּיִ ים ְ
ָּב ִ
נֹותן ֶאת נַ ְפׁשֹו ְּב ַעד ַהּצׂאןַ 12 .ה ָּׂש ִכירֶׁ ,ש ֵאינֶ ּנּו
רֹועה ַהּטֹוב ֵ
ַהּטֹובָ .ה ֶ
רֹועה וְ ַהּצׂאן ֵאינָ ן צׂאנֹוִּ ,כ ְראֹותֹו ֶאת ַהּזְ ֵאב ָּבא ,עֹוזֵ ב ֶאת ַהּצׂאן
ֶ
ּבֹור ַח ֵאינֹו ֶא ָּלא ָׂש ִכיר
אֹותןֶׁ 13 ,ש ֵּכן ַה ֵ
ָ
ּומ ַפּזֵ ר
חֹוטף ְ
ֵ
ּובֹור ַח וְ ַהּזְ ֵאב
ֵ
רֹועה ַהּטֹובֲ .אנִ י ַמ ִּכיר ֶאת ֶׁש ִּלי וְ ֶׁש ִּלי
ּדֹואג ַלּצׂאןֲ 14 .אנִ י ָה ֶ
וְ ֵאין הּוא ֵ
אֹותי וַ ֲאנִ י ַמ ִּכיר ֶאת ָה ָאב; וְ ֶאת
אֹותיְּ 15 ,כ ֵׁשם ֶׁש ָה ָאב ַמ ִּכיר ִ
ַמ ִּכ ִירים ִ
נֹותן ֲאנִ י ְּב ַעד ַהּצׂאןּ 16 .גַ ם צׂאן ֲא ֵחרֹות יֵ ׁש ִליֲ ,א ֶׁשר ֵאינָ ן ִמן
נַ ְפ ִׁשי ֵ
קֹולי ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה וְ יִ ְהיֶ ה
אֹותןֵ .הן ֶאת ִ
ָ
ַה ִּמ ְכ ָלא ַהּזֶ הָ .ע ַלי ְל ַהנְ ִהיג ּגַ ם
אֹותי ָה ָאבִ :מּׁשּום ֶׁש ֲאנִ י
אֹוהב ִ
רֹועה ֶא ָחדִ 17 .מּׁשּום ָּכְך ֵ
ֵע ֶדר ֶא ָחד וְ ֶ
אֹותּה ִמ ֶּמּנִ י,
ָ
אֹותּה ׁשּובִ 18 .איׁש ֹלא נָ ַטל
ָ
נֹותן ֶאת נַ ְפ ִׁשי וְ ֶא ַּקח
ֵ
אֹותּה וְ יֵ ׁש ִלי
ָ
אֹותּה ֵמ ַע ְצ ִמי .יֵ ׁש ִלי ַס ְמכּות ָל ֵתת
ָ
נֹותן
ֶא ָּלא ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹותּה ׁשּובֶ .את ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזׂאת ִק ַּב ְל ִּתי ֵמ ֵאת ָא ִבי”.
ָ
ַס ְמכּות ָל ַק ַחת
ּׁשֹומ ִעים ִּבגְ ַלל ְּד ָב ָריו ֵא ֶּלהָ 20 .א ְמרּו
ֹלקת ֵּבין ַה ְ
ׁ 19שּוב נָ ְפ ָלה ַמ ֲח ֶ
יבים ֵא ָליו?”
”ׁשד ּבֹו; הּוא ְמ ֻׁשּגָ עָ .ל ָּמה ַא ֶּתם ַמ ְק ִׁש ִ
ַר ִּבים ֵמ ֶהםֵ :
”א ֶּלה ֵאינָ ן ִמ ִּלים ֶׁשל ֲאחּוז ֵׁשדַ .ה ִאם יָ כֹול ֵׁשד
ֲ 21א ֵח ִרים ָא ְמרּוֵ :
ִל ְפק ַׂח ֵעינֵ י ִעוְ ִרים?”
טענה של חילול השם נגד ישוע

ירּוׁש ַליִ ם ֶאת ַחג ַה ֲחנֻ ָּכה .ח ֶׂרף ָהיָ הַּ 23 .כ ֲא ֶׁשר
אֹותּה ֵעת ָחגְ גּו ִּב ָ
ָ 22
24
אּולם ְׁשֹלמׂהִ ,ה ִּקיפּוהּו וְ ָא ְמרּו לֹו:
ׁשּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָ
ִה ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
יחֱ ,אמׂר ָלנּו
”עד ָמ ַתי ַּת ֲחזִ יק ֶאת נַ ְפ ֵׁשנּו ְּב ֶמ ַתח? ִאם ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ְּב ֵברּור”.
”א ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם וְ ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ יםַ .ה ַּמ ֲע ִׂשים
ׁשּועָ :
ֵ 25ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
26
עֹוׂשה ְּב ֵׁשם ָא ִבי — ֵא ֶּלה ְמ ִע ִידים ָע ַליַ ,אְך ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם
ֶ
ֶׁש ֲאנִ י
קֹולי וַ ֲאנִ י
ִ
ׁשֹומעֹות ֶאת
ְ
ַמ ֲא ִמינִ ים ִמּׁשּום ֶׁש ֵאינְ ֶכם ִמּצׂאנִ י 27 .צׂאנִ י
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עֹולם; וְ ֹלא
ָ
נֹותן ָל ֶהן ַחּיֵ י
הֹולכֹות ַא ֲח ַרי וַ ֲאנִ י ֵ
ְ
אֹותן; ֵהן
ָ
ַמ ִּכיר
אֹותן
אֹותן ִאיׁש ִמּיָ ִדיָ 29 .א ִבי ֶׁשּנָ ַתן ָ
עֹולםַ ,אף ֹלא יַ ֲחטׂף ָ
ׂאב ְדנָ ה ְל ָ
ּת ַ
אֹותן ִמּיָ ד ָה ָאבֲ 30 .אנִ י וְ ָה ָאב
ָ
ִלי ּגָ דֹול ִמּכׂל וְ ֵאין ִאיׁש יָ כֹול ַל ֲחטׂף
ֶא ָחד ֲאנַ ְחנּו”.
ׁשּוע:
ׁ 31שּוב ֵה ִרימּו ֲא ָבנִ ים ְּכ ֵדי ִל ְרּגׂם אֹותֹוֵ 32 .ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
יתי ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ָאב; ַעל ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ֶׂשה
טֹובים ַר ִּבים ֶה ְר ֵא ִ
ִ
”מ ֲע ִׂשים
ַ
ֵמ ֶהם ִּת ְרּגְ מּונִ י?”
אֹותָךֶ ,א ָּלא ַעל ִחּלּול ֵׁשם
ְ
ָ 33ענּו לֹוֹ” :לא ַעל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב נִ ְרּגׂם
ֹלהים”.
עֹוׂשה ֶאת ַע ְצ ְמָך ֱא ִ
ֶ
יֹותָך ָא ָדם ַא ָּתה
ָׁש ַמיִ ם וְ ַעל ֶׁש ִּב ְה ְ
י־א ַמ ְר ִּתי
’אנִ ָ
תֹור ְת ֶכםֲ ,
”ּכלּום ֹלא ָּכתּוב ְּב ַ
ׁשּועְ :
ֵ 34ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
ֹלהים
ֹלהים’ ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּד ַבר ֱא ִ
’א ִ
ֹלהים ַא ֶּתם’? ִ 35אם הּוא ָא ַמר ֱ
ֱא ִ
36
ׂאמרּו ַא ֶּתם
יהם — וְ ֶאת ַה ָּכתּוב ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ָה ֵפר — ַה ִאם ּת ְ
ָהיָ ה ֲא ֵל ֶ
’מגַ ֵּדף ַא ָּתה’ִ ,מּׁשּום
עֹולםְ ,
ָלזֶ ה ֲא ֶׁשר ָה ָאב ִק ְּדׁשֹו וְ ָׁש ַלח אֹותֹו ֶאל ָה ָ
עֹוׂשה ֶאת ַמ ֲע ֵׂשי ָא ִבי,
ֶ
ֹלהים ֲאנִ י’? ִ 37אם ֵאינֶ ּנִ י
ן־א ִ
’ּב ֱ
ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֶ
עֹוׂשהַ ,אף ִאם ֵאינְ ֶכם ַמ ֲא ִמינִ ים
ֶ
ַאל ַּת ֲא ִמינּו ִליֲ 38 .א ָבל ִאם ֲאנִ י
ִליַ ,ה ֲא ִמינּו ַל ַּמ ֲע ִׂשיםְ ,ל ַמ ַען ַּת ִּכירּו וְ ֵת ְדעּו ֶׁש ָה ָאב ִּבי וַ ֲאנִ י ָּב ָאב”.
ָ 39אז נִ ּסּו ׁשּוב ִל ְתּפׂס אֹותֹו וְ הּוא ָח ַמק ִמּיָ ָדם 40 .הּוא ָה ַלְך וְ ָׁשב ֶאל
יֹוחנָ ן ָּב ִראׁשֹונָ ה ,וְ נִ ְׁש ַאר
ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדןֶ ,אל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁשם ִה ְט ִּביל ָ
”יֹוחנָ ן ֹלא ָע ָׂשה ׁשּום נֵ סַ ,אְך ָּכל ַמה
ָ
ָׁשםַ 41 .ר ִּבים ָּבאּו ֵא ָליוָ .א ְמרּו:
42
יֹוחנָ ן ַעל ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָ ה ֱא ֶמת ”.וְ ַר ִּבים ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו ָׁשם.
ֶּׁש ָא ַמר ָ
28

יא

ישוע מקים לתחייה את אלעזר

חֹולה ֶא ָחדֶ ,א ְל ָעזָ ר ִמ ֵּבית ַענְ יָ הִ ,מן ַה ְּכ ָפר ֶׁשּגָ רּו
מ ֲע ֶׂשה ְּב ֶ
ַ
חֹותּהִ 2 .מ ְריָ ם ִהיא ֲא ֶׁשר ָמ ְׁש ָחה ֶאת
ּומ ְר ָתא ֲא ָ
ּבֹו ִמ ְריָ ם ָ
יה ֶא ְל ָעזָ ר
יהָ .א ִח ָ
רֹות ָ
ָה ָאדֹון ְּב ֶׁש ֶמן ּב ֶׂׂשם וְ נִ ּגְ ָבה ֶאת ַרגְ ָליו ְּב ַׂש ֲע ֶ
”אדֹונֵ נּוְ ,ר ֵאה נָ א ,זֶ ה
ׁשּועֲ :
הּוא ֶׁש ָח ָלהָׁ 3 .ש ְלחּו ָה ֲא ָחיֹות ְל ַהּגִ יד ְליֵ ַ
חֹולה”.
ֶ
ֶׁש ָאהּוב ָע ֶליָך
י  :34תהל’ פב 6
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”ה ַּמ ֲח ָלה ַהּזׂאת ֵאינֶ ּנָ ה ְל ָמוֶ תֶ ,א ָּלא ִל ְכבֹוד
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ָׁ 4ש ַמע יֵ ַ
ֹלהים”.
ן־ה ֱא ִ
ֹלהיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיְ ֻכ ַּבד ָּבּה ֶּב ָ
ֱא ִ
חֹותּה וְ ֶאת ֶא ְל ָעזָ רַּ 6 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע
ׁשּוע ָא ַהב ֶאת ָמ ְר ָתא וְ ֶאת ֲא ָ
 5יֵ ַ
יֹומיִ ם ְּבאֹותֹו ָמקֹוםַ 7 .א ֲח ֵרי ֵכן ָא ַמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו:
ִּכי ָח ָלהָׁ ,ש ָהה עֹוד ַ
הּודה”.
”ּבֹואּו נַ ֲחזׂר ְל ֶא ֶרץ יְ ָ
אֹותָך וְ ַא ָּתה
ְ
”ר ִּביֹ ,לא ִמ ְּכ ָבר ִּב ְקׁשּו ִל ְרּגׂם
ָ 8א ְמרּו לֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידיםַ :
חֹוזֵ ר ְל ָׁשם?”
ים־ע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות ַלּיֹוםַ .ה ִּמ ְת ַה ֵּלְך ַּבּיֹום
ֶ
”ה ֵרי ְׁש ֵּת
ׁשּועֲ :
ֵ 9ה ִׁשיב יֵ ַ
10
עֹולם ַהּזֶ הֲ .א ָבל ַה ִּמ ְת ַה ֵּלְך
רֹואה הּוא ֶאת אֹור ָה ָ
ֵאינֶ ּנּו נִ ְכ ָׁשלִּ ,כי ֶ
הֹוסיף:
ִ
ַּב ַּליְ ָלה נִ ְכ ָׁשלִּ ,כי ָהאֹור ֵאינֶ ּנּו ּבֹוַ 11 ”.א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר זׂאת
הֹולְך ְל ָה ִעיר אֹותֹו”.
”א ְל ָעזָ ר יְ ִד ֵידנּו נִ ְר ַּדםַ ,אְך ֲאנִ י ֵ
ֶ
”אם נִ ְר ַּדםֲ ,אזַ י יֵ ָר ֵפא”.
ידיםִ :
ָ 12א ְמרּו לֹו ַה ַּת ְל ִמ ִ
ׁשּוע ִּד ֵּבר ַעל מֹותֹוֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵהם ָח ְׁשבּו ִּכי ִּד ֵּבר ַעל ַּת ְר ֵּד ַמת ַה ֵּׁשנָ ה.
 13יֵ ַ
15
”א ְל ָעזָ ר ֵמת .וַ ֲא ֶׁשר ָל ֶכםֲ ,אנִ י
ׁשּוע ִּב ְמפ ָׂרׁשֶ :
ָ 14אז ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יתי ָׁשם — ְל ַמ ַען ַּת ֲא ִמינּוַ .אְך ּבֹואּו נֵ ֵלְך ֵא ָליו”.
ָׂש ֵמ ַח ֶׁשֹּלא ָהיִ ִ
ׂאמאַ ,הּנִ ְק ָרא ִּד ִידימֹוסָ ,א ַמר ַל ֲח ֵב ָריו ַה ַּת ְל ִמ ִידים” :נֵ ֵלְך נָ א ּגַ ם
ּ 16ת ָ
ֲאנַ ְחנּו ְּכ ֵדי ֶׁשּנָ מּות ִאּתֹו”.
ׁשּועָ ,מ ָצא ֶׁש ְּכ ָבר ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמים הּוא ַּב ֶּק ֶברֵּ 18 .בית
ַּ 17כ ֲא ֶׁשר ָּבא יֵ ַ
19
¤
ילֹומ ְט ִרים ,וְ ַר ִּבים
ֹלׁשה ִק ֶ
ירּוׁש ַליִ ם  ִּכ ְׁש ָ
ַענְ יָ ה ָהיְ ָתה ְמ ֻר ֶח ֶקת ִמ ָ
יהןִּ 20 .כ ְׁשמ ַׂע ָמ ְר ָתא
אֹותן ַעל ֲא ִח ֶ
ָ
ּומ ְריָ ם ְלנַ ֵחם
ָּבאּו ֶאל ָמ ְר ָתא ִ
ׁשּוע ָּבא ָה ְל ָכה ִל ְק ָראתֹו ,וְ ִאּלּו ִמ ְריָ ם יָ ְׁש ָבה ַּב ַּביִ תָ 21 .א ְמ ָרה
ֶׁשּיֵ ַ
ית ּפׂהֹ ,לא ָהיָ ה ָא ִחי ֵמתֲ 22 .א ָבל ּגַ ם
”אדֹונִ י ,לּו ָהיִ ָ
ׁשּועֲ :
ָמ ְר ָתא ְליֵ ַ
ֹלהים יִ ֵּתן ְלָך”.
ֹלהיםֱ ,א ִ
יֹוד ַעת ֲאנִ י ֶׁש ָּכל ַמה ֶּׁש ְּת ַב ֵּקׁש ֵמ ֱא ִ
ַע ְכ ָׁשו ַ
”א ִחיְך יָ קּום”.
ׁשּועָ :
ָ 23א ַמר ָלּה יֵ ַ
יֹוד ַעת ֶׁשהּוא יָ קּום ַּב ְּת ִחּיָ ה ַּבּיֹום
”אנִ י ַ
יבה לֹו ָמ ְר ָתאֲ :
ֵ 24ה ִׁש ָ
ָה ַא ֲחרֹון”.
 ¤יא  :18כשלושה קילומטרים  -יוונית :כשני מילין
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”אנִ י ַה ְּת ִחּיָ ה וְ ַה ַחּיִ יםַ .ה ַּמ ֲא ִמין ִּבי יִ ְחיֶ ה ּגַ ם ִאם
ׁשּועֲ :
ָ 25א ַמר ָלּה יֵ ַ
עֹולםַ .ה ִאם ַמ ֲא ִמינָ ה
ּומ ֲא ִמין ִּבי ֹלא יָ מּות ְל ָ
יָ מּות 26 .וְ ָכל ִמי ֶׁש ַחי ַ
ַא ְּת ָּבזֶ ה?”
ֹלהים
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
”ּכןֲ ,אדֹונִ יֲ ,אנִ י ַמ ֲא ִמינָ ה ֶׁש ַא ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ 27א ְמ ָרה לֹוֵ :
עֹולםַ 28 ”.א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ְמ ָרה זׂאת ָה ְל ָכה וְ ָק ְר ָאה ְל ִמ ְריָ ם
ֶׁש ָּבא ֶאל ָה ָ
קֹורא ָלְךִ 29 ”.היא
יע ,הּוא ֵ
”ר ֵּבנּו ִהּגִ ַ
חֹותּה ַּב ֵּס ֶתרָ .א ְמ ָרה ָלּהַ :
ֲא ָ
ּוב ָאה ֵא ָליו.
ָׁש ְמ ָעהִ ,מ ֲה ָרה ָלקּום ָ
ׁשּוע ֶט ֶרם נִ ְכנַ ס ַל ְּכ ָפרִּ ,כי ָהיָ ה עֹוד ַּב ָּמקֹום ֶׁש ָּפגְ ָׁשה אֹותֹו
 30יֵ ַ
31
אֹותּהְּ ,כ ֶׁש ָראּו ִּכי
ָ
ָמ ְר ָתאֵ .א ֶּלה ֶׁש ָהיּו ֵא ֶצל ִמ ְריָ ם ַּב ַּביִ ת וְ נִ ֲחמּו
הֹול ֶכת ַל ֶּק ֶבר
ֶ
יה ְּב ָח ְׁש ָבם ֶׁש ִהיא
ִמ ֲה ָרה ָלקּום וְ ָל ֵצאתָ ,ה ְלכּו ַא ֲח ֶר ָ
ׁשּוע ,נָ ְפ ָלה ִמ ְריָ ם
יעּה ֶאל ַה ָּמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו יֵ ַ
ִל ְבּכֹות ָׁשםְּ 32 .ב ַהּגִ ָ
ית ּפׂהֹ ,לא ָהיָ ה ָא ִחי ֵמת”.
”אדֹונִ י ,לּו ָהיִ ָ
ְל ַרגְ ָליו וְ ָא ְמ ָרה לֹוֲ :
ּבֹוכים ּגַ ם ֵהם,
ִ
ּבֹוכּיָ ה ,וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּבאּו ִא ָּתּה
ִ
אֹותּה
ָ
ִּ 33כ ְראֹותֹו
34
”איפׂה
ׁשּוע וְ הּוא וְ ִהזְ ַּד ְעזַ ע .הּוא ָׁש ַאלֵ :
נִ ְס ֲע ָרה רּוחֹו ֶׁשל יֵ ַ
ִהּנַ ְח ֶּתם אֹותֹו?”
ּור ֵאה”.
”אדֹוןּ ,בֹוא ְ
ֵה ִׁשיבּו לֹוָ :
”ראּו ַעד ַּכ ָּמה ָא ַהב אֹותֹו!” ַ 37אְך
ׁשּועֵ 36 .הגִ יבּו וְ ָא ְמרּוְ :
ָּ 35ב ָכה יֵ ַ
ּפֹוק ַח ֵעינֵ י ִעּוֵ ר ַה ִאם ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול גַ ם ִל ְמנ ַׂע
”ה ֵ
ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם ָא ְמרּוַ :
סֹוע ֶרת ְּב ִק ְרּבֹו,
ׁשּוע ,נַ ְפׁשֹו שּוב ֶ
ֶאת מֹותֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה?”  38וְ ָאז יֵ ַ
”ה ִסירּו ֶאת
ׁשּועָ :
נִ ּגַ ׁש ֶאל ְמ ָע ַרת ַה ֶּק ֶבר ַה ְמ ֻכ ָּסה ֶא ֶבןָ 39 .א ַמר יֵ ַ
ָה ֶא ֶבן!”
יח,
”אדֹונִ יֲ ,ה ֵריהּו ְּכ ָבר ַמ ֲע ֶלה ֵר ַ
ָא ְמ ָרה לֹו ָמ ְר ָתא ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַה ֵּמתֲ :
ִּכי ָע ְברּו ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמים”.
”הֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ָלְך ֶׁש ִאם ַּת ֲא ִמינִ י ִּת ְר ִאי ֶאת ְּכבֹוד
ׁשּועֲ :
ֵ 40ה ִׁשיב ָלּה יֵ ַ
ׁשּוע נָ ָׂשא ֶאת ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום
ֹלהיםֵ 41 ”.הם ֵה ִסירּו ֶאת ָה ֶא ֶבן וְ יֵ ַ
ָה ֱא ִ
ׁשֹומ ַע ַא ָּתה
ֵ
אֹודָך ִּכי ְׁש ַמ ְע ַּתנִ י 42 .יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָּת ִמיד
ְ
”א ִבי,
וְ ָא ַמרָ :
עֹומד ִמ ָּס ִביב ָא ַמ ְר ִּתי זׂאתֶׁ ,שּיַ ֲא ִמינּו
אֹותי ,וְ ַרק ְל ַמ ַען ָה ָעם ָה ֵ
ִ
ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ַּתנִ יְ 43 .ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ הָ ,ק ָרא ְּבקֹול
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חּוצה!” יָ ָצא ַה ֵּמת ְּכ ֶׁש ַרגְ ָליו וְ יָ ָדיו ְּכרּוכֹות
”א ְל ָעזָ רֵ ,צא ַה ָ
ּגָ דֹולֶ :
”ה ִּתירּו
ׁשּועַ :
ּופנָ יו ֲעטּופֹות ְּב ִמ ְט ַּפ ַחתָ .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
יכים ָ
ְּב ַת ְכ ִר ִ
אֹותֹו וְ ַהּנִ יחּו לֹו ָל ֶל ֶכת”.
44

מזימה נגד ישוע
(מתי כו  ;5‑1מרקוס יד  ;2‑1לוקס כב )2‑1

אֹותם ֶאת ֲא ֶׁשר
ַ 45ר ִּבים ֵמ ֵא ֶּלה ֶׁש ָּבאּו ֶאל ִמ ְריָ ם ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו ִּכ ְר ָ
רּוׁשים וְ ִס ְּפרּו ָל ֶהם ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה
ָע ָׂשהַ 46 .אְך ִמ ְק ָצ ָתם ָה ְלכּו ֶאל ַה ְּפ ִ
רּוׁשים ֶאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןָ .א ְמרּו:
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ׁשּועִּ 47 .כּנְ סּו ָר ֵ
יֵ ַ
48
יח לֹו
עֹוׂשה אֹותֹות ַר ִּבים! ִאם נַ ּנִ ַ
ֶ
”מה ּנַ ֲע ֶׂשה? ֲה ֵרי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה
ַ
קֹומנּו וְ ֶאת
רֹומ ִאים יָ בֹואּו וְ יַ ֲח ִריבּו ֶאת ְמ ֵ
ָּכְךַ ,הּכׂל יַ ֲא ִמינּו ּבֹו וְ ָה ָ
ֻא ָּמ ֵתנּו”.
אֹותּה ָׁשנָ הָ ,א ַמר
ַ 49קּיָ ָפאֶׁ ,ש ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ הּוא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ְּב ָ
יֹוד ִעים ְּכלּוםַ 50 ,אף ֵאינְ ֶכם ְמ ִבינִ ים ֶׁש ְּכ ַדאי ָלנּו
”אין ַא ֶּתם ְ
ָל ֶהםֵ :
ׂאבד ָּכל ָה ֻא ָּמה ֻּכ ָּלּהֹ 51 ”.לא
ִּכי ִאיׁש ֶא ָחד יָ מּות ְּב ַעד ָה ָעם וְ ֹלא ּת ַ
אֹותּה ָׁשנָ ה ִה ְתנַ ֵּבא ִּכי
ִמ ִּלּבֹו ָא ַמר זׂאתֶ ,א ָּלא ֶׁש ִּב ְהיֹותֹו ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ְּב ָ
ׁשּוע ָע ִתיד ָלמּות ְּב ַעד ָה ֻא ָּמה;  52וְ ֹלא ַרק ְּב ַעד ָה ֻא ָּמהֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְּכ ֵדי
יֵ ַ
ֹלהים.
י־ה ֱא ִ
ֶׁשּיְ ַק ֵּבץ ְל ֶא ָחד ֶאת נְ פּוצֹות ְּבנֵ ָ
ׁשּוע
הֹוסיף יֵ ַ
ִ
ֵ 53מאֹותֹו יֹום ּגָ ְמרּו א ֶׂמר ְל ָה ִמית אֹותֹוָ 54 .ל ֵכן ֹלא
יהּודה .הּוא ָה ַלְך ִמ ָּׁשם ֶאל ֵאזֹור ָקרֹוב ַל ִּמ ְד ָּבר,
ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ְּבגָ לּוי ִּב ָ
ְל ִעיר ַהּנִ ְק ֵראת ֶא ְפ ַריִ ם ,וְ גָ ר ָׁשם ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו.
ירּוׁש ַליִ ם ִל ְפנֵ י
ּתֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ָעלּו ִל ָ
 55יְ ֵמי ַה ֶּפ ַסח ָק ְרבּו וְ ַר ִּבים ִמ ָ
יֹותם ְּב ֵבית
ּוב ְה ָ
ׁשּועִ ,
ַה ֶּפ ַסח ְּכ ֵדי ְל ִה ָּט ֵהרֵ 56 .הם ִח ְּפׂשּו ֶאת יֵ ַ
”מה ַּד ְע ְּתָךַ ,ה ִאם יָ בֹוא ֶל ָחג אֹו
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָׁש ֲאלּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוַ :
רּוׁשים ּגָ זְ רּו ֶׁש ִאם יֵ ַדע ִאיׁש ֶאת ְמקֹום
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
ֹלא?”  57וְ ָר ֵ
יע ַעל ָּכְך ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ְּפׂשּוהּו.
יֹוד ַ
ִה ָּמ ְצאֹו ִ
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יב

(מתי כו  ;13‑6מרקוס יד )9‑3

גּוריו
ׁשּוע ְל ֵבית ַענְ יָ הְ ,מקֹום ְמ ָ
ׁש ָּׁשה יָ ִמים ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח ָּבא יֵ ַ
ִ
ׁשּוע ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתיםָ 2 .ע ְרכּו לֹו ָׁשם
ֶׁשל ֶא ְל ָעזָ ר ֲא ֶׁשר יֵ ַ
אֹותם ,וְ ִאּלּו ֶא ְל ָעזָ ר ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְמ ֻס ִּבים
ָ
ּומ ְר ָתא ֵׁש ְר ָתה
עּודה ָ
ְס ָ
ִאּתֹוָ 3 .אז ָל ְק ָחה ִמ ְריָ ם ּב ֶׂׂשם נֵ ְר ְּד זַ ְך וְ יָ ָקר , ְׁ ¤שֹלׁש ְמאֹות ּגְ ַרם
יה ,וְ ַה ַּביִ ת
רֹות ָ
אֹותן ְּב ַׂש ֲע ֶ
ָ
ׁשּוע וְ נִ ּגְ ָבה
ִמ ְׁש ָקלֹוָ ,מ ְׁש ָחה ֶאת ַרגְ ֵלי יֵ ַ
הּודה ִאיׁש ְק ִרּיֹותֶ ,א ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו
יח ַהּב ֶׂׂשםָ 4 .א ַמר יְ ָ
נִ ְת ַמ ֵּלא ֵר ַ
ּדּוע ֹלא נִ ְמ ַּכר ַהּב ֶׂׂשם ִּב ְׁשֹלׁש ֵמאֹות
”מ ַ
ֶׁש ָהיָ ה ָע ִתיד ְל ַה ְסּגִ יר אֹותֹוַ 5 :
ִּדינָ ר וְ נִ ַּתן ָל ֲענִ ּיִ ים?” ַ 6אְך הּוא ָא ַמר זׂאת ֹלא ִמ ַּד ֲאגָ תֹו ָל ֲענִ ּיִ ים,
נֹוטל ִמ ַּמה
ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיָ ה ּגַ ּנָ ב; ַה ֻּק ָּפה ָהיְ ָתה ְּביָ ָדיו וְ הּוא ָהיָ ה ֵ
ֶּׁש ָּׂשמּו ָּבּה.
בּור ִתיֲ 8 .ה ֵרי
”הּנַ ח ָלּה; ִהיא ָׁש ְמ ָרה זׂאת ְליֹום ְק ָ
ׁשּועַ :
ָ 7א ַמר יֵ ַ
ָה ֲענִ ּיִ ים ִא ְּת ֶכם ָּת ִמידֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֹלא ָּת ִמיד ֲאנִ י ִא ְּת ֶכם”.
ׁשּועֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְּכ ֵדי
ּובאּו ֹלא ַרק ִּבגְ ַלל יֵ ַ
ַ 9ר ִּבים ָׁש ְמעּו ֶׁשהּוא ָׁשם ָ
10
אׁשי
נֹועצּו ָר ֵ
ֲ
ׁשּוע ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים.
ִל ְראֹות ֶאת ֶא ְל ָעזָ ר ֲא ֶׁשר יֵ ַ
ַהּכ ֲׂהנִ ים ַל ֲהרׂג ּגַ ם ֶאת ֶא ְל ָעזָ רִּ 11 ,כי ִּבגְ ָללֹו ָה ְלכּו ַר ִּבים וְ ֶה ֱא ִמינּו
ׁשּוע.
ְּביֵ ַ
ישוע נכנס לירושלים
(מתי כא  ;11‑1מרקוס יא  ;11‑1לוקס יט )40‑28

עֹומד ָלבֹוא
ֵ
ׁשּוע
ְ 12ל ָמ ֳח ָרת ָׁש ְמעּו ֲהמֹונֵ י ָה ָעם ֶׁש ָּבאּו ֶל ָחג ִּכי יֵ ַ
קֹור ִאים:
ירּוׁש ַליִ םָ 13 .ל ְקחּו ַּכּפֹות ְּת ָמ ִרים וְ יָ ְצאּו ִל ְק ָראתֹו ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ִל ָ
ׁשּוע ָמ ָצא
ּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יהוה! ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל!”  14יֵ ַ
”הֹוׁשע נָ א! ָ
ַ
ת־צּיֹוןִ ,הּנֵ ה
”אל ִּת ְיר ִאי ַּב ִ
ק ֶׂדם ָל ֵכן ַעיִ ר וְ יָ ַׁשב ָע ָליוְ ,ל ִפי ַה ָּכתּובַ 15 :
ן־אתֹונֹות”.
ל־עיִ ר ֶּב ֲ
ַמ ְל ֵּכְך יָ בֹוא ָלְך ר ֵׂכב ַע ַ
 ¤יב  :3שלש מאות גרם  -יוונית :ליטרה אחת
יב  :13תהל’ קיח 26 יב  :15זכר’ ט 9

27/10/2010 14:31:47

HNTquote.indb 211

12.16-3
3

יוחנן

212

ַּ 16ב ְּת ִח ָּלה ֹלא ֵה ִבינּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ָבל ְּכ ֶׁשּנִ ְת ָּפ ֵאר
ׁשּוע ַּב ָּכבֹוד זָ ְכרּו ֶׁש ָּכְך ָהיָ ה ָּכתּוב ָע ָליו וְ ֶׁש ָּכְך ָעׂשּו לֹוָ 17 .ה ֲאנָ ִׁשים
יֵ ַ
ָה ַר ִּביםֶׁ ,ש ָהיּו ִאּתֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָרא ְל ֶא ְל ָעזָ ר ִמן ַה ֶּק ֶבר וֶ ֱה ִקימֹו ִמן
ַה ֵּמ ִתיםֵ ,ה ִעידּו ַעל זׂאתָ 18 .ל ֵכן ּגַ ם יָ ָצא ֲהמֹון ָה ָעם ִל ְק ָראתֹוִּ ,כי
רּוׁשים וְ ָא ְמרּו זֶ ה
ָׁש ְמעּו ֶׁשהּוא ָע ָׂשה ֶאת ַהּנֵ ס ַהּזֶ הֵ 19 .הגִ יבּו ַה ְּפ ִ
נֹוהה ַא ֲח ָריו”.
עֹולם ֶ
רֹואיםֵ ,אין ַמה ַּל ֲעׂשֹותִ .הּנֵ ה ָה ָ
”א ֶּתם ִ
ֶאל זֶ הַ :
סבל ותפארת כבוד

עֹולים ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ֶּב ָחג ָהיּו ֲאנָ ִׁשים יְ וָ נִ יםַ 21 .ה ָּללּו נִ ּגְ ׁשּו ֶאל
ֵּ 20בין ָה ִ
רֹוצים
”אדֹוןִ ,
יהםָ :
ּוב ָּק ָׁשה ְּב ִפ ֶ
יליּפֹוס ִאיׁש ֵּבית ַציְ ָדא ֶׁש ַּבּגָ ִליל ַ
ִפ ִ
יליּפֹוס וְ ָא ַמר ְל ַאנְ ְּד ֵרי ,וְ ַאנְ ְּד ֵרי
ׁשּועָ 22 ”.ה ַלְך ִפ ִ
ָאנּו ִל ְראֹות ֶאת יֵ ַ
יעה
”הּגִ ָ
ׁשּוע וְ ָא ַמרִ :
ׁשּועֵ 23 .ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
יליּפֹוס ָה ְלכּו וְ ָא ְמרּו ְליֵ ַ
ּופ ִ
ִ
אֹומר ָל ֶכםִ ,אם
ֵ
ן־ה ָא ָדם ַּב ָּכבֹודָ 24 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ַה ָּׁש ָעה ֶׁשּיְ פ ַׂאר ֶּב ָ
ּנֹופל ְלתֹוְך ָה ֲא ָד ָמה ,הּוא יִ ָּׁש ֵאר ְל ַבּדֹו.
ֹלא יָ מּות ּגַ ְרּגִ יר ַה ִח ָּטה ַה ֵ
אֹותּה,
אֹוהב ֶאת נַ ְפׁשֹו ְמ ַא ֵּבד ָ
ֲא ָבל ִאם יָ מּות ,יַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי ַה ְר ֵּבהָ 25 .ה ֵ
יׁשהּו
עֹולםִ 26 .אם ִמ ֶ
עֹולם ַהּזֶ ה יִ ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְל ַחּיֵ י ָ
וְ ַהּׂשֹונֵ א ֶאת נַ ְפׁשֹו ָּב ָ
יכן ֶׁש ֶא ְהיֶ ה ֲאנִ יָׁ ,שם יִ ְהיֶ ה ּגַ ם ְמ ָׁש ְר ִתי.
אֹותיֶׁ ,שּיֵ ֵלְך ַא ֲח ַרי; ֵה ָ
ְמ ָׁש ֵרת ִ
אֹותיָ ,ה ָאב יְ ַכ ֵּבד אֹותֹו.
ִ
ִאיׁש ִאם יְ ָׁש ֵרת
ילנִ י ִמן ַה ָּׁש ָעה
’א ִביַ ,ה ִּצ ֵ
 27וְ ַע ָּתה נִ ְב ֲה ָלה נַ ְפ ִׁשי ,וַ ֲאנִ י ָמה א ַׂמרָ :
28
אתי ַל ָּׁש ָעה ַהּזׂאתָ .א ִביָּ ,פ ֵאר
ַהּזׂאת’? ַא ְּד ַר ָּבאֲ ,ה ֵרי ְל ֵׁשם ָּכְך ָּב ִ
ֶאת ִׁש ְמָך!”
”ּכ ָבר ֵּפ ַא ְר ִּתי וְ ׁשּוב ֲא ָפ ֵאר”.
ָאז יָ ָצא קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָא ַמרְ :
”ר ַעם ָהיָ ה”.
ֲ 29אנָ ִׁשים ִמן ֶה ָהמֹוןֶׁ ,ש ָע ְמדּו ָׁשם וְ ָׁש ְמעּוָ ,א ְמרּוַ :
”מ ְל ָאְך ִּד ֵּבר ֵא ָליו”.
ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּוַ :
ׁשּוע וְ ָא ַמרֹ” :לא ְל ַמ ֲענִ י ָהיָ ה ַהּקֹול ַהּזֶ הֶ ,א ָּלא ְל ַמ ַענְ ֶכם.
ֵ 30ה ִׁשיב יֵ ַ
עֹולם
חּוצה ַׂשר ָה ָ
עֹולם ַהּזֶ ה; ָּכ ֵעת יֻ ְׁש ַלְך ַה ָ
ָּ 31כ ֵעת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשל ָה ָ
33
ַהּזֶ ה 32 .וַ ֲאנִ י ְּב ִהּנָ ְׂש ִאי ִמן ָה ָא ֶרץ ֶא ְמׁשְׂך ֶאת ַהּכׂל ֵא ַלי ”.זׂאת ָא ַמר
ְּב ָר ְמזֹו ַעל א ֶׂפן ַה ָּמוֶ ת ֶׁש ָהיָ ה ָע ִתיד ָלמּות.
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יח יִ ָּׁש ֵאר
ּתֹורה ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
”אנַ ְחנּו ִק ַּב ְלנּו ִמן ַה ָ
ֵ 34ה ִׁשיבּו לֹו ָה ֲאנָ ִׁשיםֲ :
ן־ה ָא ָדם ָצ ִריְך ְל ִהּנָ ֵׂשא ִמן ָה ָא ֶרץ?
אֹומר ֶׁש ֶּב ָ
ֵ
עֹולם ,וְ ֵאיְך זֶ ה ַא ָּתה
ְל ָ
ן־ה ָא ָדם ַהּזֶ ה?”
ִמי ֶּב ָ
ט־קט ָהאֹור ְּב ִק ְר ְּב ֶכםֱ .היּו
”רק עֹוד ְמ ַע ָ
ׁשּועַ :
ָ 35א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ִמ ְת ַה ְּל ִכים ְּבעֹוד ָהאֹור ֵמ ִאיר ָל ֶכםֶּ ,פן יַ ִּׂשיגְ ֶכם ַהח ֶׁׂשְךַ .ה ִּמ ְת ַה ֵּלְך
יֹודע ָאנָ ה הּוא ָּבאְּ 36 .בעֹוד ָהאֹור נִ ְׁש ָאר ִע ָּמ ֶכם ַה ֲא ִמינּו
ַּבח ֶׁׂשְך ֵאינֹו ֵ
ָּבאֹורְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיּו ִל ְבנֵ י ָהאֹור”.
אי־אמונה ושכר האמונה

ׁשּוע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ַלְך וְ ִה ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֶהםַ 37 .אף
ְל ַא ַחר ֶׁש ִּד ֵּבר יֵ ַ
יהםֹ ,לא ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו 38 .וְ זׂאת ְל ַקּיֵ ם
ִּכי ָע ָׂשה אֹותֹות ַר ִּבים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
רֹוע יהוה
מי ֶה ֱא ִמין ִל ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו ּוזְ ַ
ֶאת ְּד ַבר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא” :יהוהִ ,
ל־מי נִ גְ ָל ָתה?” ָ 39ל ֵכן ֹלא יָ ְכלּו ְל ַה ֲא ִמיןִּ ,כי עֹוד ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ הּו:
ַע ִ
ּול ָב ָבם יָ ִבין
יהם ְ
יהם וְ ִה ְׁש ִמין ְל ָב ָבםֶּ ,פן יִ ְראּו ְּב ֵעינֵ ֶ
”ה ַׁשע ֵעינֵ ֶ
ֵ 40
41
וְ ָׁשבּו וְ ָר ָפא ָל ֶהםֶ ”.את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ הּו ִּב ְראֹותֹו
י־כן ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו ּגַ ם ַר ִּבים
ל־ּפ ֵ
ף־ע ִ
ֶאת ְּכבֹודֹו ,וְ ָע ָליו ִּד ֵּברַ 42 .א ַ
רּוׁשיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ נֻ ּדּו ִמן
ֵמ ַה ַּמנְ ִהיגִ יםַ ,אְך ֹלא הֹודּו ָּבזֶ ה ִּבגְ ַלל ַה ְּפ ִ
ֹלהים.
יֹותר ִמ ְּכבֹוד ֱא ִ
ַה ָּק ָהלֶׁ 43 ,ש ֵּכן ָא ֲהבּו ְּכבֹוד ְּבנֵ י ָא ָדם ֵ
ׁשֹול ִחי.
”ה ַּמ ֲא ִמין ִּביֹ ,לא ִּבי הּוא ַמ ֲא ִמין ֶא ָּלא ְּב ְ
ׁשּוע וְ ָא ַמרַ :
ָ 44ק ָרא יֵ ַ
46
אתי ְּכ ֵדי
עֹולם ָּב ִ
ׁשֹול ִחיֲ .אנִ י אֹורֶ .אל ָה ָ
ְ
רֹואה ֶאת
אֹותי ֶ
רֹואה ִ
ָ 45ה ֶ
47
ּׁשֹומ ַע ֶאת ְּד ָב ַרי וְ ֵאינֹו
ֶׁש ָּכל ַה ַּמ ֲא ִמין ִּבי ֹלא יִ ְׁשּכׂן ַּבח ֶׁׂשְךִ .איׁש ַה ֵ
עֹולם,
אתי ִל ְׁשּפׂט ֶאת ָה ָ
ׁשֹופט אֹותֹו; ִּכי ֹלא ָּב ִ
ֵ
אֹותםֵ ,אינֶ ּנִ י
ָ
ׁשֹומר
ֵ
אֹותי וְ ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ֶאת
ִ
ּדֹוחה
עֹולםִ 48 .מי ֶׁש ֶ
יע ֶאת ָה ָ
הֹוׁש ַ
ֶא ָּלא ְל ִ
ּׁשֹופט אֹותֹוַ .ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי הּוא יִ ְׁשּפׂט אֹותֹו ַּבּיֹום
ְּד ָב ַרי ,יֵ ׁש ַה ֵ
ָה ַא ֲחרֹוןִּ 49 ,כי ֹלא ֵמ ַע ְצ ִמי ִּד ַּב ְר ִּתיֶ ,א ָּלא ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ י הּוא ִצּוַ נִ י
עֹולםָ .ל ֵכן ֶאת
יֹוד ַע ֶׁש ִּמ ְצוָ תֹו ַחּיֵ י ָ
ּומה ֶּׁש ֲא ַד ֵּבר 50 .וַ ֲאנִ י ֵ
ַמה ֶּׁשא ַׂמר ַ
ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברְּ ,כ ִפי ֶׁש ָא ַמר ִלי ָה ָאב ָּכְך ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר”.
יב  :38ישע’ נג 1
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ישוע רוחץ את רגלי תלמידיו

יעה ְׁש ָעתֹו ְל ִה ְס ַּת ֵּלק
ׁשּוע יָ ַדע ִּכי ִהּגִ ָ
היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסח :יֵ ַ
ָ
עֹולם,
ּוב ַא ֲה ָבתֹו ֶאת ַה ַּׁשּיָ ִכים לֹו ָּב ָ
עֹולם ַהּזֶ ה ֶאל ָה ָאב; ְ
ִמן ָה ָ
עּודת ֶע ֶרבַ ,ה ָּׂש ָטן ְּכ ָבר ָׂשם ְּב ֵלב
אֹותם ַעד ּתׂםְ 2 .ל ֵעת ְס ַ
ָ
ָא ַהב
3
ׁשּועֶׁ ,שּיָ ַדע ִּכי ָה ָאב
הּודה ֶּבן ִׁש ְמעֹון ִאיׁש ְק ִרּיֹות ְל ַה ְסּגִ יר אֹותֹו .יֵ ַ
יְ ָ
הֹולְך,
ֹלהים הּוא ֵ
ֹלהים יָ ָצא וְ ֶאל ֱא ִ
נָ ַתן ֶאת ַהּכׂל ְּביָ ָדיו וְ ִכי ֵמ ֵאת ֱא ִ
ּופ ַׁשט ֶאת ְּבגָ ָדיוָ ,ל ַקח ַמּגֶ ֶבת וְ ָחגַ ר ֶאת ַע ְצמֹו;
עּודה ָ
ָ 4קם ִמן ַה ְּס ָ
ַ 5א ַחר ָּכְך יָ ַצק ַמיִ ם ַּב ְּק ָע ָרה וְ ֵה ֵחל ִל ְרחׂץ ֶאת ַרגְ ֵלי ַה ַּת ְל ִמ ִידים
יפאָ ,א ַמר
ּוכ ֶׁש ָּק ַרב ֶאל ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ּולנַ ּגְ ָבן ַּב ַּמּגֶ ֶבת ֶׁש ָהיָ ה ָחגּור ָּבּהְ 6 .
ְ
”אדֹונִ יַ ,א ָּתה ִּת ְר ַחץ ֶאת ַרגְ ַלי?!”
לֹו זֶ הֲ :
יֹוד ַע ָּכ ֵעתֲ ,א ָבל
עֹוׂשה ֵאינְ ָך ֵ
ֶ
”מה ֶּׁש ֲאנִ י
ׁשּוע וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
ֵ 7ה ִׁשיב יֵ ַ
ַא ֲח ֵרי ֵכן ָּת ִבין”.
עֹולם ֹלא ִּת ְר ַחץ ֶאת ַרגְ ַלי!”
”ל ָ
יפאְ :
ָ 8א ַמר לֹו ֵּכ ָ
אֹותָך ֵאין ְלָך ֵח ֶלק ִא ִּתי”.
ְ
”אם ֹלא ֶא ְר ַחץ
ׁשּועִ :
ֵה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
”אדֹונִ יֹ ,לא ַרק ֶאת ַרגְ ַליֶ ,א ָּלא ּגַ ם ֶאת יָ ַדי
יפאֲ :
ָ 9א ַמר לֹו ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ׂאׁשי”.
וְ ֶאת ר ִ
לּוטין וְ ֵאינֹו זָ קּוק
”מי ֶׁש ָרחּוץ ָטהֹור הּוא ַל ֲח ִ
ׁשּועִ :
ֵ 10ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
הֹוריםַ ,אְך ֹלא ֻּכ ְּל ֶכם”; ֶׁ 11ש ֲה ֵרי
יצת ָה ַרגְ ַליִ ם .וְ ַא ֶּתם ְט ִ
ֶא ָּלא ִל ְר ִח ַ
הֹורים”.
ִה ִּכיר ֶאת ִמי ֶׁשּיַ ְסּגִ יר אֹותֹו וְ ָל ֵכן ָא ַמרֹ” :לא ֻּכ ְּל ֶכם ְט ִ
יהם וְ ָל ַבׁש ֶאת ְּבגָ ָדיוָ ,חזַ ר וְ ֵה ֵסב ִא ָּתם.
ְ 12ל ַא ַחר ֶׁש ָר ַחץ ֶאת ַרגְ ֵל ֶ
13
קֹור ִאים ִלי
יתי ָל ֶכם? ַא ֶּתם ְ
”יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶמה ָע ִׂש ִ
ְ
ָא ַמר ָל ֶהם:
עֹוׂשיםֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י הּואָ 14 .ל ֵכן ִאם ֲאנִ יָ ,ה ָאדֹון
ִ
ַר ִּבי וְ ָאדֹון; יָ ֶפה ַא ֶּתם
יכםּ ,גַ ם ַא ֶּתם ַחּיָ ִבים ִל ְרחׂץ זֶ ה ֶאת ַרגְ ֵלי
ּמֹורהָ ,ר ַח ְצ ִּתי ֶאת ַרגְ ֵל ֶ
וְ ַה ֶ
יתי ָל ֶכם.
מֹופת נָ ַת ִּתי ָל ֶכם ְּכ ֵדי ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ּגַ ם ַא ֶּתם ְּכמֹו ֶׁש ָע ִׂש ִ
זֶ הִּ 15 ,כי ֵ
יח ֵאינֶ ּנּו
אֹומר ָל ֶכםֶ ,ע ֶבד ֵאינֶ ּנּו ּגָ דֹול ֵמ ֲאדֹונָ יו וְ ָׁש ִל ַ
ֵ
ָ 16א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
17
ׂשֹות ֶכם
יכם ַּב ֲע ְ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶאת זׂאתַ ,א ְׁש ֵר ֶ
ּׁשֹולחֹוִ .אם ְ
ּגָ דֹול ִמ ְ
אֹותם —
ָ
יֹוד ַע ִמי ֵא ֶּלה ֶׁש ָּב ַח ְר ִּתי
ֵּכןֹ 18 .לא ַעל ֻּכ ְּל ֶכם ִּד ַּב ְר ִּתי — ֲאנִ י ֵ
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13.19-3
5

’אֹוכל ַל ְח ִמי ִהגְ ִּדיל ָע ַלי ָע ֵקב’ֵ .מ ַע ָּתה
ֵ
ַאְך ְל ַמ ַען יִ ָּמ ֵלא ַה ָּכתּוב,
אֹומר ָל ֶכם ְּב ֶט ֶרם יִ ְק ֶרה ַה ָּד ָברְ ,ל ַמ ַען ַּת ֲא ִמינּו ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְק ֶרה ִּכי
ֵ
ֲאנִ י
אֹומר ָל ֶכםַ ,ה ְמ ַק ֵּבל ֶאת ִמי ֶׁש ֶא ְׁש ַלח
ֵ
ֲאנִ י הּואָ 20 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשֹול ִחי”.
ְ
אֹותי ְמ ַק ֵּבל ֶאת
ִ
אֹותי ,וְ ַה ְמ ַק ֵּבל
ִ
ְמ ַק ֵּבל
19

ישוע מנבא את הסגרתו
(מתי כו  ;25‑20מרקוס יד  ;21‑17לוקס כב )23‑21

”א ֵמן ָא ֵמן
ׁשּוע ְּברּוחֹו וְ ֵה ִעיד ְּב ָא ְמרֹוָ :
ְ 21ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר זׂאת נִ ְפ ַעם יֵ ַ
אֹומר ָל ֶכםֶ ,א ָחד ִמ ֶּכם יַ ְסּגִ ֵירנִ י”.
ֵ
ֲאנִ י
אֹותּה ָׁש ָעה
ּתֹוהים ָהיּו ַעל ִמי ִּד ֵּברָ 23 .
ִ
ִ 22ה ִּביטּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים זֶ ה ָּבזֶ ה,
ׁשּוע .אֹותֹו ַּת ְל ִמיד ָהיָ ה ָאהּוב
ָהיָ ה ַא ַחד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָסמּוְך ֶאל ֵחיק יֵ ַ
יפא ִל ְׁשאׂל ַעל ִמי הּוא ְמ ַד ֵּבר 25 .נִ ְׁש ַען
ׁשּועָ 24 .ר ַמז לֹו ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ַעל יֵ ַ
”אדֹונִ יִ ,מי הּוא?”
ׁשּוע וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֲ :
אֹותֹו ַּת ְל ִמיד ַעל ִלּבֹו ֶׁשל יֵ ַ
רּוסה וְ ֶא ֵּתן לֹו”ָ .ט ַבל
ׁשּוע” :זֶ ה ֶׁש ִּב ְׁש ִבילֹו ֶא ְטּבׂל ֶאת ַה ְּפ ָ
ָ 26ענָ ה יֵ ַ
27
יהּודה ֶּבן ִׁש ְמעֹון ִאיׁש ְק ִרּיֹותְ .ל ַא ַחר
אֹותּה ִל ָ
ָ
רּוסה וְ נָ ַתן
ֶאת ַה ְּפ ָ
”את ֲא ֶׁשר
ׁשּועֶ :
רּוסה נִ ְכנַ ס ּבֹו ַה ָּׂש ָטןָ .א ַמר לֹו יֵ ַ
ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לֹו ַה ְּפ ָ
ַּת ֲע ֶׂשה ֲע ֵׂשה ַמ ֵהר 28 ”.וְ ִאיׁש ִמן ַה ְמ ֻס ִּבים ֹלא יָ ַדע ְל ֵׁשם ָמה ָא ַמר
ׁשּוע
הּודהָ ,ח ְׁשבּו ֲא ָח ִדים ֶׁשּיֵ ַ
הֹואיל וְ ַה ֻּק ָּפה ָהיְ ָתה ֵא ֶצל יְ ָ
לֹו זׂאתִ 29 .
”קנֵ ה ַמה ֶּׁשּנָ חּוץ ָלנּו ֶל ָחג” ,אֹו ֶׁשּיִ ֵּתן ַמ ֶּׁשהּו ָל ֲענִ ּיִ ים.
ָא ַמר לֹוְ ,
רּוסה ,יָ ָצא ִמּיָ דָ .היָ ה ָאז ַליְ ָלה.
 30וְ הּואַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָּל ַקח ֶאת ַה ְּפ ָ
המצוה החדשה

ֹלהים
ן־ה ָא ָדם ַּב ָּכבֹוד וְ ָה ֱא ִ
”ע ָּתה נִ ְת ָּפ ֵאר ֶּב ָ
ׁשּועַ :
ִ 31עם ֵצאתֹו ָא ַמר יֵ ַ
ּוב ְמ ֵה ָרה
ֹלהים יְ ָפ ֲא ֵרהּו ּבֹו ִ
ֹלהים נִ ְת ָּפ ֵאר ּבֹוֱ ,א ִ
נִ ְת ָּפ ֵאר ּבֹוִ 32 .אם ֱא ִ
ּוכ ֵׁשם
מּועט ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכםַ .א ֶּתם ְּת ַח ְּפׂשּונִ יְ ,
יְ ָפ ֲא ֵרהּוָּ 33 .בנַ יַ ,אְך זְ ַמן ָ
כֹולים ָלבֹוא’ָּ ,כְך ֲאנִ י
הֹולְך ֵאינְ ֶכם יְ ִ
ֵ
’אל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
ֶׁש ְּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,
נֹותן ָל ֶכםֶ :א ֱהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה;
אֹומר ָל ֶכם ַע ְכ ָׁשוִ 34 .מ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ֲאנִ י ֵ
ֵ
ְּכמֹו ֶׁש ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָּכְך ּגַ ם ַא ֶּתם ֶא ֱהבּו זֶ ה ֶאת זֶ הָּ 35 .בזׂאת יֵ ְדעּו
יכם”.
ַהּכׂל ֶׁש ַּת ְל ִמ ַידי ַא ֶּתםִ :אם ִּת ְהיֶ ה ַא ֲה ָבה ֵּבינֵ ֶ
יג  :18תהל’ מא 10
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כיפא עתיד להתכחש לישוע
(מתי כו  ;35‑31מרקוס יד  ;31‑27לוקס כב )34‑31

ׁשּוע:
הֹולך?” ֵה ִׁשיב יֵ ַ
”אדֹונִ יְ ,ל ָאן ַא ָּתה ֵ
יפאֲ :
ָׁ 36ש ַאל אֹותֹו ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
הֹולְך ֵאינְ ָך יָ כֹול ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי ַע ְכ ָׁשוֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ֵכן
ֵ
”אל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
ֶ
ֵּת ֵלְך”.
אּוכל ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶריָך ַע ְכ ָׁשו? ֶאת נַ ְפ ִׁשי
ַ
ּדּוע ֹלא
”מ ַ
יפאַ :
ָ 37א ַמר לֹו ֵּכ ָ
ֶא ֵּתן ַּב ַע ְדָך”.
אֹומר ְלָך,
ֵ
ׁשּועֶ :את נַ ְפ ְׁשָך ִּת ֵּתן ַּב ֲע ִדי? ָא ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ֵ 38ה ִׁשיב יֵ ַ
ַּת ְרנְ גֹול ֹלא יִ ְק ָרא ַעד ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַּכ ֵחׁש ִלי ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים”.

יד

ישוע  -הדרך אל האב

אֹלהים; ַה ֲא ִמינּו ּגַ ם ִּביְּ 2 .ב ֵבית
”אל יִ ָּב ֵהל ְל ַב ְב ֶכםַ .ה ֲא ִמינּו ֵּב ִ
ַ
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ֲאנִ י
ֵ
יתי
לּולא ֵכןְּ ,כלּום ָהיִ ִ
ָא ִבי ְמעֹונֹות ַר ִּביםֵ .
הֹולְך ְל ָה ִכין ָל ֶכם ָמקֹום?  3וְ ִאם ֵא ֵלְך וְ ָא ִכין ָל ֶכם ָמקֹוםָ ,אׁשּוב
ֵ
ּול ָאן ֲאנִ י
וְ ֶא ַקח ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו ּגַ ם ַא ֶּתם ַּב ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ָׁשםְ 4 .
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך”.
הֹולְךְ ,
ֵ
הֹולְך; ֵאיְך נֵ ַדע
יֹוד ִעים ְל ָאן ַא ָּתה ֵ
”אדֹונִ יֵ ,אינֶ ּנּו ְ
ׂאמאֲ :
ָ 5א ַמר לֹו ּת ָ
ֶאת ַה ֶּד ֶרְך?”
”אנִ י ַה ֶּד ֶרְך וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ַחּיִ יםֵ .אין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָה ָאב
ׁשּועֲ :
ָ 6א ַמר לֹו יֵ ַ
יתם ַמ ִּכ ִיריםֵ .מ ַע ָּתה
אֹותי ּגַ ם ֶאת ָא ִבי ֱהיִ ֶ
ֶא ָּלא ַּד ְר ִּכיִ 7 .אּלּו ִה ַּכ ְר ֶּתם ִ
יתם אֹותֹו!”
ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים אֹותֹו ַאף ְר ִא ֶ
”אדֹונִ יַ ,ה ְר ֵאה ָלנּו ֶאת ָה ָאב וְ ַדי ָלנּו”.
יליּפֹוסֲ :
ָ 8א ַמר לֹו ִפ ִ
אֹותי,
ִ
ׁשּוע” :יָ ִמים ַר ִּבים ָּכל ָּכְך ֲאנִ י ִע ָּמ ֶכם וְ ֵאינְ ָך ַמ ִּכיר
ָ 9א ַמר לֹו יֵ ַ
’ה ְר ֵאה
אֹומר ַ
ֵ
ּדּוע ַא ָּתה
ּומ ַ
אֹותי ָר ָאה ֶאת ָה ָאבַ ,
ִ
רֹואה
יליּפֹוס? ָה ֶ
ִפ ִ
ָלנּו ֶאת ָה ָאב’? ַ 10ה ֵאינְ ָך ַמ ֲא ִמין ֶׁש ֲאנִ י ָּב ָאב וְ ָה ָאב ִּבי? ַה ְּד ָב ִרים
ּׁשֹוכן ִּבי,
אֹותם ֵמ ַע ְצ ִמי; ָה ָאב ַה ֵ
ָ
אֹומר
ֵ
אֹומר ָל ֶכם ֵאינֶ ּנִ י
ֵ
ֶׁש ֲאנִ י
עֹוׂשה ֶאת ַמ ֲע ָׂשיוַ 11 .ה ֲא ִמינּו ִלי ֶׁש ֲאנִ י ָּב ָאב וְ ָה ָאב ִּבי .וְ ִאם
ֶ
הּוא
אֹומר ָל ֶכם,
ֵ
ֹלאַ ,ה ֲא ִמינּו ִּבגְ ַלל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַע ְצ ָמםָ 12 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
דֹולים
עֹוׂשה; ּוגְ ִ
ֶ
ַה ַּמ ֲא ִמין ִּבי יַ ֲע ֶׂשה ּגַ ם הּוא ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ֲאנִ י
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הֹולְך ֲאנִ י ֶאל ָה ָאב .וְ ָכל ַמה ֶּׁש ְּת ַב ְּקׁשּו ִּב ְׁש ִמי
ֵ
ֵמ ֵא ֶּלה יַ ֲע ֶׂשהִּ ,כי
ֶא ֱע ֶׂשהְ ,ל ַמ ַען יְ ֻכ ַּבד ָה ָאב ַּב ֵּבןִ 14 .אם ְּת ַב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנִ י ָּד ָבר ִּב ְׁש ִמיֲ ,אנִ י
ֶא ֱע ֶׂשה”.
13

ההבטחה בנוגע לרוח הקודש

וֹותי 16 .וַ ֲאנִ י
אֹותיֲ ,ה ֵרי ֶׁש ִּת ְׁש ְמרּו ֶאת ִמ ְצ ַ
ִ
אֹוה ִבים
ֲ
”אם ַא ֶּתם
ִ 15
17
עֹולםֶ :את
ֲא ַב ֵּקׁש ֵמ ָה ָאב וְ יִ ֵּתן ָל ֶכם ְמנַ ֵחם ַא ֵחר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם ְל ָ
רֹואה
ֶ
עֹולם ֵאינֹו יָ כֹול ְל ַק ֵּבל ִמּׁשּום ֶׁש ֵאינֹו
רּוח ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ָה ָ
ַ
ׁשֹוכנֶ ת
ֶ
אֹותּהִּ ,כי ִהיא
ָ
אֹותּהַ .א ֶּתם ַמ ִּכ ִירים
ָ
אֹותּהַ ,אף ֵאינֹו ַמ ִּכיר
ָ
יכם.
תֹומים; ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
ִע ָּמ ֶכם וְ ִת ְהיֶ ה ָּב ֶכםֹ 18 .לא ֶא ֱעזׂב ֶא ְת ֶכם יְ ִ
אֹותנִ יֲ ,א ָבל ַא ֶּתם ִּת ְראּונִ יֶׁ ,ש ֵּכן
יֹוסיף ִל ְר ֵ
עֹולם ֹלא ִ
 19עֹוד ְמ ַעט וְ ָה ָ
20
ֲאנִ י ַחי וְ גַ ם ַא ֶּתם ִּת ְחיּוַּ .בּיֹום ַההּוא ֵּת ְדעּו ֶׁש ֲאנִ י ְּב ָא ִבי וְ ַא ֶּתם ִּבי
אֹותי,
ִ
אֹוהב
אֹותן הּוא ָה ֵ
ָ
ׁשֹומר
ֵ
וֹותי וְ
וַ ֲאנִ י ָּב ֶכםַ 21 .ה ַּמ ֲחזִ יק ְּב ִמ ְצ ַ
ׂאהב אֹותֹו; ּגַ ם ֲאנִ י א ַׂהב אֹותֹו וַ ֲאגַ ֶּלה לֹו ֶאת
אֹותי ָא ִבי י ַ
ִ
אֹוהב
וְ ָה ֵ
ַע ְצ ִמי”.
”אדֹונִ י ,וְ ָל ָּמה ָע ִתיד ַא ָּתה
הּודהֹ ,לא ִאיׁש ְק ִרּיֹותֲ :
ָׁ 22ש ַאל אֹותֹו יְ ָ
עֹולם?”
ְל ִה ְתּגַ ּלֹות ָלנּו וְ ֹלא ָל ָ
ׂאהב
אֹותי יִ ְׁשמׂר ֶאת ְּד ָב ִרי וְ ָא ִבי י ַ
ִ
אֹוהב
’מי ֶׁש ֵ
ׁשּועִ :
ֵ 23ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
24
אֹותי ֵאינֹו
ִ
אֹוהב
ֵ
אֹותֹו; ּגַ ם נָ בֹוא ֵא ָליו וְ נִ ְׁשּכׂן ֶא ְצלֹוִ .מי ֶׁש ֵאינֹו
ׁשֹומ ִעים ֵאינֹו ֶׁש ִּלי ִּכי ִאם ֶׁשל
ְ
ׁשֹומר ֶאת ְּד ָב ַרי; וְ ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ֵ
עֹודי ִע ָּמ ֶכםֲ 26 .א ָבל
יכם ְּב ִ
ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ָל ַחנִ יֶ 25 .את ֵא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֶׁש ָה ָאב יִ ְׁש ַלח ָל ֶכם ִּב ְׁש ִמי ,הּוא יְ ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכם
ַה ְמנַ ֵחםַ ,
ַהּכׂל וְ יַ זְ ִּכיר ָל ֶכם ָּכל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכםָׁ 27 .שלֹום ֲאנִ י ַמ ְׁש ִאיר
נֹותן
נֹותן ֲאנִ י ֵ
עֹולם ֵ
נֹותן ָל ֶכם; ֹלא ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁש ָה ָ
לֹומי ֲאנִ י ֵ
ָל ֶכםֶ ,את ְׁש ִ
’אנִ י
ָל ֶכםַ .אל נָ א יֵ ַחת ְל ַב ְב ֶכם וְ ַאל יִ ָיראְׁ 28 .ש ַמ ְע ֶּתם ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֲ
אֹותיֲ ,אזַ י ִּת ְׂש ְמחּו ֶׁש ֲאנִ י
ִ
אֹוה ִבים
ֲ
יכם’ִ .אם ַא ֶּתם
הֹולך וְ ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
ֵ
הֹולְך ֶאל ָה ָאבִּ ,כי ָה ָאב ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנִ יָּ 29 .כ ֵעת ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכםְּ ,ב ֶט ֶרם
ֵ
יִ ְת ַר ֵחׁש ַה ָּד ָברְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַּת ֲא ִמינּו ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא יִ ְת ַר ֵחׁשֹ 30 .לא ַא ְר ֶּבה עֹוד
אּומה,
ּובי ֵאין לֹו ְמ ָ
עֹולם ַהּזֶ ה ִהּנֵ ה הּוא ָּבא ִ
ְל ַד ֵּבר ִא ְּת ֶכםִּ ,כי ַׂשר ָה ָ
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ּוכ ִפי ֶׁש ִּצּוַ נִ י ָה ָאב ֵּכן
אֹוהב ֲאנִ י ֶאת ָה ָאב ְ
ֵ
עֹולם ִּכי
ֶ 31א ָּלא ֶׁשּיֵ ַדע ָה ָ
עֹוׂשה .קּומּו ,נֵ ֵלְך ִמ ָּכאן”.
ֶ
ֲאנִ י

טו

הגפן האמתית

עֹוׂשה
ּכֹורםָּ 2 .כל ָׂש ִריג ִּבי ֶׁש ֵאינֹו ֶ
”אנִ י ַהּגֶ ֶפן ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ָא ִבי ַה ֵ
ֲ
עֹוׂשה ְּפ ִרי ,הּוא ְמ ַט ֵהר אֹותֹו
ְּפ ִרי ,הּוא ֵמ ִסיר אֹותֹו; וְ ָכל ֲא ֶׁשר ֶ
ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ְר ֶּבה ִּפ ְריֹוַ 3 .א ֶּתם ְּכ ָבר ְמט ָׂה ִרים ַעל־יְ ֵדי ַה ָּד ָבר ֶׁש ִּד ַּב ְר ִּתי
יכםִ 4 .ע ְמדּו ִּבי וַ ֲאנִ י ָּב ֶכםְּ .כמֹו ֶׁש ַה ָּׂש ִריג ֵאינֹו יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות
ֲא ֵל ֶ
ְּפ ִרי ֵמ ֵא ָליו ִאם ֹלא יַ ֲעמׂד ַּבּגֶ ֶפןָּ ,כְך ּגַ ם ַא ֶּתם ִאם ֹלא ַּת ַע ְמדּו ִּבי.
עֹוׂשה ְּפ ִרי ָלרׂב,
ֶ
עֹומד ִּבי וַ ֲאנִ י ּבֹו
ֲ 5אנִ י ַהּגֶ ֶפן; ַא ֶּתם ַה ָּׂש ִריגִ יםָ .ה ֵ
6
עֹומד ִּבי ֻמ ְׁש ָלְך
כֹולים ַל ֲעׂשֹות ָּד ָברִ .מי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ֶׁש ֵּכן ִּב ְל ֲע ַדי ֵאינְ ֶכם יְ ִ
יכים
אֹותם ַמ ְׁש ִל ִ
ָ
ּומ ְתיַ ֵּבׁשְ .ל ַא ַחר ֶׁש ְּמ ַל ְּק ִטים
חּוצהְּ ,כ ָׂש ִריגִ ,
ַה ָ
ָ
עֹומ ִדים ַא ֶּתם ִּבי ְּוד ָב ַרי
ְ
אֹותם ָל ֵאׁש וְ ָׁשם ֵהם נִ ְׂש ָר ִפיםִ 7 .אם
עֹומ ִדים ָּב ֶכםַּ ,ב ְּקׁשּו ַמה ֶּׁש ִּת ְרצּו ,וְ יִ ְהיֶ ה ָל ֶכםְּ 8 .בזׂאת יְ פ ַׂאר ָא ִבי:
ְ
אֹותי
ִ
אֹוהב
ֵ
ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ְּפ ִרי ָלרׂב וְ ִת ְהיּו ִלי ְל ַת ְל ִמ ִידיםְּ 9 .כ ֵׁשם ֶׁש ָה ָאב
וֹותי
אֹוהב ֶא ְת ֶכםִ .ע ְמדּו ְּב ַא ֲה ָב ִתיִ 10 .אם ִּת ְׁש ְמרּו ֶאת ִמ ְצ ַ
ֵּכן ּגַ ם ֲאנִ י ֵ
עֹומד
ַּת ַע ְמדּו ְּב ַא ֲה ָב ִתיְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי ֶאת ִמ ְצוֹות ָא ִבי וַ ֲה ֵרינִ י ֵ
ְּב ַא ֲה ָבתֹו.
יכם ְּכ ֵדי ֶׁש ִּׂש ְמ ָח ִתי ִּת ְהיֶ ה ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
ֶ 11את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
וְ ִׁש ְמ ַח ְת ֶכם ִּת ְהיֶ ה ְׁש ֵל ָמה 12 .זׂאת ִמ ְצוָ ִתיֶ :א ֱהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּכמֹו
ּנֹותן ֶאת
דֹולה ֵמ ַא ֲה ָבתֹו ֶׁשל ַה ֵ
ֶׁש ֲאנִ י ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכםֵ 13 .אין ַא ֲה ָבה ּגְ ָ
נַ ְפׁשֹו ְּב ַעד יְ ִד ָידיו 14 .יְ ִד ַידי ַא ֶּתם — ִאם ַּת ֲעׂשּו ֶאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְמ ַצּוֶ ה
יֹוד ַע ֶאת
אֹוסיף ִל ְקרׂא ָל ֶכם ֲע ָב ִדיםִּ ,כי ָה ֶע ֶבד ֵאינֹו ֵ
ִ
ֶא ְת ֶכםֹ 15 .לא
הֹוד ְע ִּתי ָל ֶכם
אתי ָל ֶכם ’יְ ִד ִידים’ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַ
ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ֲאדֹונָ יוָ .ק ָר ִ
ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֵאת ָא ִביֹ 16 .לא ַא ֶּתם ְּב ַח ְר ֶּתם ִּביִּ ,כי ִאם
ֲאנִ י ָּב ַח ְר ִּתי ָּב ֶכם וְ ִה ְפ ַק ְד ִּתי ֶא ְת ֶכם ָל ֶל ֶכת וְ ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִריֶׁ ,ש ֶּפ ְריְ ֶכם
יִ ְת ַקּיֵ ם וְ ָכל ֲא ֶׁשר ְּת ַב ְקׁשּו ֵמ ָה ָאב ִּב ְׁש ִמי הּוא יִ ֵּתן ָל ֶכםֶ 17 .את זׂאת
יכםֶ :א ֱהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה”.
ֲאנִ י ְמ ַצּוֶ ה ֲע ֵל ֶ
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העולם שונא

אֹותי ָׂשנֵ א ִראׁשֹונָ הִ 19 .אּלּו
ִ
עֹולם ׂשֹונֵ א ֶא ְת ֶכםְּ ,דעּו ִּכי
”אם ָה ָ
ִ 18
עֹולם,
אֹוהב ֶאת ֶׁשּלֹוֵ .אינְ ֶכם ִמן ָה ָ
ֵ
עֹולם ָהיָ ה
עֹולםָ ,ה ָ
יתם ִמן ָה ָ
ֱהיִ ֶ
עֹולם ׂשֹונֵ א ֶא ְת ֶכם.
עֹולםִ .מּׁשּום ָּכְך ָה ָ
ִּכי ֲאנִ י ָּב ַח ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ָ
’ע ֶבד ֵאינֹו ּגָ דֹול ֵמ ֲאדֹונָ יוִ ’.אם
 20זִ ְכרּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכםֶ :
אֹותי ָר ְדפּוּ ,גַ ם ֶא ְת ֶכם יִ ְר ְּדפּו; ִאם ֶאת ְּד ָב ִרי ָׁש ְמרּוּ ,גַ ם ֶאת ְּד ַב ְר ֶכם
ִ
יִ ְׁש ְמרּו 21 .וְ ֶאת ָּכל ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה יַ ֲעׂשּו ָל ֶכם ַּב ֲעבּור ְׁש ִמיִּ ,כי ֵאין
יהם ֹלא ָהיָ ה
אתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
לּולא ָּב ִ
ׁשֹול ִחיֵ 22 .
ְ
יֹוד ִעים ֶאת
ֵהם ְ
23
אֹותי
ִ
ָּב ֶהם ֵח ְטאֲ ,א ָבל ָּכ ֵעת ֵאין ָל ֶהם ֵּתרּוץ ַעל ֶח ְט ָאםַ .הּׂשֹונֵ א
תֹוכם ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ִאיש
יתי ְּב ָ
לּולא ָע ִׂש ִ
ׂשֹונֵ א ּגַ ם ֶאת ָא ִביֵ 24 .
זּול ִתי ֹלא ָע ָׂשהֹ ,לא ָהיָ ה ָּב ֶהם ֵח ְטא; ֶא ָּלא ֶׁש ַע ָּתה ֵהם ָראּו וְ גַ ם
ָ
’ׂשנְ ַאת
תֹור ָתם ִ
אֹותי וְ גַ ם ֶאת ָא ִבי; ְ 25ל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָּכתּוב ְּב ָ
ָׂשנְ אּוּ ,גַ ם ִ
ִחּנָ ם ְׂשנֵ אּונִ י’.
רּוח ָה ֱא ֶמת
ַ
ְּ 26בבֹוא ַה ְמנַ ֵחם ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַלח ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ָאב —
ּיֹוצאת ֵמ ֵאת ָה ָאב — הּוא יָ ִעיד ָע ַלי 27 .וְ גַ ם ַא ֶּתם ָּת ִעידּוִ ,מ ְּפנֵ י
ַה ֵ
ֶׁש ִּמ ְּת ִח ָּלה ַא ֶּתם ִא ִּתי.
יכם ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ָּכ ְׁשלּוִ 2 .הּנֵ ה יְ נַ ּדּו ֶא ְת ֶכם
את ֵא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
ֶ
בֹודת
הֹורג ֶא ְת ֶכם יַ ְחׁשׂב זׂאת ַל ֲע ַ
וְ ַאף ָּתבֹוא ָׁש ָעה ֶׁש ָּכל ַה ֵ
יֹוד ִעים ֶאת
ֹלהיםֶ 3 .את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה יַ ֲעׂשּו ָל ֶכם ִּכי ֵאין ֵהם ְ
ֱא ִ
אֹותי 4 .וַ ֲאנִ י ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּכ ֵדי
ִ
ָא ִביַ ,אף ֹלא
אֹותם
ָ
ֶׁש ְּבבֹוא ַה ָּׁש ָעה ִּתזְ ְּכרּוֶׁ ,ש ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכםֹ .לא ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם
יתי ִע ָּמ ֶכם”.
ַּב ְּת ִח ָּלה ִמּׁשּום ֶׁש ָהיִ ִ

טז

פעולת רוח הקודש

’ל ָאן
אֹותי ְ
ִ
ׁשֹואל
ֵ
ׁשֹול ִחי וְ ִאיׁש ִמ ֶּכם ֵאינֹו
ְ
הֹולְך ֲאנִ י ֶאל
ֵ
”ע ְכ ָׁשו
ַ 5
6
יכם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נִ ְת ַמ ֵּלא
ּומ ְּפנֵ י ֶׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
הֹולְך?’; ִ
ַא ָּתה ֵ
מּוטב ָל ֶכם
ָ
אֹומר ָל ֶכם:
ֵ
ְל ַב ְב ֶכם ֶע ֶצבֲ 7 .א ָבל ֲאנִ יֶ ,את ָה ֱא ֶמת ֲאנִ י
יכם; וְ ִאם ֵא ֵלְךֶ ,א ְׁש ַלח
ֶׁש ֵא ֵלְךִ .אם ֹלא ֵא ֵלְךַ ,ה ְמנַ ֵחם ֹלא יָ בֹוא ֲא ֵל ֶ
עֹולם ַעל ֵח ְטא וְ ַעל ֶצ ֶדק
יח ֶאת ָה ָ
יֹוכ ַ
יכםַּ 8 .כ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ִ
אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
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וְ ַעל ִמ ְׁש ָּפט; ַעל ֵח ְטאִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ִּבי; ַעל ֶצ ֶדקִּ ,כי
אֹותי; ַ 11על ִמ ְׁש ָּפטִּ ,כי נִ ְׁש ַּפט
ִ
ּתֹוסיפּו ִל ְראֹות
ִ
ֵא ֵלְך ֶאל ָא ִבי וְ ֹלא
עֹולם ַהּזֶ ה.
ַׂשר ָה ָ
כֹולים ָל ֵׂשאת
 12עֹוד ַרּבֹות יֵ ׁש ִלי ְל ַהּגִ יד ָל ֶכםֶ ,א ָּלא ֶׁש ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם יְ ִ
רּוח ָה ֱא ֶמתְּ ,כ ֶׁשּיָ בֹוא יַ ְד ִריְך
זׂאת ַע ְכ ָׁשוֲ 13 .א ָבל הּואֲ ,א ֶׁשר הּוא ַ
ֶא ְת ֶכם ֶאל ָּכל ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ֹלא יְ ַד ֵּבר ֵמ ַע ְצמֹוֶ ,א ָּלא ֶאת ֲא ֶׁשר הּוא
יע ָל ֶכם 14 .הּוא יְ ַכ ְּב ֵדנִ י ִּכי ִמ ֶּׁש ִּלי יִ ַּקח
יֹוד ַ
ׁשֹומ ַע יְ ַד ֵּבר וְ ֶאת ַה ָּבאֹות ִ
ֵ
יע ָל ֶכםָּ 15 .כל ֲא ֶׁשר ְל ָא ִבי ַׁשּיָ ְך ִליַ ,על ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי ִּכי ִמ ֶּׁש ִּלי יִ ַּקח
יֹוד ַ
וְ ִ
יע ָל ֶכם”.
יֹוד ַ
וְ ִ
10

9

ישוע מעודד את תלמידיו בניצחונו

אֹותנִ י וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ׁשּוב ִּת ְראּונִ י”.
ּתֹוסיפּו ִל ְר ֵ
ִ
” 16עֹוד ְמ ַעט וְ ֹלא
אֹומר ָלנּו,
ֵ
”מה ַה ָּד ָבר ֶׁשהּוא
ַּ 17כ ָּמה ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הָ :
’מּׁשּום
’עֹוד ְמ ַעט וְ ֹלא ִּת ְראּונִ י וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ׁשּוב ִּת ְראּונִ י’ וְ גַ ם ִ
”מהּו ָה’עֹוד ְמ ַעט’ ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא
הֹולְך ֶאל ָה ָאב’? ֵ 18הם ָאמרּוַ :
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹומר? ֵאינֶ ּנּו ְמ ִבינִ ים ַמה הּוא ְמ ַד ֵּבר!”
ֵ
”על
יכְך ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ּול ִפ ָ
רֹוצים ִל ְׁשאׂל אֹותֹוְ ,
ׁשּוע יָ ַדע ֶׁש ֵהם ִ
 19יֵ ַ
ׁשֹוא ִלים ַא ֶּתם ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוַ ,על ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ’עֹוד ְמ ַעט
ֲ
ִענְ יָ ן זֶ ה
אֹותנִ י וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ׁשּוב ִּת ְראּונִ י’? ָ 20א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ּתֹוסיפּו ִל ְר ֵ
ִ
וְ ֹלא
עֹולם יִ ְׂש ַמחַ .א ֶּתם ֵּת ָע ְצבּו,
ּותקֹונְ נּו וְ ָה ָ
אֹומר ָל ֶכםַ ,א ֶּתם ִּת ְבּכּו ְ
ֵ
ּיֹול ֶדת ְׁשרּויָ ה ְּב ֶע ֶצבִּ ,כי
ֲא ָבל ִע ְצבֹונְ ֶכם יֵ ָה ֵפְך ְל ָׂשׂשֹוןָ 21 .ה ִא ָּׁשה ַה ֶ
זֹוכ ֶרת עֹוד
יעה ְׁש ָע ָתּהֲ .א ָבל ְל ַא ַחר ֶׁשּיָ ְל ָדה ֶאת ַהּיֶ ֶלד ֵאין ִהיא ֶ
ִהּגִ ָ
ּוב ֵכן ּגַ ם ַא ֶּתם
עֹולםְ 22 .
נֹולד ָא ָדם ָל ָ
ֶאת ַה ֵּס ֶבלְּ ,ב ֶׁשל ַה ִּׂש ְמ ָחה ִּכי ַ
צּובים ָּכ ֵעתַ ,אְך ׁשּוב ֶא ְר ֶאה ֶא ְת ֶכם וְ יָ גִ יל ְל ַב ְב ֶכם ,וְ ִאיׁש ֹלא יִ ַּקח
ֲע ִ
ִמ ֶּכם ֶאת ִׂש ְמ ַח ְת ֶכםַּ 23 .ביֹום ַההּוא ֹלא ִּת ְׁש ֲאלּונִ י ָּד ָברָ .א ֵמן ָא ֵמן
אֹומר ָל ֶכםָּ ,כל ַמה ֶּׁש ְּת ַב ְקׁשּו ֵמ ֵאת ָה ָאב ִּב ְׁש ִמי יִ ֵּתן ָל ֶכם.
ֵ
ֲאנִ י
ּות ַק ְּבלּו ְל ַמ ַען ִּת ָּמ ֵלא
ַ 24עד ּכׂה ֹלא ִּב ַּק ְׁש ֶּתם ָּד ָבר ִּב ְׁש ִמי; ַּב ְּקׁשּו ְ
ִׂש ְמ ַח ְת ֶכם.
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16.25-1
 7.10

אֹוסיף ְל ַד ֵּבר
ִ
יכם ִּב ְמ ָׁש ִליםָּ .תבֹוא ָׁש ָעה ֶׁשֹּלא
ֶ 25את ֵא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
26
יכם ַעל ָא ִביַּ .ביֹום ַההּוא
יכם ִּב ְמ ָׁש ִליםֶ ,א ָּלא ָּברּור ֲא ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ֲא ֵל ֶ
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ֲאנִ י ַא ְע ִּתיר ָל ָאב ַּב ַע ְד ֶכםֶׁ 27 ,ש ֵּכן
ְּת ַב ְקׁשּו ִּב ְׁש ִמי וְ ֵאינֶ ּנִ י ֵ
אֹותי וְ ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּכי ֲאנִ י
ִ
אֹוהב ֶא ְת ֶכם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲא ַה ְב ֶּתם
ֵ
ָה ָאב ַע ְצמֹו
עֹולם;
אתי ֶאל ָה ָ
ּוב ִ
אתי ֵמ ֵאת ָה ָאב ָ
אתי 28 .יָ ָצ ִ
ֹלהים יָ ָצ ִ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
הֹולְך ֶאל ָה ָאב”.
עֹולם וְ ֵ
ׁשּוב ,עֹוזֵ ב ֲאנִ י ֶאת ָה ָ
אֹומר ׁשּום
”הּנֵ ה ָּכ ֵעת ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ְּברּורֹות וְ ֵאינְ ָך ֵ
ָ 29א ְמרּו ַּת ְל ִמ ָידיוִ :
יֹוד ַע ַהּכׂל וְ ֵאינְ ָך ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְׁש ֲאלּו
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ָמ ָׁשלָּ 30 .כ ֵעת ָאנּו ְ
ֹלהים”.
את ֵמ ֵאת ֱא ִ
אֹותָךִ .מ ִּס ָּבה זׂאת ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשּיָ ָצ ָ
ְ
”ע ְכ ָׁשו ַא ֶּתם ַמ ֲא ִמינִ ים?! ִ 32הּנֵ ה ָּתבֹוא ָׁש ָעה,
ׁשּועַ :
ֵ 31ה ִׁשיב ָל ֶהם יֵ ַ
אֹותי ַּת ַעזְ בּו
וְ ִהיא ְּכ ָבר ָּב ָאהֶׁ ,ש ִּת ְת ַּפּזְ רּו ִאיׁש ִאיׁש ִל ְמקֹומֹו וְ ִ
ְל ַב ִּדיֲ ,א ָבל ֵאינֶ ּנִ י ְל ַב ִּדי ִמּׁשּום ֶׁש ָה ָאב ִא ִּתיָ 33 .א ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֶאת
עֹולם — ָצ ָרה ָל ֶכםַ ,אְך
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּכ ֵדי ֶׁש ִּבי יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ָׁשלֹוםָּ .ב ָ
עֹולם”.
עֹודדּוֲ :אנִ י נִ ַּצ ְח ִּתי ֶאת ָה ָ
ִה ְת ְ

יז

תפילתו של ישוע

ׁשּועְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן נָ ָׂשא ֶאת ֵעינָ יו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ ָא ַמר:
זׂאת ִד ֵּבר יֵ ַ
”א ִביָּ ,ב ָאה ַה ָּׁש ָעהָּ .פ ֵאר נָ א ֶאת ִּבנְ ָך ַּב ָּכבֹוד ְל ַמ ַען יְ ָפ ֵאר ַה ֵּבן
ָ
עֹולם ְל ָכל ִמי ֶׁשּנָ ַת ָּת לֹוְּ ,כ ִפי ַה ַּס ְמכּות
ָ
אֹותָך; ְ 2ל ַמ ַען יִ ֵּתן ַחּיֵ י
ְ
ֹלהי
אֹותָךֱ ,א ֵ
ְ
עֹולםֶׁ :שיַ ִּכירּו
ֶׁשּנָ ַת ָּת לֹו ַעל ָּכל ָּב ָׂשר 3 .וְ ֵא ֶּלה ֵהם ַחּיֵ י ָ
יחֲ 4 .אנִ י ֵּפ ַא ְר ִּתיָך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֱא ֶמת ְל ַבּדֹו ,וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ָּת — ֶאת יֵ ַ
ֲע ֵלי ֲא ָדמֹותִ ,ה ְׁש ַל ְמ ִּתי ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִלי ַל ֲעׂשֹותָּ 5 .כ ֵעת ַא ָּתה,
עֹולם.
ָא ִביָּ ,פ ֲא ֵרנִ י ְליָ ְדָך ַּב ָּכבֹוד ֶׁש ָהיָ ה ִלי ְליָ ְדָך ְּב ֶט ֶרם ֱהיֹות ָה ָ
עֹולםֶׁ .ש ְלָך ָהיּו וְ ִלי
יתי ֶאת ִׁש ְמָך ָל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִלי ִמן ָה ָ
ּ 6גִ ִּל ִ
7
יֹוד ִעים ֶׁש ָּכל ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִלי
נְ ַת ָּתם וְ ֶאת ְּד ָב ְרָך ָׁש ְמרּוָּ .כ ֵעת ֵהם ְ
אֹותם,
ָ
ִמ ְּמָך הּואִּ 8 ,כי ְּד ָב ֶריָך ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִלי נָ ַת ִּתי ָל ֶהם וְ ֵהם ִק ְּבלּו
אתי וְ ֶה ֱא ִמינּו ֶׁש ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ַּתנִ יֲ 9 .אנִ י ַמ ְע ִּתיר
וְ ָא ֵכן ִה ִּכירּו ֶׁש ִּמ ְּמָך יָ ָצ ִ
עֹולםֶ ,א ָּלא ְּב ַעד ֵא ֶּלה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִליִּ ,כי
ַּב ֲע ָדם; ֵאינֶ ּנִ י ַמ ְע ִּתיר ְּב ַעד ָה ָ
ֶׁש ְּלָך ֵהםָּ 10 .כל ֲא ֶׁשר ִלי ֶׁש ְּלָך הּוא וְ ֶׁש ְּלָך ֶׁש ִּלי ,וַ ֲאנִ י נִ ְת ָּפ ַא ְר ִּתי
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עֹולם ,וַ ֲאנִ י ָּבא ֵא ֶליָךָ .א ִבי
עֹולם; ֵהם ָּב ָ
ָּב ֶהםֲ 11 .אנִ י ֵאינֶ ּנִ י עֹוד ָּב ָ
אֹותם ְּב ִׁש ְמָך ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִליְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיּו ֶא ָחד ָּכמֹונּו.
ָ
ַה ָּקדֹוׁשְׁ ,שמׂר
אֹותם ְּב ִׁש ְמָך ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִלי; ָׁש ַמ ְר ִּתי
ָ
יתי ִע ָּמ ֶהם ָׁש ַמ ְר ִּתי
ְּ 12כ ֶׁש ָהיִ ִ
זּול ִתי ֶּבן ָה ֲא ַבּדֹון ,וְ זׂאת ְל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָּכתּוב.
וְ ֹלא ָא ַבד ֵמ ֶהם ִאיׁש ָ
עֹולם ְּכ ֵדי
אֹומר ָּב ָ
ֵ
ֲ 13א ָבל ָּכ ֵעת ֲאנִ י ָּבא ֵא ֶליָך ְּוד ָב ִרים ֵא ֶּלה ֲאנִ י
עֹולם
ֶׁש ֻּת ְׁש ַלם ִׂש ְמ ָח ִתי ְּב ִק ְר ָּבםֲ 14 .אנִ י נָ ַת ִּתי ָל ֶהם ֶאת ְּד ָב ְרָך וְ ָה ָ
עֹולם.
עֹולםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמן ָה ָ
אֹותםִּ ,כי ֵאינָ ם ִמן ָה ָ
ָ
ָׂשנֵ א
עֹולםֶ ,א ָּלא ֶׁש ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִמן ָה ָרע.
ֵ 15אינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁש ִּת ָּק ֵחם ִמן ָה ָ
אֹותם
ָ
עֹולםַ 17 .ק ֵּדׁש
עֹולםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמן ָה ָ
ֵ 16אין ֵהם ִמן ָה ָ
18
עֹולם ֵּכן ּגַ ם ֲאנִ י
אֹותי ֶאל ָה ָ
ִ
ָּב ֱא ֶמתְּ :ד ָב ְרָך ֱא ֶמתְּ .כמֹו ֶׁש ָּׁש ַל ְח ָּת
ּול ַמ ֲענָ ם ֲאנִ י ַמ ְק ִּדיׁש ֶאת ַע ְצ ִמיְּ ,כ ֵדי
עֹולם; ְ 19
אֹותם ֶאל ָה ָ
ָ
ָׁש ַל ְח ִּתי
ֶׁשּיִ ְהיּו ּגַ ם ֵהם ְמ ֻק ָּד ִׁשים ָּב ֱא ֶמת.
ֹ 20לא ַרק ַּב ֲע ָדם ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁשֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְּב ַעד ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּבי ַעל־
יְ סֹוד ְּד ָב ָרם 21 .יִ ְהיּו נָ א ֻּכ ָּלם ֶא ָחד; ְּכמֹו ֶׁש ַא ָּתהָ ,א ִביִּ ,בי וַ ֲאנִ י ְּבָך,
עֹולם ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ַּתנִ יֲ 22 .אנִ י
ֶׁשּיִ ְהיּו ּגַ ם ֵהם ָּבנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיַ ֲא ִמין ָה ָ
נָ ַת ִּתי ָל ֶהם ֶאת ַה ָּכבֹוד ֶׁשּנָ ַת ָּת ִליְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיּו ֶא ָחד ְּכמֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
יֹותם ֶא ָחדְ ,ל ַמ ַען
ֶא ָחדֲ 23 .אנִ י ָּב ֶהם וְ ַא ָּתה ִּבי ְּכ ֵדי ֶׁשּיֻ ְׁש ְלמּו ִל ְה ָ
אֹותי.
ִ
אֹותם ְּכמֹו ֶׁש ָא ַה ְב ָּת
ָ
עֹולם ִּכי ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ַּתנִ י וְ ָא ַה ְב ָּת
יֵ ַדע ָה ָ
ָ 24א ִביֵ ,א ֶּלה ֶׁשּנְ ַת ָּתם ִלי ְרצֹונִ י ֶׁשּיִ ְהיּו ּגַ ם ֵהם ִא ִּתי ַּב ֲא ֶׁשר ֲאנִ יְ ,ל ַמ ַען
אֹותי ִמ ִּל ְפנֵ י ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבל.
ִ
בֹודי ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִליִּ ,כי ָא ַה ְב ָּת
יֶ ֱחזּו ִּב ְכ ִ
עֹולם ֹלא ִה ִּכ ְירָךֲ ,א ָבל ֲאנִ י ִה ַּכ ְר ִּתיָך ,וְ ֵא ֶּלה ִה ִּכירּו
ָ 25א ִבי ַה ַּצ ִּדיקָ ,ה ָ
יעְּ ,כ ֵדי
הֹוד ַ
אֹוסיף ְל ִ
ִ
הֹוד ְע ִּתי ָל ֶהם ֶאת ִׁש ְמָך וְ
ֶׁש ַא ָּתה ְׁש ַל ְח ַּתנִ יַ 26 .
ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָּב ֶהם ָה ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר ֲא ַה ְב ַּתנִ י וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ָּב ֶהם”.
ישוע נעצר

יח

(מתי כו  ;56‑47מרקוס יד  ;50‑43לוקס כב )53‑47

ׁשּוע ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו
א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה יָ ָצא יֵ ַ
ַ
ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ְלנַ ַחל ִק ְדרֹון וְ נִ ְכנַ ס ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאל ּגַ ן ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
הּודה ַה ַּמ ְסּגִ יר אֹותֹו ִה ִּכיר ֶאת ַה ָּמקֹוםֶׁ ,ש ֵּכן ְּפ ָע ִמים
ָׁשםּ 2 .גַ ם יְ ָ
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בּוצת ַחּיָ ִלים
הּודה ְק ַ
ׁשּוע ִעם ַּת ְל ִמ ָידיוָ .ל ַקח יְ ָ
נֹועד ָׁשם יֵ ַ
ַרּבֹות ַ
ּובא ְל ָׁשם ְּב ַל ִּפ ִידים
רּוׁשיםָ ,
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְּפ ִ
וְ גַ ם ְמ ָׁש ְר ִתים ֵמ ֵאת ָר ֵ
ׁשּועֶׁ ,שּיָ ַדע ָּכל ַמה ֶּׁשּיָ בֹוא ָע ָליו ,יָ ָצא וְ ָא ַמר
ּוב ְכ ֵלי נֶ ֶׁשק 4 .יֵ ַ
ּוב ְמנֹורֹות ִ
ִ
”את ִמי ַא ֶּתם ְמ ַח ְּפ ִׂשים?”
ָל ֶהםֶ :
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת”.
”את יֵ ַ
ֵ 5ה ִׁשיבּו לֹוֶ :
6
הּודה ַה ַּמ ְסּגִ יר אֹותֹו ָהיָ ה ָׁשםַּ .כ ֲא ֶׁשר
”אנִ י הּוא”ּ .גַ ם יְ ָ
ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
”אנִ י הּוא” ,נָ סֹוגּו ְל ָאחֹור וְ נָ ְפלּו ַא ְר ָצה.
ׁשּוע ֲ
ָא ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ׁשּוע
”את יֵ ַ
”את ִמי ַא ֶּתם ְמ ַח ְּפ ִׂשים?” ֵה ִׁשיבּוֶ :
אֹותםֶ :
ָ
ׁ 7שּוב ָׁש ַאל
ִמּנַ ְּצ ַרת”.
אֹותי ַא ֶּתם
ִ
”א ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֶׁש ֲאנִ י הּואָ .ל ֵכן ִאם
ׁשּועָ :
ָ 8ענָ ה יֵ ַ
”מ ֵא ֶּלה
ְמ ַח ְּפ ִׂשיםַ ,הּנִ יחּו ְל ֵא ֶּלה ָל ֶל ֶכת” — ְ 9ל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמרֵ ,
ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת ִלי ֹלא ָא ַבד ִלי ִאיׁש”.
יפא ֶח ֶרב ֶׁש ָהיְ ָתה ֶא ְצלֹוִ ,ה ָּכה ְּב ַע ְבּדֹו ֶׁשל ַהּכ ֵׂהן
ָ 10אז ָׁש ַלף ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
11
ׁשּוע
ַהּגָ דֹול וְ ִק ֵּצץ ֶאת ָאזְ נֹו ַהיְ ָמנִ יתֵׁ .שם ָה ֶע ֶבד ָהיָ ה ֶמ ֶלְךָ .א ַמר יֵ ַ
”ה ֵׁשב ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶאל נְ ָדנָ ּהַ .ה ִאם ֹלא ֶא ְׁש ֶּתה ֶאת ַהּכֹוס
יפאָ :
ֶאל ֵּכ ָ
ֶׁשּנָ ַתן ִלי ָה ָאב?”
3

החקירה לפני הכהן הגדול והתכחשות כיפא
(מתי כו  ;75‑57מרקוס יד  ;72‑53לוקס כב )71‑54

הּודים ָא ֲחזּו
אׁשי ַהּיְ ִ
ּומ ַפ ְּק ָדם ִעם ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ִמ ַּט ַעם ָר ֵ
ַ 12ה ַחּיָ ִלים ְ
13
חֹותנֹו
ְ
הֹוליכּוהּו ְּת ִח ָּלה ֶאל ָחנָ ןֶׁ ,ש ָהיָ ה
ׁשּוע וְ ָק ְׁשרּו אֹותֹוֵ .הם ִ
ְּביֵ ַ
אׁשי
אֹותּה ָׁשנָ הַ 14 .קּיָ ָפא הּוא ֶׁשּיָ ַעץ ְל ָר ֵ
ֶׁשל ַקּיָ ָפא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ְּב ָ
מּוטב ֶׁשּיָ מּות ִאיׁש ֶא ָחד ְּב ַעד ָה ָעם.
ָ
רּוׁשים ִּכי
ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַל ְּפ ִ
ׁשּוע .אֹותֹו ַּת ְל ִמיד ָהיָ ה
יפא וְ ַת ְל ִמיד ַא ֵחר ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי יֵ ַ
ִׁ 15ש ְמעֹון ֵּכ ָ
16
ׁשּוע ַל ֲח ַצר ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹולֲ ,א ָבל
ֻמ ָּכר ַלּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ הּוא נִ ְכנַ ס ִעם יֵ ַ
יפא ָע ַמד ַּבחּוץ ַעל־יַ ד ַה ַּׁש ַער .יָ ָצא ַה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחרַ ,ה ֻּמ ָּכר ַלּכ ֵׂהן
ֵּכ ָ
יפאָ 17 .א ְמ ָרה ַה ְמ ָׁש ֶר ֶתת
ּׁשֹוע ֶרת וְ ִה ְכנִ יס ֶאת ֵּכ ָ
ַהּגָ דֹולִ ,ד ֵּבר ִעם ַה ֶ
”ה ֵרי ּגַ ם ַא ָּתה ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה!”
יפאֲ :
ּׁשֹוע ֶרת ֶאל ֵּכ ָ
ַה ֶ
הּוא ֵה ִׁשיבֹ” :לאֵ ,אינֶ ּנִ י”.
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דּורה ֶׁש ִה ְד ִליקּו
אֹותּה ָׁש ָעה ָע ְמדּו ָה ֲע ָב ִדים וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ְליַ ד ַה ְּמ ָ
ָ 18
יפא ָע ַמד ִא ָּתם וְ ִה ְת ַח ֵּמם.
ִּבגְ ַלל ַהּקֹור ,וְ ִה ְת ַח ְּממּוּ .גַ ם ֵּכ ָ
תֹורתֹוֵ 20 .ה ִׁשיב
ׁשּוע ַעל־אֹודֹות ַּת ְל ִמ ָידיו וְ ָ
ָׁ 19ש ַאל ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ֶאת יֵ ַ
עֹולםָּ .ת ִמיד ִל ַּמ ְד ִּתי ְּב ֵבית ְּכנֶ ֶסת
”אנִ י ְּבגָ לּוי ִּד ַּב ְר ִּתי ֶאל ָה ָ
ׁשּועֲ :
לֹו יֵ ַ
הּודים ,וְ ֹלא ִּד ַּב ְר ִּתי ָּד ָבר
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,ב ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָה ִלים ָּכל ַהּיְ ִ
ְ
אֹותי? ְׁש ַאל נָ א ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּׁש ְמעּו,
ִ
ׁשֹואל
ֵ
ּדּוע ַא ָּתה
ַּב ֵּס ֶתרַ 21 .מ ַ
יֹוד ִעים ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי”.
יהםֵ .הם ְ
ַמה ִּד ַּב ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
עֹומ ִדים ָׁשם ַעל
ְ 22ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר זׂאתָ ,ס ַטר ַא ַחד ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָה ְ
”ּכ ָכה ַא ָּתה עֹונֶ ה ַלּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול?”
ׁשּוע וְ ָא ַמרָ :
ֶל ְחיֹו ֶׁשל יֵ ַ
”אם ִּד ַּב ְר ִּתי ָר ָעהָ ,ה ֵעד ַעל ָה ָר ָעהַ .אְך ִאם נְ כֹונָ ה,
ׁשּועִ :
ֵ 23ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
ּדּוע ַּת ֵּכנִ י?”
ַמ ַ
ָ 24אז ָׁש ַלח אֹותֹו ָחנָ ן ָאסּור ַּב ֲאזִ ִּקים ֶאל ַקּיָ ָפא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול.
”הֹלא ּגַ ם
ּומ ְת ַח ֵּמםָ ,א ְמרּו לֹוֲ :
עֹומד ִ
ֵ
יפא ָהיָ ה
ַּ 25כ ֲא ֶׁשר ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ַא ָּתה ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו!”
ִה ְכ ִחיׁש וְ ָא ַמרֹ” :לאֵ ,אינֶ ּנִ י”.
יפא ִק ֵּצץ
ֶ 26א ָחד ֵמ ַע ְב ֵדי ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹולְ ,קרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְלזֶ ה ֲא ֶׁשר ֵּכ ָ
ּומּיָ ד
יפא ִ
יתיָך ַּבּגָ ן ִאּתֹו!” ׁ 27שּוב ִה ְכ ִחיׁש ֵּכ ָ
”ה ֵרי ְר ִא ִ
ֶאת ָאזְ נֹוָ ,א ַמרֲ :
ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול.
ישוע לפני פילטוס
(מתי כז  ;14‑11 ,2‑1מרקוס טו  ;5‑1לוקס כג )5‑1

ׁשּוע ִמ ֵּבית ַקּיָ ָפא ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְמ ָׁשלֵ .הם
הֹוליכּו ֶאת יֵ ַ
ַּ 28בּב ֶׂקר ַה ְׁש ֵּכם ִ
יּוכלּו ֶל ֱאכׂל ֶאת ַה ֶּפ ַסח.
ֹלא נִ ְכנְ סּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְמ ָׁשלֶּ ,פן יִ ָּט ְמאּו וְ ֹלא ְ
ימים ֶאת
”ּב ֶּמה ַא ֶּתם ַמ ֲא ִׁש ִ
יהם וְ ָׁש ַאלַ :
ילטֹוס ֲא ֵל ֶ
ַ 29על ֵּכן יָ ָצא ִּפ ָ
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה?”
מֹוס ִרים
ְ
עֹוׂשה ָר ָעהֹ ,לא ָהיִ ינּו
ֶ
”לּולא ָהיָ ה זֶ ה
ֵ
ָ 30ענּו וְ ָא ְמרּו לֹו:
אֹותֹו ֵא ֶליָך”.
ל־ּפי
”קחּו אֹותֹו ַא ֶּתם וְ ִׁש ְפטּוהּו ַע ִ
ילטֹוסְ :
ָ 31א ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
”אין ָלנּו ְרׁשּות ְל ָה ִמית ִאיׁש”.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ יםֵ :
ּתֹור ְת ֶכםָ ”.א ְמרּו לֹו ָר ֵ
ַ
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ׁשּוע ְּב ָר ְמזֹו ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת ָהיָ ה
— זׂאת ְל ַמ ַען יִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר יֵ ַ
ָע ִתיד ָלמּות.
ׁשּוע וְ ָׁש ַאל אֹותֹו:
ילטֹוס נִ ְכנַ ס ַּב ֲחזָ ָרה ְל ֵבית ַה ִּמ ְמ ָׁשלָ ,ק ָרא ְליֵ ַ
ִּ 33פ ָ
הּודים?”
”א ָּתה ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ַ
אֹומר זׂאת אֹו ֶׁש ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו
ֵ
”ה ִאם ִמ ִּל ְּבָך ַא ָּתה
ׁשּועַ :
ֵ 34ה ִׁשיב יֵ ַ
ל־אֹודֹותי?”
ַ
ְלָך ַע
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ָמ ְסרּו
הּודי ֲאנִ י? ֲה ֵרי ַע ְּמָך וְ ָר ֵ
ילטֹוס” :וְ ִכי יְ ִ
ָ 35ענָ ה ִּפ ָ
ית?”
אֹותָך ֵא ַליֶ .מה ָע ִׂש ָ
ְ
עֹולם ַהּזֶ הִ .אּלּו ָהיְ ָתה
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמן ָה ָ
”מ ְל ִ
ׁשּועַ :
ֵ 36ה ִׁשיב יֵ ַ
אׁשי
עֹולם ַהּזֶ הָ ,היּו ְמ ָׁש ְר ַתי נִ ְל ָח ִמים ֶׁשֹּלא ֶא ָּמ ֵסר ְל ָר ֵ
כּותי ִמן ָה ָ
ַמ ְל ִ
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמּפׂה”.
הּודים; ֶא ָּלא ֶׁש ָּכ ֵעת ַמ ְל ִ
ַהּיְ ִ
אֹומר
ֵ
”א ָּתה
ׁשּועַ :
”אם ֵּכןַ ,א ָּתה ֶמ ֶלְך!” ָענָ ה יֵ ַ
ילטֹוסִ :
ָ 37א ַמר לֹו ִּפ ָ
עֹולםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָא ִעיד
אתי ָל ָ
ּול ֵׁשם ָּכְך ָּב ִ
נֹול ְד ִּתי ְ
ֶׁש ֲאנִ י ֶמ ֶלְך; ְל ָכְך ֲאנִ י ַ
קֹולי”.
ׁשֹומע ְל ִ
ֵ
ַעל ָה ֱא ֶמתָּ .כל ֲא ֶׁשר הּוא ִמן ָה ֱא ֶמת
”מ ִהי ֱא ֶמת?”
ילטֹוסַ :
ָ 38א ַמר לֹו ִּפ ָ
32

פסק דין מוות
(מתי כז  ;31‑15מרקוס טו  ;20‑6לוקס כג )25‑13

אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ָא ַמר ָל ֶהם:
ְל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר זׂאת יָ ָצא ֵׁשנִ ית ֶאל ָר ֵ
מֹוצא ּבֹו ׁשּום ַא ְׁש ָמהֲ 39 .א ָבל ִמנְ ָהג הּוא ֶא ְצ ְל ֶכם ֶׁש ֲא ַׁש ְח ֵרר
”אינֶ ּנִ י ֵ
ֵ
הּודים?”
ָל ֶכם ֶא ָחד ְּב ֶפ ַסחְ .רצֹונְ ֶכם ֶׁש ֲא ַׁש ְח ֵרר ָל ֶכם ֶאת ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
ר־א ָּבא ָהיָ ה
ּוב ַ
ר־א ָּבא!” ַ
ֵ 40ה ִׁשיבּו וְ ָצ ֲעקּוֹ” :לא ֶאת זֶ ה ֶא ָּלא ֶאת ַּב ַ
ׁשֹודד.
ֵ
ׁשּוע וְ ִה ְל ָקה אֹותֹוַ 2 .ה ַחּיָ ִלים ָׂשמּו ַעל
ילטֹוס ֶאת יֵ ַ
אז ָל ַקח ִּפ ָ
ָ
ימת ַא ְרּגָ ָמן.
ּקֹוצים וְ ִה ְל ִּביׁשּוהּו ּגְ ִל ַ
רׂאׁשֹו ֲע ֶט ֶרת ֶׁש ָּק ְלעּו ִמ ִ
הּודים!” וְ ָס ְטרּו ַעל ָּפנָ יו.
”ׁשלֹום ְלָך ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
 3נִ ּגְ ׁשּו ֵא ָליו וְ ָא ְמרּוָ :
יכם
מֹוציא אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
ִ
”ראּו! ֲאנִ י
ילטֹוס וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
ׁ 4שּוב יָ ָצא ִּפ ָ
מֹוצא ּבֹו ׁשּום ַא ְׁש ָמה”.
ְל ַמ ַען ֵּת ְדעּו ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵ

יט
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”הּנֵ ה
ּקֹוציםִ .
ימת ָה ַא ְרּגָ ָמן וְ ַעל רׂאׁשֹו ֲע ֶט ֶרת ַה ִ
ׁשּוע ָלבּוׁש ּגְ ִל ַ
 5יָ ָצא יֵ ַ
ילטֹוס.
ָה ִאיׁש!” ָא ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
”צֹלב!
צֹוע ִקיםְ :
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתיםֵ ,ה ֵחּלּו ֲ
ְּ 6כ ֶׁש ָראּו אֹותֹו ָר ֵ
ְצֹלב!”
מֹוצא
”קחּוהּו ַא ֶּתם וְ ִצ ְלבּו אֹותֹוִּ ,כי ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ילטֹוסְ :
ָא ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
ּבֹו ַא ְׁש ָמה”.
יתהִּ ,כי ָע ָׂשה
ּתֹורה הּוא ַחּיָ ב ִמ ָ
ל־ּפי ַה ָ
”ּתֹורה יֵ ׁש ָלנּו וְ ַע ִ
ָ
ֵ 7ה ִׁשיבּו לֹו:
ֹלהים”.
ן־א ִ
ַע ְצמֹו ֶּב ֱ
ילטֹוס ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ּגָ ַבר ַּפ ְחּדֹו 9 .הּוא נִ ְכנַ ס ׁשּוב ְל ֵבית
ְּ 8כ ֶׁש ָּׁש ַמע ִּפ ָ
ׁשּוע ֹלא ָענָ ה לֹו.
”מ ַאיִ ן ַא ָּתה?” ַאְך יֵ ַ
ׁשּועֵ :
ַה ִּמ ְמ ָׁשל וְ ָׁש ַאל ֶאת יֵ ַ
יֹוד ַע ֶׁשּיֵ ׁש ִלי ַס ְמכּות
”א ַלי ֹלא ְּת ַד ֵּבר? ַה ֵאינְ ָך ֵ
ילטֹוסֵ :
ָ 10א ַמר לֹו ִּפ ָ
אֹותָך?”
ְ
אֹותָך וְ יֵ ׁש ִלי ַס ְמכּות ִל ְצֹלב
ְ
ְל ַׁש ְח ֵרר
לּולא נִ ַּתן ְלָך
ׁשּועֹ” :לא ָהיְ ָתה ְלָך ׁשּום ַס ְמכּות ָע ַלי ֵ
ֵ 11ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
אֹותי ֵא ֶליָך”.
ִ
ּמֹוסר
יֹותר ֲעוֹונֹו ֶׁשל ַה ֵ
ִמ ְל ַמ ְע ָלהָ .ל ֵכן ּגָ דֹול ֵ
ּנֹוכ ִחים ָצ ֲעקּו
ילטֹוס ְל ַׁש ְח ֵרר אֹותֹוֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ְ
ֵ 12מ ֶרגַ ע זֶ ה נִ ָּסה ִּפ ָ
עֹוׂשה ַע ְצמֹו
יסר! ָּכל ָה ֶ
”אם ְּת ַׁש ְח ֵרר ֶאת זֶ ה ֵאינְ ָך יְ ִדיד ַה ֵּק ָ
ְּב ָא ְמ ָרםִ :
יסר!”
קֹומם נֶ גֶ ד ַה ֵּק ָ
ֶמ ֶלְך ִמ ְת ֵ
ׁשּוע וְ יָ ַׁשב
הֹוציא ֶאת יֵ ַ
ילטֹוס ֶאת ַה ִּמ ִּלים ָה ֵא ֶּלהִ ,
ַּ 13כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ִּפ ָ
14
ַעל ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְּב ָמקֹום ְמ ֻר ָּצף ֲא ָבנִ ים ַהּנִ ְק ָרא ”ּגַ ְּב ָתא” .אֹותֹו
אׁשי
יֹום ָהיָ ה ֶע ֶרב ֶּפ ַסח וְ ַה ָּׁש ָעה ַה ָּׁש ָעה ַה ִּׁש ִּׁשית ְּב ֶע ֶרְךָ .א ַמר ְל ָר ֵ
”הּנֵ ה ַמ ְל ְּכ ֶכם!”
הּודיםִ :
ַהּיְ ִ
ּוצֹלב אֹותֹו!”
”קחַ ,קח ְ
ַ 15אְך ַה ָּללּו ָצ ֲעקּוַ :
”ה ֶא ְצֹלב ֶאת ַמ ְל ְּכ ֶכם?”
ילטֹוסַ :
ָא ַמר ָל ֶהם ִּפ ָ
יסר!” ָ 16אז ָמ ַסר
זּול ִתי ַה ֵּק ָ
”אין ָלנּו ֶמ ֶלְך ָ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ יםֵ :
ֵה ִׁשיבּו ָר ֵ
יבה.
אֹותֹו ָל ֶהם ִל ְצ ִל ָ
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צליבת ישוע
(מתי כז  ;44‑32מרקוס טו  ;32‑21לוקס )43‑26

נֹוׂשא ֶאת ְצ ָלבֹו יָ ָצא ֶאל ַה ָּמקֹום
ֵ
ּוכ ֶׁשהּוא
ׁשּועְ 17 ,
ָל ְקחּו ֶאת יֵ ַ
18
לֹומר ְמקֹום ַהּגֻ ְלּג ֶׂלתָׁ .שם ָצ ְלבּו אֹותֹו ִעם ְׁשנַ יִ ם
ַהּנִ ְק ָרא ּגָ ְלּג ָּׂתאְּ ,כ ַ
ילטֹוס ָּכ ַתב
יהםִּ 19 .פ ָ
ׁשּוע ֵּבינֵ ֶ
ֲא ֵח ִריםָ ,ה ֶא ָחד ִמּזֶ ה וְ ַה ֵּׁשנִ י ִמּזֶ ה וְ יֵ ַ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת,
ֶׁש ֶלט וְ ָק ַבע אֹותֹו ַעל ַה ְּצ ָלב ,וְ זֶ ה ְלׁשֹון ַה ָּכתּוב” :יֵ ַ
הּודים ַר ִּביםִּ ,כי
הּודיםֶ 20 ”.את ַה ְּכת ֶׂבת ַהּזׂאת ָק ְראּו יְ ִ
ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
תּובה ָהיְ ָתה ְּב ִע ְב ִרית,
ּוכ ָ
ׁשּוע ָהיָ ה ָקרֹוב ָל ִעירְ ,
יבתֹו ֶׁשל יֵ ַ
ְמקֹום ְצ ִל ָ
”אל נָ א
ילטֹוסַ :
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ֶאל ִּפ ָ
ּוביוָ נִ יתָ 21 .א ְמרּו ָר ֵ
רֹומית ִ
ְּב ִ
הּודים’”.
הּודים’ֶ ,א ָּלא ’זֶ ה ָא ַמרֲ :אנִ י ֶמ ֶלְך ַהּיְ ִ
’מ ֶלְך ַהּיְ ִ
ִּת ְכּתׂב ֶ
”מה ֶּׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ָּכ ַת ְב ִּתי”.
ילטֹוסַ :
ֵ 22ה ִׁשיב ִּפ ָ
ׁשּוע ָל ְקחּו ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ִח ְּלקּום ְל ַא ְר ָּב ָעה
ַ 23ה ַחּיָ ִלים ֶׁש ָּצ ְלבּו ֶאת יֵ ַ
ֲח ָל ִקיםֵ ,ח ֶלק ֶא ָחד ְל ָכל ַחּיָ לֵ .הם ָל ְקחּו ּגַ ם ֶאת ַה ֻּכּתׂנֶ תֶ ,א ָּלא
צּופה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהָ 24 .א ְמרּו
ֶׁש ִהיא ָהיְ ָתה ְלֹלא ֶּת ֶפרֲ ,א ִריגָ ה ְר ָ
ּגֹורל ְל ִמי ִּת ְהיֶ ה”.
יה ָ
אֹותּהֶ ,א ָּלא נַ ִּפיל ָע ֶל ָ
”אל נָ א נִ ְק ַרע ָ
זֶ ה ֶאל זֶ הַ :
בּוׁשי
זֶ ה ָהיָ ה ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב :”יְ ַח ְּלקּו ְּבגָ ַדי ָל ֶהם וְ ַעל ְ -ל ִ
ּגֹורל” ,וְ ָא ְמנָ ם ָּכְך ָעׂשּו ַה ַחּיָ ִלים.
יַ ִּפילּו ָ
לֹופה
ׁשּוע ָע ְמדּו ִאּמֹו וַ ֲאחֹות ִאּמֹוִ ,מ ְריָ ם ֵא ֶׁשת ְק ָ
ַ 25על־יַ ד ְצ ַלב יֵ ַ
ׁשּוע ֶאת ִאּמֹו וְ ֶאת ַה ַּת ְל ִמיד ָה ָאהּוב
ּומ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִליתְּ 26 .כ ֶׁש ָר ָאה יֵ ַ
ִ
27
”א ָּׁשהִ ,הּנֵ ה ְּבנֵ ְךְ ”.ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמר
עֹומד ְליָ ָדּהָ ,א ַמר ְל ִאּמֹוִ :
ָע ָליו ֵ
אֹותּה ַה ַּת ְל ִמיד ְל ֵביתֹו.
ָ
אֹותּה ָׁש ָעה ָא ַסף
”הּנֵ ה ִא ְּמָךֵ ”.מ ָ
ַל ַּת ְל ִמידִ :
מותו וקבורתו
(מתי כז  ;61‑45מרקוס טו  ;47‑33לוקס כג )56‑44

ּוכ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב ָא ַמר:
ׁשּוע יָ ַדע ִּכי ַע ָּתה ְּכ ָבר נִ ְׁש ַלם ַהּכׂלְ ,
 28יֵ ַ
”אנִ י ָצ ֵמא”.
ֲ

יט  :24תהל’ כב 19
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ְּ 29כ ִלי ָמ ֵלא ח ֶׂמץ ָהיָ ה ֻמּנָ ח ָׁשםָׂ .שמּו ְספֹוג ָרוּוי ח ֶׂמץ ַעל ֵאזֹוב,
ׁשּוע:
וְ ִהּגִ יׁשּו אֹותֹו ֶאל ִּפיוַ 30 .א ֲח ֵרי ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַהח ֶׂמץ ָא ַמר יֵ ַ
ּוב ַה ְר ִּכינֹו רׂאׁשֹו ָמ ַסר ֶאת רּוחֹו.
”נִ ְׁש ַלם”ְ ,
הּודים
אׁשי ַהּיְ ִ
ִ 31מ ֵּכיוָ ן ֶׁשאֹותֹו יֹום ָהיָ ה ֶע ֶרב ַׁש ָּבתִּ ,ב ְקׁשּו ָר ֵ
ּול ָה ִסיר ֶאת
יהם ֶׁשל ַהּנִ ְצ ָל ִבים ְ
ׁשֹוק ֶ
ֵ
ילטֹוס ְל ַצּוֹות ִל ְׁשּבׂר ֶאת
ִמ ִּפ ָ
ַהּגּופֹותְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ָּׁש ַא ְרנָ ה ַעל ַה ְּצ ָלב ְּב ַׁש ָּבתִּ ,כי ּגָ דֹול ָהיָ ה אֹותֹו
ּׁשֹוקיִ ם ֶׁשל ָה ִראׁשֹון
יכְך ָּבאּו ַה ַחּיָ ִלים וְ ָׁש ְברּו ֶאת ַה ַ
יֹום ַׁש ָּבתְ 32 .ל ִפ ָ
33
ׁשּוע וְ ָראּו ֶׁשהּוא ְּכ ָבר
וְ גַ ם ֶׁשל ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּנִ ְצ ַלב ִאּתֹוְּ .כ ֶׁש ָּבאּו ֶאל יֵ ַ
אּולם ַא ַחד ַה ַחּיָ ִלים ָּד ַקר ֶאת ִצּדֹו
ׁשֹוקיוָ 34 .
ָ
ֵמתֹ ,לא ָׁש ְברּו ֶאת
ּומיִ ם 35 .זֶ ה ֶׁש ָר ָאה ֵה ִעיד — וְ ֵעדּותֹו נֶ ֱא ָמנָ ה
ּומּיָ ד יָ ְצאּו ָּדם ַ
ְּבר ַׂמח ִ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבר ֱא ֶמת — ְל ַמ ַען ַּת ֲא ִמינּו ּגַ ם ַא ֶּתםַ 36 .ה ְּד ָב ִרים
וְ הּוא ֵ
ָה ֵא ֶּלה ֵא ְרעּו ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב:”וְ ֶע ֶצם ֹלא ִּת ְׁש ְּברּו־בֹו 37 ”.וְ עֹוד
ר־ּד ָקרּו”.
אֹומר:”וְ ִה ִּביטּו ֵא ָליו ֶאת ֲא ֶׁש ָ
ֵ
ָּכתּוב ַא ֵחר
ׁשּוע
יֹוסף ִאיׁש ָר ָמ ַתיִ ם — ֶׁש ָהיָ ה ַּת ְל ִמידֹו ֶׁשל יֵ ַ
ַ 38א ֲח ֵרי ֵכן ָּבא ֵ
יח לֹו ָל ַק ַחת
ילטֹוס ֶׁשּיַ ּנִ ַ
ּוב ֵּקׁש ִמ ִּפ ָ
הּודים — ִ
אׁשי ַהּיְ ִ
ַּב ֵּס ֶתרִ ,מ ַּפ ַחד ָר ֵ
ּגּופתֹו.
ילטֹוס ִה ְר ָׁשה לֹו וְ הּוא ָה ַלְך וְ ָל ַקח ֶאת ָ
ׁשּועִּ .פ ָ
ּגּופת יֵ ַ
ֶאת ַ
נֹוׂשא
ׁשּוע ַּב ַּליְ ָלה ,וְ הּוא ֵ
ָּ 39בא ּגַ ם נַ ְק ִּדימֹון ,זֶ ה ֶׁש ָּב ִראׁשֹונָ ה ָּבא ֶאל יֵ ַ
ּגּופת
לֹוׁשים ִקילֹוגְ ַרםֵ 40 .הם ָל ְקחּו ֶאת ַ
ַּת ֲער ֶׂבת מֹור וַ ֲא ָהלֹות, ִּ ¤כ ְׁש ִ
בּורה ֵא ֶצל
יכים ִעם ַה ְּב ָׂש ִמים ְּכ ִמנְ ַהג ַה ְּק ָ
אֹותּה ְּב ַת ְכ ִר ִ
ָ
ׁשּוע וְ ָע ְטפּו
יֵ ַ
ּובּגַ ן ֶק ֶבר ָח ָדׁש ֶׁשעֹוד ֹלא
ׁשּוע ָהיָ ה ּגַ ן ַ
הּודיםַּ 41 .ב ָּמקֹום ֶׁשּנִ ְצ ַלב יֵ ַ
ַהּיְ ִ
הּודים
ׁשּועִּ ,כי ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָ ה ַלּיְ ִ
ֻהּנַ ח ּבֹו ִאיׁשָׁ 42 .שם ִהּנִ יחּו ֶאת יֵ ַ
וְ ַה ֶּק ֶבר ָקרֹוב.
תחיית ישוע

כ

(מתי כח  ;10‑1מרקוס טז  ;8‑1לוקס כד )12‑1

בּועִ ,ל ְפנֹות ּב ֶׂקר ְּבעֹוד ח ֶׁׂשְךָּ ,ב ָאה ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית
ּב ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
ָ
ּוב ָאה
הּוס ָרה ִמן ַה ֶּק ֶברִ 2 .היא ָר ָצה ָ
ְ
ֶאל ַה ֶּק ֶבר וְ ָר ֲא ָתה ֶׁש ָה ֶא ֶבן

 ¤יט  :39כשלושים קילוגרם  -יוונית :כמאה ליטראות
יט  :36שמות יב 46 יט  :37זכר’ יב 10
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ׁשּוע.
יפא וְ ֶאל ַה ַּת ְל ִמיד ַה ֵּׁשנִ י ,זֶ ה ֶׁש ָהיָ ה ָאהּוב ַעל יֵ ַ
ֶאל ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
דּוע ָלנּו ֵאיפׂה
”ל ְקחּו ֶאת ָה ָאדֹון ִמן ַה ֶּק ֶבר וְ ֹלא יָ ַ
ָא ְמ ָרה ָל ֶהםָ :
ִהּנִ יחּו אֹותֹו”.
יהם ָרצּו יַ ְח ָּדיו,
יפא וְ ַה ַּת ְל ִמיד ַה ֵּׁשנִ י ָלבֹוא ֶאל ַה ֶּק ֶברְׁ 4 .שנֵ ֶ
 3יָ ְצאּו ֵּכ ָ
יע ִראׁשֹון ַל ֶּק ֶבר.
יפא וְ ִהּגִ ַ
יֹותר ִמ ֵּכ ָ
ֶא ָּלא ֶׁש ַה ַּת ְל ִמיד ַה ֵּׁשנִ י ָרץ ַמ ֵהר ֵ
ימה.
יכים ֻמּנָ ִחיםַ ,אְך ֹלא נִ ְכנַ ס ְּפנִ ָ
ּכֹופף וְ ָר ָאה ֶאת ַה ַּת ְכ ִר ִ
 5הּוא ִה ְת ֵ
יפא .הּוא נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ֶּק ֶבר וְ ָר ָאה ֶאת
ַ 6א ֲח ָריו ָּבא ּגַ ם ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
יכים ֻמּנָ ִחים 7 ,וְ ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ֶׁש ָהיְ ָתה ַעל רׂאׁשֹו ֵאינֶ ּנָ ה ֻמּנַ ַחת
ַה ַּת ְכ ִר ִ
יכיםֶ ,א ָּלא ְמ ֻק ֶּפ ֶלת ְל ַב ָּדּה ְּב ָמקֹום ֶא ָחדָ 8 .אז נִ ְכנַ ס ּגַ ם
ִעם ַה ַּת ְכ ִר ִ
ַה ַּת ְל ִמיד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁש ָּבא ִראׁשֹון ֶאל ַה ֶּק ֶבר .הּוא ָר ָאה וְ ֶה ֱא ִמין; ֲ 9ה ֵרי
עֹוד ֹלא יָ ְדעּו ֶאת ַה ָּכתּוב ֶׁש ָע ָליו ָלקּום ִמן ַה ֵּמ ִתיםַ 10 .א ֲח ֵרי ֵכן ָחזְ רּו
יתם.
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְל ֵב ָ
התגלותו למרים המגדלית
(מרקוס טז )11‑9

ּכֹופ ָפה
ּבֹוכּיָ ה ִמחּוץ ַל ֶּק ֶברְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ָּב ְכ ָתה ִה ְת ְ
ִ
ּומ ְריָ ם ָע ְמ ָדה
ִ 11
12
יֹוׁש ִבים ַּב ָּמקֹום
עֹוטי ָל ָבן ְ
ֵ
ֶאל ּתֹוְך ַה ֶּק ֶבר וְ ָר ֲא ָתה ְׁשנֵ י ַמ ְל ָא ִכים
לֹותיו.
ׁשֹותיו וְ ֶא ָחד ְל ַמ ְרּגְ ָ
ׁשּועֶ ,א ָחד ִל ְמ ַר ֲא ָ
ּגּופת יֵ ַ
ֶׁשּק ֶׂדם ָל ֵכן נָ ָחה ַ
ּבֹוכה?”
”א ָּׁשהָ ,ל ָּמה ַא ְּת ָ
ָ 13א ְמרּו ָלּהִ :
יֹוד ַעת ֵאיפׂה ָׂשמּו אֹותֹו”.
”ל ְקחּו ֶאת ֲאדֹונִ י וְ ֵאינֶ ּנִ י ַ
יבה ָל ֶהםָ :
ֵה ִׁש ָ
עֹומדַ ,אְך
ֵ
ׁשּוע
ַ 14א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ְמ ָרה זׂאת ָּפנְ ָתה ְל ָאחֹור וְ ָר ֲא ָתה ֶאת יֵ ַ
”א ָּׁשהָ ,ל ָּמה ַא ְּת
ׁשּועִ :
אֹותּה יֵ ַ
ָ
ׁשּועָׁ 15 .ש ַאל
ֹלא יָ ְד ָעה ִּכי הּוא יֵ ַ
ּבֹוכה? ֶאת ִמי ַא ְּת ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת?”
ָ
”אדֹוןִ ,אם ַא ָּתה
ׁשֹומר ַהּגַ ן ָא ְמ ָרה לֹוָ :
ֵ
הֹואיל וְ ָח ְׁש ָבה ֶׁשהּוא
ִ
ֶה ֱע ַב ְר ָּת אֹותֹוֱ ,אמׂר נָ א ִלי ֵאיפׂה ַׂש ְמ ָּת אֹותֹו וַ ֲאנִ י ֶא ַּקח אֹותֹו”.
”מ ְריָ ם!”
ׁשּועִ :
ָ 16א ַמר ָלּה יֵ ַ
”ר ִּבי!”
ָאז ָּפנְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה לֹוַ :
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אּולם
יתי ֶאל ָה ָאבָ ,
”אל ִּתּגְ ִעי ִּביִּ ,כי ֲע ַדיִ ן ֹלא ָע ִל ִ
ׁשּועַ :
ָ 17א ַמר ָלּה יֵ ַ
ֹלהי
יכםֶ ,אל ֱא ַ
עֹולה ֶאל ָא ִבי וַ ֲא ִב ֶ
ֶ
’אנִ י
ְל ִכי ֶאל ַא ַחי וְ ַהּגִ ִידי ָל ֶהםֲ :
יכם’”.
אֹלה ֶ
ֵ
וֵ
יעה ַל ַּת ְל ִמ ִידים ִּכי ָר ֲא ָתה ֶאת ָה ֲאדֹון
הֹוד ָ
ָ 18ה ְל ָכה ִמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּד ִלית וְ ִ
וְ ִכי ָא ַמר ָלּה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּללּו.
ישוע מתגלה לתלמידים
(מתי כח  ;20‑16מרקוס טז  ;18‑14לוקס כד )49‑36

בּועַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַּד ְלתֹות ַה ָּמקֹום
ְ 19ל ֵעת ֶע ֶרבְּ ,באֹותֹו יֹום ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
הּודיםָּ ,בא
אׁשי ַהּיְ ִ
ֶׁשּנֶ ֶא ְספּו ּבֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָהיּו ְסגּורֹות ִמ ַּפ ַחד ָר ֵ
”ׁשלֹום ָל ֶכםְ 20 ”.ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֶה ְר ָאה
יהםָ .א ַמר ָל ֶהםָ :
ׁשּוע וְ ָע ַמד ֵּבינֵ ֶ
יֵ ַ
אֹותם
ָל ֶהם ֶאת יָ ָדיו וְ ֶאת ִצּדֹו ,וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים נִ ְת ַמ ְּלאּו ִׂש ְמ ָחה ִּכ ְר ָ
”ׁשלֹום ָל ֶכםְּ .כ ֵׁשם ֶׁש ָה ָאב
ׁשּוע וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
הֹוסיף יֵ ַ
ֶאת ָה ָאדֹוןִ 21 .
22
ׁשֹול ַח ֶא ְת ֶכםַ ”.א ֲח ֵרי ָא ְמרֹו זׂאת נָ ַפח
ֵ
אֹותיֵּ ,כן ּגַ ם ֲאנִ י
ִ
ָׁש ַלח
רּוח ַהּק ֶׂדׁשָּ 23 .כל ִמי ֶׁש ִּת ְס ְלחּו לֹו
”ק ְּבלּו ֶאת ַ
יהם וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ֲע ֵל ֶ
אֹותם ,יִ ּזָ ְקפּו לֹו”.
ָ
ַעל ֲח ָט ָאיוֵ ,הם יִ ָּס ְלחּו לֹו; ְל ָכל ִמי ֶׁש ִּתזְ ְקפּו
ישוע ותאמא

ים־ע ָׂשר ַהּנִ ְק ָרא ִּד ִידימֹוסֹ ,לא ָהיָ ה ִא ָּתם
ָ
ׂאמאֶ ,א ָחד ֵמ ַה ְּׁשנֵ
ּ 24ת ָ
25
”ר ִאינּו ֶאת ָה ָאדֹון”.
ׁשּועָ .א ְמרּו לֹו יֶ ֶתר ַה ַּת ְל ִמ ִידיםָ :
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבא יֵ ַ
ימן ַה ַּמ ְס ְמ ִרים ְּביָ ָדיו וְ ֹלא ָא ִׂשים
”אם ֹלא ֶא ְר ֶאה ֶאת ִס ַ
ֵה ִׁשיב ָל ֶהםִ :
ֶאת ֶא ְצ ָּב ִעי ַּב ָּמקֹום ֶׁש ָהיּו ַה ַּמ ְס ְמ ִרים וְ ֹלא ָא ִׂשים ֶאת יָ ִדי ְּב ִצּדֹוֹ ,לא
ַא ֲא ִמין”.
ׂאמא ִא ָּתם.
ַ 26א ֲח ֵרי ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ׁשּוב ָהיּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַּב ַּביִ ת וְ ת ָ
”ׁשלֹום
יהם וְ ָא ַמרָ :
ׁשּועָ ,ע ַמד ֵּבינֵ ֶ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיּו ַה ְּד ָלתֹות ְסגּורֹות ָּבא יֵ ַ
”ה ֵבא ֶאת ֶא ְצ ָּב ֲעָך ֵהּנָ ה ְּור ֵאה ֶאת יָ ַדי;
ׂאמאָ :
ָל ֶכםָ 27 ”.אז ָא ַמר ְלת ָ
אֹותּה ְּב ִצ ִּדי ,וְ ַאל ְּת ֵהא ֲח ַסר ֱאמּונָ הֶ ,א ָּלא
ָ
הֹוׁשט ֶאת יָ ְדָך וְ ִׂשים
ֵ
ַמ ֲא ִמין”.
אֹלהי!”
ַ
”אדֹונִ י וֵ
ׂאמא וְ ָא ַמר לֹוֲ :
ֵ 28ה ִׁשיב ּת ָ
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אֹותי ֶה ֱא ַמנְ ָּתַ .א ְׁש ֵרי ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאינָ ם
ִ
ית
”מ ְּפנֵ י ֶׁש ָר ִא ָ
ׁשּועִ :
ָ 29א ַמר לֹו יֵ ַ
רֹואים וְ ִעם זׂאת ַמ ֲא ִמינִ ים”.
ִ
ׁשּוע ְל ֵעינֵ י ַּת ְל ִמ ָידיוֲ ,א ֶׁשר ֹלא
ּ 30גַ ם אֹותֹות ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ָע ָׂשה יֵ ַ
ׁשּוע הּוא
נִ ְכ ְּתבּו ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ הֲ 31 .א ָבל ֵא ֶּלה נִ ְכ ְּתבּו ְּכ ֵדי ֶׁש ַּת ֲא ִמינּו ִּכי יֵ ַ
ּוכ ֵדי ֶׁש ְּב ַה ֲא ִמינְ ֶכם יִ ְהיּו ָל ֶכם ַחּיִ ים ִּב ְׁשמֹו.
ֹלהיםְ ,
ן־ה ֱא ִ
יח ֶּב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ

כא

ישוע מתגלה לשבעה תלמידים

ׁשּוע ְל ֵה ָראֹות ֶאל ַּת ְל ִמ ָידיו ְליַ ד יָ ם ְט ֶב ְריָ ה.
הֹוסיף יֵ ַ
ִ
א ֲח ֵרי ֵכן
ַ
ׂאמא ַהּנִ ְק ָרא
יפא וְ ת ָ
יע ְּב ֶד ֶרְך זׂאתִׁ 2 :ש ְמעֹון ֵּכ ָ
הֹופ ַ
ִ
הּוא
ּוׁשנַ יִ ם
ִּד ִידימֹוס ָהיּו יַ ַחד ִעם נְ ַתנְ ֵאל ִמ ָּקנָ ה ֶׁש ַּבּגָ ִליל וְ ִעם ְּבנֵ י זַ ְב ַּדי ְ
הֹולְך ָלדּוג”.
”אנִ י ֵ
יפאֲ :
ֲא ֵח ִרים ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוָ 3 .א ַמר ָל ֶהם ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ָא ְמרּו לֹוּ” :גַ ם ֲאנַ ְחנּו ָּב ִאים ִא ְּתָךָ ”.ה ְלכּו וְ נִ ְכנְ סּו ַל ִּס ָירה וְ ֹלא
ָל ְכדּו ְמ ָ
ׁשּוע ַעל ַהחֹוףַ ,אְך
אּומה ְּבאֹותֹו ַליְ ָלהִ 4 .עם ּב ֶׂקר ָע ַמד יֵ ַ
”ּבנַ יֵ ,אין ָל ֶכם
ׁשּועָ :
ׁשּועָ 5 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֹלא ִה ִּכירּו ֶׁשּזֶ ה יֵ ַ
ָּדגִ ים?”
”אין”.
ֵה ִׁשיבּו לֹוֵ :
”ה ְׁש ִליכּו ֶאת ָה ֶר ֶׁשת ְּב ִצ ָּדּה ַהיְ ָמנִ י ֶׁשל ַה ִּס ָירה
ָ 6א ַמר ָל ֶהםַ :
אֹותּה ֵמרׂב ָּדגִ ים.
ָ
וְ ִת ְמ ְצאּוֵ ”.הם ִה ְׁש ִליכּו וְ ֹלא יָ ְכלּו עֹוד ִל ְמׁשְׂך
יפא” :זֶ ה ָה ָאדֹון!” ַּכ ֲא ֶׁשר
ׁשּוע וְ ָא ַמר ְל ֵכ ָ
ֵ 7הגִ יב ַה ַּת ְל ִמיד ָה ָאהּוב ַעל יֵ ַ
יפא ֶׁשּזֶ ה ָה ָאדֹוןָ ,ל ַבׁש ֶאת ִּבגְ דֹו ַה ִחיצֹוןִּ ,כי ּגֵ וֹו ָהיָ ה
ָׁש ַמע ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ָחׂשּוף ,וְ ֵה ִטיל ַע ְצמֹו ַלּיָ םַ 8 .אְך יֶ ֶתר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָּבאּו ַּב ִּס ָירה ַה ְּק ַטּנָ ה
חֹוקים ִמן ַהחֹוף
ּגֹור ִרים ֶאת ָה ֶר ֶׁשת ִעם ַה ָּדגִ יםִּ ,כי ֹלא ָהיּו ְר ִ
ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ֶא ָּלא  ְּ ¤כ ֵמ ָאה ֶמ ֶטרַּ 9 .כ ֲא ֶׁשר ָעלּו ַלחֹוף ָראּו ּגֶ ָח ִלים ֲערּוכֹות וְ ָדגִ ים
”ה ִביאּו ִמן ַה ָּדגִ ים ֲא ֶׁשר
ׁשּועָ :
יהן ,וְ ֶל ֶחםָ 10 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
ֻמּנָ ִחים ֲע ֵל ֶ
ּומ ַׁשְך ֶאת ָה ֶר ֶׁשת ֶאל ַהחֹוף
יפא ָ
ְל ַכ ְד ֶּתם ָּכ ֵעתָ 11 ”.ע ָלה ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
לֹוׁשה ,וְ ַאף ֶׁש ָהיּו
ּוׁש ָ
דֹוליםֵ ,מ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
וְ ִהיא ְמ ֵל ָאה ָּדגִ ים ּגְ ִ
ׁשּועּ” :בֹואּוִ ,א ְכלּו!”
ַר ִּבים ָּכל ָּכְך ֹלא נִ ְק ְר ָעה ָה ֶר ֶׁשתָ 12 .א ַמר ָל ֶהם יֵ ַ
”מי ַא ָּתה?”ִּ ,כי יָ ְדעּו
ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֹלא ֵה ֵעז ִל ְׁשאׂל אֹותֹו ִ
 ¤כא  :8כמאה מטר  -יוונית :כמאתים אמה
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ׁשּועָ ,ל ַקח ֶאת ַה ֶּל ֶחם וְ נָ ַתן ָל ֶהם וְ ֵכן ּגַ ם ֶאת
ֶׁשהּוא ָה ָאדֹון .נִ ּגַ ׁש יֵ ַ
ׁשּוע ִה ְתּגַ ָּלה ַל ַּת ְל ִמ ִידים
יׁשית ֶׁשּיֵ ַ
ַה ָּדגִ ים 14 .זׂאת ָהיְ ָתה ַה ַּפ ַעם ַה ְּׁש ִל ִ
ַא ֲח ֵרי קּומֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים.
13

ישוע וכיפא

יֹוחנָ ןַ ,ה ִאם
”ׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
יפאִ :
ׁשּוע ְל ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ְ 15ל ַא ַחר ֶׁש ָא ְכלּו ָא ַמר יֵ ַ
יֹותר ֵמ ֵא ֶּלה?”
אֹותי ֵ
ִ
אֹוהב
ֵ
ַא ָּתה
אֹותָך”.
אֹוהב ְ
יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י ֵ
”ּכןֲ ,אדֹונִ יַ ,א ָּתה ֵ
ֵה ִׁשיב לֹוֵ :
”ר ֵעה ֶאת ְט ָל ַאי”.
ׁשּועְ :
ָא ַמר לֹו יֵ ַ
אֹוהב
ֵ
יֹוחנָ ןַ ,ה ִאם ַא ָּתה
”ׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
ָׁ 16ש ַאל אֹותֹו ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ הִ :
אֹותי?”
ִ
אֹותָך”.
אֹוהב ְ
יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י ֵ
”ּכןֲ ,אדֹונִ יַ ,א ָּתה ֵ
ֵה ִׁשיב לֹוֵ :
ׁשּוע” :נְ ַהג ֶאת צׂאנִ י”.
ָא ַמר לֹו יֵ ַ
אֹוהב
ֵ
יֹוחנָ ןַ ,ה ִאם ַא ָּתה
”ׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
יׁשיתִ :
ָׁ 17ש ַאל אֹותֹו ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
אֹותי?”
ִ
אֹוהב
ֵ
”ה ִאם ַא ָּתה
יׁשית ַ
יפא ַעל ֶׁש ָּׁש ַאל אֹותֹו ַּב ְּׁש ִל ִ
ִה ְת ַע ֵּצב ֵּכ ָ
יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י
יֹוד ַע; ַא ָּתה ֵ
”אדֹונִ יַ ,הּכׂל ַא ָּתה ֵ
אֹותי?” וְ ָא ַמר ֵא ָליוֲ :
ִ
אֹותָך”.
ְ
אֹוהב
ֵ
ית
אֹומר ְלָךְּ ,כ ֶׁש ָהיִ ָ
ֵ
”ר ֵעה ֶאת צׂאנִ יָ 18 .א ֵמן ָא ֵמן ֲאנִ י
ׁשּועְ :
ָא ַמר לֹו יֵ ַ
יתֲ ,א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר
יֹותר ָצ ִעיר ָחגַ ְר ָּת ֶאת ַע ְצ ְמָך וְ ָה ַל ְכ ָּת ְל ָאן ֶׁש ָר ִצ ָ
ֵ
אֹותָך ֶאל ֲא ֶׁשר ֵאינְ ָך
ְ
יֹוביל
ִּתזְ ַקן ִּת ְפרׂׂש ֶאת יָ ֶדיָך וְ ַא ֵחר יַ ְחּגָ ְרָך וְ ִ
ֹלהים.
רֹוצה 19 ”.זׂאת ָא ַמר ְּב ָר ְמזֹו ַעל א ֶׂפן ַה ָּמוֶ ת ֶׁשּיְ ַכ ֵּבד ּבֹו ֶאת ָה ֱא ִ
ֶ
”לְך ַא ֲח ַרי!”
ְל ַא ַחר ָא ְמרֹו זׂאת ָא ַמר ֵא ָליוֵ :
ישוע והתלמיד האהוב עליו

יהם
הֹולְך ַא ֲח ֵר ֶ
ֵ
ׁשּוע
יפא ָּפנָ ה וְ ָר ָאה ֶאת ַה ַּת ְל ִמיד ָה ָאהּוב ַעל יֵ ַ
ֵּ 20כ ָ
”אדֹונִ יִ ,מי הּוא
עּודה וְ ָׁש ַאל ֲ
— זֶ ה ֶׁשּגַ ם נִ ְׁש ַען ַעל ִלּבֹו ְּב ֵעת ַה ְּס ָ
”אדֹונִ י,
ׁשּועֲ :
יפאָ ,א ַמר ֶאל יֵ ַ
אֹותָך?”ְּ 21 .כ ֶׁש ָר ָאה אֹותֹו ֵּכ ָ
ְ
ַה ַּמ ְסּגִ יר
וְ הּוא ָמה?”
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ּבֹואיָ ,מה ִא ְכ ַּפת
ִ
”אם ְרצֹונִ י ֶׁשהּוא יִ ָּׁש ֵאר ַעד
ׁשּועִ :
ֵ 22ה ִׁשיב לֹו יֵ ַ
23
ְלָך? ַא ָּתה ֵלְך ַא ֲח ַרי!” ָל ֵכן נִ ְת ַּפ ְר ֵסם ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְּב ֶק ֶרב ָה ַא ִחים
ׁשּוע ֹלא ָא ַמר לֹו ֶׁש ֵאינֹו ָע ִתיד
אּולם יֵ ַ
ָ
ֶׁש ַה ַּת ְל ִמיד ַההּוא ֹלא יָ מּות.
ּבֹואיָ ,מה ִא ְכ ַּפת ְלָך?”
”אם ְרצֹונִ י ֶׁשהּוא יִ ָּׁש ֵאר ַעד ִ
ָלמּותֶ ,א ָּלא ִ
אֹותם,
ָ
 24זֶ הּו ַה ַּת ְל ִמיד ֲא ֶׁשר ֵמ ִעיד ַעל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ֲא ֶׁשר ָּכ ַתב
יֹוד ִעים ֶׁש ֵעדּותֹו ֱא ֶמת.
וַ ֲאנַ ְחנּו ְ
ׁשּוע ,וְ ִאּלּו נִ ְכ ְּתבּו
 25יֵ ׁש עֹוד ַמ ֲע ִׂשים ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָע ָׂשה יֵ ַ
עֹולם ַע ְצמֹו ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ָה ִכיל ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים
חֹוׁש ַבנִ י ֶׁש ָה ָ
ְ
ִּב ְמפ ָׂרט
ַהּנִ ְכ ָּת ִבים.
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א

ישוע המשיח בחברת השליחים לפני עלייתו השמימה

ׁשּוע ָע ָׂשה
יאֹופילֹוסַּ ,ב ִחּבּור ָה ִראׁשֹון ָּכ ַת ְב ִּתי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשּיֵ ַ
ִ
ּת
ֵ
הֹוראֹות,
וְ ִל ֵּמד ִמ ְּת ִח ָּלה  2וְ ַעד יֹום ִה ָּל ְקחֹו ַל ָּמרֹום ְל ַא ַחר ֶׁש ָּמ ַסר ָ
יע
הֹופ ַ
ִ
יהם הּוא
יחים ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּב ֶהם; ִ 3ל ְפנֵ ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשַ ,ל ְּׁש ִל ִ
ְל ִפי ַ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ָּב ִעים יֹום נִ ְר ָאה
הֹוכחֹות ַרּבֹותַ ,א ֲח ֵרי ֱענּותֹוְ ,
ַחי ְּב ָ
ֹלהיםַּ 4 .כ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְּב ֶח ְב ָר ָתם
יהם וְ ִד ֵּבר ִא ָּתם ַעל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֲא ֵל ֶ
רּוׁש ַליִ םִּ ,כי ִאם ַחּכּו ְל ִקּיּום ַה ְב ָט ַחת
”אל ַּת ַעזְ בּו ֶאת יְ ָ
יהםַ :
ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
יֹוחנָ ן ִה ְט ִּביל ְּב ַמיִ םֲ ,א ָבל
אֹותּה ִמ ִּפי; ִּ 5כי ָ
ָ
ָה ָאב ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם
6
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְּבעֹוד יָ ִמים ֹלא ַר ִּביםָׁ ”.ש ֲאלּו אֹותֹו
ַא ֶּתם ִּת ָּט ְבלּו ְּב ַ
”אדֹונֵ נּוַ ,ה ִאם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה ָּת ִׁשיב ֶאת ַה ַּמ ְלכּות ְליִ ְׂש ָר ֵאל?”
ַהּנֶ ֱא ָס ִפיםֲ :
ָ 7ענָ ה ָל ֶהםֹ” :לא ָל ֶכם ָל ַד ַעת ִע ִּתים ּוזְ ַמּנִ ים ֶׁש ָּק ַבע ָה ָאב ְּב ַס ְמכּותֹו
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְּת ַק ְּבלּו ּכ ַׂח וְ ִת ְהיּו ֵע ַדי ֵהן
יכם ַ
ֶׁשּלֹוֲ 8 .א ָבל ְּבבֹוא ֲע ֵל ֶ
ׁשֹומרֹוןַ ,עד ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ”.
ְ
הּודה וְ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ֵהן ְּב ָכל יְ ָ
ִּב ָ
עֹודם ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים,
יהם ְּב ָ
ַ 9א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נִ ָּׂשא ֵמ ֲע ֵל ֶ
יטים ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ַּב ֲע ִלּיָ תֹו,
עֹודם ַמ ִּב ִ
יהםָ 10 .
וְ ָענָ ן נָ ַטל אֹותֹו ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
11
”אנְ ֵׁשי ַהּגָ ִליל,
בּוׁשי ָל ָבן נִ ְּצבּו ְליָ ָדם וְ ָא ְמרּוַ :
וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ְל ֵ
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר נִ ָּׂשא
ּומ ְס ַּת ְּכ ִלים ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם? יֵ ַ
עֹומ ִדים ִ
ְ
ָל ָּמה ַא ֶּתם
עֹולה
יתם אֹותֹו ֶ
יכם ַה ָּׁש ַמיְ ָמה — ּבֹוא יָ בֹוא ְּבאֹותֹו א ֶׂפן ֶׁש ְר ִא ֶ
ֵמ ֲע ֵל ֶ
ַל ָּׁש ַמיִ ם”.
שליח חדש במקום יהודה איש קריות

ירּוׁש ַליִ ם ְּכ ֶד ֶרְך
יתיםַ ,ה ָּקרֹוב ִל ָ
ירּוׁש ַליִ ם ֵמ ַהר ַהּזֵ ִ
ַ 12א ֲח ֵרי ֵכן ָׁשבּו ִל ָ
ׂאמא,
יליּפֹוס וְ ת ָ
ּופ ִ
יֹוחנָ ן וְ יַ ֲעקׂבַ ,אנְ ְּד ֵרי ִ
יפא וְ ָ
ְּתחּום ַׁש ָּבתָּ 13 .באּו ֵּכ ָ
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1.14-2.4

יהּודה ֶּבן־יַ ֲעקׂב,
ָ
ן־ח ְל ַפיִׁ ,ש ְמעֹון ַה ַּקּנַ אי וִ
ּומ ַּתי וְ יַ ֲעקׂב ֶּב ַ
ר־ּת ְל ַמי ַ
ַּב ַ
וְ ָעלּו ֶאל ָה ֲע ִלּיָ ה — ַה ָּמקֹום ֶׁשּנָ ֲהגּו ִל ְׁשהֹות ּבֹוָּ 14 .כל ֵא ֶּלה ִה ְת ִמידּו
ׁשּוע וְ ֶא ָחיו.
ּומ ְריָ ם ֵאם יֵ ַ
ְּב ֵלב ֶא ָחד ִּב ְת ִפ ָּלהֵ ,הם וְ ַהּנָ ִׁשים ִ
יפא ֵּבין ָה ַא ִחים — ִמ ְס ַּפר ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנִ ְק ֲהלּו
אֹותם יָ ִמים ָקם ֵּכ ָ
ְּ 15ב ָ
16
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםָ ,צ ִריְך ָהיָ ה
ֲ
יַ ַחד ָהיָ ה ְּכ ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים — וְ ָא ַמר:
הּודה,
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ִּד ְּב ָרה ִמ ֶּק ֶדם ְּב ִפי ָּדוִ ד ַעל יְ ָ
ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב ֲא ֶׁשר ַ
ׁשּוע 17 .הּוא נִ ְמנָ ה ִא ָּתנּו וְ ִק ֵּבל ֵח ֶלק
ּתֹופ ֵסי יֵ ַ
ְ
ּמֹוביל ֶׁשל
זֶ ה ֶׁשּנִ ְהיָ ה ַה ִ
ּובנָ ְפלֹו נִ ְב ְק ָעה
ַּב ֵּׁשרּות ַהּזֶ ה 18 .וְ ִהּנֵ ה ָקנָ ה לֹו ָׂש ֶדה ִּב ְׂש ַכר ָה ֶר ַׁשע ְ
יֹוׁש ֵבי
נֹודע ְל ָכל ְ
חּוצה ַ — 19ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַ
ִּב ְטנֹו וְ ָכל ֵמ ָעיו נִ ְׁש ְּפכּו ַה ָ
’ח ַקל ְּד ָמא’ֶׁ ,ש ֵּפרּוׁשֹו
יכְך נִ ְק ָרא אֹותֹו ָׂש ֶדה ִּב ְלׁשֹונָ ם ֲ
ּול ִפ ָ
רּוׁש ַליִ ם ְ
יְ ָ
י־ט ָירתֹו נְ ַׁש ָּמה
’ּת ִה ִ
ְׂש ֵדה ַה ָּדם — ֶׁ 20ש ֲה ֵרי ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּליםְ ,
’ּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר’ַ 21 .על ֵּכן ָצ ִריְך ֶׁש ֶא ָחד
יֹוׁשב’ ,וְ גַ ם ְ
וְ ַאל־יְ ִהי ָבּה ֵ
ׁשּוע ָּבא
ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נִ ְלוּו ֵא ֵלינּו ְּב ָכל ָה ֵעת ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון יֵ ַ
יֹוחנָ ן ַעד יֹום ִהּנָ ְׂשאֹו ֵמ ִא ָּתנּו ,יִ ְהיֶ ה
ילת ָ
תֹוכנּוָ 22 ,ה ֵחל ִמ ְּט ִב ַ
וְ יָ ָצא ְּב ֵ
ֵעד ִא ָּתנּו ַעל ְּת ִחּיָ תֹו”.
ר־ׁש ָּבא וְ ַה ְמ ֻכּנֶ ה ּגַ ם
יֹוסף ַהּנִ ְק ָרא ַּב ַ
ֵ 23הם ֶה ֱע ִמידּו ְׁשנַ יִ םֶ ,את ֵ
ּיֹוד ַע ָּכל
”א ָּתה ֲאדׂנָ י ַה ֵ
יּוסטֹוס ,וְ ֶאת ַמ ִּת ְתיָ הִ 24 .ה ְת ַּפ ְּללּו וְ ָא ְמרּוַ :
ְ
25
ַה ְּל ָבבֹותַ ,ה ְר ֵאה נָ א ִמי הּוא ָה ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁשנַ יִ ם ֶׁש ָּב ַח ְר ָּת ּבֹו ָל ַק ַחת
הּודה
ֶאת ְמקֹום ַה ֵּׁשרּות ַהּזֶ ה וְ ַה ְּׁש ִליחּות ֲא ֶׁשר ָס ָטה ִמ ֶּמּנָ ה יְ ָ
ּגֹורל נָ ַפל ַעל
ּגֹורלֹות; ַה ָ
ְּב ֶל ְכּתֹו ֶאל ְמקֹומֹו ֶׁשּלֹו 26 ”.נָ ְתנּו ָל ֶהם ָ
יחים.
ד־ע ָׂשר ַה ְּׁש ִל ִ
ַמ ִּת ְתיָ ה וְ הּוא נִ ְס ַּפח ֶאל ַא ַח ָ

ב

ביאת רוח הקודש

ּביֹום ְמֹלאת ִׁש ְב ַעת ַה ָּׁשבּועֹות ָהיּו ֻּכ ָּלם יַ ְח ָּדיוִּ 2 .פ ְתאֹום ָהיָ ה
ְ
רּוח ַעּזָ ה ,וְ הּוא ִמ ֵּלא ֶאת ָּכל ַה ַּביִ ת
קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םְּ ,כקֹול ַמ ַּׁשב ַ
יהם ְלׁשֹונֹות ְּכ ַל ֲהבֹות ֵאׁש,
הֹופיעּו ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
ִ
ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו ּבֹוָ 3 .אז
4
רּוח
ֶׁש ִה ְת ַּפּזְ רּו וְ נָ חּו ַא ַחת ַא ַחת ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם .וְ ֻכ ָּלם נִ ְמ ְלאּו ַ

א  :20תהל’ סט  ;26קט 8
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רּוח
ַהּק ֶׂדׁש וְ ֵה ֵחּלּו ְל ַד ֵּבר ִּב ְלׁשֹונֹות ֲא ֵחרֹות ְּכ ִפי ֶׁשּנָ ְתנָ ה ָל ֶהם ָה ַ
ְל ַד ֵּבר.
ֹלהים ִמ ָּכל ַעם וְ ַעם ֲא ֶׁשר ַּת ַחת
הּודים יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ּגֹוררּו יְ ִ
ירּוׁש ַליִ ם ִה ְת ְ
ִּ 5ב ָ
ַה ָּׁש ַמיִ םַּ 6 .כ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַמע ַהּקֹול ַהּזֶ ה ִה ְת ַק ֲהלּו ַעם ַרב וְ ֻכ ָּלם נָ בֹוכּו,
אֹותם ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְׂש ָפתֹו ֶׁשּלֹוֵ 7 .הם נִ ְת ַמ ְּלאּו
ָ
ֶׁש ֵּכן ָּכל ִאיׁש ָׁש ַמע
ילּיִ ים 8 ,וְ ֵאיְך
”ה ֵרי ָּכל ַה ְמ ַד ְּב ִרים ָה ֵא ֶּלה ּגְ ִל ִ
יאה וְ ָא ְמרּוֲ :
ּופ ִל ָ
ִּת ָּמהֹון ְ
ּומ ִדים,
מֹול ְדּתֹו? ַּ 9פ ְר ִּתים ֲאנַ ְחנּו ָ
ַ
ׁשֹומ ַע ִּב ְׂש ַפת
ֵ
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו
דֹוקיָ ה ּופֹונְ טֹוס
הּודה וְ ַק ָּפ ְ
ּתֹוׁש ֵבי יְ ָ
ָ
תֹוׁש ֵבי ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם,
ָ
יל ִמים וְ
ֵע ָ
מּוכים
ּומחֹוזֹות לּוב ַה ְּס ִ
יליָ הִ ,מ ְצ ַריִ ם ְ
וְ ַא ְסיָ הְ 10 ,פ ִריגְ יָ ה וְ ַּפ ְמ ִפ ְ
הּודים וְ גֵ ִריםְּ ,כ ֵר ִתּיִ ים
ּגֹור ִרים ָּכאן 11 ,יְ ִ
רֹומא ַה ִּמ ְת ְ
ּתֹוׁש ֵבי ָ
ָ
ְל ִק ֶירנְ יָ ה,
ׁשֹונֹותינּו ֶאת
ֵ
אֹותם ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ְל
ָ
ׁשֹומ ִעים
ְ
וְ ַע ְר ִבים — וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו
ֹלהים!”
ּגְ ֻדּלֹות ָה ֱא ִ
”מה ּזֶ ה ָצ ִריְך ִל ְהיֹות?”
ּתֹוממּו וְ נָ בֹוכּוָ .א ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הַ :
ַ 12הּכׂל ִה ְׁש ְ
”מ ֵל ֵאי יַ יִ ן ֵהם”.
ֲ 13א ָבל ֲא ֵח ִרים ָל ֲעגּו וְ ָא ְמרּוְ :
כיפא נושא את דברו בחג השבועות

”אנָ ִׁשים
יהםֲ :
ד־ע ָׂשר ,נָ ָׂשא קֹולֹו וְ ִד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יפא ִעם ָה ַא ַח ָ
ָ 14ע ַמד ֵּכ ָ
רּוׁש ַליִ ם .זׂאת ְּדעּו ָל ֶכם וְ ַה ְק ִׁשיבּו ִל ְד ָב ַרי:
יֹוׁש ֵבי יְ ָ
ְ
הּודים ,וְ ָכל
יְ ִ
בּוריםֶׁ ,ש ֵּכן ַה ָּׁש ָעה
ּכֹוריםְּ ,כמֹו ֶׁש ַא ֶּתם ְס ִ
ָ 15ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ֵאינָ ם ִׁש ִ
יֹואל ַהּנָ ִביא:
ֵּת ַׁשע ַּבּב ֶׂקר; ֶ 16א ָּלא ֶׁשּזֶ ה ַה ָּד ָבר ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִפי ֵ
ֹלהים,
	17’וְ ָהיָ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ,נְ ֻאם ֱא ִ
ל־ּב ָׂשר
ל־ּכ ָ
ת־רּוחי ַע ָ
ִ
ֶא ְׁשּפֹוְך ֶא
יכם;
נֹות ֶ
ּוב ֵ
יכם ְ
וְ נִ ְּבאּו ְּבנֵ ֶ
יכם ֶחזְ יֹונֹות יִ ְראּו
חּור ֶ
ַּב ֵ
יכם ֲחֹלמֹות יַ ֲחֹלמּון.
וְ זִ ְקנֵ ֶ
חֹותי ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה
 18וְ גַ ם ַעל ֲע ָב ַדי וְ ַעל ִׁש ְפ ַ
ת־רּוחי וְ נִ ְּבאּו.
ִ
ֶא ְׁשּפְׂך ֶא
מֹופ ִתים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל
 19וְ נָ ַת ִּתי ְ
ב  :21‑17יואל ג 5‑1
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וְ אֹותֹות ָּב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת,
ָּדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְמרֹות ָע ָׁשן.
ַ 20ה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ָה ֵפְך ְלח ֶׁׂשְך וְ ַהּיָ ֵר ַח ְל ָדם
ּנֹורא.
ִל ְפנֵ י ּבֹוא יֹום יהוה ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
 21וְ ָהיָ ה ָּכל ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם יהוה יִ ָּמ ֵלט’.
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרתִ ,איׁש
ַ 22אנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאלִׁ ,ש ְמעּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה :יֵ ַ
ּובאֹותֹות ֲא ֶׁשר
ּובנִ ִּסים ְ
ֹלהים ִּבגְ בּורֹות ְ
ֶׁשּנִ ְת ַא ֵּׁשר ָל ֶכם ִמ ַּט ַעם ֱא ִ
יֹוד ִעים;
תֹוכ ֶכםְּ ,כ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ְ
ֹלהים ָע ָׂשה ַעל־יָ ָדיו ְּב ְ
ָה ֱא ִ
תֹו־מרׂאׁש —
ֵ
יע
ֹלהים ַהּנֶ ֱח ָר ָצה וִ ִיד ָ
ל־ּפי ֲע ַצת ֱא ִ
 23הּוא ֶׁש ֻה ְסּגַ ר ַע ִ
אֹלהים ֱה ִקימֹו
ִ
ּוב ֵידי ְר ָׁש ִעים ְצ ַל ְב ֶּתם וַ ֲה ַרגְ ֶּתם 24 .וֵ
אֹותֹו ְל ַק ְח ֶּתם ִ
ִל ְת ִחּיָ ה ְּב ַה ִּתירֹו ֶאת ֶח ְב ֵלי ַה ָּמוֶ תֶׁ ,ש ֵּכן ַה ָּמוֶ ת ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ַל ֲעצׂר
אֹומר ָע ָליו:
ֵ
אֹותֹוֵ 25 .הן ָּדוִ ד
יתי יהוה ְלנֶ גְ ִּדי ָּת ִמיד,
’ׁשּוִ ִ
ִ
ל־אּמֹוט.
ימינִ י ַּב ֶ
ִּכי ִמ ִ
בֹודי,
ָ 26ל ֵכן ָׂש ַמח ִל ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ְּכ ִ
ף־ּב ָׂש ִרי יִ ְׁשּכׂן ָל ֶב ַטח,
ַא ְ
ֹלא־ת ֲעזׂב נַ ְפ ִׁשי ִל ְׁשאֹול,
ַ
ִּ 27כי
ידיָך ִל ְראֹות ָׁש ַחת.
ֹלא־ת ֵּתן ֲח ִס ְ
ִ
28
יענִ י א ַׂרח ַחּיִ ים,
ּתֹוד ֵ
ִ
ת־ּפנֶ יָך’.
ׂש ַׂבע ְׂש ָמחֹות ֶא ָ
לֹומר ָל ֶכם ְּב ִב ָּטחֹון ַעל ָּדוִ ד ָא ִבינּוֶׁ ,שהּוא
ֲ 29אנָ ִׁשים ַא ִחיםֶ ,א ְפ ָׁשר ַ
ֵמת וְ גַ ם נִ ְק ַּבר וְ ִק ְברֹו נִ ְמ ָצא ִע ָּמנּו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ הִ 30 .מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָהיָ ה
הֹוׁשיב ִמ ְּפ ִרי ֲח ָל ָציו ַעל
בּועה ְל ִ
ֹלהים נִ ְׁש ַּבע לֹו ְׁש ָ
נָ ִביא וְ יָ ַדע ִּכי ֱא ִ
יח — ֶׁשֹּלא נֶ ֶעזְ ָבה
ִּכ ְסאֹוַּ 31 ,ב ֲחזֹותֹו ֵמרׂאׁש ִּד ֵּבר ַעל ְּת ִחּיַ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים
ׁשּוע זֶ ה ֵה ִקים ֱא ִ
ּוב ָׂשרֹו ֹלא ָר ָאה ַׁש ַחתֶ 32 .את יֵ ַ
ִל ְׁשאֹול נַ ְפׁשֹו ְ
ּול ַא ַחר ֶׁשּנִ ָּׂשא ֶאל יְ ִמין
ִל ְת ִחּיָ ה וְ ַעל זׂאת ֲאנַ ְחנּו ֻּכ ָּלנּו ֵע ִדיםְ 33 .
אֹותּה
ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַה ֻּמ ְב ַט ַחתָׁ ,ש ַפְך
ֹלהים וְ ִק ֵּבל ֵמ ֵאת ָה ָאב ֶאת ַ
ָה ֱא ִ
ב  :28‑25תהל’ טז 11‑8
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ׁשֹומ ִעים.
ְ
רֹואים וְ גַ ם
ְּכ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם ִ
אֹומר:
ֵ
ֶא ָּלא ֶׁשהּוא
ימינִ י
	35’נְ ֻאם יהוה ַלאדׂנִ יֵׁ ,שב ִל ִ
ַעד ָא ִׁשית אֹויְ ֶביָך ֲהדׂם ְל ַרגְ ֶליָך’.
יח
ּול ָמ ִׁש ַ
ֹלהים ָׂשם ְל ָאדֹון ְ
ָ 36ל ֵכן יֵ ַדע נָ א ָּכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵברּורֶׁ ,ש ֱא ִ
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ְצ ַל ְב ֶּתם”.
ֶאת יֵ ַ
יחים:
יפא וְ ִל ְׁש ָאר ַה ְּׁש ִל ִ
ְּ 37כ ָׁש ְמ ָעם ִה ְת ַע ְּצבּו ְמאׂד ְּב ִל ָּבם וְ ָא ְמרּו ְל ֵכ ָ
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםֶ ,מה ָע ֵלינּו ַל ֲעׂשֹות?”
ֲ
ׁשּובה וְ ִה ָּט ְבלּו ִאיׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּב ֵׁשם
יפאׁ” :שּובּו ִּב ְת ָ
ָ 38א ַמר ָל ֶהם ֵּכ ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש;
ּות ַק ְּבלּו ֶאת ַמ ְּתנַ ת ַ
יכםְ ,
יחת ֲח ָט ֵא ֶ
יח ִל ְס ִל ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
חֹוקיםְ ,ל ָכל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא
ּול ָכל ָה ְר ִ
יכם ְ
ִּ 39כי ָל ֶכם ַה ַה ְב ָט ָחה וְ ִל ְבנֵ ֶ
ֹלהינּו”.
ָל ֶהם ֲאדׂנָ י ֱא ֵ
ּ 40גַ ם ְּב ִמ ִּלים ַרּבֹות ֲא ֵחרֹות ֵה ִעיד ָּב ֶהם וְ ֵה ִאיץ ָּב ֶהם ְּב ָא ְמרֹו:
ּסֹורר ַהּזֶ ה!” ֵ 41א ֶּלה ֶׁש ִּק ְּבלּו ְּב ָרצֹון ֶאת ְּד ָברֹו
”ה ָּמ ְלטּו ִמן ַהּדֹור ַה ֵ
ִ
ֹלׁשת ֲא ָל ִפים נְ ָפׁשֹותֵ 42 .הם ָהיּו
נֹוספּו ִּכ ְׁש ֶ
ְ
ּובאֹותֹו יֹום
נִ ְט ְּבלּוְ ,
יעת ַה ֶּל ֶחם
יחיםַ ,על ַה ִה ְת ַח ְּברּותַ ,על ְּב ִצ ַ
ּתֹורת ַה ְּׁש ִל ִ
ׁשֹוק ִדים ַעל ַ
ְ
וְ ַעל ַה ְּת ִפּלֹות.
34

ֲה ֵרי ָּדוִ ד ֹלא ָע ָלה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה,

אורח החיים של המאמינים

יחים.
ּומֹופ ִתים וְ אֹותֹות ַר ִּבים ָעׂשּו ַה ְּׁש ִל ִ
ְ
ָּ 43כל נֶ ֶפׁש נִ ְת ַמ ְּל ָאה יִ ְר ָאה
45
ּוב ָכל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָל ֶהם ָהיּו ֻׁש ָּת ִפיםֵ .הם
ָּ 44כל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ָהיּו יַ ְח ָּדיו ְ
אֹותם ַלּכׂלְ ,ל ָכל ִאיׁש
ָ
כּוׁשם וְ ִח ְּלקּו
יהם וְ ֶאת ְר ָ
ּזֹות ֶ
ָמ ְכרּו ֶאת ֲא ֻח ֵ
ְּכ ִפי ָצ ְרּכֹו 46 .יֹום יֹום ִה ְת ִמידּו ִל ְהיֹות ֵלב ֶא ָחד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָהיּו
ּובתׂם
אֹוכ ִלים ֶאת ְמזֹונָ ם ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ְ
יהם,
ּבֹוצ ִעים ֶאת ַה ֶּל ֶחם ְּב ָב ֵּת ֶ
ְ
ֹלהיםֵ .הם ָמ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָּכל ָה ָעם ,וְ ָה ָאדֹון
ּומ ַׁש ְּב ִחים ֶאת ֱא ִ
ֵלב ְ 47
ּנֹוׁש ִעים.
יהם יֹום יֹום ֶאת ַה ָ
הֹוסיף ֲע ֵל ֶ
ִ

ב  :36‑35תהל’ ק 1
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ריפוי איש פיסח בשער בית המקדש

יֹוחנָ ן ָהיּו ְּב ַד ְר ָּכם ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֵעת ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה,
יפא וְ ָ
ּכ ָ
ֵ
ְּב ָׁש ָעה ָׁשלֹוׁש ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ ם 2 .וְ ִאיׁש ֶא ָחדִּ ,פ ֵּס ַח ִמ ֶּב ֶטן ִאּמֹו,
יחים אֹותֹו ְליַ ד ַׁש ַער ֵּבית
נִ ָּׂשא ְל ָׁשם; ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ָהיּו ַמּנִ ִ
”מ ֻה ָּדר”ְ ,ל ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות ִמן ַה ָּב ִאים ֶאל ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ה ַּׁש ַער ַה ְמ ֻכּנֶ ה ְ
עֹומ ִדים ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵבית
ְ
יֹוחנָ ן
יפא וְ ֶאת ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ 3 .כ ְראֹותֹו ֶאת ֵּכ ָ
יפא ֶאת ֵעינָ יו ,וְ ֵכן ָע ָׂשה ּגַ ם
ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,ב ֵּקׁש ֵמ ֶהם נְ ָד ָבה 4 .נָ ַעץ ּבֹו ֵּכ ָ
יהם ְּב ַקּוֹותֹו ְל ַק ֵּבל
”ה ֵּבט ֵא ֵלינּו!”  5הּוא ִה ְס ַּת ֵּכל ֲא ֵל ֶ
יֹוחנָ ן ,וְ ָא ַמרַ :
ָ
”ּכ ֶסף וְ זָ ָהב ֵאין ִליֲ ,א ָבל ֶאת ַמה
יפא ָא ַמרֶ :
ֵמ ֶהם ַמ ֶּׁשהּוֶ 6 ,א ָּלא ֶׁש ֵּכ ָ
יח ִמּנָ ְּצ ַרת — ִה ְת ַה ֵּלְך!”
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶּׁשּיֵ ׁש ִליֶ ,את זֶ ה ֶא ֵּתן ְלָךְּ :ב ֵׁשם יֵ ַ
ּופ ְתאֹום ִה ְת ַחּזְ קּו ַרגְ ָליו
 7הּוא ֶה ֱחזִ יק ְּביָ דֹו ַהיְ ָמנִ ית וְ ֵה ִקים אֹותֹוִ ,
וְ ַק ְר ֻס ָּליוָ 8 .ק ַפץ ָה ִאיׁש וְ ָע ַמד ַעל ַרגְ ָליוִ .מּיָ ד ָה ַלְך וְ נִ ְכנַ ס ִא ָּתם ְל ֵבית
ֹלהיםָ 9 .ראּוהּו ָּכל
ּומ ַה ֵּלל ֶאת ֱא ִ
ּומ ַק ֵּפץ ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַה ֵּלְך ְ
ֹלהים 10 ,וְ ִה ִּכירּו ֶׁשּזֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר
ּומ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ֱא ִ
ָה ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַה ֵּלְך ְ
יֹוׁשב ְל ַב ֵּקׁש נְ ָדבֹות ַּב ַּׁש ַער ַה ְמ ֻה ָּדר ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש; נִ ְת ַמ ְּלאּו
ָהיָ ה ֵ
ִּת ָּמהֹון וְ ַת ְד ֵה ָמה ַעל ַמה ֶּׁש ָּק ָרה לֹו.
כיפא נושא את דברו בבית המקדש

יהם ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים,
יֹוחנָ ן ,וְ ָאז ָרצּו ֲא ֵל ֶ
יפא וְ ָ
ָ 11ה ִאיׁש ֹלא ִה ְר ָּפה ִמ ֵּכ ָ
12
”אּולם ְׁשֹלמׂה”ָ .ר ָאה זׂאת
ָ
אּולם ַהּנִ ְק ָרא
ּתֹוממּותָּ ,ב ָ
ְמ ֵל ֵאי ִה ְׁש ְ
”אנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ל ָּמה ַא ֶּתם ְּת ֵמ ִהים ַעל ַה ָּד ָבר
יפא וְ ָא ַמר ֶאל ָה ָעםַ :
ֵּכ ָ
ידּותנּו
ּדּוע ַא ֶּתם ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ָּבנּו ְּכ ִאּלּו ְּבכ ֵׂחנּו אֹו ַּב ֲח ִס ֵ
ּומ ַ
ַהּזֶ ה? ַ
ֹלהי
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקׂבֱ ,א ֵ
ָע ִׂשינּו ֶׁשהּוא יִ ְת ַה ֵּלְך? ֱ 13א ֵ
ּוכ ַפ ְר ֶּתם
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ְמ ַס ְר ֶּתם אֹותֹו ְ
בֹותינּוֵּ ,פ ֵאר ְּב ָכבֹוד ֶאת ַע ְבּדֹו יֵ ַ
ֲא ֵ
ילטֹוס ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ְח ִליט ְל ַׁש ְּלחֹו ַל ָח ְפ ִׁשיַ 14 .א ֶּתם ְּכ ַפ ְר ֶּתם
ּבֹו ִל ְפנֵ י ִּפ ָ
רֹוצ ַח 15 ,וְ ֶאת ַׂשר
ּוב ַּק ְׁש ֶּתם ֶׁשּיְ ַׁש ְח ֵרר ָל ֶכם ִאיׁש ֵ
ּוב ַּצ ִּדיק ִ
ַּב ָּקדֹוׁש ַ
ֹלהים ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים וְ ַעל זׂאת
ַה ַחּיִ ים ֲה ַרגְ ֶּתם — הּוא ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ל־ס ַמְך ָה ֱאמּונָ ה ִּב ְׁשמֹו ִחּזֵ ק ְׁשמֹו ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה
ֲאנַ ְחנּו ֵע ִדיםַ 16 .ע ְ
פּואה
ּומ ִּכ ִירים ,וְ ָה ֱאמּונָ ה ּבֹו נָ ְתנָ ה ָל ִאיׁש ֶאת ָה ְר ָ
רֹואים ַ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ִ
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יֹוד ַע ֶׁש ִּב ְב ִלי ַּד ַעת
ַה ְּׁש ֵל ָמה ַהּזׂאת ְל ֵעינֵ י ֻּכ ְּל ֶכם .וְ ַע ָּתהַ ,א ַחיֲ ,אנִ י ֵ
ֹלהים ִקּיֵ ם ְּב ֶד ֶרְך זׂאת
יכםַ 18 .אְך ֱא ִ
ְּפ ַע ְל ֶּתםְּ ,כמֹו ֶׁש ָּפ ֲעלּו ַמנְ ִהיגֵ ֶ
19
יאים — ֶׁש ְּמ ִׁשיחֹו יִ ְסּבׂלָ .ל ֵכן
יע ִמ ֶּק ֶדם ְּב ִפי ָּכל ַהּנְ ִב ִ
הֹוד ַ
ֶאת ֲא ֶׁשר ִ
יכםְ 20 ,ל ַמ ַען יָ בֹואּו
ׁשּובה ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ָּמחּו ֲח ָט ֵא ֶ
ִה ְת ָח ְרטּו וְ ׁשּובּו ִּב ְת ָ
יְ ֵמי ְרוָ ָחה ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדׂנָ י וְ הּוא יִ ְׁש ַלח ֶאת ֲא ֶׁשר יֻ ַעד ָל ֶכם ִמ ֶּק ֶדםֶ ,את
ׁשּועֲ 21 ,א ֶׁשר ָצ ִריְך ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו אֹותֹו ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעד ֵעת ֲה ָׁש ַבת
יח יֵ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
דֹוׁשים.
יאיו ַה ְּק ִ
עֹולם ְּב ִפי נְ ִב ָ
ֹלהים ִּד ֵּבר ֵמ ָ
ַהּכׂל ְל ִתּקּונֹוָּ ,ד ָבר ֶׁש ֱא ִ
יכם
ֹלה ֶ
בֹותינּו’ :נָ ִביא יָ ִקים ָל ֶכם יהוה ֱא ֵ
ֵ 22הן מ ֶׁׂשה ָא ַמר ֶאל ֲא ֵ
יכם.
יכםָּ ,כמֹונִ י; ֵא ָליו ִּת ְׁש ָמעּון ְּככׂל ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִמ ֶּק ֶרב ֲא ֵח ֶ
 23וְ ָהיָ ה ָּכל ַהּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ֹלא ִּת ְׁש ַמע ֶאל ַהּנָ ִביא ַההּוא וְ נִ ְכ ְר ָתה
הֹודיעּו
ילְךֻּ ,כ ָּלם ִּד ְּברּו וְ ִ
מּואל וָ ֵא ָ
יאים ִמ ְּׁש ֵ
יה 24 ’.וְ ָכל ַהּנְ ִב ִ
ֵמ ַע ֶּמ ָ
25
ּובנֵ י ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר
יאים ְ
ַעל־אֹודֹות ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלהַ .א ֶּתם ְּבנֵ י ַהּנְ ִב ִ
בֹותינּו ְּב ָא ְמרֹו ֶאל ַא ְב ָר ָהם :’וְ נִ ְב ְרכּו ְּבזַ ְר ֲעָך ָּכל
ֹלהים ִעם ֲא ֵ
ָּכ ַרת ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ַע ְבּדֹו וְ ָׁש ַלח
ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמהָ 26 ’.ל ֶכם ִראׁשֹונָ ה ֵה ִקים ֱא ִ
ׁשּוב ֶכם ִאיׁש ִאיׁש ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעה”.
אֹותֹו ְל ָב ֵרְך ֶא ְת ֶכםְּ ,ב ְ
17

ד

כיפא ויוחנן לפני הסנהדרין

יהם ַהּכ ֲׂהנִ ים ּונְ גִ יד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּכ ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ֶאל ָה ָעם ָּבאּו ֲא ֵל ֶ
ַ
ׁשּוע
ּוב ְּׂשרּו ְּביֵ ַ
ּכֹוע ִסים ָהיּו ַעל ֶׁש ִּל ְּמדּו ֶאת ָה ָעם ִ
דֹוקים; ֲ 2
וְ ַה ְּצ ִ
אֹותם וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ָהיָ ה ְּכ ָבר ֶע ֶרב
ָ
ֶאת ַה ְּת ִחּיָ ה ִמן ַה ֵּמ ִתיםֵ 3 .הם ָּת ְפסּו
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ָּד ָבר
אּולם ַר ִּבים ֵמ ַה ְ
אֹותם ַעד ְל ָמ ֳח ָרתָ 4 .
ָ
ָּכ ְלאּו
ּומ ְס ָּפ ָרם ָהיָ ה ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש.
ֶה ֱא ִמינּוִ ,
ירּוׁש ַליִ םּ 6 ,גַ ם ָחנָ ן
יהם ִּב ָ
סֹופ ֵר ֶ
יהם וְ ְ
יהם וְ זִ ְקנֵ ֶ
ְ 5ל ָמ ֳח ָרת נֶ ֶא ְספּו ָׂש ֵר ֶ
ּובנֵ י ִמ ְׁש ְּפחֹות ַהּכ ֲׂהנִ ים
יֹוחנָ ן וַ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר ְ
ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ ַקּיָ ָפא וְ ָ
”ּב ֵאיזֶ ה ּכ ַׂח אֹו ְּב ֵאיזֶ ה
אֹותם ַּב ָּתוֶ ְך וְ ָׁש ֲאלּוְ :
דֹוליםֵ 7 .הם ֶה ֱע ִמידּו ָ
ַהּגְ ִ
יתם ֶאת זׂאת?”
ֵׁשם ֲע ִׂש ֶ
”ׂש ֵרי ָה ָעם וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל,
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ ָא ַמר ָל ֶהםָ :
יפא נִ ְת ַמ ֵּלא ַ
ֵּ 8כ ָ
חֹולה —
ֶ
ִ 9אם ֲאנַ ְחנּו נֶ ְח ָק ִרים ַהּיֹום ַעל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ְל ִאיׁש
ג  :25ברא’ יב 3
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ּול ָכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
דּוע ְל ֻכ ְּל ֶכם ְ
יצד נִ ְר ָּפא ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה — ֶׁשּיְ ֵהא יָ ַ
ֵּכ ַ
ֹלהים
יח ִמּנַ ְּצ ַרתֲ ,א ֶׁשר ַא ֶּתם ְצ ַל ְב ֶּתם וַ ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּכי ְּב ֵׁשם יֵ ַ
יכם 11 .הּוא
עֹומד ָּב ִריא ִל ְפנֵ ֶ
ֵ
ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתיםַּ ,ב ֵּׁשם ַהּזֶ ה הּוא
היְ ָתה ְלרׂאׁש ִּפּנָ ה 12 .וְ ֵאין
ָה ֶא ֶבן ֶׁש ְּמ ַא ְס ֶּתםַ ,א ֶּתם ַהּבֹונִ יםֲ ,א ֶׁשר ָ
ׁשּועה ְּב ַא ֵחרִּ ,כי ֵאין ֵׁשם ַא ֵחר נָ תּון ִל ְבנֵ י ָא ָדם ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ םּ ,ובֹו
יְ ָ
ָע ֵלינּו ְל ִהּוָ ַשע”.
יֹוחנָ ן וְ ִה ְב ִחינּו ֶׁש ֵהם ֲאנָ ִׁשים
יפא וְ ָ
ְּ 13כ ֶׁש ָראּו ֶאת ִּב ְטחֹונָ ם ֶׁשל ֵּכ ָ
אֹותםֶׁ ,ש ֶּב ָע ָבר ָהיּו
ָ
ּוב ְל ִּתי ְמ ֻל ָּמ ִדים — ָּת ְמהּוֵ .הם זִ הּו
ׁשּוטים ִ
ְּפ ִ
עֹומד ִע ָּמ ֶהםֹ ,לא
אֹותם ֶאת ָה ִאיׁש ֶׁשּנִ ְר ָּפא ֵ
ׁשּועַ 14 .אְך ִּב ְר ָ
יַ ַחד ִעם יֵ ַ
יהם ָל ֵצאת ִמן ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ָהיָ ה ָל ֶהם ַמה ִּל ְטעׂןְ 15 .ל ַא ַחר ֶׁש ִּצּוּו ֲע ֵל ֶ
”מה ּנַ ֲע ֶׂשה ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה? ֲה ֵרי אֹות
ִה ְתיָ ֲעצּו יַ ְח ָּדיוָ 16 .א ְמרּוַ :
רּוׁש ַליִ ם וְ ֵאין ָאנּו
יֹוׁש ֵבי יְ ָ
ְ
ָּברּור נַ ֲע ָׂשה ַעל־יָ ָדםּ ,גָ לּוי הּוא ְל ָכל
יֹוסיף ַה ָּד ָבר ְל ִה ְת ַּפ ְר ֵסם
כֹולים ְל ַה ְכ ִחיׁש אֹותֹוֲ 17 .א ָבל ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִ
יְ ִ
יהם ֶׁשֹלא יְ ַד ְּברּו עֹוד ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה ֶאל ׁשּום ָא ָדם”.
ָּב ָעם ,נְ ַאּיֵ ם ֲע ֵל ֶ
אֹותם ֶׁשֹּלא ְל ַד ֵּבר וְ ֹלא ְל ַל ֵּמד ָּד ָבר ְּב ֵׁשם
ָ
ֵ 18הם ָק ְראּו ָל ֶהם וְ ִצּוּו
ׁשּוע.
יֵ ַ
ֹלהים
”ה ִאם ֻמ ְצ ָּדק ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יֹוחנָ ן וְ ָא ְמרּו ָל ֶהםַ :
יפא וְ ָ
ֵ 19ה ִׁשיבּו ֵּכ ָ
אֹלהים? ִׁש ְפטּו ַא ֶּתם! ֲ 20ה ֵרי ֵאינֶ ּנּו
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ֵל ִ
ִל ְׁשמ ַׂע ָל ֶכם ֵ
כֹולים ֶׁשֹּלא ְל ַהּגִ יד ֶאת ֲא ֶׁשר ָר ִאינּו וְ ָׁש ַמ ְענּו!”
יְ ִ
אֹותםִּ ,כי ֹלא ָמ ְצאּו ֶּד ֶרְך ְל ַה ֲענִ יׁש
ָ
נֹוס ִפים ִׁש ְח ְררּו
ּיּומים ָ
ַ 21א ֲח ֵרי ִא ִ
ֹלהים ַעל ַמה ֶּׁשּנַ ֲע ָׂשה;
אֹותם ִּבגְ ַלל ָה ָעםֶׁ ,ש ֵּכן ַהּכׂל ִׁש ְּבחּו ֶאת ֱא ִ
ָ
ִּ 22כי ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְע ָלה ָהיָ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ּבֹו נֵ ס ָה ִרּפּוי
ַהּזֶ ה.
10

תפילת המאמינים למען הבשורה

יהם וְ ִס ְּפרּו ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ָל ֶהם
ְ 23ל ַא ַחר ֶׁש ֻּׁש ְח ְררּו ָה ְלכּו ֶאל ַח ְב ֵר ֶ
קֹולם
ּוב ֵלב ֶא ָחד נָ ְׂשאּו ָ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ַהּזְ ֵקנִ יםֵ 24 .הם ָׁש ְמעּו זׂאת ְ
ָר ֵ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת־
א ַ
ית ֶ
”אדׂנָ יַ ,א ָּתה ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָ
אֹלהים וְ ָא ְמרּוֲ :
ֵל ִ
ד  :11תהל’ קיח 22 ד  :24שמות כ 11
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ר־ּבם,
ל־א ֶׁש ָ
ת־ּכ ֲ
ת־הּיָ ם וְ ֶא ָ
ָה ָא ֶרץ ֶא ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש:
ָא ַמ ְר ָּת ְּב ַ
’ל ָּמה ָרגְ ׁשּו ּגֹויִ ם
ָ
ּגּו־ריק?
ּול ֻא ִּמים יֶ ְה ִ
ְ
י־א ֶרץ
 26יִ ְתיַ ְּצבּו ַמ ְל ֵכ ֶ
נֹוסדּו־יָ ַחד
וְ רֹוזְ נִ ים ְ
ל־מ ִׁשיחֹו’.
ַעל־יהוה וְ ַע ְ
ילטֹוס ִעם ּגֹויִ ם
הֹורדֹוס וְ ּפֹונְ ְטיֹוס ִּפ ָ
ִּ 27כי ָא ְמנָ ם נֶ ֶא ְספּו ָּב ִעיר ַהּזׂאת ְ
28
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ָמ ַׁש ְח ָּת — ַל ֲעׂשֹות
ּול ֻא ֵּמי יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ַע ְב ְּדָך ַה ָּקדֹוׁש יֵ ַ
ְ
ֶאת ַמה ֶּׁש ְּביָ ְדָך וַ ֲע ָצ ְתָך ְּכ ָבר ִמ ֶּק ֶדם ּגָ זַ ְר ָּת ֶׁשּיִ ְהיֶ ה 29 .וְ ָכ ֵעתֲ ,אדׂנָ י,
לֹומר ֶאת ְּד ָב ְרָך ְּב ָכל א ֶׂמץ ַה ֵּלב,
יהם וְ ֵתן ַל ֲע ָב ֶדיָך ַ
ּיּומ ֶ
ְר ֵאה ֶאת ִא ֵ
ּומֹופ ִתים ַעל־יְ ֵדי ֵׁשם
ְ
טֹותָך ֶאת יָ ְדָך ְל ַמ ְר ֵּפא וְ ַל ֲע ִׂשּיַ ת אֹותֹות
ִּ 30בנְ ְ
ׁשּוע ַע ְב ְּדָך ַה ָּקדֹוׁש”.
יֵ ַ
ְּ 31כ ֶׁש ִּסּיְ מּו ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם ִהזְ ַּד ְעזַ ע ַה ָּמקֹום ֶׁש ִה ְת ַא ְּספּו ּבֹו וְ ֻכ ָּלם
ֹלהים ְּבא ֶׂמץ ֵלב.
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ ִד ְּברּו ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
נִ ְת ַמ ְּלאּו ַ
25

ְּב ִפי ַע ְב ְּדָך ָּדוִ ד ָא ִבינּו

שותפות

ְ 32ק ַהל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ָהיָ ה ֵלב ֶא ָחד וְ נֶ ֶפׁש ַא ַחתִ .איׁש ֵמ ֶהם ֹלא ָא ַמר
יחים
ַעל ָּד ָבר ִמ ִּקנְ יָ נָ יו ִּכי ֶׁשּלֹו הּואֶ ,א ָּלא ֻׁש ָּת ִפים ָהיּו ַּבּכׂלַ 33 .ה ְּׁש ִל ִ
ׁשּוע וְ ֶח ֶסד ַרב ָהיָ ה ַעל ֻּכ ָּלם.
ֵה ִעידּו ְּבכ ַׂח ַרב ַעל ְּת ִחּיַ ת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּוב ֲע ֵלי
ּ 34גַ ם ֹלא ָהיָ ה ָּב ֶהם ִאיׁש ָׁשרּוי ְּב ַמ ְחסֹורִּ ,כי ָּכל ַּב ֲע ֵלי ַה ָּׂשדֹות ַ
יהם וְ ֵה ִביאּו ֶאת ֶּכ ֶסף ְמ ִח ָירםֵ 35 .הם ִהּנִ יחּוהּו
ַה ָּב ִּתים ָמ ְכרּו ֶאת נִ ְכ ֵס ֶ
יחים
יֹוסףֲ ,א ֶׁשר ַה ְּׁש ִל ִ
ּול ָכל ִאיׁש נִ ַּתן ְּכ ִפי ָצ ְרּכֹו 36 .וְ ֵ
יחים ְ
ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ
יסיןָ 37 ,מ ַכר
לֹומר ֶּבן ַהּנֶ ָח ָמהִ ,איׁש ֵלוִ י יְ ִליד ַק ְפ ִר ִ
ִּכּנּוהּו ַּבר־נַ ָּבאְּ ,כ ַ
יחים.
ֶאת ָׂש ֵדהּו וְ גַ ם הּוא ֵה ִביא ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ִהּנִ יחֹו ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ

ה

חנניה ושפירה

יעת
איׁש ֶא ָחדֲ ,חנַ נְ יָ ה ְׁשמֹו ,וְ ִא ְׁשּתֹו ַׁש ִּפ ָירה ָמ ְכרּו ָׂש ֶדהִּ 2 .ב ִיד ַ
ִ
ִא ְׁשּתֹו הּוא נָ ַטל ְל ַע ְצמֹו ֵח ֶלק ִמן ַה ֶּכ ֶסף וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵה ִביא ֵח ֶלק

ד  :26‑25תהל’ ב 2‑1
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”חנַ נְ יָ הָ ,ל ָּמה זֶ ה
יפאֲ :
יחיםָ .א ַמר לֹו ֵּכ ָ
ְמ ֻסּיָ ם וְ ִהּנִ יחֹו ְל ַרגְ ֵלי ַה ְּׁש ִל ִ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ ִלּטׂל ְל ַע ְצ ְמָך ִמ ְּמ ִחיר
ִמ ֵּלא ַה ָּׂש ָטן ֶאת ִל ְּבָך ְל ַׁש ֵּקר ְל ַ
ׁשּותָך — ֶׁש ְּלָך ָהיָ ה ,וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְמ ַּכר ָע ְמ ָדה
ַה ָּׂש ֶדה? ֲ 4ה ֵרי ְּכ ֶׁש ָע ַמד ִּב ְר ְ
ׁשּותָךָ .ל ָּמה ָע ָלה ַעל ִל ְּבָך ַמ ֲע ֶׂשה זֶ ה? ֹלא ִל ְבנֵ י ָא ָדם
מּורתֹו ִּב ְר ְ
ְּת ָ
אֹלהים!” ְּ 5כ ֶׁש ָּׁש ַמע ֲחנַ נְ יָ ה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נָ ַפל
ִׁש ַּק ְר ָּת ִּכי ִאם ֵל ִ
ּׁשֹומ ִעיםָ 6 .קמּו ַה ְּצ ִע ִירים,
ּופ ַחד ּגָ דֹול נָ ַפל ַעל ָּכל ַה ְ
וְ נָ ַפח ֶאת רּוחֹוַ ,
חּוצה וְ ָק ְברּו אֹותֹו.
ָע ְטפּו אֹותֹו ,נְ ָׂשאּוהּו ַה ָ
יֹוד ַעת ַמה
ְּ 7כ ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ְכנְ ָסה ִא ְׁשּתֹו וְ ִהיא ֵאינֶ ּנָ ה ַ
”הּגִ ִידי ִליַ ,ה ִאם ַּב ְּמ ִחיר ַהּזֶ ה
יפא וְ ָא ַמרַ :
יה ֵּכ ָ
ֶּׁש ֵא ַרעָּ 8 .פנָ ה ֵא ֶל ָ
ְמ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ַה ָּׂש ֶדה?”
”ּכןַּ ,ב ְּמ ִחיר ַהּזֶ ה”.
ָא ְמ ָרהֵ :
רּוח
ַ
יכם ְלנַ ּסֹות ֶאת
”ל ָּמה ִה ְת ַא ַח ְד ֶּתם ְׁשנֵ ֶ
יפאָ :
ָ 9א ַמר ָלּה ֵּכ ָ
אֹותְך
ָ
ּקֹוב ִרים ֶאת ַּב ֲע ֵלְך וְ ֵהם יִ ְּׂשאּו
ֹלהים? ִהּנֵ ה ַּב ֶּפ ַתח ַרגְ ֵלי ַה ְ
ֱא ִ
חּורים
רּוחּהְּ .כ ֶׁשּנִ ְכנְ סּו ַה ַּב ִ
חּוצהִ 10 .מּיָ ד נָ ְפ ָלה ְל ַרגְ ָליו וְ נָ ְפ ָחה ֶאת ָ
ַה ָ
אֹותּה ַעל־יַ ד ַּב ֲע ָלּה.
חּוצה וְ ָק ְברּו ָ
אֹותּה ַה ָ
אּוה ֵמ ָתהֵ .הם נָ ְׂשאּו ָ
ְמ ָצ ָ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ַּ 11פ ַחד ּגָ דֹול נָ ַפל ַעל ָּכל ַה ְּק ִה ָּלה וְ ַעל ָּכל ַה ְ
ָה ֵא ֶּלה.
3

השליחים נרדפים בתגובה על מעשי נסים

יחים ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ,וְ ַהּכׂל נֶ ֶא ְספּו
ּומֹופ ִתים ַר ִּבים ָעׂשּו ַה ְּׁש ִל ִ
ְ
 12אֹותֹות
13
אּולם ְׁשֹלמׂהִ .מן ָה ֲא ֵח ִרים ֹלא ֵה ֵעז ִאיׁש ְל ִה ְצ ָט ֵרף
ֵלב ֶא ָחד ְּב ָ
אֹותם 14 .וְ ָא ְמנָ ם נִ ְס ְּפחּו ֶאל ָה ָאדֹון עֹוד
ָ
הֹוקיר
ִ
יהםַ ,אְך ָה ָעם
ֲא ֵל ֶ
חֹולים ֶאל
ַמ ֲא ִמינִ יםּ ,גְ ָב ִרים וְ נָ ִׁשים ַר ִּבים ְמאׂדַ 15 ,עד ִּכי נָ ְׂשאּו ֶאת ַה ִ
יפא ֲא ִפּלּו
ּומ ָּצ ִעים ְּכ ֵדי ֶׁש ְּבבֹוא ֵּכ ָ
אֹותם ַעל ִמּטֹות ַ
ָ
ָה ְרחֹובֹות וְ ָׂשמּו
ַרק ִצּלֹו יָ ֵצל ַעל ַּכ ָּמה ֵמ ֶהםּ 16 .גַ ם ֲהמֹון ָה ָעם ִמן ֶה ָע ִרים ַה ְּסמּוכֹות
ּומ ֻעּנִ ים ַעל־יְ ֵדי רּוחֹות
חֹולים ְ
ִ
נֹוׂש ִאים
ירּוׁש ַליִ ם נִ ְק ְּבצּו ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ִל ָ
ְט ֵמאֹות ,וְ ֻכ ָּלם נִ ְר ְּפאּו.
דֹוקים ,נִ ְת ַמ ְּלאּו ִקנְ ָאה.
ַ 17הּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וְ ָכל ֲאנָ ָׁשיוַ ,אנְ ֵׁשי ַּכת ַה ְּצ ִ
אֹותם ַּב ֶּכ ֶלא ָה ִעירֹונִ י.
ָ
יחים וְ ָׂשמּו
ֵהם ָקמּוָּ 18 ,ת ְפסּו ֶאת ַה ְּׁש ִל ִ
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ֶ 19א ָּלא ֶׁש ַּמ ְל ַאְך יהוה ָּפ ַתח ַּב ַּליְ ָלה ֶאת ַּד ְלתֹות ֵּבית ַה ֶּכ ֶלא
”לכּו וְ ִה ְתיַ ְּצבּו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ ַד ְּברּו ֶאל ָה ָעם ֶאת ָּכל
יאם ְּב ָא ְמרֹוְ 20 :
הֹוצ ָ
וְ ִ
21
ִּד ְב ֵרי ַה ַחּיִ ים ָה ֵא ֶּלהֵ ”.הם ָׁש ְמעּו וְ ִעם ַׁש ַחר נִ ְכנְ סּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
וְ ֵה ֵחּלּו ְל ַל ֵּמד.
מֹוע ֶצת זִ ְקנֵ י
ֶ
ָּבא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול וַ ֲאנָ ָׁשיו וְ ִכּנְ סּו ֶאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ ָכל
אֹותםַ 22 ,אְך ְּכ ֶׁש ָּבאּו
ָ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .הם ָׁש ְלחּו ֶאל ַה ֶּכ ֶלא ְל ָה ִביא
”מ ָצאנּו
הֹודיעּוָ 23 :
אֹותם ַּב ֶּכ ֶלאָ .חזְ רּו וְ ִ
ָ
ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֹלא ָמ ְצאּו
ּׁשֹומ ִרים נִ ָּצ ִבים
לּוטין וְ ַה ְ
טּוח ַל ֲח ִ
ֶאת ֵּבית ַהּס ַׂהר ָסגּור ְּבא ֶׂפן ָּב ַ
ְליַ ד ַה ְּד ָלתֹותֲ .א ָבל ְּכ ֶׁש ָּפ ַת ְחנּו ֹלא ָמ ָצאנּו ִאיׁש ִּב ְפנִ יםְ 24 ”.ל ֵׁש ַמע
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים; ְּת ֵמ ִהים
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נָ בֹוכּו נְ גִ יד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ָר ֵ
”הּנֵ ה ָה ֲאנָ ִׁשים
יע ָל ֶהםִ :
הֹוד ַ
יׁשהּו וְ ִ
ָהיּו ַעל ֵּפ ֶׁשר ַה ָּד ָברָ 25 .אז ָּבא ִמ ֶ
ּומ ַל ְּמ ִדים ֶאת ָה ָעם!”
עֹומ ִדים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ֶּתם ַּב ַּמ ֲא ָסר ְ
אֹותםַ ,אְך ֹלא ְּבכ ַׂחִּ ,כי ָּפ ֲחדּו
ָ
ָ 26ה ַלְך ַהּנָ גִ יד ִעם ַה ְמ ָׁש ְר ִתים וְ ֵה ִביאּו
אֹותם.
ָ
ִמן ָה ָעם ֶּפן יִ ְרּגְ מּו
אֹותם ַהּכ ֵׂהן
ָ
אֹותם וְ ֶה ֱע ִמידּום ִל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןָׁ .ש ַאל
ָ
ֵ 27ה ִביאּו
28
יכם ְּבת ֶׂקף ֶׁשֹּלא ְל ַל ֵּמד ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה?
”ה ִאם ֹלא ִצּוִ ינּו ֲע ֵל ֶ
ַ
ַהּגָ דֹול:
תֹור ְת ֶכם וְ ַא ֶּתם ִמ ְת ַּכּוְ נִ ים ְל ָה ִביא
רּוׁש ַליִ ם ְּב ַ
אתם ֶאת יְ ָ
וְ ִהּנֵ ה ִמ ֵּל ֶ
ָע ֵלינּו ֶאת ַּדם ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה!”
אֹלהים ָצ ִריְך ְל ִה ָּׁש ַמע
”ל ִ
יחים וְ ָא ַמרֵ :
יפא ִעם ַה ְּׁש ִל ִ
ֵ 29ה ִׁשיב ֵּכ ָ
30
ׁשּוע ֲא ֶׁשר
בֹותינּו ֵה ִקים ֶאת יֵ ַ
ֹלהי ֲא ֵ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ִל ְבנֵ י ָא ָדםֱ .א ֵ
ֵ
ימינֹו ִל ְהיֹות
ֹלהים ִּב ִ
הֹוק ָעה ַעל ֵעץֶ 31 .את זֶ ה ֵה ִרים ֱא ִ
ֲה ַרגְ ֶּתם ְּב ָ
יחת ֲח ָט ִאיםֲ 32 .אנַ ְחנּו
ּוס ִל ַ
ׁשּובה ְ
יעָ ,ל ֵתת ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּת ָ
ּומֹוׁש ַ
ִ
ַׂשר
ּׁשֹומ ִעים
ֹלהים ַל ְ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָה ֱא ִ
ֵע ֵדי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וְ גַ ם ַ
אֹותם.
ָ
ְּבקֹולֹוְּ 33 ”.כ ָׁש ְמ ָעם ֶאת זׂאת ִה ְת ַר ְּתחּו וְ ֶה ְח ִליטּו ַל ֲהרׂג
ה־ּתֹורה
ָ
מֹור
יאל ְׁשמֹוֵ ,
רּוׁשים ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִריןּ ,גַ ְמ ִל ֵ
ֲ 34א ָבל ֶא ָחד ִמן ַה ְּפ ִ
חּוצה
יחים ַה ָ
הֹוציא ֶאת ַה ְּׁש ִל ִ
ְמ ֻכ ָּבד ְּב ֵעינֵ י ָּכל ָה ָעםָּ ,קם וְ ִצּוָ ה ְל ִ
”אנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,הּזָ ֲהרּו ָל ֶכם ְּב ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם
ן־מהָ 35 .א ַמר ָל ֶהםַ :
ִלזְ ַמ ָ
36
ִמ ְת ַּכּוְ נִ ים ַל ֲעׂשֹות ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה; ִּכי ִל ְפנֵ י ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ָקם
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יׁשהּו ,וְ נִ ְס ְּפחּו ֵא ָליו ְּכ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ִאיׁש.
ּתֹודסֶׁ ,ש ִה ְתיַ ֵּמר ִל ְהיֹות ִמ ֶ
ָ
הּוא נֶ ֱה ַרג וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ְּבקֹולֹו נָ פֹוצּו וְ ָהיּו ְל ַאיִ ןַ 37 .א ֲח ָריו ָקם
ּומ ַׁשְך ַא ֲח ָריו ֲאנָ ִׁשיםַ .ה ָּלה
ּתֹוׁש ִביםָ ,
ימי ִמ ְפ ַקד ַה ָ
ילי ִּב ֵ
הּודה ַהּגְ ִל ִ
יְ ָ
אֹומר ָל ֶכםִ ,ח ְדלּו ִמן
ֵ
נֶ ֱה ַרג וְ ָכל ַה ְמ ַצּיְ ִתים לֹו נִ ְת ַּפּזְ רּו 38 .וְ ַע ָּתה ֲאנִ י
ּתּופר —
ַ
ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה וְ ַהּנִ יחּו ָל ֶהםִּ ,כי ָה ֵע ָצה אֹו ַה ְּפ ֻע ָּלה ַהּזׂאת
ּתּוכלּו
ְ
ֹלהים ִהיאֹ ,לא
ִאם ֵמ ֵאת ְּבנֵ י ָא ָדם ִהיאֲ 39 .א ָבל ִאם ֵמ ֵאת ֱא ִ
אֹלהים!”
אֹותּה ֶּפן ִּת ָּמ ְצאּו נִ ְל ָח ִמים ֵּב ִ
ָ
ְל ָה ֵפר
אֹותם וְ ִצּוּו
ָ
יחיםְ .ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְלקּו
ֵ 40הם ָׁש ְמעּו ְּבקֹולֹו וְ ָק ְראּו ַל ְּׁש ִל ִ
יחים
אֹותם 41 .יָ ְצאּו ַה ְּׁש ִל ִ
ָ
ׁשּועִׁ ,ש ְח ְררּו
יהם ֶׁשֹּלא יְ ַד ְּברּו ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ֲע ֵל ֶ
ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְׂש ֵמ ִחים ַעל ֶׁשּזָ כּו ִל ְסּבׂל ֶח ְר ָּפה ְל ַמ ַען ַה ֵּׁשם.
ּול ַב ֵּׂשר ַעל
ּוב ָּב ִּתיםֹ ,לא ָח ְדלּו ְל ַל ֵּמד ְ
 42וְ יֹום יֹוםְ ,ב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ
יח יֵ ׁשּוע.
ַה ָּמ ִׁש ַ

ו

בחירת שבעה שמשים

הּודים
ּבּיָ ִמים ָה ֵהםְּ ,כ ֶׁשּגָ ַדל ִמ ְס ַּפר ַה ַּת ְל ִמ ִידיםֵ ,ה ֵחּלּו ַהּיְ ִ
ַ
ּדֹוב ֵרי ָה ִע ְב ִרית ַעל ֶׁש ִהזְ נִ יחּו ֶאת
ּדֹוב ֵרי ַהּיְ וָ נִ ית ְל ִה ְתלֹונֵ ן ַעל ְ
ְ
יחים
ים־ע ָׂשר ַה ְּׁש ִל ִ
ָ
ּיֹומיתָ 2 .ק ְראּו ְׁשנֵ
יהם ַּב ֲח ֻל ַּקת ַה ַּס ַעד ַה ִ
נֹות ֶ
ַא ְל ְמ ֵ
ֶאת ֲהמֹון ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ָא ְמרּוֹ” :לא ָרצּוי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעזׂב ֶאת ְּד ַבר
יכם ִׁש ְב ָעה
ֹלהים ּונְ ָׁש ֵרת ַּב ֻּׁש ְל ָחנֹותָ 3 .ל ֵכןַ ,א ִחיםַּ ,ב ֲחרּו ִמ ֵּבינֵ ֶ
ֱא ִ
אֹותם ַעל ָה ִענְ יָ ן
רּוח וְ ָח ְכ ָמה ,וְ נַ ְפ ִקיד ָ
ֲאנָ ִׁשים ַּב ֲע ֵלי ֵׁשם טֹובְ ,מ ֵל ֵאי ַ
ֹלהים 5 ”.נִ ְת ַק ֵּבל
ּוב ֵׁשרּות ְּד ַבר ֱא ִ
ַהּזֶ ה 4 .וַ ֲאנַ ְחנּו נַ ְת ִמיד ַּב ְּת ִפ ָּלה ְ
רּוח
ּוב ֲחרּו ֶאת ְס ֵט ָפנֹוסִ ,איׁש ָמ ֵלא ֱאמּונָ ה וְ ַ
ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵ י ָּכל ַה ָּק ָהל ָ
יקנֹורֶ ,את ִטימֹון וְ ֶאת
יליּפֹוסֶ ,את ְּפרֹוכֹורֹוס וְ ֶאת נִ ָ
ַהּק ֶׂדׁש ,וְ ֶאת ִפ ִ
אֹותם
ָ
יֹוכיָ הֶ 6 .ה ֱע ִמידּו
יקֹולאֹוסֶׁ ,ש ָהיָ ה ּגֵ ר ֵמ ַאנְ ִט ְ
ָ
ַּפ ְר ֵמנָ ס וְ ֶאת נִ
יהם.
יחיםִ ,ה ְת ַּפ ְּללּו וְ ָס ְמכּו יָ ַדיִ ם ֲע ֵל ֶ
ִל ְפנֵ י ַה ְּׁש ִל ִ
ירּוׁש ַליִ ם ּגָ ַדל ְמאׂד וְ גַ ם
ּומ ְס ַּפר ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִּב ָ
ֹלהים ִׂשגְ ֵׂשג ִ
ְּ 7ד ַבר ֱא ִ
ָהמֹון ַרב ִמן ַהּכ ֲׂהנִ ים נִ ְׁש ְמעּו ָל ֱאמּונָ ה.
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סטפנוס נעצר

ּומֹופ ִתים
ְ
בּורהָ ,ע ָׂשה אֹותֹות
ְ 8ס ֵט ָפנֹוסֶׁ ,ש ָהיָ ה ָמ ֵלא ֶח ֶסד ּוגְ ָ
דֹולים ְּב ֶק ֶרב ָה ָעםָ 9 .קמּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁשל ַה ְּמ ֻׁש ְח ָר ִרים
ּגְ ִ
יקיָ ה
ּומ ִּק ִל ְ
— ָּכְך ָהיָ ה ְמ ֻכּנֶ ה — וְ גַ ם ֲאנָ ִׁשים ִמ ִּק ֶירנְ יָ ה וַ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְּד ִריָ ה ִ
וְ ַא ְסיָ ה ,וְ ִה ְתוַ ְּכחּו ִעם ְס ֵט ָפנֹוסַ 10 ,אְך ֹלא יָ ְכלּו ַל ֲעמׂד נֶ גֶ ד ַה ָח ְכ ָמה
”ׁש ַמ ְענּו
לֹומרָ ,
ַ
רּוח ֲא ֶׁשר ְּב ֶעזְ ָר ָתן ִּד ֵּברֵ 11 .הם ִה ִּדיחּו ֲאנָ ִׁשים
וְ ָה ַ
12
ֹלהים” ,וְ ֵה ִסיתּו ֶאת
אֹותֹו ְמ ַד ֵּבר ִּד ְב ֵרי נְ ָא ָצה ַעל מ ֶׁׂשה וְ ַעל ֱא ִ
ּסֹופ ִריםָ .קמּו ָע ָליו וְ ָת ְפסּו אֹותֹו וֶ ֱה ִביאּוהּו
ָה ָעם וְ ֶאת ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ַה ְ
”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה
ֶאל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןָׁ 13 .שם ֶה ֱע ִמידּו ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר וְ ַה ָּללּו ָא ְמרּוָ :
ּתֹורהִּ 14 ,כי
ֵאינֶ ּנּו ָח ֵדל ְל ַד ֵּבר ְּד ָב ִרים נֶ גֶ ד ַה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה וְ נֶ גֶ ד ַה ָ
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת ַהּזֶ ה יַ ֲהרׂס ֶאת ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה
אֹומר ֶׁשּיֵ ַ
ֵ
ָׁש ַמ ְענּו אֹותֹו
יׁשּנֶ ה ֶאת ַה ֻח ִּקים ֶׁש ָּמ ַסר ָלנּו מ ֶׁׂשה”.
וִ ַ
ּיֹוׁש ִבים ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ ָראּו ֶאת ָּפנָ יו ִּכ ְפנֵ י ַמ ְל ָאְך.
ִ 15ה ִּביטּו ּבֹו ָּכל ַה ְ

ז

נאום סטפנוס

”ה ִאם נְ כֹונִ ים ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?” ֵ 2ה ִׁשיב
ׁש ַאל ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹולַ :
ָ
ֹלהי ַה ָּכבֹוד
”אנָ ִׁשיםַ ,א ִחים וְ ָאבֹותִׁ ,ש ְמעּו נָ אֱ .א ֵ
ְס ֵט ָפנֹוס וְ ָא ַמרֲ :
נִ ְר ָאה ֶאל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְהיֹותֹו ַּב ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ םִ ,ל ְפנֵ י ֶׁשּגָ ר ְּב ָח ָרן,
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ּמֹול ְד ְּתָך ּובֹוא ֶא ָ
ּומ ַ
ְך־לָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
’ל ְ
 3וְ ָא ַמר ֵא ָליוֶ ,
ַא ְר ֶא ָּךָ 4 ’.אז יָ ָצא ֵמ ֶא ֶרץ ַּכ ְׂש ִּדים וְ גָ ר ְּב ָח ָרן ,וְ ַא ֲח ֵרי מֹות ָא ִביו ֶה ֱע ִביר
ֹלהים ִמ ָּׁשם ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהּזׂאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ּגָ ִרים ָּבּה ָּכ ֵעת.
אֹותֹו ֱא ִ
יח ָל ֵתת
 5וְ ֹלא נָ ַתן לֹו ָּבּה נַ ֲח ָלהַ ,אף ֹלא ִמ ְד ַרְך ַּכף ֶרגֶ ל .הּוא ִה ְב ִט ַ
ּולזַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו ְּב ֶט ֶרם ָהיָ ה לֹו ֵּבןְּ 6 .כמֹו ֵכן ָא ַמר
אֹותּה ַל ֲא ֻחּזָ ה לֹו ְ
ָ
יעּנּוהּו
ֹלהים ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ְּב ֶא ֶרץ נָ ְכ ִרּיָ ה וְ יַ ֲע ִבידּו אֹותֹו וִ ַ
לֹו ָה ֱא ִ
ת־הּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבׂדּו ָּדן ָאנ ִׂכי’ָ ,א ַמר
ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה7 .’וְ גַ ם ֶא ַ
8
י־כן יֵ ְצאּו וְ יַ ַע ְבדּונִ י ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ הּ ’.גַ ם נָ ַתן לֹו ֶאת
ֹלהים’ ,וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ֱא ִ
הֹוליד ֶאת יִ ְצ ָחק ָמל אֹותֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י; וְ יִ ְצ ָחק
ּוכ ֶׁש ִ
ילה ְ
ְּב ִרית ַה ִּמ ָ
ים־ע ָׁשר ָה ָאבֹות.
ָ
ֶאת יַ ֲעקׂב ,וְ יַ ֲעקׂב ֶאת ְׁשנֵ
ז  :3ברא’ יב 1 ז  :7ברא’ טו 14
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7.9-28

ֹלהים ָהיָ ה ִאּתֹו
ּומ ְכרּו אֹותֹו ִמ ְצ ַריְ ָמהַ ,אְך ֱא ִ
יֹוסף ָ
ָ 9ה ָאבֹות ִקּנְ אּו ְּב ֵ
רֹותיו; ּגַ ם נָ ַתן לֹו ֵחן וְ ָח ְכ ָמה ִל ְפנֵ י ַּפ ְרעׂה ֶמ ֶלְך
 10וְ ִה ִּציל אֹותֹו ִמ ָּכל ָצ ָ
11
ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַה ָּלה ִמּנָ ה אֹותֹו ַעל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעל ָּכל ֵּביתֹוֲ .א ָבל ָר ָעב
בֹותינּו ֹלא
דֹולה ,וַ ֲא ֵ
ָּבא ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען וְ גַ ם ָצ ָרה ּגְ ָ
ָמ ְצאּו א ֶׂכלַּ 12 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע יַ ֲעקׂב ִּכי יֵ ׁש ִח ָּטה ְּב ִמ ְצ ַריִ םָׁ ,ש ַלח ֶאת
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו,
בֹותינּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הַּ 13 .ב ַּפ ַעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִה ְתוַ ַּדע ֵ
ֲא ֵ
יֹוסף וְ ָק ָרא ְליַ ֲעקׂב ָא ִביו
יֹוסף נִ ְתּגַ ָּלה ְל ַפ ְרעׂהָׁ 14 .ש ַלח ֵ
ּומֹוצאֹו ֶׁשל ֵ
ָ
ּול ָכל ִמ ְׁש ַּפ ְחתֹוִׁ ,ש ְב ִעים  ¤וְ ָח ֵמׁש נְ ָפׁשֹות 15 .יַ ֲעקׂב יָ ַרד ִמ ְצ ַריְ ָמה
ְ
הּובאּו ִל ְׁש ֶכם וְ נִ ְט ְמנּו ַּב ֶּק ֶבר ֶׁש ָּקנָ ה
בֹותינּוֵ 16 .הם ְ
וְ ָׁשם ֵמת הּוא וַ ֲא ֵ
ַא ְב ָר ָהם ִּב ְמ ִחיר ֶּכ ֶסף ִמ ְּבנֵ י ֲחמֹור ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ֶכם.
ֹלהים ְל ַא ְב ָר ָהם,
מֹועד ִקּיּום ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ֱא ִ
ֵ
ְּ 17כ ֶׁש ָּק ַרב
18
ְך־ח ָדׁש ֲא ֶׁשר ֹלא־
מ ֶל ָ
ּגָ ַדל ָה ָעם וְ ִה ְת ַר ָּבה ְּב ִמ ְצ ַריִ םַ ,עד ֶׁש ָּקם ֶ
בֹותינּו ְּב ַה ְכ ִריחֹו
ת־יֹוסף 19 .זֶ ה ִה ְת ַח ֵּכם ְל ַע ֵּמנּו וְ ֵה ַרע ַל ֲא ֵ
ֵ
יָ ַדע ֶא
נֹולד
יהם ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְחיּוָּ 20 .ב ֵעת ַה ִהיא ַ
עֹול ֵל ֶ
ְ
אֹותם ְל ַה ְפ ִקיר ֶאת
ָ
לֹוׁשה ֳח ָד ִׁשים ּגֻ ַּדל ְּב ֵבית ָא ִביו
ֹלהיםְׁ .ש ָ
מ ֶׁׂשהֶׁ ,ש ָהיָ ה טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
 21וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֻה ְפ ַקר ָא ְס ָפה אֹותֹו ַּבת ַּפ ְרעׂה וְ גִ ְּד ָלה אֹותֹו ָלּה ְל ֵבן.
ּוב ַמ ֲע ָׂשיו.
ן־חיִ ל ִּב ְד ָב ָריו ְ
 22מ ֶׁׂשה ֻל ַּמד ְּב ָכל ָח ְכ ַמת ַה ִּמ ְצ ִרים וְ ָהיָ ה ֶּב ַ
ְּ 23כ ֶׁש ָּמ ְלאּו לֹו ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָע ָלה ַעל ִלּבֹו ִל ְפקׂד ֶאת ֶא ָחיו ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאלִּ 24 .כ ְראֹותֹו ִאיׁש ֶא ָחד ֻמ ֶּכה ֵהגֵ ן ָע ָליו וְ נָ ַקם ֶאת נִ ְק ָמתֹו ֶׁשל
ַהּנִ ְפּגָ ע ַּב ֲה ִמיתֹו ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרי 25 .הּוא ָח ַׁשב ֶׁש ֶא ָחיו יָ ִבינּו ִּכי ַעל־יָ ָדיו
ׁשּועהֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵהם ֹלא ֵה ִבינּוַּ 26 .בּיֹום ַה ֵּׁשנִ י
ֹלהים ְּת ָ
יִ ֵּתן ָל ֶהם ֱא ִ
אֹותם ְל ָׁשלֹום ְּב ָא ְמרֹו,
ָ
ּוב ֵּקׁש ְל ַפּיֵ ס
יהם ַּכ ֲא ֶׁשר ָרבּוִ ,
יע ֵּבינֵ ֶ
הֹופ ַ
ִ
’אנָ ִׁשים ַא ִחים ַא ֶּתםָ ,ל ָּמה ָּת ֵרעּו זֶ ה ָלזֶ ה?’ ֲ 27א ָבל ַהּפֹוגֵ ַע ְּב ֵר ֵעהּו
ֲ
’מי ָׂש ְמָך ְל ַׂשר וְ ׁש ֵׂפט ָע ֵלינּו? ַ 28ה ְל ָה ְרגֵ נִ י ַא ָּתה
ָה ַדף אֹותֹו וְ ָא ַמרִ ,

 ¤ז  :14שבעים וחמש נפשות  -כך על־פי תרגום השבעים לבראשית מו  :27בנוסח המסורתי
 שבעים נפש.ז  :18שמות א 8 ז  :28‑27שמות ב 14
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ת־ה ִּמ ְצ ִרי?’ ִּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָּב ַרח
א ֵׂמר ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ַרגְ ָּת ֶא ְתמֹול ֶא ַ
הֹוליד ְׁשנֵ י ָּבנִ ים.
מ ֶׁׂשה וְ ָהיָ ה ְלגֵ ר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ן וְ ָׁשם ִ
ַּ 30כ ֲעבׂר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה נִ ְר ָאה ֵא ָליו ַמ ְל ָאְך ְּב ִמ ְד ַּבר ַהר ִסינַ יְּ ,ב ַל ַּבת
ֵאׁש ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ הָ 31 .ר ָאה מ ֶׁׂשה וְ ָת ַמּה ַעל ַה ַּמ ְר ֶאהַ ,אְך ְּכ ֶׁשּנִ ּגַ ׁש
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם,
בֹותיָךֱ ,א ֵ
ֹלהי ֲא ֶ
’אנ ִׂכי ֱא ֵ
ְל ַה ִּביט ָהיָ ה ֵא ָליו קֹול ֲאדׂנָ יָ 32 :
33
ֹלהים,
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקׂב ’.מ ֶׁׂשה נֶ ֱח ַרד וְ ֹלא ֵה ֵעז ְל ַה ִּביטָ .א ַמר ֵא ָליו ֱא ִ
עֹומד ָע ָליו ַא ְד ַמת־
’ׁשל־נְ ָע ֶליָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶליָךִּ ,כי ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ַ
ת־ענִ י ַע ִּמי ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת
יתי ֶא ֳ
ק ֶׂדׁש הּואָ 34 .ראׂה ָר ִא ִ
ילם; וְ ַע ָּתה ְל ָכה וְ ֶא ְׁש ָל ֲחָך ִמ ְצ ָריְ ָמה’.
נַ ֲא ָק ָתם ָׁש ַמ ְע ִּתי וָ ֵא ֵרד ְל ַה ִּצ ָ
’מי ָׂש ְמָך ְל ַׂשר וְ ׁש ֵׂפט’ — אֹותֹו
 35מ ֶׁׂשה זֶ הֲ ,א ֶׁשר ָּכ ְפרּו ּבֹו ְּב ָא ְמ ָרם ִ
גֹואל.
ֹלהים ְּביַ ד ַה ַּמ ְל ָאְך ַהּנִ ְר ֶאה ֵא ָליו ַּב ְּסנֶ הִ ,ל ְהיֹות ְל ַׂשר וְ ֵ
ָׁש ַלח ֱא ִ
ּוביַ ם סּוף,
ּומֹופ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ְ
יאם ַּב ֲעׂשֹותֹו אֹותֹות
הֹוצ ָ
 36הּוא ִ
וְ ֵכן ּגַ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶמ ֶׁשך ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה 37 .זֶ הּו אֹותֹו מ ֶׁׂשה ֲא ֶׁשר ָא ַמר
יכםָּ ,כמֹונִ י ,יָ ִקים ָל ֶכם יהוה 38 ’.הּוא
ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל’ ,נָ ִביא ִמ ֶּק ֶרב ֲא ֵח ֶ
ּדֹובר ֵא ָליו ְּב ַהר ִסינַ י וְ ִעם
ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה ַּב ָּק ָהל ַּב ִּמ ְד ָּבר ִעם ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ֵ
בֹותינּו ֹלא ָרצּו
בֹותינּוָ ,ה ִאיׁש ֶׁש ִּק ֵּבל ִּד ְב ֵרי ַחּיִ ים ָל ֵתת ָלנּו 39 .וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
40
ּוב ְל ָב ָבם ָׁשבּו ִמ ְצ ָריְ ָמהְּ ,ב ָא ְמ ָרם
ִל ְׁשמ ַׂע ְּבקֹולֹו ִּכי ִאם ָּדחּו אֹותֹו ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר יֵ ְלכּו ְל ָפנֵ ינּוִּ ,כי־זֶ ה מ ֶׁׂשה ֲא ֶׁשר
ה־לנּו ֱא ִ
’ע ֵׂש ָ
ֶאל ַא ֲהרׂן ֲ
ה־היָ ה לֹו 41 ’.וְ ָא ֵכן ָעׂשּו ֵעגֶ ל
ֶה ֱע ָלנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא יָ ַד ְענּו ֶמ ָ
יהםָ 42 .אז
אֹותם יָ ִמים וְ ִה ְק ִריבּו זֶ ַבח ָל ֱא ִליל ,וְ ָׂש ְמחּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יְ ֵד ֶ
ְּב ָ
אֹותם ְל ֻפ ְל ַחן ְצ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם ַּכ ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר
ָ
ּומ ַסר
ֹלהים ָ
ָּפנָ ה ָה ֱא ִ
ם־לי ַב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה,
ּומנְ ָחה ִהּגַ ְׁש ֶּת ִ
’הּזְ ָב ִחים ִ
יאיםַ ,
ַהּנְ ִב ִ
יפן,
יכם ֵר ָ
ֹלה ֶ
ּכֹוכב ֱא ֵ
אתם ֶאת ֻ ¤ס ַּכת מ ֶׂלְך וְ ֶאת ַ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל? ּ 43ונְ ָׂש ֶ
29

סּכַת מֹלֶך” ו”ֵריפָן” כבתרגום השבעים ,עמוס ה  .26לעומת זאת ,בנוסח המסורתי:
 ¤ז ֻ ” :43
”את סִּכּות מלככם ואת ִּכיּון צלמיכם כוכב אלהיכם…” אבל בעמוס ה  ,27הן בנוסח המסורתי
והן בתרגום השבעים ,כתוב ”מהלאה לדמשק”.
ז  :33שמות ג 5 ז  :34שמות ג 10 ,8 ,7 ז  :35שמות ב 14 ז  :40שמות לב 23 ,1
ז  :43‑42עמוס ה 25
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7.44-60

יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ָה ְל ָאה
יתם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ָל ֶהם .וְ ִהגְ ֵל ִ
ַה ְּצ ָל ִמים ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶ
ְל ָב ֶבל’.
בֹותינּו ַּב ִּמ ְד ָּברְּ ,כמֹו ֶׁש ִּצּוָ ה ַה ְמ ַד ֵּבר ֶאל
ִ 44מ ְׁש ַּכן ָה ֵעדּות ָהיָ ה ַל ֲא ֵ
בֹותינּו ִק ְּבלּו אֹותֹו
ל־ּפי ַה ַּת ְבנִ ית ֶׁש ָר ָאהֲ 45 .א ֵ
מ ֶׁׂשה ַל ֲעׂשֹותֹו ַע ִ
ֹלהים ִמ ְּפנֵ י
הֹוׁש ַע ֱה ִביאּוהּו ַל ֲא ֻחּזַ ת ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ּגֵ ְר ָׁשם ֱא ִ
ּוב ַהנְ ָהגַ ת יְ ֻ
ְ
ּוב ֵּקׁש
ֹלהים ִ
בֹותינּוַ ,עד ֶׁש ִהּגִ יעּו יְ ֵמי ָּדוִ ד 46 .הּוא ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ֲא ֵ
אֹלהי יַ ֲעקׂבָ 47 .א ְמנָ ם ְׁשֹלמׂה ָּבנָ ה לֹו ַּביִ תַ 48 ,אְך
ִל ְמצׂא ִמ ְׁש ָּכן ֵל ֵ
אֹומר ַהּנָ ִביא,
יכלֹות ַמ ֲע ֵׂשי יָ ַדיִ םְּ ,כמֹו ֶׁש ֵ
ׁשֹוכן ְּב ֵה ָ
ֵ
ָה ֶע ְליֹון ֵאינֶ ּנּו
’ה ָּׁש ַמיִ ם ִּכ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדׂם ַרגְ ָליֵ .אי־זֶ ה ַביִ ת ֲא ֶׁשר ִּת ְבנּו־
ַ 49
50
ל־א ֶּלה יָ ִדי
ת־ּכ ֵ
נּוח ִתי? ֲהֹלא ֶא ָ
ִלי ,נְ ֻאם יהוה ,וְ ֵאי־זֶ ה ָמקֹום ְמ ָ
ָע ָׂש ָתה’.
רּוח ַהּק ֶׂדׁש,
ְ 51ק ֵׁשי ע ֶׂרף וְ ַע ְר ֵלי ֵלב וְ ָאזְ נַ יִ םָּ ,ת ִמיד ִמ ְתנַ ּגְ ִדים ַא ֶּתם ְל ַ
יכם?
בֹות ֶ
יאים ֹלא ָר ְדפּו ֲא ֵ
יכם ֵּכן ּגַ ם ַא ֶּתםֶ 52 .את ִמי ֵמ ַהּנְ ִב ִ
בֹות ֶ
ַּכ ֲא ֵ
ּגַ ם ָה ְרגּו ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁש ִהּגִ ידּו ֵמרׂאׁש ֶאת ְּד ַבר ּבֹוא ַה ַּצ ִּדיק ֲא ֶׁשר ָּכ ֵעת
ּתֹורה
הֹורגָ יו; ַ 53א ֶּתם ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתם ֶאת ַה ָ
יתם ַמ ְסּגִ ָיריו וְ ְ
ַא ֶּתם ֱהיִ ֶ
אֹותּה”.
ָ
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַמ ְל ָא ִכים וְ ֹלא ְׁש ַמ ְר ֶּתם
סטפנוס נסקל

ְּ 54כ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּכ ֲעסּו ַעד ע ֶׂמק ִל ָּבם וְ ָח ְרקּו ָע ָליו
ּומ ִּביט ַה ָּׁש ַמיְ ָמהָ .ר ָאה ֶאת ְּכבֹוד
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַ
יהם;  55וְ הּוא ָמ ֵלא ַ
ִׁשּנֵ ֶ
56
רֹואה ֶאת
”הנְ נִ י ֶ
ֹלהים וְ ָא ַמרִ :
ימין ָה ֱא ִ
עֹומד ִל ִ
ׁשּוע ֵ
ֹלהים וְ ֶאת יֵ ַ
ֱא ִ
ֹלהיםַ 57 ”.אְך ֵהם
ימין ָה ֱא ִ
עֹומד ִל ִ
ן־ה ָא ָדם ֵ
תּוחים וְ ֶאת ֶּב ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ּוכ ִאיׁש ֶא ָחד ִה ְס ָּת ֲערּו
יהםְ ,
ָצ ֲעקּו ְּבקֹול ּגָ דֹולְּ ,ב ָא ְט ָמם ֶאת ָאזְ נֵ ֶ
ָע ָליוֲ 58 ,ה ָדפּוהּו ֶאל ִמחּוץ ָל ִעיר וְ ָס ְקלּו אֹותֹו ַּב ֲא ָבנִ יםָ .ה ֵע ִדים
ּוס ֵט ָפנֹוס
יהם ְל ַרגְ ֵלי ָּבחּור ֶא ָחדָׁ ,שאּול ְׁשמֹוְ 59 ,
ִהּנִ יחּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
60
רּוחי!” ְּכמֹו
ׁשּועַ ,ק ֵּבל ֶאת ִ
”אדֹונִ י יֵ ַ
אֹומרֲ :
זֹועק וְ ֵ
נִ ְס ַקל ְּכ ֶׁשהּוא ֵ
יהם ֶאת
”אדׂנָ יַ ,אל ִּת ְפקׂד ֲע ֵל ֶ
ֵכן ָּכ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו וְ ָצ ַעק ְּבקֹול ּגָ דֹולֲ :
ַה ֵח ְטא ַהּזֶ ה!” ָא ַמר זׂאת וָ ֵמת.
ז  :50‑49ישע’ סו 2‑1
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ּגַ ם ָׁשאּול ִה ְס ִּכים ַל ֲה ִריגָ תֹו.
שאול רודף את הקהילה

ירּוׁש ַליִ ם וְ ֻכ ָּלם
דֹולה נֶ גֶ ד ַה ְּק ִה ָּלה ִּב ָ
יפה ּגְ ָ
ַּבּיֹום ַההּוא ֵה ֵח ָּלה ְר ִד ָ
יחיםָ 2 .אז ָא ְספּו
ׁשֹומרֹון ,חּוץ ִמן ַה ְּׁש ִל ִ
ְ
הּודה וְ
זֹורי יְ ָ
נָ פֹוצּו ַּב ֲא ֵ
ֲאנָ ִׁשים יִ ְר ֵאי ָׁש ַמיִ ם ֶאת ְס ֵט ָפנֹוס וְ ָס ְפדּו ָע ָליו ִמ ְס ֵּפד ּגָ דֹול 3 .וְ ָׁשאּול
ָע ָׂשה ַׁשּמֹות ַּב ְּק ִה ָּלה; הּוא ָע ַבר ִמ ַּביִ ת ְל ַביִ ת וְ גָ ַרר ּגְ ָב ִרים וְ נָ ִׁשים
וְ ִה ְסּגִ ָירם ַל ֶּכ ֶלא.
הבשורה מגיעה אל שומרון

ֹלהיםָ 5 .אז יָ ַרד
ּוב ְּׂשרּו ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ָ 4ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנָ פֹוצּו ָע ְברּו ָּב ָא ֶרץ ִ
6
יחֲ .המֹון ָה ָעם
ׁשֹומרֹון וְ ִה ְכ ִריז ָל ֶהם ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יליּפֹוס ֶאל ִעיר ְּב ְ
ִפ ִ
אֹותם ֶאת ָהאֹותֹות
יליּפֹוסְּ ,כ ָׁש ְמ ָעם וְ ִכ ְר ָ
ִה ְק ִׁשיב ְּב ֵלב ֶא ָחד ְל ִד ְב ֵרי ִפ ִ
ֶׁש ָע ָׂשה; ִּ 7כי ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ָהיּו ֲאחּוזֵ י רּוחֹות ֻט ְמ ָאהָ ,הרּוחֹות יָ ְצאּו
ּופ ְס ִחים ַר ִּבים נִ ְר ְּפאּו
צֹועקֹות ְּבקֹול ּגָ דֹולּ .גַ ם ְמ ֻׁש ָּת ִקים ִ
ֵמ ֶהם וְ ֵהן ֲ
דֹולה ָהיְ ָתה ָּב ִעיר ַה ִהיא.
 8וְ ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
ׁשֹומרֹון
עֹוסק זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ְּב ִכּׁשּוף ְּב ְ
ֵ
ִ 9איׁש ֶא ָחדִׁ ,ש ְמעֹון ְׁשמֹוָ ,היָ ה
ּתֹוׁש ֵבי ָה ִעיר ְּב ָא ְמרֹו ַעל ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ָא ָדם ּגָ דֹול.
ָ
ּומ ְד ִהים ֶאת
ַ
”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה הּוא ּכ ַׂח
ַ 10הּכׂל ִה ְק ִׁשיבּו ֵא ָליוִ ,מ ָּק ָטן וְ ַעד ּגָ דֹולָ .א ְמרּוָ :
ֹלהים ַהּנִ ְק ָרא ַהּכ ַׂח ַהּגָ דֹולֵ 11 ”.הם ִה ְק ִׁשיבּו ֵא ָליו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּזְ ַמן ַרב
ָה ֱא ִ
יליּפֹוס ְּב ַב ְּׂשרֹו ַעל
אֹותם ִּב ְכ ָׁש ָפיוֲ 12 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִמינּו ְל ִפ ִ
ִה ְד ִהים ָ
יח ,נִ ְט ְּבלּו ּגְ ָב ִרים וְ נָ ִׁשים 13 ,וְ גַ ם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ ֵׁשם יֵ ַ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יליּפֹוס; וְ ִכ ְראֹותֹו
ִׁש ְמעֹון ַע ְצמֹו ֶה ֱא ִמין .הּוא נִ ְט ַּבל וְ נִ ְס ַּפח ֶאל ִפ ִ
דֹולים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ,נִ ְת ַמ ֵּלא ִּת ָּמהֹון.
ּמֹופ ִתים ַהּגְ ִ
ֶאת ָהאֹותֹות וְ ַה ְ
ּׁשֹומרֹון ִק ְּב ָלה ֶאת ְּד ַבר
ירּוׁש ַליִ ם ָׁש ְמעּו ֶׁש ְ
יחים ֲא ֶׁשר ִּב ָ
ַ 14ה ְּׁש ִל ִ
15
יֹוחנָ ןַ .ה ָּללּו יָ ְרדּו ְל ָׁשם
יפא וְ ֶאת ָ
יהם ֶאת ֵּכ ָ
ֹלהים וְ ָׁש ְלחּו ֲא ֵל ֶ
ֱא ִ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִּ 16 ,כי עֹוד ֹלא ָצ ְל ָחה
ַ
וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ַּב ֲע ָדם ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֶאת
ׁשּועָ 17 .אז ָס ְמכּו
רּוח ַעל ִאיׁש ֵמ ֶהם; ֵהם ַרק נִ ְט ְּבלּו ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ָה ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשְּ 18 .כ ֶׁש ָר ָאה ִׁש ְמעֹון ִּכי
ַ
יהם וְ ֵהם ִק ְּבלּו ֶאת
יָ ַדיִ ם ֲע ֵל ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִ ,הּגִ יׁש ָל ֶהם ֶּכ ֶסף ְּב ָא ְמרֹו:
יחים נִ ֶּתנֶ ת ַ
יכת יְ ֵדי ַה ְּׁש ִל ִ
ִּב ְס ִמ ַ
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יח ָע ָליו ֶאת יָ ַדי
”ּתנּו ּגַ ם ִלי ֶאת ַה ַּס ְמכּות ַהּזׂאתֶׁ ,ש ָּכל ִמי ֶׁש ַאּנִ ַ
ְ 19
רּוח ַהּק ֶׂדׁש”.
יְ ַק ֵּבל ֶאת ַ
”ּכ ְס ְּפָך יְ ֵהא ִא ְּתָך ַל ֲא ַבּדֹוןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָח ַׁש ְב ָּת ִל ְקנֹות
יפאַ :
ָ 20א ַמר לֹו ֵּכ ָ
ֹלהיםֵ 21 .אין ְלָך ֵח ֶלק וְ נַ ֲח ָלה ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ הִּ ,כי
ְּב ֶכ ֶסף ֶאת ַמ ְּתנַ ת ֱא ִ
ֹלהיםַ 22 .על ֵּכן ׁשּוב ֵמ ִר ְׁש ָע ְתָך זֹו וְ ִה ְת ַחּנֵ ן
ְל ָב ְבָך ֵאינֶ ּנּו יָ ָׁשר ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
אֹותָך נָ תּון
ְ
רֹואה
אּולי ִּת ָּס ַלח ְלָך ְמזִ ַּמת ִל ְּבָך; ִּ 23כי ֲאנִ י ֶ
ֶאל ָה ָאדֹוןַ ,
ּוב ַכ ְב ֵלי ֶר ַׁשע”.
רֹורת ַל ֲענָ ה ְ
ִּב ְמ ַ
”ה ְת ַחּנְ נּו ַא ֶּתם ַּב ֲע ִדי ֶאל ָה ָאדֹון ֶׁשֹּלא יָ בֹוא
ֵ 24ה ִׁשיב ִׁש ְמעֹון וְ ָא ַמרִ :
ָע ַלי ָּד ָבר ִמ ַּמה ֶּׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם”.
ירּוׁש ַליִ ם
דּותם וְ ִד ְּברּו ֶאת ְּד ַבר ָה ָאדֹון ָחזְ רּו ִל ָ
ְ 25ל ַא ַחר ֶׁש ֵה ִעידּו ֶאת ֵע ָ
ׁשֹומרֹונִ ים.
ְ
ׂשֹורה ִּב ְכ ָפ ִרים ַר ִּבים ֶׁשל
ּוב ַד ְר ָּכם ִּב ְּׂשרּו ֶאת ַה ְּב ָ
ְ
פיליפוס והסריס האתיופי

רֹומה ַּב ֶּד ֶרְך
יליּפֹוס וְ ָא ַמר” :קּום וְ ֵלְך ָּד ָ
ַ 26מ ְל ַאְך יהוה ִּד ֵּבר ֶאל ִפ ִ
27
ירּוׁש ַליִ ם ְל ַעּזָ הַּ ,ב ֶּד ֶרְך ַה ִּמ ְד ָּב ִרית ”.הּוא ָקם וְ ָה ַלְך.
ּיֹור ֶדת ִמ ָ
ַה ֶ
יֹוּפים
יֹוּפיָ ,ס ִריס וְ ַׂשר ַּב ֲח ַצר ַקנְ ַּדק ַמ ְל ַּכת ָה ֶא ְת ִ
וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש ֶא ְת ִ
יה ,חֹוזֵ ר ְל ַא ְרצֹו ְל ַא ַחר ֶׁש ָּבא ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות
רֹות ָ
אֹוצ ֶ
ְ
ּומ ֻמּנֶ ה ַעל ָּכל
ְ
קֹורא ְּב ֵס ֶפר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא.
יֹוׁשב ְּב ֶמ ְר ַּכ ְבּתֹו וְ ֵ
ירּוׁש ַליִ ם 28 ,וְ הּוא ֵ
ִּב ָ
”ה ְת ָק ֵרב וְ ִה ָּלוֵ ה ֶאל ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ַהּזׂאת”.
יליּפֹוסִ :
רּוח ְל ִפ ִ
ָ 29א ְמ ָרה ָה ַ
יׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא.
קֹורא ִּב ַ
יליּפֹוס ָרץ ֶאל ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה וְ ָׁש ַמע אֹותֹו ֵ
ִ 30פ ִ
31
קֹורא?” ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר:
”ה ִאם ַא ָּתה ֵמ ִבין ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ֵ
ָׁש ַאל אֹותֹוַ :
יליּפֹוס
אֹותי ִאיׁש?” הּוא ִּב ֵּקׁש ִמ ִפ ִ
ִ
אּוכל ִאם ֹלא יַ ְד ִריְך
ַ
”וְ ֵאיְך
ֶׁשּיַ ֲע ֶלה וְ יֵ ֵׁשב ִאּתֹוֶ 32 .ק ַטע ַה ָּכתּוב ֶׁש ָּק ָרא ָהיָ ה:
יה נֶ ֱא ָל ָמה,
ּוכ ָר ֵחל ִל ְפנֵ י גׂזְ זֶ ָ
יּובל ְ
”ּכ ֶּׂשה ַל ֶּט ַבח ַ
ַ
וְ ֹלא יִ ְפ ַּתח ִּפיו.
ׂשֹוח ַח,
ּומ ִּמ ְׁש ָּפט ֻל ַּקח וְ ֶאת־ּדֹורֹו ִמי יְ ֵ
ֵ 33מע ֶׂצר ִ
ִּכי נִ גְ זַ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים”.
ח  :33‑32ישע’ נג 8‑7
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אֹומר
ֵ
אֹותָךַ ,על ִמי ַהּנָ ִביא
ְ
”א ְׁש ַאל
יליּפֹוסֶ :
ָ 34א ַמר ַה ָּס ִריס ֶאל ִפ ִ
יׁשהּו ַא ֵחר?”
זׂאתַ ,על ַע ְצמֹו אֹו ַעל ִמ ֶ
ּוב ַה ְת ִחילֹו ִמן ַה ָּכתּוב ַהּזֶ ה ִּב ֵּׂשר לֹו ֶאת
יליּפֹוס ִּב ְד ָברֹו ְ
ָּ 35פ ַתח ִפ ִ
”הּנֵ ה
ׁשּועַּ 36 .כ ֲא ֶׁשר נָ ְסעּו ַּב ֶּד ֶרְך ָּבאּו ֶאל ְמקֹום ַמיִ םָ .א ַמר ַה ָּס ִריסִ :
יֵ ַ
אֹותי ֵמ ִה ָּט ֵבל?”
ִ
ַמיִ םַ .מה ּיִ ְמנַ ע
יהם יָ ְרדּו ֶאל ַה ַּמיִ םֵ ,הן
ּוׁשנֵ ֶ
 38הּוא ִצּוָ ה ַל ֲעצׂר ֶאת ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ְ
39
יליּפֹוס ִה ְט ִּבילֹוְּ .כ ֶׁש ָעלּו ִמּתֹוְך ַה ַּמיִ ם
ּופ ִ
יליּפֹוס וְ ֵהן ַה ָּס ִריסִ ,
ִפ ִ
יליּפֹוס ,וְ ַה ָּס ִריס ֹלא ָר ָאה אֹותֹו עֹודָ .אז
רּוח יהוה ֶאת ִפ ִ
ָח ְט ָפה ַ
ּוב ֵּׂשר ְּב ָכל
יליּפֹוס נִ ְר ָאה ְּב ַא ְׁשּדֹוד .הּוא ָע ַבר ִ
ּופ ִ
נָ ַסע ְל ַד ְרּכֹו ָׂש ֵמ ַחִ 40 .
יס ְריָ ה.
ֶה ָע ִרים ַעד ּבֹואֹו ְל ֵק ַ

ט

שאול נכנע לישוע המשיח

ּיּומים וָ ֶר ַצח נֶ גֶ ד ַּת ְל ִמ ֵידי ָה ָאדֹון .הּוא ָּבא
יח ִא ִ
עֹודּנּו ֵמ ִפ ַ
וְ ָׁשאּול ֶ
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ִאּגְ רֹות ְל ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק,
ֶאל ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ִ 2
יקים ַּב ֶּד ֶרְך ַה ִהיא,
ְּכ ֵדי ֶׁשּיֶ ֱאסׂר ִּב ְכ ָב ִלים ֶאת ִמי ֶׁשּיִ ְמ ָצא ִמן ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ירּוׁש ַליִ םְּ 3 .ב ֵעת ֶׁש ָה ַלְך וְ ִה ְת ָק ֵרב
אֹותם ִל ָ
ֵהן ּגְ ָב ִרים וְ ֵהן נָ ִׁשים ,וְ יָ ִביא ָ
ְל ַד ֶּמ ֶׂשקִּ ,פ ְתאֹום נָ גַ ּה ְס ִביבֹו אֹור ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם 4 .הּוא נָ ַפל ַא ְר ָצה
”ׁשאּולָׁ ,שאּולָ ,ל ָּמה ִּת ְר ְּד ֵפנִ י?”
אֹומר ֵא ָליוָ :
ֵ
וְ ָׁש ַמע קֹול
”מי ַא ָּתהֲ ,אדֹונִ י?”
ָׁ 5ש ַאל ָׁשאּולִ :
רֹודףֲ 6 .א ָבל קּום ֵלְך ָה ִע ָירה וְ יֵ ָא ֵמר ְלָך ַמה
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
”אנ ִׂכי יֵ ַ
ָ
ֶּׁש ָע ֶליָך ַל ֲעׂשֹות”.
ּנֹוס ִעים ִאּתֹו ָע ְמדּו ִא ְּל ִמיםֵ .הם ָׁש ְמעּו ֶאת ַהּקֹולַ ,אְך
ָ 7ה ֲאנָ ִׁשים ַה ְ
8
ּוכ ֶׁש ָּפ ַקח ֶאת ֵעינָ יו ֹלא ָר ָאה
ֹלא ָראּו ִאיׁשָׁ .שאּול ָקם ִמן ָה ָא ֶרץ ְ
לֹוׁשה יָ ִמים ֹלא
הֹוליכּוהּו ְל ַד ֶּמ ֶׂשקְּ 9 .ב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
ָּד ָברֶ .ה ֱחזִ יקּו ְּביָ דֹו וְ ִ
ָר ָאה ְּב ֵעינָ יו וְ ֹלא ָא ַכל וְ ֹלא ָׁש ָתה.
ְּ 10ב ַד ֶּמ ֶׂשק ָהיָ ה ַּת ְל ִמיד ֶא ָחדֲ ,חנַ נְ יָ ה ְׁשמֹו ,וְ ָה ָאדֹון ָא ַמר ֵא ָליו
”חנַ נְ יָ ה!”
ְּב ַמ ְר ֵאה ָחזֹוןֲ :
”הנְ נִ יֲ ,אדֹונִ יָ 11 ”.א ַמר ֵא ָליו ָה ָאדֹון” :קּום ֵלְך ֶאל
הּוא ֵה ִׁשיבִ :
הּודה ִאיׁש ַט ְר ִסיָׁ ,שאּול ְׁשמֹו.
ּוב ֵּקׁש ְּב ֵבית יְ ָ
ָה ְרחֹוב ַהּנִ ְק ָרא יָ ָׁשר ַ
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9.12-28

סֹומְך ֶאת
ּוב ָחזֹון ָר ָאה ִאיׁשֲ ,חנַ נְ יָ ה ְׁשמֹו ,נִ ְכנָ ס וְ ֵ
ְ
ִהּנֵ הּו ִמ ְת ַּפ ֵּלל
יָ ָדיו ָע ָליו ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְר ֶאה ׁשּוב”.
”אדֹונִ יָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ַר ִּבים ַעל ָה ִאיׁש ַהּזֶ הַּ ,כ ָּמה
ֵ 13ה ִׁשיב ֲחנַ נְ יָ הֲ :
14
ירּוׁש ַליִ ם .וְ גַ ם ּפׂה יֵ ׁש לֹו ַס ְמכּות ֵמ ֵאת
דֹוׁשיָך ִּב ָ
ָרעֹות ָע ָׂשה ִל ְק ֶ
ּקֹור ִאים ְּב ִׁש ְמָך”.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ֶל ֱאסׂר ֶאת ָּכל ַה ְ
ָר ֵ
”לְךִּ ,כי ְּכ ִלי נִ ְב ָחר הּוא ִלי ָל ֵׂשאת ֶאת ְׁש ִמי ִל ְפנֵ י
ָ 15א ַמר לֹו ָה ָאדֹוןֵ :
ּומ ָל ִכים וְ ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל 16 .וַ ֲאנִ י ַא ְר ֶאה לֹו ַּכ ָּמה ָע ָליו ִל ְסּבׂל
ּגֹויִ ם ְ
ְל ַמ ַען ְׁש ִמי”.
”ׁשאּול
ָ 17ה ַלְך ֲחנַ נְ יָ ה וְ נִ ְכנַ ס ַל ַּביִ ת; הּוא ָס ַמְך ֶאת יָ ָדיו ָע ָליו וְ ָא ַמרָ :
ּבֹואָך ְׁש ָל ַחנִ י ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְר ֶאה
ׁשּוע ֶׁשּנִ ְר ָאה ֵא ֶליָך ְּב ֶד ֶרְך ֲ
ָא ִחיָ ,ה ָאדֹון יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִ 18 ”.מּיָ ד נָ ְפלּו ֵמ ֵעינָ יו ְּכמֹו ַק ְׂש ַק ִּׂשים
ַ
ׁשּוב וְ ִת ָּמ ֵלא
ּול ַא ַחר ֶׁש ָא ַכל ִה ְת ַחּזֵ ק.
וְ נִ ְפ ְקחּו ֵעינָ יו .הּוא ָקם וְ נִ ְט ַּבלְ 19 ,
12

שאול מבשר את הבשורה בדמשק

ּוב ִלי ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ַּכ ָּמה יָ ִמים ָׁש ָהה ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק ִעם ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְ 20
21
ֹלהים .נִ ְד ֲהמּו ָּכל
ן־ה ֱא ִ
ׁשּוע ְב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסתֶׁ ,שהּוא ֶּב ָ
ִה ְכ ִריז ַעל יֵ ַ
ירּוׁש ַליִ ם ָע ָׂשה ַׁשּמֹות ְּב ֶק ֶרב
”ה ֵרי זֶ הּו ָה ִאיׁש ֶׁש ִּב ָ
ּׁשֹומ ִעים וְ ָא ְמרּוֲ :
ַה ְ
יאם ִּב ְכ ָב ִלים ֶאל
ּול ַמ ָּט ָרה זׂאת ָּבא ֵהּנָ הַ ,ל ֲה ִב ָ
ּקֹור ִאים ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה ְ
ַה ְ
דֹוליםְּ 22 ”.ב ַרם ָׁשאּול נִ ְת ַמ ֵּלא ְּביֶ ֶתר ּכ ַׂח וְ ֵה ִביְך ֶאת
ַהּכ ֲׂהנִ ים ַהּגְ ִ
יח.
הֹוכיחֹו ִּכי זֶ הּו ַה ָּמ ִׁש ַ
הּודים ַהּגָ ִרים ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק ְּב ִ
ַהּיְ ִ
נֹוד ָעה
הּודים ֵא ֶּלה ַל ֲה ִמיתֹוַ 24 ,אְך ְמזִ ָּמ ָתם ְ
נֹועצּו יְ ִ
ַּ 23כ ֲעבׂר זְ ַמן נִ ָּכר ֲ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ְּכ ֵדי ְל ָה ְרגֹו,
ְל ָׁשאּולֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ְמרּו ֶאת ַה ְּׁש ָע ִרים ָ
חֹומה.
הֹורידּוהּו ְּב ַסל ִמן ַה ָ
ָ 25ל ְקחּו אֹותֹו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַּב ַּליְ ָלה וְ ִ
שאול בירושלים

ירּוׁש ַליִ ם וְ נִ ָּסה ְל ִה ָּלוֹות ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָּפ ֲחדּו
ַּ 26כ ֲא ֶׁשר ָּבא ָׁשאּול ִל ָ
27
ִמ ֶּמּנּו ֻּכ ָּלםִּ ,כי ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ֶׁשהּוא ַּת ְל ִמידָ .ל ַקח אֹותֹו ַּבר־נַ ָּבא
יצד ָר ָאה ָׁשאּול ַּב ֶּד ֶרְך ֶאת
יחים .הּוא ִס ֵּפר ָל ֶהם ֵּכ ַ
וֶ ֱה ִביאֹו ֶאל ַה ְּׁש ִל ִ
ׁשּוע.
יצד ְּב ַד ֶּמ ֶׂשק ִּד ֵּבר ְּב ִב ָּטחֹון ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ָה ָאדֹוןֶׁ ,שּגַ ם ִּד ֵּבר ֵא ָליו ,וְ ֵכ ַ
ּומ ַד ֵּבר ְּב ִב ָּטחֹון
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ּובא ִּב ָ
יֹוצא ָ
ַ 28א ֲח ֵרי ֵכן ָהיָ ה ָׁשאּול ִא ָּתםֵ ,
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הּודים ַהּיְ וָ נִ ים
ׁשּוע .הּוא ִּד ֵּבר וְ גַ ם ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ַהּיְ ִ
ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
יס ְריָ ה
הֹורידּוהּו ְל ֵק ַ
ּנֹודע ַה ָּד ָבר ָל ַא ִחים ִ
וְ ֵהם נִ ּסּו ַל ֲה ִמיתֹוְּ 30 .כ ֶׁש ַ
אֹותּה ֵעת ָהיָ ה ָׁשלֹום ַל ְּק ִה ָּלה ְּב ָכל
וְ ָׁש ְלחּו אֹותֹו ֶאל ַט ְרסֹוסְּ 31 .ב ָ
ׁשֹומרֹון; ִהיא נִ ְבנְ ָתה וְ ִה ְת ַה ְּל ָכה ְּביִ ְר ַאת יהוה,
ּוב ְ
הּודה וְ ַהּגָ ִליל ְ
יְ ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
וְ גָ ְד ָלה ְּב ִמ ְס ָּפר ְּב ִעּדּוד ַ
29

נס של ריפוי ונס של תחייה על־ידי כיפא

דֹוׁשים ֶׁשּגָ רּו
יפא ְּב ָכל ַה ְּמקֹומֹות יָ ַרד ּגַ ם ֶאל ַה ְּק ִ
ַּ 32כ ֲא ֶׁשר ָס ַבב ֵּכ ָ
ׁשֹוכב ַּב ִּמ ָּטה
ֵ
ְּבלֹודָׁ 33 .שם ָמ ָצא ִאיׁשַ ,איְ נֵ ַאס ְׁשמֹו ,וְ הּוא ְמ ֻׁש ָּתק וְ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
”איְ נֵ ַאס ,יֵ ַ
יפאַ :
זֶ ה ְׁשמֹונֶ ה ָׁשנִ יםָ 34 .א ַמר ֵא ָליו ֵּכ ָ
35
אֹותָך! קּום וְ ַס ֵּדר ֶאת ִמ ָּט ְתָך!” הּוא ָקם ִמּיָ דָ .ראּו אֹותֹו
ְ
ְמ ַר ֵּפא
ּופנּו ֶאל ָה ָאדֹון.
ּתֹוׁש ֵבי לֹוד וְ ַה ָּׁשרֹון ָ
ָ
ָּכל
לֹומר ְצ ִבּיָ ה ,וְ ִהיא ַר ַּבת
יתאְּ ,כ ַ
ּוׁש ָמּה ָט ִב ָ
ְּ 36ביָ פֹו ָהיְ ָתה ַּת ְל ִמ ָידה ְ
ּומ ְר ָּבה ִּבגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםַּ 37 .בּיָ ִמים ָה ֵהם ָח ְל ָתה
טֹובים ַ
ִ
ַמ ֲע ִׂשים
אֹותה ַּב ֲח ַדר ָה ֲע ִלּיָ הֵּ 38 .כיוָ ן ֶׁשּלֹוד
ָ
צּוה ָׂשמּו
ּול ַא ַחר ֶׁש ְר ָח ָ
וָ ֵמ ָתהְ ,
יפא ָׁשםָׁ ,ש ְלחּו ֵא ָליו ְׁשנֵ י
רֹובה ְליָ פֹו וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָׁש ְמעּו ִּכי ֵּכ ָ
ְק ָ
יפא ָקם וְ ָה ַלְך ִא ָּתם.
יהםֵּ 39 .כ ָ
ֲאנָ ִׁשים ְל ַה ְפ ִציר ּבֹו ֶׁשּיְ ַמ ֵהר ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
ּבֹוכּיֹות
יע ִה ְכנִ יסּוהּו ֶאל ָה ֲע ִלּיָ ה ,וְ ָכל ָה ַא ְל ָמנֹות ָע ְמדּו ְליָ דֹו ִ
ְּכ ֶׁש ִהּגִ ַ
הֹוציא
עֹודּה ִע ָּמ ֶהןִ 40 .
ּובגָ ִדים ֶׁש ָע ְׂש ָתה ְצ ִבּיָ ה ְּב ָ
וְ ֶה ְראּו לֹו ֻּכ ֳּתנֹות ְ
ּוב ְפנֹותֹו ֶאל
חּוצהָּ ,כ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו וְ ִה ְת ַּפ ֵּללִ ,
יפא ֶאת ֻּכ ָלם ַה ָ
ֵּכ ָ
ּוכ ֶׁש ָר ֲא ָתה
יה ְ
קּומי!” ִהיא ָּפ ְק ָחה ֶאת ֵעינֶ ָ
ִ
יתא,
”ט ִב ָ
ּגּופה ָא ַמרָ :
ַה ָ
אֹותּהָ .אז
ָ
יה ֶאת יָ דֹו וְ ֵה ִקים
הֹוׁשיט ֵא ֶל ָ
ִ
יפא יָ ְׁש ָבה 41 .הּוא
ֶאת ֵּכ ָ
42
ַה ָּד ָבר
יהם.
אֹותּה ַחּיָ ה ִל ְפנֵ ֶ
ָ
דֹוׁשים וְ ָל ַא ְל ָמנֹות וְ ִה ִּציג
ָק ָרא ַל ְּק ִ
יפא ְּביָ פֹו
נֹודע ְּב ָכל יָ פֹו וְ ַר ִּבים ֶה ֱא ִמינּו ָּב ָאדֹוןַ 43 .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ְׁש ַאר ֵּכ ָ
ַ
יָ ִמים ַר ִּבים ֵא ֶצל ִאיׁש ֶא ָחד ֶׁש ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ֵמ ִעּבּוד עֹורֹותִׁ ,ש ְמעֹון ְׁשמֹו.

י

כיפא וקורנליוס

קֹורנֶ ְליֹוס ְׁשמֹוַׂ ,שר ֵמ ָאה ִמן ַהּגְ דּוד ַהּנִ ְק ָרא
יס ְריָ הְ ,
איׁש ָהיָ ה ְּב ֵק ַ
ִ
גֹומל
ֹלהים הּוא וְ ָכל ֵּביתֹו ,וְ ֵ
יט ְל ִקי; ָ 2ח ִסיד ָהיָ ה וִ ֵירא ֱא ִ
ָה ִא ַ
ּומ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָכל ֵעתְּ 3 .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםָ ,סמּוְך ְל ָׁש ָעה
ֲח ָס ִדים ַר ִּבים ָל ָעם ִ
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ֹלהים ָּבא ֵא ָליו
ָׁשלֹוׁש ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ םָ ,ר ָאה ַמ ְר ֶאה ָּברּורַ :מ ְל ַאְך ֱא ִ
”מה ּזֶ ה,
”קֹורנֶ ְליֹוס!” ְּ 4כ ֶׁש ִה ִּביט ּבֹו נִ ְת ַמ ֵּלא ַּפ ַחד וְ ָא ַמרַ :
ְ
אֹומר לֹו,
וְ ֵ
ֲאדֹונִ י?”
ֹלהים.
קֹותיָך ָעלּו ְלזִ ָּכרֹון ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ּלֹותיָך וְ ִצ ְד ֶ
”ּת ִפ ֶ
ֵה ִׁשיב לֹו ַה ַּמ ְל ָאְךְ :
יפא 6 .הּוא
ּוק ָרא ְל ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֵּכ ָ
 5וְ ַע ְכ ָׁשו ְׁש ַלח ֲאנָ ִׁשים ְליָ פֹו ְ
ִמ ְת ָא ֵר ַח ֵא ֶצל ֻּב ְר ִסי ֶא ָחדִׁ ,ש ְמעֹון ְׁשמֹוֲ ,א ֶׁשר ֵּביתֹו ַעל־יַ ד ַהּיָ ם”.
קֹורנֶ ְליֹוס ִל ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֲע ָב ָדיו
ַ 7א ֲח ֵרי ֶׁש ָה ַלְך ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ָליוָ ,ק ָרא ְ
8
ּול ַחּיָ ל יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְּמ ָׁש ְר ָתיו ַה ְמק ָׂר ִבים .הּוא ִס ֵּפר ָל ֶהם ֶאת
ְ
אֹותם ְליָ פֹו.
ָ
ַהּכׂל וְ ָׁש ַלח
יפא ֶאל
ְ 9ל ָמ ֳח ָרתַּ ,כ ֲא ֶׁשר נָ ְסעּו ַּב ֶּד ֶרְך וְ ִה ְת ָק ְרבּו ֶאל ָה ִעירָ ,ע ָלה ֵּכ ָ
ַהּגַ ג ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל; זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֵע ֶרְך ִּב ְׁש ַעת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם 10 .הּוא ָהיָ ה ָר ֵעב
רּוח
וְ ָר ָצה ֶל ֱאכׂלֲ .א ָבל ְּב ֵעת ֶׁש ֵה ִכינּו ֶאת ָהא ֶׂכל ָהיְ ָתה ָע ָליו ָה ַ
ּדֹומה
ֶ
יֹורד ֵאיזֶ ה ְּכ ִלי
רֹואה ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם נִ ְפ ָּת ִחים וְ ֵ
ֶ
 11וְ ִהּנֵ ה הּוא
12
צֹותיו ֶאל ָה ָא ֶרץּ ,ובֹו ִמ ָּכל ַחּיֹות
מּורד ְּב ַא ְר ַּבע ְק ָ
ְל ִמ ְפ ָרׂש ּגָ דֹולָ ,
ּומ ָּכל עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם 13 .וְ קֹול ָהיָ ה ֵא ָליו” :קּום,
ָה ָא ֶרץ וְ ָה ְר ָמ ִׂשים ִ
יפאְׁ ,ש ַחט וֶ ֱאכׂל!”
ֵּכ ָ
עֹולם ֹלא ָא ַכ ְל ִּתי ׁשּום
”ּבׁשּום ָּפנִ ים ֹלאֲ ,אדֹונִ יִּ ,כי ֵמ ָ
יפאְ :
ָ 14א ַמר ֵּכ ָ
ִּפּגּול וְ ָט ֵמא”.
ֹלהיםַ ,א ָּתה ַאל ִּת ְק ָרא
”ל ֲא ֶׁשר ִט ֵהר ֱא ִ
ֵׁ 15שנִ ית ָהיָ ה ַהּקֹול ֵא ָליוַ :
ּומּיָ ד נִ ְל ַקח ַה ְּכ ִלי ַה ָּׁש ַמיְ ָמה.
’ט ֵמא’ָּ 16 ”.כְך ָהיָ ה ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִ
ָ
חֹוכְך ְּב ַד ְעּתֹו ַמה ַּכּוָ נַ ת ַה ַּמ ְר ֶאה ֶׁש ָר ָאה ,וְ ִהּנֵ ה
ֵ
עֹודּנּו
יפא ָהיָ ה ֶ
ֵּ 17כ ָ
קֹורנֶ ְליֹוס וְ ִח ְּפׂשּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון,
ָה ֲאנָ ִׁשיםֶׁ ,שּנִ ְׁש ְלחּו ֵמ ֵאת ְ
יפא
ָע ְמדּו ַּב ַּׁש ַערֵ 18 .הם ָק ְראּו וְ ָׁש ֲאלּו ִאם ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֵּכ ָ
”הּנֵ ה
רּוחִ :
יפא ַעל ַה ַּמ ְר ֶאה ָא ְמ ָרה לֹו ָה ַ
ִמ ְת ַא ֵר ַח ָׁשםְּ 19 .כ ֶׁש ִה ְר ֵהר ֵּכ ָ
20
אֹותָך .קּוםֵ ,רד וְ ֵלְך ִא ָּתםַ ,אל ְּת ַה ֵּססִּ ,כי
ְ
ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ְמ ַב ְק ִׁשים
ֲאנִ י ְׁש ַל ְח ִּתים”.
”הּנֵ ה ֲאנִ י ָה ִאיׁש ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים.
יפא ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ָא ַמרִ :
 21יָ ַרד ֵּכ ָ
22
קֹורנֶ ְליֹוסִ ,איׁש
”ׂשר ַה ֵּמ ָאה ְ
אתם?” ֵה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּוַ :
ְל ֵׁשם ַמה ָּב ֶ
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הּודיֻ ,צּוָ ה
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֵׁשם טֹוב לֹו ְּב ֶק ֶרב ָּכל ָה ָעם ַהיְ ִ
ַצ ִּדיק וִ ֵירא ֱא ִ
ַעל־יְ ֵדי ַמ ְל ָאְך ָקדֹוׁש ִל ְקרׂא ְלָך ֶאל ֵּביתֹו וְ ִל ְׁשמ ַׂע ְּד ָב ִרים ִמ ִּפיָך”.
אֹותם.
ָ
יפא ִהזְ ִמינָ ם ְל ִה ָּכנֵ ס וְ ֵא ַרח
ֵּ 23כ ָ
24
ְל ָמ ֳח ָרת ָקם וְ יָ ָצא ִא ָּתם ,וְ ַכ ָּמה ִמן ָה ַא ִחים ֶׁש ְּביָ פֹו נִ ְלוּו ֵא ָליו .יֹום
קֹורנֶ ְליֹוס ִח ָּכה ָל ֶהם ִעם ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחתֹו
יס ְריָ ה ,וְ ְ
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּבאּו ְל ֵק ַ
יפא נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו
יע ֵּכ ָ
וִ ִיד ָידיו ַה ְמק ָׂר ִבים ֶׁש ִּכּנֵ ס ֶא ְצלֹוַּ 25 .כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
יפא ְּב ָא ְמרֹו:
קֹורנֶ ְליֹוס ,נָ ַפל ְל ַרגְ ָליו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ הֵ 26 .ה ִקים אֹותֹו ֵּכ ָ
ְ
ׂשֹוח ַח ִאּתֹו נִ ְכנַ ס
”קּום! ּגַ ם ֲאנִ י ַע ְצ ִמי ֶּבן ֱאנֹוׁש”ְּ 27 .כ ֶׁשהּוא ְמ ֵ
יֹוד ִעים ֶׁש ָאסּור
”א ֶּתם ְ
ּומ ָצא נֶ ֱא ָס ִפים ַר ִּביםָ 28 .א ַמר ָל ֶהםַ :
ַה ַּביְ ָתה ָ
ֹלהים
הּודי ִל ְהיֹות ָח ֵבר ְלנָ ְכ ִרי אֹו ָלבֹוא ֵא ָליוַ ,אְך ִלי ֶה ְר ָאה ֱא ִ
ְל ִאיׁש יְ ִ
אתי ְלֹלא
’ט ֵמא’ָ 29 .ל ֵכן ּגַ ם ָּב ִ
’ׁשּקּוץ’ אֹו ָ
ֶׁשֹּלא ִל ְקרׂא ְלׁשּום ָא ָדם ִ
אתם ִלי?”
ׁשֹואל ְל ֵׁשם ַמה ְּק ָר ֶ
ֵ
אתיָּ .כ ֵעת ֲאנִ י
ִה ְתנַ ּגְ דּות ְּכ ֶׁשּנִ ְק ֵר ִ
יתי ְּב ִדּיּוק
לֹוׁשה יָ ִמים ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ְּב ֵב ִ
”ל ְפנֵ י ְׁש ָ
קֹורנֶ ְליֹוסִ :
ֵ 30ה ִׁשיב ְ
ַּב ָּׁש ָעה ַהּזׂאתְּ ,ב ָׁשלֹוׁש ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ,וְ ִהּנֵ ה ָע ַמד ְל ָפנַ י ִאיׁש ִּב ְלבּוׁש
קֹותיָך ָעלּו ְלזִ ָּכרֹון
’קֹורנֶ ְליֹוסְּ ,ת ִפ ָּל ְתָך נִ ְׁש ְמ ָעה וְ ִצ ְד ֶ
ַמ ְב ִהיק  31וְ ָא ַמרְ ,
יפא .הּוא
ּוק ָרא ְל ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֵּכ ָ
ֹלהיםְׁ 32 .ש ַלח ְליָ פֹו ְ
ִל ְפנֵ י ֱא ִ
33
יכְך ָׁש ַל ְח ִּתי
ִמ ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ַה ֻּב ְר ִסי ַעל־יַ ד ַהּיָ םְ ’.ל ִפ ָ
אתָּ .כ ֵעת ֲאנַ ְחנּו ֻּכ ָּלנּו נִ ְמ ָצ ִאים ִל ְפנֵ י
ית ֶׁש ָּב ָ
ֵא ֶליָך ִמּיָ ד וְ ָא ֵכן טֹוב ָע ִׂש ָ
ֹלהים ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁש ֲאדׂנָ י ִצּוָ ה ָע ֶליָך”.
ָה ֱא ִ
דברו של כיפא בבית קורנליוס

ֹלהים ֵאינֶ ּנּו
רֹואה ֲאנִ י ֶׁש ֱא ִ
ֶ
”ּב ֱא ֶמת
יפא ִּב ְד ָברֹו וְ ָא ַמרֶ :
ָּ 34פ ַתח ֵּכ ָ
35
עֹוׂשה ֶצ ֶדק
נֹוׂשא ָּפנִ יםֶ ,א ָּלא ְּב ָכל ַעם וְ ַעם ִמי ֶׁשּיָ ֵרא אֹותֹו וְ ֶ
ֵ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ָּׁש ַלח ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ב ַּב ְּׂשרֹו
ָרצּוי ְל ָפנָ יוַ 36 .א ֶּתם ְ
הּודה
יח ֲאדֹון ַהּכׂלָ 37 ,ד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ְּב ָכל יְ ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָׁשלֹום ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ׁשּוע ִמּנָ ְצ ַרת,
יֹוחנָ ן 38 :יֵ ַ
ילה ֶׁש ִה ְכ ִריז ָ
וְ ֵה ֵחל ַּבּגָ ִליל ְל ַא ַחר ַה ְּט ִב ָ
בּורהִ ,ה ְת ַה ֵּלְך ָּב ָא ֶרץ
ּובגְ ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ִ
ֹלהים ָמ ַׁשח אֹותֹו ְּב ַ
ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ּומ ַר ֵּפא ֶאת ָּכל ַהּנִ ְד ָּכ ִאים ַּת ַחת יַ ד ַה ָּׂש ָטןִּ ,כי
עֹוׂשה ֶח ֶסד ְ
ֶ
ְּכ ֶׁשהּוא
הּודים
ֹלהים ָהיָ ה ִאּתֹו 39 .וְ ָאנּו ֵע ִדים ַעל ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ְּב ֶא ֶרץ ַהּיְ ִ
ֱא ִ
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הֹוק ָעה ַעל ֵעץ .אֹותֹו ֵה ִקים
ירּוׁש ַליִ ם; הּוא ֲא ֶׁשר ּגַ ם ֲה ָרגּוהּו ְּב ָ
ּוב ָ
ִ
יׁשי וְ נָ ַתן לֹו ְל ֵה ָראֹותֹ 41 ,לא ְל ָכל ָה ָעםֶ ,א ָּלא
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ָה ֱא ִ
אֹותם ֵמרׂאׁשָ ,לנּו ֲא ֶׁשר ָא ַכ ְלנּו וְ ָׁש ִתינּו ִאּתֹו
ָ
ֹלהים ָק ַבע
ְל ֵע ִדים ֶׁש ֱא ִ
ּול ָה ִעיד ִּכי
ַא ֲח ֵרי קּומֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים 42 .הּוא ִצּוָ ה ָע ֵלינּו ְל ַה ְכ ִריז ָל ָעם ְ
יאים
ׁשֹופט ַה ַחּיִ ים וְ ַה ֵּמ ִתיםָ 43 .ע ָליו ָּכל ַהּנְ ִב ִ
ֹלהים ְל ֵ
אֹותֹו ָׂשם ָה ֱא ִ
יחת ֲח ָט ִאים”.
ְמ ִע ִידים ִּכי ָּכל ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו יְ ַק ֵּבל ִּב ְׁשמֹו ְס ִל ַ
40

גויים מקבלים את רוח הקודש

רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַעל ָּכל
יפא ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָצ ְל ָחה ַ
ְּ 44ב ָׁש ָעה ֶׁש ִּד ֵּבר ֵּכ ָ
45
יפא
ילה ֲא ֶׁשר נִ ְלוּו ֶאל ֵּכ ָ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ָּד ָברַ .ה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּבנֵ י ַה ִּמ ָ
ַה ְ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש נִ ְׁש ְּפ ָכה ּגַ ם ַעל ַהּגֹויִ םֶׁ 46 ,ש ֵּכן
ּתֹוממּו ַעל ֶׁש ַּמ ְּתנַ ת ַ
ִה ְׁש ְ
אֹלהיםֵ 47 .הגִ יב
נֹותנִ ים ּגְ ֻד ָּלה ֵל ִ
אֹותם ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְלׁשֹונֹות וְ ְ
ָ
ָׁש ְמעּו
ילה ְּב ַמיִ ם ֵמ ֵא ֶּלה
יׁשהּו ִל ְמנ ַׂע ֶאת ַה ְּט ִב ָ
”ה ִאם יָ כֹול ִמ ֶ
יפא וְ ָא ַמרַ :
ֵּכ ָ
יהם ְל ִה ָּט ֵבל ְּב ֵׁשם
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ָּכמֹונּו?”  48הּוא ִצּוָ ה ֲע ֵל ֶ
ֶׁש ִּק ְּבלּו ֶאת ַ
יחַ .א ֲח ֵרי ֵכן ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְל ִה ָּׁש ֵאר ֶא ְצ ָלם ַּכ ָּמה יָ ִמים.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ

יא

כיפא משיב לטוענים נגדו

יהּודה ָׁש ְמעּו ֶׁשּגַ ם ַהּגֹויִ ם ִק ְּבלּו
יחים וְ ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִּב ָ
ה ְּׁש ִל ִ
ַ
ירּוׁש ַליִ ם ִה ְתוַ ְּכחּו
יפא ִל ָ
ֹלהיםֲ 2 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ָלה ֵּכ ָ
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ילה ְּב ָא ְמ ָרם” 3 :נִ ְכנַ ְס ָּת ֶאל ֲאנָ ִׁשים ֲע ֵר ִלים וְ ָא ַכ ְל ָּת
ִאּתֹו ְּבנֵ י ַה ִּמ ָ
ִא ָּתם!”
”מ ְת ַּפ ֵּלל
יפא ְל ַס ֵּפר ָל ֶהם ֶאת ָה ִענְ יָ ן ְל ִפי ַה ֵּס ֶדרִ 5 :
ִ 4ה ְת ִחיל ֵּכ ָ
יתי ַמ ְר ֶאהֵ :איזֶ ה ְּכ ִלי
יֹותי ְּב ִה ְת ַעּלּות ָר ִא ִ
ּוב ְה ִ
יתי ָּב ִעיר יָ פֹו ִ
ָהיִ ִ
יע ַעד
ּומּגִ ַ
צֹותיו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַ
מּורד ְּב ַא ְר ַּבע ְק ָ
ּדֹומה ְל ִמ ְפ ָרׂש ּגָ דֹול ָ
ֶ
יתי ֶאת ֶּב ֱה ַמת ָה ָא ֶרץֶ ,את ַחּיֹות ַהּיַ ַער
ֵא ַליְּ 6 .כ ֶׁש ִה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ּבֹו ָר ִא ִ
אֹומר ֵא ַלי’ ,קּום,
ֵ
וְ ָה ְר ָמ ִׂשים וְ ֶאת עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ םּ 7 .גַ ם ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול
’ּבׁשּום ָּפנִ ים ֹלאֲ ,אדֹונִ יִּ ,כי
יפאְׁ ,ש ַחט וֶ ֱאכׂלֶ 8 ’.א ָּלא ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתיְ ,
ֵּכ ָ
9
עֹולם ֹלא נִ ְכנַ ס ְלתֹוְך ִּפי ִּפּגּול אֹו ָט ֵמאֵׁ ’.שנִ ית ֵה ִׁשיב קֹול ִמן
ֵמ ָ
”ט ֵמא” 10 ’.זֶ ה
ֹלהיםַ ,א ָּתה ַאל ִּת ְק ָרא ָ
’ל ֲא ֶׁשר ִט ֵהר ֱא ִ
ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,
ָהיָ ה ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים וְ ַהּכׂל ָׁשב וְ ָה ֳע ָלה ַל ָּׁש ַמיִ ם 11 .וְ ִהּנֵ ה ְּב ִדּיּוק ָאז
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יתי ּבֹו וְ ֵהם נִ ְׁש ְלחּו ֵא ַלי
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ְליַ ד ַה ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
ָע ְמדּו ְׁש ָ
רּוח ָא ְמ ָרה ִלי ָל ֶל ֶכת ִא ָּתם וְ ֹלא ְל ַה ֵּססּ .גַ ם ֵׁש ֶׁשת
יס ְריָ הָ 12 .ה ַ
ִמ ֵּק ַ
ָה ַא ִחים ָה ֵא ֶּלה ָּבאּו ִא ִּתי וְ נִ ְכנַ ְסנּו ְל ֵביתֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש 13 .הּוא ִס ֵּפר
ּוק ָרא
’ׁש ַלח ֶאל יָ פֹו ְ
אֹומרְ :
עֹומד וְ ֵ
ֵ
ָלנּו ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ַּמ ְל ָאְך ְּב ֵביתֹו,
יפא 14 .הּוא יְ ַד ֵּבר ֵא ֶליָך ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּתּוָ ַׁשע ָּב ֶהם
ְל ִׁש ְמעֹון ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֵּכ ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש
יהם ַ
יתָךַּ 15 ’.כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַד ֵּבר ָצ ְל ָחה ֲע ֵל ֶ
ַא ָּתה וְ ָכל ֵּב ְ
’יֹוחנָ ן
ְּכמֹו ֶׁש ָּצ ְל ָחה ָע ֵלינּו ַּב ְּת ִח ָּלה 16 ,וְ נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ַּב ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר ָה ָאדֹוןָ ,
ּוב ֵכןִ ,אם
רּוח ַהּק ֶׂדׁשְ 17 ’.
ִה ְט ִּביל ֶא ְת ֶכם ְּב ַמיִ םַ ,אְך ַא ֶּתם ִּת ָּט ְבלּו ְּב ַ
אֹותּה ַה ַּמ ָּתנָ ה ְּכמֹו ֶׁשּנָ ַתן ָלנּוַ ,ה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ָ
ֹלהים נָ ַתן ָל ֶהם ֶאת
ֱא ִ
ֹלהים?”
אּוכל ַל ֲעצׂר ְּב ַעד ֱא ִ
יחִ ,מי ֲאנִ י ֶׁש ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּב ָאדֹון יֵ ַ
אֹלהים ְּב ָא ְמ ָרם:
ְּ 18כ ָׁש ְמ ָעם זׂאת ֹלא ֵה ִׁשיבּו ָּד ָברֶ ,א ָּלא נָ ְתנּו ָּכבֹוד ֵל ִ
ׁשּובה ֱא ֵלי ַחּיִ ים”.
ֹלהים ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
ָא ֵכן ּגַ ם ַלּגֹויִ ם נָ ַתן ֱא ִ
הקהילה באנטיוכיה

ָ 19ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנָ פֹוצּו ִמ ְּפנֵ י ַה ָּצ ָרה ֲא ֶׁשר נִ גְ ְר ָמה ַעל־אֹודֹות ְס ֵט ָפנֹוס
ּיֹוכיָ ה וְ ֹלא ִה ְׁש ִמיעּו ֶאת ְּד ַבר
יסין וְ ַאנְ ִט ְ
יקיָ ה וְ ַק ְפ ִר ִ
ִהּגִ יעּו ַעד ֵפינִ ְ
יהם ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים
הּודים ִּב ְל ַבדֲ 20 .א ָבל ָהיּו ֵּבינֵ ֶ
ֹלהים ֶא ָּלא ִליְ ִ
ֱא ִ
ּיֹוכיָ ה ִּד ְּברּו ּגַ ם ֶאל ַהּיְ וָ נִ ים
בֹואם ְל ַאנְ ִט ְ
יס ִאים וְ ִק ֶירנִ ּיִ ים ֲא ֶׁשר ְּב ָ
ַק ְפ ִר ָ
ׁשּוע 21 .יַ ד־יהוה ָהיְ ָתה ִע ָּמ ֶהם וַ ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים
ּוב ְּׂשרּו ַעל ָה ָאדֹון יֵ ַ
ִ
ּופנּו ֶאל ָה ָאדֹון 22 .נִ ְׁש ַמע ַה ָּד ָבר ְּב ָאזְ נֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר
ֶה ֱא ִמינּו ָ
יע ְל ָׁשם
יֹוכיָ הַּ 23 .כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ָׁש ְלחּו ֶאת ַּבר־נַ ָּבא ֶאל ַאנְ ִט ְ
ִּב ָ
ֹלהיםָׂ ,ש ַמח וְ ֵה ִאיץ ְּב ֻכ ָּלם ִל ְהיֹות ְּד ֵב ִקים ָּב ָאדֹון
וְ ָר ָאה ֶאת ֶח ֶסד ֱא ִ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וֶ ֱאמּונָ ה — וְ ָק ָהל
ְּב ֵלב ָׁש ֵלם — ִּ 24כי ָהיָ ה ִאיׁש טֹובָ ,מ ֵלא ַ
ַרב נִ ְס ַּפח ֶאל ָה ָאדֹוןַ 25 .א ֲח ֵרי ֵכן יָ ָצא ֶאל ַט ְרסֹוס ְל ַח ֵּפׂש ֶאת ָׁשאּול,
ימה ִה ְת ָא ְרחּו ֵא ֶצל
יֹוכיָ הָׁ .שנָ ה ְּת ִמ ָ
ּוכ ֶׁש ָּמ ָצא אֹותֹו ֱה ִביאֹו ְל ַאנְ ִט ְ
ְ 26
יֹוכיָ ה ָל ִראׁשֹונָ ה ִּכּנּו ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ּוב ַאנְ ִט ְ
ַה ְּק ִה ָּלה וְ ִל ְּמדּו ָק ָהל ַרבְ .
יֹוכיָ ה.
ירּוׁש ַליִ ם ֶאל ַאנְ ִט ְ
יאים ִמ ָ
יחּיִ ים”ַּ 27 .בּיָ ִמים ָה ֵהם יָ ְרדּו נְ ִב ִ
”מ ִׁש ִ
ְ
רּוח ִּכי ָר ָעב
ל־ּפי ָה ַ
יע ַע ִ
הֹוד ַ
ָ 28קם ֶא ָחד ֵמ ֶהםֲ ,אגָ בֹוס ְׁשמֹו ,וְ ִ
לֹודיֹוס.
עֹולםָּ ,ד ָבר ֶׁש ִה ְתּגַ ֵּׁשם ִּבזְ ַמן ְק ְ
ּגָ דֹול ָע ִתיד ָלבֹוא ַעל ָּכל ָה ָ
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ֹלחִ ,איׁש ִאיׁש ְּכ ִפי ֶׁשיָ דֹו ַמ ֶּׂשגֶ תְ ,ל ֶעזְ ַרת
ֶ 29ה ְח ִליטּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִל ְׁש ַ
יהּודהֵ 30 .הם ָעׂשּו ֵכן וְ ָׁש ְלחּו ֶאל ַהּזְ ֵקנִ ים ִּב ֵידי
ָה ַא ִחים ַהּגָ ִרים ִּב ָ
ַּבר־נַ ָּבא וְ ָׁשאּול.

יב

יעקב מוצא להורג וכיפא נאסר

הֹורדֹוס ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת יָ דֹו ִל ְפּג ַׂע ַּב ֲאנָ ִׁשים
ְ
ּב ֵעת ַה ִהיא ָׁש ַלח
ָ
יֹוחנָ ןִּ 3 .כ ְראֹותֹו
ִמן ַה ְּק ִה ָּלה 2 ,וְ ֵה ִמית ַּב ֶח ֶרב ֶאת יַ ֲעקׂב ֲא ִחי ָ
אֹותם יָ ִמים ָהיּו
ָ
יפא.
הֹוסיף וְ ָת ַפס ּגַ ם ֶאת ֵּכ ָ
ִ
ֶׁש ָה ָעם ְמ ֻר ֶּצה ִמּזֶ ה
יפא ָּכ ָלא אֹותֹו ְּב ֵבית ַהּס ַׂהר
יְ ֵמי ַחג ַה ַּמּצֹותְ 4 .ל ַא ַחר ֶׁש ָע ַצר ֶאת ֵּכ ָ
וְ ִה ְפ ִקיד ַא ְר ַּבע ִמ ְׁש ָמרֹות ֶׁשל ַא ְר ָּב ָעה ַחּיָ ִלים ִל ְׁשמׂר ָע ָליו .הּוא
אּולם ְּב ֵעת
ִה ְת ַּכּוֵ ן ְל ַה ֲע ִמיד אֹותֹו ִל ְפנֵ י ָה ָעם ַא ֲח ֵרי ַה ֶּפ ַסח 5 .וְ ָ
יפא ְּב ֵבית ַהּס ַׂהר ִה ְת ַּפ ְּל ָלה ַה ְּק ִה ָּלה ַּב ֲעדֹו ְּב ָחזְ ָקה ֶאל
ֶׁשּנִ ְׁש ַמר ֵּכ ָ
ֹלהים.
ָה ֱא ִ
מלאך מחלץ את כיפא

יפא ֵּבין ְׁשנֵ י
הֹורדֹוס ַל ֲה ִביאֹו ְל ָפנָ יו ,יָ ַׁשן ֵּכ ָ
ַּ 6ב ַּליְ ָלה ,ק ֶׂדם ֶׁש ָע ַמד ְ
ּׁשֹומ ִרים ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ַה ֶּד ֶלת
ַחּיָ ִלים ְּכ ֶׁשהּוא ָּכבּול ִּב ְׁש ֵּתי ַׁש ְר ְׁשרֹות ,וְ ַה ְ
יע וְ אֹור נָ גַ ּה ַּב ֶח ֶדר.
הֹופ ַ
ִ
ָׁש ְמרּו ַעל ֵּבית ַהּס ַׂהר 7 .וְ ִהּנֵ ה ַמ ְל ַאְך יהוה
יפאֵ ,ה ִעיר אֹותֹו וְ ָא ַמר” :קּום ַמ ֵהר!” ָאז
הּוא ָט ַפח ַעל ִצּדֹו ֶׁשל ֵּכ ָ
”חגׂר ָמ ְתנֶ יָך ּונְ ַעל
נָ ְפלּו ַה ַּׁש ְר ְׁשרֹות ֵמ ַעל יָ ָדיוָ 8 .א ַמר לֹו ַה ַּמ ְל ָאְךֲ :
ילָך ּובֹוא ַא ֲח ַרי”.
”ה ְת ַע ֵּטף ִּב ְמ ִע ְ
יפא ָע ָׂשה ֵכןָ .א ַמר לֹוִ :
נְ ָע ֶליָךֵּ ”.כ ָ
יפא וְ ָה ַלְך ַא ֲח ָריו וְ ֹלא יָ ַדע ִּכי ַמה ֶּׁשּנַ ֲע ֶׂשה ַעל־יְ ֵדי ַה ַּמ ְל ָאְך
 9יָ ָצא ֵּכ ָ
10
רֹואה ָחזֹוןֵ .הם ָע ְברּו ֶּד ֶרְך
הּוא ָּד ָבר ַמ ָּמ ִׁשיֶ ,א ָּלא ָח ַׁשב ֶׁשהּוא ֶ
ּובאּו ַעד ַׁש ַער ַה ַּב ְרזֶ ל ַהּפֹונֶ ה ֶאל
ַה ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ָה ִראׁשֹונָ ה וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָ
חּוצה וְ ָע ְברּו
יהם ֵמ ֵא ָליו וְ ֵהם יָ ְצאּו ַה ָ
ָה ִעירַ .ה ַּׁש ַער נִ ְפ ַּתח ִל ְפנֵ ֶ
ִּב ְרחֹוב ֶא ָחדִּ .פ ְתאֹום ָעזַ ב אֹותֹו ַה ַּמ ְל ָאְךַּ 11 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ָבה ֵא ָליו ַּד ְעּתֹו
יֹוד ַע ֶּב ֱא ֶמת ִּכי ֲאדׂנָ י ָׁש ַלח ֶאת ַמ ְל ָאכֹו
”ע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
יפאַ :
ָא ַמר ֵּכ ָ
הּודים”.
יהם ֶׁשל ְק ַהל ַהּיְ ִ
נֹות ֶ
ּומ ָּכל ַּכּוָ ֵ
הֹורדֹוס ִ
ילנִ י ִמּיַ ד ְ
וְ ִה ִּצ ָ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַמ ְרקֹוס;
ְּ 12כ ֶׁש ִה ִּכיר ַּב ְּמ ִציאּות ָה ַלְך ְל ֵבית ִמ ְריָ ם ֵאם ָ
ְּבאֹותֹו ָמקֹום נֶ ֶא ְספּו ַר ִּבים וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו 13 .הּוא ָּד ַפק ַעל ֶּד ֶלת ַה ַּׁש ַער
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רֹודה ְׁש ָמּה ,נִ ּגְ ָׁשה ַל ֲענֹותִ .היא ִה ִּכ ָירה ֶאת קֹולֹו ֶׁשל
וְ נַ ֲע ָרה ַא ַחתָ ,
יע
הֹוד ַ
ימה ְל ִ
יפאַ ,אְך ִמ ִּׂש ְמ ָח ָתּה ֹלא ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ַּׁש ַער וְ ָר ָצה ְּפנִ ָ
ֵּכ ָ
”מ ֻׁשּגַ ַעת”ַ ,אְך ִהיא ָט ֲענָ ה
עֹומד ִל ְפנֵ י ַה ַּׁש ַערָ 15 .א ְמרּו ָלּהְ :
יפא ֵ
ֶׁש ֵּכ ָ
הֹוסיף
ִ
ְּבת ֶׂקף ִּכי ֵכן ַה ָּד ָברָ .אז ָא ְמרּו” :זֶ ה ַה ַּמ ְל ָאְך ֶׁשּלֹוֵּ 16 ”.בינְ ַתיִ ם
17
ּתֹוממּו .הּוא
ּוכ ֶׁש ָּפ ְתחּו ָראּו אֹותֹו וְ ִה ְׁש ְ
יפא ִל ְדּפׂק ַעל ַה ַּׁש ַערְ ,
ֵּכ ָ
הֹוציאֹו ָה ָאדֹון ִמ ֵּבית
ִ
יצד
ָר ַמז ָל ֶהם ְּביָ דֹו ִל ְׁשּתׂק וְ ִס ֵּפר ָל ֶהם ֵּכ ַ
”הּגִ ידּו זׂאת ְליַ ֲעקׂב וְ ָל ַא ִחיםְ ”.ל ַא ַחר ִמ ֵּכן יָ ָצא וְ ָה ַלְך
ַהּס ַׂהרָ .א ַמרַ :
ְל ָמקֹום ַא ֵחר.
דֹולה ֵּבין ַה ַחּיָ ִלים ַעל־אֹודֹות
בּוכה ּגְ ָ
ִ 18עם אֹור ַהּב ֶׂקר ָהיְ ָתה ְמ ָ
הֹורדֹוס וְ ֹלא ָמ ָצא,
”מה ָּק ָרה לֹו?” ְּ 19כ ֶׁש ִּב ֵּקׁש אֹותֹו ְ
יפאָּ .ת ְמהּוַ :
ֵּכ ָ
יהּודה
הֹורגַ .א ֲח ֵרי ֵכן יָ ַרד ִמ ָ
יאם ַל ֵ
הֹוצ ָ
ּׁשֹומ ִרים וְ ִצּוָ ה ְל ִ
ָח ַקר ֶאת ַה ְ
יס ְריָ ה וְ ָׁש ָהה ָׁשם.
ֶאל ֵק ַ
14

סופו של הורדוס

הֹורדֹוס ְל ֵבין ַאנְ ֵׁשי צֹור וְ ִצידֹוןֵ .הם ָּבאּו
ִ 20ס ְכסּוְך ָח ִריף ָהיָ ה ֵּבין ְ
ֵא ָליו ְּביַ ַחד וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְת ַרּצּו ֶאל ְּב ַל ְסטֹוסַ ,ה ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ֲח ַצר ַה ֶּמ ֶלְך,
ִּב ְקׁשּו ָׁשלֹוםֶׁ ,ש ֵּכן ַּפ ְרנָ ַסת ַא ְר ָצם ָהיְ ָתה ְּתלּויָ ה ְּב ֶא ֶרץ ַה ֶּמ ֶלְךַּ 21 .בּיֹום
הֹורדֹוס ְלבּוׁש ַמ ְלכּות ,יָ ַׁשב ַעל ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט וְ נָ ָׂשא
ַה ְמיֻ ָעד ָל ַבׁש ְ
יע ַה ָּק ָהל.
ֹלהים וְ ֹלא קֹול ֶׁשל ָא ָדם!” ֵה ִר ַ
יהם נְ אּום” 22 .זֶ ה קֹול ֱא ִ
ִל ְפנֵ ֶ
אֹלהים;
ִ 23מּיָ ד ִה ָּכהּו ַמ ְל ַאְך יהוה ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא נָ ַתן ֶאת ַה ָּכבֹוד ֵל ִ
ֹלהים ִׂשגְ ֵׂשג
ּתֹול ִעיםְּ 24 .ד ַבר ֱא ִ
ָ
הּוא נָ ַפח ֶאת נַ ְפׁשֹו ְּכ ֶׁשהּוא ֲאכּול
ירּוׁש ַליִ ם
רּותם וְ ָחזְ רּו ִמ ָ
ּובר־נַ ָּבא וְ ָׁשאּול ִה ְׁש ִלימּו ֶאת ֵׁש ָ
וְ נָ פֹוץַ 25 ,
יֹוחנָ ן ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַמ ְרקֹוס.
יאם ִא ָּתם ֶאת ָ
ַּב ֲה ִב ָ

יג

בר־נבא ושאול יוצאים אל קפריסין

יֹוכיָ הַּ :בר־נַ ָּבאִׁ ,ש ְמעֹון
ּומֹורים ָהיּו ַּב ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַאנְ ִט ְ
ִ
יאים
נְ ִב ִ
הֹורדֹוס ַׂשר
לּוקיֹוס ַה ִּק ֶירנִ יְ ,מנַ ֵחם ֲא ֶׁשר ּגֻ ַּדל ִעם ְ
ַהּנִ ְק ָרא נִ יגֶ רְ ,
רּוח ַהּק ֶׂדׁש:
ָהר ַׂבע ,וְ ָׁשאּולְּ 2 .ב ֵעת ֶׁש ָע ְבדּו ֶאת יהוה וְ ָצמּו ָא ְמ ָרה ַ
אֹותם
ָ
אתי
בֹודה ֲא ֶׁשר ָק ָר ִ
”ה ְב ִּדילּו ִלי ֶאת ַּבר־נַ ָּבא וְ ֶאת ָׁשאּול ָל ֲע ָ
ַ
יהם וְ ָׁש ְלחּו
יהם ֲע ֵל ֶ
יהְ 3 ”.ל ַא ַחר ֶׁש ָּצמּו וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ָס ְמכּו ֶאת יְ ֵד ֶ
ֵא ֶל ָ
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ּומ ָּׁשם
רּוח ַהּק ֶׂדׁש יָ ְרדּו ֶאל ֶס ֶל ְב ִקיָ ה ִ
ַ
לּוחים ִמ ַּט ַעם
אֹותםַ .ה ְּׁש ִ
ָ
יסיןֵ 5 .הם ָּבאּו ֶאל ָס ָל ִמיס וְ ִה ְׁש ִמיעּו ֶאת ְּד ַבר
ִה ְפ ִליגּו ֶאל ַק ְפ ִר ִ
יֹוחנָ ן ָהיָ ה עֹוזֵ ר ַעל יָ ָדםַ 6 .א ֲח ֵרי ֶׁש ָע ְברּו
ֹלהים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת; ּגַ ם ָ
ֱא ִ
הּודי
ְּב ָכל ָה ִאי וְ ִהּגִ יעּו ַעד ָּפפֹוס ָמ ְצאּו ִאיׁש ְמ ַכ ֵּׁשף ּונְ ִביא ֶׁש ֶקר ,יְ ִ
ּמֹוׁשל,
ּמֹוׁשל ֶס ְרּגְ יֹוס ּפֹולֹוסַ .ה ֵ
ׁשּוע 7 ,וְ הּוא ְמק ָׂרב ַל ֵ
ֲא ֶׁשר ְׁשמֹו ַּבר־יֵ ַ
ּוב ֵּקׁש ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ְּד ַבר
ּול ָׁשאּול ִ
ֶׁש ָהיָ ה ָא ָדם נָ בֹוןָ ,ק ָרא ְל ַבר־נַ ָּבא ְ
ימס ַה ְמ ַכ ֵּׁשף — זֶ ה ַּת ְרגּום ְׁשמֹו — ִה ְתנַ ּגֵ ד
ֹלהיםֶ 8 .א ָּלא ֶׁש ֱא ִל ַ
ֱא ִ
9
ּמֹוׁשל ִמן ָה ֱאמּונָ הָׁ .שאּולַ ,הּנִ ְק ָרא ּגַ ם
ָל ֶהם ְּבנַ ּסֹותֹו ְל ַהּטֹות ֶאת ַה ֵ
”א ָּתה ַה ָּמ ֵלא
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִ ,ה ִּביט ּבֹו וְ ָא ַמרַ 10 :
 ּ¤פֹולֹוסִּ ,ב ְהיֹותֹו ָמ ֵלא ַ
ָּכל ִמ ְר ָמה וְ ָכל ֶר ַׁשעֶּ ,בן ַה ָּׂש ָטןׂ ,שֹונֵ א ָּכל ֶצ ֶדקַ ,ה ִאם ֹלא ֶּת ְח ַּדל
ֹלהים ַהיְ ָׁש ִרים?  11וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה יַ ד־יהוה ְּבָך; ִעּוֵ ר
ְל ַס ֵּלף ֶאת ַּד ְר ֵכי ֱא ִ
מֹועד”.
ִּת ְהיֶ ה וְ ֹלא ִּת ְר ֶאה ֶאת אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַעד ּבֹוא ֵ
ּבֹו ַּב ָּמקֹום נָ ְפ ָלה ָע ָליו ֲא ֵפ ָלה וַ ֲח ֵׁש ָכה .הּוא ָה ַלְך ֵהּנָ ה וָ ֵהּנָ ה ְּב ַח ְּפׂשֹו
ּמֹוׁשל ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה ֶה ֱא ִמין
ּיֹוליכֹו ַּבּיָ דְּ 12 .כ ֶׁש ָר ָאה ַה ֵ
יׁשהּו ֶׁש ִ
ִמ ֶ
ּתֹורת ָה ָאדֹון.
ּתֹומם ַעל ַ
וְ ִה ְׁש ֵ
4

שאול ובר־נבא באנטיוכיה אשר בפיסידיה

יליָ הַ ,אְך
ּובאּו ֶאל ֶּפ ְרּגִ י ֶׁש ְּב ַּפ ְמ ִפ ְ
ָׁ 13שאּול וַ ֲח ֵב ָריו ִה ְפ ִליגּו ִמ ָּפפֹוס ָ
14
ירּוׁש ַליִ םִ .מ ֶּפ ְרּגִ י ִה ְמ ִׁשיכּו ְּב ַד ְר ָּכם וְ ִהּגִ יעּו
אֹותם וְ ָחזַ ר ִל ָ
יֹוחנָ ן ָעזַ ב ָ
ָ
ּוב ַׁש ָּבת נִ ְכנְ סּו ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ יָ ְׁשבּו.
יס ְידיָ הְ ,
יֹוכיָ ה ֲא ֶׁשר ְּב ִּפ ִ
ֶאל ַאנְ ִט ְ
אׁשי ֵּבית
יהם ָר ֵ
יאיםָׁ ,ש ְלחּו ֲא ֵל ֶ
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
יאת ַה ָ
ַ 15א ֲח ֵרי ְק ִר ַ
מּוסר ֶאל ָה ָעם,
ָ
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםִ ,אם יֵ ׁש ָל ֶכם ְּד ַבר
ַה ְּכנֶ ֶסת ֵלאמׂרֲ :
ַּד ְּברּוָ 16 ”.קם ָׁשאּולֵ ,הנִ יף ֶאת יָ דֹו וְ ָא ַמר:
ֹלהי
ֹלהי ָה ָעם ַהּזֶ הֱ ,א ֵ
ֹלהיםִׁ ,ש ְמעּוֱ 17 .א ֵ
”אנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְר ֵאי ָה ֱא ִ
ַ
יֹותם ּגֵ ִרים ְּב ֶא ֶרץ
רֹומם ֶאת ָה ָעם ִּב ְה ָ
בֹותינּו וְ ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ב ַחר ַּב ֲא ֵ
יאם ִמ ָּׁשםְּ 18 .ב ֶמ ֶׁשְך ְּכ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה נָ ָׂשא
הֹוצ ָ
ִ
ּוביָ ד ָר ָמה
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ּול ַא ַחר ֶׁש ִה ְׁש ִמיד ִׁש ְב ָעה ּגֹויִ ם ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ִח ֵּלק
אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ 19
ָ
ָל ֶהם ֶאת ַא ְר ָצם ְלנַ ֲח ָלהָּ 20 .כל זֶ ה ָא ַרְך ְּכ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים
 ¤יג  :9מכאן ואילך במקור נקרא השליח בשמו היווני ,פולוס.

27/10/2010 14:31:54

HNTquote.indb 261

13.21-3
7

262

מעשי השליחים

מּואל ַהּנָ ִביאְ .ל ַא ַחר
ׁשֹופ ִטים ַעד ְׁש ֵ
ְ
ָׁשנָ ה וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן נָ ַתן ָל ֶהם
ן־קיׁשִ ,איׁש ִמ ֵּׁש ֶבט
אֹלהים נָ ַתן ָל ֶהם ֶאת ָׁשאּול ֶּב ִ
ִ
ִמ ֵּכן ִּב ְקׁשּו ֶמ ֶלְך וֵ
ִּבנְ יָ ִמיןְ ,ל ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ הַּ 22 .כ ֲא ֶׁשר ֵה ִסיר אֹותֹו ֵה ִקים ָל ֶהם ֶאת
אתי ָּדוִ ד ֶּבן־יִ ַׁשיִ ,איׁש ִּכ ְל ָב ִבי,
’מ ָצ ִ
ָּדוִ ד ְל ֶמ ֶלְך וְ ָע ָליו ֵה ִעיד ְּב ָא ְמרֹוָ :
ֹלהיםְּ ,כ ִפי ַה ַה ְב ָט ָחה,
וְ הּוא יַ ֲע ֶׂשה ֶאת ָּכל ֶח ְפ ִציִ 23 ’.מּזַ ְרעֹו ֵה ִביא ֱא ִ
יֹוחנָ ן ֶאת
ׁשּועֲ 24 ,א ֶׁשר ִל ְפנֵ י ּבֹואֹו ִה ְכ ִריז ָ
יע ְליִ ְׂש ָר ֵאל — ֶאת יֵ ַ
מֹוׁש ַ
ִ
יֹוחנָ ן ֶאת
ׁשּובה ֶאל ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלְּ 25 .כ ֶׁש ִה ְׁש ִלים ָ
ילת ַה ְּת ָ
ְט ִב ַ
אֹותי? ֹלא ֲאנִ י הּואַ .אְך ִהּנֵ ה
ִ
חֹוׁש ִבים
ְ
’ל ִמי ַא ֶּתם
רּוצתֹו ָא ַמרְ ,
ְמ ָ
הּוא ָּבא ַא ֲח ַרי וַ ֲאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי ְל ַה ִּתיר ֶאת נְ ָע ָליו’.
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ֲ 26אנָ ִׁשים ַא ִחיםְּ ,בנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַא ְב ָר ָהם ,וְ יִ ְר ֵאי ֱא ִ
רּוׁש ַליִ ם
יֹוׁש ֵבי יְ ָ
ׁשּועה ַהּזׂאתִּ 27 .כי ְ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם; ֵא ֵלינּו נִ ְׁש ַלח ְּד ַבר ַהיְ ָ
ּוב ָׁש ְפ ָטם אֹותֹו ִמ ְלאּו ֶאת ִּד ְב ֵרי
ׂאׁשם ֹלא ִה ִּכירּוהּו ְ
עֹומ ִדים ְּבר ָ
וְ ָה ְ
יאים ַהּנִ ְק ָר ִאים ְּב ָכל ַׁש ָּבת 28 ,וְ ַאף ִּכי ֹלא ָמ ְצאּו ׁשּום ִע ָּלה
ַהּנְ ִב ִ
ילטֹוס ַל ֲה ִמיתֹוַּ 29 .כ ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִלימּו ֶאת ָּכל
ְל ִמ ְׁש ַּפט ָמוֶ ת ִּב ְקׁשּו ִמ ִּפ ָ
הֹורידּוהּו ִמן ָה ֵעץ וְ ִהּנִ יחּוהּו ַּב ֶּק ֶברַ 30 ,אְך
תּובים ָע ָליו ִ
ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
ֹלהים ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים 31 .יָ ִמים ַר ִּבים נִ ְר ָאה ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָעלּו
ֱא ִ
ירּוׁש ַליִ ם ,וְ ַע ָּתה ֵהם ֵע ָדיו ִל ְפנֵ י ָה ָעם 32 .וַ ֲאנַ ְחנּו
ִאּתֹו ִמן ַהּגָ ִליל ִל ָ
ֹלהים
בֹותינּוֱ 33 ,א ִ
ְמ ַב ְּׂש ִרים ָל ֶכם ִּכי ַה ַה ְב ָט ָחה ֲא ֶׁשר ֻה ְב ְט ָחה ַל ֲא ֵ
ׁשּועְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּוב ַּב ִּמזְ מֹור
אֹותּה ָלנּוַ ,ה ָּבנִ יםַּ ,ב ֲה ִקימֹו ֶאת יֵ ַ
ָ
ִקּיֵ ם
ַה ֵּׁשנִ י:
’ּבנִ י ַא ָּתהֲ ,אנִ י ַהּיֹום יְ ִל ְד ִּתיָך’.
ְ
 34וְ ַעל ֲה ִקימֹו אֹותֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים ְל ִב ְל ִּתי ׁשּוב עֹוד ֶאל ַׁש ַחתּ ,כׂה ָא ַמר:
ח ְס ֵדי ָּדוִ ד ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים’.
’א ֵּתן ָל ֶכם ַ
ֶ
ָ 35ל ֵכן נֶ ֱא ַמר ּגַ ם ְּב ָמקֹום ַא ֵחר:
ידיָך ִל ְראֹות ָׁש ַחת’.
’ֹלא־ת ֵּתן ֲח ִס ְ
ִ
ֹלהיםָׁ ,ש ַכב וְ נֶ ֱא ַסף ֶאל
ֵ 36הן ָּדוִ דְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ֵּׁש ֵרת ְּבדֹורֹו ְל ִפי ָּת ְכנִ ית ֱא ִ
ֹלהים ֱה ִקימֹו ֹלא ָר ָאה ַׁש ַחת.
בֹותיו וְ ָר ָאה ַׁש ַחתֲ 37 .א ָבל זֶ ה ֶׁש ֱא ִ
ֲא ָ
21

יג  :33תהל’ ב 7 יג  :34תהל’ נה 3 יג  :35תהל’ טז 10
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דּוע ָל ֶכם ִּכי הֹודֹות לֹו ֻמ ְכ ֶרזֶ ת
ַ 38על ֵּכןֲ ,אנָ ִׁשים ַא ִחיםֶׁ ,שּיְ ֵהא יָ ַ
ּוב ָכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא יְ ָכ ְל ֶּתם ְל ִה ָּצ ֵדק ָּב ֶהם
יחת ֲח ָט ִאים; ְ 39
ָל ֶכם ְס ִל ַ
40
תֹורת מ ֶׁׂשהֲ ,ה ֵרי ֶׁשּבֹו נִ ְצ ָּדק ָּכל ִמי ֶׁש ַּמ ֲא ִמיןָ .ל ֵכן ִהּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלא
ְּב ַ
יאים:
יכם ַהּנֶ ֱא ָמר ַּבּנְ ִב ִ
יָ בֹוא ֲע ֵל ֶ
	’ראּו ַבּגֹויִ ם וְ ַה ִּביטּו וְ ִה ַּת ְּמהּו ְּת ָמהּו.
ְ 41
יכם ֹלא ַּת ֲא ִמינּו ִּכי יְ ֻס ָּפר”.
ימ ֶ
ִּכי־פ ַׂעל ּפ ֵׂעל ִּב ֵ
יהם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ּובר־נַ ָּבא ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ְּ 42כ ֶׁשּיָ ְצאּו ִּב ְקׁשּו ִמ ָׁשאּול ַ
ָה ֵא ֶּלה ַּב ַּׁש ָּבת ַה ָּב ָאהְ 43 .ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַּפּזְ רּו ָּב ֵאי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ָה ְלכּו
ֹלהים.
ּומן ַהּגֵ ִרים יִ ְר ֵאי ָה ֱא ִ
הּודים ִ
ּובר־נַ ָּבא ַר ִּבים ִמן ַהּיְ ִ
ַא ֲח ֵרי ָׁשאּול ַ
יהם וְ ֵה ִאיצּו ָּב ֶהם ְל ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ֲע ִמ ָיד ָתם ְּב ֶח ֶסד
ַה ְּׁשנַ יִ ם ִּד ְּברּו ֲא ֵל ֶ
ֹלהים.
ָה ֱא ִ
ַּ 44ב ַּׁש ָּבת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִה ְת ַא ְּס ָפה ִּכ ְמ ַעט ָּכל ָה ִעיר ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ְּד ַבר
הּודי ַה ָּמקֹום ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם ,נִ ְת ַמ ְּלאּו
ָה ָאדֹוןֲ 45 .א ָבל ִּכ ְראֹות יְ ֵ
46
ּובר־
ּול ַד ֵּבר נֶ גֶ ד ִּד ְב ֵרי ָׁשאּולֵ .ה ִׁשיבּו ָׁשאּול ַ
ִקנְ ָאה וְ ֵה ֵחלּו ְלגַ ֵּדף ְ
”מן ַה ֶה ְכ ֵר ַח ָהיָ ה ִּכי ָל ֶכם ִראׁשֹונָ ה יַ ְׁש ִמיעּו
נַ ָּבא ְּבא ֶׂמץ ֵלב וְ ָא ְמרּוִ :
ּדֹוחים אֹותֹו וְ ָדנִ ים ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם
ֹלהיםַ ,אְך ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ַא ֶּתם ִ
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
עֹולםִ ,הּנֵ ה ָאנּו ּפֹונִ ים ֶאל ַהּגֹויִ םֵ 47 .הן ּכׂה
ָ
ְל ִב ְל ִּתי ְראּויִ ים ְל ַחּיֵ י
ִצּוָ נּו ֲאדׂנָ י:
’ּונְ ַת ִּתיָך ְלאֹור ּגֹויִ ם,
ד־ק ֵצה ָה ָא ֶרץ’.
ׁשּוע ִתי ַע ְ
ִל ְהיֹות יְ ָ
ַ 48הּגֹויִ ם ְּכ ָׁש ְמ ָעם ָׂש ְמחּו וְ ִה ְללּו ֶאת ְּד ַבר ָה ָאדֹון ,וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָהיּו
עֹולם ֶה ֱא ִמינּו.
ְמיֻ ָע ִדים ְל ַחּיֵ י ָ
הּודים
אׁשי ַהּיְ ִ
ְ 49ד ַבר ָה ָאדֹון ָה ַלְך וְ נָ פֹוץ ְּב ָכל ָה ֵאזֹורֲ 50 .א ָבל ָר ֵ
ֹלהים וְ ֶאת נִ ְכ ַּב ֵּדי
ֵה ִסיתּו ֶאת ַהּנָ ִׁשים ַהּנִ ְכ ָּבדֹות ַהיְ ֵראֹות ֶאת ֱא ִ
זֹורם.
אֹותם ֵמ ֱא ָ
ָ
ּובר־נַ ָּבא וְ גֵ ְרׁשּו
יפה נֶ גֶ ד ָׁשאּול ַ
עֹוררּו ְר ִד ָ
ָה ִעיר ,וְ ְ
יהם וְ ָה ְלכּו ְל ִאיקֹונְ יֹון;
ַ 51ה ְּׁשנַ יִ ם נִ ֲערּו ְל ֶע ְב ָרם ֶאת ֲא ַבק ַרגְ ֵל ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
אּולם ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָמ ְלאּו ִׂש ְמ ָחה וְ ַ
 52וְ ָ
יג  :41חבק’ א 5 יג  :47ישע’ מט 6

27/10/2010 14:31:55

HNTquote.indb 263

14.1-18

יד

מעשי השליחים

264

באיקוניון ,בליסטרה ובדרבי

ּב ִאיקֹונְ יֹון נִ ְכנְ סּו יַ ְח ָּדיו ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִד ְּברּו ְּבא ֶׂפן ָּכזֶ ה ֶׁש ַעם
ְ
הּודים
ּומן ַהּיְ וָ נִ ים ֶה ֱא ִמינּוֲ 2 .א ָבל ֵא ֶּלה ִמן ַהּיְ ִ
הּודים ִ
ַרב ִמן ַהּיְ ִ
עֹוררּו ִׂשנְ ָאה ְּב ֵלב ַהּגֹויִ ם נֶ גֶ ד ָה ַא ִחיםַ 3 .ה ְּׁשנַ יִ ם
ֶׁש ֵּס ְרבּו ְל ַה ֲא ִמין ְ
יָ ְׁשבּו ָׁשם זְ ַמן ַרב וְ ִד ְּברּו ְּבא ֶׂמץ ֵלב ַעל ָה ָאדֹון ,וְ ָה ָאדֹון ֵה ִעיד ְל ִאּׁשּור
ּתֹוׁש ֵבי
ָ
ּומֹופ ִתים ַד ְר ָּכםָ 4 .אז ִה ְת ַּפ ְּלגּו
ְ
ְּד ַבר ַח ְסּדֹו ַּב ֲעׂשֹותֹו אֹותֹות
5
יחים .גֹויִ ם
הּודים וְ ֵא ֶּלה ַא ֲח ֵרי ַה ְּׁש ִל ִ
בּוצת ַהּיְ ִ
ָה ִעיר; ֵא ֶּלה ַא ֲח ֵרי ְק ַ
יהם ְל ִה ְת ַע ֵּלל ָּב ֶהם
ׂאׁשםָ ,קמּו ֲע ֵל ֶ
עֹומ ִדים ְּבר ָ
יהּודים ,יַ ַחד ִעם ָה ְ
ִ
וִ
יקאֹונְ יָ ה,
אֹותםַ 6 ,אְך ֵהם ִה ְב ִחינּו ָּבזֶ ה וְ נִ ְמ ְלטּו ֶאל ָע ֵרי ִל ָ
ָ
וְ ִל ְסקׂל
יס ְט ָרה
ׂשֹורהְּ 8 .ב ִל ְ
ּוב ְּׂשרּו ָׁשם ֶאת ַה ְּב ָ
יבהִ 7 ,
יס ְט ָרה וְ ֶד ְר ִּבי וְ ַה ְּס ִב ָ
ִל ְ
יָ ַׁשב ִאיׁש ֶא ָחד ְר ֵפה ַרגְ ַליִ םִּ ,פ ֵּס ַח ִמ ֶּב ֶטן ִאּמֹו ֶׁשֹּלא ָה ַלְך ִמּיָ ָמיו.
 9הּוא ָׁש ַמע ֶאת ָׁשאּול ְמ ַד ֵּברְּ .כ ֶׁש ִה ִּביט ּבֹו ָׁשאּול וְ ָר ָאה ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
ֱאמּונָ ה ְל ֵה ָר ֵפאָ 10 ,א ַמר ְּבקֹול ּגָ דֹול” :קּום ַעל ַרגְ ֶליָך וְ ִהזְ ַּד ֵּקף!” הּוא
זִ ּנֵ ק וְ ִה ְת ַה ֵּלְךִּ 11 .כ ְראֹות ֲהמֹון ָה ָעם ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשל ָׁשאּול נָ ְׂשאּו
”ה ֵא ִלים יָ ְרדּו ֵא ֵלינּו ִּב ְדמּות
יקאֹונִ יתָ :
קֹולם וְ ָא ְמרּו ַּב ָּלׁשֹון ַה ִּל ָ
ָ
ּול ָׁשאּול ָק ְראּו ֶה ְר ֶמסִּ ,כי ָהיָ ה
ּול ַבר־נַ ָּבא ָק ְראּו זֵ אּוס ְ
ֲאנָ ִׁשים”ְ 12 ,
יכלֹו ִל ְפנֵ י ָה ִעירֵ ,ה ִביא
רׂאׁש ַה ְמ ַד ְּב ִריםַ 13 .הּכ ֵׂהן ֶׁשל זֵ אּוסֶׁ ,ש ֵה ָ
ָּפ ִרים וַ ֲע ָטרֹות ֶאל ַה ְּׁש ָע ִרים וְ ָר ָצה ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנֹות הּוא וַ ֲהמֹון
יחיםָ ,ק ְרעּו ֶאת
ּובר־נַ ָּבא ַה ְּׁש ִל ִ
ָה ָעםַּ 14 .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו זׂאת ָׁשאּול ַ
15
”אנָ ִׁשיםָ ,ל ָּמה ַא ֶּתם
ֲ
יהםֵ .הם ָרצּו ֶאל ּתֹוְך ֶה ָהמֹון וְ ָצ ֲעקּו:
ִּבגְ ֵד ֶ
ּומ ַב ְּׂש ִרים ָל ֶכם ֶאת
מֹוכםְ ,
עֹוׂשים זׂאת? ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש ְּכ ֶ
ִ
אֹלהים ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר
ׂשֹורה ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְפנּו ִמן ַה ֲה ָב ִלים ָה ֵא ֶּלה ֵל ִ
ַה ְּב ָ
ָע ָׂשה ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ַהּיָ ם וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָּבם 16 ,וַ ֲא ֶׁשר
ּוב ָכל זׂאת
יהםְ 17 .
יח ְל ָכל ַהּגֹויִ ם ָל ֶל ֶכת ְּב ַד ְר ֵכ ֶ
ּקֹוד ִמים ִהּנִ ַ
ַּבּדֹורֹות ַה ְ
ּטֹוביםְּ ,ב ִתּתֹו ָלנּו ּגֶ ֶׁשם ִמן
ֹלא ָח ַדל ְל ָה ִעיד ַעל ַע ְצמֹו ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ַה ִ
ּבֹותינּו ָמזֹון וְ ִׂש ְמ ָחה 18 ”.וְ גַ ם
ּוב ַמ ְּלאֹו ֶאת ִל ֵ
ּפֹורּיֹותְ ,
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ עֹונֹות ִ
ְּב ָא ְמ ָרם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהְּ ,בק ִׁׂשי ָמנְ עּו ֵמ ֲהמֹון ָה ָעם ְל ַה ְק ִריב
ָל ֶהם ָק ְר ָּבן.
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14.19-1
 5.5

ּומ ִאיקֹונְ יֹון ָּבאּו ְל ָׁשםֵ .הם ֵה ִסיתּו ֶאת ֲהמֹון
ּיֹוכיָ ה ֵ
הּודים ֵמ ַאנְ ִט ְ
 19יְ ִ
ָה ָעם וְ ָרגְ מּו ֶאת ָׁשאּול ַּב ֲא ָבנִ יםְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ּגָ ְררּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ
ָל ִעיר ְּב ָח ְׁש ָבם אֹותֹו ְל ֵמתֲ 20 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ִּקיפּוהּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָקם
וְ ָה ַלְך ָה ִע ָירהְ .ל ָמ ֳח ָרת יָ ָצא ִעם ַּבר־נַ ָּבא ֶאל ֶּד ְר ִּבי.
חזרה לאנטיוכיה אשר בסוריה

ׂשֹורה ָּב ִעיר ַה ִהיא וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶה ֱע ִמידּו ַּת ְל ִמ ִידים
ֵ 21הם ִּב ְּׂשרּו ֶאת ַה ְּב ָ
22
ּיֹוכיָ ה; ָׁשם ִחּזְ קּו ֶאת ֵלב
יס ְט ָרה וְ ִאיקֹונְ יֹון וְ ַאנְ ִט ְ
ַר ִּבים ָחזְ רּו ֶאל ִל ְ
”ּד ֶרְך ָצרֹות
הֹוסיף ַל ֲעמׂד ָּב ֱאמּונָ הִּ ,כי ֶ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ֵה ִאיצּו ָּב ֶהם ְל ִ
ֹלהיםְּ 23 ”.ב ָכל ְק ִה ָּלה ִמּנּו ָל ֶהם
ַרּבֹות ָע ֵלינּו ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ַמ ְלכּות ֱא ִ
אֹותם ְּביַ ד ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר
ָ
ּול ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַּפ ְּללּו וְ ָצמּו ִה ְפ ִקידּו
זְ ֵקנִ ים ְ
ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו.
יליָ ה 25 ,וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְׁש ִמיעּו
ּובאּו ֶאל ַּפ ְמ ִפ ְ
יס ְידיָ ה ָ
ֵ 24הם ָע ְברּו ֶּד ֶרְך ִּפ ִ
26
ּיֹוכיָ ה,
ֶאת ַה ָּד ָבר ְּב ֶּפ ְרּגִ י יָ ְרדּו ֶאל ַא ַּט ְליָ הִ .מ ָּׁשם ִה ְפ ִליגּו ְל ַאנְ ִט ְ
בֹודה ֲא ֶׁשר
ֹלהים ְל ֵׁשם ָה ֲע ָ
ֶאל ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֻה ְפ ְקדּו ֶּב ָע ָבר ְל ֶח ֶסד ֱא ִ
ִה ְׁש ִלימּו.
ֹלהים
ְּ 27כ ֶׁש ִהּגִ יעּו ִּכּנְ סּו ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה וְ ִס ְּפרּו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ֱא ִ
ִע ָּמ ֶהם וְ ִכי ָּפ ַתח ַלּגֹויִ ם ֶאת ַׁש ַער ָה ֱאמּונָ ה 28 .וְ ָׁשם ָׁשהּו יָ ִמים ֹלא
ְמ ַע ִּטים ִעם ַה ַּת ְל ִמ ִידים.

טו

הכינוס בירושלים

יהּודה וְ ִל ְּמדּו ֶאת ָה ַא ִחים ֶׁש ִאם ֹלא
ּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים יָ ְרדּו ִמ ָ
ַ
ּול ַבר־נַ ָּבא ָהיּו
יּוכלּו ְל ִהּוָ ַׁשעְ 2 .ל ָׁשאּול ְ
יִ ּמֹולּו ְּכ ַדת מ ֶׁׂשה ֹלא ְ
ּובר־נַ ָּבא וְ עֹוד
ִּדין ְּוד ָב ִרים ֹלא ְמ ַע ִּטים ִע ָּמ ֶהםָ ,ל ֵכן ֻה ְח ַלט ֶׁש ָׁשאּול ַ
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ְּבנֹוגֵ ַע ַל ְּׁש ֵא ָלה
ירּוׁש ַליִ ם ֶאל ַה ְּׁש ִל ִ
ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם יַ ֲעלּו ִל ָ
ַהּזׂאת.
ׁשֹומרֹון
ּוב ְ
יקיָ ה ְ
ּוכ ֶׁש ָע ְברּו ְּב ֵפינִ ְ
ֵ 3הם ֻׁש ְּלחּו ְל ַד ְר ָּכם ַעל־יְ ֵדי ַה ְּק ִה ָּלה ְ
דֹולה ְל ָכל ָה ַא ִחים.
ׁשּובת ַהּגֹויִ ם וְ גָ ְרמּו ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
ִס ְּפרּו ַעל ְּת ַ
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים,
ירּוׁש ַליִ ם נִ ְת ַק ְּבלּו ַעל־יְ ֵדי ַה ְּק ִה ָּלה וְ ַה ְּׁש ִל ִ
יעם ִל ָ
ְּ 4ב ַהּגִ ָ
5
ֹלהים ִע ָּמ ֶהםַ .אְך ַמ ֲא ִמינִ ים ֲא ָח ִדים
וְ ִס ְּפרּו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ֱא ִ
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ּוֹותם ִל ְׁשמׂר
ּול ַצ ָ
אֹותם ְ
ָ
רּוׁשים ָקמּו וְ ָא ְמרּו ֶׁש ָּצ ִריְך ָלמּול
ִמ ַּכת ַה ְּפ ִ
ּתֹורת מ ֶׁׂשה.
ֶאת ַ
ּכּוח ְמ ֻמ ָּׁשְך
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ְל ַעּיֵ ן ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ הַ 7 .א ֲח ֵרי וִ ַ
ִ 6ה ְת ַּכּנְ סּו ַה ְּׁש ִל ִ
יֹוד ִעים ִּכי ִמּיָ ִמים
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםַ ,א ֶּתם ְ
יפא וְ ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
ָקם ֵּכ ָ
יכם ְּכ ֵדי ֶׁש ִּמ ִּפי יִ ְׁש ְמעּו ַהּגֹויִ ם ֶאת
ֹלהים ִמ ֵּבינֵ ֶ
ִראׁשֹונִ ים ְּב ָח ַרנִ י ֱא ִ
יהם
ּיֹוד ַע ֶאת ַה ְּל ָבבֹות ֵה ִעיד ֲע ֵל ֶ
אֹלהים ַה ֵ
ִ
ׂשֹורה וְ יַ ֲא ִמינּו 8 .וֵ
ְּד ַבר ַה ְּב ָ
9
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְּכ ֵׁשם ֶׁשּנְ ָתנָ ּה ּגַ ם ָלנּו .הּוא ֹלא ִה ְב ִּדיל
ְּב ִתּתֹו ָל ֶהם ֶאת ַ
ְּכ ָלל ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבינָ םִּ ,כי ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ִט ֵהר ֶאת ְל ָב ָבם 10 .וְ ַע ָּתה
ארי ַה ַּת ְל ִמ ִידים ,עׂל ֲא ֶׁשר
ֹלהים ָל ִׂשים עׂל ַעל ַצּוְ ֵ
ּדּוע ְּתנַ ּסּו ֶאת ֱא ִ
ַמ ַ
בֹותינּו וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו ֹלא יָ כ ְׂלנּו ָל ֵׂשאת? ַ 11א ְּד ַר ָּבאָ ,אנּו ַמ ֲא ִמינִ ים
ּגַ ם ֲא ֵ
מֹוהם”.
נֹוׁש ְענּוָּ ,כמֹונּו ְּכ ֶ
יח ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ְּב ֶח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּול ָׁשאּול ֲא ֶׁשר ִס ְּפרּו ֵאּלּו
ָּ 12כל ַהּנֶ ֱא ָס ִפים ָׁש ְתקּו וְ ִהּטּו אׂזֶ ן ְל ַבר־נַ ָּבא ְ
ֹלהים ַעל־יָ ָדם ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ םְּ 13 .כ ֶׁשּגָ ְמרּו
ּומֹופ ִתים ָע ָׂשה ֱא ִ
ְ
אֹותֹות
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםִׁ ,ש ְמעּו ֵא ַליִׁ 14 .ש ְמעֹון
ְל ַס ֵּפר ֵהגִ יב יַ ֲעקׂב וְ ָא ַמרֲ :
ֹלהים ֶאת ַהּגֹויִ ם ָל ַק ַחת ִמ ִּק ְר ָּבם ַעם
יצד ָל ִראׁשֹונָ ה ָּפ ַקד ֱא ִ
ִס ֵּפר ֵּכ ַ
יאיםַּ ,כ ָּכתּוב:
ימים ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִ
ִל ְׁשמֹו 15 .וְ ָלזׂאת ַמ ְס ִּכ ִ
ת־ס ַּכת ָּדוִ יד ַהּנ ֶׂפ ֶלת
’א ֲח ֵרי ֵכן ָאׁשּובוְ ָא ִקים ֶא ֻ
ַ 16
יה,
ית ָ
ּובנִ ִ
יסֹותיו ָא ִקים ְ
ָ
וַ ֲה ִר
ְ 17ל ַמ ַען יִ ְד ְרׁשּו ֶאת יהוה ְׁש ֵא ִרית ָא ָדם
יהם.
וְ ָכל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי ֲע ֵל ֶ
עֹוׂשה ָכל ֵא ֶּלה
נְ ֻאם יהוה ֶ
עֹולם’.
ּנֹוד ִעים ֵמ ָ
ַ 18ה ָ
אֹותם ֲאנָ ִׁשים ִמן ַהּגֹויִ ם
ָ
ּפֹוסק ֶׁשֹּלא ְל ַה ְקׁשֹות ַעל
ֵ
ַ 19על ֵּכן ֲאנִ י
20
יהם ְל ִה ָּמנַ ע ִמ ֻּט ְמאֹות
ֹלהיםֶ ,א ָּלא ִל ְכּתׂב ֲא ֵל ֶ
ֲא ֶׁשר ָּׁש ִבים ֶאל ֱא ִ
ּומן ַה ָּדםֲ 21 .ה ֵרי ְלמ ֶׁׂשה יֵ ׁש ִמּדֹורֹות
ּומּזְ נּותִ ,מ ְּב ַׂשר ַהּנֶ ֱחנָ ק ִ
ילים ִ
ֱא ִל ִ
ּומ ֵּדי ַׁש ָּבת הּוא
דּומים ֲאנָ ִׁשים ַה ַּמ ְכ ִריזִ ים אֹותֹו ְּב ָכל ִעיר וָ ִעירִ ,
ְק ִ
נִ ְק ָרא ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת”.
טו  :17‑16עמוס ט 12‑11
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15.22-3
8

המכתב אל הקהילות שבקרב הגויים

ֹלח ֲאנָ ִׁשים
יחים וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָכל ַה ְּק ִה ָּלה ִל ְׁש ַ
 22נִ ְת ַק ֵּבל ַעל ַּד ַעת ַה ְּׁש ִל ִ
ּובר־נַ ָּבא — ֶאת
יֹוכיָ ה ,יַ ַחד ִעם ָׁשאּול ַ
ֶׁשּנִ ְב ֲחרּו ִמ ִּק ְר ָּבם ֶאל ַאנְ ִט ְ
ילא ֲא ֶׁשר ָהיּו ִמן ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ְּב ֶק ֶרב
ר־ׁש ָּבא ,וְ ֶאת ִׁש ָ
הּודהַ ,ה ְמ ֻכּנֶ ה ַּב ַ
יְ ָ
ָה ַא ִחיםֶ 23 .את ַה ִּמ ְכ ָּתב ַהּזֶ ה ָמ ְסרּו ְּביָ ָדם:
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁשלֹום ָה ַא ִחים ֶׁש ִּמ ֶּק ֶרב ַהּגֹויִ ם
יחים וְ זִ ְקנֵ י ָה ַא ִחים ְ
”ה ְּׁש ִל ִ
ַ
הֹואיל וְ ָׁש ַמ ְענּו ִּכי ֲא ָח ִדים
יקיָ הִ 24 .
יל ְ
ּוב ִק ִ
סּוריָ ה ְ
ּוב ְ
ּיֹוכיָ ה ְ
ְּב ַאנְ ִט ְ
יהם וְ ֵה ִביכּו
ּוב ְל ְּבלּו ֶא ְת ֶכם ְּב ִד ְב ֵר ֶ
אֹותם ִ
ֵמ ִא ָּתנּו ָּפ ֲעלּו ִמ ְּב ִלי ֶׁש ִּצּוִ ינּו ָ
יכם
ֹלח ֲא ֵל ֶ
יכם 25 ,נִ ְת ַק ֵּבל ַעל ַּד ְע ֵּתנּו ֶּפה ֶא ָחד ִל ְׁש ַ
ׁשֹות ֶ
ֶאת נַ ְפ ֵ
יבינּו ַּבר־נַ ָּבא וְ ָׁשאּולֲ 26 ,אנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ֲאנָ ִׁשים נִ ְב ָח ִרים יַ ַחד ִעם ֲח ִב ֵ
יחָ 27 .ל ֵכן ָׁש ַל ְחנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָמ ְסרּו ֶאת נַ ְפ ָׁשם ְל ַמ ַען ֵׁשם ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
אֹותם ַה ְּד ָב ִרים.
ָ
יהם ֶאת
ילא וְ ֵהם יַ ּגִ ידּו ְּבמֹו ִפ ֶ
הּודה וְ ֶאת ִׁש ָ
ֶאת יְ ָ
יכם ׁשּום ַמ ֲע ָמ ָסה
רּוח ַהּק ֶׂדׁש וְ ָלנּו ֶׁשֹּלא ְל ַה ִּטיל ֲע ֵל ֶ
 28נִ ְר ֶאה ְל ַ
ילים
חּוצים ָה ֵא ֶּלהְ 29 :ל ִה ָּמנַ ע ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
נֹוס ֶפת ִמ ְּל ַבד ַה ְּד ָב ִרים ַהּנְ ִ
ֶ
יטיבּו
ּומן ַהּזְ נּותִ .אם ִּת ָּׁש ְמרּו ֵמ ֵא ֶּלה ֵּת ִ
ּומ ָּדםִ ,מ ְּב ַׂשר ַהּנֶ ֱחנָ ק ִ
ִ
ַל ֲעׂשֹותָׁ .שלֹום ָל ֶכם”.
יֹוכיָ הִּ ,כּנְ סּו ֶאת ָה ָעם
ָ 30ה ֲאנָ ִׁשים ֻׁש ְּלחּו ְל ַד ְר ָּכםֵ .הם יָ ְרדּו ֶאל ַאנְ ִט ְ
ּומ ְסרּו ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרתְּ 31 .כ ֶׁש ָּק ְראּו ָה ַא ִחים ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת נִ ְת ַמ ְּלאּו
ָ
עֹודדּו
ְ
יאים,
ילאֶׁ ,ש ָהיּו ּגַ ם נְ ִב ִ
יהּודה וְ ִׁש ָ
ָ
ִׂש ְמ ָחה ַעל ָה ִעּדּוד 32 .וִ
אֹותםֵ 33 .הם ָׁשהּו ָׁשם זְ ַמן ְמ ֻסּיָ ם
ָ
אֹותם ְּב ִמ ִּלים ַרּבֹות וְ ִחּזְ קּו
ָ
יהםָׁ 35 .שאּול
ׁשֹול ֵח ֶ
ְ
אֹותם ָה ַא ִחים ְּב ָׁשלֹום ֶאל
ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ִׁש ְּלחּו
ּוב ְּׂשרּו
ּיֹוכיָ ה ,וְ יַ ַחד ִעם ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ִל ְּמדּו ִ
ּובר־נַ ָּבא נִ ְׁש ֲארּו ְּב ַאנְ ִט ְ
ַ
ֹלהים.
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
שאול ובר־נבא נפרדים

ְ 36ל ַא ַחר ַּכ ָּמה יָ ִמים ָא ַמר ָׁשאּול ְל ַבר־נַ ָּבאּ” :בֹוא נַ ֲחזׂר ּונְ ַב ֵּקר ֶאת
ֹלהים ,וְ נִ ְר ֶאה ַמה
ָה ַא ִחים ְּב ָכל ִעיר וָ ִעיר ֶׁש ִה ְׁש ַמ ְענּו ָּבּה ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יֹוחנָ ן ַה ְמ ֻכּנֶ ה ַמ ְרקֹוס,
ַּמ ָּצ ָבםַּ 37 ”.בר־נַ ָּבא ָר ָצה ָל ַק ַחת ִא ָּתם ּגַ ם ֶאת ָ
ַ 38אְך ָׁשאּול ָח ַׁשב ֶׁשֹּלא ָרצּוי ָל ַק ַחת ִא ָּתם ֶאת זֶ ה ֶׁש ָּפ ַרׁש ֵמ ֶהם
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בֹודהָ .ה ִריב ָהיָ ה ָח ִריף ַעד ְּכ ֵדי
יהם ָל ֲע ָ
יליָ ה וְ ֹלא נִ ְת ַלּוָ ה ֲא ֵל ֶ
ְּב ַּפ ְמ ִפ ְ
יסין,
ָּכְך ֶׁשּנִ ְת ָּפ ְרדּו זֶ ה ִמּזֶ הָ .ל ַקח ַּבר־נַ ָּבא ֶאת ַמ ְרקֹוס וְ ִה ְפ ִליג ְל ַק ְפ ִר ִ
ילא וְ יָ ָצא ְל ַד ְרּכֹו ְל ַא ַחר ֶׁש ָה ַא ִחים ִה ְפ ִקידּוהּו
 40וְ ָׁשאּול ָּב ַחר ֶאת ִׁש ָ
יקיָ ה וְ ִחּזֵ ק ֶאת ַה ְּק ִהּלֹות.
יל ְ
ּוב ִק ִ
סּוריָ ה ְ
ְל ֶח ֶסד יהוה 41 .הּוא ָע ַבר ְּב ְ
39

טז

טימותיאוס נלוה אל שאול ושילא

יס ְט ָרהָ .היָ ה ָׁשם ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד,
הּוא ָּבא ֶאל ֶּד ְר ִּבי וְ ֶאל ִל ְ
ּול ָאב יְ וָ נִ י,
הּודּיָ ה ַמ ֲא ִמינָ ה ְ
ימֹותיאֹוס ְׁשמֹוֶּ ,בן ְל ִא ָּׁשה יְ ִ
ֵ
ִט
ּוב ִאיקֹונְ יֹוןִ 3 .אּתֹו
יס ְט ָרה ְ
 2וְ ֵׁשם טֹוב לֹו ֵּבין ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ְּב ִל ְ
הּודים ֶׁש ָהיּו
ּובגְ ַלל ַהּיְ ִ
ָר ָצה ָׁשאּול ָל ֵצאת ַל ֶּד ֶרְך .הּוא ָל ַקח אֹותֹו ִ
ַּב ְּמקֹומֹות ָה ֵהם ָמל אֹותֹוֶׁ ,ש ֵּכן ַהּכׂל יָ ְדעּו ֶׁש ָא ִביו יְ וָ נִ יֵ 4 .הם ָע ְברּו
יחים
ּומ ְסרּו ָל ֶהם ֶׁשּיֵ ׁש ִל ְׁשמׂר ֶאת ַה ֲה ָלכֹות ֶׁש ָּפ ְסקּו ַה ְּׁש ִל ִ
ֶּב ָע ִרים ָ
וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ִּב ָ
ּומ ְס ַּפר
ירּוׁש ַליִ םָ 5 .אז ִה ְת ַחּזְ קּו ַה ְּק ִהּלֹות ָּב ֱאמּונָ ה ִ
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ּגָ ַדל ִמּיֹום ְליֹום.
החזון בטרואס

אֹותם
ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ָמנְ ָעה
ַ
ֵ 6הם ָע ְברּו ְּב ֵאזֹור ְפ ִריגְ יָ ה וְ גָ ַל ְטיָ הִּ ,כי
7
יסיָ ה נִ ּסּו
ֹלהים ְּב ַא ְסיָ הְּ .כ ֶׁש ָּבאּו ֶאל ִמ ִ
יע ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ִמ ְּל ַה ְׁש ִמ ַ
יכְך ָע ְברּו
יחה ָל ֶהםְ 8 .ל ִפ ָ
ׁשּוע ֹלא ִהּנִ ָ
רּוח יֵ ַ
יתינְ יָ הַ ,אְך ַ
ָל ֶל ֶכת ֶאל ִּב ִ
רֹואסַּ 9 .ב ַּליְ ָלה נִ ְר ָאה ָחזֹון ֶאל ָׁשאּול:
יסיָ ה וְ יָ ְרדּו ֶאל ְט ַ
ְליַ ד ִמ ִ
’עבׂר ֶאל ָמ ֵקדֹונְ יָ ה
ּומ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּוֲ ,
עֹומד ְ
ֵ
ִאיׁש ָמ ֵקדֹונִ י ֶא ָחד נִ ְר ָאה
וַ ֲעזׂר ָלנּוִ 10 ’.מּיָ ד ְל ַא ַחר ֶׁש ָר ָאה ֶאת ֶה ָחזֹון ִה ְׁש ַּת ַּד ְלנּו ָל ֵצאת ֶאל
ׂשֹורה.
קֹורא ָלנּו ְל ַב ֵּׂשר ָל ֶהם ֶאת ַה ְּב ָ
ֹלהים ֵ
ָמ ֵקדֹונְ יָ הִּ ,כי ֵה ַבּנּו ֶׁש ֱא ִ
בפיליפי :לידיה מקבלת את האמונה

ּול ָמ ֳח ָרת
מֹות ַר ְקיָ הְ ,
רֹואס וְ ַׁש ְטנּו ְּבנָ ִתיב יָ ָׁשר ֶאל ָס ְ
ִ 11ה ְפ ַלגְ נּו ִמ ְּט ַ
יּפיִ ,עיר ַּב ֶח ֶבל ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָמ ֵקדֹונְ יָ ה
יל ִ
ּפֹוליס; ִ 12מ ָּׁשם ֶאל ִפ ִ
ֶאל נַ ִ
13
רֹומיתָּ .ב ִעיר ַהּזׂאת ָהיִ ינּו ַּכ ָּמה יָ ִמיםְּ .ביֹום ַה ַּׁש ָּבת
ִ
ּומֹוׁש ָבה
ָ
יָ ָצאנּו ֶּד ֶרְך ַׁש ַער ָה ִעיר ֶאל ְׂש ַפת נָ ָהרֶ ,אל ָמקֹום ֶׁש ֲח ַׁש ְבנּוהּו
ִל ְמקֹום ְּת ִפ ָּלה ,וְ יָ ַׁש ְבנּו וְ ִד ַּב ְרנּו ֶאל ַהּנָ ִׁשים ַהּנֶ ֱא ָספֹותָ 14 .היְ ָתה ָׁשם
מֹוכ ֶרת ַא ְרּגָ ָמן ִמן ָה ִעיר
ֶ
ֹלהיםִ ,ל ְידיָ ה ְׁש ָמּה,
ִא ָּׁשה ַא ַחת יִ ְר ַאת ֱא ִ
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8

יא ִט ָירהִ .היא ָׁש ְמ ָעה וְ ָה ָאדֹון ָּפ ַתח ֶאת ִל ָּבּה ְל ַה ְק ִׁשיב ֶאל ִּד ְב ֵרי
ִּת ָ
”אם
יתּהָּ ,פנְ ָתה ְּב ַב ָּק ָׁשהִ :
ּובנֵ י ֵּב ָ
ָׁשאּולַ 15 .א ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְט ְּב ָלה ִהיא ְ
יתי ְל ִה ְת ַא ְכ ֵסן ּבֹו ”.וְ ִהיא
אֹותי נֶ ֱא ָמנָ ה ָל ָאדֹוןּ ,בֹואּו נָ א ְל ֵב ִ
ִ
יתם
ְר ִא ֶ
אֹותנּו.
ָ
ִׁש ְכנְ ָעה
המאסר בפיליפי

רּוח
ְּ 16כ ֶׁש ָה ַל ְכנּו ַּפ ַעם ִל ְמקֹום ַה ְּת ִפ ָּלה ָּפגַ ְׁשנּו נַ ֲע ָרה ַא ַחת ֲאחּוזַ ת ַ
אֹותּה נַ ֲע ָרה
יה ְּבנִ חּוׁש ֶה ָע ִתידָ 17 .
נִ חּוׁשֶׁ ,ש ָע ְׂש ָתה הֹון ַרב ַל ֲאדֹונֶ ָ
”ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵא ֶּלה ַע ְב ֵדי ֵאל
ָה ְל ָכה ַא ֲח ֵרי ָׁשאּול וְ ַא ֲח ֵרינּו וְ ָק ְר ָאהָ :
ׁשּועה!” ָּ 18כְך ָע ְׂש ָתה יָ ִמים ַר ִּבים.
ֶע ְליֹון וְ ֵהם ַמ ְכ ִריזִ ים ָל ֶכם ֶּד ֶרְך יְ ָ
”אנִ י
רּוח וְ ָא ַמרֲ :
ֵמ ַא ַחר ֶׁשּזֶ ה ִה ְט ִריד ְמאׂד ֶאת ָׁשאּולָּ ,פנָ ה ֶאל ָה ַ
אֹותּה ָׁש ָעה יָ ְצ ָאה
יחְ ,צ ִאי ִמ ֶּמּנָ ה!” ְּב ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְמ ַצּוֶ ה ָע ַליִ ְך ְּב ֵׁשם יֵ ַ
רּוחָ 19 .ראּו ֲאדֹונֵ י ַהּנַ ֲע ָרה ִּכי ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ָתם ַל ֲעׂשֹות ְרוָ ִחים,
ָה ַ
אֹותם ֶאל ִּכ ַּכר ָה ִעיר ְל ַה ֲע ִמ ָידם
ילא וְ ָס ֲחבּו ָ
ָּת ְפסּו ֶאת ָׁשאּול וְ ֶאת ִׁש ָ
”ה ֲאנָ ִׁשים
אֹותם ֶאל ַה ָּׂש ִרים ָא ְמרּוָ :
ָ
ִל ְפנֵ י ַה ִּׁש ְלטֹונֹותְּ 20 .כ ֶׁש ֵה ִביאּו
21
ּומ ַל ְּמ ִדים
ְ
הּודים ֵהם,
מּוסיָ ה ְּב ִע ֵירנּו .יְ ִ
עֹור ִרים ַאנְ ְּד ָר ָל ְ
ָה ֵא ֶּלה ְמ ְ
רֹומים
ִ
ׂשֹותםֶׁ ,ש ֵּכן
ִמנְ ָהגִ ים ֶׁש ָאסּור ָלנּו ְל ַק ְּב ָלם וְ ָאסּור ָלנּו ַל ֲע ָ
יהם ֶה ָהמֹון ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד וְ ַה ָּׂש ִרים ָק ְרעּו ֶאת
ֲאנַ ְחנּוָ 22 ”.אז ָקם ֲע ֵל ֶ
23
אֹותם ַמ ְלקֹות
ָ
קֹותםַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְלקּו
יהם וְ ִצּוּו ְל ַה ְל ָ
יהם ֵמ ֲע ֵל ֶ
ִּבגְ ֵד ֶ
יטבִ 24 .עם
ּסֹוהר ְל ָׁש ְמ ָרם ֵה ֵ
אֹותם ַל ֶּכ ֶלא וְ ִצּוּו ַעל ַה ֵ
ָ
ַרּבֹות ִה ְׁש ִליכּו
יהם
ימי וְ ֶאת ַרגְ ֵל ֶ
אֹותם ֶאל ַה ֶּכ ֶלא ַה ְּפנִ ִ
ָ
ַק ָּב ַלת ַה ְּפ ֻק ָּדה ִה ְׁש ִליְך
ָסגַ ר ַּב ַּסד.
ילא ִה ְת ַּפ ְּללּו וְ ָׁשרּו ִׁש ֵירי
ַּ 25ב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלהְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ָׁשאּול וְ ִׁש ָ
יבים ָל ֶהםָ 26 ,היְ ָתה ִּפ ְתאֹום ְר ִע ַידת
אֹלהים וְ ָה ֲא ִס ִירים ַמ ְק ִׁש ִ
ַה ֵּלל ֵל ִ
ּוב ַבת
ֲא ָד ָמה ֲחזָ ָקה ַעד ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁשּיְ סֹודֹות ֵּבית ַהּס ַׂהר ִהזְ ַּד ְעזְ עּוְ ,
עֹורר
ּסֹוהר ִה ְת ֵ
ַא ַחת נִ ְפ ְּתחּו ָּכל ַה ְּד ָלתֹות וְ ָכל ַה ַּׁש ְר ְׁשרֹות נִ ְּתקּוַ 27 .ה ֵ
ּוכ ֶׁש ָר ָאה ִּכי ַּד ְלתֹות ַה ֶּכ ֶלא ְּפתּוחֹות ָׁש ַלף ֶאת ַח ְרּבֹו וְ ָע ַמד
ִמ ְּׁשנָ תֹו ְ
ַל ֲהרׂג ֶאת ַע ְצמֹוְּ ,ב ָח ְׁשבֹו ֶׁש ָה ֲא ִס ִירים ָּב ְרחּוַ 28 .אְך ָׁשאּול ָק ָרא ְּבקֹול
”אל ַּת ֲע ֶׂשה ׁשּום ַרע ְל ַע ְצ ְמָך; ֻּכ ָּלנּו ּפׂה!”
ּגָ דֹול וְ ָא ַמרַ :
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ּוב ְר ָע ָדה נָ ַפל ְל ַרגְ ֵלי ָׁשאּול
ימהִ ,
ּומ ֵהר ְּפנִ ָ
ּסֹוהר ִּב ֵּקׁש ֶׁשּיַ ֲעלּו אֹור ִ
ַ 29ה ֵ
30
ּבֹותיֶ ,מה ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי
”ר ַ
אֹותם ָא ַמרַ :
ָ
הֹוציא
ילאַּ .כ ֲא ֶׁשר ִ
וְ ִׁש ָ
ְל ִהּוָ ַׁשע?”
יתָך”.
ּובנֵ י ֵּב ְ
ׁשּוע וְ ִתּוָ ַׁשע ַא ָּתה ְ
”ה ֲא ֵמן ָּב ָאדֹון יֵ ַ
ֵ 31ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּוַ :
ּול ָכל ֲא ֶׁשר ָהיּו ִאּתֹו ְּב ֵביתֹו.
ֵ 32הם ִה ְׁש ִמיעּו לֹו ֶאת ְד ַבר ָה ָאדֹוןְ ,
ּומּיָ ד
יהםִ ,
ּבּורֹות ֶ
ֵ
אֹותם וְ ָר ַחץ ֶאת ַח
ָ
אֹותּה ְׁש ַעת ַליְ ָלה ָל ַקח
ְּ 33ב ָ
34
אֹותם ֶאל ֵּביתֹוָ ,ע ַרְך ֻׁש ְל ָחן
נִ ְט ַּבל הּוא וְ ָכל ְּבנֵ י ֵּביתֹו .הּוא ֶה ֱע ָלה ָ
אֹלהים.
יהם וְ ָׂש ַמח ְמאׂד ִעם ָּכל ְּבנֵ י ֵּביתֹו ִּכי ֶה ֱא ִמין ֵּב ִ
ִל ְפנֵ ֶ
”ׁש ְח ֵרר ֶאת
ּסֹוהרַ :
לֹומר ַל ֵ
ּׁשֹוט ִרים ַ
ַּ 35בּב ֶׂקר ָׁש ְלחּו ַה ָּׂש ִרים ֶאת ַה ְ
ּסֹוהר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְל ָׁשאּול:
ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם”ָ 36 .א ַמר ַה ֵ
ּולכּו ְל ָׁשלֹום”.
”ה ָּׂש ִרים ָׁש ְלחּו ְל ַׁש ְח ֵרר ֶא ְת ֶכםַ .על ֵּכן ְצאּו ַע ְכ ָׁשו ְ
ַ
אֹותנּו ְּב ֻפ ְמ ֵּבי ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפטַ ,אף ִּכי
ָ
”ה ְלקּו
ַ 37אְך ָׁשאּול ָא ַמר ָל ֶהםִ :
רֹוצים
אֹותנּו ַל ֶּכ ֶלא וְ ַע ְכ ָׁשו ֵהם ִ
ָ
רֹומיִ ּים ֲאנַ ְחנּו; ִה ְׁש ִליכּו
ֶאזְ ָר ִחים ִ
אֹותנּו!”
ָ
יֹוציאּו
אֹותנּו ַּב ֲח ַׁשאי?! ֹלא וָ ֹלא! ֶׁשּיָ בֹואּו ְּב ַע ְצ ָמם וְ ִ
ָ
ְלגָ ֵרׁש
ּׁשֹוט ִרים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַל ָּׂש ִרים ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּללּו
ָ 38מ ְסרּו ַה ְ
רֹומּיִ ים ֵה ֵחּלּו ִל ְפחׂדָּ 39 .באּו ַה ָּׂש ִרים וְ ִד ְּברּו
ָׁש ְמעּו ֶׁש ֵהם ֶאזְ ָר ִחים ִ
ּוב ְקׁשּו ֵמ ֶהם ָל ֵצאת ִמן ָה ִעיר.
אֹותם ִ
ָ
הֹוציאּו
ִ
ַעל ִל ָּבם; ַא ֲח ֵרי ֵכן
ּול ַא ַחר ֶׁש ָראּו ֶאת
יתּה ֶׁשל ִל ְידיָ הְ ,
ּובאּו ְל ֵב ָ
ֵ 40הם יָ ְצאּו ִמן ַה ֶּכ ֶלא ָ
אֹותם ָה ְלכּו ְל ַד ְר ָּכם.
ָ
עֹודדּו
ָה ַא ִחים וְ ְ

יז

בתסלוניקי

יקי,
יּפֹוליס וְ ַאּפֹולֹונְ יָ ה וְ ִהּגִ יעּו ֶאל ֶּת ָּסלֹונִ ִ
הם ָע ְברּו ֶּד ֶרְך ַא ְמ ִפ ִ
ֵ
יהם
ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו ֵּבית ְּכנֶ ֶסתְּ 2 .כ ִמנְ ָהגֹו נִ ְכנַ ס ָׁשאּול ֲא ֵל ֶ
תּובים ְּ 3כ ֶׁשהּוא ַמ ְס ִּביר
יהם ִמּתֹוְך ַה ְּכ ִ
וְ ָׁשלֹוׁש ַׁש ָּבתֹות ָּד ַרׁש ִל ְפנֵ ֶ
ׁשּוע
יח ָהיָ ה ָצ ִריְך ִל ְסּבׂל וְ ָלקּום ִמן ַה ֵּמ ִתים ,וְ ִכי ”יֵ ַ
יח ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹוכ ַ
ִ
יח”.
זֶ ה ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְכ ִריז ָל ֶכם — הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ילא ,וְ ֵכן ּגַ ם ַה ְר ֵּבה יְ וָ נִ ים
ִ 4מ ְּק ָצ ָתם ֶה ֱא ִמינּו וְ נִ ְס ְּפחּו ֶאל ָׁשאּול וְ ִׁש ָ
הּודים ֶׁשּנִ ְת ַמ ְּלאּו
ֹלהים וְ נָ ִׁשים נִ ְכ ָּבדֹות ֹלא ְמ ַעטֲ 5 .א ָבל ָהיּו יְ ִ
יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ּול ַא ַחר ֶׁש ִה ְק ִהילּו
ִקנְ ָאהֵ .הם ִל ְּקטּו ַּכ ָּמה ַאנְ ֵׁשי ְּב ִלּיַ ַעל ִמן ַהּׁשּוקְ ,
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הּומה ָּב ִעיר וְ ִה ְת ִקיפּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל יָ סֹון ְל ַח ֵּפׂש
עֹוררּו ְמ ָ
ֲא ַס ְפסּוף ְ
אֹותם ָס ֲחבּו
ָ
יאם ִל ְפנֵ י ָה ָעםֵּ 6 .כיוָ ן ֶׁשֹּלא ָמ ְצאּו
ֶאת ַה ְּׁשנַ יִ ם וְ ַל ֲה ִב ָ
”ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָה ְפכּו
אׁשי ָה ִעיר וְ ָצ ֲעקּוָ :
ֶאת יָ סֹון ִעם ַּכ ָּמה ַא ִחים ֶאל ָר ֵ
אֹותם ְּב ֵביתֹוָּ .כל ֵא ֶּלה
ָ
עֹולם ָּבאּו ּגַ ם ְל ָכאן  7וְ יָ סֹון ֵא ַרח
ֶאת ָּכל ָה ָ
ׁשּוע”.
יסר ְּב ָא ְמ ָרם ֶׁשּיֵ ׁש ֶמ ֶלְך ַא ֵחר — יֵ ַ
ּפֹוע ִלים נֶ גֶ ד ֻח ֵּקי ַה ֵּק ָ
ֲ
אׁשי ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו זׂאת 9 ,וְ ַה ָּללּו
ָּ 8כְך ִה ְס ִעירּו ֶאת ָה ָעם וְ ֶאת ָר ֵ
אֹותם.
ָ
ּומ ַה ְּׁש ָאר וְ ִׁש ְח ְררּו
ָל ְקחּו ַע ְרבּות ִמּיָ סֹון ֵ
בבראה

ילא ְל ֵּב ֵר ָאה,
ַּ 10ב ַּליְ ָלה ִמ ֲהרּו ָה ַא ִחים ְל ַׁש ֵּל ַח ֶאת ָׁשאּול וְ ֶאת ִׁש ָ
הּודי ֵּב ֵר ָאה ָהיּו
ּוכ ֶׁש ֵא ֶּלה ִהּגִ יעּו ְל ָׁשם נִ ְכנְ סּו ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת 11 .יְ ֵ
ְ
יקי וְ ִק ְּבלּו ֶאת ַה ָּד ָבר ְּב ָכל
הּודים ֶׁש ְּב ֶת ָּסלֹונִ ִ
יֹותר ִמן ַהּיְ ִ
י־רּוח ֵ
ַ
יל
ֲא ִצ ֵ
תּובים ִאם ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָא ֵכן
ּבֹוד ִקים יֹום יֹום ַּב ְּכ ִ
ֵלב ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ָּכְךָ 12 .אז ֶה ֱא ִמינּו ַר ִּבים ֵמ ֶהם וְ ֵכן ּגַ ם יְ וָ נִ ים ֹלא ְמ ַע ִּטיםֵ ,הן נָ ִׁשים
יקי ִּכי
הּודים ֲא ֶׁשר ְּב ֶת ָּסלֹונִ ִ
אֹותם יְ ִ
ּנֹודע ְל ָ
נִ ְכ ָּבדֹות וְ ֵהן ּגְ ָב ִריםְּ 13 .כ ֶׁש ַ
עֹוררּו
ֹלהיםָּ ,באּו ּגַ ם ְל ָׁשם וְ ְ
יע ָׁשאּול ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ּגַ ם ְּב ֵּב ֵר ָאה ַמ ְׁש ִמ ַ
וְ ֵה ִסיתּו ֶאת ֲהמֹון ָה ָעםִ 14 .מּיָ ד ִׁש ְּלחּו ָה ַא ִחים ֶאת ָׁשאּול ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ֵלְך
ימֹותיאֹוס נִ ְׁש ֲארּו ָׁשםְ 15 .מ ַלּוָ יו ֶׁשל ָׁשאּול
ֵ
ילא וְ ִט
ַעד ַהּיָ םַ ,אְך ִׁש ָ
ּומ ָּׁשם ָה ְלכּו ְל ַד ְר ָּכם ְל ַא ַחר ֶׁש ָּמ ַסר ָל ֶהם
הֹובילּו אֹותֹו ַעד ַאּתּונָ ה ִ
ִ
ימֹותיאֹוס — ֶׁשּיָ בֹואּו ֵא ָליו ִּב ְמ ֵה ָרה.
ֵ
ילא וְ ִט
הֹור ָאה ִּב ְׁש ִביל ִׁש ָ
ָ
באתונה

ילים
ַּ 16כ ֲא ֶׁשר ָׁשאּול ִח ָּכה ָל ֶהם ְּב ַאּתּונָ ה ָר ָאה ֶאת ָה ִעיר ְמ ֵל ָאה ֱא ִל ִ
הּודים וְ ִעם
וְ רּוחֹו נִ ְס ֲע ָרה ְּב ִק ְרּבֹו 17 .הּוא ִּד ֵּבר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִעם ַהּיְ ִ
ּומ ֵּדי יֹום ְּביֹום ִּד ֵּבר ְּב ִכ ַּכר ָה ִעיר ִעם ַה ִּמזְ ַּד ְּמנִ ים ְל ָׁשם.
ֹלהיםִ ,
יִ ְר ֵאי ָה ֱא ִ
ּכֹולה
ּומן ָה ַא ְס ָ
יקֹור ִסית ִ
ּכֹולה ָה ֶא ִּפ ְ
ילֹוסֹופים ִמן ָה ַא ְס ָ
ִ
ּ 18גַ ם ַּכ ָּמה ִפ
רֹוצה ַה ַּפ ְט ְּפ ָטן ַהּזֶ ה
”מה ֶ
טֹואית ִה ְתוַ ְּכחּו ִאּתֹו .יֵ ׁש ֶׁש ָא ְמרּוָ :
ַה ְּס ִ
לֹומר?” וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו” :נִ ְר ֶאה ֶׁשהּוא ַמ ְכ ִריז ַעל ֵא ִלים זָ ִרים”ֶׁ ,ש ֵּכן
ַ
ׁשּוע וְ ַעל ַה ְּת ִחּיָ הֵ 19 .הם ָל ְקחּו אֹותֹו וֶ ֱה ִביאּוהּו ֶאל ּגִ ְב ַעת
ִּב ֵּׂשר ַעל יֵ ַ
ּתֹורה ַה ֲח ָד ָׁשה
”א ְפ ָׁשר ָל ַד ַעת ָמה ַה ָ
יֹוּפגֹוס ,וְ ָא ְמרּוֶ :
ּמֹוע ָצהָ ,ה ַא ְר ָ
ַה ָ
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יע ְּב ָאזְ נֵ ינּו.
ַהּזׂאת ֶׁש ַא ָּתה ַמ ִּטיף? ִּכי ְּד ָב ִרים מּוזָ ִרים ַא ָּתה ַמ ְׁש ִמ ַ
ָל ֵכן ְרצֹונֵ נּו ָל ַד ַעת ַמה ַּכּוָ נַ ת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהָּ 21 ”.ב ֵעת ַה ִהיא ָּכל
ַאנְ ֵׁשי ַאּתּונָ ה וְ ַהּזָ ִרים ַהּגָ ִרים ָּבּה ֹלא ִּבּלּו ֶאת זְ ָמנָ ם ַה ָּפנּוי ֶא ָּלא
יע ָתם.
ְּב ִסּפּור ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים אֹו ִּב ְׁש ִמ ָ
”אנְ ֵׁשי ַאּתּונָ הְּ ,ב ָכל
יֹוּפגֹוס וְ ָא ַמרַ :
ָ 22ע ַמד ָׁשאּול ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ַא ְר ָ
23
רֹואה ֲאנִ י ֶׁשּיִ ְר ֵאי ֱאֹלהּות ַא ֶּתם ְמאׂדִּ ,כי ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ַב ְר ִּתי
ֶ
ָד ָבר
’ל ֵאל ִּב ְל ִּתי
אתי ּגַ ם ִמזְ ֵּב ַח ֶׁש ָּכתּוב ָע ָליוְ ,
יכם ָמ ָצ ִ
וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ְּב ָק ְד ֵׁש ֶ
עֹוב ִדים ִמ ְּב ִלי ָל ַד ַעת אֹותֹו ,אֹותֹו ֲאנִ י
ּוב ֵכןֶ ,את זֶ ה ֶׁש ַא ֶּתם ְ
נֹודע’ְ .
ָ
עֹולם וְ ָכל ֲא ֶׁשר ּבֹו .הּוא
ַמ ְכ ִריז ָל ֶכםָ 24 :ה ֵאל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת ָה ָ
יכלֹות ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם;
ׁשֹוכן ְּב ֵה ָ
ֵ
ֲאדֹון ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ֵאין הּוא
ּ 25גַ ם ֵאין יְ ֵדי ָא ָדם ְמ ָׁש ְרתֹות אֹותֹו ְּכ ִאּלּו הּוא זָ קּוק ְל ֵאיזֶ ה ָּד ָבר,
נֹותן ַחּיִ ים ּונְ ָׁש ָמה וְ ָכל ָּד ָברֵ 26 .מ ָא ָדם ֶא ָחד הּוא
ֶׁש ֲה ֵרי ַלּכׂל הּוא ֵ
יבם ַעל ְּפנֵ י ָּכל ָה ָא ֶרץ ,וְ יָ ַעד
הֹוׁש ָ
יָ ַצר ֶאת ָּכל ַע ְמ ֵמי ְּבנֵ י ָא ָדם ְל ִ
מֹוׁש ָבם — ְ 27ל ַמ ַען יְ ַח ְּפׂשּו ֶאת
ָ
בּועים וְ ָק ַבע ֶאת ּגְ בּולֹות
זְ ַמּנִ ים ְק ִ
אּולי יְ גַ ְּׁשׁשּו ַא ֲח ָריו וְ יִ ְמ ְצאּו אֹותֹוַ ,אף ֶׁש ֵאינֹו ָרחֹוק ִמ ָּכל
ֹלהים; ַ
ָה ֱא ִ
נֹוע ִעים וְ ַקּיָ ִמיםְּ ,כמֹו ֶׁשּגַ ם
ּומ ְת ֲ
ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּוֵ 28 .הן ּבֹו ֲאנַ ְחנּו ַחּיִ ים ִ
יֹותנּו
יכם ָא ְמרּו ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ֶצ ֱא ָצ ָאיוָ 29 .ל ֵכן ִּב ְה ֵ
ׁשֹור ֵר ֶ
ֲא ָח ִדים ִמ ְּמ ְ
ּדֹומה ְלזָ ָהב
ָ
יכים ַל ֲחׁשׂב ֶׁש ָה ֱאֹלהּות
ֹלהים ֵאין ָאנּו ְצ ִר ִ
ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֱא ִ
ֹלהים
ּופ ִרי ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ָא ָדםֱ 30 .א ִ
ילי ֳא ָמנּות ְ
אֹו ְל ֶכ ֶסף אֹו ְל ֶא ֶבןְּ ,פ ִס ֵ
ָא ְמנָ ם ִה ְת ַע ֵּלם ֵמ ִעּתֹות ַה ַּב ֲערּותַ ,אְך ָּכ ֵעת הּוא ְמ ַצּוֶ ה ַעל ָּכל ְּבנֵ י
ׁשּובהֶׁ 31 ,ש ֵּכן יָ ַעד יֹום ִל ְׁשּפׂט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק
ָא ָדם ְּב ָכל ָמקֹום ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
הֹוכ ָחה ַלּכׂל ַּב ֲה ִקימֹו אֹותֹו ִמן
ָ
ַעל־יְ ֵדי ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִמּנָ ה ,וְ ִה ְמ ִציא
ַה ֵּמ ִתים”.
ַּ 32כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַעל ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתיםֲ ,א ָח ִדים ִלגְ ְלגּו וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו:
ּתֹוכם.
אֹותָך ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה עֹוד ַּפ ַעםָ 33 ”.אז יָ ָצא ָׁשאּול ִמ ָ
ְ
”נִ ְׁש ַמע
יסיֹוס,
ֲ 34א ָבל ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ִה ְצ ָט ְרפּו ֵא ָליו וְ ֶה ֱא ִמינּו; ִּב ְכ ָל ָלם ִּדיֹונִ ְ
יֹוּפגֹוס ,וְ ִא ָּׁשה ַא ַחתָּ ,ד ָמ ִריס ְׁש ָמּה ,וַ ֲא ֵח ִרים
ּׁשֹופ ִטים ֶׁשל ָה ַא ְר ָ
ִמן ַה ְ
ִע ָּמ ֶהם.
20
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בקורינתוס

18.1-17

קֹורינְ ּתֹוסָׁ 2 .שם
ִ
ּובא ֶאל
א ֲח ֵרי ֵכן יָ ָצא ָׁשאּול ֵמ ַאּתּונָ ה ָ
ַ
ילס ְׁשמֹוֶׁ ,שֹּלא ִמ ְּכ ָבר
הּודי ֶא ָחד יְ ִליד ּפֹונְ טֹוסֲ ,ע ִק ַ
ָמ ָצא יְ ִ
לֹודיֹוס ִצּוָ ה ַעל
ילה ִא ְׁשּתֹוִ ,מּׁשּום ֶׁש ְּק ְ
יס ִק ָ
יט ְליָ ה ִעם ְּפ ִר ְ
ָּבא ֵמ ִא ַ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ָהיָ ה לֹו
יהם ֵ
רֹומא 3 .הּוא ָּבא ֲא ֵל ֶ
הּודים ַל ֲעזׂב ֶאת ָ
ָּכל ַהּיְ ִ
ּומ ֵּדי
ּגֹורר ֶא ְצ ָלם וְ ָע ַבד ִא ָּתםִ 4 .
צֹועֲ ,ע ִׂשּיַ ת א ָׂה ִליםִ ,ה ְת ֵ
אֹותֹו ִמ ְק ַ
הּודים וְ ֵהן יְ וָ נִ ים.
ַׁש ָּבת ִּד ֵּבר ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִׁש ְכנֵ ַע ֵהן יְ ִ
ימֹותיאֹוס ִמ ָּמ ֵקדֹונְ יָ הָׁ ,שאּול ִה ְת ַמ ֵּסר ְלגַ ְמ ֵרי
ֵ
ילא וְ ִט
ְּ 5כ ֶׁש ָּבאּו ִׁש ָ
6
ׁשּועֵּ .כיוָ ן
יח הּוא יֵ ַ
הּודים ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹורה וְ ֵה ִעיד ַלּיְ ִ
ִל ְד ַבר ַה ְּב ָ
ׂאׁש ֶכם.
”ּד ְמ ֶכם ְּבר ְ
ֶׁש ִה ְתנַ ּגְ דּו וְ גִ ְּדפּו נִ ֵער ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ֲאנִ י נָ ִקיֵ .מ ַע ָּתה ֵא ֵלְך ַלּגֹויִ םָ 7 ”.ה ַלְך ִמ ָּׁשם וְ נִ ְכנַ ס ְל ֵביתֹו ֶׁשל ִאיׁש
ּוביתֹו ָסמּוְך ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
יּוסטֹוס ְׁשמֹוֵ ,
יטיֹוס ְ
ֹלהיםִ ,ט ְ
יְ ֵרא ֱא ִ
יסּפֹוס ,רׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ,ה ֱא ִמין ָּב ָאדֹון הּוא וְ ָכל ְּבנֵ י ֵּביתֹו,
ְ 8ק ִר ְ
קֹורינְ ִּתים ַר ִּבים ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶה ֱא ִמינּו וְ נִ ְט ְּבלּו.
ִ
וְ גַ ם
”אל ִּת ָיראַּ .ד ֵּברַ ,אל
ְּ 9ב ַליְ ָלה ֶא ָחד ָא ַמר ָה ָאדֹון ֶאל ָׁשאּול ְּב ָחזֹוןַ :
ֶּת ֱח ֶׁשהִּ 10 ,כי ִא ְּתָך ֲאנִ יִ .איׁש ֹלא יִ ְפּגַ ע ְּבָך וְ ֹלא יָ ֵר ַע ְלָךִּ ,כי ַעם ַרב ִלי
ָּב ִעיר ַהּזׂאת 11 ”.וְ ָׁשאּול יָ ַׁשב ָׁשם ָׁשנָ ה וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים וְ ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד
ֹלהים.
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
הּודים יַ ְח ָּדיו ַעל
ַּ 12כ ֲא ֶׁשר ּגַ ִּלּיֹון ָהיָ ה נְ ִציב ְמ ִדינַ ת ָא ָכיָ הָ ,ח ְברּו ַהּיְ ִ
”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֵמ ִסית
ָׁשאּול וֶ ֱה ִביאּוהּו ִל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפטָ 13 .א ְמרּוָ :
14
ְּכ ֶׁש ִה ְת ַּכּוֵ ן ָׁשאּול
ֹלהים ֶׁשֹּלא ַּכחֹוק”.
ְּבנֵ י ָא ָדם ַל ֲעבׂד ֶאת ֱא ִ
הּודיםִ ,אּלּו ָהיָ ה ָּכאן
הּודים” :יְ ִ
ְל ַה ְת ִחיל ְל ַד ֵּבר ָא ַמר ּגַ ִּליֹון ֶאל ַהּיְ ִ
יתי ְמ ַק ֵּבל
ׁשּורת ַה ִהּגָ יֹוןָ ,היִ ִ
ֵאיזֶ ה ֶּפ ַׁשע אֹו ַמ ֲע ֵׂשה נְ ָב ָלהֲ ,אזַ יְ ,ל ִפי ַ
ֶא ְת ֶכם ְּב ַס ְב ָלנּותֲ 15 .א ָבל ִאם ֵא ֶּלה ְׁש ֵאלֹות ַעל ִמ ִּלים וְ ַעל ֵׁשמֹות
ׁשֹופט
ֵ
רֹוצה ִל ְהיֹות
ּתֹורה ֶׁש ָל ֶכם — זֶ ה ִענְ יַ נְ ֶכםֲ .אנִ י ֵאיּנֶ נִ י ֶ
וְ ַעל ַה ָ
אֹותם ִמ ִּל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפטָּ 17 .ת ְפסּו
ָ
ְּב ִענְ יָ נִ ים ָּכ ֵא ֶּלהָ 16 ”.אז ִׁש ַּלח
סֹוס ֵּתנִ יס ,רׂאׁש ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ִהּכּוהּו ִל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט,
ְ
ֻּכ ָּלם ֶאת
ַאְך ְלגַ ִּלּיֹון ֹלא ָהיָ ה ִא ְכ ַּפת.
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חזרה לאנטיוכיה

ָׁ 18שאּול ָׁש ָהה ָׁשם עֹוד יָ ִמים ַר ִּביםַ .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ְפ ַרד ֵמ ָה ַא ִחים
ילסְ ,ל ַא ַחר ֶׁשּגָ זַ ז
ילה וַ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
סּוריָ ה יַ ַחד ִעם ְּפ ִר ְ
וְ ִה ְפ ִליג ְּב ַד ְרּכֹו ְל ְ
ֶאת ְׂש ַער רׂאׁשֹו ְּב ֶקנְ ְּכ ֶר ָאה ִּבגְ ַלל נֵ ֶדר ֶׁשּנָ ַדרֵ 19 .הם ָּבאּו ְל ֶא ֶפסֹוס
ילס .הּוא נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִד ֵּבר
ילה וַ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
וְ ָׁשם ָעזַ ב ֶאת ְּפ ִר ְ
יֹותר ֹלא ִה ְס ִּכים,
הּודיםְּ 20 .כ ֶׁש ִּב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְל ִה ָּׁש ֵאר זְ ַמן ַרב ֵ
ִעם ַהּיְ ִ
ֹלהים”.
יכםִ ,אם יִ ְר ֶצה ֱא ִ
ֶ 21א ָּלא נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם וְ ָא ַמר :עֹוד ָאׁשּוב ֲא ֵל ֶ
ירּוׁש ַליִ ם
יס ְריָ ה ָע ָלה  ִ ¤ל ָ
יע ְל ֵק ַ
ּול ַא ַחר ֶׁש ִהּגִ ַ
הּוא ִה ְפ ִליג ֵמ ֶא ֶפסֹוס ְ 22
23
ָׁש ָהה ָׁשם
ּיֹוכיָ ה,
וְ ָׁש ַאל ִל ְׁשלֹום ַה ְּק ִה ָּלהַ .א ֲח ֵרי ֵכן יָ ַרד ְל ַאנְ ִט ְ
ּוב ֵאזֹור ְפ ִריגְ יָ ה
זְ ַמן ָמה וְ יָ ָצא וְ ָע ַבר ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ְּב ֵאזֹור ּגָ ַל ְטיָ ה ְ
ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים.
אפולוס באפסוס ובקורינתוס

ּוׁשמֹו ַאּפֹולֹוס,
הּודי ֶא ָחד יְ ִליד ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְּד ִריָ ה ְ
יע יְ ִ
ֶ 24אל ֶא ֶפסֹוס ִהּגִ ַ
25
רּוח
ּוב ַ
ְמ ֻל ָּמד ָהיָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָה ָאדֹוןְ ,
יׁש־ּד ָב ִרים וְ גָ דֹול ַּב ִּמ ְק ָרא.
ְ
ִא
ילת
ׁשּועַ ,אְך יָ ַדע ַרק ַעל ְט ִב ַ
יטב ַעל־אֹודֹות יֵ ַ
נִ ְל ֶה ֶבת ִּד ֵּבר וְ ִל ֵּמד ֵה ֵ
יֹוחנָ ן 26 .הּוא ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר ְּבא ֶׂמץ ֵלב ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתַּ .כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו
ָ
יהם וְ ִה ְס ִּבירּו לֹו ֶאת ֶּד ֶרְך
ילס ָל ְקחּו אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
ילה וַ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
אֹותֹו ְּפ ִר ְ
עֹודדּוהּו ָה ַא ִחים
ֹלהים ְּביֶ ֶתר ִּדּיּוקַּ 27 .כ ֲא ֶׁשר ָר ָצה ָל ֶל ֶכת ְל ָא ָכיָ ה ְ
ֱא ִ
יע ְל ָׁשם וְ הֹודֹות ַל ֶח ֶסד ָעזַ ר
וְ ָכ ְתבּו ַל ַּת ְל ִמ ִידים ְל ַק ֵּבל אֹותֹו .הּוא ִהּגִ ַ
הּודים וְ ֶה ְר ָאה ַעל־
יח ַלּיְ ִ
הֹוכ ַ
ּובת ֶׂקף ִ
ַה ְר ֵּבה ַל ַּמ ֲא ִמינִ יםִּ 28 ,כי ְּב ֻפ ְמ ֵּבי ְ
ׁשּוע.
יח הּוא יֵ ַ
תּובים ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
יְ ֵדי ַה ְּכ ִ

יט

שאול באפסוס

זֹורים
קֹורינְ ּתֹוס ָע ַבר ָׁשאּול ַּב ֲא ִ
ּב ֵעת ֶׁש ַאּפֹולֹוס ָהיָ ה ְּב ִ
ְ
יע ֶאל ֶא ֶפסֹוס .הּוא ָמ ָצא ַּכ ָּמה ַּת ְל ִמ ִידים
ָה ֶע ְליֹונִ ים וְ ִהּגִ ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם?”
”ה ִאם ִק ַּב ְל ֶּתם ֶאת ַ
אֹותםַ :
ָ
 2וְ ָׁש ַאל
רּוח ַהּק ֶׂדׁש”.
”אף ֹלא ָׁש ַמ ְענּו ֶׁשיֵ ׁש ַ
ֵה ִׁשיבּו לֹוַ :
ילה נִ ְט ַּב ְל ֶּתם?”
”אם ֵּכןֵ ,איזֹו ְט ִב ָ
ָׁ 3ש ַאלִ :

 ¤יח  :22לירושלים  -ירושלים איננה נזכרת כאן ,אלא שהפעל ”עלה” רומז על עליה לירושלים.
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יֹוחנָ ן”.
ילת ָ
”ט ִב ַ
ָא ְמרּוְ :
ׁשּובהְּ ,ב ָא ְמרֹו ָל ָעם
ילה ֶׁשל ְּת ָ
”יֹוחנָ ן ִה ְט ִּביל ְט ִב ָ
ָ
ָ 4א ַמר ָׁשאּול:
ׁשּוע”.
לֹומרְּ ,ביֵ ַ
ֶׁשּיַ ֲא ִמינּו ְּבזֶ ה ֶׁשּיָ בֹוא ַא ֲח ָריוְּ ,כ ַ
ׁשּועְּ 6 .כ ֶׁש ָּס ַמך ָׁשאּול ֶאת יָ ָדיו
ֵ 5הם ָׁש ְמעּו וְ נִ ְט ְּבלּו ְל ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
יהם וְ ָאז ִּד ְּברּו ִּב ְלׁשֹונֹות וְ ִה ְתנַ ְּבאּו.
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֲע ֵל ֶ
יהםָּ ,ב ָאה ַ
ֲע ֵל ֶ
ים־ע ָׂשר ִאיׁש.
ָ
ֻּ 7כ ָּלם ָהיּו ִּכ ְׁשנֵ
לֹוׁשה ֳח ָד ִׁשים
 8הּוא נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִד ֵּבר ְּבא ֶׂמץ ֵלבְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
ֹלהים 9 .יֵ ׁש ֶׁש ִה ְקׁשּו ְל ָב ָבם וְ ֵס ְרבּו
ָט ַען וְ ִׁש ְכנֵ ַע ְּב ִענְ יַ ן ַמ ְלכּות ֱא ִ
ְל ַה ֲא ִמין ,וְ ִד ְּברּו ָרעֹות ַעל ַה ֶּד ֶרְך ַה ִהיא ְּב ָאזְ נֵ י ַה ָּק ָהלָ .ל ֵכן ָּפ ַרׁש ֵמ ֶהם
אּולם ַה ִּמ ְד ָרׁש
ּתֹוכם ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ,וְ יֹום יֹום ִּד ֵּבר ְּב ָ
ְּב ַה ְב ִּדילֹו ִמ ָ
ּתֹוׁש ֵבי ַא ְסיָ ה
ָ
ֶׁשל ִט ָירנֹוסָּ 10 .כְך זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשנָ ַתיִ ם ַעד ֶׁש ָּכל
הּודים וְ ַהּיְ וָ נִ ים ָׁש ְמעּו ֶאת ְּד ַבר ָה ָאדֹון.
ַהּיְ ִ
בני סקווה

אֹלהים ָע ָׂשה ּגְ בּורֹות ִּב ְל ִּתי ְרגִ ילֹות ַעל־יְ ֵדי ָׁשאּולַ 12 ,עד ְּכ ֵדי ָּכְך
ִ
 11וֵ
יהם וְ ָהרּוחֹות ָה ָרעֹות יָ ְצאּו ֵמ ֶהם ַּכ ֲא ֶׁשר
לֹות ֶ
חֹולים נִ ְר ְּפאּו ִמ ַּמ ֲח ֵ
ֶׁש ִ
יהם ִמ ְט ָּפחֹות אֹו ִסּנָ ִרים ֶׁשּנָ גְ עּו ְּבעֹור ּגּופֹוּ 13 .גַ ם ַּכ ָּמה
הּובאּו ֲא ֵל ֶ
ְ
ׁשֹוט ִטים ֶׁש ָע ְסקּו ְּבגֵ רּוׁש ֵׁש ִדים נִ ּסּו ְל ַב ֵּטא ֶאת ֵׁשם ָה ָאדֹון
הּודים ְמ ְ
יְ ִ
ׁשּוע
יע ֶא ְת ֶכן ְּביֵ ַ
”אנִ י ַמ ְׁש ִּב ַ
ׁשּוע ַעל ֲאחּוזֵ י רּוחֹות ָרעֹות ְּב ָא ְמ ָרםֲ :
יֵ ַ
עֹוׂשים זׂאת ָהיּו ִׁש ְב ַעת ָּבנָ יו ֶׁשל
ֲא ֶׁשר ָׁשאּול ַמ ְכ ִריז ָע ָליו!” ָ 14ה ִ
”את
רּוח ָה ָר ָעה וְ ָא ְמ ָרה ָל ֶהםֶ :
יבה ָה ַ
הּודיֵ 15 .ה ִׁש ָ
ְס ֵקוָ הּ ,כ ֵׂהן ּגָ דֹול יְ ִ
16
יֹוד ַעתַ ,אְך ִמי ַא ֶּתם?” ִה ְתנַ ֵּפל
ּומיהּו ָׁשאּול ֲאנִ י ַ
ׁשּוע ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה ִ
יֵ ַ
יהםַ ,עד ִּכי
ּוב ָחזְ ָקה ַר ָּבה ּגָ ַבר ֲע ֵל ֶ
רּוח ָה ָר ָעה ְ
יהם ָה ִאיׁש ַּב ַעל ָה ַ
ֲע ֵל ֶ
נֹודע ַה ָּד ָבר ְל ָכל
צּועיםַּ 17 .כ ֲא ֶׁשר ַ
ּופ ִ
ָּב ְרחּו ִמן ַה ַּביִ ת ַההּוא ֲע ֻר ִּמים ְ
ּתֹוׁש ֵבי ֶא ֶפסֹוס ,נָ ַפל ַּפ ַחד ַעל ֻּכ ָלם וְ נִ ְתּגַ ֵּדל ֵׁשם
ָ
הּודים וְ ַהּיְ וָ נִ ים
ַהּיְ ִ
אֹותם ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּק ְּבלּו ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ָּבאּו
ׁשּועַ 18 .ר ִּבים ֵמ ָ
ָה ָאדֹון יֵ ַ
יהםַ 19 .ר ִּבים ֶׁש ָע ְסקּו ְּב ִכּׁשּוף ָא ְספּו ֶאת
ְל ִה ְתוַ ּדֹות וְ ִס ְּפרּו ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּומ ְצאּו ֶׁש ְּמ ִח ָירם ֲח ִמ ִּׁשים
אֹותם ְל ֵעינֵ י ּכׂלִ .ח ְּׁשבּו ָ
ָ
יהם וְ ָׂש ְרפּו
ִס ְפ ֵר ֶ
בּורה ָּכזׂאת ִׂשגְ ֵׂשג וְ גָ ַבר ְּד ַבר ָה ָאדֹון.
ֶא ֶלף ַמ ְט ְּבעֹות ֶּכ ֶסףִּ 20 .בגְ ָ
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ַּ 21כ ֲא ֶׁשר ָּכל זֶ ה נִ גְ ַמרָ ,ע ָלה ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁשל ָׁשאּול ַל ֲעבׂר ֶּד ֶרְך ָמ ֵקדֹונְ יָ ה
”א ֲח ֵרי ֶׁש ֶא ְהיֶ ה ָׁשם
רּוׁש ַליִ םָ .א ַמרַ :
ּול ַה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו ֶאל יְ ָ
וְ ָא ָכיָ ה ְ
רֹומא 22 ”.הּוא ָׁש ַלח ֶאל ָמ ֵקדֹונְ יָ ה ְׁשנַ יִ ם ִמן
ָע ַלי ִל ְראֹות ּגַ ם ֶאת ָ
ימֹותיאֹוס וְ ֶאת ֱא ַר ְסטֹוס ,וְ הּוא ַע ְצמֹו
ֵ
ַה ְמ ָׁש ְר ִתים אֹותֹוֶ ,את ִט
ָׁש ָהה זְ ַמן ְמ ֻסּיָ ם ְּב ַא ְסיָ ה.
הּומה ֹלא ְק ַטּנָ ה ַעל־אֹודֹות ֶּד ֶרְך ָה ָאדֹון,
ָּ 23ב ֵעת ַה ִהיא ָהיְ ָתה ְמ ָ
עֹוׂשה ַּת ְבנִ ּיֹות ֶּכ ֶסף
ֶ
צֹורף ֶא ָחדֶּ ,ד ֶמ ְט ִריֹוס ְׁשמֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה
ִּ 24בגְ ַלל ֵ
25
ּפֹוע ִלים .הּוא
ּומ ְמ ִציא ֶרוַ ח ֹלא ְמ ֻב ָּטל ַל ֲ
יכל ַא ְר ֶט ִמיס ַ
ֶׁשל ֵה ַ
אכה וְ ָא ַמר:
אֹותּה ְמ ָל ָ
עֹוב ִדים ְּב ָ
צֹוע ָה ְ
אֹותם ִעם ַּב ֲע ֵלי ַה ִּמ ְק ַ
ָ
ִּכּנֵ ס
אכה ַהּזׂאת יֵ ׁש ָלנּו ֶרוַ ח 26 .וְ ַא ֶּתם
יֹוד ִעים ִּכי ֵמ ַה ְּמ ָל ָ
”ח ֵב ִריםַ ,א ֶּתם ְ
ֲ
ׁשֹומ ִעים ֶׁשֹּלא ַרק ְּב ֶא ֶפסֹוס ֶא ָּלא ִּכ ְמ ַעט ְּב ָכל ַא ְסיָ ה ָׁשאּול
ְ
רֹואים וְ
ִ
יח ָהמֹון ַרב ְּב ָא ְמרֹו ֶׁש ֵא ִלים ַמ ֲע ֵׂשי יָ ַדיִ ם ֵאינָ ם
ַהּזֶ ה ִׁש ְכנֵ ַע וְ ִה ִּד ַ
לּולה ִל ְהיֹות ְלבּוזֶ ,א ָּלא ּגַ ם
אכ ֵּתנּו זׂאת ֲע ָ
ֵא ִליםֲ 27 .א ָבל ֹלא ַרק ְמ ַל ְ
דֹולה ַא ְר ֶט ִמיס ָעלּול ְל ֵה ָח ֵׁשב ְל ֶא ֶפס ,וְ ִהיא
יכל ֶׁשל ָה ֵא ָלה ַהּגְ ָ
ַה ֵה ָ
אֹותּה ּגַ ם ַּת ְפ ִסיד ֶאת ּגְ ֻד ָּל ָתּה”.
עֹוב ִדים ָ
עֹולם ְ
ֲא ֶׁשר ָּכל ַא ְסיָ ה וְ ָכל ָה ָ
דֹולה ַא ְר ֶט ִמיס
ְּ 28כ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ְּד ָב ָריו נִ ְת ַמ ְּלאּו זַ ַעם וְ ָצ ֲעקּוּ” :גְ ָ
ּתֹוׁש ִבים ָרצּו
הּומה ִה ְת ַּפ ְּׁש ָטה ְּב ָכל ָה ִעיר וְ ַה ָ
ֶׁשל ָה ֶא ֶפ ִסים!” ְ 29מ ָ
סֹוח ִבים ֶאת ּגָ יֹוס וְ ֶאת
ֲ
יא ְטרֹון ְּכ ֶׁש ֵהם
ית ַ
ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד ֶאל ָה ַא ְמ ִפ ֵ
יס ַט ְרכֹוסְׁ ,שנֵ י ַה ָּמ ֵקדֹונִ ים ֲח ֵב ָריו ֶׁשל ָׁשאּול ַל ַּמ ָּסעָׁ 30 .שאּול
ֲא ִר ְ
ָר ָצה ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ּתֹוְך ֶה ָהמֹוןַ ,אְך ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֹלא ִהּנִ יחּו לֹוּ 31 .גַ ם
אׁשי ַא ְסיָ ה ֶׁש ָהיּו ֲח ֵב ָריו ָׁש ְלחּו ֵא ָליו ְל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶׁשֹּלא
ַּכ ָּמה ֵמ ָר ֵ
יא ְטרֹוןֵּ 32 .בינְ ַתיִ ם ָצ ֲעקּו ֵא ֶּלה ָּד ָבר ֶא ָחד וְ ֵא ֶּלה ָּד ָבר
ית ַ
יִ ָּכנֵ ס ָל ַא ְמ ִפ ֵ
ַא ֵחרִּ ,כי ַה ָּק ָהל ָהיָ ה נָ בֹוְך וְ ֻר ָּבם ֹלא יָ ְדעּו ָל ָּמה ִה ְת ַא ְּספּוֲ 33 .אנָ ִׁשים
הּודים
ִמן ֶה ָהמֹון ִה ְס ִּבירּו ַמ ֶּׁשהּו ַל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר ְל ַא ַחר ֶׁש ְּבנֵ י ַעּמֹו ַהּיְ ִ
יע ֶל ָהמֹון
ימהֵ .הנִ יף ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר ֶאת יָ דֹו וְ ָר ָצה ְל ַה ְׁש ִמ ַ
ְּד ָחקּוהּו ָק ִד ָ
הּודי ָר ֲעמּו ֻּכ ָּלם ְּבקֹול ֶא ָחד
ְּד ַבר ֲהגַ ּנָ הַ 34 ,אְך ְּכ ֶׁש ִה ְב ִחינּו ֶׁשהּוא יְ ִ
דֹולה ַא ְר ֶט ִמיס ֶׁשל ָה ֶא ֶפ ִסים!” ִ 35ה ְׁש ִקיט
ּוב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָע ַתיִ ם ָצ ֲעקּוּ” :גְ ָ
ְ
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”אנְ ֵׁשי ֶא ֶפסֹוסִ ,מי ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ֵאינֹו
ַמזְ ִּכיר ָה ִעיר ֶאת ָה ָעם וְ ָא ַמרַ :
דֹולה וְ ַעל
יכל ַא ְר ֶט ִמיס ַהּגְ ָ
יֹוד ַע ֶׁש ָה ִעיר ֶא ֶפסֹוס ֻמ ְפ ֶק ֶדת ַעל ֵה ַ
ֵ
יכם
ַצ ְל ָמּה ֶׁשּנָ ַפל ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם? ֵ 36מ ַא ַחר ֶׁש ֵאין ְל ַה ְכ ִחיׁש זׂאתֲ ,ע ֵל ֶ
אתם ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
ְל ֵה ָרגַ ע וְ ֹלא ַל ֲעׂשֹות ׁשּום ָּד ָבר נִ ְמ ָהרִ 37 .הּנֵ ה ֲה ֵב ֶ
ׁשֹוד ֵדי ִמ ְק ָּד ִׁשים ַאף ֹלא ְמ ַח ְּל ִלים ֶאת ֵׁשם ָה ֵא ָלה
ְ
ָה ֵא ֶּלהֶׁ ,ש ֵאינָ ם
ֶׁש ָּל ֶכםָ 38 .ל ֵכןִ ,אם יֵ ׁש ְל ֶד ֶמ ְט ִריֹוס וְ ָל ֻא ָּמנִ ים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ָּד ָבר נֶ גֶ ד
ׁשֹופ ִטים; ֶׁשּיִ ְט ֲענּו זֶ ה נֶ גֶ ד זֶ הֲ 39 .א ָבל
ְ
יׁשהּו ,יֵ ׁש ָּב ֵּתי ִמ ְׁש ָּפט וְ יֵ ׁש
ִמ ֶ
נֹוסףֲ ,אזַ י ֶׁשּיֵ ָח ֵרץ ַּב ֲא ֵס ָפה ֻח ִּקיתֲ 40 .ה ֵרי
רֹוצים ַא ֶּתם ַמ ֶּׁשהּו ָ
ִאם ִ
הּומה ְלֹלא
הּומת ַהּיֹום ַהּזֶ הְ ,מ ָ
לּולים ָאנּו ִל ְהיֹות ָמ ֳא ָׁש ִמים ִּב ְמ ַ
ֲע ִ
נּוכל ָל ֵתת נִ ּמּוק ַעל ַה ִה ְת ַק ֲהלּות ַהּזׂאת 41 ”.הּוא
ׁשּום ִס ָּבה ,וְ ֹלא ַ
ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ִׁש ַּלח ֶאת ַה ָּק ָהל.

כ

מסע למקדוניה וליוון

אֹותם.
ָ
עֹודד
הּומה ָק ָרא ָׁשאּול ַל ַּת ְל ִמ ִידים וְ ֵ
א ֲח ֵרי ֶׁש ָּפ ְס ָקה ַה ְּמ ָ
ַ
הּוא נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם וְ יָ ָצא ְל ַד ְרּכֹו ֶאל ָמ ֵקדֹונְ יָ הְ 2 .ל ַא ַחר ֶׁש ָע ַבר
עֹודד ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּב ִד ְב ֵרי ִעּדּוד ַר ִּביםָּ ,בא ְליָ וָ ן
זֹורים ָה ֵהם וְ ֵ
ַּב ֲא ִ
סּוריָ ה ִה ְתנַ ְּכלּו
לֹוׁשה ֳח ָד ִׁשיםְּ .כ ֶׁש ָע ַמד ְל ַה ְפ ִליג ְל ְ
 3וְ יָ ַׁשב ָׁשם ְׁש ָ
יכְך ֶה ְח ִליט ָלׁשּוב ֶּד ֶרְך ָמ ֵקדֹונְ יָ ה 4 .נִ ְלוּו
הּודי ַה ָּמקֹום ְל ָה ֵר ַע לֹוְ ,ל ִפ ָ
יְ ֵ
יס ַט ְרכֹוס וְ ֵסקּונְ דֹוס
ן־ּפירֹוס ִאיׁש ֵּב ֵר ָאהֲ ,א ִר ְ
סֹוּפ ְטרֹוס ֶּב ִ
ַ
ֵא ָליו
רֹופימֹוס
ּוט ִ
יכיקֹוס ְ
ימֹותיאֹוס ,וְ ִט ִ
ֵ
יקיםּ ,גָ יֹוס ַה ֶּד ְר ִּביִ ,ט
ַה ֶּת ָּסלֹונִ ִ
רֹואסֲ 6 .אנַ ְחנּו
ַאנְ ֵׁשי ַא ְסיָ הַ 5 .ה ָּללּו ָה ְלכּו ְל ָפנֵ ינּו וְ ִחּכּו ָלנּו ִּב ְט ַ
רֹואס
יהם ִל ְט ַ
ּובאנּו ֲא ֵל ֶ
יּפי ַא ֲח ֵרי יְ ֵמי ַחג ַה ַּמּצֹות ָ
יל ִ
ִה ְפ ַלגְ נּו ִמ ִפ ִ
ַּכ ֲעבֹור ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמיםָׁ .שם נִ ְׁש ַא ְרנּו ִׁש ְב ָעה יָ ִמים.
ביקור בטרואס ומשם למיליטוס

בּוע נֶ ֱא ַס ְפנּו ִל ְבצ ַׂע ֶל ֶחםָׁ .שאּולֶׁ ,ש ָע ַמד ָל ֵצאת
ָּ 7ב ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
8
יהם וְ ֶה ֱא ִריְך ֶאת ְּד ָברֹו ַעד ֲחצֹותְ .מנֹורֹות ַרּבֹות
ְל ָמ ֳח ָרתִּ ,ד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ּובחּור ֶא ָחדֶ ,אוְ ִטיכֹוס ְׁשמֹו ,יָ ַׁשב ַעל
ָהיּו ָּב ֲע ִלּיָ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַס ְפנּו ָּבּהָ 9 .
ׁשֹוק ַע ְּב ַת ְר ֵּד ָמה ֲע ֻמ ָּקהְּ .כ ֶׁש ֶה ֱא ִריְך ָׁשאּול ֶאת
ֵ
ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ְּכ ֶׁשהּוא
יׁשית ְל ַמ ָּטה.
ּקֹומה ַה ְּׁש ִל ִ
ְּד ָברֹו ּגָ ְב ָרה ָע ָליו ַה ַּת ְר ֵד ָמה וְ נָ ַפל ִמן ַה ָ

27/10/2010 14:31:57

HNTquote.indb 277

מעשי השליחים

20.10-2
8

278

ּוב ַח ְּבקֹו אֹותֹו
ֵהם ֵה ִרימּו אֹותֹו ֵמתֲ .א ָבל ָׁשאּול יָ ַרדּ ,גָ ַהר ָע ָליו ְ
”אל ִּת ָּב ֲהלּו ,נִ ְׁש ָמתֹו ּבֹו 11 ”.הּוא ָע ָלהָּ ,ב ַצע ֶאת ַה ֶּל ֶחם וְ ָא ַכל.
ָא ַמרַ :
ּׂשֹוחח ִא ָּתם ָׁש ָעה ֲא ֻר ָּכהַ ,עד אֹור ַהּב ֶׂקר ,יָ ָצא ְל ַד ְרּכֹו.
ְל ַא ַחר ֶׁש ַ
 12וְ ֵהם ֵה ִביאּו ֶאת ַה ָּצ ִעיר ַחי וְ ִה ְתנַ ֲחמּו ְמאׂד.
ֲ 13אנַ ְחנּו ִה ְק ַּד ְמנּו ַל ֲעלֹות ָל ֳאנִ ּיָ ה וְ ִה ְפ ַלגְ נּו ֶאל ַאּסֹוס ְּכ ֵדי ָל ַק ַחת ָׁשם
יע ְל ָׁשם ְּב ֶד ֶרְך ַהּיַ ָּב ָׁשה.
ֶאת ָׁשאּול; ָּכְך ָק ַבעִ ,מּׁשּום ֶׁש ִה ְת ַּכּוֵ ן ְל ַהּגִ ַ
ילינִ י.
יט ִ
ּובאנּו ֶאל ִמ ִ
אֹותנּו ְּב ַאּסֹוס ָל ַק ְחנּו אֹותֹו ָ
ָ
ַּ 14כ ֲא ֶׁשר ָּפגַ ׁש
ִ 15מ ָּׁשם ִה ְפ ַלגְ נּו וְ ִהּגַ ְענּו ְל ָמ ֳח ָרת ֶאל מּול ִּכיֹוס .יֹום ַא ֲח ֵרי ֵכן ָע ַב ְרנּו
יליטֹוסִּ 16 ,כי ָׁשאּול ֶה ְח ִליט ַל ֲעבׂר
ּול ָמ ֳח ָרת ָּבאנּו ֶאל ִמ ִ
ֶאל ָסמֹוס ְ
ל־ּפנֵ י ֶא ֶפסֹוס ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְצ ָט ֵרְך ִל ְׁשהֹות ְּב ַא ְסיָ ה; זׂאת ִמ ְּפנֵ י
ַּבּיָ ם ַע ְ
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות.
יּוכל ִל ְהיֹות ִּב ָ
אּולי ַ
ֶׁש ִּמ ֵהר ְּב ַד ְרּכֹו — ַ
10

דברו של שאול אל זקני קהילת אפסוס

יליטֹוס ָׁש ַלח ֶאל ֶא ֶפסֹוס וְ ָק ָרא ֶאת זִ ְקנֵ י ַה ְּק ִה ָּלהַּ 18 .כ ֲא ֶׁשר
ִ 17מ ִּמ ִ
יתי ִא ְּת ֶכם ְּב ָכל ֵעת
יצד ָהיִ ִ
יֹוד ִעים ֵּכ ַ
”א ֶּתם ְ
ָּבאּו ֵא ָליו ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ְל ִמן ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁש ַרגְ ִלי ָּד ְר ָכה ְּב ַא ְסיָ הָ 19 .ע ַב ְד ִּתי ֶאת ָה ָאדֹון
נֹוכ ִלים ִמ ֵּבין
ּוב ַמּסֹות ֲא ֶׁשר ָּבאּו ָע ַלי ִּבגְ ַלל ְ
ּוב ְד ָמעֹות ְ
ְּב ָכל ֲענָ וָ ה ִ
ּומ ְּל ַל ֵּמד
מֹועיל ִ
ִ
יע ָל ֶכם ָּכל ָּד ָבר
הֹוד ַ
הּודיםֹ 20 .לא נִ ְר ַּת ְע ִּתי ִמ ְּל ִ
ַהּיְ ִ
הּודים וְ גַ ם ַּבּיְ וָ נִ ים
ּוביִ תְּ 21 ,ב ָה ִע ִידי ּגַ ם ַּבּיְ ִ
ּוב ָכל ַּביִ ת ַ
ֶא ְת ֶכם ָּב ַר ִּבים ְ
ׁשּוע 22 .וְ ַע ְכ ָׁשו ִהנְ נִ י
ּול ַה ֲא ִמין ַּב ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֹלהים ְ
ׁשּובה ֶאל ֱא ִ
ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
יֹוד ַע ַמה ּיִ ְק ֶרה ִלי ָׁשםְ 23 ,ל ַבד
רּוח וְ ֵאינִ י ֵ
ירּוׁש ַליִ ם ָּכבּול ָּב ַ
הֹולְך ִל ָ
ֵ
אֹומ ֶרת ֶׁש ְּכ ָב ִלים
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַמ ְצ ִה ָירה ִלי ְּב ָכל ִעיר וָ ִעיר וְ ֶ
ִמּזֶ ה ֶׁש ַ
ּוב ְל ַבד
אּולם ַחּיַ י ֵאינָ ם יְ ָק ִרים ִלי ָּכל ִע ָּקר ִ
וְ ָצרֹות ְמ ַצ ִּפים ִליָ 24 .
רּוצ ִתי וְ ֶאת ַה ֵּׁשרּות ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְל ִּתי ֵמ ֵאת ָה ָאדֹון
ֶׁש ַא ְׁש ִלים ֶאת ְמ ָ
ֹלהים.
ׂשֹורת ֶח ֶסד ֱא ִ
ׁשּוע — ְל ָה ִעיד ַעל ְּב ַ
יֵ ַ
יכם ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי וְ ִה ְכ ַרזְ ִּתי
יֹוד ַע ִּכי ַא ֶּתם ֻּכ ְּל ֶכםֲ ,א ֶׁשר ֵּבינֵ ֶ
 25וְ ָכ ֵעת ֲאנִ י ֵ
ּתֹוסיפּו עֹוד ִל ְראֹות ֶאת ָּפנַ יָ 26 .ל ֵכן ֲאנִ י ֵמ ִעיד
ִ
ֶאת ַה ַּמ ְלכּותֹ ,לא
יע
הֹוד ַ
ָּב ֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֶׁשּנָ ִקי ֲאנִ י ִמ ַּדם ֻּכ ְּל ֶכםִּ 27 ,כי ֹלא נִ ְר ַּת ְע ִּתי ִמ ְּל ִ
ֹלהים ֻּכ ָּלּהַ 28 .ה ְׁשּגִ יחּו ַעל ַע ְצ ְמ ֶכם וְ ַעל ָּכל ָה ֵע ֶדר
ָל ֶכם ֶאת ֲע ַצת ֱא ִ
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 1.6

רּוח ַהּק ֶׂדׁש ָׂש ָמה ֶא ְת ֶכם ְל ַמנְ ִהיגִ ים ְּבתֹוכֹוִ ,ל ְרעֹות ֶאת ְק ִה ַּלת
ֲא ֶׁשר ַ
אתי יָ בֹואּו
יֹוד ַע ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֵצ ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָקנָ ה ְּב ָדמֹו ֶׁשּלֹוֲ 29 .אנִ י ֵ
ֱא ִ
ּומ ִק ְר ְּב ֶכם
תֹוכ ֶכם זְ ֵא ִבים ַעּזִ ים ֲא ֶׁשר ֹלא יָ חּוסּו ַעל ָה ֵע ֶדרִ 30 ,
ְּב ְ
יהם ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים.
ּדֹוב ֵרי ַּת ְהּפּוכֹות ְל ַהּטֹות ַא ֲח ֵר ֶ
יָ קּומּו ֲאנָ ִׁשים ְ
יֹומם וָ ַליְ ָלהֹ ,לא
ַ 31על ֵּכן ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר .זִ ְכרּו ִּכי ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ יםָ ,
יח ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִּב ְד ָמעֹות 32 .וְ ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ַמ ְפ ִקיד
הֹוכ ַ
ָח ַד ְל ִּתי ְל ִ
ֹלהים ְּוד ַבר ַח ְסּדֹו; לֹו ַהּכ ַׂח ִל ְבנֹות ֶא ְת ֶכם וְ ָל ֵתת ָל ֶכם
ֶא ְת ֶכם ִּב ֵידי ֱא ִ
נַ ֲח ָלה ְּב ֶק ֶרב ָּכל ַה ְמ ֻק ָּד ִׁשיםֹ 33 .לא ָח ַמ ְד ִּתי ֶאת ַּכ ְסּפֹו ֶׁשל ִאיׁשּ ,גַ ם
יֹוד ִעים ֶׁשּיָ ַדי ֵא ֶּלה ֵׁש ְרתּו
ֹלא ֶאת זְ ָהבֹו אֹו ְלבּוׁשֹוַ 34 .א ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ְ
35
יתי ָל ֶכם ִּכי
ּוב ַעד ָצ ְר ֵכי ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִא ִּתיַּ .בּכׂל ֶה ְר ֵא ִ
ְּב ַעד ְצ ָר ַכי ְ
יֹותנּו ֲע ֵמ ִלים ָּכְך יֵ ׁש ִל ְתמְׂך ַּב ַח ָּל ִׁשים וְ ִלזְ ּכׂר ֶאת ִּד ְב ֵרי ָה ָאדֹון
ִּב ְה ֵ
ׁשּועֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ָא ַמר ’טֹוב ָל ֵתת ִמ ָּל ַק ַחת’”.
יֵ ַ
ַ 36א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּכ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ִעם
יֹותר
ּוב ֵ
ארי ָׁשאּול וְ נָ ְׁשקּו לֹוְ 38 ,
ֻּכ ָּלםַ 37 .הּכׂל ָּבכּו ְּב ִכי ַרב ,נָ ְפלּו ַעל ַצּוְ ֵ
יֹוסיפּו עֹוד ִל ְראֹות ֶאת ָּפנָ יו.
ִה ְת ַע ְּצבּו ַעל ַה ָּד ָבר ֶׁש ָא ַמר — ֶׁשֹּלא ִ
ַא ֲח ֵרי ֵכן ִלּוּוהּו ֶאל ָה ֳאנִ ּיָ ה.

כא

המסע לירושלים

ּובנָ ִתיב יָ ָׁשר ָּבאנּו ֶאל קֹוס.
ל ַא ַחר ֶׁשּנִ ְפ ַר ְדנּו ֵמ ֶהם ִה ְפ ַלגְ נּו ְ
ְ
ּומ ָּׁשם ֶאל ָּפ ָט ָרהָׁ 2 .שם ָמ ָצאנּו
ְל ָמ ֳח ָרת ָּבאנּו ֶאל רֹודֹוס ִ
יקיָ ה .נִ ְכנַ ְסנּו ָל ֳאנִ ּיָ ה וְ ִה ְפ ַלגְ נּוַּ 3 .ב ֶּד ֶרְך ָר ִאינּו ֶאת
ֳאנִ ּיָ ה ֶׁש ְּמגַ ָּמ ָתּה ֵפינִ ְ
ׂאלנּוִ .ה ְמ ַׁש ְכנּו ַּב ַּמ ָּסע ֶאל
יה ְּכ ֶׁש ִהיא ִמ ְּׂשמ ֵ
יסין וְ ָע ַב ְרנּו ַעל ָּפנֶ ָ
ַק ְפ ִר ִ
סּוריָ ה וְ ִהּגַ ְענּו ֶאל צֹורִּ ,כי ָׁשם ָּפ ְרקּו ֶאת ִמ ְט ַען ָה ֳאנִ ּיָ הָ 4 .מ ָצאנּו
ְ
ל־ּפי
ַּת ְל ִמ ִידים וְ יָ ַׁש ְבנּו ָׁשם ִׁש ְב ָעה יָ ִמיםַ .ה ָּללּו ָא ְמרּו ְל ָׁשאּול ַע ִ
ירּוׁש ַליִ םַּ 5 .כ ֲא ֶׁשר ַּתּמּו ַהּיָ ִמים יָ ָצאנּו ְל ַד ְר ֵּכנּו
רּוח ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶלה ִל ָ
ָה ַ
יהם ַעד ִמחּוץ ָל ִעירַּ .בחֹוף
יהם וְ יַ ְל ֵד ֶ
אֹותנּו ִעם נְ ֵׁש ֶ
ָ
וְ ֵהם ֻּכ ָּלם ִלּוּו
ָּכ ַר ְענּו ַעל ִּב ְר ֵּכינּו וְ ִה ְת ַּפ ַּל ְלנּוַ 6 .א ֲח ֵרי ֶׁש ֵּב ַר ְכנּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְל ָׁשלֹום
וְ נִ ְכנַ ְסנּו ָל ֳאנִ ּיָ הֵ ,הם ָׁשבּו ִאיׁש ִאיׁש ְל ֵביתֹו.
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ְּ 7כ ֶׁש ִּסּיַ ְמנּו ֶאת ַה ַּמ ָּסע ִמּצֹור ִהּגַ ְענּו ְל ַעּכֹוָׁ .ש ַא ְלנּו ֶאת ָה ַא ִחים
ּובאנּו
לֹומם וְ יָ ַׁש ְבנּו ֶא ְצ ָלם יֹום ֶא ָחדְ 8 .ל ָמ ֳח ָרת יָ ָצאנּו ַל ֶּד ֶרְך ָ
ִל ְׁש ָ
יליּפֹוס ַה ְמ ַב ֵּׂשרֶׁ ,ש ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן
יס ְריָ הָׁ .שם נִ ְכנַ ְסנּו ְל ֵביתֹו ֶׁשל ִפ ִ
ְל ֵק ַ
ַה ִּׁש ְב ָעה ,וְ גַ ְרנּו ֶא ְצלֹוָ 9 .היּו לֹו ַא ְר ַּבע ָּבנֹות ְּבתּולֹות ֶׁש ָהיּו ִמ ְתנַ ְּבאֹות.
יהּודהֲ ,אגָ בֹוס ְׁשמֹו.
ְּ 10כ ֶׁש ָהיִ ינּו ָׁשם יָ ִמים ַר ִּבים יָ ַרד נָ ִביא ֶא ָחד ִמ ָ
ּול ַא ַחר ֶׁש ָּק ַׁשר ֶאת
גֹורתֹו ֶׁשל ָׁשאּול ְ
 11הּוא נִ ְכנַ ס ֵא ֵלינּוָ ,ל ַקח ֶאת ֲח ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשָ :ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר לֹו
אֹומ ֶרת ַ
ֶ
ַרגְ ָליו וְ יָ ָדיו ֶׁשּלֹו ָא ַמרּ” :כׂה
ירּוׁש ַליִ ם וְ יַ ְסּגִ ירּוהּו
הּודים ִּב ָ
גֹורה ַהּזׂאתָּ ,כ ָכה יִ ְק ְׁשרּו אֹותֹו ַהּיְ ִ
ַה ֲח ָ
ִּב ֵידי ַהּגֹויִ ם”.
ַּ 12כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו זׂאת ִה ְפ ַצ ְרנּו ּבֹוֲ ,אנַ ְחנּו וְ גַ ם ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹוםֶׁ ,שֹּלא
עֹוׂשים? ָל ָּמה
ִ
”מה ַא ֶּתם
ירּוׁש ַליִ םַ 13 .אְך ָׁשאּול ֵה ִׁשיבָ :
יַ ֲע ֶלה ִל ָ
מּוכן ֹלא ַרק ְל ֵה ָא ֵסר ֶא ָּלא
ָ
ּומ ִמ ִּסים ֶאת ִל ִּבי? ֲה ֵרינִ י
ּבֹוכים ְ
ַא ֶּתם ִ
ׁשּוע”.
ירּוׁש ַליִ ם ַעל ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּגַ ם ָלמּות ִּב ָ
”רצֹון ֲאדׂנָ י
הֹואיל וְ ֹלא ָׁש ַמע ָלנּו ָח ַד ְלנּו ְל ַה ְפ ִציר ּבֹו וְ ָא ַמ ְרנּו ְ
ִ 14
יֵ ָע ֶׂשה”.
ירּוׁש ַליִ םָ 16 .ה ְלכּו
ַ 15א ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ָא ַרזְ נּו ֶאת ֲח ָפ ֵצינּו וְ ָע ִלינּו ִל ָ
אֹותנּו ֶאל
ָ
יס ְריָ הֵ .הם ֵה ִביאּו
ִא ָּתנּו ּגַ ם ַּת ְל ִמ ִידים ֲא ָח ִדים ִמ ֵּק ַ
ּוׁשמֹו ְמנָ סֹוןְּ ,כ ֵדי ְל ִה ְת ַא ְכ ֵסן ֶא ְצלֹו.
יס ִאי ֶא ָחדַּ ,ת ְל ִמיד וָ ִתיק ְ
ַק ְפ ִר ָ
שאול אצל יעקב

אֹותנּו ָה ַא ִחים ְּב ִׂש ְמ ָחהָׁ 18 .שאּול
ָ
ירּוׁש ַליִ ם ִק ְּבלּו
ְּ 17כ ֶׁש ָּבאנּו ִל ָ
19
נִ ְכנַ ס ִא ָּתנּו ְל ָמ ֳח ָרת ֶאל יַ ֲעקׂב ,וְ ָכל ַהּזְ ֵקנִ ים נָ ְכחּו ָׁשם .הּוא ָׁש ַאל
ֹלהים ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ ם  ַּ ¤ד ְרּכֹו.
לֹומם וְ ִס ֵּפר ְּב ֵפרּוט ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ֱא ִ
ִל ְׁש ָ
רֹואה,
”א ָּתה ֶ
ֹלהיםְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ְמרּוַ :
ֵ 20הם ָׁש ְמעּו וְ ִׁש ְּבחּו ֶאת ֱא ִ
ּתֹורה!
הּודים נִ ְהיּו ַמ ֲא ִמינִ ים וְ ֻכ ָּלם ַקּנָ ִאים ַל ָ
ָא ִחינּוַּ ,כ ָּמה ִר ְבבֹות יְ ִ
הּודים ֲא ֶׁשר ְּב ֶק ֶרב
 21וְ ֵהם ָׁש ְמעּו ָע ֶליָך ֶׁש ַא ָּתה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ָּכל ַהּיְ ִ
ַהּגֹויִ ם ַל ֲעזׂב ֶאת מ ֶׁׂשהְּ ,ב ָא ְמ ְרָך ָל ֶהם ֶׁשֹּלא ָלמּול ֶאת ַהיְ ָל ִדים וְ ֹלא
ּוב ֵכן ַמה ַל ֲעׂשֹות? ְלֹלא ָס ֵפק יִ ְׁש ְמעּו
ל־ּפי ַה ִּמנְ ָהגִ יםְ 22 .
ִלנְ הׂג ַע ִ
 ¤כא  :19דרכו  -או :על־ידי שרותו
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21.23-3
6

אֹומ ִרים ְלָך :יֵ ׁש ָלנּו ַא ְר ָּב ָעה
ְ
אתָ .ל ֵכן ֲע ֵׂשה ֶאת ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו
ֶׁש ָּב ָ
אֹותםִ ,ה ָּט ֵהר ִא ָּתם וְ ַׁש ֵּלם ַּב ֲע ָדם
ָ
יהםַ 24 .קח
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נֵ ֶדר ֲע ֵל ֶ
ׂאׁשם וְ ַהּכׂל יֵ ְדעּו ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ָע ֶליָך
ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ גַ ְּלחּו ֶאת ר ָ
ּובנֹוגֵ ַע
ּתֹורהְ 25 .
ׁשֹומר ֶאת ַה ָ
ֵ
ֵאינָ ם נְ כֹונִ יםִּ ,כי ּגַ ם ַא ָּתה ְּב ַע ְצ ְמָך
יהם ְל ִה ָּׁש ֵמר
ּופ ַס ְקנּו ֶׁש ֲע ֵל ֶ
ַלּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר נִ ְהיּו ַמ ֲא ִמינִ ים ָּכ ַת ְבנּו ָ
ּומּזְ נּות”.
יליםִ ,מ ָּדםִ ,מ ְּב ַׂשר ַהּנֶ ֱחנָ ק ִ
ִמּזִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
ְ 26ל ָמ ֳח ָרת ָל ַקח ָׁשאּול ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים וְ נִ ְט ַהר ִא ָּתם .הּוא נִ ְכנַ ס ְל ֵבית
יע ָמ ַתי יֻ ְׁש ְלמּו יְ ֵמי ַה ָּט ֳה ָרה וְ יֻ ְק ַרב ָק ְר ָּבן ְּב ַעד ָּכל
הֹוד ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְל ִ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
23

שאול נעצר בבית המקדש

הּודים ֵמ ַא ְסיָ ה ְּב ֵבית
ָ 27סמּוְך ִל ְמֹלאת ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים ָראּוהּו יְ ִ
28
”אנְ ֵׁשי
ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ .הם ֵה ִסיתּו ֶאת ָּכל ֶה ָהמֹוןָּ ,ת ְפסּו אֹותֹו וְ ָצ ֲעקּוַ :
יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,עזְ רּו! זֶ הּו ָה ִאיׁש ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ָכל ָמקֹום
ּתֹורה וְ ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ,וַ ֲא ִפּלּו יְ וָ נִ ים ִה ְכנִ יס ֶאל
נֶ גֶ ד ָה ָעם ַהּזֶ ה וְ נֶ גֶ ד ַה ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִח ֵּלל ֶאת ַה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה 29 ”.זׂאת ִמּׁשּום ֶׁשּק ֶׂדם
רֹופימֹוס ָה ֶא ֶפ ִסי ִאּתֹו ָּב ִעיר ,וְ ָח ְׁשבּו ֶׁש ָׁשאּול ִה ְכנִ יס
ָל ֵכן ָראּו ֶאת ְט ִ
אֹותֹו ֶאל ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ָּ 30כל ָה ִעיר ָרגְ ָׁשהָ .ה ֲאנָ ִׁשים ָרצּו יַ ַחדָ ,א ֲחזּו ֶאת ָׁשאּול וְ ָס ֲחבּו
ּומּיָ ד נִ ְסּגְ רּו ַה ְּד ָלתֹותֵ 31 .הם נִ ּסּו ַל ֲהרׂג
אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ ַל ִּמ ְק ָּדׁש ִ
רּוׁש ַליִ ם ֲאחּוזַ ת
יעה ֶאל ְמ ַפ ֵּקד ַהּגְ דּוד ֶׁש ָּכל יְ ָ
יעה יְ ִד ָ
אֹותֹו ,וְ ִהּנֵ ה ִהּגִ ָ
אֹותם
יהםִּ .כ ְר ָ
הּומהִ 32 .מּיָ ד ָל ַקח ִאּתֹו ַחּיָ ִלים וְ ָׂש ֵרי ֵמאֹות וְ ָרץ ֲא ֵל ֶ
ְמ ָ
ֶאת ַׂשר ָה ֶא ֶלף וְ ֶאת ַה ַחּיָ ִלים ָח ְדלּו ְל ַהּכֹות ֶאת ָׁשאּול 33 .נִ ּגַ ׁש ַׂשר
ָה ֶא ֶלף וְ ֶה ֱחזִ יק ּבֹו .הּוא ִצּוָ ה ִל ְכּבׂל אֹותֹו ִּב ְׁש ֵּתי ַׁש ְר ְׁשרֹות וְ ָׁש ַאל
ּומה ָע ָׂשהַּ 34 .כ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ִמן ֶה ָהמֹון ָצ ֲעקּו ָּד ָבר ֶא ָחד וַ ֲא ֵח ִרים
ִמיהּו ֶ
הּומה ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ָב ֵרר ְּבוַ ָּדאּות ָמה
ָצ ֲעקּו ָּד ָבר ַא ֵחרִּ .בגְ ַלל ַה ְּמ ָ
יע ָׁשאּול ֶאל
צּודהַּ 35 .כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
ָה ִענְ יָ ןָ ,ל ֵכן ִצּוָ ה ַל ֲה ִביאֹו ֶאל ַה ְּמ ָ
ַה ַּמ ְד ֵרגֹות נָ ְׂשאּו אֹותֹו ַה ַחּיָ ִלים ִּבגְ ַלל ַל ַחץ ֶה ָהמֹוןִּ 36 ,כי ֲהמֹון ָה ָעם
”ח ֵּסל אֹותֹו!”
ָה ַלְך ַא ֲח ָריו וְ ָצ ַעקַ :
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שאול נושא את דברו אל העם

”ה ִאם
צּודהָ ,א ַמר ֶאל ַׂשר ָה ֶא ֶלףַ :
ְּ 37כ ֶׁש ָע ְמדּו ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ָׁשאּול ַל ְּמ ָ
לֹומר ְלָך ַמ ֶּׁשהּו?”
ֻמ ָּתר ִלי ַ
יֹוד ַע יְ וָ נִ ית? ַ 38ה ִאם ֹלא ַא ָּתה ַה ִּמ ְצ ִרי ֲא ֶׁשר
”א ָּתה ֵ
ֵהגִ יב ַה ְמ ַפ ֵּקדַ :
יק ִרּיִ ים ֶאל
יח ֶמ ֶרד וְ ִהנְ ִהיג ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַא ְל ֵפי ַה ִּס ָ
ִל ְפנֵ י זְ ַמן ָמה ֵה ִפ ַ
הּודי ֲאנִ י ִמ ַּט ְרסֹוס ֲא ֶׁשר
”איׁש יְ ִ
ַה ִּמ ְד ָּבר?” ֵ 39ה ִׁשיב ָׁשאּול וְ ָא ַמרִ :
חּותהֲ .אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָךֵּ ,תן ִלי ְל ַד ֵּבר
יקיָ הֶ ,אזְ ָרח ֶׁשל ִעיר ֹלא נְ ָ
יל ְ
ְּב ִק ִ
ֶאל ָה ָעם”.
 40הּוא ִה ְר ָׁשה לֹוָ .ע ַמד ָׁשאּול ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגֹות וְ ֵהנִ יף ֶאת יָ דֹו ֶאל ָה ָעם.
ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְׂש ָּת ֵרר ֶׁש ֶקט ֻמ ְח ָלט נָ ָׂשא ְּד ָברֹו ַּב ָּׂש ָפה ָה ִע ְב ִרית וְ ָא ַמר:
קּותי
”אנָ ִׁשים ַא ִחים וְ ָאבֹותִׁ ,ש ְמעּו נָ א ָּכ ֵעת ֶאת ְּד ַבר ִה ְצ ַט ְּד ִ
ֲ
ִל ְפנֵ ֶ
יהם ַּב ָּׂש ָפה
יכם” — ַּ 2כ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו אֹותֹו ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
”איׁש
יֹותר ,וְ הּוא ִה ְמ ִׁשיְך — ִ 3
יק ָתם ֲע ֻמ ָּקה ֵ
ָה ִע ְב ִרית ָהיְ ָתה ְׁש ִת ָ
יקיָ הֲ ,א ָבל ּגֻ ַּד ְל ִּתי ָּב ִעיר ַהּזׂאת
יל ְ
הּודי ֲאנִ י ,יְ ִליד ַט ְרסֹוס ֲא ֶׁשר ְּב ִק ִ
יְ ִ
יתי ַקּנַ אי
בֹותינּו וְ ָהיִ ִ
ּתֹורת ֲא ֵ
ּדּוקי ַ
ל־ּפי ִּד ְק ֵ
יאלֻ .חּנַ ְכ ִּתי ַע ִ
ְל ַרגְ ֵלי ּגַ ְמ ִל ֵ
אֹלהים ְּכמֹו ֻּכ ְּל ֶכם ַהּיֹוםָ 4 .ר ַד ְפ ִּתי ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַהּזׂאת ַעד ָמוֶ ת.
ֵל ִ
אֹותם ְל ָב ֵּתי ֶּכ ֶלאָּ 5 ,ד ָבר ֶׁשּגַ ם ַהּכ ֵׂהן
ָּכ ַב ְל ִּתי ֲאנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים וְ ִה ְסּגַ ְר ִּתי ָ
ַהּגָ דֹול יָ ִעיד ָע ַלי וְ ָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין; ֵמ ֶהם ּגַ ם ִק ַּב ְל ִּתי ִאּגְ רֹות ֶאל ַא ֵחינּו,
יאם ִּב ְכ ָב ִלים
וְ ָה ַל ְכ ִּתי ְל ַד ֶּמ ֶׂשק ַל ֲעצׂר ֶאת ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ָׁשם וְ ַל ֲה ִב ָ
ירּוׁש ַליִ ם ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ָענְ ׁשּו 6 .וְ ִהּנֵ ה ְּכ ֶׁש ָה ַל ְכ ִּתי וְ ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ְל ַד ֶּמ ֶׂשק,
ִל ָ
יבי אֹור ּגָ דֹול ִמן
ִּב ְׁש ַעת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ְּב ֵע ֶרְךְ ,ל ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹום נָ גַ ּה ְס ִב ִ
’ׁשאּולָׁ ,שאּול,
אֹומר ֵא ַליָ ,
ֵ
ַה ָּׁש ַמיִ ם 7 .נָ ַפ ְל ִּתי ַא ְר ָצה וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול
’מי ַא ָּתהֲ ,אדֹונִ י?’ ֵה ִׁשיב וְ ָא ַמר
אֹותי?’ ָׁ 8ש ַא ְל ִּתיִ ,
ִ
רֹודף
ָל ָּמה ַא ָּתה ֵ
9
רֹודףָ ’.ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו ִא ִּתי
ׁשּוע ִמּנַ ְּצ ַרת ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
’אנִ י יֵ ַ
ֵא ַליֲ ,
ָא ְמנָ ם ָראּו ֶאת ָהאֹורַ ,אְך ֹלא ָׁש ְמעּו ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי.
’מה ָע ַלי ַל ֲעׂשֹותֲ ,אדֹונִ י?’ וְ ָה ָאדֹון ָא ַמר ֵא ַלי’ ,קּוםֵ ,לְך
ָ 10א ַמ ְר ִּתיֶ ,
11
ֶאל ַּד ֶּמ ֶׂשק וְ ָׁשם יֵ ָא ֵמר ְלָך ָּכל ֲא ֶׁשר יֻ ַעד ְלָך ַל ֲעׂשֹותֵ ’.מ ַא ַחר ֶׁשֹּלא
אתי ְל ַד ֶּמ ֶׂשק ְּכ ֶׁש ְּמ ַלּוַ י
יָ כ ְׂל ִּתי ִל ְראֹות ִמ ְּפנֵ י ַהּז ַׂהר ֶׁשל אֹותֹו ָהאֹורָּ ,ב ִ

כב
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8

ל־ּפי
אֹותי ַּבּיָ דִ .איׁש ֶא ָחדֲ ,חנַ נְ יָ ה ְׁשמֹוִ ,איׁש ָח ִסיד ַע ִ
ִ
ילים
מֹוב ִ
ִ
הּודיםָּ 13 ,בא ֵא ַלי וְ ָע ַמד
ּתֹוׁש ִבים ַהּיְ ִ
ּתֹורה וְ ֵׁשם טֹוב לֹו ְּב ֶק ֶרב ָּכל ַה ָ
ַה ָ
יתי אֹותֹו.
אֹותּה ָׁש ָעה ָר ִא ִ
’ׁשאּול ָא ִחיְ ,ר ֵאה ׁשּוב!’ ְּב ָ
ְליָ ִדיָ .א ַמר ֵא ַליָ ,
בֹותינּו ָּב ַחר ְּבָך ָל ַד ַעת ֶאת ְרצֹונֹו וְ ִל ְראֹות
ֹלהי ֲא ֵ
’א ֵ
הֹוסיף וְ ָא ַמרֱ ,
ִ 14
15
ֶאת ַה ַּצ ִדיק וְ ִל ְׁשמ ַׂע קֹול ִמ ִּפיוִּ ,כי ִּת ְהיֶ ה לֹו ְל ֵעד ֶאל ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדם
ית וְ ָׁש ַמ ְע ָּת 16 .וְ ַע ְכ ָׁשו ָל ָּמה ַא ָּתה ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה?
ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
קּוםִ ,ה ָּט ֵבל וְ ִה ְת ַר ֵחץ ֵמ ֲח ָט ֶאיָך ְּב ָק ְר ֲאָך ִּב ְׁשמֹו’.
ירּוׁש ַליִ ם וְ ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה ָע ַלי יַ ד־יהוה
ַּ 17כ ֲא ֶׁשר ָחזַ ְר ִּתי ִל ָ
ירּוׁש ַליִ םִּ ,כי ֹלא
’הזְ ָּד ֵרז וְ ֵצא ַמ ֵהר ִמ ָ
אֹומר ֵא ַליִ ,
ֵ
יתי אֹותֹו
 18וְ ָר ִא ִ
19
יֹוד ִעים
’אדֹונִ יֲ ,ה ֵרי ֵהם ְ
דּותָך ָע ַלי ’.וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתיֲ ,
יְ ַק ְּבלּו ֶאת ֵע ְ
יתים ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת;
ֶׁש ֲאנִ י ִה ְׁש ַל ְכ ִּתי ֶאת ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּבָך ַל ֶּכ ֶלא וְ ִה ְל ֵק ִ
 20וְ ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּפְך ַּדם ְס ֵט ָפנֹוס ֵע ְדָך — ַאף ֲאנִ י ָע ַמ ְד ִּתי ָׁשם ְּב ַה ְס ָּכ ָמה
הֹורגָ יוַ 21 ’.אְך הּוא ָא ַמר ֵא ַלי,
ַל ַּמ ֲע ֶׂשה וְ ָׁש ַמ ְר ִּתי ֶאת ַה ְּבגָ ִדים ֶׁשל ְ
אֹותָך ַה ְר ֵחק — ֶאל ַהּגֹויִ ם” ’.
ְ
’לְךִּ ,כי ֲאנִ י ֶא ְׁש ַלח
ֵ
12

שאול מוכנס למצודה

”ה ֵסר
קֹולם וְ ָק ְראּוָ :
ָ
ַ 22עד ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִה ְק ִׁשיבּו ֵא ָליו וְ ָאז ֵה ִרימּו
23
ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֶא ָחד ֶׁש ָּכזֶ ה! הּוא ֹלא ָראּוי ִל ְחיֹות!” ֵהם ָצ ֲעקּו,
גּובה ִצּוָ ה ַׂשר
יהם וְ ֵה ִטילּו ָע ָפר ָּב ֲאוִ ירִּ 24 .ב ְת ָ
ִה ְׁש ִליכּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
הֹורה ַל ֲחקׂר אֹותֹו ְּב ַמ ְלקֹות ְּכ ֵדי
צּודה וְ ָ
ָה ֶא ֶלף ַל ֲה ִביאֹו ֶאל ּתֹוְך ַה ְּמ ָ
ּדּוע ָצ ֲעקּו ָע ָליו ָּכְךֲ 25 .א ָבל ְּב ֵעת ֶׁש ָּק ְׁשרּו אֹותֹו ִּב ְרצּועֹות
ְל ָב ֵרר ַמ ַ
”ה ִאם ֻמ ָּתר ָל ֶכם ְל ַה ְלקֹות
עֹומד ְליָ דֹוַ :
ָא ַמר ָׁשאּול ֶאל ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ָה ֵ
רֹומי ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפט?” ָׁ 26ש ַמע ַׂשר ַה ֵּמ ָאהָ ,ה ַלְך ֶאל ַׂשר ָה ֶא ֶלף
ֶאזְ ָרח ִ
רֹומי!” ָּ 27בא
עֹומד ַל ֲעׂשֹות? ֲה ֵרי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִ
”מה ַא ָּתה ֵ
וְ ָא ַמר לֹוָ :
רֹומי?”
”הּגֵ ד ִליַ ,ה ִאם ַא ָּתה ִ
ַׂשר ָה ֶא ֶלף וְ ָא ַמר ֵא ָליוַ :
”ּכן”.
ֵה ִׁשיב ָׁשאּולֵ :
יתי ֶאת ָה ֶאזְ ָרחּות ַהּזׂאת”.
”אנִ י ְּב ֶכ ֶסף ַרב ָקנִ ִ
ָ 28א ַמר ַׂשר ָה ֶא ֶלףֲ :
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נֹול ְד ִּתי ָּבּה”ָ ,א ַמר ָׁשאּולְּ .באֹותֹו ֶרגַ ע ִה ְרּפּו ִמ ֶּמּנּו
”א ָבל ֲאנִ י ַ
ֲ
ּנֹוכח ִּכי
ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְמדּו ַל ֲחקׂר אֹותֹו; ֲא ִפּלּו ַׂשר ָה ֶא ֶלף ָּפ ַחד ְּכ ֶׁש ַ
רֹומי וְ ִכי ָּכ ַבל אֹותֹו.
הּוא ִ
29

שאול לפני הסנהדרין

ּדּוע ֶה ֱא ִׁשימּוהּו ְּבנֵ י ַעּמֹו,
ְ 30ל ָמ ֳח ָרתֵּ ,כיוָ ן ֶׁש ָר ָצה ָל ַד ַעת נְ כֹונָ ה ַמ ַ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְל ִה ְת ַא ֵּסף.
ִה ִּתיר ֶאת ְּכ ָב ָליו וְ ִצּוָ ה ַעל ָר ֵ
יהם.
הּוא ֵה ִביא ֶאת ָׁשאּול וְ ֶה ֱע ִמידֹו ִל ְפנֵ ֶ
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםֲ ,אנִ י ְּב ַמ ְצּפּון
ה ִּביט ָׁשאּול ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין וְ ָא ַמרֲ :
ִ
ֹלהים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ הָ 2 ”.אז ִצּוָ ה
נָ ִקי ְלגַ ְמ ֵרי ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
עֹומ ִדים ְליָ דֹו ְל ַהּכֹותֹו ַעל ִּפיוָ 3 .א ַמר לֹו
ֲחנַ נְ יָ ה ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ַעל ָה ְ
מֹותָך! ַא ָּתה
אֹותָךִ ,קיר ְמ ֻטּיָ ח ֶׁש ְּכ ְ
ְ
ֹלהים ְל ַהּכֹות
”ע ִתיד ֱא ִ
ָׁשאּולָ :
ּתֹורה?”
ּכֹותנִ י ֶׁשֹּלא ַּכ ָ
ּומ ַצּוֶ ה ְל ַה ֵ
ּתֹורה ְ
ל־ּפי ַה ָ
אֹותי ַע ִ
ִ
יֹוׁשב ִל ְׁשּפׂט
ֵ
אֹלהים ַא ָּתה ְמ ָח ֵרף!”
”את ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ֵל ִ
עֹומ ִדים ְליָ דֹוֶ :
ָ 4א ְמרּו ָה ְ
”א ַחיֹ ,לא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשהּוא ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול; ֵהן ָּכתּוב
ֵ 5ה ִׁשיב ָׁשאּולַ :
’נָ ִׂשיא ְב ַע ְּמָך ֹלא ָתאׂר” ’.
רּוׁשים ִה ְכ ִריז
דֹוקים וְ ֵח ֶלק ְּפ ִ
הֹואיל וְ ָׁשאּול יָ ַדע ִּכי ֵח ֶלק ֵמ ֶהם ְצ ִ
ִ 6
ן־ּפרּוׁש ָאנ ִׂכי וְ ַעל ַה ִּת ְקוָ ה
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםָּ ,פרּוׁש ֶּב ָ
ִל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןֲ :
ִל ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ֲאנִ י נִ ְׁש ָּפט!” ַּ 7כ ֲא ֶׁשר ָא ַמר זׂאת ֵה ֵח ָּלה ִה ְתנַ ְּצחּות
דֹוקים
דֹוקים וְ ַה ָּק ָהל נִ ְת ַּפ ֵלג ִל ְׁשנַ יִ םִּ 8 ,כי ַה ְּצ ִ
רּוׁשים ַל ְּצ ִ
ֵּבין ַה ְּפ ִ
מֹודים
רּוׁשים ִ
רּוחַ ,אְך ַה ְּפ ִ
אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ְּת ִחּיָ ה וְ ֵאין ַמ ְל ָאְך וְ ֵאין ַ
ְ
סֹופ ִרים ֲא ָח ִדים ִמ ַּכת
ְ
דֹולה וְ ָאז ָקמּו
ְב ָכל ֵא ֶּלהָ 9 .היְ ָתה ֲה ֻמ ָּלה ּגְ ָ
מֹוצ ִאים ׁשּום ַרע ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה .וְ ִאם
רּוׁשים וְ ָט ֲענּו ְּבת ֶׂקףֵ :אין ָאנּו ְ
ַה ְּפ ִ
אֹלהים]ַ 10 ”.ה ִה ְתנַ ְּצחּות
[אל נִ ָּל ֵחם ֵּב ִ
רּוח ִּד ְּב ָרה ֵא ָליו אֹו ַמ ְל ָאְך ַ
ַ
יכְך ִצּוָ ה
ּגָ ְב ָרה ְמאׂד וְ ַׂשר ָה ֶא ֶלף ָח ַׁשׁש ֶׁש ָּמא יְ ַׁש ְּסעּו ֶאת ָׁשאּולְ .ל ִפ ָ
צּודה.
ּתֹוכם וְ ַל ֲה ִביאֹו ֶאל ַה ְּמ ָ
ַעל ַה ַחּיָ ִלים ָל ֶר ֶדת וְ ַל ֲחטׂף אֹותֹו ִמ ָ
ידֹות
”ה ְת ַחּזֵ ק! ְּכמֹו ֶׁש ֲה ִע ָ
ַּ 11ב ַּליְ ָלה נִ ַּצב ָה ָאדֹון ַעל ָׁשאּול וְ ָא ַמרִ :
רֹומא”.
ירּוׁש ַליִ ם ָּכְך ָע ֶליָך ְל ָה ִעיד ּגַ ם ְּב ָ
ָע ַלי ִּב ָ

כג

כג  :5שמות כב 27
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התנכלות להמית את שאול

ׂאכלּו
בּועה ֶׁשֹּלא י ְ
יהם ִּב ְׁש ָ
הּודים יַ ַחד וְ ִק ְּבלּו ֲע ֵל ֶ
ַּ 12בּב ֶׂקר ָח ְברּו יְ ִ
13
ִמ ְס ַּפר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
וְ ֹלא יִ ְׁשּתּו ַעד ֲא ֶׁשר יַ ַה ְרגּו ֶאת ָׁשאּול.
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ֶאל
ַּב ְּמזִ ָּמה ַהּזׂאת ָע ָלה ַעל ַא ְר ָּב ִעיםֵ 14 .הם ָּבאּו ֶאל ָר ֵ
אּומה ַעד
בּועה ֶׁשֹּלא ִל ְטעׂם ְמ ָ
”ק ַּב ְלנּו ָע ֵלינּו ְׁש ָ
ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָא ְמרּוִ :
ֶׁשּנַ ֲהרׂג ֶאת ָׁשאּול 15 .וְ ַע ְכ ָׁשו ַא ֶּתם וְ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַהּגִ ידּו ְל ַׂשר ָה ֶא ֶלף
יכםְּ ,כ ִאּלּו ֶׁש ַּכּוָ נַ ְת ֶכם ְל ָב ֵרר ְּביֶ ֶתר ִּדּיּוק ֶאת ִענְ יָ נֹו,
ּיֹוריד אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
ֶׁש ִ
יע”.
מּוכנִ ים ַל ֲהרׂג אֹותֹו ִל ְפנֵ י ֶׁשיַ ּגִ ַ
וַ ֲאנַ ְחנּו ָ
ל־ּד ַבר ַה ַּמ ֲא ָרב ָה ַלְך וְ נִ ְכנַ ס
ַּ 16כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ָׁשאּול ַע ְ
יע ְל ָׁשאּולָ 17 .ק ָרא ָׁשאּול ְל ֶא ָחד ִמ ָּׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות וְ ָא ַמר:
הֹוד ַ
צּודה וְ ִ
ַל ְּמ ָ
הֹודיעֹו”.
”ה ֵבא נָ א ֶאת ַה ָּבחּור ַהּזֶ ה ֶאל ַׂשר ָה ֶא ֶלףִּ ,כי יֵ ׁש לֹו ָּד ָבר ְל ִ
ָ
”ה ָא ִסיר ָׁשאּול ָק ָרא ִלי
 18הּוא ֵה ִביא אֹותֹו ֶאל ַׂשר ָה ֶא ֶלף וְ ָא ַמרָ :
ּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנִ י ְל ָה ִביא ֵא ֶליָך ֶאת ַה ָּבחּור ַהּזֶ הִּ ,כי יֵ ׁש לֹו ֵאיזֶ ה ָּד ָבר
ִ
הֹוביל אֹותֹו ַה ִּצ ָּדה וְ ָׁש ַאל:
ִ
לֹומר ְלָךֶ 19 ”.ה ֱחזִ יק ַׂשר ָה ֶא ֶלף ְּביָ דֹו,
ַ
נֹועצּו
הּודים ֲ
אׁשי ַהּיְ ִ
”ר ֵ
יע ִלי?” ֵ 20ה ִׁשיב ַה ָּבחּורָ :
הֹוד ַ
”מה ּיֵ ׁש ְלָך ְל ִ
ַ
הֹוריד ָמ ָחר ֶאת ָׁשאּול ֶאל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְּכ ִאּלּו
יַ ְח ָּדיו ְל ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ְל ִ
ֵהם ִמ ְת ַּכּוְ נִ ים ַל ֲחקׂר ֶאת ִענְ יָ נֹו ְּביֶ ֶתר ִּדּיּוקָ 21 .ל ֵכן ַאל נָ א ִּת ְׁש ַמע
יהם
אֹור ִבים לֹוַ .ה ָּללּו ִק ְּבלּו ֲע ֵל ֶ
יֹותר ֵמ ַא ְר ָּב ִעים ִאיׁש ֵמ ֶהם ְ
ָל ֶהםִּ ,כי ֵ
בּועה ֶׁשֹּלא ֶל ֱאכׂל וְ ֹלא ִל ְׁשּתֹות ַעד ֶׁשּיַ ַה ְרגּו אֹותֹו וְ ָכ ֵעת ֵהם
ִּב ְׁש ָ
מּוכנִ ים ְּב ִצ ִּפּיָ ה ְל ַה ְב ָט ָחה ִמ ְּמָך”.
ָ
”אל ַּתּגִ יד ְל ִאיׁש
ִׁ 22ש ַּלח ַׂשר ָה ֶא ֶלף ֶאת ַה ָּבחּור ְּב ַצּוֹותֹו ָע ָליוַ :
הֹוד ְע ָּת ִלי ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה!”
ֶׁש ַ
שאול מועבר לקיסריה

אתיִ ם ַחּיָ ִלים ְּכ ֵדי
”ה ִכינּו ָמ ַ
 23הּוא ָק ָרא ִל ְׁשנֵ י ָׂש ֵרי ֵמאֹות וְ ָא ַמרָ :
יס ְריָ ה ,וְ ֵכן ּגַ ם ִׁש ְב ִעים ָּפ ָר ִׁשים
ֶׁשּיֵ ְצאּו ְּב ָׁש ָעה ֵּת ַׁשע ַּב ַּליְ ָלה וְ יֵ ְלכּו ְל ֵק ַ
ּותנּו ְּב ֵהמֹות ְל ַה ְר ִּכיב ֶאת ָׁשאּול וְ ַל ֲה ִביאֹו
נֹוׂש ֵאי ִּכידֹוןְ 24 ,
אתיִ ם ְ
ּומ ַ
ָ
25
יקס ַהּנָ ִציבְּ ”.כמֹו ֵכן ָּכ ַתב ִאּגֶ ֶרת ְּבזֶ ה ַה ָּלׁשֹון:
ְּב ָׁשלֹום ֶאל ֶפ ִל ְ
יקס — ָׁשלֹוםֶ 27 .את
יאס ֶאל הֹוד ַמ ֲע ָלתֹו ַהּנָ ִציב ֶפ ִל ְ
יס ַ
לֹודיֹוס ִל ִ
”ק ְ
ְ 26
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אתי ִעם ַה ַחּיָ ִלים
הּודי וְ ָע ַמד ַל ֲהרׂג אֹותֹוָּ .ב ִ
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָּת ַפס ָהמֹון יְ ִ
הֹואיל וְ ָח ַפ ְצ ִּתי ָל ַד ַעת
רֹומיִ 28 .
ִ
וְ ִח ַּל ְצ ִּתי אֹותֹו ְּב ִהּוָ ַדע ִלי ֶׁשהּוא
אתי
ּומ ָצ ִ
הֹור ְד ִּתיו ֶאל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֶׁש ָּל ֶהם ָ 29
ּדּוע ֶה ֱא ִׁשימּו אֹותֹוַ ,
ַמ ַ
תֹור ָתםַ ,אְך ֹלא ָהיְ ָתה ׁשּום
ֶׁש ֶה ֱא ִׁשימּו אֹותֹו ְּב ִענְ יָ נִ ים ַהּנֹוגְ ִעים ְל ָ
ַא ְׁש ָמה ֶׁש ְּת ַחּיֵ ב ָמוֶ ת אֹו ַמ ֲא ָסרַּ 30 .כ ֲא ֶׁשר ֻהּגַ ד ִלי ִּכי נִ ְר ֶק ֶמת ְמּזִ ָּמה
לֹומר ְל ָפנֶ יָך
ימיו ַ
יתי ַעל ַמ ֲא ִׁש ָ
נֶ גֶ ד ָה ִאיׁשְׁ ,ש ַל ְח ִּתיו ֵא ֶליָך ִמּיָ ד וְ גַ ם ִצּוִ ִ
לֹומר ָע ָליוֱ .היֵ ה ָׁשלֹום”.
ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ָל ֶהם ַ
ל־ּפי ַה ְּפ ֻק ָּדה ֶׁש ֻּצּוּו ָל ְקחּו ַה ַחּיָ ִלים ֶאת ָׁשאּול וֶ ֱה ִביאּוהּו ַּב ַּליְ ָלה
ַ 31ע ִ
32
ְל ָמ ֳח ָרת ִהּנִ יחּו ַל ָּפ ָר ִׁשים ְל ַה ְמ ִׁשיְך ִאּתֹו וְ ָחזְ רּו
יּפ ְט ִריס.
ְל ַאנְ ִט ַ
יס ְריָ הָ ,מ ְסרּו ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת ַלּנָ ִציב וְ ֶה ֱע ִמידּו
צּודהֵ 33 .א ֶּלה ָּבאּו ְל ֵק ַ
ַל ְּמ ָ
ֶאת ָׁשאּול ְל ָפנָ יוַ 34 .הּנָ ִציב ָק ָרא ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת וְ ָׁש ַאל ֵמ ֵאיזֶ ה ֵאזֹור
אֹותָך
ְ
”א ְׁש ַמע
יקיָ ה ָא ַמרֶ 35 :
יל ְ
ִמ ְמ ָׁשל הּואְּ .כ ָׁש ְמעֹו ֶׁשהּוא ִמ ִּק ִ
הֹורדֹוס.
ימיָך יָ בֹואּו ֵהּנָ ה” ,וְ ִצּוָ ה ְל ַה ֲחזִ יקֹו ְּב ַא ְרמֹון ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ּגַ ם ַמ ֲא ִׁש ֶ

כד

שאול ומאשימיו לפני הנציב

ּכ ֲעבׂר ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים יָ ַרד ֲחנַ נְ יָ ה ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ִעם ַּכ ָּמה
ַ
הֹודיעּו ַלּנָ ִציב
ל־ּד ָב ִרים ֶא ָחדֶ ,ט ְרטּולֹוס ְׁשמֹו ,וְ ִ
ּוב ַע ְ
זְ ֵקנִ ים ַ
ֶאת ַט ֲענָ ָתם נֶ גֶ ד ָׁשאּולְ 2 .ל ַא ַחר ֶׁש ָּק ְראּו ְל ָׁשאּול ֵה ֵחל ֶט ְרטּולֹוס
יקסָׁ ,שלֹום ְל ַמ ְכ ִּביר ִה ַּׂשגְ נּו
יעה וְ ָא ַמר” 3 :הֹוד ַמ ֲע ָל ְתָךֶ ,פ ִל ְ
ַּב ְּת ִב ָ
הֹודֹות ְלָך וְ ִתּקּונִ ים נַ ֲעׂשּו ְל ַמ ַען ָה ָעם ַהּזֶ ה ְּב ַה ְׁשּגָ ָח ְתָךְּ .ב ָכל ֵעת
ּתֹודהֲ 4 .א ָבל ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
ּוב ָכל ָמקֹום ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּד ִמים זׂאת ִּב ְמלֹוא ָ
ְ
אֹותנּו ְּב ֶח ְמ ָל ְתָך
ָ
אֹוסיף ִל ְהיֹות ְלָך ְלט ַׂרחְ ,מ ַב ֵּקׁש ֲאנִ י ִמ ְּמָך ִל ְׁשמ ַׂע
ִ
עֹורר
ּונְ ַד ֵּבר ִּב ְק ָצ ָרהָ 5 .מ ָצאנּו ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִּב ְב ִחינַ ת ַמּגֵ ָפה; ְמ ֵ
ּומנְ ִהיג ֶׁשל ַּכת ַהּנָ ְצ ִרים.
עֹולם ַ
הּודים ְּב ָכל ָה ָ
ְמהּומֹות ְּב ֶק ֶרב ָּכל ַהּיְ ִ
ּ 6גַ ם נִ ָּסה ְל ַח ֵּלל ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,אְך ָּת ַפ ְסנּו אֹותֹוִ 8 .אם ַּת ֲחקׂר אֹותֹו
ימים
ּתּוכל ָל ַד ַעת ְּב ַע ְצ ְמָך ַמה ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּב ֶהם ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִׁש ִ
ַ
עֹומ ִדים ָׁשם ִה ְס ִּכימּו ִאּתֹוְּ ,ב ָא ְמ ָרם ֶׁש ָּכְך
הּודים ָה ְ
אֹותֹוּ 9 ”.גַ ם ַהּיְ ִ
ֵהם ַה ְּד ָב ִרים.
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5

יֹוד ַע ִּכי ָׁשנִ ים
”אנִ י ֵ
ָ 10ר ַמז ַהּנָ ִציב ְל ָׁשאּול ְל ַד ֵּבר וְ ָׁשאּול ֵה ִׁשיבֲ :
ּׁשֹופט ֶׁשל ָה ֻא ָּמה ַהּזׂאתָ ,ל ֵכן ְּב ִב ָּטחֹון ֲאנִ י ֵמגֵ ן ַעל
ַרּבֹות ַא ָּתה ַה ֵ
ַע ְצ ִמי ְב ָכל ַמה ֶּׁשּנֹוגֵ ַע ְל ִענְ יָ נִ י 11 .יָ כֹול ַא ָּתה ְל ִהּוָ ַכח ֶׁשֹּלא ָע ְברּו
ירּוׁש ַליִ ם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות
יתי ִל ָ
ים־ע ָׂשר יֹום ֵמ ָאז ֶׁש ָע ִל ִ
ָ
יֹותר ִמ ְּׁשנֵ
ֵ
ּגֹורם
ַלאדׂנָ י 12 ,וְ ֹלא ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ָצאּונִ י ִמ ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ִאיׁש אֹו ֵ
ְל ִה ְת ָּפ ְרעּות ָהמֹוןַ ,אף ֹלא ְּב ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת וְ ֹלא ָּב ִעירּ 13 .גַ ם ֵאינָ ם
טֹוענִ ים נֶ גְ ִּדי ָּכ ֵעתֲ 14 .א ָבל
ֲ
כֹולים ְל ָה ִביא ְלָך ְר ָאיָ ה ַל ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם
יְ ִ
עֹובד ֲאנִ י ֶאת
’ּכת’ ֵ
יהם ַ
מֹודה ְל ָפנֶ יָךַּ :ב ֶּד ֶרְך ַהּנִ ְק ֵראת ְּב ִפ ֶ
ֶאת זֶ ה ֲאנִ י ֶ
יאים;  15וְ יֵ ׁש ִלי
ּובּנְ ִב ִ
ּתֹורה ַ
ּומ ֲא ִמין ְּב ָכל ַה ָּכתּוב ַּב ָ
בֹותינּוַ ,
ֹלהי ֲא ֵ
ֱא ֵ
יקים וְ ֵהן ֶׁשל ָה ְר ָׁש ִעים,
אֹלהים ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְּת ִחּיָ ה ֵהן ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִ
ִּת ְקוָ ה ֵּב ִ
ָּד ָבר ֶׁשּגַ ם ֵהם ְמ ַח ִּכים לֹוָ 16 .ל ֵכן ֲאנִ י ּגַ ם ִמ ְת ַא ֵּמץ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִלי ַמ ְצּפּון
ּובנֵ י ָא ָדם ְב ָכל ֵעת 17 .וְ ִהּנֵ ה ַא ֲח ֵרי ָׁשנִ ים ַרּבֹות
ֹלהים ְ
נָ ִקי ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יאי ֶאת ֵא ֶּלה
ּוב ֲה ִב ִ
אתי ְל ָה ִביא נְ ָדבֹות ְל ַע ִּמי וְ ֵכן ּגַ ם ָק ְר ָּבנֹותַ 18 ,
ָּב ִ
יתי ָּכרּוְך ֹלא ֶּב ָהמֹון
ְמ ָצאּונִ י ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְל ַא ַחר ֶׁשּנִ ְט ַה ְר ִּתי; ֹלא ָהיִ ִ
יכים
הּודים ֵמ ַא ְסיָ ה וְ ַה ָּללּו ָהיּו ְצ ִר ִ
הּומהֲ 19 .א ָבל ָהיּו ַּכ ָּמה יְ ִ
וְ ֹלא ִּב ְמ ָ
20
ימנִ י ִאם יֵ ׁש ָל ֶהם ַמ ֶּׁשהּו נֶ גְ ִּדי .אֹו ֶׁשּיַ ּגִ ידּו
ּול ַה ֲא ִׁש ֵ
ַל ֲעמׂד ְל ָפנֶ יָך ְ
ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָּכאןֵ ,איזֶ ה ָעוֶ ל ָמ ְצאּו ִּבי ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ַמ ְד ִּתי ִל ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
’על
יהםַ :
— ִ 21מ ְּל ַבד ַה ַה ְכ ָרזָ ה ָה ַא ַחת ַהּזׂאת ֶׁש ִה ְכ ַרזְ ִּתי ְּב ָע ְמ ִדי ֵּבינֵ ֶ
יכם” ’.
ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ֲאנִ י נִ ְׁש ָּפט ַהּיֹום ִל ְפנֵ ֶ
אֹותּה ֶּד ֶרְךָּ ,ד ָחה ֶאת ַה ִּדּיּון
ָ
רּורה ַעל
יעה ְּב ָ
יקסֶׁ ,ש ָהיְ ָתה לֹו יְ ִד ָ
ֶ 22פ ִל ְ
יאס ַׂשר ָה ֶא ֶלף ַא ְח ִליט ְּבנֹוגֵ ַע
יס ַ
”ּכ ֲא ֶׁשר יֵ ֵרד ֵא ַלי ִל ִ
ְּב ִענְ יָ נָ ם ְּב ָא ְמרֹוַ :
ְל ִענְ יַ נְ ֶכם 23 ”.הּוא ִצּוָ ה ַעל ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ָל ִׂשים ַעל ָׁשאּול ִמ ְׁש ָמרַ ,אְך
ְל ָה ֵקל ָע ָליו וְ ֹלא ִל ְמנ ַׂע ִאיׁש ֵמ ֲאנָ ָׁשיו ִמ ְּל ָׁש ֵרת אֹותֹו.
שאול במאסר

ילה ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ָהיְ ָתה
רּוס ָ
יקס ִעם ְּד ִ
ַ 24א ֲח ֵרי ַּכ ָּמה יָ ִמים ָּבא ֶפ ִל ְ
ל־ּד ַבר ָה ֱאמּונָ ה
הּודּיָ ה .הּוא ָׁש ַלח ִל ְקרׂא ְל ָׁשאּול וְ ָׁש ַמע אֹותֹו ַע ְ
יְ ִ
ׁשּועְּ 25 .כ ֶׁש ִּד ֵּבר ַעל ַה ֶּצ ֶדק וְ ַעל ִּכּבּוׁש ַהּיֵ ֶצר וְ ַעל ַה ִּדין
יח יֵ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
”לְך ְל ֵעת ַע ָּתהֲ ,א ָבל ְּכ ֶׁש ֶא ְמ ָצא
יקס וְ ָא ַמרֵ :
ֶה ָע ִתיד ָלבֹואָּ ,פ ַחד ֶפ ִל ְ
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ִלי ְּפנַ אי ֶא ְק ָרא ְלָךְּ ”.ב ָא ְמרֹו זׂאת ּגַ ם ִקּוָ ה ֶׁש ָׁשאּול יִ ֵּתן לֹו ֶּכ ֶסף;
ׂשֹוחח ִאּתֹו.
ַ
ָל ֵכן ָק ָרא לֹו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות וְ
יקסָ .ר ָצה
ּפֹור ְקיֹוס ֶפ ְסטֹוס ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ֶפ ִל ְ
ַ 27א ֲח ֵרי ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ַרׁש ְ
הּודים וְ ָעזַ ב ֶאת ָׁשאּול ַּב ַּמ ֲא ָסר.
אׁשי ַהּיְ ִ
יקס ְל ַה ְראֹות ֶח ֶסד ְל ָר ֵ
ֶפ ִל ְ
26

כה

פנייה אל כס־משפט הקיסר

יס ְריָ ה
לֹוׁשה יָ ִמים ָע ָלה ִמ ֵּק ַ
ּול ַא ַחר ְׁש ָ
יע ַל ְּמ ִדינָ ה ְ
פ ְסטֹוס ִהּגִ ַ
ֶ
הּודים
אׁשי ַהּיְ ִ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ ָר ֵ
הֹודיעּו לֹו ָר ֵ
ירּוׁש ַליִ םָׁ 2 .שם ִ
ִל ָ
ּוב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ִע ָּמ ֶהם
ֶאת ִענְ יָ נָ ם נֶ גֶ ד ָׁשאּולֵ 3 .הם ִה ְפ ִצירּו ּבֹו ִ
ירּוׁש ַליִ םֶׁ ,ש ֵּכן ֵהם ִה ְתנַ ְּכלּו לֹו ְל ָה ְרגֹו ַּב ֶּד ֶרְך.
ֶח ֶסד וְ יִ ְׁש ַלח ַל ֲה ִביאֹו ִל ָ
עֹומד ָל ֵצאת
ֵ
יס ְריָ ה וַ ֲאנִ י
”ׁשאּול ָעצּור ְּב ֵק ַ
ֵ 4ה ִׁשיב ֶפ ְסטֹוס וְ ָא ַמרָ :
ְל ָׁשם ְּב ָקרֹובָ 5 .ל ֵכן יֵ ְרדּו נָ א ִא ִּתי ַּב ֲע ֵלי ַה ַּס ְמכּות ֶׁש ָּב ֶכם; וְ ִאם יֵ ׁש
ָעוֹון ָּב ִאיׁשֶׁ ,שּיִ ְט ֲענּו נֶ גְ ּדֹו”.
יֹותר ִמ ְּׁשמֹונָ ה אֹו ֲע ָׂש ָרה יָ ִמיםְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן יָ ַרד
 6הּוא ָׁש ָהה ָׁשם ֹלא ֵ
ּול ָמ ֳח ָרת יָ ַׁשב ַעל ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט וְ ִצּוָ ה ְל ָה ִביא ֶאת ָׁשאּול.
יס ְריָ ה ְ
ְל ֵק ַ
ירּוׁש ַליִ ם ,וְ ֶה ֱא ִׁשימּו
הּודים ֶׁשּיָ ְרדּו ִמ ָ
ַּ 7כ ֲא ֶׁשר ָּבא נִ ְּצבּו ְס ִביבֹו ַהּיְ ִ
אֹותןֵ 8 .הגֵ ן
ָ
יח
הֹוכ ַ
אֹותֹו ַּב ֲא ָׁשמֹות ַרּבֹות וְ ָקׁשֹות ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ְכלּו ְל ִ
הּודים,
אּומה ְל ֻח ֵּקי ַהּיְ ִ
אתי ִּב ְמ ָ
ָׁשאּול ַעל ַע ְצמֹו וְ ָא ַמרֹ” :לא ָח ָט ִ
יסרַ 9 ”.אְך ֶפ ְסטֹוסְּ ,ב ֶח ְפצֹו ְל ַה ְראֹות ֶח ֶסד
ַאף ֹלא ַל ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֹלא ַל ֵּק ָ
רֹוצה ַל ֲעלֹות
”ה ִאם ַא ָּתה ֶ
הּודיםָּ ,פנָ ה ֶאל ָׁשאּול וְ ָׁש ַאלַ :
אׁשי ַהּיְ ִ
ְל ָר ֵ
ּול ִה ָּׁש ֵפט ָׁשם ְל ָפנַ י ַעל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה?”
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ִל ָ
עֹומד וְ ָׁשם ָע ַלי
ֵ
יסר ֲאנִ י
”ל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשל ַה ֵּק ָ
ָ 10ענָ ה ָׁשאּולִ :
יטב.
יֹוד ַע ֵה ֵ
הּודי ,וְ זׂאת ּגַ ם ַא ָּתה ֵ
יתי ָעוֶ ל ְל ַאף יְ ִ
ְל ִה ָּׁש ֵפטֹ .לא ָע ִׂש ִ
יתי ָּד ָבר ַה ְמ ַחּיֵ ב ָמוֶ ת ֵאינֶ ּנִ י ְמ ָס ֵרב
ִ 11אם ָא ְמנָ ם ּגָ ַר ְמ ִּתי ָעוֶ ל וְ ָע ִׂש ִ
אֹותיִ ,איׁש ֹלא
ימים ִ
אּומה ְּב ַמה ֶּׁש ֵא ֶּלה ַמ ֲא ִׁש ִ
ָלמּותֲ .א ָבל ִאם ֵאין ְמ ָ
יסר ֲאנִ י ּפֹונֶ ה!”
יּוכל ְל ַה ְסּגִ ֵירנִ י ְּביָ ָדםֶ .אל ַה ֵּק ָ
ַ
יסר
יסרֶ ,אל ַה ֵּק ָ
ית ֶאל ַה ֵּק ָ
”ּפנִ ָ
ּיֹוע ִצים וְ ֵה ִׁשיבָ :
נֹועץ ֶפ ְסטֹוס ִעם ַה ֲ
ַ 12
ֵּת ֵלְך”.
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יס ְריָ ה
יקה ְל ֵק ַ
ּוב ְרנִ ָ
יּפס ַה ֶּמ ֶלְך ֶ
 13יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ַא ֲח ֵרי ֵכן ָּבאּו ַאגְ ִר ַ
ְל ָב ֵרְך ֶאת ֶפ ְסטֹוסִּ 14 .כ ְרבֹות יְ ֵמי ְׁש ִהּיָ ָתם ָׁשם ִס ֵּפר ֶפ ְסטֹוס ַל ֶּמ ֶלְך
יקס ִה ְׁש ִאיר אֹותֹו
ַעל־אֹודֹות ָׁשאּול וְ ָא ַמר” :יֵ ׁש ִאיׁש ֶא ָחד ֲא ֶׁשר ֶפ ִל ְ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים וְ זִ ְקנֵ י
הֹודיעּו ִלי ָר ֵ
ירּוׁש ַליִ ם ִ
יתי ִּב ָ
ַּב ַּמ ֲא ָסרַּ 15 .כ ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
16
ּוב ְקׁשּו ֶאת ַה ְר ָׁש ָעתֹוָ .א ַמ ְר ִּתי ָל ֶהם ֶׁש ֵאין
ל־אֹודֹותיו ִ
ָ
הּודים ַע
ַהּיְ ִ
ימים
נֹוהגִ ים ְל ַה ְסּגִ יר ָא ָדם נֶ ֱא ָׁשם ְּב ֶט ֶרם יַ ֲעמׂד מּול ַה ַּמ ֲא ִׁש ִ
רֹומים ֲ
ָה ִ
וְ ִתּנָ ֵתן לֹו ֶא ְפ ָׁשרּות ְל ָהגֵ ן ַעל ַע ְצמֹו ִמ ְּפנֵ י ַה ַה ֲא ָׁש ָמהָ 17 .ל ֵכן ְּכ ֶׁש ָּבאּו
יתי
ּול ָמ ֳח ָרת יָ ַׁש ְב ִּתי ַעל ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט וְ ִצּוִ ִ
יַ ַחד ֵהּנָ ה ֹלא ִה ְת ַמ ְה ַמ ְה ִּתיְ ,
ימיו וְ ֹלא ֵה ִביאּו נֶ גְ ּדֹו ָּד ָבר ִמן
ְל ָה ִביא ֶאת ָה ִאיׁשָ 18 .אז ָע ְמדּו ַמ ֲא ִׁש ָ
ּלּוקי ֵּדעֹות ִאּתֹו
ַה ְּד ָב ִרים ָה ָר ִעים ֶׁש ָח ַׁש ְד ִּתיַ 19 .אְך ָהיּו ָל ֶהם ַּכ ָּמה ִח ֵ
ׁשּוע ֶׁש ֵּמתֲ ,א ֶׁשר ָׁשאּול ָט ַען ֶׁשהּוא ַחי.
ַעל ַה ָּדת ֶׁש ָּל ֶהם וְ ַעל ֵאיזֶ ה יֵ ַ
אתי ַּב ֲח ִק ַירת ָה ִענְ יָ נִ ים ָה ֵא ֶּלה וְ ָׁש ַא ְל ִּתי ִאם הּוא
ֲ 20אנִ י ֹלא ִה ְת ַמ ֵּצ ִ
21
ּול ִה ָּׁש ֵפט ָׁשם ַעל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ .אְך
ירּוׁש ַליִ ם ְ
רֹוצה ַל ֲעלֹות ִל ָ
ֶ
יתי
יסרִ ,צּוִ ִ
הֹואיל וְ ָׁשאּול ִע ְר ֵער ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁש ְמרּוהּו ַעד ְל ַה ְח ָל ַטת ַה ֵּק ָ
ִ
ִל ְׁשמׂר אֹותֹו ַעד ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַלח אֹותֹו ֶאל הֹוד ַמ ְלכּותֹו”.
יּפס ֶאל ֶפ ְסטֹוסּ” :גַ ם ֲאנִ י ָח ַפ ְצ ִתי ִל ְׁשמ ַׂע ֶאת ָה ִאיׁש”.
ָ 22א ַמר ַאגְ ִר ַ
23
יּפס
ְל ָמ ֳח ָרת ָּבאּו ַאגְ ִר ַ
”מ ָחר ִּת ְׁש ַמע אֹותֹו”.
ֵה ִׁשיב ֶפ ְסטֹוסָ :
אּולם ִעם ָׂש ֵרי ָה ֶא ֶלף וְ נִ ְכ ַּב ֵּדי ָה ִעיר,
יקה ְּברׂב ָה ָדר וְ נִ ְכנְ סּו ָל ָ
ּוב ְרנִ ָ
ֶ
יּפס ַה ֶּמ ֶלְך
”אגְ ִר ַ
ּופ ְסטֹוס ִצּוָ ה ְל ָה ִביא ֶאת ָׁשאּולָ 24 .א ַמר ֶפ ְסטֹוסַ :
ֶ
רֹואים ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר
וְ ָכל ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ִא ָּתנּוַ ,א ֶּתם ִ
ירּוׁש ַליִ ם וְ גַ ם ּפׂה ,וְ ָצ ֲעקּו
הּודיםּ ,גַ ם ִּב ָ
ִּבגְ ָללֹו ָּפנּו ֵא ַלי ָּכל ְק ַהל ַהּיְ ִ
נֹוכ ְח ִּתי ִּכי ֹלא ָע ָׂשה ׁשּום ָּד ָבר
ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי ִל ְחיֹות עֹודֲ 25 .אנִ י ַ
יסר ֶה ְח ַל ְט ִּתי
ַה ְמ ַחּיֵ ב ָמוֶ תַ ,אְך ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִּב ֵּקׁש ְל ִה ָּׁש ֵפט ִל ְפנֵ י ַה ֵּק ָ
ֹלח אֹותֹוֲ 26 ,א ָבל ֵאין ִלי ׁשּום ָּד ָבר ָּברּור ִל ְכּתׂב ָע ָליו ַל ֲאדֹונֵ נּו.
ִל ְׁש ַ
יּפסְּ ,כ ֵדי
ּוביִ חּוד ְל ָפנֶ יָךַ ,ה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַ
יכם ְ
אתי אֹותֹו ִל ְפנֵ ֶ
ָל ֵכן ֵה ֵב ִ
ֹלח
ֶׁשּיֵ ָח ֵקר וְ יִ ְהיֶ ה ִלי ַמה ִּל ְכּתׂבֶׁ 27 ,ש ֲה ֵרי ֹלא ִמ ְת ַק ֵּבל ַעל ַּד ְע ִּתי ִל ְׁש ַ
יע ּגַ ם ֶאת ָה ֲא ָׁשמֹות ַה ְמיֻ ָחסֹות לֹו”.
הֹוד ַ
ָא ִסיר ְּב ִלי ְל ִ
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יּפס ֶאל ָׁשאּול” :נִ ָּתן ְלָך ְל ַל ֵּמד זְ כּות ַעל ַע ְצ ְמָך”.
א ַמר ַאגְ ִר ַ
ָ
”ה ֶּמ ֶלְך
הֹוׁשיט ָׁשאּול ֶאת יָ דֹו וְ ֵה ֵחל ְל ָהגֵ ן ַעל ַע ְצמֹוַ 2 :
ִ
חֹוׁשב ֲאנִ י ֶאת ַע ְצ ִמי ִל ְמ ֻא ָּׁשר ַעל ֶׁש ֲאנִ י ֵמגֵ ן ַעל ַע ְצ ִמי
ֵ
יּפס,
ַאגְ ִר ַ
אֹותי,
ִ
ימים
הּודים ֲא ָח ִדים ַמ ֲא ִׁש ִ
ְל ָפנֶ יָך ַהּיֹום ְּב ִענְ יַ ן ָּכל ַמה ֶּׁשּיְ ִ
ְּ 3ביִ חּוד ִמּׁשּום ֶׁש ַא ָּתה ָּב ִקי ְּב ָכל ַה ִּמנְ ָהגִ ים וְ ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁש ְּב ֶק ֶרב
ּוב ֵכן,
ְך־רּוחְ 4 .
ַ
אֹותי ְּבא ֶׂר
ִ
יכְך ְמ ַב ֵּקׁש ֲאנִ י ִמ ְּמָך ִל ְׁשמ ַׂע
הּודיםְ .ל ִפ ָ
ַהּיְ ִ
אׁשית יְ ֵמי
עּוריֵ ,מ ֵר ִ
קּופת נְ ַ
יֹוד ִעים ֶאת ַּד ְר ֵכי ַחּיַ י ִמ ְּת ַ
הּודים ְ
ָּכל ַהּיְ ִ
ירּוׁש ַליִ םֵ 5 .הם ִה ִּכירּונִ י ִמ ְּת ִח ָּלה — ִאם יֵ אֹותּו
גּורי ְּב ֶק ֶרב ַע ִּמי ִּב ָ
ְמ ַ
יֹותר ֶׁשל
דּוקה ְּב ֵ
ל־ּפי ַה ַּכת ָה ֲא ָ
יתי ְּכ ָפרּוׁש ַע ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ָחיִ ִ
ְל ָה ִעיד — וְ ְ
יח
עֹומד ְל ִמ ְׁש ָּפט ַעל ִּת ְקוַ ת ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁש ִה ְב ִט ַ
ֵ
ָּד ֵתנּו 6 .וְ ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י
7
ֹלהים ַל ֲא ֵ
ֱא ִ
ים־ע ָׂשר ְׁש ָב ֵטינּו ְמ ַקּוִ ים
ָ
בֹותינּוַ ,ה ְב ָט ָחה ֲא ֶׁשר ְׁשנֵ
יֹומם וָ ַליְ ָלהַ .על־
ֹלהים ִּב ְד ֵבקּות ָ
יע ְל ַהגְ ָׁש ָמ ָתּה ְּב ָע ְב ָדם ֶאת ֱא ִ
ְל ַהּגִ ַ
אֹותי.
ִ
ימים
הּודים ַה ַּמ ֲא ִׁש ִ
יּפס ,יֵ ׁש יְ ִ
ְּד ַבר ַה ִּת ְקוָ ה ַהּזׂאתַ ,ה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַ
ֹלהים ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים? ָ 9א ֵכן ֲאנִ י
ּדּוע ַּת ְח ְׁשבּו ְל ָד ָבר ֹלא יֵ ָא ֵמן ֶׁש ֱא ִ
ַ 8מ ַ
ׁשּוע
חֹוב ִתי ַל ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים ַר ִּבים נֶ גֶ ד ֵׁשם יֵ ַ
ַע ְצ ִמי ָח ַׁש ְב ִּתי ִּכי ֵמ ָ
אתי ְּב ָב ֵּתי
דֹוׁשים ַר ִּבים ָּכ ָל ִ
ירּוׁש ַליִ םְ .ק ִ
יתי ִּב ָ
ִמּנַ ְּצ ַרתַ 10 ,מה ֶּׁשּגַ ם ָע ִׂש ִ
אׁשי ַהּכ ֲׂהנִ ים ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר
ל־ּפי ַה ַּס ְמכּות ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ֵמ ֵאת ָר ֵ
ֶּכ ֶלאַ ,ע ִ
הֹורג ִה ְצ ַּב ְע ִּתי ִעם ַה ְמ ַחּיְ ִביםְּ 11 .פ ָע ִמים ַרּבֹותְּ ,ב ָכל ָּב ֵּתי
הּוצאּו ַל ֵ
ְ
ּוב ֶׁש ֶצף
אֹותם וְ ָד ַח ְק ִּתי ָּב ֶהם ְלגַ ֵּדף ֶאת ְׁשמֹוְ ,
ָ
ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ,ה ֱענַ ְׁש ִּתי
אֹותם ֲא ִפּלּו ַעד ָע ִרים ִמחּוץ ָל ָא ֶרץ.
ָ
יהם ָר ַד ְפ ִּתי
זַ ְע ִמי ֲע ֵל ֶ
אׁשי
ָ 12ה ַל ְכ ִּתי ְל ֵׁשם ָּכְך ְל ַד ֶּמ ֶׂשק ִעם ַס ְמכּות ְּורׁשּות ִמ ַּט ַעם ָר ֵ
יתי אֹור
יֹותי ַּב ֶּד ֶרְךַּ ,ב ָּצ ֳה ַריִ םָ ,ר ִא ִ
ַהּכ ֲׂהנִ ים 13 .וְ ִהּנֵ הֲ ,אדֹונִ י ַה ֶּמ ֶלְךִּ ,ב ְה ִ
הֹול ִכים
יֹותר ִמּז ַׂהר ַה ֶּׁש ֶמׁש ,נֹוגֵ ַּה ָס ִביב ִלי וְ ַל ְ
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,מ ְב ִריק ֵ
אֹומר ֵא ַלי ַּב ָּלׁשֹון
ֵ
ִא ִּתיֻּ 14 .כ ָּלנּו נָ ַפ ְלנּו ַא ְר ָצה וַ ֲאנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול
אֹותי? ָק ֶׁשה ְלָך ִל ְבעׂט
ִ
רֹודף
’ׁשאּולָׁ ,שאּולָ ,ל ָּמה ַא ָּתה ֵ
ָה ִע ְב ִריתָ ,
ׁשּוע
’אנִ י יֵ ַ
’מי ַא ָּתהֲ ,אדֹונִ י?’ וְ ָה ָאדֹון ֵה ִׁשיבֲ ,
ַּב ָּד ְר ָבנֹותָׁ 15 ’.ש ַא ְל ִּתיִ ,
יתי
רֹודףֲ 16 .א ָבל קּום וַ ֲעמׂד ַעל ַרגְ ֶליָךִּ ,כי ְל ֵׁשם ָּכְך נִ ְר ֵא ִ
ֶׁש ַא ָּתה ֵ
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אֹותי
ִ
ית
ּול ֵעד ַעל ְּד ַבר זֶ ה ֶׁש ָר ִא ָ
אֹותָך ִל ְמ ָׁש ֵרת ְ
ְ
ֵא ֶליָך — ְל ַמּנֹות
ּומן
אֹותָך ִמן ָה ָעם ִ
ְ
ילי
וְ ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּל ְׁש ָמם ֵא ָר ֶאה ֵא ֶליָךְּ 17 ,ב ַה ִּצ ִ
יהםְ ,ל ָה ִׁשיב
יהם ִ 18ל ְפק ַׂח ֶאת ֵעינֵ ֶ
אֹותָך ֲא ֵל ֶ
ְ
ׁשֹול ַח
ֵ
ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
אֹלהים ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ַעל־
ּומ ִּׁש ְלטֹון ַה ָּׂש ָטן ֵל ִ
אֹותם ֵמח ֶׁׂשְך ְלאֹור ִ
ָ
יחת ֲח ָט ִאים וְ נַ ֲח ָלה ְּב ֶק ֶרב ַה ְמ ֻק ָּד ִׁשיםַ 19 ’.על ֵּכן,
יְ ֵדי ֱאמּונָ ה ִּבי ְס ִל ַ
יּפסֹ ,לא ִה ְתנַ ּגַ ְד ִּתי ְל ַצּיֵ ת ַל ַּמ ְר ֶאה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םִּ 20 ,כי ִאם
ַה ֶּמ ֶלְך ַאגְ ִר ַ
הּודה
ּוב ָכל ֶא ֶרץ יְ ָ
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ִהּגַ ְד ִּתי ְּת ִח ָּלה ְל ַאנְ ֵׁשי ַד ֶּמ ֶׂשק ,וְ ֵכן ּגַ ם ִּב ָ
ׂשֹותם ַמ ֲע ִׂשים
ֹלהים ַּב ֲע ָ
ׁשּובה וְ ִל ְפנֹות ֶאל ֱא ִ
וְ גַ ם ַלּגֹויִ ם — ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
הּודים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש וְ נִ ּסּו ַל ֲהרׂג
ׁשּובהִּ 21 .בגְ ַלל זֶ ה ְּת ָפסּונִ י יְ ִ
ְראּויִ ים ִל ְת ָ
ּומ ִעיד
עֹומד ֵ
ֹלהים ְּב ֶעזְ ִרי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ הֲ ,ה ֵרינִ י ֵ
ּוב ְהיֹות ָה ֱא ִ
אֹותיִ 22 .
ִ
יאים
אֹומר ָּד ָבר ִמ ְּל ַבד ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּנְ ִב ִ
ֵ
דֹולים וְ ֵאינֶ ּנִ י
ִל ְפנֵ י ְק ַטּנִ ים ּוגְ ִ
יח יִ ְסּבׂל ,יִ ְהיֶ ה
ּומ ֶׁׂשה ָא ְמרּו ִּכי ֲע ִת ִידים ֵהם ִל ְקרֹותֶׁ 23 :ש ַה ָּמ ִׁש ַ
יב ֵּׂשר אֹור ָל ָעם וְ ַלּגֹויִ ם”.
ִראׁשֹון ִל ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים וִ ַ
ְּ 24כ ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַל ֲהגַ ּנָ תֹוָ ,א ַמר ֶפ ְסטֹוס ְּבקֹול ָרם:
אֹותָך ִל ֵידי ִׁשּגָ עֹון”.
ְ
”א ָּתה ִמ ְׁש ַּתּגֵ ַעָׁ ,שאּול! ַה ִּלּמּוד ָה ַרב ֵמ ִביא
ַ
”אינֶ ּנִ י ִמ ְׁש ַּתּגֵ ַע ,הֹוד ַמ ֲע ָלתֹו ֶפ ְסטֹוסֶ ,א ָּלא ְּד ָב ִרים
ֵ 25ה ִׁשיב ָׁשאּולֵ :
יֹוד ַע ֶאת ָה ִענְ יָ נִ ים
יעֲ 26 .ה ֵרי ַה ֶּמ ֶלְך ֵ
ֶׁשל ֱא ֶמת וְ ֶׁשל ַט ַעם ֲאנִ י ַמ ְׁש ִמ ַ
טּוח ֶׁשֹּלא נֶ ְע ָלם ִמ ֶּמּנּו
ָה ֵא ֶּלה וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֵא ָליו ְּב ִב ָּטחֹוןֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י ָּב ַ
ָּד ָבר ִמן ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהִּ ,כי ֹלא ְּב ֶק ֶרן זָ וִ ית נֶ ֶע ְׂש ָתה זׂאתַ 27 .ה ֶּמ ֶלְך
יֹוד ַע ֶׁש ַא ָּתה ַמ ֲא ִמין!”
יאים? ֲאנִ י ֵ
יּפסֲ ,ה ַמ ֲא ִמין ַא ָּתה ַּבּנְ ִב ִ
ַאגְ ִר ַ
אֹותי ִל ְהיֹות
ִ
יּפס ְל ָׁשאּול” :עֹוד ְמ ַעט וְ ַא ָּתה ְמ ַׁש ְכנֵ ַע
ָ 28ענָ ה ַאגְ ִר ַ
יחי!”
ְמ ִׁש ִ
אֹלהים
”אם עֹוד ְמ ַעט וְ ִאם עֹוד ַה ְר ֵּבהְּ ,ת ִפ ָּל ִתי ֵל ִ
ָ 29א ַמר ָׁשאּולִ :
אֹותי ַהּיֹום ,יִ ְהיּו ָּכמֹונִ י — ַרק
ּׁשֹומ ִעים ִ
ֶׁשֹּלא ַרק ַא ָּתה ֶא ָּלא ּגַ ם ָּכל ַה ְ
ְּב ִלי ַה ְּכ ָב ִלים ָה ֵא ֶּלה”.
ּיֹוׁש ִבים ִא ָּתםַ 31 .א ֲח ֵרי
יקה וְ ַה ְ
ַ 30ה ֶּמ ֶלְך וְ ַהּנָ ִציב ָקמּו וְ ֵכן ּגַ ם ֶּב ְרנִ ָ
”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֹלא ָע ָׂשה ׁשּום ָּד ָבר
אתם ִּד ְּברּו זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ְמרּוָ :
ֵצ ָ
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”ה ִאיׁש ַהּזֶ ה
יּפס ְל ֶפ ְסטֹוסָ :
ַה ְמ ַחּיֵ ב ָמוֶ ת אֹו ַמ ֲא ָסרָ ”.א ַמר ַאגְ ִר ַ
יסר”.
לּולא ָּפנָ ה ֶאל ַה ֵּק ָ
ָהיָ ה יָ כֹול ְל ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ֵ
32

כז

המסע לרומא

יט ְליָ ה ָמ ְסרּו ֶאת ָׁשאּול ִעם ַּכ ָּמה
ּכ ֲא ֶׁשר ֻה ְח ַלט ֶׁשּנַ ְפ ִליג ְל ִא ַ
ַ
יּוליֹוס ְׁשמֹו.
יס ִריְ ,
ֲא ִס ִירים ֲא ֵח ִרים ִל ֵידי ַׂשר ֵמ ָאה ִמן ַהּגְ דּוד ַה ֵּק ָ
יטיתֶׁ ,ש ָע ְמ ָדה ִלנְ ס ַׂע ִל ְמקֹומֹות ֲא ֶׁשר ְלא ֶׂרְך
 2נִ ְכנַ ְסנּו ָל ֳאנִ ּיָ ה ַא ְד ָר ִמ ִ
יקי.
יס ַט ְרכֹוסָ ,מ ֵקדֹונִ י ִמ ֶּת ָּסלֹונִ ִ
חֹוף ַא ְסיָ ה ,וְ ִה ְפ ַלגְ נּוִ .א ָּתנּו ָהיָ ה ֲא ִר ְ
יּוליֹוס נָ ַהג ִּבנְ ִדיבּות ִעם ָׁשאּול וְ ִה ְר ָׁשה לֹו
ְ 3ל ָמ ֳח ָרת ִהּגַ ְענּו ְל ִצידֹוןְ .
4
ָל ֶל ֶכת ֶאל ֲח ֵב ָריו וְ ֵל ָהנֹות ֵמ ֶעזְ ָר ָתםִ .מ ָּׁשם ִה ְפ ַלגְ נּו וְ ַׁש ְטנּו ַעל־יַ ד
יקיָ ה
יל ְ
יסין ִּבגְ ַלל ָהרּוחֹות ַהּנֶ גְ ִּדּיֹותָ 5 .ע ַב ְרנּו ַּבּיָ ם ֶׁש ִּמּמּול ְל ִק ִ
ַק ְפ ִר ִ
יקיָ הַׂ 6 .שר ַה ֵּמ ָאה ָמ ָצא ָׁשם
ּובאנּו ֶאל ִמ ָירה ֲא ֶׁשר ְּב ִל ְ
יליָ ה ָ
וְ ַּפ ְמ ִפ ְ
יה.
אֹותנּו ֵא ֶל ָ
ָ
יט ְליָ ה וְ ֶה ֱע ִביר
יה ְל ִא ַ
ֳאנִ ּיָ ה ֵמ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְּד ִרּיָ ה ֶׁש ְּמגַ ַּמת ָּפנֶ ָ
ַׁ 7ש ְטנּו ַּכ ָּמה יָ ִמים ְּב ִא ִּטּיּות וְ ִהּגַ ְענּו ְּבק ִׁׂשי ַרב ֶאל מּול ְקנִ ידֹוס.
יעה ָלנּוַׁ ,ש ְטנּו ַעל־יַ ד ְּכ ֵר ִתים וְ ָע ַב ְרנּו
ּנֹוׁש ֶבת ִה ְפ ִר ָ
רּוח ַה ֶ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ָה ַ
ל־ּפנֵ י ֵּכף ַס ְלמֹונִ יַׁ 8 .ש ְטנּו ָסמּוְך ָל ִאי ְּבק ִׁׂשי ַרב וְ ִהּגַ ְענּו ְל ָמקֹום
ַע ְ
ּטֹוביםָ ,קרֹוב ָל ִעיר ָל ָסיָ ה.
ֶא ָחד ֶׁשּנִ ְק ָרא ַה ַּמ ֲעגָ נִ ים ַה ִ
ִ 9מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָע ַבר זְ ַמן נִ ָּכר וְ ַה ַּׁשיִ ט ְּכ ָבר ָהיָ ה ְמ ֻס ָּכןֶׁ ,ש ֵּכן ֲא ִפּלּו יֹום
”אנָ ִׁשיםֲ ,אנִ י
אֹותם ָׁשאּול ְּ 10ב ָא ְמרֹוֲ :
ָ
ּפּורים ְּכ ָבר ָע ַברִ ,הזְ ִהיר
ַה ִּכ ִ
רֹואה ֶׁש ַּל ַּמ ָּסע ָצפּוי נֵ זֶ ק ִעם ָא ְב ָדן ַרב ֹלא ַרק ַל ִּמ ְט ָען וְ ָל ֳאנִ ּיָ ה,
ֶ
ּול ַב ַעל
חֹובל ְ
יֹותר ְל ַרב ַה ֵ
ֶא ָּלא ּגַ ם ְל ַחּיֵ ינּוַ 11 ”.אְך ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ֶה ֱא ִמין ֵ
הֹואיל וְ ַהּנָ ֵמל ֹלא ִה ְת ִאים ַל ֲעגִ ינַ ת
ָה ֳאנִ ּיָ ה ֵמ ֲא ֶׁשר ְל ִד ְב ֵרי ָׁשאּולִ 12 .
יקס
יע ְל ֶפנִ ְ
ּיּוכלּו ְל ַהּגִ ַ
יע ָהרׂב ְל ַה ְפ ִליג ִמ ָּׁשםְּ ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁש ְ
ח ֶׂרף ִה ִּצ ַ
— נָ ֵמל ְּכ ֵר ִתי ַהּפֹונֶ ה ִל ְדרֹום ַמ ֲע ָרב וְ ִל ְצפֹון ַמ ֲע ָרב — וְ ִל ְׁשהֹות ָׁשם
ַּבח ֶׂרף.
תלאות בים

רּוח ִא ִּטית נָ ְׁש ָבה ִמן ַה ָּדרֹום וְ ֵהם ָח ְׁשבּו ֶׁשּיַ ִּׂשיגּו ֶאת ַמ ְּט ָר ָתם;
ַ 13
14
ָל ֵכן ֵה ִרימּו עׂגֶ ן וְ ָׁשטּו ָסמּוְך ַלּיַ ָּב ָׁשה ְלא ֶׂרְך חֹוף ְּכ ֵר ִתיםְ .ל ַא ַחר
סּופה ְצפֹונִ ית ִמזְ ָר ִחית ַהּנִ ְק ֵראת
ָ
רּוח
ַ
זְ ַמן ָק ָצר נָ ְׁש ָבה ִמן ָה ִאי
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רּוח,
ֵּכיוָ ן ֶׁש ָה ֳאנִ ּיָ ה נִ ְל ְּכ ָדה וְ ֹלא יָ ְכ ָלה ָלׁשּוט נֶ גֶ ד ָה ַ
ֵא ָיר ִקילֹון.
קֹודה ְׁשמֹו,
ָ
נִ ְכנַ ְענּו וְ נִ ְס ַח ְפנּוַּ 16 .כ ֲא ֶׁשר ָע ַב ְרנּו ַעל־יַ ד ִאי ֶא ָחד,
ִה ְצ ַל ְחנּו ְּב ַמ ֲא ָמץ ַרב ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלט ַעל ַה ִּס ָירה ַהּנִ גְ ֶר ֶרתֵ 17 .הם ֶה ֱעלּו
ּומ ַא ַחר
אֹותּה ַל ִּסּפּון וְ ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַּב ֲח ָב ִלים ַל ֲחגִ ַירת ַּד ְפנֹות ָה ֳאנִ ּיָ ה; ֵ
ָ
ֶׁש ָּפ ֲחדּו ֶׁש ָּמא יִ ָּס ֲחפּו ֶאל חֹולֹות ִס ְיר ִטיסִ ,הנְ ִמיכּו ֶאת ַה ִּמ ְפ ָרׂש
יֹותנּו ְמ ֻט ְל ָט ִלים ְּב ָחזְ ָקה ַעל־
וְ נִ ְס ֲחפּו ְּבא ֶׂפן זֶ הְ 18 .ל ָמ ֳח ָרתִּ ,ב ְה ֵ
נֹוסף ִה ְׁש ִליכּו ְּבמֹו
יְ ֵדי ַה ְּס ָע ָרהֵ ,ה ֵקּלּו ִמ ַּמ ָּׂשא ָה ֳאנִ ּיָ הַ 19 .א ֲח ֵרי יֹום ָ
הֹופיעּו ַה ֶּׁש ֶמׁש
ִ
הֹואיל וְ יָ ִמים ַר ִּבים ֹלא
יהם ֶאת ִצּיּוד ָה ֳאנִ ּיָ הִ 20 .
יְ ֵד ֶ
חֹול ָלה ְס ָע ָרה ֲחזָ ָקהָ ,א ְפ ָסה ָּכל ִּת ְקוָ ה ֶׁשּנִ ּנָ ֵצל.
ּכֹוכ ִבים וְ ִה ְת ְ
וְ ַה ָ
”ּוב ֵכן,
יהם וְ ָא ַמרְ :
ַ 21א ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְמנְ עּו זְ ַמן ַרב ֵמא ֶׂכלָ ,ע ַמד ָׁשאּול ֵּבינֵ ֶ
יע
ּול ַהּגִ ַ
קֹולי וְ ֹלא ְל ַה ְפ ִליג ִמ ְּכ ֵר ִתים ְ
ֲח ֵב ִריםָ ,היָ ה ָצ ִריְך ִל ְׁשמ ַׂע ְּב ִ
עֹודדִּ ,כי
יע ָל ֶכם ְל ִה ְת ֵ
ִל ֵידי ַהּנֵ זֶ ק וְ ָה ָא ְב ָדן ַהּזֶ ה 22 .וְ ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ַמ ִּצ ַ
ׂאבד; ִּ 23כי ַּב ַּליְ ָלה נִ ַּצב ָע ַלי
ׂאבד ׁשּום נֶ ֶפׁש ִמ ֶּכם; ַרק ָה ֳאנִ ּיָ ה ּת ַ
ֹלא ּת ַ
עֹובד —  24וְ ָא ַמר,
ֹלהים ֲא ֶׁשר לֹו ֲאנִ י ַׁשּיָ ְך וְ אֹותֹו ֲאנִ י ֵ
ַמ ְל ַאְך ֶׁשל ֱא ִ
ֹלהים
יסר ,וְ ִהּנֵ ה ָה ֱא ִ
’אל ִּת ְפ ַחדָׁ ,שאּולַ ,א ָּתה ָצ ִריְך ַל ֲעמׂד ִל ְפנֵ י ַה ֵּק ָ
ַ
עֹודדּו!
ּוב ֵכןֲ ,ח ֵב ִריםִ ,ה ְת ְ
ְּב ַח ְסּדֹו ָחנַ ן ְלָך ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְפ ִליגִ ים ִא ְּתָךְ 25 ’.
אֹלהים ֶׁש ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ִלי ֵּכן יִ ְהיֶ הֲ 26 .א ָבל ָע ֵלינּו
ּבֹוט ַח ֵּב ִ
ֵ
ֲאנִ י
ְל ִה ָּס ֵחף ֶאל ֵאיזֶ ה ִאי”.
ה־ע ָׂשרְּ ,כ ֶׁשּנִ ְס ַח ְפנּו ֵהּנָ ה וָ ֵהּנָ ה ַּבּיָ ם
ַּ 27ב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלה ָה ַא ְר ָּב ָע ָ
28
ֵהם
ָה ַא ְד ִרּיָ ִטיָ ,ס ְברּו ַה ַּמ ָּל ִחים ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ָק ְר ִבים ְל ֵאיזֹו ֶא ֶרץ.
לֹוׁשים וְ ִׁש ְב ָעה ֶמ ְט ִריםַ .א ֲח ֵרי ֶמ ְר ָחק
ּומ ְצאּו ֶׁש ָהע ֶׂמק ְׁש ִ
הֹורידּו ֲאנָ ְך ָ
ִ
הֹואיל וְ ָח ְׁשׁשּו
ּומ ְצאּו ֶע ְׂש ִרים וְ ִׁש ְב ָעה ֶמ ְט ִריםִ 29 .
ְמ ַעט ָמ ְדדּו ֵׁשנִ ית ָ
זֹורי ְס ָל ִעיםֵ ,ה ִטילּו ַא ְר ָּב ָעה ֳעגָ נִ ים ִמן ַה ַּצד
ֶׁש ָּמא נִ ָּס ֵחף ֶאל ֲא ֵ
חֹורי ֶׁשל ָה ֳאנִ ּיָ ה וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ֶׁשּיָ ִאיר ַהּיֹוםְּ 30 .כ ֶׁשּנִ ּסּו ַה ַּמ ָּל ִחים
ָה ֲא ִ
הֹוריד ֶאת ַה ִּס ָירה ֶאל ַהּיָ ם ַּב ֲא ַמ ְת ָלה
ִל ְבר ַׂח ִמן ָה ֳאנִ ּיָ ה וְ ִה ְת ִחילּו ְל ִ
ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַּכּוְ נִ ים ִל ְמׁשְׂך ֳעגָ נִ ים ֵמ ַח ְרטֹום ָה ֳאנִ ּיָ הָ 31 ,א ַמר ָׁשאּול ְל ַׂשר
ּתּוכלּו ַא ֶּתם
ְ
”אם ֵא ֶּלה ֹלא יִ ָּׁש ֲארּו ָּב ֳאנִ ּיָ ה ֹלא
ַה ֵּמ ָאה וְ ַל ַחּיָ ִליםִ :
ְל ִהּנָ ֵצלָ 32 ”.אז ָח ְתכּו ַה ַחּיָ ִלים ֶאת ַח ְב ֵלי ַה ִּס ָירה וְ ִהּנִ יחּו ָלּה ִלּפׂל.
15
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ׂאכלּוְּ ,ב ָא ְמרֹו:
 33עֹוד ִל ְפנֵ י אֹור ַהּב ֶׂקר ִּב ֵּקׁש ָׁשאּול ִמ ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּי ְ
ּומ ַח ִּכים ְּבֹלא
יכים ְ
ה־ע ָׂשר ֶׁש ַא ֶּתם ַמ ְמ ִׁש ִ
”הּיֹום ְּכ ָבר ַהּיֹום ָה ַא ְר ָּב ָע ָ
ַ
ֶל ֱאכׂל ְּכלּוםָ 34 .ל ֵכן ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם ֶל ֱאכׂלִּ ,כי זֶ ה נָ חּוץ ְל ַה ָּצ ַל ְת ֶכם,
ׂאבד ַׂש ֲע ָרה ֵמרׂאׁשֹו ֶׁשל ִאיׁש ִמ ֶּכםְ 35 ”.ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר
ֶׁש ֵּכן ֹלא ּת ַ
אֹלהים ְל ֵעינֵ י ֻּכ ָּלםָּ ,ב ַצע וְ ֵה ֵחל ֶל ֱאכׂל.
הֹודה ֵל ִ
ָ
זׂאת ָל ַקח ֶל ֶחם,
אתיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים
עֹודדּו וְ גַ ם ֵהם ָא ְכלּוְּ 37 .ב ַסְך ַהּכׂל ָהיִ ינּו ָמ ַ
ַ 36הּכׂל ִה ְת ְ
38
וָ ֵׁשׁש נְ ָפׁשֹות ָּב ֳאנִ ּיָ הַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ְכלּו ָלׂש ַׂבע ֵה ֵּקלּו ֵמ ַעל ָה ֳאנִ ּיָ ה
ילם ֶאת ַה ִח ָּטה ַלּיָ ם.
ַּב ֲה ִט ָ
היחלצות מן האניה

ְּ 39כ ֶׁש ֵה ִאיר ַהּיֹום ֹלא ִה ִּכירּו ֶאת ָה ָא ֶרץַ ,אְך ִה ְב ִחינּו ְּב ִמ ְפ ָרץ ִעם חֹוף
יע ֶאת ָה ֳאנִ ּיָ ה ְל ָׁשםִ ,אם ֶא ְפ ָׁשרֵ 40 .הם נִ ְּתקּו
חֹולי וְ ֶה ְח ִליטּו ְל ַה ִּס ַ
ִ
אֹותם ַּבּיָ ם .יַ ַחד ִעם זׂאת ִה ִּתירּו ֶאת
ָ
ֶאת ִק ְׁש ֵרי ָה ֳעגָ נִ ים וְ ָעזְ בּו
רּוח וְ ִכּוְ נּו
ַה ֲח ָב ִלים ֶׁשל ַה ֲהגָ ִאיםָּ ,פ ְרׂשּו ֶאת ַה ִּמ ְפ ָרׂש ַה ִּק ְד ִמי ֶאל ָה ַ
ֶאת ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶאל ַהחֹוףָ 41 .אז ִהּגִ יעּו ְל ָמקֹום ֵּבין זְ ָר ִמים וְ ֶה ֱעלּו ֶאת
בּוע ִּב ְמקֹומֹוֲ ,א ָבל
ָה ֳאנִ ּיָ ה ַעל ִׂש ְרטֹוןַ .ה ַח ְרטֹום נִ ְת ַקע וְ נִ ְׁש ַאר ָק ַ
ַהּיַ ְר ָכ ַתיִ ם נִ ְׁש ְּברּו ֵמ ָע ְצ ַמת ַהּגַ ִּלים.
ַּ 42כּוָ נַ ת ַה ַחּיָ ִלים ָהיְ ָתה ַל ֲהרׂג ֶאת ָה ֲא ִס ִיריםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְׂש ֶחה ִאיׁש
אֹותם
ֵמ ֶהם וְ יִ ָּמ ֵלטַ 43 .אְך ַׂשר ַה ֵּמ ָאה ָר ָצה ְל ַה ִּציל ֶאת ָׁשאּול וְ ֵהנִ יא ָ
ּיֹוד ִעים ִל ְׂשחֹות יִ ְק ְּפצּו ִראׁשֹונִ ים וְ יַ ּגִ יעּו
ִמ ַּכּוָ נָ ָתם .הּוא ִצּוָ ה ֶׁש ַה ְ
ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשה 44 ,וְ ַהּיֶ ֶתרֶׁ ,שּיַ ֲעׂשּו זׂאת ֶח ְל ָקם ַעל ְק ָר ִׁשים וְ ֶח ְל ָקם ַעל
ֲח ָפ ִצים ִמן ָה ֳאנִ ּיָ הְּ .ב ֶד ֶרְך זׂאת נֶ ְח ְלצּו ֻּכ ָּלם ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשה.

כח

השהייה במלטה

ּתֹוׁש ִבים,
א ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ַּצ ְלנּו ִה ְת ָּב ֵרר ָלנּו ִּכי ֵׁשם ָה ִאי ַמ ְל ָטהַ 2 .ה ָ
ַ
ילהִּ ,כי ִה ְד ִליקּו
ֶׁשֹּלא ָהיּו יְ וָ נִ ים ,נָ ֲהגּו ָּבנּו ִּבנְ ִדיבּות ִּב ְל ִּתי ְרגִ ָ
ּיֹורד וְ ַהּקׂר וְ ִק ְּבלּו ֶאת ֻּכ ָּלנּוָׁ 3 .שאּול ָא ַסף ְמלֹוא
ֵאׁש ִּבגְ ַלל ַהּגֶ ֶׁשם ַה ֵ
ּתֹוכם ֶצ ַפעִּ ,בגְ ַלל
אֹותם ַעל ָה ֵאׁש יָ ָצא ִמ ָ
ּוכ ֶׁש ָּׂשם ָ
יָ ָדיו ִׁש ְב ֵרי ֲענָ ִפים ְ
ּתֹוׁש ִבים ֶאת ַה ַחּיָ ה ְּתלּויָ ה ַעל יָ דֹו
ַהחׂם ,וְ נִ ְצ ַמד ֶאל יָ דֹוָ 4 .ראּו ַה ָ
רֹוצ ַח .נִ ַּצל ִמן ַהּיָ םַ ,אְך
”אין ָס ֵפק ֶׁש ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ֵ
וְ ָא ְמרּו זֶ ה ֶאל זֶ הֵ :
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יח לֹו ִל ְחיֹותֲ ”.א ָבל ָׁשאּול נִ ֵער ֶאת ַה ַחּיָ ה ֶאל ּתֹוְך
ַה ֶּצ ֶדק ֹלא ִהּנִ ַ
ָה ֵאׁש וְ ֹלא נִ ּזַ ק ְּכ ָללֵ 6 .הם ִצּפּו ֶׁשּגּופֹו יִ ְתנַ ֵּפ ַח אֹו ֶׁשּיִ ּפׂל ֵמת ִּפ ְתאֹום.
ִחּכּו ָׁש ָעה ֲא ֻר ָּכה וְ ָראּו ֶׁשֹּלא ָק ָרה לֹו ׁשּום ַרע; ִׁשּנּו ַּד ְע ָּתם וְ ָא ְמרּו
ֶׁשהּוא ֵאל.
ּפֹוּב ִליֹוס ְׁשמֹו.
דֹותיו ֶׁשל רׂאׁש ָה ִאיְ ,
ָ 7סמּוְך ְלאֹותֹו ָמקֹום ָהיּו ְׂש ָ
אֹותּה ֵעת
לֹוׁשה יָ ִמיםָ 8 .
אֹותנּו ִּב ִידידּות ְׁש ָ
ָ
אֹותנּו וְ ֵא ַרח
ָ
הּוא ִק ֵּבל
סֹובל ֵמחׂם וְ ִדיזֶ נְ ֶט ְריָ הָׁ .שאּול
ֵ
ּפֹוּב ִליֹוס ְּכ ֶׁשהּוא
ְ
ָׁש ַכב ָא ִביו ֶׁשל
נִ ְכנַ ס ֵא ָליוִ ,ה ְת ַּפ ֵּלל וְ ָס ַמְך יָ ָדיו ָע ָליו וְ ִר ֵּפא אֹותֹוַ 9 .א ֲח ֵרי ֵכן ָּבאּו ּגַ ם
אֹותנּו ְּב ֶמ ֱחוֹות ָּכבֹוד
ָ
חֹולים ֲא ֶׁשר ָּב ִאי וְ נִ ְר ְּפאּוֵ 10 .הם ִּכ ְּבדּו
יֶ ֶתר ַה ִ
חּוצה.
ּוכ ֶׁש ָע ַמ ְדנּו ְל ַה ְפ ִליג נָ ְתנּו ָלנּו ֶאת ָה ַא ְס ָּפ ָקה ַהּנְ ָ
ַרּבֹות ְ
5

ממלטה לרומא

נֹוׂשאת ֵס ֶמל
לֹוׁשה ֳח ָד ִׁשים ָע ִלינּו ַעל ֳאנִ ּיָ ה ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְּד ִרית ֵ
ַ 11א ֲח ֵרי ְׁש ָ
12
אֹומיםֶׁ ,ש ִה ְמ ִּתינָ ה ָּכל ַהח ֶׂרף ָּב ִאי .יָ ַר ְדנּו ְּב ִס ָירקּוז
ָה ֵא ִלים ַה ְּת ִ
לֹוׁשה יָ ִמיםִ 13 .מ ָּׁשם ַׁש ְטנּו ָה ְל ָאה וְ ִהּגַ ְענּו ְל ֶרגְ יּום.
וְ נִ ְׁש ַא ְרנּו ָׁשם ְׁש ָ
יֹולי.
ּפֹוט ִ
ּול ָמ ֳח ָרת ָּבאנּו ֶאל ְ
רֹומית ְ
רּוח ְּד ִ
יֹום ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ֵכן נָ ְׁש ָבה ַ
ָ 14מ ָצאנּו ָׁשם ַא ִחים וְ נִ ְת ַּב ַּק ְׁשנּו ְל ִה ָּׁש ֵאר ֶא ְצ ָלם ִׁש ְב ָעה יָ ִמיםָּ .כְך
אתנּו
רֹומאָ 15 .ה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ָׁשם ָׁש ְמעּו ָע ֵלינּו וְ יָ ְצאּו ִל ְק ָר ֵ
ָּבאנּו ְל ָ
הֹודה
אֹותם ָׁשאּולָ ,
ָ
ֹלׁשת ַה ֻּפנְ ָּד ִקיםְּ .כ ֶׁש ָר ָאה
ּוׁש ֶ
ַעד ְל ִכ ַּכר ַא ִּפיֹוס ְ
עֹודד.
אֹלהים וְ ִה ְת ֵ
ֵל ִ
שאול ברומא

ּגֹורר ְל ַבּדֹו ִעם ַחּיָ ל ֶׁש ָּׁש ַמר
רֹומא וְ ָׁשם ֻה ַּתר ְל ָׁשאּול ְל ִה ְת ֵ
ָּ 16באנּו ְל ָ
הּודים.
אׁשי ַהּיְ ִ
לֹוׁשה יָ ִמים ִהזְ ִמין ָׁשאּול ֶאת ָר ֵ
ָע ַליוַ 17 .א ֲח ֵרי ְׁש ָ
יתי
”אנָ ִׁשים ַא ִחיםֲ ,אנִ י ֹלא ָע ִׂש ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַּכּנְ סּו יַ ַחד ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
ּוב ָכל זׂאת נִ ְמ ַס ְר ִּתי ְּכ ָא ִסיר
בֹותינּו ְ
ָּד ָבר נֶ גֶ ד ָה ָעם אֹו נֶ גֶ ד ִמנְ ֲהגֵ י ֲא ֵ
ּוכ ֶׁשֹּלא ָמ ְצאּו
אֹותי ְ
ִ
רֹומ ִאיםַ 18 .ה ָּללּו ָח ְקרּו
ירּוׁש ַליִ ם ִל ֵידי ָה ָ
ִמ ָ
הּודים
אׁשי ַהּיְ ִ
ִּבי ׁשּום ַא ְׁש ַמת ָמוֶ ת ִה ְת ַּכּוְ נּו ְל ַׁש ְח ְר ֵרנִ יֲ 19 .א ָבל ָר ֵ
יסר — ֹלא ֶׁשּיֵ ׁש ִלי ֵאיזֶ ה ָּד ָבר
ִה ְתנַ ּגְ דּו וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַל ְצ ִּתי ִל ְפנֹות ֶאל ַה ֵּק ָ
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ּול ַד ֵּבר
ְל ַה ֲא ִׁשים ּבֹו ֶאת ַע ִּמיִ .מּׁשּום ָּכְך ִּב ַּק ְׁש ִּתי ִל ְראֹות ֶא ְת ֶכם ְ
ִע ָּמ ֶכםִּ ,כי ִּבגְ ַלל ִּת ְקוַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י ָאסּור ַּב ֶּכ ֶבל ַהּזֶ ה”.
הּודה,
ל־אֹודֹותיָך ֵמ ֶא ֶרץ יְ ָ
ֶ
ֵ 21ה ִׁשיבּו וְ ָא ְמרּו לֹוֹ” :לא ִק ַּב ְלנּו ִאּגְ רֹות ַע
יע אֹו ִּד ֵּבר ַמ ֶּׁשהּו ַרע ָע ֶליָך.
הֹוד ַ
יע ִאיׁש ִמן ָה ַא ִחים וְ ִ
ַאף ֹלא ִהּגִ ַ
דּוע ָלנּו ֶׁש ְּב ָכל
עֹותיָךִּ ,כי יָ ַ
ֲ 22א ָבל ִמן ָה ָראּוי ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ִמ ִּפיָך ַמה ֵּד ֶ
ָמקֹום ִמ ְתנַ ּגְ ִדים ַל ַּכת ַהּזׂאת”.
יֹותר ֶאל
ּובּיֹום ֶׁשּנִ ְק ַּבע ָּבאּו ַר ִּבים עֹוד ֵ
מֹועד ַ
ֵ
ֵ 23הם ָק ְבעּו ִאּתֹו
גּוריו .הּוא ֵה ִעיד ֵמ ַהּב ֶׂקר ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ִה ְס ִּביר ָל ֶהם ֶאת
ְמקֹום ְמ ָ
ּומן
ּתֹורת מ ֶׁׂשה ִ
ׁשּוע ִמ ַ
יח ָל ֶהם ַעל־אֹודֹות יֵ ַ
הֹוכ ַ
ֹלהים ,וְ ִ
ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יאים 24 .יֵ ׁש ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְכנְ עּו ִמ ְּד ָב ָריו וְ יֵ ׁש ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּוֵ 25 .הם ֹלא
ַהּנְ ִב ִ
ִה ְס ִּכימּו ִאיׁש ִעם ֵר ֵעהּו וְ ָה ְלכּו ְל ַד ְר ָּכם ְל ַא ַחר ֶׁש ָׁשאּול ָא ַמר ָל ֶהם:
יכם ְּב ִפי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא ֵלאמׂר:
בֹות ֶ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַל ֲא ֵ
יטב ִּד ְּב ָרה ַ
”ה ֵ
ֵ
’ֵ 26לְך וְ ָא ַמ ְר ָּת ָל ָעם ַהּזֶ ה:
ל־ּת ִבינּו
מֹוע וְ ַא ָ
ׁש ְמעּו ָׁש ַ
ִ
ל־ּת ָדעּו;
ּוראּו ָראֹו וְ ַא ֵ
ְ
ב־ה ָעם ַהּזֶ ה
ַ 27ה ְׁש ֵמן ֵל ָ
וְ ָאזְ נָ יו ַה ְכ ֵּבד וְ ֵעינָ יו ָה ַׁשע;
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע
ֶּפן־יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו ְ
ּול ָבבֹו יָ ִבין וָ ָׁשב וְ ָר ָפא לֹו’.
ְ
ֹלהים וְ ֵהם
ׁשּועת ֱא ִ
דּוע ָל ֶכם ִּכי ֶאל ַהּגֹויִ ם נִ ְׁש ְל ָחה ְּת ַ
ָ 28ל ֵכן ֶׁשּיְ ֵהא יָ ַ
יִ ְׁש ְמעּו”.
ָׁ 30שאּול יָ ַׁשב ְׁשנָ ַתיִ ם ְּת ִמימֹות ְּב ִד ָירה ֶׁש ָּׂש ַכר לֹו ,וְ ִק ֵּבל ֶאת ָּכל
ֹלהים וְ ִל ֵּמד ַעל־אֹודֹות
ַה ָּב ִאים ֵא ָליו 31 .הּוא ִה ְכ ִריז ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יע.
ּוב ֵאין ַמ ְפ ִר ַ
ׁשּוע ְּב ִלי ָּכל ַּפ ַחד ְ
ָה ָאדֹון יֵ ַ
20

כח  :27‑26ישע’ ו 10‑9
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א

מבוא

יח
ׁשּועֲ ,א ֶׁשר נִ ְק ָרא ִל ְהיֹות ָׁש ִל ַ
יח יֵ ַ
מ ֵאת ָׁשאּולֶ ,ע ֶבד ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵ
יח ִמ ֶּק ֶדם ְּב ִפי
ֹלהים ִה ְב ִט ַ
ׂשֹורה ֶׁש ֱא ִ
ֹלהיםְּ 2 ,ב ָ
ׂשֹורת ֱא ִ
וְ יֻ ַחד ִל ְב ַ
יח ֲאדֹונֵ נּו,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יאיו ְּב ִכ ְת ֵבי ַהּק ֶׂדׁשַ 3 ,על־אֹודֹות ְּבנֹו ,יֵ ַ
נְ ִב ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֻה ְפּגַ ן ֶׁשהּוא ֶּבן־
ּול ִפי ַ
מֹוצאֹו ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד ְ 4
ָ
ֶׁש ְּל ִפי ַה ָּב ָׂשר
ּוׁש ִליחּות
בּורה ִּב ְת ִחּיָ תֹו ִמן ַה ֵּמ ִתיםַּ 5 .ד ְרּכֹו ִק ַּב ְלנּו ֶח ֶסד ְ
ֹלהים ִּבגְ ָ
ֱא ִ
יהם ּגַ ם
ְל ָה ִביא ִל ֵידי ִצּיּות ֶׁש ָּב ֱאמּונָ ה ְּב ָכל ָה ֻאּמֹות ְל ַמ ַען ְׁשמֹו; ֵּ 6בינֵ ֶ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּואי יֵ ַ
ַא ֶּתם ְק ֵ
דֹוׁשים:
רֹומא ַהּנִ ְק ָר ִאים ִל ְהיֹות ְק ִ
ֹלהים ְּב ָ
הּובי ֱא ִ
ּוב ֵכןֶ ,אל ָּכל ֲא ֵ
ְ 7
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֶח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהי ַעל ֻּכ ְּל ֶכם ְּב ֶא ְמ ָצעּות יֵ ַ
מֹודה ֵל ַ
אׁשיתֲ ,אנִ י ֶ
ֵ 8ר ִ
9
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
עֹולם .וְ ָה ֱא ִ
ִמּׁשּום ֶׁש ְּד ַבר ֱאמּונַ ְת ֶכם נִ ְׁש ַמע ְּב ָכל ָה ָ
ׂשֹורת ְּבנֹו ,הּוא ֵע ִדי ְל ָכְך ֶׁש ֲאנִ י
רּוחי ְּב ַה ְכ ִריזִ י ֶאת ְּב ַ
עֹובד אֹותֹו ְּב ִ
ֵ
יח
ּומ ַב ֵּקׁש ֲאנִ י ָּת ִמיד ִּכי ַא ְצ ִל ַ
ּלֹותיְ 10 ,
ַמזְ ִּכיר ֶא ְת ֶכם ְלֹלא ֶה ֶרף ִּב ְת ִפ ַ
ֹלהיםֶׁ 11 ,ש ֵּכן
יכםִ ,אם יִ ְר ֶצה ֱא ִ
ַּפ ַעם ְּב ֵאיזֶ ה א ֶׂפן ֶׁשהּוא ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
ּזּוק ֶכם;
רּוחנִ ית ְל ִח ְ
אֹות ֶכם ְּכ ֵדי ַל ֲחֹלק ִע ָּמ ֶכם ַמ ָּתנָ ה ָ
ֲאנִ י נִ ְכ ָסף ִל ְר ְ
עֹודד יַ ְח ָּדיו ָּב ֱאמּונָ ה ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ָל ֶכם וְ גַ ם ִליֵ 13 .אינֶ ּנִ י
לֹומרֶׁ ,שּנִ ְת ֵ
ְּ 12כ ַ
יכם,
רֹוצה ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכםַ ,א ַחיֶׁ ,ש ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ִה ְת ַּכּוַ נְ ִּתי ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
ֶ
אּוכל ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי ִּכ ְב ֶק ֶרב יֶ ֶתר ַהּגֹויִ םַ ,אְך ַעד
ַ
ְּכ ֵדי ֶׁשּגַ ם ְּב ִק ְר ְּב ֶכם
ּכׂה נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמּנִ י ָלבֹואַ 14 .חּיָ ב ֲאנִ י ַלּיְ וָ נִ ים וְ גַ ם ִל ְבנֵ י ַע ִּמים ֲא ֵח ִרים,
ִל ְבנֵ י ַּת ְרּבּות וְ גַ ם ְל ַח ְס ֵרי ַּת ְרּבּותִ 15 .מּׁשּום ָּכְך ִּב ְרצֹונִ י ְל ַב ֵּׂשר ֶאת
רֹומא.
ׂשֹורה ּגַ ם ָל ֶכם ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ְּב ָ
ַה ְּב ָ
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כוח הבשורה

יע
הֹוׁש ַ
ֹלהים ְל ִ
יחֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִהיא ּכ ַׂח ָה ֱא ִ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵ 16אינֶ ּנִ י ּבֹוׁש ִּב ְב ַ
הּודי;
הּודי ָּב ִראׁשֹונָ ה וְ גַ ם ֶאת ַהֹּלא־יְ ִ
ֶאת ָּכל ִמי ֶׁש ַּמ ֲא ִמיןֶ ,את ַהּיְ ִ
ֹלהים ִמ ְתּגַ ֵּלית ִמּתֹוְך ֱאמּונָ ה ְל ַת ְכ ִלית ֱאמּונָ ה,
ִּ 17כי ָּבּה ִצ ְד ַקת ָה ֱא ִ
ַּכ ָּכתּוב:”וְ ַצ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה”.
ההתכחשות לאמת ותוצאותיה

ֹלהים נִ גְ ֶלה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעל ָּכל ַעוְ ָל ָתם וְ ִר ְׁש ָע ָתם
 18וְ ָא ְמנָ ם זַ ַעם ֱא ִ
19
ּנֹודע
ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ְמ ַע ְּכ ִבים ְּב ִר ְׁש ָע ָתם ֶאת ָה ֱא ֶמת; ִּכי ַמה ֶּׁש ַ
ֹלהים ּגִ ָּלה ָל ֶהםֲ 20 .הֹלא ַע ְצמּותֹו
ֹלהים ּגָ לּוי ְּב ִק ְר ָּבםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֱא ִ
ַעל ֱא ִ
יאת
ַהּנֶ ְע ֶל ֶמתִ ,היא ּכׂחֹו ַהּנִ ְצ ִחי וֵ אֹלהּותֹו ,נִ ְר ֵאית ְּב ֵברּור ֵמ ָאז ְּב ִר ַ
יֹותּה נִ ְת ֶּפ ֶסת ַּב ֵּׂש ֶכל ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְב ְראּוָ .ל ֵכן
עֹולם ִּב ְה ָ
ָה ָ
ֹלהים
ּיֹוד ִעים ֵהם ֶאת ֱא ִ
ֵאין ָל ֶהם ַּב ֶּמה ְל ִה ְצ ַט ֵּדקֶׁ 21 ,ש ֲה ֵרי ַל ְמרֹות ֶׁש ְ
אֹלהיםַ ,אף ֹלא הֹודּו לֹוֶ ,א ָּלא נִ ְת ְּפסּו
ֹלא ִּכ ְּבדּו אֹותֹו ָּכ ָראּוי ֵל ִ
יליֵ 22 .הם ִה ְתיַ ְּמרּו ִל ְהיֹות
ְל ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ֶה ֶבל וְ נִ ַּט ְמ ֵטם ִל ָּבם ָה ֱאוִ ִ
ֹלהים ִּב ְל ִּתי
ילים  23וְ ֵה ִמירּו ֶאת ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֱא ִ
ֲח ָכ ִמיםַ ,אְך נִ ְהיּו ִל ְכ ִס ִ
ּוב ְדמּות ַצ ְל ֵמי עֹופֹותַ ,חּיֹות
ן־חלֹוף ִ
חֹולף ִּב ְדמּות ַצ ְלמֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶּב ֲ
ֵ
ֹלהים ְל ֻט ְמ ָאה ִּב ֵידי ַּת ֲאוֹות ִל ָּבםְ ,ל ַח ֵּלל
ְּור ָמ ִׂשיםָ 24 .ל ֵכן ְמ ָס ָרם ֱא ִ
ֹלהים
ּגּופם ֵּבינָ ם ְל ֵבין ַע ְצ ָמם — ֲ 25אנָ ִׁשים ֶׁש ֵה ִמירּו ֶאת ֱא ֶמת ָה ֱא ִ
ֶאת ָ
ּבֹורא ַה ְמב ָׂרְך
ַּב ֶּׁש ֶקר וְ ִכ ְּבדּו וְ ָע ְבדּו ֶאת ַהּנִ ְב ָרא ִּב ְמקֹום ֶאת ַה ֵ
ֹלהים ִל ְתׁשּוקֹות ְּבזּויֹות,
עֹול ִמיםָ .א ֵמןִ 26 .מּׁשּום ָּכְך ִה ְסּגִ ָירם ֱא ִ
ְל ָ
יהם ֶה ֱח ִליפּו יְ ָח ִסים ִט ְב ִעּיִ ים ְּב ִב ְל ִּתי ִט ְב ִעּיִ ים.
ַעד ִּכי ֲא ִפּלּו נְ ֵׁש ֶ
ּוב ֲערּו
 27וְ ֵכן ּגַ ם ַהּגְ ָב ִרים נָ ְטׁשּו ֶאת ַהיְ ָח ִסים ַה ִּט ְב ִעּיִ ים ִעם ַהּנָ ִׁשים ָ
גּופם ֵהם
ּתֹוע ָבה ִּבגְ ָב ִרים וְ ִק ְּבלּו ְּב ָ
ֵ
ְּב ַת ֲאוָ ה זֶ ה ֶאל זֶ ה; ּגְ ָב ִרים ָעׂשּו
ֶאת ַהּגְ מּול ָה ָראּוי ַל ְּס ִטּיָ ה ֶׁש ָּל ֶהם 28 .וְ ֵכיוָ ן ֶׁשֹּלא ָח ְׁשבּו ְלנָ כֹון ְל ַה ִּכיר
ְך־רּוח ְמגֻ ּנֶ הַ ,ל ֲעׂשֹות ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ַ
ֹלהים ַל ֲה ַל
אֹלהיםִ ,ה ְסּגִ ָירם ֱא ִ
ֵּב ִ
ֶׁש ֵאינָ ם ֲהגּונִ יםָ 29 .א ֵכן ְמ ֵל ִאים ֵהם ְּב ָכל ַעוְ ָלהֶ ,ר ַׁשעַ ,ח ְמ ָדנּות,
הֹול ֵכי ָר ִכיל ֵהם,
יבהִ ,מ ְר ָמהְ ,מזִ ָּמהְ 30 .
ר ַׂע; ְמ ֵל ֵאי ִקנְ ָאהֶ ,ר ַצחְ ,מ ִר ָ
א  :17חבק’ ב 4
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1.31-2.15

חֹור ֵׁשי
ְ
צּופיםּ ,גֵ ִאיםַ ,ר ְב ְר ָבנִ ים,
ֹלהיםֲ ,ח ִ
יאי ִּד ָּבהׂ ,שֹונְ ֵאי ֱא ִ
מֹוצ ֵ
ִ
ׁשּוחי ֵלב,
הֹוריםַ 31 ,ח ְס ֵרי ֲה ָבנָ הִּ ,ב ְל ִּתי נֶ ֱא ָמנִ יםְ ,ק ֵ
ָר ָעהַ ,מ ְמ ִרים ִּפי ִ
עֹוׂשי ַמ ֲע ִׂשים
יה ֵ
ֹלהיםֲ ,א ֶׁשר ְל ִפ ָ
יֹוד ִעים ֶאת ֻח ַּקת ֱא ִ
ַא ְכזָ ִריםֵ 32 .הם ְ
אֹותםֵ ,הם
ָ
עֹוׂשים
ִ
יתהַ ,אְך ֹלא זׂאת ִּב ְל ַבד ֶׁש ֵהם
ָּכ ֵא ֶּלה ְראּויִ ים ְל ִמ ָ
יהם.
עֹוׂש ֶ
ּתֹומ ִכים ְּב ֵ
ְ
ּגַ ם

ב

משפט הצדק של אלהים

חֹורץ ִמ ְׁש ָּפטֵ ,אין ְלָך ַּב ֶּמה ְל ִה ְצ ַט ֵּדק,
ן־א ָדם ַה ֵ
על ֵּכן ַא ָּתהֶּ ,ב ָ
ַ
יע ֶאת
ּזּולת ַא ָּתה ַמ ְר ִׁש ַ
וְ ִת ְהיֶ ה ִמי ֶׁש ִּת ְהיֶ הִּ ,כי ְּב ָׁש ְפ ְטָך ֶאת ַה ַ
אֹותם ְּד ָב ִריםֲ 2 .אנַ ְחנּו
ָ
עֹוׂשה
ֶ
חֹורץ ִמ ְׁש ָּפט
ַע ְצ ְמָךֶׁ ,ש ֵּכן ַא ָּתה ַה ֵ
עֹוׂשים ְּד ָב ִרים
ל־ּפי ָה ֱא ֶמת ֶאת ָה ִ
ׁשֹופט ַע ִ
ֵ
ֹלהים
יֹוד ִעים ֶׁש ֱא ִ
ְ
עֹוׂשים ְּד ָב ִרים
חֹורץ ִמ ְׁש ָּפט ַעל ָה ִ
ן־א ָדםַ ,ה ֵ
ָּכ ֵא ֶּלה 3 .וְ ַא ָּתהֶּ ,ב ָ
חֹוׁשב ַא ָּתה ִּכי ִּת ָּמ ֵלט ִמ ִּמ ְׁש ַּפט
אֹותםַ ,ה ֵ
ָ
עֹוׂשה
ֶ
ּוב ַע ְצ ְמָך
ָּכ ֵא ֶּלה ְ
ֹלהים?  4אֹו ֶׁש ָּמא ַא ָּתה ְמזַ ְלזֵ ל ְּב ֶׁש ַפע טּובֹו וְ א ֶׂרְך רּוחֹו וְ ַס ְב ָלנּותֹו,
ֱא ִ
ׁשּובה?
אֹותָך ִל ְת ָ
ְ
ֹלהים ַמ ְד ִריְך
וְ ֵאינְ ָך ֵמ ִבין ִּכי טּובֹו זֶ ה ֶׁשל ֱא ִ
צֹובר ְלָך זַ ַעם
ֵ
ׁשּובה ַא ָּתה
ּוב ֵסרּוב ְל ָב ְבָך ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
נּותָך ְ
ְּ 5ב ַע ְק ָׁש ְ
6
ֹלהיםֲ ,א ֶׁשר יְ ַׁש ֵּלם
ט־ה ֶּצ ֶדק ֶׁשל ֱא ִ
ְליֹום זַ ַעםַּ ,בּיֹום ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה ִמ ְׁש ַּפ ַ
עֹולם ָל ֲאנָ ִׁשים ַה ַּמ ְת ִמ ִידים ַל ֲעׂשֹות ֶאת
ָ
ְל ָכל ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ָׂשיוַ 7 :חּיֵ י
8
ּומ ַב ְק ִׁשים ֶאת ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ָּכבֹוד וְ ָה ַא ְל ָמוֶ תַ ,אְך ֵח ָמה
ַהּטֹוב ְ
ּסֹור ִרים ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם נִ ְׁש ָמ ִעים ָל ֱא ֶמת ֶא ָּלא ָל ַעוְ ָלה; ָ 9צ ָרה
וְ זַ ַעם ַל ְ
הּודי ָּב ִראׁשֹונָ ה וְ גַ ם
עֹוׂשה ַרעַ ,על ַהּיְ ִ
צּוקה ַעל נֶ ֶפׁש ָּכל ָא ָדם ָה ֶ
ּומ ָ
ְ
עֹוׂשה ֶאת
הּודי; ַ 10אְך ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ָכבֹוד וְ ָׁשלֹום ְל ָכל ָה ֶ
ַעל ַהֹּלא־יְ ִ
הּודי; ִּ 11כי ֵאין ַמּׂשֹוא
הּודי ָּב ִראׁשֹונָ ה וְ גַ ם ְל ִמי ֶׁש ֵאינֹו יְ ִ
ַהּטֹובַ ,לּיְ ִ
ׂאבדּו
ּתֹורה ּגַ ם י ְ
ֹלהיםֶׁ 12 ,ש ֵּכן ָּכל ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ְּב ִלי ָ
ָּפנִ ים ִעם ָה ֱא ִ
ּתֹורה יִ ָּׁש ְפטּו.
ל־ּפי ַה ָ
ּתֹורהַ ,ע ִ
ּתֹורה ,וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ָ
ְּב ִלי ָ
ֹלהיםֶ ,א ָּלא ַה ְמ ַקּיְ ִמים
יקים ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּתֹורה ַצ ִּד ִ
ׁשֹומ ֵעי ַה ָ
ְ
ֲ 13ה ֵרי ֹלא
ּתֹורה וְ ֵהם
ָ
ּתֹורה ֵהם ֲא ֶׁשר יֻ ְצ ְּדקּו — ּ 14גֹויִ ם ֶׁש ֵאין ָל ֶהם
ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ְל ַע ְצ ָמם
מּובן ֵמ ֵא ָליוֵ ,הם ָ
ָ
ּתֹורה ְּכ ָד ָבר
ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָ
ּתֹורה ָּכתּוב ְּב ִל ָּבם,
ּתֹורהֵ 15 .הם ַמ ְר ִאים ֶׁשּפ ַׂעל ַה ָ
ַאף ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ָ
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אֹותם
ָ
יהם ְמ ַחּיְ בֹות אֹו ְמזַ ּכֹות
בֹות ֶ
ּומ ְח ְׁש ֵ
ֶׁש ֵּכן ַמ ְצּפּונָ ם ֵמ ִעיד ָּב ֶהם ַ
ׁשּוע
ֹלהים ֶאת ַּת ֲעלּומֹות ְּבנֵ י ָא ָדם ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
— ַּ 16בּיֹום ֶׁשּיִ ְׁשּפׂט ֱא ִ
ׂשֹור ִתי.
יחִּ ,כ ְד ַבר ְּב ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
היהודים והתורה

ּומ ְת ַה ֵּלל
ּתֹורה ִ
הּודי וְ ַא ָּתה נִ ְׁש ָען ַעל ַה ָ
ֲ 17א ָבל ִאם ַא ָּתה נִ ְק ָרא יְ ִ
ּטֹובים,
ּומ ְב ִחין ַּב ְּד ָב ִרים ַה ִ
יֹוד ַע ֶאת ְרצֹונֹו ַ
אֹלהים 18 ,וְ ַא ָּתה ֵ
ֵּב ִ
19
מֹורה
ֵ
טּוח ִּכי ַא ָּתה
ּוב ַ
ּתֹורה ,וְ ַא ָּתה ָסמּוְך ָ
יֹותָך ְמ ֻחּנָ ְך ַּב ָ
ִמ ְה ְ
ּומ ַל ֵּמד
ֶד ֶרְך ָל ִעוְ ִרים ,אֹור ַל ְּׁשרּויִ ים ַּבח ֶׁׂשְךַ 20 ,מ ְד ִריְך ַל ְּפ ָת ִאים ְ
ּתֹורה — ַ 21ה ִאם ֹלא ְּת ַל ֵּמד
ּולָך ִּבּטּוי ַה ַּד ַעת וְ ָה ֱא ֶמת ֶׁש ַּב ָ
עֹול ִליםְ ,
ָל ָ
ֶאת ַע ְצ ְמָךַ ,א ָּתה ַה ְמ ַל ֵּמד ֲא ֵח ִרים? ַא ָּתה ַה ַּמ ְכ ִריזֹלא ִּתגְ נׂבֲ ,ה ִתגְ נׂב
אֹומר ֹלא ִּתנְ ַאףֲ ,ה ִתנְ ַאף ַא ָּתה? ַא ָּתה ַה ְמ ַת ֵעב
ַא ָּתה? ַ 22א ָּתה ָה ֵ
23
ּתֹורה,
יהם? ַא ָּתה ַה ִּמ ְתּגָ ֶאה ַּב ָ
יליםֲ ,ה ִת ְבזׂז ֶאת ִמ ְק ְּד ֵׁש ֶ
ֶאת ָה ֱא ִל ִ
ּתֹורה? ֲ 24ה ֵריְּ ,כ ִפי ֶׁש ָּכתּוב,
ֹלהים ַּב ֲה ִפ ְירָך ֶאת ַה ָ
ַה ְת ַח ֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱא ִ
ילה ִאם
ֹלהים ְמ ֻח ָּלל ַּבּגֹויִ ם ִּבגְ ַל ְל ֶכםָ 25 .א ְמנָ ם יֵ ׁש ֵע ֶרְך ַל ִּמ ָ
ֵׁשם ֱא ִ
יל ְתָך
ּתֹורהִ ,מ ָ
ּתֹורהַ ,אְך ִאם ַא ָּתה ֵמ ֵפר ֶאת ַה ָ
ַא ָּתה ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
ּתֹורהַ ,ה ִאם ֹלא
נִ ְהיֵ ית ְל ָע ְר ָלהָ 26 .ל ֵכן ִאם יִ ְׁשמׂר ָע ֵרל ֶאת ִּדינֵ י ַה ָ
ּגּופנִ יתַ ,ה ְמ ַקּיֵ ם ֶאת
ילה?  27וְ ֶה ָע ֵרל ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ֵּת ָח ֵׁשב לֹו ָע ְר ָלתֹו ְל ִמ ָ
ילה וְ ַא ָּתה
תּובים וְ ַה ִּמ ָ
ּתֹורה ,יַ ֲחרׂץ ָע ֶליָך ִמ ְׁש ָּפטֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְלָך ַה ְּכ ִ
ַה ָ
הּודי,
הּודי הּוא יְ ִ
ל־ּפי ַמ ְר ִאית ַעיִ ן יְ ִ
ּתֹורהֵ 28 .הן ֹלא ַע ִ
ֵמ ֵפר ֶאת ַה ָ
הּודי הּוא זֶ ה ֶׁש ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו
ילה 29 .יְ ִ
רֹואים ַּבּגּוף הּוא ִמ ָ
וְ ֹלא ַמה ֶּׁש ִ
תּובה;
רּוח וְ ֹלא ְל ִפי אֹות ְּכ ָ
ילה ִהיא זֹו ֶׁש ַּב ֵּלבְ ,ל ִפי ָה ַ
ּומ ָ
הּודי ִ
הּוא יְ ִ
ֹלהים.
ִׁש ְבחֹו ֵאינֹו ָּבא ִמ ְּבנֵ י ָא ָדםִּ ,כי ִאם ֵמ ֱא ִ
ילה?
ּתֹוע ֶלת ֲא ֶׁשר ַּב ִּמ ָ
הּודי אֹו ָמה ַה ֶ
אם ֵּכןַ ,מהּו יִ ְתרֹונֹו ֶׁשל ַהּיְ ִ
ִ
יהם ֻה ְפ ְקדּו ִּד ְב ֵרי
אׁשית ּכׂלִּ ,ב ֵיד ֶ
ַ 2ה ְר ֵּבהִ ,מ ָּכל ַה ְּב ִחינֹות; ֵר ִ
ֹלהים 3 .וְ ִאם יֵ ׁש ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּוֲ ,אזַ י ָמה? ַה ִאם יְ ַב ֵּטל ח ֶׂסר ֱאמּונָ ָתם
ֱא ִ
ֹלהים נֶ ֱא ָמן
ילה! ָצ ִריְך ֶׁשּיֻ ַּכר ִּכי ָה ֱא ִ
ֹלהים? ָ 4ח ִל ָ
ֶאת נֶ ֱא ָמנּותֹו ֶׁשל ֱא ִ
”ל ַמ ַען ִּת ְצ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרָךִּ ,תזְ ֶּכה ְב ָׁש ְפ ֶטָך”.
וְ ָכל ָא ָדם ּכֹוזֵ בַּ ,כ ָּכתּובְ :

ג

ב 21‑ :22שמות כ 15 ג  :4תהל’ נא 6
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ׂאמר?
ֹלהיםַ ,מה ּנ ַ
ֲ 5א ָבל ִאם ִר ְׁש ָע ֵתנּו ַמ ְפּגִ ינָ ה ֶאת ַה ֶּצ ֶדק ֶׁשל ֱא ִ
ּׁשֹופְך ֶאת זַ ֲעמֹו — וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִמּנְ ֻק ַּדת
אֹלהים ַה ֵ
ַה ִאם יֵ ׁש ָעוֶ ל ֵּב ִ
ֹלהים ֶאת
ילה! ֶׁש ִאם ֵּכןֵ ,איְך יִ ְׁשּפׂט ֱא ִ
ַמ ָּבטֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם — ַ 6חס וְ ָח ִל ָ
ֹלהים ִל ְת ִה ָּלתֹו,
עֹולם? ַ 7אְך ִאם ִּבגְ ַלל ִמ ְר ָמ ִתי ְמ ַׂשגְ ֶׂשגֶ ת ֱא ֶמת ָה ֱא ִ
ָה ָ
ּדּוע ֹלא ”נַ ֲע ֶׂשה ֶאת ָה ַרע ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ֵצא
ּומ ַ
חֹוטא? ַ 8
ּדּוע עֹוד ֶא ָּׁש ֵפט ְּכ ֵ
ַמ ַ
אֹומ ִרים? ָא ֵכן
ְ
טֹוענִ ים ִּכי ָּכְך ָאנּו
ילים ָע ֵלינּו וְ ֲ
טֹוב”ְּ ,כ ִפי ֶׁש ַּמ ֲע ִל ִ
יהם.
ִמ ְׁש ַּפט ֶצ ֶדק נֶ ֱח ַרץ ֲע ֵל ֶ
כל בני אדם חטאו

ּוכ ָלל ֹלא; ֶׁש ֲה ֵרי ְּכ ָבר
טֹובים ָאנּו ֵמ ֲא ֵח ִרים? ֹלאְּ ,כ ָלל ְ
ּוב ֵכןֲ ,ה ִ
ְ 9
הּודים וְ ַהּגֹויִ ם ְּכ ֶא ָחד ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ֻּכ ָּלם ַל ֵח ְטא,
הֹוכ ְחנּו ְל ֵעיל ִּכי ַהּיְ ִ
ַ
ַּ 10כ ָּכתּוב:
”אין ַצ ִּדיקֵ ,אין ּגַ ם ֶא ָחד.
ֵ
ֹלהים.
ת־א ִ
ֵ 11אין ַמ ְׂש ִּכילֵ ,אין ּד ֵׂרׁש ֶא ֱ
ַ 12הּכׂל ָסר ,יַ ְח ָּדו נֶ ֱא ָלחּו;
ם־א ָחד.
ֶ
ֵאין ע ֵׂׂשה־טֹובֵ ,אין ּגַ
תּוח ּגְ רׂנָ םְ ,לׁשֹונָ ם יַ ֲח ִליקּון,
ר־ּפ ַ
	ק ֶב ָ
ֶ 13
ֲח ַמת ַע ְכׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו;
ּומרׂרֹות.
יהם ָמ ֵלא ְ
א ָלה ִּפ ֶ
ֲ 14א ֶׁשר ָ
יהם יְ ַמ ֲהרּו ִל ְׁשּפְׂך ָּדם.
	רגְ ֵל ֶ
ַ 15
ּלֹותם,
ׁ 16שׂד וָ ֶׁש ֶבר ִּב ְמ ִס ָ
 17וְ ֶד ֶרְך ָׁשלֹום ֹלא יָ ָדעּו.
יהם”.
ֹלהים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶ
ין־ּפ ַחד ֱא ִ
	א ַ
ֵ 18
אֹומ ֶרת ַל ֲאנָ ִׁשים
ֶ
אֹומ ֶרתִ ,היא
ֶ
ּתֹורה
יֹוד ִעים ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁש ַה ָ
ָ 19אנּו ְ
עֹולם
ּתֹורהְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ִּפ ְתחֹון ֶּפה ְל ִאיׁש וְ ָכל ָה ָ
פּופים ַל ָ
ַה ְּכ ִ
ּתֹורה ֹלא יִ ְצ ַּדק
ֹלהים 20 .זׂאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַמ ֲע ֵׂשי ַה ָ
יִ ָּמ ֵצא ָא ֵׁשם ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יאה ִל ֵידי ַה ָּכ ַרת ֵח ְטא.
ּתֹורה ַרק ְמ ִב ָ
ְל ָפנָ יו ָּכל ָּב ָׂשרִּ ,כי ַה ָ
ג 10‑ :12תהל’ יד  ;3‑1נג 4‑2 ג  :13תהל’ ה  ;10קמ 4 ג  :14תהל’ י 7
ג 15‑ :17ישע’ נט 8‑7 ג  :18תהל’ לו 2
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ּתֹורה
ּתֹורהְ ,צ ָד ָקה ֶׁש ַה ָ
ָ
ֹלהים ְּב ִלי
ַ 21אְך ָּכ ֵעת נִ גְ ְל ָתה ִצ ְד ַקת ָה ֱא ִ
ֹלהיםְּ ,ב ֶא ְמ ָצעּות
יה 22 .וְ ִהיא ְצ ָד ָקה ֶׁשל ָה ֱא ִ
יאים ְמ ִע ִידים ָע ֶל ָ
וְ ַהּנְ ִב ִ
יחֶ ,אל ָּכל וְ ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים; ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ֹלהים ֵה ָּמהַ 24 .אְך ֵהם
ּומ ֻח ְּס ֵרי ְּכבֹוד ֱא ִ
ֶה ְב ֵּדלִּ 23 ,כי ַהּכׂל ָח ְטאּו ְ
25
¤
ׁשּוע , ֲא ֶׁשר
יח יֵ ַ
ֻמ ְצ ָּד ִקים ְּב ַח ְסּדֹוְּ ,ב ִחּנָ ם ,הֹודֹות ַל ְּפדּות ֶׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָׂשם אֹותֹו ְל ַכ ָּפ ָרה ְּב ָדמֹוַּ ,כ ָּפ ָרה ַעל־יְ סֹוד ֱאמּונָ הָּ .כל זֶ ה
ָה ֱא ִ
ֹלהים ְּב ָכְך ֶׁש ְּבא ֶׂרְך רּוחֹו ָּפ ַסח ַעל
ְּכ ֵדי ְל ַה ְראֹות ֶאת ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁשל ֱא ִ
ּול ַה ְראֹות ֶאת ִצ ְד ָקתֹו ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ הֶׁ :שהּוא ַצ ִּדיק
ֲח ָט ֵאי ֶה ָע ָברְ 26 ,
ׁשּוע.
ּומ ְצ ִּדיק ֶאת ֶּבן ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ַ
ִ 27אם ֵּכןֲ ,היֵ ׁש ָמקֹום ְלגַ ֲאוָ ה? ֹלאֵ ,אין ָלּה ָמקֹום .הֹודֹות ְל ֵאיזֹו
תֹורה ֶׁשל ֱאמּונָ ה 28 .וְ ָא ְמנָ ם ָאנּו
ּתֹורה? ֶׁשל ַה ַּמ ֲע ִׂשים? ֹלא ,הֹודֹות ְל ָ
ָ
ּתֹורה.
קֹוב ִעים ֶׁש ָה ָא ָדם ֻמ ְצ ָּדק ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ ה ְלֹלא ְּתלּות ְּב ַמ ֲע ֵׂשי ַה ָ
ְ
ֹלהי ַהּגֹויִ ם?
הּודים ִּב ְל ַבד? ַה ֵאין הּוא ּגַ ם ֱא ֵ
ֹלהי ַהּיְ ִ
 29אֹו ֶׁש ָּמא הּוא ֱא ֵ
30
ֹלהים ֶא ָחד הּוא ַה ַּמ ְצ ִּדיק ֶאת
ֹלהי ַהּגֹויִ ם הּואֶׁ ,ש ֵּכן ֱא ִ
ֵּכןּ ,גַ ם ֱא ֵ
ּמֹולים ַעל־יְ סֹוד ֱאמּונָ ה ,וְ ֶאת ָה ֲע ֵר ִלים ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ הַ 31 .ה ִאם
ַהּנִ ִ
ילה!
ּתֹורה ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה? ַחס וְ ָח ִל ָ
ָאנּו ְמ ַב ְּט ִלים ֵאפֹוא ֶאת ַה ָ
ּתֹורה.
נֹותנִ ים ּת ֶׂקף ַל ָ
ַא ְּד ַר ָּבאָ ,אנּו ְ

ד

אברהם נצדק באמונה

ׂאמר ַעל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו , ַ ¤מה ִה ִּׂשיג ִּבזְ כּות ַמ ֲע ָׂשיו
ּוב ֵכןַ ,מה ּנ ַ
ְ
הּוא? ִ 2אם ָא ְמנָ ם ֻה ְצ ַּדק ַא ְב ָר ָהם ִּבגְ ַלל ַמ ֲע ִׂשיםִּ ,כי ָאז יֵ ׁש לֹו
אֹומר ַה ָּכתּוב?”וְ ֶה ֱא ִמן
ֵ
ֹלהיםָ 3 .מה
ַּב ֶּמה ְל ִה ְת ָּפ ֵארַ ,אְך ֹלא ִל ְפנֵ י ֱא ִ
עֹובד ֵאינֹו
ֵ
ַא ְב ָר ָהם ַּביהוה וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה 4 ”.וַ ֲה ֵרי ְׂש ָכרֹו ֶׁשל
עֹובדֶ ,א ָּלא
יע לֹוֲ 5 .א ָבל זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו ֵ
נֶ ְח ָׁשב לֹו ְּכ ֶח ֶסדֶ ,א ָּלא ְּכחֹוב ַה ַּמּגִ ַ
6
חֹוטאֱ ,אמּונָ תֹו נֶ ְח ֶׁש ֶבת לֹו ִל ְצ ָד ָקהָּ .כְך ּגַ ם
ַמ ֲא ִמין ַּב ַּמ ְצ ִּדיק ֶאת ַה ֵ
 ¤ג  :25אשר… -או :אשר האלהים שם אותו לְ ַכּפֶֹרת על־ידי אמונה בדמו.  ¤ד  :1מה
השיג… -או :מה מצא אברהם אבינו על־פי הבשר?
ד  :3ברא’ טו 6
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ֹלהים יַ ְחׁשׂב לֹו ְצ ָד ָקה ְּב ִלי
יע ֶאת ָא ְׁשרֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ָּדוִ ד ַמ ִּב ַ
ְּתלּות ְּב ַמ ֲע ִׂשים:
	”א ְׁש ֵרי־נְ ׂשּוי ֶּפ ַׁשעְּ ,כסּוי ֲח ָט ָאה.
ַ 7
י־א ָדם ֹלא יַ ְחׁשׂב יהוה לֹו ָעוׂן”.
ַ 8א ְׁש ֵר ָ
אֹומ ִרים
ּמֹולים ,אֹו ּגַ ם ָל ֲע ֵר ִלים? וַ ֲה ֵרי ָאנּו ְ
ַ 9ה ִאם ָהא ֶׁׂשר ַהּזֶ ה ַרק ַלּנִ ִ
10
ִּכי ֱאמּונָ תֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם נֶ ְח ְׁש ָבה לֹו ְצ ָד ָקהָ .מ ַתי נֶ ְח ְׁש ָבה לֹו?
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה נִ ּמֹול אֹו ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ָע ֵרל? — ֹלא ִּב ְהיֹותֹו נִ ּמֹולִּ ,כי ִאם
חֹותם ַל ְּצ ָד ָקה ֶׁשּזָ ָכה
ילה ְּכ ָ
ִּב ְהיֹותֹו ָע ֵרל 11 .הּוא ִק ֵּבל ֶאת אֹות ַה ִּמ ָ
עֹודּנּו ָע ֵרלְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָאב ְל ָכל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ָּבּה ִּבגְ ַלל ָה ֱאמּונָ ה ְּב ֶ
ּמֹולים,
ּמֹוליםְ ,ל ַמ ַען ֵּת ָח ֵׁשב ּגַ ם ָל ֶהם ְצ ָד ָקה 12 ,וְ ָאב ַלּנִ ִ
ַה ִּב ְל ִּתי נִ ִ
הֹול ִכים ְּב ִע ְּקבֹות ָה ֱאמּונָ ה
ּמֹולים ִּב ְל ַבד ֶא ָּלא ּגַ ם ְ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם נִ ִ
ְל ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ֶט ֶרם נִ ּמֹול.
ההבטחה והאמונה

עֹולם ֹלא נִ ְּתנָ ה ְל ַא ְב ָר ָהם אֹו ְלזַ ְרעֹו
ֲ 13ה ֵרי ַה ַה ְב ָט ָחה ִּכי יִ ַירׁש ֶאת ָה ָ
14
¤
ל־ס ַמְך ְצ ָד ָקה ֶׁש ִה ִּׂשיג ֶּב ֱאמּונָ ה , ֶׁש ֵּכן ִאם
ּתֹורהֶ ,א ָּלא ַע ְ
ל־ס ַמְך ָ
ַע ְ
ּיֹור ִׁשיםֲ ,אזַ י ָה ֱאמּונָ ה ִהיא ַל ָּׁשוְ א וְ ַה ַה ְב ָט ָחה
ּתֹורה ֵהם ַה ְ
יקי ַה ָ
ַמ ֲחזִ ֵ
ּתֹורה ֵאין
ָ
ּוב ָמקֹום ֶׁש ֵאין
יאה זַ ַעםְ ,
ּתֹורה ְמ ִב ָ
ַח ְס ַרת ּת ֶׂקףַ 15 .ה ָ
ּתֹורהָ 16 .ל ֵכן ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ הְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָּכל זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְּב ֶח ֶסד
ֲע ֵב ָרה ַעל ַה ָ
ּתֹורהֶ ,א ָּלא
וְ ַה ַה ְב ָט ָחה ָּתחּול ַעל ָּכל ַה ֶּצ ֱא ָצ ִאיםֹ ,לא ַרק ַעל ְּבנֵ י ַה ָ
”ּכי
ּגַ ם ַעל ְּבנֵ י ֱאמּונַ ת ַא ְב ָר ָהםֶׁ ,שהּוא ָאב ְל ֻכ ָּלנּו — ְּ 17כ ִפי ֶׁש ָּכתּובִ :
ֹלהים
ֹלהים ֲא ֶׁשר ּבֹו ֶה ֱא ִמיןָ ,ה ֱא ִ
ב־המֹון ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך” — ְל ֵעינֵ י ֱא ִ
ַא ֲ
ּקֹורא ְּב ֵׁשם ְּד ָב ִרים ְּבעֹוד ֵאינָ ם ְּבנִ ְמ ָצא.
ַה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ַה ֵּמ ִתים וְ ַה ֵ
ב־המֹון ּגֹויִ ם,
ּוב ֵאין ִס ָּבה ְל ִת ְקוָ ה הּוא ֶה ֱא ִמין וְ ִקּוָ ה ִּכי יִ ְהיֶ ה ְל ַא ֲ
ְ 18
19
רֹופ ָפה ּגַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר
ְּכ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ” :כׂה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָךֱ ”.אמּונָ תֹו ֹלא נִ ְת ְ
ִּב ְהיֹותֹו ְּכ ֶבן ֵמ ָאה ָׁשנִ ים ָח ַׁשב ַעל ְּת ִׁשיׁשּות ּגּופֹו וְ ַעל ֲע ָקרּות ָׂש ָרה.
ֹלהיםֶ ,א ָּלא
 20הּוא ֹלא ָח ַדל ֵמ ֱאמּונָ ה וְ ֹלא ִּפ ְק ֵּפק ְּב ַה ְב ָט ַחת ֱא ִ
 ¤ד  :14שכן… -או :שכן אם מתוך התורה היורשים,
ד 7‑ :8תהל’ לב 2‑1 ד 17‑ :18ברא’ יז 5
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לּוטין
טּוח ַל ֲח ִ
אֹלהיםִּ ,ב ְהיֹותֹו ָּב ַ
ִה ְת ַחּזֵ ק ֶּב ֱאמּונָ תֹו וְ נָ ַתן ָּכבֹוד ֵל ִ
יּוכל ּגַ ם ְל ַקּיֵ םָ 22 .ל ֵכן נֶ ְח ְׁש ָבה לֹו זׂאת ִל ְצ ָד ָקה.
יח ַ
ִּכי ֶאת ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
 23וְ ֹלא ְל ַמ ֲענֹו ִּב ְל ַבד נִ ְכ ַּתב ֶׁשּנֶ ְח ְׁש ָבה לֹוִּ 24 ,כי ִאם ּגַ ם ְל ַמ ֲענֵ נּו; וְ ִהיא
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּו
ֲע ִת ָידה ְל ֵה ָח ֵׁשב ָלנּו — ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּב ִמי ֶׁש ֵה ִקים ֶאת יֵ ַ
הּוקם ִל ְת ִחּיָ ה
ִמן ַה ֵּמ ִתים 25 ,הּוא ֲא ֶׁשר נִ ְמ ַסר ַל ָּמוֶ ת ִמ ְּפנֵ י ֲח ָט ֵאינּו וְ ַ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֻה ְצ ַּד ְקנּו.
21

ה

תוצאות ההצדקה

ל־ס ַמְך ֱאמּונָ ה יֵ ׁש ָלנּו ָׁשלֹום ִעם
על ֵּכן ְל ַא ַחר ֵׁש ֻה ְצ ַּד ְקנּו ַע ְ
ַ
יׁשה,
יחַּ 2 .ד ְרּכֹו יֵ ׁש ָלנּו ּגַ ם ּגִ ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים הֹודֹות ַל ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֱא ִ
עֹומ ִדים ּבֹו ,וְ ָאנּו ִמ ְת ַה ְּל ִלים
ְ
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ֱאמּונָ הַ ,ל ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ֶׁש ָאנּו
ֹלהיםַ 3 .אְך ֹלא זׂאת ִּב ְל ַבד; ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַה ְּל ִלים
ַּב ִּת ְקוָ ה ֶאל ְּכבֹוד ֱא ִ
יאה ִל ֵידי ַס ְב ָלנּות,
יֹוד ִעים ָאנּו ִּכי ַה ָּצ ָרה ְמ ִב ָ
ּגַ ם ַּב ָּצרֹותֶׁ ,ש ֵּכן ְ
 4וְ ַה ַּס ְב ָלנּות ִל ֵידי ֲע ִמ ָידה ְּבנִ ָּסיֹון ,וַ ֲע ִמ ָידה ַּבּנִ ָּסיֹון ִל ֵידי ִּת ְקוָ ה.
הּוצ ָקה ְלתֹוְך ִל ֵּבנּו ַעל־
ֹלהים ְ
יבהִּ ,כי ַא ֲה ַבת ֱא ִ
 5וְ ַה ִּת ְקוָ ה ֵאינָ ּה ַמ ְכזִ ָ
6
יע
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ָלנּוִ .הּנֵ ה ְּבעֹוד ֶׁש ָהיִ ינּו ַח ְס ֵרי אֹונִ יםְּ ,ב ַהּגִ ַ
יְ ֵדי ַ
יׁשהּו
יח ְּב ַעד ָה ְר ָׁש ִעים 7 .וַ ֲה ֵרי ֹלא ִּב ְמ ֵה ָרה יָ מּות ִמ ֶ
ַה ָּׁש ָעה ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשהּו ָלמּות.
אּולי יָ ֵעז ִמ ֶ
ַ
ְּב ַעד ָא ָדם ַצ ִּדיקִ ,אם ִּכי ְּב ַעד ָה ִאיׁש ַהּטֹוב
יח ֵמת ַּב ֲע ֵדנּו
ֹלהים ְמגַ ֶּלה ֶאת ַא ֲה ָבתֹו ֵא ֵלינּו ְּב ָכְך ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
אּולם ֱא ִ
ָ 8
9
חֹוט ִאים .וְ ָכ ֵעתְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ְּכ ָבר ֻה ְצ ַּד ְקנּו
ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר עֹוד ָהיִ ינּו ֲאנָ ִׁשים
ּובוַ ַּדאי ֶׁשּנִ ּוָ ַׁשע ַעל־יָ דֹו ִמן ַהּזַ ַעם; ֶׁ 10ש ֵּכן ִאם ִּבזְ ַמן
ְּב ָדמֹוְּ ,בוַ ַּדאי ְ
אֹלהים ְּבמֹות ְּבנֹוַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה
ֶׁש ָהיִ ינּו אֹויְ ִבים נִ ְר ֵצינּו ֵל ִ
נִ ּוָ ַׁשע ְּב ַחּיֵ י ְּבנֹו ְל ַא ַחר ֶׁש ְּכ ָבר נִ ְר ֵצינּו 11 .וְ ֹלא זׂאת ִּב ְל ַבדֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם
יח ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים הֹודֹות ַל ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ִמ ְת ַה ְּל ִלים ֵּב ִ
ִק ַּב ְלנּו ַע ָּתה ֶאת ָה ִרּצּוי.
אדם הראשון והמשיח

עֹולם ,וְ ֵע ֶקב
יכְךְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ַעל־יְ ֵדי ָא ָדם ֶא ָחד ָּבא ַה ֵח ְטא ָל ָ
ְ 12ל ִפ ָ
ַה ֵח ְטא ָּבא ַה ָּמוֶ תָּ ,כְך ָע ַבר ַה ָּמוֶ ת ְל ָכל ְּבנֵ י ָא ָדם ִמּׁשּום ֶׁש ֻּכ ָּלם
עֹולםֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵאין
ּתֹורה ָהיָ ה ַה ֵח ְטא ָּב ָ
ָח ְטאּוֲ 13 .ה ֵרי עֹוד ִל ְפנֵ י ַה ָ
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ּתֹורהְּ .ב ָכל זׂאת ָׁש ַלט ַה ָּמוֶ ת ֵמ ָא ָדם וְ ַעד מ ֶׁׂשה
הּוא נֶ ְח ָׁשב ְּב ֵאין ָ
ּדֹומה ָל ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ָא ָדםֲ ,א ֶׁשר הּוא
ּגַ ם ַעל ֵא ֶּלה ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו ַּב ֲע ֵב ָרה ָ
ילה ָל ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ָע ִתיד ָלבֹוא.
ְּדמּות ַמ ְק ִּב ָ
אּולם ֹלא ֲה ֵרי ָה ֲע ֵב ָרה ַּכ ֲה ֵרי ַמ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד; ֶׁש ֵּכן ִאם ִּבגְ ַלל
ָ 15
ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ֶא ָחד ֵמתּו ָה ַר ִּביםַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמהְּ ,ב ֶח ֶסד ָה ָא ָדם
ּומ ְּתנָ תֹו 16 .וְ ֵאין
ֹלהים ַ
יחָׁ ,ש ְפעּו ָל ַר ִּבים ֶח ֶסד ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֶא ָחד יֵ ַ
ַה ַּמ ָּתנָ ה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֶא ָחד ֶׁש ָח ָטא; ִּכי ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵע ֶקב ֲע ֵב ָרה ַא ַחת
יָ ָצא ְל ַה ְר ָׁש ָעהֲ ,א ָבל ְל ַא ַחר ֲע ֵברֹות ַרּבֹות ַמ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד ִהיא זִ ּכּוי;
ֶׁ 17ש ֲה ֵרי ִאם ַעל־יְ ֵדי ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד ָמ ַלְך ַה ָּמוֶ תָּ ,כל ֶׁש ֵּכן
ַה ְמ ַק ְּב ִלים ֶאת ֶׁש ַפע ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַמ ְּתנַ ת ַה ְּצ ָד ָקה יִ ְמ ְלכּו ַּב ַחּיִ ים
ּוב ֵכןְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ִהיא
יחְ 18 .
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּבגְ ַלל ָה ֶא ָחד יֵ ַ
ַה ְר ָׁש ָעה ְל ָכל ְּבנֵ י ָא ָדםֵּ ,כן ּגַ ם ַמ ֲע ֵׂשה ְצ ָד ָקה ֶא ָחד הּוא זִ ּכּוי ֶׁשל
י־צּיּותֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד
ַחּיִ ים ְל ָכל ְּבנֵ י ָא ָדם; ִּ 19כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִּבגְ ַלל ִא ִ
חֹוט ִאיםֵּ ,כן ּגַ ם ִּבגְ ַלל ִצּיּותֹו ֶׁשל ָה ֶא ָחד יֵ ָעׂשּו ָה ַר ִּבים
נַ ֲעׂשּו ָה ַר ִּבים ְל ְ
יכן ֶׁש ִה ְת ַר ָּבה
ּוב ָכְך ַרּבּו ָה ֲע ֵברֹותֲ .א ָבל ֵה ָ
ּתֹורה ָּב ָאה ְ
יקיםַ 20 .ה ָ
ְל ַצ ִּד ִ
21
יֹותר .וְ ָכְך ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַה ֵח ְטא ָמ ַׁשל ַּב ָּמוֶ ת,
ַה ֵח ְטאַ ,ה ֶח ֶסד ָׁש ַפע עֹוד ֵ
עֹולם ַעל־
ּתֹוצ ָאה — ַחּיֵ י ָ
ֵּכן ּגַ ם יִ ְמׁשׂל ַה ֶח ֶסד ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְצ ָד ָקה ,וְ ַה ָ
יח ֲאדֹונֵ נּו.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יְ ֵדי יֵ ַ
14

ו

איחוד עם המשיח במותו ובתחייתו

ׂאמר? ֲהנַ ְמ ִׁשיְך ַּב ֵח ְטא ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְר ֶּבה ַה ֶח ֶסד? ַ 2חס
אם ֵּכןַ ,מה ּנ ַ
ִ
ילה! ָאנּו ֶׁש ַּמ ְתנּו ְלגַ ֵּבי ַה ֵח ְטאֵ ,איְך נַ ְמ ִׁשיְך וְ נִ ְחיֶ ה ּבֹו?
וְ ָח ִל ָ
ׁשּועְ ,למֹותֹו
יח יֵ ַ
יֹוד ִעים ִּכי ֻּכ ָּלנּו ֲא ֶׁשר נִ ְט ַּב ְלנּו ַל ָּמ ִׁש ַ
ַ 3ה ֵאינְ ֶכם ְ
ילה ַל ָּמוֶ ת ְּכ ֵדי ֶׁשּנִ ְת ַה ֵּלְך ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
נִ ְט ַּב ְלנּו?  4נִ ְק ַּב ְרנּו ִאּתֹו ַּב ְּט ִב ָ
הּוקם ִמן ַה ֵּמ ִתים ַעל־יְ ֵדי ְּכבֹודֹו
ַ
יח
ְּב ַחּיִ ים ֲח ָד ִׁשיםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ּדֹומה ְלמֹותֹוָּ ,כְך ּגַ ם
ֶׁשל ָה ָאב; ֶׁ 5ש ֵּכן ִאם ִה ְת ַא ַח ְדנּו ִאּתֹו ְּב ָמוֶ ת ֶ
יֹוד ִעיםָ :ה ָא ָדם ַהּיָ ָׁשן ֲא ֶׁשר ָּבנּו
נִ ְת ַא ֵחד ִאּתֹו ִּב ְת ִחּיָ תֹו 6 .זׂאת ָאנּו ְ
נִ ְצ ַלב ִאּתֹו ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ָה ֵרס ּגּוף ַה ֵח ְטא וְ ֹלא נִ ְהיֶ ה עֹוד ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא;
יח,
ֶׁ 7ש ֲה ֵרי ַה ֵּמת ְמ ֻׁש ְח ָרר ִמן ַה ֵח ְטאֲ 8 .א ָבל ִאם ַמ ְתנּו ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
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יחְ ,ל ַא ַחר
יֹוד ִעים ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ֲא ִמינִ ים ָאנּו ִּכי ּגַ ם נִ ְחיֶ ה ִעּמֹוֲ .אנַ ְחנּו ְ
יֹוסיף ִל ְׁשֹלט ּבֹו.
ֶׁש ָּקם ִמן ַה ֵּמ ִתיםֹ ,לא יָ מּות עֹוד; ַה ָּמוֶ ת ֹלא ִ
ּול ָת ִמיד ְלגַ ֵּבי ַה ֵח ְטאַ ,אְך ִּב ְחיֹותֹו הּוא ַחי
ֲ 10ה ֵרי ְּבמֹותֹו ֵמת ַא ַחת ְ
אֹלהיםְּ 11 .ב ֶד ֶרְך זׂאת ּגַ ם ַא ֶּתם ִח ְׁשבּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ֵמ ִתים ְלגַ ֵּבי
ֵל ִ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
אֹלהים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַה ֵח ְטאַ ,אְך ַחּיִ ים ֵל ִ
יע ֶא ְת ֶכם
מּותה וְ ַאל יַ ְכנִ ַ
גּופ ֶכם ֶּבן ַה ְּת ָ
ָ 12ל ֵכןַ ,אל יִ ְמׁשׂל ַה ֵח ְטא ְּב ְ
יכם ַל ֵח ְטא ְּכ ֵכ ִלים ֶׁשל ֶר ַׁשע,
יב ֵר ֶ
וֹותיו 13 .וְ ַאל ִּת ְמ ְסרּו ֶאת ֵא ְ
ְל ַת ֲא ָ
הּוקמּו ִמן
אֹלהים ַּכ ֲאנָ ִׁשים ַחּיִ ים ֶׁש ְ
ֶא ָּלא ִמ ְסרּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ֵל ִ
אֹלהים ְּכ ֵכ ִלים ֶׁשל ֶצ ֶדקַ 14 .ה ֵח ְטא
יכם ִּת ְמ ְסרּו ֵל ִ
יב ֵר ֶ
ַה ֵּמ ִתים ,וְ ֶאת ֵא ְ
ּתֹורה ֶא ָּלא ַּת ַחת יַ ד ַה ֶח ֶסד.
ֹלא יִ ְׁשֹלט ָּב ֶכםִּ ,כי ֵאינְ ֶכם ַּת ַחת יַ ד ַה ָ
9

עבדים לצדקה

ּתֹורה ֶא ָּלא
ּוב ֵכן ָמה? ַה ִאם נֶ ֱח ָטא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָאנּו ַּת ַחת יַ ד ַה ָ
ְ 15
16
יֹוד ִעים ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ילה! ַה ֵאינְ ֶכם ְ
ַּת ַחת יַ ד ַה ֶח ֶסד? ַחס וְ ָח ִל ָ
יׁשהּו ְּכ ֵדי ְל ַצּיֵ ת לֹוֲ ,ע ָב ִדים ַא ֶּתם
מֹוס ִרים ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ַּכ ֲע ָב ִדים ְל ִמ ֶ
ְ
ּמֹוליְך ֶאל ָמוֶ ת ,אֹו ַל ִּצּיּות
ְל ִמי ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַצּיְ ִתים — אֹו ַל ֵח ְטא ַה ִ
אֹלהים ַעל ֶׁש ַא ֶּתםֲ ,א ֶׁשר ק ֶׂדם
ּתֹודה ֵל ִ
ּמֹוליְך ֱא ֵלי ְצ ָד ָקהַ 17 .אְך ָ
ַה ִ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר
יתם ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא ,נִ ְׁש ַמ ְע ֶּתם ְּב ָכל ֵלב ְל ֶד ֶרְך ַה ָ
ָל ֵכן ֱהיִ ֶ
יתם ֲע ָב ִדים
ּול ַא ַחר ֶׁש ֻּׁש ְח ַר ְר ֶּתם ִמן ַה ֵח ְטא נַ ֲע ֵׂש ֶ
ֻחּנַ ְכ ֶּתם ָּבּהְ 18 .
נֹוׁשּיֹות ִּבגְ ַלל ֻח ְל ַׁש ְת ֶכםֻ ,ח ְל ַׁשת
ַל ְּצ ָד ָקהֲ 19 .אנִ י ְמ ַד ֵּבר ְּב ֻדגְ ָמאֹות ֱא ִ
יכם
יב ֵר ֶ
ָּב ָׂשר וָ ָדםְּ .כמֹו ֶׁש ַּכ ֲע ָב ִדים ְל ֻט ְמ ָאה וְ ֶר ַׁשע ְמ ַס ְר ֶּתם ֶאת ֵא ְ
יכם
יב ֵר ֶ
ְל ַת ְכ ִלית ֶׁשל ֶר ַׁשעֵּ ,כן ַע ָּתה ַּכ ֲע ָב ִדים ַל ְּצ ָד ָקה ִמ ְסרּו ֶאת ֵא ְ
יתם ֲע ָב ִדים ַל ֵח ְטא ָח ְפ ִׁשים
ְל ַת ְכ ִלית ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשהֲ 20 .ה ֵרי ְּב ֵעת ֶׁש ֱהיִ ֶ
אֹותם ְּד ָב ִרים
אּולם ֵאיזֶ ה ְּפ ִרי ָהיָ ה ָל ֶכם ָאז ֵמ ָ
יתם ִמן ַה ְּצ ָד ָקה 21 .וְ ָ
ֱהיִ ֶ
22
ּתֹוצ ָא ָתםֲ .א ָבל
ָ
ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְת ַּבּיְ ִׁשים ָּב ֶהם ַע ְכ ָׁשו? ֲהֹלא ַה ָּמוֶ ת הּוא
אֹלהים ,יֵ ׁש ָל ֶכם
ּומ ֻׁש ְע ָּב ִדים ֵל ִ
ָּכ ֵעתְּ ,כ ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ֻׁש ְח ָר ִרים ֵמ ַה ֵח ְטא ְ
עֹולם; ִּ 23כי ְׂש ַכר
ָ
ּתֹוצ ָאה ִהיא ַחּיֵ י
ְּפ ִרי ַה ֵּמ ִביא ִל ֵידי ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַה ָ
יח
עֹולם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ִהיא ַחּיֵ י ָ
ַה ֵח ְטא הּוא ָמוֶ תֲ ,א ָבל ַמ ְּתנָ תֹו ֶׁשל ֱא ִ
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּו.
יֵ ַ
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דוגמה מדין הנישואים

ּתֹורה
יֹוד ֵעי ָ
יֹוד ִעים — וַ ֲה ֵרי ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֶאל ְ
א ַחיַ ,ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
ַ
ּתֹורה יֵ ׁש ָמרּות ַעל ָה ָא ָדם ָּכל זְ ַמן ֶׁשהּוא ַחי? ָ 2ה ִא ָּׁשה
— ִּכי ַל ָ
ּתֹורה ָּכל עֹוד הּוא ַחיַ ,אְך ִאם
ׁשּורה ְל ַב ֲע ָלּה ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
ׂשּואה ְק ָ
ַהּנְ ָ
אֹותּה ְל ַב ֲע ָלּהָ 3 .ל ֵכן
ּקֹוׁשר ָ
ּתֹורה ַה ֵ
טּורה ִהיא ֵמחׂק ַה ָ
יָ מּות ַּב ֲע ָלּה ְּפ ָ
נֹוא ֶפתַ .אְך
ִאם ִּתּנָ ֵׂשא ְל ִאיׁש ַא ֵחר ְּבעֹוד ַּב ֲע ָלּה ַחיִ ,היא ִּת ָּק ֵרא ֶ
ּוב ִהּנָ ְׂש ָאּה ְל ִאיׁש ַא ֵחר
טּורה ִהיא ֵמאֹותֹו חׂק ְ
ִאם יָ מּות ַּב ֲע ָלּהְּ ,פ ָ
ּתֹורה ְּבגּופֹו ֶׁשל
נֹוא ֶפתֵּ 4 .כן ּגַ ם ַא ֶּתםַ ,א ַחיַ ,מ ֶּתם ְלגַ ֵּבי ַה ָ
ֵאין ִהיא ֶ
הּוקם ִמן ַה ֵּמ ִתים,
יתם ַׁשּיָ ִכים ְל ַא ֵחרָ ,לזֶ ה ֶׁש ַ
יחְּ ,בא ֶׂפן ֶׁשּנַ ֲע ֵׂש ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהיםֲ 5 .ה ֵרי ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ַל ְּב ָׂש ִרּיּות,
ְּכ ֵדי ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי ֵל ִ
יב ֵרינּו ַל ֲעׂשֹות ְּפ ִרי
ּתֹורה ָּפ ֲעלּו ְּב ֵא ָ
ַּת ֲאוֹות ַה ֵח ְטא ֶׁשּנֵ עֹורּו ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
אֹותנּו,
ָ
ּגֹורם ְל ָמוֶ תֲ 6 .א ָבל ָּכ ֵעתְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ַּמ ְתנּו ְלגַ ֵּבי ַמה ֶּׁש ָּכ ַבל
ַה ֵ
רּוח וְ ֹלא
ֹלהים ְּב ַח ְדׁשּות ָה ַ
ּתֹורה ְּכ ֵדי ַל ֲעבׂד ֶאת ֱא ִ
ֻׁש ְח ַר ְרנּו ִמן ַה ָ
תּובה.
ְּבי ֶׁׂשן ֶׁשל אֹות ְּכ ָ
התורה והחטא

ילה!
ּתֹורה ִהיא ְּב ֶחזְ ַקת ֵח ְטא? ַחס וְ ָח ִל ָ
ׂאמר? ַה ִאם ַה ָ
ִ 7אם ֵּכןַ ,מה ּנ ַ
יתי ַמ ִּכיר
ּתֹורה; ֲה ֵרי ֹלא ָהיִ ִ
ּלּולי ַה ָ
יֹוד ַע ַמהּו ֵח ְטא ִא ֵ
יתי ֵ
ַאְך ֹלא ָהיִ ִ
”ֹלא־ת ְחמׂד”ַ 8 .ה ֵח ְטא נִ ֵּצל
ַ
ּתֹורה
ֶאת ַה ַּת ֲאוָ ה ִאּלּו ֹלא ָא ְמ ָרה ַה ָ
עֹורר ְּב ִק ְר ִּבי ָּכל ִמינֵ י ַּת ֲאוֹותֶׁ ,ש ֵּכן ְּב ִלי
ֶאת ָה ִאּסּור ֶׁש ַּב ִּד ֵּבר ְּכ ֵדי ְל ֵ
יע
הֹופ ַ
ּתֹורהַ ,אְך ְּכ ֶׁש ִ
יתי ַחי ְּב ִלי ָ
ּתֹורה ַה ֵח ְטא ֵמתֶּ 9 .ב ָע ָבר ֲאנִ י ָהיִ ִ
ָ
אתי ִּכי ַה ִּד ֵּברֶׁ ,ש ָהיָ ה
ּומ ָצ ִ
ַה ִּד ֵּבר נֵ עֹור ַה ֵח ְטא ְל ַחּיִ ים  10וַ ֲאנִ י ַמ ִּתיָ .
ּגֹורם ָמוֶ ת; ֶׁ 11ש ֵּכן ַה ֵח ְטאְּ ,בנַ ְּצלֹו ֶאת ַה ִּד ֵּברִ ,ה ְת ָעה
ֶּד ֶרְך ְל ַחּיִ יםֵ ,
דֹוׁשה ,וְ ַה ִּד ֵּבר
ּתֹורה ְק ָ
ּוב ֵכן ַה ָ
אֹותיְ 12 .
ִ
ּוב ֶא ְמ ָצעּותֹו ֵה ִמית
אֹותי ְ
ִ
הּוא ָקדֹוׁש וְ יָ ָׁשר וְ טֹובֲ 13 .היִ ָּת ֵכןִ ,מ ָּכאןֶׁ ,ש ָּד ָבר טֹוב ּגָ ַרם ִלי ָמוֶ ת?
אּולם ַה ֵח ְטאְ ,ל ַמ ַען יֵ ָר ֶאה ֶׁשהּוא ֵח ְטאּ ,גָ ַרם ִלי
ָ
ְּבׁשּום ָּפנִ ים ֹלא!
ָמוֶ ת ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַמ ֶּׁשהּו טֹוב ְּכ ֵדי ֶׁש ַעל־יְ ֵדי ַה ִּד ֵּבר יֻ ְב ַלט ַה ֵח ְטא
ִּב ְמֹלא ֻח ְמ ָרתֹו.
ז  :7שמות כ  ;17דבר’ ה 21
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ּומכּור
רּוחנִ יתַ ,אְך ֲאנִ י ִהנְ נִ י ָּב ָׂשר וָ ָדם ָ
ּתֹורה ִהיא ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ָ
ָ 14אנּו ְ
15
ַל ֵח ְטאָ .א ֵכן ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ִבין ֶאת ַמ ֲע ַׂשיִּ ,כי ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ָח ֵפץ
עֹוׂשה 16 .וְ ִאם ֲאנִ י
ֶ
עֹוׂשהֶ ,א ָּלא ַּדוְ ָקא ֶאת ַמה ֶּׁש ָּׂשנּוא ָע ַלי ֲאנִ י
ֶ
ֲאנִ י
טֹובה.
ּתֹורה ָ
מֹודה ֶׁש ַה ָ
עֹוׂשה ֶאת ַמה ֶּׁש ֵאינֶ ּנִ י ָח ֵפץ ַל ֲעׂשֹותֲ ,אנִ י ֶ
ֶ
ּׁשֹוכן
עֹוׂשה ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֶ ,א ָּלא ַה ֵח ְטא ַה ֵ
ֶ
ִ 17מ ָּכאן ֶׁשֹּלא עֹוד ֲאנִ י
ׁשֹוכן ַהּטֹובָ .א ְמנָ ם
ֵ
לֹומר ִּב ְב ָׂש ִריֹ ,לא
יֹוד ַע ִּכי ִּביְּ ,כ ַ
ִּביֶׁ 18 ,ש ֲה ֵרי ֲאנִ י ֵ
19
ִל ְרצֹות ֲאנִ י יָ כֹולַ ,אְך ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ֵאינֶ ּנִ י יָ כֹול; ִּכי ֵאינֶ ּנִ י
עֹוׂשה ֶאת ַהּטֹוב ֶׁש ֲאנִ י ָח ֵפץ ּבֹוֶ ,א ָּלא ֶאת ָה ַרע ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ָח ֵפץ ּבֹו —
ֶ
עֹוׂשה ֶאת ַמה ֶּׁש ְּבנִ ּגּוד ִל ְרצֹונִ יֲ ,ה ֵרי
ֶ
עֹוׂשה 20 .וְ ִאם ֲאנִ י
ֶ
אֹותֹו ֲאנִ י
יכְך ֲאנִ י
ּׁשֹוכן ִּביְ 21 .ל ִפ ָ
עֹוׂשה אֹותֹוֶ ,א ָּלא ַה ֵח ְטא ַה ֵ
ֶ
ֶׁשֹּלא עֹוד ֲאנִ י
עֹומד
מֹוצא ֶאת ַהחׂק ַהּזֶ הְ :רצֹונִ י ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹובֶ ,א ָּלא ֶׁש ָה ַרע ֵ
ֵ
יב ַרי
ֹלהיםַ 23 ,אְך ְּב ֵא ָ
תֹורת ֱא ִ
ימי ֶׁש ִּבי ֲאנִ י ָׂש ֵמ ַח ְּב ַ
ְל ָפנַ יָּ 22 .ב ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
אֹותי
ּומ ַׁש ְע ֵּבד ִ
רֹואה חׂק ַא ֵחר ,וְ הּוא נִ ְל ָחם נֶ גֶ ד ַהחׂק ֶׁש ְּב ִׂש ְכ ִלי ְ
ֲאנִ י ֶ
מֹותיִ ,מי
יב ַרי 24 .אֹוי ִליָ ,א ָדם ֻא ְמ ָלל ֶׁש ְּכ ִ
ּׂשֹורר ְּב ֵא ָ
ְלחׂק ַה ֵח ְטא ַה ֵ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ַעל יֵ ַ
ּתֹודה ֵל ִ
ילנִ י ִמּגּוף זֶ ה ֶׁש ַה ָּמוֶ ת ּבֹו? ָ 25
יַ ִּצ ֵ
ֹלהיםַ ,אְך ִּב ְב ָׂש ִרי ֲאנִ י
תֹורת ֱא ִ
ּוב ֵכןְּ ,ב ִׂש ְכ ִלי ֲאנִ י ֶע ֶבד ְל ַ
ֲאדֹונֵ נּו! ְ
ְמ ֻׁש ְע ָּבד ְלחׂק ַה ֵח ְטא.

ח

חיים לפי רוח אלהים

ׁשּוע,
יח יֵ ַ
ל ֵכן ֵאין ַע ְכ ָׁשו ׁשּום ַה ְר ָׁש ָעה ַעל ֵא ֶּלה ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָ
אֹותי ֵמחׂק ַה ֵח ְטא
ִ
ׁשּוע ִׁש ְח ֵרר
יח יֵ ַ
רּוח ַה ַחּיִ ים ֶׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
ִּ 2כי חׂק ַ
ּתֹורה ַל ֲעׂשֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא יָ ְכ ָלה
וְ ַה ָּמוֶ ת; ֶׁ 3ש ֵּכן ַמה ֶּׁשֹּלא יָ ְכ ָלה ַה ָ
ֹלהים :הּוא ָׁש ַלח ֶאת ְּבנֹו ָלבּוׁש
ְל ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַה ָּב ָׂשר ,זׂאת ָע ָׂשה ֱא ִ
ָּב ָׂשר ִּב ְדמּות ְּב ַׂשר ַה ֵח ְטאִ ,ל ְהיֹות ָק ְר ָּבן ַעל ֵח ְטא ,וְ ָח ַרץ ֶאת ִּדינֹו
ּתֹורה ִּת ְת ַקּיֵ ם ָּבנּוַ ,ה ִּמ ְת ַה ְּל ִכים
ֶׁשל ַה ֵח ְטא ַּב ָּב ָׂשרְּ 4 ,כ ֵדי ֶׁש ֻח ַּקת ַה ָ
רּוחֲ 5 .אנָ ִׁשים ֶׁש ַחּיִ ים ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר הֹוגִ ים
ֹלא ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר ֶא ָּלא ְל ִפי ָה ַ
רּוח הֹוגִ ים ְּב ַמה ֶּׁש ַּׁשּיָ ְך
ְּב ַמה ֶּׁש ַׁשּיָ ְך ַל ָּב ָׂשרַ ,אְך ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַחּיִ ים ְל ִפי ָה ַ
רּוח ֵהן ַחּיִ ים
רּוחַ 6 .מ ְח ְׁשבֹות ַה ָּב ָׂשר ָמוֶ ת ֵהןֲ ,א ָבל ַמ ְח ְׁשבֹות ָה ַ
ָל ַ
ֹלהים ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ן
וְ ָׁשלֹום; ֶׁ 7ש ֲה ֵרי ַמ ְח ְׁשבֹות ַה ָּב ָׂשר עֹויְ נֹות ֶאת ֱא ִ
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פּופים ַל ָּב ָׂשר
ֹלהיםַ ,אף ֵאינָ ן יְ כֹולֹות ְל ִה ָּכנַ ע .וְ ַה ְּכ ִ
תֹורת ֱא ִ
נִ ְכנָ עֹות ְל ַ
פּופים
אֹלהיםַ 9 .אְך ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם ְּכ ִ
כֹולים ִל ְהיֹות ְרצּויִ ים ֵל ִ
ֵאינָ ם יְ ִ
ּומי ֶׁש ֵאין
ׁשֹוכנֶ ת ָּב ֶכםִ .
ֶ
ֹלהים
רּוח ֱא ִ
רּוחִ ,אם ָא ְמנָ ם ַ
ַל ָּב ָׂשרִּ ,כי ִאם ָל ַ
יח ְּב ִק ְר ְּב ֶכם,
יחֲ 10 .א ָבל ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֵאינֹו ַׁשּיָ ְך ַל ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹו ַ
רּוח ִהיא ַחּיִ ים ִמ ְּפנֵ י
ֲאזַ י ַהּגּוף ָא ְמנָ ם ֵמת ֵע ֶקב ַה ֵח ְטאַ ,אְך ָה ַ
ׁשֹוכנֶ ת
ֶ
ׁשּוע ִמן ַה ֵּמ ִתים
ֶׁש ֻה ְצ ַּד ְק ֶּתם 11 .וְ ִאם רּוחֹו ֶׁשל ַה ֵּמ ִקים ֶאת יֵ ַ
ּגּופ ֶכם
יח ִמן ַה ֵּמ ִתים יְ ַחּיֶ ה ּגַ ם ֶאת ְ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ,זֶ ה ֶׁש ֵה ִקים ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּׁשֹוכנֶ ת ְּב ִק ְר ְּב ֶכם.
מּותה ַעל־יְ ֵדי רּוחֹו ַה ֶ
ֶּבן ַה ְּת ָ
ָ 12ל ֵכןַ ,א ַחיַ ,חּיָ ִבים ֲאנַ ְחנּוַ ,אְך ֹלא ַל ָּב ָׁשר ַחּיָ ִבים ָאנּו ֶׁשּנִ ְחיֶ ה ַעל־
רּוח ָּת ִמיתּו
ִּפיוִ 13 .אם ִּת ְחיּו ְל ִפי ַה ָּב ָׂשרָּ ,תמּותּוַ .אְך ִאם ַעל־יְ ֵדי ָה ַ
אֹותם,
ָ
יכה
ֹלהים ַמ ְד ִר ָ
רּוח ֱא ִ
ֶאת ַמ ַע ְל ֵלי ַהּגּוףִּ ,ת ְחיּוָּ 14 .כל ֲא ֶׁשר ַ
רּוח ֶׁשל ַע ְבדּות ַל ֲחזׂר ֶאל
אֹלהיםֲ 15 .ה ֵרי ֹלא ִק ַּב ְל ֶּתם ַ
ָּבנִ ים ֵהם ֵל ִ
רּוח זׂאת
ּוב ַ
רּוח ַה ַּמ ְקנָ ה ַמ ֲע ָמד ֶׁשל ָּבנִ יםְ ,
ַה ַּפ ַחדֶ ,א ָּלא ִק ַּב ְל ֶּתם ַ
רּוחנּו
רּוח ַע ְצ ָמּה ְמ ִע ָידה יַ ַחד ִעם ֵ
”א ָּבאָ ,א ִבינּו”ָ 16 .ה ַ
קֹור ִאים ַ
ָאנּו ְ
יֹור ֵׁשי נַ ֲח ַלת
יֹור ִׁשיםְ :
אֹלהים ָאנּו 17 .וְ ִאם ָּבנִ יםֲ ,אזַ י ְ
ֶׁש ָּבנִ ים ֵל ִ
סֹוב ִלים ָאנּו ִעּמֹו ְּכ ֵדי
יחֶׁ ,ש ֵּכן ְ
יֹור ִׁשים ַה ֻּׁש ָּת ִפים ַל ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וְ גַ ם ְ
ֱא ִ
ֶׁשּגַ ם נִ זְ ֶּכה ְל ָכבֹוד ִעּמֹו.
8

הכבוד העתיד להתגלות

קּולים ְּכנֶ גֶ ד ַה ָּכבֹוד ֶה ָע ִתיד
ֲ 18אנִ י ָסבּור ֶׁש ִּס ְבלֹות ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ֵאינָ ם ְׁש ִ
ּסּופים ְל ִה ְתּגַ ּלּות ַה ָּבנִ ים־
יאה ְמ ַצ ָּפה ְּב ִכ ִ
ְל ִהּגָ לֹות ָּבנּוָּ 19 .כל ַה ְּב ִר ָ
אֹותּה
יע ָ
יאה — ֹלא ֵמ ְרצֹונָ ּה ֶא ָּלא ַעל־יְ ֵדי ַה ַּמ ְכנִ ַ
אֹלהיםֵ 20 .הן ַה ְּב ִר ָ
ֵל ִ
21
יאה ַע ְצ ָמּה ְּת ֻׁש ְח ַרר ִמ ִּׁש ְעּבּוד
— ֻה ְכנְ ָעה ַל ֶה ֶבל ְּב ִת ְקוָ ה ֶׁשּגַ ם ַה ְּב ִר ָ
יֹוד ִעים
אֹלהיםָ 22 .אנּו ְ
ים־ל ִ
ֵ
ַה ִּכ ָּליֹון ֶאל ַה ֵחרּות וְ ַה ָּכבֹוד ֶׁשל ַה ָּבנִ
23
סֹוב ֶלת ִּכ ְב ִצ ֵירי ֵל ָדה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה .וְ ֹלא
יאה נֶ ֱאנַ ַחת וְ ֶ
ֶׁש ָּכל ַה ְּב ִר ָ
רּוח ,נֶ ֱאנָ ִחים ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו
ּכּורי ָה ַ
זׂאת ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוֶׁ ,שּיֵ ׁש ָלנּו ִּב ֵ
ּגּופנּוֶׁ 24 ,ש ֵּכן ַּב ִּת ְקוָ ה
ּמּוצנּו ְל ָבנִ ים — ִל ְפדּות ֵ
ּומ ַצ ִּפים ְל ִמּמּוׁש ִא ֵ
ְ
ּדּוע
נֹוׁש ְענּוַ .אְך ִּת ְקוָ ה ְל ָד ָבר ֶׁשּנִ ְר ֶאה ָל ֵעינַ יִ ם ֵאינָ ּה ִּת ְקוָ הִּ ,כי ַמ ַ
ַ
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רֹואה? ֲא ָבל ִאם ָאנּו ְמ ַקּוִ ים ְל ָד ָבר ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
יְ ַקּוֶ ה ָא ָדם ְל ַמה ֶּׁשהּוא ֶ
רֹואיםְ ,מ ַצ ִּפים ָאנּו לֹו ְּב ַס ְב ָלנּות.
ִ
יֹוד ִעים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ׁשֹותינּוִּ ,כי ֵאין ָאנּו ְ
רּוח עֹוזֶ ֶרת ָלנּו ְּב ֻח ְל ֵ
 26וְ ֵכן ּגַ ם ָה ַ
יעה ַּב ֲע ֵדנּו ַּב ֲאנָ חֹות ֲע ֻמּקֹות
רּוח ַע ְצ ָמּה ַמ ְפּגִ ָ
אּולם ָה ַ
ָּכ ָראּוי .וְ ָ
רּוחִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא
יֹוד ַע ֶאת ַמ ְח ְׁשבֹות ָה ַ
ּבֹוחן ְל ָבבֹות ֵ
ִמ ִּמ ִּלים 27 .וְ ַה ֵ
יֹוד ִעים
ֹלהיםָ 28 .אנּו ְ
דֹוׁשים ְּב ֶה ְת ֵאם ִל ְרצֹון ֱא ִ
יעה ְּב ַעד ַה ְּק ִ
ַמ ְפּגִ ָ
אֹוה ָביו,
ֲ
טֹובת
חֹוב ִרים יַ ַחד ְל ַ
ְ
ּגֹורם ְל ָכְך ֶׁש ָּכל ַה ְּד ָב ִרים
ֹלהים ֵ
ִּכי ֱא ִ
אֹותם
ָ
ל־ּפי ָּת ְכנִ יתֹו; ֶׁ 29ש ֵּכן ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁש ִה ִּכיר ִמ ֶּק ֶדם,
רּואים ַע ִ
ַה ְּק ִ
ּגַ ם יָ ַעד ְל ִה ַּדּמֹות ְל ֶצ ֶלם ְּבנֹוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַה ְּבכֹור ֵּבין ַא ִחים ַר ִּבים.
רּואים ּגַ ם ִה ְצ ִּדיק; וְ ֶאת
 30וְ ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁשּיָ ַעדָ ,ל ֶהם ּגַ ם ָק ָרא; וְ ֶאת ַה ְּק ִ
ַה ֻּמ ְצ ָּד ִקים ַאף ֵּפ ֵאר ִּב ְכבֹודֹו.
25

ביטחון באהבת האלהים

ֹלהים ִא ָּתנּוִ ,מי יַ ֲעמׂד
ׂאמר ַעל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה? ִאם ֱא ִ
ִ 31אם ֵּכן ַמה ּנ ַ
נֶ גְ ֵּדנּו?  32הּוא ֲא ֶׁשר ֹלא ָח ַׂשְך ֶאת ְּבנֹו ֶׁשּלֹוֶ ,א ָּלא ָמ ַסר אֹותֹו ְּב ַעד
ֻּכ ָּלנּוַ ,ה ִאם ֹלא יַ ֲענִ יק ָלנּו ִאּתֹו ֶאת ַהּכׂל? ִ 33מי יִ ְט ַען נֶ גֶ ד ְּב ִח ֵירי
יח
יע? ַה ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים הּוא ַה ַּמ ְצ ִּדיק! ִ 34מי ַה ַּמ ְר ִׁש ַ
ֹלהים? ֲה ֵרי ֱא ִ
ֱא ִ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ֵמת ,וְ ֹלא זֹו ִּב ְל ַבד ִּכי ִאם ָקם ִל ְת ִחּיָ ה ,וְ הּוא נִ ְמ ָצא
יֵ ַ
יח? ַה ִאם
יע ַּב ֲע ֵדנּו? ִ 35מי יַ ְפ ִר ֵידנּו ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ְפּגִ ַ
ֹלהים ַ
ימין ֱא ִ
ִל ִ
צּוקהְ ,ר ִדיפֹות אֹו ָר ָעבַ ,ה ִאם ֵעירׂם אֹו ַס ָּכנָ ה אֹו ֶח ֶרב?
ָצ ָרה אֹו ְמ ָ
ל־הּיֹום ,נֶ ְח ַׁש ְבנּו ְּכצׂאן ִט ְב ָחה”.
י־ע ֶליָך ה ַׂרגְ נּו ָכ ַ
”ּכ ָ
ַּ 36כ ָּכתּובִ :
יֹותר ִמ ְּמנַ ְּצ ִחים.
אֹותנּוֲ ,אנַ ְחנּו ֵ
ָ
אֹוהב
ְּ 37ב ַרם ְּב ָכל ֵא ֶּלהְּ ,ב ֶעזְ ַרת ָה ֵ
יטים,
טּוח ִּכי ֹלא ַה ָּמוֶ ת וְ ֹלא ַה ַחּיִ יםֹ ,לא ַמ ְל ָא ִכים וְ ֹלא ַׁש ִּל ִ
 38וַ ֲאנִ י ָּב ַ
39
ֹלא ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּבהׂוֶ ה וְ ֹלא ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲע ִת ִידים ָלבֹואֹ ,לא ּכׂחֹותֹ ,לא
יּוכלּו ְל ַה ְפ ִר ֵידנּו
ּגְ ָב ִהים וְ ֹלא ַמ ֲע ַמ ִּקים וְ ֹלא ׁשּום יְ צּור ַא ֵחר ֹלא ְ
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּו.
יח יֵ ַ
ֹלהים ֶׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֱא ִ

ח  :36תהל’ מד 23
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ט

ישראל ובחירת אלהים

9.1-18

יחֵ ,אינֶ ּנִ י ְמ ַׁש ֵּקר; ַמ ְצּפּונִ י ֵמ ִעיד ִע ָּמ ִדי
א ֶמת ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
ֱ
יתי
ּדֹואב ָּת ִמידַ 3 ,עד ִּכי ָהיִ ִ
ֵ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשּ 2 :גָ דֹול ַצ ֲע ִרי וְ ִל ִּבי
ְּב ַ
יח ְל ַמ ַען ַא ַחיֶׁ ,ש ֵהם ְּבנֵ י ַע ִּמיַ ,ע ְצ ִמי
מּוכן ִל ְהיֹות ְמנֻ ֶּדה ִמן ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ּוב ָׂש ִריְּ 4 ,בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל; ֲא ֶׁשר ָל ֶהם ַמ ֲע ַמד ַה ָּבנִ יםַ ,ה ָּכבֹודַ ,ה ְּב ִריתֹות,
ְ
ּומ ֶהם,
בֹודת ַהּק ֶׂדׁש וְ ַה ַה ְב ָטחֹות; ָ 5ל ֶהם ָה ָאבֹותֵ ,
ּתֹורהֲ ,ע ַ
ַמ ַּתן ַה ָ
עֹול ִמים.
יח ֶׁשהּוא ֵמ ַעל ּכׂלֵ ,אל ְמב ָׂרְך ְל ָ
נֹוׁשיַ ,ה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ַּצד יִ חּוסֹו ָה ֱא ִ
ָא ֵמן.
יקםֲ .ה ֵרי ֹלא ָּכל ֲא ֶׁשר ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים ָׁשב ֵר ָ
ֹ 6לא ְּכ ִאּלּו ְּד ַבר ֱא ִ
יֹותם ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַא ְב ָר ָהם ַהּכׂל ָּבנִ ים,
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהםּ 7 .גַ ם ֹלא ִמּׁשּום ֱה ָ
8
לֹומרֹ ,לא ְּבנֵ י ַה ָּב ָׂשר ֵהם
”ּביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרעְּ ”.כ ַ
ֶא ָּלא — ְ
אֹלהיםֶ ,א ָּלא ְּבנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחה נֶ ְח ָׁש ִבים ַלּזֶ ַרעֵ 9 .הן זֶ ה ְּד ַבר
ָּבנִ ים ֵל ִ
ּול ָׂש ָרה ֵבן 10 ”.וְ ֹלא זֹו
ּמֹועד ָאׁשּוב ֵא ֶליָך ָּכ ֵעת ַחּיָ ה ְ
”ל ֵ
ַה ַה ְב ָט ָחהַ :
יֹותּה ָה ָרה ְל ִאיׁש ֶא ָחדְ ,ליִ ְצ ָחק ָא ִבינּו,
ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּגַ ם ִר ְב ָקה ִּב ְה ָ
ּוב ֶט ֶרם ָעׂשּו טֹוב אֹו ַרע נֶ ֱא ַמר ָלּה ”וְ ַרב
יה ְ
נֹולדּו ָּבנֶ ָ
ְּ 12‑11ב ֶט ֶרם ְ
ֹלהים ַה ֻּמ ְׁש ֶּת ֶתת ַעל ְּב ִח ָירהֹ ,לא
יַ ֲעבׂד ָצ ִעיר”ְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּתּכֹון ָּת ְכנִ ית ֱא ִ
ּקֹורא — ַּ 13כ ָּכתּוב :”וָ א ַׂהב
יאתֹו ֶׁשל ַה ֵ
ִמּתֹוְך ַמ ֲע ִׂשים ֶא ָּלא ְל ִפי ְק ִר ָ
אתי”.
ת־ע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
ֶאת־יַ ֲעקׂב ,וְ ֶא ֵ
ילה!
ֹלהים? ַחס וְ ָח ִל ָ
י־צ ֶדק ֵא ֶצל ֱא ִ
ׂאמר? ֲהיֵ ׁש ִא ֶ
ִ 14אם ֵּכן ַמה ּנ ַ
ת־א ֶׁשר ָאחׂן ,וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת־
אֹומר :”וְ ַחּנ ִׂתי ֶא ֲ
ֵ
ֲ 15ה ֵרי ְלמ ֶׁׂשה הּוא
רֹוצה אֹו
יכְך ֵאין זֶ ה ְּביָ ָדיו ֶׁשל ָה ָא ָדם ָה ֶ
ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחםְ 16 ”.ל ִפ ָ
17
אֹומר ַה ָּכתּוב
ֵ
ֹלהים ַה ְמ ַר ֵחם .וְ ָא ֵכן
ַה ִּמ ְת ַא ֵּמץִּ ,כי ִאם ִּב ֵידי ֱא ִ
ּול ַמ ַען
”ּב ֲעבּור זׂאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָךַּ ,ב ֲעבּור ַה ְרא ְׂתָך ֶאת ּכ ִׂחיְ ,
ְל ַפ ְרעׂהַ :
רֹוצה,
ּוב ֵכן הּוא ְמ ַר ֵחם ַעל ִמי ֶׁשהּוא ֶ
ל־ה ָא ֶרץְ 18 ”.
ַס ֵּפר ְׁש ִמי ְּב ָכ ָ
רֹוצה.
ּומ ְק ֶׁשה ֶאת ֵלב ִמי ֶׁשהּוא ֶ
ַ

ט  :7ברא’ כא 12 ט  :9ברא’ יח 14 ,10 ט 11‑ :12ברא’ כה 23 ט  :13מלא’ א 2‑3
ט  :15שמות לג 19 ט  :17שמות ט 16
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זעם אלהים ורחמיו

ּדּוע הּוא עֹוד ַמ ֲא ִׁשיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִמי יַ ֲעמׂד
”מ ַ
ׂאמר ִליַ :
ֲ 19אזַ י ַא ָּתה ּת ַ
ֹלהים?
ן־א ָדםִּ ,כי ִּת ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ֱא ִ
נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו?” ַ 20אְך ִמי ַא ָּתהֶּ ,ב ָ
21
יתנִ י?” ַה ִאם ֵמאֹותֹו
ּדּוע ָּכ ָכה ֲע ִׂש ָ
”מ ַ
עֹוׂשהּו ַ
ׂאמר ַמ ֲע ֶׂשה ְל ֵ
ַה ִאם י ַ
ּוכ ִלי ַא ֵחר ְל ִׁשּמּוׁש
יֹוצר ַר ַּׁשאי ִליצׂר ְּכ ִלי ֶא ָחד ְל ָכבֹודְ ,
ח ֶׂמר ֵאין ֵ
ֹלהיםַ ,אף ִּכי ָח ֵפץ ְל ַה ְראֹות ֶאת זַ ְעמֹו
ּומה ִאם ֱא ִ
ֶׁש ֵאין ּבֹו ָּכבֹוד? ָ 22
23
מּוכנִ ים ְל ֶה ֶרסְּ ,כ ֵדי
רּוח ַרב ְּכ ֵלי זַ ַעם ָ
ּולגַ ּלֹות ֶאת ּכׂחֹוָ ,ס ַבל ְּבא ֶׂרְך ַ
ְ
אֹותם ְל ָכבֹוד?
ָ
ְלגַ ּלֹות ֶאת ע ֶׁׂשר ְּכבֹודֹו ִּב ְכ ֵלי ֲחנִ ינָ ה ֶׁש ֵּמרׂאׁש ֵה ִכין
הּודים ֶא ָּלא ּגַ ם
אֹותנּו ֲא ֶׁשר ּגַ ם ָק ָרא ֹלא ַרק ִמ ֶּק ֶרב ַהּיְ ִ
ָ
לֹומר,
— ְּ 24כ ַ
25
הֹוׁש ַע:
אֹומר ּגַ ם ְּב ֵ
ֵ
ִמ ֶּק ֶרב ַהּגֹויִ םְּ ,כמֹו ֶׁשהּוא
ֹלא־ר ָח ָמה ֻר ָח ָמה.
ֻ
ּול
ֹלא־ע ִּמי ַע ִּמיְ ,
ַ
”א ְק ָרא ְל
ֶ
ֹלא־ע ִּמי ַא ֶּתם,
ַ
	26וְ ָהיָ ה ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר־יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם
ל־חי”.
יֵ ָא ֵמר ָל ֶהם ְּבנֵ י ֵא ָ
יׁש ְעיָ הּו ַמ ְכ ִריז ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל:
 27וִ ַ
”ּכי ִאם־יִ ְהיֶ ה ִמ ְס ַּפר ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכחֹול ַהּיָ ם,
ִ
ְׁש ָאר יָ ׁשּוב ּבֹו.
י־כ ָלה וְ נֶ ֱח ָר ָצה ֲאדׂנָ י ע ֶׂׂשה ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ”.
ִּ 28כ ָ
 29וְ ֵכן ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ הּו ק ֶׂדם ָל ֵכן:
הֹותיר ָלנּו ָׂש ִריד
”לּולי יהוה ְצ ָבאֹות ִ
ֵ
ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְסדׂם ָהיִ ינּו ַל ֲעמ ָׂרה ָּד ִמינּו”.
ישראל והבשורה

ׂאמר? ּגֹויִ ם ֶׁשֹּלא ָר ְדפּו ְצ ָד ָקה ִה ִּׂשיגּו ְצ ָד ָקהֲ ,א ָבל
ִ 30אם ֵּכן ַמה ּנ ַ
31
תֹורה ֶׁשל
ְצ ָד ָקה ֶׁש ַעל־יְ סֹוד ֱאמּונָ ה .יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ל ֻע ַּמת זׂאתָ ,ח ְתרּו ְל ָ
ׁשּוה ִמּתֹוְך
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ִּב ְק ָ
תֹורה זֹו ֹלא ִהּגִ יעּוַ 32 .מ ַ
ְצ ָד ָקהַ ,אְך ְל ָ
33
ֱאמּונָ הֶ ,א ָּלא ִמּתֹוְך ַמ ֲע ִׂשיםֵ .הם נִ ְכ ְׁשלּו ְּב ֶא ֶבן ַהּנֶ גֶ ףַּ ,כ ָּכתּוב:
”הנְ נִ י יִ ַּסד ְּב ִצּיֹון ֶא ֶבן נֶ גֶ ף וְ צּור ִמ ְכׁשֹול ,וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ֹלא יֵ בֹוׁש”.
ִ
ט  :26הושע ב 1 ט 27‑ :28ישע’ י 23‑22 ט  :29ישע’ א 9 ט  :33ישע’ כח  ;16ח 14
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אֹלהים — ֶׁשּיִ ּוָ ְׁשעּוֲ .אנִ י ֵמ ִעיד
ּות ִפ ָּל ִתי ֵל ִ
א ַחיִ ,מ ְׁש ֶא ֶלת ִל ִּבי ְ
ַ
אֹלהיםֲ ,א ָבל ִקנְ ָאה ֶׁש ֵאין ִע ָּמּה
יהם ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶהם ִקנְ ָאה ֵל ִ
ֲע ֵל ֶ
ֹלהים וְ נִ ּסּו ְל ָה ִקים
ַּד ַעת; ִּ 3כי ֵמ ַא ַחר ֶׁשֹּלא יָ ְדעּו ֶאת ִצ ְד ַקת ָה ֱא ִ
יח הּוא
ֹלהיםֲ 4 .ה ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
ְצ ָד ָקה ִמ ֶּׁש ָּל ֶהםֹ ,לא נִ ְכנְ עּו ַל ְּצ ָד ָקה ֶׁשל ֱא ִ
ּתֹורהְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיֻ ְצ ַּדק ָּכל ִמי ֶׁש ַּמ ֲא ִמין.
ית ַ ¤ה ָ
ַּת ְכ ִל 
”א ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה א ָׂתם
ּתֹורה ֲ
 5מ ֶׁׂשה ָא ְמנָ ם ָּכ ַתב ַעל ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁש ִּמּתֹוְך ַה ָ
”אל־
אֹומ ֶרת ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁש ִּמּתֹוְך ֱאמּונָ הַ :
ֶ
ָה ָא ָדם וָ ַחי ָּב ֶהםַ 6 ”.אְך ָּכְך
יח.
הֹוריד ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂאמר ִּב ְל ָב ְבָך ִמי יַ ֲע ֶלה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה?” זׂאתְּ ,כ ֵדי ְל ִ
ּת ַ
יח ִמן ַה ֵּמ ִתים.
”מי יֵ ֵרד ַל ְּתהֹום?” זׂאתְּ ,כ ֵדי ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
 7אֹו ִ
ּוב ְל ָב ְבָך ”.זֶ הּו
י־קרֹוב ֵא ֶליָך ַה ָּד ָברְּ ,ב ִפיָך ִ
”ּכ ָ
אֹומ ֶרת? ִ
ֲ 8א ָבל ַמה ִהיא ֶ
9
ׁשּוע הּוא
מֹודה ְּב ִפיָך ֶׁשּיֵ ַ
ְּד ַבר ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ָאנּו ְמ ַב ְּׂש ִרים .וְ ִאם ַא ָּתה ֶ
ֹלהים ֵה ִקים אֹותֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים — ִּתּוָ ַׁשע.
ּומ ֲא ִמין ִּב ְל ָב ְבָך ֶׁש ֱא ִ
ָה ָאדֹון ַ
יֹודה וְ יִ ּוָ ַׁשע 11 .וְ ַה ָּכתּוב
ּוב ִפיו ֶ
ֲ 10ה ֵרי ְּב ִלּבֹו ַמ ֲא ִמין ִאיׁש וְ יֻ ְצ ַּדקְ ,
הּודי
”ּכל  ַ ¤ה ַּמ ֲא ִמין ּבֹו ֹלא יֵ בֹוׁשֵ 12 ”.אין ֶה ְב ֵּדל ָּבזֶ ה ֵּבין יְ ִ
אֹומרָ :
ֵ
ּקֹור ִאים
הּודיִּ ,כי ָאדֹון ֶא ָחד ְל ֻכ ָּלם וְ ַרב ֶח ֶסד הּוא ְל ָכל ַה ְ
ְלֹלא־יְ ִ
ֵא ָליוֶׁ 13 ,ש ֵּכן”ּכׂל ֲא ֶׁשר־יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם יהוה יִ ָּמ ֵלט”.
יצד יַ ֲא ִמינּו ָּבזֶ ה ֲא ֶׁשר
יצד יִ ְק ְראּו ֶאל ִמי ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּו ּבֹו? וְ ֵכ ַ
ַ 14אְך ֵּכ ַ
15
יצד יְ ַב ְּׂשרּו ִאם ֹלא
יצד יִ ְׁש ְמעּו ְּב ֵאין ְמ ַב ֵּׂשר? ֵּכ ַ
ֹלא ָׁש ְמעּו אֹותֹו? וְ ֵכ ַ
”מה־ּנָ אוּו ַ ¤רגְ ֵלי ְמ ַב ְּׂש ֵרי טֹוב!” ֲ 16א ָבל ֹלא ַהּכׂל
יִ ָּׁש ְלחּו? ֵהן ָּכתּובַ :
מי ֶה ֱא ִמין ִל ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו?”
”אדׂנָ יִ ,
אֹומרֲ :
ֵ
ׂשֹורהֶׁ ,ש ֵּכן יְ ַׁש ְעיָ הּו
ִצּיְ תּו ַל ְּב ָ
יעה — ְּב ַה ְכ ָרזַ ת ְּד ַבר
יעה וְ ַה ְּׁש ִמ ָ
יכְך ָה ֱאמּונָ ה ָּב ָאה ִּב ְׁש ִמ ָ
ְ 17ל ִפ ָ
18
”ּב ָכל־
ׁשֹואל ֲאנִ יַ ,ה ִאם ֹלא ָׁש ְמעּו? ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ֵּכןֲ ,הֹלא ְ
ֵ
יח.
ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹואל ֲאנִ יַ ,ה ִאם
ֵ
יהם!”  19וְ עֹוד
ּוב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵּל ֶ
ָה ָא ֶרץ יָ ָצא ַקּוָ םִ ,
יא ֶכם ְּבֹלא ָעם,
”אנִ י ַא ְקנִ ֲ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ַדע? ֲה ֵרי מ ֶׁׂשה ְּכ ָבר ָא ַמרֲ :
2

 ¤י  :4תכלית  -המלה היוונית ”תלוס” אפשר לתרגמה גם ”סוף” או ”מטרה”.
 ¤י  :11נ”מ :המאמין לא יחיש (ישעיה כח .)16  ¤י  :15נ”מ :רגלי מבשר ,משמיע שלום ,מבשר
טוב (ישעיה נב .)7
י  :5ויק’ יח 5 י  :8דבר’ ל 14 י  :13יואל ג 5  י  :16ישע’ נג 1 י  :18תהל’ יט 5 י  :19דבר’ לג 21
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לֹומר:”נִ ְד ַר ְׁש ִּתי ְללֹוא ָׁש ָאלּו
יׁש ְעיָ הּו ֵמ ֵעז ַ
יס ֶכם” .וִ ַ
ְּבגֹוי נָ ָבל ַא ְכ ִע ְ
”ּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ָּכל־
אֹומר ְליִ ְׂש ָר ֵאלֵ :
ֵ
אתי ְלֹלא ִב ְק ֻׁשנִ י 21 ”.וְ הּוא
נִ ְמ ֵצ ִ
ּומֹורה”.
ֶ
סֹורר
ל־עם ֵ
ַהּיֹום ֶא ַ
20

יא

ישועת ישראל וישועת הגויים

ֹלהים ֶאת ַעּמֹו? ְּבׁשּום ָּפנִ ים
ׁשֹואלַ ,ה ִאם נָ ַטׁש ֱא ִ
ֵ
אם ֵּכןֲ ,אנִ י
ִ
ּומ ֵּׁש ֶבט
ֹלא! ֲה ֵרי ּגַ ם ֲאנִ י ֶּבן ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מּזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ִ
ֹלהים ֹלא נָ ַטׁש ֶאת ַעּמֹוָ ,ה ָעם ֶׁשהּוא יָ ַדע ִמ ֶּק ֶדם .וְ ִכי
ִּבנְ יָ ִמיןֱ 2 .א ִ
יצד ִה ְתלֹונֵ ן ַעל
אֹומר ַה ָּכתּוב ַעל ֵא ִלּיָ הּוֵּ ,כ ַ
ֵ
יֹוד ִעים ָמה
ֵאינְ ֶכם ְ
ת־מזְ ְּבח ֶׂתיָך
יאיָך ָה ְרגּו וְ ֶא ִ
את־נְ ִב ֶ
”אדׂנָ יֶ ,
ֹלהים? ֲ 3
יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ָה ָרסּו; וָ ִאּוָ ֵתר ֲאנִ י ְל ַב ִּדי ,וַ יְ ַב ְקׁשּו ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ְל ַק ְח ָּתּהַ 4 ”.אְך ָמה
”ה ְׁש ַא ְר ִּתי ִלי ְביִ ְׂש ָר ֵאל ִׁש ְב ַעת ֲא ָל ִפים ֲא ֶׁשר
ֹלהים? ִ
אֹומר לֹו ְּד ַבר ֱא ִ
ֵ
ל־ּפי ְּב ִח ָירה ֶׁשל
ֹלא־כ ְרעּו ַל ַּב ַעלֵּ 5 ”.כן ּגַ ם ְּביָ ֵמינּו נִ ְׁש ֲא ָרה ְׁש ֵא ִרית ַע ִ
ָ
ֶח ֶסד 6 .וְ ִאם ְּב ֶח ֶסדֲ ,ה ֵרי ֶׁשֹּלא עֹוד ִמּתֹוְך ַמ ֲע ִׂשים; ַא ֶח ֶרת ַה ֶח ֶסד
ָח ֵדל ִל ְהיֹות ֶח ֶסד.
ּוב ֵכן ָמה? יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִה ִּׂשיג ֶאת ְמ ֻב ָּקׁשֹוֲ ,א ָבל ַהּנִ ְב ָח ִרים ִה ִּׂשיגּו;
ְ 7
8
רּוח ַּת ְר ֵּד ָמה,
ֹלהים ַ
וְ ַה ְּׁש ָאר ִה ְקׁשּו ְל ָב ָבםַּ ,כ ָּכתּוב” :נָ ַתן ָל ֶהם ָה ֱא ִ
ֵעינַ יִ ם ֹלא ִל ְראֹות וְ ָאזְ נַ יִ ם ֹלא ִל ְׁשמ ַׂע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה 9 ”.וְ ָּדוִ ד
מֹוקׁש.
לֹומים ְל ֵ
ּול ֶר ֶׁשת וְ ִל ְׁש ִ
יהם ְל ָפח ְ
י־ׁש ְל ָחנָ ם ִל ְפנֵ ֶ
אֹומר :”יְ ִה ֻ
ֵ
יהם ָּת ִמיד ַה ְמ ַעד”.
ּומ ְתנֵ ֶ
יהם ֵמ ְראֹותָ ,
ֶּ 10ת ְח ַׁש ְכנָ ה ֵעינֵ ֶ
ילה!
ׁשֹואל ֲאנִ יַ ,ה ִאם ָמ ֲעדּו ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְּפלּו ְלֹלא קּום? ַחס וְ ָח ִל ָ
ֵ
ַ 11על ֵּכן
12
אֹותם .וְ ִאם ְמ ִע ָיד ָתם
ׁשּועה ַלּגֹויִ םְ ,ל ַה ְקנִ יא ָ
ֶא ָּלא ֶׁש ִּב ְמ ִע ָיד ָתם ַהיְ ָ
מּותם — ַעל ַא ַחת
עֹולם וְ ֶה ְפ ֵס ָדם הּוא ע ֶׁׂשר ַלּגֹויִ םְׁ ,ש ֵל ָ
ִהיא ע ֶׁׂשר ָל ָ
ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה!
יח ַלּגֹויִ ם ְמ ַכ ֵּבד ֲאנִ י
יֹותי ֲאנִ י ָׁש ִל ַ
יכם ַהּגֹויִ ם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר; ִּב ְה ִ
ֲ 13א ֵל ֶ
14
יע ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם.
הֹוׁש ַ
ּול ִ
עֹורר ִקנְ ָאה ִּב ְבנֵ י ַע ִּמי ְ
רּותיְּ ,ב ִת ְקוָ ה ְל ֵ
ֶאת ֵׁש ִ
עֹולםַ ,מה ִּת ְהיֶ ה ֲה ָׁש ָב ָתם
ֲ 15ה ֵרי ִאם ַה ָּד ָח ָתם ִהיא ִרּצּוי ִּב ְׁש ִביל ָה ָ
י 20‑ :21ישע’ סה 2‑1 יא 3‑ :4מל”א יט 18 ,14 ,10 יא 9‑ :10תהל’ סט 24‑23
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רּומת ָה ִע ָּסה ק ֶׂדׁשֵּ ,כן
קּומה ִמ ָּמוֶ ת ֱא ֵלי ַחּיִ ים? ִאם ְּת ַ
ִאם ֹלא ְּת ָ
ּגַ ם ָּכל ַה ָּב ֵצק! וְ ִאם ַהּׁש ֶׂרׁש ק ֶׂדׁשֵּ ,כן ּגַ ם ָה ֲענָ ִפים.
ית־ּברֻ ,ה ְר ַּכ ְב ָּת
ָ
 17וְ ִאם נִ ְכ ְרתּו ַּכ ָּמה ֲענָ ִפים ֵמ ֵעץ ַהּזַ יִ ת ,וְ ַא ָּתה ,זֵ
ּוב ְל ַׁשּדֹוֲ 18 ,אזַ י ַאל ִּת ְתנַ ֵּׂשא ַעל
קֹומם וְ ֻׁש ַּת ְפ ָּת ְּבׁש ֶׂרׁש ָה ֵעץ ִ
ִּב ְמ ָ
נֹוׂשא ֶאת ַהּׁש ֶׂרׁשֶ ,א ָּלא
ָה ֲענָ ִפיםִ .אם ִּת ְתנַ ֵּׂשאַּ ,דע ְלָך ֶׁשֹּלא ַא ָּתה ֵ
”ה ֲענָ ִפים נִ ְכ ְרתּו ְּכ ֵדי ֶׁש ֻא ְר ַּכב
ׂאמרָ :
אֹותָךַ 19 .א ָּתה ּת ַ
ְ
נֹוׂשא
ַהּׁש ֶׂרׁש ֵ
י־אמּונָ ה נִ ְכ ְרתּוַ ,אְך ַא ָּתה ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ ה
ֲאנִ י 20 ”.יָ ֶפה! ִּבגְ ַלל ִא ֱ
ַמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמדַ .אל ִּת ְתּגָ ֶאה ֶא ָּלא ִה ָּמ ֵלא יִ ְר ָאהֶׁ 21 ,ש ֲה ֵרי ִאם ֹלא ָחס
קֹורּיִ יםּ ,גַ ם ָע ֶליָך ֹלא יָ חּוסָ 22 .ל ֵכן ִׂשים ֵלב
ֹלהים ַעל ָה ֲענָ ִפים ַה ְּמ ִ
ֱא ִ
יסא ֻח ְמ ָרה ְּכ ַל ֵּפי ַהּנִ ְכ ָׁש ִלים;
ּול ֻח ְמ ָרתֹוֵ :מ ַחד ּגִ ָ
ֹלהים ְ
ְלטּובֹו ֶׁשל ֱא ִ
ֹלהים ָע ֶליָך ִאם ַּת ֲעמׂד ְּבטּובֹו ,וָ ֹלא — ּגַ ם
יסא ,טּובֹו ֶׁשל ֱא ִ
ֵמ ִא ָידְך ּגִ ָ
ַא ָּתה ִּת ָּכ ֵרת 23 .וְ ִאם ֹלא יַ ְמ ִׁשיכּו ְּבח ֶׂסר ֱאמּונָ ָתם יֻ ְר ְּכבּו ּגַ ם ֵהם,
יבםֲ 24 .ה ֵרי ִאם ַא ָּתה נִ ְכ ַר ָּת
ּול ַה ְר ִּכ ָ
ֹלהים יָ כֹול ְל ַה ֲחזִ ָירם ְ
ֶׁש ֵּכן ֱא ִ
ּובנִ ּגּוד ַל ֶּט ַבע ֻה ְר ַּכ ְב ָּת ַעל ֵעץ זַ יִ ת טֹובָּ ,כל
ֵמ ֵעץ זַ יִ ת ָּבר ִמ ִּט ְבעֹוְ ,
קֹורּיִ ים ,יֻ ְר ְּכבּו ַעל ֵעץ ַהּזַ יִ ת ֶׁש ָּל ֶהם! ֵ 25הןַ ,א ַחיֵ ,אינֶ ּנִ י
ֶׁש ֵּכן ֵא ֶּלהַ ,ה ְּמ ִ
יכםֵ :קהּות ֵלב
רֹוצה ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם ָה ָרז ַהּזֶ הֶּ ,פן ִּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ְּב ֵעינֵ ֶ
ֶ
ָא ֲחזָ ה ְּב ִמ ַּדת ָמה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ֲא ֶׁשר יִ ָּכנֵ ס ְמלֹוא ַהּגֹויִ ם 26 .וְ ָכְך
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ּוָ ַׁשעְּ ,כמֹו ֶׁ ¤ש ָּכתּוב:
27
אֹותםִּ ,כי
ָ
יתי
ּגֹואל וְ יָ ִׁשיב ֶּפ ַׁשע ְּביַ ֲעקׂב וַ ֲאנִ י זׂאת ְּב ִר ִ
”ּובא ִמ ִּצּיֹון ֵ
ָ
ֶא ְס ַלח ַל ֲעוֹנָ ם”.
ׂשֹורה ֵהם אֹויְ ִבים ִּבגְ ַל ְל ֶכםֲ ,א ָבל ְּב ַמה
ָ 28א ְמנָ ם ְּב ַמה ֶּׁשּנֹוגֵ ַע ַל ְּב ָ
29
ֹלהים
הּובים ֵהם ִּבגְ ַלל ָה ָאבֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין ָה ֱא ִ
ֶּׁשּנֹוגֵ ַע ַל ְּב ִח ָירה ֲא ִ
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ַא ֶּתם ֶּב ָע ָבר ֹלא
נֹותיו וְ ַעל ְּב ִח ָירתֹוְ 30 .
ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ַמ ְּת ָ
ּיּותםֵּ 31 ,כן ּגַ ם ֵא ֶּלה
י־צ ָ
אֹלהיםַ ,אְך ָּכ ֵעת ֻר ַח ְמ ֶּתם ַאּגַ ב ִא ִ
ִצּיַ ֶּתם ֵל ִ
יכם יְ ֻר ֲחמּו ּגַ ם ֵהם
ֹלא ִצּיְ תּו ָּכ ֵעת ,וְ ָכְך ָּב ַר ֲח ִמים ֲא ֶׁשר ֻה ְׁש ְּפעּו ֲע ֵל ֶ
י־צּיּות ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ַר ֵחם ַעל ַהּכׂל.
ֹלהים ָּכ ָלא ֶאת ַהּכׂל ְּב ִא ִ
ָּכ ֵעת; ִּ 32כי ֱא ִ
16

 ¤יא  :26נ”מ :ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב (ישעיה נט .)20

27/10/2010 14:32:03

HNTquote.indb 315

11.33-1
 2.17

אל הרומים

316

ֹלהיםָ ,מה ע ֶׂמק ָח ְכ ָמתֹו וְ ַד ְעּתֹו! ֵאין ֵח ֶקר
ָ 33מה ע ֶׂמק ע ֶׁׂשר ָה ֱא ִ
34
ת־רּוח יהוה
ַ
י־ת ֵּכן ֶא
”מ ִ
ְל ִמ ְׁש ָּפ ָטיו וְ ֵאין ַמ ִּׂשיג ֶאת ְּד ָר ָכיוִּ ,כי ִ
יׁש ַּלם לֹו? ֲ 36ה ֵרי
ּומי ִה ְק ִּדים ָל ֵתת לֹו ָּד ָבר וִ ֻ
יעּנּו?” ִ 35
יֹוד ֶ
וְ ִאיׁש ֲע ָצתֹו ִ
עֹול ִמים! ָא ֵמן.
ַהּכׂל ִמ ֶּמּנּוַ ,הּכׂל ַּד ְרּכֹו ,וְ ַהּכׂל ֵא ָליו .לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ָ

יב

חיים חדשים

ֹלהים ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם ֶׁש ִּת ְמ ְסרּו ֶאת
ּוב ֵכןַ ,א ַחיִּ ,בגְ ַלל ַר ֲח ֵמי ֱא ִ
ְ
בֹודה
אֹלהים; ָּכְך ַּת ַע ְבדּוהּו ֲע ָ
ּגּופ ֶכם ָק ְר ָּבן ַחיָ ,קדֹוׁש וְ ָרצּוי ֵל ִ
ְ
עֹולם ַהּזֶ הִּ ,כי ִאם ִה ְׁש ַּתּנּו ַעל־יְ ֵדי ִה ְת ַח ְּדׁשּות
ֶׁש ַּב ֵּלב 2 .וְ ַאל ִּת ַּדּמּו ָל ָ
ֹלהיםַ ,מהּו ַהּטֹוב וְ ָה ָרצּוי
ַה ַּד ַעת ְּכ ֵדי ֶׁש ַּת ְב ִחינּו ַמהּו ְרצֹון ֱא ִ
אֹומר ְל ָכל
ֵ
ל־ס ַמְך ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר נִ ַּתן ִליֲ ,ה ֵרינִ י
וְ ַה ֻּמ ְׁש ָלם ְּב ֵעינָ יוַ 3 .ע ְ
יֹותר ִמ ֶּׁש ָראּוי לֹו ַל ְחׁשׂב,
ֶא ָחד ִמ ֶּכםִ :איׁש ַאל יַ ְחׁשׂב ֶאת ַע ְצמֹו ְל ֵ
ֹלהים.
נּוע ְּב ַה ֲע ָר ָכתֹוְּ ,כ ִמ ַּדת ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶה ֱענִ יק לֹו ֱא ִ
ֶא ָּלא יְ ֵהא ָצ ַ
יב ִרים אֹותֹו
יב ִרים ַר ִּבים וְ ֹלא ְל ָכל ָה ֵא ָ
ְּ 4כ ֵׁשם ֶׁש ְּבגּוף ֶא ָחד יֵ ׁש ָלנּו ֵא ָ
יבר
יח וְ ָכל ֶא ָחד ֵא ָ
ַּת ְפ ִקידָּ 5 ,כְך ֲאנַ ְחנּו ָה ַר ִּבים ְמ ַהּוִ ים ּגּוף ֶא ָחד ַּב ָּמ ִׁש ַ
בּואה
ַל ֲח ֵברֹו 6 .וְ יֵ ׁש ָלנּו ַמ ָּתנֹות ׁשֹונֹותְ ,ל ִפי ַה ֶח ֶסד ַהּנִ ָּתן ָלנּוִ :אם נְ ָ
מֹורה,
יהי ְּכ ִמ ַּדת ָה ֱאמּונָ ה; ִ 7אם ְל ִאיׁש ֵׁשרּות ,יְ ָׁש ֵרת; ִאם הּוא ֶ
ֲה ֵר ִ
ּנֹותן יִ ֵּתן ְּבתֹום ֵלב; ַה ַּמנְ ִהיג
עֹודד; ַה ֵ
יְ ַל ֵּמד; ִ 8מי ֶׁש ַּמ ְּתנָ תֹו ָה ִעּדּוד ,יְ ֵ
ּגֹומל ֶח ֶסד יַ ֲע ֶׂשה זׂאת ִּב ְמאֹור
יְ ַמ ֵּלא ֶאת ַּת ְפ ִקידֹו ִּב ְׁש ִק ָידה; וְ ַה ֵ
ָּפנִ ים.
ְּ 9ת ֵהא ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְלֹלא ַה ֲע ָמ ַדת ָּפנִ יםִׂ .שנְ אּו ֶאת ָה ַרע וְ ִד ְבקּו ַּבּטֹוב.
ֶ 10א ֱהבּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ְּב ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵּכנָ הַ .ה ְק ִּדימּו ִלנְ הׂג ָּכבֹוד
רּוח וְ ָׁש ְרתּו ֶאת
ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּוִׁ 11 .ש ְקדּו וְ ַאל ִּת ְת ַע ְּצלּוֱ .היּו נִ ְל ֲה ֵבי ַ
13
ָה ָאדֹוןּ 12 .גִ ילּו ַּב ִּת ְקוָ הֱ .היּו ַס ְב ָלנִ ים ְּב ָצ ָרהַ .ה ְת ִמידּו ִּב ְת ִפ ָּלהְּ .תנּו
אֹור ִחיםָּ 14 .ב ְרכּו
דֹוׁשים וְ ַׁש ֲאפּו ְל ַה ְכנִ יס ְ
ֶאת ֶח ְל ְק ֶכם ְל ָצ ְר ֵכי ַה ְּק ִ
ּובכּו
יכםָּ ,ב ְרכּו וְ ַאל ְּת ַק ְּללּוִׂ 15 .ש ְמחּו ִעם ַה ְּׂש ֵמ ִחים ְ
רֹוד ֵפ ֶ
ֶאת ְ
ימי ֵד ִעים זֶ ה ִעם זֶ הַ .אל ְּת ַה ְּלכּו ִּבגְ דֹולֹות
ּבֹוכיםֱ 16 .היּו ְּת ִמ ֵ
ִעם ַה ִ
יכםַ 17 .אל
ׁשּוטיםַ .אל ִּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ְּב ֵעינֵ ֶ
וְ ַאל ִּת ָּב ְדלּו ֵמ ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
יא  :34ישע’ מ 13
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ְּת ַׁש ְּלמּו ְל ִאיׁש ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעהַּ .ב ְּקׁשּו ֶאת ַהּטֹוב ְּב ֵעינֵ י ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדם.
ַ 18עד ַּכ ָּמה ֶׁש ַה ָּד ָבר ְּביֶ ְד ֶכם ֲחיּו ְּב ָׁשלֹום ִעם ָּכל ָא ָדם 19 .יַ ִּק ַיריַ ,אל
”לי נָ ָקם וְ ִׁש ֵּלם ָא ַמר יהוה”.
ִּת ְתנַ ְּקמּו ֶא ָּלא ַהּנִ יחּו ַלּזַ ַעםִּ ,כי ָּכתּוב ִ
ם־צ ֵמא ַה ְׁש ֵקהּו ָמיִ ם;
ילהּו ָל ֶחם ,וְ ִא ָ
ם־ר ֵעב ׂשׂנַ ֲאָך ַה ֲא ִכ ֵ
”א ָ
ֲ 20א ָבל ִ
21
יח ָל ַרע ְל ִה ְתּגַ ֵּבר ָע ֶליָך,
ִּכי גֶ ָח ִלים ַא ָּתה ח ֶׂתה ַעל־רׂאׁשֹוַ ”.אל ַּתּנִ ַ
ֶא ָּלא ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ָה ַרע ַּבּטֹוב.

יג

התנהגות אזרחית

ּכל ָא ָדם יִ ָּכנַ ע ְל ָר ֻׁשּיֹות ַה ִּׁש ְלטֹוןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין ִׁש ְלטֹון ֶא ָּלא ִמ ַּט ַעם
ָ
יכְך
ֹלהיםְ 2 .ל ִפ ָ
ּנֹוכ ִחּיִ ים נִ ְק ְּבעּו ִמ ַּט ַעם ֱא ִ
ֹלהים ,וְ ַה ִּׁש ְלטֹונֹות ַה ְ
ֱא ִ
ֹלהים ,וְ ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים יָ ִביאּו
קֹומם נֶ גֶ ד ַה ִּׁש ְלטֹון ִמ ְתנַ ּגֵ ד ְל ַצו ֱא ִ
ָּכל ַה ִּמ ְת ֵ
עֹוׂשה ַהּטֹובֶ ,א ָּלא
יטים ַעל ֵ
ַעל ַע ְצ ָמם ִמ ְׁש ָּפטֲ 3 .ה ֵרי ֵאין ַּפ ַחד ַה ַּׁש ִּל ִ
רֹוצה ֶׁשֹּלא ִל ְפחׂד ִמן ַה ִּׁש ְלטֹונֹות?
ֶ
עֹוׂשה ָה ַרעַ .ה ִאם ַא ָּתה
ֵ
ַעל
ֲע ֵׂשה ֶאת ַהּטֹוב וְ ִתזְ ֶּכה ְל ֶׁש ַבח ֵמ ֶהםַ 4 .ה ִּׁש ְלטֹונֹות ֵהם ְמ ָׁש ְר ֵתי
טֹוב ְתָךַ .אְך ִאם ַּת ֲע ֶׂשה ֶאת ָה ַרעָ ,ע ֶליָך ִל ְפחׂד; ֶׁש ֲה ֵרי ֹלא
ֹלהים ְל ָ
ֱא ִ
ֹלהים ֵהם ִלנְ קׂם וְ ִל ְׁשּפְׂך
יקים ַּב ֶח ֶרבִּ ,כי ְמ ָׁש ְר ֵתי ֱא ִ
ְל ִחּנָ ם ֵהם ַמ ֲחזִ ִ
עֹוׂשי ָה ַרעָ 5 .ל ֵכן ָע ֶליָך ְל ִה ָּכנַ ע ֹלא ַרק ִּבגְ ַלל ַהּזַ ַעםֶ ,א ָּלא ּגַ ם
זַ ַעם ַעל ֵ
ֹלהים
ִּבגְ ַלל ַה ַּמ ְצּפּון 6 .וְ ָל ֵכן ַא ֶּתם ּגַ ם ְמ ַׁש ְּל ִמים ִמ ִּסיםִּ ,כי ְמ ָׁש ְר ֵתי ֱא ִ
יע לֹו:
ּׁשֹוק ִדים ַעל ִמּלּוי ַּת ְפ ִק ָידם זֶ הְּ 7 .תנּו ְל ָכל ָא ָדם ַמה ֶּׁש ַּמּגִ ַ
ֵהם ַה ְ
ַמס ְל ִמי ֶׁש ַעל ַה ַּמס; ֶמ ֶכס ְל ִמי ֶׁש ַעל ַה ֶּמ ֶכס; יִ ְר ָאה ְל ִמי ֶׁש ָראּוי ִלירׂא
יע לֹו ָּכבֹוד.
ִמ ֶּמּנּו; ָּכבֹוד ְל ִמי ֶׁש ַּמּגִ ַ
אֹוהב ֶאת
ּזּולתִּ ,כי ָה ֵ
ַ 8אל ִּת ְהיּו ַחּיָ ִבים ָּד ָבר ְל ִאיׁש ִמ ְּל ַבד ַא ֲה ַבת ַה ַ
ּתֹורהֵ 9 .הן ַה ִּמ ְצוֹות ”ֹלא ִתנְ ַאף”ֹ” ,לא ִת ְר ַצח”,
ּזּולת ִקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
ַה ַ
”ֹלא ִתגְ נׂב”ֹ” ,לא ַת ְחמׂד” ,וְ ָכל ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרתְּ ,כלּולֹות ַּב ַּמ ֲא ָמר
ּזּולתָ ,ל ֵכן
ּגֹור ֶמת ָר ָעה ַל ַ
”וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָךָ 10 ”.ה ַא ֲה ָבה ֵאינָ ּה ֶ
לֹואּה.
ּתֹורה ִּב ְמ ָ
ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִקּיּום ַה ָ
עֹורר
דּועים ָל ֶכם ַהּזְ ַמּנִ יםַ ,היְ נּו ֶׁש ָּכ ֵעת ַה ָּׁש ָעה ְל ִה ְת ֵ
נֹוסף ַעל ָּכְך ,יְ ִ
ָ 11
יֹותר ִמ ֶּׁש ָהיְ ָתה ַּבּיֹום
ֵ
רֹובה ַע ְכ ָׁשו
ׁשּוע ֵתנּו ְק ָ
ִמן ַה ֵּׁשנָ הִּ ,כי יְ ָ
יב  :19דבר’ לב 35 יב  :20משלי כה 21‑22 יג  :9שמות כ 13‑ ;17דבר’ ה  ;21‑17ויק’ יט 18

27/10/2010 14:32:03

HNTquote.indb 317

אל הרומים

13.12-1
 4.14

318

חֹולף וְ ַהּיֹום ָק ֵרבַ .על ֵּכן נָ ִס ָירה
ֵ
ַה ַּליְ ָלה
ֶׁש ִה ְת ַח ְלנּו ְל ַה ֲא ִמין.
ּוכמֹו ַּבּיֹום
ֵמ ָע ֵלינּו ֶאת ַמ ֲע ֵׂשי ַהח ֶׁׂשְך וְ נִ ְל ַּבׁש ֶאת ִׁש ְריֹון ָהאֹורְ 13 .
ּופ ִריצּותֹ ,לא
ּוב ִׁש ְכרּותֹ ,לא ְּבזִ ָּמה ְ
הֹוללּות ְ
נִ ְתנַ ֵהג נָ א ַּכּיָ אּותֹ ,לא ְּב ְ
יח ,וְ ַאל ִּת ְד ֲאגּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ִריב וְ ִקנְ ָאהִּ 14 ,כי ִאם ִל ְבׁשּו ֶאת ָה ָאדֹון יֵ ַ
יע ֶאת ַה ַּת ֲאוֹות.
ַלּגּוף ִּב ְמגַ ָּמה ְל ַה ְׂש ִּב ַ
12

יד

התנהגות כלפי אחים באמונה

ּכּוחים ַעל ֵּדעֹות.
ַק ְּבלּו ֶאת ַה ַח ָּלׁש ָּב ֱאמּונָ הַ ,אְך ֹלא ְל ֵׁשם וִ ִ
אֹוכל
ֵ
ֶ 2א ָחד ַמ ֲא ִמין ֶׁש ֻּמ ָּתר ֶל ֱאכׂל ַהּכׂל; ַא ֵחרֶׁ ,שהּוא ַח ָּלׁש,
אֹוכל ,וְ זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו
ֵ
אֹוכל ְלזֶ ה ֶׁש ֵאינֹו
ַמ ֲא ָכ ִלים ִצ ְמ ִחּיִ יםַ 3 .אל יָ בּוז ָה ֵ
ֹלהים ִק ֵּבל אֹותֹו ְּב ָרצֹון.
אֹוכלֶׁ ,ש ֵּכן ֱא ִ
אֹוכל ַאל יַ ֲחרׂץ ִמ ְׁש ָּפט ַעל ָה ֵ
ֵ
ִ 4מי ַא ָּתה ִּכי ִּת ְׁשּפׂט ֶאת ַע ְבּדֹו ֶׁשל ַא ֵחר? ֲה ֵרי ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹונָ יו הּוא
נֹופלַ .אְך הּוא יַ ֲעמׂדִּ ,כי ָה ָאדֹון יָ כֹול ַל ֲעזׂר לֹו ַל ֲעמׂד.
עֹומד אֹו ֵ
ֵ
יֹותר ִמּיֹום ַא ֵחר ,וְ יֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְח ִׁשיב ָּכל
 5יֵ ׁש ָא ָדם ַה ַּמ ְח ִׁשיב יֹום ֶא ָחד ֵ
טּוח ְּב ַד ְעּתֹוִ 6 .מי ֶׁש ַּמ ְח ִׁשיב ֶאת ַהּיֹום
יֹום וְ יֹום .יְ ֵהא ָּכל ָא ָדם ָּב ַ
מֹודה
אֹוכל ְל ֵׁשם יהוהֶׁ ,ש ֵּכן הּוא ֶ
אֹוכל ֵ
ַמ ְח ִׁשיב אֹותֹו ְל ֵׁשם יהוהָ .ה ֵ
מֹודה
אֹוכל וְ גַ ם הּוא ֶ
ֵ
אֹוכלְ ,ל ֵׁשם יהוה ֵאינֹו
ֵ
אֹלהים .וְ זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו
ֵל ִ
אֹלהיםִ 7 .איׁש ֵמ ִא ָּתנּו ֵאינֹו ַחי ֶאת ַחּיָ יו ְל ֵׁשם ַע ְצמֹו וְ ִאיׁש ֵאינֹו
ֵל ִ
ֵמת ְל ֵׁשם ַע ְצמֹוְּ 8 .כ ֶׁש ָאנּו ַחּיִ יםְ ,ל ֵׁשם ָה ָאדֹון ָאנּו ַחּיִ יםְּ .כ ֶׁש ָאנּו
יכְךֵּ ,בין ֶׁש ַחּיִ ים ֵּבין ֶׁש ֵּמ ִתים,
ֵמ ִתיםְ ,ל ֵׁשם ָה ָאדֹון ָאנּו ֵמ ִתיםְ .ל ִפ ָ
יח ֵמת וְ ָקם ׁשּוב ְל ַחּיִ ים ְּכ ֵדי
ָל ָאדֹון ָאנּו ַׁשּיָ ִכים; ֶׁ 9ש ֲה ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
10
חֹורץ ִמ ְׁש ָּפט ַעל
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
ּומ ַ
ַ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָאדֹון ּגַ ם ַל ֵּמ ִתים ּגַ ם ַל ַחּיִ ים.
ּדּוע ַא ָּתה ָּבז ְל ָא ִחיָך? ֲה ֵרי ֻּכ ָּלנּו נַ ֲעמׂד ִל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ָא ִחיָך? ַמ ַ
י־לי ִּת ְכ ַרע ָּכל־
י־אנִ י ,נְ ֻאם־יהוהִּ ,כ ִ
”ח ֲ
ֹלהים; ֲ 11הֹלא ָּכתּובַ :
ֶׁשל ֱא ִ
ּוב ֵכן ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו יִ ֵּתן ִּדין
אֹלהיםְ 12 ”.
ּתֹודה ֵל ִ
ל־לׁשֹון ֶ
ֶּב ֶרְך וְ ָכ ָ
ֹלהים.
וְ ֶח ְׁשּבֹון ַעל ַע ְצמֹו ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּפּוט ֶכם:
ָ 13ל ֵכן ַאל נִ ְׁשּפׂט עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוֶ ,א ָּלא ֶׁשּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ִׁש ְ
יֹוד ַע ֲאנִ י ,וְ גַ ם
ֶׁשֹּלא יִ ֵּתן ִאיׁש ֶא ֶבן נֶ גֶ ף אֹו ִמ ְכׁשֹול ִל ְפנֵ י ָא ִחיוֵ 14 .
יד  :11ישע’ מה 23
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ׁשּועֶׁ ,שּׁשּום ָּד ָבר ֵאינֹו ָט ֵמא ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹוֶ ,א ָּלא
טּוח ֲאנִ י ָּב ָאדֹון יֵ ַ
ָּב ַ
חֹוׁשב אֹותֹו ְל ָט ֵמאִ 15 .אם ִּבגְ ַלל ַה ַּמ ֲא ָכל ֶׁש ְּלָך
ָט ֵמא הּוא ְל ִמי ֶׁש ֵ
נִ גְ ָרם ַצ ַער ְל ָא ִחיָךֲ ,ה ֵרי ֶׁש ֵאינְ ָך ִמ ְת ַה ֵּלְך עֹוד ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשל ַא ֲה ָבהַ .אל נָ א
ּוב ֵכןֶׁ ,שֹּלא יֵ ֵצא ֵׁשם
יח ֵמת ַּב ֲעדֹוְ 16 .
ַּת ֲהרׂס ְּב ַמ ֲא ָכ ְלָך ָא ָדם ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוׁש ִתּיָ ה,
ילה ְ
ֹלהים ֵאינָ ּה ֲא ִכ ָ
יכם; ִּ 17כי ַמ ְלכּות ֱא ִ
ַרע ְל ַמה ֶּׁשּטֹוב ְּב ֵעינֵ ֶ
יח
רּוח ַהּק ֶׂדׁשִ 18 .מי ֶׁש ְּמ ָׁש ֵרת ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ָּלא ֶצ ֶדק וְ ָׁשלֹום וְ ִׂש ְמ ָחה ְּב ַ
ּומ ֻק ָּבל ַעל ַה ְּב ִרּיֹותָ 19 .ל ֵכן נַ ְחּתׂר נָ א
אֹלהים ְ
ְּב ֶד ֶרְך זֹוָ ,רצּוי הּוא ֵל ִ
עּותם יִ ְבנֶ ה
יאים ִל ֵידי ָׁשלֹום ,וְ ֶאל ְּד ָב ִרים ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
ֶאל ְּד ָב ִרים ֶׁש ְּמ ִב ִ
ֹלהים ִּבגְ ַלל ַמ ֲא ָכל.
אכת ֱא ִ
ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוַ 20 .אל ַּת ֲהרׂס ֶאת ְמ ֶל ֶ
ילה ִהיא
אֹוכל וְ ָה ֲא ִכ ָ
ֵ
ָא ְמנָ ם ַהּכׂל ָטהֹורַ ,אְך ַרע ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ְּכ ֶׁש ָא ָדם
ּול ִה ָּמנַ ע ִמ ָּכל
מּוטב ֶׁשֹּלא ֶל ֱאכׂל ָּב ָׂשר וְ ֹלא ִל ְׁשּתֹות יַ יִ ן ְ
ְל ִמ ְכׁשֹולָ 21 .
22
ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִׁשיל ֶאת ָא ִחיָך .יֵ ׁש ְלָך ֱאמּונָ הֲ ,חיֵ ה ָּבּה
יע ֶאת ַע ְצמֹו ְּב ַמה
ֹלהיםַ .א ְׁש ֵרי ָה ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְר ִׁש ַ
ְּב ַע ְצ ְמָך ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּוב ִלּבֹו ָס ֵפק — ָא ֵׁשםִּ ,כי ֹלא ִמּתֹוְך
אֹוכל ְ
ּבֹורר לֹוַ 23 .אְך ָה ֵ
ֶּׁשהּוא ֵ
ֱאמּונָ ה ָּפ ַעל .וְ ָכל ַמה ֶּׁש ֵאינֹו ִמּתֹוְך ֱאמּונָ ה ֵח ְטא הּוא.
אנַ ְחנּו ַה ֲחזָ ִקים ַחּיָ ִבים ָל ֵׂשאת ֶאת ֻח ְלׁשֹות ַה ַח ָּל ִׁשים וְ ֹלא
ֲ
טֹובת ֵר ֵעהּו
ְל ַב ֵּקׁש ֲהנָ ָאה ְל ַע ְצ ֵמנּוָּ 2 .כל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו יִ ְד ַאג ְל ַ
יח ֹלא ִּב ֵּקׁש ֲהנָ ָאה ְל ַע ְצמֹוֶ ,א ָּלא
ְּכ ֵדי ֶׁש ֵר ֵעהּו יִ ָּבנֶ הֶׁ 3 ,ש ֵּכן ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
4
חֹור ֶפיָך נָ ְפלּו ָע ָלי ”.וַ ֲה ֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשּנִ ְכ ַּתב ִמ ֶּק ֶדם,
ַּכ ָּכתּוב:”וְ ֶח ְרּפֹות ְ
נִ ְכ ַּתב ְל ַה ְד ָר ָכ ֵתנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָלנּו ִּת ְקוָ ה ִמּתֹוְך ַה ַּס ְב ָלנּות וְ ַהּנֶ ָח ָמה
ימי ֵּד ִעים
אֹלהי ַה ַּס ְב ָלנּות וְ ַהּנֶ ָח ָמה יִ ֵּתן וְ ִת ְהיּו ְּת ִמ ֵ
ֵ
תּובים 5 .וֵ
ֶׁש ַּב ְּכ ִ
6
ּוב ֶפה ֶא ָחד
ׁשּועְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְּב ֵלב ֶא ָחד ְ
יח יֵ ַ
זֶ ה ִעם זֶ ה ִּכ ְרצֹון ַה ָּמ ִׁש ַ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםֲ ,א ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ְּת ַה ְּללּו ֶאת ֱא ִ
אֹותנּו
ָ
יח ִק ֵּבל
ַ 7על ֵּכן ַק ְּבלּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
ּמֹולים ִּבגְ ַלל
יח ָהיָ ה ִל ְמ ָׁש ֵרת ַהּנִ ִ
אֹומר ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים 8 .וַ ֲאנִ י ֵ
ִל ְכבֹוד ֱא ִ
9
ּוכ ֵדי
ֹלהיםְּ ,כ ֵדי ְל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ַה ְב ָטחֹות ֶׁשּנִ ְּתנּו ָל ָאבֹותְ ,
נֶ ֱא ָמנּות ֱא ִ
ֹלהים ַעל ַר ֲח ָמיוַּ ,כ ָּכתּוב:
ֶׁש ַהּגֹויִ ם יְ ַה ְּללּו ֶאת ֱא ִ

טו

טו  :3תהל’ סט 10

27/10/2010 14:32:03

HNTquote.indb 319

15.10-2
1

אל הרומים

320

ּול ִׁש ְמָך ֲאזַ ֵּמר”.
אֹודָך יהוה ַּבּגֹויִ ם ְ
ל־ּכן ְ
”ע ֵ
ַ
אֹומר:
ֵ
 10וְ עֹוד הּוא
”ה ְרנִ ינּו גֹויִ ם ַעּמֹו”
ַ
 11וְ עֹוד:
ל־ה ֻא ִּמים”.
לּו־את יהוה ָּכל־ּגֹויִ םַׁ ,ש ְּבחּוהּו ָּכ ָ
ֶ
”ה ְל
ַ
אֹומר:
ֵ
יׁש ְעיָ הּו
 12וִ ַ
”וְ ָהיָ ה ׁש ֶׂרׁש יִ ַׁשי ֲא ֶׁשר ע ֵׂמד ְלנֵ ס ַע ִּמיםֵ ,א ָליו ּגֹויִ ם יִ ְדרׁׂשּו”.
אֹלהי ַה ִּת ְקוָ ה יְ ַמ ֵּלא ֶא ְת ֶכם ָּכל ִׂש ְמ ָחה וְ ָׁשלֹום ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכםְּ ,כ ֵדי
ֵ
 13וֵ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
ֶׁש ִּתגְ ֶאה ָּב ֶכם ַה ִּת ְקוָ ה ְּבכ ַׂח ַ
סיכום תפקידו של השליח ותכניותיו לעתיד

יֹוד ִעים
ׁשֹופ ִעים טּובְ ,מ ֵל ִאים ָּכל ַּד ַעת וְ ְ
ְ
טּוחַ ,א ַחיֶׁ ,ש ַא ֶּתם
ֲ 14אנִ י ָּב ַ
15
יח ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוְּ .ב ָכל זׂאת ָּכ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ּפׂה וָ ָׁשם
הֹוכ ַ
ּגַ ם ְל ִ
ל־ס ַמְך
עֹורר ֶאת זִ ְכרֹונְ ֶכם ,וְ זׂאת ַע ְ
ְּב ֶה ָעזָ ה ַר ָּבה ְל ַמ ַּדיְּ ,כ ִמי ֶׁש ְּמ ֵ
יח
ֹלהים ִ 16ל ְהיֹות ְמ ָׁש ֵרת־ק ֶׂדׁש ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ֶח ֶסד ַהּנָ תּון ִלי ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֹלהיםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַהּגֹויִ ם יִ ְהיּו
ׂשֹורת ֱא ִ
ּול ַכ ֵהן ִּב ְב ַ
ׁשּוע ִּב ְׁש ִביל ַהּגֹויִ ם ְ
יֵ ַ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשָ 17 .ל ֵכן ,הֹודֹות ַל ָּמ ִׁש ַ
ְל ִמנְ ָחה ְרצּויָ הְ ,מ ֻק ֶּד ֶׁשת ְּב ַ
אֹלהים  18וְ ֹלא ָא ֵעז ְל ַד ֵּבר
יָ כֹול ֲאנִ י ְל ִה ְתּגָ אֹות ִּב ְד ָב ִרים ַה ַּׁשּיָ ִכים ֵל ִ
יח ָע ָׂשה ַּד ְר ִּכי ְּכ ֵדי ְל ָה ִביא ֶאת ַהּגֹויִ ם
ִּב ְל ִּתי ִאם ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומֹופ ִתים,
ְ
ּומ ֲע ֶׂשהְּ 19 ,בכ ַׂח אֹותֹות
ִל ֵידי ִצּיּות ,וְ זׂאת ַעל־יְ ֵדי ִּדּבּור ַ
יח
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשְּ ,בא ֶׂפן ֶׁש ִה ְס ַּפ ְק ִּתי ְל ַב ֵּׂשר ֶאת ְּב ַ
ּובכ ַׂח ַ
ְ
ּלּוריקֹון 20 .וְ ָא ְמנָ ם ִה ְׁש ַּת ַּד ְל ִּתי ְל ַב ֵּׂשר
יה ַעד ִא ִ
יבֹות ָ
ּוס ִב ֶ
ירּוׁש ַליִ ם ְ
ִמ ָ
יחְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ֶא ְבנֶ ה
ִּב ְמקֹומֹות ֶׁש ֶּט ֶרם ִה ְׁש ִמיעּו ָּב ֶהם ֶאת ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַעל יְ סֹוד ֶׁשל ֲא ֵח ִריםֶ 21 ,א ָּלא ַּכ ָּכתּוב:
ֹלא־ס ַּפר ָל ֶהם ָראּו,
ֻ
”א ֶׁשר
ֲ
ֹלא־ׁש ְמעּו ִה ְתּבֹונָ נּו”.
ָ
וַ ֲא ֶׁשר
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יכםֲ .א ָבל ָּכ ֵעת,
ָ 22ל ֵכן ּגַ ם ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמּנִ י ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
זֹורים ָה ֵא ֶּלה ,וְ ָׁשנִ ים ַרּבֹות
הֹואיל וְ ֵאין ִלי עֹוד ָמקֹום ִל ְפ ֻע ָּלה ָּב ֲא ִ
ִ
יכםֲ 24 ,אנִ י ְמ ַקּוֶ ה ֶׁש ְּב ַד ְר ִּכי ִל ְס ָפ ַרד ָאסּור
ּתֹוקק ֲאנִ י ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
ִמ ְׁש ֵ
ּול ַא ַחר ֶׁש ֵא ָהנֶ ה ִק ְמ ָעה ֶא ְצ ְל ֶכם ְּת ַׁש ְּלחּונִ י ְל ֶה ְמ ֵׁשְך
אֹות ֶכםְ ,
ִל ְר ְ
דֹוׁשיםִּ 26 ,כי
ירּוׁש ַליִ ם ְל ֶעזְ ַרת ַה ְּק ִ
עֹולה ִל ָ
ֶ
אּולם ָּכ ֵעת ֲאנִ י
ַּד ְר ִּכיָ 25 .
דֹוׁשיםֵ 27 .הם
רּומה ַל ֲענִ ּיֵ י ַה ְּק ִ
ָמ ֵקדֹונְ יָ ה וְ ָא ָכיָ ה ָראּו ְלנָ כֹון ִל ְתרׂם ְּת ָ
יהם; ֶׁש ֵּכן ִאם ַהּגֹויִ ם ֻׁש ְּתפּו
חֹוב ָתם ְּכ ַל ֵּפ ֶ
ָ
זֹוהי
ָראּו זׂאת ְלנָ כֹון וְ ִ
יהם ּגַ ם ְל ַסּיֵ ַע ָל ֶהם ִּב ְד ָב ִרים ָח ְמ ִרּיִ ים.
רּוחנִ ּיִ ים ֶׁש ָּל ֶהםֲ ,ע ֵל ֶ
ַּב ְּד ָב ִרים ָה ָ
רּומה
ימ ִתי ֶאת ַה ְּת ָ
ָ 28ל ֵכן ְל ַא ַחר ֶׁש ַא ְׁש ִלים זׂאת וְ ֶא ְמסׂר ָל ֶהם ַּב ֲח ִת ָ
טּוח ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ָאבֹוא
יכם ְּב ַד ְר ִּכי ִל ְס ָפ ַרדֲ 29 .אנִ י ָּב ַ
ַהּזׂאתָ ,אסּור ֲא ֵל ֶ
יח.
יכםָ ,אבֹוא ִּב ְמלֹוא ִּב ְר ַּכת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲא ֵל ֶ
ּול ַמ ַען
יח ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
 30וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכםַ ,א ַחיְ ,ל ַמ ַען ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
אֹלהים ַּב ֲע ִדיְּ 31 ,כ ֵדי
רּוחְ ,ל ֵה ָא ֵבק יַ ַחד ִא ִּתי ִּב ְת ִפּלֹות ֵל ִ
ַא ֲה ַבת ָה ַ
רּוׁש ַליִ ם יִ ְהיֶ ה
רּותי ְל ַמ ַען יְ ָ
הּודה וְ ֵׁש ִ
ּסֹור ִרים ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
ֶׁש ֶאּנָ ֵצל ִמ ֵידי ַה ְ
יכם ְּב ִׂש ְמ ָחהִּ ,כ ְרצֹון
ּוכ ֵדי ֶׁש ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
דֹוׁשיםְ 32 ,
ְל ָרצֹון ְּב ֵעינֵ י ַה ְּק ִ
33
ֹלהי ַה ָּׁשלֹום ִעם ֻּכ ְּל ֶכםָ .א ֵמן.
נּוח ְּב ֶח ְב ַר ְת ֶכםֱ .א ֵ
ֹלהים ,וְ ָא ַ
ֱא ִ
23

טז

דרישות שלום

חֹותנּו ֶפ ִּביַׁ ,ש ָּמ ִׁשית ַה ְּק ִה ָּלה
יכם ַעל ֲא ֵ
אנִ י ַמ ְמ ִליץ ִל ְפנֵ ֶ
ֲ
דֹוׁשים ,וְ ִעזְ רּו
אֹותּה ָּב ָאדֹוןַּ ,כּיָ ֶאה ַל ְּק ִ
ָ
ְּב ֶקנְ ְּכ ֶר ָאהַ 2 .ק ְּבלּו נָ א
ָלּה ְּב ָכל ָּד ָבר ֶׁש ִּתזְ ַּד ֵקק ָל ֶכם; ִּכי ָא ֵכן ָהיְ ָתה ֵעזֶ ר ְל ַר ִּבים וְ גַ ם ִלי.
ׁשּוע,
יח יֵ ַ
בֹודה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ילס ֲח ֵב ַרי ַל ֲע ָ
ילה וַ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
ִּ 3ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ְּפ ִר ְ
טֹובה,
ׂאׁשם ְּב ַעד נַ ְפ ִׁשי ,וְ ֹלא ַרק ֲאנִ י ַמ ִּכיר ָל ֶהם ָ
ֲ 4א ֶׁשר ִס ְּכנּו ֶאת ר ָ
5
יתם.
יׁשת ָׁשלֹום ַל ְּק ִה ָּלה ֶׁש ְּב ֵב ָ
ֶא ָּלא ּגַ ם ָּכל ְק ִהּלֹות ַהּגֹויִ םְּ .וד ִר ַ
יח ִּב ְמחֹוז
ִּד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ֶא ֵּפינֶ טֹוס יַ ִּק ִיריֶׁ ,ש ָהיָ ה ְּפ ִרי ִראׁשֹון ַל ָּמ ִׁש ַ
יל ֶכםִּ 7 .ד ְרׁשּו
ַא ְסיָ הִּ 6 .ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ִמ ְריָ םֶׁ ,ש ָע ְמ ָלה ַרּבֹות ִּב ְׁש ִב ְ
י־ע ִּמי ֶׁש ָהיּו ִא ִּתי ַּב ַּמ ֲא ָסר; נִ ְכ ָּב ִדים
ִּב ְׁשלֹום ַאנְ ְּדרֹונִ יקֹוס וְ יּונְ יָ סְּ ,בנֵ ַ
יׁשת ָׁשלֹום
יח ְל ָפנַ יְּ 8 .ד ִר ַ
יחים וְ גַ ם ָהיּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֵהם ְּב ֶק ֶרב ַה ְּׁש ִל ִ
אּור ָּבנֹוס ֲח ֵב ֵרנּו
יׁשת ָׁשלֹום ְל ְ
יאטֹוס יַ ִּק ִירי ָּב ָאדֹוןְּ 9 .ד ִר ַ
ְל ַא ְמ ְּפ ִל ָ
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יׁשת ָׁשלֹום ְל ַא ֶּפ ִּליס
יס ָט ִכיס יַ ִּק ִיריְּ .ד ִר ַ
ּול ִא ְ
יחְ ,
בֹודה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַל ֲע ָ
יׁשת ָׁשלֹום
יסטֹוּבּולֹוסְּ 11 .ד ִר ַ
יח וְ ִל ְבנֵ י ֵּביתֹו ֶׁשל ֲא ִר ְ
ַה ָּבחּון ַּב ָּמ ִׁש ַ
יׁשת
ן־ע ִּמי וְ ִל ְבנֵ י ֵּביתֹו ֶׁשל נַ ְר ִקיסֹוס ֲא ֶׁשר ָּב ָאדֹוןְּ 12 .ד ִר ַ
הֹורֹודיֹון ֶּב ַ
ְ
ְל
יבה
ּול ֶּפ ְר ִסיס ַה ֲח ִב ָ
יפֹוסה ָה ֲע ֵמלֹות ָּב ָאדֹוןְ ,
ּוט ִר ָ
יפינָ ה ְ
ָׁשלֹום ִל ְט ִר ֵ
יׁשת ָׁשלֹום ְלרּופֹוס ַהּנִ ְב ָחר ָּב ָאדֹון,
ֶׁש ָע ְמ ָלה ַרּבֹות ָּב ָאדֹוןְּ 13 .ד ִר ַ
יׁשת ָׁשלֹום ַל ֲא ִסינְ ְק ִריטֹוסִ ,ל ְפ ֵליגֹון,
ּול ִאּמֹו ֶׁש ִהיא ְּכ ֵאם ִליְּ 14 .ד ִר ַ
ְ
15
יׁשת ָׁשלֹום
רֹוּבס וְ ֶה ְר ַמס וְ ָל ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִא ָּתםְ .ד ִר ַ
ְל ֶה ְר ֵמסְ ,ל ַּפ ְט ַ
דֹוׁשים
ימ ַּפס וְ ָכל ַה ְּק ִ
אֹול ְ
יּוליָ הְ ,לנִ ֶר ַאס וַ ֲאחֹותֹוְ ,ל ִ
ְל ִפילֹולֹוגֹוס וְ ְ
דֹוׁשהָּ .כל
יקה ְק ָ
ֲא ֶׁשר ִא ָּתםָּ 16 .ב ְרכּו ְל ָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ִּבנְ ִׁש ָ
לֹומ ֶכם.
ּדֹורׁשֹות ִּב ְׁש ְ
יח ְ
ְק ִהּלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומן
עֹור ִרים ַמ ֲחלֹוקֹות ִ
 17וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכםַ ,א ַחיִ :ה ָּׁש ְמרּו ִמן ַה ְמ ְ
ּפֹוע ִלים ְּבנִ ּגּוד ַל ִּלּמּוד ֶׁש ֻּל ַּמ ְד ֶּתם ,וְ ִה ְת ַר ֲחקּו ֵמ ֶהם.
יליםַ ,ה ֲ
ַה ַּמ ְכ ִׁש ִ
יחֶ ,א ָּלא ֶאת
ֲ 18אנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ֵאינָ ם ְמ ָׁש ְר ִתים ֶאת ֲאדֹונֵ נּו ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹולל
ָ
יכים
מֹול ִ
ִ
ּבּורים יָ ִפים ֵהם
ּוב ִד ִ
ּוב ִא ְמ ֵרי נ ַׂעם ְ
ַה ֶּכ ֶרס ֶׁש ָּל ֶהםְ ,
נֹודע ַלּכׂל,
ּיּות ֶכם ַ
יכםִּ ,כי ִצ ְ
ימיםָׂ 19 .ש ֵמ ַח ֲאנִ י ֲע ֵל ֶ
ֶאת ֵלב ַה ְּת ִמ ִ
אֹלהי
ֵ
ימים ְלגַ ֵּבי ָה ַרע 20 .וֵ
ּות ִמ ִ
ֲא ָבל ְרצֹונִ י ֶׁש ִּת ְהיּו ֲח ָכ ִמים ַלּטֹוב ְ
ׁשּוע
יכםֶ .ח ֶסד ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יע ִּב ְמ ֵה ָרה ֶאת ַה ָּׂש ָטן ַּת ַחת ַרגְ ֵל ֶ
ַה ָּׁשלֹום יַ ְכ ִר ַ
יח ִע ָּמ ֶכם.
ַה ָּמ ִׁש ַ
יּפ ְטרֹוס
סֹוס ַ
לּוקיֹוס וְ יָ סֹון וְ ִ
ְ
בֹודה ,וְ גַ ם
ימֹותיאֹוסֲ ,ח ֵב ִרי ַל ֲע ָ
ֵ
ִ 21ט
22
ּכֹותב ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת
לֹומ ֶכםֲ .אנִ י ֶט ְר ְטיֹוסַ ,ה ֵ
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
י־ע ִּמי ְ
ְּבנֵ ַ
אֹותי וְ ֶאת ָּכל
ִ
לֹומ ֶכם ָּב ָאדֹוןּ 23 .גָ יֹוס ַה ְמ ָא ֵר ַח
ׁשֹואל ִּב ְׁש ְ
ֵ
ַהּזׂאת,
ּוקוַ ְרטֹוס ָא ִחינּו
לֹומ ֶכםֶ .א ַר ְסטֹוס ּגִ זְ ַּבר ָה ִעיר ְ
ּדֹורׁש ִּב ְׁש ְ
ַה ְּק ִה ָּלה ֵ
לֹומ ֶכם.
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ְ
ׁשּוע
ׂשֹור ִתי וְ ַה ְכ ָרזַ ת יֵ ַ
 25וְ הּוא ֲא ֶׁשר יָ כֹול ְל ַחּזֵ ק ֶא ְת ֶכם ְל ִפי ְּב ָ
עֹולםַ 26 ,אְך
ָ
יח — ְל ִפי ִה ְתּגַ ּלּות ָה ָרז ֶׁש ָהיָ ה ָּכמּוס ְּב ִעּתֹות
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּופ ְר ַסם
בּואּיִ ים ֻ
תּובים נְ ִ
עֹולם ,נִ ְתּגַ ָּלה ַעל־יְ ֵדי ְּכ ִ
ֹלהי ָ
ָּכ ֵעתִּ ,ב ְפ ֻק ַּדת ֱא ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר
יאם ִל ֵידי ִצּיּות ֶׁש ָּב ֱאמּונָ ה — ָ 27ה ֱא ִ
ְל ָכל ַהּגֹויִ ם ְּכ ֵדי ַל ֲה ִב ָ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
יח ְל ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹו ְל ַבּדֹו ַה ָח ְכ ָמה ,לֹו ַה ָּכבֹוד ְּביֵ ַ
10
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אל הקורינתים

א

ֹלהים,
ׁשּוע ִּב ְרצֹון ֱא ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ִל ְהיֹות ְׁש ִל ַ
ֵ
קֹורינְ ּתֹוס,
ֹלהים ֶׁש ְּב ִ
סֹוס ֵּתנִ יס ָא ִחינּוֶ 2 ,אל ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ְ
ּומ ֵאת
ֵ
דֹוׁשים יַ ַחד ִעם
ׁשּוע וְ נִ ְק ְראּו ִל ְהיֹות ְק ִ
יח יֵ ַ
ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֻק ְּדׁשּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח —
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומקֹום ְּב ֵׁשם ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּקֹור ִאים ְּב ָכל ָמקֹום ָ
ָּכל ַה ְ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון
ֲאדֹונֵ נּו ַּכ ֲאדֹונָ םֶ 3 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
עושר במשיח

ֹלהים ֶׁשּנִ ַּתן ָל ֶכם
בּור ֶכם ַעל ֶח ֶסד ֱא ִ
אֹלהי ְּב ָכל ֵעת ַּב ֲע ְ
מֹודה ֵל ַ
ֲ 4אנִ י ֶ
5
ּוב ָכל ַּד ַעת;
יתם ֲע ִׁש ִירים ַּבּכׂלְּ ,ב ָכל א ֶׂמר ְ
ׁשּועִּ ,כי ּבֹו נַ ֲע ֵׂש ֶ
יח יֵ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח ִק ְּב ָלה ּת ֶׂקף ְּב ִק ְר ְּב ֶכםְּ 7 ,בא ֶׂפן ֶׁש ֵאינְ ֶכם ֲח ֵס ִרים
 6וְ ֵעדּות ַה ָּמ ִׁש ַ
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוחנִ ית ְּב ִצ ִּפּיַ ְת ֶכם ְל ִה ְתּגַ ּלּות ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָ
ׁשּום ַמ ָּתנָ ה
ֲ 8א ֶׁשר ּגַ ם יְ ַחּזֵ ק ֶא ְת ֶכם ַעד ֵקץ ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו נְ ִקּיִ ים ִמ ָּכל ַא ְׁש ָמה ְּביֹום
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶא ְת ֶכם
יח 9 .נֶ ֱא ָמן הּוא ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יח ֲאדֹונֵ נּו.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ֶח ְב ַרת ְּבנֹו יֵ ַ
השליח מבקש למנוע פילוגים בקהילה

יח ֶׁש ִּת ְהיּו ֻּכ ְּל ֶכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ 10א ַחיֲ ,אנִ י ַמ ְפ ִציר ָּב ֶכם ְּב ֵׁשם ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יכםֶ ,א ָּלא ִע ְמדּו
יכם וְ ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו ִּפּלּוגִ ים ֵּבינֵ ֶ
מֹוצא ִּפ ֶ
ימי ֵד ִעים ְּב ָ
ְּת ִמ ֵ
אֹותּה ֵּד ָעהַ 11 .א ַחי ,נִ ְמ ַסר ִלי
ּוב ָ
אֹותּה ַמ ֲח ָׁש ָבה ְ
ְמ ֻא ָח ִדים ְלגַ ְמ ֵרי ְּב ָ
יכםֲ 12 .אנִ י ִמ ְת ַּכּוֵ ן ְל ָכְך
לֹואה ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ִריבֹות ֵּבינֵ ֶ
ֵמ ֵאת ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּכ ָ
”אנִ י ְל ַאּפֹולֹוס”,
”אנִ י ַׁשּיָ ְך ְל ָׁשאּול” ,אֹו ֲ
אֹומרֲ :
ֵ
ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ִמ ֶּכם
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יח ִה ְת ַּפ ֵּלג?
ּוב ֵכןַ ,ה ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
יח”.
יפא”” ,וַ ֲאנִ י ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
”אנִ י ֶׁשל ֵּכ ָ
ֲ
ּתֹודה ָל ֵאל
ַה ִאם ָׁשאּול נִ ְצ ַלב ַּב ַע ְד ֶכם? אֹו ְל ֵׁשם ָׁשאּול נִ ְט ַּב ְל ֶּתם? ָ 14
יׁשהּו
ׂאמר ִמ ֶ
יסּפֹוס וְ גָ יֹוסֶּ 15 ,פן י ַ
זּולת ְק ִר ְ
ֶׁשֹּלא ִה ְט ַּב ְל ִּתי ִאיׁש ִמ ֶּכם ַ
ִּכי ִל ְׁש ִמי נִ ְט ַּב ְל ֶּתםָ 16 .א ְמנָ ם ִה ְט ַּב ְל ִּתי ּגַ ם ֶאת ְּבנֵ י ֵּביתֹו ֶׁשל ְס ֶט ָפנַ ס.
יח ֹלא ְׁש ָל ַחנִ י
יֹוד ַע ִאם ִה ְט ַּב ְל ִּתי ִאיׁש; ִּ 17כי ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְּל ַבד ֵא ֶּלהֵ ,אינֶ ּנִ י ֵ
ׂשֹורה — ֹלא ְּב ָח ְכ ַמת ִמ ִּליםֶּ ,פן יִ ְהיֶ ה
ְל ַה ְט ִּבילֶ ,א ָּלא ְל ַב ֵּׂשר ֶאת ַה ְּב ָ
יח.
ָל ִריק ְצ ַלב ַה ָּמ ִׁש ַ
13

צלב המשיח וחכמת אלהים

ּנֹוׁש ִעים
אֹוב ִדיםַ ,אְך ָלנּו ַה ָ
ֵ 18הן ְּד ַבר ַה ְּצ ָלב הּוא ִס ְכלּות ְּב ֵעינֵ י ָה ְ
”א ַא ֵּבד ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ִמים
ֹלהיםֶׁ 19 ,ש ֲה ֵרי ָּכתּובֲ :
בּורת ֱא ִ
הּוא ּגְ ַ
ּתֹורה? ַאּיֵ ה
ּובינַ ת נְ בֹונִ ים ַא ְס ִּתירַ 20 ”.אּיֵ ה ֶה ָח ָכם? ַאּיֵ ה ַה ָּב ִקי ַּב ָ
ִ
ֹלהים ֶאת ָח ְכ ַמת
עֹולם ַהּזֶ ה? ַה ִאם ֹלא ָׂשם ָה ֱא ִ
ַה ִּמ ְת ַּפ ְל ֵמס ֶׁשל ָה ָ
עֹולם
ֹלהים ֹלא ִה ְׂש ִּכיל ָה ָ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ְּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ִ
עֹולם ְל ִאּוֶ ֶלת? ֵ 21
ָה ָ
יע
הֹוׁש ַ
ֹלהים ְלנָ כֹון ְל ִ
ֹלהים ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָח ְכ ָמהָ ,ר ָאה ֱא ִ
ָל ַד ַעת ֶאת ֱא ִ
הּודים
ֶאת ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ַעל־יְ ֵדי ַה ְכ ָרזָ ה ֶׁשּנֶ ְח ֶׁש ֶבת ְל ִס ְכלּותִ 22 .הּנֵ ה ַהּיְ ִ
ְמ ַב ְק ִׁשים אֹותֹות וְ ַהּיְ וָ נִ ים ְמ ַח ְּפ ִׂשים ָח ְכ ָמהֲ 23 ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו ַמ ְכ ִריזִ ים
אּולם
הּודים וְ ִס ְכלּות ְּב ֵעינֵ י ַהּיְ וָ נִ יםָ 24 .
יח ָצלּובֶ ,א ֶבן נֶ גֶ ף ַלּיְ ִ
ָמ ִׁש ַ
יח ֶׁשהּוא
הּודים ֵהן ִמ ֶּק ֶרב ַהּיְ וָ נִ ים — ָמ ִׁש ַ
ַלּנִ ְק ָר ִאים ֵהן ִמ ֶּק ֶרב ַהּיְ ִ
ֹלהים ֲח ָכ ָמה ִמ ְּבנֵ י
”ס ְכלּות” ֱא ִ
ֹלהיםֵ 25 .הן ִ
ֹלהים וְ ָח ְכ ַמת ֱא ִ
בּורת ֱא ִ
ּגְ ַ
ֹלהים ֲחזָ ָקה ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם.
”ח ְל ַׁשת” ֱא ִ
ָא ָדם ,וְ ֻ
אתםֹ :לא ַר ִּבים ִמ ֶּכם ֲח ָכ ִמים ִמ ְּב ִחינַ ת
ַ 26א ַחיְ ,ראּו ִמי ַא ֶּתם ֶׁשּנִ ְק ֵר ֶ
27
ֹלהים
עֹולם ַהּזֶ הֹ ,לא ַר ִּבים ֲחזָ ִקים וְ ֹלא ַר ִּבים ָר ֵמי יַ ַחׂשֲ .א ָבל ֱא ִ
ָה ָ
ּוב ַח ָּל ִׁשים
עֹולם ְּכ ֵדי ְל ַבּיֵ ׁש ֶאת ַה ֲח ָכ ִמיםַ ,
ילים ֲא ֶׁשר ָּב ָ
ָּב ַחר ַּב ְּכ ִס ִ
עֹולם
חּותים ֲא ֶׁשר ָּב ָ
עֹולם ְּכ ֵדי ְל ַבּיֵ ׁש ֶאת ַה ֲחזָ ִקים; ַּ 28בּנְ ִ
ֲא ֶׁשר ָּב ָ
ֹלהיםַּ ,ב ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ְּכ ֶא ֶפסְּ ,כ ֵדי
חּותי ֵע ֶרְך ָּב ַחר ֱא ִ
ּובּנֶ ְח ָׁש ִבים ִל ְפ ֵ
ַ
ְל ַה ְׁש ִּפיל ַעד ְל ֶא ֶפס ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ַּקּיָ ִמיםְ 29 ,ל ַמ ַען ֹלא יִ ְת ַה ֵּלל
ׁשּוע ֲא ֶׁשר
יח יֵ ַ
ֹלהיםֲ 30 .א ָבל ִמ ֶּמּנּו ַקּיָ ִמים ַא ֶּתם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ִאיׁש ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
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ֹלהיםִ ,ל ְצ ָד ָקהִ ,ל ְק ֻד ָּׁשה וְ ִל ְפדּות,
ָהיָ ה ָלנּו ְל ָח ְכ ָמה ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֶׁש ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל יִ ְת ַה ֵּלל ַּביהוהְּ ,כמֹו ֶׁשּגַ ם ָּכתּוב.
אתי
ֹלהיםֹ ,לא ָּב ִ
יע ָל ֶכם ֶאת  ָ ¤רז ֱא ִ
הֹוד ַ
אתי ְל ִ
וַ ֲאנִ יַ ,א ַחיְּ ,כ ֶׁש ָּב ִ
רֹוממּות ָח ְכ ָמהֶ 2 .ה ְח ַל ְט ִּתי ָאז ֶׁשֹּלא
יכם ְּב ִמ ִּלים ָרמֹות אֹו ְּב ְ
ֲא ֵל ֶ
יח וְ הּוא — ָצלּוב 3 .וַ ֲאנִ י
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
זּולת יֵ ַ
ָל ַד ַעת ָּד ָבר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ַ
ּבּורי וְ ַה ָּט ָפ ִתי
יתי ֶא ְצ ְל ֶכםִּ 4 .ד ִ
ּוב ְר ָע ָדה ַר ָּבה ָהיִ ִ
ּוב ַפ ַחד ִ
ְּב ֻח ְל ָׁשה ְ
רּוח
הֹוכ ָחה ֶׁשל ַ
נֹוׁשיתֶ ,א ָּלא ְּב ָ
ֹלא ֻלּוּו ְּב ִפּתּויֵ י ִמ ִּלים ֶׁשל ָח ְכ ָמה ֱא ִ
בּורהְּ 5 ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ָּס ֵמְך ֱאמּונַ ְת ֶכם ַעל ָח ְכ ַמת ְּבנֵ י ָא ָדם ֶא ָּלא ַעל
ּוגְ ָ
ֹלהים.
בּורת ֱא ִ
ּגְ ַ
עֹולם
ּדֹוב ִרים ָח ְכ ָמה ֵּבין ַה ְמ ֻבּגָ ִרים , ַ ¤אְך ֹלא ָח ְכ ַמת ָה ָ
ֲ 6אנַ ְחנּו ְ
עֹולם ַהּזֶ ה ַה ָּב ִאים ֶאל ִק ָּצםֲ 7 .אנַ ְחנּו
יטי ָה ָ
ַהּזֶ הּ ,גַ ם ֹלא ָח ְכ ַמת ַׁש ִּל ֵ
ֹלהים ַהּנִ ְס ֶּת ֶרתַ ,ה ָח ְכ ָמה ֶׁש ָהיְ ָתה ּגְ נּוזָ ה
ּדֹוב ִרים ֶאת ָח ְכ ַמת ֱא ִ
ְ
יטי
ֹלהים ְל ִת ְפ ַא ְר ֵּתנּו 8 — ,וְ ִאיׁש ִמ ַּׁש ִּל ֵ
עֹול ִמים יְ ָע ָדּה ֱא ִ
וַ ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ָה ָ
צֹול ִבים ֶאת ֲאדֹון
עּוה ֹלא ָהיּו ְ
עֹולם ַהּזֶ ה ֹלא יְ ָד ָעּהֶׁ ,ש ֵּכן ִאּלּו יְ ָד ָ
ָה ָ
ַה ָּכבֹוד ְּ 9כמֹו ֶׁש ָּכתּוב:
”א ֶׁשר ַעיִ ן ֹלא ָר ָא ָתה
ֲ
וְ אׂזֶ ן ֹלא ָׁש ְמ ָעה
וְ ֹלא ָע ָלה ַעל ֵלב ִאיׁש
אֹוה ָביו”.
ֹלהים ְל ֲ
ּכׂל ֲא ֶׁשר ֵה ִכין ָה ֱא ִ
ֹלהים,
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי רּוחֹו ֲא ִפּלּו ֶאת ֲע ֻמּקֹות ָה ֱא ִ
ַ 10אְך ָלנּו ּגִ ָּלה ֱא ִ
יֹוד ַע ֶאת ֲא ֶׁשר ָּב ָא ָדם,
חֹוק ֶרת ַהּכׂלִ 11 .מי ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ֵ
רּוח ֶ
ִמּׁשּום ֶׁש ָה ַ
יֹוד ַע
אֹלהים ֵאין ֵ
רּוח ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְרּבֹו? ֵּכן ּגַ ם ֶאת ֲא ֶׁשר ֵּב ִ
זּול ִתי ַ
ָ
עֹולםֶ ,א ָּלא
רּוח ָה ָ
ֹלהים 12 .וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא ִק ַּב ְלנּו ֶאת ַ
רּוח ָה ֱא ִ
זּול ִתי ַ
ָ
ֹלהים
ֹלהיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּנֵ ַדע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֱא ִ
רּוח ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ֶאת ָה ַ
יעים ֹלא ְּב ִמ ִּלים ֶׁש ָח ְכ ַמת
אֹותם ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּב ִ
נֹותן ָלנּו ְּב ַח ְסּדֹו 13 .וְ ָ
ֵ
רּוח ְמ ַל ֶּמ ֶדת , ְּ ¤כ ֶׁש ָאנּו ְמ ָפ ְר ִׁשים
ֱאנֹוׁש ְמ ַל ֶּמ ֶדתֶ ,א ָּלא ְּב ִמ ִּלים ֶׁש ָה ַ
31

ְּכ ֵדי

ב

 ¤ב  :1רז :נ”א :עדות  ¤ב  :6המבגרים  -או :המושלמים  ¤ב  :13כשאנו… -או :כשאנו מלמדים
דברים רוחניים לאנשים רוחניים.
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ַאְך ָה ָא ָדם ַהּנַ ְפ ִׁשי ֵאינֹו
רּוחנִ ּיֹות.
ָ
רּוחנִ ּיִ ים ְּב ַהגְ ָּדרֹות
ָ
ְּד ָב ִרים
ֹלהיםֶׁ ,ש ֵּכן ִס ְכלּות ֵהם ְּב ֵעינָ יו; ּגַ ם ֵאין הּוא
רּוח ֱא ִ
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ִּד ְב ֵרי ַ
רּוחנִ יְ 15 .ל ֻע ַּמת
אֹותםִ ,מּׁשּום ֶׁש ֵהם נִ ְב ָחנִ ים  ְּ ¤בא ֶׂפן ָ
ָ
יָ כֹול ָל ַד ַעת
16
”מי־
ּבֹוחן ֶאת ַהּכׂל וְ ִאיׁש ֹלא יִ ְב ַחן אֹותֹו; ִּכי ִ
רּוחנִ י ֵ
זׂאת ָה ָא ָדם ָה ָ
רּוח
יעּנּו?”ַ ,אְך ֲאנַ ְחנּו יֵ ׁש ָלנּו ַ
יֹוד ֶ
ת־רּוח יהוה וְ ִאיׁש ֲע ָצתֹו ִ
ַ
ִת ֵּכן ֶא
יח.
ַה ָּמ ִׁש ַ
14

ג

משרתי אלהים

רּוחנִ ּיִ יםֶ ,א ָּלא
יכם ְּכ ֶאל ֲאנָ ִׁשים ָ
וַ ֲאנִ יַ ,א ַחיֹ ,לא יָ כ ְׂל ִּתי ְל ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
יחֶּ 2 .ב ָח ָלב ֵהזַ נְ ִּתי
י־רּוחנִ ּיִ יםְּ ,כ ֶאל ִּתינֹוקֹות ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָ
ְּכ ֶאל ִּב ְל ִּת
ֶא ְת ֶכםֹ ,לא ְּב ַמ ֲא ָכלִּ ,כי עֹוד ֹלא יְ ָכ ְל ֶּתם ֶל ֱאכׂלֲ .א ָבל ּגַ ם ָּכ ֵעת ֵאינְ ֶכם
ּומ ַא ַחר ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִקנְ ָאה
י־רּוחנִ ּיִ יםֵ .
ָ
עֹוד ֶכם ִּב ְל ִּת
כֹוליםִּ 3 ,כי ְ
יְ ִ
ּומ ְתנַ ֲהגִ ים ְּכמֹו ָה ֲאנָ ִׁשים?
י־רּוחנִ ּיִ ים ִ
ָ
יבהַ ,ה ֵאין ַא ֶּתם ִּב ְל ִּת
ּומ ִר ָ
ְ
”אנִ י
אֹומר ֲ
ֵ
”אנִ י ַׁשּיָ ְך ְל ָׁשאּול” וְ ַא ֵחר
אֹומר ֲ
ֵ
יׁשהּו
ֲ 4הֹלא ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ֶ
ּומי
ְל ַאּפֹולֹוס”ַ ,ה ֵאין ַא ֶּתם ְּכ ָכל ָה ָא ָדם? ִ 5מי הּוא ֵאפֹוא ַאּפֹולֹוס? ִ
אתם ָל ֱאמּונָ ה! וְ ִאיׁש
עּותם ָּב ֶ
הּוא ָׁשאּול? ְמ ָׁש ְר ִתים ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
ִאיׁש ְּכ ִפי ֶׁש ָח ַלק לֹו ָה ָאדֹוןֲ 6 :אנִ י נָ ַט ְע ִּתיַ ,אּפֹולֹוס ִה ְׁש ָקהֲ ,א ָבל
ּנֹוט ַע ָחׁשּובַ ,אף ֹלא ַה ַּמ ְׁש ֶקהֶ ,א ָּלא
יכְך ֹלא ַה ֵ
יחְ 7 .ל ִפ ָ
ֹלהים ִה ְצ ִמ ַ
ָה ֱא ִ
8
ּנֹוט ַע וְ ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֵהם ַהיְ נּו ָהְך ,וְ ָכל ֶא ָחד
יחַ .ה ֵ
ֹלהים — ַה ַּמ ְצ ִמ ַ
ָה ֱא ִ
ֹלהים
עֹוב ִדים יַ ַחד ִעם ֱא ִ
יְ ַק ֵּבל ֶאת ְׂש ָכרֹו ְּכ ִפי ֲע ָמלֹו; ֶׁ 9ש ֵּכן ֲאנַ ְחנּו ְ
ֹלהים.
ֹלהיםִּ ,בנְ יַ ן ֱא ִ
וְ ַא ֶּתם ְׂש ֵדה ֱא ִ
ֹלהים ֶׁשּנִ ַּתן ִלי ִהּנַ ְח ִּתי יְ סֹוד ְּכ ַבּנַ אי ָח ָכם וְ ַא ֵחר ּבֹונֶ ה
ְּ 10כ ִפי ֶח ֶסד ֱא ִ
11
יּוכל
יצד הּוא ּבֹונֶ הִּ ,כי ִאיׁש ֹלא ַ
יח ָּכל ֶא ָחד ֵּכ ַ
ָע ָליוֲ .א ָבל יַ ְׁשּגִ ַ
יח 12 .וְ ָכל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
זּול ִתי ַהיְ סֹוד ֶׁש ֻהּנַ ח ,וְ הּוא יֵ ַ
יח יְ סֹוד ַא ֵחר ָ
ְל ַהּנִ ַ
ִאיׁשִ ,אם יִ ְבנֶ ה ַעל ַהיְ סֹוד ַהּזֶ ה זָ ָהב אֹו ֶּכ ֶסף אֹו ֲא ָבנִ ים יְ ָקרֹות אֹו
יֹוציאֹו ָלאֹור,
ֵעץ אֹו ָח ִציר אֹו ַקׁש — ַ 13מ ֲע ֵׂשהּו יִ ְת ָּב ֵררֶׁ ,ש ֵּכן ַהּיֹום ִ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּב ֵאׁש יִ ְתּגַ ֶּלה; וְ ָה ֵאׁש ִּת ְב ַחן ֶאת ַמ ֲע ֵׂשהּו ֶׁשל ָּכל ִאיׁש וָ ִאיׁש.
 ¤ב  :14באופן  -או :במישור
ב  :16ישע’ מ 13
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ִ 14אם יַ ֲעמׂד ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָּבנָ ה ,יְ ַק ֵּבל ָה ִאיׁש ֶאת ְׂש ָכרֹוִ .אם יִ ָּׂש ֵרף
ַמ ֲע ֵׂשהּו — יַ ְפ ִסיד; הּוא ַע ְצמֹו יִ ּוָ ַׁשעַ ,אְך זׂאת ְּכאּוד ֻמ ָּצל ֵמ ֵאׁש.
ֹלהים
רּוח ֱא ִ
ַ
ֹלהים ַא ֶּתם וְ ִכי
יכל ֱא ִ
יֹוד ִעים ִּכי ֵה ַ
ַ 16ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
17
ֹלהים
ֹלהיםֱ ,א ִ
יכל ֱא ִ
ׁשֹוכנֶ ת ְּב ִק ְר ְּב ֶכם? ִאם יַ ְׁש ִחית ִאיׁש ֶאת ֵה ַ
ֶ
יכלֹו.
ֹלהים ָקדֹוׁש ,וְ ַא ֶּתם ֵה ָ
יכל ָה ֱא ִ
יַ ְׁש ִחית אֹותֹו; ִּכי ֵה ַ
יׁשהּו ִמ ֶּכם ָסבּור ֶׁשהּוא ָח ָכם
ִ 18איׁש ַאל יַ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמֹוִ .אם ִמ ֶ
19
עֹולם ַהּזֶ ה
עֹולם ַהּזֶ ה ,יְ ֵהא נָ א ִל ְכ ִסיל ְל ַמ ַען יֶ ְח ַּכם; ִּכי ָח ְכ ַמת ָה ָ
ָּב ָ
”ֹלכד ֲח ָכ ִמים ְּב ָע ְר ָמם”.
ֵ
ֹלהיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכתּוב:
ִהיא ִס ְכלּות ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
י־ה ָּמה ָה ֶבלַ 21 ”.על ֵּכןַ ,אל
 20וְ עֹוד :”יהוה י ֵׂד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדםִּ ,כ ֵ
22
יפא,
יִ ְת ַה ֵּלל ִאיׁש ִּב ְבנֵ י ָא ָדםֲ .ה ֵרי ַהּכׂל ֶׁש ָּל ֶכםָׁ :שאּולַ ,אּפֹולֹוסֵּ ,כ ָ
עֹולםַ ,ה ַחּיִ יםַ ,ה ָּמוֶ תְּ ,ד ָב ִרים ֶׁש ָּבהׂוֶ הְּ ,ד ָב ִרים ֶׁש ֶּב ָע ִתיד — ַהּכׂל
ָה ָ
ֹלהים.
יח הּוא ֶׁשל ֱא ִ
יח ,וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ָּל ֶכם;  23וְ ַא ֶּתם ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
15

ד

שליחי המשיח

ּוכ ֻמ ְפ ָק ִדים
יח ְ
אֹותנּו ִּכ ְמ ָׁש ְר ֵתי ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ּוב ֵכן ָצ ִריְך ֶׁש ַה ְּב ִרּיֹות יִ ְראּו
ְ
אּולם ִמן ַה ֻּמ ְפ ָק ִדים נִ ְד ָרׁש ְל ִה ָּמ ֵצא
ֹלהים 2 .וְ ָ
ַעל סֹודֹות ֱא ִ
יכם אֹו
נֶ ֱא ָמנִ יםְ 3 .לגַ ֵּבי ִד ִידי ָּד ָבר ְּפחּות ֵע ֶרְך הּוא ְל ִה ָּׁש ֵפט ַעל־יְ ֵד ֶ
יֹוד ַע
נֹוׁשיֲ .אנִ י ַאף ֹלא ָּדן ֶאת ַע ְצ ִמיִּ 4 ,כי ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ְל ִה ָּׁש ֵפט ְּביֹום ִּדין ֱא ִ
ּׁשֹופט
יֹוצא זַ ַּכאי; ָה ָאדֹון הּוא ַה ֵ
ָּד ָבר נֶ גֶ ד ַע ְצ ִמיֲ .א ָבל ֹלא ְּב ָכְך ֲאנִ י ֵ
אֹותיָ 5 .ל ֵכן ַאל ִּת ְׁש ְּפטּו ָּד ָבר ְּב ֶט ֶרם ֵעתַ ,עד ִּכי יָ בֹוא ָה ָאדֹון ֲא ֶׁשר
ִ
יֹוציא ָלאֹור ֶאת ַּת ֲעלּומֹות ַהח ֶׁׂשְך וְ גַ ם יְ גַ ֶּלה ֶאת ַמ ְח ְׁשבֹות ַה ֵּלב.
ּגַ ם ִ
ֹלהים.
ָאז ִּתּנָ ֵתן ַה ְּת ִה ָּלה ְל ָכל ִאיׁש ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ּבֹותי ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַעל ַע ְצ ִמי וְ ַעל ַאּפֹולֹוס
ַ 6א ַחיֲ ,ה ִס ִ
יל ֶכםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְל ְמדּו ֵמ ַה ֻּדגְ ָמה ַהּנֹוגַ ַעת ָלנּו ֶׁשֹּלא ַל ֲחרׂג ִמן
ִּב ְׁש ִב ְ
ַה ָּכתּובְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְתנַ ֵּׂשא ִאיׁש ַעל ֵר ֵעהּו ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ַא ֵחר; ֶׁ 7ש ֵּכן
ּומה ּיֵ ׁש ְלָך ֶׁשֹּלא ִק ַּב ְל ָּת? וְ ִאם ָא ְמנָ ם ִק ַּב ְל ָּת,
ִמי ַמ ְקנֶ ה ְלָך יִ חּוד? ַ
ּדּוע ִּת ְתּגָ ֶאה ְּכ ִאּלּו ֶׁשֹּלא ִק ַּב ְל ָּת? ַ 8א ֶּתם ְּכ ָבר ְׂש ֵב ִעים! ַא ֶּתם
ַמ ַ
מֹול ִכים! ַה ְלוַ אי ֶׁש ְּמ ַל ְכ ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת
ְ
ְּכ ָבר ֲע ִׁש ִירים! ִּב ְל ָע ֵדינּו ַא ֶּתם
ג  :19איוב ה 13 ג  :20תהל’ צד 11
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יחיםֲ ,אנִ י ָסבּור
ְּכ ֵדי ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ ְמֹלְך ִא ְּת ֶכםֲ .א ֶׁשר ָלנּו ַה ְּׁש ִל ִ
אֹותנּו ַא ֲחרֹונִ יםְּ ,כנִ ּדֹונִ ים ְל ָמוֶ ת; ִּכי ָהיִ ינּו ְל ַמ ֲחזֶ ה
ָ
ֹלהים ִה ִּציב
ֶׁש ֱא ִ
יח,
ילים ִּבגְ ַלל ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹולםֵ ,הן ְל ַמ ְל ָא ִכים ֵהן ִל ְבנֵ י ָא ָדםָ 10 .אנּו ְּכ ִס ִ
ָל ָ
יח! ֲאנַ ְחנּו ַח ָּל ִׁשיםַ ,אְך ַא ֶּתם ֲחזָ ִקים! ַא ֶּתם
ַאְך ַא ֶּתם ֲח ָכ ִמים ַּב ָּמ ִׁש ַ
נִ ְכ ָּב ִדיםַ ,אְך ֲאנַ ְחנּו נִ ְק ִלים! ַ 11עד ֶע ֶצם ַה ָּׁש ָעה ַהּזׂאת ֲאנַ ְחנּו ְר ֵע ִבים
ּומ ִּכים וְ נָ ִדים ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום 12 ,וִ יגֵ ִעים ַּב ֲע ַמל
ּוצ ֵמ ִאיםֲ ,ע ֻר ִּמים ֻ
ְ
אֹותנּו — ֲאנַ ְחנּו
ָ
רֹוד ִפים
אֹותנּו — ֲאנַ ְחנּו ְמ ָב ְר ִכים; ְ
ָ
יָ ֵדינּוְ .מגַ ְּד ִפים
אֹותנּוַ ,אְך ְּב ִפינּו ִמּלֹות ִעּדּוד; ִּכ ְס ִחי
ָ
נֹוׂש ִאים זׂאת; ְ 13מ ָח ְר ִפים
ְ
אּוסים ַלּכׂל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה.
עֹולם ָהיִ ינּוְ ,מ ִ
ָה ָ
ּכֹותב ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֶ ,א ָּלא
ֵ
ֹ 14לא ְּכ ֵדי ְל ַבּיֵ ׁש ֶא ְת ֶכם ֲאנִ י
15
הּוביםֲ .הֹלא ּגַ ם ִאם יֵ ׁש ָל ֶכם ֲע ֶׂש ֶרת
יל ַדי ָה ֲא ִ
ְל ַהזְ ִהיר ֶא ְת ֶכם ִּכ ָ
יחֵ ,אין ָל ֶכם ָאבֹות ַר ִּבים; ִּכי ֲאנִ יַ ,על־יְ ֵדי
ֲא ָל ִפים ְמ ַחּנְ ִכים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ׁשּועָ 16 .ל ֵכן ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם
יח יֵ ַ
הֹול ְד ִּתי ֶא ְת ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַ
ׂשֹורה,
ַה ְּב ָ
ימֹותיאֹוס ְּבנִ י
ֵ
יכם ֶאת ִט
ְל ִה ְתנַ ֵהג ָּכמֹונִ יִ 17 .מּׁשּום ָּכְך ָׁש ַל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶ
יחְּ ,כ ִפי
ָה ָאהּוב וְ ַהּנֶ ֱא ָמן ָּב ָאדֹון .הּוא יַ זְ ִּכיר ָל ֶכם ֶאת ְּד ָר ַכי ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּוק ִה ָּלה ְּב ָכל ָמקֹום.
ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַל ֵּמד ְּב ָכל ְק ִה ָּלה ְ
יכם.
ּול ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ִאּלּו ֹלא ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
 18יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ֵה ֵחּלּו ְל ִה ְתנַ ֵּׂשא ְ
יכם ְּב ָקרֹובִ ,אם יִ ְר ֶצה ָה ָאדֹון ,וְ ֶא ְר ֶאה
אּולם ֲאנִ י ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
ָ 19
20
ּבּורם ֶׁשל ַה ִּמ ְתנַ ְּׂש ִאיםֶ ,א ָּלא ֶאת ּכ ָׂחם; ֶׁש ֵּכן ַמ ְלכּות
ֹלא ֶאת ִּד ָ
רֹוצים?
ִ
ֹלהים ֵאינָ ּה ְּב ִדּבּור ִּכי ִאם ְּבכ ַׂח ַהּפ ַׂעלָ 21 .מה ַא ֶּתם
ָה ֱא ִ
רּוח?
מּוסר ,אֹו ְּב ַא ֲה ָבה וְ ַענְ וַ ת ַ
יכם ְּב ֵׁש ֶבט ָ
ֶׁש ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
9

ה

השליח מוכיח על חטא

מֹוה
ּב ָאזְ נֵ י ּכׂל נִ ְׁש ָמע ֶׁשּיֵ ׁש זְ נּות ְּב ִק ְר ְּב ֶכםּ ,וזְ נּות ֲא ֶׁשר ֵאין ָּכ ָ
ְ
ֲא ִפּלּו ֵּבין ַהּגֹויִ םִ :איׁש ָל ַקח לֹו ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִביו 2 .וְ ַא ֶּתם עֹוד
עֹוׂשה ַה ַּמ ֲע ֶׁשה ַהּזֶ ה ּיֻ ְר ַחק
ִמ ְתּגָ ִאים ִּב ְמקֹום ְל ִה ְת ַא ֵּבל ְּכ ֵדי ֶׁש ֵ
נֹוכ ַח
(אְך ֵ
גּופי ַ
יכם ְּב ִ
ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם!  3וַ ֲאנִ יַ ,אף ִּכי ֲאנִ י נֶ ְע ָּדר ִמ ֵּבינֵ ֶ
יתי ִא ְּת ֶכם:
עֹוׂשה ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ְּכ ִאּלּו ָהיִ ִ
רּוחי)ְּ ,כ ָבר ָׁש ַפ ְט ִּתי ֶאת ֵ
ְּב ִ
בּורת
יכם ִעם ּגְ ַ
רּוחי ֵּבינֵ ֶ
ׁשּועַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִּת ְת ַא ְּספּו וְ ִ
ְּ 4ב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
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5.5-6.8

ׁשּועִּ ,ת ְמ ְסרּו ֶאת ָה ִאיׁש ַההּוא ַל ָּׂש ָטן ְל ָא ְב ָדן ַהּגּוף ְּכ ֵדי
ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֶׁשרּוחֹו ִּתּוָ ַׁשע ְּביֹום ָה ָאדֹון.
יֹוד ִעים ֶׁש ְּמ ַעט ְׂשאֹור
הֹול ֶמתַ .ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
ֶ
רּות ֶכם ֵאינֶ ּנָ ה
ִ 6ה ְת ָּפ ֲא ְ
7
ַמ ְח ִמיץ ֶאת ָּכל ָה ִע ָּסה? ַּב ֲערּו ֶאת ַה ְּׂשאֹור ַהּיָ ָׁשן ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו
ִע ָּסה ֲח ָד ָׁשהֲ .הֹלא ַא ֶּתם ְּכ ַמּצֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי נִ זְ ַּבח ֵׂשה ַה ֶּפ ַסח ֶׁש ָּלנּו —
יחָ 8 .ל ֵכן נָ חּׂגָ ה ֹלא ִּב ְׂשאֹור יָ ָׁשן וְ ֹלא ִּב ְׂשאֹור ָהר ַׂע וְ ָה ֶר ַׁשע,
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ָּלא ְּב ַמּצֹות ַהּתׂם וְ ָה ֱא ֶמת.
ָּ 9כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ָּב ִאּגֶ ֶרת ֶׁשֹּלא ְל ִה ְת ָע ֵרב ִעם זֹונִ יםֵ 10 .אינֶ ּנִ י ִמ ְת ַּכּוֵ ן
ילים,
עֹוב ֵדי ֱא ִל ִ
חֹומ ִסים וְ ְ
עֹולם ַהּזֶ ה ,אֹו ַל ַח ְמ ָדנִ יםַ ,ל ְ
ַלּזֹונִ ים ְּבנֵ י ָה ָ
עֹולםֲ 11 .א ָבל ָּכ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם
יתם ַחּיָ ִבים ָל ֵצאת ִמן ָה ָ
ֶׁש ֵּכן ָאז ֱהיִ ֶ
חֹומד ֶאת
ֵ
”אח” וְ הּוא זֹונֶ ה אֹו
ֶׁשֹּלא ְל ִה ְת ָע ֵרב ִעם ִמי ֶׁשּנִ ְק ָרא ָ
חֹומס; ַאף
ֵ
סֹובא אֹו
ֵ
ילים אֹו ְמגַ ֵּדף אֹו
עֹובד ֱא ִל ִ
ּזּולת ,אֹו ֵ
ֲא ֶׁשר ַל ַ
ַאל ָּת ֵסּבּו ֶל ֱאכׂל ִעם ִאיׁש ָּכזֶ ה; ִּ 12כי ַמה ִּלי ִל ְׁשּפׂט ֶאת ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ׁשֹופ ִטים ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁש ְּב ִק ְר ְּב ֶכם? ֵ 13א ֶּלה ֲא ֶׁשר
ְ
ַּבחּוץ? ַה ִאם ֵאינְ ֶכם
ֹלהים יִ ְׁש ְּפ ֵטםַ .א ֶּתם ַּב ֲערּו ֶאת ָה ַרע ִמ ִּק ְר ְּב ֶכם.
ַּבחּוץ ֱא ִ
5

ו

תביעות משפטיות בין המאמינים

ה ִאם ֵמ ֵעז ִאיׁש ִמ ֶּכםֶׁ ,שּיֵ ׁש לֹו ָּד ָבר נֶ גֶ ד ֵר ֵעהּוְ ,ל ָה ִביא ֶאת ִמ ְׁש ָּפטֹו
ַ
יֹוד ִעים
דֹוׁשים? ַ 2ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
ִל ְפנֵ י ָה ְר ָׁש ִעים וְ ֹלא ִל ְפנֵ י ַה ְּק ִ
יצד
עֹולם ִּת ְׁש ְּפטּוֵּ ,כ ַ
עֹולם? וְ ִאם ֶאת ָה ָ
דֹוׁשים יִ ְׁש ְּפטּו ֶאת ָה ָ
ֶׁש ַה ְּק ִ
יֹותר? ַ 3ה ִאם ֵאינְ ֶכם
עּוטים ְּב ֵ
ֵאינְ ֶכם ְמ ֻסּגָ ִלים ִל ְׁשּפׂט ָּב ִענְ יָ נִ ים ַה ְּפ ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁשּפׂט ַמ ְל ָא ִכים? ָּכל ֶׁש ֵּכן ְּד ָב ִרים ַה ַּׁשּיָ ִכים ְל ַחּיֵ י
ְ
יכם ִענְ יָ נִ ים ֶׁשל ַחּיֵ י יֹום יֹוםַּ ,דוְ ָקא ֶאת
יֹום יֹום!  4וְ ִהּנֵ ה ְּכ ֶׁשּיֵ ׁש ֵּבינֵ ֶ
אֹומר זׂאת
ׁשֹופ ִטיםֲ 5 .אנִ י ֵ
יבים ְל ְ
מֹוׁש ִ
ִ
ַהּנִ ְק ִלים ְּב ֵעינֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ַא ֶּתם
ְל ָב ְׁש ְּת ֶכם .וְ ִכי ֵאין ָּב ֶכם ׁשּום ָח ָכם ֶׁשּיָ כֹול ִל ְׁשּפׂט ֵּבין ִאיׁש ְל ָא ִחיו?
ִּ 6ב ְמקֹום זׂאת ָאח נִ ְׁש ָּפט ִעם ָא ִחיו ,וְ זׂאת ִל ְפנֵ י ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמינִ ים!
ּתֹוב ִעים זֶ ה ֶאת זֶ ה ְל ִמ ְׁש ָּפטְּ ,כ ָבר
ְ
ִּ 7ב ְכ ָללְּ ,ב ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַא ֶּתם
ּדּוע ֹלא ְּת ַב ְּכרּו
ּדּוע ֹלא ְּת ַב ְּכרּו ִל ְהיֹות ְמ ֻק ָּפ ִחים? ַמ ַ
ִה ְפ ַס ְד ֶּתםַ .מ ַ
עֹוׁש ִקים,
ְ
עֹוׂשים ָעוֶ ל וְ
ִ
אּולם ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם
ִל ְהיֹות נֶ ֱע ָׁש ִקים?  8וְ ָ
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עֹוׂשי
ֵ
יֹוד ִעים ִּכי
עֹוׂשים זׂאת! אֹו ֶׁש ָּמא ֵאינְ ֶכם ְ
ִ
יכם ַא ֶּתם
וְ ַל ֲא ֵח ֶ
ֹלהים? ַאל ִּת ְטעּו; ֹלא זֹונִ ים וְ ֹלא
ָעוֶ ל ֹלא יִ ְירׁשּו ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
יֹוד ֵעי ִמ ְׁש ַּכב זָ ָכר,
עֹוׂשי זִ ָּמה וְ ֹלא ְ
ֵ
יליםֹ ,לא ְמנָ ֲא ִפים וְ ֹלא
עֹוב ֵדי ֱא ִל ִ
ְ
חֹומ ִסים
ְ
סֹוב ִאים וְ ֹלא ְמגַ ְּד ִפים וְ ֹלא
ֹ 10לא ּגַ ּנָ ִבים וְ ֹלא ַח ְמ ָדנִ יםֹ ,לא ְ
ֹלהים 11 .וְ ָכ ֵא ֶּלה ָהיּו ַּכ ָּמה ִמ ֶּכםֲ ,א ָבל ַא ֶּתם
יִ ְירׁשּו ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ׁשּוע
ֻר ַח ְצ ֶּתםַ ,א ֶּתם ֻק ַּד ְׁש ֶּתםַ ,א ֶּתם ֻה ְצ ַּד ְק ֶּתם ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֹלהינּו.
רּוח ֱא ֵ
ּוב ַ
יח ְ
ַה ָּמ ִׁש ַ
9

הגוף הוא לכבוד אלהים

מֹועילַ .הּכׂל ֻמ ָּתר ִליַ ,אְך ֹלא ֶא ְׁש ַּת ְע ֵּבד
ַ 12הּכׂל ֻמ ָּתר ִליֲ ,א ָבל ֹלא ַהּכׂל ִ
ְלׁשּום ָּד ָברַ 13 .ה ַּמ ֲא ָכל הּוא ִּב ְׁש ִביל ַה ֶּכ ֶרס וְ ַה ֶּכ ֶרס ִּב ְׁש ִביל ַה ַּמ ֲא ָכל,
אֹלהים יְ ַכ ֶּלה ּגַ ם ֶאת זֶ ה וְ גַ ם ֶאת זֶ הֲ .א ָבל ַהּגּוף ֵאינֹו ִּב ְׁש ִביל
ִ
וֵ
אֹלהים ֵה ִקים
ִ
ַהּזְ נּותֶ ,א ָּלא ִּב ְׁש ִביל ָה ָאדֹון ,וְ ָה ָאדֹון ִּב ְׁש ִביל ַהּגּוף 14 .וֵ
אֹותנּו.
ָ
בּורתֹו יָ ִקים ּגַ ם
ּובגְ ָ
ִל ְת ִחּיָ ה ֶאת ֲאדֹונֵ נּו ִ
יכְךַ ,ה ִאם
יח? ְל ִפ ָ
יב ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ֵהם ֵא ְ
ּגּופ ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ֵ
ַ 15ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
ילה!
יב ֵרי זֹונָ ה? ַחס וְ ָח ִל ָ
אֹותם ְל ֵא ְ
יח וְ ֶא ֱע ֶׂשה ָ
יב ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ַּקח ֶאת ֵא ְ
יֹוד ִעים ִּכי ַה ָּד ֵבק ְּבזֹונָ ה נִ ְהיֶ ה ִע ָּמּה ְלגּוף ֶא ָחד? ֶׁש ֲה ֵרי
ַ 16ה ֵאינְ ֶכם ְ
רּוח ַא ַחת
יהם ְל ָב ָׂשר ֶא ָחדֲ 17 ”.א ָבל ַה ָּד ֵבק ָּב ָאדֹוןַ ,
נֶ ֱא ַמר:”וְ ָהיּו ְׁשנֵ ֶ
עֹוׂשה הּוא ִמחּוץ
הּוא ִאּתֹוִ 18 .ה ְת ַר ֲחקּו ִמן ַהּזְ נּותָּ .כל ֵח ְטא ֶׁש ָא ָדם ֶ
יֹוד ִעים ִּכי
חֹוטא ְלגּופֹו ֶׁשּלֹוַ 19 .ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
ֵ
ְלגּופֹוֲ ,א ָבל ַהּזֹונֶ ה
תֹוכ ֶכםֲ ,א ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם
ּׁשֹוכנֶ ת ְּב ְ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַה ֶ
יכל ֶׁשל ַ
ּגּופ ֶכם הּוא ֵה ָ
ְ
ֹלהים ,וְ ִכי ֵאינְ ֶכם ַׁשּיָ ִכים ְל ַע ְצ ְמ ֶכם? ֲ 20הֹלא ִּב ְמ ִחיר
אֹותּה ֵמ ֵאת ֱא ִ
ָ
גּופ ֶכם.
ֹלהים ְּב ְ
יתםָ ,ל ֵכן ַּכ ְּבדּו ֶאת ֱא ִ
נִ ְקנֵ ֶ

ז

תשובות בענין הנישואים

ל ִענְ יַ ן ַמה ֶּׁש ְּכ ַת ְב ֶּתם ֵא ַלי’ :טֹוב לֹו ְל ִאיׁש ְל ִה ָּמנַ ע ֵמ ִא ָּׁשה’,
ְ
ַ 2אְך ִמּׁשּום ַהּזְ נּות — ָּכל ִאיׁש יִ ָּׂשא לֹו ִא ָּׁשה וְ ָכל ִא ָּׁשה יִ ְהיֶ ה
חֹובתֹו ְל ִא ְׁשּתֹו ,וְ ֵכן ּגַ ם ָה ִא ָּׁשה ְּת ַקּיֵ ם
ָ
ָלּה ַּב ַעלָ 3 .ה ִאיׁש יְ ַקּיֵ ם ֶאת
ׁשּותּה ֶא ָּלא ִּב ְרׁשּות
ּגּופּה ִּב ְר ָ
חֹוב ָתּה ְל ַב ְע ָלּהָ 4 .ה ִא ָּׁשה ֵאין ָ
ָ
ֶאת
ו  :16ברא’ ב 24
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ַּב ְע ָלּה; ֵּכן ּגַ ם ָה ִאיׁשֵ ,אין ּגּופֹו ִּב ְרׁשּותֹו ֶא ָּלא ִּב ְרׁשּות ִא ְׁשּתֹוַ .אל
ִּת ְמנְ עּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם זֶ ה ִמּזֶ ה ִּב ְל ִּתי ִאם ִמּתֹוְך ַה ְס ָּכ ָמה ִלזְ ַמן ְמ ֻסּיָ ם
ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּפּנֹות ִל ְת ִפ ָּלהַ .א ֲח ֵרי ֵכן ׁשּובּו וְ ִה ְת ַא ֲחדּוֶּ ,פן יְ נַ ֶּסה ֶא ְת ֶכם
אֹומר ְּב ֶד ֶרְך
ֵ
ַה ָּׂש ָטן ִּבגְ ַלל ִאי יְ ָכ ְל ְּת ֶכם ְל ַר ֵּסן ֶאת ַהּיֵ ֶצר 6 .זׂאת ֲאנִ י
ֶׁשל ְרׁשּות וְ ֹלא ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשל ְּפ ֻק ָּדהִ 7 .מי יִ ֵּתן וְ ָכל ָה ֲאנָ ִׁשים יִ ְהיּו ָּכמֹונִ י,
ֹלהים ,זֶ ה ְּבכׂה וְ זֶ ה ְּבכׂה.
ֶא ָּלא ֶׁש ְּל ָכל ֶא ָחד ַמ ְּתנָ תֹו ֶׁשּלֹו ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
 8וְ ֶאל ַה ְּפנּויִ ים וְ ָה ַא ְל ָמנֹות א ַׂמרְּ :כ ַדאי ָל ֶהם ְל ִה ָּׁש ֵאר ָּכמֹונִ יֲ 9 .א ָבל
מּוטב ָל ֵׂשאת
ָ
כֹולים ִל ְכּבׁש ֶאת יִ ְצ ָרם — ֶׁשּיִ ְת ַח ְּתנּו;
ִאם ֵאינָ ם יְ ִ
ׂשּואים ֲאנִ י ְמ ַצּוֶ ה ,וְ ֹלא ֲאנִ י ִּכי ִאם
ִא ָּׁשה ִמ ִּל ְבעׂר ְּב ַת ֲאוָ ה 10 .וְ ַעל ַהּנְ ִ
ָה ָאדֹוןֶׁ ,שֹּלא ִּת ָּפ ֵרד ִא ָּׁשה ִמ ַּב ְע ָלּה — ַ 11אְך ִאם נִ ְפ ְר ָדהֶׁ ,ש ִּת ָּׁש ֵאר
ְּפנּויָ ה אֹו ִּת ְת ַּפּיֵ ס ִעם ַּב ְע ָלּה — וְ ַאל יַ ֲעזׂב ִאיׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹוֶ 12 .אל
אֹומר ,וְ ֹלא ָה ָאדֹוןִ :אם ְל ִאיׁש ַמ ֲא ִמין יֵ ׁש ִא ָּׁשה ִּב ְל ִּתי
ֵ
ַה ְּׁש ָאר ֲאנִ י
אֹותּה 13 .וְ ִא ָּׁשה ֶׁשּיֵ ׁש
ָ
רֹוצה ְל ִה ָּׁש ֵאר ִאּתֹוַ ,אל יַ ֲעזׂב
ַמ ֲא ִמינָ ה וְ ִהיא ָ
ָלּה ַּב ַעל ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמין וְ הּוא ָח ֵפץ ְל ִה ָּׁש ֵאר ִא ָּתּהַ ,אל ַּת ֲעזׂב ִהיא
אֹותֹוִּ 14 ,כי ַה ַּב ַעל ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין ְמ ֻק ָּדׁש ְּב ִא ְׁשּתֹו ,וְ ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ֵאינֶ ּנָ ה
יכם ְט ֵמ ִאים ,וְ ִאּלּו ַע ָּתה
ַמ ֲא ִמינָ ה ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת ְּב ַב ְע ָלּה; ִאם ֹלא ֵכןְּ ,בנֵ ֶ
דֹוׁשים ֵהםֲ 15 .א ָבל ִאם זֶ ה ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמ ֲא ִמין נִ ְפ ָרדֶׁ ,שּיִ ָּפ ֵרד לֹוּ .גַ ם
ְק ִ
ַה ַּמ ֲא ִמין ּגַ ם ַה ַּמ ֲא ִמינָ ה ֵאינָ ם ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ְּב ִמ ְק ִרים ָּכ ֵא ֶּלה; ֲה ֵרי
יֹוד ַעת ַא ְּתִ ,א ָּׁשהִ ,אם
ֹלהיםְּ 16 .כלּום ַ
אֹותנּו ָה ֱא ִ
ָ
ְל ָׁשלֹום ָק ָרא
יע ֶאת
ּתֹוׁש ַ
ִ
יֹוד ַע ַא ָּתהַ ,ה ַּב ַעלִ ,אם
יעי ֶאת ַּב ְע ֵלְך? אֹו ְּכלּום ֵ
ּתֹוׁש ִ
ִ
ִא ְׁש ְּתָך?
5

דברים שאין צורך לשנות

ָּ 17כל ִאיׁש יִ ְחיֶ ה ֶאת ַחּיָ יו ְל ִפי ַמה ֶּׁש ָח ַלק לֹו ָה ָאדֹוןְ ,ל ִפי ַמ ָּצבֹו
ֹלהיםָּ .כְך ֲאנִ י ְמ ַצּוֶ ה ְּב ָכל ַה ְּק ִהּלֹותִ 18 .אם נִ ְק ָרא
ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ָרא לֹו ָה ֱא ִ
ָה ִאיׁש ְּב ֵעת ֱהיֹותֹו נִ ּמֹולַ ,אל יִ ְמׁשְׂך לֹו ָע ְר ָלהִ .אם נִ ְק ָרא ְּכ ֶׁשהּוא
ׁשּובהַ ,אף ֹלא ָה ָע ְר ָלהֶ ,א ָּלא ְׁש ִמ ַירת
ילה ֲח ָ
ָע ֵרלַ ,אל יִ ּמֹולֹ 19 .לא ַה ִּמ ָ
21
ִאם
ֹלהים 20 .יִ ָּׁש ֵאר ָּכל ִאיׁש ַּב ַּמ ֲע ָמד ֶׁשּבֹו נִ ְק ָרא.
ִמ ְצוֹות ָה ֱא ִ
יכ ְל ְּתָך ָל ֵצאת
יֹותָך ֶע ֶבדַ ,אל ִּת ְד ַאגֲ .א ָבל ִאם ִּב ָ
את ְּב ֵעת ֱה ְ
נִ ְק ֵר ָ

27/10/2010 14:32:05

HNTquote.indb 331

7.22-36

הראשונה אל הקורינתים

332

ֲה ֵרי ֶע ֶבד ֶׁשּנִ ְק ָרא ִמ ַּט ַעם ָה ָאדֹון,
ַל ָח ְפ ִׁשיַ ,א ְּד ַר ָּבא ,נַ ֵּצל זׂאת.
ן־חֹוריןֶ ,ע ֶבד הּוא
ִ
ן־חֹורין הּוא ָל ָאדֹון; ֵּכן ִמי ֶׁשּנִ ְק ָרא ִּב ְהיֹותֹו ֶּב
ִ
ֶּב
יתם; ַאל ִּת ְׁש ַּת ְע ְּבדּו ִל ְבנֵ י ָא ָדםַ 24 .א ַחיִ ,איׁש
יחִּ 23 .ב ְמ ִחיר נִ ְקנֵ ֶ
ַל ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים.
ִאיׁש ַּב ַּמ ֲע ָמד ֶׁשּנִ ְק ָרא ּבֹוּ ,בֹו יַ ֲעמׂד ִל ְפנֵ י ֱא ִ
22

בענין הלא־נשואות והאלמנות

ַ 25על־אֹודֹות ַה ְּבתּולֹות ֵאין ִלי ִמ ְצוָ ה ֵמ ֵאת ָה ָאדֹוןֲ ,א ָבל ֲא ַחּוֶ ה
ַּד ְע ִּתי ְּבתֹור ִמי ֶׁשּזָ ָכהְּ ,ב ַר ֲח ֵמי ָה ָאדֹוןִ ,ל ְהיֹות נֶ ֱא ָמןֲ 26 .אנִ י ָסבּור
מּוטב ְל ִאיׁש ְל ִה ָּׁש ֵאר ָּכְךִ 27 :אם ַא ָּתה
ָ
ּנֹוכ ִחית
צּוקה ַה ְ
ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ַה ְּמ ָ
ָקׁשּור ְל ִא ָּׁשהַ ,אל ְּת ַב ֵּקׁש ְל ַה ִּתיר ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר; ִאם ֵאינְ ָך ָקׁשּור
חֹוטא.
ֵ
ְל ִא ָּׁשהַ ,אל ְּת ַב ֵּקׁש ְלָך ִא ָּׁשהַ 28 .אְך ִאם ִּת ַּקח ְלָך ִא ָּׁשה ֵאינְ ָך
חֹוטאתֶ ,א ָּלא ֶׁשּיִ ְהיּו ָל ֶהם ָצרֹות
ֵ
תּולה ִאם ִּתּנָ ֵׂשא ֵאינֶ ּנָ ה
וְ ַה ְּב ָ
ּדֹוחקַ .על
יכם 29 .וְ זׂאת א ַׂמר ָל ֶכםַ ,א ַחיַ :הּזְ ַמן ֵ
ִּב ְב ָׂש ָרם וַ ֲאנִ י ָחס ֲע ֵל ֶ
ּבֹוכים ְּכ ִאּלּו
ֵּכן יִ ְהיּו ֵא ֶּלה ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶהם נָ ִׁשים ְּכ ִאּלּו ֵאין ָל ֶהם;  30יִ ְהיּו ַה ִ
ּבֹוכים; ַה ְּׂש ֵמ ִחים ְּכ ִאּלּו ֵאינָ ם ְׂש ֵמ ִחים; ַהּקֹונִ ים ְּכ ִאּלּו ֵאינָ ם
ֵאינָ ם ִ
עֹולם ַהּזֶ ה ְּכ ִאּלּו ֵאינָ ם נֶ ֱהנִ ים ִמ ֶּמּנּו,
ַּב ֲע ֵלי ִקנְ יָ ן;  31וְ ַהּנֶ ֱהנִ ים ִמן ָה ָ
עֹולם ַהּזֶ הְ 32 .רצֹונִ י ִל ְמנ ַׂע ְּד ָאגָ ה ִמ ֶּכםִ .מי
צּורת ָה ָ
ִּכי ָחלֹוף ַּת ֲחֹלף ַ
יטב ְּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹון.
ּדֹואג ַל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָל ָאדֹוןֵ ,איְך יִ ַ
ֵ
ֶׁש ֵאינֹו נָ ׂשּוי
יטב ְּב ֵעינֵ י ָה ִא ָּׁשה,
ּדֹואג ַל ְּד ָב ִרים ָה ַא ְר ִצּיִ יםֵ ,איְך יִ ַ
ֲ 33א ָבל ִמי ֶׁשּנָ ׂשּוי ֵ
תּולה,
ׂשּואה ,אֹו ַה ְּב ָ
ׂשּומת ִלּבֹו ְמ ֻפ ֶּלגֶ ת .וְ ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ֵאינָ ּה נְ ָ
ּות ַ
34 ְ ¤
דֹוׁשה ֵהן ַּבּגּוף וְ ֵהן
ּדֹואגֶ ת ַל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָל ָאדֹון ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְק ָ
ֶ
יטב ְּב ֵעינֵ י
יצד ִּת ַ
ּדֹואגֶ ת ַל ְּד ָב ִרים ָה ַא ְר ִצּיִ יםֵּ ,כ ַ
ׂשּואה ֶ
רּוחֲ .א ָבל ַהּנְ ָ
ָּב ַ
יכםֶ ,א ָּלא
טֹוב ְת ֶכםֹ ,לא ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִּביד ֲע ֵל ֶ
אֹומר ְל ַ
ֵ
ַּב ְע ָלּה 35 .זׂאת ֲאנִ י
יע.
ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְתנַ ֲהגּו ַּכּיָ אּות וְ ִת ְת ַמ ְּסרּו ָל ָאדֹון ְּב ֵאין ַמ ְפ ִר ַ
יה יְ ֵמי
תּולתֹו ִאם יַ ַע ְברּו ָע ֶל ָ
ּׁשּורה ִּב ְב ָ
נֹוהג ַּכ ָ
ִ 36מי ֶׁש ָּסבּור ִּכי ֵאינֹו ֵ
יה ,וְ ֶׁש ַה ָּד ָבר הּוא ִּב ְל ִּתי נִ ְמנָ ע ,יַ ֲע ֶׂשה ִּכ ְרצֹונֹוֶׁ .שּיִ ְת ַח ְּתנּו; ֵאין
עּור ָ
נְ ֶ

 ¤ז  :34נ”א :ויש הבדל בין אשת איש לבתולה :האשה שאינה נשואה דואגת לדברים אשר לאדון…
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7.37-8.10

37 ֲ ¤א ָבל

יתן ְּב ַד ְעּתֹוֶׁ ,ש ֵאינֹו ָׁשרּוי ְּבצ ֶׂרְך וְ הּוא
ִאיׁש ֵא ָ
חֹוטא.
ֵ
הּוא
תּולתֹו — טֹוב
ׁשֹולט ַעל ְרצֹונֹוִ ,אם ֶה ְח ִליט ִּב ְל ָבבֹו ִל ְׁשמׂר ֶאת ְּב ָ
ֵ
עֹוׂשה; וְ זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו
ֶ
תּולתֹו טֹוב הּוא
ּנֹוׂשא ֶאת ְּב ָ
יכְךַ ,ה ֵ
יַ ֲע ֶׂשהְ 38 .ל ִפ ָ
יֹותר ַל ֲעׂשֹות.
יטיב עֹוד ֵ
אֹותּה יֵ ִ
ָ
נֹוׂשא
ֵ
ׁשּורה ְל ַב ְע ָלּה ָּכל זְ ַמן ֶׁשהּוא ַחי .וְ ִאם יָ מּות ַה ַּב ַעל,
ָ 39ה ִא ָּׁשה ְק ָ
ּוב ְל ַבד ֶׁשּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ָּב ָאדֹון.
ַר ָּׁש ִאית ִהיא ְל ִהּנָ ֵׂשא ְל ִמי ֶׁש ִּת ְר ֶצה ִ
יֹותר ִאם ִּת ָּׁש ֵאר ְּפנּויָ ה; זֹו ַּד ְע ִּתי,
אּולם ִהיא ִּת ְהיֶ ה ְמ ֻא ֶּׁש ֶרת ֵ
 40וְ ָ
ֹלהים.
רּוח ֱא ִ
חֹוׁש ַבנִ י ֶׁשּגַ ם ִּבי ַ
ְ
וְ

ח

בעניין אכילת זבחי אלילים

יאה
יֹוד ִעים ֶׁש ְּל ֻכ ָּלנּו ַּד ַעתַּ .ד ַעת ְמ ִב ָ
יליםָ ,אנּו ְ
ּב ִענְ יַ ן זִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
ְ
יֹוד ַע ְּד ַבר
ִל ֵידי ּגַ ֲאוָ הַ ,אְך ָה ַא ֲה ָבה ּבֹונָ הִ 2 .מי ֶׁש ָּסבּור ִּכי הּוא ֵ
אֹוהב ֶאת
יֹוד ַע ְּכ ִפי ֶׁש ָּצ ִריְך ָל ַד ַעתֲ 3 .א ָבל ִמי ֶׁש ֵ
ָמהֲ ,ע ַדיִ ן ֵאינֹו ֵ
ילים,
ילת זִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
ּוב ֵכן ְּבנֹוגֵ ַע ַל ֲא ִכ ַ
אֹלהיםְ 4 .
דּוע ֵל ִ
ֹלהים ,הּוא יָ ַ
ֱא ִ
ֹלהים ֶא ָּלא
עֹולם וְ ִכי ֵאין ֱא ִ
יֹוד ִעים ִּכי ֵאין ַמ ָּמׁשּות ֶל ֱא ִליל ָּב ָ
ֲאנַ ְחנּו ְ
”א ִלים”ִ ,אם ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ִאם ָּב ָא ֶרץ— ,
ֶא ָחד 5 .וְ גַ ם ִאם יֵ ׁש ַה ְּקרּויִ ים ֵ
6
ֹלהים ֶא ָחד,
ְּכ ֵׁשם ֶׁשּיֵ ׁש ֵא ִלים ַר ִּבים וַ ֲאדֹונִ ים ַר ִּבים — ֲה ֵרי ָלנּו יֵ ׁש ֱא ִ
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָאב ֲא ֶׁשר ַהּכׂל ִמ ֶּמּנּו וַ ֲאנַ ְחנּו ְ ¤ל ַמ ֲענֹו; וְ ָאדֹון ֶא ָחד ,יֵ ַ
ֲא ֶׁשר ַהּכׂל ַּד ְרּכֹו וְ ַד ְרּכֹו ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַקּיְ ִמים.
ילים ֶל ֱא ִליל
יֹוד ִעים זׂאת .יֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֲע ַדיִ ן ְרגִ ִ
ַ 7אְך ֹלא ַהּכׂל ְ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַּמ ְצּפּונָ ם
אֹוכ ִלים ֶאת ַה ַּמ ֲא ָכל ְּכ ִאּלּו הּוא זֶ ַבח ֶל ֱא ִלילֵ ,
וְ ְ
אֹלהים.
אֹותנּו ֵל ִ
ָ
אּולם ַה ַּמ ֲא ָכל ֹלא יְ ָק ֵרב
ַח ָּלׁש ֲה ֵרי ֶׁשהּוא נִ ְט ָמאָ 8 .
ׂאכל ֹלא נַ ִּׂשיג יִ ְתרֹוןֲ 9 .א ָבל ִהּזָ ֲהרּו
ׂאכל ֹלא נַ ְפ ִסיד ,וְ ִאם נ ַ
ִאם ֹלא נ ַ
אֹותָך,
ְ
ׁשּות ֶכם זֹו ִמ ְכׁשֹול ַל ַח ָּל ִׁשים; ֶׁ 10ש ֵּכן ִאם יִ ְראּו
ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה ְר ְ
עֹודד ַה ָּד ָבר
יליםְּ ,כלּום ֹלא יְ ֵ
ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ְלָך ַה ַּד ַעתֵ ,מ ֵסב ְּב ֵבית ֱא ִל ִ
 ¤ז  :38 ,37מאחר שהמילה היוונית ”גמיזון” ,בפסוק  ,38פירושה הן לשאת אשה והן להשיאה,
אפשר שמדובר כאן בבת בתולה .לכן ניתן לתרגם גם כך 37 :אבל איש איתן בדעתו ,שאיננו דחוק
והוא שולט על רצונו…  38לפיכך ,המשיא את בתולתו טוב עושה ,וזה שאינו משיא אותה ייטיב…
 ¤ח  :6למענו  -או :אליו
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ּובגְ ַלל ַה ַּד ַעת
ִ
ילים?
ֶאת ַּב ַעל ַה ַּמ ְצּפּון ַה ַח ָּלׁש ֶל ֱאכׂל זִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
יחִ 12 .אם ָּכְך ֶּת ֶח ְטאּו
ֶׁש ְּלָך יֵ ָה ֵרס ָה ָאח ַה ַח ָּלׁש ֶׁש ְּל ַמ ֲענֹו ֵמת ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹוט ִאים.
ְ
יח ַא ֶּתם
יכם וְ ִת ְפּגְ עּו ְּב ַמ ְצּפּונָ ם ַה ַח ָּלׁש — ַל ָּמ ִׁש ַ
ַל ֲא ֵח ֶ
עֹולם ְל ַמ ַען
ָ 13ל ֵכן ִאם ַמ ֲא ָכל הּוא ִמ ְכׁשֹול ְל ָא ִחיֹ ,לא א ַׂכל ָּב ָׂשר ְל ָ
ֹלא ַא ְכ ִׁשיל ֶאת ָא ִחי.
11

ט

מה מותר לשליח

יתי ֶאת
יח? ַה ִאם ֹלא ָר ִא ִ
ה ִאם ֵאינֶ ּנִ י ָח ְפ ִׁשי? ַה ִאם ֵאינֶ ּנִ י ָׁש ִל ַ
ַ
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּו? ַה ִאם ַא ֶּתם ֵאינְ ֶכם ָּפ ֳע ִלי ָּב ָאדֹון? ִ 2אם ַל ֲא ֵח ִרים
יֵ ַ
יחּותי
ִ
חֹותם ְׁש ִל
ַ
יחֶׁ ,ש ֲה ֵרי
יחָ ,ל ֶכם ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ֲאנִ י ָׁש ִל ַ
ֵאינֶ ּנִ י ָׁש ִל ַ
ּמֹות ִחים ָע ַלי ִּבּק ֶׂרת ִהיא זׂאתַ 4 :ה ֵאין
ׁשּוב ִתי ַל ְ
ַא ֶּתם ָּב ָאדֹוןְּ 3 .ת ָ
הֹוביל ִא ָּתנּו ִא ָּׁשה
ָלנּו ְרׁשּות ֶל ֱאכׂל וְ ִל ְׁשּתֹות? ַ 5ה ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְל ִ
6
יפא? אֹו ַרק
ּול ֵכ ָ
יחיםַ ,ל ֲא ֵחי ָה ָאדֹון ְ
ַמ ֲא ִמינָ הְּ ,כמֹו ְליֶ ֶתר ַה ְּׁש ִל ִ
בֹודה? ִ 7מי ְמ ָׁש ֵרת
טּורים ֵמ ֲע ָ
ּובר־נַ ָּבא ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ִל ְהיֹות ְּפ ִ
ֲאנִ י ַ
אֹוכל ִמ ִּפ ְריֹו?
נֹוט ַע ֶּכ ֶרם וְ ֵאינֹו ֵ
ּומ ַׁש ֵּלם ֶאת ַּכ ְל ָּכ ָלתֹו ֶׁשּלֹו? ִמי ֵ
ַּב ָּצ ָבא ְ
אֹומר
ֵ
ׁשֹותה ִמן ֶה ָח ָלב ֶׁשל ָה ֵע ֶדר?  8וְ ִכי ֲאנִ י
ֶ
רֹועה ֵע ֶדר וְ ֵאינֹו
ִמי ֶ
אֹומ ֶרת
ֶ
ּתֹורה
ל־ּפי ְּבנֵ י ָא ָדם? ַה ֵאין ּגַ ם ַה ָ
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַע ִ
”ֹלא־ת ְחסׂם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹוַ ”.ה ִאם
ַ
תֹורת מ ֶׁׂשה ָּכתּוב:
זׂאת? ֲ 9ה ֵרי ְּב ַ
10
אֹומר זׂאת? ָא ֵכן
ֹלהים? אֹו ֶׁש ִּב ְכ ָלל ְל ַמ ֲענֵ נּו הּוא ֵ
ּדֹואג ֱא ִ
ַל ְּׁשוָ ִרים ֵ
חֹורׁש יַ ֲחרׁׂש ְּב ִת ְקוָ ה וְ ַה ָּדׁש יָ דּוׁש ְּב ִת ְקוָ ה
ְל ַמ ֲענֵ נּו זֶ ה נִ ְכ ַּתבְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַה ֵ
בּותא
רּוחנִ ּיִ יםָ ,מה ְר ָ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּביְ בּולִ 11 .אם זָ ַר ְענּו ָל ֶכם ְּד ָב ִרים ָ
ְּב ָכְך ִאם נִ ְקצׂר ְּד ָב ִרים ָח ְמ ִרּיִ ים ִמ ֶּכם?  12וְ ִאם ַל ֲא ֵח ִרים יֵ ׁש ֵח ֶלק
יכםֲ ,הֹלא ָּכל ֶׁש ֵּכן ָלנּו?
ַּבּזְ כּות ֲע ֵל ֶ
סֹוב ִלים ָאנּו ַהּכׂל ְל ַמ ַען
ְ
ֲא ָבל ֹלא נִ ַּצ ְלנּו ֶאת ַהּזְ כּות ַהּזׂאתֶ ,א ָּלא
יֹוד ִעים ִּכי
יחַ 13 .ה ֵאינְ ֶכם ְ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלא נָ ִׂשים ׁשּום ִמ ְכׁשֹול ִל ְב ַ
נֹוט ִלים
ּומ ָׁש ְר ֵתי ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְ
עֹוב ִדים ַּבּק ֶׂדׁש ַּפ ְרנָ ָס ָתם ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ָה ְ
ֶאת ֶח ְל ָקם ִמן ַה ִּמזְ ֵּב ַח? ָּ 14כְך ּגַ ם ִּת ֵּקן ָה ָאדֹוןֶׁ ,ש ַה ַּמ ְכ ִריזִ ים ֶאת
ׂשֹורהְּ 15 .ב ַרם ֲאנִ י ֹלא נִ ַּצ ְל ִּתי ָּד ָבר ִמן ַה ְּד ָב ִרים
ׂשֹורה יִ ְחיּו ִמן ַה ְּב ָ
ַה ְּב ָ
ט  :9דבר’ כה 4
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9.16-10.5

מּוטב ִלי ָלמּות
ָ
ָה ֵא ֶּלהַ ,אף ֹלא ָּכ ַת ְב ִּתי זׂאת ְּכ ֵדי ֶׁש ִּלי יִ ְהיֶ ה ָּכְך.
וְ ֶׁשֹּלא יָ ִׂשים ִאיׁש ֶאת ְּת ִה ָּל ִתי זֹו ָל ִריק; ִּ 16כי ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְמ ַב ֵּׂשר ֶאת
חֹובה ֻמ ֶּט ֶלת ָע ַלי וְ אֹוי ִלי ִאם
ׂשֹורה ֵאין ִלי ַמה ְּל ִה ְת ַה ֵּללֶׁ ,ש ֵּכן ָ
ַה ְּב ָ
יע ִלי ָׂש ָכרֲ .א ָבל ִאם
עֹוׂשה זׂאתַ ,מּגִ ַ
ֶ
ֹלא ֲא ַב ֵּׂשרִ 17 .אם ֵמ ְרצֹונִ י ֲאנִ י
ֹלא ֵמ ְרצֹונִ יֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַּת ְפ ִקיד ֻה ְפ ַקד ְּביָ ִדי; ָ 18מה ֵאפֹוא ְׂש ָכ ִרי? — ָּבזֶ ה
אֹותּה ְּבֹלא ְמ ִחיר ִמ ְּב ִלי ְלנַ ֵּצל
ָ
יע
ּומ ִּצ ַ
ׂשֹורה ַ
ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַב ֵּׂשר ֶאת ַה ְּב ָ
ׂשֹורה!
ֶאת ַהּזְ כּות ֶׁשּיֵ ׁש ִלי ַּב ְּב ָ
ַ 19אף ִּכי ֵאינֶ ּנִ י ְמ ֻׁש ְע ָּבד ְל ִאיׁש ִׁש ְע ַּב ְד ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַלּכׂל ְּכ ֵדי ִל ְרּכׁׂש
הּודים;
יהּודי ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג יְ ִ
הּודים ֲאנִ י ִּכ ִ
ֶאת ָה ַר ִּביםְ 20 .ל ַמ ַען ַהיְ ִ
ּתֹורה — ֲהגַ ם ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ָּכפּוף
ּתֹורה ֲאנִ י ְּכמֹו ָּכפּוף ַל ָ
פּופים ַל ָ
ְל ַמ ַען ַה ְּכ ִ
ּתֹורה; ְ 21ל ַמ ַען ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאין
פּופים ַל ָ
ּתֹורה — ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּכ ִ
ַל ָ
ּתֹורת
עֹומד ְּבֹלא ַ
ֵ
ּתֹורה — ַאף ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י
ּתֹורה ֲאנִ י ְּכמֹו ְּב ִלי ָ
ָל ֶהם ָ
יח — ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאין
תֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותי ָּכפּוף ְל ַ
ֹלהים ִּב ְה ִ
ֱא ִ
ּתֹורה; ְ 22ל ַמ ַען ַה ַח ָּל ִׁשים ֲאנִ י ַח ָּלׁש ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ַח ָּל ִׁשים;
ָל ֶהם ָ
יע ְל ָפחֹות ַּכ ָּמה ֵמ ֶהםַ 23 .אְך ֶאת
אֹוׁש ַ
ֲאנִ י ַהּכׂל ְל ַמ ַען ַהּכׂל ְּכ ֵדי ֶׁש ִ
ׂשֹורה ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִלי ֵח ֶלק ָּבּה.
עֹוׂשה ַּב ֲעבּור ַה ְּב ָ
ֶ
ַהּכׂל ֲאנִ י
יֹוד ִעים ֶׁש ָה ָר ִצים ְּב ִא ְצ ַט ְדיֹון ָא ְמנָ ם ָר ִצים ֻּכ ָּלם,
ַ 24ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
דֹומה ְל ָכְך ,רּוצּו ְל ַמ ַען ַּת ִּׂשיגּוהּו.
ֲא ָבל ֶא ָחד ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּפ ָרס? ְּב ֶ
חּומים; ַה ָּללּו — ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג זֵ ר
נֹוהג ְל ִהּנָ זֵ ר ְּב ָכל ַה ְּת ִ
ָּ 25כל ִמ ְת ָח ֶרה ֵ
26
נֹובלֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג זֵ ר ֶׁשֹּלא יִ ּבׂלָ .ל ֵכן ֲאנִ י ָרץ ֹלא ְּכ ִמי
ֵ
נֹוהג
ֶׁש ְּמגַ ֵּׁשׁש ַּב ֲא ֵפ ָלה ,וַ ֲאנִ י נֶ ֱא ָבק ֹלא ְּכ ִמי ֶׁש ַּמ ֶּכה ָּב ֲאוִ ירֶ 27 ,א ָּלא ֵ
ּומ ַׁש ְע ְּבדֹוֶׁ ,ש ָּמא ְל ַא ַחר ֶׁש ַא ִּטיף ַל ֲא ֵח ִרים,
ּגּופי ְ
ֲאנִ י ִּב ְק ִׁשיחּות ִעם ִ
ֲאנִ י ַע ְצ ִמי ֶא ָּמ ֵצא ָּפסּול.

י

אזהרה על עבודת אלילים

בֹותינּו ֻּכ ָּלם ָהיּו ַּת ַחת ֶה ָענָ ן,
רֹוצה ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם ֶׁש ֲא ֵ
א ַחיֵ ,אינֶ ּנִ י ֶ
ַ
ּובּיָ םֻּ 3 .כ ָּלם
וְ ֻכ ָּלם ָע ְברּו ְּבתֹוְך ַהּיָ ם 2 ,וְ ֻכ ָּלם נִ ְט ְּבלּו ְלמ ֶׁׂשה ֶּב ָענָ ן ַ
רּוחנִ יִּ ,כי
ָ
רּוחנִ י 4 ,וְ ֻכ ָּלם ָׁשתּו אֹותֹו ַמ ְׁש ֶקה
ָ
ָא ְכלּו אֹותֹו ַמ ֲא ָכל
5
יחֲ .א ָבל
הֹולְך ִע ָּמ ֶהם וְ ַהּצּור הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוחנִ י ַה ֵ
ָׁשתּו ִמן ַהּצּור ָה ָ
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הּומתּו ַּב ִּמ ְד ָּברָּ .כל זֶ ה ָהיָ ה ֻּדגְ ָמה
ְ
ֹלהים וְ ֵהם
ְּב ֻר ָּבם ֹלא ָר ָצה ֱא ִ
עֹוב ֵדי
ָלנּוְ ,ל ַמ ַען ֹלא נִ ְת ַאּוֶ ה ְל ָרעֹות ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִה ְת ַאּוּו ֵהםַ 7 .אל ִּת ְהיּו ְ
ילים ְּכ ֵׁשם ֶׁש ָהיּו ַּכ ָּמה ֵמ ֶהםַּ ,כ ָּכתּוב :”וַ ּיֵ ֶׁשב ָה ָעם ֶל ֱאכׂל וְ ָׁשתֹו
ֱא ִל ִ
ּוביֹום ֶא ָחד
וַ ּיָ ֻקמּו ְל ַצ ֵחקּ 8 ”.גַ ם ַאל נִ זְ נֶ ה ְּכ ֵׁשם ֶׁשּזָ נּו ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם ְ
לֹוׁשה ֶא ֶלף 9 .וְ ַאל נְ נַ ֶּסה ֶאת יהוה ְּכ ֵׁשם ֶׁשּנִ ּסּוהּו
ּוׁש ָ
נָ ְפלּו ֶע ְׂש ִרים ְ
הּומתּו ַעל־יְ ֵדי ַהּנְ ָח ִׁשיםַ 10 .אף ַאל ִּת ְתלֹונְ נּו ְּכ ֵׁשם
ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֶהם וְ ְ
ּומתּו ִּב ֵידי ַה ַּמ ְל ָאָך ַה ַּמ ְׁש ִחיתַ 11 .מה ֶּׁש ָּק ָרה
ֶׁש ִה ְתלֹונְ נּו ַּכ ָּמה ֵמ ֶהם ֵ
אֹותנּוֲ ,אנַ ְחנּו ֲא ֶׁשר
ָ
ָל ֶהם ָהיָ ה ֶל ַקח ְל ֻדגְ ָמה וְ זֶ ה נִ ְכ ַּתב ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִהיר
יתנָ ה,
חֹוׁשב ִּכי ֲע ִמ ָידתֹו ֵא ָ
עֹול ִמים ִהּגִ יעּו ֵא ֵלינּוָ 12 .ל ֵכן ִמי ֶׁש ֵ
ִק ֵּצי ָה ָ
נֹוׁשי ָרגִ יל.
יכם ִמ ְּל ַבד נִ ָּסיֹון ֱא ִ
יִ ּזָ ֵהר ֶּפן יִ ּפׂלׁ 13 .שּום נִ ָּסיֹון ֹלא ָּבא ֲע ֵל ֶ
יכ ְל ְּת ֶכם,
יח ָל ֶכם ְל ִה ְתנַ ּסֹות ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָ
ֹלהים וְ ֹלא יַ ּנִ ַ
נֶ ֱא ָמן הּוא ָה ֱא ִ
ּתּוכלּו ַל ֲעמׂד ּבֹו.
ּמֹוצא ְּכ ֵדי ֶׁש ְ
ֶא ָּלא ִעם ַהּנִ ָּסיֹון יָ ִכין ּגַ ם ֶאת ֶּד ֶרְך ַה ָ
יליםְּ 15 .כ ֶאל ֲאנָ ִׁשים נְ בֹונִ ים
בֹודת ֱא ִל ִ
יביִּ ,ת ְב ְרחּו ֵמ ֲע ַ
ַ 14על ֵּכןֲ ,ח ִב ַ
16
אֹומרּ :כֹוס ַה ְּב ָר ָכה ֶׁש ָאנּו
ֵ
ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר; ִׁש ְפטּו ַא ֶּתם ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
יח? ַה ֶּל ֶחם ֶׁש ָאנּו
יהַ ,ה ֵאין ִהיא ִה ְת ַח ְּברּות ְל ַדם ַה ָּמ ִׁש ַ
ְמ ָב ְר ִכים ָע ֶל ָ
יח? ִ 17מּׁשּום ֶׁש ַה ֶּל ֶחם
ּבֹוצ ִעיםַ ,ה ֵאין הּוא ִה ְת ַח ְּברּות ְלגּוף ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
ֶא ָחדֲ ,אנַ ְחנּו ָה ַר ִּבים ּגּוף ֶא ָחד; ֶׁש ֵּכן ֻּכ ָּלנּו ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ֶּל ֶחם ָה ֶא ָחד.
אֹוכ ִלים ִמן ַה ָּק ְר ָּבנֹות
ְ 18ראּו נָ א ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַ .ה ִאם ֵאין ָה ְ
אֹומר — ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ָּמׁש ְּבזִ ְב ֵחי
ֵ
ּוב ֵכן ָמה ֲאנִ י
ֻׁש ָּת ִפים ַּב ִּמזְ ֵּב ַח? ְ 19
20
יבים,
ילים? ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ָּמׁש ָּב ֱא ִליל? ֹלא! ֶא ָּלא ַמה ֶּׁש ַהּגֹויִ ם ַמ ְק ִר ִ
ֱא ִל ִ
רֹוצה ֶׁש ִּת ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים
אֹלהים; וְ ֵאינֶ ּנִ י ֶ
יבים וְ ֹלא ֵל ִ
ְל ֵׁש ִדים ֵהם ַמ ְק ִר ִ
ּומּכֹוס ַה ֵּׁש ִדים;
כֹולים ִל ְׁשּתֹות ִמּכֹוס ָה ָאדֹון ִ
ַל ֵּׁש ִדיםֵ 21 .אינְ ֶכם יְ ִ
22
ּוב ֻׁש ְל ַחן ַה ֵּׁש ִדיםַ .ה ִאם
כֹולים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ֻׁש ְל ַחן ָה ָאדֹון ְ
ֵאינְ ֶכם יְ ִ
עֹורר ֶאת ִקנְ ַאת ָה ָאדֹון? ְּכלּום ֲחזָ ִקים ֲאנַ ְחנּו ִמ ֶּמּנּו?
נָ ֵעז ְל ֵ
מֹועיל; ַהּכׂל ֻמ ָּתרַ ,אְך ֹלא ַהּכׂל ּבֹונֶ ה.
ִ
ַ 23הּכׂל ֻמ ָּתרַ ,אְך ֹלא ַהּכׂל
זּולתֹוִ 25 .א ְכלּו
טֹובת ָ
טֹובת ַע ְצמֹו ֶא ָּלא ֶאת ַ
ִ 24איׁש ַאל יְ ַב ֵּקׁש ֶאת ַ
26
ָּכל ַמה ֶּׁשּנִ ְמ ָּכר ַּבּׁשּוק וְ ַאל ִּת ְׁש ֲאלּו ׁשּום ְׁש ֵא ָלה ֶׁשל ַמ ְצּפּוןִּ ,כי
6

י  :7שמות לב 6
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לֹואּהִ .אם יַ זְ ִמינְ ֶכם ִאיׁש ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמין ְּורצֹונְ ֶכם
ּומ ָ
ליהוה ָה ָא ֶרץ ְ
ַ
ָל ֶל ֶכת ֵא ָליוִ ,א ְכלּו ָּכל ַמה ֶּׁשּיֻ ּגַ ׁש ָל ֶכם וְ ַאל ִּת ְׁש ֲאלּו ׁשּום ְׁש ֵא ָלה
ׂאמר ָל ֶכם” :זֶ ה נִ זְ ַּבח ֶל ֱא ִליל”ַ ,אל
יׁשהּו י ַ
ֶׁשל ַמ ְצּפּוןֲ 28 .א ָבל ִאם ִמ ֶ
29
ּול ַמ ַען ַה ַּמ ְצּפּוןַ .מ ְצּפּוןֲ ,אנִ י
יע ָל ֶכם ְ
הֹוד ַ
ׂאכלּו ְל ַמ ַען ָה ִאיׁש ֶׁש ִ
ּת ְ
רּותי
אֹומר — ֹלא זֶ ה ֶׁש ְּלָך ֶא ָּלא ֶׁשל ָה ַא ֵחרֶׁ ,ש ֵּכן ָל ָּמה ֶׁש ִּת ָּׁש ֵפט ֵח ִ
ֵ
אֹוכל ָל ָּמה ֶׁשּיְ ֻד ַּבר ִּבי
ַעל־יְ ֵדי ַמ ְצּפּונֹו ֶׁשל ַא ֵחר? ִ 30אם ֲאנִ י ְמ ָב ֵרְך וְ ֵ
ׂאכלּו אֹו ִּת ְׁשּתּו,
ּוב ֵכן ִאם ּת ְ
ָרעֹות ִּבגְ ַלל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ְמ ָב ֵרְך ָע ָליו? ְ 31
32
ֹלהיםַ .אל ִּת ְהיּו
אֹו ָּכל ַמה ֶּׁש ַּת ֲעׂשּו — ֲעׂשּו ֶאת ַהּכׂל ְל ַמ ַען ְּכבֹוד ֱא ִ
ֹלהיםְּ 33 ,כ ֶד ֶרְך ֶׁשּגַ ם
הּודים וְ ֹלא ַלּגֹויִ ם וְ ֹלא ִל ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ִמ ְכׁשֹול ֹלא ַלּיְ ִ
טֹוב ִתי
ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ִל ְהיֹות ָרצּוי ְל ֻכ ָּלם ְּב ָכל ָּד ָבר וְ ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ָ
טֹובת ָה ַר ִּבים ְל ַמ ַען יִ ּוָ ְׁשעּו.
ֲאנִ יֶ ,א ָּלא ֶאת ַ
יח.
הֹולְך ְּב ִע ְּקבֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹותיְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ֵ
לכּו ְּב ִע ְּק ַ
ְ
27

יא

כיסוי ראש בתפילה

אֹותי ְּב ָכל ָּד ָבר
ִ
זֹוכ ִרים
ַ 2א ַחיְ ,מ ַׁש ֵּב ַח ֲאנִ י ֶא ְת ֶכם ַעל ֶׁש ַא ֶּתם ְ
יקים ַּב ָּמס ֶׂרת ֶׁש ָּמ ַס ְר ִּתי ָל ֶכםְ 3 .רצֹונִ י ֶׁש ֵּת ְדעּו ִּכי רׂאׁש ָּכל
ּומ ֲחזִ ִ
ַ
יח הּוא
יח ,וְ רׂאׁש ָה ִא ָּׁשה הּוא ָה ִאיׁש ,וְ רׂאׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ִאיׁש הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםָּ 4 .כל ִאיׁש ַה ִמ ְת ַּפ ֵּלל אֹו ִמ ְתנַ ֵּבא וְ רׂאׁשֹו ְמ ֻכ ֶּסהְ ,מ ַבּזֶ ה הּוא
ֱא ִ
ֶאת רׂאׁשֹו 5 .וְ ָכל ִא ָּׁשה ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּל ֶלת אֹו ִמ ְתנַ ֵּבאת ְּבגִ ּלּוי רׂאׁשְ ,מ ַבּזָ ה
ׂאׁשּהִ 6 .אם רׂאׁש ָה ִא ָּׁשה
מֹוה ְּכ ִמי ֶׁשּגֻ ַּלח ְׂש ַער ר ָ
ׂאׁשּה; ֶׁש ֵּכן ָּכ ָ
ֶאת ר ָ
ּבּוׁשה ִהיא
ׂאׁשּהֲ .א ָבל ִאם ָ
ֵאינֹו ְמ ֻכ ֶּסהֲ ,אזַ י ּגַ ם ָראּוי ֶׁשּיִ ּגָ זֵ ז ְׂש ַער ר ָ
ְל ִא ָּׁשה ִלגְ זׂז אֹו ְלגַ ֵּל ַח ֶאת ְׂש ָע ָרּהֶׁ ,ש ִּת ְת ַּכ ֶּסהָ 7 .ה ִאיׁש ָא ְמנָ ם ֵאינֹו
ּוכבֹודֹוַ ,אְך ָה ִא ָּׁשה
ֹלהים ְ
ַחּיָ ב ְל ַכּסֹות ֶאת רׂאׁשֹוִ ,מ ְהיֹותֹו ֶצ ֶלם ֱא ִ
ִהיא ְּכבֹוד ָה ִאיׁש; ִּ 8כי ֵאין ָה ִאיׁש ִמן ָה ִא ָּׁשהֶ ,א ָּלא ָה ִא ָּׁשה ִמן
ָה ִאיׁש; ּ 9גַ םָ ,ה ִאיׁש ֹלא נִ ְב ָרא ְל ַמ ַען ָה ִא ָּׁשהִּ ,כי ִאם ָה ִא ָּׁשה ְל ַמ ַען
חֹובה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָמרּות ַעל רׂאׁש ָה ִא ָּׁשה ִמ ְּפנֵ י
ָ
ָה ִאיׁשִ 10 .מּׁשּום ָּכְך
אּולם ָּב ָאדֹון ֵאין ָה ִא ָּׁשה ְּב ִלי ְּתלּות ָּב ִאיׁש וְ ֵאין
ַה ַּמ ְל ָא ִכים 11 .וְ ָ
12
ָה ִאיׁש ְּב ִלי ְּתלּות ָּב ִא ָּׁשהִּ ,כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ִמן ָה ִאיׁש ֵּכן ּגַ ם
י  :26תהל’ כד 1
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ִׁש ְפטּו ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם:
ֹלהים.
נֹולד ִמן ָה ִא ָּׁשה ,וְ ַהּכׂל ֵמ ֱא ִ
ָה ִאיׁש ַ
אֹלהים ְּבגִ ּלּוי רׂאׁש? ְּ 14כלּום ַה ֶּט ַבע ַע ְצמֹו
ֲהיָ ֶאה ְל ִא ָּׁשה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵל ִ
ֵאינֹו ְמ ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכם ֶׁש ִאם ָל ִאיׁש ֵׂש ָער ָארְׂך ֲה ֵרי זֶ ה ִל ְבזּותֹו? ֲ 15א ָבל
ָה ִא ָּׁשה ִאם יֵ ׁש ָלּה ֵׂש ָער ָארְׂך ֲה ֵרי זֶ ה ְל ָכבֹוד ָלּהִּ ,כי נִ ַּתן ָלּה ַה ֵּׂש ָער
יׁשהּו ִמ ְת ַּכּוֵ ן ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַחָ ,לנּו ֵאין ִמנְ ָהג ָּכזֶ הַ ,אף ֹלא
ִל ְכסּות 16 .וְ ִאם ִמ ֶ
ֹלהים.
ִל ְק ִהּלֹות ֱא ִ
13

בעניין סעודת האדון

הֹוראֹות ָה ֵא ֶּלה ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶא ְת ֶכםֶׁ ,ש ֵּכן ֵאינְ ֶכם
ְּ 17ב ָמ ְס ִרי ֶאת ָה ָ
18
אׁשית ּכׂלָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ִּכי ְּב ֵעת
טֹובה ֶא ָּלא ְל ָר ָעהֵ .ר ִ
נֶ ֱא ָס ִפים יַ ַחד ְל ָ
יכםְּ .ב ִמ ַּדת
ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְת ַא ְּס ִפים ִּב ְק ִה ָּלה ִמ ְתּגַ ְּלעֹות ַמ ֲחלֹוקֹות ֵּבינֵ ֶ
יכם ְל ַמ ַען
ָמה ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ָּבזֶ הֶׁ 19 ,ש ֵּכן ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיּו ִּפּלּוגִ ים ֵּבינֵ ֶ
יכם 20 .וְ ִהּנֵ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם נֶ ֱא ָס ִפים יַ ַחד
יִ ּוָ ַדע ִמי ֵהם ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים ֵּבינֵ ֶ
עּודת ָה ָאדֹוןִּ 21 ,כי ָּכל
ְל ָמקֹום ֶא ָחדֵ ,אין זׂאת ְּכ ֵדי ֶל ֱאכׂל ֶאת ְס ַ
ּתֹוצ ָאה — זֶ ה ָר ֵעב וְ זֶ ה ִׁשּכֹור.
רּוחתֹו ,וְ ַה ָ
ֶא ָחד ַמ ְק ִּדים ֶל ֱאכׂל ֶאת ֲא ָ
ַ 22ה ָא ְמנָ ם ֵאין ָל ֶכם ָּב ִּתים ֶל ֱאכׂל וְ ִל ְׁשּתֹות ָּב ֶהם? אֹו ֶׁש ָּמא ָּבזִ ים
ּומ ַבּיְ ִׁשים ֶאת ִמי ֶׁש ֵאין לֹו? ָמה א ַׂמר ָל ֶכם?
ֹלהים ְ
ַא ֶּתם ִל ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ֲא ַׁש ֵּב ַח ֶא ְת ֶכם? ַעל זׂאת ֹלא ֲא ַׁש ֵּב ַחָ 23 .א ֵכן ֲאנִ י ִק ַּב ְל ִּתי ֵמ ֵאת ָה ָאדֹון
ׁשּועַּ ,ב ַּליְ ָלה ֶׁש ֻה ְסּגַ ר ּבֹוָ ,ל ַקח
ֶאת ֲא ֶׁשר ּגַ ם ָמ ַס ְר ִּתי ָל ֶכםֶׁ :ש ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּגּופי ַהּנִ ְב ָצע ַּב ַע ְד ֶכם,
ֶאת ַה ֶּל ֶחםֵּ 24 ,ב ֵרְךָּ ,ב ַצע אֹותֹו וְ ָא ַמר” :זֶ ה ִ
עּודה וְ ָא ַמר:
זׂאת ֲעׂשּו ְלזִ ְכ ִריֵּ 25 ”.כן ּגַ ם ָל ַקח ֶאת ַהּכֹוס ְל ַא ַחר ַה ְּס ָ
”הּכֹוס ַהּזׂאת ִהיא ַה ְּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה ְּב ָד ִמי ,זׂאת ֲעׂשּו ְלזִ ְכ ִרי ְּב ָכל ֵעת
ַ
ׁשֹותים
ִ
אֹוכ ִלים ֶאת ַה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה וְ
ְ
ֶׁש ִּת ְׁשּתּוֵ 26 ”.הן ְּב ָכל ֵעת ֶׁש ַא ֶּתם
ִמן ַהּכֹוס ַהּזׂאתַ ,א ֶּתם ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת מֹות ֲאדֹונֵ נּוַ ,עד ֶׁשּיָ בֹוא.
ׁשֹותה ִמּכֹוס ָה ָאדֹון ֶׁשֹּלא ָּכ ָראּוי,
ֶ
אֹוכל ֵמ ַה ֶּל ֶחם ַהּזֶ ה אֹו
ָ 27ל ֵכן ִמי ֶׁש ֵ
28
יִ ְהיֶ ה ָא ֵׁשם ְלגַ ֵּבי ּגּוף ָה ָאדֹון וְ ָדמֹו .יִ ְב ַחן נָ א ִאיׁש ֶאת ַע ְצמֹו וְ ָכְך
ּׁשֹותה ִמ ְּב ִלי ִלנְ הׂג
אֹוכל וְ ַה ֶ
ׂאכל ִמן ַה ֶּל ֶחם וְ יִ ְׁש ֶּתה ִמן ַהּכֹוס; ִּ 29כי ָה ֵ
י ַ
30
ׁשֹותה ִּדין ְל ַע ְצמֹוִ .מ ִּס ָּבה זׂאת ַר ִּבים
ֶ
אֹוכל וְ
ַה ְב ָחנָ ה ְּבגּוף ָה ָאדֹוןֵ ,
חֹולים וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ֵמתּוִ 31 .אם נִ ְב ַחן ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ֹלא
ִמ ֶּכם ַח ָּל ִׁשים וְ ִ
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11.32-1
 2.17

אֹותנּו ְּכ ֵדי
ָ
אֹותנּו הּוא ְמיַ ֵּסר
ָ
ׁשֹופט
ֵ
נִ ָּׁש ֵפטֲ .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון
עֹולםַ 33 .על ֵּכןַ ,א ַחיַ ,ה ְמ ִּתינּו זֶ ה ָלזֶ ה ְּכ ֶׁש ַא ֶּתם
ֶׁשֹּלא נֻ ְר ַׁשע ִעם ָה ָ
ׂאכל ַּב ַּביִ תְ ,ל ַמ ַען ֹלא ֵּת ָא ְספּו
נֶ ֱא ָס ִפים ֶל ֱאכׂלִ 34 .מי ֶׁש ָר ֵעב י ַ
בֹואי.
ְל ִמ ְׁש ָּפט .וְ ֶאת יֶ ֶתר ַה ְּד ָב ִרים ֲא ַס ֵּדר ְּב ִ
32

יב

מתנות רוחניות

רֹוצה ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם
ֶ
רּוחנִ ּיֹותַ ,א ַחיֵ ,אינֶ ּנִ י
ּב ִענְ יַ ן ַה ַּמ ָּתנֹות ָה ָ
ְ
ילים נִ ַּד ְח ֶּתם
עֹוב ֵדי ֱא ִל ִ
יֹות ֶכם ְ
יֹוד ִעים ִּכי ְּב ֵעת ֱה ְ
ָּד ָברַ 2 .א ֶּתם ְ
יע ָל ֶכםֵ :אין ִאיׁש
מֹוד ַ
ּוב ֵכן ֲאנִ י ִ
ילים ִא ְּל ִמיםְ 3 .
וְ נִ ְמ ַׁש ְכ ֶּתם ֶאל ֱא ִל ִ
ׁשּוע ֵח ֶרם הּוא!”; וְ ֵאין ִאיׁש
אֹומר ”יֵ ַ
ֹלהים וְ ֵ
רּוח ֱא ִ
ְמ ַד ֵּבר ְּב ַה ְׁש ָר ַאת ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש.
ׁשּוע הּוא ָה ָאדֹון” ֶא ָּלא ְּב ַ
לֹומר ”יֵ ַ
יָ כֹול ַ
רּוח;  5יֵ ׁש
ַ
אֹותּה
ָ
רּוח ִהיא
ָ 4א ְמנָ ם יֵ ׁש ַמ ָּתנֹות ׁשֹונֹותֲ ,א ָבל ָה ַ
ַּת ְפ ִק ִידים ׁשֹונִ יםַ ,אְך אֹותֹו ָאדֹון;  6וְ יֵ ׁש ְּפ ֻעּלֹות ׁשֹונֹותַ ,אְך אֹותֹו
רּוח
ּול ָכל ִאיׁש נִ ֶּתנֶ ת ִה ְתּגַ ּלּות ָה ַ
ּפֹועל ַהּכׂל ַּבּכׂלְ 7 .
ֹלהים הּוא ַה ֵ
ֱא ִ
רּוח ְּד ַבר ָח ְכ ָמה; ָלזֶ ה נִ ָּתן ְּד ַבר
הֹועילָ 8 .לזֶ ה נִ ָּתן ַעל־יְ ֵדי ָה ַ
ְּכ ֵדי ְל ִ
רּוח;
אֹותּה ַ
ָ
רּוח; ָ 9לזֶ ה נִ ֶּתנֶ ת ֱאמּונָ ה ַעל־יְ ֵדי
אֹותּה ַ
ָ
ל־ּפי
ַּד ַעת ַע ִ
רּוח; ָ 10לזֶ ה יְ כ ֶׂלת ַל ֲעׂשֹות נִ ִּסים,
אֹותּה ַ
ָ
ָלזֶ ה ַמ ְּתנֹות ָה ִרּפּוי ַעל־יְ ֵדי
בּואהָ ,לזֶ ה ַה ְב ָחנָ ה ֵּבין ָהרּוחֹותָ ,לזֶ ה ִמינֵ י ְלׁשֹונֹות וְ ָלזֶ ה
ָלזֶ ה נְ ָ
רּוח ַא ַחת
אֹותּה ַ
ָ
ּפֹוע ֶלת
ֵּפרּוׁש ְלׁשֹונֹות;  11וְ ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּללּו ֶ
חֹול ֶקת ִּכ ְרצֹונָ ּה ְל ָכל ִאיׁש וָ ִאיׁש.
ַה ֶ
גוף אחד ואיברים רבים

יב ֵרי ַהּגּוף
יב ִרים ַר ִּבים לֹו ,וְ ָכל ֵא ְ
ְּ 12כ ֵׁשם ֶׁש ַהּגּוף הּוא ֶא ָחד וְ ֵא ָ
13
רּוח ַא ַחת
יחֲ .ה ֵרי ְּב ַ
ֵהם ּגּוף ֶא ָחד ַאף ִּכי ַר ִּבים ֵהםֵּ ,כן ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹורין ,וְ ֻכ ָּלנּו
הּודים ִּכיוָ נִ יםֲ ,ע ָב ִדים ִּכ ְבנֵ י ִ
ֻה ְט ַּב ְלנּו ֻּכ ָּלנּו ְלגּוף ֶא ָחד ,יְ ִ
יבר ֶא ָחד ֶא ָּלא ַר ִּביםִ 15 .אם
רּוח ַא ַחת 14 .וְ ָא ֵכן ֵאין ַהּגּוף ֵא ָ
ֻה ְׁש ֵקינּו ַ
”אינֶ ּנִ י יָ דָ ,ל ֵכן ֵאינֶ ּנִ י ַׁשּיֶ ֶכת ַלּגּוף”ַ ,ה ִאם ִמּׁשּום ָּכְך
ׂאמר ָה ֶרגֶ לֵ :
ּת ַ
”אינֶ ּנִ י ַעיִ ןָ ,ל ֵכן ֵאינֶ ּנִ י ַׁשּיֶ ֶכת
ׂאמר ָהאׂזֶ ןֵ :
ֵאינָ ּה ַׁשּיֶ ֶכת ַלּגּוף?  16וְ ִאם ּת ַ
ַלּגּוף”ַ ,ה ִאם ִמּׁשּום ָּכְך ֵאינָ ּה ַׁשּיֶ ֶכת ַלּגּוף? ִ 17אם ַהּגּוף ֻּכּלֹו יִ ְהיֶ ה
יּוכל
יצד ַ
יעהֵּ ,כ ַ
יבר ְׁש ִמ ָ
יעה? וְ ִאם ֻּכּלֹו יִ ְהיֶ ה ֵא ָ
יצד ִּת ְהיֶ ה ְׁש ִמ ָ
ַעיִ ןֵּ ,כ ַ
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יב ִרים ַּבּגּוףָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ֹלהים ָׂשם ֶאת ָה ֵא ָ
יח? ֲ 18א ָבל ֱא ִ
ְל ָה ִר ַ
19
יבר ֶא ָחדֵ ,איפׂה ַהּגּוף?
ֹלהים .וְ ִאּלּו ָהיּו ֻּכ ָּלם ֵא ָ
ל־ּפי ְרצֹון ֱא ִ
ֵמ ֶהם ַע ִ
לֹומר
ַ
ּתּוכל
ַ
יב ִרים ַר ִּביםַ ,אְך ּגּוף ֶא ָחדָ 21 .ה ַעיִ ן ֹלא
 20וְ ִהּנֵ ה יֵ ׁש ֵא ָ
לֹומר ֶאל ָה ַרגְ ַליִ ם:
יּוכל ַ
”אין ִלי צ ֶׂרְך ָּבְך”; ּגַ ם ָהרׂאׁש ֹלא ַ
ֶאל ַהּיָ דֵ :
יֹותר,
אֹורה ַח ָּל ִׁשים ֵ
יב ֵרי ַהּגּוף ֶׁש ִּל ְכ ָ
”אין ִלי צ ֶׂרְך ָּב ֶכן”ַ 22 .א ְּד ַר ָּבאֵ ,א ְ
ֵ
אֹותם ָאנּו
ָ
יב ֵרי ַהּגּוף ַהּנִ ְר ִאים ָלנּו נִ ְק ִלים,
יֹותר; ֵ 23א ְ
חּוצים ֵ
ֵהם ַהּנְ ִ
זֹוכים ְליֶ ֶתר ָּכבֹוד.
יב ִרים ֶׁש ֵהם ְלב ֶׁׂשת ָלנּו ִ
עֹוט ִרים ְּביֶ ֶתר ָּכבֹוד; וְ ָה ֵא ָ
ְ
ֹלהים ִה ְר ִּכיב
קּוקים ָלזֶ הֱ .א ִ
יב ֵרינּו ַה ֲהגּונִ ים ֵאינָ ם זְ ִ
ְ 24ל ֻע ַּמת זׂאתֵ ,א ָ
טּולי ָּכבֹודְ 25 ,ל ַמ ַען
יב ִרים נְ ֵ
יֹותר ְל ֵא ָ
ֶאת ַהּגּוף ְּבא ֶׂפן ֶׁשּנָ ַתן ָּכבֹוד ַרב ֵ
יב ִרים זֶ ה ָלזֶ ה;  26וְ ִאם
ֹלקת ַּבּגּוף ֶא ָּלא ֶׁשּיִ ְד ֲאגּו ָה ֵא ָ
ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַמ ֲח ֶ
יבר ֶא ָחד,
יב ִרים יִ ְס ְּבלּו ִאּתֹו; וְ ִאם יְ ֻכ ַּבד ֵא ָ
יבר ֶא ָחדָּ ,כל ָה ֵא ָ
יִ ְכ ַאב ֵא ָ
יב ִרים יִ ְׂש ְמחּו ִאּתֹו.
ָּכל ָה ֵא ָ
ּומ ֶהם ֵה ִקים
יב ָריוִ ,איׁש ִאיׁש ְל ִפי ֶח ְלקֹוֵ 28 .
יח וְ ֵא ָ
ַ 27א ֶּתם ּגּוף ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשית
יאיםְׁ ,ש ִל ִ
יחיםֵׁ ,שנִ ית נְ ִב ִ
אׁשית ְׁש ִל ִ
ֹלהים ַּב ְּק ִה ָּלה — ֵר ִ
ֱא ִ
ּזּולת,
עֹוׂשי נִ ִּסיםַ ,א ֲח ֵרי ֵכן ַמ ְּתנֹות ָה ִרּפּויֶ ,עזְ ָרה ַל ַ
מֹוריםַ ,א ֲח ֵרי ֵכן ֵ
ִ
יאים?
יחים? ַה ִאם ֻּכ ָּלם נְ ִב ִ
ּומינֵ י ְלׁשֹונֹותַ 29 .ה ִאם ֻּכ ָּלם ְׁש ִל ִ
ַהנְ ָהגָ הִ ,
עֹוׂשי נִ ִּסים? ַ 30ה ִאם ְל ֻכ ָּלם ַמ ְּתנֹות ָה ִרּפּוי? ַה ִאם
ֵ
מֹורים? ֻּכ ָּלם
ֻּכ ָּלם ִ
ּתֹוקקּו
ּוב ֵכן ִה ְׁש ְ
ֻּכ ָּלם ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְלׁשֹונֹות? ֻּכ ָּלם ְמ ָב ֲא ֵרי ְלׁשֹונֹות? ְ 31
יֹותר:
יֹותר; ִעם זׂאת ַא ְר ֶאה ָל ֶכם ֶּד ֶרְך נַ ֲע ָלה ְּב ֵ
ַל ַּמ ָּתנֹות ַה ֲחׁשּובֹות ֵ

יג

אהבה

ּומ ְל ָא ִכים ֲא ַד ֵּבר וְ ֵאין ִּבי ַא ֲה ָבהֲ ,ה ֵרינִ י
אם ִּב ְלׁשֹונֹות ְּבנֵ י ָא ָדם ַ
ִ
רֹוע ִׁשיםִ 2 .אם ִּת ְהיֶ ה ִלי ַמ ַּתת
הֹומה אֹו ִּכ ְמ ִצ ְל ַּתיִ ם ֲ
ָ
ִּכנְ ח ֶׁׂשת
בּואה וְ ֵא ַדע ָּכל ַהּסֹודֹות וְ ַא ִּׂשיג ָּכל ַה ַּד ַעת; וְ ִאם ִּת ְהיֶ ה ִּבי ָּכל
ַהּנְ ָ
קֹומם ,וְ ֵאין ִּבי ַא ֲה ָבהֲ ,ה ֵרינִ י ְּכ ַאיִ ן
ָה ֱאמּונָ ה ַעד ְל ַה ְע ִּתיק ָה ִרים ִמ ְּמ ָ
ּוכ ֶא ֶפס.
ְ
ּגּופי ִל ְׂש ֵר ָפה וְ ֵאין
כּוׁשי ִל ְצ ָד ָקה וְ גַ ם ֶא ֵּתן ֶאת ִ
ִ 3אם ֲא ַח ֵּלק ֶאת ָּכל ְר ִ
יבה; ָה ַא ֲה ָבה
יֹועיל ִלי ָּד ָברָ 4 .ה ַא ֲה ָבה ַס ְב ָלנִ ית ּונְ ִד ָ
ִּבי ַא ֲה ָבה — ֹלא ִ
ֵאינָ ּה ְמ ַקּנֵ את; ָה ַא ֲה ָבה ֹלא ִּת ְת ָּפ ֵאר וְ ֹלא ִּת ְתנַ ֵּׂשא; ִ 5היא ֹלא ִּתנְ ַהג
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טֹובת ַע ְצ ָמּהֹ ,לא ִּת ְרּגַ ז וְ ֹלא ַּת ֲחׁשׂב ָר ָעה.
ַ
ְּבגַ ּסּותֹ ,לא ִּת ְדרׁׂש
ָ 6ה ַא ֲה ָבה ֹלא ִּת ְׂש ַמח ָּב ַעוְ ָלהִּ ,כי ָּב ֱא ֶמת ִׂש ְמ ָח ָתּהִ 7 .היא ְּת ַכ ֶּסה ַעל
ַהּכׂלַּ ,ת ֲא ִמין ַּבּכׂלְּ ,ת ַקּוֶ ה ַלּכׂל וְ ִת ְסּבׂל ֶאת ַהּכׂל.
עֹולםַ ,אְך נְ בּואֹות ִּת ָּב ַט ְלנָ הְ ,לׁשֹונֹות
ָ 8ה ַא ֲה ָבה ֹלא ִּתּמֹוט ְל ָ
ּובא ַׂרח ֶח ְל ִקי
יע ֵתנּו ְ
ֶּת ְח ַּד ְלנָ הַּ ,ד ַעת ִּת ָּב ֵטל; ִּ 9כי ֶח ְל ִקית ִהיא יְ ִד ָ
11
יֹותי יֶ ֶלד
ִמ ְתנַ ְּב ִאים ָאנּוַ 10 ,אְך ְּבבֹוא ַה ֻּמ ְׁש ָלם יְ ֻב ַּטל ַה ֶח ְל ִקיִּ .ב ְה ִ
יתי ְל ִאיׁש ַׂש ְמ ִּתי
ִּד ַּב ְר ִּתי ְּכיֶ ֶלדֵ ,ה ַבנְ ִּתי ְּכיֶ ֶלדָ ,ח ַׁש ְב ִּתי ְּכיֶ ֶלדְּ .כ ֶׁש ָהיִ ִ
רֹואים ָאנּו ְּב ַמ ְר ָאהִּ ,ב ְמ ֻע ְר ָּפלֲ ,א ָבל ָאז
ֵקץ ְל ִד ְב ֵרי ַהּיַ ְלדּותַ 12 .ע ְכ ָׁשו ִ
יע ִתי ֶח ְל ִקיתֲ ,א ָבל ָאז ַא ִּכיר ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁשּגַ ם
— ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ יםַ .ע ְכ ָׁשו יְ ִד ָ
עֹומדֹות ָׁשֹלׁש ֵא ֶּלהֱ :אמּונָ הִּ ,ת ְקוָ הַ ,א ֲה ָבה;
ְ
ֲאנִ י ֻמ ָּכרַ 13 .אְך ָּכ ֵעת
דֹולה ֶׁש ָּב ֶהן — ַא ֲה ָבה.
וְ ַהּגְ ָ

יד

לשונות ונבואות

ּוב ִע ָּקר ֶׁש ִּת ְתנַ ְּבאּו.
רּוחנִ ּיֹותְ ,
ּתֹוקקּו ְל ַמ ָּתנֹות ָ
ִר ְדפּו ַא ֲה ָבה וְ ִה ְׁש ְ
אֹלהים; ִאיׁש
ַ 2ה ְמ ַד ֵּבר ְּב ָלׁשֹון ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר ַל ֲאנָ ִׁשים ֶא ָּלא ֵל ִ
רּוח הּוא ְמ ַב ֵּטא סֹודֹותֲ 3 .א ָבל ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא
ֵאינֶ ּנּו ֵמ ִבין אֹותֹוִּ ,כי ְּב ַ
ּולנַ ֵחם.
עֹודד ְ
יתם ִל ְבנֹותְ ,ל ֵ
יע ַל ֲאנָ ִׁשים ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּת ְכ ִל ָ
ַמ ְׁש ִמ ַ
ַ 4ה ְמ ַד ֵּבר ְּב ָלׁשֹון ּבֹונֶ ה ֶאת ַע ְצמֹו; ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ּבֹונֶ ה ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה.
ְ 5רצֹונִ י ֶׁש ֻּכ ְּל ֶכם ְּת ַד ְּברּו ִּב ְלׁשֹונֹותַ ,אְך ָע ִדיף ֶׁש ִּת ְתנַ ְּבאּוַ .ה ִּמ ְתנַ ֵּבא
זּול ִתי ִאם יְ ָפ ֵרׁש ָה ַא ֲחרֹון ֶאת ְּד ָב ָריו ְּכ ֵדי
ּגָ דֹול ִמן ַה ְמ ַד ֵּבר ִּב ְלׁשֹונֹותָ ,
ֶׁש ַה ְּק ִה ָּלה ִּת ָּבנֶ ה.
אֹועיל ָל ֶכם
ִ
יכם וַ ֲא ַד ֵּבר ִּב ְלׁשֹונֹותָ ,מה
 6וְ ַע ָּתהַ ,א ַחיִ ,אם ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
בּואה אֹו
ִאם ֹלא ַאּגִ יד ָל ֶכם ְּד ַבר ִה ְתּגַ ּלּות אֹו ְּד ַבר ַּד ַעתְּ ,ד ַבר נְ ָ
ּדֹומ ִמים ֶׁשּנִ ָּתן ְל ָה ִפיק ֵמ ֶהם קֹולְּ ,כגֹון
הֹור ָאה? ֲ 7א ִפּלּו ֵּכ ִלים ְ
ְּד ַבר ָ
ימה
יצד ֻּת ַּכר ַהּנְ ִע ָ
יליםֵּ ,כ ַ
ָח ִליל אֹו ִּכּנֹורִ ,אם ֹלא יַ ְׁש ִמיעּו ִׁשּנּויֵ י ְצ ִל ִ
יע קֹול ִּב ְל ִּתי
צֹוצ ָרה ַּת ְׁש ִמ ַ
ַה ְמנֻ ּגֶ נֶ ת ְּב ָח ִליל אֹו ְּב ִכּנֹור?  8וְ ִאם ַה ֲח ְ
ָּברּורִ ,מי יִ ְתּכֹונֵ ן ַל ְּק ָרב? ֵּ 9כן ּגַ ם ַא ֶּתםִ ,אם ֹלא ַּת ְׁש ִמיעּו ְּד ָב ִרים
יּובן ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר? ֲה ֵרי ִּת ְהיּו ְמ ַד ְּב ִרים ֶאל
יצד ַ
רּורים ַּב ָּלׁשֹוןֵּ ,כ ַ
ְּב ִ
עֹולם וְ ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶׁש ֵאינֹו
ָה ֲאוִ יר! ַ 10ר ִּבים ֵהם ִמינֵ י ַהּקֹולֹות ָּב ָ
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יכְך ִאם ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ִבין ֶאת ַהּת ֶׂכן ֶׁשל ַהּקֹולֶ ,א ְהיֶ ה
יע ַמ ֶּׁשהּוְ .ל ִפ ָ
ַמ ִּב ַ
לֹועז ְּב ֵעינַ יֵּ 12 .כן ּגַ ם ַא ֶּתם,
ֵ
לֹועז ְּב ֵעינֵ י ַה ְמ ַד ֵּבר וְ ַה ְמ ַד ֵּבר יִ ְהיֶ ה
ֵ
רּוחנִ ּיֹותַּ ,ב ְּקׁשּו ְל ַה ֲע ִׁשיר ְּב ַמה
הּוטים ַא ֲח ֵרי ַמ ָּתנֹות ָ
ֱהיֹות וְ ַא ֶּתם ְל ִ
ֶּׁשּבֹונֶ ה ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה.
ּיּוכל ְל ָפ ֵרׁש ֶאת ְּד ָב ָריוִ 14 .אם ֲאנִ י
ָ 13ל ֵכן ַה ְמ ַד ֵּבר ְּב ָלׁשֹון יִ ְת ַּפ ֵּלל ֶׁש ַ
עֹוׂשה ְּפ ִריִ 15 .אם
ֶ
רּוחי ִמ ְת ַּפ ֶּל ֶלתֲ ,א ָבל ִׂש ְכ ִלי ֵאינֶ ּנּו
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָלׁשֹון ִ
רּוח וְ ֶא ְת ַּפ ֵּלל ּגַ ם ְּב ֶא ְמ ָצעּות
ֵּכן ַמה ַּל ֲעׂשֹות? ֶא ְת ַּפ ֵּלל ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ַ
רּוח וְ ָא ִׁשיר ּגַ ם ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ֵּׂש ֶכל;
ַה ֵּׂש ֶכל; ָא ִׁשיר ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ַ
הֹודיָ ְתָך ִמי ֶׁשּנִ ְמנֶ ה
”א ֵמן” ַעל ָ
ׂאמר ָ
יצד י ַ
רּוחֵּ ,כ ַ
ֶׁ 16ש ֵּכן ִאם ְּת ָב ֵרְך ְּב ַ
17
אֹומר! ַא ָּתה
ֵ
יֹוד ַע ָמה ַא ָּתה
ִעם ַה ִּב ְל ִּתי ְמ ִבינִ ים? ֲה ֵרי ֵאין הּוא ֵ
מֹודה
ֶ
ּתֹודה ָּכ ָראּויַ ,אְך ֵר ֲעָך ֵאינֶ ּנּו נִ ְבנֶ הֲ 18 .אנִ י
ָ
יע
ָא ְמנָ ם ַמ ְׁש ִמ ַ
יֹותר ִמ ֻּכ ְּל ֶכםְּ 19 .ב ַרם ַּב ְּק ִה ָּלה ֲאנִ י
אֹלהים ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִּב ְלׁשֹונֹות ֵ
ֵל ִ
לֹומר ָח ֵמׁש ִמ ִּלים ְּב ֶעזְ ַרת ִׂש ְכ ִלי ְּכ ֵדי ְל ַל ֵּמד ּגַ ם ֲא ֵח ִרים —
ַמ ֲע ִדיף ַ
יע ִר ְבבֹות ִמ ִּלים ְּב ָלׁשֹון.
ֵמ ֲא ֶׁשר ְל ַה ְׁש ִמ ַ
יבה; ֱהיּו יְ ָל ִדים ְּב ִענְ יְ נֵ י ִר ְׁשעּותַ ,אְך
ַ 20א ַחיַ ,אל ִּת ְהיּו יְ ָל ִדים ַּב ֲח ִׁש ָ
ּוב ָלׁשֹון
”ּכי ְּב ַל ֲעגֵ י ָׂש ָפה ְ
ּתֹורה ָּכתּובִ :
יבה ֱהיּו ְמ ֻבּגָ ִריםַּ 21 .ב ָ
ַּב ֲח ִׁש ָ
22
יכְך ַה ְּלׁשֹונֹות
מֹועְ ”.ל ִפ ָ
ל־ה ָעם ַהּזֶ ה וְ ֹלא ָאבּוא ְׁש ַ
ַא ֶח ֶרת יְ ַד ֵּבר ֶא ָ
בּואה ֵאינֶ ּנָ ה
ֵאינָ ן אֹות ַל ַּמ ֲא ִמינִ יםֶ ,א ָּלא ַל ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמינִ ים .וְ ַהּנְ ָ
ַל ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמינִ יםֶ ,א ָּלא ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים 23 .וְ ִהּנֵ ה ִאם ִּת ְת ַּכּנֵ ס ָּכל ַה ְּק ִה ָּלה
וְ ֻכ ָּלם יְ ַד ְּברּו ִּב ְלׁשֹונֹות ,וְ יִ ָּכנְ סּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֻמ ָּׂשג ָּב ִענְ יָ ן ,אֹו
ׂאמרּו ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ֻׁשּגָ ִעים? ֲ 24א ָבל
ֲאנָ ִׁשים ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמינִ יםְּ ,כלּום ֹלא י ְ
ִאם ַהּכׂל ִמ ְתנַ ְּב ִאים וְ יִ ָּכנֵ ס ִאיׁש ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמין ,אֹו ִמי ֶׁש ֵאין לֹו ֻמ ָּׂשג
יּוכח ַעל־יְ ֵדי ֻּכ ָּלם וְ יִ ּדֹון ַעל־יְ ֵדי ֻּכ ָּלםִ 25 :ס ְת ֵרי ִלּבֹו יִ ּגָ לּו
ְָּב ִענְ יָ ןֲ ,אזַ י ַ
ֹלהים
אֹלהים וְ יַ ְכ ִריז ִּכי ָא ֵכן יֵ ׁש ֱא ִ
וְ הּוא יִ ּפׂל ַעל ָּפנָ יו ְּב ִה ְׁש ַּת ֲחוָ יָ ה ֵל ִ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם.
ּוב ֵכן ַמה ַּת ֲעׂשּוַ ,א ַחי? ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם נִ ְק ָה ִלים יַ ְח ָּדיוְ ,ל ֶא ָחד יֵ ׁש
ְ 26
ר־הֹור ָאהָ ,לזֶ ה ִה ְתּגַ ּלּותָ ,לזֶ ה ָלׁשֹון וְ ָלזֶ ה
ָ
ִמזְ מֹורְ ,ל ַא ֵחר יֵ ׁש ְּד ַב
11

יד  :21ישע’ כח 11‑12
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 5.9

ִאם ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ָלׁשֹון ,יְ ַד ְּברּו
ֵּפרּוׁש; יְ ֵהא נָ א ַהּכׂל ְל ַמ ַען ִּת ָּבנּו.
יֹותר; זֶ ה ַא ַחר זֶ ה יְ ַד ְּברּו וְ ֶא ָחד יְ ָפ ֵרׁשַ 28 .אְך
לֹוׁשהֹ ,לא ֵ
ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
אֹלהיםֲ 29 .א ֶׁשר
ִאם ֵאין ְמ ָפ ֵרׁש ,יַ ֲח ִריׁשּו ַּב ְּק ִה ָּלה וִ ַיד ְּברּו ְל ַע ְצ ָמם וְ ֵל ִ
יהם.
לֹוׁשה יְ ַד ְּברּו וְ ַה ְּׁש ָאר יִ ְב ֲחנּו ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
יאיםְׁ ,שנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
ַלּנְ ִב ִ
ּיֹוׁש ִבים ָׁשם יַ ֲח ִריׁש ָה ִראׁשֹוןִּ 31 ,כי ֻּכ ְּל ֶכם
ִ 30אם יִ ּגָ ֶלה ָּד ָבר ְל ַא ַחד ַה ְ
עֹודדּו.
כֹולים ְל ִה ְתנַ ֵּבא זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְּבא ֶׂפן ֶׁש ַהּכׂל יִ ְל ְמדּו וְ ַהּכׂל יִ ְת ְ
יְ ִ
ֹלהי
ֹלהים ֵאינֹו ֱא ֵ
יאיםֶׁ 33 ,ש ֲה ֵרי ֱא ִ
יאים ְּכפּופֹות ַלּנְ ִב ִ
 32וְ רּוחֹות ַהּנְ ִב ִ
ֹלהי ַה ָּׁשלֹום.
הּומה ֶא ָּלא ֱא ֵ
ְמ ָ
דֹוׁשיםַ 34 ,הּנָ ִׁשים ֶּת ֱח ֶׁשינָ ה ַּב ְּק ִהּלֹות; ֵאין
ַּכּנָ הּוג ְּב ָכל ְק ִהּלֹות ַה ְּק ִ
אֹומ ֶרת.
ֶ
ּתֹורה
ָל ֶהן ְרׁשּות ְל ַד ֵּברֶ ,א ָּלא ִּת ָּכנַ ְענָ ה ְל ָמרּותְּ ,כמֹו ֶׁשּגַ ם ַה ָ
יהן ַּב ַּביִ תִּ ,כי ֹלא יָ ֶאה
 35וְ ִאם ְרצֹונָ ן ִל ְלמׂד ָּד ָברִּ ,ת ְׁש ַא ְלנָ ה ֶאת ַּב ֲע ֵל ֶ
ֶׁש ִא ָּׁשה ְּת ַד ֵּבר ַּב ְּק ִה ָּלה.
חֹוׁשב
יע? ָּ 37כל ַה ֵ
יכם ִהּגִ ַ
ֹלהים? וְ ִכי ַרק ֲא ֵל ֶ
ַ 36ה ִאם ִמ ֶּכם יָ ָצא ְּד ַבר ֱא ִ
רּוחנִ יֶׁ ,שּיַ ִּכיר ִּכי ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָּכ ַת ְב ִּתי
ֶׁשהּוא ַע ְצמֹו נָ ִביא אֹו ִאיׁש ָ
יׁשהּו ֵאינֹו ַמ ִּכירֹ ,לא יֻ ַּכר ּבֹו.
יכם ִמ ְצוֹות ָה ָאדֹון ֵהם 38 .וְ ִאם ִמ ֶ
ֲא ֵל ֶ
ּתֹוקקּו ְל ִה ְתנַ ֵּבא וְ ַאל ִּת ְמנְ עּו ִּדּבּור ִּב ְלׁשֹונֹות,
ּוב ֵכןַ ,א ַחיִ ,ה ְׁש ְ
ְ 39
ּוב ֵס ֶדר.
ֲ 40א ָבל יֵ ָע ֶׂשה נָ א ַהּכׂל ְּבא ֶׂפן ָראּוי ְ
27

טו

תחיית המשיח

ׂשֹורה
ׂשֹורה ֶׁש ִה ְׁש ַמ ְע ִּתי ָל ֶכםְּ ,ב ָ
א ַחיֲ ,אנִ י ַמזְ ִּכיר ָל ֶכם ֶאת ַה ְּב ָ
ַ
עּותּה
עֹומ ִדים ַא ֶּתם ָּבּה; ְּ 2ב ֶא ְמ ָצ ָ
אֹותּה וְ גַ ם ְ
ֲא ֶׁשר ּגַ ם ִק ַּב ְל ֶּתם ָ
יקים ַא ֶּתם ַּב ָּד ָבר ֶׁש ִּב ַּׂש ְר ִּתי ָל ֶכם — ֶׁש ִאם
נֹוׁש ִעיםִ ,אם ַמ ֲחזִ ִ
ַא ֶּתם ּגַ ם ָ
ּוב ִראׁשֹונָ ה
ֹלא ֵכןַ ,ל ָּׁשוְ א ָהיְ ָתה ֱאמּונַ ְת ֶכםָ 3 .מ ַס ְר ִּתי ָל ֶכם ָּברׂאׁש ָ
תּובים;
יח ֵמת ְּב ַעד ֲח ָט ֵאינּוְ ,ל ִפי ַה ְּכ ִ
ַמה ֶּׁשּגַ ם ִק ַּב ְל ִּתיֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
תּובים;  5וְ נִ ְר ָאה ֶאל
יׁשיְ ,ל ִפי ַה ְּכ ִ
 4נִ ְק ַּבר וְ ָקם ִל ְת ִחּיָ ה ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ים־ע ָׂשרַ 6 .א ֲח ֵרי ֵכן נִ ְר ָאה ְּב ַבת ַא ַחת
ָ
יפא וְ ַא ַחר ָּכְך ֶאל ַה ְּׁשנֵ
ֵּכ ָ
ּומ ְק ָצ ָתם
עֹודם ַּב ַחּיִ ים ִ
יֹותר ֵמ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ַא ִחיםֲ ,א ֶׁשר ֻר ָּבם ָ
ֶאל ֵ
יחים.
ּול ַא ַחר ִמ ֵּכן ֶאל ָּכל ַה ְּׁש ִל ִ
ֵמ ִתיםַ 7 .א ַחר ָּכְך נִ ְר ָאה ֶאל יַ ֲעקׂב ְ
9
ַ 8א ֲח ֵרי ֻּכ ָּלם נִ ְר ָאה ּגַ ם ֵא ַליֲ ,אנִ יָ ,ה ַא ֲחרֹוןֲ ,א ֶׁשר ְּכנֵ ֶפל ֲאנִ י; ֶׁש ֵּכן
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יח ִמּׁשּום ֶׁש ָר ַד ְפ ִּתי
יחים וְ ֵאינֶ ּנִ י ָראּוי ְל ִה ָּק ֵרא ָׁש ִל ַ
ֲאנִ י ַה ָּפחּות ַּב ְּׁש ִל ִ
ֹלהים ֲה ֵרינִ י ַמה ֶּׁש ֲאנִ י וְ ַח ְסּדֹו
ֹלהיםֲ 10 .א ָבל ְּב ֶח ֶסד ֱא ִ
ֶאת ְק ִה ַּלת ֱא ִ
יֹותר ִמ ֻּכ ָּלםַ ,אְך ֹלא ֲאנִ י ֶא ָּלא
ָע ַלי ֹלא ָהיָ ה ָל ִריקַ .א ְּד ַר ָּבאָ ,ע ַמ ְל ִּתי ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ִא ִּתיַ 11 .על ָּכל ָּפנִ יםֵּ ,בין ֶׁש ֲאנִ י ֵּבין ֶׁש ֵהםָּ ,כְך ָאנּו
ֶח ֶסד ֱא ִ
ְמ ַב ְּׂש ִרים וְ ָכְך ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם.
תחיית המתים

אֹומ ִרים ַּכ ָּמה
ְ
יח ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתיםֵ ,איְך
ּוב ֵכן ִאם ֻמ ְכ ָרז ִּכי ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ 12
13
יח ֹלא
ִמ ֶּכם ֶׁש ֵאין ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתים? ִאם ֵאין ְּת ִחּיַ ת ֵמ ִתיםּ ,גַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֹלא ָקםַ ,ה ְכ ָרזָ ֵתנּו ֶה ֶבל וְ גַ ם ֱאמּונַ ְת ֶכם ֶה ֶבל.
ָקם 14 .וְ ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ִּכי
אֹלהיםֶׁ ,ש ֵּכן ַה ִעידֹונּו ַעל ֱא ִ
 15וְ ָאז ּגַ ם נִ ָּמ ֵצא ֵע ֵדי ֶׁש ֶקר ֵל ִ
יח ִל ְת ִחּיָ ה — וְ הּוא ֹלא ֱה ִקימֹו ִאם ָא ְמנָ ם ֵאין
ֵה ִקים ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ֵּמ ִתים ָק ִמים ִל ְת ִחּיָ ה;  16וְ ִאם ֵאין ַה ֵּמ ִתים ָק ִמים ִל ְת ִחּיָ הּ ,גַ ם
יח ֹלא ָקם ִל ְת ִחּיָ הַ ,ל ָּׁשוְ א
יח ֹלא ָקם ִל ְת ִחּיָ ה 17 .וְ ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
18
יכם .וְ ָאז ּגַ ם ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ֱאמּונַ ְת ֶכם וַ ֲע ַדיִ ן ְׁשרּויִ ים ַא ֶּתם ַּב ֲח ָט ֵא ֶ
ּתֹולים
ִ
בּודים ֵהםִ 19 .אם ֲאנַ ְחנּו
יח — ֲא ִ
יֹותם ַׁשּיָ ִכים ַל ָּמ ִׁש ַ
ֵמתּו ִּב ְה ָ
יח ַאְך וְ ַרק ְל ַמ ַען ַחּיִ ים ֵא ֶּלהֲ ,אזַ י ֻא ְמ ָל ִלים ָאנּו ִמ ָּכל
ִּת ְקוָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָא ָדם.
ּומ ַא ַחר
ּכּורי ָּכל יְ ֵׁשנֵ י ָע ָפרֵ 21 .
יח ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתיםִּ ,ב ֵ
ֲ 20א ָבל ָּכ ֵעת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ַה ָּמוֶ ת ָּבא ַעל־יְ ֵדי ָא ָדםּ ,גַ ם ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ִהיא ַעל־יְ ֵדי ָא ָדם;
ֶׁ 22ש ֵּכן ְּכמֹו ֶׁש ְּב ָא ָדם ַהּכׂל ֵמ ִתיםָּ ,כְך ּגַ ם ַּב ָּמ ִׁשיח ַהּכׂל יָ ְחיּוַ 23 .אְך
יח; ַא ֲח ֵרי ֵכןְּ ,בבֹואֹוַ ,ה ַּׁשּיָ ִכים
ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִס ְדרֹוָ :ה ִראׁשֹון הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ָה ָאב ֶאת ַה ַּמ ְלכּות
יחַ 24 .א ֲח ֵרי ֵכן ַה ֵּקץַּ ,כ ֲא ֶׁשר יִ ְמסׂר ֵל ִ
ַל ָּמ ִׁש ַ
ְל ַא ַחר ֶׁשּיְ ַב ֵּטל ָּכל ִמ ְמ ָׁשל וְ ָכל ַס ְמכּות וְ ִׁש ְלטֹון; ִּ 25כי ָע ָליו ִל ְמֹלְך
ַעד ִּכי יָ ִׁשית ֶאת ָּכל אֹויְ ָביו ַּת ַחת ַרגְ ָליוָ 26 .האֹויֵ ב ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשּיְ ֻמּגַ ר
ּוב ָא ְמרֹו ֶׁש ַהּכׂל
ֹלהים ָׁשת ַהּכׂל ַּת ַחת ַרגְ ָליוְ .
הּוא ַה ָּמוֶ תֶׁ 27 ,ש ֵּכן ָה ֱא ִ
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיוָּ ,ברּור ִּכי ַה ָּׁשת ֶאת ַהּכׂל ַּת ְח ָּתיו ֵאינֶ ּנּו ַּב ְּכ ָלל ַהּזֶ ה.
ַ
יּוׁשת ַּת ְח ָּתיוָ ,אז ּגַ ם ַה ֵּבן ַע ְצמֹו יִ ְהיֶ ה ָּכפּוף ְל ִמי
 28וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַהּכׂל ַ
ֹלהים ַהּכׂל ַּבּכׂל.
ֶׁש ָּׁשת ַּת ְח ָּתיו ֶאת ַהּכׂלְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ָה ֱא ִ
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ִ 29אם ֹלא ֵכןַ ,מה ּיַ ֲעׂשּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנִ ְט ָּב ִלים ְּב ַעד ַה ֵּמ ִתים? ִאם
ָא ְמנָ ם ֵאין ַה ֵּמ ִתים ָק ִמים ִל ְת ִחּיָ הָ ,ל ָּמה ֵהם נִ ְט ָּב ִלים ַּב ֲע ָדם?
 30וְ ָל ָּמה ֲאנַ ְחנּו נְ תּונִ ים ְּב ַס ָּכנָ ה ָׁש ָעה ָׁש ָעה? ַ 31א ַחיֲ ,אנִ י נִ ְׁש ָּבע
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּוִּ ,כי יֹום יֹום ֲאנִ י ֵמת.
יח יֵ ַ
ַּבּגַ ֲאוָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ִלי ָּב ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ִ 32אם ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם נֶ ֱא ַב ְק ִּתי ְּב ֶא ֶפסֹוס ִעם ַחּיֹות ָרעֹותָ ,מה
ׂאכל
קּומת ֵמ ִתיםָ ,ה ָבה נ ַ
ּתֹוע ֶלת ֶׁש ִּת ְצ ַמח ִלי ִמּזֶ ה? ִאם ֵאין ְּת ַ
ַה ֶ
ּכי ָמ ָחר נָ מּות! ַ 33אל ִּת ְטעּוֶ :ח ְב ַרת ֲאנָ ִׁשים ָר ִעים ַּת ְׁש ִחית
וְ נִ ְׁש ֶּתהִ ,
ִמּדֹות טֹובֹותִ 34 .ה ְת ַּפ ְּכחּו ַל ֶּצ ֶדק וְ ַאל ֶּת ֶח ְטאּוִּ ,כי יֵ ׁש ַּכ ָּמה ֶׁש ֵאין
אֹומר זׂאת.
ֵ
ֹלהים; ְל ָב ְׁש ְּת ֶכם ֲאנִ י
ָּב ֶהם ַּד ַעת ֱא ִ
הגוף החדש

”ּב ֵאיזֶ ה ּגּוף ֵהם יָ בֹואּו?”
”א ָבל ֵאיְך יָ קּומּו ַה ֵּמ ִתים?” יִ ְׁש ַאל ֶא ָחדְ ,
ֲ 35
37
ַ 36א ָּתה ַה ָּס ָכלֵ ,הן ַמה ֶּׁש ִּתזְ ַרע ֹלא יִ ְחיֶ ה ֶא ָּלא ִאם יָ מּותַּ .כ ֲא ֶׁשר
זֹור ַע ֶאת ַהּגּוף ֶׁשּיִ ְת ַהּוֶ הֶ ,א ָּלא ּגַ ְרּגִ יר ָערֹום ֶׁשל
זֹור ַע ֵאינְ ָך ֵ
ַא ָּתה ֵ
ּול ָכל
ֹלהיםְ ,
נֹותן לֹו ּגּוף ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
אֹלהים ֵ
ִ
ִח ָּטה ,אֹו זֶ ַרע ַא ֵחר 38 .וֵ
זֶ ַרע ֶאת ּגּופֹו הּואֹ 39 .לא ָּכל ָּב ָׂשר הּוא אֹותֹו ַה ָּב ָׂשר; ָל ָא ָדם
ָּב ָׂשר ִמ ֶּׁשלֹוַ ,ל ַחּיֹות ָּב ָׂשר ַא ֵחרָ ,לעֹופֹות ָּב ָׂשר ַא ֵחר וְ ַל ָּדגִ ים ַא ֵחר.
ּגּופים
גּופים ַא ְר ִצּיִ יםַ ,אְך ׁשֹונֶ ה הּוא ֲה ַדר ַה ִ
ימּיִ ים וְ ִ
ּגּופים ְׁש ֵמ ִ
 40יֵ ׁש ִ
41
ּגּופים ָה ַא ְר ִצּיִ יםַ .ל ֶּׁש ֶמׁש ָה ָדר ִמ ֶּׁש ָּלּהֲ ,א ָבל
ימּיִ ים ֵמ ֲה ַדר ַה ִ
ַה ְּׁש ֵמ ִ
ּכֹוכב
ּכֹוכב ִמ ָ
ּכֹוכ ִביםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָ
ַא ֵחר הּוא ֲה ַדר ַהּיָ ֵר ַח וְ ַא ֵחר הּוא ֲה ַדר ַה ָ
ׁשֹונֶ ה ַּב ֲה ָדרֹוֵּ 42 .כן ּגַ ם ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתיםַ :מה ֶּׁשּנִ זְ ַרע ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ִּכ ָּליֹון
יָ קּום ְּב ִאי ִּכ ָּליֹון;  43נִ זְ ַרע ְּב ָקלֹון וְ יָ קּום ְּב ָכבֹוד; נִ זְ ַרע ְּב ֻח ְל ָׁשה וְ יָ קּום
רּוחנִ יִ .אם יֵ ׁש ּגּוף נַ ְפ ִׁשי יֵ ׁש ּגַ ם
בּורה;  44נִ זְ ַרע ּגּוף נַ ְפ ִׁשי וְ יָ קּום ּגּוף ָ
ִּבגְ ָ
רּוחנִ י 45 .וְ ֵכן ָּכתּוב ַעל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון:”וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפׁש ַחּיָ ה”,
ּגּוף ָ
רּוחנִ י הּוא ָה ִראׁשֹון,
רּוח ְמ ַחּיָ הֹ 46 .לא ָה ָ
ֲא ָבל ָא ָדם ָה ַא ֲחרֹון — ְל ַ
רּוחנִ יָ 47 .ה ָא ָדם ָה ִראׁשֹון הּוא ָע ָפר ִמן
ֶא ָּלא ַהּנַ ְפ ִׁשי ,וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ָה ָ
ָה ֲא ָד ָמה; ָה ָא ָדם ַה ֵּׁשנִ י ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם הּואָּ 48 .כ ֶא ָחד ֶׁשהּוא ָע ָפר ֵּכן
ימי ֵּכן ּגַ ם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ּגַ ם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָע ָפר ֵהם; ָּכ ֶא ָחד ֶׁשהּוא ְׁש ֵמ ִ
טו  :32ישע’ כב 13 טו  :45ברא’ ב 7
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ּוכמֹו ֶׁש ָּל ַב ְׁשנּו ֶאת ַצ ְלמֹו ֶׁשל ָה ַא ְר ִצי נִ ְל ַּבׁש ּגַ ם ֶאת
ְ
ימּיִ ים ֵהם.
ְׁש ֵמ ִ
ימי.
ֶצ ֶלם ַה ְּׁש ֵמ ִ
 50א ַׂמר זׂאתַ ,א ַחיָּ :ב ָׂשר וָ ָדם ֵאינֹו יָ כֹול ָל ֶר ֶׁשת ֶאת ַמ ְלכּות
ל־ּכ ָּליֹוןִ 51 .הּנֵ ה ָרז ַאּגִ יד ָל ֶכם:
יֹורׁש ַא ִ
ֹלהים; ּגַ ם ֵאין ַה ִּכ ָּליֹון ֵ
ָה ֱא ִ
ּׁשֹופר
ּוכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ַּב ָ
ֹלא ֻּכ ָּלנּו נָ מּותֲ ,א ָבל ֻּכ ָּלנּו נִ ְׁש ַּתּנֶ ה ִּ 52בן ֶרגַ ע ְ
ׁשֹופר וְ ַה ֵּמ ִתים יָ קּומּו ְּב ִלי ִּכ ָּליֹון וַ ֲאנַ ְחנּו
ָה ַא ֲחרֹוןֶׁ ,ש ֵּכן יִ ָּת ַקע ְּב ָ
ל־ּכ ָּליֹון וְ זֶ ה
נִ ְׁש ַּתּנֶ ה; ִּ 53כי ִמן ָה ָראּוי ֶׁשּזֶ ה ַה ָּכפּוף ְל ִכ ָּליֹון יִ ְל ַּבׁש ַא ִ
ַה ָּכפּוף ַל ָּמוֶ ת יִ ְל ַּבׁש ַא ְל ָמוֶ ת 54 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּכפּוף ְל ִכ ָּליֹון יִ ְל ַּבׁש ַאל־
”ּב ַּלע
ִּכ ָּליֹון וְ ַה ָּכפּוף ַל ָּמוֶ ת יִ ְל ַּבׁש ַא ְל ָמוֶ תָ ,אז יִ ְת ַקּיֵ ם ְּד ַבר ַה ָּכתּובֻ :
”אּיֵ ה ָע ְק ְצָך ָמוֶ ת? ַאּיֵ ה נִ ְצחֹונְ ָך ָמוֶ ת?”  56ע ֶׂקץ
ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצחַ 55 ”.
57
ּתֹודה
ָ
ּתֹורהֲ .א ָבל
ַה ָּמוֶ ת הּוא ַה ֵח ְטא ,וְ ַה ֵח ְטא ָּת ְקּפֹו ָּבא ִמן ַה ָ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּנֹותן ָלנּו ֶאת ַהּנִ ָּצחֹון ַעל־יְ ֵדי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
אֹלהים ַה ֵ
ֵל ִ
יבים; ֱהיּו ָּת ִמיד
יטב וִ ְהיּו יַ ִּצ ִ
הּוביםִ ,ע ְמדּו ֵה ֵ
ַ 58על ֵּכןַ ,א ַחי ָה ֲא ִ
יעה ֶׁש ֲע ַמ ְל ֶכם ֵאינֶ ּנּו ָל ִריק
בֹודתֹו ֶׁשל ָה ָאדֹוןִּ ,ב ִיד ָ
ֲע ִת ֵירי ּפ ַׂעל ַּב ֲע ָ
ָּב ָאדֹון.
49

טז

התרומה לקהילת ירושלים

יתי
הֹור ִ
דֹוׁשיםְּ ,כ ִפי ֶׁש ֵ
ּב ִענְ יַ ן ִאּסּוף ַה ְּתרּומֹות ְל ֶעזְ ַרת ַה ְּק ִ
ְ
יח
בּוע יַ ּנִ ַ
ַל ְּק ִהּלֹות ְּבגָ ַל ְטיָ ה ֵּכן ֲעׂשּו ּגַ ם ַא ֶּתםִ 2 .מ ֵּדי ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
רּומה ְּכ ִפי ֶׁשיָ דֹו ַמ ֶּׂשגֶ ת וְ יִ ְׁש ְמ ֶר ָה ֶא ְצלֹוְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
ָּכל ֶא ָחד ִמ ֶּכם ְּת ָ
ּבֹואי 3 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָאבֹוא ֶא ְׁש ַלח ֶאת
יַ ְת ִחילּו ְּב ִאּסּוף ַה ְּתרּומֹות ְּב ֵעת ִ
רּומ ְת ֶכם
יכם ִעם ִאּגְ רֹות ְּביָ ָדם ְל ָה ִביא ֶאת ְּת ַ
ּטֹובים ְּב ֵעינֵ ֶ
ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ִ
ירּוׁש ַליִ םִ 4 .אם יִ ָּמ ֵצא ְלנָ כֹון ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ֵא ֵלְך ,יֵ ְלכּו ִא ִּתי.
ִל ָ
תכניותיו של שאול

עֹובר ֶּד ֶרְך
ֵ
יכם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶא ֱעבׂר ְּב ָמ ֵקדֹונְ יָ הִּ ,כי ֲאנִ י
ָ 5אבֹוא ֲא ֵל ֶ
אּולי ֲא ִפּלּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ָּכל ַהח ֶׂרף,
ַ
אּולי ֶא ְׁש ֶהה ֶא ְצ ְל ֶכם,
ָמ ֵקדֹונְ יָ הַ 6 .
7
יכן ֶׁש ָע ַלי ָל ֶל ֶכתֵ .אינֶ ּנִ י ָח ֵפץ ִל ְראֹות
ּול ַא ַחר ִמ ֵּכן ְּת ַׁש ְּלחּונִ י ְל ֵה ָ
ְ
עֹובר א ַׂרח; ֲאנִ י ְמ ַקּוֶ ה ִל ְהיֹות זְ ַמן ָמה ֶא ְצ ְל ֶכםִ ,אם
ֶא ְת ֶכם ָּכ ֵעת ְּכ ֵ
טו  :54ישע’ כה 8
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יִ ְר ֶצה ָה ָאדֹוןֲ .א ָבל ֶא ְת ַע ֵּכב ְּב ֶא ֶפסֹוס ַעד ַחג ַה ָּׁשבּועֹותִּ ,כי נִ ְפ ַּתח
ּפֹורּיָ ה ,וְ ַר ִּבים ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים.
ִלי ֶּפ ַתח ָר ָחב ִל ְפ ֻע ָּלה ִ
ימֹותיאֹוס יָ בֹואַּ ,ד ֲאגּו ְל ָכְך ֶׁשּיֵ ֵׁשב ִע ָּמ ֶכם ְּבֹלא ֲח ָׁשׁשֹות,
ֵ
ִ 10אם ִט
11
בֹודתֹו ֶׁשל ָה ָאדֹון ָּכמֹונִ יִ .איׁש ַאל יָ ֵקל רׂאׁש
ֶׁש ֵּכן הּוא ָעסּוק ַּב ֲע ָ
ְּכנֶ גְ ּדֹוֶ ,א ָּלא ַׁש ְּלחּו אֹותֹו ְּב ָׁשלֹום ָלבֹוא ֵא ַליִּ ,כי ֲאנִ י ְמ ַח ֶּכה לֹו
וְ ָל ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו.
יכם ִעם
ְּ 12בנֹוגֵ ַע ְל ָא ִחינּו ַאּפֹולֹוסִ ,ה ְפ ַצ ְר ִּתי ּבֹו ַה ְר ֵּבה ֶׁשּיָ בֹוא ֲא ֵל ֶ
ָה ַא ִחיםַ ,אְך ְּבׁשּום ָּפנִ ים ֹלא ָר ָצה ָלבֹוא ַע ָּתה .הּוא יָ בֹוא ַּכ ֲא ֶׁשר
ִּת ְהיֶ ה לֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות.
9

8

הוראות אחרונות

יכם ֲעׂשּו
ִׁ 13ש ְקדּוִ ,ע ְמדּו ָּב ֱאמּונָ הִ ,חזְ קּו וְ ִא ְמצּוֶ 14 .את ָּכל ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ְּב ַא ֲה ָבה.
 15וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכםַ ,א ַחיַ :א ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְס ֶט ָפנַ ס; ֲה ֵרי
ֵהם ִראׁשֹונֵ י ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּב ָא ָכיָ ה וְ ַאף ִק ְּבלּו ַעל ַע ְצ ָמם ְל ָׁש ֵרת ֶאת
עֹובד
ּול ָכל ִמי ֶׁש ֵ
דֹוׁשיםָ 16 .ל ֵכן ּגַ ם ַא ֶּתם ִה ָּׁש ְמעּו ַל ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ְ
ַה ְּק ִ
ּופֹורטּונָ טֹוס
ְ
ּבֹואם ֶׁשל ְס ֶט ָפנַ ס
ָ
וְ ָע ֵמל ִע ָּמ ֶהםָׂ 17 .ש ֵמ ַח ֲאנִ י ַעל
רּוחי
וַ ֲא ַכיְ קֹוסִּ ,כי ֵהם ָהיּו ִלי ְל ִפּצּוי ַעל ֶח ְסרֹונְ ֶכם  18וְ ִה ְרּגִ יעּו ֶאת ִ
מֹוק ִירים ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה.
רּוח ֶכםָ .ל ֵכן ֱהיּו ִ
וְ ֶאת ֲ
ילה
יס ִק ָ
ּופ ִר ְ
ילס ְ
לֹומ ֶכםֲ .ע ִק ַ
ּדֹורׁשֹות ִּב ְׁש ְ
ַ 19ה ְּק ִהּלֹות ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ ה ְ
מֹוס ִרים ָל ֶכם ִּב ְר ַּכת ָׁשלֹום ַרב ָּב ָאדֹון.
ְ
יתם
ִעם ַה ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ָ
לֹומ ֶכםָּ .ב ְרכּו ְל ָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ָ 20ה ַא ִחים ֻּכ ָּלם ְ
דֹוׁשה.
יקה ְק ָ
ִּבנְ ִׁש ָ
ׁשֹול ַח ָל ֶכם ִּב ְר ַּכת ָׁשלֹום ִּב ְכ ַתב יָ ִדיִ 22 .מי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
ֵ
ֲ 21אנִ י ָׁשאּול
ׁשּוע
אֹוהב ֶאת ָה ָאדֹוןֵ ,ח ֶרם יִ ְהיֶ ה! ָמ ָרנָ א ָתא! ֶ 23¤ח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֵ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
ִע ָּמ ֶכםַ 24 .א ֲה ָב ִתי ֶאל ֻּכ ְּל ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ

 ¤טז  :22מרנא תא  -ביטוי בארמית שפירושו ”אדוננו בוא!” .נוסח אחר :מרן אתא אדוננו בא.
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אגרת שאול השניה
אל הקורינתים

א

ּומ ֵאת
ֹלהיםֵ ,
ל־ּפי ְרצֹון ֱא ִ
ׁשּוע ַע ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולְׁ ,ש ִל ַ
ֵ
ּול ָכל
קֹורינְ ּתֹוס ְ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ְּב ִ
ימֹותיאֹוסֶ ,אל ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ֵ
ָה ָאח ִט
ֹלהים ָא ִבינּו
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ְּב ָא ָכיָ הֶ 2 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ַה ְּק ִ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
נחמה לסובלים

אֹלהי
ֵ
יחַ ,אב ָה ַר ֲח ִמים וֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָּ 3ברּוְך ָה ֱא ִ
ּנּוכל ְלנַ ֵחם ֶאת
רֹותינּו ְּבא ֶׂפן ֶׁש ַ
אֹותנּו ְּב ָכל ָצ ֵ
ָ
ָּכל נֶ ָח ָמהַ 4 ,ה ְמנַ ֵחם
ֹלהים;
חּוצים ְּב ָכל ָצ ָרה ֶׁש ִהיא — ַּבּנֶ ָח ָמה ֶׁשּנֻ ַח ְמנּו ָאנּו ֵמ ֵאת ֱא ִ
ַה ְּל ִ
ׁשֹופ ַעת נֶ ָח ָמ ֵתנּו
ַ
יחֵּ ,כן ּגַ ם
ּׁשֹופ ִעים ָּבנּו ִס ְבלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּ 5כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ְ
סֹוב ִליםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְל ַמ ַען נֶ ָח ַמ ְת ֶכם
ְ
יח 6 .וְ ִאם ֲאנַ ְחנּו
ַעל־יְ ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשּוע ְת ֶכם; ִאם ֲאנַ ְחנּו ְמנֻ ָח ִמיםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְל ַמ ַען נֶ ָח ַמ ְת ֶכםְּ ,כ ֵדי
ַ
וִ
סֹוב ִלים.
ְ
אֹותן ַה ָּצרֹות ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
ּתּוכלּו ְל ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ְּב ָ
ֶׁש ְ
יתנָ ה ִהיאְּ ,ביָ ְד ֵענּו ִּכי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַא ֶּתם
יכם ֵא ָ
ל־אֹודֹות ֶ
ֵ
 7וְ ִת ְקוָ ֵתנּו ַע
ֻׁש ָּת ִפים ַל ָּצרֹותֵּ ,כן ּגַ ם ֻׁש ָּת ִפים ַא ֶּתם ַלּנֶ ָח ָמה.
רֹוצים ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם ְּד ַבר ַה ָּצ ָרה ֶׁש ָע ְב ָרה ָע ֵלינּו
ִ
ַ 8א ִחיםֵ ,אינֶ ּנּו
ּנֹוא ְׁשנּו ֲא ִפּלּו ֵמ ַחּיֵ ינּו.
ְּב ַא ְסיָ ה; נִ ְל ַח ְצנּו ְלֹלא נְ ׂשׂאַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁש ַ
תֹוכנּו ,וְ זׂאת ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא נִ ְב ַטח ְּב ַע ְצ ֵמנּוֶ ,א ָּלא
ְּ 9פ ַסק ִּדין ָמוֶ ת ִקּנֵ ן ְּב ֵ
10
ילנּו ִמ ָּמוֶ ת ָחמּור ָּכל ָּכְך
אֹלהים ַה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ַה ֵּמ ִתים; הּוא ִה ִּצ ָ
ֵּב ִ
ילנּוּ 11 .גַ ם
יֹוסיף ְל ַה ִּצ ֵ
ּתֹולים ִּת ְקוָ ֵתנּו ִּכי ִ
ִ
ילנּו; ּבֹו ָאנּו
וְ עֹוד יָ ׁשּוב וְ יַ ִּצ ֵ
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ַא ֶּתם ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ַּב ְּת ִפ ָּלה ַּב ֲע ֵדנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַר ִּבים יֹודּו ִּבגְ ָל ֵלנּו ַעל ַמ ְּתנַ ת
ַה ֶח ֶסד ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ָלנּו ִּבזְ כּות ַר ִּבים.
התנהגות שאול כלפי הקורינתים

ּוב ִע ָּקר
עֹולםְ ,
 12זׂאת ִהיא ּגַ ֲאוָ ֵתנּוֵ :עדּות ַמ ְצּפּונֵ נּו ִּכי ִה ְתנַ ַהגְ נּו ָּב ָ
ֹלהים — ֹלא ְּב ָח ְכ ַמת ָּב ָׂשר־וָ ָדםֶ ,א ָּלא
ּובי ֶׁׂשר ֱא ִ
יכםִּ ,ב ְק ֻד ָּׁשה ְ
ְּכ ַל ֵּפ ֶ
ּכֹות ִבים ָל ֶכם ְּד ָב ִרים ׁשֹונִ ים ִמ ַּמה ֶּׁש ַא ֶּתם
ֹלהיםֵ 13 .אינֶ ּנּו ְ
ְּב ֶח ֶסד ֱא ִ
לּוטיןְּ 14 ,כמֹו
קֹור ִאים וְ גַ ם ַמ ִּכ ִירים .וַ ֲאנִ י ְמ ַקּוֶ ה ֶׁש ַּת ִּכירּו ָּבנּו ַל ֲח ִ
ְ
ֶׁשּגַ ם ִה ַּכ ְר ֶּתם ְּבא ֶׂפן ֶח ְל ִקיֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ְּת ִה ַּל ְת ֶכם ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ַא ֶּתם
ׁשּוע.
ְּת ִה ָּל ֵתנּו ְּביֹום ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יכםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה
יתי ָלבֹוא ק ֶׂדם ּכׂל ֲא ֵל ֶ
ִ 15מּתֹוְך ִּב ָּטחֹון זֶ ה ָר ִצ ִ
16
ּומ ֶּכם ְל ַה ְמ ִׁשיְך ֶאת ַּד ְר ִּכי ֶאל
ִ
יכם ִּב ְר ַּכת ֶח ֶסד ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ ה,
ֲע ֵל ֶ
יכם ,וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ֶׁש ְּת ַׁש ְּלחּונִ י ְל ֶא ֶרץ
ּומ ָּמ ֵקדֹונְ יָ ה ַל ֲחזׂר ֲא ֵל ֶ
ָמ ֵקדֹונְ יָ הִ ,
ּומה ֶּׁש ֲאנִ י
הּודהְּ 17 .כ ֶׁש ֶה ְח ַל ְט ִּתי ָּכְךְּ ,כלּום נָ ַהגְ ִּתי ְּב ַקּלּות ַּד ַעת? ַ
יְ ָ
ל־ּפי ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ָּב ָׂשר־וָ ָדם ֲאנִ י ַמ ְח ִליטְּ ,בא ֶׂפן
ַמ ְח ִליטַ ,ה ִאם ַע ִ
ֹלהים
”ּכן ֵּכן” וְ ”ֹלא ֹלא”ְּ ,ב ַבת ַא ַחת?  18נֶ ֱא ָמן ָה ֱא ִ
אּוכל ְל ַה ֲחזִ יק ְּב ֵ
ֶׁש ַ
יח
ֹלהים ַה ָּמ ִׁש ַ
ן־ה ֱא ִ
”ּכן וְ ֹלא”ֶׁ 19 ,ש ֲה ֵרי ֶּב ָ
יכם ֵאינֶ ּנּו ֵ
ֶׁש ְּד ָב ֵרנּו ֲא ֵל ֶ
ימֹותיאֹוס ִה ְכ ַרזְ נּו ָע ָליו ְּב ִק ְר ְּב ֶכםֹ ,לא ָהיָ ה
ֵ
ילוָ נֹוס וְ ִט
ׁשּועֶׁ ,ש ֲאנִ י וְ ִס ְ
יֵ ַ
”ּכן” ֵהן ּבֹו.
ֹלהים ֵ
”ּכן” ָהיָ ה ּבֹו; ִּ 20כי ָּכל ַה ְב ָטחֹות ֱא ִ
”ּכן וְ ֹלא”ֶ ,א ָּלא ֵ
ֵ
אֹלהים ּגַ ם הּוא ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו.
נֹותנִ ים ּבֹו ָּכבֹוד ֵל ִ
”א ֵמן” ֶׁש ָאנּו ְ
ָל ֵכן ָה ָ
אֹותנּו,
ָ
יח .הּוא ָמ ַׁשח
אֹותנּו ִע ָּמ ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָ
אֹלהים הּוא ַה ְמכֹונֵ ן
ִ
 21וֵ
חֹותמֹו וְ ָׂשם ְּב ִל ֵּבנּו ֶאת ָה ֵע ָרבֹון
אֹותנּו ְּב ָ
ָ
 22וְ הּוא ֲא ֶׁשר ּגַ ם ָח ַתם
רּוח.
ֶׁשל ָה ַ
אתי
יכם וְ ָל ֵכן ֹלא ָּב ִ
קֹורא ֵלאל ִׂהים ְל ָה ִעיד ָע ַליֶׁ ,ש ַח ְס ִּתי ֲע ֵל ֶ
ֲ 23אנִ י ֵ
קֹורינְ ּתֹוסֹ 24 .לא ֶׁש ֲאדֹונִ ים ָאנּו ַעל ֱאמּונַ ְת ֶכםֶ ,א ָּלא
עֹוד ַּפ ַעם ְל ִ
יבים.
ּפֹוע ִלים ָאנּו ִא ְּת ֶכם ְל ַמ ַען ִׂש ְמ ַח ְת ֶכםֶׁ ,ש ֵּכן ָּב ֱאמּונָ ה ַא ֶּתם יַ ִּצ ִ
ֲ
ּגָ ַמ ְר ִּתי א ֶׂמר ְּב ִל ִּבי ֶׁשֹּלא ָאבֹוא עֹוד ְל ַצ ֵער ֶא ְת ֶכם; ֶׁ 2ש ֲה ֵרי ִאם
אֹותי ִמ ְּל ַבד ִמי ֶׁשּגָ ַר ְמ ִּתי לֹו ַצ ַער?
ִ
ֲא ַצ ֵער ֶא ְת ֶכםִ ,מי יְ ַׂש ַּמח
בֹואי ֹלא יְ ַצ ֲערּונִ י ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָצ ִריְך
ָּ 3כ ַת ְב ִּתי ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְּכ ֵדי ֶׁש ְּב ִ

ב
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ּובֹוט ַח ֲאנִ י ְּב ֻכ ְּל ֶכם ֶׁש ִּׂש ְמ ָח ִתי ִהיא ִׂש ְמ ַחת
ֵ
יתי ִל ְׂשמ ַׂח ָּב ֶהם,
ָהיִ ִ
ּוב ְד ָמעֹות
צּוקה ַר ָּבה וְ ָעגְ ַמת ֵלב ִ
ֻּכ ְּל ֶכםָּ 4 .כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ִמּתֹוְך ְמ ָ
ַרּבֹותֹ ,לא ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵער ֶא ְת ֶכםֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁש ֵּת ְדעּו ָמה ַר ָּבה ַא ֲה ָב ִתי
אֹותי ִצ ֵערֶ ,א ָּלא ֶאת
ִ
יׁשהּו ּגָ ַרם ַצ ַערֲ ,ה ֵרי ֹלא
יכם 5 .וְ ִאם ִמ ֶ
ֲא ֵל ֶ
6
ֻּכ ְּל ֶכם — ְל ָפחֹות ְּב ִמ ַּדת ָמהְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ְל ַהגְ זִ יםַּ .די לֹו ְל ִאיׁש ָּכזֶ ה
ּוב ֵכןְ ,ל ֶה ֶפְךָ ,ע ִדיף ֶׁש ִּת ְס ְלחּו לֹו
ּתֹוכ ָחה ַהּזׂאת ֵמ ֵאת ָה ַר ִּביםְ 7 .
ַה ֵ
8
מֹוטט ָה ִאיׁש ֵמרׂב ַצ ַערַ .על ֵּכן ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש
ּותנַ ֲחמּוהּוְ ,ל ַמ ַען ֹלא יִ ְת ֵ
ְ
ּתֹוכיחּו לֹו ֶאת ַא ֲה ַב ְת ֶכםְ 9 .ל ֵׁשם ָּכְך ּגַ ם ָּכ ַת ְב ִּתיְ ,ל ִהּוָ ַכח ִאם
ִמ ֶּכם ֶׁש ִ
ְמ ַצּיְ ִתים ַא ֶּתם ְּב ָכל ַה ְּד ָב ִרים 10 .וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּת ְס ְלחּו לֹו ַעל ֵאיזֶ ה
ָּד ָברּ ,גַ ם ֲאנִ י ֶא ְס ַלח לֹו; ִּכי ּגַ ם ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ָס ַל ְח ִּתיִ ,אם ָס ַל ְח ִּתי ַעל
יחְּ 11 ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ֲע ִרים
ְּד ַבר ָמהֲ ,ה ֵרי ָס ַל ְח ִּתי ְל ַמ ַענְ ֶכם ְלנ ַׂכח ַה ָּמ ִׁש ַ
ּמֹותיו ֹלא נֶ ֶע ְלמּו ֵמ ִא ָּתנּו.
ָע ֵלינּו ַה ָּׂש ָטןֶׁ ,ש ֵּכן ְמזִ ָ
הניצחון בעזרת אלהים

יח ּגַ ם נִ ְפ ַּתח ִלי
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹואס ְל ַב ֵּׂשר ֶאת ְּב ַ
אתי ִל ְט ַ
ַּ 12כ ֲא ֶׁשר ָּב ִ
13
אתי
רּוחי ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ָמ ָצ ִ
נֹוח ְל ִ
ֶּפ ַתח ִמ ַּט ַעם ָה ָאדֹוןַ ,אְך ֹלא ָהיָ ה ָמ ַ
אתי ֶאל ָמ ֵקדֹונְ יָ הֲ 14 .א ָבל
ֶאת ִטיטֹוס ָא ִחיָ .אז נִ ְפ ַר ְד ִּתי ֵמ ֶהם וְ יָ ָצ ִ
ּומ ִפיץ ַעל־
יח ֵ
אֹותנּו ְּב ַמ ַּסע נִ ָּצחֹון ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָ
ּמֹוביל
אֹלהים ַה ִ
ּתֹודה ֵל ִ
ָ
יח
יחֹוח ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ֹלהים ְּב ָכל ָמקֹוםֲ 15 .הֹלא נִ
יחֹוח ַּד ַעת ֱא ִ
ַ
יָ ֵדינּו ֶאת נִ
אֹוב ִדים; ָ 16ל ַא ֲחרֹונִ ים
ּוב ֶק ֶרב ָה ְ
ּנֹוׁש ִעים ְ
אֹלהיםְּ ,ב ֶק ֶרב ַה ָ
ֲאנַ ְחנּו ֵל ִ
ּומי
יח ֶׁשל ַחּיִ ים ֱא ֵלי ַחּיִ יםִ .
יח ֶׁשל ָמוֶ ת ֱא ֵלי ָמוֶ תָ ,ל ִראׁשֹונִ ים ֵר ַ
ֵר ַ
עֹוׂשים ִמ ְס ָחר ִּב ְד ַבר
ָה ָראּוי ְל ָכְך? ֲ 17ה ֵרי ֵאין ָאנּו ְּכמֹו ָה ַר ִּבים ָה ִ
יח
ֹלהיםַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
ּומ ַּט ַעם ֱא ִ
ֹלהיםְּ ,בי ֶׁׂשר ֵלב ִ
ֹלהיםֶ ,א ָּלא ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ י ֱא ִ
ֱא ִ
ָאנּו ְמ ַד ְּב ִרים.

ג

משרתי הברית החדשה

קּוקים ָאנּו,
ה ִאם נַ ְת ִחיל ׁשּוב ְל ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַע ְצ ֵמנּו? אֹו ֶׁש ָּמא זְ ִ
ַ
יכם אֹו ִמ ֶּכם? ֲ 2ה ֵרי ַא ֶּתם ִאּגַ ְר ֵּתנּו
ַּכ ֲא ֵח ִריםְ ,ל ִאּגְ רֹות ֶׁש ַבח ֲא ֵל ֶ
רֹואים
אֹותּהִ 3 .
ָ
קֹורא
אֹותּה וְ ֵ
ָ
תּובה ְּב ִל ֵּבנּו ,וְ ָכל ָא ָדם ַמ ִּכיר
ַה ְּכ ָ
תּובה ֹלא ִּב ְדיֹו,
יח ַהּנֶ ֱעזֶ ֶרת ַעל־יָ ֵדינּו — ְּכ ָ
ְּב ֵברּור ֶׁש ַא ֶּתם ִאּגֶ ֶרת ַה ָּמ ִׁש ַ
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3.4-4.2

ֹלהים ַחּיִ יםֹ ,לא ַעל לּוחֹות ֶא ֶבןֶ ,א ָּלא ַעל לּוחֹות ֶׁשל
רּוח ֱא ִ
ֶא ָּלא ְּב ַ
ֵלב ָּב ָׂשר.
אֹלהיםֹ 5 .לא ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו
יח יֵ ׁש ָלנּו ִּב ָּטחֹון ָּכזֶ ה ֵּב ִ
ּובגְ ַלל ַה ָּמ ִׁש ַ
ִ 4
נֹוב ַע ֵמ ַע ְצ ֵמנּוֶ ,א ָּלא ֶׁש ָּכ ְׁש ֵרנּו
ֻמ ְכ ָׁש ִרים ְּבא ֶׂפן ֶׁשּנַ ְחׁשׂב ְּכ ִאּלּו ַמ ֶּׁשהּו ֵ
אֹותנּו ִל ְהיֹות ְמ ָׁש ְר ִתים ֶׁשל ְּב ִרית
ָ
ֹלהים 6 .הּוא ִה ְכ ִׁשיר
ָּבא ֵמ ֵאת ֱא ִ
יתה,
רּוח; ֶׁש ֵּכן ָהאֹות ְמ ִמ ָ
תּובהֶ ,א ָּלא ֶׁשל ָה ַ
ֲח ָד ָׁשהֹ ,לא ֶׁשל אֹות ְּכ ָ
רּוח ְמ ַחּיָ ה.
ֲא ָבל ָה ַ
אֹותּיֹות ְּב ֶא ֶבן ,נִ ְמ ָלא ָּכבֹוד
ִ
 7וְ ִאם ֵׁשרּות ֶׁשל ִמ ְׁש ַטר ַה ָּמוֶ תֶ ,ה ָחקּוק
ַעד ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ְכלּו ְל ַה ִּביט ֶאל ְּפנֵ י מ ֶׁׂשה ִּבגְ ַלל זִ יו
רּוח ֹלא יִ ָּמ ֵלא ָּכבֹוד ַעל
חֹולףַ 8 ,ה ִאם ֵׁשרּות ֶׁשל ִמ ְׁש ַטר ָה ַ
ָּפנָ יו ַה ֵ
לֹובׁש ָּכבֹודָּ ,כל ֶׁש ֵּכן
ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה? ֲ 9ה ֵרי ִאם ֵׁשרּות ַה ַה ְר ָׁש ָעה ֵ
ַמ ְר ֶּבה ְל ִה ְת ַעּלֹות ְּב ָכבֹוד ֵׁשרּות ַה ַה ְצ ָּד ָקה! ֵ 10הן ֲא ִפּלּו ַמה ֶּׁש ָּל ַבׁש
יֹותר 11 .וְ ִאם ַמה
ָּכבֹודְּ ,כבֹודֹו ָהיָ ה ְל ַאיִ ן ִּבגְ ַלל ַה ָּכבֹוד ַהּנַ ֲע ֶלה ֵ
חֹולף נִ ְכ ָּבד ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה!
ֵ
ֶּׁש ָּב ֵטל ָל ַבׁש ָּכבֹודַ ,ה ִּב ְל ִּתי
ָ 12ל ֵכן ִּב ְהיֹות ָלנּו ִּת ְקוָ ה ָּכזׂאת ,יֶ ֶתר עׂז ָלנּו 13 .וְ ֵאין ָאנּו ְּכמ ֶׁׂשה
ֶׁש ָּׂשם ַמ ְסוֶ ה ַעל ָּפנָ יו ְּכ ֵדי ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יִ ְתּבֹונְ נּו ֶאל ֵקץ ַה ָּד ָבר
יהם ָקהּוִּ ,כי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְּב ָק ְר ָאם
ּבֹות ֶ
ַה ִּמ ְת ַּב ֵּטלְּ 14 .ב ַרם ִל ֵ
יח
ַּב ְּב ִרית ַהיְ ָׁשנָ ה נִ ְׁש ָאר אֹותֹו ַה ַּמ ְסוֶ ה ִּב ְל ִּתי ְמ ֻס ָּלקֶׁ ,ש ֵּכן ַּב ָּמ ִׁש ַ
קֹור ִאים ֶאת ִּד ְב ֵרי
ְ
הּוא ִמ ְת ַּב ֵּטלַ 15 .עד ַהּיֹום ַהּזֶ הַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֵהם
מ ֶׁׂשהַ ,ה ַּמ ְסוֶ ה ֻמּנָ ח ַעל ִל ָּבםַ 16 .אְך ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְפנֶ ה ִל ָּבם ֶאל יהוה
רּוח יהוה ָׁשם ַה ֵחרּות.
ּוב ֲא ֶׁשר ַ
רּוח ַ
יּוסר ַה ַּמ ְסוֶ ה 17 .יהוה הּוא ָה ַ
ַ
¤
רֹואים ְּב ַמ ְר ָאה ֶאת ְּכבֹוד יהוה
ֲ 18א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֻּכ ָּלנּו ְּב ָפנִ ים ְמגֻ ִּלים ִ
רּוח.
וְ נֶ ְה ָּפ ִכים ְלאֹותֹו ֶצ ֶלםִ ,מ ָּכבֹוד ֶאל ָּכבֹודְּ ,כמֹו ִמּיַ ד יהוה — ָה ַ

ד

אוצר רוחני בכלי חרס

ה ֵּׁשרּות ַהּזֶ ה ֻה ְפ ַקד ְּביָ ֵדינּו ְּכ ִפי ֶׁשּגַ ם ֻר ַח ְמנּוָ .ל ֵכן ֵאין ָאנּו
ַ
יׁשים; ֵאין ָאנּו
ִמ ְתיָ ֲא ִׁשיםִ 2 .ס ַּל ְקנּו יָ ֵדינּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ַה ֵּס ֶתר ַה ְּמ ִב ִ
ֹלהיםֶ ,א ָּלא
הֹול ִכים ְּב ַד ְר ֵכי ִמ ְר ָמה וְ ֵאינֶ ּנּו ְמ ַס ְּל ִפים ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ְ

 ¤ג  :18רואים  -או :משקפים
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יצים ַעל ַע ְצ ֵמנּו ִל ְפנֵ י ַמ ְצּפּונֹו
ּוב ָכְך ָאנּו ַמ ְמ ִל ִ
ְמגַ ִּלים ָאנּו ֶאת ָה ֱא ֶמת ְ
ׂשֹור ֵתנּו ,נִ ְס ֶּת ֶרת
ֹלהיםַ 3 .אְך ִאם נִ ְס ֶּת ֶרת ְּב ָ
ֶׁשל ָּכל ָא ָדם ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ י ֱא ִ
עֹולם ַהּזֶ ה ִעּוֵ ר ֶאת ִׂש ְכ ָלם ֶׁשל ַה ִּב ְל ִּתי
אֹוב ִדיםֵ 4 .אל ָה ָ
ִהיא ָל ְ
יח ֲא ֶׁשר
ׂשֹורה ֶׁשל ְּכבֹוד ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם אֹור ַה ְּב ָ
ַמ ֲא ִמינִ ים ְל ַבל יִ זְ ַרח ֲע ֵל ֶ
ֹלהיםֲ 5 .ה ֵרי ֹלא ַעל ַע ְצ ֵמנּו ָאנּו ַמ ְכ ִריזִ יםֶ ,א ָּלא ַעל
הּוא ֶצ ֶלם ָה ֱא ִ
ׁשּוע.
יכם ְל ַמ ַען יֵ ַ
ׁשּוע ְּכ ָאדֹון ,וְ ִאּלּו ַעל ַע ְצ ֵמנּו ְּכ ַעל ַע ְב ֵד ֶ
יח יֵ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יּה אֹור ְּב ִל ֵּבנּו ְל ָה ִאיר
”יֹופע אֹור ֵמח ֶׁׂשְך” הּוא ִהּגִ ַ
ַ
אֹומר
ֹלהים ָה ֵ
ָ 6ה ֱא ִ
יח.
ֹלהים ֲא ֶׁשר ְּב ָפנָ יו ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּד ַעת ַעל־אֹודֹות ְּכבֹוד ֱא ִ
אֹוצר ַהּזֶ ה נָ תּון ָלנּו ִּב ְכ ֵלי ֶח ֶרסְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַהּכ ַׂח ַהּנִ ְׂשּגָ ב
ְּ 7ב ַרם ָה ָ
8
ֹלהים וְ ֹלא ִמּיָ ֵדינּו ָאנּו .נִ ְל ָח ִצים ֲאנַ ְחנּו ִמ ָּכל ֵע ֶברַ ,אְך
ֵמ ֵאת ֱא ִ
טּוׁשים;
ִ
נֹוא ִׁשים;  9נִ ְר ָּד ִפיםַ ,אְך ֹלא נְ
בֹוכיםַ ,אְך ֹלא ֲ
צּוצים; נְ ִ
ֵאינֶ ּנּו ְר ִ
נֹוׂש ִאים ָאנּו ַּבּגּוף ֶאת
ֻמ ְׁש ָל ִכים ַא ְר ָצהַ ,אְך ֹלא נִ ְׁש ָמ ִדים 10 .וְ ָת ִמיד ְ
11
גּופנּו; ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַה ַחּיִ ים
ׁשּוע יִ ְתּגַ ּלּו ְּב ֵ
ׁשּועְּ ,כ ֵדי ֶׁשּגַ ם ַחּיֵ י יֵ ַ
מֹות יֵ ַ
ׁשּוע יִ ְתּגַ ּלּו
ׁשּועְּ ,כ ֵדי ֶׁשּגַ ם ַחּיֵ י יֵ ַ
נִ ְמ ָס ִרים ָּת ִמיד ַל ָּמוֶ ת ַּב ֲעבּור יֵ ַ
ּוב ֶכם — ַה ַחּיִ ים.
ּפֹועל ַה ָּמוֶ ת ָ ,
יכְך ָּבנּו ֵ
מּותהְ 12 .ל ִפ ָ
ן־ה ְּת ָ
ִּב ְב ָׂש ֵרנּו ֶּב ַ
”ה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ֲא ַד ֵּבר”,
רּוח ֶׁשל ֱאמּונָ הַּ ,כ ָּכתּוב ֶ
אֹותּה ַ
ָ
ֲ 13א ָבל יֵ ׁש ָלנּו
וְ ָא ְמנָ ם ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲא ִמינִ ים וְ ָל ֵכן ּגַ ם ְמ ַד ְּב ִרים; ְּ 14ביָ ְד ֵענּו ִּכי הּוא ֲא ֶׁשר
ׁשּוע וְ יַ ִּציגֵ נּו
אֹותנּו ִעם יֵ ַ
ָ
ׁשּוע ,יָ ִקים ּגַ ם
ֵה ִקים ִל ְת ִחּיָ ה ֶאת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ִע ָּמ ֶכםָ 15 .א ֵכן ַהּכׂל ְל ַמ ַענְ ֶכם ,וְ ָכְך ְּב ֶׁשל ַה ֶח ֶסד ֶׁש ָּׁש ַפע ִּבגְ ַלל ָה ַר ִּבים
ֹלהים.
הֹודיָ ה ִל ְכבֹוד ֱא ִ
ִּת ְר ֶּבה ַה ָ
המשכן הארצי לעומת הבית אשר מן השמים

הֹולְך
ָ 16ל ֵכן ֵאין ָאנּו ִמ ְתיָ ֲא ִׁשים ,וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָה ָא ָדם ַה ִחיצֹונִ י ֶׁש ָּלנּו ֵ
ימי ֶׁש ָּלנּו ִמ ְת ַח ֵּדׁש יֹום יֹוםֵ 17 .הן ָצ ָר ֵתנּו ַה ַּק ָּלה
ּוב ֶלהָ ,ה ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
ָ
עֹול ִמים ּגָ דֹול וְ ַרב ַעד ְמאׂד 18 .וְ ֵאין
ָ
ֶׁשל ָה ֶרגַ ע ְמ ִכינָ ה ָלנּו ְּכבֹוד
צֹופים ֶאל ַה ְּד ָב ִרים ַהּנִ ְר ִאיםֶ ,א ָּלא ֶאל ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם נִ ְר ִאים; ִּכי
ָאנּו ִ
עֹול ִמים.
ַה ְּד ָב ִרים ַהּנִ ְר ִאים ְל ָׁש ָעה ֵהםֲ ,א ָבל ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ִאים — ְל ָ
ד  :13תהל’ קטז 10
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5.1-16

יֹוד ִעים ֶׁש ִאם יֵ ָה ֵרס ֵּבית ִמ ְׁש ָּכנֵ נּו ָה ַא ְר ִצי ,יֵ ׁש ָלנּו ִּבנְ יָ ן ֵמ ֵאת
אנּו ְ
ָ
עֹול ִמיםֵ 2 .הן
ֹלהיםַּ ,ביִ ת ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם וְ הּוא ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְל ָ
ֱא ִ
ּסּופינּו ִל ְלּבׁׂש ּגַ ם ֶאת
ָּבזֶ הְּ ,ב ִמ ְׁש ָּכנֵ נּו ָה ַא ְר ִצי ,נֶ ֱאנָ ִחים ָאנּו וְ ַעּזִ ים ִּכ ֵ
בּוׁשים וְ ֹלא
יתנּו ֲא ֶׁשר ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם — ִ 3אם ָא ְמנָ ם נִ ָּמ ֵצא עֹוד ְל ִ
ֵּב ֵ
יֹותנּו ְּב ִמ ְׁש ָּכנֵ נּו ָּכ ֵעת ,נֶ ֱאנָ ִחים ָאנּו ִמּכ ֶׂבד
ֲע ֻר ִּמים — ִּ 4כי ּגַ ם ִּב ְה ֵ
הֹוסיף ְלבּוׁש ְּבא ֶׂפן
ַה ַּמ ָּׂשא; ֶׁש ֲה ֵרי ֵאינֶ ּנּו ֲח ֵפ ִצים ְל ִה ְת ַּפ ֵּׁשטֶ ,א ָּלא ְל ִ
אֹלהים הּוא ֲא ֶׁשר ֵה ִכין
ִ
ֶׁש ַה ָּכפּוף ַל ָּמוֶ ת יִ ָּב ַלע ַעל־יְ ֵדי ַה ַחּיִ ים 5 .וֵ
רּוח.
אֹותנּו ְל ָכְך וְ נָ ַתן ָלנּו ֶאת ֵע ְרבֹון ָה ַ
ָ
יֹוד ִעים ִּכי ְּב ִה ָּמ ְצ ֵאנּו ַּבּגּוף
ַ 6על ֵּכן ְמ ֵל ֵאי ִּב ָּטחֹון ָאנּו ְּב ָכל ֵעת וְ ְ
ל־ּפי ֱאמּונָ ה ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַה ְּל ִכים וְ ֹלא
חֹוקים ָאנּו ִמן ָה ָאדֹוןֶׁ 7 ,ש ֵּכן ַע ִ
ְר ִ
יפים ָל ֵצאת
ּומ ְע ִּד ִ
אּולם ְמ ֵל ֵאי ִּב ָּטחֹון ָאנּו ַ
ל־ּפי ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם 8 .וְ ָ
ַע ִ
ׁשֹוא ִפים ָאנּו
ֲ
ִמ ִּמ ְׁש ַּכן ַהּגּוף וְ ָלבֹוא ַה ַּביְ ָתה ֶאל ָה ָאדֹוןָ 9 .ל ֵכן ּגַ ם
10
חּוצה לֹוִּ ,כי
ִל ְהיֹות ְרצּויִ ים ְל ָפנָ יוֵּ ,בין ֶׁש ָאנּו ְּב ִמ ְׁש ָּכנֵ נּו ֵּבין ֶׁש ָאנּו ִמ ָ
יחְ ,ל ַמ ַען יְ ַק ֵּבל
ֻּכ ָּלנּו ַחּיָ ִבים ְל ֵה ָראֹות ִל ְפנֵ י ֵּכס ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ָע ָׂשה ְּב ֵעת ֱהיֹותֹו ַּבּגּוףִ ,אם טֹוב וְ ִאם ַרע.
שירות הריצוי

ִ 11מּתֹוְך ַה ָּכ ַרת יִ ְר ַאת ֲאדׂנָ י ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ֵלב ְּבנֵ י ָא ָדם ְּכ ֵדי
אֹלהים ,וַ ֲאנִ י ְמ ַקּוֶ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּגְ לּויִ ים ּגַ ם
ְל ַׁש ְכנְ ָעםּ .גְ לּויִ ים ָאנּו ֵל ִ
יכםֶ ,א ָּלא
ְל ֵעינֵ י ַמ ְצּפּונְ ֶכםֵ 12 .אין ָאנּו ׁשּוב ְמ ַׁש ְּב ִחים ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ִל ְפנֵ ֶ
נֹותנִ ים ְּביֶ ְד ֶכם ִס ָּבה ְל ִה ְתּגָ אֹות ָּבנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ַמה ְּל ַה ִּציב
ְ
נֶ גֶ ד ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ִּמ ְתּגָ ִאים ְּב ַמ ְר ֵאה ָּפנִ ים וְ ֹלא ְּב ַמה ֶּׁש ַּב ֵּלב 13 .וְ ִאם
ֹלהים; וְ ִאם ְמ ֻפ ָּכ ִחים ָאנּוֲ ,ה ֵרי זֶ ה
יָ ָצאנּו ִמ ַּד ְע ֵּתנּוֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְל ַמ ַען ֱא ִ
ּדֹוח ֶקת ָּבנּוְּ ,ב ַה ִּכ ֵירנּו ֶׁש ֶא ָחד ֵמת
יח ֶ
ְל ַמ ַענְ ֶכם; ֶׁ 14ש ֵּכן ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ַעד ַהּכׂל הּוא ֵמתְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֵא ֶּלה ַה ַחּיִ ים
ְּב ַעד ַהּכׂלָ ,ל ֵכן ַהּכׂל ֵמתּוְ 15 .
ֹלא יִ ְחיּו עֹוד ְל ַמ ַען ַע ְצ ָמםֶ ,א ָּלא ְל ַמ ַען זֶ ה ֲא ֶׁשר ֵמת וְ ָקם ַּב ֲע ָדם.
נֹוׁשית;  ¤וְ גַ ם
ל־ּפי ְראּות ֱא ִ
ַ 16על ֵּכן ֵמ ַע ָּתה ֵאין ָאנּו ַמ ִּכ ִירים ִאיׁש ַע ִ
נֹוׁשיתֲ ,ה ֵרי ָּכ ֵעת ֵאינֶ ּנּו
ל־ּפי ְראּות ֱא ִ
יח ַע ִ
ִאם ִה ַּכ ְרנּו ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
 ¤ה  :16ראות אנושית  -מילולית :על־פי בשר
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יח הּוא
ַמ ִּכ ִירים אֹותֹו עֹוד ְּבא ֶׂפן ָּכזֶ הַ .על ֵּכן ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַּב ָּמ ִׁש ַ
יאה ֲח ָד ָׁשהַ .היְ ָׁשנֹות ָע ְברּו; ִהּנֵ ה נִ ְהיּו ֲח ָדׁשֹות 18 .וְ ַהּכׂל ֵמ ֵאת
ְּב ִר ָ
ּומ ַסר ָלנּו ֶאת ֵׁשרּות
יחָ ,
אֹותנּו ֵא ָליו ַעל־יְ ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ֹלהים ֶׁש ִר ָּצה
ָה ֱא ִ
עֹולם ֶאל ַע ְצמֹו
יח ְמ ַר ֶּצה ֶאת ָה ָ
ֹלהים ָהיָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
לֹומרֱ :א ִ
ָה ִרּצּויְּ 19 .כ ַ
יהם ,וְ הּוא ָׂשם ָּבנּו ֶאת ְּד ַבר ָה ִרּצּוי.
וֹונֹות ֶ
ֵ
ִמ ְּב ִלי ַל ְחׁשׂב ָל ֶהם ֶאת ֲע
ּוב ֵכן
עּותנּוְ .
אֹלהים ְּכמֹו ַמ ְפ ִציר ְּב ֶא ְמ ָצ ֵ
ִ
יח ָאנּו וֵ
ָ 20ל ֵכן ַׁשגְ ִר ֵירי ַה ָּמ ִׁש ַ
21
אֹלהים! ֶאת זֶ ה ֲא ֶׁשר
יחִ :ה ְת ַרּצּו נָ א ֵל ִ
ַמ ְפ ִצ ִירים ָאנּו ְּב ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלא יָ ַדע ַח ָּטאת ָע ָׂשה ְל ַח ָּטאת ַּב ֲע ֵדנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָאנּו נִ ְל ַּבׁש ֶאת ַה ְּצ ָד ָקה
ֹלהים ּבֹו.
ֶׁשל ֱא ִ
ּכיוָ ן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֻׁש ָּת ִפים ְל ָפ ֳעלֹוָ ,אנּו ּגַ ם ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכםַ :אל נָ א
ֵ
”ּב ֵעת ָרצֹון
אֹומרְ :
ֵ
ֹלהיםֵ 2 .הן הּוא
ְּת ַק ְּבלּו ָל ִריק ֶאת ֶח ֶסד ֱא ִ
ׁשּועה ֲעזַ ְר ִּתיָךִ ”.הּנֵ ה ַע ָּתה ֵעת ָרצֹוןִ ,הּנֵ ה ַע ָּתה
ּוביֹום יְ ָ
יתיָך ְ
ֲענִ ִ
רּותנּו
ׁשּועהֵ 3 .אין ָאנּו ָׂש ִמים ִמ ְכׁשֹול ְּבׁשּום ָּד ָברֶּ ,פן יִ ְהיֶ ה ֵׁש ֵ
יֹום יְ ָ
ְל ִׁש ְמ ָצהַ 4 .א ְּד ַר ָּבאְּ ,ב ָכל ָּד ָבר ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּציגִ ים ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ִּכ ְמ ָׁש ְר ֵתי
ֹלהיםְּ :ברׂב ַס ְב ָלנּותְּ ,ב ָצרֹותְּ ,ב ַמ ְחסֹורִּ ,ב ְמצּוקֹותְּ ,ב ַמּכֹותְּ 5 ,ב ָב ֵּתי
ֱא ִ
ֶּכ ֶלאִּ ,ב ְמהּומֹותְּ ,ב ָע ָמלְּ ,ב ֵלילֹות ְלֹלא ֵׁשנָ הְּ ,בצֹומֹותְּ 6 ,ב ָט ֳה ָרה,
רּוח ַהּק ֶׂדׁשְּ ,ב ַא ֲה ָבה ֲא ִמ ִּתית,
רּוחִּ ,בנְ ִדיבּות ֵלבְּ ,ב ַ
ַ
ְּב ַד ַעתְּ ,בא ֶׂרְך
ׂאלנּו,
ּוב ְׂשמ ֵ
ימינֵ נּו ִ
ֹלהיםְּ ,בנֶ ֶׁשק ַה ֶּצ ֶדק ֶׁש ִּב ִ
בּורת ֱא ִ
ְּ 7ב ִדּבּור ֱא ֶמתִּ ,בגְ ַ
ּוב ֵׁשם טֹוב; ְּכ ִאּלּו ַמ ְת ִעיםַ ,אְך ָאנּו
ּוב ָקלֹוןְּ ,ב ֵׁשם ַרע ְ
ְּ 8ב ָכבֹוד ְ
נֶ ֱא ָמנִ ים; ְּ 9כ ִאּלּו ִּב ְל ִּתי ֻמ ָּכ ִריםַ ,אְך ָאנּו ֻמ ָּכ ִרים; ְּכ ֵמ ִתים וְ ִהּנֵ ה ָאנּו
מּומ ִתים; ְּ 10כנֶ ֱע ָצ ִביםַ ,אְך ְׂש ֵמ ִחים ָּת ִמיד;
ָ
ַחּיִ ים; ְּכנֶ ֱענָ ִׁשים וְ ֹלא
ַּכ ֲענִ ּיִ יםַ ,אְך ַמ ֲע ִׁש ִירים ֶאת ָה ַר ִּבים; ְּכ ַח ְס ֵרי ּכׂל וְ ִעם זׂאת יֵ ׁש ָלנּו
ַהּכׂל.
יכם ְּב ֵכנּות וְ נָ ַהגְ נּו ְּבר ַׂחב ֵלבֹ 12 .לא ַצר ָל ֶכם
קֹורינְ ִּתיםִּ ,ד ַּב ְרנּו ֲא ֵל ֶ
ִ 11
13
ַה ָּמקֹום ִּב ְל ָב ֵבנּו; ִּב ְל ַב ְב ֶכם ַצר ַה ָּמקֹוםָ .ה ִׁשיבּו ֶאת אֹותֹו ַהּגְ מּול
— ְּכ ֶאל ָּבנַ י ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר — וְ ִה ְתנַ ֲהגּו ְּבר ַׂחב ֵלב ּגַ ם ַא ֶּתם.
17

ו

ו  :2ישע’ מט 8
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6.14-7.9

היכל אלהים חיים

ַ 14אל ֵּת ָר ְתמּו ְלעׂל ֶא ָחד ִעם ַה ִּב ְל ִּתי ַמ ֲא ִמינִ ים; ִּכי ֵאיזֹו ֻׁש ָּתפּות
ּומה ֵרעּות יֵ ׁש ְלאֹור ִעם ח ֶׁׂשְך? ַ 15מה ַה ְס ָּכ ָמה
ִל ְצ ָד ָקה ִעם ַעוְ ָלה? ָ
יח ִעם ְּב ִלּיַ ַעל? אֹו ַמה ֵח ֶלק ְל ַמ ֲא ִמין ִעם ִמי ֶׁש ֵאינֹו
יֵ ׁש ַל ָּמ ִׁש ַ
ילים? ֵהן ֲאנַ ְחנּו
ֹלהים ִעם ֱא ִל ִ
יכל ֱא ִ
ּומה ֶּק ֶׁשר יֵ ׁש ְל ֵה ַ
ַמ ֲא ִמין? ַ 16
ֹלהים:
ֹלהים ַחּיִ יםְּ ,כ ִפי ֶׁש ָא ַמר ֱא ִ
יכל ֱא ִ
ֵה ַ
תֹוכ ֶכם”;
תֹוכם”; ”וְ ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ְּב ֲ
”וְ ָׁש ַכנְ ִּתי ְּב ָ
אֹלהים וְ ֵה ָמה יִ ְהיּו ִלי ְל ָעם”.
יתי ָל ֶהם ֵל ִ
”וְ ָהיִ ִ
ּתֹוכם וְ ִה ָּברּו ,נְ ֻאם יהוה,
”צאּו ִמ ָ
ַ 17על ֵּכן ְ
ל־ּתּגָ עּו”; וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵּבל ֶא ְת ֶכם.
וְ ָט ֵמא ַא ִ
ּול ָבנֹות,
יתי ָל ֶכם ְל ָאב וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו ִלי ְל ָבנִ ים ְ
 18וְ ָהיִ ִ
נְ ֻאם יהוה ְצ ָבאֹות.
יביִּ ,ב ְהיֹות ָלנּו ַה ַה ְב ָטחֹות ָה ֵא ֶּלה ,נְ ַט ֵהר ֶאת ַע ְצ ֵמנּו
ל ֵכןֲ ,ח ִב ַ
ָ
ֹלהים.
רּוח וְ נַ ְׁש ִלים ְק ֻד ָּׁש ֵתנּו ְּביִ ְר ַאת ֱא ִ
ִמ ָּכל ֻט ְמ ַאת ּגּוף וְ ַ

ז

שמחה על מעשה התשובה

ַ 2ה ְר ִחיבּו ָלנּו ְל ַב ְב ֶכם; ֹלא ָע ִׂשינּו ָעוֶ ל ְל ִאיׁשֹ ,לא ּגָ ַר ְמנּו נֵ זֶ ק ְל ִאיׁש,
יעֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְּכ ָבר
ֹלא ִר ִּמינּו ִאיׁשֵ 3 .אינֶ ּנִ י ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך ַּכּוָ נָ ה ְל ַה ְר ִׁש ַ
ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁש ַא ֶּתם ְּב ִל ֵּבנּוּ ,גַ ם ַל ַחּיִ ים ּגַ ם ַל ָּמוֶ תַ 4 .רב ִּב ְטחֹונִ י ָּב ֶכם.
ׁשֹופ ַע ִׂש ְמ ָחה ְּב ָכל ָצ ָר ֵתנּו.
ֵ
אתי נֶ ָח ָמה וַ ֲאנִ י
דֹולה ּגַ ֲאוָ ִתי ָּב ֶכםָ .מ ֵל ִ
ּגְ ָ
גּופנּוֶ ,א ָּלא ָצרֹות
נֹוח ְל ֵ
ֵ 5הן ּגַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאנּו ְל ָמ ֵקדֹונְ יָ ה ֹלא ָהיָ ה ָמ ַ
ֹלהיםַ ,ה ְמנַ ֵחם
ִמ ָּכל ֵע ֶברַ ,מ ֲא ָב ִקים ִמחּוץ וַ ֲח ָׁשׁשֹות ִמ ַּביִ תֲ 6 .א ָבל ֱא ִ
אֹותנּו ְּבבֹואֹו ֶׁשל ִטיטֹוס 7 .וְ ֹלא ְּבבֹואֹו ִּב ְל ַבד,
ָ
ֶאת ַהּנִ ְד ָּכ ִאים ,נִ ֵחם
יכם,
ּסּופ ֶ
ֶא ָּלא ּגַ ם ַּבּנֶ ָח ָמה ֶׁשהּוא נֻ ַחם ָּב ֶכם; ֶׁש ֵּכן ִס ֵּפר ָלנּו ַעל ִּכ ֵ
ַעל רׂב ַצ ַע ְר ֶכםַ ,על ַה ִּקנְ ָאה ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַקּנְ ִאים ִלי ,וְ ָל ֵכן ָׂש ַמ ְח ִּתי עֹוד
יֹותרֵ 8 .הן ּגַ ם ִאם ֶה ֱע ַצ ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ִאּגַ ְר ִּתיֵ ,אינֶ ּנִ י ִמ ְת ָח ֵרטּ .גַ ם ִאם
ֵ
יבה ֶא ְת ֶכםַ ,אף ִּכי ַרק
רֹואה ֶׁש ָה ִאּגֶ ֶרת ַה ִהיא ֶה ֱע ִצ ָ
ִה ְת ָח ַר ְט ִּתי — ֲאנִ י ֶ
ִלזְ ַמן ָמה — ָּ 9כ ֵעת ֲאנִ י ָׂש ֵמ ַח ֹלא ַעל ֶׁשּנֶ ֱע ַצ ְב ֶּתםֶ ,א ָּלא ַעל ֶׁש ָה ֶע ֶצב
ו  :16ויק’ כו  ;12יחז’ לז 27 ו  :17ישע’ נב 11
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ֹלהיםְּ ,בא ֶׂפן
ׁשּובה; ִּכי נֶ ֱע ַצ ְב ֶּתם ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ַהּזֶ ה ֵה ִביא ֶא ְת ֶכם ִל ֵידי ְּת ָ
ֶׁשֹּלא נִ גְ ַרם ָל ֶכם ׁשּום נֵ זֶ ק ַעל־יָ ֵדינּוֵ 10 .הן ָה ֶע ֶצב ֶׁשהּוא ִּכ ְרצֹון
ׁשּועה ,וְ ַעל ֶע ֶצב ָּכזֶ ה ֵאין
ּתֹוצ ָא ָתּה יְ ָ
ָ
ׁשּובה ֲא ֶׁשר
עֹורר ִל ְת ָ
ֹלהים ְמ ֵ
ֱא ִ
עֹורר
ּגֹורם ָמוֶ תְ 11 .ראּו ָמה ֵ
עֹולם ֵ
ְל ִה ְצ ַט ֵערֲ .א ָבל ָה ֶע ֶצב ְּכ ֶד ֶרְך ָה ָ
עֹורר ָּב ֶכם ָח ִריצּות,
ֹלהים! הּוא ֵ
ָּב ֶכם ָה ֶע ֶצב ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ּסּופיםִ ,קנְ ָאה ,נְ כֹונּות ַל ֲע ִׂשּיַ ת
ִה ְתנַ ְּצלּותִ ,ה ְת ַל ֲהטּות ,יִ ְר ָאהִּ ,כ ִ
ּוב ֵכן,
הֹוכ ְח ֶּתם ֶׁש ֵאין ָּב ֶכם ּד ִׂפי ָּב ִענְ יָ ן ַההּואְ 12 .
ִּדיןִ .מ ָּכל ַה ְּב ִחינֹות ַ
יכםֹ ,לא ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ַען זֶ ה ֶׁש ָע ָׂשה ֶאת ָה ָר ָעה
ּגַ ם ְּכ ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
וְ ֹלא ְל ַמ ַען זֶ ה ֶׁש ָּס ַבל ֶאת ָה ָר ָעהֶ ,א ָּלא ְל ַמ ַען ִּתּוָ ְכחּו ָל ַד ַעת ְלנ ַׂכח
יֹותר
ירּות ֶכם ָלנּוָ 13 .ל ֵכן נֻ ַח ְמנּוֲ .א ָבל ַה ְר ֵּבה ֵ
ֹלהים ַמ ִהי ְמ ִס ְ
ָה ֱא ִ
ִמ ֶּׁשּנֻ ַח ְמנּו ָׂש ַמ ְחנּו ְּב ִׂש ְמ ַחת ִטיטֹוסֶׁ ,ש ֵּכן ֻּכ ְּל ֶכם ּגְ ַר ְמ ֶּתם לֹו נַ ַחת
יתי ָּב ֶכם ְל ָפנָ יוֹ ,לא ִה ְת ַא ְכזַ ְב ִּתי — ֶא ָּלא
רּוחִ 14 .אם ְּב ִמ ַּדת ָמה ִה ְתּגָ ֵא ִ
ַ
אּותנּו ִל ְפנֵ י
יכם ֱא ֶמתֵּ ,כן ּגַ ם ִּד ְב ֵרי ִה ְתּגָ ֵ
ְּכ ֵׁשם ֶׁש ָּת ִמיד ִּד ַּב ְרנּו ֲא ֵל ֶ
רֹוחׁש ָל ֶכם ַא ֲה ָבה ַר ָּבה ַעד ְמאׂדִּ ,כי
הּוכחּו ֶּכ ֱא ֶמת 15 .הּוא ֵ
ִטיטֹוס ְ
ּוב ֲח ָר ָדה.
זֹוכר הּוא ֶאת ַה ִּצּיּות ֶׁשל ֻּכ ְּל ֶכם ְּכ ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתם אֹותֹו ְּביִ ְר ָאה ַ
ֵ
טּוח ָּב ֶכם.
ֲ 16אנִ י ָׂש ֵמ ַח ֶׁש ְּב ָכל ָּד ָבר ֲאנִ י ָּב ַ

ח

מתן תרומות בנדיבות

ֹלהים ֶׁש ָה ֳא ַצל ִּב ְק ִהּלֹות
וְ ַע ָּתהַ ,א ַחי ,נְ ַס ֵּפר ָל ֶכם ַעל ֶח ֶסד ֱא ִ
ּומּתֹוְך ִׁש ְפ ַעת
ָמ ֵקדֹונְ יָ הְּ 2 :פ ָע ִמים ַרּבֹות ָע ְמדּו ְּב ִמ ְב ַחן ַה ָּצרֹותִ ,
יבּותםֲ 3 .ה ֵרינִ י ֵמ ִעיד ִּכי נִ ְּדבּו
ּיּותם ּגָ ָאה ע ֶׁׂשר נְ ִד ָ
ִׂש ְמ ָח ָתם וְ ע ֶׂמק ֲענִ ָ
ּוב ַה ְפ ָצרֹות ַרּבֹות ִּב ְקׁשּו ֵמ ִא ָּתנּו
יֹותר ִמ ְּכ ִפי יְ ָכ ְל ָּתםְ 4 ,
ְּכ ִפי יְ ָכ ְל ָּתם ,וְ ֵ
דֹוׁשים 5 .וְ ֹלא ְּכ ִפי ֶׁש ִּצ ִּפינּוֶ ,א ָּלא
ֶאת ַהּזְ כּות ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ָּב ֶעזְ ָרה ַל ְּק ִ
ֹלהים.
ק ֶׂדם ִה ְק ִּדיׁשּו ֶאת ַע ְצ ָמם ָל ָאדֹון וְ ַא ַחר ָּכְך ָלנּוִּ ,כ ְרצֹון ֱא ִ
ַ 6על ֵּכן ִּב ַּק ְׁשנּו ִמ ִּטיטֹוסִּ ,כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִה ְק ִּדים וְ ִה ְת ִחילֵּ ,כן ּגַ ם יַ ְׁש ִלים
ׁשֹופ ִעים ַּבּכׂל —
ְ
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ַא ֶּתם
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ הְ 7 .
עֹור ְרנּו ָּב ֶכם
ּוב ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר ַ
ֶּב ֱאמּונָ הְּ ,ב ַה ָּט ָפהְּ ,ב ַד ַעתְּ ,ב ָכל ְׁש ִק ָידהָ ,
— ִׁש ְפעּו ּגַ ם ַּב ֶח ֶסד ַהּזֶ ה.
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יצּותם ֶׁשל
ֵ 8אינֶ ּנִ י ְמ ַד ֵּבר ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשל ְּפ ֻק ָּדהֶ ,א ָּלא ֶׁש ַעל־יְ ֵדי ָח ִר ָ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶאת
ּבֹוחן ּגַ ם ֶאת ֲא ִמּתּות ַא ֲה ַב ְת ֶכםֵ 9 .הן ְ
ֲא ֵח ִרים ֲאנִ י ֵ
יחֶׁ ,ש ִּב ְהיֹותֹו ָע ִׁשיר נַ ֲע ָׂשה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ֲע ֵׂשה ַה ֶח ֶסד ֶׁשל ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָענִ י ְל ַמ ַענְ ֶכםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַּת ֲע ִׁשירּו ַא ֶּתם ַעל־יְ ֵדי ֲענִ ּיּותֹוְ 10 .מ ַחּוֶ ה ֲאנִ י
יֹועיל ָל ֶכםַ ,א ֶּתם ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ָׁשנָ ה
ֶאת ַּד ְע ִּתי ְּב ִענְ יָ ן זֶ הֶׁ ,ש ֵּכן ַה ָּד ָבר ִ
ִה ְק ַּד ְמ ֶּתם וְ ִה ְת ַח ְל ֶּתם ֹלא ַרק ַל ֲעׂשֹות ֶא ָּלא ּגַ ם ִל ְרצֹותֲ 11 .א ָבל ָּכ ֵעת
ַה ְׁש ִלימּו ּגַ ם ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשהְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַה ְׁש ָל ַמת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִמּתֹוְך ַמה
ֶּׁש ַּמ ֶּׂשגֶ ת יֶ ְד ֶכםְּ ,כ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ַהּנְ כֹונּות ִל ְרצֹות; ֶׁ 12ש ֲה ֵרי ִאם ַקּיֶ ֶמת
ַהּנְ כֹונּותְ ,רצּויָ ה ִהיא ְל ִפי ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ְּביַ ד ִאיׁשֹ ,לא ְל ִפי ַמה ֶּׁש ֵאין
ְּביָ דֹוֵ 13 .אין זֶ ה ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַל ֲא ֵח ִרים ְרוָ ָחה וְ ָל ֶכם ַמ ְחסֹורֶ ,א ָּלא
סֹורםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְּב ֵעת
ְל ֵׁשם ַה ִּׁשוְ יֹוןָּ 14 .כ ֵעת ַה ֶּׁש ַפע ֶׁש ָּל ֶכם יְ ַמ ֵּלא ֶאת ַמ ְח ָ
סֹור ֶכם ַא ֶּתם ,וְ ָכְך יְ ֻקּיַ ם ַה ִּׁשוְ יֹון,
ַהּצ ֶׂרְך יְ ַמ ֵּלא ַה ֶּׁש ַפע ֶׁש ָּל ֶהם ֶאת ַמ ְח ְ
ְּ 15כ ִפי ֶׁש ָּכתּוב:”וְ ֹלא ֶה ְע ִּדיף ַה ַּמ ְר ֶּבה וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט ֹלא ֶה ְח ִסיר”.
אֹותּה ָח ִריצּות ְל ַמ ַענְ ֶכם;
ָ
ּנֹותן ְּב ֵלב ִטיטֹוס ֶאת
אֹלהים ַה ֵ
ּתֹודה ֵל ִ
ָ 16
יכם
ּומּתֹוְך ָח ִריצּותֹו ַהיְ ֵת ָרה ָה ַלְך ֲא ֵל ֶ
ִּ 17כי ָא ֵכן ָׁש ַמע ַל ַּב ָּק ָׁשה ִ
ֵמ ָרצֹון 18 .יַ ַחד ִאּתֹו ָׁש ַל ְחנּו ֶאת ָה ָאח ֲא ֶׁשר ֵׁשם טֹוב לֹו ְּב ָכל ַה ְּק ִהּלֹות
ׂשֹורה 19 .וְ ֹלא עֹוד ֶא ָּלא ֶׁש ַה ְּק ִהּלֹות ָּב ֲחרּו ּבֹו
ַעל ֶח ְלקֹו ְּב ַה ְכ ָרזַ ת ַה ְּב ָ
עֹוׂשים
ִ
רּומה ַהּזׂאתֵׁ ,שרּות ֶׁש ָאנּו
ִל ְהיֹות ֲח ֵב ֵרנּו ַל ַּמ ָּסע ַּב ֲה ָב ַאת ַה ְּת ָ
כֹונּותנּו ָאנּו 20 .וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ָמ ִרים ִמ ָּל ֵתת
ֵ
ִל ְכבֹוד ָה ָאדֹון ִמּתֹוְך נְ
ל־ּד ַבר ַה ְּתרּומֹות ָה ַרּבֹות ֶׁש ָאנּו ֻמ ְפ ָק ִדים
ְל ִאיׁש ִּפ ְתחֹון ֶּפה נֶ גְ ֵּדנּו ַע ְ
נֹותנִ ים ָאנּו ַּד ְע ֵּתנּו ִלנְ הׂג ְּבי ֶׁׂשר ֹלא ַרק ִל ְפנֵ י ָה ָאדֹון,
יהן; ֶׁ 21ש ֵּכן ְ
ֲע ֵל ֶ
22
ֶא ָּלא ּגַ ם ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדםָׁ .ש ַל ְחנּו ִא ָּתם ֶאת ָא ִחינּו ֲא ֶׁשר ְּפ ָע ִמים
הּוכ ָחה ָלנּו ָח ִריצּותֹו ,וְ ַע ָּתה ָח ִריצּותֹו ַר ָּבה
ְ
ּוב ְד ָב ִרים ַר ִּבים
ַרּבֹות ִ
נֹותן ָּב ֶכםֲ 23 .א ֶׁשר ְל ִטיטֹוס,
יֹותר ִּבגְ ַלל ָה ֵאמּון ָה ַרב ֶׁשהּוא ֵ
עֹוד ֵ
יחי ַה ְּק ִהּלֹות
עֹובד ִא ִּתי ְל ַמ ַענְ ֶכםֲ .א ֶׁשר ְל ַא ֵחינּוְׁ ,ש ִל ֵ
ֻׁש ָּת ִפי הּוא וְ ֵ
יחַ 24 .על ֵּכןְ ,ל ֵעינֵ י ַה ְּק ִהּלֹותַ ,ה ְראּו ָל ֶהם ֶאת
ֵהם ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹוכיחּו ֶאת ִצ ְד ַקת ּגַ ֲאוָ ֵתנּו ָּב ֶכם.
ַא ֲה ַב ְת ֶכם וְ ִ
ח  :15שמות טז 18
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עזרה לקדושים

ט

יכם;
דֹוׁשים ֵאינֶ ּנִ י ָצ ִריְך ִל ְכּתׂב ֲא ֵל ֶ
ּבנֹוגֵ ַע ַל ֵּׁשרּות ְל ַמ ַען ַה ְּק ִ
ְ
כֹונּות ֶכםֲ ,א ֶׁשר ִּבגְ ָל ָלּה ֲאנִ י ִמ ְתּגָ ֶאה ָּב ֶכם
ְ
יֹוד ַע ֲאנִ י ֶאת נְ
ִּ 2כי ֵ
ִל ְפנֵ י ַאנְ ֵׁשי ָמ ֵקדֹונְ יָ הְּ ,ב ָא ְמ ִרי ֶׁש ָא ָכיָ ה ָהיְ ָתה נְ כֹונָ ה ְּכ ָבר ִל ְפנֵ י ָׁשנָ ה;
עֹורר ֶאת ֻר ָּבםֲ 3 .א ָבל ָׁש ַל ְח ִּתי ֶאת ָה ַא ִחים
וְ ָא ְמנָ ם ַה ַּל ַהט ֶׁש ָּל ֶכם ֵ
ּוכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיּו
ִמּתֹוְך ַּכּוָ נָ ה ֶׁשּגַ ֲאוָ ֵתנּו ָּב ֶכם ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָל ִריק ָּב ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ְ
מּוכנִ ים ְּכ ִפי ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתיֲ 4 .הֹלא ִאם יָ בֹואּו ִע ִּמי ֲאנָ ִׁשים ִמ ָּמ ֵקדֹונְ יָ ה
ָ
לֹומר ַא ֶּתם — נֵ בֹוׁש
מּוכנִ יםֲ ,אזַ י ֲאנַ ְחנּו — ֶׁשֹּלא ַ
ָ
וְ יִ ְמ ְצאּו ֶׁש ֵאינְ ֶכם
אתי ְלנָ חּוץ ְל ַב ֵּקׁש ֵמ ָה ַא ִחים ִּכי יַ ְק ִּדימּו
ַּב ִּב ָּטחֹון ַהּזֶ הַ 5 .על ֵּכן ָמ ָצ ִ
רּומה ֶׁש ִה ְב ַט ְח ֶּתםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה
יס ְּדרּו ֶאת ִענְ יַ ן ַה ְּת ָ
יכם וִ ַ
ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
ּזֹור ַע ְּב ִצ ְמצּום יִ ְקצׂר
מּוכנָ ה ִמּתֹוְך נְ ִדיבּות וְ ֹלא ִמּתֹוְך ַק ְמ ָצנּותֵ 6 .הן ַה ֵ
ָ
ּזֹור ַע ִּבנְ ִדיבּות יִ ְקצׂר ְּב ֶׁש ַפעָּ 7 .כל ִאיׁש ְּכ ִפי ֶׁשּיִ ְּד ֶבּנּו ִלּבֹו
ְּב ִצ ְמצּום ,וְ ַה ֵ
אֹוהב
ֵ
ּנֹותן ְּב ִׂש ְמ ָחה
יִ ֵּתןֹ ,לא ִמּתֹוְך ַצ ַער אֹו ֶה ְכ ֵר ַחֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֶאת ַה ֵ
יכם ָּכל ֶח ֶסדְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָל ֶכם
יע ֲע ֵל ֶ
אֹלהים יָ כֹול ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ִ
ֹלהים 8 .וֵ
ֱא ִ
9
”ּפּזַ ר
הֹותר ְל ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹובַּ ,כ ָּכתּובִ :
ָּת ִמיד ֵּדי ָצ ְר ְּכ ֶכם ְּב ָכל ָּד ָבר ,וְ ֵ
ּזֹור ַע וְ ֶל ֶחם
ּנֹותן זֶ ַרע ַל ֵ
עֹומ ֶדת ָל ַעד 10 ”.וְ ַה ֵ
ֶ
נָ ַתן ָל ֶא ְביֹונִ יםִ ,צ ְד ָקתֹו
11
ָלא ֵׂכל ,יִ ֵּתן ָל ֶכם זֶ ַרע ְּב ֶׁש ַפע וְ יַ ְר ֶּבה ְּפ ִרי ִצ ְד ַק ְת ֶכם ,וְ ַת ֲע ִׁשירּו ְּב ָכל
אֹלהים ִּבגְ ָל ֵלנּוֶׁ 12 ,ש ֵּכן ֲע ִׂשּיַ ת
הֹודיָ ה ֵל ִ
ַּד ְר ֵכי נְ ִדיבּות ֶׁש ָּת ִביא ִל ֵידי ָ
עֹורר
דֹוׁשיםֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְּת ֵ
ַה ֵּׁשרּות ַהּזֶ ה ֹלא ַרק ְּת ַמ ֵּלא ֶאת ַמ ְחסֹור ַה ְּק ִ
אֹלהיםִּ 13 .בגְ ַלל ַה ֵּׁשרּות ַהּזֶ ה ֶׁש ָע ַמד ַּב ִּמ ְב ָחן יְ ַׁש ְּבחּו
הֹודיָ ה ַר ָּבה ֵל ִ
ָ
הֹוד ַא ְת ֶכם ָּבּה ,וְ ַעל
יח וְ ָ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיּות ֶכם ִל ְב ַ
ֹלהים ַעל ִצ ְ
ֶאת ֱא ִ
ּסּופים
יבה ָּב ֶעזְ ָרה ָל ֶהם וְ ַלּכׂל 14 .וְ ֵהם ִמּתֹוְך ִּכ ִ
פּות ֶכם ַהּנְ ִד ָ
ִה ְׁש ַּת ְּת ְ
ֹלהים ֶׁש ָּׁש ַפע ְּב ִק ְר ְּב ֶכם.
יכם יִ ְת ַּפ ְּללּו ַּב ַע ְד ֶכם הֹודֹות ְל ֶח ֶסד ֱא ִ
ֲא ֵל ֶ
צּומה ִמ ַּס ֵּפר.
ּתֹודה ַעל ַמ ְּתנָ תֹו ָה ֲע ָ
אֹלהים ַה ָ
ֵ 15ל ִ

י

השליח מגן על מעמדו

ּוב ַענְ וָ תֹו — ֲאנִ י
יח ְ
אנִ י ַע ְצ ִמיָׁ ,שאּולַ ,מ ְפ ִציר ָּב ֶכם ְּבנ ַׂעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲ
נֹועז
יכם ָ
יכם ָחלּוׁש ָאנ ִׂכיַ ,אְך ְּב ֵה ָע ְד ִרי ִמ ְּפנֵ ֶ
ֲא ֶׁשר ְּב ָע ְמ ִדי ִל ְפנֵ ֶ

ט  :9תהל’ קיב 9 ט  :10ישע’ נה 10
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יֹותי ֶא ְצ ְל ֶכם ֹלא ֶא ְצ ָט ֵרְך ִלנְ הׂג
יכםְ .מ ַב ֵּקׁש ֲאנִ י ֶׁש ִּב ְה ִ
ֲאנִ י ְּכ ַל ֵּפ ֶ
ְּבעׂזְּ ,באֹותֹו ִּב ָּטחֹון ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְת ַּכּוֵ ן ָל ֵצאת ּבֹו נֶ גֶ ד ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים
ל־ּפי ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ָּב ָׂשר וָ ָדםָ 3 .א ְמנָ ם
אֹותנּו ְל ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ַע ִ
ָ
חֹוׁש ִבים
ַה ְ
ַחּיִ ים ָאנּו ְּכ ָב ָׂשר וָ ָדםַ ,אְך ֵאין ָאנּו נִ ְל ָח ִמים ְּכ ֶד ֶרְך ָּב ָׂשר וָ ָדם; ֶׁ 4ש ֵּכן
ֹלהים
ְּכ ֵלי ִמ ְל ַח ְמ ֵּתנּו ָע ְצ ָמ ָתם ֵאינָ ּה ִמ ָּב ָׂשר וָ ָדםֶ ,א ָּלא ָע ְצ ַמת ֱא ִ
מֹוט ִטים ַּת ְחּבּולֹות וְ ָכל ָּד ָבר ָרם
ָּב ֶהם ַל ֲהרׂס ִמ ְב ָצ ִריםֲ 5 .אנַ ְחנּו ְמ ְ
יעים ָּכל ַמ ֲח ָׁש ָבה ְל ֵׁשם ִצּיּות
ּומ ְכנִ ִ
ֹלהיםַ ,
ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵּׂשא נֶ גֶ ד ַּד ַעת ֱא ִ
6
ּומּוכנִ ים ְל ַה ֲענִ יׁש ַעל ָּכל ֲה ָפ ַרת ִמ ְׁש ַמ ַעתַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֻּת ְׁש ַלם
ָ
יח,
ַל ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְׁש ַמ ְע ְּת ֶכם ַא ֶּתם.
טּוח
יׁשהּו ָּב ַ
ּבֹוחנִ ים ַא ֶּתם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים! ִאם ִמ ֶ
ְ 7ל ִפי ַמ ְר ֶאה ִחיצֹונִ י ֲ
יח ,יַ ֲחזׂר נָ א וְ יִ ֵּתן ַּד ְעּתֹו ַעל זׂאתְּ :כ ֵׁשם
ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ַׁשּיָ ְך ַל ָּמ ִׁש ַ
יֹותר ִמ ַּדי
יחֵּ ,כן ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו 8 .וְ גַ ם ִאם ֶא ְתּגָ ֶאה ְק ָצת ֵ
ֶׁשהּוא ַׁשּיָ ְך ַל ָּמ ִׁש ַ
ַּב ַּס ְמכּות ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלנּו ָה ָאדֹון ִל ְבנֹות וְ ֹלא ַל ֲהרׂסֹ ,לא ֵאבֹוׁשֵ 9 .אין
רֹותיו
”אּגְ ָ
אֹומ ִריםִ :
ְ
יכם ְּב ִאּגְ רֹות 10 .יֵ ׁש
ַּכּוָ נָ ִתי ְל ֵה ָראֹות ִּכ ְמ ַאּיֵ ם ֲע ֵל ֶ
ָא ְמנָ ם ַמ ְר ִׁשימֹות וְ ַת ִּקיפֹותַ ,אְך ְּב ָע ְמדֹו ְל ָפנֵ ינּו ְּבגּופֹו ֲה ֵריהּו ַח ָּלׁש
אֹומר ָּכְך יֵ ַדע נָ א ֶאת זׂאתְּ :כ ֶד ֶרְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ר־ע ֶרְךָ 11 ”.ה ֵ
ְּוד ָברֹו ֲח ַס ֵ
ְּבא ֶׂמר ַעל־יְ ֵדי ִאּגְ רֹות ְּב ֵעת ֵה ָע ְד ֵרנּוֵּ ,כן ֲאנַ ְחנּו ּגַ ם ְּב ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵעת
חּותנּו.
נֹוכ ֵ
ְ
אֹותם ֲאנָ ִׁשים ַה ְמ ַׁש ְּב ִחים
ֵ 12אין ָאנּו ְמ ִעּזִ ים ִל ְכֹלל ַע ְצ ֵמנּו ִעם ַּכ ָּמה ֵמ ָ
מֹוד ִדים ֶאת
יהםַ .ה ָּללּו ְ
ֶאת ַע ְצ ָמםּ ,גַ ם ֹלא נָ ֵעז ְל ַה ְׁשוֹות ַע ְצ ֵמנּו ֲא ֵל ֶ
ּומ ְׁשוִ ים ֶאת ַע ְצ ָמם
ַע ְצ ָמם ְּכ ֶׁש ֵהם ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְקנֵ י ִמ ָּדה ְל ַע ְצ ָמם ַ
יֹותר ִמן
ְל ַע ְצ ָמם ,וְ ֵאינָ ם ֶא ָּלא ַח ְס ֵרי ִּבינָ הֲ 13 .אנַ ְחנּו ֹלא נִ ְתּגָ ֶאה ֵ
ֹלהים,
הֹול ֶמת ֶאת ַה ְּתחּום ֶׁש ִה ְק ָצה ָלנּו ֱא ִ
ַה ִּמ ָּדהֶ ,א ָּלא ַּב ִּמ ָּדה ַה ֶ
יכםֵ 14 .אין ָאנּו ַמ ִּסיגִ ים ּגְ בּולְּ ,כ ִאּלּו ֹלא ִהּגַ ְענּו
יע ּגַ ם ָע ֵד ֶ
ְּתחּום ַה ַּמּגִ ַ
יחֵ 15 .אין ּגַ ֲאוָ ֵתנּו
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ִהּגַ ְענּו ִעם ְּב ַ
יכם; ֶׁש ֲה ֵרי ּגַ ם ֲא ֵל ֶ
ָע ֵד ֶ
חֹורגֶ ת ִמן ַה ִּמ ָּדה ְּבא ֶׂפן ֶׁשּנִ ְתּגָ ֶאה ַּב ֲע ָמ ָלם ֶׁשל ֲא ֵח ִריםֲ .א ָבל ְמ ַקּוִ ים
ֶ
ָאנּו ִּכי ִּבגְ דׂל ֱאמּונַ ְת ֶכם נִ גְ ַּדל ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִּב ְמלֹוא ַה ִּמ ָּדה ַהּנְ תּונָ ה ָלנּו,
זֹור ֶכם,
ׂשֹורה ִּב ְמקֹומֹות ֲא ֶׁשר ֵמ ֵע ֶבר ֶל ֱא ְ
ַ 16עד ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּׂשר ֶאת ַה ְּב ָ
2
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”ה ִּמ ְת ַה ֵּלל
ַ
חּומם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים.
וְ ֹלא נִ ְתּגָ ֶאה ְּב ַמה ֶּׁש ְּכ ָבר נַ ֲע ָׂשה ִּב ְת ָ
ימןֶ ,א ָּלא ִמי
יִ ְת ַה ֵּלל ַּביהוה”; ִּ 18כי ֹלא ַה ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַע ְצמֹו ְמ ֵה ָ
ֶׁשיהוה ְמ ַׁש ְּבחֹו.
17

יא

שליחי שקר

אֹותי.
ִ
סֹוב ִלים
אּולם ַא ֶּתם ְ
ת־מה! וְ ָ
מי יִ ֵּתן וְ ִת ְס ְּבלּונִ י ַעל ִאּוֶ ֶל ָ
ִ
ֹלהיםִּ ,כי ֶה ֱא ַר ְׂש ִּתי ֶא ְת ֶכם ְל ִאיׁש
ְ 2מ ַקּנֵ א ֲאנִ י ָל ֶכם ִקנְ ַאת ֱא ִ
חֹוׁש ַׁשנִ י
ְ
הֹורה ְל ָפנָ יוַ 3 .אְך
תּולה ְט ָ
יחְּ ,כ ֵדי ְל ַה ִּציגְ ֶכם ְּב ָ
ֶא ָחדַ ,ל ָּמ ִׁש ַ
יחְּ ,כמֹו ֶׁש ֵא ַרע
יכם ִמן ַה ַּפ ְׁשטּות ֶׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
בֹות ֶ
ֶׁש ָּמא ֻּת ַּד ְחנָ ה ַמ ְח ְׁש ֵ
יׁשהּו
אֹותּה ַהּנָ ָחׁש ְּב ָע ְר ָמתֹו; ֶׁ 4ש ֵּכן ִאם ָּבא ִמ ֶ
ָ
יח
ְל ַחּוָ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ִּד ַ
רּוח
ׁשּוע ַא ֵחר ֲא ֶׁשר ֹלא ִה ְכ ַרזְ נּו ,אֹו ְּב ַק ֶּב ְל ֶכם ַ
ּומ ְכ ִריז ָל ֶכם ַעל יֵ ַ
ַ
ׂשֹורה ׁשֹונָ ה ִמּזֹו ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתםֲ ,אזַ י ַא ֶּתם
ׁשֹונָ ה ִמּזֹו ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ָל ֶכם ,אֹו ְּב ָ
יטב.
סֹוב ִלים אֹותֹו ֵה ֵ
ְ
יחים ְמ ֻע ִּלים 6 .וְ גַ ם ִאם
אֹותם ְׁש ִל ִ
אּומה ֵמ ָ
נֹופל ִּב ְמ ָ
בּורנִ י ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ְ 5ס ַ
ַּב ַער ֲאנִ י ְּב ִדּבּור ֵאינֶ ּנִ י ַּב ַער ְּב ַד ַעתֶ ,א ָּלא ַּבּכׂלְּ ,ב ָכל ָּד ָברֶ ,ה ְר ֵאינּו
ָל ֶכם ֶאת זׂאת.
ׂשֹורת
רֹומם ֶא ְת ֶכם ְּב ַב ְּׂש ִרי ָל ֶכם ֶאת ְּב ַ
ִ 7ה ְׁש ַּפ ְל ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ְּכ ֵדי ְל ֵ
יתי ְּב ָכְך? ִ 8מ ְק ִהּלֹות ֲא ֵחרֹות נָ ַט ְל ִּתי,
ֹלהים ְּב ִחּנָ ם; ַה ִאם ֵח ְטא ָע ִׂש ִ
ֱא ִ
יתי ֶא ְצ ְל ֶכם
ֵמ ֶהם ָל ַק ְח ִּתי ָׂש ָכר ְּכ ֵדי ְל ָׁש ֵרת ֶא ְת ֶכם 9 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ִ
יתי ְל ַמ ֲע ָמ ָסה ַעל ִאיׁשִּ ,כי ָה ַא ִחים ֶׁש ָּבאּו
וְ ָח ַסר ִלי ְּד ַבר ָמהֹ ,לא ָהיִ ִ
ּוב ָכל ָּד ָבר נִ ְׁש ַמ ְר ִּתי ֶׁשֹּלא ֶא ְהיֶ ה ְל ַמ ָּׂשא
ִמ ָּמ ֵקדֹונְ יָ ה נָ ְתנּו ִלי ֵּדי ָצ ְר ִּכיְ .
יח ִּביֵּ ,כן ַהּגַ ֲאוָ ה
יכם ,וְ ֵכן ַא ְמ ִׁשיְך וְ ֶא ָּׁש ֵמרְּ 10 .כ ֵׁשם ֶׁש ֱא ֶמת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲע ֵל ֶ
ּדּוע? ַה ִאם ִמּׁשּום
ּומ ַ
ַהּזׂאת ֹלא ִּת ָּׁש ֵלל ִמ ֶּמּנִ י ִּבגְ ִלילֹות ָא ָכיָ הַ 11 .
יֹוד ַע!
ֹלהים ֵ
אֹוהב ֶא ְת ֶכם? ָה ֱא ִ
ֵ
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י
אֹוסיף ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ְל ָה ִסיר ִע ָּלה
ִ
עֹוׂשה ּגַ ם
ֶ
ֲ 12א ָבל ֶאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
ִמ ֵידי ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ִע ָּלה ְל ִה ְׁש ַּתּוֹות ָלנּו ַּב ָּד ָבר ֶׁש ֵהם ִמ ְתּגָ ִאים ּבֹוֲ 13 .ה ֵרי
יחי
ּפֹוע ֵלי ְר ִמּיָ ה ַה ִּמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ִל ְׁש ִל ֵ
יחי ֶׁש ֶקר ֵהםֲ ,
ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלה ְׁש ִל ֵ
יח 14 .וְ ֵאין ִל ְתמ ַּׂה ַעל ָּכְךֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ָּׂש ָטן ַע ְצמֹו ִמ ְת ַח ֵּפׂש ְל ַמ ְל ַאְך
ַה ָּמ ִׁש ַ
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בּותא ְּב ָכְך ֶׁשּגַ ם ְמ ָׁש ְר ָתיו ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ִל ְמ ָׁש ְר ֵתי
אֹורַ .על ֵּכן ֵאין ְר ָ
יהם.
סֹופם יִ ְהיֶ ה ְּכ ִפי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ַה ֶּצ ֶדק; ָ
15

סבלותיו של שאול השליח

אֹומרַ :אל יַ ְח ְׁש ֵבנִ י ִאיׁש ִל ְכ ִסילֲ .א ָבל ִאם ָא ֵכן ָּכזֶ ה ֲאנִ י
ֲ 16אנִ י חֹוזֵ ר וְ ֵ
17
אֹותיְּ ,כ ֵדי ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ֶא ְתּגָ ֶאה ִק ְמ ָעהְּ .ב ַד ְּב ִרי
יכםִּ ,כ ְכ ִסיל ַק ְּבלּו ִ
ְּב ֵעינֵ ֶ
ָּכְך ֹלא ְּכ ֶד ֶרְך ָה ָאדֹון ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברֶ ,א ָּלא ְּכמֹו ֶּב ֱאוִ ילּותְּ ,ב ִב ְטחֹון ַהּגַ ֲאוָ ה
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַר ִּבים ִמ ְתּגָ ִאים ְּכ ֶד ֶרְך ָּב ָׂשר וָ ָדםֶ ,א ְתּגָ ֶאה ּגַ ם
ַהּזׂאתֵ 18 .
יליםַ ,א ֶּתם ַה ֲח ָכ ִמים!
סֹוב ִלים ֶאת ָה ֱאוִ ִ
ֲאנִ י; ֶׁ 19ש ֲה ֵרי ְּב ִׂש ְמ ָחה ַא ֶּתם ְ
עֹוׁשק ֶא ְת ֶכםִ ,מ ְתנַ ֵּׂשא
יׁשהּו ְמ ַׁש ְע ֵּבד ֶא ְת ֶכםְ ,מ ַכ ְר ֵסם ָּב ֶכםֵ ,
ִ 20אם ִמ ֶ
21
חּוׁשת
סֹוב ִלים זׂאתִּ .ב ְת ַ
סֹוטר ָל ֶכם ַעל ַה ָּפנִ ים — ַא ֶּתם ְ
יכם אֹו ֵ
ֲע ֵל ֶ
אֹומר זׂאתְּ ,כ ִאּלּו ָהיִ ינּו ֲאנַ ְחנּו ַח ָּל ִׁשים.
ֵ
ּבּוׁשה ֲאנִ י
ָ
אּולם ְּב ָכל ָּד ָבר ֶׁשּיָ ֵעז ִאיׁש — וַ ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֶּב ֱאוִ ילּות — ַא ְר ִהיב עׂז ּגַ ם
וְ ָ
ֲאנִ יִ 22 .ע ְב ִרים ֵהם? ֵּכן ּגַ ם ֲאנִ י .יִ ְׂש ְר ֵא ִלים ֵהם? ֵּכן ּגַ ם ֲאנִ יֶ .צ ֱא ָצ ֵאי
יח ֵהם? — ֶּכ ֱאוִ יל ֲא ַד ֵּבר
ַא ְב ָר ָהם? ֵּכן ּגַ ם ֲאנִ יְ 23 .מ ָׁש ְר ֵתי ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותר;
יֹותר ֵמ ֶהם; ְּב ָב ֵּתי ֶּכ ֶלאֲ ,אנִ י ֵ
יֹותר; ְּב ָע ָמלֲ ,אנִ י ֵ
— ֲאנִ י עֹוד ֵ
יֹותר; ְּב ַס ָּכנַ ת ָמוֶ ת — ְּפ ָע ִמים ַרּבֹותָ 24 .ח ֵמׁש
ְּב ַמ ְלקֹותֲ ,אנִ י ַה ְר ֵּבה ֵ
הּודים ַא ְר ָּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחתָׁ 25 .שלׁׂש ְּפ ָע ִמים
ְּפ ָע ִמים ִה ְלקּונִ י ַהּיְ ִ
ׁשֹוטים; ַּפ ַעם ַא ַחת נִ ְרּגַ ְמ ִּתי ַּב ֲא ָבנִ ים; ָׁשלׁׂש ְּפ ָע ִמים
יתי ְּב ִ
ֻה ְל ֵק ִ
יתי
יתי ַּב ַּמיִ ם ְּב ֶמ ֶׁשְך יְ ָמ ָמה 26 .נִ ְתנַ ֵּס ִ
ּופ ַעם ָׁש ִה ִ
נִ ְט ְר ָפה ְס ִפינָ ִתיַ ,
ׁשֹוד ִדים,
ְ
ְּב ַמ ָּסעֹות ַר ִּביםְּ ,ב ַס ָּכנֹות ַעל ְּפנֵ י נְ ָהרֹותְּ ,ב ַס ָּכנֹות ִמ ְּפנֵ י
ּוב ִּמ ְד ָּבר
ְּב ַס ָּכנֹות ִמ ְּבנֵ י ַע ִּמיְּ ,ב ַס ָּכנֹות ִמן ַהּגֹויִ םְּ ,ב ַס ָּכנֹות ָּב ִעיר ַ
ּוב ְת ָל ָאהְּ ,ב ֵלילֹות ַר ִּבים
ּובּיָ םְּ ,ב ַס ָּכנֹות ְּב ֶק ֶרב ֲא ֵחי ֶׁש ֶקר; ְּ 27ב ָע ָמל ִ
ַ
28
ּומ ְּל ַבד
ִ
ּוב ֵעירׂם;
ּוב ָצ ָמאְּ ,בצֹומֹות ַה ְר ֵּבהְּ ,בקׂר ְ
ְלֹלא ֵׁשנָ הְּ ,ב ָר ָעב ְ
ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִריםַ ,הּט ַׂרח ַה ָּבא ָע ַלי יֹום יֹוםַ ,ה ְּד ָאגָ ה ְל ָכל ַה ְּק ִהּלֹות.
ּבֹוער?
ִ 29מי יֶ ֱח ַלׁש וַ ֲאנִ י ֹלא ֶא ֱח ַלׁש ִעּמֹו? ִמי יִ ָּכ ֵׁשל וְ ִל ִּבי ֵאינֹו ֵ
ִ 30אם ִמן ָה ָראּוי ְל ִה ְתּגָ אֹותֶ ,א ְתּגָ ֶאה ִּב ְד ָב ִרים ַהּנֹוגְ ִעים ְל ֻח ְל ָׁש ִתי.
יֹוד ַע ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י
עֹול ִמיםֵ ,
ׁשּוע ,הּוא ַה ְמב ָׂרְך ְל ָ
ֹלהים וַ ֲא ִבי ָה ָאדֹון יֵ ַ
ָ 31ה ֱא ִ
32
ּמֹוׁשל ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ֵר ַטס ְׁש ִמ ָירה ַעל
ְמ ַׁש ֵּקרְּ .ב ַד ֶּמ ֶׂשק ִה ִּציב ַה ֵ
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חֹומה
הֹורידּונִ י ְּב ַסל ֶּד ֶרְך ַחּלֹון ֲא ֶׁשר ַּב ָ
ָה ִעיר ְּכ ֵדי ְל ָת ְפ ֵׂשנִ יֶ ,א ָּלא ֶׁש ִ
וְ נִ ְמ ַל ְט ִּתי ִמּיָ ָדיו.
33

יב

חזיונות והתגלויות

מֹועילַ ,אְך ֶא ְפנֶ ה
ִ
אנִ י נֶ ֱא ָלץ ְל ִה ְתּגָ אֹות; ָא ְמנָ ם ֵאין ָּבזֶ ה
ֲ
ּול ִה ְתּגַ ֻּלּיֹות ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאת ָה ָאדֹוןֲ 2 .אנִ י ַמ ִּכיר ִאיׁש
ְל ֶחזְ יֹונֹות ְ
יׁשי;
יע ַה ְּׁש ִל ִ
ע־ע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים נִ ְל ַקח ֶאל ָה ָר ִק ַ
יחֲ ,א ֶׁשר ִל ְפנֵ י ַא ְר ַּב ֶ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
יֹוד ַעֲ 3 .אנִ י ַמ ִּכיר
ֹלהים ֵ
יֹוד ַע ִאם ְּבגּופֹו אֹו ִמחּוץ ְלגּופֹוָ ,ה ֱא ִ
ֵאינֶ ּנִ י ֵ
יֹוד ַע —
ֹלהים ֵ
יֹוד ַע ִאם ְּבגּופֹו אֹו ִמחּוץ ְלגּופֹוָ ,ה ֱא ִ
ִאיׁש ָּכזֶ ה — ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ֲ 4א ֶׁשר נִ ְל ַקח ֶאל ּגַ ן ֵע ֶדן וְ ָׁש ַמע ִמ ִּלים ֶׁש ֵאין ְל ַב ְּט ָאןֶׁ ,ש ָאסּור ְל ָא ָדם
זּול ִתי
ְל ַמ ְּל ָלןְּ 5 .ב ִאיׁש ָּכזֶ ה ֶא ְתּגָ ֶאהַ ,אְך ִּבי ַע ְצ ִמי ֹלא ֶא ְתּגָ ֶאהָ ,
ׁשֹותיּ 6 .גַ ם ִאם ֶא ְר ֶצה ְל ִה ְתּגָ אֹות ֹלא ֶא ְהיֶ ה ְּב ֶחזְ ַקת ְּכ ִסילֶׁ ,ש ֵּכן
ְּב ֻח ְל ַ
רֹואים ִּבי
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁש ִ
ֲא ַד ֵּבר ֱא ֶמתֲ .א ָבל נִ ְמנָ ע ֲאנִ יֶּ ,פן יַ ְח ְׁשבּונִ י ְל ֵ
ּוכ ֵדי ֶׁשֹּלא ֶא ְתנַ ֵּׂשא ִּבגְ ַלל ַה ִה ְתּגַ ֻּלּיֹות ַהּנַ ֲעלֹות,
ׁשֹומ ִעים ִמ ֶּמּנִ יְ 7 .
ְ
אֹו
ּכֹותנִ י ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
נִ ַּתן ִלי קֹוץ ִּב ְב ָׂש ִרי — ַמ ְל ָאכֹו ֶׁשל ַה ָּׂש ָטן — ְל ַה ֵ
ֶא ְתנַ ֵּׂשאַ 8 .על זׂאת ִה ְת ַחּנַ נְ ִּתי ָׁשלׁׂש ְּפ ָע ִמים ֶאל ָה ָאדֹון ַל ֲה ִסירֹו
בּור ִתי”.
”ּדי ְלָך ַח ְס ִּדיִּ ,כי ַּב ֻח ְל ָׁשה ֻּת ְׁש ַלם ּגְ ָ
ִמ ֶּמּנִ יַ 9 .אְך הּוא ָא ַמר ִליַ :
בּורת
ׁשֹותיְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ָע ַלי ּגְ ַ
ַעל ֵּכן ְּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ֶא ְתּגָ ֶאה ְּב ֻח ְל ַ
יחִ 10 .מּׁשּום ָּכְך ְמ ֻר ֶּצה ֲאנִ י ְּב ֻח ְלׁשֹותַּ ,ב ֲח ָרפֹותִּ ,ב ְמצּוקֹות
ַה ָּמ ִׁש ַ
יח; ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר
ּוב ָצרֹות ַה ָּבאֹות ָע ַלי ְל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ְחסֹורִּ ,ב ְר ִדיפֹות ְ
ֲאנִ י ַח ָּלׁשַּ ,דוְ ָקא ָאז ָחזָ ק ֲאנִ י.
דאגתו של השליח לקורינתים

אֹותיֵ .הן ִמן ָה ָראּוי ָהיָ ה ֶׁש ֲא ַק ֵּבל
ִ
יתי! ַא ֶּתם ִא ַּל ְצ ֶּתם
ְּ 11כ ִסיל נִ ְהיֵ ִ
יחים ַה ְמ ֻע ִּלים,
נֹופל ְּבׁשּום ָּד ָבר ִמן ַה ְּׁש ִל ִ
ֶאת ִׁש ְב ִחי ִמ ֶּכםִּ ,כי ֵאינֶ ּנִ י ֵ
יח נַ ֲעׂשּו
ּוכ ֶא ֶפס ָאנ ִׂכיֲ 12 .ה ֵרי אֹותֹות ַה ֶה ֵּכר ֶׁשל ַה ָּׁש ִל ַ
ַאף ֶׁש ְּכ ַאיִ ן ְ
ּוב ַמה
ּובגְ בּורֹותְ 13 .
מֹופ ִתים ִ
ּוב ְ
ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ִּב ְמלֹוא ַס ְב ָלנּותְּ ,באֹותֹות ְ
יתי
זּול ִתי ָּבזֶ ה ֶׁש ֲאנִ י ַע ְצ ִמי ֹלא ָהיִ ִ
ּנִ גְ ַר ְע ֶּתם ְל ֻע ַּמת ְׁש ָאר ַה ְּק ִהּלֹותָ ,
מּוכן ָלבֹוא
ָ
ָל ֶכם ְל ַמ ֲע ָמ ָסה? ִס ְלחּו נָ א ִלי ֶאת ָה ָעוֶ ל ַהּזֶ ה! ֲ 14ה ֵרינִ י
יכםֶׁ ,ש ֵּכן ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּקׁש
יׁשית; וְ ֹלא ֶא ְהיֶ ה ְלט ַׂרח ֲע ֵל ֶ
יכם ַּפ ַעם ְׁש ִל ִ
ֲא ֵל ֶ
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ֶאת ֲא ֶׁשר ָל ֶכםֶ ,א ָּלא ֶא ְת ֶכםֲ .הֹלא ַה ָּבנִ ים ֵאינָ ם ַחּיָ ִבים ֶל ֱאצׂר
יהם 15 .וַ ֲאנִ י ְּב ִׂש ְמ ָחה ֶא ֵּתן ּגַ ם
הֹורים ִל ְבנֵ ֶ
יהםֶ ,א ָּלא ַה ִ
הֹור ֶ
אֹוצרֹות ְל ֵ
ָ
אֹוהב
ֵ
יכםִ .אם ֲאנִ י
ׁשֹות ֶ
ֶאת ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ִלי וְ גַ ם ֶאת ַע ְצ ִמי ְל ַמ ַען נַ ְפ ֵ
חּותה?
אֹותי ְּב ִמ ָּדה ְּפ ָ
ִ
ׂאהבּו
ֶא ְת ֶכם ְּב ִמ ָּדה יְ ֵת ָרהֲ ,הת ֲ
מּומי
הֹואיל וַ ֲאנִ י ִאיׁש ַע ְר ִ
יכםַ ,אְך ִ
יתי ְל ַמ ֲע ָמ ָסה ֲע ֵל ֶ
ֵּ 16כןֲ ,אנִ י ֹלא ָהיִ ִ
17
יתי ֶא ְת ֶכם ַעל־יְ ֵדי
ָל ַכ ְד ִּתי ֶא ְת ֶכם ְּב ָע ְר ָמה! ַהּגִ ידּו ִליַ ,ה ִאם הֹונֵ ִ
יכם? ִּ 18ב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ִּטיטֹוס וְ ָׁש ַל ְח ִּתי
ִאיׁש ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶ
ִאּתֹו ֶאת ָה ָאחַ .ה ִאם ִטיטֹוס הֹונָ ה ֶא ְת ֶכם? ַה ִאם ֹלא ִה ְת ַה ַּל ְכנּו ְל ִפי
אֹותּה ֶּד ֶרְך?
רּוח? ַה ִאם ֹלא ְּב ָ
אֹותּה ַ
ָ
יכם.
בּורים ַא ֶּתם ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמגִ ּנִ ים ַעל ַע ְצ ֵמנּו ִל ְפנֵ ֶ
 19זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ְס ִ
יביְּ ,כ ֵדי
יחֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִרים; וְ ַהּכׂלֲ ,ח ִב ַ
ֹלהיםַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
ּוב ֵכן ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ְ
בֹואי ֹלא ֶא ְמ ָצא ֶא ְת ֶכם ִּכ ְל ָב ִבי ,וְ ַא ֶּתם
חֹוׁשׁש ֲאנִ י ֶׁש ְּב ִ
ֶׁש ִּת ָּבנּוֵ 20 .
יבהִ ,קנְ ָאה ,רׂגֶ זַּ ,ת ֲחרּות,
ֹלא ִּת ְמ ְצאּונִ י ִּכ ְל ַב ְב ֶכם; ֶׁש ָּמא ֶא ְמ ָצא ְמ ִר ָ
יכם
ׁשּובי ֲא ֵל ֶ
מּוסיָ ה 21 .וְ ֶׁש ָּמא ְּב ִ
ִּד ָּבה ָר ָעהְ ,ר ִכילּות ,יְ ִהירּות וְ ַאנְ ְּד ָר ָל ְ
ֹלהי ֶא ְצ ְל ֶכם ,וְ ֶא ְת ַא ֵּבל ַעל ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ְּכ ָבר וְ ֹלא
ילנִ י ֱא ַ
יַ ְׁש ִּפ ֵ
ׁשּובה ַעל ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַהּזְ נּות וְ ַהּזִ ָּמה ֶׁש ָעׂשּו.
ָחזְ רּו ִּב ְת ָ

יג

אזהרות אחרונות

ל־ּפי ְׁשנֵ י ֵע ִדים אֹו ַעל־
”ע ִ
יכםַ .
יׁשית ָאבֹוא ֲא ֵל ֶ
זֹו ַה ַּפ ַעם ַה ְּׁש ִל ִ
יֹותי ֶא ְצ ְל ֶכם ַּב ַּפ ַעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
ה־ע ִדים יָ קּום ָּד ָברִּ 2 ”.ב ְה ִ
ֹלׁש ֵ
ִּפי ְׁש ָ
אֹותם
אֹומר ְל ָ
ְּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ,וְ ַע ָּתהְּ ,כ ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ִע ָּמ ֶכםֲ ,אנִ י ַמ ְק ִּדים וְ ֵ
ּול ָכל ַה ְּׁש ָאר — ֶׁש ִאם ָאבֹוא ׁשּובֹ ,לא
ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו ֶּב ָע ָברְ ,
יח
יח ְמ ַד ֵּבר ִּביַ ,ה ָּמ ִׁש ַ
ָאחּוס; ֶׁ 3ש ֵּכן ְמ ַב ְק ִׁשים ַא ֶּתם ְל ִהּוָ ַכח ִאם ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ִּכי ִאם ָחזָ ק ְּב ִק ְר ְּב ֶכם 4 .וְ ַאף ִּכי נִ ְצ ַלב
ֲא ֶׁשר ֵאינֹו ַח ָּלׁש ִל ְפנֵ ֶ
ֹלהיםָ .א ְמנָ ם ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ַח ָּל ִׁשים
בּורת ֱא ִ
ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ַח ָּלׁש ,הּוא ַחי ִּבגְ ַ
יכם.
ֹלהים ַה ְמ ֻכּוֶ נֶ ת ֲא ֵל ֶ
בּורת ֱא ִ
ּבֹוַ ,אְך נִ ְחיֶ ה ִאּתֹו ִּבגְ ַ
עֹומ ִדים ַא ֶּתם ָּב ֱאמּונָ הַּ ,ב ֲחנּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם;
ְ
 5נַ ּסּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ִאם
ׁשּוע ְּב ִק ְר ְּב ֶכם?
אֹו ֶׁש ָּמא ַא ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ֵאינְ ֶכם ַמ ְב ִחינִ ים ֶׁש ָה ָאדֹון יֵ ַ
יג  :1דבר’ יט 15

27/10/2010 14:32:11

HNTquote.indb 363

13.6-14

השניה אל הקורינתים

364

— ִאם ָא ְמנָ ם ֹלא נִ ְכ ַׁש ְל ֶּתם ַא ֶּתם ַּב ִּמ ְב ָחןֲ .א ָבל ְמ ַקּוֶ ה ֲאנִ י ֶׁש ַּת ִּכירּו
אֹלהים ֶׁשֹּלא ַּת ֲעׂשּו
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ֹלא נִ ְכ ַׁש ְלנּו 7 .וַ ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֵל ִ
ימנִ יםֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁש ַא ֶּתם ַּת ֲעׂשּו
ׁשּום ַרעֹ ,לא ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נֵ ָר ֶאה ְמ ֵה ָ
כֹולים
ימנִ יםֲ 8 .ה ֵרי ֵאין ָאנּו יְ ִ
ֶאת ַהּטֹוב וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה ְּכ ִב ְל ִּתי ְמ ֵה ָ
אּומה נֶ גֶ ד ָה ֱא ֶמתֶ ,א ָּלא ְּב ַעד ָה ֱא ֶמתָ 9 .אנּו ְׂש ֵמ ִחים ַּכ ֲא ֶׁשר
ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
זֹוהי ּגַ ם ְּת ִפ ָּל ֵתנּו — ֶׁש ָּתבֹואּו ִל ֵידי
ֲאנַ ְחנּו ַח ָּל ִׁשים וְ ַא ֶּתם ֲחזָ ִקים; וְ ִ
יֹותי ָרחֹוק ִמ ֶּכםְּ ,כ ֵדי
ִּתּקּוןַ 10 .על ֵּכן ָּכ ַת ְב ִּתי ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּב ְה ִ
ל־ּפי ַה ַּס ְמכּות ֶׁשּנָ ַתן
יֹותי ֶא ְצ ְל ֶכם ֹלא ֶא ְצ ָט ֵרְך ִלנְ הׂג ְּב ֻח ְמ ָרה ַע ִ
ֶׁש ִּב ְה ִ
ִלי ָה ָאדֹון — ִל ְבנֹות וְ ֹלא ַל ֲהרׂס.
עֹודדּוֱ .היּו ֵלב
 11סֹוף ָּד ָברַ ,א ַחיִׂ ,ש ְמחּוַּ .ת ְּקנּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם וְ ִה ְת ְ
12
אֹלהי ָה ַא ֲה ָבה וְ ַה ָּׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכםָּ .ב ְרכּו
ֵ
ֶא ָחדֲ ,חיּו ְּב ָׁשלֹום ,וֵ
דֹוׁשה.
יקה ְק ָ
ְל ָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ִּבנְ ִׁש ָ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹומ ֶכםֶ 14 .ח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
דֹוׁשים ְ
ָּ 13כל ַה ְּק ִ
ֹלהים וְ ִה ְת ַח ְּברּות ְּברּוח ַהּק ֶׂדׁש ִעם ֻּכ ְּל ֶכם!
וְ ַא ֲה ַבת ָה ֱא ִ
6
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א

יח ֶׁש ֵאינֹו ִמ ַּט ַעם ְּבנֵ י ָא ָדם ַאף ֹלא נִ ְת ַמּנָ ה
מ ֵאת ָׁשאּול — ָׁש ִל ַ
ֵ
אֹלהים ָה ָאב
ִ
יח וֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַעל־יְ ֵדי ָא ָדםֶ ,א ָּלא ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ּומ ֵאת ָּכל ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִא ִּתיֶ ,אל ְק ִהּלֹות
ֶׁש ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים — ֵ 2
ּומ ֵאת ֲאדֹונֵ נּו
ֹלהים ָא ִבינּו ֵ
ּגָ ַל ְטיָ הֶ 3 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יח ֶׁ 4שּנָ ַתן ֶאת ַע ְצמֹו ַעל ֲח ָט ֵאינּו ְּכ ֵדי ְל ַח ְּל ֵצנּו ִמן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
עֹול ֵמי
אֹלהים ַה ָּכבֹוד ְל ְ
ֹלהים ָא ִבינּוֵ 5 .ל ִ
עֹולם ָה ָרע ַהּזֶ הִּ ,כ ְרצֹון ֱא ִ
ָה ָ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
ָ
בשורת אחה

ִ 6מ ְת ַּפ ֵּלא ֲאנִ י ֶׁש ָּכל ָּכְך ַמ ֵהר ַא ֶּתם ָס ִרים ִמ ִּמי ֶׁש ָּק ָרא ֶא ְת ֶכם
ׂשֹורה ַא ֶח ֶרת7 . ¤וְ ֵאין ַא ֶח ֶרתֶ ,א ָּלא
עֹוב ִרים ֶאל ְּב ָ
יח וְ ְ
ְּב ֶח ֶסד ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשֹורת
ֶׁשּיֵ ׁש ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ַה ְמ ַב ְל ְּב ִלים ֶא ְת ֶכם וַ ֲח ֵפ ִצים ְל ַעּוֵ ת ֶאת ְּב ַ
יׁשהּוֲ ,א ִפּלּו ֲאנַ ְחנּו אֹו ַמ ְל ָאְך ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ,יְ ַב ֵּׂשר
יחַ 8 .אְך ִאם ִמ ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
9
אֹומר
ׂשֹורה ׁשֹונָ ה ִמּזֹו ֶׁש ִּב ַּׂש ְרנּו ָל ֶכםֵ ,ח ֶרם יִ ְהיֶ ה! ֲאנִ י חֹוזֵ ר וְ ֵ
ָל ֶכם ְּב ָ
ׂשֹורה ׁשֹונָ ה ִמּזֹו
יע ָל ֶכם ְּב ָ
יׁשהּו יַ ְׁש ִמ ַ
ַמה ֶּׁש ָא ַמ ְרנּו ק ֶׂדם ָל ֵכןִ :אם ִמ ֶ
ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתםֵ ,ח ֶרם יִ ְהיֶ ה!
ֹלהים? ַה ִאם
ַ 10ה ִאם ֶאל ְּבנֵ י ָא ָדם ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֶּצה ָּכ ֵעת ,אֹו ֶאל ֱא ִ
ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ֲאנִ י ִל ְמצׂא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם? ִאּלּו ֲע ַדיִ ן ִה ְׁש ַּת ַּד ְל ִּתי
יח.
יתי ֶע ֶבד ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְמצׂא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ י ָא ָדםֹ ,לא ָהיִ ִ

 ¤א  :7ואין  -או :ואיננה
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כיצד היה שאול לשליח

ׂשֹורה ֶׁש ִּב ַּׂש ְר ִּתי ֵאינָ ּה ְל ִפי ַמ ֲח ֶׁש ֶבת
יע ָל ֶכםַ ,א ַחיִּ ,כי ַה ְּב ָ
מֹוד ַ
ֲ 11ה ֵרינִ י ִ
אֹותּהֶ ,א ָּלא
ָ
יה ֵמ ָא ָדם ַאף ֹלא ִל ְּמדּונִ י
ָא ָדםֶׁ 12 ,ש ֵּכן ֹלא ִק ַּב ְל ִּת ָ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יה ְּב ִה ְתּגַ ּלּות ֶׁשל יֵ ַ
ִק ַּב ְל ִּת ָ
גּותי ֶּב ָע ָבר ַּבּיַ ֲהדּותֶׁ ,ש ָר ַד ְפ ִּתי נִ ְמ ָרצֹות
ֲ 13ה ֵרי ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַעל ִה ְתנַ ֲה ִ
יתי ַּבּיַ ֲהדּות ַעל
יתי ָּבּה ַׁשּמֹות  14וְ ִה ְת ַע ֵּל ִ
ֹלהים וְ ָע ִׂש ִ
ֶאת ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ילי ֲא ֶׁשר ְּב ַע ִּמיִ ,מּׁשּום ִקנְ ָא ִתי ַהיְ ֵת ָרה ְל ָמסֹורֹות
ַר ִּבים ִמ ְּבנֵ י ּגִ ִ
ּוק ָר ַאנִ י
יׁשנִ י ֵמ ֶר ֶחם ִא ִּמי ְ
ֹלהיםֶׁ ,ש ִה ְק ִּד ַ
בֹותיֲ 15 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ֲא ַ
נֹוע ְצ ִּתי
ְּב ַח ְסּדֹוָ ,ר ָצה ְ 16לגַ ּלֹות ִּבי ֶאת ְּבנֹו ְּכ ֵדי ֶׁש ֲא ַב ְּׂש ֶרּנּו ַּבּגֹויִ םֹ ,לא ַ
יחים
ירּוׁש ַליִ ם ֶאל ִמי ֶׁש ָהיּו ְׁש ִל ִ
יתי ִל ָ
ָאז ִעם ָּב ָׂשר וָ ָדםּ 17 ,גַ ם ֹלא ָע ִל ִ
אתי ַל ֲע ָרב וְ ַא ַחר ָּכְך ָחזַ ְר ִּתי ְל ַד ֶּמ ֶׂשק.
ְל ָפנַ יֶ ,א ָּלא יָ ָצ ִ
יתי
יפא וְ ָׁש ִה ִ
ירּוׁש ַליִ ם ִל ְראֹות ֶאת ֵּכ ָ
יתי ִל ָ
ַ 18א ֲח ֵרי ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ָע ִל ִ
יתיֶ ,א ָּלא ֶאת
יח ַא ֵחר ֹלא ָר ִא ִ
ה־ע ָׂשר יָ ִמיםָׁ 19 .ש ִל ַ
ֶא ְצלֹו ֲח ִמ ָּׁש ָ
ֹלהים
יכםֱ ,א ִ
ּכֹותב ֲא ֵל ֶ
יַ ֲעקׂב ֲא ִחי ֲאדֹונֵ נּו 20 .וַ ֲא ֶׁשר ַל ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲאנִ י ֵ
יקיָ ה.
יל ְ
סּוריָ ה וְ ִק ִ
אתי ֶאל ּגְ ִלילֹות ְ
ֵעד ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַׁש ֵּקרַ 21 .א ֲח ֵרי ֵכן ָּב ִ
יהּודה.
יח ֲא ֶׁשר ִּב ָ
יׁשי ִּב ְק ִהּלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
יתי ֻמ ָּכר ְּבא ֶׂפן ִא ִ
ֲ 22א ָבל ֹלא ָהיִ ִ
אֹותנּו ֶּב ָע ָברַ ,מ ִּטיף ַע ְכ ָׁשו
ָ
”ּכי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָר ַדף
ֵ 23הם ַרק ָׁש ְמעּו ִ
24
ֹלהים
ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ֶּב ָע ָבר ָע ָׂשה ָּבּה ַׁשּמֹות ”,וְ ִה ְּללּו ֶאת ֱא ִ
בּורי.
ַּב ֲע ִ

ב

שליחותו של שאול מוכרת על־ידי השליחים

ירּוׁש ַליִ ם יַ ַחד ִעם
יתי ׁשּוב ִל ָ
ע־ע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ָע ִל ִ
א ֲח ֵרי ַא ְר ַּב ֶ
ַ
ל־ּפי
יתי ְל ָׁשם ַע ִ
ַּבר־נַ ָּבא ,וְ גַ ם ֶאת ִטיטֹוס ָל ַק ְח ִּתי ִא ִּתיָ 2 .ע ִל ִ
ׂשֹורה ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַב ֵּׂשר
יהם ֶאת ַה ְּב ָ
ִה ְתּגַ ּלּות ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ,וְ ִה ַּצגְ ִּתי ִל ְפנֵ ֶ
יׁשה ְמיֻ ֶח ֶדתְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
ׁשּובים ֶׁש ָּב ֶהם ִּב ְפגִ ָ
יה ִל ְפנֵ י ַה ֲח ִ
ַּבּגֹויִ ם; ִה ַּצגְ ִּת ָ
עֹודּנִ י ָרץֲ 3 .א ִפּלּו ִטיטֹוס ֶׁש ָהיָ ה
ַל ָּׁשוְ א יִ ְהיֶ ה ַה ֵּמרֹוץ ֲא ֶׁשר ַר ְצ ִּתי וְ ֶ
אֹותם ֲא ֵחי ֶׁש ֶקר
ָ
ִא ִּתיַ ,על ַאף ֱהיֹותֹו יְ וָ נִ יֹ ,לא ֻה ְכ ַרח ְל ִהּמֹול ִּ 4בגְ ַלל
ׁשּוע;
יח יֵ ַ
ֶׁש ִה ְס ַּתּנְ נּו ַּב ֲח ַׁשאי ְּכ ֵדי ִל ְבֹלׁש ַא ַחר ַה ֵחרּות ֶׁשּיֵ ׁש ָלנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
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אֹותנּוַ ,אְך ֹלא נִ ְכנַ ְענּו ָל ֶהם ַאף ְל ֶרגַ ע,
ָ
ָּכל ַּכּוָ נָ ָתם ָהיְ ָתה ְל ַׁש ְע ֵּבד
ׂשֹורה.
וְ זׂאת ְל ַמ ַען ַּת ֲעמׂד ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֱא ֶמת ַה ְּב ָ
קֹוב ַע ֶמה ָהיָ ה
ׁשּובים — ְּב ֵעינַ י ֹלא ֵ
ְּ 6ב ַרם — ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּנֶ ְח ָׁש ִבים ַל ֲח ִ
הֹוסיפּו ִלי
ִ
נֹוׂשא ְּפנֵ י ִאיׁש — ֹלא
ֹלהים ֵאינֶ ּנּו ֵ
ַמ ֲע ָמ ָדם ָאזֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֱא ִ
ׂשֹורה ֲא ֶׁשר ָל ֲע ֵר ִלים
ָּד ָברַ 7 .א ְּד ַר ָּבאֵ ,הם ִה ִּכירּו ֶׁש ְּביָ ִדי ֻה ְפ ְק ָדה ַה ְּב ָ
ּמֹוליםֲ 8 .ה ֵרי ִמי
ׂשֹורה ֲא ֶׁשר ַלּנִ ִ
יפא ֻה ְפ ְק ָדה ַה ְּב ָ
ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִּב ֵידי  ֵּ ¤כ ָ
אֹותי ֶאל ַהּגֹויִ ם.
עֹורר ּגַ ם ִ
ּמֹולים ֵ
יפא ִל ְׁש ִליחּות ֶאל ַהּנִ ִ
עֹורר ֶאת ֵּכ ָ
ֶׁש ֵ
ּמּודי ָּתוֶ ְךִ ,ה ִּכירּו ַּב ֶח ֶסד
יֹוחנָ ןַ ,הּנֶ ְח ָׁש ִבים ְל ַע ֵ
יפא וְ ָ
 9וְ ַכ ֲא ֶׁשר יַ ֲעקׂבֵּ ,כ ָ
ּול ַבר־נַ ָּבא ֶאת יַ ד יְ ִמינָ ם ְלאֹות ִׁשּתּוף —
הֹוׁשיטּו ִלי ְ
ִ
ֶׁשּנִ ָּתן ִליֵ ,הם
ּוב ְל ַבד ֶׁשּנִ זְ ּכׂר ֶאת ָה ֲענִ ּיִ ים .וְ ָא ֵכן
ּמֹוליםִ 10 ,
ֶׁש ָאנּו נֵ ֵלְך ַלּגֹויִ ם וְ ֵהם ַלּנִ ִ
ֶאת זׂאת ָׁש ַק ְד ִּתי ַל ֲעׂשֹות.
5

היהודים והגויים נצדקים מתוך אמונה

יֹוכיָ ה ִה ְתיַ ַּצ ְב ִּתי נֶ גְ ּדֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְמ ָצא ּבֹו ְּד ַבר
יפא ְל ַאנְ ִט ְ
ְּ 11כ ֶׁש ָּבא ֵּכ ָ
ַא ְׁש ָמהְּ 12 .ב ֶט ֶרם ָּבאּו ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֵאת יַ ֲעקׂב הּוא ָס ַעד יַ ַחד ִעם
ָה ַא ִחים ִמן ַהּגֹויִ םֲ ,א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַה ָּללּו נָ סֹוג ֵמ ֶהם ִּבגְ ַלל ַּפ ְחּדֹו
הּודים ִּכ ֲחׁשּו ָּכמֹוהּוַ ,עד
ּמֹולים 13 .וְ יֶ ֶתר ָה ַא ִחים ַהּיְ ִ
ִמן ָה ַא ִחים ַהּנִ ִ
סֹוטים
ִ
אֹותי ִּכי ֵהם
יהם ְּב ַכ ֲח ָׁשםִּ 14 .ב ְר ִ
ֶׁש ֲא ִפּלּו ַּבר־נַ ָּבא נִ גְ ַרר ַא ֲח ֵר ֶ
”אם ַא ָּתה
ּנֹוכ ִחיםִ :
יפא ְל ֵעינֵ י ָּכל ַה ְ
ׂשֹורהָ ,א ַמ ְר ִּתי ְל ֵכ ָ
ֵמ ֱא ֶמת ַה ְּב ָ
ּדּוע ְּת ַא ֵּלץ ֶאת ַהּגֹויִ ם ִל ְחיֹות
יהּודיַ ,מ ַ
הּודי ִמ ְתנַ ֵהג ְּכגֹוי וְ ֹלא ִּכ ִ
ַהּיְ ִ
יהּודים?
ִּכ ִ
’אנָ ִׁשים ַח ָּט ִאים ִמן ַהּגֹויִ ם’ 16 .וְ ֵכיוָ ן
הּודיםֹ ,לא ֲ
הּודים ְּבנֵ י יְ ִ
ָ 15אנּו יְ ִ
ּתֹורהֶ ,א ָּלא
ּיֹוד ִעים ָאנּו ִּכי ָה ָא ָדם ֵאינֹו נִ ְצ ָּדק ְּב ִקּיּום ִמ ְצוֹות ַה ָ
ֶׁש ְ
ׁשּועְ ,ל ַמ ַען
יח יֵ ַ
ׁשּועֶ ,ה ֱא ַמּנּו ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ֶּב ֱאמּונַ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורהֶׁ ,ש ֵּכן ְּב ִקּיּום
יח וְ ֹלא ְּב ִקּיּום ִמ ְצוֹות ַה ָ
נֻ ְצ ַּדק ִמּתֹוְך ֱאמּונָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה ֹלא יֻ ְצ ַּדק ָּכל ָּב ָׂשרֲ 17 .א ָבל ִאם ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ִמ ְצוֹות ַה ָ
חֹוט ִאים,
ְ
יח יִ ָּמ ֵצא ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ֲאנָ ִׁשים
ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ִה ָּצ ֵדק ַּב ָּמ ִׁש ַ
ילה! ֶׁ 18ש ֲה ֵרי
יח ְמ ָׁש ֵרת ַל ֵח ְטא? ַחס וְ ָח ִל ָ
נֹוב ַע ִמּזֶ ה ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ִאם ֵ
 ¤ב  :7כיפא  -במקור פטרוס
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ִאם ֲאנִ י ּבֹונֶ ה ׁשּוב ֶאת ַמה ֶּׁש ָה ַר ְס ִּתיְּ ,ב ָכְך ֲאנִ י ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצ ִמי
ּתֹורהְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֶא ְחיֶ ה
ּתֹורה ִּבגְ ַלל ַה ָ
ֶׁש ֲאנִ י ֲע ַב ְריָ ןֲ 19 .אנִ י ַמ ִּתי ְלגַ ֵּבי ַה ָ
יח
יח נִ ְצ ַל ְב ִּתי וְ ֹלא עֹוד ֲאנִ י ַחיֶ ,א ָּלא ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהיםִ 20 .עם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵל ִ
אֹותם ֶּב ֱאמּונַ ת ֶּבן־
ָ
ַחי ִּביַ .ה ַחּיִ ים ֶׁש ֲאנִ י ַחי ַע ְכ ָׁשו ַּב ָּב ָׂשרֲ ,אנִ י ַחי
ּומ ַסר ַע ְצמֹו ַּב ֲע ִדיֵ 21 .אינֶ ּנִ י ְמ ַב ֵּטל ֶאת ֶח ֶסד
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָא ֵה ַבנִ י ָ
ָה ֱא ִ
יח
ּתֹורהֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםֲ .הֹלא ִאם ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ָּצ ֵדק ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
ֱא ִ
ֵמת ַל ָּׁשוְ א”.

ג

התורה לעומת אמונה

יעּוכם
הֹוד ֶ
יכם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִ
ילים! ִמי ִא ֵחז ֶאת ֵעינֵ ֶ
הֹוי ּגָ ָל ִטים ְּכ ִס ִ
רֹוצה ֲאנִ י
ֶ
יח נִ ְצ ַלב? ָּ 2ד ָבר ֶא ָחד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ֵפרּוׁש ֶׁשּיֵ ַ
רּוח ,אֹו
ּתֹורה ִק ַּב ְל ֶּתם ֶאת ָה ַ
ּתֹודיעּונִ יַ :ה ִאם ְּב ֶׁשל ִקּיּום ִמ ְצוֹות ַה ָ
ֶׁש ִ
ילים ַא ֶּתם ָּכל ָּכְך? ַה ִאם ְל ַא ַחר
יעה ֶׁש ָּב ֱאמּונָ ה? ַ 3ה ִאם ְּכ ִס ִ
ְּב ֶׁשל ְׁש ִמ ָ
רּוח ַּתּגִ יעּו ָּכ ֵעת ִל ְׁש ֵלמּות ַעל־יְ ֵדי ַה ָּב ָׂשר? ַ 4ה ִאם
ֶׁש ִה ְת ַח ְל ֶּתם ָּב ַ
יתם ִּב ְד ָב ִרים ַר ִּבים ָּכל ָּכְך? ַה ֻא ְמנָ ם ַל ָּׁשוְ א? ַ 5ה ַּמ ֲא ִציל
ַל ָּׁשוְ א ִה ְתנַ ֵּס ֶ
עֹוׂשה זׂאת
ֶ
עֹוׂשה ְּב ִק ְר ְּב ֶכם נִ ְפ ָלאֹותַ ,ה ִאם הּוא
רּוח וְ ֶ
יכם ֶאת ָה ַ
ֲע ֵל ֶ
יעה ֶׁש ָּב ֱאמּונָ ה? — ְּ 6כמֹו
ּתֹורה ,אֹו ְּב ֶׁשל ְׁש ִמ ָ
ְּב ֶׁשל ִקּיּום ִמ ְצוֹות ַה ָ
אֹלהים וְ נֶ ְח ְׁש ָבה לֹו ְצ ָד ָקה.
ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִמין ֵּב ִ
ּוב ֵכן ְּדעּו ִּכי ְּבנֵ י ָה ֱאמּונָ ה ֵהם ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם 8 .וְ ַה ָּכתּובְּ ,ביָ ְדעֹו
ְ 7
ֹלהים יַ ְצ ִּדיק ֶאת ַהּגֹויִ ם ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ הִ ,ה ְק ִּדים ְל ַב ֵּׂשר
ֵמרׂאׁש ֶׁש ֱא ִ
יקים ָּב ֱאמּונָ ה
ְל ַא ְב ָר ָהם” :וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך ָּכל ַהּגֹויִ םִ 9 ”.מ ָּכאן ֶׁש ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ְמב ָׂר ִכים יַ ַחד ִעם ַא ְב ָר ָהם ַה ַּמ ֲא ִמיןַ 10 .הּנִ ְׁש ָענִ ים ַעל ִקּיּום ִמ ְצוֹות
”ארּור ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא יָ ִקים
ּתֹורה נְ תּונִ ים ַּת ַחת ְק ָל ָלהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכתּובָ ,
ַה ָ
אֹותםָּ 11 ”.ד ָבר
ָ
ּתֹורה ַל ֲעׂשֹות
תּובים ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
צ ִּדיק
ּתֹורהֶׁ ,ש ֵּכן ַ
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
ָּברּור הּוא ֶׁש ִאיׁש ֹלא יֻ ְצ ַּדק ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּתֹורה ֵאינֶ ּנָ ה נִ זְ ֶק ֶקת ֶל ֱאמּונָ הֶ ,א ָּלא ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה
ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה 12 .וְ ַה ָ
13
ּתֹורה
אֹותנּו ִמ ִּק ְל ַלת ַה ָ
יח ָּפ ָדה ָ
יה וָ ַחי ָּב ֶהםַ .ה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָא ָדם ֶאת ְּד ָב ֶר ָ
ֹלהים
”ק ְל ַלת ֱא ִ
אֹומרִ ,
ֵ
ְּב ָכְך ֶׁש ָהיָ ה ִל ְק ָל ָלה ַּב ֲע ֵדנּו — ֶׁש ֵּכן ַה ָּכתּוב
ג  :11חבק’ ב 4 ג  :13דבר’ כא 23
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יע ִּב ְר ַּכת ַא ְב ָר ָהם ֶאל
יח ַּתּגִ ַ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ל־עץ”ְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְּביֵ ַ
ָּתלּוי ַע ֵ
רּוח ַה ֻּמ ְב ַט ַחת.
ַהּגֹויִ םְ ,ל ַמ ַען נִ נְ ַחל ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ֶאת ָה ַ
14

התורה וההבטחה

נֹוׁשיתֲ ,א ִפּלּו ַצּוָ ָאה ֶׁשל ָא ָדםְ ,ל ַא ַחר
ַ 15א ַחיֲ ,א ַד ֵּבר ִמּנְ ֻק ַּדת ְראּות ֱא ִ
16
יה .וְ ִהּנֵ ה
הֹוסיף ָע ֶל ָ
ֶׁש ִּק ְּב ָלה ּת ֶׂקףִ ,איׁש ֵאינֹו יָ כֹול ְל ַב ְּט ָלּה אֹו ְל ִ
”לזְ ָר ֶעיָך”ְּ ,כמֹו ַעל
ּולזַ ְרעֹוֹ .לא נֶ ֱא ַמר ִ
ַה ַה ְב ָטחֹות נֶ ֶא ְמרּו ְל ַא ְב ָר ָהםְ ,
אֹומר
ֵ
יחֲ 17 .ה ֵרינִ י
”לזַ ְר ֲעָך”ְּ ,כמֹו ַעל יָ ִחיד ,וְ הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ַר ִּביםֶ ,א ָּלא ְ
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַּבע
ֹלהים ָּכ ַרת ִמ ֶּק ֶדםַ ,ה ָ
זׂאתְּ :ב ִרית ֲא ֶׁשר ֱא ִ
ּול ַב ֵּטל ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה;
אֹותּה ְ
ּתּוכל ְל ָה ֵפר ָ
לֹוׁשים ָׁשנָ ה ֹלא ַ
ּוׁש ִ
ֵמאֹות ְ
ּתֹורהֲ ,אזַ י ֵאינֶ ּנָ ה ְמ ֻב ֶּס ֶסת עֹוד ַעל
ֶׁ 18ש ֲה ֵרי ִאם ַהּנַ ֲח ָלה ִהיא ִמן ַה ָ
ֹלהים ְל ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַהּנַ ֲח ָלה.
ַה ַה ְב ָט ָחהֲ .א ָבל ְּב ַה ְב ָט ָחה ֶה ֱענִ יק ֱא ִ
נֹוס ָפה ִּבגְ ַלל ָה ֲע ֵברֹותַ ,עד ִּכי
ּתֹורה? ִהיא ְ
ִ 19אם ֵּכן ְל ֵׁשם ָמה ַה ָ
ּתֹורה נִ ְמ ְס ָרה ְּב ֶא ְמ ָצעּות
יָ בֹוא ַהּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר לֹו ְמ ֻכּוֶ נֶ ת ַה ַה ְב ָט ָחהַ .ה ָ
ֹלהים הּוא ֶא ָחד.
ַמ ְל ָא ִכים ִּב ֵידי ְמ ַתּוֵ ְךַ 20 .ה ְמ ַתּוֵ ְך ֵאינֶ ּנּו ֶׁשל ֶא ָחד וֶ ֱא ִ
עבדים לעומת בנים

ילה!
ֹלהים? ָח ִל ָ
ּתֹורה נֹוגֶ ֶדת ֶאת ַה ְב ָטחֹות ֱא ִ
ַ 21ה ִאם ִמ ָּכאן ֶׁש ַה ָ
יכ ְל ָּתּה ָל ֵתת ַחּיִ יםִּ ,כי ָאז ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה
ּתֹורה ֶׁש ִּב ָ
ֶׁש ֵּכן ִאּלּו נִ ְּתנָ ה ָ
ּתֹורהֲ 22 .א ָבל ַה ִּמ ְק ָרא ִה ְסּגִ יר ֶאת ַהּכׂל
ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ָּצ ֵדק ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
יח ִּתּנָ ֵתן ַה ַה ְב ָט ָחה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביַ ד ַה ֵח ְטאְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַעל ְס ַמְך ֱאמּונַ ת יֵ ַ
ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים.
לּואים ָהיִ ינּו
ּתֹורהְּ ,כ ִ
ִ 23ל ְפנֵ י ּבֹוא ָה ֱאמּונָ ה נִ ְׁש ַמ ְרנּו ַּת ַחת יַ ד ַה ָ
אֹומנֶ ת
ּתֹורה ֶ
יכְך ָהיְ ָתה ַה ָ
ִל ְק ַראת ָה ֱאמּונָ ה ָה ֲע ִת ָידה ְל ִהּגָ לֹותְ 24 .ל ִפ ָ
25
יחְ ,ל ַמ ַען נֻ ְצ ַּדק ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ הֲ .א ָבל
אֹותנּו ֶאל ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
יכה
ַה ַּמ ְד ִר ָ
אֹומנֶ ת.
ְל ַא ַחר ּבֹוא ָה ֱאמּונָ ה ֵאינֶ ּנּו נְ תּונִ ים עֹוד ְל ָמרּות ָה ֶ
ׁשּוע; ִּ 27כי ֻּכ ְּל ֶכם
יח יֵ ַ
אֹלהים ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ים־ל ִ
ֵ
ֻּ 26כ ְל ֶכם ָּבנִ
28
הּודי ַאף ֹלא
יח; ֵאין יְ ִ
יח ְל ַב ְׁש ֶּתם ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲא ֶׁשר נִ ְט ַּב ְל ֶּתם ַל ָּמ ִׁש ַ
חֹוריןֹ ,לא זָ ָכר ַאף ֹלא נְ ֵק ָבהִ ,מּׁשּום ֶׁש ֻּכ ְּל ֶכם
ּגֹויֵ ,אין ֶע ֶבד ַאף ֹלא ֶּבן ִ
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יחֲ ,אזַ י זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם
ׁשּוע .וְ ִאם ַא ֶּתם ַׁשּיָ ִכים ַל ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ֶא ָחד ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי ַה ַה ְב ָט ָחה.
יֹור ִׁשים ַע ִ
ַא ֶּתם וְ ְ
ּיֹורׁש ַק ִּטין ֵאין הּוא ׁשֹונֶ ה ֵמ ֶע ֶבד,
אֹומר זׂאתָּ :כל עֹוד ַה ֵ
ֵ
ה ֵרינִ י
ֲ
אּולם הּוא נָ תּון ְל ָמרּות ֶׁשל
ַאף ִּכי הּוא ֲאדֹון ָּכל ַהּנַ ֲח ָלה 2 .וְ ָ
ּמֹועד ֶׁש ָּק ַבע ָא ִביו.
רֹוּפ ִסים וַ ֲאנָ ִׁשים ַה ֻּמ ְפ ָק ִדים ַעל ַה ַּביִ ת ַעד ַל ֵ
ֶא ִּפ ְט ְ
יֹותנּו ַק ִּטינִ ים — ָהיִ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ִליסֹודֹות
ֵּ 3כן ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוְּ ,ב ֵעת ֱה ֵ
ֹלהים ֶאת ְּבנֹו ,יְ לּוד
עֹולםֲ 4 .א ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ְל ָאה ָה ֵעת ָׁש ַלח ֱא ִ
ָה ָ
ּתֹורה ְּכ ֵדי ֶׁשּנְ ַק ֵּבל
פּופים ַל ָ
ּתֹורהִ 5 ,ל ְפדֹות ֶאת ַה ְּכ ִ
ִא ָּׁשה וְ ָכפּוף ַל ָ
ֹלהים נָ ַתן ִּב ְל ַב ְב ֶכם ֶאת
ֶאת ַמ ֲע ַמד ַה ָּבנִ ים 6 .וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ַא ֶּתם ָּבנִ יםֱ ,א ִ
יכך ֵאינְ ָך ֶע ֶבד עֹודִּ ,כי ִאם ֵּבן;
”א ָּבאָ ,א ִבינּו”ְ 7 .ל ִפ ָ
ּקֹוראת ַ
רּוח ְּבנֹו ַה ֵ
ַ
ֹלהים.
יֹורׁש ִמ ַּט ַעם ֱא ִ
וְ ִאם ֵּבןֲ ,אזַ י ּגַ ם ֵ
29

ד
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הּותם
ֹלהיםֲ ,ע ַב ְד ֶּתם ֶאת ִמי ֶׁש ְּב ַמ ָ
ֶּ 8ב ָע ָברְּ ,ב ֵעת ֶׁשֹּלא יְ ַד ְע ֶּתם ֶאת ֱא ִ
ֹלהים — אֹו ְליֶ ֶתר
יֹוד ִעים ֶאת ֱא ִ
ֹלהיםֲ 9 .א ָבל ָּכ ֵעתְּ ,כ ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ֵאינָ ם ֱא ִ
יצד זֶ ה חֹוזְ ִרים ַא ֶּתם ַליְ סֹודֹות
יֹוד ַע ֶא ְת ֶכם — ֵּכ ַ
ֹלהים ֵ
ִּדּיּוקְּ ,כ ֶׁש ֱא ִ
לּובים ֶׁש ִּב ְרצֹונְ ֶכם ְל ָע ְב ָדם ֵמ ָח ָדׁש? ִ 10הּנֵ ה ַא ֶּתם
ַה ַח ָּל ִׁשים וְ ָה ֲע ִ
חֹוׁש ַׁשנִ י ִּכי ַל ָּׁשוְ א
מֹוע ִדים וְ ָׁשנִ יםְ 11 .
ֲ
ְמ ַכ ְּב ִדים יָ ִמים וָ ֳח ָד ִׁשים;
ָע ַמ ְל ִּתי ָּב ֶכם.
מֹוכםַ ,א ַחי! ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם!
יתי ְּכ ֶ
ֱ 12היּו ָּכמֹונִ יִּ ,כי ּגַ ם ֲאנִ י נִ ְהיֵ ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ִּבנְ ִסּבֹות ֶׁשל ֻח ְל ַׁשת
יתם ִלי ׁשּום ַרעַ 13 .א ֶּתם ְ
ֹלא ֲע ִׂש ֶ
14
ׂשֹורה ַּב ְּת ִח ָּלה ,וְ ֹלא ְּב ַח ְל ֶתם ַּבּנִ ָּסיֹון
ַהּגּוף ִּב ַּׂש ְר ִּתי ָל ֶכם ֶאת ַה ְּב ָ
אֹותי
ִ
ּגּופיַ ,אף ֹלא ֵהגַ ְב ֶּתם ְּבבּוזֶ ,א ָּלא ִק ַּב ְל ֶּתם
יכם ְּב ֶׁשל ִ
ֶׁש ָּבא ֲע ֵל ֶ
ׁשּועִ 15 .אם ֵּכן ֵאיפׂה ֶח ְדוַ ְת ֶכם ַע ָּתה?
יח יֵ ַ
ֹלהיםַּ ,כ ָּמ ִׁש ַ
ְּכ ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
יכם
עֹוק ִרים ֶאת ֵעינֵ ֶ
ְ
יתם
יכם ֶׁש ִאּלּו יְ ָכ ְל ֶּתם ֱהיִ ֶ
ֲה ֵרינִ י ֵמ ִעיד ֲע ֵל ֶ
ְּכ ֵדי ְל ִת ָּתן ִלי 16 .וְ ַע ָּתה ַה ִאם ָה ַפ ְכ ִּתי ָל ֶכם ְלאֹויֵ ב ְּב ָא ְמ ִרי ָל ֶכם ֶאת
טֹובה; ְרצֹונָ ם
ָה ֱא ֶמת? ָ 17ה ֲאנָ ִׁשים ַה ָּללּו ְמ ַקּנְ ִאים ָל ֶכם ֶׁשֹּלא ְל ָ
ְל ַה ְר ִחיק ֶא ְת ֶכם ְּכ ֵדי ֶׁש ַא ֶּתם ְּת ַקּנְ אּו ָל ֶהם 18 .טֹוב ַה ָּד ָבר ִאם ָּת ִמיד
ׁשֹוהה ֶא ְצ ְל ֶכם 19 .יְ ָל ַדיׁ ,שּוב נָ תּון
ֶ
טֹובה ,וְ ֹלא ַרק ְּכ ֶׁש ֲאנִ י
ְמ ַקּנְ ִאים ְל ָ

27/10/2010 14:32:12

HNTquote.indb 370

371

4.20-5.5

אל הגלטים

יח ָּב ֶכםְ .רצֹונִ י ִל ְהיֹות
יכם ַעד ֲא ֶׁשר יִ ּכֹון ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאנִ י ְּב ֶח ְב ֵלי ֵל ָדה ֲע ֵל ֶ
יכם.
קֹוליֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י נָ בֹוך ְּבנֹוגֵ ַע ֲא ֵל ֶ
ימת ִ
ּול ַׁשּנֹות ֶאת נִ ַ
ִע ָּמ ֶכם ַע ְכ ָׁשו ְ
20

שתי הבריתות

ׁשֹומ ִעים
ְ
ּתֹורהַ ,ה ֵאינְ ֶכם
פּופים ַל ָ
רֹוצים ִל ְהיֹות ְּכ ִ
ִ 21א ְמרּו ִליַ ,א ֶּתם ָה ִ
ּתֹורה? ֲ 22הֹלא ָּכתּוב ֶׁש ְּל ַא ְב ָר ָהם ָהיּו ְׁשנֵ י ָּבנִ יםָ ,ה ֶא ָחד ִמן
ֶאת ַה ָ
נֹולד ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר,
ָה ָא ָמה וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵמ ָה ִא ָּׁשה ַה ָח ְפ ִׁשּיָ הַ 23 .אְך ֵּבן ָה ָא ָמה ַ
ל־ּפי ַה ַה ְב ָט ָחהַ 24 .ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵהם ָמ ָׁשל
וְ ִאילּו ֵּבן ַה ָח ְפ ִׁשּיָ ה ַע ִ
ּיֹול ֶדת ְל ַע ְבדּות ,וְ ִהיא ָהגָ ר.
ִל ְׁש ֵּתי ַה ְּב ִריתֹותָ .ה ַא ַחת ֵמ ַהר ִסינַ יַ ,ה ֶ
ירּוׁש ַליִ ם ֶׁשל יָ ֵמינּו,
ילה ִל ָ
ּומ ְק ִּב ָ
ָ 25הגָ ר ְמ ַס ֶּמ ֶלת ֶאת ַהר ִסינַ י ֶׁש ַּב ֲע ָרב ַ
חֹורין
רּוׁש ַליִ ם ֶׁשל ַמ ְע ָלה ַּבת ִ
יהֲ 26 .א ָבל יְ ָ
ִּכי ִהיא ְּב ַע ְבדּות ִעם ָּבנֶ ָ
ִהיא ,וְ ִהיא ֵאם ָלנּו; ֶׁ 27ש ֲה ֵרי ָּכתּוב:
”רנִ י ֲע ָק ָרה ֹלא יָ ָל ָדה,
ָ
ֹלא־ח ָלה,
ָ
ִּפ ְצ ִחי ִרּנָ ה וְ ַצ ֲה ִלי
עּולה”.
י־ׁשֹומ ָמה ִמ ְּבנֵ י ְב ָ
ֵ
י־ר ִּבים ְּבנֵ
ִּכ ַ
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ָאז ָר ַדף
 28וְ ַא ֶּתםַ ,א ַחיַ ,א ֶּתם ְּבנֵ י ַה ַה ְב ָט ָחה ְּכיִ ְצ ָחקְ 29 .
רּוחֵּ ,כן ּגַ ם ַע ְכ ָׁשו.
ּנֹולד ְל ִפי ָה ַ
ּנֹולד ְל ִפי ַה ָּב ָׂשר ֶאת ַה ֵּבן ֶׁש ָ
ַה ֵּבן ֶׁש ָ
ת־ּבנָ ּהִּ ,כי ֹלא יִ ַירׁש
אֹומר ַה ָּכתּוב? ”ּגָ ֵרׁש ָ ¤ה ָא ָמה וְ ֶא ְ
ֵ
ֲ 30א ָבל ָמה
יכְךַ ,א ַחיֵ ,אין ָאנּו ְּבנֵ י ָה ָא ָמה,
ם־ּבן ַה ָח ְפ ִׁשּיָ הְ 31 ”.ל ִפ ָ
ן־ה ָא ָמה ִע ֵ
ֵּב ָ
ֶא ָּלא ְּבנֵ י ַה ָח ְפ ִׁשּיָ ה.

ה

חרותו של המאמין במשיח

אֹותנּו ֱא ֵלי ֵחרּותָ ,ל ֵכן ִע ְמדּו וְ ַאל ִּת ָּכנְ עּו ׁשּוב
ָ
יח ִׁש ְח ֵרר
ה ָּמ ִׁש ַ
ַ
יֹועיל
אֹומר ָל ֶכם ֶׁש ִאם ִּתּמֹולּוֹ ,לא ִ
ְלעׂל ָה ַע ְבדּותֲ 2 .אנִ יָׁ ,שאּולֵ ,
חֹובה ָע ָליו
ּומ ִעיד ְּב ָכל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ּמֹולִּ ,כי ָ
יחֲ 3 .אנִ י חֹוזֵ ר ֵ
ָל ֶכם ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה נֻ ַּת ְק ֶּתם
ּתֹורהַ 4 .א ֶּתם ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ְל ִה ָּצ ֵדק ַּב ָ
ִל ְׁשמׂר ֶאת ָּכל ַה ָ
רּוחַ ,על־יְ סֹוד ֱאמּונָ ה,
יח ,נִ ְׁש ַמ ְט ֶּתם ִמן ַה ֶח ֶסד 5 .וַ ֲאנַ ְחנּוְּ ,ב ַ
ִמן ַה ָּמ ִׁש ַ
 ¤ד  :30נ”מ :גרש האמה הזאת ואת־בנה ,כי לא יירש בן־האמה הזאת עם־בני עם־יצחק
(בראשית כא )10
ד  :27ישע’ נד 1 ד  :30ברא’ כא 10
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ׁשּוע ֵאין ֲח ִׁשיבּות
יח יֵ ַ
ְמיַ ֲח ִלים ַל ִּת ְקוָ הְּ ,פ ִרי ַה ְצ ָּד ָק ֵתנּו; ֶׁש ֵּכן ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּפֹוע ֶלת ְּב ֶד ֶרְך ַא ֲה ָבה.
ילה וְ ֹלא ָל ָע ְר ָלהֶ ,א ָּלא ָל ֱאמּונָ ה ַה ֶ
ֹלא ַל ִּמ ָ
טֹובה; ִמי ֵהנִ יא ֶא ְת ֶכם ִמ ְּל ַצּיֵ ת ָל ֱא ֶמת? ִּ 8פּתּוי
ָ
רּוצ ְת ֶכם ָהיְ ָתה
ְ 7מ ַ
9
ּקֹורא ֶא ְת ֶכםְ .מ ַעט ְׂשאֹור ַמ ֲח ִמיץ ֶאת ָּכל ַה ָּב ֵצק.
זֶ ה ֵאינֹו ֵמ ֵאת ַה ֵ
יכם ֶׁשֹּלא ַּת ֲע ֶלה ַעל ִל ְּב ֶכם ׁשּום
ּבֹוט ַח ָּב ֲאדֹון ְּבנֹוגֵ ַע ֲא ֵל ֶ
ֵ
ֲ 10אנִ י
עֹוכר ֶא ְת ֶכם יִ ָּׂשא ֶאת ֲעוֹונֹו ,יִ ְהיֶ ה ָה ִאיׁש ִמי
ּומי ֶׁש ֵ
ַמ ֲח ָׁש ָבה זָ ָרהִ .
ּדּוע זֶ ה
ילהַ ,מ ַ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה 11 .וַ ֲאנִ יַ ,א ַחיִ ,אם ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן ַמ ִּטיף ְּב ַעד ַה ִּמ ָ
אֹותי? ִאּלּו ִה ַּט ְפ ִּתי ָּכְךָ ,היָ ה ִמ ְת ַּב ֵּטל ִמ ְכׁשֹול ַה ְּצ ָלב.
יפים ִל ְרדׂף ִ
מֹוס ִ
ִ
ִ 12מי יִ ֵּתן וְ יִ ָּכ ְרתּו ַה ַּמ ְת ִעים ֶא ְת ֶכם!
אתםַ ,רק ֶׁשֹּלא ְּת ֵהא ַה ֵחרּות ֶא ְמ ָצ ִעי ִּב ֵידי
ַ 13א ַחיְ ,ל ֵחרּות נִ ְק ֵר ֶ
14
ּתֹורה
ַה ָּב ָׂשרֶ ,א ָּלא ָׁש ְרתּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ְּב ַא ֲה ָבהֲ .ה ֵרי ָּכל ַה ָ
לּולה ְּב ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד — ”וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָךַ 15 ”.אְך ִאם ַא ֶּתם
ְּכ ָ
טֹור ִפים זֶ ה ֶאת זֶ הִּ ,כי ָאז ִּת ָּׁש ְמדּו ִאיׁש ְּביַ ד ֵר ֵעהּו.
נֹוׁש ִכים וְ ְ
ְ
6

פרי הרוח ומעללי הבשר

רּוח וְ ֹלא ְּת ַמ ְּלאּו ֶאת ַּת ֲאוֹות
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם; ִה ְת ַה ְּלכּו ְּב ֶד ֶרְך ָה ַ
ֵ 16
17
רּוח ִמ ְתנַ ּגֶ ֶדת
רּוח ,וְ ָה ַ
ַה ָּב ָׂשר; ִּכי ַה ָּב ָׂשר ִמ ְת ַאּוֶ ה ְל ַמה ֶּׁש ְּבנִ ּגּוד ָל ַ
כֹולים ַל ֲעׂשֹות ֶאת
יהם ִמ ְתנַ ּגְ ִדים זֶ ה ָלזֶ ה וְ ָל ֵכן ֵאינְ ֶכם יְ ִ
ַל ָּב ָׂשר; ְׁשנֵ ֶ
רּוח ַמנְ ִהיגָ ה ֶא ְת ֶכםֲ ,אזַ י ֵאינְ ֶכם
ַמה ֶּׁש ִּב ְרצֹונְ ֶכםֲ 18 .א ָבל ִאם ָה ַ
ּתֹורהַ 19 .מ ֲע ֵׂשי ַה ָּב ָׂשר ּגְ לּויִ ים וְ ֵא ֶּלה ֵהם :נִ אּוף ּוזְ נּות,
פּופים ַל ָ
ְּכ ִ
יליםִּ ,כּׁשּוףִׂ ,שנְ ָאהָ ,מדֹוןָ ,צרּות ַעיִ ן,
בֹודת ֱא ִל ִ
ֻט ְמ ָאה ,זִ ָּמהֲ 20 ,ע ַ
ּדֹומה.
הֹוללּות וְ ַכ ֶ
יבהַ ,מ ֲחלֹוקֹותִּ ,כּתֹותִ 21 ,קנְ ָאהִׁ ,ש ְכרּותְ ,
ַּכ ַעסְ ,מ ִר ָ
עֹוׂשי ַמ ֲע ִׂשים ָּכ ֵא ֶּלה ֹלא
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכם ֵמרׂאׁש ַמה ֶּׁש ְּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתיֵ :
ֵ
ֹלהים.
יִ ְירׁשּו ֶאת ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
רּוח,
רּוח הּוא ַא ֲה ָבהִׂ ,ש ְמ ָחהָׁ ,שלֹום ,א ֶׂרְך ַ
ְ 22ל ֻע ַּמת זׂאתְּ ,פ ִרי ָה ַ
23
נְ ִדיבּות ,טּוב ֵלב ,נֶ ֱא ָמנּותֲ ,ענָ וָ הִ ,רּסּון ַע ְצ ִמי — ַעל ִמּדֹות ָּכ ֵא ֶּלה
יח ָצ ְלבּו ֶאת ְּב ָׂש ָרם ִעם
ּתֹורה ָח ָלהָ 24 .ה ֲאנָ ִׁשים ַה ַּׁשּיָ ִכים ַל ָּמ ִׁש ַ
ֵאין ָ
רּוחָ ,ה ָבה ּגַ ם נִ ְת ַה ֵּלְך ַעל־
וֹותיוִ 25 .אם ַחּיֵ ינּו ִמן ָה ַ
ׁשּוקֹותיו וְ ַת ֲא ָ
ָ
ְּת
ה  :14ויק’ יט 18
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5.26-6.18

ּומ ַקּנְ ִאים
ׁשֹוא ֵפי ְּכבֹוד ָׁשוְ אַ ,ה ִּמ ְתּגָ ִרים ְ
ֲ
רּוחַ .אל נָ א נִ ְהיֶ ה
ִּפי ָה ַ
ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּו.
26

ו

תורת המשיח

א ַחיִ ,אם יִ ָּכ ֵׁשל ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּב ֵאיזֹו ֲע ֵב ָרהַ ,א ֶּתם ָה ֲאנָ ִׁשים
ַ
רּוח ֶׁשל ֲענָ וָ ה; וְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ּגַ ם
רּוחנִ ּיִ ים ָּת ִקימּו אֹותֹו ְּב ַ
ָה ָ
ַא ָּתה ִל ֵידי נִ ָּסיֹוןְׂ 2 .שאּו ִאיׁש ֶאת ַמ ֲע ֶמ ֶסת ֵר ֵעהּו וְ ָכְך ְּת ַקּיְ מּו ֶאת
חֹוׁשב ֶאת ַע ְצמֹו ְל ַמ ֶּׁשהּו ְּבעֹוד ֶׁש ֵאינֹו
ֵ
יחִ 3 .אם ָא ָדם
ּתֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
4
ְּכלּוםֲ ,ה ֵריהּו ַמ ְׁש ֶלה ֶאת ַע ְצמֹו .יִ ְב ַחן ָּכל ֶא ָחד ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו וְ ָאז
זּולתֶׁ 5 ,ש ֵּכן ָּכל ֶא ָחד
ַה ִּס ָּבה ִל ְת ִה ָּלתֹו ִּת ְהיֶ ה ּבֹו ַע ְצמֹו ְּב ִלי ְּתלּות ַּב ַ
ֹלהים ָצ ִריְך ְל ַׁש ֵּתף
ּלֹומד ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יִ ָּׂשא ֶאת ַהּנֵ ֶטל ֶׁשּלֹוִ 6 .מי ֶׁש ֵ
7
אֹלהים
טֹובים ֶאת ִמי ֶׁש ְּמ ַל ֵּמד אֹותֹוַ .אל ִּת ְטעּוֵּ ,ב ִ
ְּב ָכל ַה ְּד ָב ִרים ַה ִ
ּזֹור ַע
זֹור ַעֶ ,את זׂאת ּגַ ם יִ ְקצׂרִ 8 .מי ֶׁש ֵ
ֵאין ְל ָה ֵתל; ִּכי ַמה ֶּׁש ָא ָדם ֵ
רּוחִ ,מן
ּזֹור ַע ִּב ְׂש ֵדה ָה ַ
ִּב ְׂש ֵדה ְּב ָׂשרֹוִ ,מן ַה ָּב ָׂשר יִ ְקצׂר ִּכ ָּליֹוןֲ .א ָבל ַה ֵ
עֹולםַ 9 .אל נָ א יִ ְרּפּו יָ ֵדינּו ֵמ ֲעׂשֹות טֹוב; ְּבבֹוא ָה ֵעת
רּוח יִ ְקצׂר ַחּיֵ י ָ
ָה ַ
נִ ְקצׂרִ ,אם ֹלא נִ ְר ֶּפהָ 10 .ל ֵכן ְּבעֹוד יֵ ׁש ָלנּו ִהזְ ַּד ְּמנּות ,נִ גְ מׂל טֹוב ְל ָכל
ּוביִ חּוד ִל ְבנֵ י ֱאמּונָ ֵתנּו.
ָא ָדםְ ,
צלב המשיח והבריאה החדשה

יכם ְּבמֹו יָ ִדי! ָ 12ה ֲאנָ ִׁשים
אֹותּיֹות ּגְ דֹולֹות ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
ִ
ְ 11ראּו ְּב ֵאּלּו
יחים ֶא ְת ֶכם ְל ִהּמֹול ַרק ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
ַה ֲח ֵפ ִצים ְל ִה ְת ַה ֵּדר ַּב ָּב ָׂשר ַמ ְכ ִר ִ
ׁשֹומ ִרים
ְ
ּמֹולים ַע ְצ ָמם ֵאינָ ם
יחֲ 13 .ה ֵרי ֲא ִפּלּו ַהּנִ ִ
יֵ ָר ְדפּו ַעל ְצ ַלב ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹוצים ֵהם ֶׁש ִּתּמֹולּו ְל ַמ ַען יִ ְת ַה ְּללּו ִּב ְב ַׂש ְר ֶכם.
ִ
ּתֹורהֲ ,א ָבל
ֶאת ַה ָ
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ילה ִלי ֵמ ִה ְת ַה ֵּלל ִּב ְל ִּתי ִאם ִּב ְצ ַלב ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
 14וַ ֲאנִ י ָח ִל ָ
ילה
עֹולם; ִּ 15כי ֹלא ַה ִּמ ָ
עֹולם ָצלּוב ִלי וַ ֲאנִ י ָצלּוב ָל ָ
ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו ָה ָ
ּנֹוהגִ ים ְל ִפי
יאה ֲח ָד ָׁשהָּ 16 .כל ַה ֲ
ׁשּובה ַאף ֹלא ָה ָע ְר ָלהֶ ,א ָּלא ְּב ִר ָ
ֲח ָ
אֹלהים.
יהם וְ ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ַּׁשּיָ ִכים ֵל ִ
ְּכ ָלל זֶ הָׁ ,שלֹום וְ ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע ֲאנִ י
יענִ י ִאיׁשֶׁ ,ש ֵּכן ֶאת ַצ ְּלקֹות יֵ ַ
ילְך ַאל נָ א יֹוגִ ֵ
ֵ 17מ ַע ָּתה וְ ֵא ָ
גּופי.
נֹוׂשא ְּב ִ
ֵ
רּוח ֶכםָ .א ֵמן.
יח ִעם ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ 18א ַחיֶ ,ח ֶסד ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
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א

דֹוׁשים
ֹלהיםֶ ,אל ַה ְּק ִ
ׁשּוע ִּב ְרצֹון ֱא ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולְׁ ,ש ִל ַ
ֵ
ׁשּועֶ 2 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם
יח יֵ ַ
[ּב ֶא ֶפסֹוס]ַ ,ה ַּמ ֲא ִמינִ ים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֲא ֶׁשר ְ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ברכות רוחניות במשיח

אֹותנּו ְּב ָכל
ָ
יחֲ ,א ֶׁשר ֵּב ֵרְך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָּ 3ברּוְך ָה ֱא ִ
4
אֹותנּו ּבֹו ְּב ֶט ֶרם
ָ
יחְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ָּב ַחר
רּוחנִ ית ַּב ָּׁש ַמיִ םַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
ָ
ְּב ָר ָכה
ּוב ִלי ּד ִׂפי ְל ָפנָ יו ְּב ַא ֲה ָבה 5 .הּוא יָ ַעד
דֹוׁשים ְ
ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבלִ ,ל ְהיֹות ְק ִ
יחְּ ,כ ֵח ֶפץ ְרצֹונֹו,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹותנּו ִל ְהיֹות לֹו ְל ָבנִ ים ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ָ
ִ 6ל ְת ִה ַּלת ָּכבֹוד ַעל ַח ְסּדֹו ֲא ֶׁשר ֶה ֱענִ יק ָלנּו ַּב ֲאהּובֹוֶׁ 7 ,ש ְּב ָדמֹו יֵ ׁש ָלנּו
ֹלהיםֶ 8 .את ַה ֶח ֶסד
יחת ַה ֲח ָט ִאים ְּכ ִפי ע ֶׁׂשר ֶח ֶסד ָה ֱא ִ
ַה ְּפדּותְ ,ס ִל ַ
יע ָלנּו ֶאת
הֹוד ַ
ּובינָ ה 9 ,וְ ִ
יע ָע ֵלינּו ִּב ְמלֹוא ָח ְכ ָמה ִ
ַהּזֶ ה הּוא ִה ְׁש ִּפ ַ
סֹוד ְרצֹונֹו ְּכ ִפי ֶח ְפצֹוֶ ,את ַה ָּת ְכנִ ית ֶׁש ִה ְק ִּדים וְ ָע ַרְך ּבֹו — ַ 10ה ָּת ְכנִ ית
יח ִּב ְמֹלאת ָה ִע ִּתיםֶ ,את ַמה ֶּׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ְל ַק ֵּבץ ֶאת ַהּכׂל ַּב ָּמ ִׁש ַ
נֹוע ָדה ָלנּו נַ ֲח ָלהִּ ,כי נִ ְב ַח ְרנּו ֵמרׂאׁש ְל ִפי
וְ ֶאת ַמה ֶּׁש ָּב ָא ֶרץּ 11 .ובֹו ֲ
ּפֹועל ַּבּכׂל ְּב ֶה ְת ֵאם ְל ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ְרצֹונֹוְּ 12 ,כ ֵדי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה
ָּת ְכנִ יתֹו ֶׁשל ַה ֵ
יחּ 13 .ובֹו נַ ֲח ַל ְת ֶכם
ימים ְל ַקּוֹות ַל ָּמ ִׁש ַ
ִל ְת ִה ַּלת ְּכבֹודֹוָ ,אנּו ַה ַּמ ְק ִּד ִ
ׁשּוע ְת ֶכם,
ׂשֹורת יְ ַ
ּגַ ם ַא ֶּתם; ֶׁש ֵּכן ְּב ָׁש ְמ ֲע ֶכם ֶאת ְּד ַבר ָה ֱא ֶמתֶ ,את ְּב ַ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש,
רּוח ַה ַה ְב ָט ָחהַ ,
ּוב ַה ֲא ִמינְ ֶכם ּבֹו ,נֶ ְח ַּת ְמ ֶּתם ּגַ ם ַא ֶּתם ְּב ַ
ְ
ֲ 14א ֶׁשר ִהיא ֵע ָרבֹון ְלנַ ֲח ָל ֵתנּו ַעד ִל ְפ ִדּיַ ת ַה ִּקנְ יָ ןִ ,ל ְת ִה ַּלת ְּכבֹודֹו.
תפילתו של השליח

ׁשּוע
ִ 15מּׁשּום ָּכְך ּגַ ם ֲאנִ יְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ַעל ֱאמּונַ ְת ֶכם ָּב ָאדֹון יֵ ַ
יכם
דֹוׁשיםֵ 16 ,אינֶ ּנִ י ָח ֵדל ְלהֹודֹות ֲע ֵל ֶ
וְ ַעל ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְל ָכל ַה ְּק ִ
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1.17-2.11

יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּלֹותיְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֱא ֵ
ּול ַהזְ ִּכיר ֶא ְת ֶכם ִּב ְת ִפ ַ
ְ
יטיבּו ָל ַד ַעת
רּוח ֶׁשל ָח ְכ ָמה וְ ִה ְתּגַ ּלּות ֶׁש ֵּת ִ
ֲא ִבי ַה ָּכבֹוד ,יִ ֵּתן ָל ֶכם ַ
יאתֹו,
אֹותֹו 18 ,וְ יָ ִאיר ֵעינֵ י ְל ַב ְב ֶכם ָל ַד ַעת ַמ ִהי ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּצפּונָ ה ִּב ְק ִר ָ
ּומה ּנַ ֲע ָלה ּגְ ֻד ַּלת
דֹוׁשיםַ 19 ,
ָמה ֲע ִת ַירת ָּכבֹוד נַ ֲח ָלתֹו ְּב ֶק ֶרב ַה ְּק ִ
ּׁשֹופ ַעת ָע ֵלינּוַ ,ה ַּמ ֲא ִמינִ יםְּ ,כ ִמ ַּדת ּפ ַׂעל ּכׂחֹו ֶה ָעצּום
בּורתֹו ַה ַ
ּגְ ָ
הֹוׁשיבֹו אֹותֹו
ּוב ִ
יח ַּב ֲה ִקימֹו אֹותֹו ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ְ
ֲ 20א ֶׁשר ָּפ ַעל ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּומ ְׂש ָרה ,וְ ָכל
בּורה ִ
ימינֹו ַּב ָּׁש ַמיִ םֵ 21 ,מ ַעל ְל ָכל ֶמ ְמ ָׁש ָלה וְ ִׁש ְלטֹוןּ ,גְ ָ
ִל ִ
22
עֹולם ַה ָּבא .וְ ֶאת
עֹולם ַהּזֶ ה ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּגַ ם ָּב ָ
ֵׁשם נִ ְק ָרא — ֹלא ָּב ָ
ַהּכׂל ָׁשת ַּת ַחת ַרגְ ָליו וְ נָ ַתן אֹותֹו ַל ְּק ִה ָּלה ְלרׂאׁש ַעל ּכׂל;  23וְ ִהיא
ּגּופֹוְ ,מלֹואֹו ֶׁשל ַה ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַהּכׂל ַּבּכׂל.
17

ב

מן המוות אל החיים

יכםֶּ 2 ,ב ָע ָבר
יכם וַ ֲח ָט ֵא ֶ
יתם ֵמ ִתים ְּב ִפ ְׁש ֵע ֶ
ּגַ ם ַא ֶּתם ֶׁש ֱהיִ ֶ
עֹולם ַהּזֶ הִּ ,כ ְרצֹון ַה ַּׂשר ֲא ֶׁשר לֹו
ִה ְת ַה ַּל ְכ ֶּתם ָּב ֶהם ְל ִפי ִע ַּדן ָה ָ
ּפֹוע ֶלת ַע ָּתה ִּב ְבנֵ י ַה ֶּמ ִרי.
רּוח ַה ֶ
ַה ִּׁש ְלטֹון ִּב ְס ֵפ ַירת ַה ֵּבינַ יִ ם וְ הּוא ָה ַ
וֹותינּו
 3וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו ֻּכ ָּלנּו ָהיִ ינּו ְמע ָׂר ִבים ִע ָּמ ֶהם ֶּב ָע ָבר; ָע ַס ְקנּו ְּב ַת ֲא ֵ
ַה ְּב ָׂש ִרּיֹותִ ,מ ֵּלאנּו ֶאת ְּתׁשּוקֹות ַהּגּוף וְ ֶאת ַּד ַחף ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות ,וְ ָהיִ ינּו
ֹלהים ַה ָּמ ֵלא ַר ֲח ִמים
ִמ ִּט ְב ֵענּו ְּבנֵ י זַ ַעם ִּכ ְׁש ָאר ְּבנֵ י ָא ָדםֲ 4 .א ָבל ֱא ִ
ּוב ַא ֲה ָבתֹו ָה ַר ָּבהַ 5 ,אף ִּכי ֵמ ִתים ָהיִ ינּו ִּב ְפ ָׁש ֵעינּוֶ ,ה ֱחיָ נּו
אֹותנּוְ ,
ָא ַהב ָ
יבנּו
הֹוׁש ָ
ִ
אֹותנּו ִעּמֹו וְ
נֹוׁש ְע ֶּתם! —  6וְ ֵה ִקים ָ
יח — ֵהן ַּב ֶח ֶסד ַ
ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹול ִמים ַה ָּב ִאים ֶאת
ׁשּועְּ 7 ,כ ֵדי ְל ַה ְראֹות ָּב ָ
יח יֵ ַ
ִעּמֹו ַּב ָּׁש ַמיִ םַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
8
ׁשּועֵ .הן ַּב ֶח ֶסד
יח יֵ ַ
ּטֹובה ֶׁשּגָ ַמל ָע ֵלינּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ַפע ע ֶׁׂשר ַח ְסּדֹו ַּב ָ
ֹלהים
נֹוׁש ְע ֶּתם ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה; וְ זׂאת ֹלא ִמּיֶ ְד ֶכםִּ ,כי ִאם ַמ ְּתנַ ת ֱא ִ
ַ
נֹוב ַע ִמ ַּמ ֲע ִׂשיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְתּגָ ֶאה ִאיׁש; ֶׁ 10ש ֲה ֵרי
ִהיאֵ 9 .אין זֶ ה ֵ
טֹובים
ׁשּוע ְל ַמ ֲע ִׂשים ִ
יח יֵ ַ
רּואים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲאנַ ְחנּוְּ ,ב ִ
ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ֱא ִ
ֹלהים ֵה ִכינָ ם ִמ ֶּק ֶדם ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ָּב ֶהם.
ֲא ֶׁשר ֱא ִ
אחדות במשיח

ּגּופנִ ית,
ַ 11על ֵּכן זִ ְכרּו ַא ֶּתם ֶמה ָהיָ ה ֶּב ָע ָברַ ,א ֶּתםַ ,הּגֹויִ ם ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
יל ָתם ַּב ָּב ָׂשר
ּמֹולים”ֲ ,א ֶׁשר ִמ ָ
”ע ֵר ִלים” ְּב ִפי ַהּנִ ְק ָר ִאים ”נִ ִ
ַהּנִ ְק ָר ִאים ֲ
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יח ,זָ ִרים ַל ֲע ַדת
יתם ְּב ִלי ָמ ִׁש ַ
אֹותּה ֵעת ֱהיִ ֶ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם ִהיאְּ .ב ָ
ַ
ֹלהים
ּולֹלא ֱא ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נָ ְכ ִרים ִל ְב ִריתֹות ַה ַה ְב ָט ָחהְ ,מ ֻח ְּס ֵרי ִּת ְקוָ ה ְ
יתם
חֹוקים ֶּב ָע ָבר ,נִ ְהיֵ ֶ
ׁשּועַ ,א ֶּתם ָה ְר ִ
יח יֵ ַ
עֹולםֲ 13 .א ָבל ָּכ ֵעתַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
ָּב ָ
14
לֹומנּו; הּוא ָע ָׂשה ֶאת
יחֵ .הן הּוא ְׁש ֵ
רֹובים ַעל־יְ ֵדי ַּדם ַה ָּמ ִׁש ַ
ְק ִ
יבה 15 .הּוא ִּב ֵּטל ֶאת
ַה ְּׁשנַ יִ ם ְל ֶא ָחד וְ ָה ַרס ִּב ְב ָׂשרֹו ֶאת ְמ ִח ַּצת ָה ֵא ָ
ּתֹורת ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ַּב ֻח ִּקיםְּ ,כ ֵדי ִל ְברׂא ּבֹו ַע ְצמֹו ֶאת ַה ְּׁשנַ יִ ם ְל ָא ָדם
ַ
ּוכ ֵדי ֶׁש ְּבגּוף ֶא ָחד יְ ַר ֶּצה ֶאת
ּוב ָכְך ַל ֲעׂשֹות ָׁשלֹוםְ 16 ,
ָח ָדׁש ֶא ָחד ְ
יבה 17 .הּוא ָּבא
אֹלהים ַעל־יְ ֵדי ַה ְּצ ָלבַּ ,ב ֲה ִמיתֹו ּבֹו ֶאת ָה ֵא ָ
יהם ֵל ִ
ְׁשנֵ ֶ
רֹוביםַּ 18 .ד ְרּכֹו יֵ ׁש ָל ֶכם וְ ָלנּו
חֹוקים וְ גַ ם ַל ְּק ִ
ּוב ֵּׂשר ָׁשלֹוםָ ,ל ֶכם ָה ְר ִ
ִ
ּתֹוׁש ִבים
ָ
רּוח ַא ַחת ֶאל ָה ָאבָ 19 .ל ֵכן ֵאינְ ֶכם עֹוד זָ ִרים אֹו
יׁשה ְּב ַ
ּגִ ָ
ֹלהים; ְּ 20בנּויִ ים
ּובנֵ י ֵּבית ֱא ִ
דֹוׁשים ְ
נָ ְכ ִריםֶ ,א ָּלא ְּבנֵ י ִע ָירם ֶׁשל ַה ְּק ִ
ׁשּוע ַע ְצמֹו הּוא ֶא ֶבן
יח יֵ ַ
יאים ,וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
יחים וְ ַהּנְ ִב ִ
ַעל יְ סֹוד ַה ְּׁש ִל ִ
יכל ק ֶׂדׁש ַליהוה;
ַה ִּפּנָ הּ 21 .בֹו ָּכל ַה ִּבנְ יָ ן ְמ ֻח ָּבר יַ ַחד וְ גָ ֵדל ִל ְהיֹות ֵה ַ
רּוח.
ֹלהים ַעל־יְ ֵדי ָה ַ
ּ 22ובֹו ּגַ ם ַא ֶּתם נִ ְבנִ ים יַ ְח ָּדיו ִל ְהיֹות ִמ ְׁש ַּכן ֱא ִ
12

ג

שרותו של שאול לגויים

בּור ֶכם ַהּגֹויִ ם…
ׁשּוע ַּב ֲע ְ
יח יֵ ַ
מּׁשּום ָּכך ֲאנִ יָּׁ ,שאּולֲ ,א ִסיר ַה ָּמ ִׁש ַ
ִ
ֹלהים ֶׁשּנִ ַּתן
ִ 2אם ָא ְמנָ ם ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַעל ַה ַּת ְפ ִקיד ַהּנֹוגֵ ַע ְל ֶח ֶסד ֱא ִ
יצד ֶּב ָחזֹון נִ גְ ָלה ִלי ָה ָרזְּ ,כ ִפי ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ֵעיל
ִלי ְל ַמ ַענְ ֶכם 3 ,וְ ֵכ ַ
יח,
ּתּוכלּו ִל ְראֹות ֶאת ֲה ָבנָ ִתי ְּב ַרז ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
ְּב ַכ ָּמה ִמ ִּליםְּ 4 .כ ֶׁש ִּת ְק ְראּו
נֹודע ִל ְבנֵ י ָא ָדםְּ ,כמֹו ֶׁשּנִ גְ ָלה
ּקֹוד ִמים ֹלא ַ
ָ 5ה ָרז ֲא ֶׁשר ַּבּדֹורֹות ַה ְ
6
רּוח — ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּגֹויִ ם
דֹוׁשיםְּ ,ב ֶד ֶרְך ָה ַ
יאיו ַה ְּק ִ
יחיו וְ ִלנְ ִב ָ
ָּכ ֵעת ִל ְׁש ִל ָ
ׁשּוע ַעל־יְ ֵדי
יח יֵ ַ
ֻׁש ָּת ֵפי נַ ֲח ָלהֻׁ ,ש ָּת ֵפי ּגּוף וְ ֻׁש ָּת ֵפי ַה ַה ְב ָט ָחה ַּב ָּמ ִׁש ַ
יתי ִל ְמ ָׁש ֵרת ִמּת ֶׂקף ַמ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד
ׂשֹורה זׂאת ָהיִ ִ
ׂשֹורה;  7וְ ִל ְב ָ
ַה ְּב ָ
8
דֹוׁשים ,נָ ַתן
ֹלהים נָ ַתן ִלי ְּכ ִפי ְּפ ֻע ַּלת ּכׂחֹוִ .ליַ ,ה ָּק ָטן ִמ ָּכל ַה ְּק ִ
ֶׁש ֱא ִ
יחֶ ,ה ָעצּום ְל ֵאין ֵח ֶקר,
ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ְל ַב ֵׂשר ַלּגֹויִ ם ֶאת ע ֶׁׂשר ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹול ִמים
ּול ָה ִאיר ֵעינֵ י ּכׂל ָל ַד ַעת ַמ ִהי ָּת ְכנִ ית ָה ָרז ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָצפּון ֵמ ָ
ְ 9
10
ּבֹורא ַהּכׂל .וְ ָכְך ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ְּק ִה ָּלה ִּתּוָ ַדע ַע ָּתה ָל ָר ֻׁשּיֹות
אֹלהים ֵ
ֵּב ִ
ל־ּפי ָּת ְכנִ ית
ֹלהים ָה ֲע ִת ָירהַ 11 ,ע ִ
וְ ַל ֶּמ ְמ ָׁשלֹות ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָח ְכ ַמת ֱא ִ
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יׁשה
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּוֲ ,א ֶׁשר ּבֹו ָלנּו עׂז וְ גִ ָ
יח יֵ ַ
עֹול ִמים ֶׁש ָע ָׂשה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָה ָ
רּוח ֶכם ִּבגְ ַלל
טּוחה ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ תֹוָ 13 .ל ֵכן ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁשֹּלא ִּתּפׂל ֲ
ְּב ָ
רֹותי ַה ָּבאֹות ָע ַלי ְל ַמ ַענְ ֶכםֲ ,א ֶׁשר ְל ָכבֹוד ֵהן ָל ֶכם.
ָצ ַ
12

הכרת אהבתו של המשיח

ּכֹור ַע ֲאנִ י ַעל ִּב ְר ַּכי ִל ְפנֵ י ָה ָאב ֲ 15א ֶׁשר ָק ָרא ֵׁשם ְל ָכל
ִ 14מּׁשּום ָּכְך ֵ
16
ֶׁשּיִ ֵּתן ָל ֶכם ּכ ַׂחְּ ,כ ִפי ע ֶׁׂשר ְּכבֹודֹו,
ּוב ָא ֶרץ;
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
יח
ימי ֶׁש ָּל ֶכםְּ 17 ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁשּכׂן ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ִה ְת ַחּזֵ ק ַעל־יְ ֵדי רּוחֹו ָּב ָא ָדם ַה ְּפנִ ִ
ּומיֻ ָּס ִדים ְּב ַא ֲה ָבה; ָּ 18כְך
ִּב ְל ַב ְב ֶכם ַעל־יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה וְ ִת ְהיּו ֻמ ְׁש ָר ִׁשים ְ
דֹוׁשים ָמה ָהר ַׂחב וְ ָהא ֶׂרְך וְ ַהּג ַׂבה
ּתּוכלּו ְל ָה ִבין יַ ַחד ִעם ָּכל ַה ְּק ִ
ְ
יח ַהּנִ ְׂשּגָ ָבה ִמ ַּד ַעתְ ,ל ַמ ַען
וְ ָהע ֶׂמק 19 ,וְ ָל ַד ַעת ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים.
ִּת ָּמ ְלאּו ְּב ָכל ְמלֹוא ָה ֱא ִ
יֹותר ִמ ָּכל ַמה ֶּׁש ָאנּו ְמ ַב ְק ִׁשים אֹו ִמ ַּמה
 20וְ לֹו ֲא ֶׁשר יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ֵ
ּפֹועל ָּבנּו 21 ,לֹו ַה ָּכבֹוד ַּב ְּק ִה ָּלה
עֹולה ַעל ַּד ְע ֵּתנּוְּ ,כ ִפי ּכׂחֹו ַה ֵ
ֶּׁש ֶ
עֹולם וָ ֶעדָ .א ֵמן.
ׁשּועְּ ,ב ָכל ַהּדֹורֹות ְל ָ
יח יֵ ַ
ּוב ָּמ ִׁש ַ
ַ

ד

אחדות הגוף

יכְך ֲאנִ יָ ,ה ָא ִסיר ְל ַמ ַען ָה ָאדֹוןַ ,מ ְפ ִציר ָּב ֶכם ְל ִה ְתנַ ֵהג ַּכּיָ ֶאה
ל ִפ ָ
ְ
רּוח,
ַ
אתם ֵא ָליוִ 2 .ה ְתנַ ֲהגּו ְּב ָכל ֲענָ וָ ה ּונְ ִמיכּות
ַלּיִ עּוד ֶׁשּנִ ְק ֵר ֶ
ּובא ֶׂרְך ַא ַּפיִ םִ .ס ְבלּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ְּב ַא ֲה ָבהִׁ 3 .ש ְקדּו ִל ְׁשמׂר ֶאת
ְ
רּוח ַא ַחתְּ ,כ ֵׁשם
רּוח ְּב ֶק ֶׁשר ֶׁשל ָׁשלֹוםִ 4 .הּנֵ הּ :גּוף ֶא ָחד וְ ַ
ַא ְחדּות ָה ַ
עּוד ֶכם ָה ַא ַחת; ָ 5אדֹון ֶא ָחד,
אתם ֶאל ִּת ְקוַ ת יִ ְ
ֶׁשּגַ ם ַא ֶּתם נִ ְק ֵר ֶ
ילה ַא ַחתֵ 6 ,אל וְ ָאב ֶא ָחד ַלּכׂל ,הּוא ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל
ֱאמּונָ ה ַא ַחתְ ,ט ִב ָ
ּובתֹוְך ַהּכׂל.
ּפֹועל ַּבּכׂלְ ,
ּכׂלֵ ,
ֲ 7א ָבל ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ָה ֳענַ ק ֶח ֶסד ְּכ ִפי ַה ִּמ ָּדה ֶׁש ֶה ֱענִ יק
”ע ָלה ַ ¤ל ָּמרֹוםָׁ ,ש ָבה ֶׁש ִבי ,וַ ּיִ ֵּתן ַמ ָּתנֹות
יחָ 8 .ל ֵכן נֶ ֱא ַמרָ :
לֹו ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוׁשּה ִאם ֹלא ֶׁשּגַ ם ִה ְק ִּדים וְ יָ ַרד ֶאל
”ע ָלה” ַמה ֵּפ ָ
ִל ְבנֵ י ָא ָדםָ 9 ”.
ּיֹורד הּוא ֲא ֶׁשר ּגַ ם ָע ָלה ֶאל ֵמ ַעל ָּכל ַה ָּׁש ַמיִ ם,
ַּת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץַ 10 .ה ֵ
 ¤ד  :8נ”מ :עלית למרום ,שבית שבי ,לקחת מתנות באדם (תהילים סח  .)19הנוסח למעלה
מקביל לתרגום יונתן.
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יחיםֶ ,את
ְל ַמ ַען יְ ַמ ֵּלא ֶאת ַהּכׂל .וְ הּוא נָ ַתן ֶאת ֵא ֶּלה ִל ְהיֹות ְׁש ִל ִ
ּומֹוריםְּ 12 ,כ ֵדי
ִ
רֹועים
יאיםֶ ,את ֵא ֶּלה ְמ ַב ְּׂש ִרים ,וְ ֶאת ֵא ֶּלה ִ
ֵא ֶּלה נְ ִב ִ
יחַ 13 ,עד
בֹודת ַה ֵּׁשרּותִ ,ל ְבנִ ּיַ ת ּגּוף ַה ָּמ ִׁש ַ
דֹוׁשים ַל ֲע ַ
ְל ַה ְכ ִׁשיר ֶאת ַה ְּק ִ
ֹלהים,
ן־ה ֱא ִ
יעת ֶּב ָ
יע ֻּכ ָּלנּו ֶאל ַא ְחדּות ָה ֱאמּונָ ה וְ ַא ְחדּות יְ ִד ַ
ִּכי נַ ּגִ ַ
יח 14 .וְ ָכְך ֹלא
קֹומתֹו ַה ָּמ ֵלא ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶאל ָה ָא ָדם ַה ָּׁש ֵלםֶ ,אל ִׁשעּור ָ
ּמּופ ֶצת
ּתֹורה ַה ֶ
רּוח ֶׁשל ָּכל ָ
ּומ ַּט ְל ְט ִלים ְּב ַ
נִ ְהיֶ ה עֹוד יְ ָל ִדים נִ ָּד ִפים ִ
ּוב ַת ְר ִמית ְּכ ֵדי ְל ַה ְטעֹותֶ 15 ,א ָּלא נְ ַד ֵּבר ֶאת
ַעל־יְ ֵדי ְּבנֵ י ָא ָדם ְּב ָע ְר ָמה ְ
יחֲ ,א ֶׁשר הּוא ָהרׂאׁש,
ָה ֱא ֶמת ְּב ַא ֲה ָבה וְ נִ גְ ַּדל ְּב ָכל ָּד ָבר ֱא ֵלי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ְת ַח ֵּבר ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָּכל ֶק ֶׁשר ְמ ַסּיֵ ַע,
 16וְ ַעל־יָ ָדיו ָּכל ַהּגּוף ָמ ְר ָּכב ִ
יברְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ גְ ַּדל ַהּגּוף וְ יִ ָּבנֶ ה
יבר וְ ֵא ָ
ְּב ֶה ְת ֵאם ַל ְּפ ֻע ָּלה ַה ְמיֻ ֶע ֶדת ְל ָכל ֵא ָ
ְּב ַא ֲה ָבה.
11

החיים החדשים

ּומ ְכ ִריז ִמ ַּט ַעם ָה ָאדֹוןַ :אל ֵּת ְלכּו עֹוד ַּכּגֹויִ ם
אֹומר ַ
ֵ
ִ 17הּנֵ ה זׂאת ֲאנִ י
18
ֹלהים
ׂשּוכי ַּד ַעת ֵהם ,זָ ִרים ְל ַחּיֵ י ֱא ִ
הֹול ִכים ְּב ַה ְב ֵלי ִׂש ְכ ָלםֲ .ח ֵ
ַה ְ
ּוק ִׁשי ִל ָּבם;  19וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ִה ְתנַ ּוְ נּו ִה ְת ַמ ְּכרּו ְּב ַת ֲאוָ ה
רּותם ְ
ִּבגְ ַלל ַּב ֲע ָ
ּול ָכל ַמ ֲע ֵׂשה ֻט ְמ ָאהֲ 20 .א ָבל ַא ֶּתם ֹלא ְּב ֶד ֶרְך זׂאת ְל ַמ ְד ֶּתם
ְלזִ ָּמה ְ
יחִ 21 ,אם ָא ְמנָ ם ְׁש ַמ ְע ֶּתם אֹותֹו וְ ֻל ַּמ ְד ֶּתם ּבֹו ֶאת ָה ֱא ֶמת
ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ִל ְפׁשׂט ֶאת ָה ָא ָדם ַהּיָ ָׁשן ֲא ֶׁשר
ׁשּוע — ֶׁ 22ש ֲע ֵל ֶ
ְּכ ִפי ֶׁש ִהיא ְּביֵ ַ
רּוכה ִעּמֹו וְ הּוא נִ ְׁש ָחת ְּב ַת ֲאוֹות ַמ ְתעֹות,
גּות ֶכם ָה ִראׁשֹונָ ה ְּכ ָ
ִה ְתנַ ֲה ְ
רּוחנִ ית ְּב ִׂש ְכ ְל ֶכם 24 ,וְ ִל ְלּבׁׂש ֶאת ָה ָא ָדם
ּול ִה ְת ַח ֵּדׁש ִה ְת ַח ְּדׁשּות ָ
ְ 23
ּוק ֻד ָּׁשה ֶׁשל ֱא ֶמת.
ֹלהים ִּב ְצ ָד ָקה ְ
ֶה ָח ָדׁש ַהּנִ ְב ָרא ִּכ ְדמּות ֱא ִ
יב ִרים
ַ 25על ֵּכן ָה ִסירּו ֶאת ַה ֶּׁש ֶקר וְ ַד ְּברּו ֱא ֶמת ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּוִּ ,כי ֵא ָ
ל־ּת ֱח ָטאּו; ַאל ִּת ְׁש ַקע ַה ֶּׁש ֶמׁש ַעל
ֲאנַ ְחנּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּוִ 26 .רגְ זּו וְ ַא ֶ
28
יֹוסיף ִלגְ נׂבִּ ,כי
ַּכ ַע ְס ֶכם 27 ,וְ ַאל ִּת ְּתנּו ָמקֹום ַל ָּׂש ָטןַ .הּגֹונֵ ב ַאל ִ
יּוכל ָל ֵתת ְל ִמי ֶׁש ָּׁשרּוי
ּוביָ ָדיו יַ ֲע ֶׂשה ֶאת ַהּטֹוב ְּכ ֵדי ֶׁש ַ
ִאם יַ ֲעמׂל ְ
יכם ָּכל ְּד ַבר נִ ּבּולֶ ,א ָּלא ָּד ָבר ֶׁשהּוא טֹוב
ְּב ַמ ְחסֹורַ 29 .אל יֵ ֵצא ִמ ִּפ ֶ
ּׁשֹומ ִעים 30 .וְ ַאל
יע נ ַׂעם ַעל ַה ְ
ְּב ִעּתֹו וְ יֵ ׁש ּבֹו ְּכ ֵדי ִל ְבנֹותְ ,ל ַמ ַען יַ ְׁש ִּפ ַ
ד  :25זכר’ ח 16 ד  :26תהל’ ד 5
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4.31-5.20

רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֲא ֶׁשר נֶ ְח ַּת ְמ ֶּתם ָּבּה ְליֹום ַהּגְ ֻא ָּלהָ .ה ִסירּו
ַּת ֲע ִציבּו ֶאת ַ
ּוצ ָע ָקה וְ גִ ּדּוף וְ ָכל ִר ְׁש ָעהֱ 32 .היּו
ִמ ֶּכם ָּכל ְמ ִרירּות וְ ֵח ָמה וְ ַכ ַעס ְ
טֹובים ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו; ֱהיּו ְמ ֵל ֵאי ַר ֲח ִמים וְ ִס ְלחּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ְּכ ֵׁשם
ִ
יח.
ֹלהים ָס ַלח ָל ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ֱא ִ
31

ה

חיים על־פי האור

הּובים 2 ,וְ ִה ְת ַה ְּלכּו ְּב ַא ֲה ָבה
ֹלהים ְּכ ָבנִ ים ֲא ִ
ּוב ֵכן ְלכּו ְּב ַד ְר ֵכי ֱא ִ
ְ
ּומ ַסר ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֲע ֵדנּו
אֹותנּו ָ
ָ
יח ָא ַהב
ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
דֹוׁשיםַ ,אף ֹלא
יחֹוח 3 .וְ ַכּיָ ֶאה ַל ְּק ִ
ַ
יח נִ
אֹלהיםְ ,ל ֵר ַ
ְּכ ִמנְ ָחה וְ ָק ְר ָּבן ֵל ִ
4
יכם ַמ ֲע ֵׂשי זְ נּות וְ ָכל ֻט ְמ ָאה אֹו ַּת ַאוְ ָתנּות; ּגַ ם
ַּת ֲעלּו ַעל ַּדל ִׂש ְפ ֵת ֶ
לֹוצצּותְּ ,ד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם יָ ִאים,
יחת ִס ְכלּות אֹו ִה ְת ְ
ֹלא נִ ּבּול ֶּפה וְ ִׂש ַ
יכם ָל ַד ַעתָּ :כל זֹונֶ ה אֹו ָט ֵמא אֹו ַּב ַעל
ּתֹודה 5 .זׂאת ֲע ֵל ֶ
ֶא ָּלא קֹול ָ
יח
יליםֵ ,אין לֹו נַ ֲח ָלה ְּב ַמ ְלכּות ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹובד ֱא ִל ִ
ַּת ֲאוֹותֶׁ ,ש ֵאינֹו ֶא ָּלא ֵ
ּבּורי ֶה ֶבלִּ .בגְ ַלל ַה ְּד ָב ִרים
ֹלהיםַ 6 .אל יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ְּב ִד ֵ
וְ ָה ֱא ִ
ֹלהים ַעל ְּבנֵ י ַה ֶּמ ִריַ 7 .על ֵּכן ַאל ִּת ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים
ַה ָּללּו ָּבא זַ ַעם ֱא ִ
יתם ח ֶׁׂשְךַ ,אְך ַע ְכ ָׁשו אֹור ַא ֶּתם ָּב ָאדֹוןִ .ה ְתנַ ֲהגּו נָ א
ָל ֶהםֶּ 8 .ב ָע ָבר ֱהיִ ֶ
10
ִּכ ְבנֵ י ָהאֹורִּ 9 ,כי ְּפ ִרי ָהאֹור הּוא ָּכל טּוב וְ ָכל ְצ ָד ָקה וֶ ֱא ֶמתַּ .ב ֲחנּו
וְ ִהּוָ ְכחּו ָמה ָרצּוי ְּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹוןַ 11 .אל ִּת ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי ַהח ֶׁׂשְך,
יהםֲ 12 .ה ֵרי ַמה
עֹוׂש ֶ
ּתֹוכיחּו ֶאת ֵ
הֹוכ ַח ִ
ֲא ֶׁשר ֲע ָק ִרים ֵהם ֻּכ ָּלםֶ ,א ָּלא ֵ
עֹוׂשים ַּב ֵּס ֶתרֶ ,ח ְר ָּפה ֲא ִפּלּו ְל ַב ֵּטא ְּב ִמ ִּליםֲ 13 .א ָבל ָּכל ַמה
ִ
ֶּׁש ֵהם
ּמּוכח ַעל־יְ ֵדי ָהאֹור נִ ְר ֶאה ְּב ֵברּורֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשּנִ ְר ֶאה ְּב ֵברּור
ֶּׁש ַ
קּומה ִמן ַה ֵּמ ִתים ,וְ יָ ִאיר ְלָך
”עּורה ַהּיָ ֵׁשן וְ ָ
ָ
הּוא אֹורַ 14 .על ֵּכן נֶ ֱא ַמר:
ילים,
יח 15 ”.וְ ַע ָּתה ִׂשימּו ִל ְּב ֶכם ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ִּבזְ ִהירּות — ֹלא ִּכ ְכ ִס ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ָּלא ַּכ ֲח ָכ ִמים ַ 16ה ְמנַ ְּצ ִלים ָּכל ִהזְ ַּד ְּמנּותֶׁ ,ש ֵּכן ַהּיָ ִמים ָר ִעיםָ 17 .ל ֵכן
ַאל ִּת ְהיּו ַח ְס ֵרי ַד ַעתֶ ,א ָּלא ָה ִבינּו ָל ַד ַעת ָמה ְרצֹונֹו ֶׁשל ָה ָאדֹון.
ַ 18אל ִּת ְׁש ַּת ְּכרּו ִמּיַ יִ ןֶׁ ,ש ֵּכן זֶ ה ֵמ ִביא ִל ֵידי ְּפ ִריצּותֶ ,א ָּלא ִה ָּמ ְלאּו
רּוחנִ ּיֹות.
ָ
יכם ְּת ִהּלֹות וְ ִת ְׁש ָּבחֹות וְ ִׁשירֹות
רּוח  19וְ ַה ְׁש ִמיעּו ֵּבינֵ ֶ
ְּב ַ
20
אֹלהים
ּוב ָכל ֵעת הֹודּו ַעל ַהּכׂל ֵל ִ
ְ
ִׁשירּו וְ זַ ְּמרּו ַלאדׂנָ י ִּב ְל ַב ְב ֶכם,
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָא ִבינּו ְּב ֵׁשם ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
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יחַ 22 .הּנָ ִׁשיםִ ,ה ָּכנַ ְענָ ה
ִ 21ה ָּכנְ עּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו ִמּתֹוְך יִ ְר ַאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יח
יכן ְּכמֹו ַל ֲאדֹונֵ נּוִּ 23 ,כי ָה ִאיׁש הּוא רׂאׁש ָה ִא ָּׁשה ְּכ ִפי ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַב ֲע ֵל ֶ
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ַה ְּק ִה ָּלה נִ ְכנַ ַעת
יע ֶׁשל ַהּגּוףְ 24 .
ּמֹוׁש ַ
הּוא רׂאׁש ַה ְּק ִה ָּלה — ַה ִ
יהן ְּב ָכל ָּד ָברָ 25 .ה ֲאנָ ִׁשים,
יחֵּ ,כן ּגַ ם ַהּנָ ִׁשים ִּת ָּכנַ ְענָ ה ְל ַב ֲע ֵל ֶ
ַל ָּמ ִׁש ַ
ּומ ַסר
יח ָא ַהב ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה ָ
יכם ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ֱהבּו ֶאת נְ ֵׁש ֶ
יצת ַמיִ ם,
ּול ַט ֲה ָרּה ַעל־יְ ֵדי ְר ִח ַ
ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֲע ָדּה ְּ 26כ ֵדי ְל ַק ְּד ָׁשּה ְ
ְּב ַה ְצ ָה ָרהְ 27 ,ל ַמ ַען יַ ֲע ִמיד ְל ָפנָ יו ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה ְּכ ֶׁש ִהיא ְמפ ֶׂא ֶרת
ּולֹלא
דֹוׁשה ְ
ּדֹומהְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ְק ָ
ְּב ָכבֹודְ ,לֹלא ֶּכ ֶתם וְ ֶק ֶמט וְ ַכ ֶ
יהם ְּכ ַא ֲה ָב ָתם ֶאת
ּד ִׂפיֵּ 28 .כן ַחּיָ ִבים ּגַ ם ָה ֲאנָ ִׁשים ֶל ֱאהׂב ֶאת נְ ֵׁש ֶ
עֹולם ֹלא
אֹוהב ֶאת ַע ְצמֹוֵ 29 .הן ֵמ ָ
ֵ
אֹוהב ֶאת ִא ְׁשּתֹו
ּגּופם ֵהםָ .ה ֵ
ָ
ּומ ַט ֵּפ ַח אֹותֹו ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁשּגַ ם
ָׂשנֵ א ִאיׁש ֶאת ְּב ָׂשרֹוֶ ,א ָּלא הּוא ְמ ַכ ְל ֵּכל ְ
ל־ּכן יַ ֲעזָ ב־
”ע ֵ
יב ֵרי ּגּופֹו ֲאנַ ְחנּוַ 31 .
נֹוהג ַּב ְּק ִה ָּלהֶׁ 30 ,ש ֲה ֵרי ֵא ְ
יח ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
32
ת־אּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו ,וְ ָהיּו ְל ָב ָׂשר ֶא ָחדּ ”.גָ דֹול
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ִאיׁש ֶא ָ
יח וְ ַל ְּק ִה ָּלהֲ 33 .א ָבל ּגַ ם ַא ֶּתםִ ,איׁש ִאיׁש
ָה ָרז ַהּזֶ ה ,וַ ֲאנִ י ִמ ְת ַּכּוֵ ן ַל ָּמ ִׁש ַ
ׂאהב ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְּכ ַא ֲה ָבתֹו ֶאת ַע ְצמֹו; וְ ָה ִא ָּׁשה ִּת ָירא ֶאת ַּב ֲע ָלּה.
י ַ
”ּכ ֵּבד
ל־ּפי ָה ָאדֹוןִּ ,כי ָּכְך ָראּויַ 2 .
יכם ַע ִ
הֹור ֶ
ה ָּבנִ יםִׁ ,ש ְמעּו ְּבקֹול ֵ
ַ
ת־א ֶּמָך”ִ ,היא ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֲא ֶׁשר ַה ְב ָט ָחה
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ֶא ָ
יטב ָלְך ַעל ָה ֲא ָד ָמה 4 ”.וְ ַא ֶּתם
ּול ַמ ַען יִ ַ
יכן יָ ֶמיָך ְ
”ל ַמ ַען יַ ֲא ִר ֻ
ְּב ִצ ָּדּהְ 3 :
מּוסר יהוה
אֹותם ְּב ַ
ָ
יכםֶ ,א ָּלא ּגַ ְּדלּו
ָה ָאבֹותַ ,אל ַּת ְכ ִעיסּו ֶאת ְּבנֵ ֶ
עֹולם ַהּזֶ הְּ ,ביִ ְר ָאה
יכם ֶׁש ָּב ָ
תֹוכ ְחּתֹוָ 5 .ה ֲע ָב ִדיםִ ,ה ָּׁש ְמעּו ַל ֲאדֹונֵ ֶ
ּוב ַ
ְ
יח — ֹ 6לא ְּב ֵׁשרּות ְל ַמ ְר ִאית ַעיִ ן,
ּובתׂם ֵלבְּ ,כמֹו ַל ָּמ ִׁש ַ
ּוב ְר ֵתת ְ
ִ
עֹוׂשים
יח ָה ִ
ִּכ ְמ ַב ְק ִׁשים ִל ְמצׂא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ י ָא ָדםֶ ,א ָּלא ְּכ ַע ְב ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ָׁש ְר ִתים ְּב ֵח ֶפץ ֵלב ַּכ ֲע ָב ִדים ָל ָאדֹון
ֹלהים ְּב ָכל נַ ְפ ָׁשם ְ 7
ֶאת ְרצֹון ֱא ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ָּכל טֹוב ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ָא ָדםֶ ,את זֶ ה
וְ ֹלא ִל ְבנֵ י ָא ָדם 8 ,וְ ְ
חֹורין 9 .וְ ַא ֶּתם ָה ֲאדֹונִ ים,
יְ ַק ֵּבל ֵמ ֵאת ָה ָאדֹוןִ ,אם ֶע ֶבד הּוא וְ ִאם ֶּבן ִ

ו

ה  :31ברא’ ב 24 ו 2‑ :3שמות כ  ;12דבר’ ה 16
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יֹוד ִעים ַא ֶּתם
יהםֶׁ ,ש ֵּכן ְ
ְּבאֹותֹו א ֶׂפן ִה ְתנַ ֲהגּו ִע ָּמ ֶהםִ .ח ְדלּו ְל ַאּיֵ ם ֲע ֵל ֶ
ִּכי ּגַ ם ָל ֶהם וְ גַ ם ָל ֶכם ָה ָאדֹון ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ֵאין ִעּמֹו ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים.
המאבק נגד כוחות הרע

בּורתֹוִ 11 .ל ְבׁשּו ֶאת ְמלֹוא נֶ ֶׁשק
ּובכ ַׂח ּגְ ָ
 10סֹוף ָּד ָברִ ,חזְ קּו ַּב ָאדֹון ְ
12
ּתּוכלּו ַל ֲעמׂד נֶ גֶ ד נִ ְכ ֵלי ַה ָּׂש ָטן; ִּכי ֹלא ִעם ָּב ָׂשר־
ְ
ֹלהים ְל ַמ ַען
ָה ֱא ִ
מֹוׁש ֵלי ֶח ְׁש ַכת
ְ
ּוׂש ָררֹותִ ,עם
וָ ָדם ִמ ְל ָח ָמה ָלנּוֶ ,א ָּלא ִעם ָר ֻׁשּיֹות ְ
רּוחנִ ּיִ ים ָר ִעים ַּב ָּׁש ַמיִ םַ 13 .על ֵּכן ְקחּו ֶאת
עֹולם ַהּזֶ הִ ,עם ּכׂחֹות ָ
ָה ָ
ּתּוכלּו ְל ִה ְתנַ ּגֵ ד ַּבּיֹום ָה ָרע ,וְ ַל ֲעמׂד
ְ
ֹלהיםְ ,ל ַמ ַען
ְמלֹוא נֶ ֶׁשק ָה ֱא ִ
יכם
גּורה ַעל ָמ ְתנֵ ֶ
ׂשֹות ֶכם ֶאת ַהּכׂלִ 14 .ע ְמדּו ְּכ ֶׁש ָה ֱא ֶמת ֲח ָ
ְל ַא ַחר ֲע ְ
ׂשֹורת
יכם נְ עּולֹות נְ כֹונּות ִל ְב ַ
ּוכ ֶׁש ַרגְ ֵל ֶ
בּוׁש ֶכםְ 15 ,
וְ ִׁש ְריֹון ַה ֶּצ ֶדק ְל ְ
ּתּוכלּו ְל ַכּבֹות
ְ
ַה ָּׁשלֹוםִ 16 .עם ָּכל ֵא ֶּלה ְׂשאּו ֶאת ָמגֵ ן ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר
ׁשּועה
ּכֹובע ַהיְ ָ
ּוקחּו ֶאת ַ
ּבֹוע ִרים ֶׁשל ָה ָרעְ 17 .
ּבֹו ֶאת ָּכל ִח ָּציו ַה ֲ
18
ּות ִחּנָ ה
ְּב ָכל ְּת ִפ ָּלה ְ
ֹלהים.
רּוחֶׁ ,ש ִהיא ְּד ַבר ָה ֱא ִ
וְ ֶאת ֶח ֶרב ָה ַ
רּוחִׁ .ש ְקדּו ִּב ְת ִפ ַּל ְת ֶכם וְ ַה ְת ִמידּו ִּב ְת ִחּנָ ה ְּב ַעד
ִה ְת ַּפ ְּללּו ָּת ִמיד ְּב ַ
ּובא ֶׂמץ ֵלב ֶא ְפ ַּתח
דֹוׁשים  19וְ גַ ם ַּב ֲע ִדיֶׁ ,ש ִּתּנָ ַתּנָ ה ִלי ִמ ִּלים ְ
ָּכל ַה ְּק ִ
ׂשֹורהֲ 20 ,א ֶׁשר ִּבגְ ָל ָלּה ֲאנִ י ַׁשגְ ִריר ָאסּור
יע ֶאת סֹוד ַה ְּב ָ
הֹוד ַ
ִּפי ְל ִ
ִּב ְכ ָב ִלים ,וַ ֲא ַד ֵּבר ְּב ִב ָּטחֹון ְּכ ִפי ֶׁש ָע ַלי ְל ַד ֵּברְ 21 .רצֹונִ י ֶׁש ֵּת ְדעּו ּגַ ם
יכיקֹוס,
עֹוׂשה; ָל ֵכן ִט ִ
ֶ
ּומה ֲאנִ י
ַא ֶּתם ָמה ַהּנְ ִסּבֹות ֶׁש ֲאנִ י נָ תּון ָּב ֶהן ָ
ָה ָאח ֶה ָח ִביב וְ ַה ְמ ָׁש ֵרת ַהּנֶ ֱא ָמן ָּב ָאדֹון ,יְ ַס ֵּפר ָל ֶכם ַהּכׂלָׁ 22 .ש ַל ְח ִּתי
יכם ְל ַמ ָּט ָרה זׂאתְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֵּת ְדעּו ָמה ַה ַּמ ָּצב ֶא ְצ ֵלנּו וְ הּוא
אֹותֹו ֲא ֵל ֶ
עֹודד ֶא ְת ֶכם.
יְ ֵ
ֹלהים ָה ָאב וְ ָה ָאדֹון
ָׁ 23שלֹום ָל ַא ִחים וְ ַא ֲה ָבה ִעם ֱאמּונָ ה ֵמ ֵאת ֱא ִ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹוה ִבים ֶאת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יחֶ 24 .ח ֶסד ִעם ָּכל ָה ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
ּדֹוע ֶכת.
ְּב ַא ֲה ָבה ִּב ְל ִּתי ֶ
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א

ׁשּועֶ ,אל ָּכל
יח יֵ ַ
ימֹותיאֹוסַ ,ע ְב ֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵ
מ ֵאת ָׁשאּול וְ ִט
ֵ
ּומנְ ִהיגֵ י ַה ְּק ִה ָּלה
יּפיַ ,
יל ִ
ׁשּוע ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ְּב ִפ ִ
יח יֵ ַ
דֹוׁשים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ַה ְּק ִ
ֹלהים ָא ִבינּו
וְ ַה ַּׁש ָּמ ִׁשים ִּב ְכ ָלל זֶ הֶ 2 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
תפילת השליח למען הפיליפים

ּלֹותי ְּב ַעד
אֹלהים ִמ ֵּדי זָ ְכ ִרי ֶא ְת ֶכם  4וְ ָּת ִמידְּ ,ב ָכל ְּת ִפ ַ
מֹודה ֲאנִ י ֵל ִ
ֶ 3
5
ׂשֹורה
פּות ֶכם ַּב ְּב ָ
ֻּכ ְּל ֶכםִ ,מ ְת ַּפ ֵּלל ֲאנִ י ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה ַעל ִה ְׁש ַּת ְּת ְ
טּוח ֲאנִ יֶׁ ,ש ַה ַּמ ְת ִחיל ָּב ֶכם
ְל ִמן ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון וְ ַעד ַע ָּתהָּ 6 .בזׂאת ָּב ַ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
אֹותּה ַעד יֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ּטֹובה ַה ְׁש ֵלם יַ ְׁש ִלים
ֶאת ַה ְּפ ֻע ָּלה ַה ָ
נֹוׂשא ֶא ְת ֶכם ְּב ִל ִּבי
חֹוׁשב זׂאת ַעל ֻּכ ְּל ֶכםֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י ֵ
ֵ
ְּ 7ב ֶצ ֶדק ֲאנִ י
יֹות ֶכם ֻׁש ָּת ִפים ַל ֶח ֶסד ֶׁשהּוא ְמנַ ת ֶח ְל ִקיֵ ,הן ְּב ַמ ֲא ָס ִרי וְ ֵהן
ִּבגְ ַלל ֱה ְ
ֹלהים ֵעד ִליַּ ,כ ָּמה נִ ְכ ָסף ֲאנִ י
ּזּוקּהָ 8 .ה ֱא ִ
ׂשֹורה וְ ִח ָ
ִּב ְפ ֻע ָּל ִתי ַל ֲהגַ ּנַ ת ַה ְּב ָ
ׁשּועְּ 9 .ת ִפ ָּל ִתי ִהיא ֶׁש ַא ֲה ַב ְת ֶכם ִּת ְר ֶּבה
יח יֵ ַ
ֶאל ֻּכ ְּל ֶכם ְּב ַא ֲה ַבת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ָכל ְּתבּונָ הְ 10 ,ל ַמ ַען ַּת ְב ִחינּו ַמה ֵהם
ּות ֻלּוֶ ה ְּב ַד ַעת ְ
יֹותר ְ
יֹותר וְ ֵ
ֵ
ּומ ֵל ִאים
יח ְ 11
ּולֹלא ּד ִׂפי ְליֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ְּד ָב ִרים ַה ְמ ֻצּיָ נִ ים וְ ִת ְהיּו זַ ִּכים ְ
ֹלהים וְ ִל ְת ִה ָּלתֹו.
יחִ ,ל ְכבֹוד ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּפ ִרי ְצ ָד ָקה ֶׁש ֵּמנִ יב יֵ ַ
לחיות פירושו המשיח

ׂשֹורה:
טֹובת ַה ְּב ָ
ַ 12א ַחיְ ,רצֹונִ י ֶׁש ֵּת ְדעּו ִּכי ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ִלי ָהיָ ה ַּדוְ ָקא ְל ַ
יח נִ ְת ַּפ ְר ְס ָמה ֵּבין ָּכל
ָ 13ה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ֲאנִ י ָחבּוׁש ְּב ַמ ֲא ָסר ְל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
נֹוד ָעה ְל ָכל ַה ְּׁש ָאר;  14וְ רׂב ָה ַא ִחים ְּב ָב ְט ָחם
יסר וְ ְ
ַאנְ ֵׁשי ִמ ְׁש ַמר ַה ֵּק ָ
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יֹותר ִּבגְ ַלל ַמ ֲא ָס ִרי וְ ֵה ֵעּזּו ְל ַד ֵּבר ְּב ִלי ַּפ ַחד ֶאת
ָּב ָאדֹון ִה ְת ַחּזְ קּו עֹוד ֵ
יח ִמּתֹוְך ִקנְ ָאה
ֹלהיםָ 15 .א ְמנָ ם יֵ ׁש ַה ַּמ ְכ ִריזִ ים ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּד ַבר ָה ֱא ִ
עֹוׂשים זׂאת
ִ
טֹובהֵ 16 .א ֶּלה
וְ ַת ֲחרּותַ ,אְך יֵ ׁש ַה ַּמ ְכ ִריזִ ים ִמּתֹוְך ַּכּוָ נָ ה ָ
ׂשֹורה;  17וְ ֵא ֶּלה
ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבהְּ ,ביָ ְד ָעם ִּכי ֻמ ְפ ָקד ֲאנִ י ַעל ֲהגַ ּנַ ת ַה ְּב ָ
יח ִמּתֹוְך ַּת ֲחרּות וְ ֹלא ְּב ֵלב ָטהֹור ,וְ ַכּוָ נָ ָתם
ַמ ְכ ִריזִ ים ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּובין ָּכְך,
ּתֹוצ ָאה ִהיא ֶׁש ֵּבין ָּכְך ֵ
הֹוסיף ָצ ָרה ַעל ְּכ ָב ַליָ 18 .אז ָמה? ַה ָ
ְל ִ
ּובזׂאת ֲאנִ י
יח ֻמ ְכ ָרזָ ,
ִאם ְּב ַה ֲע ָמ ַדת ָּפנִ ים וְ ִאם ִמּתֹוְך ֵּכנּותַ ,ה ָּמ ִׁש ַ
רּורי,
יֹוד ַע ֲאנִ י ֶׁש ָּכל זֶ ה יָ ִביא ִל ֵידי ִׁש ְח ִ
אֹוסיף ִל ְׂשמ ַׂחִּ 19 ,כי ֵ
ִ
ָׂש ֵמ ַח וְ גַ ם
20
יח; וְ זׂאת ְּב ֶה ְת ֵאם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח יֵ ַ
יכת ַ
ּוב ְת ִמ ַ
ְּב ֶעזְ ַרת ְּת ִפ ַּל ְת ֶכם ִ
ְל ִצ ִּפּיָ ִתי ָה ֲע ֻמ ָּקה וְ ִת ְקוָ ִתי ֶׁשֹּלא ֵאבֹוׁש ְּבׁשּום ָּד ָברֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּב ָכל עׂז,
גּופיִ ,אם ַעל־יְ ֵדי
יח ְּב ִ
רֹומם וְ יִ ְתּגַ ֵּדל ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּכ ָת ִמיד ֵּכן ּגַ ם ַע ָּתה ,יְ ַ
יח,
מֹותיֵ 21 .הןְ ,לגַ ֵּבי ִּד ִידיִ ,ל ְחיֹות ֵּפרּוׁשֹו ַה ָּמ ִׁש ַ
ִ
ַחּיַ י וְ ִאם ַעל־יְ ֵדי
בֹודה
ילי ֲע ָ
וְ ָלמּות ֵּפרּוׁשֹו ֶרוַ חַ 22 .אְך ִאם ִל ְחיֹות ַּבּגּוף — ֲה ֵרי זֶ ה ִּב ְׁש ִב ִ
יֹוד ַע ַּב ֶּמה ִל ְבחׂרֲ 23 .אנִ י ָלחּוץ ַעל־יְ ֵדי ַה ְּׁשנַ יִ םֲ .אנִ י
ּפֹורּיָ ה וְ ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ִ
יֹותר.
יחֶׁ ,ש ֵּכן זֶ ה טֹוב ַה ְר ֵּבה ֵ
ּתֹוקק ְל ִה ְס ַּת ֵלק וְ ִל ְהיֹות ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְׁש ֵ
טּוח
יֹותי ָּב ַ
ּוב ְה ִ
יֹותר ְל ַמ ַענְ ֶכםִ 25 .
חּוצה ֵ
רּותי ַּבּגּוף נְ ָ
אּולם ִה ָּׁש ֲא ִ
ָ 24
מּות ֶכם
יֹוד ַע ֶׁש ֶא ָּׁש ֵאר וְ ַא ְמ ִׁשיְך ִעם ֻּכ ְּל ֶכם ְל ַמ ַען ִה ְת ַק ְּד ְ
ְּב ָכְך ֲאנִ י ֵ
ׁשּוע ִּבגְ ָל ִלי,
יח יֵ ַ
וְ ִׂש ְמ ַח ְת ֶכם ָּב ֱאמּונָ ה 26 ,וְ ָאז ַּת ְרּבּו ְל ִה ְת ַה ֵּלל ַּב ָּמ ִׁש ַ
חּותי ׁשּוב ִע ָּמ ֶכם.
נֹוכ ִ
ִּבגְ ַלל ְ
יכם — ִאם
יחְ ,ל ַמ ַען ֶא ְׁש ַמע ֲע ֵל ֶ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ 27רק ִה ְתנַ ֲהגּו ָּכ ָראּוי ִל ְב ַ
רּוח
עֹומ ִדים ַא ֶּתם ְּב ַ
יֹותי ָרחֹוק ִמ ֶּכם — ִּכי ְ
אֹות ֶכםִ ,אם ִּב ְה ִ
בֹואי ִל ְר ְ
ְּב ִ
ּפֹוח ִדים
ׂשֹורה 28 ,וְ ֵאינְ ֶכם ֲ
ַא ַחת וְ נִ ְל ָח ִמים ְּב ֵלב ֶא ָחד ְּב ַעד ֱאמּונַ ת ַה ְּב ָ
ְּכ ָלל ִמ ְּפנֵ י ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדיםָּ ,ד ָבר ֲא ֶׁשר ָל ֶהם הּוא אֹות ַל ֲא ַבּדֹון וְ ָל ֶכם אֹות
יחֹ ,לא
ֹלהיםֵ 29 .הן ָל ֶכם נִ ָּתןְ ,ל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשּועה ,וְ זׂאת ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ָ
ִל
ַרק ְל ַה ֲא ִמין ּבֹוֶ ,א ָּלא ּגַ ם ִל ְסּבׂל ְל ַמ ֲענֹוֶׁ 30 ,ש ֲה ֵרי ָל ֶכם אֹותֹו ַה ַּמ ֲא ָבק
ׁשֹומ ִעים ִּכי ֲאנִ י נִ ְמ ָצא
ְ
אֹותי נֶ ֱא ָבק ּבֹו וְ ָכ ֵעת ַא ֶּתם
ִ
יתם
ֶׁש ֶּב ָע ָבר ְר ִא ֶ
ּבֹו.
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יחִ ,אם ֵאיזֹו נֶ ָח ָמה ֶׁשל ַא ֲה ָבהִ ,אם
ל ֵכן ִאם יֵ ׁש ֵאיזֶ ה ִעּדּוד ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָ
רּוחִ ,אם ֵאילּו ַר ֲח ִמים וְ ֶח ְמ ָלה — ֲ 2אזַ י ַמ ְּלאּו
ֵאיזֹו ֻׁש ָּתפּות ֶׁשל ַ
דּורי ַא ֲה ָבה ַא ַחת,
ימי ֵד ִעיםֲ ,ח ֵ
נָ א ֶאת ִׂש ְמ ָח ִתי ָּבזֶ ה ֶׁש ִּת ְהיּו ְּת ִמ ֵ
ּומ ֲח ָׁש ָבה ַא ַחת  3וְ ַאל ַּת ֲעׂשּו ָּד ָבר ִמּתֹוְך ַּת ֲחרּות,
ַּב ֲע ֵלי ַּכּוָ נָ ה ַא ַחת ַ
רּוח יַ ְחׁשׂב ִאיׁש ִאיׁש ֶאת
ַאף ֹלא ִמּתֹוְך ְּכבֹוד ָׁשוְ אֶ ,א ָּלא ִּבנְ ִמיכּות ַ
ֵר ֵעהּו ְלנִ ְכ ָּבד ִמ ֶּמּנּוָּ 4 .כל ֶא ָחד ַאל יִ ְד ַאג ַרק ְל ִענְ יָ נָ יוֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְל ִענְ יָ נָ יו
ׁשּוע 6 :הּוא
יח יֵ ַ
רּוח זֶ ה ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
זּולתֹו 5 .יְ ֵהא ָּב ֶכם ֲה ָלְך ַ
ֶׁשל ָ
אֹלהים,
ֹלהים ֹלא ָח ַׁשב ְל ָׁש ָלל ֱהיֹות ָׁשוֶ ה ֵל ִ
ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַקּיָ ם ִּב ְדמּות ֱא ִ
ֶ 7א ָּלא ֵה ִריק ֶאת ַע ְצמֹו ,נָ ַטל ְּדמּות ֶע ֶבד וְ נִ ְהיָ ה ִּכ ְבנֵ י ָא ָדם; וְ ַכ ֲא ֶׁשר
צּורתֹו ְּכ ָא ָדםִ 8 ,ה ְׁש ִּפיל ַע ְצמֹו וְ ִצּיֵ ת ַעד ָמוֶ תַ ,עד ָמוֶ ת ַּב ְּצ ָלב.
ָהיָ ה ְּב ָ
ֹלהים ְמאׂד וְ נָ ַתן לֹו ֶאת ַה ֵּׁשם ַהּנַ ֲע ֶלה ַעל ָּכל ֵׁשם,
ַ 9על ֵּכן ִהגְ ִּביהֹו ֱא ִ
ּומ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ,
ּוב ָא ֶרץ ִ
ׁשּוע ָּכל ֶּב ֶרְךַּ ,ב ָּׁש ַמיִ ם ָ
ְ 10ל ַמ ַען ִּת ְכ ַרע ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ֹלהים
יח הּוא ָה ָאדֹוןְ ,ל ִת ְפ ֶא ֶרת ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹודה ִּכי יֵ ַ
 11וְ ָכל ָלׁשֹון ֶ
ָה ָאב.
חּותי,
נֹוכ ִ
הּוביְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ִּצּיַ ֶּתם ָּת ִמידֹ ,לא ַרק ְּכמֹו ְּב ֵעת ְ
ָ 12ל ֵכן ֲא ַ
ּוביִ ְר ָאה
ֶא ָּלא ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ָּכ ֵעתְּ ,ב ֵה ָע ְד ִרי — ִה ָּׁש ְמעּו ַע ָּתהְ ,
ּפֹועל
ֹלהים הּוא ַה ֵ
ׁשּוע ְת ֶכם;  13וְ ָא ְמנָ ם ֱא ִ
ּוב ְר ֵתת ַּפ ֲעלּו ְל ִמּמּוׁש ְּת ַ
ִ
ָּב ֶכם ּגַ ם ֶׁש ִּת ְרצּו וְ גַ ם ֶׁש ִּת ְפ ֲעלּו ַּכּטֹוב ְּב ֵעינָ יוֲ 14 .עׂשּו ָּכל ָּד ָבר ְּב ִלי
הֹורים,
ּוט ִ
ּוב ִלי ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַחְ 15 ,ל ַמ ַען ִּת ְהיּו נְ ִקּיִ ים ֵמ ָא ָׁשם ְ
ְל ִה ְתלֹונֵ ן ְ
ּתֹופיעּו
ּופ ַת ְלּתׂל ֲא ֶׁשר ִ
אֹלהים ֵאין ּד ִׂפי ָּב ֶהםְּ ,בתֹוְך ּדֹור ִע ֵּקׁש ְ
ָּבנִ ים ֵל ִ
יק ֶכם ֶאת ְּד ַבר ַה ַחּיִ ים; זׂאת ִּת ְהיֶ ה ִלי
עֹולםְּ 16 ,ב ַה ֲחזִ ְ
ּבֹו ִּכ ְמאֹורֹות ָּב ָ
יחֶׁ ,שֹּלא ַל ָּׁשוְ א ַר ְצ ִּתי וְ ֹלא ָל ִריק ָע ַמ ְל ִּתיֲ 17 .א ָבל
ִל ְת ִה ָּלה ְּביֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹודת ַהּק ֶׂדׁש ֶׁשל ֱאמּונַ ְת ֶכםָׂ ,ש ֵמ ַח
ּגַ ם ִאם ֶא ָּׁש ֵפְך ְּכנֶ ֶסְך ַעל ָק ְר ַּבן ֲע ַ
ֲאנִ י וְ ָׂשׂש ִעם ֻּכ ְּל ֶכםָּ 18 .כְך ִׂש ְמחּו ּגַ ם ַא ֶּתם וְ ִׂשיׂשּו ִע ִּמי.
טימותיאוס ואפפרודיטוס

ימֹותיאֹוס,
ֵ
יכם ִּב ְמ ֵה ָרה ֶאת ִט
ׁשּוע ֶׁש ֶא ְׁש ַלח ֲא ֵל ֶ
ִּ 19ת ְקוָ ִתי ָּב ָאדֹון יֵ ַ
20
עֹודד ּגַ ם ֲאנִ י ְּב ִהּוָ ַדע ִלי ַמה ַּמ ַּצ ְב ֶכםֵ .אין ִלי ִאיׁש ְּת ִמים
ְל ַמ ַען ֶא ְת ֵ
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ּדֹואגִ ים
יכםַ .הּכׂל ֲ
ֵּד ִעים ִע ִּמי ָּכמֹוהּוֲ ,א ֶׁשר ְּב ֵלב ָׁש ֵלם יִ ְד ַאג ְל ִענְ יְ נֵ ֶ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם
ׁשּועֲ 22 .א ָבל ְ
יח יֵ ַ
יהםֹ ,לא ַל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַל ָּמ ִׁש ַ
ְל ִענְ יְ נֵ ֶ
בֹודת
עֹובד ִעם ָא ִביו הּוא ֵׁש ֵרת ִע ִּמי ַּב ֲע ַ
ֶאת ָא ְפיֹו ַה ָּבחּון; ְּכמֹו ֵּבן ָה ֵ
ֹלח ִמּיָ ד ְל ַא ַחר ֶׁש ֶא ְר ֶאה ַמה
ׂשֹורהָ 23 .ל ֵכן אֹותֹו ְמ ַקּוֶ ה ֲאנִ י ִל ְׁש ַ
ַה ְּב ָ
24
ּובֹוט ַח ֲאנִ י ָּב ָאדֹון ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ָאבֹוא ִּב ְמ ֵה ָרה.
ֵ
ּיַ ֲעׂשּו ִּבי.
רֹודיטֹוס,
יכם ֶאת ָה ָאח ֶא ַּפ ְפ ִ
ֹלח ֲא ֵל ֶ
ֲ 25א ָבל ָח ַׁש ְב ִּתי ְלנָ חּוץ ִל ְׁש ַ
סֹורי;
יח ֶכם ַה ְמ ָׁש ֵרת ְּב ִמּלּוי ַמ ְח ִ
בֹודה וְ ַל ַּמ ֲע ָר ָכה וְ גַ ם ְׁש ִל ֲ
ֻׁש ָּת ִפי ַל ֲע ָ
ּנֹודע ָל ֶכם ִּכי ָח ָלה.
ֶׁ 26ש ֵּכן ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע ֶאל ֻּכ ְּל ֶכם וְ ַאף נֶ ֱע ַצב ְמאׂד ַעל ֶׁש ַ
ֹלהים ִר ֵחם ָע ָליו וְ ֹלא ַרק ָע ָליו,
ָ 27א ְמנָ ם ָח ָלה וְ נָ ָטה ָלמּותַ ,אְך ֱא ִ
28
ֶא ָּלא ּגַ ם ָע ַליְ ,ל ַמ ַען ֹלא יָ בֹוא ָע ַלי יָ גֹון ַעל יָ גֹוןָ .ל ֵכן ִמ ַה ְר ִּתי ְל ָׁש ְלחֹו
אֹות ֶכם אֹותֹו ׁשּוב ,וְ ָאז יִ ְמ ַעט יְ גֹונִ יַ 29 .על
יכם ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְׂש ְמחּו ִּב ְר ְ
ֲא ֵל ֶ
הֹוקירּו ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלהִּ 30 ,כי ִּבגְ ַלל
ֵּכן ַק ְּבלּוהּו ָּב ָאדֹון ִּב ְמֹלא ִׂש ְמ ָחה וְ ִ
יע ַעד ַסף ַה ָּמוֶ תְּ ,ב ַס ְּכנֹו ֶאת נַ ְפׁשֹו ְּכ ֵדי ְל ַמ ֵּלא
יח ִהּגִ ַ
בֹודת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲע ַ
רּות ֶכם ְל ַמ ֲענִ י.
ֶאת ַמה ֶּׁשּנִ ְב ַצר ִמ ֶּכם ַל ֲעׂשֹות ְּב ֵׁש ְ
21

ג

הצדקה האמתית

ּוב ֵכןַ ,א ַחיִׂ ,ש ְמחּו ָּב ָאדֹוןִ .ל ְכּתׂב ָל ֶכם ׁשּוב ֶאת אֹותֹו ָּד ָבר ֵאינֶ ּנּו
ְ
מֹוסיף ְל ִב ָּטחֹוןִ 2 .הּזָ ֲהרּו ֵמ ַה ְּכ ָל ִבים.
ִ
ְלט ַׂרח ָע ַליַ ,אְך ָל ֶכם זֶ ה
ילה
ּפֹוע ֵלי ָה ֶר ַׁשעִ .הּזָ ֲהרּו ִמן ַה ִחּתּוְךֲ 3 .ה ֵרי ֲאנַ ְחנּו ְּבנֵ י ַה ִּמ ָ
ִהּזָ ֲהרּו ִמ ֲ
ׁשּוע ְּב ִלי ִל ְבט ַׂח
יח יֵ ַ
ּומ ְתּגָ ִאים ַּב ָּמ ִׁש ַ
רּוח ִ
ֹלהים ְּב ַ
עֹוב ִדים ֶאת ֱא ִ
— ָה ְ
יׁשהּו ָסבּור
ַּב ָּב ָׂשרַ 4 ,אף ֶׁש ֲאנִ י ַע ְצ ִמי יָ כֹול ִל ְבט ַׂח ּגַ ם ַּב ָּב ָׂשרִ .אם ִמ ֶ
יֹותי ֶּבן ְׁשמֹונַ ת
יֹותר 5 :נִ ַּמ ְל ִּתי ִּב ְה ִ
ּיּוכל ִל ְבט ַׂח ַּב ָּב ָׂשרֲ ,אזַ י ֲאנִ י ֵ
ֶׁש ַ
ּמֹוצא יִ ְׂש ָר ֵאל ָאנ ִׂכיִ ,מ ֵּׁש ֶבט ִּבנְ יָ ִמיןִ ,ע ְב ִרי ִמן ָה ִע ְב ִרים;
יָ ִמים; ִמ ָ
רֹודף ַה ְּק ִה ָּלה
רּוׁשים ֲאנִ י; ֲ 6א ֶׁשר ַל ַּקּנָ אּותֵ ,
ּתֹורהִ ,מ ַּכת ַה ְּפ ִ
ֲא ֶׁשר ַל ָ
7
ּתֹורהֵ ,אין ִּבי ּד ִׂפיֲ .א ָבל
ֲאנִ י; ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ְּצ ָד ָקה ַה ֻּמ ְׁש ֶּת ֶתת ַעל ַה ָ
יח;
אֹותם ָח ַׁש ְב ִּתי ְל ֶה ְפ ֵסד ִּבגְ ַלל ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָהיּו יִ ְתרֹון ְּב ֵעינַ י,
חֹוׁשב ֶאת ַהּכׂל ְל ֶה ְפ ֵסד ִּבגְ ַלל ַהּיִ ְתרֹון ָל ַד ַעת
ֵ
 8וְ ֹלא עֹוד ֶא ָּלא ֶׁש ֲאנִ י
ׁשּוע ֲאדֹונִ יֲ ,א ֶׁשר ְל ַמ ֲענֹו ִה ְפ ַס ְד ִּתי ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים;
יח יֵ ַ
ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּול ִה ָּמ ֵצא ּבֹו
יח ְ 9
יח ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יפ ִתי ְל ַה ְרוִ ַ
חֹוׁש ָבם ִל ְפס ֶׂלת ִּב ְׁש ִא ָ
ְ
וַ ֲאנִ י
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ּתֹורהֶ ,א ָּלא ִּת ְהיֶ ה זֹו ַה ְּצ ָד ָקה
— ְּבא ֶׂפן ֶׁש ִּצ ְד ָק ִתי ֹלא ִּת ְהיֶ ה ִלי ִמן ַה ָ
יסֹודּה
ָ
ֹלהים ִהיא וִ
יחְ .צ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ֵמ ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונַ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶּב ֱאמּונָ ה — ְּ 10כ ֵדי ָל ַד ַעת אֹותֹו וְ ֶאת ּכ ַׂח ְּת ִחּיָ תֹו וְ ֶאת ַה ֻּׁש ָּתפּות
יע ַל ְּת ִחּיָ ה ִמן ַה ֵּמ ִתים.
ּול ִה ַּדּמֹות לֹו ְּבמֹותֹוְּ 11 ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁש ַאּגִ ַ
ּסּוריו ְ
ְּביִ ָ
מרוץ אל המטרה

ֹ 12לא ֶׁש ְּכ ָבר ִה ַּׂשגְ ִּתי אֹו ֶׁש ְּכ ָבר ִהּגַ ְע ִּתי ִל ְׁש ֵלמּותֲ ,א ָבל ָרץ ֲאנִ י
ׁשּועַ 13 .א ַחיֲ ,ע ַדיִ ן
יח יֵ ַ
ְּב ִת ְקוָ ה ְל ַה ִּׂשיגִּ ,כי ִמּׁשּום ָּכְך ּגַ ם ִה ִּׂשיגַ נִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹוכ ַח ֶאת
ֵ
חֹוׁשב ֶאת ַע ְצ ִמי ְל ִמי ֶׁש ִה ִּׂשיגֲ .א ָבל ָּד ָבר ֶא ָחדֲ :אנִ י
ֵ
ֵאינֶ ּנִ י
ימה ֶאל ַמה ֶּׁש ְּל ָפנַ יֲ 14 .אנִ י ָרץ ֶאל ַה ַּמ ָּט ָרה
ֲא ֶׁשר ֵמ ַא ֲח ַרי וְ נֶ ֱח ָלץ ָק ִד ָ
ֹלהים
יאתֹו ֶׁשל ֱא ִ
ל־מ ְע ָלהְ ,ק ִר ָ
ה־ׁש ַ
יא ֶ
ְּכ ֵדי ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּפ ָרס ֶׁש ִּב ְק ִר ָ
ׁשּועָ 15 .ל ֵכן ָּכל ּבֹוגֵ ר ֶׁש ֵּבינֵ ינּו יַ ְחׁשׂב נָ א ָּכְך ,וְ ִאם ְּב ֵאיזֶ ה
יח יֵ ַ
ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםֲ 16 .א ָבל
חֹוׁש ִבים ַא ֶּתם ַא ֶח ֶרתּ ,גַ ם ֶאת זׂאת יְ גַ ֶּלה ָל ֶכם ֱא ִ
ְ
ִענְ יָ ן
ַמה ֶּׁש ִהּגַ ְענּו ֵא ָליוְ ,ל ִפי זֶ ה ָע ֵלינּו ְל ִה ְת ַה ֵּלְך.
ַ 17א ַחיִ ,ה ְתנַ ֲהגּו ָּכמֹונִ יִׂ .שימּו ְל ַב ְב ֶכם ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ִּמ ְת ַה ְּל ִכים ַעל־
ִּפי ַה ֻּדגְ ָמה ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶכם ָּבנּוֵ 18 .הן ַר ִּבים ַה ִּמ ְת ַה ְּל ִכים ֲא ֶׁשר ְּפ ָע ִמים
אֹומר — ֶׁש ֵהם
ֵ
יהם — וְ ַע ָּתה ּגַ ם ִּב ְב ִכי ֲאנִ י
ַרּבֹות ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֲע ֵל ֶ
סֹופם ֲא ַבּדֹוןֲ ,א ֶׁשר ַה ֶּכ ֶרס ִהיא
יח; ֲ 19אנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָ
אֹויְ ֵבי ְצ ַלב ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם ַה ְּבזּויִ ים וְ ָה ַא ְר ִצּיּות ְמ ַמ ֵּלאת
יהם; ִּת ְפ ַא ְר ָּתם ִהיא ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
חּותנּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִהיא; ִמ ָּׁשם ּגַ ם יָ בֹוא
ֶאת ִל ָּבםֲ 20 .א ֶׁשר ָלנּוֶ ,אזְ ָר ֵ
יחֲ 21 ,א ֶׁשר יַ ֲח ִליף
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יע ֲא ֶׁשר ְמ ַח ִּכים ָאנּו לֹו — ָה ָאדֹון יֵ ַ
מֹוׁש ַ
ִ
ּדֹומה ְלגּופֹו ֶה ָהדּור ָּכבֹודְּ ,כ ִפי ּכ ַׂח יְ ָכ ְלּתֹו
ּגּופנּו ַהּנָ חּות וְ יַ ֲע ֵׂשהּו ֶ
ֶאת ֵ
ְל ַׁש ְע ֵּבד ֵא ָליו ֶאת ַהּכׂל.

ד

תמימות דעים ,שמחה ושלום

ׂאׁשי,
הּובים וְ ַהיְ ָק ִריםִׂ ,ש ְמ ָח ִתי וַ ֲע ֶט ֶרת ר ִ
על ֵּכןַ ,א ַחיָ ,ה ֲא ִ
ַ
הֹודיָ ה
הּוביִ 2 .הנְ נִ י ַמ ְפ ִציר ְּב ֶא ְב ְ
ְּב ֶד ֶרְך זׂאת ִע ְמדּו נָ א ָּב ָאדֹוןֲ ,א ַ
ּנֹוׂשא
יכי ִל ְהיֹות ֵלב ֶא ָחד ָּב ָאדֹון 3 .וְ ַא ָּתהֲ ,ח ֵב ִרי ָה ֲא ִמ ִּתיַ ,ה ֵ
ּוב ִסינְ ִט ִ
ְ
ִע ִּמי ָּבעׂלּ ,גַ ם ִמ ְּמָך ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁשֲ :עזׂר נָ א ָל ֶהן; ֵהן ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ִע ִּמי
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בֹודה ֲא ֶׁשר
ׂשֹורה ,יַ ַחד ִעם ְק ֵל ֶמנְ ס וְ ִעם יֶ ֶתר ֻׁש ָּת ַפי ָל ֲע ָ
ְּב ַמ ֲא ַבק ַה ְּב ָ
יהם ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים.
מֹות ֶ
ְׁש ֵ
יכם
יכֹות ֶ
ִׂ 4ש ְמחּו ָּב ָאדֹון ְּב ָכל ֵעת; א ַׂמר ׁשּובִׂ ,ש ְמחּו 5 .נ ַׂעם ֲה ִל ֵ
יִ ּוָ ַדע נָ א ְל ָכל ָא ָדםָ .ה ָאדֹון ָקרֹובַ 6 .אל ִּת ְד ֲאגּו ְלׁשּום ָּד ָברִּ ,כי
ּוב ַת ֲחנּונִ ים
אֹלהים ִּב ְת ִפ ָּלה ְ
יכם ֵל ִ
לֹות ֶ
ִאם ְּב ָכל ָּד ָבר ַה ִּציגּו ִמ ְׁש ֲא ֵ
ֹלהים ַהּנִ ְׂשּגָ ב ִמ ָּכל ֵׂש ֶכל יִ נְ צׂר ֶאת ְל ַב ְב ֶכם וְ ֶאת
ּוׁשלֹום ֱא ִ
הֹודיָ הְ 7 .
ּוב ָ
ְ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
יכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
בֹות ֶ
ַמ ְח ְׁש ֵ
 8סֹוף ָּד ָברַ ,א ַחיָּ ,כל ֲא ֶׁשר ֱא ֶמתָּ ,כל ַמה ֶׁשּנִ ְכ ָּבדָּ ,כל ָּד ָבר יָ ָׁשרָ ,טהֹור,
ָמ ֵלא נ ַׂעםָּ ,כל ֲא ֶׁשר ִׁש ְמעֹו טֹובָּ ,כל ַמ ֲע ֶׂשה נַ ֲע ֶלה ,וְ ָכל ָּד ָבר ָה ָראּוי
ְל ֶׁש ַבח — ְּב ֵא ֶּלה יֶ ְהּגֶ ה ְל ַב ְב ֶכםַ 9 .ה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְד ֶּתם וְ ִק ַּב ְל ֶּתם
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום
ֵ
אֹותם ֲעׂשּו; וֵ
ָ
יתם ִּבי —
ּוׁש ַמ ְע ֶּתם ִמ ֶּמּנִ י ,וַ ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶ
ְ
יִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכם.
השליח מודה לפיליפים על עזרתם

עֹור ְר ֶּתם ֶאת ַּד ֲאגַ ְת ֶכם ִלי; ָא ְמנָ ם
ָ 10א ֵכן ָׂש ַמ ְח ִּתי ְמאׂד ָּב ָאדֹון ֶׁשּׁשּוב ַ
11
ֶּב ָע ָבר ְּד ַאגְ ֶּתם ִליֶ ,א ָּלא ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ָל ֶכם ִהזְ ַּד ְמנּות ִל ְפעׂלֵ .אינֶ ּנִ י
ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך ַמ ְחסֹור; ָל ַמ ְד ִּתי ְל ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ִליְּ ,ב ָכל ַמ ָּצב.
ּוב ָכל
יֹוד ַע ֲאנִ י ַל ֲעמׂד ְּב ֶׁש ַפעְּ .ב ָכל ָּד ָבר ְ
יֹוד ַע ֲאנִ י ַל ֲעמׂד ְּבעׂנִ י ,וְ ֵ
ֵ 12
ַהּנְ ִסּבֹות ֻמ ְרּגָ ל ֲאנִ י ּגַ ם ְלׂש ַׂבע וְ גַ ם ְל ָר ָעבּ ,גַ ם ְל ֶׁש ַפע ּגַ ם ְל ַמ ְחסֹור.
יתם
ּנֹותן ִּבי ּכ ַׂחִ 14 .עם זׂאת טֹוב ֲע ִׂש ֶ
ַ 13הּכׂל ֲאנִ י יָ כֹול ְּב ֶעזְ ָרתֹו ֶׁשל ַה ֵ
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ֶּתם ְּב ָצ ָר ִתי.
אׁשית
אתי ִמ ָּמ ֵקדֹונְ יָ ה ְּב ֵר ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ָצ ִ
יּפים ּגַ ם ְ
יל ִ
ַ 15א ֶּתם ַה ִפ ִ
ׂשֹורהׁ ,שּום ְק ִה ָּלה ִמ ְּל ַב ְּד ֶכם ֹלא ָח ְב ָרה ֵא ַלי ְּב ִענְ יַ ן ַמ ַּתן
יְ ֵמי ַה ְּב ָ
יקי ְׁש ַל ְח ֶּתם ֵא ַלי
יֹותי ְּב ֶת ָּסלֹונִ ִ
ֶעזְ ָרה אֹו ַק ָּב ַלת ֶעזְ ָרה; ֵ 16הן ּגַ ם ִּב ְה ִ
ׁשֹואף
ֵ
ׁשֹואף ְל ַמ ָּתנֹות;
ֵ
ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ְל ַס ֵּפק ֶאת ְצ ָר ַכיֹ 17 .לא ֶׁש ֲאנִ י
אתי ְל ַא ַחר
כּות ֶכם 18 .יֵ ׁש ִלי ַהּכׂל ְּב ֶׁש ַפע; ָמ ֵל ִ
ֲאנִ י ִל ְפ ִרי ֶׁשּיִ ְר ֶּבה ִלזְ ְ
יח
רֹודיטֹוס ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְׁש ַל ְח ֶּתם — ֵר ַ
ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ִמ ֵידי ֶא ַּפ ְפ ִ
אֹלהי יְ ַמ ֵּלא ֶאת ָּכל
ַ
אֹלהים 19 .וֵ
יחֹוח ֵהםִ ,מנְ ָחה ֲע ֵר ָבה ְרצּויָ ה ֵל ִ
ַ
נִ
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ׁשּוע.
יח יֵ ַ
ָצ ְר ְּכ ֶכם ְּכ ִפי ע ֶׁׂשר ְּכבֹודֹו ַּב ָּמ ִׁש ַ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
ְל ְ
ּדֹור ִׁשים
ׁשּועָ .ה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ִע ִּמי ְ
יח יֵ ַ
ִּ 21ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ָּכל ָקדֹוׁש ַּב ָּמ ִׁש ַ
לֹומ ֶכםְּ ,ב ִע ָּקר ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
דֹוׁשים ְ
לֹומ ֶכםָּ 22 .כל ַה ְּק ִ
ִּב ְׁש ְ
רּוח ֶכם.
יח ִעם ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יסרֶ 23 .ח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ
ִמ ֵּבית ַה ֵּק ָ
20
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אגרת שאול אל
הקולוסים

א

ּומ ֵאת
ֹלהיםֵ ,
ׁשּוע ִּב ְרצֹון ֱא ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולְׁ ,ש ִל ַ
ֵ
קֹולֹוסהָ ,ה ַא ִחים
ָ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ְּב
ימֹותיאֹוס ָא ִחינּוֶ 2 ,אל ַה ְּק ִ
ֵ
ִט
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון
יחֶ :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
תפילה והודיה

ּומ ְת ַּפ ְּל ִלים
יח ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ֲא ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
מֹודים ֲאנַ ְחנּו ֵל ִ
ִ 3
4
ׁשּוע וְ ַעל
יח יֵ ַ
ַּב ַע ְד ֶכם ָּת ִמידִּ ,כי ָׁש ַמ ְענּו ַעל ֱאמּונַ ְת ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
מּורה ָל ֶכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
דֹוׁשים ְ 5לנ ַׂכח ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּׁש ָ
ַא ֲה ַב ְת ֶכם ְל ָכל ַה ְּק ִ
ׂשֹורה
יה ק ֶׂדם ָל ֵכן ִּב ְד ַבר ָה ֱא ֶמת ֶׁשל ַה ְּב ָ
ִּת ְקוָ ה ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ָע ֶל ָ
ּומ ַׂשגְ ֶׂשגֶ ת ְּב ָכל
עֹוׂשה ְּפ ִרי ְ
ָ
ׂשֹורה
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ַה ְּב ָ
יכםְ .
יעה ֲא ֵל ֶ
ֶׁ 6ש ִהּגִ ָ
עֹולםֵּ ,כן ּגַ ם ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ְל ִמן ַהּיֹום ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם וְ ִה ַּכ ְר ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת
ָה ָ
ֹלהיםְּ 7 ,כ ֶד ֶרְך ֶׁש ְּל ַמ ְד ֶּתם ֵמ ֵאת ֶא ַּפ ְפ ַרס ָה ָאהּובֲ ,ח ֵב ֵרנּו
ֶאת ֶח ֶסד ֱא ִ
יח ְל ַמ ַענְ ֶכםֲ 8 ,א ֶׁשר ּגַ ם ִס ֵּפר ָלנּו
ּומ ָׁש ֵרת נֶ ֱא ָמן ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹודה ְ
ָל ֲע ָ
רּוח.
ַעל ַא ֲה ַב ְת ֶכם ֶׁש ָּב ַ
המשיח ופעלו

ִ 9מּׁשּום ָּכְך ּגַ ם ָאנּוִ ,מּיֹום ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ֶאת זׂאתֵ ,אינֶ ּנּו ֲח ֵד ִלים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ּותבּונָ ה
ּול ַב ֵּקׁש ֶׁש ִּת ָּמ ְלאּו ַּד ַעת ְרצֹונֹוְּ ,ב ִלוְ יַ ת ָּכל ָח ְכ ָמה ְ
ַּב ַע ְד ֶכם ְ
ּול ַמ ַען
רּוחנִ יתְ 10 ,ל ַמ ַען ִּת ְת ַה ְּלכּו ַּכּיָ אּות ִל ְפנֵ י ָה ָאדֹוןְּ ,כ ָכל ֶח ְפצֹוְ ,
ָ
ֹלהים 11 ,וְ ִת ְת ַחּזְ קּו
ָּתנִ יבּו ְּפ ִרי ְּב ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב וְ ִתגְ ְּדלּו ְּב ַד ַעת ֱא ִ
רּוח ַּבּכׂל,
ְּב ָכל ּכ ַׂח ְּכ ִפי ע ֶׂצם ְּכבֹודֹו ,וְ ִת ְהיֶ ה ָל ֶכם ַס ְב ָלנּות וְ א ֶׂרְך ַ
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ּתֹודה ְל ָא ִבינּו ֶׁש ִה ְכ ִׁשיר ֶא ְת ֶכם ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ָ
ִּת ְּתנּו
ּוב ִׂש ְמ ָחה
ְ
ילנּו ִמ ִּׁש ְלטֹון ַהח ֶׁׂשְך
דֹוׁשים ָּבאֹורֵ 13 .הן ָה ָאב ִה ִּצ ָ
ְּבנַ ֲח ַלת ַה ְּק ִ
יחת
וְ ֶה ֱע ִב ָירנּו ֶאל ַמ ְלכּות ְּבנֹו ֲאהּובֹוֲ 14 ,א ֶׁשר ּבֹו ָלנּו ַה ְּפדּותְ ,ס ִל ַ
ֹלהים ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֶאהְּ ,בכֹור ָּכל
ַה ֲח ָט ִאים 15 ,וְ הּוא ֶצ ֶלם ֶׁשל ָה ֱא ִ
יאה; ִּ 16כי ּבֹו נִ ְב ָרא ָּכל ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם וַ ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץַ ,מה ֶּׁשנִ ְר ֶאה
ְּב ִר ָ
ּומה ֶּׁש ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֶאהּ ,גַ ם ִּכ ְסאֹות וְ ָר ֻׁשּיֹות וְ גַ ם ֶמ ְמ ָׁשלֹות וְ ִׁש ְלטֹונֹות.
ַ
קֹודם ַלּכׂל וְ ַהּכׂל ַקּיָ ם ּבֹו.
ּול ַמ ֲענֹו 17 ,וְ הּוא ֵ
ַהּכׂל נִ ְב ָרא ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו ְ
אׁשיתְּ ,בכֹור
לֹומרֶׁ ,של ַה ְּק ִה ָּלה .הּוא ָה ֵר ִ
 18הּוא ָהרׂאׁש ֶׁשל ַהּגּוףְּ ,כ ַ
19
ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתיםְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ִראׁשֹון ַּבּכׂלִּ ,כי ֵכן ָהיָ ה ָרצֹון ְל ַׁש ֵּכן ּבֹו
ּוב ֶא ְמ ָצעּותֹו ְל ַרּצֹות ֶאל ַע ְצמֹו ֶאת ַהּכׂלֵ .הן ַמה
ֶאת ָּכל ַה ְּמלֹוא ְ 20
ֶּׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵהן ַמה ֶּׁש ָּב ָא ֶרץְּ ,ב ֶא ְמ ָצעּותֹוַּ ,ב ֲע ִׂשּיַ ת ָׁשלֹום ְּב ָדמֹו ַעל
ַה ְּצ ָלב.
יכם
ּוב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
יכם ְ
בֹות ֶ
יתם נָ ְכ ִרים וְ אֹויְ ִבים ְּב ַמ ְח ְׁש ֵ
ַ 21א ֶּתם ְל ָפנִ ים ֱהיִ ֶ
ָה ָר ִעיםֲ 22 .א ָבל ָּכ ֵעת ָע ָׂשה ִרּצּוי ְּבגּוף ְּב ָׂשרֹו ַעל־יְ ֵדי מֹותֹוְּ ,כ ֵדי
עֹומ ִדים
ּוב ִלי ּד ִׂפי — ִ 23אם ָא ְמנָ ם ְ
דֹוׁשיםְּ ,ב ִלי מּום ְ
ְל ַה ִּציגְ ֶכם ְל ָפנָ יו ְק ִ
לּולה
יבים ָּב ֱאמּונָ ה וְ ֵאינְ ֶכם ַמ ְר ִּפים ֵמ ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְּכ ָ
ַא ֶּתם ְמ ֻב ָּס ִסים וְ יַ ִּצ ִ
יאה ִמ ַּת ַחת
ׂשֹורה ֶׁש ֻה ְכ ְרזָ ה ְל ָכל ַה ְּב ִר ָ
ׂשֹורה ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתםִ ,היא ַה ְּב ָ
ַּב ְּב ָ
יתי ָלּה ִל ְמ ָׁש ֵרת.
ַל ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ֲאנִ יָׁ ,שאּולָ ,היִ ִ
12

שרותו של שאול למען הקהילה

סֹובל ְל ַמ ַענְ ֶכם וַ ֲאנִ י ְמ ַמ ֵּלא ִּב ְב ָׂש ִרי
ָּ 24כ ֵעת ֲאנִ י ָׂש ֵמ ַח ַּב ֵּס ֶבל ֶׁש ֲאנִ י ֵ
25
יתי
יח ֶׁשּיֵ ׁש עֹוד ִל ְסּבׂל ְּב ַעד ּגּופֹו — ַה ְּק ִה ָּלה; נִ ְהיֵ ִ
ֶאת ִס ְבלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים נָ ַתן ִלי ְל ַמ ַענְ ֶכםְ ,ל ַה ְׁש ִלים
ָלּה ִל ְמ ָׁש ֵרת ְּב ֶה ְת ֵאם ַל ַּת ְפ ִקיד ֶׁש ֱא ִ
ּומּדֹורֹות
עֹול ִמים ִ
ֹלהים ִּ 26ב ְמ ִס ַירת ָה ָרז ֶׁש ָהיָ ה ָצפּון ֵמ ָ
ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יע ַמהּו ע ֶׁׂשר
הֹוד ַ
ֹלהים ְל ִ
דֹוׁשיוָ 27 .א ֵכן ָל ֶכם ָר ָצה ֱא ִ
וְ ַע ָּתה נִ גְ ָלה ִל ְק ָ
יח ְּב ִק ְר ְּב ֶכםַ ,ה ִּת ְקוָ ה
ִּת ְפ ֶא ֶרת ָה ָרז ַהּזֶ ה ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ ם ,וְ הּואַ :ה ָּמ ִׁש ַ
ֶאל ַה ָּכבֹודָ 28 .ע ָליו ָאנּו ַמ ְכ ִריזִ ים ּובֹו ַּבּזְ ַמן ַמזְ ִה ִירים ָּכל ָא ָדם
נּוכל ְל ַה ִּציג ָּכל ָא ָדם ְּכ ֶׁשהּוא
ּומ ַל ְּמ ִדים ָּכל ָא ָדם ְּב ָכל ָח ְכ ָמהְ ,ל ַמ ַען ַ
ְ
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1.29-2.18

יחְ .ל ַמ ָּט ָרה זׂאת ֲאנִ י ּגַ ם ָע ֵמל וְ נֶ ֱא ָבקְּ ,כ ִמ ַּדת ְּפ ֻע ָּלתֹו
ֻמ ְׁש ָלם ַּב ָּמ ִׁש ַ
בּורה.
ּפֹועל ִּבי ִּבגְ ָ
ֶׁשל ַה ֵ
ּוב ַעד
ְרצֹונִ י ֶׁש ֵּת ְדעּו ַמה ּגָ דֹול ַה ַּמ ֲא ָבק ֶׁש ָאנ ִׂכי נֶ ֱא ָבק ַּב ַע ְד ֶכם ְ
אֹותי ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים,
ִ
ּוב ַעד ֵא ֶּלה ֶׁשֹּלא ָראּו
יק ָאהְ ,
אֹוד ֵ
ַאנְ ֵׁשי ָל ִ
ְ 2ל ַמ ַען יְ נֻ ַחם ְל ָב ָבם וְ יִ ְת ַק ְּׁשרּו יַ ְח ָּדיו ְּב ַא ֲה ָבה וְ יַ ּגִ יעּו ֶאל ָּכל ָהע ֶׁׂשר
יחֲ 3 ,א ֶׁשר
ֹלהיםַ ,ה ָּמ ִׁש ַ
יעת ָרז ָה ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ַּב ֲה ָבנָ ה ַה ְּׁש ֵל ָמהֶ ,אל יְ ִד ַ
אֹומר ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא
אֹוצרֹות ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַּד ַעת 4 .זׂאת ֲאנִ י ֵ
ְצפּונִ ים ּבֹו ָּכל ְ
יכם
ּבּורים ְמ ֻח ָּכ ִמיםּ 5 .גַ ם ִאם נֶ ְע ָּדר ֲאנִ י ִמ ֵּבינֵ ֶ
יַ ְט ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ְּב ִד ִ
אֹותי ֶאת ַה ֵּס ֶדר
יכם ,וְ ָׂש ֵמ ַח ֲאנִ י ִּב ְר ִ
רּוחי ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ֵּבינֵ ֶ
גּופיֲ ,ה ֵרי ְּב ִ
ְּב ִ
יח.
יתנּות ֱאמּונַ ְת ֶכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ֶאת ֵא ָ
29

ב

כל המלוא במשיח

ׁשּועָ ,ה ָאדֹוןֵּ ,כן ִה ְת ַה ְּלכּו
יח יֵ ַ
ָ 6ל ֵכן ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶתם ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּבֹו ְּ 7כ ֶׁש ַא ֶּתם ֻמ ְׁש ָר ִׁשים וְ נִ ְבנִ ים ּבֹוְ ,מ ֻב ָּס ִסים ָּב ֱאמּונָ ה ְל ִפי ַמה
יֹוליְך ֶא ְת ֶכם
הֹודיָ הִ 8 .הּזָ ֲהרּו ֶׁש ִאיׁש ֹלא ִ
ׁשֹופ ִעים ְּב ָ
ְ
ֶּׁש ֻּל ַּמ ְד ֶּתם ,וְ
ל־ּפי ָמסֹורֹות ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם,
ּתּועי ֶה ֶבלַ ,ע ִ
ּוב ַת ְע ֵ
ילֹוסֹופיָ ה ְ
ְ
ׁשֹולל ְּב ִפ
ָ
יחְּ ,בגּופֹו,
יחֵ 9 .הן ַּב ָּמ ִׁש ַ
ל־ּפי ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹולם וְ ֹלא ַע ִ
ל־ּפי ִע ְּק ֵרי ָה ָ
ַע ִ
אתם ּבֹוֲ ,א ֶׁשר הּוא רׂאׁש
ׁשֹוכן ָּכל ְמלֹוא ָה ֱאֹלהּות;  10וְ ַא ֶּתם נִ ְמ ֵל ֶ
ֵ
ילה ֶׁש ֵאינָ ּה ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם,
ָּכל ָרׁשּות וְ ִׁש ְלטֹוןּ 11 .בֹו ּגַ ם נִ ַּמ ְל ֶּתם ִמ ָ
יח;  12נִ ְק ַּב ְר ֶּתם ִאּתֹו
ילת ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ זׂאת ְּב ַה ְפ ָׁש ַטת ַהּגּוף ַה ְּב ָׂש ִריְּ ,ב ִמ ַ
הּוק ְמ ֶּתם ִל ְת ִחּיָ ה ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונַ ְת ֶכם ְּבכ ַׂח
ַ
ילה ,וְ ִאּתֹו ּגַ ם
ַּב ְּט ִב ָ
יכם
יֹות ֶכם ֵמ ִתים ְּב ִפ ְׁש ֵע ֶ
ּוב ְה ְ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתיםִ 13 .
ֱא ִ
ּוב ָע ְר ַלת ְּב ַׂש ְר ֶכםֶ ,ה ֱחיָ ה ֶא ְת ֶכם ִעּמֹו .הּוא ָס ַלח ָלנּו ַעל ָּכל ְּפ ָׁש ֵעינּו;
ְ
ִּ 14ב ֵּטל ֶאת ְׁש ַטר ַהחֹוב ֲא ֶׁשר ָהיָ ה נֶ גְ ֵּדנּו ַעד ֻּתּמֹו וֶ ֱה ִסירֹו ְּב ָת ְקעֹו
ּוב ַה ְפ ִׁשיטֹו ֶאת ָע ְצ ַמת ָה ָר ֻׁשּיֹות וְ ַה ְּׂש ָררֹותִ ,ה ִּציגָ ן
אֹותֹו ַּב ְּצ ָלבְ 15 .
לּוכת נִ ְצחֹונֹו ,נִ ָּצחֹון ֶׁש ִה ִּׂשיג ּבֹו.
ְל ַר ֲאוָ ה ְּב ַת ֲה ַ
ּומ ְׁש ֶקה אֹו
ל־ּד ַבר ַמ ֲא ָכל ַ
יכם ִמ ְׁש ָּפט ַע ְ
ָ 16ל ֵכן ִאיׁש ַאל יַ ֲחרׂץ ֲע ֵל ֶ
מֹועד ,רׂאׁש ח ֶׂדׁש אֹו ַׁש ָּבתֲ 17 ,א ֶׁשר ֵהם ֵצל ַה ְּד ָב ִרים
ֵ
ל־ּד ַבר
ַע ְ
יחִ 18 .איׁש ַאל יְ ַב ֵּטל
ָה ֲע ִת ִידים ָלבֹואֲ ,א ָבל ַהּגּוף הּוא ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ

27/10/2010 14:32:15

HNTquote.indb 391

2.19-3.13

אל הקולוסים

392

ּוב ֻפ ְל ָחן ְל ַמ ְל ָא ִכיםְּ ,כ ֶׁשהּוא
רּוח ְ
ֶא ְת ֶכם ְּכ ֶׁשהּוא ִמ ְתּגַ ֵּדר ִּבנְ ִמיכּות ַ
ּנֹוב ַעת ִמ ִּׂש ְכלֹו ַה ִּב ְל ִּתי
יקה ַה ַ
ּוב ִלּבֹו ּגַ ֲאוָ ה ֵר ָ
נֶ ֱא ָחז ְּב ַמה ֶּׁש ָר ָאה ְ
רּוחנִ י 19 ,וְ ֵאין הּוא נִ ְצ ָמד ָלרׂאׁש ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנּו ּגָ ֵדל ָּכל ַהּגּוף — ַהּנִ ּזֹון
ָ
ֹלהים.
ילה ְּכיַ ד ָה ֱא ִ
ּומ ְת ַח ֵּבר ַעל־יְ ֵדי ְּפ ָר ִקים וְ גִ ִידים — ּגְ ִד ָ
ִ
חיים חדשים באיחוד עם המשיח

נֹוהגִ ים ְּכמֹו
עֹולםָ ,ל ָּמה ַא ֶּתם ֲ
יח ְלגַ ֵּבי ִע ְּק ֵרי ָה ָ
ִ 20אם ַמ ֶּתם ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
21
ׂאחזַ ,אל ִּת ְט ַעם,
”אל ּת ַ
ַ
עֹולם וְ נִ ְכנָ ִעים ַל ֻח ִּקים
ֲאנָ ִׁשים ַה ַחּיִ ים ָּב ָ
ּמּוׁשם וְ ֵהם ְל ִפי
ּנֹועדּו ְל ִכ ָּליֹון ְּב ִׁש ָ
ַאל ִּתּגַ ע”?  22וְ ֻכ ָּלם ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲ
הֹוראֹות ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם; ְּ 23ד ָב ִרים ֶׁש ָא ְמנָ ם יֵ ׁש ָל ֶהם ָחזּות
ִמ ְצוֹות וְ ָ
רּוח
ּובנְ ִמיכּות ַ
ֶׁשל ָח ְכ ָמה וְ ֵהם ִמ ְת ַּב ְּט ִאים ְּב ָדת ֶׁש ִהיא ְּפ ִרי ְרצֹונָ ם ִ
מֹועיל נֶ גֶ ד ַמ ֲאוַ ּיֵ י ַה ָּב ָׂשר.
וְ ִסּגּוף ַהּגּוףַ ,אְך ֵאין זֶ ה ִ
יחַׁ ,ש ֲאפּו ַל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְע ָלה,
הּוק ְמ ֶּתם ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ל ֵכן ִאם
ָ
ֹלהיםַּ 2 .ב ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְע ָלה
ימין ֱא ִ
יֹוׁשב ִל ִ
יח ֵ
ֲא ֶׁשר ָׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ְצפּונִ ים
יֶ ְהּגֶ ה ְל ַב ְב ֶכםֹ ,לא ַּב ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ; ִּ 3כי ַמ ֶּתם וְ ַחּיֵ ֶ
יחֲ ,א ֶׁשר הּוא ַחּיֵ ינּוָ ,אז
אֹלהיםַּ 4 .כ ֲא ֶׁשר יִ ְתּגַ ֶלה ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ֵּב ִ
ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ּגַ ם ַא ֶּתם ִּתּגָ לּו ִעּמֹו ַּב ֲה ַדר ָּכבֹוד.
יב ִרים ַה ַּׁשּיָ ִכים ָל ָא ֶרץֶ ,את ַהּזְ נּות וְ ַה ֻּט ְמ ָאה
מֹותתּו ֶאת ָה ֵא ָ
ַ 5על ֵּכן ְ
בֹודת
וְ ַהּזִ ָּמה וְ ַה ַּת ֲאוָ ה ַה ָר ָעה ,וְ ֶאת ַה ַח ְמ ָדנּות ֶׁש ֵאינָ ּה ֶא ָּלא ֲע ַ
[על ְּבנֵ י ַה ֶּמ ִרי]ַּ 7 .ב ְּד ָב ִרים
ֹלהים ַ
ילים; ִּ 6כי ִּבגְ ַלל ֵא ֶּלה ָּבא ֲחרֹון ֱא ִ
ֱא ִל ִ
8
יתם ָּב ֶהםֲ .א ָבל
ַה ָּללּו ּגַ ם ַא ֶּתם ִה ְת ַה ַּל ְכ ֶּתם ֶּב ָע ָברַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֲחיִ ֶ
ָּכ ֵעת ָה ִסירּו ּגַ ם ַא ֶּתם ֶאת ָּכל ֵא ֶּלהֶ :את ָהרׂגֶ ז וְ ַה ַּכ ַעס וְ ֶאת ָה ֶר ַׁשע
וְ ַהּגִ ּדּוף וְ ֶאת נִ ּבּול ַה ֶּפהַ 9 .אל ְּת ַׁש ְּקרּו ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּוֶׁ ,ש ֵּכן ְּפ ַׁש ְט ֶּתם
הֹולְך
ּול ַב ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ָדם ֶה ָח ָדׁשַ ,ה ֵ
ֶאת ָה ָא ָדם ַהּיָ ָׁשן ִעם ַמ ֲע ָׂשיו ְ 10
11
יהּודיֵ ,אין
ִ
ּבֹוראֹוַּ .ב ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה ֵאין יְ וָ נִ י וִ
ּומ ְת ַח ֵּדׁש ְּב ַד ַעת ְל ִפי ֶצ ֶלם ְ
ִ
יח
חֹוריןֶ ,א ָּלא ַה ָּמ ִׁש ַ
ּובן ִ
יתי וְ ֵאין ֶע ֶבד ֶ
ּוס ִק ִ
לֹועז ְ
ילה וְ ָע ְר ָלהֵ ,אין ֵ
ִמ ָ
ּובּכׂל.
הּוא ַהּכׂל ַ
הּוביםִ ,ל ְבׁשּו ֶח ְמ ָלה
דֹוׁשים וַ ֲא ִ
ֹלהים ְק ִ
ָ 12ל ֵכן ַא ֶּתםִּ ,כ ְב ִח ֵירי ֱא ִ
רּוח וַ ֲענָ וָ ה וְ א ֶׂרְך ַא ַּפיִ ם 13 .נַ ֲהגּו
ַ
וְ ַר ֲח ִמים ּונְ ִדיבּות ֵלב ,נְ ִמיכּות

ג
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יׁשהּו ַט ֲענָ ה
ְּב ַס ְב ָלנּות ִאיׁש ִעם ֵר ֵעהּו ,וְ ִס ְלחּו זֶ ה ָלזֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ְל ִמ ֶ
ַעל ֵר ֵעהּוְּ .כ ֵׁשם ֶׁש ָה ָאדֹון ָס ַלח ָל ֶכםֵּ ,כן ִס ְלחּו ּגַ ם ַא ֶּתםֵ 14 .מ ַעל ְל ָכל
ֵא ֶּלה ִּת ְׂשרׂר ָה ַא ֲה ָבהֶׁ ,ש ִהיא ֶק ֶׁשר ַה ְּׁש ֵלמּות 15 ,וְ יִ ְׁשֹלט נָ א ִּב ְל ַב ְב ֶכם
טֹובה.
אתם ְּבגּוף ֶא ָחד ,וֶ ֱהיּו ַמ ִּכ ֵירי ָ
יחֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְלזֶ ה נִ ְק ֵר ֶ
ְׁשלֹום ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹוכיחּו זֶ ה ֶאת זֶ ה
יח יִ ְׁשּכׂן נָ א ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ְּב ֶׁש ַפע; ַל ְּמדּו וְ ִ
ְּ 16ד ַבר ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹורים
תֹודה וְ נ ַׂעם ִּב ְל ַב ְב ֶכםְּ ,ב ִמזְ ִ
אֹלהים ְּב ָ
ִּב ְמלֹוא ָח ְכ ָמה; ִׁשירּו ֵל ִ
רּוחנִ ּיִ ים 17 .וְ ָכל ַמה ֶּׁש ַּת ֲעׂשּוֵ ,הן ְּבא ֶׂמר ֵהן
ָ
וְ ִת ְׁש ָּבחֹות וְ ִׁש ִירים
אֹלהים ָא ִבינּו
ׁשּוע וְ הֹודּו ֵל ִ
ְּב ַמ ֲע ֶׂשהֲ ,עׂשּו ַהּכׂל ְּב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו.
יחסים בין בני אדם בחיים החדשים

יכןְּ ,כמֹו ֶׁשּיָ ֶאה ְלנ ַׂכח ָה ָאדֹוןָ 19 .ה ֲאנָ ִׁשים,
ַ 18הּנָ ִׁשיםִ ,ה ָּכנַ ְענָ ה ְל ַב ֲע ֵל ֶ
20
יכם וְ ַאל ְּת ֵהא ִּב ְל ַב ְב ֶכם ְמ ִרירּות נֶ גְ ָּדןַ .ה ָּבנִ יםִׁ ,ש ְמעּו
ֶא ֱהבּו ֶאת נְ ֵׁש ֶ
הֹורים ְּב ָכל ָּד ָברִּ ,כי זֶ ה ְל ָרצֹון ְּב ֵעינֵ י ָה ָאדֹוןָ 21 .ה ָאבֹותַ ,אל
ְּבקֹול ַה ִ
רּוחםָ 22 .ה ֲע ָב ִדיםִ ,ה ָּׁש ְמעּו ְּב ָכל ָּד ָבר
יכםֶּ ,פן ִּתּפׂל ָ
ַּת ְרּגִ יזּו ֶאת יַ ְל ֵד ֶ
עֹולם ַהּזֶ הֹ ,לא ְל ַמ ְר ִאית ַעיִ ןְּ ,כ ִמ ְת ַר ִּצים ֶאל ְּבנֵ י
יכם ֲא ֶׁשר ָּב ָ
ַל ֲאדֹונֵ ֶ
עֹוׂשיםֲ ,עׂשּו
ִ
ּוביִ ְר ַאת יהוהָּ 23 .כל ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם
ָא ָדםֶ ,א ָּלא ְּבתׂם ֵלב ְ
עֹוׂשים ְל ַמ ַען ָה ָאדֹון וְ ֹלא ְל ַמ ַען ְּבנֵ י ָא ָדםֶׁ 24 ,ש ֵּכן
ְּב ָכל נַ ְפ ְׁש ֶכםְּ ,כ ִ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ְּת ַק ְּבלּו ֵמ ֵאת ָה ָאדֹון ֶאת ְׂש ַכר ַהּנַ ֲח ָלהֶ .את ָה ָאדֹון
ְ
עֹוׂשה ָעוֶ ל יְ ַק ֵּבל ֶאת ּגְ מּול ַעוְ ָלתֹו,
עֹוב ִדים! ַ 25אְך ָה ֶ
יח ַא ֶּתם ְ
ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ֵאין ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים.
יֹוד ִעים
ּובי ֶׁׂשרֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְ
יכם ְּב ֶצ ֶדק ְ
ה ֲאדֹונִ יםִ ,ה ְתנַ ֲהגּו ִעם ַע ְב ֵד ֶ
ָ
ַא ֶּתם ִּכי ּגַ ם ָל ֶכם ָאדֹון ַּב ָּׁש ַמיִ ם.

ד

בקשות אחרונות ודרישות שלום

הֹודיָ הִ 3 .ה ְת ַּפ ְּללּו ּגַ ם ַּב ֲע ֵדנּוְּ ,כ ֵדי
ַ 2ה ְת ִמידּו ִּב ְת ִפ ָּלה וְ ִׁש ְקדּו ָּבּה ְּב ָ
יח ֶׁש ִּבגְ ָללֹו
ֹלהים יִ ְפ ַּתח ָלנּו ֶאת ַׁש ַער ַה ִּדּבּור ְל ַהּגִ יד ֶאת ָרז ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁש ֱא ִ
ּוכ ֵדי ֶׁש ֲאגַ ֶּלה אֹותֹו ְּכ ִפי ֶׁש ָע ַלי ְל ַד ֵּברִ 5 .ה ְתנַ ֲהגּו
ַאף ָא ִסיר ָאנ ִׂכיְ 4 ,
ְּב ָח ְכ ָמה ִעם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ ,וְ נַ ְּצלּו ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות 6 .יִ ְהיּו נָ א
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ּומ ֻת ָּב ִלים ְּב ֶמ ַלחְּ ,בא ֶׂפן ֶׁש ֵּת ְדעּו ֵאיְך
יכם ְמ ֻלּוִ ים ָּת ִמיד ְּב ֵחן ְ
ִּד ְב ֵר ֶ
ׁשֹואל.
ֵ
ְל ָה ִׁשיב ְל ָכל
יכיקֹוסָ ,ה ָאח
ֶ 7את ָּכל ַה ְּפ ָר ִטים ַעל־אֹודֹות ַמ ָּצ ִבי יַ ּגִ יד ָל ֶכם ִט ִ
בֹודה ָּב ָאדֹוןְ 8 .ל ֵׁשם ָּכְך ְׁש ַל ְח ִּתיו
ָה ָאהּוב וְ ַה ְמ ָׁש ֵרת ַהּנֶ ֱא ָמןֲ ,ח ֵב ִרי ָל ֲע ָ
יעֹודד ֶא ְת ֶכם;  9וְ יַ ַחד ִאּתֹו
ֵ
יע ָל ֶכם ַמה ַּמ ָּצ ֵבנּו וִ
יֹוד ַ
יכםְ ,ל ַמ ַען ִ
ֲא ֵל ֶ
יֹודיעּו
יסימֹוסָ ,ה ָאח ַהּנֶ ֱא ָמן וְ ָה ָאהּוב ֶׁשהּוא ֶא ָחד ִמ ֶּכםֵ .הם ִ
אֹונִ ִ
ּדֹורׁש
יס ַט ְרכֹוסֲ ,ח ֵב ִרי ַל ַּמ ֲא ָסרֵ ,
ָל ֶכם ֶאת ָּכל ַהּנַ ֲע ֶׂשה ָּכאןֲ 10 .א ִר ְ
לֹומ ֶכם; ֵּכן ּגַ ם ַמ ְרקֹוסֶּ ,בן ֲאחֹות ַּבר־נַ ָּבאֲ ,א ֶׁשר ִק ַּב ְל ֶּתם
ִּב ְׁש ְ
יכם ְּת ַק ְּבלּוהּו;  11וְ ֵכן ּגַ ם
הֹוראֹות ְּבנֹוגֵ ַע ֵא ָליו — ֶׁש ִאם יָ בֹוא ֲא ֵל ֶ
ָ
בֹודה ְל ַמ ַען
ּמֹולים ַרק ֵהם ֲח ֵב ַרי ָל ֲע ָ
יּוסטֹוסִ .מ ֵּבין ַהּנִ ִ
ׁשּוע ַה ְמ ֻכּנֶ ה ְ
יֵ ַ
יׁשת ָׁשלֹום ֵמ ֶא ַּפ ְפ ַרס,
ֹלהים ,וְ ָא ֵכן ָהיּו ִלי ְלנֶ ָח ָמהְּ 12 .ד ִר ַ
ַמ ְלכּות ֱא ִ
ׁשּוע וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכם; ְּב ָכל ֵעת הּוא נֶ ֱא ָבק ְל ַמ ַענְ ֶכם
יח יֵ ַ
ֶע ֶבד ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵל ֵאי ִּב ָּטחֹון ְּב ָכל ֲא ֶׁשר ִל ְרצֹון
ִּב ְת ִפּלֹותְ ,ל ַמ ַען ַּת ַע ְמדּו ֻמ ְׁש ָל ִמים ְ
ּול ַמ ַען ַאנְ ֵׁשי
ֹלהיםֵ 13 .מ ִעיד ֲאנִ י ָע ָליו ִּכי הּוא ָע ֵמל ַה ְר ֵּבה ְל ַמ ַענְ ֶכם ְ
ֱא ִ
ימס
רֹופא ָה ָאהּוב ,וְ ִד ַ
לּוקסָ ,ה ֵ
ּפֹוליסַ 14 .
יק ָאה וְ ַאנְ ֵׁשי ִה ַיר ִ
אֹוד ֵ
ָל ִ
יק ָאה,
אֹוד ֵ
לֹומ ֶכםִּ 15 .ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ְּב ָל ִ
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ְ
ימ ַפס וְ ַה ְּק ִה ָּלה ַה ִּמ ְת ַא ֶּס ֶפת ְּב ֵביתֹוַ 16 .א ֲח ֵרי ֶׁש ִּת ָּק ֵרא
ּוב ְׁשלֹום נִ ְ
ִ
יק ָאה ,וְ ֶאת
אֹוד ֵ
ִאּגַ ְר ִּתי ֶא ְצ ְל ֶכםַּ ,ד ֲאגּו ְל ָכְך ֶׁש ִּת ָּק ֵרא ּגַ ם ִּב ְק ִה ַּלת ָל ִ
יק ָאה ִק ְראּו ּגַ ם ַא ֶּתםִ 17 .א ְמרּו ְל ַא ְר ִכיּפֹוס:
אֹוד ֵ
ִאּגַ ְר ִּתי ֲא ֶׁשר ִמ ָּל ִ
יׁשת
”ׂשים ִל ְּבָך ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַה ֵּׁשרּות ֶׁש ִּק ַּב ְל ָּת ְל ַמ ַען ָה ָאדֹוןְּ 18 ”.ד ִר ַ
ִ
ָׁשלֹום ִּב ְכ ַתב יָ ִדי ֲאנִ י — ָׁשאּול .זִ ְכרּו ִׁש ְב ִּתי ַּב ַּמ ֲא ָסרַ .ה ֶח ֶסד ִע ָּמ ֶכם.
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יקים
ימֹותיאֹוסֶ ,אל ְק ִה ַּלת ַה ֶּת ָּסלֹונִ ִ
ֵ
ילוָ נֹוס וְ ִט
מ ֵאת ָׁשאּול וְ ִס ְ
ֵ
יחֶ :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ָאדֹון יֵ ַ
אֹלהים ָה ָאב ָ
ֲא ֶׁשר ֵּב ִ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
אמונת התסלוניקים בבשורה

ּומזְ ִּכ ִירים ֶא ְת ֶכם
אֹלהים ַעל ֻּכ ְּל ֶכם ַ
ָ 2אנּו ַמ ְת ִמ ִידים ְלהֹודֹות ֵל ִ
ֹלהים ָא ִבינּו ֶאת ּפ ַׂעל
ּלֹותינּוְּ 3 ,בזָ ְכ ֵרנּו ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ִּב ְת ִפ ֵ
ֱאמּונַ ְת ֶכםֶ ,את ֶה ָע ָמל ֶׁש ֲע ַמ ְל ֶּתם ְּב ַא ֲה ָבה ,וְ ֶאת ַה ְת ָמ ַד ְת ֶכם ַּב ִּת ְקוָ ה
יֹוד ִעים
ֹלהיםָ ,אנּו ְ
הּובי ֱא ִ
יחַ 4 .א ִחים ֲא ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְלבֹוא ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יכם ַרק ְּב ִמ ִּליםֶ ,א ָּלא
ׂשֹור ֵתנּו ֹלא ָּב ָאה ֲא ֵל ֶ
ֶׁשּנִ ְב ַח ְר ֶּתם; ֶׁ 5ש ֲה ֵרי ְּב ָ
יֹוד ִעים
ּוב ִב ָּטחֹון ַרב — ָּד ָבר ֶׁש ַא ֶּתם ְ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְ
ּוב ַ
בּורה ְ
ּגַ ם ִּבגְ ָ
יכם 6 .וְ ַא ֶּתם
יצד ִה ְתנַ ַהגְ נּו ְל ַמ ַענְ ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ֵּבינֵ ֶ
ּנֹוכ ְח ֶּתם ֵּכ ַ
ִמ ֶּׁש ַ
ׂשֹורה
ּוב ִע ְּקבֹות ֲאדֹונֵ נּו וְ ִק ַּב ְל ֶּתם ֶאת ְּד ַבר ַה ְּב ָ
בֹותינּו ְ
ֲה ַל ְכ ֶּתם ְּב ִע ְּק ֵ
מֹופת ְל ָכל
יתם ְל ֵ
רּוח ַהּק ֶׂדׁשְּ 7 .ב ָכְך ֱהיִ ֶ
ַ
ְּבתֹוְך ֵס ֶבל ַרבְּ ,ב ִׂש ְמ ַחת
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ֲא ֶׁשר ְּב ָמ ֵקדֹונְ יָ ה וְ ָא ָכיָ הֵ 8 .הן ִמ ֶּכם יָ ָצא ֵׁש ַמע ְּד ַבר
ָה ָאדֹון ֹלא ַרק ְּב ָמ ֵקדֹונְ יָ ה וְ ָא ָכיָ ה ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ְּב ָכל ָמקֹום נִ ְת ַּפ ְר ְס ָמה
אֹלהים ַעד ִּכי ֵאין ָלנּו צ ֶׂרְך ְל ַהּגִ יד ָּד ָברֶׁ 9 ,ש ֵּכן ֵהם
ֱאמּונַ ְת ֶכם ֵּב ִ
ילים
יתם ִמן ָה ֱא ִל ִ
יצד ְּפנִ ֶ
אֹותנּו וְ ֵכ ַ
ָ
יצד ִק ַּב ְל ֶּתם
ְּב ַע ְצ ָמם ְמ ַס ְּפ ִרים ֵּכ ַ
ּול ַחּכֹות ִל ְבנֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם,
אֹלהים ְּכ ֵדי ַל ֲעבׂד ֵאל ַחי וַ ֲא ִמ ִּתי ְ 10
ֵל ִ
אֹותנּו ִמן ַהּזַ ַעם ַה ָּבא.
ׁשּוע ַה ַּמ ִּציל ָ
ֲא ֶׁשר הּוא ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתיםְ ,ליֵ ַ
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יכם ֹלא ָהיָ ה ַל ָּׁשוְ אָ 2 .א ְמנָ ם
ּבֹואנּו ֲא ֵל ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ֵ
א ַחיֲ ,ה ֵרי ַא ֶּתם ְ
ַ
דּוע ָל ֶכםַ ,אְך
יּפיָּ ,ד ָבר ֶׁשּיָ ַ
יל ִ
ק ֶׂדם ָל ֵכן ָס ַב ְלנּו וְ ָהיִ ינּו ְלבּוז ְּב ִפ ִ
ֹלהים ִּבנְ ִסּבֹות ֶׁשל
ׂשֹורת ֱא ִ
אֹלהינּו ְל ַהּגִ יד ָל ֶכם ֶאת ְּב ַ
ִה ְת ַחּזַ ְקנּו ֵּב ֵ
נֹוב ַעת ִמּתֹוְך ָטעּות
יכם ֵאינָ ּה ַ
יא ֵתנּו ֲא ֵל ֶ
ַמ ֲא ָב ִקים ַר ִּביםְ 3 .ק ִר ָ
הֹוריםַ ,אף ֵאינֶ ּנָ ה ִּב ְר ִמּיָ הֶ 4 ,א ָּלא ְּכ ִפי
יעים ִּב ְל ִּתי ְט ִ
וְ ֹלא ִמּתֹוְך ְמנִ ִ
ׂשֹורה,
ֹלהים ִל ְהיֹות ֻמ ְפ ָק ִדים ַעל ַה ְּב ָ
ֶׁשּנִ ְמ ֵצאנּו נֶ ֱא ָמנִ ים ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
יעים ֶאת ְרצֹון ְּבנֵ י ָא ָדם,
ְּב ֶה ְת ֵאם ְל ָכְך ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִריםֹ ,לא ְּכ ַמ ְׂש ִּב ִ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם
ּבֹוחן ֶאת ְל ָב ֵבנּוֵ 5 .הן ְ
ֹלהים ַה ֵ
ֶא ָּלא ֶאת ְרצֹון ֱא ִ
רּוצים ַה ְמ ַכ ִּסים ַעל
עֹולם ֹלא ָּבאנּו ְּב ִמּלֹות ֲחנֻ ָּפה ,וְ ֹלא ְּב ֵת ִ
ֶׁש ֵּמ ָ
ֹלהים! ַ 6אף ֹלא ִּב ַּק ְׁשנּו ָלנּו ָּכבֹוד ִמ ְּבנֵ י
יפה ְל ֶב ַצע — ֵעד ָה ֱא ִ
ְׁש ִא ָ
יח ָהיִ ינּו
יחי ַה ָּמ ִׁש ַ
ָא ָדםֹ ,לא ִמ ֶּכם וְ ֹלא ֵמ ֲא ֵח ִריםֲ ,הגַ ם ֶׁש ְּבתֹור ְׁש ִל ֵ
ַר ָּׁש ִאים ְל ִה ְת ַּכ ֵּבדֲ 7 .א ָבל נָ ַהגְ נּו ַּב ֲע ִדינּות ְּכ ֶׁש ָהיִ ינּו ִא ְּת ֶכםְּ ,כ ִא ָּׁשה
יהִ 8 .ח ַּב ְבנּו ֶא ְת ֶכם ָּכל ָּכְךֶׁ ,ש ְּב ֵח ֶפץ ֵלב ַׂש ְׂשנּו ָל ֵתת
יל ֶד ָ
ַה ְמ ַט ֶּפ ֶלת ִּב ָ
יתם
ֹלהים ֶא ָּלא ּגַ ם ֶאת נַ ְפ ֵׁשנּוֶׁ ,ש ֵּכן נִ ְהיֵ ֶ
ׂשֹורת ֱא ִ
ָל ֶכם ֹלא ַרק ֶאת ְּב ַ
יע ֵתנּו; ָע ַב ְדנּו
זֹוכ ִריםַ ,א ַחיֶ ,את ֲע ָמ ֵלנּו וִ יגִ ָ
הּובים ָע ֵלינּוַ 9 .א ֶּתם ְ
ֲא ִ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִל ְהיֹות ְל ַמ ָּׂשא ַעל ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּב ֵעת ֶׁש ִּב ַּׂש ְרנּו
ָ
ֹלהים ִּכי ִּב ְק ֻד ָּׁשה
ֹלהיםֵ 10 .ע ִדים ַא ֶּתם וְ ֵעד ֱא ִ
ׂשֹורת ֱא ִ
ָל ֶכם ֶאת ְּב ַ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ִּכי
ּובֹלא ּד ִׂפי נָ ַהגְ נּו ִע ָּמ ֶכם ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים 11 .וְ ְ
ּוב ֶצ ֶדק ְ
ְ
מּוסר וְ ִעּדּוד ֶאל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכם,
ָ
ְּכ ָאב ֶאל ָּבנָ יו ִּד ַּב ְרנּו ִּד ְב ֵרי
ּקֹורא ֶא ְת ֶכם
ֹלהים ַה ֵ
 12וְ ַה ִעידֹונּו ָּב ֶכם ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ָּכ ָראּוי ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּוכבֹודֹו.
ְל ַמ ְלכּותֹו ְ
אֹלהיםַּ :כ ֲא ֶׁשר
נֹוס ֶפת ַמ ְת ִמ ִידים ָאנּו ְלהֹודֹות ֵל ִ
ֶ
ּ 13גַ ם ִמ ִּס ָּבה
ֹלהים ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ִא ָּתנּוִ ,ק ַּב ְל ֶּתם אֹותֹו ֹלא
ִק ַּב ְל ֶּתם ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ֹלהיםַ ,ה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ִּכ ְד ַבר ְּבנֵ י ָא ָדםֶ ,א ָּלא ְּכ ִפי ֶׁשהּוא ֶּב ֱא ֶמת — ְּד ַבר ֱא ִ
ּפֹועל ּגַ ם ָּב ֶכם ַה ַּמ ֲא ִמינִ יםֲ 14 .הֹלא ַא ֶּתםַ ,א ַחיֲ ,ה ַל ְכ ֶּתם ְּב ִע ְּקבֹות
ֵ
ׁשּוע; ִּכי ּגַ ם ַא ֶּתם
יח יֵ ַ
יהּודה ַה ַּׁשּיָ כֹות ַל ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֶׁש ִּב ָ
ְק ִהּלֹות ֱא ִ
הּודה,
ּתֹוׁש ֵבי יְ ָ
ְ
ְס ַב ְל ֶּתם ִמ ֵידי ְּבנֵ י ַע ְּמ ֶכם ְּכמֹו ֶׁשּגַ ם ֵהם ָס ְבלּו ִמ ֵידי
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2.15-3.10

אֹותנּו
יאים ,וְ ָ
ׁשּוע וְ גַ ם ֶאת ַהּנְ ִב ִ
ֵ 15א ֶלה ֲא ֶׁשר ֵה ִמיתּו ּגַ ם ֶאת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּומ ְתנַ ּגְ ִדים ְל ָכל ְּבנֵ י ָא ָדם,
ֹלהים ִ
יעים ֶאת ְרצֹון ֱא ִ
ָר ְדפּוֵ .אין ֵהם ַמ ְׂש ִּב ִ
יׁשּועהָּ .בזׂאת
ָ
אֹותנּו ֵמ ַהּגִ יד ַלּגֹויִ ם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ִל
ָ
ּסֹותם ִל ְמנ ַׂע
ְּ 16בנַ ָ
יהם ֶה ָחרֹון
ּובא ֲע ֵל ֶ
יהם ְּב ָכל ֵעתָ ,
ׂאת ֶ
ֵהם ְמ ַמ ְּל ִאים ֶאת ְס ַאת ַחּט ֵ
ַעד ּתׂם.
שאול מתכוון לשוב לתסלוניקי

ֲ 17א ָבל ֲאנַ ְחנּוַ ,א ַחיְ ,ל ַא ַחר זְ ַמן ָק ָצר ֶׁש ָהיִ ינּו ְמ ֻר ָח ִקים ִמ ֶּכם —
ְמ ֻר ָח ִקים ְּב ַמ ְר ֵאה ָּפנִ יםַ ,אְך ֹלא ַּב ֵּלב — נִ ְכ ַס ְפנּו ַעד ְמאׂד ִל ְראֹות
יתי ָּבזֶ ה
יכם — ֲאנִ י ָׁשאּול ָר ִצ ִ
יכְך ָח ַפ ְצנּו ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
יכםְ 18 .ל ִפ ָ
ֶאת ְּפנֵ ֶ
19
יֹותר ִמ ַּפ ַעם ַא ַחתֶ ,א ָּלא ֶׁש ַה ָּׂש ָטן ָמנַ ע ַּב ֲע ֵדנּו — ִּכי ִמי ִּת ְקוָ ֵתנּו
ֵ
ׁשּוע ְּבבֹואֹוִ ,מי ִאם ֹלא
וְ ִׂש ְמ ָח ֵתנּו וַ ֲע ֶט ֶרת ְּת ִה ָּל ֵתנּו ְלנ ַׂכח ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ַא ֶּתם? ֲ 20ה ֵרי ַא ֶּתם ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנּו וְ ִׂש ְמ ָח ֵתנּו!
ּומ ַא ַחר ֶׁשֹּלא יָ כ ְׂלנּו עֹוד ִל ְסּבׂל זׂאתֶ ,ה ְח ַל ְטנּו ְל ִה ָּׁש ֵאר ְל ַב ֵּדנּו
ֵ
יתנּו ַה ְמ ָׁש ֵרת
ימֹותיאֹוס ָא ִחינּו וַ ֲע ִמ ֵ
ֵ
ְּב ַאּתּונָ ה 2 ,וְ ָׁש ַל ְחנּו ֶאת ִט
עֹודד ֶא ְת ֶכם
ּול ֵ
יחָׁ .ש ַל ְחנּו אֹותֹו ְל ַחּזֵ ק ְ
ׂשֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ִּב ְב ַ
ֶאת ֱא ִ
ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכםְּ 3 ,כ ֵדי ֶׁש ִאיׁש ִמ ֶּכם ֹלא יִ ּמֹוט ַּב ָּצרֹות ָה ֵא ֶּלה; ֲהֹלא
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶׁש ָּלזׂאת יֻ ַע ְדנּוֵ 4 .הן ּגַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ֶא ְצ ְל ֶכם ָא ַמ ְרנּו
ְ
דּוע
ָל ֶכם ֵמרׂאׁש ֶׁש ֲע ִת ִידים ֲאנַ ְחנּו ִל ְסּבׂלַ ,מה ֶּׁש ָא ֵכן ָק ָרה וְ גַ ם יָ ַ
ָל ֶכםָ 5 .ל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ֹלא יָ כ ְׂל ִּתי עֹוד ָל ֵׂשאת זׂאתָׁ ,ש ַל ְח ִּתי ְל ִהּוָ ַדע ַמה
ַּמ ַּצב ֱאמּונַ ְת ֶכםֵ ,מ ֲח ָׁשׁש ֶׁש ָּמא נִ ָּסה ֶא ְת ֶכם ַה ְמנַ ֶּסה וַ ֲע ָמ ֵלנּו ָהיָ ה
ּוב ֵּׂשר ָלנּו טֹובֹות ַעל
ימֹותיאֹוס ָּבא ֵא ֵלינּו ִמ ֶּכם ִ
ֵ
ָל ִריקֲ 6 .א ָבל ָּכ ֵעת ִט
טֹובה ְּב ָכל ֵעת
אֹותנּו ְל ָ
זֹוכ ִרים ָ
ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ַא ֲה ַב ְת ֶכם ,וְ ִס ֵּפר ֶׁש ַא ֶּתם ְ
אֹותנּוְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ָאנּו נִ ְכ ָס ִפים ִל ְראֹות ֶא ְת ֶכםַ 7 .על
וְ נִ ְכ ָס ִפים ִל ְר ֵ
עֹוד ְדנּו ָּב ֶכם ִּבגְ ַלל ֱאמּונַ ְת ֶכם;
צּוק ֵתנּו וְ ָצ ָר ֵתנּו ִה ְת ַ
ֵּכןַ ,א ַחיְּ ,ב ָכל ְמ ָ
יקים ַמ ֲע ָמד ָּב ָאדֹון.
 8וְ ָא ְמנָ ם ַע ְכ ָׁשו ַחּיִ ים ֲאנַ ְחנּוִ ,אם ַא ֶּתם ַמ ֲחזִ ִ
אֹלהים ַּב ַע ְד ֶכם ַעל ָּכל ַה ִּׂש ְמ ָחה
כֹולים ָאנּו ְל ַׁש ֵּלם ֵל ִ
 9וְ ֵאילּו ּתֹודֹות יְ ִ
10
יֹומם וָ ַליְ ָלה ַמ ְר ִּבים ָאנּו
ָ
ֹלהינּו?
ֶׁש ָאנּו ְׂש ֵמ ִחים ִּבגְ ַל ְל ֶכם ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
יכם וְ נַ ְׁש ִלים ֶאת ֶה ָח ֵסר ֶל ֱאמּונַ ְת ֶכם.
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶׁשּנִ ְר ֶאה ֶאת ְּפנֵ ֶ

ג
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יכם .וְ ָה ָאדֹון
ׁשּוע ֶאת ַּד ְר ֵּכנּו ֲא ֵל ֶ
ֹלהים ָא ִבינּו וַ ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
 11יְ ַכּוֵ ן ֱא ִ
יַ ְר ֶּבה וְ יַ ְׂשּגֶ ה ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ְּב ִק ְר ְּב ֶכםֶ ,ל ֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וְ ֶאת ָּכל
אֹוה ִבים ֶא ְת ֶכם;  13וְ ָכְך יְ כֹונֵ ן ֶאת ְל ַב ְב ֶכם
ֲ
ָא ָדם ְּכ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
ׁשּוע ִעם
ֹלהים ָא ִבינּו ְּבבֹוא ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ִל ְהיֹות ָּת ִמים ִּב ְק ֻד ָּׁשה ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
דֹוׁשיו.
ָּכל ְק ָ
12

ד

התנהגות רצויה בעיני אלהים

ּומ ְפ ִצ ִירים ָּב ֶכם:
ׁשּוע ַ
ל ַבּסֹוףַ ,א ַחיָ ,אנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכם ָּב ָאדֹון יֵ ַ
ְ
ֹלהים,
יכם ְל ִה ְתנַ ֵהג וְ ִל ְמצׂא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ִק ַּב ְל ֶּתם ֵמ ִא ָּתנּו ֵאיְך ֲע ֵל ֶ
יֹותרַ 2 .א ֶּתם
וְ ָא ְמנָ ם ָּכְך ַא ֶּתם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים; ָאּנָ אִ ,ה ְת ַק ְּדמּו עֹוד ֵ
ׁשּוע 3 .וְ זֶ הּו ְרצֹון
יֹוד ִעים ֵאילּו ִמ ְצוֹות נָ ַתּנּו ָל ֶכם ִמ ַּט ַעם ָה ָאדֹון יֵ ַ
ְ
ֹלהיםֶׁ :ש ִּת ְת ַק ְּדׁשּוֶׁ ,ש ִּת ְת ַר ֲחקּו ִמן ַהּזְ נּותֶׁ 4 ,ש ָּכל ֶא ָחד ִמ ֶּכם
ָה ֱא ִ
ּוב ָכבֹודֹ 5 ,לא ְּב ַת ֲאוַ ת זִ ָּמה ְּכ ֶד ֶרְך ַהּגֹויִ ם
יֵ ַדע ָ ¤ל ַק ַחת ִא ָּׁשה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
6
ֹלהים .וְ ִאיׁש ַאל יֶ ֱח ָטא וְ ַאל יַ ֲע ֶׂשה ָעוֶ ל
יֹוד ִעים ֶאת ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם ְ
נֹוקם יהוה ַעל ָּכל זׂאתְּ ,כ ִפי ֶׁש ְּכ ָבר ָא ַמ ְרנּו
ְל ָא ִחיו ָּב ִענְ יָ ן ַהּזֶ הִּ ,כי ֵ
אֹותנּו ְל ֻט ְמ ָאהִּ ,כי
ָ
ֹלהים ֹלא ָק ָרא
ָל ֶכם וְ ִהזְ ַה ְרנּו ֶא ְת ֶכםֵ 7 .הן ֱא ִ
ּדֹוחהֶ ,א ָּלא ֶאת
ּדֹוחה זׂאתֹ ,לא ָא ָדם הּוא ֶ
ִאם ִל ְק ֻד ָּׁשהַ 8 .על ֵּכן ַה ֶ
רּוח ָק ְדׁשֹו.
ּנֹותן ָל ֶכם ֶאת ַ
ֹלהים ַה ֵ
ֱא ִ
ל־ּד ַבר ַא ֲה ַבת ַא ִחים ֵאין צ ֶׂרְך ִל ְכּתׂב ָל ֶכםֶׁ ,ש ֵּכן ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם
ַ 9ע ְ
יכם ֶל ֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו 10 ,וְ ָא ְמנָ ם
יֹוד ִעים ֶׁש ֲע ֵל ֶ
ֹלהים וְ ְ
מּודי ֱא ִ
ְל ֵ
נֹוהגִ ים ָּכְך ְּכ ַל ֵּפי ָּכל ָה ַא ִחים ֲא ֶׁשר ְּב ָכל ָמ ֵקדֹונְ יָ הֲ .א ָבל
ַא ֶּתם ֲ
יֹותרִ 11 .ה ְׁש ַּת ְּדלּו ִל ְחיֹות
ְמ ַב ְק ִׁשים ָאנּו ִמ ֶּכםַ ,א ַחיֶׁ ,ש ִּת ְׁש ְּפעּו עֹוד ֵ
יכם ַא ֶּתםְּ ,כ ִפי ֶׁש ִּצּוִ ינּו
ְּב ַה ְׁש ֵקטַ ,ל ֲעסׂק ָּב ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ָּל ֶכם וְ ַל ֲעבׂד ִּב ֵיד ֶ
ּול ַמ ַען ֹלא
ֶא ְת ֶכםְ 12 ,ל ַמ ַען ִּת ְתנַ ֲהגּו ַּכּיָ אּות ִעם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ ְ
יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָּד ָבר.
ביאת האדון

יׁשנֵ י ָע ָפרְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
רֹוצים ֶׁשּיֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם ַמה ֶּׁשּנֹוגֵ ַע ִל ֵ
ַ 13א ַחיֵ ,אין ָאנּו ִ
14
ִּת ְת ַע ְּצבּו ַּכ ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ַה ִּת ְקוָ הִ .אם ָא ְמנָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים
 ¤ד  :4לקחת אשה  -או :לשלוט בגופו
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4.15-5.15

ׁשּוע,
ׁשּוע ֵמת וְ ָקם ִל ְת ִחּיָ הָּ ,כְך ּגַ ם ֶאת ַהיְ ֵׁשנִ יםְּ ,ב ֶא ְמ ָצעּות יֵ ַ
ָאנּו ֶׁשּיֵ ַ
ל־ּפי ְּד ַבר
אֹומ ִרים ָל ֶכם ַע ִ
ְ
ֹלהים יָ ִביא יַ ַחד ִאּתֹוִ 15 .הּנֵ ה זׂאת ָאנּו
ֱא ִ
ָה ָאדֹוןֲ :אנַ ְחנּו ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר נִ ָּׁש ֵאר ַעד ּבֹוא ָה ָאדֹון ֹלא נַ ְק ִּדים ֶאת
יאה ֶׁשל ְּפ ֻק ָּדה,
ַה ֵּמ ִתיםֶׁ 16 ,ש ֵּכן ָה ָאדֹון ַע ְצמֹו יֵ ֵרד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְק ִר ָ
יח
ֹלהים ,וְ ַה ֵּמ ִתים ַה ַּׁשּיָ ִכים ַל ָּמ ִׁש ַ
ׁשֹופר ֱא ִ
ּוב ַ
ְּבקֹול ַׂשר ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְ
יָ קּומּו ִראׁשֹונָ הַ 17 .א ֲח ֵרי ֵכן ֲאנַ ְחנּו ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ַּב ַחּיִ ים נִ ָּל ַקח יַ ַחד
ִא ָּתם ַּב ֲענָ נִ ים ִל ְפּגׁׂש ֶאת ָה ָאדֹון ָּב ֲאוִ יר ,וְ ָכְך נִ ְהיֶ ה ָּת ִמיד ִעם ָה ָאדֹון.
עֹודדּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ַּב ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה.
ַ 18על ֵּכן ְ
2
ל־ּד ַבר ָה ִע ִּתים וְ ַהּזְ ַמּנִ יםַ ,א ַחיֵ ,אין צ ֶׂרְך ִל ְכּתׂב ָל ֶכםֲ .ה ֵרי
וְ ַע ְ
יטב ֶׁשּיֹום יהוה יָ בֹוא ְּכגַ ּנָ ב ַּב ַּליְ ָלהַּ 3 .כ ֲא ֶׁשר
יֹוד ִעים ֵה ֵ
ַא ֶּתם ְ
יהם ֶׁש ֶבר ִּפ ְתאֹום,
ּוב ָּטחֹון!”ָ ,אז יָ בֹוא ֲע ֵל ֶ
”ׁשלֹום ִ
ׂאמרּו ַה ְּב ִרּיֹותָ :
י ְ
יּוכלּו ְל ִה ָּמ ֵלטֲ 4 .א ָבל ַא ֶּתםַ ,א ַחי,
ְּכ ִצ ֵירי ֵל ָדה ַעל ִא ָּׁשה ָה ָרה ,וְ ֹלא ְ
יע ֶא ְת ֶכם ַהּיֹום ְּכגַ ּנָ בַ 5 .א ֶּתם ֻּכ ְּל ֶכם ְּבנֵ י
ֵאינְ ֶכם ַּבח ֶׁׂשְך ְּבא ֶׂפן ֶׁשּיַ ְפ ִּת ַ
ּובנֵ י ַהּיֹוםֹ .לא ְּבנֵ י ַה ַּליְ ָלה ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ְּבנֵ י ַהח ֶׁׂשְךָ 6 .ל ֵכן ַאל
ָהאֹור ְ
ּומ ֻפ ָּכ ִחיםֵ 7 .הן ַהיְ ֵׁשנִ ים יְ ֵׁשנִ ים
יׁשן ַּכ ֲא ֵח ִריםֶ ,א ָּלא נִ ְהיֶ ה ֵע ִרים ְ
נָ א נִ ַ
ַּב ַּליְ ָלה ,וְ ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּכ ִרים ִמ ְׁש ַּת ְּכ ִרים ַּב ַּליְ ָלהֲ 8 .א ָבל ָאנּוֲ ,א ֶׁשר ְּבנֵ י ַהּיֹום
ֲאנַ ְחנּו ,נִ ְהיֶ ה נָ א ְמ ֻפ ָּכ ִחים ,נִ ְל ַּבׁש ֶאת ִׁש ְריֹון ָה ֱאמּונָ ה וְ ָה ַא ֲה ָבה
ֹלהים ֹלא יְ ָע ָדנּו ְלזַ ַעם,
ׁשּועה; ִּ 9כי ֱא ִ
ּכֹובע ֶאת ִּת ְקוַ ת ַהיְ ָ
וְ נַ ֲחבׁׂש ַּכ ַ
10
יח ֲא ֶׁשר ֵמת ַּב ֲע ֵדנּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּועה ַעל־יְ ֵדי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֶא ָּלא ִלנְ חׂל יְ ָ
ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה יַ ַחד ִאּתֹוֵּ ,בין ֶׁש ָאנּו ֵע ִרים ֵּבין ֶׁש ָאנּו יְ ֵׁשנִ יםַ 11 .על ֵּכן
עֹוׂשים.
ִ
ּובנּו ִאיׁש ֶאת ָא ִחיוְּ ,כ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם ּגַ ם
עֹודדּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְ
ְ

ה

הוראות אחרונות

ָ 12אנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכםַ ,א ַחיְ ,ל ַה ִּכיר ָּב ֲאנָ ִׁשים ָה ֲע ֵמ ִלים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם,
אֹותם ְּברׂב
ָ
הֹוקירּו
יחים ֶא ְת ֶכםִ 13 .
ּומֹוכ ִ
ִ
ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ֶא ְת ֶכם ָּב ָאדֹון
14
בֹוד ָתםֱ .היּו ְּב ָׁשלֹום ִאיׁש ִעם ֵר ֵעהּוַ .א ַחיָ ,אנּו
ַא ֲה ָבה ַּב ֲעבּור ֲע ָ
עֹודדּו ֶאת ַהּנְ ֵכ ִאים;
הֹול ִכים ָּב ֵטל; ְ
הֹוכיחּו ֶאת ַה ְ
ִ
ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכם:
ִּת ְמכּו ַּב ַח ָּל ִׁשים; ֱהיּו ַס ְב ָלנִ ּיִ ים ְּכ ַל ֵּפי ָּכל ָא ָדםִ 15 .הּזָ ֲהרּו ֶׁשֹּלא יִ גְ מׂל
יטיב ִאיׁש ִעם ֵר ֵעהּו
ִאיׁש ְל ִאיׁש ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעה; ְּב ָכל ֵעת ִח ְתרּו ְל ֵה ִ
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וְ גַ ם ִעם ָּכל ָא ָדםִׂ .ש ְמחּו ָּת ִמיד; ַה ְת ִמידּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל; הֹודּו ַעל
ׁשּועַ 19 .אל ְּת ַכּבּו
יח יֵ ַ
יכם ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְלגַ ֵּב ֶ
ָּכל ָּד ָבר; ִּכי זֶ הּו ְרצֹון ֱא ִ
רּוח; ַ 20אל ְּתזַ ְלזְ לּו ַּבּנְ בּואֹות; ַּ 21ב ֲחנּו ָּכל ָּד ָבר וְ ַה ֲחזִ יקּו ַּבּטֹוב.
ֶאת ָה ַ
צּורֹותיו.
ָ
ִ 22ה ְת ַר ֲחקּו ִמן ָה ַרע ַעל ָּכל
ֹלהי ַה ָּׁשלֹום ְק ֻד ָּׁשה ְׁש ֵל ָמה וְ ִת ָּׁש ֵמר ְׁש ֵלמּות
 23יְ ַק ֵּדׁש ֶא ְת ֶכם ֱא ֵ
ׁשּוע
גּופ ֶכםִ ,ל ְהיֹות ְּב ִלי ּד ִׂפי ְּבבֹוא ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
רּוח ֶכם וְ נַ ְפ ְׁש ֶכם וְ ְ
ֲ
ּקֹורא ֶא ְת ֶכםֲ ,א ֶׁשר ּגַ ם יַ ֲע ֶׂשה זׂאת.
יח 24 .נֶ ֱא ָמן הּוא ַה ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יקה
ַ 25א ַחיִ ,ה ְת ַּפ ְּללּו ַּב ֲע ֵדנּוִּ 26 .ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ָּכל ָה ַא ִחים ִּבנְ ִׁש ָ
יע ֶא ְת ֶכם ָּב ָאדֹוןֶׁ ,ש ִּת ָּק ֵרא ָה ִאּגֶ ֶרת ַהּזׂאת
דֹוׁשהֲ 27 .אנִ י ַמ ְׁש ִּב ַ
ְק ָ
יח ִע ָּמ ֶכם.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ָאזְ נֵ י ָּכל ָה ַא ִחיםֶ 28 .ח ֶסד ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
16
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א

יקים
ימֹותיאֹוסֶ ,אל ְק ִה ַּלת ַה ֶּת ָּסלֹונִ ִ
ֵ
ילוָ נֹוס וְ ִט
מ ֵאת ָׁשאּול וְ ִס ְ
ֵ
יחֶ 2 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ָאדֹון יֵ ַ
אֹלהים ָא ִבינּו ָ
ֲא ֶׁשר ֵּב ִ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
התגלות האדון ביום ההוא

אֹלהים ְּב ָכל ֵעת; וְ ָראּוי
יכם ֵל ִ
ַ 3א ַחיַ ,חּיָ ִבים ֲאנַ ְחנּו ְלהֹודֹות ֲע ֵל ֶ
ַה ָּד ָברִ ,מּׁשּום ֶׁש ֱאמּונַ ְת ֶכם ּגְ ֵד ָלה ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ ַא ֲה ַבת ִאיׁש ֶאת
יכְך ֲאנַ ְחנּו ַע ְצ ֵמנּו ִמ ְתּגָ ִאים
ֵר ֵעהּו ִמ ְתּגַ ֶּב ֶרת ֵא ֶצל ֻּכ ְּל ֶכםְ 4 .ל ִפ ָ
נּות ֶכם ְּב ָכל ָה ְר ִדיפֹות
ֹלהים ַעל ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ַס ְב ָל ְ
ָּב ֶכם ִּב ְק ִהּלֹות ֱא ִ
ּצֹודק ֶׁשל
יכםֲ 5 ,א ֶׁשר אֹות ֵהן ְל ִמ ְׁש ָּפטֹו ַה ֵ
עֹוברֹות ֲע ֵל ֶ
וְ ַה ָּצרֹות ָה ְ
בּורּה
ֹלהים ֲא ֶׁשר ַּב ֲע ָ
ֹלהיםֶׁ ,ש ִּת ָּמ ְצאּו ְראּויִ ים ְל ַמ ְלכּות ָה ֱא ִ
ֱא ִ
ֹלהים ִלגְ מׂל ָצ ָרה
סֹוב ִליםֲ 6 .הֹלא ִמן ַה ֶּצ ֶדק הּוא ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ַא ֶּתם ּגַ ם ְ
יכם  7וְ ָל ֵתת ָל ֶכםַ ,הּנִ ְר ָּד ִפיםְ ,רוָ ָחה יַ ַחד ִע ָּמנּוַּ ,כ ֲא ֶׁשר יִ ְתּגַ ֶּלה
רֹוד ֵפ ֶ
ְל ְ
ׁשּוע ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִעם ַמ ְל ֲא ֵכי ֻעּזֹו ְּ 8ב ֵאׁש ֶל ָה ָבהְ ,ל ָה ִׁשיב
ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּול ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְׁש ָמ ִעים
ֹלהים ְ
יֹוד ִעים ֶאת ָה ֱא ִ
נָ ָקם ְל ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאינָ ם ְ
עֹולם
ָ
יהם עׂנֶ ׁש ֶׁשל ֲא ַבּדֹון
ׁשּועַ 9 .ה ָּללּו יֻ ַּטל ֲע ֵל ֶ
ׂשֹורת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ִל ְב ַ
דֹוׁשיו
ּומ ֲה ַדר ֻעּזֹוְּ 10 ,כ ֶׁשּיָ בֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְל ִה ָּכ ֵבד ִּב ְק ָ
ִמ ִּל ְפנֵ י ָה ָאדֹון ֵ
דּותנּו.
וְ ִל ְהיֹות נַ ֲע ָרץ ֵּבין ָּכל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים; וַ ֲה ֵרי ַא ֶּתם ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ְל ֵע ֵ
ֹלהינּו יַ ֲע ֶׂשה ֶא ְת ֶכם
ְ 11ל ָכְך ָאנּו ּגַ ם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַּב ַע ְד ֶכם ְּב ָכל ֵעתֶׁ ,ש ֱא ֵ
טֹובה וְ יַ ְׁש ִלים ָּכל
ָ
יפה
בּורתֹו יְ ַמ ֵּלא ָּכל ְׁש ִא ָ
ּובגְ ָ
יאתֹוִ ,
ְראּויִ ים ִל ְק ִר ָ
ׁשּוע ָּב ֶכם וְ ַא ֶּתם ְּת ֻכ ְּבדּו
ַמ ֲע ֵׂשה ֱאמּונָ הְ 12 ,ל ַמ ַען יְ ֻכ ַּבד ֵׁשם ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ּבֹוְּ ,כ ִפי ֶח ֶסד ֱא ֵ
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יפ ֵתנּו ֵא ָליוָ ,אנּו
יח וַ ֲא ִס ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
א ֶׁשר ְלבֹוא ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֲ
יכם
ּתֹונֹות ֶ
ֵ
ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּכםַ ,א ַחיַ 2 :אל ְּת ַמ ֲהרּו ְל ַא ֵּבד ֶאת ֶע ְׁש
רּוחֹ ,לא ִּבגְ ַלל ֵאיזֶ ה
וְ ַאל ִּת ָּב ֲהלּוֹ ,לא ִּבגְ ַלל ֵאיזֹו ִה ְת ַּב ְּטאּות ֶׁשל ַ
ִּדּבּור ,וְ ֹלא ִּבגְ ַלל ֵאיזֹו ִאּגֶ ֶרת ֲא ֶׁשר ִּכ ְביָ כֹול נִ ְׁש ְל ָחה ֵמ ִא ָּתנּו — ְּכ ִאּלּו
יע יֹום יהוהַ 3 .אל יַ ְט ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁש ְּב ֵאיזֶ ה א ֶׂפן ֶׁשהּואֶׁ ,ש ֵּכן
ִהּגִ ַ
יבה וְ יִ ְתּגַ ֶּלה ִאיׁש ָה ֶר ַׁשעֶּ ,בן
יע ִאם ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָּב ִראׁשֹונָ ה ָה ֲעזִ ָ
ֹלא יַ ּגִ ַ
לֹוּה אֹו ק ֶׂדׁש,
רֹומם ַע ְצמֹו ַעל ָּכל ַהּנִ ְק ָרא ֱא ַ
ּומ ֵ
קֹומם ְ
ָה ֲא ַבּדֹוןַ 4 ,ה ִּמ ְת ֵ
ֹלהים.
ֹלהים ְּב ַה ְצ ִהירֹו ַעל ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ֱא ִ
יכל ָה ֱא ִ
ַעד ִּכי יֵ ֵׁשב ְּב ֵה ַ
יֹותי ֶא ְצ ְל ֶכם ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ֶאת
זֹוכ ִרים ִּכי עֹוד ִּב ְה ִ
ַ 5ה ִאם ֵאינְ ֶכם ְ
יֹוד ִעים ַמה ְמ ַע ֵּכב אֹותֹו ָּכ ֵעת ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה? ַ 6א ֶּתם ְ
ּפֹועל; ַרק ֶׁש ָּכ ֵעת ַה ְמ ַע ֵּכב נִ ְמ ָצא ַעד
ְּב ִעּתֹוֵ 7 .הן סֹוד ָה ֶר ַׁשע ְּכ ָבר ֵ
רּוח ִּפיו
ּיּוצא 8 ,וְ ָאז יִ ְתּגַ ֶּלה ָה ָר ָׁשע ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹון יָ ִמית אֹותֹו ְּב ַ
ֶׁש ָ
יאתֹו ִהיא ְּב ֶה ְת ֵאם
הֹופ ַעת ּבֹואֹו — ֶ 9את ָה ָר ָׁשע ֲא ֶׁשר ִּב ָ
יכ ֵּלהּו ְּב ָ
וִ ַ
ּוב ָכל
מֹופ ֵתי ֶׁש ֶקר ְ 10
ּוב ְ
בּורהְּ ,באֹותֹות ְ
ִל ְפ ֻע ַּלת ַה ָּׂש ָטןְ ,מ ֻלּוָ ה ְּב ָכל ּגְ ָ
ַּת ְר ִמית ֶר ַׁשע ַה ְמיֻ ָע ִדים ִל ְבנֵ י ָה ֲא ַבּדֹון ,וְ זׂאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ִק ְּבלּו ֶאת
ׁשֹול ַח ָל ֶהם
ֵ
ֹלהים
ַא ֲה ַבת ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר יָ ְכלּו ְל ִהּוָ ַׁשע ָּבּה; ַ 11על ֵּכן ֱא ִ
עֹותם ְל ַה ֲא ִמין ַל ֶּׁש ֶקרְ 12 ,ל ַמ ַען יִ ּדֹונּו ָּכל ֲא ֶׁשר ֹלא
ּדּוחים ְל ַה ְט ָ
ַמ ִ
ֶה ֱא ִמינּו ָל ֱא ֶמת ֶא ָּלא ָח ְפצּו ָּב ַעוְ ָלה.
נחמת המאמינים

הּובי
יכם ְּב ָכל ֵעתַ ,א ַחי ֲא ֵ
אֹלהים ֲע ֵל ֶ
ַ 13חּיָ ִבים ָאנּו ְלהֹודֹות ֵל ִ
¤
יׁשּועה ְּב ִקּדּוׁש ַעל־יְ ֵדי
ָ
ֹלהים ִל
אׁשית ָּב ַחר ָּב ֶכם ֱא ִ
ָה ָאדֹוןִּ ,כי ֵמ ֵר ִ
ׂשֹור ֵתנּו ַאף ָק ָרא ֶא ְת ֶכם
ּוב ֶא ְמ ָצעּות ְּב ָ
ּוב ֱאמּונָ ה ָּב ֱא ֶמת; ְ 14
רּוח ֶ
ָה ַ
יכְךַ ,א ַחי,
יחְ 15 .ל ִפ ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְלנַ ֲח ָלה ְּב ִת ְפ ַא ְרּתֹו ֶׁשל ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יתנָ ה וְ ַה ֲחזִ יקּו ַּב ָּמסֹורֹות ֶׁש ֻּל ַּמ ְד ֶּתם ֵהן ַעל־יְ ֵדי
ִע ְמדּו ֲע ִמ ָידה ֵא ָ
ׁשּוע
ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ַמ ְרנּו וְ ֵהן ַעל־יְ ֵדי ִאּגֶ ֶרת ֶׁש ָּכ ַת ְבנּו 16 .וְ הּואֲ ,אדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּוב ַח ְסּדֹו נָ ַתן ָלנּו נֶ ָח ַמת
אֹותנּו ְ
ָ
אֹלהים ָא ִבינּוֲ ,א ֶׁשר ָא ַהב
ִ
יח ,וֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
 ¤ב  :13בקדוש… -או :בקדוש הרוח ובאמונת האמת.
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השניה אל התסלוניקים

2.17-3.18

טֹובה,
ָ
עֹולם וְ ִת ְקוָ ה
ָ
ִּדּבּור אֹו ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב.
יכ ַּבד,
יּופץ ַמ ֵהר וִ ֻ
סֹוף ָּד ָברַ ,א ַחיִ ,ה ְת ַּפ ְּללּו ַּב ֲע ֵדנּו ֶׁש ְּד ַבר ָה ָאדֹון ַ
ְּכמֹו ֶא ְצ ְל ֶכם 2 ,וְ ֶׁשּנִ ּנָ ֵצל ֵמ ֲאנָ ִׁשים ָר ִעים ְּור ָׁש ִעיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא ְל ָכל
ְּבנֵ י ָא ָדם ָה ֱאמּונָ הֲ 3 .א ָבל נֶ ֱא ָמן ָה ָאדֹון וְ הּוא יְ ַחּזֵ ק ֶא ְת ֶכם וְ יִ ְׁשמׂר
יכםֶׁ ,ש ַא ֶּתם
טּוחים ָּב ָאדֹון ְּבנֹוגֵ ַע ֲא ֵל ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ָרעֲ 4 .אנַ ְחנּו ְּב ִ
5
ּתֹוסיפּו ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁש ִּצּוִ ינּו .יְ כֹונֵ ן ָה ָאדֹון ֶאת
ִ
עֹוׂשים וְ ַאף
ִ
יח.
ּול ַס ְב ָלנּות ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ְ
ְל ַב ְב ֶכם ְל ַא ֲה ַבת ֱא ִ
17

הּוא יְ נַ ֵחם ֶאת ְל ַב ְב ֶכם וִ יכֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם ְּב ָכל

ג

החובה לעבוד

יחְ ,ל ִה ָּב ֵדל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ 6אנּו ְמ ַצּוִ ים ֶא ְת ֶכםַ ,א ִחיםְּ ,ב ֵׁשם ָה ָאדֹון יֵ ַ
הֹולְך ָּב ֵטל וְ ֵאינֶ ּנּו ִמ ְתנַ ֵהג ְל ִפי ַה ָּמסֹורֹות ֶׁש ִּק ַּב ְל ֶּתם
ִמ ָּכל ָאח ֶׁש ֵ
יֹוד ִעים ֶׁש ִּמן ָה ָראּוי ְל ִה ְתנַ ֵהג ָּכמֹונּוֶׁ ,ש ֵּכן ֹלא
ֵמ ִא ָּתנּוֲ 7 .ה ֵרי ַא ֶּתם ְ
תֹוכ ֶכםּ 8 .גַ ם ֹלא ָא ַכ ְלנּו ֶל ֶחם ִחּנָ ם ִמ ֵידי ִאיׁש,
הֹול ֵכי ָּב ֵטל ָהיִ ינּו ְּב ֲ
ְ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא נִ ְהיֶ ה ְל ַמ ָּׂשא ַעל
ֶא ָּלא ְּב ָע ָמל וָ יֶ גַ ע ָע ַב ְדנּו ָ
ִאיׁש ִמ ֶּכם; ֹ 9לא ֶׁש ֵאין ָלנּו זְ כּות ְל ָכְךֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה
מֹופת וְ ִת ְתנַ ֲהגּו ָּכמֹונּוֵ 10 .הן ּגַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיִ ינּו ֶא ְצ ְל ֶכם ,זׂאת
ָל ֶכם ְל ֵ
ׂאכל; ִּ 11כי ָׁש ַמ ְענּו
רֹוצה ַל ֲעבׂדּ ,גַ ם ַאל י ַ
ִצּוִ ינּו ֶא ְת ֶכםִ :מי ֶׁש ֵאינֹו ֶ
עֹוב ִדים ְּכ ָללֶ ,א ָּלא ִמ ְת ַע ְּס ִקים
ְ
יכם ֶׁש ֵאינָ ם
הֹול ֵכי ָּב ֵטל ֵּבינֵ ֶ
ְ
ֶׁשּיֵ ׁש
דֹור ִׁשים ֵמ ֶהם ְּב ֵׁשם
אֹותם ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ְ
ָ
ַּב ֲה ָב ִליםֲ 12 .אנַ ְחנּו ְמ ַצּוִ ים ַעל
ׂאכלּו ֶאת ַל ְח ָמם ֶׁש ָּל ֶהם.
יחֶׁ ,שּיַ ַע ְבדּו ְּבנַ ַחת וְ י ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָאדֹון יֵ ַ
יׁשהּו ֹלא
יכם ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ַהּטֹובִ 14 .אם ִמ ֶ
 13וְ ַא ֶּתםַ ,א ַחיַ ,אל יִ ְרּפּו יְ ֵד ֶ
יְ ַצּיֵ ת ַל ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּכ ַת ְבנּו ָּב ִאּגֶ ֶרתַ ,צּיְ נּו ָל ֶכם ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה וְ ַאל
ִּת ְת ָע ְרבּו ִעּמֹוְ ,ל ַמ ַען יֵ בֹוׁשֲ 15 .א ָבל ַאל ַּת ְח ְׁשבּוהּו ְלאֹויֵ בֶ ,א ָּלא
הֹוכיחּו אֹותֹו ְּכ ָאח.
ִ
ּוב ָכל ָמקֹוםָ .ה ָאדֹון
 16וַ ֲאדֹון ַה ָּׁשלֹום יִ ֵּתן ָל ֶכם ֶאת ַה ָּׁשלֹוםָּ ,ת ִמיד ְ
ימן
יסת ָׁשלֹום ְּבמֹו ְּכ ַתב יָ ִדיֲ ,אנִ י ָׁשאּול .זֶ הּו ַה ִּס ָ
ִעם ֻּכ ְּל ֶכםְּ 17 .פ ִר ַ
18
יח ִעם
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶח ֶסד ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּכֹותב.
ֵ
רֹותי; ָּכְך ֲאנִ י
ְּב ָכל ִאּגְ ַ
ֻּכ ְּל ֶכם.
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אגרת שאול הראשונה
אל טימותיאוס

א

ֹלהים
ל־ּפי ִמ ְצוַ ת ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַע ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולְׁ ,ש ִל ַ
ֵ
ימֹותיאֹוס ְּבנִ י ָה ֲא ִמ ִּתי
ֵ
ׁשּוע ִּת ְקוָ ֵתנּוֶ 2 ,אל ִט
יח יֵ ַ
יענּו וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹוׁש ֵ
ִ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ָּב ֱאמּונָ הֶ :ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֲאדֹונֵ נּו.
הזהרה על תורה אחרת

ּול ַצּוֹות
ַּ 3כ ֲא ֶׁשר ָה ַל ְכ ִּתי ְל ָמ ֵקדֹונְ יָ ה ִּב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ְּמָך ְל ִה ָּׁש ֵאר ְּב ֶא ֶפסֹוס ְ
ּתֹורה ַא ֶח ֶרת 4 ,וְ ֹלא יִ ְּתנּו ִל ָּבם ְל ַאּגָ דֹות
ַעל ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא יֹורּו ָ
ּנֹותנִ ים ָמקֹום
ּתֹולדֹות ַהּדֹורֹותְּ ,ד ָב ִרים ַה ְ
ְ
ּפּורים ֵאין ֵקץ ַעל
ּול ִס ִ
ְ
סֹודּה ֶּב ֱאמּונָ ה.
ֹלהים ֶׁשּיְ ָ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ְל ָת ְכנִ ית ֱא ִ
ּכּוחים ֵ
ּטּוטים ּווִ ִ
ְל ִח ִ
ּנֹוב ַעת ִמ ֵּלב ָטהֹור,
יתּה ֶׁשל ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזׂאת ִהיא ָה ַא ֲה ָבה ַה ַ
ַּ 5ת ְכ ִל ָ
6
ּבּורי ֶה ֶבל;
ּופנּו ְל ִד ֵ
ּומ ֱאמּונָ ה ֲא ִמ ִּתית .יֵ ׁש ֶׁש ָּסטּו ִמּזֶ ה ָ
ִמ ַּמ ְצּפּון יָ ָׁשר ֵ
ּתֹורהַ ,אְך ֵאין ֵהם ְמ ִבינִ ים ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁש ֵהם
מֹורי ָ
ְ 7רצֹונָ ם ִל ְהיֹות ֵ
טֹוענִ ים ְּבת ֶׂקף.
ֲ
אֹומ ִרים וְ ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁש ֵהם
ְ
יה 9 .זׂאת
טֹובה ִאם ַחּיִ ים ָּבּה ְל ִפי ֻח ֶּק ָ
ָ
ּתֹורה
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ָ
ֲ 8אנַ ְחנּו ְ
יֹוד ִעים ָאנּוֶׁ ,שחׂק ֵאינֹו נִ ְק ָּבע ִּב ְׁש ִביל ָא ָדם ַצ ִּדיקֶ ,א ָּלא ְמ ֻכּוָ ן הּוא
ְ
ּתֹוע ָבה,
ֵ
עֹוׂשי
ּול ַח ָּט ִאיםִ ,ל ְט ֵמ ִאים וְ ֵ
סֹור ִריםִ ,ל ְר ָׁש ִעים ְ
ּול ְ
ְל ֻמ ְפ ָק ִרים ְ
חֹוט ֵפי ָא ָדם
ׁשֹוכ ֵבי זָ ָכרְ ,ל ְ
ּול ְ
רֹוצ ֵחי ָאב וָ ֵאם וְ ִל ְמ ַר ְּצ ִחיםְ 10 ,לזֹונִ ים ְ
ְל ְ
יאה
ּתֹורה ַה ְּב ִר ָ
וְ ַׁש ְק ָרנִ ים וְ נִ ְׁש ָּב ִעים ַל ֶּׁש ֶקרְ ,ל ָכל ַמה ֶּׁשּנֹוגֵ ד ֶאת ַה ָ
ׂשֹורה
ֹלהים ַה ְמב ָׂרְךִ ,היא ַה ְּב ָ
ׂשֹורת ַה ָּכבֹוד ֶׁשל ֱא ִ
ל־ּפי ְּב ַ
ֲ 11א ֶׁשר ַע ִ
ֶׁש ֻה ְפ ְק ָדה ְּביָ ִדי.
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הראשונה אל טימותיאוס

1.12-2.9

הכרת טובה על רחמי אלהים

ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּוִּ ,כי ֲח ָׁש ַבנִ י
יח יֵ ַ
ּנֹותן ִּבי ּכ ַׂחַ ,ל ָּמ ִׁש ַ
טֹובה ַל ֵ
ָ
ֲ 12אנִ י ַמ ִּכיר
13
רֹודף
יתי ְמגַ ֵּדףֵ ,
אֹותי ְל ֵׁשרּותֹוַ ,אף ֶׁשּק ֶׂדם ָל ֵכן ָהיִ ִ
ִ
ּומּנָ ה
נֶ ֱא ָמן ִ
יֹותי ֲח ַסר ֱאמּונָ ה ָּפ ַע ְל ִּתי ְּב ִלי ַּד ַעת,
ּומ ַבּזֶ הֲ .א ָבל ֻר ַח ְמ ִּתי ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּב ְה ִ
ְ
יח
 14וְ ֶח ֶסד ֲאדֹונֵ נּו ָׁש ַפע ָע ַלי יַ ַחד ִעם ֱאמּונָ ה וְ ַא ֲה ָבה ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
ימן ַה ָּד ָבר וְ ָראּוי ְל ַה ְס ָּכ ָמה ְמ ֵל ָאהֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּועְ 15 .מ ֵה ָ
יֵ ַ
16
אּולם
חֹוט ִאים ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ַהּגָ דֹול ָּב ֶהם .וְ ָ
ְ
יע
הֹוׁש ַ
עֹולם ְל ִ
ָּבא ֶאל ָה ָ
יח ֶאת ָּכל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמּׁשּום ָּכְך ֻר ַח ְמ ִּתיְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּבי ָּב ִראׁשֹונָ ה יַ ְר ֶאה יֵ ַ
עֹולםְ 17 .ל ֶמ ֶלְך
מֹופת ָל ֲע ִת ִידים ְל ַה ֲא ִמין ּבֹו ְל ֵׁשם ַחּיֵ י ָ
א ֶׂרְך רּוחֹוְּ ,כ ֵ
ֹלהים,
עֹול ִמיםַ ,ה ַּקּיָ ם ְל ֵאין ֵקץ וְ ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֶאהֲ ,א ֶׁשר הּוא ְל ַבּדֹו ָה ֱא ִ
ָה ָ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ְל ְ
ל־ּפי נְ בּואֹות
ימֹותיאֹוס ְּבנִ יַ ,ע ִ
ֵ
מֹוסר ְלָךִ ,ט
ֶ 18את ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזׂאת ֲאנִ י ֵ
ִמן ֶה ָע ָבר ַהּנֹוגְ עֹות ֵא ֶליָךְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּת ָּל ֵחם ְּב ֶעזְ ָר ָתן ֶאת ַה ִּמ ְל ָח ָמה
יהם ֶאת
ּומ ְצּפּון יָ ָׁשר .יֵ ׁש ֶׁש ִה ְׁש ִליכּו ֵמ ֲע ֵל ֶ
ּטֹובהִ 19 ,מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ַ
ַה ָ
20
ימנֵ אּוס וַ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר ֲא ֶׁשר
ּומ ֶהם ִה ֵ
ֵ
ֵא ֶּלה וְ נִ ְׁש ְּב ָרה ְס ִפינַ ת ֱאמּונָ ָתם;
אֹותם ַל ָּׂש ָטן ְל ַמ ַען יְ ֻחּנְ כּו ֶׁשֹּלא ְלגַ ֵּדף.
ָ
ָמ ַס ְר ִּתי

ב

הוראות בנוגע לתפילה ולהתנהגות

ּוב ָּקׁשֹות
ּות ִפּלֹות ַ
ק ֶׂדם ּכׂל ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם ָל ֵׂשאת ְּת ִחּנֹות ְ
אׁשי ַה ִּׁש ְלטֹון,
הֹודיֹות ְּב ַעד ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדםְּ 2 ,ב ַעד ְמ ָל ִכים וְ ָכל ָר ֵ
וְ ָ
ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ַחּיֵ י ַׁש ְלוָ ה וְ ַה ְׁש ֵקט ִּב ְמלֹוא ֲח ִסידּות וְ ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ 3 .טֹוב
יענּוֶ 4 ,ה ָח ֵפץ ֶׁש ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדם
מֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהים
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ָרצּוי ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ֹלהים ,וְ ֶא ָחד ַה ְמ ַתּוֵ ְך ֵּבין
יִ ּוָ ְׁשעּו וְ יַ ּגִ יעּו ְל ַה ָּכ ַרת ָה ֱא ֶמתֵ 5 .הן ֶא ָחד ָה ֱא ִ
ׁשּועֲ 6 ,א ֶׁשר נָ ַתן ֶאת ַע ְצמֹו
יח יֵ ַ
ֹלהים ִל ְבנֵ י ָא ָדם — ָה ָא ָדם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֱא ִ
יתי ָלּה
יהֲ 7 ,א ֶׁשר ֲאנִ י נִ ְת ַמּנֵ ִ
ּתֹות ָ
ּכ ֶׂפר ְּב ַעד ַהּכׂל .זׂאת ָה ֵעדּות ְּב ִע ֶ
מֹורה ֱאמּונָ ה
יח — ֱא ֶמת ֲאנִ י ְמ ַד ֵּברֵ ,אינֶ ּנִ י ְמ ַׁש ֵּקר — ְל ֵ
ּול ָׁש ִל ַ
ְל ָכרֹוז ְ
וֶ ֱא ֶמת ַלּגֹויִ ם.
יאת יָ ַדיִ ם ְטהֹורֹותְּ ,בֹלא
ְ 8רצֹונִ י ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים יִ ְת ַּפ ְּללּו ְּב ָכל ָמקֹום ִּבנְ ִׂש ַ
הֹול ֶמת,
ֶ
ֹלקתְּ 9 .כמֹו ֵכן ַּת ֲע ֶטינָ ה ַהּנָ ִׁשים ִּת ְלּב ֶׁׂשת
ּובֹלא ַמ ֲח ֶ
ַּכ ַעס ְ
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ּופנִ ינִ ים,
ּוב ִאּפּוק; ֹלא ְּב ִה ְתּגַ נְ ְּדרּות ֵׂש ָערֹ ,לא ְּבזָ ָהב ְ
ִּב ְצנִ יעּות ְ
ּבּוׁשים יְ ָק ִריםֶ 10 ,א ָּלא ְּב ַמה ֶּׁשּיָ ֶאה ְלנָ ִׁשים ַה ַּמ ְצ ִהירֹות
וְ ֹלא ְּב ַמ ְל ִ
דּומּיָ ה,
טֹוביםָ 11 .ה ִא ָּׁשה ִּת ְל ַמד ְּב ִ
ִ
ַעל יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם — ְּב ַמ ֲע ִׂשים
ְּב ַה ְכנָ ָעה ְׁש ֵל ָמהֵ 12 .אינֶ ּנִ י ַמ ְר ֶׁשה ָל ִא ָּׁשה ְל ַל ֵּמדַ ,אף ֹלא ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר ַעל
נֹוצר ִראׁשֹונָ ה וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן
דּומּיָ ה; ִּ 13כי ָא ָדם ַ
ָה ִאיׁשֶ ,א ָּלא ְל ִה ָּׁש ֵאר ְּב ִ
ּוב ָאה
ַחּוָ הָ 14 .א ָדם ֹלא נִ ְפ ָּתהֶ ,א ָּלא ָה ִא ָּׁשה ָׁש ְמ ָעה ְלקֹול ַה ְמ ַפ ֶּתה ָ
ִל ֵידי ֲע ֵב ָרהֲ 15 .א ָבל ִהיא ִּתּוָ ַׁשע ְּב ִל ְד ָּתּה יְ ָל ִדיםִ ,אם ַּת ֲעמׂד ָּב ֱאמּונָ ה,
ּוב ְּצנִ יעּות.
ָּב ַא ֲה ָבהַּ ,ב ְּק ֻד ָּׁשה ַ

ג

מנהיגים ושמשים בקהילה

ּׁשֹואף ִל ְהיֹות ַמנְ ִהיג ִּב ְק ִה ָּלהֲ ,ה ֵריהּו
ימן ַה ָּד ָברִ :איׁש ַה ֵ
מ ֵה ָ
ְ
בֹודה נַ ֲע ָלהָ 2 .ל ֵכן ַה ַּמנְ ִהיג ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ִאיׁש ֶׁש ֵאין
ּתֹוקק ַל ֲע ָ
ִמ ְׁש ֵ
ּבֹו ּד ִׂפיַּ ,ב ַעל ִא ָּׁשה ַא ַחתִ ,איׁש ְמ ֻפ ָּכחְ ,מ ֻא ָּפקִ ,מ ְתנַ ֵהג ְּב ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ,
יֹוד ַע ְל ַל ֵּמד; ֹ 3לא ִמ ְת ַמ ֵּכר ְליַ יִ ןֹ ,לא ַּב ַעל ֶאגְ רֹוף
אֹור ִחיםֵ ,
ַמ ְכנִ יס ְ
רֹודף ֶּכ ֶסף; ָ 4א ָדם
סֹוב ָלנּותֹ ,לא נִ ְמ ָהר ָל ִריב וְ ֹלא ֵ
ּנֹוהג ְּב ְ
ֶא ָּלא ָא ָדם ַה ֵ
ּובנָ יו נִ ְׁש ָמ ִעים לֹו ִּב ְמלֹוא ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ.
יטב ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשּלֹו ָ
ֶׁש ַּמנְ ִהיג ֵה ֵ
יּוכל ִל ְדאׂג
יצד ַ
ֲ 5ה ֵרי ִאם ֹלא יֵ ַדע ִאיׁש ְלנַ ֵהל ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשּלֹוֵּ ,כ ַ
ֹלהים?  6וְ ַאל יְ ֵהא ָצ ִעיר ָּב ֱאמּונָ הֶּ ,פן יִ ְתיַ ֵהר וְ יִ ּפׂל ְּב ִדין
ִל ְק ִה ַּלת ֱא ִ
ַה ָּׂש ָטן 7 .הּוא ָצ ִריְך ּגַ ם ְל ֵׁשם טֹוב ְּב ִפי ֵא ֶּלה ֶׁש ַּבחּוץְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה
ְל ֶח ְר ָּפה וְ ֹלא יִ ּפׂל ְּב ַפח ַה ָּׂש ָטן.
יכים ִל ְהיֹות ֲאנָ ִׁשים ְר ִצינִ ּיִ ים; ֹלא ֲה ַפ ְכ ְּפ ָכנִ ים
ֵּ 8כן ּגַ ם ַה ַּׁש ָּמ ִׁשים ְצ ִר ִ
9
רֹוד ֵפי ֶּב ַצעֶ ,א ָּלא ֲאנָ ִׁשים
ְ
ּבּורםֹ ,לא ִמ ְת ַמ ְּכ ִרים ְליַ יִ ן וְ ֹלא
ְּב ִד ָ
יקים ֶאת סֹוד ָה ֱאמּונָ ה ְּב ַמ ְצּפּון ָטהֹורַ 10 .ה ָּללּו יִ ָּב ֲחנּו ְּת ִח ָּלה;
ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ַא ֲח ֵרי ֶׁשּיִ ָּמ ֵצא ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ּד ִׂפי יְ ָׁש ְרתּו ְּכ ַׁש ָּמ ִׁשיםְּ 11 .כמֹו ֵכן ַהּנָ ִׁשים;
יהן ִל ְהיֹות ְר ִצינִ ּיֹות ,נִ ְמנָ עֹות ִמ ָּלׁשֹון ָה ָרעְ ,מ ֻפ ָּכחֹות ,נֶ ֱא ָמנֹות
ֲע ֵל ֶ
יטב ֶאת
ְּב ָכל ָּד ָברַ 12 .ה ַּׁש ָּמׁש יִ ְהיֶ ה ַּב ַעל ִא ָּׁשה ַא ַחתָ ,א ָדם ֶׁש ַּמנְ ִהיג ֵה ֵ
יבים ְל ָׁש ֵרת ַמ ִּׂשיגִ ים ְל ַע ְצ ָמם ַמ ֲע ָמד טֹוב
יט ִ
ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹוַ 13 .ה ֵּמ ִ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
ּוב ָּטחֹון ַרב ָּב ֱאמּונָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ִ
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3.14-4.10

סוד החסידות

ּכֹותב ְלָך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ִת ְקוָ ה ָלבֹוא ֵא ֶליָך ִּב ְמ ֵה ָרה.
ֲ 14אנִ י ֵ
ֹלהים,
יצד ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּב ֵבית ֱא ִ
ֲ 15א ָבל ִאם ֶא ְת ַמ ְה ַמּהִ ,הּנֵ ה ֵּת ַדע ֵּכ ַ
16
יסֹודּהָ .א ֵכן ּגָ דֹול
ָ
ֹלהים ַחּיִ יםַ ,עּמּוד ָה ֱא ֶמת וִ
ֲא ֶׁשר הּוא ְק ִה ַּלת ֱא ִ
סֹוד ַה ֲח ִסידּות:
ִה ְתּגַ ָּלה ַּב ָּב ָׂשר,
רּוח ,נִ ְר ָאה ַל ַּמ ְל ָא ִכים,
ֻה ְצ ַּדק ָּב ַ
עֹולם,
ֻהּגַ ד ַּבּגֹויִ םֶ ,ה ֱא ִמינּו ּבֹו ָּב ָ
ָה ֳע ָלה ַל ָּמרֹום ְּב ָכבֹוד.

ד

סטייה מן האמונה

אֹומ ֶרת ְּב ֵפרּוׁשֶׁ ,ש ִּב ְרבֹות ַהּיָ ִמים יִ ְסטּו ֲאנָ ִׁשים ִמן ָה ֱאמּונָ ה
רּוח ֶ
ה ַ
ָ
יפי
ּולתֹורֹות ֶׁשל ֵׁש ִדיםְּ 2 ,ב ֶא ְמ ָצעּות ַמ ִּט ֵ
וְ יִ ְפנּו ְלרּוחֹות ַמ ְטעֹות ְ
חּוׁשים ֶׁש ָּקהּו ְּב ַב ְרזֶ ל
ָּכזָ ב ִמ ְת ַח ְּס ִדים ֲא ֶׁשר ַמ ְצּפּונָ ם ֶׁש ָּל ֶהם ָק ָהה ְּכ ִ
ְמ ֻל ָּבןַ 3 .ה ָּללּו יַ ַא ְסרּו ָל ֵׂשאת ִא ָּׁשה וְ יַ ִּטילּו ִאּסּור ַעל ִמינֵ י ַמ ֲא ָכל
יֹוד ֵעי
תֹודה ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים וְ ְ
ׂאכלּום ְּב ָ
ֹלהים ְל ַמ ַען י ְ
ֲא ֶׁשר ְּב ָר ָאם ֱא ִ
ֹלהים טֹוב הּוא ,וְ ֵאין ִל ְפסׂל ָּד ָבר ִאם
ָה ֱא ֶמתֵ 4 .הן ָּכל ַמה ֶּׁש ָּב ָרא ֱא ִ
ּוב ְת ִפ ָּלה.
ֹלהים ִ
אֹוכ ִלים אֹותֹו ִּב ְב ָר ָכהֶׁ 5 ,ש ֵּכן הּוא ְמ ֻק ָּדׁש ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ְ
משרת טוב של המשיח ישוע

יח
ּתֹורה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָל ַא ִחיםִּ ,ת ְהיֶ ה ְמ ָׁש ֵרת טֹוב ַל ָּמ ִׁש ַ
ִ 6אם ֶ
ּטֹובה ֶׁש ָּד ַב ְק ָּת
ּתֹורה ַה ָ
ּומ ַה ָ
ׁשּועְ ,מ ָׁש ֵרת ַהּנִ ּזֹון ִמ ִּד ְב ֵרי ָה ֱאמּונָ ה ֵ
יֵ ַ
אּולם ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַאּגָ דֹות ְט ֵפלֹות וְ נִ ְפ ָסדֹותַ .א ֵּמן ֶאת ַע ְצ ְמָך
ָּבּהָ 7 .
ילה ְּב ִמ ָּדה ְמ ַע ָּטה,
מֹוע ָ
ִ
ּגּופנִ ית
ַל ֲח ִסידּותֶׁ 8 ,ש ֲה ֵרי ַה ִה ְת ַא ְּמנּות ַה ָ
ּובּה ַה ְב ָט ָחה ַל ַחּיִ ים ֶׁש ַּבהׂוֶ ה וְ ַל ַחּיִ ים
ילה ַּבּכׂל ָ
מֹוע ָ
ִ
ֲא ָבל ַה ֲח ִסידּות
ימן ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ָראּוי ְל ַה ְס ָּכ ָמה ְמ ֵל ָאה —
ֶׁש ֶּל ָע ִתיד ָלבֹואְ 9 .מ ֵה ָ
 10וְ ָא ְמנָ ם ְל ֵׁשם ָּכְך ֲאנַ ְחנּו ֲע ֵמ ִלים וְ נֶ ֱא ָב ִקים — ֶׁש ִּת ְקוָ ֵתנּו ִהיא
יע ֶׁשל ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדםְּ ,ביִ חּוד ֶׁשל
ּמֹוׁש ַ
אֹלהים ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר הּוא ַה ִ
ֵּב ִ
ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים.
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ַאל יָ בּוז ְלָך ִאיׁש ְּב ֶׁשל
ּות ַל ֵּמד.
ֶ 11את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּת ַצּוֶ ה ְ
מֹופת ַל ַּמ ֲא ִמינִ יםְּ ,ב ִדּבּורְּ ,ב ִה ְתנַ ֲהגּות,
ֵ
אּולם ֱהיֵ ה
ירּותָך .וְ ָ
ְצ ִע ְ
יאה ְּב ִצּבּור ֶׁשל ִּכ ְת ֵבי
ּוב ָט ֳה ָרהְׁ 13 .שקׂד ַעל ְק ִר ָ
ְּב ַא ֲה ָבהֶּ ,ב ֱאמּונָ ה ְ
יח
הֹור ָאה — ַעד ֶׁש ָאבֹואַ 14 .אל ַּתזְ נִ ַ
ַהּק ֶׂדׁשַ ,על ַה ַה ָּט ָפה וְ ַעל ַה ָ
יהם
יכת יְ ֵד ֶ
בּואה ִּב ְס ִמ ַ
ל־ּפי נְ ָ
ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה ֲא ֶׁשר ְּבָךֶׁ ,שּנִ ְּתנָ ה ְלָך ַע ִ
ֶׁשל זִ ְקנֵ י ַה ְּק ִה ָּלהִׂ 15 .שים ִל ְּבָך ֶאל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ ,ה ְת ֵמד ָּב ֶהם,
מּותָך ַלּכׂלַ 16 .ה ְׁשּגַ ח ַעל ַע ְצ ְמָך וְ ִׁשית ִל ְּבָך
ְל ַמ ַען ֵּת ָר ֶאה ִה ְת ַק ְּד ְ
יע ּגַ ם ֶאת ַע ְצ ְמָך וְ גַ ם
ּתֹוׁש ַ
ִ
ׂשֹותָך ֵּכן
הֹור ָאהַ .ה ְת ֵמד ָּבזֶ הִּ ,כי ַּב ֲע ְ
ַל ָ
ּׁשֹומ ִעים ֵא ֶליָך.
ֶאת ַה ְ
12

ה

חובות כלפי המאמינים

אל ִּתגְ ַער ְּבזָ ֵקןִּ ,כי ִאם ַה ְפ ֵצר ּבֹו ְּכ ֵבן ַהּפֹונֶ ה ְל ָא ִביוְּ .פנֵ ה
ַ
ֶאל ַה ְּצ ִע ִירים ְּכ ֶאל ַא ִחיםֶ 2 ,אל ַהּזְ ֵקנֹות ְּכ ֶאל ִא ָּמהֹות ,וְ ֶאל
ַה ְּצ ִעירֹות ְּכ ֶאל ֲא ָחיֹות — ִּב ְמלֹוא ַהּט ַׂהרַּ 3 .כ ֵּבד ֶאת ָה ַא ְל ָמנֹות ֲא ֶׁשר
יהם ק ֶׂדם
ֵהן ָא ֵכן ַא ְל ָמנֹות 4 .וְ ִאם ְל ַא ְל ָמנָ ה יֵ ׁש ָּבנִ ים אֹו ְּבנֵ י ָּבנִ יםֲ ,ע ֵל ֶ
יהםִּ ,כי
הֹור ֶ
ּול ָה ִׁשיב ּגְ מּול ְל ֵ
יתם ֵהם ְ
ּכׂל ִל ְלמׂד ַל ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ִעם ֵּב ָ
ֹלהיםָ 5 .ה ִא ָּׁשה ֶׁש ִהיא ָא ֵכן ַא ְל ָמנָ ה וְ נִ ְׁש ֲא ָרה ְל ַב ָּדּה,
ֵכן ָרצּוי ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יֹומם וָ ַליְ ָלהַ 6 .אְך
ּות ִפּלֹות ָ
ּומ ְת ִמ ָידה ִּב ְת ִחּנֹות ְ
אֹלהים ַ
ְמיַ ֶח ֶלת ֵל ִ
יהֶ 7 .את ַה ְּד ָב ִרים
יהי ִּב ְב ִחינַ ת ֵמ ָתה ְּב ַחּיֶ ָ
זֹו ֶׁש ִּל ָּבּה ְל ַת ֲענּוגֹותֲ ,ה ֵר ִ
רֹוביו,
ּדֹואג ִל ְק ָ
ּומי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ָה ֵא ֶּלה ְּת ַצּוֶ הְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּמ ֵצא ָּב ֶהן ּד ִׂפיִ 8 .
רּוע ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲא ִמין.
ְּביִ חּוד ִל ְבנֵ י ֵּביתֹוָּ ,כ ַפר ָּב ֱאמּונָ ה וְ הּוא ּגָ ַ
ׂשּואה
ַ 9א ְל ָמנָ ה ֹלא ֵּת ָר ֵׁשם ֶא ָּלא ִאם ָמ ְלאּו ָלּה ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה וְ ָהיְ ָתה נְ ָ
טֹובים — ֶׁשּגִ ְּד ָלה ָּבנִ ים,
כּותּה ֵעדּות ַעל ַמ ֲע ִׂשים ִ
ְל ִאיׁש ֶא ָחד 10 ,וְ ִלזְ ָ
ּסֹוב ִלים
דֹוׁשיםָ ,היְ ָתה ְל ַס ַעד ַל ְ
אֹור ִחיםָ ,ר ֲח ָצה ֶאת ַרגְ ֵלי ַה ְּק ִ
יסה ְ
ִה ְכנִ ָ
וְ ִה ְת ַמ ְּס ָרה ְל ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹובַ 11 .אל ְּת ַק ֵּבל ַא ְל ָמנֹות ְצ ִעירֹותִּ ,כי
יח ֵהן רֹוצֹות ְל ִהּנָ ֵׂשא 12 ,וְ נֶ ֱח ָרץ
נֹוטה ֵמ ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּיֵ ֶצר ֶׁש ָּל ֶהן ֶ
נֹוסף ַעל
יהן ִמ ְׁש ָּפט ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵה ֵפרּו ֶאת ַה ְב ָט ָח ָתן ָה ִראׁשֹונָ הָ 13 .
ֲע ֵל ֶ
ּומ ְת ַרּגְ לֹות ִל ְהיֹות ַּב ְט ָלנִ ּיֹות; וְ ֹלא
ׁשֹוטטֹות ִמ ַּביִ ת ְל ַביִ ת ִ
ָּכְך ֵהן ְמ ְ
ּומ ְת ָע ְרבֹות ְּב ִענְ יָ נִ ים ֹלא ָל ֶהן
ַּב ְט ָלנִ ּיֹות ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּגַ ם ַר ְכ ָלנִ ּיֹות ִ
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יעםָ .ל ֵכן ְרצֹונִ י ֶׁש ָה ַא ְל ָמנֹות
ּומ ַד ְּברֹות ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאין צ ֶׂרְך ְל ַה ְׁש ִמ ָ
ְ
ַה ְּצ ִעירֹות ִּתּנָ ֶׂשאנָ הֵּ ,ת ַל ְדנָ ה יְ ָל ִדיםְּ ,תנַ ֵה ְלנָ ה ֶאת ַה ַּביִ ת וְ ֹלא ִּת ֵּתּנָ ה
ּתֹואנָ ה ְל ַק ְט ֵרגִּ 15 ,כי יֵ ׁש ֵמ ֶהן ֶׁש ְּכ ָבר ָסרּו ַא ֲח ֵרי
ֲ
ְּביַ ד ַה ִּמ ְתנַ ּגֵ ד ׁשּום
ַה ָּׂש ָטןִ 16 .אם ְל ַמ ֲא ִמין אֹו ְל ַמ ֲא ִמינָ ה יֵ ׁש ַא ְל ָמנֹות ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם,
ּתּוכל ַה ְּק ִה ָּלה ַל ֲעזׂר
יַ ַעזְ רּו ָל ֶהן; ַאל ִּת ְהיֶ ינָ ה ְל ַמ ָּׂשא ַעל ַה ְּק ִה ָּלה; ָּכְך ַ
ָל ַא ְל ָמנֹות ָה ְרׁשּומֹות.
יבים ְלנַ ֵהל ְראּויִ ים ְל ִמ ְׁשנֵ ה ָּכבֹודְּ ,ב ִע ָּקר ָה ֲע ֵמ ִלים
יט ִ
ַ 17הּזְ ֵקנִ ים ַה ֵּמ ִ
18
אֹומר :”ֹלא ַת ְחסׂם ׁשֹור
ֵ
הֹור ָאהֵ .הן ַה ָּכתּוב
ּוב ָ
ְּב ַה ָּט ַפת ַה ָּד ָבר ַ
ּפֹועל ָראּוי ִל ְׂש ָכרֹו”ַ 19 .אל ְּת ַק ֵּבל ְּד ַבר ִק ְטרּוג ַעל
”ה ֵ
ְּב ִדיׁשֹו” ,וְ גַ ם ַ
חֹוט ִאים
לֹוׁשה ֵע ִדיםֶ 20 .את ַה ְ
ל־ּפי ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
זָ ֵקןִּ ,ב ְל ִּתי ִאם ַע ִ
יח ְל ֵעינֵ י ּכׂלְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה יִ ְר ָאה ּגַ ם ְּב ֵלב ָה ֲא ֵח ִריםִ 21 .הנְ נִ י
ּתֹוכ ַ
ִ
ׁשּוע וְ ִל ְפנֵ י ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּב ִח ִירים,
יח יֵ ַ
ֹלהים וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵמ ִעיד ְּבָך ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ֶׁש ַּת ְק ִּפיד ְל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ִלי ַל ֲחרׂץ ִמ ְׁש ָּפט ֵמרׂאׁש ,וְ ַאל
ַּת ֲע ֶׂשה ָּד ָבר ְּב ַמׂשֹוא ָּפנִ יםַ 22 .אל ְּת ַמ ֵהר ִל ְסמְׂך יָ ַדיִ ם ַעל ִאיׁש ,וְ ַאל
ּתֹוסיף
ִ
ְּת ֵהא ֻׁש ָּתף ַל ֲח ָט ֵאי ֲא ֵח ִריםִ .ה ָּׁש ֵמר ִל ְהיֹות ָטהֹורַ 23 .אל
לֹותיָך
ּומ ֲח ֶ
ִל ְׁשּתֹות ַרק ַמיִ םִּ ,כי ִאם ְׁש ֵתה ְק ָצת יַ יִ ן ִּבגְ ַלל ֵק ָב ְתָך ַ
ַה ְּתכּופֹות.
יהם ּגְ לּויִ ים עֹוד ִל ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפטַ ,אְך יֵ ׁש
 24יֵ ׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ֶׁש ֲח ָט ֵא ֶ
ּטֹובים;
יהם ִמ ְת ָּב ְר ִרים ַא ֲח ֵרי ֵכןָּ 25 .כְך ּגְ לּויִ ים ּגַ ם ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ
ֶׁש ֲח ָט ֵא ֶ
יּוכלּו ְל ֵה ָח ֵבא.
וְ ֵא ֶּלה ֶׁש ֵאינָ ם ּגְ לּויִ ים ֹלא ְ
יהם
ּכל ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ַּת ַחת עׂל ָה ַע ְבדּות יַ ְח ְׁשבּו נָ א ֶאת ֲאדֹונֵ ֶ
ָ
ֹלהים וְ ֹלא ְּתגֻ ַּדף
ְראּויִ ים ִל ְמלֹוא ָּכבֹודְ ,ל ַמ ַען ֹלא יְ גֻ ַּדף ֵׁשם ֱא ִ
יהם ַמ ֲא ִמינִ יםַ ,אל יָ ֵקּלּו רׂאׁש ְּכנֶ גְ ָּדם
ּתֹור ֵתנּו 2 .וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֲאדֹונֵ ֶ
ָ
אֹותם ִמּׁשּום
ָ
יהם ָל ֱאמּונָ ה; ַא ְּד ַר ָּבא ,יַ ַע ְבדּו נָ א
יֹותם ֲא ֵח ֶ
ְּב ֶׁשל ֱה ָ
הּובים.
רּותם ַהּטֹוב ַמ ֲא ִמינִ ים ֵהם וַ ֲא ִ
ֶׁש ַהּנֶ ֱהנִ ים ִמ ֵּׁש ָ
14

ו
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חיי חסידות

ּתֹורה ַא ֶח ֶרת
ָ
ּמֹורה
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּת ַל ֵּמד וְ ַת ְדּגִ יׁשִ 3 .איׁש ַה ֶ
ּתֹורה
יח וְ ַל ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יאים ֶׁשל ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
וְ ֵאינֹו ַמ ְס ִּכים ִל ְד ָב ָריו ַה ְּב ִר ִ
ֲא ֶׁשר ְּב ֶה ְת ֵאם ַל ֲח ִסידּותֲ 4 ,אזַ י ַהּגַ ֲאוָ ה ֶה ֱע ִב ָירה אֹותֹו ַעל ַּד ְעּתֹו וְ ֵאינֹו
יאים
ּכּוחים ַה ְמ ִב ִ
חֹולנִ ית ַל ֲח ִקירֹות ּווִ ִ
ָ
ֵמ ִבין ָּד ָבר ,וְ הּוא ַּב ַעל נְ ִטּיָ ה
ּדּופיםֲ ,ח ָׁשדֹות ְמ ֻר ָּׁש ִעים 5 ,וְ ִל ֵידי ִה ְתנַ ְּצ ֻחּיֹות
ִל ֵידי ִקנְ ָאהִ ,ריבּ ,גִ ִ
יהם
ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִׂש ְכ ָלם ִה ְתנַ ּוֵ ן וְ ָה ֱא ֶמת נֶ ְע ֶּד ֶרת ֵמ ֶהםֶׁ ,ש ְּב ֵעינֵ ֶ
יח ֶרוַ ח 6 .וְ ָא ְמנָ ם ַחּיֵ י ֲח ִסידּות ַה ְמ ֻלּוִ ים
רּוׁשם ְל ַה ְרוִ ַ
ַחּיֵ י ֲח ִסידּות ֵּפ ָ
אּומה ֹלא ֵה ֵבאנּו ִע ָּמנּו
ִה ְס ַּת ְּפקּות ַע ְצ ִמית ֶרוַ ח ּגָ דֹול ֵהם; ֶׁ 7ש ֲה ֵרי ְמ ָ
אּומה 8 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָלנּו
הֹוציא ִמ ֶּמּנּו ְמ ָ
נּוכל ְל ִ
דּוע ֶׁשֹּלא ַ
עֹולם וְ יָ ַ
ָל ָ
ּׁשֹוא ִפים ְל ִה ְת ַע ֵּׁשר נִ ְל ָּכ ִדים
ּובגָ ִדים ,נִ ְס ַּת ֵּפק נָ א ָּב ֶהםֲ 9 .א ָבל ַה ֲ
ָמזֹון ְ
ּמֹורידֹות ֶאת
ּומּזִ יקֹותַ ,ה ִ
ילּיֹות ַ
ּוברׂב ַּת ֲאוֹות ֱאוִ ִ
ּוב ַמ ְלּכ ֶׂדת ְ
ְּבנִ ָּסיֹון ְ
ָה ָא ָדם ֱא ֵלי ֶה ֶרס וַ ֲא ַבּדֹוןֲ 10 .הֹלא ׁש ֶׂרׁש ָּכל ָה ָרעֹות הּוא ַא ֲה ַבת
הּוטים ַא ֲח ָריו ֶׁש ָּסטּו ִמן ָה ֱאמּונָ ה וְ גָ ְרמּו ְל ַע ְצ ָמם
ַה ֶּכ ֶסף ,וְ יֵ ׁש ְל ִ
אֹובים ַר ִּבים.
ַמ ְכ ִ
המאבק הטוב

ֹלהיםְּ ,ב ַרח ְלָך ֵמ ֵא ֶּלהְ .רדׂף ֶצ ֶדקֲ ,ח ִסידּות,
ֲ 11א ָבל ַא ָּתהִ ,איׁש ָה ֱא ִ
12
ֵה ָא ֵבק ַה ַּמ ֲא ָבק ַהּטֹוב ְל ַמ ַען
ֱאמּונָ הַ ,א ֲה ָבהַ ,ס ְב ָלנּות וַ ֲענָ וָ ה.
יהם וַ ֲא ֶׁשר ִה ְצ ַה ְר ָּת
את ֲא ֵל ֶ
עֹולם ֲא ֶׁשר נִ ְק ֵר ָ
ָ
ָה ֱאמּונָ הֱ .אחׂז ְּב ַחּיֵ י
הֹוד ָאה ַהּיָ ָפה ְּב ַמ ֲע ַמד ֵע ִדים ַר ִּביםְ 13 .לנֶ גֶ ד ֵעינֵ י
יהם ֶאת ַה ָ
ֲע ֵל ֶ
ׁשּועֲ ,א ֶׁשר ֵה ִעיד
יח יֵ ַ
ּולנֶ גֶ ד ֵעינֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ַהּכׂל ְ
ֱא ִ
הֹוד ָאתֹו ַהּיָ ָפהִ ,הנְ נִ י ְמ ַצּוֶ ה ָע ֶליָך ִ 14ל ְׁשמׂר
ילטֹוס ְּב ָ
ִל ְפנֵ י ּפֹונְ ְטיּוס ִּפ ָ
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הֹופ ַעת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָ
ּובֹלא ּד ִׂפי ַעד
ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ְּבט ַׂהר ְ
אֹותּה ַה ְמב ָׂרְךָ ,ה ִרּבֹון ַהּיָ ִחידֶ ,מ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים
ּתֹותיו יַ ְר ֶאה ָ
ֲ 15א ֶׁשר ְּב ִע ָ
16
ׁשֹוכן אֹור נִ ְׂשּגָ ב ִמ ְּקרׂב
ֵ
וַ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים; לֹו ְל ַבּדֹו ָה ַא ְל ָמוֶ ת וְ הּוא
בּורה
ֵא ָליו; ָא ָדם ֹלא ָר ָאהּו וְ ַאף ֵאינֹו יָ כֹול ִל ְראֹותֹו .לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
ְל ָ
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6.17-21

עֹולם ַהּזֶ ה ַצּוֵ ה ֶׁשֹּלא יָ רּום ְל ָב ָבם וְ ֹלא יִ ְב ְטחּו ָּבע ֶׁׂשר
ֶ 17את ֲע ִׁש ֵירי ָה ָ
אֹלהים ַה ַּמ ֲענִ יק ָלנּו ֶאת ַהּכׂל ְּב ֶׁש ַפע
ֶׁש ֵאין ּבֹו ִּב ָּטחֹוןֶ ,א ָּלא ֵּב ִ
ַל ֲהנָ ָא ֵתנּוֱ 18 .אמׂר ָל ֶהם ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹובְ ,ל ַה ֲע ִׁשיר ְּב ַמ ֲע ִׂשים
אֹוצר
יביםֶ 19 ,ל ֱאצׂר ְל ַע ְצ ָמם ָ
טֹוביםִ ,ל ְהיֹות נְ כֹונִ ים ָל ֵתתִ ,ל ְהיֹות נְ ִד ִ
ִ
טֹוב ֶל ָע ִתידְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיַ ִּׂשיגּו ֶאת ַה ַחּיִ ים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים.
ּבּורים ְּת ֵפ ִלים וְ ַח ְס ֵרי
ימֹותיאֹוסְׁ ,שמׂר ֶאת ַה ִּפ ָּקדֹון! סּור ִמ ִּד ִ
ֵ
ִ 20ט
21
”ּד ַעת ”.יֵ ׁש
ּופ ְרכֹות ֶׁשל ַמה ֶּׁש ְּב ָכזָ ב ְמ ֻכּנֶ ה ַ
ּומ ְּט ָענֹות ִ
ְק ֻד ָּׁשהִ ,
ֶׁש ִה ְתיַ ְּמרּו ָּבּה וְ ָסטּו ִמן ָה ֱאמּונָ הַ .ה ֶח ֶסד ִע ָּמ ֶכםָ .א ֵמן.
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א

ּוב ֶה ְת ֵאם
ֹלהים ְ
ׁשּוע ִּב ְרצֹון ֱא ִ
יח יֵ ַ
יח ַה ָּמ ִׁש ַ
מ ֵאת ָׁשאּולְׁ ,ש ִל ַ
ֵ
ימֹותיאֹוס ְּבנִ י
ֵ
ׁשּועֶ 2 ,אל ִט
יח יֵ ַ
ְל ַה ְב ָט ַחת ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
ֹלהים ָה ָאב וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ָאהּובֶ :ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ָׁשלֹום ֵמ ֵאת ֱא ִ
ֲאדֹונֵ נּו.
נאמנות לבשורה

עֹובד אֹותֹו ְּב ַמ ְצּפּון
בֹותי ֲאנִ י ֵ
אֹלהים ֲא ֶׁשר ְּב ִע ְּקבֹות ֲא ַ
מֹודה ֵל ִ
ֲ 3אנִ י ֶ
4
יֹומם וָ ַליְ ָלה .זְ כּורֹות ִלי
ּלֹותי ָ
אֹותָך ִּב ְת ִפ ַ
ְ
ָטהֹור ,וְ ֵאינֶ ּנִ י ָח ֵדל ִלזְ ּכׂר
זֹוכר ֲאנִ י ֶאת
אֹותָך ְל ַמ ַען ֶא ָּמ ֵלא ִׂש ְמ ָחהֵ 5 .
עֹותיָך וַ ֲאנִ י נִ ְכ ָסף ִל ְר ְ
ִּד ְמ ֶ
יקה
ּוב ֶא ְבנִ ָ
לֹואיס ָס ָב ְתָך ְ
ֱאמּונָ ְתָך ַה ֵּכנָ הֱ ,אמּונָ ה ֶׁש ָּׁש ְכנָ ה ְּת ִח ָּלה ְּב ִ
עֹורר ֶאת
ׁשֹוכנֶ ת גַ ם ְּבָךַ 6 .על ֵּכן ֲאנִ י ַמזְ ִּכ ְירָך ְל ֵ
ֶ
טּוחנִ י ֶׁש ִהיא
ּוב ַ
ִא ְּמָךְ ,
ֹלהים ֹלא נָ ַתן
יכת יָ ִדיֵ 7 .הן ָה ֱא ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָה ָענְ ָקה ְלָך ִּב ְס ִמ ַ
ַמ ְּתנַ ת ֱא ִ
בּורה וְ ַא ֲה ָבה וְ יִ ּׁשּוב ַה ַּד ַעתָ 8 .ל ֵכן
רּוח ֶׁשל ּגְ ָ
רּוח ֶׁשל ַּפ ַחדֶ ,א ָּלא ַ
ָלנּו ַ
ַאל ֵּתבֹוׁש ֹלא ְּב ֵעדּות ֲאדֹונֵ נּו וְ ֹלא ִּביֲ ,א ִסירֹוֶ ,א ָּלא ְסבׂל ִא ִּתי ֶאת
אֹותנּו
ָ
קֹורא
אֹותנּו וְ ֵ
ָ
יע
ּמֹוׁש ַ
ֹלהים ַ 9ה ִ
ׂשֹורה ְּכ ִפי ּכ ַׂח ָה ֱא ִ
ֶח ְב ֵלי ַה ְּב ָ
ּול ִפי ַח ְסּדֹו
דֹוׁשהֹ ,לא ְל ִפי ַמ ֲע ֵׂשינּוִּ ,כי ִאם ְל ִפי ָּת ְכנִ יתֹו ְ
יאה ְק ָ
ִּב ְק ִר ָ
עֹולםֲ 10 .א ָבל ָּכ ֵעת נִ גְ ָלה
ָ
ׁשּוע ִמ ִּל ְפנֵ י ִעּתֹות
יח יֵ ַ
ַהּנָ תּון ָלנּו ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּומֹוציא
ִ
ׁשּועַ ,ה ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַה ָּמוֶ ת
יח יֵ ַ
יענּו ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹוׁש ֵ
ִ
הֹופ ַעת
ַח ְסּדֹו ְּב ָ
ׂשֹורה זׂאת —
ׂשֹורהְּ 11 .ב ָ
ל־ּכ ָּליֹון ַעל־יְ ֵדי ַה ְּב ָ
ָלאֹור ֶאת ַה ַחּיִ ים וְ ָה ַא ִ
סֹובל ּגַ ם
ֵ
בּורּה ֲאנִ י
ּוב ֲע ָ
ּומֹורהַ 12 ,
ֶ
יח
יתי ָלּה ְל ָכרֹוז וְ ָׁש ִל ַ
ֲאנִ י נִ ְת ַמּנֵ ִ
יֹוד ַע ֲאנִ י ְּב ִמי ֶה ֱא ַמנְ ִּתי
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ .אְך ֵאינֶ ּנִ י ּבֹוׁשִּ ,כי ֵ
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1.13-2.13

טּוח ֲאנִ י ֶׁשהּוא יָ כֹול ִל ְׁשמׂר ֶאת ִּפ ְקדֹונִ י ַלּיֹום ַההּואַ .ה ֲחזֵ ק
ּוב ַ
ָ
ּוב ַא ֲה ָבה
יאים ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת ִמ ֶּמּנִ יָּ ,ב ֱאמּונָ ה ָ
ְּב ַמ ְתּכׂנֶ ת ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּב ִר ִ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש
ׁשּועְׁ 14 .שמׂר ֶאת ַה ִּפ ָּקדֹון ַהּטֹוב ְּב ֶעזְ ַרת ַ
יח יֵ ַ
ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
ּׁשֹוכנֶ ת ָּבנּו.
ַה ֶ
ּוב ְכ ָל ָלם
אֹותי ָּכל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ ה ִ
ִ
יֹוד ַעֶׁ ,ש ָעזְ בּו
 15זׂאת ַא ָּתה ֵ
יסיפֹורּוס,
יע ָה ָאדֹון ַר ֲח ִמים ַעל ֵּבית אֹונִ ִ
ִפיגֶ לֹוס וְ ֶה ְרמֹוגֶ נִ יס 16 .יַ ְׁש ִּפ ַ
17
ַא ְּד ַר ָּבא,
עֹודד ֶאת נַ ְפ ִׁשי וְ ֹלא ּבֹוׁש ִּב ְכ ָב ַלי.
ֵ
ִּכי ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות
רֹומא ָׁש ַקד ְל ַח ְּפ ֵׂשנִ י ַעד ִּכי ְמ ָצ ַאנִ י 18 .יִ ֵּתן לֹו ָה ָאדֹון
ִּב ְהיֹותֹו ְּב ָ
יטב ַעד ַּכ ָּמה
יֹוד ַע ֵה ֵ
ִל ְמצׂא ַר ֲח ִמים ִמ ִּל ְפנֵ י יהוה ַּבּיֹום ַההּואַ .א ָּתה ֵ
ִה ְר ָּבה ְל ָׁש ֵרת ְּב ֶא ֶפסֹוס.
13

ב

חייל טוב של המשיח ישוע

ׁשּוע 2 .וְ ַה ְּד ָב ִרים
יח יֵ ַ
וְ ַא ָּתהְּ ,בנִ יִ ,ה ְת ַחּזֵ ק ַּב ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
אֹותם ִּב ֵידי
ָ
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ָּת ִמ ֶּמּנִ י ְּב ַמ ֲע ַמד ֵע ִדים ַר ִּביםַ ,ה ְפ ֵקד
ֲאנָ ִׁשים נֶ ֱא ָמנִ ים ַה ֻּמ ְכ ָׁש ִרים ְל ַל ֵּמד ּגַ ם ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםִ 3 .ה ְׁש ַּת ֵּתף
ׁשּועִ 4 .איׁש ַה ְמ ָׁש ֵרת ַּב ָּצ ָבא ֹלא
יח יֵ ַ
ַּב ֵּס ֶבל ְּכ ַחּיָ ל טֹוב ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
יע ֶאת ְרצֹון ְמ ַפ ְּקדֹו 5 .וְ גַ ם
יִ ְת ָע ֵרב ְּב ִע ְס ֵקי ַה ַחּיִ ים ,וְ זׂאת ְּכ ֵדי ְל ַה ְׂש ִּב ַ
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַת ֲחרּות ֹלא יֻ ְכ ַּתר ִאם ֹלא יִ ְת ָח ֶרה ְל ִפי ַה ְּכ ָל ִליםָ 6 .ה ִא ָּכר
ֶה ָע ֵמלִ ,מן ַה ִּדין ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִראׁשֹון ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ִמן ַה ְּפ ִריִׂ 7 .שים ִל ְּבָך
אֹומר ,וְ ָה ָאדֹון יִ ֵּתן ְלָך ִּבינָ ה ַּבּכׂל.
ֵ
ְל ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
יח ֶׁשּנֵ עֹור ִמן ַה ֵּמ ִתיםֲ ,א ֶׁשר הּוא ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
 8זְ כׂר ֶאת יֵ ַ
סֹובל ָרעֹות ַעד ְּכ ֵדי
בּורּה ֲאנִ י ֵ
ׂשֹורה ֶׁש ַּב ֲע ָ
ׂשֹור ִתיִ 9 ,היא ַה ְּב ָ
ִּכ ְד ַבר ְּב ָ
ֹלהים ֵאינֶ ּנּו ִּב ְכ ָב ִלים.
אּולם ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ָ
עֹוׂשה ָעוֶ ל.
ִׁש ְב ִּתי ִּב ְכ ָב ִלים ְּכ ֵ
סֹובל ַהּכׂל ְל ַמ ַען ַהּנִ ְב ָח ִריםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּגַ ם ֵהם יַ ִּׂשיגּו
ֵ
ַ 10על ֵּכן ֲאנִ י
11
ימן ַה ָּד ָבר:
עֹול ִמיםְ .מ ֵה ָ
ׁשּוע ִעם ְּכבֹוד ָ
יח יֵ ַ
ׁשּועה ַּב ָּמ ִׁש ַ
ְּת ָ
ִאם ַמ ְתנּו ִאּתֹוּ ,גַ ם נִ ְחיֶ ה ִאּתֹו;
ִ 12אם נַ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמדּ ,גַ ם נִ ְמֹלְך ִאּתֹו;
ִאם נִ ְת ַּכ ֵחׁשּ ,גַ ם הּוא יִ ְת ַּכ ֵחׁש ָלנּו;
ִ 13אם ֵאינֶ ּנּו נֶ ֱא ָמנִ ים ,הּוא נִ ְׁש ָאר נֶ ֱא ָמן,
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יּוכל ְל ִה ְת ַּכ ֵחׁש ְל ַע ְצמֹו.
ִּכי ֹלא ַ
פועל נאמן לפני האלהים

ֹלהים,
אֹותם ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ָ
ַ 14הזְ ֵּכר ָל ֶהם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ַהזְ ֵהר
הֹור ִסים
מֹועיל וְ ֵאינָ ם ֶא ָּלא ְ
ִ
ֶׁשֹּלא יִ ְתוַ ְּכחּו ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם
ּפֹועל
ֹלהים — ֵ
ּׁשֹומ ִעיםֱ 15 .היֵ ה ָׁשקּוד ְל ִה ְתיַ ֵּצב נֶ ֱא ָמן ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ֶאת ַה ְ
ּבּורים ְּת ֵפ ִלים
ֹלא יֵ בֹוׁשַ ,ה ְמ ַח ֵּלק נְ כֹונָ ה ֶאת ְּד ַבר ָה ֱא ֶמתְ 16 .ר ַחק ִמ ִּד ִ
יֹוסיפּו ֶר ַׁשע ַעל ֶר ַׁשעְּ 17 ,וד ָב ָרם ְּכ ָר ָקב
יהם ִ
וְ ַח ְס ֵרי ְק ֻד ָּׁשהִּ ,כי ַּב ֲע ֵל ֶ
יליטֹוס ֲ 18א ֶׁשר ָּתעּו ִמן ָה ֱא ֶמת,
ּופ ִ
ימנֵ אּוס ִ
ׂאכל; ִע ָּמ ֶהם נִ ְמנִ ים ִה ֵ
י ַ
מֹוט ִטים ֱאמּונַ ת
ְּב ָא ְמ ָרם ִּכי ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ,וְ ֵהם ְמ ְ
יתן וְ יֵ ׁש
עֹומד ֵא ָ
ֹלהים ֵ
יח ֱא ִ
ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשיםֲ 19 .א ָבל ַהיְ סֹוד ֶה ָחזָ ק ֶׁש ִהּנִ ַ
חֹותם ַהּזֶ ה :”וְ י ַׂדע יהוה ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו” ,וְ גַ ם ”יָ סּור ֵמ ָעוֶ ל ָּכל
לֹו ַה ָ
ּקֹורא ְּב ֵׁשם יהוה”ִ 20 .הּנֵ ה ְּב ַביִ ת ּגָ דֹול ֹלא ַרק ְּכ ֵלי זָ ָהב וְ ֶכ ֶסףֶ ,א ָּלא
ַה ֵ
יכְך ִאם
ּומ ֶהם ַּכ ָּמה ְל ָכבֹוד וְ ַכ ָּמה ְל ָקלֹוןְ 21 .ל ִפ ָ
ּגַ ם ְּכ ֵלי ֵעץ וְ ֶח ֶרסֵ ,
ּומֹועיל ְל ַב ַעל
ִ
ִאיׁש יְ ַט ֵהר ֶאת ַע ְצמֹו ֵמ ֵא ֶּלה יִ ְהיֶ ה ְּכ ִלי ְל ָכבֹודְ ,מ ֻק ָּדׁש
עּורים ְּורדׂף
ּומּוכן ְל ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹובְּ 22 .ב ַרח ְלָך ִמ ַּת ֲאוֹות ַהּנְ ִ
ָ
ַה ַּביִ ת
ּקֹור ִאים ֶאל יהוה ְּב ֵלב ָטהֹור.
ֶצ ֶדקֱ ,אמּונָ הַ ,א ֲה ָבה וְ ָׁשלֹוםִ ,עם ָּכל ַה ְ
ּגֹורמֹות
יֹוד ַע ֶׁש ֵהן ְ
ילּיֹות וְ נִ ְב ָערֹות; ַא ָּתה ֵ
ְ 23ר ַחק ִמ ְּׁש ֵאלֹות ֱאוִ ִ
ְמ ִריבֹות 24 .וְ ֶע ֶבד ָה ָאדֹון ִמן ַה ִּדין ֶׁשֹּלא יָ ִריבֶ ,א ָּלא יְ ֵהא נ ַׂח ַלּכׂל,
25
אּולי יִ ֵּתן
ַ
יח ַּב ֲענָ וָ ה ֶאת ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים;
ּומֹוכ ַ
ִ
ֻמ ְכ ָׁשר ְל ַל ֵּמדַ ,ס ְב ָלן,
26
ׁשּובה ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ִּכירּו ֶאת ָה ֱא ֶמת וְ יִ ְת ַּפ ְּכחּו
ֹלהים ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
ָל ֶהם ָה ֱא ִ
וְ יֵ ְצאּו ִמ ַּמ ְלּכ ֶׂדת ַה ָּׂש ָטן ֲא ֶׁשר ְל ָכ ָדם ִּכ ְרצֹונֹו.

ג

זמנים קשים

וְ זׂאת ַּדע ְלָךְּ :ב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים יָ בֹואּו זְ ַמּנִ ים ָק ִׁשיםִּ 2 ,כי יִ ְהיּו
אֹוה ֵבי ֶּכ ֶסףּ ,גַ ַאוְ ָתנִ יםַׁ ,ש ְח ָצנִ ים,
ֲ
אֹוה ֵבי ַע ְצ ָמם,
ֲ
ָה ֲאנָ ִׁשים
טֹובהַ ,ח ְס ֵרי ְק ֻד ָּׁשה,
ָ
יהםְּ ,כפּויֵ י
הֹור ֶ
ֵ
ְמגַ ְּד ִפיםַ ,מ ְמ ִרים ֶאת ִּפי
הֹול ִליםַ ,א ְכזָ ִריםׂ ,שֹונְ ֵאי
ְ
ׁשּוחי ֵלבִּ ,ב ְל ִּתי ִמ ְת ַר ִּציםַ ,מ ְל ִׁשינִ ים,
ְ 3ק ֵ
4
יֹותר ִמ ֶּׁש ֵהם
אֹוה ִבים ַּת ֲענּוגֹות ֵ
ֲ
ּפֹוחזִ ים ,יְ ִה ִירים,
ֲ
טֹובּ ,בֹוגְ ִדים,
ב  :19במד’ טז 5
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3.5-4.5

ּכֹופ ִרים
ְ
אֹורה ַּב ֲע ֵלי יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םַ ,אְך
ֹלהיםִ ,ל ְכ ָ
אֹוה ִבים ֶאת ֱא ִ
ֲ
ְּב ָת ְק ָּפּהִ .ה ְת ַר ֵחק ֵמ ֵא ֶּלהֵ 6 .הן ִמ ִּק ְר ָּבם ָּב ִאים ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
לֹוכ ִדים נָ ִׁשים ְּכ ִסילֹותֲ ,עמּוסֹות ֲח ָט ִאים
ִמ ְתּגַ ּנְ ִבים ְל ָב ִּתים וְ ְ
ּלֹומדֹות ָּת ִמיד וְ ַאף ַּפ ַעם ֵאינָ ן יְ כֹולֹות
וְ נִ ְתעֹות ְּב ָכל ִמינֵ י ַּת ֲאוֹותַ 7 ,ה ְ
ּומ ְמ ֵרא ִה ְתנַ ּגְ דּו
ּיֹוחנָ ה ַ
ּוכ ֶד ֶרְך ֶׁש ָ
יעת ָה ֱא ֶמתְ 8 .
יע ִל ְכ ַלל יְ ִד ַ
ְל ַהּגִ ַ
ְלמ ֶׁׂשהֵּ ,כן ּגַ ם ֵא ֶּלה ִמ ְתנַ ּגְ ִדים ָל ֱא ֶמתֲ ,אנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ִׂש ְכ ָלם ְמ ֻעּוָ ת
יבים ָּב ֱאמּונָ הֲ 9 .א ָבל ֹלא יַ ְצ ִליחּו עֹודִּ ,כי ִאּוַ ְל ָּתם ִּתּגָ ֶלה
וְ ֵהם ַמ ְכזִ ִ
ַלּכׂלְּ ,כמֹו ֶׁש ֵא ַרע ּגַ ם ָל ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם.
5

התמדה ּבָאמת

הֹור ָאהַּ ,ב ִה ְתנַ ֲהגּותַּ ,ב ַּת ְכ ִלית,
בֹותי ַּב ָ
ַ 10אְך ַא ָּתה ָה ַל ְכ ָּת ְּב ִע ְּק ַ
11
ּוב ֵּס ֶבל
ָּב ְר ִדיפֹות ַ
רּוחָּ ,ב ַא ֲה ָבהַּ ,ב ַּס ְב ָלנּות,
ָּב ֱאמּונָ הְּ ,בא ֶׂרְך ָה ַ
יס ְט ָרה ,וְ ֵאילּו ְר ִדיפֹות
ּוב ִל ְ
יֹוכיָ הְּ ,ב ִאיקֹונְ יֹון ְ
ֶׁש ָּבאּו ָע ַלי ְּב ַאנְ ִט ְ
רֹוצים ִל ְחיֹות ַחּיֵ י
ילנִ י ָה ָאדֹון 12 .וְ ָא ְמנָ ם ָּכל ָה ִ
ּומ ֻּכ ָּלן ִה ִּצ ַ
ָס ַב ְל ִּתי! ִ
יחים יַ גְ ִּבירּו
ּומ ִּד ִ
ׁשּוע ,יֵ ָר ְדפּוַ 13 .אְך ֲאנָ ִׁשים ָר ִעים ַ
יח יֵ ַ
ֲח ִסידּות ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָר ָע ָתם ,יַ ְתעּו וְ יֻ ְתעּוֲ 14 .א ָבל ַא ָּתה ֲעמׂד ַּב ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָל ַמ ְד ָּת
עּוריָך
ּומּנְ ֶ
יֹוד ַע ַא ָּתה ִמ ִּמי ָל ַמ ְד ָּת ִ 15
אתם נְ כֹונִ יםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵ
וַ ֲא ֶׁשר ְמ ָצ ָ
יׁשּועה ַעל־יְ ֵדי
ָ
ימָך ִל
כֹולים ְל ַה ְח ִּכ ְ
יֹוד ַע ֶאת ִּכ ְת ֵבי ַהּק ֶׂדׁש ַהיְ ִ
ַא ָּתה ֵ
ּומֹועיל
ִ
ֹלהים,
רּוח ֱא ִ
ׁשּועָּ 16 .כל ַה ָּכתּוב נִ ְכ ַּתב ְּב ַ
יח יֵ ַ
ָה ֱאמּונָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
תֹוכ ָחהְ ,ל ִתּקּוןְ ,ל ִחּנּוְך ְּב ַמ ְעּגְ ֵלי ֶצ ֶדקְ 17 ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה
הֹור ָאהְ ,ל ֵ
הּוא ְל ָ
ּומ ְכ ָׁשר ְל ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב.
ֹלהים ֻמ ְׁש ָלםֻ ,
ִאיׁש ָה ֱא ִ
ׁשּוע ֶה ָע ִתיד ִל ְׁשּפׂט
יח יֵ ַ
ֹלהים וְ ִל ְפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
אנִ י ֵמ ִעיד ְּבָך ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ֲ
ּוב ַמ ְלכּותֹוַ 2 :ה ְכ ֵרז ֶאת
הֹופ ָעתֹו ְ
ֶאת ַה ַחּיִ ים וְ ֶאת ַה ֵּמ ִתים ְּב ָ
הֹוכ ַחּ ,גְ ַערַ ,ה ְפ ֵצר ,וְ זׂאת ְּב ָכל
ֵ
ַה ָּד ָברַ ,ה ְת ֵמד ְּב ִעּתֹו וְ ֶׁשֹּלא ְּב ִעּתֹו,
הֹור ָאהֵ 3 .הן יָ בֹוא ַהּזְ ַמן ֶׁשֹּלא יִ ְס ְּבלּו ֶאת ַה ֶּל ַקח
רּוח וְ ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
א ֶׂרְך ַ
ׁשּועי
יהם ְל ֵׁשם ַׁש ֲע ֵ
מֹורים ְל ִפי ַמ ֲאוַ ּיֵ ֶ
ִ
ַה ָּב ִריאֶ ,א ָּלא יַ ַא ְספּו ָל ֶהם
יהם ִל ְפנֹות ֶאל ָה ַאּגָ דֹותֲ 5 .א ָבל ַא ָּתה
ּומן ָה ֱא ֶמת יַ ּטּו ָאזְ נֵ ֶ
ָאזְ נַ יִ םִ 4 ,
אכת
ֲעמׂד ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר ְּב ָכל ָּד ָברְ ,סבׂל ָה ָרעֹותֲ ,ע ֵׂשה ֶאת ְמ ֶל ֶ
רּותָך.
ּומ ֵּלא ֶאת ֵׁש ְ
ַה ְמ ַב ֵּׂשרַ ,

ד
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יעהֶ .את ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ֲ 6אנִ י ַע ְצ ִמי ְּכ ָבר ֻמ ָּסְך ְּכנֶ ֶסְך וְ ֵעת ְּפ ִט ָיר ִתי ִהּגִ ָ
ּטֹובה נִ ְל ַח ְמ ִּתיֶ ,את ַה ֵּמרֹוץ ִה ְׁש ַל ְמ ִּתיֶ ,את ָה ֱאמּונָ ה ָׁש ַמ ְר ִּתי.
ַה ָ
ּׁשֹופט ַה ַּצ ִּדיק,
מּורה ִלי ֲע ֶט ֶרת ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ֶׁשר ָה ָאדֹוןַ ,ה ֵ
ֵ 8מ ַע ָּתה ְׁש ָ
הֹופ ָעתֹו.
אֹוה ֵבי ָ
יִ ֵּתן ִלי ַּבּיֹום ַההּוא; וְ ֹלא ַרק ִלי ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּגַ ם ְל ָכל ֲ
7

בקשות אישיות

ימס ֲעזָ ַבנִ י ִּבגְ ַלל ַא ֲה ָבתֹו ֶאת
חּוׁשה ָלבֹוא ֵא ַלי ַעד ְמ ֵה ָרהִּ 10 ,כי ִּד ַ
ָ 9
יס ִקיס ָה ַלְך ְלגָ ַל ְטיָ ה וְ ִטיטֹוס
יקי; ְק ִר ִ
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ָה ַלְך לֹו ְל ֶת ָּסלֹונִ ִ
ָה ָ
יאהּו ִא ְּתָך,
לּוקס ְל ַבּדֹו ִא ִּתיַ .קח ֶאת ַמ ְרקֹוס וַ ֲה ִב ֵ
ְל ַד ְל ַמ ְטיָ הַ 11 .רק ַ
יכיקֹוס ָׁש ַל ְח ִּתי ְל ֶא ֶפסֹוס.
מֹועיל ִלי ַל ֵּׁשרּותֶ 12 .את ִט ִ
ִ
ִּכי הּוא
רֹואס ֵא ֶצל
ַּ 13כ ֲא ֶׁשר ָּתבֹואָ ,ה ֵבא ֶאת ַה ְּמ ִעיל ֶׁש ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ִּב ְט ַ
ּוביִ חּוד ֶאת יְ ִריעֹות ַה ְּק ָלףֲ 14 .א ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר
ַק ְרּפֹוסֵּ ,כן ּגַ ם ֶאת ַה ְּמגִ ּלֹות ְ
ָח ַרׁש ַהּנְ ח ֶׁׂשת ָע ָׂשה ִלי ָרעֹות ַרּבֹות ,יִ גְ מׂל לֹו יהוה ְּכ ַמ ֲע ָׂשיוּ 15 .גַ ם
ַא ָּתה ִה ָּׁש ֵמר ִמ ֶּמּנּוִּ ,כי ִה ְתנַ ּגֵ ד ְּב ָחזְ ָקה ִל ְד ָב ֵרינּוְּ 16 .כ ֶׁש ַּק ְמ ִּתי ַל ֲהגַ ּנָ ִתי
ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הִ ,איׁש ֹלא ָע ַמד ְל ִצ ִּדיִּ ,כי ֻּכ ָּלם ֲעזָ בּונִ י; ַאל יֵ ָח ֵׁשב
ָל ֶהם ְל ָעוֹון! ֲ 17א ָבל ָה ָאדֹון ָע ַמד ִא ִּתי וְ ִחּזְ ַקנִ יְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֻּת ְכ ַרז ַעל־יָ ִדי
לֹואּה וְ יִ ְׁש ְמעּו ָּכל ַהּגֹויִ ם ,וְ ָא ֵכן נִ ַּצ ְל ִּתי ִמ ִּפי ָה ַא ְריֵ ה.
ׂשֹורה ִּב ְמ ָ
ַה ְּב ָ
יענִ י ֶאל ַמ ְלכּותֹו ֶׁש ַּב ָׁש ַמיִ ם;
יֹוׁש ֵ
ילנִ י ִמ ָּכל ַמ ֲע ֶׂשה ַרע וְ ִ
ָ 18ה ָאדֹון יַ ִּצ ֵ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ְ
יסיפֹורּוסֶ 20 .א ַר ְסטֹוס
ּובית אֹונִ ִ
ילס ֵ
יס ָקה וַ ֲע ְק ַ
ְּ 19דרׁׂש ִּב ְׁשלֹום ְּפ ִר ְ
ילטֹוס ְּכ ֶׁשהּוא
רֹופימֹוס ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ְּב ִמ ְ
קֹורינְ ּתֹוסֶ .את ְט ִ
נִ ְׁש ַאר ְּב ִ
לֹומָךֵּ ,כן ּגַ ם
ּדֹורׁש ִּב ְׁש ְ
חּוׁשה ָלבֹוא ִל ְפנֵ י ַהח ֶׂרףֶ .אּבּולֹוס ֵ
חֹולהָ 21 .
ֶ
רּוחָךַ .ה ֶח ֶסד
ֲ
לֹודיָ ה ,וְ ָכל ָה ַא ִחיםָ 22 .ה ָאדֹון ִעם
ּפּודיסִ ,לינֹוסְ ,ק ְ
ִ
ִע ָּמ ֶכם.
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א

יח ְל ַמ ַען
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
ּוׁש ִל ַ
ֹלהים ְ
מ ֵאת ָׁשאּולֶ ,ע ֶבד ֱא ִ
ֵ
ֹלהים וְ ַה ָּכ ָר ָתם ֶאת ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ִהיא
ֱאמּונָ ָתם ֶׁשל ְּב ִח ֵירי ֱא ִ
ֹלהים —
עֹולם ֲא ֶׁשר ָה ֱא ִ
ָ
ְּב ֶה ְת ֵאם ְליִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םְּ 2 ,ב ִת ְקוָ ה ְל ַחּיֵ י
3
ּתֹותיו ּגִ ָּלה ֶאת
ּוב ִע ָ
עֹולםְ ,
יח ִל ְפנֵ י ִעּתֹות ָ
ֲא ֶׁשר ֵאינֹו ְמ ַכּזֵ ב — ִה ְב ִט ַ
יענּו;
מֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהים
ל־ּפי ִמ ְצוַ ת ָה ֱא ִ
ְּד ָברֹו ְּב ַה ְכ ָרזָ ה ֶׁש ֻה ְפ ְק ָדה ְּביָ ִדי ַע ִ
ֶ 4אל ִטיטֹוס ְּבנִ י ָה ֲא ִמ ִּתי ָּב ֱאמּונָ ה ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפתֶ :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ֵמ ֵאת
יענּו.
מֹוׁש ֵ
ִ
ׁשּוע
יח יֵ ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֱא ִ
פעולתו של טיטוס בכריתים

ּות ַמּנֶ ה
יתים ְּכ ֵדי ֶׁש ְּת ַס ֵּדר ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש עֹוד ְל ַס ֵּדר ְ
ִ 5ה ְׁש ַא ְר ִּתיָך ִּב ְכ ֵר ִ
6
לֹומרֶ :את ִמי ֶׁש ֵאין ּבֹו ּד ִׂפי וְ הּוא
יתיָךְּ ,כ ַ
זְ ֵקנִ ים ְּב ָכל ִעיר ְּכ ִפי ֶׁש ִּצּוִ ִ
יהם ַט ֲענַ ת
ַּב ַעל ִא ָּׁשה ַא ַחת וְ יֵ ׁש לֹו ָּבנִ ים ַמ ֲא ִמינִ ים ֲא ֶׁשר ֵאין ֲע ֵל ֶ
סֹוררּות.
הֹוללּות אֹו ְ
ְ
ֹלהים ָצ ִריְך ַה ַּמנְ ִהיג ִל ְהיֹות ִאיׁש ֶׁש ֵאין
סֹוכן ַעל ֵּבית ֱא ִ
ֲ 7הֹלא ְּבתֹור ֵ
ּבֹו ּד ִׂפיֹ ,לא ִע ֵּקׁשֹ ,לא ַרגְ זָ ןֹ ,לא ִמ ְת ַמ ֵּכר ְליַ יִ ןֹ ,לא ַּב ַעל ֶאגְ רֹוףֹ ,לא
אֹוהב ֶאת ַהּטֹובְ ,מיֻ ָּׁשב ְּב ַד ְעּתֹו,
ֵ
אֹור ִחים,
רֹודף ֶּב ַצעֶ 8 ,א ָּלא ַמ ְכנִ יס ְ
ֵ
9
ל־ּפי
ימן ֲא ֶׁשר ַע ִ
ּומ ֲחזִ יק ַּב ָּד ָבר ַה ְמ ֵה ָ
ּכֹובׁש ֶאת יִ ְצרֹו ַ
ַצ ִּדיקָ ,קדֹוׁשֵ ,
יח
הֹוכ ַ
הֹור ַאת ַה ֶּל ַקח ַה ָּב ִריא וְ גַ ם ְל ִ
עֹודד ְּב ָ
יּוכל ּגַ ם ְל ֵ
ּתֹור ֵתנּוְ ,ל ַמ ַען ַ
ָ
ּדֹוב ֵרי ֶה ֶבל
ְ
ֶאת ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים; ִּ 10כי יֵ ׁש ַר ִּבים ַה ְמ ָס ְר ִבים ְל ִה ָּׁש ַמע,
יהם;
ּמֹוליםֲ 11 ,א ֶׁשר ִמן ַה ִּדין ֶׁשּיִ ָּס ֵכר ִּפ ֶ
ּומ ְת ִעיםִּ ,ב ְפ ָרט ִמ ֵּבין ַהּנִ ִ
ַ
סּולים ,וְ זׂאת
יתים ֵהם ִמ ְׁש ָּפחֹות ְׁש ֵלמֹות ְּב ַל ְּמ ָדם ְּד ָב ִרים ְּפ ִ
ַמ ְׁש ִח ִ
ּוּכ ָבר ָא ַמר ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶׁ ,שהּוא נָ ִביא ִמ ִּק ְר ָּבם:
ְל ַמ ַען ֶרוַ ח ָׁש ֵפלְ 12 .
ּוכ ֵר ִׂשים ֲע ֵצ ִלים”.
”ה ְּכ ֵר ִתּיִ ים ְמ ַׁש ְּק ִרים ָּת ִמידַ ,חּיֹות ָרעֹות ֵהם ְ
ַ
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ּתֹוכ ָחה ָק ָׁשה,
ֵ
אֹותם
ָ
הֹוכ ַח
ֵ
ָ 13ה ֵעדּות ַהּזׂאת ֱא ֶמת ִהיאַ .על ֵּכן
הּודּיֹות
יאים ָּב ֱאמּונָ ה  14וְ ֹלא יָ ִׁשיתּו ִל ָּבם ְל ַאּגָ דֹות יְ ִ
ְל ַמ ַען יִ ְהיּו ְּב ִר ִ
הֹורים,
סֹוטים ִמן ָה ֱא ֶמתַ 15 .הּכׂל ָטהֹור ַל ְּט ִ
ּול ִמ ְצוֹות ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ִ
ְ
ּול ֶׁש ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ׁשּום ָּד ָבר ֵאינֹו ָטהֹורִּ ,כי ּגַ ם
ֲא ָבל ַל ְּט ֵמ ִאים ְ
יֹוד ִעים ֶאת
ִׂש ְכ ָלם וְ גַ ם ַמ ְצּפּונָ ם ְט ֵמ ִאיםֵ 16 .הם ַמ ְצ ִה ִירים ֶׁש ֵהם ְ
ּכֹופ ִרים ּבֹו; נִ ְת ָע ִבים ֵהם וְ ָס ְר ָבנִ ים ,וְ ֹלא
ְ
יהם
ֹלהיםַ ,אְך ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֱא ִ
יִ ְצ ְלחּו ְלׁשּום ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב.

ב

הלקח הבריא

יאהֶׁ 2 :שּיִ ְהיּו ַהּזְ ֵקנִ ים
תֹור ֵתנּו ַה ְּב ִר ָ
וְ ַא ָּתה ַּד ֵּבר ֶאת ֲא ֶׁשר יָ ֶאה ְל ָ
יאים ָּב ֱאמּונָ הְּ ,ב ַא ֲה ָבה
ְמ ֻפ ָּכ ִחיםְ ,ר ִצינִ ּיִ יםְ ,מ ֻא ָּפ ִקיםְּ ,ב ִר ִ
ּוב ַס ְב ָלנּות 3 .וְ ֵכן ּגַ ם ַהּזְ ֵקנֹות ֶׁש ִּת ְתנַ ֵהגְ נָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה; ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ינָ ה
ְ
הֹולכֹות ָר ִכיל וְ ֹלא ִּת ְת ַמ ֵּכ ְרנָ ה ְליַ יִ ןִּ ,כי ִאם ִּת ְהיֶ ינָ ה ְמ ַל ְּמדֹות ֶאת
ְ
יהן
ַהּטֹובְּ 4 ,כ ֵדי ֶׁש ְּת ַחּנֵ ְכנָ ה ֶאת ַהּנָ ִׁשים ַה ְּצ ִעירֹות ֶל ֱאהׂב ֶאת ַּב ֲע ֵל ֶ
יתן ,טֹובֹות,
יהן 5 ,וְ ִל ְהיֹות ְצנּועֹותְ ,טהֹורֹותַ ,מ ְׁשּגִ יחֹות ַעל ֵּב ָ
וְ יַ ְל ֵד ֶ
6
ֹלהיםְּ .כמֹו
יהן; זׂאת ְל ַמ ַען ֹלא יְ נ ַׂאץ ְּד ַבר ָה ֱא ִ
נִ ְׁש ָמעֹות ְל ַב ֲע ֵל ֶ
מֹופת
ֵ
ֵכן ָה ֵאץ ַּב ְּצ ִע ִירים ֶׁשּיִ ְהיּו ְמ ֻא ָּפ ִקים ַּבּכׂל; ַ 7ה ְר ֵאה ַע ְצ ְמָך
ּומ ֻכ ֶּב ֶדת;  8יִ ְהיּו ְּד ָב ֶריָך
הֹורה ְ
הֹור ָא ְתָך ְט ָ
טֹובים; ְּת ֵהא ָ
ִ
ְל ַמ ֲע ִׂשים
לֹומר
ּוב ִלי ּד ִׂפיְ ,ל ַמ ַען יֵ בֹוׁש ַה ִּמ ְתנַ ּגֵ ד ְּב ֵאין לֹו ׁשּום ָּד ָבר ַרע ַ
יאים ְ
ְּב ִר ִ
יע ֶאת ְרצֹונָ ם
יהם ַּבּכׂלְ ,ל ַה ְׂש ִּב ַ
ָע ֵלינּוַ 9 .על ָה ֲע ָב ִדים ְל ִה ָּכנַ ע ַל ֲאדֹונֵ ֶ
וְ ֹלא ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַחַ 10 .אל יִ ְמ ֲעלּוֶ ,א ָּלא יַ ְראּו נֶ ֱא ָמנּות ְמ ֵל ָאה ְּכ ֵדי ֶׁש ְּב ָכל
ֹלהים
יענּוֵ 11 .הן ֶח ֶסד ָה ֱא ִ
מֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהים
תֹורת ָה ֱא ִ
ָּד ָבר יַ ְרּבּו ְּפ ֵאר ְל ַ
יכנּו ְל ִה ָּב ֵדל ֵמ ֶר ַׁשע וְ ַת ֲאוֹות
יׁשּועת ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדםְ 12 ,ל ַה ְד ִר ֵ
ַ
יע ִל
הֹופ ַ
ִ
ּוב ֲח ִסידּות,
ּוב ֶצ ֶדק ַ
עֹולם ַהּזֶ ה ִּב ְצנִ יעּות ְ
עֹולם ְּכ ֵדי ֶׁשּנִ ְחיֶ ה ָּב ָ
ָה ָ
ֹלהינּו ַהּגָ דֹול
הֹופ ַעת ֲה ַדר ֱא ֵ
ּול ָ
ְּ 13ב ִצ ִּפּיָ ה ְל ִמּמּוׁש ַה ִּת ְקוָ ה ַה ְמב ָׂר ָכה ְ
יחֲ 14 ,א ֶׁשר נָ ַתן ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֲע ֵדנּו ְּכ ֵדי ִל ְפדֹות
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יענּו יֵ ַ
ּומֹוׁש ֵ
ִ
טֹובים.
ִ
ׁשֹוקד ַעל ַמ ֲע ִׂשים
ֵ
ּול ַט ֵהר לֹו ַעם ְסגֻ ָּלה
אֹותנּו ִמ ָּכל ָעוֶ ל ְ
ָ
הֹוכ ַח ִּב ְמלֹוא ַה ַּס ְמכּותִ .איׁש
ֶ 15את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּת ַד ֵּבר; ָה ֵאץ וְ ֵ
ַאל יָ בּוז ְלָך.
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אל טיטוס

3.1-15

התנהגות נאותה ומעשים טובים

ּול ַב ֲע ֵלי ַס ְמ ֻכּיֹותְ ,ל ַצּיֵ תִ ,ל ְהיֹות
יטים ְ
הזְ ֵּכר ָל ֶהם ְל ִה ָּכנַ ע ְל ַׁש ִּל ִ
ַ
נְ כֹונִ ים ְל ָכל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב; ֶׁ 2שֹּלא ְלגַ ֵּדף ִאיׁשַ ,ל ְחּדׂל ִמ ְּמ ִריבֹות,
ּול ִה ְתנַ ֵהג ַּב ֲענָ וָ ה ִעם ָּכל ָא ָדםֲ 3 .ה ֵרי ְל ָפנִ ים
נֹוחים ַל ְּב ִרּיֹות ְ
ִל ְהיֹות ִ
ּתֹועיםֲ ,ע ָב ִדים ְל ָכל ִמינֵ י
ִ
סֹור ִרים,
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ָהיִ ינּו ַח ְס ֵרי ַד ַעתְ ,
נּואים ,וְ ׂשֹונְ ִאים
ּותׁשּוקֹותְ ,מ ַב ִּלים זְ ַמּנֵ נּו ְּב ִר ְׁש ָעה וְ ִקנְ ָאהְׂ ,ש ִ
ַּת ֲאוֹות ְ
ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו.
יענּו וְ ַא ֲה ָבתֹו ֶאת ָה ָא ָדם,
מֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהים
אּולם ְּכ ֶׁשּנִ גְ ָלה טּובֹו ֶׁשל ָה ֱא ִ
ָ 4
אֹותנּוִּ ,כי ִאם
ָ
יע
הֹוׁש ַ
ִ
ֲ 5אזַ י ֹלא ִּבגְ ַלל ַמ ֲע ֵׂשי ְצ ָד ָקה ֶׁש ָע ִׂשינּו הּוא
רּוח
יצת ַה ֵּל ָדה ַה ֲח ָד ָׁשה וְ ַה ִה ְת ַח ְּדׁשּות ְּב ַ
ְּב ַר ֲח ָמיוַ ,על־יְ ֵדי ְר ִח ַ
יענּו,
מֹוׁש ֵ
ִ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּק ֶׂדׁש ֲ 6א ֶׁשר ָׁש ַפְך ֲע ֵלינּו ְל ַמ ְכ ִּביר ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
עֹולם ְּב ֶה ְת ֵאם ַל ִּת ְקוָ ה.
יֹור ֵׁשי ַחּיֵ י ָ
ְ 7ל ַמ ַען נֻ ְצ ַּדק ְּב ַח ְסּדֹו וְ נִ ְהיֶ ה ְל ְ
ימן ַה ָּד ָברְּ ,ורצֹונִ י ֶׁש ַּת ֲעמׂד ַעל ָּכְך ְּבת ֶׂקף ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ְ 8מ ֵה ָ
טֹובים
ִ
טֹוביםְּ .ד ָב ִרים ֵא ֶּלה
ִ
אֹלהים יָ ִׁשיתּו ִל ָּבם ַל ֲעסׂק ְּב ַמ ֲע ִׂשים
ֵּב ִ
ילים ִל ְבנֵ י ָא ָדםֲ 9 .א ָבל ִה ָּמנַ ע ֵמ ִח ְק ֵרי ְׁש ֵאלֹות ְּת ֵפלֹותֵ ,מ ִח ְק ֵרי
ּומֹוע ִ
ִ
ּתֹורהִּ ,כי ֵאין ָּב ֶהם
ּומ ִה ְתנַ ְּצ ֻחּיֹות ַעל ַה ָ
ּתֹולדֹות ַהּדֹורֹותִ ,מ ְּמ ִריבֹותֵ ,
ְ
הּוכח ַּפ ַעם
ּגֹורם ְל ִפּלּוגִ יםְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ַ
מֹועיל וְ ֵה ָּמה ֶה ֶבל 10 .וְ ִאיׁש ַה ֵ
ִ
ּופ ַעם ְׁשנִ ּיָ הַ ,אל יְ ֵהא ְלָך ָּד ָבר ִעּמֹוַּ 11 :דע ְלָך ִּכי ִאיׁש ָּכזֶ ה
ַא ַחת ַ
יע ֶאת ַע ְצמֹוַּ 12 .כ ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַלח
חֹוטא ַה ַּמ ְר ִׁש ַ
ֵ
סֹוטה ִמן ַה ֶּד ֶרְך וְ הּוא
ֶ
יקֹוּפֹוליס,
ִ
יכיקֹוסְּ ,ת ַמ ֵהר ָלבֹוא ֵא ַלי ְלנִ
ֵא ֶליָך ֶאת ַא ְר ֶט ַמס אֹו ֶאת ִט ִ
ֹלח ֶאת זִ ינַ ס ַה ְמ ֻל ָּמד
ִּכי ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִל ְׁשהֹות ָׁשם ַּבח ֶׂרףִ 13 .הזְ ָּד ֵרז ִל ְׁש ַ
14
ּתֹורה וְ ֶאת ַאּפֹולֹוסְּ ,וד ַאג ֶׁשֹּלא יַ ְח ְסרּו ָּד ָבר .וְ יִ ְל ְמדּו ּגַ ם ַאנְ ֵׁשי
ַּב ָ
טֹובים ְל ִמּלּוי ְצ ָר ִכים ִחּיּונִ ּיִ יםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
ִ
ְק ִה ָּל ֵתנּו ַל ֲעסׂק ְּב ַמ ֲע ִׂשים
יִ ְהיּו ַח ְס ֵרי ְּפ ִרי.
אֹוה ֵבינּו
יׁשת ָׁשלֹום ְל ֲ
לֹומָךְּ .ד ִר ַ
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ָּ 15כל ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ִא ִּתי ְ
ַה ֻּׁש ָּת ִפים ָּב ֱאמּונָ הַ .ה ֶח ֶסד ִעם ֻּכ ְּל ֶכם.
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אגרת שאול אל פילימון
ימֹותיאֹוס ָא ִחינּוֶ ,אל
ֵ
ּומ ֵאת ִט
ׁשּועֵ ,
יח יֵ ַ
ֵ 1מ ֵאת ָׁשאּולֲ ,א ִסיר ַה ָּמ ִׁש ַ
2
חֹותנּוֶ ,אל ַא ְר ִכיּפֹוס
בֹודהֶ ,אל ַא ִּפיָ ה ֲא ֵ
ילימֹון ָה ָאהּוב ֲח ֵב ֵרנּו ָל ֲע ָ
ִפ ִ
יתָךֶ 3 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם
ֻׁש ָּת ֵפנּו ַל ַּמ ֲע ָר ָכה ,וְ ֶאל ַה ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר ְּב ֵב ְ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ָא ִבינּו וְ ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ּלֹותיְ 5 ,ל ַא ַחר
אֹותָך ִּב ְת ִפ ַ
ְ
אֹלהי ְּב ָכל ֵעת ֶׁש ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר
מֹודה ֵל ַ
ֲ 4אנִ י ֶ
ׁשּוע
רֹוחׁש ָל ָאדֹון יֵ ַ
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ַעל ָה ַא ֲה ָבה וְ ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
דֹוׁשיםְּ 6 .ת ִפ ָּל ִתי ִהיא ֶׁש ָה ֱאמּונָ ה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֻׁש ָּתף ָלּה
ּול ָכל ַה ְּק ִ
ְ
יח.
תֹוע ֶלת ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּת ְפ ַעל ְּבָך ְּב ַה ִּכ ְירָך ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ַה ָּטמּון ָּבנּו ְל ֶ
ית
דֹולה וְ נֶ ָח ָמהִ ,מּׁשּום ֶׁש ָהיִ ָ
ָ 7א ִחיִ ,הּנֵ ה ַא ֲה ָב ְתָך ּגָ ְר ָמה ִלי ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
דֹוׁשים.
ְל ֵמ ִׁשיב נֶ ֶפׁש ַל ְּק ִ
בקשתו של שאול מפילימון

ּוֹותָך ַל ֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁשּנָ חּוץ,
יח ְל ַצ ְ
ָ 8ל ֵכןַ ,אף ֶׁשּיֵ ׁש ִלי ָהעׂז ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֲ 9ה ֵרי ִּבגְ ַלל ָה ַא ֲה ָבה ֲאנִ י ַמ ְע ִּדיף ְל ַב ֵּקׁשֲ ,אנִ י ָׁשאּול ַהּזָ ֵקן וְ ַע ְכ ָׁשו
יסימֹוס,
ׁשּועֲ 10 .אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ַעל ְּבנִ י אֹונִ ִ
יח יֵ ַ
ּגַ ם ֲא ִסיר ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותי ַּב ַּמ ֲא ָסרֶּ 11 .ב ָע ָבר הּוא ֹלא
הֹול ְד ִּתי אֹותֹו ָל ֱאמּונָ ה ִּב ְה ִ
ַ
ֲא ֶׁשר
הֹועיל ּגַ ם ְלָך וְ גַ ם ִלי 12 .וַ ֲאנִ י ֵמ ִׁשיב
הֹועיל ְלָךַ ,אְך ָּכ ֵעת יֵ ׁש ּבֹו ְל ִ
ִ
יסימֹוס ֲא ֶׁשר ִל ִּבי הּואָ 13 .ח ַפ ְצ ִּתי ְל ַה ֲחזִ יקֹו
אֹותֹו ֵא ֶליָךֶ ,את אֹונִ ִ
קֹומָך ַּב ַּמ ֲא ָסר ֶׁש ֲאנִ י נָ תּון ּבֹו ִּבגְ ַלל
אֹותי ִּב ְמ ְ
ִ
ֶא ְצ ִלי ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ָׁש ֵרת
יתי ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ְּבֹלא ַה ְס ָּכ ָמ ְתָך ,וְ זׂאת ְּכ ֵדי
ׂשֹורהֲ 14 .א ָבל ֹלא ָר ִצ ִ
ַה ְּב ָ
אּולי
ַ
ּוב ְכ ָלל,
טּובָך ִמּתֹוְך ֶה ְכ ֵר ַח ִּכי ִאם ֵמ ָרצֹוןִ 15 .
ְ
ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ּפ ַׂעל
עֹולם 16 ,וְ ֹלא עֹוד ְּכ ֶע ֶבד ֶא ָּלא
נִ ְפ ַרד ִמ ְּמָך ְל ָׁש ָעה ְל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ְלָך ְל ָ

27/10/2010 14:32:19

HNTquote.indb 420

421

אל פילימון

1.17-25

ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ֶבדְּ ,כ ָאח ָאהּוב — ִּב ְמיֻ ָחד ִלי ,וְ ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְלָך,
ֵהן ְּכ ָא ָדם וְ ֵהן ְּכ ָאח ָּב ָאדֹון.
אֹותי ְל ָח ֵבר ָל ֱאמּונָ הַ ,ק ֵּבל אֹותֹו ְּכמֹו
ִ
חֹוׁשב
ֵ
יכְךִ ,אם ַא ָּתה
ְ 17ל ִפ ָ
18
אֹותי .וְ ִאם ָע ָׂשה ְלָך ָר ָעה אֹו ַחּיָ ב הּוא ְלָך ָּד ָבר,
ִ
ית ְמ ַק ֵּבל
ֶׁש ָהיִ ָ
ּכֹותב זׂאת ְּבמֹו יָ ִדי — ֲאנִ י ֲא ַׁש ֵּלם.
חֹוב ִתיֲ 19 .אנִ יָׁ ,שאּולֵ ,
ֲחׂשב זׂאת ְל ָ
לֹומר ְלָך ֶׁש ַא ָּתה ַחּיָ ב ִלי ּגַ ם ֶאת נַ ְפ ְׁשָך! ֵּ 20כןָ ,א ִחיֱ ,היֵ ה
וְ ֵאינֶ ּנִ י ָצ ִריְך ַ
יח.
ׁשֹובב ֶאת נַ ְפ ִׁשי ַּב ָּמ ִׁש ַ
ֵ
מֹועיל ָּב ָאדֹון;
נָ א ִלי ְל ִ
יֹוד ַע ֲאנִ י ִּכי ַּת ֲע ֶׂשה ּגַ ם
נּותָך ָּכ ַת ְב ִּתי ְלָך ,וְ ֵ
ֵּ 21כיוָ ן ֶׁש ָּב ַט ְח ִּתי ְּב ֵה ָע ְ
נֹוסף ַעל ָּכְךָ ,ה ֵכן ִלי ְמקֹום ִלינָ הִּ ,כי ֲאנִ י
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁש ָא ַמ ְר ִּתיָ 22 .
ֵ
יכם ֲא ֻׁש ְח ַרר וְ ֶאּנָ ֵתן ָל ֶכם.
ּלֹות ֶ
ְמ ַקּוֶ ה ֶׁשהֹודֹות ִל ְת ִפ ֵ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
יׁשת ָׁשלֹום ֵמ ֶא ָּפ ְפ ַרסֲ ,ח ֵב ִרי ַל ַּמ ֲא ָסר ְל ַמ ַען ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּ 23ד ִר ַ
ּדֹור ִׁשים
בֹודהְ ,
לּוקסֲ ,ח ֵב ַרי ָל ֲע ָ
ימס וְ ַ
יס ַט ְרכֹוסִּ ,ד ַ
ּ 24גַ ם ַמ ְרקֹוסֲ ,א ִר ְ
רּוח ֶכם.
יח ִעם ֲ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹומָךֶ 25 .ח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ
ִּב ְׁש ְ
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א

אלהים דיבר באמצעות הבן

ּוב ְד ָר ִכים ַרּבֹות ֶאל
ֹלהים ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ִמ ֶּק ֶדם ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ִ
ה ֱא ִ
ָ
יאיםִּ 2 ,ד ֵּבר ֵא ֵלינּו ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה
ָה ָאבֹות ְּביַ ד ַהּנְ ִב ִ
ּוביָ דֹו ּגַ ם ָע ָׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ;  3הּוא
יֹורׁש ּכׂל ְ
ְּביַ ד ַה ֵּבן ֲא ֶׁשר ָׂשם ְל ֵ
ּול ַא ַחר
בּורהְ ,
ב־הּגְ ָ
נֹוׂשא ּכׂל ִּב ְד ָברֹו ַר ַ
ז ַׂהר ְּכבֹודֹו וְ ֶצ ֶלם ַע ְצמּותֹו וְ ֵ
רֹומים  4וְ ָהיָ ה ְלגָ דֹול
ימין ַהּגְ ֻד ָּלה ַּב ְמ ִ
ֶׁש ָע ָׂשה ִטהּור ֲח ָט ִאים יָ ַׁשב ִל ִ
ִּב ְמאׂד ִמן ַה ַּמ ְל ָא ִכיםִּ ,כ ְהיֹות ַה ֵּׁשם ֶׁשּיָ ַרׁש נַ ֲע ֶלה ִמ ֶּׁש ָּל ֶהםִּ 5 ,כי ֶאל
עֹולם,
ִמי ֵמ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמ ָ
”ּבנִ י ַא ָּתה
ְ
ֲאנִ י ַהּיֹום יְ ִל ְד ִּתיָך?”
וְ עֹוד,
”אנִ י ֶא ְהיֶ ה־ּלֹו ְל ָאב
ֲ
ה־ּלי ְל ֵבן?”
וְ הּוא יִ ְהיֶ ִ
אֹומר,
ֵ
עֹולם ,הּוא
 6וְ עֹודַּ ,כ ֲא ֶׁשר הּוא ֵמ ִביא ֶאת ַה ְּבכֹור ֶאל ָה ָ
ֹלהים”.
”וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָּכל ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
אֹומר,
ֵ
 7וְ ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים הּוא
”ע ֶׂׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רּוחֹות,
ֹלהט”.
ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
אֹומר,
ֵ
ַ 8אְך ַעל ַה ֵּבן הּוא
עֹולם וָ ֶעד,
ֹלהיםָ ,
”ּכ ְס ֲאָך ֱא ִ
ִ
כּותָך.
ֵׁש ֶבט ִמיׁשׂר ֵׁש ֶבט ַמ ְל ֶ
א  :5תהל’ ב  ;7שמ”ב ז 14 א  :6תהל’ צז 7 א  :7תהל’ קד 4 א 8‑ :9תהל’ מה 8‑7
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1.9-2.6

ָ 9א ַה ְב ָּת ֶּצ ֶדק וַ ִּת ְׂשנָ א ֶר ַׁשע,
ֹלהיָך,
ֹלהיםֱ ,א ֶ
ל־ּכן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא ִ
ַע ֵ
ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון ֵמ ֲח ֵב ֶריָך”.
 10וְ עֹוד,
”א ָּתה ֲאדׂנָ י ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת,
ַ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ָׁש ַמיִ ם;
ַ
ׂאבדּו וְ ַא ָּתה ַּת ֲעמׂד,
ֵ 11ה ָּמה י ֵ
וְ ֻכ ָּלם ַּכ ֶּבגֶ ד יִ ְבלּו;
יפם וְ יַ ֲחֹלפּו,
ַּ 12כ ְּלבּוׁש ַּת ֲח ִל ֵ
נֹותיָך ֹלא יִ ָּתמּו”.
ּוׁש ֶ
וְ ַא ָּתה הּוא ְ
עֹולם,
 13וְ ֶאל ִמי ִמן ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָא ַמר ֵמ ָ
ימינִ י ַעד ָא ִׁשית אׂיְ ֶביָך ֲהדׂם ְל ַרגְ ֶליָך?”
”ׁשב ִל ִ
ֵ
לּוחים ְל ֵׁשרּות ְל ַמ ַען ָה ֲע ִת ִידים ָל ֶר ֶׁשת
רּוחֹות־ׁש ֵרתְׁ ,ש ִ
ָ
ַ 14ה ֵאין ֻּכ ָּלם
ׁשּועה?
יְ ָ

ב

ישועתנו הגדולה

על ֵּכן ַחּיָ ִבים ָאנּו ָל ִׂשים ִל ֵּבנּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ֶאל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו,
ַ
ֶּפן נָ סּור ִמן ַה ֶּד ֶרְךֲ 2 .ה ֵרי ִאם ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְּב ִפי ַמ ְל ָא ִכים
צֹודקֵ 3 ,איְך נִ ָּמ ֵלט ֲאנַ ְחנּו
ּומ ִרי נִ ַּתן ּגְ מּול ֵ
ִק ֵּבל ּת ֶׂקף ,וְ ַעל ָּכל ֲע ֵב ָרה ְ
דֹולה ָּכזׂאת ֲא ֶׁשר ַּב ְּת ִח ָּלה נֶ ֶא ְמ ָרה ְּב ִפי
יׁשּועה ּגְ ָ
ָ
ִאם ֹלא נָ ִׂשים ֵלב ִל
יה
ֹלהים ֵה ִעיד ָע ֶל ָ
ׁשֹומ ָעיו?  4וְ גַ ם ֱא ִ
ְ
ָה ָאדֹון וְ ֻא ְּׁש ָרה ָלנּו ַעל־יְ ֵדי
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֲא ֶׁשר
ּוב ַמ ְּתנֹות ַ
ּוב ָכל ִמינֵ י ּגְ בּורֹותְ ,
מֹופ ִתים ְ
ּוב ְ
ְּבאֹותֹות ְ
ִח ֵּלק ִּכ ְרצֹונֹו.
ישוע מכונן הישועה

עֹולם ַה ָּבא ֲא ֶׁשר ָאנּו
ֵ 5הן ֹלא ַּת ַחת יַ ד ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָׁשת ֶאת ָה ָ
יׁשהּו ֵלאמׂר:
ְמ ַד ְּב ִרים ָע ָליוֲ 6 .א ָבל ְּב ָמקֹום ֶא ָחד ֵה ִעיד ִמ ֶ
י־תזְ ְּכ ֶרּנּו
ה־אנֹוׁש ִּכ ִ
”מ ֱ
ָ
ן־א ָדם ִּכי ִת ְפ ְק ֶדּנּו?
ּוב ָ
ֶ
א 10‑ :12תהל’ קב 28‑26 א  :13תהל’ קי 1 ב 6‑ :8תהל’ ח 7‑5
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 7וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְמ ַעט ִמ ַּמ ְל ָא ִכים,
וְ ָכבֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַע ְּט ֵרהּו,
ילהּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך;
וַ ַּת ְמ ִׁש ֵ
ּ 8כׂל ַׁש ָּתה ַּת ַחת ַרגְ ָליו”.
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיו.
ַ
ִהּנֵ ה ַּב ֲה ִׁשיתֹו ַהּכׂל ַּת ְח ָּתיו ֹלא ִה ְׁש ִאיר ָּד ָבר ֶׁשֹּלא
רֹואים
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיוֲ 9 .א ָבל ִ
ַ
רֹואים ִּכי ַהּכׂל
ַאְך ָּכ ֵעת ֲע ַדיִ ן ֵאין ָאנּו ִ
ׁשּוע ְמ ֻע ָּטר ְּב ָכבֹוד וְ ָה ָדר ִמּׁשּום ֶׁש ָּס ַבל ָמוֶ ת ,הּוא ֲא ֶׁשר
ָאנּו ֶאת יֵ ַ
ֹלהים יִ ְט ַעם ָמוֶ ת ְּב ַעד ַהּכׂל.
ֻח ַּסר ְמ ַעט ִמ ַּמ ְל ָא ִכיםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְּב ֶח ֶסד ֱא ִ
ָ 10א ֵכן הּוא ֲא ֶׁשר ַהּכׂל ְל ַמ ֲענֹו וְ ַהּכׂל ַעל־יָ ָדיו יָ ֶאה ָהיָ ה לֹוַּ ,ב ֲה ִביאֹו
ׁשּוע ָתםֵ 11 .הן
ָּבנִ ים ַר ִּבים ְל ָכבֹודְ ,ל ַה ְׁש ִלים ַעל־יְ ֵדי ֵס ֶבל ֶאת ְמכֹונֵ ן יְ ָ
ּגַ ם ַה ְמ ַק ֵּדׁש ּגַ ם ַה ְמ ֻק ָּד ִׁשים ֻּכ ָּלם ֵמ ֶא ָחד ֵה ָּמה ,וְ ָל ֵכן ֵאינֹו ּבֹוׁש ִמ ְּקרׂא
ָל ֶהם ַא ִחיםְּ 12 ,ב ָא ְמרֹו,
”א ַס ְּפ ָרה ִׁש ְמָך ְל ֶא ָחי
ֲ
ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַה ְל ֶל ָּך”.
 13וְ עֹוד,
”וְ ִקּוֵ ִתי־לֹו”,
וְ עֹוד,
”הּנֵ ה ָאנ ִׂכי וְ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִלי יהוה”.
ִ
 14וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ַּליְ ָל ִדים ָהיְ ָתה ֻׁש ָּתפּות ֶׁשל ָּב ָׂשר וָ ָדםְּ ,כמֹו ֵכן ּגַ ם הּוא
ִׁש ֵּתף ַע ְצמֹו ְּב ָב ָׂשר וָ ָדם ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ְׁש ִּבית ַעל־יְ ֵדי מֹותֹו ֶאת זֶ ה ֶׁש ְּביָ דֹו
ימת
יׁש ְח ֵרר ֶאת ֵא ֶּלה ֶׁש ִּבגְ ַלל ֵא ַ
ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ַה ָּמוֶ ת — הּוא ַה ָּׂש ָטן 15 ,וִ ַ
16
יהםֵ .הן ֹלא ְּב ַמ ְל ָא ִכים הּוא
ַה ָּמוֶ ת ָהיּו נְ תּונִ ים ְל ַע ְבדּות ָּכל יְ ֵמי ַחּיֵ ֶ
יכְך ָהיָ ה ָע ָליו ְל ִה ָּדמֹות ְל ֶא ָחיו
ּתֹומְךֶ ,א ָּלא ְּבזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהםְ 17 .ל ִפ ָ
ֵ
ְּב ָכל ָּד ָברְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַר ֲח ָמן וְ נֶ ֱא ָמן ְּב ִענְ יְ נֵ י ֱאל ִׂהים ְל ַכ ֵּפר
ַעל ֲח ָט ֵאי ָה ָעם; ִּ 18כי ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא ַע ְצמֹו ָס ַבל ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְתנַ ָּסה ,הּוא
יָ כֹול ַל ֲעזׂר ְל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר נְ תּונִ ים ְּבנִ ָּסיֹון.
ב  :12תהל’ כב 23 ב  :13ישע’ ח 18 ,17
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3.1-15

ישוע המשיח גדול ממשה

ימיתִ ,ה ְתּבֹונְ נּו
יאה ְׁש ֵמ ִ
דֹוׁשיםֲ ,א ֶׁשר ֶח ְל ְק ֶכם ִּב ְק ִר ָ
ל ֵכןַ ,א ַחי ַה ְּק ִ
ָ
ׁשּועַ 2 ,הּנֶ ֱא ָמן
יח וְ ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַה ְכ ָרזַ ת ֱאמּונָ ֵתנּו ,יֵ ַ
ֶאל ַה ָּׁש ִל ַ
ַל ְמכֹונֵ ן אֹותֹוְּ ,כמֹו ֶׁש ָהיָ ה ּגַ ם מ ֶׁׂשה ְּב ָכל ֵּביתֹו;  3וַ ֲה ֵרי הּוא נִ ְמ ָצא
אֹותּה ִמ ָּדה ֶׁשּבֹונֵ ה ַה ַּביִ ת
יֹותר ִמ ֶּׁשּזָ ָכה לֹו מ ֶׁׂשהְּ ,ב ָ
ָראּוי ְל ָכבֹוד ַרב ֵ
יֹותר ִמן ַה ַּביִ תֵ 4 .הן ָּכל ַּביִ ת יֵ ׁש לֹו ּבֹונֶ הַ ,אְך ּבֹונֵ ה ַהּכׂל הּוא
נִ ְכ ָּבד ֵ
ֹלהים 5 .מ ֶׁׂשה ָא ְמנָ ם ָהיָ ה נֶ ֱא ָמן ְּב ָכל ֵּביתֹוְּ ,כ ֶע ֶבדְ ,ל ֵׁשם ֵעדּות
ָה ֱא ִ
יח הּוא ְּכ ֵבן
ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָהיּו ֲע ִת ִידים ְל ֵה ָא ֵמרֲ 6 ,א ָבל ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ִּת ְקוָ ה ֶׁש ָאנּו
ַעל ֵּביתֹו; וַ ֲאנַ ְחנּו ֵּביתֹוִ ,אם נַ ֲחזִ יק ַעד ֵקץ ַּב ִּב ָּטחֹון ַ
ִמ ְת ַה ְּל ִלים ָּבּה.
מנוחה לעם אלהים

רּוח ַהּק ֶׂדׁש,
ַ 7על ֵּכןְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַ
ם־ּבקׂלֹו ִת ְׁש ָמעּו;
”הּיֹום ִא ְ
ַ
יבה,
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָ
ַ 8א ַ
ְּכיֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר,
יכם,
בֹות ֶ
ֲ 9א ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא ֵ
ם־ראּו ָפ ֳע ִלי ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה.
ְּב ָחנּונִ י ּגַ ָ
ָ 10ל ֵכן ָאקּוט ְּבדֹור
וָ א ַׂמרַ ,עם ּת ֵׂעי ֵל ָבב ֵהם,
וְ ֵהם ֹלא־יָ ְדעּו ְד ָר ָכי.
ֲ 11א ֶׁשר־נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ַא ִּפי
נּוח ִתי”.
ל־מ ָ
ִאם יְ בׂאּון ֶא ְ
ִ 12ה ָּׁש ְמרּוַ ,א ַחיֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה ְּב ִאיׁש ִמ ֶּכם ֵלב ְמ ֻר ָּׁשע וַ ֲח ַסר ֱאמּונָ ה,
עֹודדּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו יֹום יֹוםָּ ,כל
ֹלהים ַחּיִ יםְ 13 .
ּסֹוטה ֵמ ֱא ִ
ַה ֶ
”הּיֹום”ְ ,ל ַמ ַען ֹלא יִ ְק ֶׁשה ֵלב ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּבנִ ְכ ֵלי
עֹוד ַהּזְ ַמן ְמ ֻכּנֶ ה ַ
יח ִאם נַ ֲחזִ יק ְלֹלא ֶה ֶרףַ ,עד
ַה ֵח ְטאֵ 14 .הן נִ ְהיֵ ינּו ֻׁש ָּת ִפים ַל ָּמ ִׁש ַ
15
”הּיֹום ִאם־
ַהּסֹוףַּ ,ב ִּב ָּטחֹון ֲא ֶׁשר ִה ְת ַח ְלנּו ּבֹוְּ ,בעֹוד ֶׁשּנֶ ֱא ָמר ַ
ג 7‑ :10תהל’ צה 11‑7 ג  :15תהל’ צה 7‑8
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16 ִּ ¤כי

ּׁשֹומ ִעים
ִמי ַה ְ
יבה”;
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָ
ְּבקׂלֹו ִת ְׁש ָמעּוַ ,א ַ
ּוב ִמי נָ ְק ָטה נַ ְפׁשֹו
יֹוצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ְּביַ ד מ ֶׁׂשה? ְ 17
ֲא ֶׁשר ָרבּו ִאם ֹלא ָּכל ְ
ּול ִמי
חֹוט ִאים ֲא ֶׁשר נָ ְפלּו ְּפגָ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר? ְ 18
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה? ֲהֹלא ַּב ְ
רֹואים
ּסֹור ִרים? ֲ 19אנַ ְחנּו ִ
נּוחתֹו ִאם ֹלא ַל ְ
נִ ְׁש ַּבע ֶׁשֹּלא יָ בֹואּו ֶאל ְמ ָ
ִּכי ֹלא יָ ְכלּו ָלבֹוא ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּו.
נּוחתֹוָ ,ראּוי ָלנּו
עֹומ ֶדת ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ְמ ָ
ֶ
ל ֵכןְּ ,בעֹוד
ָ
ַל ֲחׁשׁש ֶׁש ָּמא יִ ָּמ ֵצא ִאיׁש ִמ ֶּכם ְמ ַא ֵחר ְל ִה ָּכנֵ סֲ 2 .ה ֵרי ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
הֹועיל ָל ֶהם ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא
מֹוהםַ ,אְך ַה ָּד ָבר ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ֹלא ִ
ִה ְת ַּב ַּׂש ְרנּו ְּכ ֶ
ּׁשֹומ ִעיםֲ 3 .אנַ ְחנּו ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים נִ ְכנָ ִסים
ִה ְת ַמּזֵ ג ִעם ֱאמּונָ ה ְּב ֶק ֶרב ַה ְ
”א ֶׁשר־נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ַא ִּפי ִאם־יְ בׂאּון ֶאל־
נּוחהְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ָא ַמרֲ ,
ַל ְּמ ָ
נּוח ִתיַ ”,אף ִּכי ֵמ ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבל ֻה ְׁש ְלמּו ַה ַּמ ֲע ִׂשיםֶׁ 4 ,ש ֵּכן ְּב ָמקֹום
ְמ ָ
יעי
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
יעי,”וַ ּיִ ְׁשּבׂת ֱא ִ
אֹומר ַעל ַהּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ֵ
ֶא ָחד הּוא
ּומ ַא ַחר
נּוח ִתיֵ 6 ”.
ל־מ ָ
”אם־יְ בׂאּון ֶא ְ
אכּתֹו 5 ”.וְ ָכאן ׁשּובִ ,
ל־מ ַל ְ
ִמ ָּכ ְ
יה וְ ֵא ֶּלה ֶׁש ִה ְת ַּב ְּׂשרּו ָּב ִראׁשֹונָ ה
נֹותר ָל ֶהם ְל ִה ָּכנֵ ס ֵא ֶל ָ
ֶׁשּיֵ ׁש ֲא ֶׁשר ָ
ֹלא נִ ְכנְ סּו ִּבגְ ַלל ַה ְּמ ִריׁ 7 ,שּוב יָ ַעד יֹום ְמ ֻסּיָ ם — ַהּיֹום — ְּב ָא ְמרֹו ְּב ִפי
ם־ּבקׂלֹו ִת ְׁש ָמעּו,
”הּיֹום ִא ְ
ָּדוִ ד ַּכּנֶ ֱא ָמר ְל ֵעיל ,וְ זׂאת ְל ַא ַחר זְ ַמן ַרבַ ,
ל־ּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם”.
ַא ַ
נּוחהֹ ,לא ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר ַא ֲח ֵרי ֵכן ַעל
הֹוׁש ַע ֶאל ַה ְּמ ָ
יאם יְ ֻ
ִ 8אּלּו ֱה ִב ָ
ֹלהיםֵ 10 .הן ַהּנִ ְכנָ ס
נּוחת ַׁש ָּבת ְל ַעם ֱא ִ
נֹות ָרה ְמ ַ
יכְך ְ
יֹום ַא ֵחרְ 9 .ל ִפ ָ
11
ֹלהים ִמ ֶּׁשּלֹוָ .ל ֵכן
אכּתֹוְּ ,כמֹו ָה ֱא ִ
נּוחתֹו ּגַ ם הּוא ָׁש ַבת ִמ ְּמ ַל ְ
ֶאל ְמ ָ
נּוחה ַה ִהיאֶּ ,פן יִ ָּכ ֵׁשל ִאיׁש וְ יִ ְהיֶ ה ְל ַמ ְמ ֶרה
נַ ְחּתׂר נָ א ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַה ְּמ ָ
יפּיֹות
ּופֹועל ,וְ ַחד הּוא ֵמ ֶח ֶרב ִּפ ִ
ֵ
ֹלהים ַחי
מֹוהם; ֶׁ 12ש ֲה ֵרי ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ְּכ ֶ
ּובין ְּפ ָר ִקים ְלמ ַׂח ָה ֲע ָצמֹות,
רּוח ֵ
חֹודר ַעד ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין נֶ ֶפׁש ְל ַ
וְ ֵ
נֹותיוֵ 13 .אין ׁשּום נִ ְב ָרא נִ ְס ָּתר ֵמ ֵעינָ יו;
ּובֹוחן ַמ ְח ְׁשבֹות ַה ֵּלב וְ ַכּוָ ָ
ֵ
ַהּכׂל ָחׂשּוף וְ גָ לּוי ְל ֵעינֵ י ִמי ֶׁש ְּל ָפנָ יו ָע ֵלינּו ָל ֵתת ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון.

ד

 ¤ג  :16או :כי יש אשר שמעו ורבו ,אך לא כל יוצאי מצרים ביד משה.
ד  :3תהל’ צה 11 ד  :4ברא’ ב 2 ד  :5תהל’ צה 11 ד  :7תהל’ צה 7‑8
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4.14-5.14

ישוע הכהן הגדול העליון

 14וְ ֵכיוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ָלנּו ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ֶע ְליֹון ֲא ֶׁשר ָע ַבר ֶּד ֶרְך ַה ָּׁש ַמיִ םֲ ,הֹלא הּוא
יקה ְּב ַה ְכ ָרזַ ת ֱאמּונָ ֵתנּו.
ֹלהים ,נַ ֲחזִ ָ
ן־ה ֱא ִ
ׁשּוע ֶּב ָ
יֵ ַ
ׁשֹותינּו,
ִּ 15כי ֵאין ָלנּו ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול ָלחּוׁש ִע ָּמנּו ֶאת ֻח ְל ֵ
ֶא ָּלא ֶא ָחד ֶׁש ִה ְתנַ ָּסה ַּבּכׂל ָּכמֹונּו ִמ ְּב ִלי ֵח ְטאַ 16 .על ֵּכן נִ ְק ְר ָבה
ְּב ִב ָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַה ֶח ֶסד ְל ַק ֵּבל ַר ֲח ִמים וְ ִל ְמצׂא ֶח ֶסד ְל ֶעזְ ָרה ְּב ִע ָּתּה.
קּוח ִמ ֶּק ֶרב ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,מ ֻמּנֶ ה ְל ַמ ַען ְּבנֵ י ָא ָדם ַעל
ּכל ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַה ָּל ַ
ָ
ֹלהים ְּכ ֵדי ְל ַה ְק ִריב ְמנָ חֹות ּוזְ ָב ִחים ַעל ֲח ָט ִאים 2 .הּוא
ִענְ יְ נֵ י ֱא ִ
ּתֹועיםִ ,מּׁשּום ֶׁשּגַ ם הּוא ֻמ ָּקף ֻח ְל ָׁשה.
יָ כֹול ַל ֲחמׂל ַעל ַהּׁשֹוגְ גִ ים וְ ַה ִ
ִ 3מ ִּס ָּבה זׂאת הּוא ַחּיָ ב ְל ַה ְק ִריב ַעל ֲח ָט ִאים ּגַ ם ְּב ַעד ָה ָעם וְ גַ ם ְּב ַעד
זּול ִתי ַהּנִ ְק ָרא ִמ ַּט ַעם
לֹוק ַח ְל ַע ְצמֹו ֶאת ַה ָּכבֹוד ָ
ַע ְצמֹו 4 .וְ ֵאין ִאיׁש ֵ
ֹלהיםְּ ,כ ַא ֲהרׂן.
ֱא ִ
יח ֹלא נָ ַטל ְל ַע ְצמֹו ֶאת ַה ָּכבֹוד ִל ְהיֹות ּכ ֵׂהן ּגָ דֹולֶ ,א ָּלא
ֵּ 5כן ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
”ּבנִ י ַא ָּתהֲ ,אנִ י ַהּיֹום יְ ִל ְד ִּתיָך”; ְּ 6כמֹו
אֹומר ֵא ָליוְ ,
ִק ֵּבל זׂאת ֵמ ֵאת ָה ֵ
ל־ּד ְב ָר ִתי
עֹולם ַע ִ
”א ָּתה־כ ֵׂהן ְל ָ
אֹומרַ ,
ֵ
ֶׁשּגַ ם ְּב ָמקֹום ַא ֵחר הּוא
י־צ ֶדק”.
ַמ ְל ִּכ ֶ
ימי ֱהיֹותֹו ְּבגּוף ָּב ָׂשר וָ ָדםִ ,ה ְק ִריב ְּת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים ִּב ְצ ָע ָקה
ּוב ֵ
ִ 7
הֹוׁשיעֹו ִמ ָּמוֶ ת ,וְ ָא ְמנָ ם נִ ְׁש ַמע ִּבגְ ַלל
ּוב ְד ָמעֹות ֶאל ַהּיָ כֹול ְל ִ
דֹולה ִ
ּגְ ָ
לֹותיו ָל ַמד ְל ַצּיֵ ת.
ֹלהים ֶׁשּבֹו 8 .וְ ַאף ִּכי ָהיָ ה ַה ֵּבןִ ,מ ִּס ְב ָ
יִ ְר ַאת ָה ֱא ִ
עֹול ִמים ְל ָכל ַה ְמ ַצּיְ ִתים לֹו,
ׁשּועת ָ
 9וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֻה ְׁש ַלם ָהיָ ה ְל ָמקֹור ֶׁשל יְ ַ
י־צ ֶדק”.
לּכ ֶ
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ִ
אֹלהים ָק ָרא לֹוּ” ,כ ֵׂהן ּגָ דֹול ַע ִ
ִ
 10וֵ

ה

יש להתקדם ולא לסגת

לֹומר ְּד ָב ִרים ַר ִּביםַ ,אְך ָק ֶׁשה ְל ַה ְס ִּב ָירם ִמ ְּפנֵ י
ַ
ַ 11על זׂאת יֵ ׁש ָלנּו
12
מֹוריםׁ ,שּוב
יכם ִל ְהיֹות ְּכ ָבר ִ
יכםִ .הּנֵ ה ִּבזְ ַמן ֶׁש ֲע ֵל ֶ
ֶׁש ָּכ ְבדּו ָאזְ נֵ ֶ
אׁשית יְ סֹודֹות ִּד ְב ֵרי
יׁשהּו ֶׁשּיְ ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכם ֶאת ֵר ִ
יכים ַא ֶּתם ְל ִמ ֶ
ְצ ִר ִ
מּוצקֵ 13 .הן ָּכל ִמי
ָ
קּוקים ֶל ָח ָלב וְ ֹלא ְל ָמזֹון
יתם זְ ִ
ֹלהים וְ נִ ְהיֵ ֶ
ֱא ִ
עֹודּנּו ִּתינֹוקַ 14 .אְך
ֶ
ֶׁש ַּמ ֲא ָכלֹו ָח ָלב ֵאינֶ ּנּו ֵמ ִבין ְּב ִד ְב ֵרי ֶצ ֶדקִּ ,כי
ה  :5תהל’ ב 7 ה  :10 ,6תהל’ קי 4
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יהם ֻה ְרּגְ לּו ַעל־יְ ֵדי
חּוׁש ֶ
ֵ
ּמּוצק הּוא ַל ְמ ֻבּגָ ִריםֵ ,א ֶּלה ֲא ֶׁשר
ַה ַּמ ֲא ָכל ַה ָ
ַהּנִ ָּסיֹון ַה ַּמ ֲע ִׂשי ְל ַה ְב ִחין ֵּבין טֹוב ְל ַרע.
יח,
ל ֵכןְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ָעזַ ְבנּו ֶאת ַה ָּׁש ָלב ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ְּד ַבר ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
יח יְ סֹודֹות ֶׁשל ֲחזָ ָרה
נִ ְת ַק ֵּדם נָ א ֶאל ַה ַּבגְ רּות וְ ַאל נָ ׁשּוב ְל ַהּנִ ַ
ּתֹורת ַה ְּט ִבילֹות,
אֹלהיםַ 2 ,
ׁשּובה ִמ ַּמ ֲע ִׂשים ֵמ ִתיםֱ ,אמּונָ ה ֵּב ִ
ִּב ְת ָ
עֹולם 3 .וְ זׂאת נַ ֲע ֶׂשה ִאם
ָ
ּומ ְׁש ַּפט
יכת יָ ַדיִ םְּ ,ת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתיםִ ,
ְס ִמ ַ
יהם וְ ָט ֲעמּו ִמ ַּמ ְּתנַ ת
הּוארּו ֵעינֵ ֶ
ֲ
ֹלהיםֵ 4 .הן ֵא ֶּלה ֶׁש ְּכ ָבר
יִ ְר ֶצה ֱא ִ
ֹלהים
רּוח ַהּק ֶׂדׁש  5וְ ָט ֲעמּו ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ נִ ַּתן ָל ֶהם ֶח ְל ָקם ְּב ַ
אֹותם עֹוד
ָ
עֹולם ַה ָּבא 6 ,וְ נָ סֹוגּו — ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַח ֵּדׁש
ַהּטֹוב וְ כׂחֹות ָה ָ
ֹלהים וְ ָׂש ִמים
ן־ה ֱא ִ
צֹול ִבים ָל ֶהם ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ֶּב ָ
ְ
יֹותם
ׁשּובהִּ ,ב ְה ָ
ִל ְת ָ
יה ְּפ ָע ִמים
ּיֹורד ָע ֶל ָ
ּׁשֹותה ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ַה ֵ
אֹותֹו ְל ֶח ְר ָּפהֲ 7 .ה ֵרי ֲא ָד ָמה ַה ָ
נֹוׂשאת ְּב ָר ָכה ֵמ ֵאת
אֹותּהֵ ,
ָ
עֹוב ִדים
יאה ֵע ֶׂשב טֹוב ָל ְ
ּומֹוצ ָ
ִ
ַרּבֹות
רֹובה
ּוק ָ
סּולה ִהיא ְ
קֹוצים וְ ַד ְר ָּד ִריםְּ ,פ ָ
ִ
יח
ֹלהיםֲ 8 .א ָבל ִאם ַּת ְצ ִמ ַ
ֱא ִ
סֹופּה ְל ִה ָּׂש ֵרף.
ִל ְק ָל ָלה וְ ָ
ּטֹובים
הּוביְּ ,בנֹוגֵ ַע ַל ְּד ָב ִרים ַה ִ
טּוחים ָאנּו ָּב ֶכםֲ ,א ַ
ּ 9גַ ם ְּב ַד ְּב ֵרנּו ָּכְך ְּב ִ
10
ֹלהים ֹלא יְ ַעּוֵ ת ֶצ ֶדק וְ ֹלא
ׁשּועה; ֶׁש ֵּכן ֱא ִ
ּטֹומנִ ים ְּב ֻח ָּבם יְ ָ
יֹותר ַה ְ
ֵ
יתם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו ְּב ָכְך
יִ ְׁש ַּכח ֶאת ָּפ ָע ְל ֶכם וְ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ֶה ְר ֵא ֶ
אֹותםֲ 11 .ח ֵפ ִצים ָאנּו
ָ
עֹוד ֶכם ְמ ָׁש ְר ִתים
דֹוׁשים וְ ְ
ֶׁש ֵּׁש ַר ֶּתם ֶאת ַה ְּק ִ
אֹותּה ְׁש ִק ָידה ְּב ָע ְמדֹו ְּב ִב ְטחֹון ַה ִּת ְקוָ ה
ָ
ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ִמ ֶּכם יַ ְר ֶאה ֶאת
בֹותם ֶׁשל
ַעד ַהּסֹוףְּ 12 ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְהיּו ְלנִ ְר ִּפיםֶ ,א ָּלא ֵּת ְלכּו ְּב ִע ְּק ָ
רּוח.
ּיֹור ִׁשים ֶאת ַה ַה ְב ָטחֹות ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ ה וְ א ֶׂרְך ַ
ַה ְ

ו

הבטחת האלהים איתנה

יח ֶאת ַה ְב ָט ָחתֹו ְל ַא ְב ָר ָהם הּוא נִ ְׁש ַּבע
ֹלהים ִה ְב ִט ַ
ַּ 13כ ֲא ֶׁשר ֱא ִ
14
ְּבנַ ְפׁשֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו ֲא ֶׁשר ּבֹו הּוא יָ כֹול ְל ִה ָּׁש ַבע .הּוא
אֹותְך 15 ”.וְ ָכְךְּ ,ב ָע ְמדֹו ְּבא ֶׂרְך
ָ
י־ב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה
”ּכ ָ
ָא ַמרִ ,
רּוחִ ,ה ִּׂשיג ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֲא ֶׁשר ֻה ְב ַטחְּ 16 .בנֵ י ָא ָדם נִ ְׁש ָּב ִעים ַּבּגָ דֹול
ַ
ו  :14ברא’ כב 17
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חֹותם ֶׁשל ֱא ֶמת ַה ָּׂשם ֵקץ ְל ָכל ִּדין
ָ
בּועה ִהיא ָל ֶהם
ֵמ ֶהם ,וְ ַה ְּׁש ָ
ְּוד ָב ִרים.
יֹור ֵׁשי ַה ַה ְב ָט ָחה ִּכי
ֹלהים ְל ַה ְראֹות ְּביֶ ֶתר ּת ֶׂקף ְל ְ
 17וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָר ָצה ֱא ִ
ל־ס ַמְך
בּועהְּ 18 .בא ֶׂפן זֶ הַ ,ע ְ
ַּכּוָ נָ תֹו ֵאינָ ּה נִ ֶּתנֶ ת ְל ִׁשּנּויִ ,ה ְת ַחּיֵ ב ִּב ְׁש ָ
אֹלהים ְל ַׁש ֵּקר ָּב ֶהםֲ ,אנַ ְחנּו
ילה ֵל ִ
ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ִּב ְל ִּתי ִמ ְׁש ַּתּנִ ים ֶׁש ָח ִל ָ
עֹודד ְמאׂד ֶל ֱאחׂז ַּב ִּת ְקוָ ה ַה ֻּמּנַ ַחת ְל ָפנֵ ינּו; ִּ 19ת ְקוָ ה
ַהּנִ ְמ ָל ִטים נִ ְת ֵ
יעה ֶאל ִמ ֵּבית ַל ָּפר ֶׂכתֶ 20 ,אל
ּומּגִ ָ
טּוח וְ יַ ִּציב ְלנַ ְפ ֵׁשנּו ַ
ֶׁש ִהיא ְּכעׂגֶ ן ָּב ַ
לכ ֵׂהן
עֹובר ְל ָפנֵ ינּו ,נִ ְכנַ ס ַּב ֲע ֵדנּו וְ ָהיָ ה ְ
ׁשּועֶ ,ה ָחלּוץ ָה ֵ
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יֵ ַ
י־צ ֶדק.
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
עֹולם ַע ִ
ּגָ דֹול ְל ָ

ז

כהונת מלכי־צדק

מ ֶלְך ָׁש ֵלםּ ,כ ֵׂהן ְל ֵאל ֶע ְליֹוןֲ ,א ֶׁשר יָ ָצא ִל ְק ַראת
י־צ ֶדק זֶ הֶ ,
מ ְל ִּכ ֶ
ַ
ּוב ֵרְך אֹותֹו 2 ,וַ ֲא ֶׁשר
ַא ְב ָר ָהם ְּבׁשּוב ַא ְב ָר ָהם ֵמ ַהּכֹות ֶאת ַה ְּמ ָל ִכים ֵ
ַא ְב ָר ָהם ָח ַלק לֹו ַמ ֲע ֵׂשר ִמּכׂלֵּ ,פרּוׁש ְׁשמֹו ָּב ִראׁשֹונָ ה ֶמ ֶלְך ֶצ ֶדק;
וְ הּוא ּגַ ם ֶמ ֶלְך ָׁש ֵלםֶׁ ,ש ֵּפרּוׁשֹו ֶמ ֶלְך ַה ָּׁשלֹום; ְּ 3בֹלא ָאבְּ ,בֹלא ֵאם,
ּוב ְהיֹותֹו
יּוח ִסיןֵ ,אין ְּת ִח ָּלה ְליָ ָמיו וְ גַ ם ֹלא סֹוף ְל ַחּיָ יוִ ,
ְּבֹלא ִצּיּון ֲ
ֹלהים הּוא נִ ְׁש ָאר ּכ ֵׂהן ְל ָת ִמיד.
ן־ה ֱא ִ
ּדֹומה ְל ֶב ָ
ֶ
יטב
ְ 4ראּו ַמה ּגָ דֹול הּוא זֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו נָ ַתן לֹו ַמ ֲע ֵׂשר ִמ ֵּמ ַ
ּתֹורה
ל־ּפי ַה ָ
ּיֹור ִׁשים ֶאת ַה ְּכ ֻהּנָ הֻ ,צּוּו ַע ִ
ַה ָּׁש ָללֲ 5 .הֹלא ְּבנֵ י ֵלוִ יַ ,ה ְ
יֹוצ ֵאי יֶ ֶרְך
יהםֲ ,הגַ ם ֶׁש ַה ָּללּו ְ
לֹומר ֵמ ֲא ֵח ֶ
ָל ַק ַחת ַמ ֲע ֵׂשר ִמן ָה ָעםְּ ,כ ַ
ַא ְב ָר ָהםֲ 6 .א ָבל הּוא ֲא ֶׁשר ֹלא ִה ְתיַ ֵחׂש ַעל ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ָל ַקח ַמ ֲע ֵׂשר
עֹור ִרים ַעל ָּכְך
ּוב ֵרְך ֶאת זֶ ה ֶׁש ָהיּו לֹו ַה ַה ְב ָטחֹותֵ 7 .אין ְ
ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֵ
לֹוק ִחים ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר
ֶׁש ַה ָּקטׂן יְ ב ַׂרְך ִמ ִּפי ַהּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו 8 .וְ ִהנֵ ה ָּכאן ְ
הּועד ָע ָליו ֶׁשהּוא ַחי.
ּסֹופם ָלמּותַ ,אְך ָׁשם — ִמי ֶׁש ַ
ְּבנֵ י ָא ָדם ֶׁש ָ
לֹומר ֶׁשּגַ ם ֵלוִ יְ ,מ ַק ֵּבל ַה ַּמ ְע ְׂשרֹות ,נָ ַתן ַמ ֲע ֵׂשר ַעל־
ַ
 9וְ ֶא ְפ ָׁשר
10
י־צ ֶדק
יְ ֵדי ַא ְב ָר ָהםִּ ,כי ָהיָ ה ְּב ַח ְל ֵצי ָא ִביו ַא ְב ָר ָהם ְּב ֵצאת ַמ ְל ִּכ ֶ
ִל ְק ָראתֹו.
ו  :20תהל’ קי 4 ז 1‑ :2ברא’ יד 20‑17
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ָ 11ל ֵכן ִאּלּו ֻה ְּׂשגָ ה ְׁש ֵלמּות ַעל־יְ ֵדי ְּכ ֻהּנַ ת ֵלוִ יֶׁ ,ש ִּבזְ ַמּנָ ּה ִק ֵּבל ָה ָעם
י־צ ֶדק
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
ּתֹורהַ ,מה ּצ ֶׂרְך עֹוד ֶׁשּיָ קּום ּכ ֵׂהן ַא ֵחר ַע ִ
ֶאת ַה ָ
ל־ּד ְב ָר ִתי ַא ֲהרׂן? ָ 12א ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ַּתּנֵ ית ַה ְּכ ֻהּנָ הִ ,מן
וְ ֹלא יִ ָּק ֵרא ַע ִ
ּומי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָע ָליו ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ּתֹורהִ 13 .
ַה ֶה ְכ ֵר ַח ֶׁש ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה ּגַ ם ַה ָ
14
ַׁשּיָ ְך ְל ֵׁש ֶבט ַא ֵחר ֲא ֶׁשר ִאיׁש ִמ ָּבנָ יו ֹלא ֵׁש ֵרת ַּב ִּמזְ ֵּב ַחֵ .הן ּגָ לּוי
יהּודהֵׁ ,ש ֶבט ֲא ֶׁשר מ ֶׁׂשה ֹלא ִּד ֵּבר ָע ָליו ָּד ָבר
דּוע ֶׁש ֲאדֹונֵ נּו ָצ ַמח ִמ ָ
וְ יָ ַ
י־צ ֶדק,
דֹומה ְל ַמ ְל ִּכ ֶ
יֹותר ַּכ ֲא ֶׁשרְּ ,ב ֶ
ְּב ִענְ יַ ן ְּכ ֻהּנָ ה 15 .וְ זֶ ה ָּברּור עֹוד ֵ
ּתֹורת ֻח ִּקים ַה ְּתלּויָ ה
ַ
ל־ּפי
ָקם ּכ ֵׂהן ַא ֵחר ֶׁ 16ש ָהיָ ה ְלכ ֵׂהן ֹלא ַע ִ
17
ְּב ָב ָׂשר וָ ָדםֶ ,א ָּלא ִמּת ֶׂקף ּכ ַׂח ַה ַחּיִ ים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֶה ְפ ֵסקֵ .הן ֵה ִעיד
י־צ ֶדק 18 ”.וְ ָא ֵכן ַה ִּמ ְצוָ ה
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
עֹולם ַע ִ
”א ָּתה־כ ֵׂהן ְל ָ
ָע ָליוַ ,
הֹועילֶׁ 19 ,ש ֵּכן
ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ֶּב ָע ָבר ִמ ְת ַּב ֶּט ֶלת ִּבגְ ַלל ֻח ְל ָׁש ָתּה וְ ִאי יְ ָכ ְל ָּתּה ְל ִ
יֹותר
טֹובה ֵ
ָ
ימה ָּד ָבר; ְל ֻע ַּמת זׂאת ָּב ָאה ִּת ְקוָ ה
ּתֹורה ֹלא ִה ְׁש ִל ָ
ַה ָ
אֹלהים.
יה ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ָק ְר ִבים ֵל ִ
וְ ַעל־יָ ֶד ָ
בּועה — ָ 21א ְמנָ ם ַה ָּללּו ָהיּו ְלכ ֲׂהנִ ים
ּוכ ֵׁשם ֶׁשּזֶ ה ֹלא ָהיָ ה ְּב ִלי ְׁש ָ
ְ 20
ֹלהים
אֹומר לֹו” ,נִ ְׁש ַּבע ֱא ִ
בּועהַ ,על־יְ ֵדי ָה ֵ
בּועהַ ,אְך הּוא ִּב ְׁש ָ
ְּב ִלי ְׁש ָ
י־צ ֶדק” — ָּ 22כְך ּגַ ם
ל־ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכ ֶ
עֹולם ַע ִ
וְ ֹלא יִ ּנָ ֵחםַ ,א ָּתה־כ ֵׂהן ְל ָ
ׁשּוע נִ ְהיָ ה ָע ֵרב ָלּה 23 .וְ ַר ִּבים ָהיּו ְלכ ֲׂהנִ ים,
יֹותר ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר יֵ ַ
טֹובה ֵ
ָ
ִּכי ַה ָּמוֶ ת ְמנָ ָעם ִמ ְּל ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ְּכ ֻהנָ הֲ 24 .א ָבל זֶ הִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁשהּוא נִ ְׁש ָאר
יע
הֹוׁש ַ
עֹוב ֶרתָ 25 .ל ֵכן הּוא ּגַ ם יָ כֹול ְל ִ
עֹולם ,יֵ ׁש לֹו ְּכ ֻהּנָ ה ֶׁש ֵאינֶ ּנָ ה ֶ
ְל ָ
יע
אֹלהים ַּד ְרּכֹוִּ ,כי ַחי הּוא ָּת ִמיד ְּכ ֵדי ְל ַה ְפּגִ ַ
ָלנֶ ַצח ֶאת ַה ָּב ִאים ֵל ִ
ַּב ֲע ָדם.
ָ 26א ֵכן ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ָּכזֶ ה יָ ֶאה ָלנּו — ָקדֹוׁשָּ ,ת ִמיםָ ,טהֹור ,נִ ְב ָּדל
חֹוט ִאים וְ נִ ָּׂשא ֵמ ַעל ַה ָּׁש ַמיִ םֲ 27 ,א ֶׁשר ֵאינֹו ָצ ִריְך יֹום יֹוםַּ ,כּכ ֲׂהנִ ים
ֵמ ְ
דֹוליםְּ ,ת ִח ָּלה ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנֹות ַעל ֲח ָט ָאיו וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ַעל ֲח ָט ֵאי
ַהּגְ ִ
ּול ָת ִמיד ְּב ַה ְק ִריבֹו ֶאת ַע ְצמֹוֵ 28 .הן
ָה ָעם; ִּכי זׂאת ָע ָׂשה ַא ַחת ְ
דֹוליםַ ,אְך
ּתֹורה ִמּנְ ָתה ְּבנֵ י ָא ָדם ֲח ָל ִׁשים ְל ַת ְפ ִקיד ֶׁשל ּכ ֲׂהנִ ים ּגְ ִ
ַה ָ
ז  :21 ,17תהל’ קי 4
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ּתֹורה ֶה ֱע ִמיד ֶאת ַה ֵּבן ֲא ֶׁשר ֻה ְׁש ַלם
בּועה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְל ַא ַחר ַה ָ
ְּד ַבר ַה ְּׁש ָ
עֹולם.
ְל ָ

ח

כהונתו הנעלה של ישוע

ימין
ּיֹוׁשב ִל ִ
ע ַּקר ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו הּוא :יֵ ׁש ָלנּו ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַה ֵ
ִ
ּוב ִּמ ְׁש ָּכן ָה ֲא ִמ ִּתי
ִּכ ֵּסא ַהּגְ ֻד ָּלה ַּב ָּׁש ַמיִ ם 2 ,וְ הּוא ְמ ָׁש ֵרת ַּבּק ֶׂדׁש ַ
ֲא ֶׁשר ּכֹונֵ ן יהוה וְ ֹלא ָא ָדםָּ 3 .כל ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַּת ְפ ִקידֹו ְל ַה ְק ִריב ְמנָ חֹות
ּוזְ ָב ִחים; ָל ֵכן ָצ ִריְך ֶׁשּגַ ם זֶ ה יִ ְהיֶ ה לֹו ַמה ְּל ַה ְק ִריבִ 4 .אּלּו ָהיָ ה ָּב ָא ֶרץ
ּתֹורה
יבים ְמנָ חֹות ְל ִפי ַה ָ
ֹלא ָהיָ ה ּכ ֵׂהןִּ ,כי יֵ ׁש ּפׂה ּכ ֲׂהנִ ים ַה ַּמ ְק ִר ִ
ימּיִ יםְּ ,כ ִפי
ּומ ָׁש ְר ִתים ַּבּק ֶׂדׁש ְל ִפי ַּת ְבנִ ית וְ ֵצל ֶׁשל ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּׁש ֵמ ִ
ְ 5
”ר ֵאה
ֶׁש ֻּצּוָ ה מ ֶׁׂשה ְּבבֹואֹו ְל ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן; ֵהן ָא ַמר ֵא ָליוְ ,
ׁשּוע ִה ִּׂשיג
ר־א ָּתה ָמ ְר ֶאה ָּב ָהר 6 ”.וְ ִהּנֵ ה יֵ ַ
וַ ֲע ֵׂשה ַהּכׂל ְּכ ַת ְבנִ ית ֲא ֶׁש ַ
יֹותר
אֹותּה ִמ ָּדה ֶׁשהּוא ְמ ַתּוֵ ְך ֶׁשל ְּב ִרית ְמ ֻע ָּלה ֵ
יֹותרְּ ,ב ָ
ְּכ ֻהּנָ ה נַ ֲע ָלה ֵ
יֹותר.
נֹוס ָדה ַעל ַה ְב ָטחֹות טֹובֹות ֵ
ֲא ֶׁשר ְ
ִ 7אּלּו ָהיְ ָתה ַה ְּב ִרית ָה ִראׁשֹונָ ה ְּב ִלי ִח ָּסרֹוןֹ ,לא ָהיָ ה נִ ְד ָרׁש ָמקֹום
אֹומר:
ֵ
אֹותם הּוא
ָ
הֹוכיחֹו
ַל ְּׁשנִ ּיָ הֲ 8 .הֹלא ְּב ִ
”הּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים ,נְ ֻאם־יהוה,
ִ
הּודה
ת־ּבית יְ ָ
ת־ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶא ֵ
וְ ָכ ַר ִּתי ֶא ֵ
ְּב ִרית ֲח ָד ָׁשה;
בֹותם
ת־א ָ
ֹ 9לא ַכ ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ַר ִּתי ֶא ֲ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
הֹוצ ָ
יקי ְביָ ָדם ְל ִ
ְּביֹום ֶה ֱחזִ ִ
יתי
ת־ּב ִר ִ
ר־ה ָּמה ֵה ֵפרּו ֶא ְ
ֲא ֶׁש ֵ
וְ ָאנ ִׂכי ָּ ¤ב ַח ְל ִּתי ָבם ,נְ ֻאם־יהוה.
ת־ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּ 10כי זׂאת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ֶא ְכרׂת ֶא ֵ
ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ,נְ ֻאם־יהוה:
ת־ּתֹור ִתי ְּב ִק ְר ָּבם
ָ
נָ ַת ִּתי ֶא
ל־ל ָּבם ֶא ְכ ֳּת ֶבּנָ ה,
וְ ַע ִ
 ¤ח  :9בחלתי  -נ”מ :בעלתי
ח  :5שמות כה 40 ח 8‑ :12ירמ’ לא 34‑31
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אֹלהים
יתי ָל ֶהם ֵל ִ
וְ ָהיִ ִ
יּו־לי ְל ָעם,
וְ ֵה ָּמה יִ ְה ִ
ת־ר ֵעהּו
 11וְ ֹלא יְ ַל ְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶא ֵ
ת־א ִחיּו ֵלאמׂרְּ ,דעּו ֶאת יהוה;
וְ ִאיׁש ֶא ָ
אֹותי
כּוּלם יֵ ְדעּו ִ
ִּכי ָ
דֹולם.
ְל ִמ ְּק ַטּנָ ם וְ ַעד־ּגְ ָ
ִּ 12כי ֶא ְס ַלח ַל ֲעוׂנָ ם,
אתם ֹלא ֶאזְ ָּכר־עֹוד”.
ּול ַח ָּט ָ
ְ
ּומזְ ִקין
נֹוׁשן ַ
ּומה ֶּׁש ָ
ִ 13הּנֵ ה ְּב ָא ְמרֹו ְּב ִרית ֲח ָד ָׁשה יִ ֵּׁשן ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה ַ
ָקרֹוב ַל ֲחֹלף.

ט

המקדש בארץ לעומת המקדש בשמים

בֹודה וְ גַ ם ִמ ְק ָּדׁש ּגַ ְׁש ִמי
ּוב ֵכן ַל ְּב ִרית ָה ִראׁשֹונָ ה ָהיּו ּגַ ם ִּדינֵ י ֲע ָ
ְ
נֹורה וְ ַה ֻּׁש ְל ָחן וְ ֶל ֶחם
הּוקם ִמ ְׁש ָּכן ִחיצֹון ֲא ֶׁשר ּבֹו ַה ְּמ ָ
ָּב ָא ֶרץ; ִּ 2כי ַ
ּומ ֵּבית ַל ָּפר ֶׂכת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִמ ְׁש ָּכן ַהּנִ ְק ָרא
ַה ָּפנִ ים ,וְ הּוא נִ ְק ָרא ק ֶׂדׁשִ 3 .
ק ֶׂדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ּ 4ובֹו ִמזְ ַּבח זָ ָהב ִל ְקט ֶׂרת וַ ֲארֹון ַה ְּב ִרית ַה ְמ ֻצ ֶּפה זָ ָהב
תֹוכּהַ ,מ ֵּטה ַא ֲהרׂן ֲא ֶׁשר
ּוב ָארֹון ִצנְ ֶצנֶ ת זָ ָהב ֲא ֶׁשר ַה ָּמן ְּב ָ
ָס ִביבָ .
ּסֹוכ ִכים ַעל
רּובי ַה ָּכבֹוד ַה ְ
ּומ ַּמ ַעל לֹו ְּכ ֵ
ָּפ ַרח ,וְ לּוחֹות ַה ְּב ִרית; ִ 5
ַה ַּכּפ ֶׂרתֹ .לא נְ ַד ֵּבר ָּכ ֵעת ַעל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
רּוכים ָּכְך ,נִ ְכנָ ִסים ַהּכ ֲׂהנִ ים ִּב ְק ִביעּות ֶאל ַה ִּמ ְׁש ָּכן
ִּ 6ב ְהיֹות ָּכל ֵא ֶּלה ֲע ִ
7
ימי נִ ְכנָ ס ַהּכ ֵׂהן
רּותםֲ .א ָבל ֶאל ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַה ְּפנִ ִ
ַה ִחיצֹון ְל ַמ ֵּלא ֶאת ֵׁש ָ
ַהּגָ דֹול ְל ַבּדֹו ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁשנָ הֹ ,לא ְּב ִלי ָּדם ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְק ִריב ְּב ַעד
יעה ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך ֶאל
מֹוד ָ
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ִ
ּוב ַעד ִׁשגְ גֹות ָה ָעםָּ 8 .בזׂאת ַ
ַע ְצמֹו ְ
9
עֹומד ַעל ְמכֹונֹו ,וְ זֶ ה
ַהּק ֶׂדׁש ֵאינָ ּה נִ גְ ֵלית ָּכל עֹוד ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַה ִחיצֹון ֵ
כֹולים
יבים ְמנָ חֹות ּוזְ ָב ִחים ֶׁש ֵאינָ ם יְ ִ
ָמ ָׁשל ַלּזְ ַמן ַהּזֶ הַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַמ ְק ִר ִ
ְל ָה ִביא ֶאת ְמ ָׁש ֵרת ַהּק ֶׂדׁש ִל ֵידי ְׁש ֵלמּות ְּב ַמ ְצּפּונֹו 10 ,וְ ֶׁש ֵאינָ ם ֶא ָּלא
י־ּתֹורה ִחיצֹונִ ּיִ ים
ָ
ּקּוד
ּוב ִמינֵ י ְט ִבילֹות — ִּפ ֵ
ּוב ַמ ְׁש ֶקה ְ
רּוכים ְּב ַמ ֲא ָכל ְ
ְּכ ִ
ֲא ֶׁשר נִ ְּתנּו ַעד ֵעת ִּתּקּון.
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יחְּ ,בבֹואֹו ִל ְהיֹות ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַלּטֹובֹות ָה ֲע ִתידֹותָ ,ע ַבר
ֲ 11א ָבל ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹומרֶׁ ,ש ֵאינֹו
יֹותר ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדיִ ם — ְּכ ַ
ּומ ְׁש ָלם ֵ
ְּב ִמ ְׁש ָּכן ּגָ דֹול ֻ
ּוב ָדמֹו הּוא ,וְ ֹלא ְּב ַדם ְׂש ִע ִירים וַ ֲעגָ ִלים,
יאה ַהּזׂאת ְ 12
ַׁשּיָ ְך ַל ְּב ִר ָ
עֹול ִמים; ֶׁ 13ש ֵּכן ִאם
ָ
ּול ָת ִמיד ֶאל ַהּק ֶׂדׁש וְ ִה ִּׂשיג ְּפדּות
נִ ְכנַ ס ַא ַחת ְ
ּוׂש ִע ִירים וְ ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרהְּ ,ב ִהּזָ ְר ָקם ַעל ַה ְּט ֵמ ִאים ,יְ ַק ְּדׁשּו
ַּדם ָּפ ִרים ְ
יח
ַעד ְּכ ֵדי ְל ַט ֵהר ֶאת ַהּגּוףַ 14 ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ָּדמֹו ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ּובֹלא מּום — יְ ַט ֵהר ֶאת
עֹול ִמים ְ
רּוח ָ
אֹלהים ְּב ַ
ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב ַע ְצמֹו ֵל ִ
ֹלהים ַחּיִ ים.
ַמ ְצּפּונֵ נּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ָמוֶ ת ְּכ ֵדי ֶׁשּנַ ֲעבׂד ֶאת ֱא ִ
ָ 15ל ֵכן הּוא ְמ ַתּוֵ ְך ִל ְב ִרית ֲח ָד ָׁשה ,וְ ַעל־יְ ֵדי ָּכְך — ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵּמת ִל ְפדֹות
ימי ַה ְּב ִרית ָה ִראׁשֹונָ ה — יְ ַק ְּבלּו ַה ְמק ָׂר ִאים
ִמן ַה ְּפ ָׁש ִעים ֲא ֶׁשר נַ ֲעׂשּו ִּב ֵ
עֹולם ַה ֻּמ ְב ַט ַחתֵ 16 .הן ְּב ִה ָּמ ֵצא ַצּוָ ָאה ָצ ִריְך ֶׁשּיְ ֻא ַּׁשר ְּד ַבר
ֶאת נַ ֲח ַלת ָ
מֹותֹו ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַּצּוָ ָאה; ִּ 17כי ַרק ְּבמֹות ַה ֵּמת ִּתּכׂן ַה ַּצּוָ ָאה ,וְ ֵאין ָלּה
ּת ֶׂקף ָּכל עֹוד ַחי ַּב ַעל ַה ַּצּוָ ָאהָ 18 .ל ֵכן ּגַ ם ֲחנֻ ַּכת ַה ְּב ִרית ָה ִראׁשֹונָ ה
לֹומר ְל ָכל ָה ָעם ָּכל ִמ ְצוָ ה ְל ִפי
ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ִלי ָּדם; ִּ 19כי ְּכ ַכּלֹות מ ֶׁׂשה ַ
תֹול ַעת ָׁשנִ י
ּתֹורהָ ,ל ַקח ֶאת ַּדם ָה ֲעגָ ִלים וְ ַה ְּׂש ִע ִירים ִעם ַמיִ ם וְ ַ
ַה ָ
”הּנֵ ה ַדם־
אֹותם ַעל ַה ֵּס ֶפר וְ ַעל ָּכל ָה ָעםְּ 20 ,ב ָא ְמרֹוִ ,
ָ
וְ ֵאזֹוב ,וְ זָ ַרק
ֹלהים 21 ”.וְ ֵכן ּגַ ם ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּכן וְ ַעל ָּכל
ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֶא ְת ֶכם ֱא ִ
ּתֹורה ִּכ ְמ ַעט ַהּכׂל ְמט ָׂהר
ל־ּפי ַה ָ
ְּכ ֵלי ַה ָּׁש ֵרת ִהּזָ ה ֶאת ַה ָּדםָ 22 .א ֵכן ַע ִ
ילה.
יכת ָּדם ֵאין ְמ ִח ָ
ּובֹלא ְׁש ִפ ַ
ְּב ָדםְ ,
קרבן המשיח מסיר חטאים

ָ 23ל ֵכן ָהיָ ה ָצ ִריְך ְל ַט ֵהר ַעל־יְ ֵדי ֵא ֶּלה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ֵהם ַּת ְבנִ ית
ימּיִ ים ַע ְצ ָמם
ַה ְּד ָב ִרים ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ָּׁש ַמיִ םֲ ,א ָבל ַה ְּד ָב ִרים ַה ְׁש ֵמ ִ
יח ֹלא נִ ְכנַ ס ֶאל ִמ ְק ָּדׁש
טֹובים ֵמ ֵא ֶּלהֲ 24 .ה ֵרי ַה ָּמ ִׁש ַ
ּדֹור ִׁשים זְ ָב ִחים ִ
ְ
בּואה ֶׁשל ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ,כי ִאם ָּבא
ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ִּב ֵידי ָא ָדם וַ ֲא ֶׁשר הּוא ָּב ָ
ֹלהים ַ 25אף ֹלא
ֶאל ֶע ֶצם ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ֵה ָראֹות ַע ָּתה ַּב ֲע ֵדנּו ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ָּבא ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַע ְצמֹו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹותַּ ,כּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ַהּנִ ְכנָ ס ָׁשנָ ה
ְּב ָׁשנָ ה ֶאל ַהּק ֶׂדׁש ְּב ָדם ֲא ֶׁשר ֵאינֹו ָּדמֹו; ֶׁ 26ש ִאם ֵּכןָ ,היָ ה ָצ ִריְך ִל ְסּבׂל
ט  :20שמות כד 8
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ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ֵמ ָאז ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבלֲ .א ָבל ָּכ ֵעת נִ גְ ָלה ַּפ ַעם ַא ַחתְּ ,ב ֵקץ
ּוכ ֵׁשם ֶׁשּנִ גְ זַ ר ַעל ְּבנֵ י
עֹול ִמיםְ ,ל ָה ִסיר ֶאת ַה ֵח ְטא ְּב ָק ְר ַּבן ַע ְצמֹוְ 27 .
ָה ָ
יחַ ,א ֲח ֵרי
ָא ָדם ָלמּות ַּפ ַעם ַא ַחת וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ַה ִּמ ְׁש ָּפטָּ 28 ,כְך ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
יע ֵׁשנִ ית — ֶׁשֹּלא ְל ִענְ יַ ן
יֹופ ַ
ֶׁש ֻה ְק ַרב ַּפ ַעם ַא ַחת ָל ֵׂשאת ֲח ָט ֵאי ַר ִּביםִ ,
יׁשּועה.
ָ
ַה ֵח ְטא — ַל ְמ ַח ִּכים לֹו ִל
ּתֹורהֲ ,א ֶׁשר ֵצל ַהּטֹובֹות ָה ֲע ִתידֹות ָּבּה וְ ֹלא ֶע ֶצם ֶצ ֶלם
ה ָ
ַ
כֹולה ְל ָה ִביא ִל ֵידי ְׁש ֵלמּות ַעל־יְ ֵדי
ַה ְּד ָב ִריםַ ,אף ַּפ ַעם ֵאינָ ּה יְ ָ
יבם ְּב ַה ְת ָמ ָדה ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ הִ 2 .אּלּו
אֹותם ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶאת ַה ָּב ִאים ְל ַה ְק ִר ָ
ָ
יָ ְכ ָלה ַל ֲעׂשֹות ֵּכןָ ,היְ ָתה ֻמ ְפ ֶס ֶקת ַה ְק ָר ָב ָתם; ִּכי ְל ַא ַחר ֶׁש ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
ַּבּק ֶׂדׁש ָהיּו נִ ְט ָה ִרים ַּפ ַעם ַא ַחתֹ ,לא ָהיְ ָתה ָּב ֶהם עֹוד ַה ָּכ ַרת ֵח ְטא.
ֲ 3א ָבל יֵ ׁש ַּב ָּק ְר ָּבנֹות ַה ָּללּו זִ ְכרֹון ֲח ָט ִאים ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ הֶׁ 4 ,ש ֵּכן ַּדם
ּוׂש ִע ִירים ֵאינֹו יָ כֹול ְל ָה ִסיר ֲח ָט ִאים.
ָּפ ִרים ְ
אֹומר:
עֹולם הּוא ֵ
ָ 5ל ֵכן ְּב ִה ָּכנְ סֹו ֶאל ָה ָ
ֹלא־ח ַפ ְצ ָּת,
ָ
ּומנְ ָחה
”זֶ ַבח ִ
ּגּוף ּכֹונַ נְ ָּת ִלי;
6
עֹולה וַ ֲח ָט ָאה ֹלא ָׁש ָא ְל ָּת.
ָ
אתי -
ה־ב ִ
ָ 7אז ָא ַמ ְר ִּתיִ :הּנֵ ָ
ת־ס ֶפר ָּכתּוב ָע ַלי -
ִּב ְמגִ ַּל ֵ
ֹלהי”.
ׂשֹות־רצֹונְ ָךֱ ,א ַ
ְ
ַל ֲע
עֹולה וַ ֲח ָט ָאה ֹלא ָח ַפ ְצ ָּת ַאף ֹלא
ּומנְ ָחה וְ ָ
ְּ 8ב ָא ְמרֹו ְל ֵעיל” ,זֶ ַבח ִ
ּוב ָא ְמרֹו ַא ֲח ֵרי ֵכן,
ּתֹורהְ 9 ,
ל־ּפי ַה ָ
אֹותם ַע ִ
ָ
יבים
ָׁש ָא ְל ָּת”ֲ ,א ֶׁשר ַמ ְק ִר ִ
אתי ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך”ֵ ,מ ִסיר הּוא ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה ְּכ ֵדי ְל ָה ִקים
”הּנֵ ה ָב ִ
ִ
ּובאֹותֹו ָה ָרצֹון ְמ ֻק ָּד ִׁשים ֲאנַ ְחנּו ַעל־יְ ֵדי ַה ְק ָר ַבת ּגּופֹו
ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ הְ 10 .
ּול ָת ִמיד.
יח ַּפ ַעם ַא ַחת ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶׁשל יֵ ַ
ּומ ְק ִריב ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ֶאת
עֹומד יֹום יֹום ְל ָׁש ֵרת ַּבּק ֶׂדׁש ַ
ֵ
ָּ 11כל ּכ ֵׂהן
כֹולים ְל ָה ִסיר ֲח ָט ִאים.
אֹותם ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֲא ֶׁשר ַאף ַּפ ַעם ֵאינָ ם יְ ִ
ָ
ימין
ֲ 12א ָבל זֶ הְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ִה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ֶא ָחד ַעל ַה ֲח ָט ִאים ,יָ ַׁשב ִל ִ

י

י 5‑ :7תהל’ מ 9‑7
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10.13-2
9

יּוׁשתּו אֹויְ ָביו ֲהדֹום
ּומ ָאז הּוא ְמ ַח ֶּכה ַעד ֲא ֶׁשר ְ
ֵ
ֹלהים ְל ָת ִמיד
ָה ֱא ִ
ְל ַרגְ ָליוֶׁ 14 ,ש ֵּכן ְּב ָק ְר ָּבן ֶא ָחד ִה ְׁש ִלים ְל ָת ִמיד ֶאת ַה ְמ ֻק ָּד ִׁשים 15 .וְ גַ ם
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ְמ ִע ָידה ָלנּו ַעל זׂאתִּ ,כי ְל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר,
ַ
	16”זׂאת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ֶא ְכרׂת ִא ָּתם
ַא ֲח ֵרי ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ,נְ ֻאם־יהוה:
ת־ּתֹור ִתי ְּב ִק ְר ָּבם
ָ
נָ ַת ִּתי ֶא
ל־ל ָּבם ֶא ְכ ֳּת ֶבּנָ ה”,
וְ ַע ִ
אֹומר,
ֵ
 17הּוא
אתם ֹלא ֶאזְ ָּכר־עֹוד”.
ּול ַח ָּט ָ
”וְ ַל ֲעוֹנָ ם ְ
ּוב ָמקֹום ֶׁש ַה ָּללּו נִ ְס ָל ִחים ֵאין עֹוד ָק ְר ָּבן ַעל ֲח ָט ִאים.
ְ 18
13

דברי עידוד והזהרה

ׁשּוע,
ָ 19ל ֵכןַ ,א ַחיִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ָלנּו ִּב ָּטחֹון ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַהּק ֶׂדׁש ְּב ַדם יֵ ַ
ְּ 20ב ֶד ֶרְך ֲח ָד ָׁשה וְ ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר הּוא ָחנַ ְך ָלנּו ֶּד ֶרְך ַה ָּפר ֶׂכתֶׁ ,ש ִהיא ְּב ָׂשרֹו,
ֹלהים 22 ,נִ ְת ָק ְר ָבה נָ א ְּב ֵל ָבב
ּוב ְהיֹות ָלנּו ּכ ֵׂהן ּגָ דֹול ַעל ֵּבית ֱא ִ
ִ 21
ּבֹותינּו ְמט ָׂה ִרים ֵמ ַה ְר ָׁש ַעת
ּוב ְמלֹוא וַ ָּדאּות ָה ֱאמּונָ הְּ ,כ ֶׁש ִּל ֵ
ָׁש ֵלם ִ
יקה נָ א ַּב ִּת ְקוָ ה ֶׁש ָאנּו
הֹורים 23 .נַ ֲחזִ ָ
ַמ ְצּפּון וְ ַהּגּוף ָרחּוץ ְּב ַמיִ ם ְט ִ
יח 24 .נָ ִׂשים ִל ֵּבנּו ִאיׁש
יה וְ ַאל נִ ּמֹוטֶׁ ,ש ֵּכן נֶ ֱא ָמן ַה ַּמ ְב ִט ַ
ַמ ְצ ִה ִירים ָע ֶל ָ
יח
טֹוביםַּ 25 .בל נַ זְ נִ ַ
ּול ַמ ֲע ִׂשים ִ
עֹורר זֶ ה ֶאת זֶ ה ְל ַא ֲה ָבה ְ
ֶאל ֵר ֵעהּוְ ,ל ֵ
עֹודד ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו,
סּותנּו ְּכ ִמנְ ַהג ַּכ ָּמה ֲאנָ ִׁשיםִּ ,כי ִאם נְ ֵ
ֶאת ִה ְת ַּכּנְ ֵ
אֹות ֶכם ִּכי ָק ֵרב ַהּיֹום.
ּוביִ חּוד ִּב ְר ְ
ְ
יעת ָה ֱא ֶמתֹ ,לא יִ ָּׁש ֵאר
ֵ 26הן ִאם נֶ ֱח ָטא ְּבזָ דֹון ְל ַא ַחר ֶׁש ִּק ַּב ְלנּו ֶאת יְ ִד ַ
עֹוד ָק ְר ָּבן ְל ַכ ֵּפר ַעל ֲח ָט ִאיםֶ 27 ,א ָּלא ִצ ִּפּיַ ת ֲח ָר ָדה ְל ִדין ,וְ ַל ַהט ֵאׁש
יּומת ְּב ִלי
ּתֹורת מ ֶׁׂשה ַ
ַ
ׂאכל ֶאת ָהאֹויְ ִביםַ 28 .ה ֵּמ ֵפר ֶאת
ֲא ֶׁשר ּת ַ
29
ה־ע ִדיםַּ .כ ָּמה וְ ַכ ָּמה
ֹלׁש ֵ
ל־ּפי ְׁש ָ
ל־ּפי ְׁשנֵ י ֵע ִדים אֹו ַע ִ
ע ִ
ֶח ְמ ָלה ַ
רֹומס ְּב ַרגְ לֹו ֶאת
יֹותר יִ ְהיֶ הְ ,ל ִפי ַּד ְע ְּת ֶכםָ ,העׂנֶ ׁש ָה ָראּוי ְל ִמי ֶׁש ֵ
ּגָ דֹול ֵ
ּומ ָח ֵרף ֶאת
ּומזַ ְלזֵ ל ְּב ַדם ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר הּוא ְמ ֻק ָּדׁש ּבֹו ְ
ֹלהים ְ
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
י 16‑ :17ירמ’ לא 34‑33 י  :28דבר’ יט 15
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”לי נָ ָקם וְ ִׁש ֵּלם”,
רּוח ַה ֶח ֶסד? ֲה ֵרי ַמ ִּכ ִירים ֲאנַ ְחנּו ֶאת ִמי ֶׁש ָא ַמרִ ,
ַ
ֹלהים ַחּיִ ים!
נֹורא ִלנְ ּפׂל ְּביַ ד ֱא ִ
וְ גַ ם ”יָ ִדין יהוה ַעּמֹוָ 31 ”.א ֵכן ָ
יכם וַ ֲע ַמ ְד ֶּתם
 32זִ ְכרּו ֶאת ַהּיָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ יםַּ ,כ ֲא ֶׁשר אֹורּו ֵעינֵ ֶ
ּוב ָצרֹותְּ 33 .פ ָע ִמים ְס ַב ְל ֶּתם ֲח ָרפֹות וְ ָצרֹות ְל ֵעינֵ י
ְּב ַמ ֲא ָבק ָק ֶׁשה ְ
ּופ ָע ִמים ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ֶּתם ִעם ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ָס ְבלּו ָּכזׂאת; ִּ 34כי ָא ֵכן
ּכׂלְ ,
כּוׁש ֶכם ְס ַב ְל ֶּתם ְּב ִׂש ְמ ָחה,
ַצר ָהיָ ה ָל ֶכם ַעל ָה ֲא ִס ִירים ,וְ ֶאת ּגְ זֵ ַלת ְר ְ
יֹותר ,יַ ִּציב וְ ַקּיָ םָ 35 .ל ֵכן
יעה ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶכם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִקנְ יָ ן טֹוב ֵ
ִמּתֹוְך יְ ִד ָ
יכים ַא ֶּתם
ַאל ַּת ְׁש ִליכּו ֶאת ִּב ְטחֹונְ ֶכם ֲא ֶׁשר ּגָ דֹול ְׂש ָכרֹוֶׁ 36 ,ש ֲה ֵרי ְצ ִר ִ
ֹלהים;
ְל ַס ְב ָלנּות ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ֻּמ ְב ָטח ְל ַא ַחר ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ֶאת ְרצֹון ֱא ִ
ִּ 37כי
”עֹוד ְמ ַעט ָקט וְ ַה ָּבא יָ בֹוא ,וְ ֹלא יְ ַא ֵחר.
ַ 38צ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה;
וְ ִאם יִ ּסֹוג ֹלא ָר ְצ ָתה נַ ְפ ִׁשי ּבֹו”.
ֲ 39א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֵאינֶ ּנּו ִמן ַהּנְ סֹוגִ ים ֱא ֵלי ֲא ַבּדֹוןִּ ,כי ִאם ְּבנֵ י ָה ֱאמּונָ ה
ׁשּועת ַהּנֶ ֶפׁש.
ְל ֵׁשם יְ ַ
30

יא

אמונה

הֹוכ ַחת
ָ
ה ֱאמּונָ ה ִהיא ִּב ָּטחֹון ְּב ַמ ָּמׁשּות ַה ְּד ָב ִרים ַה ְמ ֻקּוִ ים,
ָ
הּועד ַעל ַה ַּק ְדמֹונִ ים.
ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְר ִאיםִּ 2 .בגְ ָל ָלּה ַ
ֹלהיםְּ ,בא ֶׂפן ֶׁש ַהּנִ ְר ֶאה
הּוכנּו ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ְ
עֹול ִמים
ֶּ 3ב ֱאמּונָ ה נָ ִבין ִּכי ָה ָ
נִ ְת ַהּוָ ה ִמן ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֶאה.
אֹלהים ָק ְר ָּבן טֹוב ִמּזֶ ה ֶׁש ֵה ִביא ַקיִ ן;
ִ 4מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ֵה ִביא ֶה ֶבל ֵל ִ
נֹותיו,
ֹלהים ֵה ִעיד ַעל ַמ ְּת ָ
הּועד ָע ָליו ִּכי ַצ ִּדיק הּואֶׁ ,ש ֵּכן ֱא ִ
ַ
ִּבגְ ָל ָלּה
ּובגְ ָל ָלּה הּוא ְמ ַד ֵּבר ֲע ַדיִ ן ּגַ ם ְל ַא ַחר ֶׁש ֵּמתִּ 5 .בזְ כּות ֱאמּונָ ה ֻל ַּקח
ִ
הּועד ָע ָליו
ֹלהים ”.וְ ַ
י־ל ַקח אׂתֹו ֱא ִ
ֲחנֹוְך ְּב ִלי ִל ְראֹות ָמוֶ ת,”וְ ֵאינֶ ּנּוִּ ,כ ָ
ּוב ִלי ֱאמּונָ ה ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ֹלהים ִה ְת ַה ֵּלְךְ 6 ”.
”את ָה ֱא ִ
ִל ְפנֵ י ִה ָּל ְקחֹו ִּכי ֶ
ֹלהים ָצ ִריְך ְל ַה ֲא ִמין
אֹלהיםִּ ,כי ָּכל ַה ָּק ֵרב ֶאל ֱא ִ
ִל ְהיֹות ָרצּוי ֵל ִ
דֹור ָׁשיוִ 7 .מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ָּבנָ ה נ ַׂח ֵּת ָבה
נֹותן ּגְ מּול ְל ְ
ֶׁשהּוא ַקּיָ ם וְ הּוא ֵ
י  :30דבר’ לב 35‑36 י 37‑ :38חבק’ ב 4‑3 יא  :5ברא’ ה 24
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ְל ַה ָּצ ַלת ֵּביתֹוִּ ,ב ְהיֹותֹו יָ ֵרא ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֻהזְ ַהר ַעל ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר עֹוד ֹלא
יֹורׁש ַה ְּצ ָד ָקה ַה ְמיֻ ֶּס ֶדת
עֹולם וְ ָהיָ ה ְל ֵ
יע ֶאת ָה ָ
ּוב ֱאמּונָ תֹו ִה ְר ִׁש ַ
נִ ְראּוֶ ,
ַעל ֱאמּונָ ה.
ִ 8מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ִצּיֵ ת ַא ְב ָר ָהם ְּב ִה ָּק ְראֹו ָל ֵצאת ֶאל ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה
ָע ִתיד ְל ַק ֵּבל ְלנַ ֲח ָלה ,וְ הּוא יָ ָצא ִמ ְּב ִלי ָל ַד ַעת ְל ָאן יֵ ֵלְךִ 9 .מּתֹוְך
ּגֹורר ְּב ֶא ֶרץ ַה ַה ְב ָט ָחה ְּכגֵ ר ְּב ֶא ֶרץ זָ ָרהְּ ,ב ִׁש ְבּתֹו ְּבא ָׂה ִלים
ֱאמּונָ ה ִה ְת ֵ
אֹותּה ַה ַה ְב ָט ָחה; ִּ 10כי
ָ
ִעם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקׂב ֲא ֶׁשר יָ ְרׁשּו ִעּמֹו ֶאת
ֹלהים.
ימּה הּוא ָה ֱא ִ
ּומ ִק ָ
יכ ָלּה ְ
ִח ָּכה ָל ִעיר ֶׁשּיֵ ׁש ָלּה יְ סֹודֹותֶׁ ,ש ַא ְד ִר ָ
ִ 11מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ִק ְּב ָלה ּגַ ם ָׂש ָרה ּכ ַׂח ַל ֲהרֹות ַאף ְל ַא ַחר ֶׁש ִהזְ ַּד ְּקנָ ה,
יח ְלנֶ ֱא ָמןַ 12 .על ֵּכן ּגַ ם ֵמ ֶא ָחדֶׁ ,ש ָהיָ ה
ֶׁש ֵּכן ָח ְׁש ָבה ֶאת ַה ַּמ ְב ִט ַ
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם ָלרׂב וְ ַכחֹול ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם ֲא ֶׁשר
ִּב ְב ִחינַ ת ֵמת ,יָ ְצאּו ְּכ ְ
ֹלא יִ ָּס ֵפר.
יקים ֶּב ֱאמּונָ ה ֵמתּו ָּכל ֵא ֶּלה ְּב ִלי ֶׁש ִה ִּׂשיגּו ֶאת
עֹודם ַמ ֲחזִ ִ
ְּ 13ב ָ
אֹותם
ָ
אֹותם ֵמ ָרחֹוק וְ ִק ְּדמּו
ָ
אּולם ָראּו
ַה ְּד ָב ִרים ַה ֻּמ ְב ָט ִחים ,וְ ָ
גֹולים ֵהם ָּב ָא ֶרץֵ 14 .הן ַה ְמ ַד ְּב ִרים
מֹודים ִּכי זָ ִרים וְ ִ
ִּב ְב ָר ָכה ְּכ ֶׁש ֵהם ִ
מֹוׁשב 15 .וְ ִאּלּו ִּכּוְ נּו ַּד ְע ָּתם
ָ
ָּכְך ַמ ְצ ִה ִירים ֶׁש ֵהם ְמ ַב ְק ִׁשים ָל ֶהם ֶא ֶרץ
יה.
ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו ִמ ֶּמּנָ הָ ,היָ ה ָל ֶהם זְ ַמן ָלׁשּוב ֵא ֶל ָ
ימית.
מֹוׁשב ְׁש ֵמ ִ
ָ
טֹובה ִמ ֶּמּנָ הְ ,ל ֶא ֶרץ
ַ 16אְך ַע ָּתה נִ ְכ ָס ִפים ֵהם ְל ָ
יהםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵה ִכין ָל ֶהם
ֹלה ֶ
ֹלהים ְל ִה ָּק ֵרא ֱא ֵ
ָל ֵכן ֹלא ּבֹוׁש ָּב ֶהם ָה ֱא ִ
ִעירִ 17 .מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ִה ְק ִריב ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק ְּב ֵעת ֶׁשּנֻ ָּסה; הּוא
”ּכי
ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַה ַה ְב ָטחֹות ִה ְק ִריב ֶאת יְ ִחידֹו 18 ,הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹוִ ,
ֹלהים יָ כֹול ְל ָה ִקים
ְביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרע”ְּ 19 ,ב ָח ְׁשבֹו ְּב ִלּבֹו ִּכי ָה ֱא ִ
20
ֲא ִפּלּו ֵמ ִעם ַה ֵּמ ִתים; ִמ ָּׁשםִּ ,ב ְב ִחינַ ת ָמ ָׁשלַ ,אף ִק ֵּבל אֹותֹוִ .מּתֹוְך
ֱאמּונָ ה ֵּב ֵרְך יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקׂב וְ ֶאת ֵע ָׂשו ְּבנֹוגֵ ַע ִל ְד ָב ִרים ֲע ִת ִידים
יֹוסף,
ָלבֹואִ 21 .מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ֵּב ֵרְך יַ ֲעקׂב ִל ְפנֵ י מֹותֹו ֶאת ְׁשנֵ י ְּבנֵ י ֵ
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יֹוסף ִל ְפנֵ י מֹותֹו
 ¤וְ ַקד ֵמ ַעל רׂאׁש ַה ַּמ ֶּטהִ .מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ִהזְ ִּכיר ֵ
מֹותיו.
יאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִצּוָ ה ַעל־אֹודֹות ַע ְצ ָ
ֶאת יְ ִצ ַ
לֹוׁשה
הֹוריו ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
ּנֹולד מ ֶׁׂשהִ ,מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ִה ְס ִּתירּוהּו ָ
ְּ 23כ ֶׁש ַ
24
ֳח ָד ִׁשים; ִּכי ָראּו ֶׁשּנָ ֶאה ַהּיֶ ֶלד ,וְ ֹלא ָּפ ֲחדּו ִמּגְ זֵ ַרת ַה ֶּמ ֶלְךַּ .כ ֲא ֶׁשר ּגָ ַדל
ּוב ַחר ְל ִה ְת ַעּנֹות
מ ֶׁׂשהִ ,מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ֵס ֵרב ְל ִה ָּק ֵרא ֵּבן ְל ַבת ַּפ ְרעׂה ָ 25
26
ֹלהים ִמ ְּל ִה ְת ַעּנֵ ג ְל ָׁש ָעה ְּב ַת ֲענּוגֵ י ַה ֵח ְטא .הּוא ָח ַׁשב
ִעם ַעם ֱא ִ
אֹוצרֹות ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי נָ ָׂשא ֵעינָ יו
יח ְלע ֶׁׂשר ּגָ דֹול ֵמ ְ
ֶאת ֶח ְר ַּפת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶאל ַהּגְ מּולֶּ 27 .ב ֱאמּונָ ה ָעזַ ב ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא ָּפ ַחד ִמּזַ ַעם ַה ֶּמ ֶלְך,
רֹואה ֶאת ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו נִ ְר ֶאהִ 28 .מּתֹוְך ֱאמּונָ ה ָע ָׂשה
ִּכי ָע ַמד ְּבעׂז ְּכ ֶ
כֹורים.
ֶאת ַה ֶּפ ַסח וְ ֶאת נְ ִתינַ ת ַה ָּדם ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ּגַ ע ָּב ֶהם ַמ ֵּכה ַה ְּב ִ
ֶּ 29ב ֱאמּונָ ה ָע ְברּו ְּביַ ם סּוף ְּכמֹו ַּבּיַ ָּב ָׁשהָּ ,ד ָבר ֶׁשּנִ ּסּו ַה ִּמ ְצ ִרים וְ ָט ְבעּו.
אֹותן ִׁש ְב ַעת
ָ
ִּ 30בגְ ַלל ֱאמּונָ ה נָ ְפלּו חֹומֹות יְ ִריחֹו ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ִּקיפּו
ּסֹור ִריםֶׁ ,ש ֵּכן
יָ ִמיםִּ 31 .בזְ כּות ֱאמּונָ ה ֹלא נִ ְס ְּפ ָתה ָר ָחב ַהּזֹונָ ה ִעם ַה ְ
ִק ְּב ָלה ֶאת ַה ְמ ַרּגְ ִלים ְּב ָׁשלֹום.
ּוב ָרק
ּומה עֹוד א ַׂמר? ֵהן ִּת ְק ַצר ָה ֵעת ִמ ְּל ַס ֵּפר ַעל ּגִ ְדעֹון ָ
ָ 32
33
יאיםֲ ,א ֶׁשר ַעל־יְ ֵדי ֱאמּונָ ה
מּואל וְ ַהּנְ ִב ִ
ּוׁש ֵ
וְ ִׁש ְמׁשֹון וְ יִ ְפ ָּתח וְ ָדוִ ד ְ
ִה ְכנִ יעּו ַמ ְמ ָלכֹותָּ ,פ ֲעלּו ֶצ ֶדקִ ,ה ִּׂשיגּו ַה ְב ָטחֹותָ ,סגְ רּו ִּפי ֲא ָריֹות,
ִּ 34כּבּו ַל ֲהבֹות ֵאׁש ,נִ ְמ ְלטּו ִמ ִּפי ֶח ֶרבִ ,ה ְת ַחּזְ קּו ֵמ ֻח ְל ָׁשהָ ,עׂשּו ַחיִ ל
יהן ֶׁש ָּקמּו
ַּב ִּמ ְל ָח ָמה וְ ֵה ִביסּו ִצ ְבאֹות זָ ִרים 35 .נָ ִׁשים ִק ְּבלּו ֶאת ֵמ ֵת ֶ
ִל ְת ִחּיָ הֲ .א ֵח ִרים ֻעּנּו ַעד ָמוֶ ת וְ ֹלא ִה ְס ִּכימּו ְל ִהּנָ ֵצלְ ,ל ַמ ַען יַ ִּׂשיגּו
ׁשֹוטים
ִ
יֹותרֲ 36 .א ֵח ִרים ִה ְתנַ ּסּו ְּב ֶח ְר ַּפת ַל ַעג וְ ַה ְל ָקאֹות
טֹובה ֵ
ְּת ִחּיָ ה ָ
הּומתּו
ְ
וְ גַ ם ִּב ְכ ָב ִלים וְ ֶכ ֶלא;  37נִ ְס ְקלּו ,נֻ ּסּו ְּב ִעּנּויִ ים ,נֻ ְּסרּו ְּב ַמּׂשֹור,
טּופי עֹורֹות ְּכ ָב ִׂשים וְ ִעּזִ יםְּ ,ב ָס ְב ָלם ַמ ְחסֹור,
ְּב ֶח ֶרב ,נָ עּו וְ נָ דּו ֲע ֵ
עֹולם ֹלא ָהיָ ה ָראּוי ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ָצרֹות וְ ִה ְת ַע ְּללּות — ָ 38א ֵכן ָה ָ
יקי ָה ָא ֶרץ.
ּובנְ ִק ֵ
תֹועים ָהיּו ְּב ִמ ְד ָּב ִרּיֹותְּ ,ב ָה ִריםִּ ,ב ְמ ָערֹות ִ
ָּכ ֵא ֶּלה — וְ ִ
22

ּמּטָה (ברא’ מז  .)31הנוסח דלעיל כבתרגום השבעים.
 ¤יא  :21וקד… -נ”מ :וישתחו על ראש ה ִ
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11.39-1
 2.11

יהםֹ ,לא ָראּו ְּב ִקּיּום
ָּ 39כל ֵא ֶּלהַ ,אף ִּכי ֱאמּונָ ָתם ֵה ִע ָידה ֲע ֵל ֶ
יֹותרְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
ֹלהים ֵה ִכין ָלנּו ָּד ָבר טֹוב ֵ
אּולם ֱא ִ
ַה ַה ְב ָט ָחה 40 .וְ ָ
יּובאּו ִל ֵידי ְׁש ֵלמּות ִּב ְל ָע ֵדינּו.
ְ

יב

מוסר ה’

אֹותנּו ,נָ ִס ָירה נָ א ָּכל
אֹופף ָ
ל ֵכן ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוֲ ,א ֶׁשר ֲענַ ן ֵע ִדים ָּכזֶ ה ֵ
ָ
רּוצה
ּוב ַס ְב ָלנּות נָ ָ
ּלֹוכד ַעל נְ ַק ָּלהְ ,
ַמ ֲע ָמ ָסה וְ גַ ם ֶאת ַה ֵח ְטא ַה ֵ
ׁשּוע ְמכֹונֵ ן ָה ֱאמּונָ ה
יטנּו ֶאל יֵ ַ
ֶאת ַה ֵּמרֹוץ ֶה ָערּוְך ְל ָפנֵ ינּוְּ 2 ,ב ַה ִּב ֵ
ּובז
רּוכה ְל ָפנָ יו ָס ַבל ֶאת ַה ְּצ ָלב ָ
ימּהֲ ,א ֶׁשר ְּב ַעד ַה ִּׂש ְמ ָחה ָה ֲע ָ
ּומ ְׁש ִל ָ
ַ
ֹלהיםִ 3 .ה ְתּבֹונְ נּו ֶאל ָה ֶא ָחד ֶׁש ָּס ַבל
ימין ִּכ ֵּסא ָה ֱא ִ
ַל ֶח ְר ָּפה ,וְ יָ ַׁשב ִל ִ
חֹוט ִאיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְת ַעּיְ פּו וְ ֹלא ִּת ְר ֶּפה
ִה ְתנַ ּגְ דּות ָּכזׂאת ֵמ ֵאת ַה ְ
נַ ְפ ְׁש ֶכם.
ּוׁש ַכ ְח ֶּתם
ֲ 4ע ַדיִ ן ֹלא נִ ְל ַח ְמ ֶּתם ַעד ַל ָּדם ְּב ַמ ֲא ַב ְק ֶכם ִעם ַה ֵח ְטאְ 5 ,
יכם ְּכ ֶאל ָּבנִ ים:
ֶאת ִמּלֹות ַהּנ ַׂחם ַה ְמ ַד ְּברֹות ֲא ֵל ֶ
”מּוסר יהוה,
ַ
ל־ּת ְמ ָאס,
ְּבנִ יַ ,א ִ
תֹוכ ְחּתֹו;
ל־ּתקׂץ ְּב ַ
וְ ַא ָ
יח,
יֹוכ ַ
ִּ 6כי ֶאת ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַהב יהוה ִ
ת־ּבן יִ ְר ֶצה”.
יַ ְכ ִאיב ֶא ֵ
נֹוהג ִע ָּמ ֶכם ְּכ ִעם ָּבנִ ים; ִּכי
אֹלהים ֵ
ִ
סֹוב ִלים ַא ֶּתם ,וֵ
ְ
מּוסר
ָ
ְ 7ל ֵׁשם
8
ֵאיזֶ הּו ַה ֵּבן ֲא ֶׁשר ָא ִביו ֵאינֹו ְמיַ ֵּסר אֹותֹו? ַאְך ִאם ַא ֶּתם ְּבֹלא
נֹוט ִלים ּבֹו ֶח ְל ָקםֲ ,אזַ י ַמ ְמזֵ ִרים ַא ֶּתם וְ ֹלא ָּבנִ ים.
מּוסרֲ ,א ֶׁשר ַהּכׂל ְ
ָ
אֹותנּו וְ ָאנּו יָ ֵראנּו ֵמ ֶהם,
ָ
ּגּופנּו יִ ְּסרּו
הֹולידּו ֶאת ֵ
 9וְ עֹודָ ,ה ָאבֹות ֶׁש ִ
ֲהֹלא ָּכל ֶׁש ֵּכן נִ ָּכנַ ע ִל ְפנֵ י ֲא ִבי ָהרּוחֹות וְ נִ ְחיֶ ה? ֵ 10הם ָא ְמנָ ם יִ ְּסרּונּו
הֹועיל ְמיַ ֵּסר
ל־ּפי ַמה ֶּׁש ֵהם ָראּו ְלנָ כֹוןַ ,אְך הּוא ְל ִ
יָ ִמים ְמ ַע ִּטים ַע ִ
מּוסר ְּב ֵעת ּבֹואֹו ֵאינֹו
אֹותנּוְ ,ל ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ָלנּו ֵח ֶלק ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹוָּ 11 .כל ָ
ָ
ּוצ ָד ָקה
נֶ ְח ָׁשב ְל ִׂש ְמ ָחה ִּכי ִאם ְל ֵע ֶצבֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ֵכן יִ ֵּתן ְּפ ִרי ָׁשלֹום ְ
ַל ִּמ ְת ַחּנְ ִכים ּבֹו.
יב 5‑ :6משלי ג 12‑11
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ּכֹוׁשלֹות; וְ כֹונְ נּו נְ ִתיבֹות
ַ 12על ֵּכן ַא ְּמצּו יָ ַדיִ ם ָרפֹות וְ ַחּזְ קּו ִּב ְר ַּכיִ ם ְ
ּצֹול ַע ִּכי ִאם יֵ ָר ֵפא.
יכםְ ,ל ַמ ַען ֹלא יִ ְס ֶטה ַה ֵ
יְ ָׁשרֹות ְל ַרגְ ֵל ֶ
13

הזהרות

יה ֹלא יִ ְר ֶאה
ִ 14ר ְדפּו ָׁשלֹום ִעם ָּכל ָא ָדם ,וְ גַ ם ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ִּב ְל ָע ֶד ָ
יע
ֹלהים; ֶּפן יַ ְפ ִר ַ
ִאיׁש ֶאת ָה ָאדֹוןִ 15 .ה ָּׁש ְמרּו ֶּפן יִ ּגָ ַרע ִאיׁש ֵמ ֶח ֶסד ֱא ִ
ּפֹורה ְמ ִרירּות וְ יִ ָּט ְמאּו ּבֹו ַר ִּבים; ֶּ 16פן יִ ְהיֶ ה ִאיׁש זֹונֶ ה
ֶא ְת ֶכם ׁש ֶׂרׁש ֶ
יֹוד ִעים
כֹורתֹוְ 17 .
אֹו ֲח ַסר ְק ֻד ָּׁשה ְּכ ֵע ָׂשו ֲא ֶׁשר ְּבנָ זִ יד ֶא ָחד ָמ ַכר ֶאת ְּב ָ
ַא ֶּתם ִּכי ַא ֲח ֵרי ֵכןַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָר ָצה ָל ֶר ֶׁשת ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ,נִ ְד ָחה; הּוא
ֹלא ָמ ָצא ָמקֹום ַל ֲחזׂר ּבֹוַ ,אף ִּכי ִּב ֵּקׁש זׂאת ִּב ְד ָמעֹותֵ 18 .הן ֹלא
ּוס ָע ָרה,
ּובֹוער ָּב ֵאׁש ,וְ ֹלא ֶאל ֲא ֵפ ָלה וְ ח ֶׁׂשְך ְ
ֵ
מּוח ִׁשי
ָ
אתם ֶאל ַהר
ָּב ֶ
יֹוסיף
ׁשֹומ ָעיו ִּב ְקׁשּו ֶׁשֹּלא ִ
ְ
ּולקֹול ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר
ׁשֹופר ְ
ָ
 19וְ ֹלא ְלקֹול
ְל ַד ֵּבר ִע ָּמםִּ 20 ,כי ֹלא יָ ְכלּו ָל ֵׂשאת ֶאת ַמה ֶּׁש ֻּצּוָ הּ” ,גַ ם ִאם ְּב ֵה ָמה
נֹורא ְמאׂד ַעד ִּכי מ ֶׁׂשה
ִּתּגַ ע ָּב ָהר ָסקֹול ִּת ָּס ֵקל”;  21וְ ַה ַּמ ְר ֶאה ָהיָ ה ָ
ֹלהים
אתם ֶאל ַהר ִצּיֹון וְ ֶאל ִעיר ֱא ִ
ָא ַמר” ,יָ ֵרא ֲאנִ י וְ ָח ֵרדַ 22 ”.א ֶּתם ָּב ֶ
ימית וְ ֶאל ִר ְבבֹות ַה ַּמ ְל ָא ִכיםֶ ,אל ֲע ֶצ ֶרת,
רּוׁש ַליִ ם ַה ְּׁש ֵמ ִ
ַחּיִ יםֶ ,אל יְ ָ
ׁשֹופט ַהּכׂל,
ֵ
ֹלהים
תּובים ַּב ָּׁש ַמיִ םֶ ,אל ֱא ִ
כֹורים ַה ְּכ ִ
ֶ 23אל ְק ִה ַּלת ַה ְּב ִ
ׁשּוע ְמ ַתּוֵ ְך ַה ְּב ִרית
יקים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ֻמ ְׁש ָל ִמיםֶ 24 ,אל יֵ ַ
ֶאל רּוחֹות ַה ַּצ ִּד ִ
יטיב ַּד ֵּבר ִמ ַּדם ֶה ֶבל.
ַה ֲח ָד ָׁשה וְ ֶאל ַּדם ַה ַהּזָ יָ ה ַה ֵּמ ִ
ָ 25ל ֵכן ִהּזָ ֲהרּו ֶּפן ְּת ָס ְרבּו ַל ְמ ַד ֵּברֶׁ ,ש ֵּכן ִאם ֹלא נִ ְמ ְלטּו ֵא ֶּלה ֶׁש ֵּס ְרבּו
ַל ְמ ַד ֵּבר ַעל ָה ָא ֶרץַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֹלא נִ ָּמ ֵלט ֲאנַ ְחנּו ִאם נָ סּור
ֵמ ַה ְמ ַד ֵּבר ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֲ 26 ,א ֶׁשר קֹולֹו ִה ְר ִעיׁש ָאז ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ַע ָּתה
ת־ה ָא ֶרץ ִּב ְל ַבד,
יח ְּב ָא ְמרֹו ,”עֹוד ַא ַחת וַ ֲאנִ י ַמ ְר ִעיׁש ֹלא ֶא ָ
ִה ְב ִט ַ
ת־ה ָּׁש ַמיִ ם” 27 ”.עֹוד ַא ַחת” ְמ ַצּיֵ ן ֶאת ֲה ָס ַרת ַה ְּד ָב ִרים
ֶא ָּלא ּגַ ם ֶא ַ
מֹוט ִטים — ְּכגֹון ְּד ָב ִרים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו — ְל ַמ ַען יִ ָּׁש ֲארּו ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר
ַה ִּמ ְת ְ
ֹלא יִ ּמֹוטּו 28 .וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ָאנּו ְמ ַק ְּב ִלים ַמ ְלכּות ֲא ֶׁשר ֹלא ִּתּמֹוט ,נִ ְהיֶ ה
ֹלהים ִּכ ְרצֹונֹוַּ ,ב ֲח ִסידּות
ּוב ַה ָּכ ָרה זׂאת נַ ֲעבׂד ֶאת ֱא ִ
טֹובה ְ
נָ א ַמ ִּכ ֵירי ָ
אֹוכ ָלה הּוא.
ֹלהינּו ֵאׁש ְ
ּוביִ ְר ָאה; ִּ 29כי ֱא ֵ
ְ
יב  :26חגי ב 6
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יג

התנהגות רצויה בעיני אלהים

13.1-17

אֹור ִחים ַאל
ְ
יכםַ 2 .ה ְכנָ ַסת
ּת ֵהא ַא ֲה ַבת ַא ִחים ַקּיֶ ֶמת ֵּבינֵ ֶ
ְ
יתם ַמ ְל ָא ִכים ִמ ְּב ִלי ָל ַד ַעת
ִּת ְׁש ְּכחּוִּ ,כי יֵ ׁש ֲא ֶׁשר ִה ְכנִ יסּו ֶאל ֵּב ָ
יתם ַּב ַּמ ֲא ָסר ִע ָּמ ֶהם; זִ ְכרּו ֶאת
סּורים ְּכ ִאּלּו ֱהיִ ֶ
זׂאת 3 .זִ ְכרּו ֶאת ָה ֲא ִ
4
ַה ְמ ֻעּנִ יםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ַא ֶּתם ַחּיִ ים ַּבּגּוףַ .חּיֵ י ִאיׁשּות יְ ֻכ ְּבדּו ֵא ֶצל ַהּכׂל
ֹלהיםַ 5 .ר ֲחקּו
ּנֹוא ִפים יִ ְׁשּפׂט ֱא ִ
יצּוע ֶכם ַאל יְ ֻח ַּללֶ .את ַהּזֹונִ ים וְ ַה ֲ
ֲ
וִ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֶּכ ֶסף וְ ִׂש ְמחּו ְּב ֶח ְל ְק ֶכםִּ ,כי הּוא ָא ַמר ,”ֹלא ַא ְר ְּפָך וְ ֹלא
ׂאמר ,”יהוה ִלי ְּבעׂזְ ָריֹ ,לא ִא ָירא ַמה־
ֶא ֶעזְ ֶב ָּךַ 6 ”.על ֵּכן נִ ְב ַטח וְ נ ַ
ּיַ ֲע ֶׂשה ִלי ָא ָדם”.
ֹלהים; ַה ִּביטּו
יכם ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יכם ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ֲא ֵל ֶ
 7זִ ְכרּו ֶאת ַמנְ ִהיגֵ ֶ
יח הּוא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּולכּו ְּב ִע ְּקבֹות ֱאמּונָ ָתם 8 .יֵ ַ
ֶאל ַא ֲח ִרית ַּד ְר ָּכם ְ
עֹול ִמיםַ 9 .אל ִּת ָּס ֲחפּו ַעל־יְ ֵדי ּתֹורֹות
ּול ָ
הּוא — ֶא ְתמֹולַ ,הּיֹום ְ
ׁשֹונֹות וְ זָ רֹות; ֵהן טֹוב ִל ְסעׂד ֶאת ַה ֵּלב ְּב ֶח ֶסד וְ ֹלא ְּב ִד ְב ֵרי ַמ ֲא ָכל
יהם 10 .יֵ ׁש ָלנּו ִמזְ ֵּב ַח ֲא ֶׁשר ֵאין
ל־ּפ ֶ
הֹועילּו ְל ִמי ֶׁש ַחי ַע ִ
ִ
ֲא ֶׁשר ֹלא
מּובא
ְרׁשּות ִל ְמ ָׁש ְר ֵתי ַה ִּמ ְׁש ָּכן ֶל ֱאכׂל ֵמ ָע ָליוַ 11 .ה ְּב ֵהמֹות ֲא ֶׁשר ָּד ָמן ָ
יהן נִ ְׂש ָרפֹות
ּגּופֹות ֶ
ֵ
ֶאל ַהּק ֶׂדׁש ְּביַ ד ַהּכ ֵׂהן ַהּגָ דֹול ְל ַכ ָּפ ַרת ַה ֵח ְטא,
ׁשּועְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵּדׁש ֶאת ָה ָעם ְּב ָדמֹוָ ,ס ַבל
ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ הָ 12 .ל ֵכן ּגַ ם יֵ ַ
ִמחּוץ ַל ַּׁש ַערַ 13 .על ֵּכן נֵ ֵצא נָ א ֵא ָליו ֶאל ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה וְ נִ ָּׂשא ֶאת
ֶח ְר ָּפתֹו; ִּ 14כי ֵאין ָלנּו ּפׂה ִעיר ֶק ַבעֶ ,א ָּלא ֶאת זֹו ֶׁש ֶּל ָע ִתיד ָלבֹוא
אֹלהים,
ּתֹודה ֵל ִ
יבה ְּב ִתּוּוכֹו זֶ ַבח ָ
ְמ ַב ְק ִׁשים ָאנּוָ 15 .ל ֵכן ְּב ָכל ֵעת נַ ְק ִר ָ
16
לֹומרְּ ,פ ִרי ְׂש ָפ ַתיִ ם ַהּמֹודֹות ִל ְׁשמֹו .וְ ַאל ִּת ְׁש ְּכחּו ִלגְ מׂל ֶח ֶסד
ְּכ ַ
אֹלהים.
ּזּולת ַּב ֲא ֶׁשר ָל ֶכםִּ ,כי זְ ָב ִחים ָּכ ֵא ֶּלה יֶ ֶע ְרבּו ֵל ִ
ּול ַׁש ֵּתף ֶאת ַה ַ
ְ
יחים ֵהם ַעל
יכם וְ ִה ָּכנְ עּו ָל ֶהםִּ ,כי ַמ ְׁשּגִ ִ
ִׁ 17ש ְמעּו ְּבקֹול ַמנְ ִהיגֵ ֶ
יכם ַּכ ֲע ִת ִידים ָל ֵתת ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון; נַ ֲהגּו ָּכְךְ ,ל ַמ ַען יַ ֲעׂשּו זׂאת
ׁשֹות ֶ
נַ ְפ ֵ
תֹוע ֶלת ָל ֶכם.
ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ֹלא ַּב ֲאנָ ָחהֶׁ ,ש ִאם ֹלא ֵכן ֵאין זֶ ה ְל ֶ

יג  :5דבר’ לא 8 ,6 יג  :6תהל’ קיח 6
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טּוחים ָאנּו ִּכי ָׁש ֵלם ַמ ְצּפּונֵ נּו; ְרצֹונֵ נּו ְל ִה ְתנַ ֵהג
ִ 18ה ְת ַּפ ְּללּו ַּב ֲע ֵדנּוְּ .ב ִ
ְּבי ֶׁׂשר ְּב ָכל ָּד ָברַ 19 .מ ְפ ִציר ֲאנִ י ָּב ֶכם ְמאׂד ַל ֲעׂשֹות זׂאתְ ,ל ַמ ַען יִ ּנָ ֵתן
יכם ִּב ְמ ֵה ָרה.
ִלי ָלׁשּוב ֲא ֵל ֶ
אחרית דבר

עֹולם ֶה ֱע ָלה ִמן ַה ֵּמ ִתים ֶאת
ָ
אֹלהי ַה ָּׁשלֹום ֲא ֶׁשר ְּב ַדם ְּב ִרית
ֵ
 20וֵ
21
ׁשּוע ,הּוא יַ ְכ ִׁשיר ֶא ְת ֶכם ְל ָכל
רֹועה ַהּצׂאן ַהּגָ דֹולֶ ,את ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ֵ
ָּד ָבר טֹוב ְּכ ֵדי ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹוְּ ,ב ָפ ֳעלֹו ָּב ֶכם ֶאת ָה ָרצּוי ְל ָפנָ יו ְּביַ ד
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
יחֲ ,א ֶׁשר לֹו ַה ָּכבֹוד ְל ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
 22וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכםַ ,א ַחיְ ,ל ַק ֵּבל ְּב ַס ְב ָלנּות ֶאת ְּד ַבר ַה ַה ָּט ָפהֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ימֹותיאֹוס ָא ִחינּו ֻׁש ַּלח ַל ָח ְפ ִׁשי.
ֵ
יכםְּ 23 .דעּו ִּכי ִט
ִּב ְק ָצ ָרה ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
ִאם יַ ְק ִּדים ָלבֹואָ ,אבֹוא יַ ַחד ִאּתֹו ִל ְראֹות ֶא ְת ֶכם.
יט ְליָ ה
דֹוׁשיםְּ .בנֵ י ֶא ֶרץ ִא ַ
יכם וְ ָכל ַה ְּק ִ
ִּ 24ד ְרׁשּו ִּב ְׁשלֹום ָּכל ַמנְ ִהיגֵ ֶ
לֹומ ֶכםַ 25 .ה ֶח ֶסד ִעם ֻּכ ְּל ֶכםָ .א ֵמן.
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ְ
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א

ּדֹורׁש ִּב ְׁשלֹום
יחֵ ,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים וַ ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יַ ֲעקׂבֶ ,ע ֶבד ֱא ִ
ּגֹולה.
ים־ע ָׂשר ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁש ַּב ָ
ָ
ְׁשנֵ
אמונה וחכמה

דֹולה ִח ְׁשבּו זׂאתַ ,א ַחיַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ָּב ִאים ְּב ָכל ִמינֵ י
ְ 2ל ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
יאה ִל ֵידי
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ְּב ִחינַ ת ֱאמּונַ ְת ֶכם ְמ ִב ָ
נִ ְסיֹונֹותֶׁ 3 ,ש ֲה ֵרי ְ
ַס ְב ָלנּותֲ 4 .א ָבל ֶׁש ְּת ֵהא ַה ַּס ְב ָלנּות ְׁש ֵל ָמה ְּב ָפ ֳע ָלּהְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיּו
ּובֹלא ּד ִׂפי וְ ֹלא יֶ ְח ַסר ָל ֶכם ָּד ָברִ 5 .איׁש ִמ ֶּכם ִאם יֶ ְח ַסר
ְׁש ֵל ִמים ְ
ּובֹלא ּגְ ָע ָרה ,וְ ִתּנָ ֵתן
ּנֹותן ַלּכׂל ִּבנְ ִדיבּות ְ
ֹלהים ַה ֵ
ָח ְכ ָמה ,יְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֱא ִ
ּדֹומה ְלגַ ֵּלי ַהּיָ ם
ל־ס ֵפק ֶ
ּוב ִלי ָס ֵפקִּ ,כי ַּב ַע ָ
לֹוַ 6 .אְך יְ ַב ֵּקׁש ֶּב ֱאמּונָ ה ְ
7
רּוח .אֹותֹו ָה ִאיׁש ַאל יַ ְחׁשׂב ִּכי יְ ַק ֵּבל
סֹוע ִרים ִמ ְּפנֵ י ָה ַ
ַהּנִ ְד ָח ִפים וְ ֲ
ּפֹוס ַח ַעל ְׁש ֵּתי ַה ְּס ִע ִּפים ֲה ַפ ְכ ַּפְך
ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ֵאת יהוהִּ 8 ,ב ְהיֹותֹו ִאיׁש ַה ֵ
ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו.
עוני ועושר

רֹוממּותֹו 10 ,וְ ֶה ָע ִׁשיר ֶׁשּיִ ְת ַה ֵּלל ְּב ִׁש ְפלֹוִּ ,כי
 9יִ ְת ַה ֵּלל ָה ָאח ַה ַּדל ְּב ְ
יבׁש ֶה ָח ִציר
ּלֹוה ֶטת יִ ַ
ְּכ ִציץ ָח ִציר הּוא יַ ֲחֹלףֵ 11 .הן ַּב ֲעלֹות ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ֶ
יכֹותיו.
ׂאבד ֵחן ַמ ְר ֵאהּו; ֵּכן ּגַ ם ֶה ָע ִׁשיר יִ ּבׂל ַּב ֲה ִל ָ
וְ יִ ּפׂל ִציצֹו וְ י ַ
עמידה בניסיון

ַ 12א ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ַה ַּמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ְּבנִ ָּסיֹוןִּ ,כי ְל ַא ַחר ָע ְמדֹו ַּבּנִ ָּסיֹון
אֹוה ָביוִ 13 .מי
יח ָה ָאדֹון ְל ֲ
יְ ַק ֵּבל ֶאת ֲע ֶט ֶרת ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ֹלהים ֹלא יְ נֻ ֶּסה
אֹותי”ֶׁ ,ש ֵּכן ֱא ִ
ִ
ֹלהים ְמנַ ֶּסה
”א ִ
ׂאמרֱ ,
ֶׁש ִּמ ְתנַ ֶּסה ַאל י ַ
ָּב ַרע וְ ֵאין הּוא ְמנַ ֶּסה ִאיׁשֶ 14 .א ָּלא ֶׁש ָּכל ִאיׁש ִמ ְתנַ ֶּסה ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא
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ּומ ְת ַּפ ֶּתה ְּב ַת ֲאוָ תֹו ֶׁשּלֹוַ .א ֲח ֵרי ֵכן ַּת ֲה ֶרה ַה ַּת ֲאוָ ה וְ ֵת ֵלד
נִ ְמ ָׁשְך ִ
יֹוליד ָמוֶ ת.
ֵח ְטא; וְ ַה ֵח ְטא ְּכ ֶׁשּיִ ְׁש ַלם ִ
טֹובה וְ ָכל ַמ ָּתנָ ה ְׁש ֵל ָמה
הּוביָּ 17 .כל ַמ ָּתנָ ה ָ
ַ 16אל נָ א ִּת ְטעּוַ ,א ַחי ֲא ַ
יֹור ֶדת ִמ ַּמ ַעל ֵמ ֵאת ֲא ִבי ָהאֹורֹות ֲא ֶׁשר ָּכל ִׁשּנּוי וְ ָכל ֵצל ִחּלּוף ֵאין
ֶ
ּכּורי
אֹותנּו ִּב ְד ַבר ָה ֱא ֶמתְ ,ל ַמ ַען נִ ְהיֶ ה ִּב ֵ
ָ
הֹוליד
ִ
ּבֹו 18 .הּוא ִּכ ְרצֹונֹו
יְ ִצ ָיריו.
הּובי ,יְ ֵהא ָּכל ִאיׁש ָמ ִהיר ִל ְׁשמ ַׂעִּ ,ב ְל ִּתי נֶ ְח ָּפז ְל ַד ֵּבר
ַ 19על ֵּכןַ ,א ַחי ֲא ַ
ֹלהיםָ 21 .ל ֵכן
וְ ָק ֶׁשה ִל ְכעׂסֶׁ 20 ,ש ֲה ֵרי ַּכ ַעס ָא ָדם ֹלא יִ ְפ ַעל ִצ ְד ַקת ֱא ִ
טּוע
יכם ָּכל ִטּנּוף וְ רׂב ֶר ַׁשע ,וְ ַק ְּבלּו ַּב ֲענָ וָ ה ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּנָ ַ
ָה ִסירּו ֵמ ֲע ֵל ֶ
יכם.
ׁשֹות ֶ
הֹוׁשיע ֶאת נַ ְפ ֵ
ֲא ֶׁשר יָ כֹול ְל ִ
ׁשֹומ ִעיםֶּ ,פן ְּת ַרּמּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם; ִּ 23כי ִמי
ְ
עֹוׂשי ַה ָּד ָבר וְ ֹלא ַרק
ֱ 22היּו ֵ
עֹוׂשהָּ ,כמֹוהּו ְּכ ִאיׁש ַה ַּמ ִּביט ַעל ּת ַׂאר ָּפנָ יו
ּׁשֹומ ַע ֶאת ַה ָּד ָבר וְ ֵאינֹו ֶ
ֶׁש ֵ
ּצּורתֹו.
ּומּיָ ד ָׁש ַכח ַמה ָ
ַּב ַּמ ְר ָאה;  24הּוא ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ַע ְצמֹו וְ ָה ַלְך לֹוִ ,
עֹומד ָּבּה ִמ ְּב ִלי
ּתֹורת ַה ֵחרּות ,וְ ֵ
ּתֹורה ַה ְּׁש ֵל ָמהַ ,
ֲ 25א ָבל ַה ַּמ ְׁש ִקיף ַּב ָ
עֹוׂשה ְּבפ ַׂעל — ִאיׁש זֶ ה ְמב ָׂרְך יִ ְהיֶ ה
ֶ
ׁשֹוכ ַחֶ ,א ָּלא
ֵ
ׁשֹומ ַע־וְ
ֵ
ִל ְהיֹות
ְּב ַמ ֲע ֵׂשהּו.
ֹלהים ,וְ ֵאינֶ ּנּו ָׂשם ֶר ֶסן ִל ְלׁשֹונֹו ִּכי ִאם
עֹובד ֱא ִ
ִ 26מי ֶׁש ָּסבּור ֶׁשהּוא ֵ
27
בֹודת
בֹודתֹו ֵאינָ ּה ֶא ָּלא ֶה ֶבל .זׂאת ִהיא ֲע ַ
ַמ ְת ֶעה ֶאת ִלּבֹוֲ ,ע ָ
תֹומים
ֹלהים ָא ִבינּוִ :ל ְפקׂד ֶאת ַהיְ ִ
ימה ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ּות ִמ ָ
הֹורה ְ
ֹלהים ְט ָ
ֱא ִ
עֹולם.
ּול ִה ָּׁש ֵמר נָ ִקי ִמ ֻּט ְמ ַאת ָה ָ
וְ ָה ַא ְל ָמנֹות ְּב ָצ ָר ָתםְ ,
15

ב

אזהרה על משוא פנים

יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
א ַחיַ ,אל יְ ֵהא ָּב ֶכם ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים ֶּב ֱאמּונַ ת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ַ
ֲאדֹון ַה ָּכבֹודִ 2 .אם יָ בֹוא ִאיׁש ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֶׁש ָּל ֶכם וְ ַט ַּב ַעת זָ ָהב
ּובא ּגַ ם ִאיׁש ָענִ י ָלבּוׁש ְּבגָ ִדים ָּב ִלים 3 ,וְ ִהּנֵ ה
ּולבּוׁשֹו ָהדּורָ ,
ַעל יָ דֹו ְ
”ׁשב ְלָך ּפׂה
אֹומ ִריםֵ :
ּפֹונִ ים ַא ֶּתם ֶאל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְלבּוׁשֹו ָהדּור וְ ְ
”ׁשב ִמ ַּת ַחת ַל ֲהדׂם
”עמׂד ָׁשם” אֹו ֵ
אֹומ ִריםֲ :
ְ
ְּבטֹוב”; וְ ֶל ָענִ י ַא ֶּתם
הֹופ ִכים
ַרגְ ַלי” — ַ 4ה ִאם ֵאינְ ֶכם ַמ ְפ ִלים ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֵּבין ִאיׁש ְל ִאיׁש וְ ְ
ׁשֹופ ִטים ַּב ֲע ֵלי ַמ ֲח ָׁשבֹות ֶר ַׁשע?
ְ
ִל ְהיֹות
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2.5-22

ֹלהים ִל ְהיֹות
עֹולם ַהּזֶ ה ָּב ַחר ֱא ִ
הּוביֲ ,הֹלא ַּב ֲענִ ּיֵ י ָה ָ
ִׁ 5ש ְמעּוַ ,א ַחי ֲא ַ
6
אֹוה ָביו .וְ ַא ֶּתם
יח ְל ֲ
יֹור ֵׁשי ַה ַּמ ְלכּות ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ֲע ִׁש ֵירי ֱאמּונָ ה וְ ְ
סֹוח ִבים ֶא ְת ֶכם
יתם ֶאת ֶה ָענִ יֲ .הֹלא ָה ֲע ִׁש ִירים ְמ ַד ְּכ ִאים ֶא ְת ֶכם וְ ֲ
ְּבזִ ֶ
יכם.
ְל ָב ֵּתי ִמ ְׁש ָּפטֲ 7 .הֹלא ֵהם ַה ְמגַ ְּד ִפים ֶאת ַה ֵּׁשם ַהּטֹוב ַהּנִ ְק ָרא ֲע ֵל ֶ
ּתֹורת ַה ַּמ ְלכּותַּ ,כ ָּכתּוב ,”וְ ָא ַה ְב ָּת
ִ 8אם ֶּב ֱא ֶמת ְמ ַקּיְ ִמים ַא ֶּתם ֶאת ַ
9
נֹוהגִ ים
ֲ
יט ְב ֶּתם ַל ֲעׂשֹותֲ .א ָבל ִאם ַא ֶּתם
ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך”ֲ ,אזַ י ֵה ַ
עֹוב ֵרי ֲע ֵב ָרה.
ימ ֶכם ְּכ ְ
ּתֹורה ַּת ֲא ִׁש ְ
חֹוט ִאים ַא ֶּתם וְ ַה ָ
ְ
ְּב ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים,
ּתֹורה וְ נִ ְכ ָ ַׁשל ְּב ָד ָבר ֶא ָחדָ ,א ֵׁשם הּוא
ֲ 10ה ֵרי ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ֶאת ָּכל ַה ָ
אֹומר ”ֹלא ִתנְ ַאף” ָא ַמר ּגַ ם ”ֹלא ִת ְר ַצח” ,וְ ִאם ֵאינְ ָך
ַּבּכׂל; ֶׁ 11ש ֵּכן ָה ֵ
12
ּתֹורהַּ .ד ְּברּו וַ ֲעׂשּו
עֹובר ַא ָּתה ַעל ִמ ְצוֹות ַה ָ
רֹוצ ַחֵ ,
נֹואף ֲא ָבל ֵּכן ֵ
ֵ
ּתֹורה ֶׁשל ֵחרּות.
ל־ּפי ָ
יכם ַּכ ֲאנָ ִׁשים ָה ֲע ִת ִידים ְל ִה ָּׁש ֵפט ַע ִ
ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֵ 13אין ַר ֲח ִמים ַּב ִּדין ְל ִמי ֶׁשֹּלא נָ ַהג ְּב ַר ֲח ִמים; ָה ַר ֲח ִמים ִמ ְתנַ ְּׂש ִאים
ַעל ַה ִּדין.
אמונה ומעשים

ׂאמר ִאיׁש” ,יֵ ׁש ִלי ֱאמּונָ ה” ,וְ ֵאין
ּתֹוע ֶלת ַּב ָּד ָבר ִאם י ַ
ֶ
ַ 14א ַחיַ ,מה
15
ָאח אֹו ָאחֹות ִאם
הֹוׁשיעֹו?
תּוכל ָה ֱאמּונָ ה ְל ִ
לֹו ַמ ֲע ִׂשים? ֲה ַ
”לכּו
ׂאמר ָל ֶהםְ ,
יִ ְהיּו ְּב ֵעירׂם וְ ֵאין ָל ֶהם ֶל ֶחם ֻח ָּקם 16 ,וְ ִאיׁש ִמ ֶּכם י ַ
ּגּופם —
ְל ָׁשלֹוםִ ,ה ְת ַח ְּממּו וְ ִא ְכלּו ָלׂש ַׂבע” ,וְ ֹלא ִּת ְּתנּו ָל ֶהם ָצ ְר ֵכי ָ
הֹוע ְל ֶּתם? ָּ 17כְך ּגַ ם ָה ֱאמּונָ הִ ,אם ֵאין ָּבּה ַמ ֲע ִׂשיםֵ ,מ ָתה ִהיא
ַ
ַמה
ְּכ ֶׁש ְּל ַע ְצ ָמּה.
”א ָּתה ,יֵ ׁש ְלָך ֱאמּונָ ה; וַ ֲאנִ י ,יֵ ׁש ִלי ַמ ֲע ִׂשים.
ׂאמרַ ,
יׁשהּו י ַ
אּולם ִמ ֶ
 18וְ ָ
ַה ְר ֵאנִ י ֶאת ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְב ִלי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ,וַ ֲאנִ י ַא ְר ֶאה ְלָך ֶאת ֱאמּונָ ִתי
יט ְב ָּת
ֹלהים ֶא ָחד הּואֵ .ה ַ
ִמּתֹוְך ַמ ֲע ַׂשיַ 19 .א ָּתה ַמ ֲא ִמין ֶׁש ָה ֱא ִ
20
רֹוע ִדיםִ ”.איׁש ַּב ַערַ ,ה ִאם
ַל ֲעׂשֹות! ּגַ ם ַה ֵּׁש ִדים ַמ ֲא ִמינִ ים וְ ַאף ֲ
ְרצֹונְ ָך ְל ִהּוָ ַכח ֶׁש ֱאמּונָ ה ְּב ִלי ַמ ֲע ִׂשים ֲע ָק ָרה ִהיא? ַ 21א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו,
ַה ִאם ֹלא ְּב ַמ ֲע ָׂשיו נִ ְצ ַּדק ְּב ַה ֲעלֹותֹו ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח?
ּומּתֹוְך ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֻה ְׁש ְל ָמה
רֹואה ַא ָּתה ִּכי ָה ֱאמּונָ ה ָעזְ ָרה ְל ַמ ֲע ָׂשיו ִ
ֶ 22
ב  :8ויק’ יט 18 ב  :11שמות כ 13‑ ;14דבר’ ה 18‑17
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אֹומר ,”וְ ֶה ֱא ִמן ַא ְב ָר ָהם ַּביהוה
ָה ֱאמּונָ ה ,וְ ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ָּכתּוב ָה ֵ
רֹואים ַא ֶּתם ִּכי
ֹלהים”ִ 24 .
”אֹוהב ֱא ִ
ֵ
וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה” ,וְ גַ ם נִ ְק ָרא
ְּב ַמ ֲע ִׂשים יִ ָּצ ֵדק ִאיׁש וְ ֹלא ֶּב ֱאמּונָ ה ְל ַב ָּדּה 25 .וְ ֵכן ּגַ ם ָר ָחב ַהּזֹונָ ה,
הֹוׁש ַע ֶאל
יחי יְ ֻ
ַה ִאם ֹלא נִ ְצ ְּד ָקה ְּב ַמ ֲע ִׂשים ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ְס ָפה ֶאת ְׁש ִל ֵ
רּוח
אֹותם ְּב ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרת? ִּ 26כי ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַהּגּוף ְּבֹלא ָה ַ
ָ
יתּה וְ ִׁש ְּל ָחה
ֵּב ָ
ֵמת הּואֵּ ,כן ּגַ ם ָה ֱאמּונָ ה ְּבֹלא ַמ ֲע ִׂשים ֵמ ָתה ִהיא.
23

ג

הלשון

מֹוריםֶׁ ,ש ֲה ֵרי יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ָע ֵלינּו יִ ְהיֶ ה
א ַחיַ ,אל יִ ְהיּו ַר ִּבים ִמ ֶּכם ְל ִ
ַ
יֹותר 2 .וַ ֲהֹלא ֻּכ ָּלנּו ַמ ְר ִּבים ְל ִה ָּכ ֵׁשלִ .מי ֶׁש ֵאינֹו נִ ְכ ָׁשל
ַה ִּדין ָחמּור ֵ
ְּב ִדּבּורִ ,איׁש ֻמ ְׁש ָלם הּוא וְ יָ כֹול ָל ִׂשים ֶר ֶסן ְל ָכל ּגּופֹוִ 3 .הּנֵ ה ְּב ִפי
ּסּוסים ָׂש ִמים ָאנּו ֶר ֶסן ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ָּׁש ְמעּו ָלנּו ,וְ ָכְך ְמנַ ֲהגִ ים ָאנּו ֶאת
ַה ִ
רּוח ַעּזָ ה,
ּגּופם 4 .וְ ִהּנֵ ה ּגַ ם ָה ֳאנִ ּיֹותַ ,אף ֶׁשּגְ דֹולֹות ֵהן וְ נֶ ְה ָּדפֹות ְּב ַ
ָּכל ָ
אֹותן ֶאל ַה ָּמקֹום ֶׁשּיִ ְר ֶצה ַה ַהּגַ איֵּ 5 .כן ּגַ ם ַה ָּלׁשֹון
ָ
ֶהגֶ ה ָק ָטן יְ נַ ֵהג
ּומ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹולֹות.
יבר ָק ָטן ִהיאְ ,
ֵא ָ
עֹולם
ְראּו ֵאיזֹו ֵאׁש ְק ַטּנָ ה ַמ ְב ִע ָירה יַ ַער ּגָ דֹול! ּ 6גַ ם ַה ָּלׁשֹון ֵאׁש ִהיאָ ,
ּומ ַט ֵּמאת ֶאת ָּכל ַהּגּוףִ .היא
יב ֵרינּו ְ
ֶׁשל ַעוְ ָלהַ .ה ָּלׁשֹון נִ ֶּצ ֶבת ֵּבין ֵא ָ
יהּנֹוםָּ 7 .כל ִמין ְּב ֵה ָמה
יתה ֶאת ּגַ ְלּגַ ל ֲהוָ יָ ֵתנּו וְ נִ ֶּצ ֶתת ְּב ֵאׁש ּגֵ ִ
ַמ ִּצ ָ
נֹוׁשי יָ כֹול ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלט ָע ָליו ,וְ ָא ֵכן
וְ עֹוף וְ ֶר ֶמׂש וְ ַחּיֹות ַהּיָ םַ ,ה ִּמין ָה ֱא ִ
יה; ָר ָעה ִהיא
ִה ְׁש ַּת ֵּלטֲ 8 .א ָבל ַה ָּלׁשֹון ֵאין ָא ָדם יָ כֹול ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלט ָע ֶל ָ
ּומ ֵל ָאה ֶא ֶרס ָמוֶ תָּ 9 .בּה ְמ ָב ְר ִכים ָאנּו ֶאת ָה ָאדֹון
וְ ַח ְס ַרת ַמ ְעצֹורְ ,
ֹלהיםֵ 10 .מאֹותֹו
ּובּה ְמ ַק ְּל ִלים ָאנּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּב ֶצ ֶלם ֱא ִ
וְ ָה ָאבָ ,
יֹוצאת ְּב ָר ָכה וְ גַ ם ְק ָל ָלהַ .א ַחיֹ ,לא ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ ה.
ַה ֶּפה ֵ
ּמֹוצא ֶא ָחד? ַ 12א ַחי,
ּומיִ ם ָמ ִרים ִמ ָ
תּוקים ַ
יע ַה ַּמ ְעיָ ן ַמיִ ם ְמ ִ
ֲ 11היַ ִּב ַ
תּוכל ַהּגֶ ֶפן ַל ֲעׂשֹות ְּת ֵאנִ ים?
יתים ,אֹו ֲה ַ
יּוכל ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה ַל ֲעׂשֹות זֵ ִ
ֲה ַ
תּוקים.
לּוחים ֵאינֶ ּנּו ֵמ ִפיק ַמיִ ם ְמ ִ
ֵּכן ּגַ ם ְמקֹור ַמיִ ם ְמ ִ

ב  :23ברא’ טו 6
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החכמה אשר ממעל

ּטֹובה ֶאת
ִ 13מי ָּב ֶכם ָח ָכם וְ נָ בֹון? יַ ְר ֶאה נָ א ִמּתֹוְך ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ַה ָ
יבה
ּומ ִר ָ
ַמ ֲע ָׂשיו ַהּנַ ֲע ִׂשים ַּב ֲענָ וָ ה וְ ָח ְכ ָמה 14 .וְ ִאם ִקנְ ָאה ָמ ָרה ְ
ּיֹור ֶדת
ִּב ְל ַב ְב ֶכםַ ,אל ִּת ְתּגָ אּוַ .אל ְּת ַׁש ְּקרּו ָּב ֱא ֶמתֵ 15 .אין זֹו ַה ָח ְכ ָמה ַה ֶ
16
נֹוב ַעת ִמן ַהּיֵ ֶצר וְ ַה ֵּׁש ִדיםֵ .הן
ִמ ַּמ ַעלֶ ,א ָּלא זֹו ֶׁש ִהיא ַא ְר ִצית וְ ַ
הּומה וְ ָכל ַמ ֲע ֶׂשה ַרעֲ 17 .א ָבל
יבהָׁ ,שם ְמ ָ
ּומ ִר ָ
ְּב ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ִקנְ ָאה ְ
אֹוה ֶבת
ֶ
הֹורה ִהיא; ְל ַא ַחר זׂאת
אׁשית ְט ָ
ַה ָח ְכ ָמה ֲא ֶׁשר ִמ ַּמ ַעלֵ ,ר ִ
ּופ ִרי טֹוב ,וְ ֵאין
נֹוחה ְל ִה ְת ַרּצֹותְ ,מ ֵל ָאה ַר ֲח ִמים ְ
סֹוב ָלנִ יתָ ,
ְ
ָׁשלֹום,
עֹוׂשי ָׁשלֹום ְּפ ִרי ַה ֶּצ ֶדק נִ זְ ָרע
ּול ֵ
ּוצ ִביעּותְ 18 .
ִע ָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים ְ
ְּב ָׁשלֹום.

ד

ידידות עם העולם

יכם? ַה ִאם ֹלא
סּוכים וְ ַה ְּמ ִריבֹות ֲא ֶׁשר ֵּבינֵ ֶ
מ ַאיִ ן ַה ִּס ְכ ִ
ֵ
יכם? ַ 2א ֶּתם ִמ ְת ַאּוִ ים וְ ֵאין
יב ֵר ֶ
יכם ַהּנִ ְל ָחמֹות ְּבתֹוְך ֵא ְ
וֹות ֶ
ִמ ַּת ֲא ֵ
כֹולים ְל ַה ִּׂשיגַ .א ֶּתם ָר ִבים
ּומ ַקּנְ ִאים וְ ֵאינְ ֶכם יְ ִ
הֹורגִ ים ְ
ָל ֶכםַ .א ֶּתם ְ
וְ נִ ְל ָח ִמים וְ ֵאין ָל ֶכם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְמ ַב ְק ִׁשיםַ 3 .א ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים
וְ ֵאינְ ֶכם ְמ ַק ְּב ִלים ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים ִמּתֹוְך ַּכּוָ נָ ה ָר ָעהְּ ,כ ֵדי
יֹוד ִעים ִּכי יְ ִדידּות
יכםְ 4 .מ ִפ ֵירי נֶ ֱא ָמנּותַ ,ה ֵאינְ ֶכם ְ
וֹות ֶ
ְל ַבזְ ֵּבז ְּב ַת ֲא ֵ
רֹוצה ִל ְהיֹות יָ ִדיד
יכְךִ ,מי ֶׁש ֶ
אֹלהים? ְל ִפ ָ
יבה ֵל ִ
עֹולם ִהיא ֵא ָ
ִעם ָה ָ
אֹומר
ֵ
חֹוׁש ִבים ַא ֶּתם ִּכי ַל ָּׁשוְ א
ֹלהיםַ 5 .ה ְ
הֹופְך ְלאֹויֵ ב ֱא ִ
ֵ
עֹולם
ָל ָ
רּוח ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִּכין ָּבנּו”?
ֹלהים ָל ַ
ּתֹוקק ֱא ִ
”ּב ִקנְ ָאה ִמ ְׁש ֵ
ַה ָּכתּוב : ְ ¤
ל ֵּל ִצים הּוא־
ֹלהים ַ
”א ִ
אֹומר ֱ
נֹותן הּוא יֶ ֶתר ֵחןָ .ל ֵכן ַה ָּכתּוב ֵ
אּולם ֵ
 6וְ ָ
7
ֹלהיםִ .ה ְתיַ ְּצבּו נֶ גֶ ד
ן־חןַ ”.על ֵּכן ִה ָּכנְ עּו ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יָ ִליץ וְ ַל ֲענָ וִ ים יִ ֶּת ֵ
חֹוט ִאים,
יכםַ .ה ְ
אֹלהים וְ יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ
יכםִ 8 .ק ְרבּו ֵל ִ
ַה ָּׂש ָטן וְ יִ ְב ַרח ִמ ְּפנֵ ֶ
יכם! ַט ֲהרּו ֶאת ְל ַב ְב ֶכםֲ ,ה ַפ ְכ ַּפ ֵּכי ַה ֵּלב! ִ 9ה ְת ַעּנּו וְ ִה ְת ַא ְּבלּו
ַר ֲחצּו יְ ֵד ֶ
חֹוק ֶכם ְל ֵא ֶבל וְ ִׂש ְמ ַח ְת ֶכם ְליָ גֹוןַ 10 .ה ְׁש ִּפילּו
ּובכּו; יֵ ָה ֵפְך נָ א ְׂש ְ
ְ
רֹומם ֶא ְת ֶכם.
ַע ְצ ְמ ֶכם ִל ְפנֵ י יהוה וְ הּוא יְ ֵ
 ¤ד  :5בקנאה… -או :בקנאה משתוקקת הרוח אשר השכין בקרבנו.
ד  :6משלי ג 34
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אחד הוא השופט

ַ 11א ַחיַ ,אל ְּת ַד ְּברּו ָרעֹות ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּוַ .ה ְמ ַד ֵּבר ָר ָעה ְּב ָא ִחיו וְ ָדן ֶאת
ּתֹורה,
ּתֹורה .וְ ִאם ָּת ִדין ֶאת ַה ָ
ּתֹורה וְ ָדן ֶאת ַה ָ
ָא ִחיוְ ,מ ַד ֵּבר ָר ָעה ַּב ָ
ׁשֹופט,
ֵ
חֹוקק וְ
ׁשֹופטֶ 12 .א ָחד הּוא ַה ְמ ֵ
ֵ
ּתֹורה ִּכי ִאם
ֵאינְ ָך ְמ ַקּיֵ ם ַה ָ
יתָך?
ּומי ַא ָּתה ִּכי ִּת ְׁשּפׂט ֶאת ֲע ִמ ְ
ּול ַא ֵּבדִ .
יע ְ
הֹוׁש ַ
הּוא ֲא ֶׁשר יָ כֹול ְל ִ
אזהרה לבעלי יומרות

”הּיֹום אֹו ָמ ָחר נֵ ֵלְך ְל ִעיר ְּפלֹונִ ית ,נַ ֲע ֶׂשה ָׁשם ָׁשנָ ה
אֹומ ִריםַ ,
 13הֹוי ָה ְ
14
יֹוד ִעים ַמה ּיֵ ֵלד יֹוםַ .מה ֵהם
ַא ַחת ,נִ ְס ַחר וְ נַ ֲע ֶׂשה הֹון” ,וְ ֵאינְ ֶכם ְ
יכם? ֲהֹלא ֵאד ַא ֶּתםַ ,הּנִ ְר ֶאה ְל ֶרגַ ע וְ ַא ַחר ָּכְך נֶ ְע ָלםָ 15 .ראּוי ָהיָ ה
ַחּיֵ ֶ
”אם יִ ְר ֶצה יהוה ,נִ ְחיֶ ה וְ נַ ֲע ֶׂשה ָּכזׂאת וְ ָכזׂאתַ 16 ”.אְך ִהּנֵ ה
ׂאמרּוִ ,
ֶׁשּת ְ
יכםָּ .כל ּגַ ֲאוָ ה ָּכזׂאת ָר ָעה ִהיאָ 17 .ל ֵכן
רֹות ֶ
ַא ֶּתם עֹוד ִמ ְתּגָ ִאים ְּביֻ ְמ ֵ
עֹוׂשהְ ,ל ֵח ְטא יֵ ָח ֵׁשב לֹו.
ֶ
ּיֹוד ַע ַל ֲעׂשֹות טֹוב וְ ֵאינֶ ּנּו
ַה ֵ

ה

אזהרה לעשירים

יכם.
ילילּו ַעל ַה ָּצרֹות ַה ָּבאֹות ֲע ֵל ֶ
הֹוי ָה ֲע ִׁש ִיריםְּ ,בכּו וְ ֵה ִ
יכם ָהיּו ְל ַמ ֲא ַכל ָעׁש 3 .זְ ַה ְב ֶכם וְ ַכ ְס ְּפ ֶכם
ּובגְ ֵד ֶ
ָ 2ע ְׁש ְר ֶכם נִ ְר ַקבִ ,
ׂאכל ֶאת ְּב ַׂש ְר ֶכם ְּכמֹו
לּוד ָתם ִּת ְהיֶ ה ְל ֵעדּות נֶ גְ ְּד ֶכם וְ ת ַ
נֶ ְח ְלדּו ,וַ ֲח ָ
ּפֹוע ִלים
זֹועק ְׂש ַכר ַה ֲ
אֹוצר ֲא ַצ ְר ֶּתם ְל ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים! ִ 4הּנֵ ה ֵ
ָ
ֵאׁש.
ּקֹוצ ִרים ָּב ָאה
ינֹותם אֹותֹו ,וְ ַצ ֲע ַקת ַה ְ
יכם ֲא ֶׁשר ֲה ִל ֶ
דֹות ֶ
קֹוצ ֵרי ְׂש ֵ
ְ
הֹוללּות;
יתם ָּב ָא ֶרץ ַחּיֵ י ַּת ֲענּוגֹות וְ ְ
ְּב ָאזְ נֵ י יהוה ְצ ָבאֹותֲ 5 .חיִ ֶ
ְס ַע ְד ֶּתם ֶאת ִל ְּב ֶכם ְּכמֹו ְּביֹום זֶ ַבחִ 6 .ה ְר ַׁש ְע ֶּתם וַ ֲה ַרגְ ֶּתם ֶאת ַה ַּצ ִּדיק
יכם.
וְ הּוא ֵאינֹו ָקם ֲע ֵל ֶ
סבלנות ותפילה

רּוח ַעד ּבֹוא ָה ָאדֹוןִ .הּנֵ ה ָה ִא ָּכר ְמ ַח ֶּכה
ָ 7ל ֵכןַ ,א ַחיִ ,ה ְת ַאּזְ רּו א ֶׂרְך ַ
ּומ ְלקֹוׁש.
יֹורה ַ
ּומיַ ֵחל לֹו ְּב ַס ְב ָלנּות ַעד ֶׁשּיִ זְ ֶּכה ְל ֶ
ִל ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ַהּיָ ָקר ְ
יאת
רּוחּ ,כֹונְ נּו ֶאת ְל ַב ְב ֶכםִּ ,כי ָק ְר ָבה ִּב ַ
ּ 8גַ ם ַא ֶּתם ִה ְת ַאּזְ רּו א ֶׂרְך ַ
ָה ָאדֹוןַ 9 .א ַחיַ ,אל ִּת ְתלֹונְ נּו ִאיׁש ַעל ֵר ֵעהּוְ ,ל ַמ ַען ֹלא ִּת ָּׁש ְפטּוִ .הּנֵ ה
יאים ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ְּב ֵׁשם יהוה יִ ְהיּו
עֹומד ַּב ֶּפ ַתחַ 10 .א ַחיַ ,הּנְ ִב ִ
ּׁשֹופט ֵ
ַה ֵ
11
חֹוׁש ִבים ָאנּו ִל ְמ ֻא ָּׁש ִרים
ְ
רּוחֵ .הן
ַ
ָל ֶכם ְל ֻדגְ ָמה ֶׁשל ֵס ֶבל וְ א ֶׂרְך

27/10/2010 14:32:23

HNTquote.indb 448

449

אגרת יעקב

5.12-20

עֹומ ִדים ַּב ֵּס ֶבלְׁ .ש ַמ ְע ֶּתם ַעל־אֹודֹות ֲע ִמ ָידתֹו ֶׁשל ִאּיֹוב ַּב ֵּס ֶבל
ֶאת ָה ְ
יתם ֶאת ַּת ְכ ִלית יהוה — ִּכי ַרחּום וְ ַחּנּון יהוה.
ְּור ִא ֶ
אׁשית ּכׂלַ ,א ַחיַ ,אל ִּת ָּׁש ְבעּו ֹלא ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ֹלא ָּב ָא ֶרץ וְ ֹלא ָּכל
 12וְ ֵר ִ
”ּכן” ,וְ ַה”ֹלא” ֶׁש ָּל ֶכם ”ֹלא”ֶּ ,פן
”ּכן” ֶׁש ָּל ֶכם ֵ
בּועה ַא ֶח ֶרת .יְ ֵהא ַה ֵ
ְׁש ָ
ִּת ְּפלּו ִּב ֵידי ַה ִּדין.
ִ 13איׁש ִמ ֶּכם ִאם יִ ְסּבׂל ,יִ ְת ַּפ ֵּללִ .אם ִׂש ְמ ָחה ְּב ִלּבֹו ,יָ ִׁשיר ִׁש ֵירי ַה ֵּלל.
יכם ,יִ ְק ָרא ֶאת זִ ְקנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה וְ יִ ְת ַּפ ְּללּו ַּב ֲעדֹו
חֹולה ֵּבינֵ ֶ
ֶ
ִ 14אם יֵ ׁש
15
יע ֶאת
ּתֹוׁש ַ
ִ
ּות ִפ ַּלת ָה ֱאמּונָ ה
ְ
ְּב ָמ ְׁש ָחם אֹותֹו ֶׁש ֶמן ְּב ֵׁשם יהוה.
חֹולה ,וַ יהוה יָ ִקים אֹותֹו; וְ ִאם ָח ָטא יִ ָּס ַלח לֹוִ 16 .ה ְתוַ ּדּו ַעל
ַה ֶ
יכם ִאיׁש ִל ְפנֵ י ֵר ֵעהּו וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ִאיׁש ְּב ַעד ֵר ֵעהּוְ ,ל ַמ ַען ֵּת ָר ְפאּו.
ֲח ָט ֵא ֶ
נֹוׁשי
ּגָ דֹול ּכ ָׂחּה ֶׁשל ְּת ִפ ַּלת ַצ ִּדיק ִּב ְפ ֻע ָּל ָתּהֵ 17 .א ִלּיָ הּו ָהיָ ה ָא ָדם ֱא ִ
ָּכמֹונּו; הּוא ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּב ָחזְ ָקה ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר ,וְ ֹלא יָ ַרד ָמ ָטר ַעל
ָה ָא ֶרץ ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים 18 .הּוא ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵׁשנִ ית ,וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם
יחה ֶאת ִּפ ְריָ ּה.
נָ ְתנּו ָמ ָטר וְ ָה ָא ֶרץ ִה ְצ ִמ ָ
סֹוטה ִמן ָה ֱא ֶמת וְ ִאיׁש ַא ֵחר ֵמ ִׁשיב אֹותֹו,
ֶ
ַ 19א ַחיִ ,אם ִאיׁש ִמ ֶּכם
יע ֶאת נַ ְפׁשֹו ִמ ָּמוֶ ת
יֹוׁש ַ
חֹוטא ִמ ְּס ִטּיַ ת ַּד ְרּכֹו ִ
ְ 20דעּו ִּכי ַה ֵּמ ִׁשיב ֶאת ַה ֵ
יכ ֶּסה ַעל ֲהמֹון ְּפ ָׁש ִעים.
וִ ַ
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אגרת כיפא הראשונה

א

ּתֹוׁש ֵבי ְּתפּוצֹות ּפֹונְ טֹוס,
ָ
יחֶ ,אל
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יח יֵ ַ
יפאְׁ ,ש ִל ַ
מ ֵאת ֵּכ ָ
ֵ
יעתֹו
ל־ּפי יְ ִד ָ
יתינְ יָ הַ ,הּנִ ְב ָח ִרים ַ 2ע ִ
ּוּב ִ
דֹוקיָ הַ ,א ְסיָ ה ִ
ּגָ ַל ְטיָ הַ ,ק ָּפ ְ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוחֶ ,אל ִצּיּות יֵ ַ
ֹלהים ָה ָאבְּ ,ב ִקּדּוׁש ָה ַ
ִמ ֶּק ֶדם ֶׁשל ֱא ִ
יכם ְל ַמ ְכ ִּביר.
וְ ַהּזָ יַ ת ָּדמֹוֶ :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ְׁש ְּפעּו ֲע ֵל ֶ
תקווה חיה

הֹוליד
יח ֲא ֶׁשר ְּברׂב ַר ֲח ָמיו ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָּ 3ברּוְך ָה ֱא ִ
יח ִמן ַה ֵּמ ִתים,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹותנּו ֵמ ָח ָדׁש ְל ִת ְקוָ ה ַחּיָ ה ִּב ְת ִחּיַ ת יֵ ַ
ָ
ְ 4לנַ ֲח ָלה ֲא ֶׁשר ֹלא ִּת ָּׁש ֵחתֹ ,לא ִּת ָּט ֵמא וְ ֹלא ִּתּבׂלַ ,ה ְּצפּונָ ה ָל ֶכם
ֹלהיםִּ ,בזְ כּות ֱאמּונָ הֱ ,א ֵלי
בּורת ֱא ִ
מּורים ִּבגְ ַ
ַּב ָּׁש ַמיִ םָ 5 ,ל ֶכם ַה ְּׁש ִ
6
ּובּה ְׂש ֵמ ִחים ַא ֶּתם ּגַ ם ִאם ִמן
ׁשּועה ָה ֲע ִת ָידה ְל ִהּגָ לֹות ְּב ֵעת ֵקץָ .
יְ ָ
ַהּצ ֶׂרְך הּוא ֶׁש ִּת ְת ַע ְּצבּו זְ ַמן ָמה ְּב ָכל ִמינֵ י ַמּסֹות ְּ 7כ ֵדי ֶׁש ֱאמּונַ ְת ֶכם
יֹותר ִמּזָ ָהבַ ,הּנִ ְׁש ָחת ַעל ַאף ִה ָּצ ְרפֹו ָּב ֵאׁש,
רּופה וְ ַהיְ ָק ָרה ַה ְר ֵּבה ֵ
ַה ְּצ ָ
יח;  8הּוא
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּול ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִה ְתּגַ ּלֹות יֵ ַ
ּול ָכבֹוד ְ
ֵּת ֵצא ִל ְת ִה ָּלה ְ
יתם אֹותֹו ,וַ ֲא ֶׁשר ָּכ ֵעת
אֹוה ִבים אֹותֹו ַאף ִּכי ֹלא ְר ִא ֶ
ֲ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ּוב ָכל זׂאת ַמ ֲא ִמינִ ים ַא ֶּתם ּבֹו וְ ָׂש ִׂשים ְּב ִׂש ְמ ָחה
רֹואים אֹותֹו ְ
ֵאינְ ֶכם ִ
צּומה ִמ ַּס ֵּפרְּ 9 ,ב ַה ִּׂשיגְ ֶכם ֶאת ַּת ְכ ִלית ֱאמּונַ ְת ֶכםֶ ,את
ְמפ ָׂא ָרה וַ ֲע ָ
יכם.
ׁשֹות ֶ
ׁשּועת נַ ְפ ֵ
יְ ַ
יאים ֶׁשּנִ ְּבאּו ַעל ַה ֶח ֶסד
ׁשּועה ַהּזׂאת ָח ְקרּו וְ ָד ְרׁשּו ַהּנְ ִב ִ
ֶ 10את ַהיְ ָ
רּוח
ַ
יעה
הֹוד ָ
ַה ְמיֻ ָעד ָל ֶכםֵ 11 .הם ָח ְקרּו ָמה ָה ֵעת וְ ַהּנְ ִסּבֹות ֶׁש ִ
יח וְ ַעל
יח ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ָּבםְּ ,כ ֶׁש ֵה ִע ָידה ֵמרׂאׁש ַעל ִס ְבלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יהם 12 .וְ נִ גְ ָלה ָל ֶהם ִּכי ֹלא ְל ַמ ַען
ַה ָּכבֹוד וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ֶׁשּיָ בֹואּו ַא ֲח ֵר ֶ
ַע ְצ ָמם ֶא ָּלא ְל ַמ ַענְ ֶכם ֵׁש ְרתּו ַּב ְּד ָב ִרים ָה ֵהםֲ ,א ֶׁשר ָּכ ֵעת ֻה ְׁש ְמעּו
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1.13-25

לּוחה ִמן
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ַה ְּׁש ָ
ׂשֹורה ְּב ַ
ָל ֶכם ִמ ִּפי ַה ְמ ַב ְּׂש ִרים ֶאת ַה ְּב ָ
ּתֹוכם.
ָ
ַה ָּׁש ַמיִ םְּ ,ד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַמ ְל ָא ִכים נִ ְכ ָס ִפים ְל ַה ְׁש ִקיף ֶאל
חיי קדּושה

יכםֱ ,היּו ֵע ָרנִ ים וְ ַקּוּו ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ַל ֶח ֶסד
ָ 13ל ֵכן ִחגְ רּו ָמ ְתנֵ י ִׂש ְכ ֵל ֶ
14
ְּכ ָבנִ ים ְמ ַצּיְ ִתיםַ ,אל
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יכם ְּב ִה ְתּגַ ּלֹות יֵ ַ
ַה ָּבא ֲע ֵל ֶ
יתם ַח ְס ֵרי ַד ַעת,
ִּת ְתנַ ֲהגּו ְל ִפי ַה ַּת ֲאוֹות ֶׁש ָהיּו ָל ֶכם ֶּב ָע ָבר ְּכ ֶׁש ֱהיִ ֶ
יכם ְּכמֹו ֶׁש ָּקדֹוׁש הּוא ֲא ֶׁשר
דֹוׁשים ְּב ָכל ַּד ְר ֵכ ֶ
ֶ 15א ָּלא ֱהיּו ּגַ ם ַא ֶּתם ְק ִ
”קד ִׁׂשים ִּת ְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ָאנִ י”.
ָק ָרא ֶא ְת ֶכםֶׁ 16 ,ש ֲה ֵרי ָּכתּובְ ,
ּׁשֹופט ְּב ִלי ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים ְל ִפי ַמ ֲע ֵׂשי
קֹור ִאים ַא ֶּתם ֶאל ָה ָאבַ ,ה ֵ
 17וְ ִאם ְ
יכם ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות;
גּור ֶ
ימי ְמ ֵ
ִאיׁש וָ ִאיׁשֲ ,אזַ י ִה ְת ַה ְּלכּו ְּביִ ְר ָאה ִּב ֵ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ֹלא ְּב ָד ָבר נִ ְׁש ָחתֹ ,לא ְּב ֶכ ֶסף וְ ֹלא ְּבזָ ָהב,
ֶׁ 18ש ֲה ֵרי ְ
19
יכםִּ ,כי ִאם ְּב ָדם
בֹות ֶ
יתם ִמ ַּד ְר ְּכ ֶכם ַה ְּת ֵפ ָלה ֶׁשּנְ ַח ְל ֶּתם ֵמ ֲא ֵ
נִ ְפ ֵּד ֶ
נֹודע
יח ֲ 20א ֶׁשר ַ
יָ ָקר ֶׁשל ֶׂשה ָּת ִמים ֶׁש ֵאין ּבֹו מּוםְּ ,ב ָדמֹו ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ֶּק ֶדםִ ,ל ְפנֵ י ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבל ,וְ נִ גְ ָלה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ְל ַמ ַענְ ֶכםַ 21 ,א ֶּתם
אֹלהים ֶׁש ֱה ִקימֹו ִמן ַה ֵּמ ִתים וְ נָ ַתן לֹו
ֲא ֶׁשר הֹודֹות לֹו ַמ ֲא ִמינִ ים ֵּב ִ
אֹלהים.
ָּכבֹוד ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ֱאמּונַ ְת ֶכם וְ ִת ְקוַ ְת ֶכם ֵּב ִ
יכם ְּב ַצּיֶ ְת ֶכם ָל ֱא ֶמת וְ ִהּגַ ְע ֶּתם ֱא ֵלי
ׁשֹות ֶ
 22וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ִּט ַה ְר ֶּתם ֶאת נַ ְפ ֵ
ּומא ְׂד ֶכם;
ַא ֲחוָ ה ֶׁש ֵאין ָּבּה ֲחנֻ ָּפהֶ ,א ֱהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
נֹול ְד ֶּתם ֵמ ָח ָדׁש ֹלא ִמּזֶ ַרע נִ ְׁש ָחת ִּכי ִאם ִמ ִּב ְל ִּתי נִ ְׁש ָחת,
ֶׁ 23ש ֲה ֵרי ַ
ֹלהים ַה ַחי וְ ַקּיָ ם.
ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ל־ה ָּב ָׂשר ָח ִציר
”ּכ ַ
ֵ 24הן ָ
ל־ח ְסּדֹו ְּכ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה.
וְ ָכ ַ
יָ ֵבׁש ָח ִציר ,נָ ֵבל ִציץ,
עֹולם”.
ֹלהינּו יָ קּום ְל ָ
ר־א ֵ
ּוד ַב ֱ
ְ 25
וְ הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּב ְּׂשרּו ָל ֶכם.

א  :16ויק’ יט 2 א 24‑ :25ישע’ מ 8‑6
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אבנים חיות ועם קדוש

יכם ָּכל ֶר ַׁשע וְ ָכל ִמ ְר ָמהֶ ,את ַה ְּצ ִביעּות
וְ ַע ָּתה ָה ִסירּו ֵמ ֲע ֵל ֶ
נֹולדּו
עֹול ִלים ֲא ֶׁשר זֶ ה ִמ ָּקרֹוב ְ
ּוכ ָ
וְ ַה ִּקנְ ָאה וְ ָכל ָלׁשֹון ָה ָרעְ 2 ,
יׁשּועה,
ָ
ִה ְת ַאּוּו ֶל ָח ָלב ַהּזַ ְך ֶׁשל ַה ָּד ָברְ ,ל ַמ ַען ִּתגְ ְּדלּו ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו ִל
ִ 3אם ָא ְמנָ ם ְט ַע ְמ ֶּתם ִּכי טֹוב ָה ָאדֹון ֲ 4א ֶׁשר ַא ֶּתם נִ ּגָ ִׁשים ֵא ָליו — ֶא ֶבן
אֹלהים 5 .וְ גַ ם ַא ֶּתם,
יק ָרה ֵל ִ
סּוה ְּבנֵ י ָא ָדםַ ,אְך נִ ְב ָח ָרה וִ ָ
ַחּיָ ה ֶׁש ְּמ ָא ָ
רּוחנִ יִ ,ל ְכ ֻהּנַ ת ק ֶׂדׁשְּ ,כ ֵדי ְל ַה ֲעלֹות
ָ
ַּכ ֲא ָבנִ ים ַחּיֹות ,נִ ְבנִ ים ְל ַביִ ת
אֹומר
ֵ
יחִ 6 .מּׁשּום ָּכְך
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹלהים ִּבזְ כּות יֵ ַ
רּוח ְרצּויִ ים ֵל ִ
זִ ְב ֵחי ַ
יק ָרה ,וְ ַה ַּמ ֲא ִמין ָּבּה
”הנְ נִ י יִ ַּסד ְּב ִצּיֹון ֶא ֶבן ִּפּנָ ה נִ ְב ָח ָרה וִ ָ
ַה ָּכתּובִ :
ּסֹור ִרים
ֹלא יֵ בֹוׁשַ 7 ”.על ֵּכן ָל ֶכם ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִהיא ֶא ֶבן ַהּיְ ָקרֲ ,א ָבל ַל ְ
”א ֶבן נֶ גֶ ף וְ צּור
”א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלרׂאׁש ִּפּנָ ה” 8 ,וְ גַ ם ֶ
— ֶ
ּול ָכְך ּגַ ם
נּותםְ ,
ִמ ְכׁשֹול ”.וְ ָא ְמנָ ם ֵהם נִ ְכ ָׁש ִלים ַּב ָּד ָבר ִּבגְ ַלל ַס ְר ָב ָ
נֹועדּו.
ֲ
מ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲׂהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁשַ ,עם ְסגֻ ָּלהְ ,ל ַמ ַען
ֲ 9א ָבל ַא ֶּתם ַעם נִ ְב ָחרַ ,
ּקֹורא ֶא ְת ֶכם ֵמח ֶׁׂשְך ֶאל אֹורֹו ַהּנִ ְפ ָלא;
ּלֹותיו ֶׁשל ַה ֵ
ְּת ַס ְּפרּו ְּת ִה ָ
ֹלהים ַא ֶּתם;
יתםַ ,אְך ָּכ ֵעת ַעם ֱא ִ
ַ 10א ֶּתם ֲא ֶׁשר ְל ָפנִ ים ֹלא ַעם ֱהיִ ֶ
ֲא ֶׁשר ְל ָפנִ ים ֹלא ֻר ֲחמּוַ ,אְך ָּכ ֵעת ְמ ֻר ָח ִמים.
התנהגו כעבדי אלהים

גֹולים ַא ֶּתםַ ,מ ְפ ִציר ֲאנִ י ָּב ֶכם ְל ִהּנָ זֵ ר
הּוביֶׁ ,ש ִּב ְב ִחינַ ת זָ ִרים וְ ִ
ֲ 11א ַ
12
יכם
יטיבּו ֶאת ַּד ְר ֵכ ֶ
ֵה ִ
ִמ ַּת ֲאוֹות ְּב ָׂש ִרים ַהּנִ ְל ָחמֹות נֶ גֶ ד ַהּנֶ ֶפׁש.
ֹלהים ְּביֹום
יה ְּללּו ֶאת ֱא ִ
ּטֹובים וִ ַ
יכם ַה ִ
ַּבּגֹויִ םְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּבֹונְ נּו ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
עֹוׂשי ָר ָעה.
אֹותם ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּבגְ ָל ָלם ִה ְׁש ִמיצּו ֶא ְת ֶכם ְּכ ֵ
ָ
ְּפ ֻק ָּדה ַעל
נֹוׁשי ְל ַמ ַען ָה ָאדֹוןִ :אם ַל ֶּמ ֶלְךִּ ,ב ְהיֹותֹו
מֹוסד ֱא ִ
ָ
ִ 13ה ָּכנְ עּו ְל ָכל
עֹוׂשי
לּוחים ִמ ַּט ְעמֹו ִלנְ ָק ָמה ְּב ֵ
יֹותם ְׁש ִ
ּמֹוׁש ִליםִּ ,ב ְה ָ
ָהרׂאׁש; ִ 14אם ַל ְ
15
ֹלהיםֶׁ ,ש ַּת ֲעׂשּו
עֹוׂשי ַהּטֹובֵ .הן זֶ הּו ְרצֹון ֱא ִ
ָה ַרעַ ,אְך ְל ַמ ַּתן ֶׁש ַבח ְל ֵ
ַהּטֹוב וְ ָכְך ָּת ִׂשימּו ַמ ְחסֹום ְל ִאּוֶ ֶלת ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֵאין ָּב ֶהם ַּד ַעת.
יקים ַּבח ֶׂפׁש
ִ 16ה ְתנַ ֲהגּו ַּכ ֲאנָ ִׁשים ָח ְפ ִׁשּיִ יםֹ ,לא ַּכ ֲאנָ ִׁשים ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ב  :6ישע’ כח 16 ב  :7תהל’ קיח 22 ב  :8ישע’ ח 14 ב  :9שמות יט 6
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2.17-3.6

ֹלהים .נַ ֲהגּו ָּכבֹוד ְּב ָכל ָא ָדם; ֶא ֱהבּו
ִּכ ְכסּות ָל ֶר ַׁשעֶ ,א ָּלא ְּכ ַע ְב ֵדי ֱא ִ
ֹלהים; ַּכ ְּבדּו ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך.
ֶאת ָה ַא ִחים; יִ ְראּו ֶאת ֱא ִ
17

המופת של סבלות המשיח

ּטֹובים
יכם ְּב ָכל יִ ְר ָאהֹ ,לא ַרק ִל ְפנֵ י ַה ִ
ָ 18ה ֲע ָב ִדיםִ ,ה ָּכנְ עּו ִל ְפנֵ י ֲאדֹונֵ ֶ
19
ּנֹוחים ַל ְּב ִרּיֹותֶ ,א ָּלא ּגַ ם ִל ְפנֵ י ָה ִע ְק ִׁשיםֵ .הן ִּב ְר ַּכת ֶח ֶסד ְּב ָכְך
וְ ַה ִ
אֹלהים יִ ָּׂשא ָא ָדם ַמ ְכאֹוב וְ יִ ְסּבׂל ֶׁשֹּלא ְּב ֶצ ֶדק;
ִאם ִּבגְ ַלל ַה ָּכ ָרתֹו ֵּב ִ
יכם?
ֶׁ 20ש ֲה ֵרי ַמה ְּת ִה ָּלה ְּב ָכְך ִאם ַּת ַע ְמדּו ְּב ֵס ֶבל ֶׁשל ַמּכֹות ַעל ֲח ָט ֵא ֶ
ׂשֹות ֶכם ֶאת ַהּטֹוב ִּת ְס ְּבלּו וְ ַת ַע ְמדּו ַּב ֵּס ֶבלִּ ,ב ְר ַּכת ֶח ֶסד
ֲא ָבל ִאם ַּב ֲע ְ
יח ָס ַבל
אתםִּ ,כי ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםָ 21 .א ֵכן ָלזׂאת נִ ְק ֵר ֶ
ִהיא ִמ ִּל ְפנֵ י ֱא ִ
בֹותיו —  22הּוא ֲא ֶׁשר
מֹופת ְּכ ֵדי ֶׁש ֵּת ְלכּו ְּב ִע ְּק ָ
ַּב ַע ְד ֶכם וְ ִה ְׁש ִאיר ָל ֶכם ֵ
ֵח ְטא ֹלא ָע ָׂשה וְ ֹלא נִ ְמ ְצ ָאה ִמ ְר ָמה ְּב ִפיו; ֲ 23א ֶׁשר ֵח ְרפּוהּו וְ ֹלא ֵה ִׁשיב
ׁשֹופט ַה ֶּצ ֶדק;  24הּוא ֲא ֶׁשר
ֵחרּוףָ ,ס ַבל וְ ֹלא ִאּיֵ םִּ ,כי ִאם ָמ ַסר ִּדינֹו ְל ֵ
ֶאת ֲח ָט ֵאינּו נָ ָׂשא ְּבגּופֹו ַעל ָה ֵעץְּ ,כ ֵדי ֶׁשּנָ מּות ְלגַ ֵּבי ַה ֵח ְטא וְ נִ ְחיֶ ה
אֹובדֹותַ ,אְך
יתם ְּכצׂאן ְ
ּבּורתֹו נִ ְר ָּפא ָל ֶכםִּ 25 ,כי ֱהיִ ֶ
ַל ְּצ ָד ָקה; ֲא ֶׁשר ְּב ַח ָ
יכם.
ׁשֹות ֶ
ּׁשֹומר ֶאת נַ ְפ ֵ
רֹועה ַה ֵ
ַע ָּתה ַׁש ְב ֶּתם ֶאל ָה ֶ

ג

התנהגות האישה ובעלה

יכן; וְ ָכְךִ ,אם יֵ ׁש ֶׁש ֵאינָ ם
ּכן ּגַ ם ַא ֶּתןַ ,הּנָ ִׁשיםִ ,ה ָּכנַ ְענָ ה ְל ַב ֲע ֵל ֶ
ֵ
ְמ ַצּיְ ִתים ַל ָּד ָבר ,יִ ָּקנֶ ה ִל ָּבם ֹלא ַעל־יְ ֵדי ִּדּבּור ֶא ָּלא ַעל־יְ ֵדי
הֹורה ַה ְמ ֻלּוָ ה
גּות ֶכן ַה ְּט ָ
אֹותם ֶאת ִה ְתנַ ֲה ְ
ִה ְתנַ ֲהגּות ַהּנָ ִׁשיםִּ 2 ,ב ְר ָ
ּופ ֵא ְר ֶכן ַאל יְ ֵהא ְּפ ֵאר ִחיצֹונִ י ֶׁשל ַמ ְח ְלפֹות ֵׂש ָער וַ ֲע ִדי
ְּביִ ְר ָאהְ 3 .
4
ּובגָ ִדיםֶ ,א ָּלא ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ְּב ֵס ֶתר ַה ֵּלבַ ,ה ְּפ ֵאר ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְׁש ָחת
זָ ָהב ְ
ֹלהים.
ּוׁש ֵק ָטה ֲא ֶׁשר יְ ָק ָרה ִהיא ְמאׂד ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
רּוח ֲענָ וָ ה ְ
ַ
ֶׁשל
אֹלהים,
ָּ 5כְך ִה ְת ַק ְּׁשטּו ֶּב ָע ָבר ּגַ ם ַהּנָ ִׁשים ַה ְּקדֹוׁשֹות וְ ַה ְמיַ ֲחלֹות ֵל ִ
יהן; ְּ 6כ ָׂש ָרה ֲא ֶׁשר ָׁש ְמ ָעה ְּבקֹול ַא ְב ָר ָהם וְ ָק ְר ָאה לֹו
ְּב ִה ָּכנְ ָען ְל ַב ֲע ֵל ֶ
יתן ָּבנֹות ָלּהִ ,אם ַא ֶּתן עֹוׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב וְ ֵאינְ ֶכן
ָאדֹון .וְ ַא ֶּתן נִ ְהיֵ ֶ
ּפֹוחדֹות ַּפ ַחד.
ֲ
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יעה ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ִהיא ְּכ ִלי
 7וְ ֵכן ַא ֶּתםַ ,ה ְּב ָע ִליםֲ ,חיּו יַ ַחד ִע ָּמ ֶהן ִּב ִיד ָ
ּותנּו ָל ֶהן ָּכבֹוד ְּכ ֻׁש ָּתפֹות ְּבנַ ֲח ַלת ֶח ֶסד ַה ַחּיִ יםְ ,ל ַמ ַען
יֹותרְ ,
ַח ָּלׁש ֵ
יכם.
ּלֹות ֶ
ֹלא ְּת ֻע ַּכ ְבנָ ה ְּת ִפ ֵ
הסבל של ההולכים בדרך הצדק

אֹוה ֵבי
ֲ
ּזּולת,
 8סֹוף ָּד ָברֱ ,היּו ֻּכ ְּל ֶכם ֵלב ֶא ָחדֻׁ ,ש ָּת ִפים ְל ַצ ַער ַה ַ
ָה ַא ִחיםַ ,ר ֲח ָמנִ ים וַ ֲענָ וִ יםַ 9 .אל ְּת ַׁש ְּלמּו ָר ָעה ַּת ַחת ָר ָעה וְ ֹלא ֵחרּוף
אתםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְירׁשּו
ַּת ַחת ֵחרּוף; ַא ְּד ַר ָּבא — ְּת ָב ְרכּוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְל ָכְך נִ ְק ֵר ֶ
ֶאת ַה ְּב ָר ָכה; ִּ 10כי
”ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵׂהב יָ ִמים ִל ְראֹות טֹוב,
ָ
ּוׂש ָפ ָתיו ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה.
יִ נְ צׂר ְלׁשֹונֹו ֵמ ָרעְ ,
 11יָ סּור ֵמ ָרע וְ יַ ֲע ֶׂשה־טֹוב ,יְ ַב ֵּקׁש ָׁשלֹום וְ יִ ְר ְּד ֵפהּו”,
ל־ׁשוְ ָע ָתם;
יקים ,וְ ָאזְ נָ יו ֶא ַ
ל־צ ִּד ִ
”עינֵ י יהוה ֶא ַ
ִּ 12כי ֵ
ּופנֵ י יהוה ְּבע ֵׂׂשי ָרע”.
ְ
ּומי יָ ֵר ַע ָל ֶכם ִאם ִּת ְהיּו ַקּנָ ִאים ַלּטֹוב? ַ 14אְך ּגַ ם ִאם ִּת ְס ְּבלּו ְל ַמ ַען
ִ 13
ימ ָתם וְ ַאל ִּת ָּב ֲהלּוֶ 15 .את
יכםַ .אל ִּת ְפ ֲחדּו ֵמ ֵא ָ
ַה ְּצ ָד ָקה — ַא ְׁש ֵר ֶ
מּוכנִ ים ְל ָה ִׁשיב
ָ
יח ַה ְק ִּדיׁשּו ִּב ְל ַב ְב ֶכם ,וְ ָת ִמיד ֱהיּו
ָה ָאדֹון ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּב ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאה ְל ָכל ִמי ֶׁש ְּמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּכם ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון ִּב ְד ַבר ַה ִּת ְקוָ ה
יצים
ֶׁש ְּב ִל ְּב ֶכם 16 .יְ ֵהא ַמ ְצּפּונְ ֶכם ָטהֹורְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיֵ בֹוׁשּו ַה ַּמ ְׁש ִמ ִ
ּטֹובה
גּות ֶכם ַה ָ
אֹותם ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּבגְ ָל ָלם ֵהם ְמגַ ּנִ ים ֶאת ִה ְתנַ ֲה ְ
ֵמ ָ
ׂשֹות ֶכם ֶאת
ֹלהיםַּ ,ב ֲע ְ
מּוטב ֶׁש ִּת ְס ְּבלּוִ ,אם זֶ הּו ְרצֹון ֱא ִ
יחָ 17 .
ַּב ָּמ ִׁש ַ
יח ֵמת ְל ַכ ָּפ ַרת
ׂשֹות ֶכם ַרעֵ 18 .הן ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַהּטֹוב ִמ ֶּׁש ִּת ְס ְּבלּו ַּב ֲע ְ
אֹותנּו
ָ
ּול ָת ִמידַ ,ה ַּצ ִּדיק ְּב ַעד ָה ְר ָׁש ִעיםְּ ,כ ֵדי ְל ָק ֵרב
ֲח ָט ִאיםַ ,א ַחת ְ
ּובה ּגַ ם ַה ַלְך
רּוח ָ 19
הּומת ִּב ְב ָׂשרֹוַ ,אְך ָה ֳחיָ ה ָּב ַ
ַ
ֹלהים .הּוא
ֶאל ָה ֱא ִ
ּוב ֵּׂשר ָלרּוחֹות ַה ְּכלּואֹות ַּב ַּמ ֲא ָסרְ 20 ,ל ֵא ֶּלה ֶׁשֹּלא ִצּיְ תּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִח ָּכה
ִ
אֹותם יָ ִמים נִ ְבנְ ָתה ַה ֵּת ָבה ֲא ֶׁשר
ימי נ ַׂחְּ .ב ָ
ֹלהים ְּבא ֶׂרְך ַאּפֹו ִּב ֵ
ֱא ִ
נֹוׁשעּו ַּב ַּמיִ ם;  21וְ זֶ ה ְמ ַס ֵּמל ֶאת
תֹוכּה — ְׁשמֹונֶ ה נְ ָפׁשֹות — ְ
ְמ ַע ִּטים ְּב ָ
יעה ָּכ ֵעת ּגַ ם ֶא ְת ֶכם — ֵאין ִהיא ֲה ָס ַרת זֻ ֲה ַמת ַהּגּוף,
ּמֹוׁש ָ
ילה ַה ִ
ַה ְּט ִב ָ
ג 10‑ :12תהל’ לד 17‑13
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3.22-4.14

ׁשּוע
ֹלהים — ִּב ְת ִחּיַ ת יֵ ַ
 ֶ ¤א ָּלא ִה ְת ַחּיְ בּות ֶׁשל ַמ ְצּפּון ָטהֹור ְּכ ַל ֵּפי ֱא ִ
ּול ָפנָ יו ֻה ְכנְ עּו
ֹלהיםְ ,
ימין ֱא ִ
יח ֲ 22א ֶׁשר ָע ָלה ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ הּוא ְל ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ְל ָא ִכים וְ ָר ֻׁשּיֹות ּוגְ בּורֹות.

ד

סוכנים טובים של חסד אלהים

יח ָס ַבל ַּב ֲע ֵדנּו ְּבגּופֹוּ ,גַ ם ַא ֶּתם ִה ְת ַאּזְ רּו ְּבאֹותֹו
ּכיוָ ן ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵ
ּסֹובל ְּבגּופֹו ָח ֵדל ַל ֲחטׂאְ 2 ,ל ַמ ַען ֹלא יִ ְחיֶ ה
רּוח; ֶׁש ֵּכן ַה ֵ
ְך־ה ַ
ֲה ָל ָ
ּנֹותר לֹו ִל ְחיֹות ְּבגּופֹוֶ ,א ָּלא
עֹוד ְל ִפי ַּת ֲאוֹות ְּבנֵ י ָא ָדם ַּבּזְ ַמן ֶׁש ָ
יכם ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ֵח ֶפץ
ֹלהיםֵ 3 .הן ַּדי ָהיָ ה ַהּזְ ַמן ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ְל ִפי ְרצֹון ֱא ִ
הֹוללּות,
ַהּגֹויִ םַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ַּל ְכ ֶּתם ְּב ַד ְר ֵכי זִ ָּמה וְ ַת ֲאוֹותִׁ ,ש ְכרּות וְ ְ
סּורה 4 .וְ ֵכיוָ ן ֶׁש ֵאינְ ֶכם ָר ִצים
ילים ֲא ָ
בֹודת ֱא ִל ִ
נִ ְׁש ֵפי ְׁש ִתּיָ ה וַ ֲע ַ
ּומגַ ְּד ִפיםַ 5 .ה ָּללּו יִ ְּתנּו
ִע ָּמ ֶהם ְל ֶׁש ֶטף זִ ָּמ ָתםְּ ,ת ֵמ ִהים ֵהם ַעל ָּכְך ְ
ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון ִל ְפנֵ י ִמי ֶׁש ָע ִתיד ִל ְׁשּפׂט ֶאת ַה ַחּיִ ים וְ ֶאת ַה ֵּמ ִתיםָ 6 .ל ֵכן
ִה ְת ַּב ְּׂשרּו ּגַ ם ַה ֵּמ ִתיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ָּׁש ְפטּו ְּכ ֶד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם ַּב ָּב ָׂשרַ ,אְך יִ ְחיּו
רּוח.
ֹלהים ָּב ַ
ְּכ ֶד ֶרְך ֱא ִ
ִ 7הּנֵ ה ֵקץ ַהּכׂל ָק ֵרבַ .על ֵּכן ֱהיּו ְמ ֻפ ָּכ ִחים ,וֶ ֱהיּו ֵע ִרים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל.
ּוב ִראׁשֹונָ ה ֶא ֱהבּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ַא ֲה ָבה ַעּזָ הִּ ,כי ַעל רׂב
ְּ 8ברׂאׁש ָ
9
ְּפ ָׁש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבהֱ .היּו ְמ ָא ְר ִחים זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּב ִלי ְל ִה ְתלֹונֵ ן.
סֹוכנִ ים
ִ 10איׁש ִאיׁש ְּכ ִפי ַה ַּמ ָּתנָ ה ֲא ֶׁשר ִק ֵּבל יְ ָׁש ֵרת ָּבּה ְּב ִק ְר ְּב ֶכםְּ ,כ ְ
ֹלהיםִ 11 .איׁש ִּכי יְ ַד ֵּברִ ,א ְמ ֵרי
ב־ה ָּפנִ ים ֶׁשל ֱא ִ
טֹובים ַעל ַח ְסּדֹו ַר ַ
ִ
ֹלהים יְ ַד ֵּבר; ִאיׁש ִּכי יְ ָׁש ֵרת ,יַ ֲע ֶׂשה זׂאת ִמּתֹוְך ַהּכ ַׂח ֶׁשּנָ ַתן לֹו
ֱא ִ
יח ֲא ֶׁשר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַּבּכׂל ֶּד ֶרְך יֵ ַ
ֹלהים; וְ זׂאת ְל ַמ ַען יְ ֻכ ַּבד ָה ֱא ִ
ֱא ִ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
בּורה ְל ְ
לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
סבל על שם המשיח

יפת ֵאׁש ְּכ ֵדי ִל ְבחׂן ֶא ְת ֶכםַ ,אל ִּת ְת ְמהּו
יכם ְצ ִר ַ
הּוביְּ ,בבֹוא ֲע ֵל ֶ
ֲ 12א ַ
13
ֶא ָּלא ִׂש ְמחּו ְּכ ָכל ֶׁש ֵח ֶלק ָל ֶכם
ְּכ ִאּלּו ִמ ְק ֶרה מּוזָ ר ָק ָרה ָל ֶכם,
יחְ ,ל ַמ ַען ִּת ְׂש ְמחּו וְ ַת ַע ְלצּו ּגַ ם ְּב ִהּגָ לֹות ְּכבֹודֹו.
ְּב ִס ְבלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח
ַ
יחִּ ,כי ָאז
יכם ִאם יְ ָח ְרפּו ֶא ְת ֶכם ַּב ֲעבּור ֵׁשם ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ 14א ְׁש ֵר ֶ
 ¤ג  :21אלא… -או :אלא בקשה לאלהים לקבלת מצפון טהור.
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רֹוצ ַח
יכםַ .רק ַאל יִ ְסּבׂל ִאיׁש ִמ ֶּכם ְּכ ֵ
ֹלהים ,נָ ָחה ֲע ֵל ֶ
רּוח ֱא ִ
ַה ָּכבֹודַ ,
עֹוׂשה ָר ָעה אֹו ְּכ ִמ ְת ָע ֵרב ְּב ִענְ יְ נֵ י ֲא ֵח ִרים 16 .וְ ִאם יִ ְסּבׂל
אֹו ְּכגַ ּנָ ב אֹו ְּכ ֵ
ֹלהים ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ הֶׁ 17 ,ש ֲה ֵרי ֵעת
יחיַ ,אל יֵ בֹוׁש ִּכי ִאם יְ ַכ ֵּבד ֶאת ֱא ִ
ִּכ ְמ ִׁש ִ
ֹלהים.
ְל ַה ְת ִחיל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִמ ֵּבית ֱא ִ
וְ ִאם ֵמ ִא ָּתנּו יַ ְת ִחילַ ,מה ִּת ְהיֶ ה ַא ֲח ִרית ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְׁש ָמ ִעים
חֹוטא וְ ָר ָׁשע ַמה ּיִ ְהיֶ ה
ֵ
נֹוׁשע,
ֹלהים? ִ 18אם ַצ ִּדיק ְּבק ִׁׂשי ָ
ׂשֹורת ֱא ִ
ִל ְב ַ
יהם
ׁשֹות ֶ
ֹלהים יַ ְפ ִקידּו נָ א ֶאת נַ ְפ ֵ
ּסֹוב ִלים ִּכ ְרצֹון ֱא ִ
ָע ָליו? ָ 19ל ֵכן ּגַ ם ַה ְ
ּבֹורא ַהּנֶ ֱא ָמןַּ ,ב ֲע ִׂשּיַ ת ַהּטֹוב.
ְּביַ ד ַה ֵ
15

ה

עדר אלהים

יתם וְ ֵעד
מן ַהּזְ ֵקנִ ים ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ֲא ַב ֵּקׁשֲ ,אנִ י ַהּזָ ֵקן ֲע ִמ ָ
ִ
יח וְ גַ ם ֻׁש ָּתף ַל ָּכבֹוד ֶה ָע ִתיד ְל ִה ְתּגַ ּלֹותְ 2 :רעּו ֶאת
ִס ְבלֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ַהּנִ ְמ ָצא ִע ָּמ ֶכם וְ ַה ְׁשגִ יחּו ָע ָליו ֹלא ִמּתֹוְך ְּכ ִפּיָ ה ִּכי ִאם
ֵע ֶדר ֱא ִ
אֹלהים; ֹלא ְּב ֶח ְמ ַּדת ֶּב ַצע ִּכי ִאם ְּבנֶ ֶפׁש ֲח ֵפ ָצה;
ְּב ָרצֹוןְּ ,כ ָרצּוי ֵל ִ
מֹופת ַלּצׂאן.
יֹות ֶכם ֵ
רֹודנִ ים ַעל ַמה ֶּׁש ֻה ְפ ַקד ְּביֶ ְד ֶכםֶ ,א ָּלא ִּב ְה ְ
ֹ 3לא ְּכ ָ
רֹועים ְּת ַק ְּבלּו ֲע ֶט ֶרת ָּכבֹוד ֲא ֶׁשר ֹלא ִּתּבׂל.
הֹופ ַעת ַׂשר ָה ִ
ּוב ָ
ְ 4
אּולם ִחגְ רּו ֻּכ ְּל ֶכם
ְּ 5כמֹו ֵכןַ ,ה ְּצ ִע ִיריםִ ,ה ָּכנְ עּו ִל ְפנֵ י ַהּזְ ֵקנִ ים .וְ ָ
ל ֵּל ִצים הּוא־יָ ִליץ
ֹלהים ַ
רּוח ִאיׁש ְּכ ַל ֵּפי ֵר ֵעהּוִּ ,כי ֱא ִ
ַ
נְ ִמיכּות
ן־חן.
וְ ַל ֲענָ וִ ים יִ ֵּת ֵ
רֹומם ֶא ְת ֶכם
ֹלהים ַה ֲחזָ ָקהְ ,ל ַמ ַען יְ ֵ
ַ 6ה ְׁש ִּפילּו ַע ְצ ְמ ֶכם ַּת ַחת יַ ד ֱא ִ
8
ּדֹואג ָל ֶכםֱ .היּו ֵע ִרים
ְּב ִעּתֹוַ 7 .ה ְׁש ִליכּו ָע ָליו ָּכל יְ ַה ְב ֶכםִּ ,כי הּוא ֵ
ּומ ַח ֵּפׂש
ׁשֹואג ְ
ֵ
ׁשֹוטט ְּכ ַא ְריֵ ה
וְ ִע ְמדּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר .אֹויִ ְב ֶכם ַה ָּׂש ָטן ְמ ֵ
אֹותן
יעה ֶׁש ָ
יבים ָּב ֱאמּונָ הִּ ,ב ִיד ָ
יׁשהּוִ 9 .ע ְמדּו נֶ גְ ּדֹו יַ ִּצ ִ
לֹו ִל ְטרׂף ִמ ֶ
10
אֹלהי ָּכל ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר
ֵ
עֹולם .וֵ
יכם ֲא ֶׁשר ָּב ָ
עֹוברֹות ַעל ֲא ֵח ֶ
ַה ָּצרֹות ְ
ׁשּועַ ,א ֲח ֵרי ִס ְב ְל ֶכם
יח יֵ ַ
עֹול ִמים ַּב ָּמ ִׁש ַ
ָק ָרא ֶא ְת ֶכם ֶאל ְּכבֹודֹו ְל ָ
יחּזֵ ק וִ יכֹונֵ ן ֶא ְת ֶכם 11 .לֹו
ַה ְּמ ַעט הּוא יַ ְׁש ִלים ֶא ְת ֶכם וְ גַ ם יְ יַ ֵּצב וִ ַ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹול ֵמי ָ
בּורה ְל ְ
ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
ה  :5משלי ג 34
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5.12-14

חֹוׁשבֹו ְלנֶ ֱא ָמןָּ ,כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ְּד ָב ִרים
ְ
ילוָ נֹוס ֶׁש ֲאנִ י
ְּ 12ביַ ד ָה ָאח ִס ְ
ֹלהיםַ ,ה ֶח ֶסד ָה ֲא ִמ ִּתי; ִע ְמדּו
ּול ָה ִעיד ִּכי זֶ הּו ֶח ֶסד ָה ֱא ִ
עֹורר ְ
ְמ ַע ִּטים ְל ֵ
לֹומ ֶכם;
ּדֹור ֶׁשת ִּב ְׁש ְ
ּבֹוַ 13 .ה ְּק ִה ָּלה ֲא ֶׁשר ְּב ָב ֶבלֶׁ ,שּנִ ְב ְח ָרה ִא ְּת ֶכםֶ ,
יקת ַא ֲה ָבה.
וְ ֵכן ּגַ ם ַמ ְרקֹוס ְּבנִ יִּ 14 .ד ְרׁשּו ִאיׁש ִּב ְׁשלֹום ֵר ֵעהּו ִּבנְ ִׁש ַ
ׁשּוע.
יח יֵ ַ
ָׁשלֹום ְל ֻכ ְּל ֶכם ֲא ֶׁשר ַּב ָּמ ִׁש ַ
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אגרת כיפא השניה

א

ּוׁש ִליחֹוְ ,ל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
יח ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יפאֶ ,ע ֶבד יֵ ַ
מ ֵאת ִׁש ְמעֹון ֵּכ ָ
ֵ
יח ִק ְּבלּו ֱאמּונָ ה יְ ָק ָרה
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יענּו יֵ ַ
ּומֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהינּו
ְּב ִצ ְד ַקת ֱא ֵ
יע ְת ֶכם ֶאת
יכם ְל ַמ ְכ ִּביר ִּב ִיד ַ
ְּכ ֶׁש ָּלנּוֶ 2 :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום יִ ְׁש ְּפעּו ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע ֲאדֹונֵ נּו.
ֹלהים וְ יֵ ַ
ֱא ִ
הייעוד של המאמינים במשיח

ֹלהית נָ ְתנָ ה ָלנּו ֶאת ָּכל ְצ ָר ֵכינּו ְל ַחּיִ ים וְ ַל ֲח ִסידּות,
בּורתֹו ָה ֱא ִ
ֵ 3הן ּגְ ָ
4
אֹותנּו ֶאל ְּכבֹודֹו וְ הֹודֹוְּ .ב ֶד ֶרְך זׂאת
ָ
ּקֹורא
יע ֵתנּו ֶאת ַה ֵ
ַעל־יְ ֵדי יְ ִד ָ
יקרֹותְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים
נָ ַתן ָלנּו ַה ְב ָטחֹות ּגְ דֹולֹות ְמאׂד וִ ָ
עֹולם ְּב ֶׁשל
ׂשֹורר ָּב ָ
ֹלהי ְּב ִה ָּמ ֶל ְט ֶכם ֵמ ַה ִּכ ָּליֹון ַה ֵ
ַעל־יָ ָדן ַּב ֶּט ַבע ָה ֱא ִ
הֹוסיף ַעל ֱאמּונַ ְת ֶכם ֶאת
ַה ַּת ֲאוָ הִ 5 .מּׁשּום ָּכְך ִׁש ְקדּו ְּב ָכל ְמא ְׂד ֶכם ְל ִ
ּמּוס ִרית ֶאת ַה ַּד ַעת 6 ,וְ ַעל ַה ַּד ַעת
ּמּוס ִרית ,וְ ַעל ַה ַּמ ֲע ָלה ַה ָ
ַה ַּמ ֲע ָלה ַה ָ
ֶאת ִּכּבּוׁש ַהּיֵ ֶצר ,וְ ַעל ִּכּבּוׁש ַהיֵ ֶצר ֶאת ַה ַּס ְב ָלנּות ,וְ ַעל ַה ַּס ְב ָלנּות
ֶאת ַה ֲח ִסידּות 7 ,וְ ַעל ַה ֲח ִסידּות ֶאת ָה ַא ֲחוָ ה ,וְ ַעל ָה ַא ֲחוָ ה ֶאת
ָה ַא ֲה ָבה; ֶׁ 8ש ֲה ֵרי ִאם ֵא ֶּלה יִ ְהיּו ָּב ֶכם וְ יִ ְרּבּוֹ ,לא יַ ּנִ יח ָל ֶכם ִל ְהיֹות
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יעת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּפֹורּיִ ים ְּב ַמה ֶּׁשּנֹוגֵ ַע ִל ִיד ַ
ּוב ְל ִּתי ִ
ְּב ֵט ִלים ִ
ִ 9מי ֶׁש ֵאין לֹו ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּללּוִ ,עּוֵ ר הּואְ ,ק ַצר ְראּות; הּוא ָׁש ַכח ִּכי
ט ַׂהר ֵמ ֲח ָט ָאיו ָה ִראׁשֹונִ יםָ 10 .ל ֵכןַ ,א ַחיִׁ ,ש ְקדּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ְל ַחּזֵ ק
יאה וְ ַה ְּב ִח ָירה ֶׁש ֵהן ְמנַ ת ֶח ְל ְק ֶכם; ֶׁש ֲה ֵרי ִאם ָּכְך ַּת ֲעׂשּו
ֶאת ַה ְּק ִר ָ
ּוב ֶד ֶרְך זׂאת יִ ָּפ ַתח ָל ֶכם ִל ְרוָ ָחה ַה ָּמבֹוא ֶאל
ֹלא ִּת ָּכ ְׁשלּו ַאף ַּפ ַעםְ 11 ,
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יענּו יֵ ַ
ּומֹוׁש ֵ
ִ
עֹול ִמים ֶׁשל ֲאדֹונֵ נּו
ַמ ְלכּות ָ
ַ 12על ֵּכן ֹלא ֶא ְח ַּדל ְל ַהזְ ִּכ ְיר ֶכם ְּב ָכל ֵעת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּללּוַ ,אף ַעל
רֹואה
יבים ָּב ֱא ֶמת ַהּזׂאת 13 .וְ ֶ
אֹותם וְ ִהּנְ ֶכם יַ ִּצ ִ
ָ
יֹוד ִעים
ִּפי ֶׁש ַא ֶּתם ְ
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1.14-2.6

עֹורר ֶא ְת ֶכם ָּכל עֹוד ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ַהּזֶ ה,
ּול ֵ
ֲאנִ י ְלנָ כֹון ְל ַהזְ ִּכיר ְ
ׁשּוע
יּוסר ִמ ְׁש ָּכנִ יְּ ,כ ִפי ֶׁשּגִ ָּלה ִלי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
דּוע ִלי ֶׁש ְּב ָקרֹוב ַ
ִּ 14כי יָ ַ
15
יחַ .אְך ֶא ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשּגַ ם ְל ַא ַחר ְּפ ִט ָיר ִתי יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ָּת ִמיד זִ ְכרֹון
ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה.
הדר כבודו של המשיח

הֹוד ְענּו ָל ֶכם ֶאת
ַ
ֹ 16לא ַא ֲח ֵרי ַאּגָ דֹות ְמ ֻח ָּכמֹות ָה ַל ְכנּו ַּכ ֲא ֶׁשר
יח וְ ֶאת ּבֹואֹוֶ ,א ָּלא ְּבמֹו ֵעינֵ ינּו ָר ִאינּו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
בּורת ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ּגְ ַ
ֹלהים ָה ָאב ַּכ ֲא ֶׁשר
ֶאת ּגְ ֻד ָּלתֹו; ֶׁ 17ש ֵּכן ִק ֵּבל יְ ָקר וְ ָכבֹוד ֵמ ֵאת ֱא ִ
הּובי ֲא ֶׁשר ּבֹו
נִ ָׂשא ֵא ָליו ַהּקֹול ַהּזֶ ה ֵמ ַה ְד ַרת ַה ָּכבֹוד” :זֶ ה ְּבנִ י ֲא ִ
יֹותנּו ִעּמֹו
ָח ַפ ְצ ִּתי” 18 ,וְ ֶאת ַהּקֹול ַהּזֶ ה ָׁש ַמ ְענּו ָּבא ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְה ֵ
יטיבּו
בּואה ,וְ ֵת ִ
ְּב ַהר ַהּק ֶׂדׁשָ 19 .א ֵכן נִ ְת ַא ֵּׁשר ָלנּו ְּביֶ ֶתר ּת ֶׂקף ְּד ַבר ַהּנְ ָ
ימ ֶכם ֵלב ֵא ָליו ְּכ ֶאל נֵ ר ֵמ ִאיר ִּב ְמקֹום א ֶׂפלַ ,עד ִּכי יִ ְב ַקע
ַל ֲעׂשֹות ְּב ִׂש ְ
ּכֹוכב ַהּנׂגַ ּה ִּב ְל ַב ְב ֶכם 20 .וְ זׂאת ְּדעּו ִראׁשֹונָ הֶׁ ,ש ָּכל
אֹור ַהּיֹום וְ יִ זְ ַרח ַ
עֹולם ֹלא יָ ְצ ָאה
יׁשיִּ 21 ,כי ֵמ ָ
בּואת ַה ִּמ ְק ָרא ֵאינָ ּה ִענְ יָ ן ֶׁשל ֵּפרּוׁש ִא ִ
נְ ַ
יעה ְּבנֵ י ָא ָדם ְל ַד ֵּבר
רּוח ַהּק ֶׂדׁש ֵהנִ ָ
ל־ּפי ְרצֹון ָה ָא ָדםֶ ,א ָּלא ַ
בּואה ַע ִ
נְ ָ
ֹלהים.
ִמ ַּט ַעם ֱא ִ

ב

מורי שקר

מֹורי
יכם יִ ְהיּו ֵ
יאי ֶׁש ֶקר ָהיּו ָּב ָעםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ֵּבינֵ ֶ
א ָבל ּגַ ם נְ ִב ֵ
ֲ
ֶׁש ֶקרַ .ה ָּללּו יַ ְכנִ יסּו ַּב ֲח ַׁשאי ּתֹורֹות ַה ְר ָסנִ ּיֹות וְ יִ ְכ ְּפרּו ָּב ָאדֹון
אֹותם ,וְ יָ ִביאּו ַעל ַע ְצ ָמם ָא ְב ָדן ִּפ ְתאׂםַ 2 .ר ִּבים יֵ ְלכּו
ָ
ֲא ֶׁשר ָקנָ ה
ּוב ַת ֲאוָ ָתם ַל ֶּב ַצע
ּובגְ ָל ָלם ְּתגֻ ַּדף ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמתְ 3 .
יהםִ ,
בֹות ֶ
ּתֹוע ֵ
ֲ
ַא ֲח ֵרי
יְ ַד ְּברּו ָּכזָ ב וְ יִ ְס ֲחרּו ָּב ֶכם; וְ ָא ְמנָ ם ֹלא יִ ְת ַע ֵּכב ִמ ְׁש ָּפ ָטם ֶׁשּנֶ ֱח ָרץ
ִמ ֶּק ֶדם ,וְ ָא ְב ָדנָ ם ֹלא יָ נּום.
הֹור ָידם ֶאל
חֹוט ִאיםֶ ,א ָּלא ִ
ֹלהים ֹלא ָחס ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְ
ֵ 4הן ֱא ִ
5
ַּת ְח ִּתּיֹות ֶא ֶרץ ּונְ ָתנָ ם ְּב ַכ ְב ֵלי א ֶׂפל ְל ָׁש ְמ ָרם ְל ִמ ְׁש ָּפט .וְ גַ ם ַעל
עֹולם ֶׁשל ְר ָׁש ִעים
עֹולם ַה ָּקדּום ֹלא ָחסֲ ,א ָבל ַּב ֲה ִביאֹו ַמּבּול ַעל ָ
ָה ָ
ָׁש ַמר ֶאת נ ַׂחַ ,מ ִּטיף ַה ֶּצ ֶדק ,וְ ַה ִּׁש ְב ָעה ֲא ֶׁשר ִעּמֹוֶ 6 .את ֶה ָע ִרים
אֹותן
אֹותן ְל ַמ ְה ֵּפ ָכהְּ ,ב ִׂשימֹו ָ
ְסדֹום וַ ֲעמ ָׂרה ָׂש ַרף ְל ֵא ֶפר ְל ַא ַחר ֶׁש ָּדן ָ
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ְל ֻדגְ ָמה ָל ֲע ִת ִידים ַל ֲעׂשֹות ִר ְׁש ָעה ,וְ ִה ִּציל ֶאת לֹוט ַה ַּצ ִּדיקֲ ,א ֶׁשר
טּופי זִ ָּמה; ִּ 8כי ַה ַּצ ִּדיק
נִ ְד ְּכ ָאה נַ ְפׁשֹו ִּבגְ ַלל ִה ְתנַ ֲהגּות ָה ְר ָׁש ִעים ְׁש ֵ
ַהּזֶ הֲ ,א ֶׁשר ְּב ִׁש ְבּתֹו ְּב ִק ְר ָּבם ָר ָאה וְ ָׁש ַמע ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה ,יֹום יֹום
יֹוד ַע ֲאדֹנָ י ְל ַה ִּציל
ִה ְת ַעּנָ ה ְּבנַ ְפׁשֹו ַהיְ ָׁש ָרה ַעל ַמ ֲע ֵׂשי ִר ְׁש ָע ָתםָ 9 .א ֵכן ֵ
ֶאת ֲח ִס ָידיו ִמּנִ ָּסיֹון וְ ִעם זׂאת ַל ֲחׂשְך ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים ְליֹום ַה ִּדין ְּכ ֵדי
הֹול ִכים ַא ַחר ַה ְּב ָׂש ִרּיּות ְּב ַת ֲאוַ ת ֻט ְמ ָאה
יׁשםְּ 10 ,ביִ חּוד ֶאת ַה ְ
ְל ַה ֲענִ ָ
ּובֹוזִ ים ֶאת ַה ַּס ְמכּות ָה ֶע ְליֹונָ ה.
הֹול ִכים ִּב ְׁש ִרירּות ִל ָּבם וְ ֵאינָ ם נִ ְר ָּת ִעים ִמ ְּל ָח ֵרף ֶאת
ְ
צּופים ֵהם,
ֲח ִ
דֹולים ֵמ ֶהם
נֹוׂש ֵאי ַה ִּמ ְׂשרֹות ַהּנִ ְכ ָּבדֹותֲ 11 ,א ֶׁשר ַאף ַה ַּמ ְל ָא ִכיםַ ,הּגְ ִ
ְ
יהם ִק ְטרּוג ֶׁשל ּגִ ּדּוף ִל ְפנֵ י יהוה.
יאים ֲע ֵל ֶ
ְּב ָע ְצ ָמה וְ כ ַׂחֵ ,אינָ ם ְמ ִב ִ
נֹולדֹות
ּדֹומים ְל ַחּיֹות ַח ְסרֹות ְּתבּונָ ה ֶׁש ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע ָ
ַ 12אְך ַה ָּללּו ִ
ּוכמֹו
יֹוד ִעיםְ ,
ּול ִה ָּׁש ֵמדֵ .הם ְמ ָח ְר ִפים ַמה ֶּׁש ֵאינָ ם ְ
ְּכ ֵדי ְל ִה ָּל ֵכד ְ
ּובזֶ ה יִ ְס ְּבלּו ֶאת ּגְ מּול ַעוְ ָל ָתם.
ֶׁש ֵהן נִ ְׁש ָמדֹות ּגַ ם ֵהם יִ ָּׁש ְמדּוָ 13 ,
ּומּומים
ִ
חֹוׁש ִבים ֵהם ְל ַת ֲענּוג; ִּכ ְת ֵמי ֻט ְמ ָאה
ְ
הֹוללּות ַּבּיֹום
ֶאת ַה ְ
יתםֵ 14 .עינַ יִ ם ָל ֶהם
ּומֹוצ ִאים ֲהנָ ָאה ְּב ַת ְר ִמ ָ
ְ
ּסֹוע ִדים ִע ָּמ ֶכם
ֵהםַ ,ה ֲ
לֹוכ ִדים נְ ָפׁשֹות ִּב ְל ִּתי
אּופים וְ ֵאינָ ן ַמ ְרּפֹות ִמן ַה ֵח ְטאֵ .הם ְ
ְמ ֵלאֹות נִ ִ
רּוריםְּ 15 .ב ָעזְ ָבם ֶאת
יַ ִּציבֹות; ִל ָּבם ֻמ ְרּגָ ל ְּב ַח ְמ ָדנּות; ָא ֵכן ָּבנִ ים ֲא ִ
ֶּד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר ָּתעּו וְ ָה ְלכּו ְּב ֶד ֶרְך ִּב ְל ָעם ֶּבן ְּבעֹור ֲא ֶׁשר ָא ַהב ֶאת ְׂש ַכר
הּוכח ַעל ַעוְ ָלתֹוָ :אתֹון ִא ֶּל ֶמת ִּד ְּב ָרה ְּבקֹול ָא ָדם וְ ָע ְצ ָרה
ָה ֶר ַׁשע 16 ,וְ ַ
ֶאת ִאּוֶ ֶלת ַהּנָ ִביא.
ְּ 17ב ֵארֹות ְּב ִלי ַמיִ ם ֵהםֲ ,ענָ נִ ים נִ ָּד ִפים ִּב ְס ָע ָרהֲ ,א ֶׁשר ֲא ֵפ ַלת ח ֶׁׂשְך
מּורה ָל ֶהםְּ 18 .ב ַד ְּב ָרם ּגְ דֹולֹותְ ,ד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ֶא ָּלא ֶה ֶבלֵ ,הם
ְׁש ָ
ּוב ַמ ֲע ֵׂשי זִ ָּמה ֶאת ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַאְך נִ ְמ ְלטּו
לֹוכ ִדים ְּב ַת ֲאוֹות ְּב ָׂש ִרים ְ
ְ
יחים ָל ֶהם ח ֶׂפׁש ְּב ָׁש ָעה
הֹול ִכים ְּב ֶד ֶרְך ַה ָּתעּותֵ 19 .הם ַמ ְב ִט ִ
ִמ ֵידי ַה ְ
ֶׁש ֵהם ַע ְצ ָמם ֲע ָב ִדים ְל ָכל ֲא ֶׁשר ַמ ְׁש ִחית; ֲה ֵרי ְל ַמה ֶּׁש ָא ָדם נִ ְכנָ ע,
עֹולם
ָלזֶ ה הּוא ִמ ְׁש ַּת ְע ֵּבדֲ 20 .הֹלא ִאם ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְמ ְלטּו ִמ ֻּט ְמאֹות ָה ָ
יחׁ ,שּוב נִ ְס ַּת ְּבכּו ָּב ֶהן
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יענּו יֵ ַ
ּומֹוׁש ֵ
ִ
יע ָתם ֶאת ֲאדֹונֵ נּו
ִּב ִיד ָ
מּוטב ָהיָ ה
רּוע ִמן ָה ִראׁשֹוןָ 21 .
וְ נֻ ְּצחּו — ִּכי ָאז ַמ ָּצ ָבם ָה ַא ֲחרֹון ּגָ ַ
7
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אֹותּה וְ ָלסּור ִמן
ָ
ָל ֶהם ֶׁשֹּלא ָל ַד ַעת ֶאת ֶּד ֶרְך ַה ְּצ ָד ָקה ֵמ ֲא ֶׁשר ָל ַד ַעת
סּורה ָל ֶהםִ 22 .ה ְת ַמ ֵּמׁש ָּב ֶהם ַה ָּמ ָׁשל ָה ֲא ִמ ִּתי:
דֹוׁשה ַה ְּמ ָ
ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְּק ָ
ּגֹולל
עֹולה ִמן ָה ַר ֲח ָצה ְל ִה ְת ֵ
ֶ
”ה ֲחזִ יר
ל־קאֹו” ,וְ גַ ם ַ
”ה ֶּכ ֶלב ָׁשב ַע ֵ
ַ
ָּב ֶר ֶפׁש”.

ג

הבטחת בואו של המשיח

יהן
ּוב ְׁש ֵּת ֶ
ּכֹותב ָל ֶכםִ ,
הּובי ,זׂאת ְּכ ָבר ָה ִאּגֶ ֶרת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
א ַ
ֲ
עֹורר ֶאת ַמ ֲח ַׁש ְב ְּת ֶכם ַה ַּת ָּמהְ 2 ,ל ַמ ַען
ּומ ֵ
ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר ֶא ְת ֶכם ְ
דֹוׁשים ,וְ ֶאת
יאים ַה ְּק ִ
ִּתזְ ְּכרּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ִמ ֶּק ֶדם ְּביַ ד ַהּנְ ִב ִ
יע 3 .וְ ק ֶׂדם ּכׂל ְּדעּו זׂאת,
ּמֹוׁש ַ
יכם ִמ ַּט ַעם ָה ָאדֹון וְ ַה ִ
יח ֶ
ִמ ְצוַ ת ְׁש ִל ֵ
יׁשּיִ ים
יהם ָה ִא ִ
ֶׁש ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים יָ בֹואּו ֵל ִצים ַה ִּמ ְת ַה ְל ִכים ְל ִפי ַמ ֲאוַ ּיֵ ֶ
”איפׂה ּבֹואֹו ַה ֻּמ ְב ָטח? ֲה ֵרי ֵמ ָאז ֶׁש ֵּמתּו ָה ָאבֹות
לֹוצצּו ֵלאמׂרֵ 4 :
וְ יִ ְת ְ
5
ׁשֹוכ ִחים
ְ
יאה!” ֵמ ָרצֹון
אׁשית ַה ְּב ִר ָ
ַהּכׂל ַמ ְמ ִׁשיְך ְּכמֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵמ ֵר ִ
ֵהם ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ הֶׁ ,ש ַה ָּׁש ַמיִ ם ָהיּו ִמ ֶּק ֶדם וְ ִכי ָה ָא ֶרץ נִ ְת ַהּוְ ָתה ִמן
עֹולם
ֹלהים;  6וְ ַעל־יְ ֵדי ֵא ֶּלה נֶ ֱה ַרס ָה ָ
ַה ַּמיִ ם וְ ַעל־יְ ֵדי ַה ַּמיִ ם ִּב ְד ַבר ֱא ִ
ּנֹוכ ִחּיִ ים
אּולם ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ַה ְ
ֶׁש ָהיָ ה ָאזְּ ,ב ִה ָּׁש ְפטֹו ַּב ַּמיִ ם 7 .וְ ָ
מּורים ְליֹום ַה ִּדיןְ ,ל ָא ְב ָדן
צּורים ַעל־יְ ֵדי אֹותֹו ַה ָּד ָבר ָל ֵאׁשְׁ ,ש ִ
ֲא ִ
הּובי :יֹום ֶא ָחד
ַאנְ ֵׁשי ָה ֶר ַׁשעַ 8 .אְך ַאל יֵ ָע ֵלם ִמ ֶּכם ַה ָּד ָבר ַהּזֶ הֲ ,א ַ
ְּכ ֶא ֶלף ָׁשנִ ים ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹנָ י ,וְ ֶא ֶלף ָׁשנִ ים ְּכיֹום ֶא ָחדֵ 9 .אין יהוה ְמ ַא ֵחר
חֹוׁש ִבים זׂאת ְל ִאחּורֶ ,א ָּלא ֶׁשהּוא
יחְּ ,כמֹו ֶׁשּיֵ ׁש ַה ְ
ַּב ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ׂאבד ִאיׁשֶ ,א ָּלא ֶׁש ַהּכׂל יָ בֹואּו
רֹוצה ֶׁשּי ַ
ַמ ֲא ִריְך ַאּפֹו ָלנּו; ֵאין הּוא ֶ
ׁשּובה 10 .יֹום יהוה ְּכגַ ּנָ ב יָ בֹואָ .אז ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּב ָׁשאֹון יַ ְח ְלפּו
ִל ֵידי ְּת ָ
יה 11 .וְ ֵכיוָ ן
וְ ַהיְ סֹודֹות יִ ְב ֲערּו וְ יִ ְת ָּפ ְרקּו ,וְ ָה ָא ֶרץ וְ ַה ַּמ ֲע ִׁשים ֲא ֶׁשר ָע ֶל ָ
ּוב ֲח ִסידּות,
יכם ִל ְחיֹות ִּב ְק ֻד ָּׁשה ַ
ֶׁש ָּכל ֵא ֶּלה יִ ְת ָּפ ְרקּוַ ,עד ַּכ ָּמה ֲע ֵל ֶ
ּול ָה ִחיׁש אֹותֹו ,יֹום ֶׁש ִּבגְ ָללֹו ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֹלהים ְ
ְ 12ל ַחּכֹות ְלבֹוא יֹום ָה ֱא ִ
13
ל־ּפי
יִ ְת ָּפ ְרקּו ָּב ֵאׁש וְ ַהיְ סֹודֹות יִ ְב ֲערּו וְ יִ ַּמּסּו .וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַח ִּכיםַ ,ע ִ
ּול ֶא ֶרץ ֲח ָד ָׁשה ֲא ֶׁשר ֶצ ֶדק יִ ְׁשּכׂן ָּבם.
ַה ְב ָט ָחתֹוְ ,ל ָׁש ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים ְ
ב  :22משלי כו 11

27/10/2010 14:32:25

HNTquote.indb 461

3.14-18

השניה לכיפא

462

ּכֹות ֶכם ַל ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִׁש ְקדּו ְל ִה ָּמ ֵצא
הּוביְּ ,ב ַח ְ
ַ 14על ֵּכןֲ ,א ַ
15
ְך־רּוח ֲאדֹונֵ נּו ִח ְׁשבּו
ַ
ּובֹלא ּד ִׂפי .וְ ֶאת א ֶׂר
ְל ָפנָ יו ְּב ָׁשלֹום ,נְ ִקּיִ ים ְ
ׁשּועה; ְּכמֹו ֶׁשּגַ ם ָא ִחינּו ָה ָאהּוב ָׁשאּול ָּכ ַתב ָל ֶכם ְל ִפי ַה ָח ְכ ָמה
ִל ְת ָ
רֹותיוְּ ,ב ַד ְּברֹו ַעל ַה ְּד ָב ִרים
ּוכמֹו ֶׁש ָּכתּוב ְּב ָכל ִאּגְ ָ
ַהּנְ תּונָ ה לֹוְ 16 ,
ָה ֵא ֶּלה .יֵ ׁש ָּב ֶהן ְּד ָב ִרים ָק ִׁשים ַל ֲה ָבנָ ה ֲא ֶׁשר ַהּנִ ְב ָע ִרים וְ ַה ִּב ְל ִּתי
תּובים —
עֹוׂשים ְּביֶ ֶתר ַה ְּכ ִ
ִ
אֹותם — ְּכמֹו ֶׁש ֵהם
ָ
יבים ְמ ַעּוְ ִתים
יַ ִּצ ִ
יֹוד ִעים זׂאת ֵמרׂאׁש,
הּוביֵּ ,כיוָ ן ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ְל ָא ְב ָדנָ ם ֵהם 17 .וְ ַא ֶּתםֲ ,א ַ
יבּות ֶכם.
עּותם ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי ְּב ִלּיַ ַעל וְ ִת ְּפלּו ִמּיַ ִּצ ְ
ִה ָּׁש ְמרּו ֶּפן ִּת ָּמ ְׁשכּו ְּב ָת ָ
יח .לֹו ַה ָּכבֹוד
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יענּו יֵ ַ
ּומֹוׁש ֵ
ִ
ּוב ַד ַעת ֲאדֹונֵ נּו
ּ 18גִ ְדלּו ְּב ֶח ֶסד ְ
עֹולםָ .א ֵמן.
ּגַ ם ַע ְכ ָׁשו ּגַ ם ְליֹום ָ
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א

דבר החיים

אׁשיתֶ ,את ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּוֶ ,את ֲא ֶׁשר ָר ִאינּו
את ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֵמ ֵר ִ
ֶ
ְּב ֵעינֵ ינּוֲ ,א ֶׁשר ִה ַּב ְטנּו ּבֹו וְ יָ ֵדינּו ִמ ְּׁשׁשּו אֹותֹוַ ,על־אֹודֹות ְּד ַבר
יעים
ּומֹוד ִ
ִ
ַה ַחּיִ ים 2 — ,וְ ַה ַחּיִ ים נִ גְ לּו וַ ֲאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ,וַ ֲה ֵרינּו ְמ ִע ִידים
3
עֹול ִמים ֲא ֶׁשר ָהיּו ֵא ֶצל ָה ָאב וְ נִ גְ לּו ָלנּו — ֶאת ֲא ֶׁשר
ָל ֶכם ֶאת ַחּיֵ י ָה ָ
יעים ָאנּו ּגַ ם ָל ֶכםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְת ַח ְּברּו ִע ָּמנּו ּגַ ם
מֹוד ִ
ִ
ָר ִאינּו וְ ָׁש ַמ ְענּו
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
רּותנּו ִהיא ִעם ָה ָאב וְ ִעם ְּבנֹו יֵ ַ
ַא ֶּתם .וְ ָא ֵכן ִה ְת ַח ְּב ֵ
ּכֹות ִבים ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָח ֵתנּו ְׁש ֵל ָמה.
 4זׂאת ֲאנַ ְחנּו ְ
האלהים הוא אור

יעים ָל ֶכם,
ׂשֹורה ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו ִמ ֶּמּנּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַמ ְׁש ִמ ִ
 5וְ זֶ ה ְּד ַבר ַה ְּב ָ
6
ׂאמר ֶׁש ִה ְת ַח ְּברּות
ֹלהים אֹור הּוא וְ ָכל ח ֶׁׂשְך ֵאין ּבֹוִ .אם נ ַ
ֶׁש ָה ֱא ִ
ּדֹוב ֵרי ֶׁש ֶקר ֲאנַ ְחנּו וְ ֵאינֶ ּנּו ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת
ָלנּו ִאּתֹו וְ נִ ְת ַה ֵּלְך ַּבח ֶׁׂשְךְ ,
ָה ֶא ֶמתֲ 7 .א ָבל ִאם נִ ְת ַה ֵּלְך ָּבאֹורְּ ,כמֹו ֶׁשהּוא ָּבאֹורִּ ,כי ָאז ִה ְת ַח ַּב ְרנּו
אֹותנּו ִמ ָּכל ֵח ְטאִ 8 .אם
ָ
יח ְּבנֹו ְמ ַט ֵהר
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
זֶ ה ִעם זֶ ה וְ ַדם יֵ ַ
ׂאמר ֶׁש ֵאין ָּבנּו ֵח ְטאַ ,מ ְת ִעים ָאנּו ֶאת ַע ְצ ֵמנּו וְ ָה ֱא ֶמת ֵאינֶ ּנָ ה ָּבנּו.
נ ַ
ֹלח ָלנּו ַעל ֲח ָט ֵאינּו
ִ 9אם נִ ְתוַ ֶּדה ַעל ֲח ָט ֵאינּו ,נֶ ֱא ָמן הּוא וְ ַצ ִּדיק ִל ְס ַ
ׂאמר ֶׁשֹּלא ָח ָטאנּוְ ,לכֹוזֵ ב ָׂש ְמנּו
אֹותנּו ִמ ָּכל ַעוְ ָלהִ 10 .אם נ ַ
ָ
ּול ַט ֵהר
ְ
אֹותֹו ְּוד ָברֹו ֵאינֹו ָּבנּו.

ב

המשיח מלמד עלינו זכות

ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְל ַמ ַען ֹלא ֶּת ֶח ְטאּו;
יְ ָל ַדיֵ ,
יח,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ִאם יֶ ֱח ָטא ִאיׁש יֵ ׁש ָלנּו ֵמ ִליץ ִל ְפנֵ י ָה ָאב — יֵ ַ
ַה ַּצ ִּדיק 2 .וְ הּוא ַּכ ָּפ ָרה ַעל ֲח ָט ֵאינּו ,וְ ֹלא ַעל ֲח ָט ֵאינּו ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא
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ּובזֶ ה נֵ ַדע ֶׁש ִה ַּכ ְרנּו אֹותֹו — ִאם נִ ְׁשמׂר
עֹולםָ .
ּגַ ם ַעל ֲח ָט ֵאי ָּכל ָה ָ
וֹותיו,
ׁשֹומר ֶאת ִמ ְצ ָ
ֵ
”אנִ י ַמ ִּכיר אֹותֹו” וְ ֵאינֹו
אֹומר ֲ
וֹותיוָ 4 .ה ֵ
ֶאת ִמ ְצ ָ
5
ּׁשֹומר ֶאת ְּד ָברֹוְּ ,באֹותֹו
ּדֹובר ֶׁש ֶקר הּוא וְ ָה ֱא ֶמת ֵאינֶ ּנָ ה ּבֹוַ .אְך ַה ֵ
ֵ
ֹלהיםָּ .בזֶ ה נֵ ַדע ִּכי ּבֹו ֲאנַ ְחנּו:
ָה ִאיׁש נִ ְׁש ְל ָמה ֶּב ֱא ֶמת ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ׁשּוע ֵּכן ּגַ ם ָע ָליו
ׁשּועְּ ,כ ֶד ֶרְך ֶׁש ִה ְת ַה ֵּלְך יֵ ַ
עֹומד ְּביֵ ַ
ֵ
אֹומר ֶׁשהּוא
ָ 6ה ֵ
ְל ִה ְת ַה ֵּלְך.
3

המצוה החדשה

ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכםִּ ,כי ִאם ִמ ְצוָ ה יְ ָׁשנָ ה ֲא ֶׁשר
הּוביֹ ,לא ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ֵ
ֲ 7א ַ
אׁשית; ַה ִּמ ְצוָ ה ַהיְ ָׁשנָ ה ִהיא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם.
ָהיְ ָתה ָל ֶכם ֵמ ֵר ִ
ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכםָּ ,ד ָבר ֶׁשּנָ כֹון ּגַ ם ּבֹו וְ גַ ם
ּוב ָכל זׂאת ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשה ֵ
ְ 8
9
אֹומר ִּכי
זֹור ַחָ .ה ֵ
עֹובר וְ ָהאֹור ָה ֲא ִמ ִּתי ְּכ ָבר ֵ
ֵ
ָּב ֶכםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַהח ֶׁׂשְך
אֹוהב ֶאת
עֹודּנּו ַּבח ֶׁׂשְךָ 10 .ה ֵ
ָּבאֹור הּוא וְ ִעם זׂאת ׂשֹונֵ א ֶאת ָא ִחיוֶ ,
ּומ ְכׁשֹול ֵאין ּבֹוֲ 11 .א ָבל ַהׂשֹונֵ א ֶאת ָא ִחיו ַּבח ֶׁׂשְך
עֹומד ָּבאֹור ִ
ָא ִחיו ֵ
הֹולְךִּ ,כי ַהח ֶׁׂשְך
ֵ
יֹוד ַע ְל ָאן הּוא
הּוא; ַּבח ֶׁׂשְך הּוא ִמ ְת ַה ֵּלְך וְ ֵאינֹו ֵ
ִעּוֵ ר ֶאת ֵעינָ יו.
יכם ַּב ֲעבּור
ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכם ,יְ ָל ַדיִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְס ְלחּו ָל ֶכם ֲח ָט ֵא ֶ
ֵ 12
13
ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכםָ ,אבֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִה ַּכ ְר ֶּתם אֹותֹו ֲא ֶׁשר הּוא
ֵ
ְׁשמֹו.
חּוריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ַּצ ְח ֶּתם ֶאת ָה ַרע.
ּכֹותב ֲאנִ י ָל ֶכםַּ ,ב ִ
ֵ
אׁשית.
ֵמ ֵר ִ
ָּ 14כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ,יְ ָל ִדיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִה ַּכ ְר ֶּתם ֶאת ָה ָאבָּ .כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם,
אׁשיתָּ .כ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם,
ָאבֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִה ַּכ ְר ֶּתם אֹותֹו ֲא ֶׁשר הּוא ֵמ ֵר ִ
ֹלהים ַקּיָ ם ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ נִ ַּצ ְח ֶּתם
חּוריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ֶּתם ֲחזָ ִקים ְּוד ַבר ֱא ִ
ַּב ִ
ֶאת ָה ַרע.
ׂאהב
עֹולםִ .איׁש ִאם י ַ
עֹולםַ ,אף ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁש ָּב ָ
ׂאהבּו ֶאת ָה ָ
ַ 15אל ּת ֲ
16
עֹולם — ַּת ֲאוַ ת
עֹולם ֵאין ּבֹו ַא ֲה ַבת ָה ָאב; ִּכי ָּכל ֲא ֶׁשר ָּב ָ
ֶאת ָה ָ
ְּב ָׂש ִריםַּ ,ת ֲאוַ ת ָה ֵעינַ יִ ם וְ גַ ֲאוַ ת ַהּנְ ָכ ִסים — ֹלא ִמן ָה ָאב הּוא ִּכי ִאם
עֹוׂשה ֶאת ְרצֹון
וֹותיוַ ,אְך ָה ֶ
עֹובר ִעם ַּת ֲא ָ
ֵ
עֹולם
עֹולם 17 .וְ ָה ָ
ִמן ָה ָ
עֹומד ָל ַעד.
ֹלהים ֵ
ֱא ִ
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2.18-3.3

צורר המשיח

צֹורר
ּוכמֹו ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי יָ בֹוא ֵ
 18יְ ָל ַדי ,זׂאת ַה ָּׁש ָעה ָה ַא ֲחרֹונָ הְ .
יֹוד ִעים ָאנּו
יח ַר ִּבים; ִמ ָּכאן ְ
צֹור ֵרי ָמ ִׁש ַ
יחּ ,גַ ם ַע ְכ ָׁשו ָקמּו ְ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּזֹוהי ַה ָּׁש ָעה ָה ַא ֲחרֹונָ הַ 19 .ה ָּללּו ִמ ִּק ְר ֵּבנּו יָ ְצאּוֲ ,א ָבל ֹלא ִמ ֶּׁש ָּלנּו
ֶׁש ִ
ָהיּו; ִּכי ִאּלּו ָהיּו ִמ ֶּׁש ָּלנּוָ ,היּו נִ ְׁש ָא ִרים ִא ָּתנּוַ ,אְך ֵהם יָ ְצאּו ְל ַמ ַען
יחה ֵמ ֵאת ַה ָּקדֹוׁש,
יִ ּוָ ַדע ֶׁש ֻּכ ָּלם ֵאינָ ם ִמ ֶּׁש ָּלנּו 20 .וְ ַא ֶּתם יֵ ׁש ָל ֶכם ַה ְמ ִׁש ָ
יֹוד ִעים ֶאת
יכם ֹלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְ
יֹוד ִעיםָּ 21 .כ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
וְ ֻכ ְּל ֶכם ְ
יֹוד ִעים ֶׁש ָּכל ֶׁש ֶקר ֵאינֶ ּנּו
אֹותּה וְ ְ
ָ
יֹוד ִעים
ָה ֱא ֶמתֶ ,א ָּלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ׁשּוע הּוא
ּכֹופר ְּב ָכְך ֶׁשּיֵ ַ
ּדֹובר ֶׁש ֶקר ִּב ְל ִּתי ִאם ַה ֵ
ִמן ָה ֱא ֶמתִ 22 .מי הּוא ֵ
23
ּכֹופר
ּוב ֵּבןָּ .כל ַה ֵ
ּכֹופר ָּב ָאב ַ
יחַ ,ה ֵ
צֹורר ַה ָּמ ִׁש ַ
יח? זֶ ה הּוא ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּמֹודה ַּב ֵּבן יֵ ׁש לֹו ּגַ ם ָה ָאבַ 24 .א ֶּתםַ ,מה
ַּב ֵּבן ּגַ ם ָה ָאב ֵאין לֹו; ַה ֶ
אׁשית יִ ָּׁש ֵאר נָ א ְּב ִק ְר ְּב ֶכםִ .אם יִ ָּׁש ֵאר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ַמה
ֶּׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ֵר ִ
זֹוהי
ּוב ָאב 25 .וְ ִ
אׁשיתֲ ,אזַ י ּגַ ם ַא ֶּתם ִּת ָּׁש ֲארּו ַּב ֵּבן ָ
ֶּׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ֵר ִ
עֹולם.
יח ָלנּו — ַחּיֵ י ָ
ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁשהּוא ִה ְב ִט ַ
ֶ 26את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָּכ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ַעל־אֹודֹות ַה ַּמ ְת ִעים ֶא ְת ֶכם.
יחה ֶׁש ַא ֶּתם ִק ַּב ְל ֶּתם ֵמ ִאּתֹו נִ ְׁש ֶא ֶרת ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ֵאינְ ֶכם
 27וְ ַה ְמ ִׁש ָ
יחתֹו ְמ ַל ֶּמ ֶדת
יׁשהּו ֶׁשּיְ ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכםֶ ,א ָּלא ְּכמֹו ֶׁש ְּמ ִׁש ָ
יכים ְל ִמ ֶ
ְצ ִר ִ
ֶא ְת ֶכם ַעל־אֹודֹות ַהּכׂל — וְ ִהיא ֱא ֶמת וְ ֵאינֶ ּנָ ה ָּכזָ ב — ְל ִפי ַמה
ֶּׁש ִּל ְּמ ָדה ֶא ְת ֶכם ִע ְמדּו ּבֹו.
ילדי אלהים

 28וְ ַע ָּתה ,יְ ָל ַדיִ ,ע ְמדּו ּבֹוְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָלנּו עׂז ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְתּגַ ֶּלה וְ ֹלא נֵ בֹוׁש
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶׁשּגַ ם
יֹוד ִעים ַא ֶּתם ֶׁשהּוא ַצ ִּדיקְ ,
ִמ ָּפנָ יו ְּבבֹואֹוִ 29 .אם ְ
נֹולד ִמ ֶּמּנּו.
עֹוׂשה ְצ ָד ָקה ָ
ֵ
ָּכל
ֹלהים! וְ ָא ֵכן ָּכְך
ְראּו ֵאיזֹו ַא ֲה ָבה נָ ַתן ָלנּו ָה ָאב ְל ִה ָּק ֵרא יַ ְל ֵדי ֱא ִ
אֹותנּוִ ,מּׁשּום ֶׁשֹּלא ִה ִּכיר
ָ
עֹולם ֵאינֹו ַמ ִּכיר
ֲאנַ ְחנּוִ .מּׁשּום ָּכְך ָה ָ
ֹלהים ֲאנַ ְחנּו ,וְ עֹוד ֹלא נִ גְ ָלה ַמה ּנִ ְהיֶ ה.
הּוביַ ,ע ְכ ָׁשו יַ ְל ֵדי ֱא ִ
אֹותֹוֲ 2 .א ַ
3
יֹוד ִעים ָאנּו ֶׁש ְּב ִהּגָ לֹותֹו נִ ְהיֶ ה ָּכמֹוהּוִּ ,כי נִ ְר ֵאהּו ְּכמֹו ֶׁשהּוא .וְ ָכל ִמי
ְ

ג
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ֶׁשּנִ ְס ָמְך ָע ָליו ַּב ִּת ְקוָ ה ַהּזׂאתְ ,מ ַט ֵהר ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִפי ֶׁש ָטהֹור ָה ֶא ָחד
ַההּוא.
ּתֹורה; ַה ֵח ְטא הּוא ֲע ֵב ָרה ַעל
עֹובר ַעל ַה ָ
ֵ
חֹוטא ּגַ ם
ָּ 4כל ִמי ֶׁש ֵ
יֹוד ִעים ֶׁשהּוא נִ גְ ָלה ְּכ ֵדי ָל ֵׂשאת ֶאת ֲח ָט ֵאינּוּ ,ובֹו
ּתֹורהַ 5 .א ֶּתם ְ
ַה ָ
חֹוטא ֹלא ָר ָאהּו ַאף ֹלא
עֹומד ּבֹו ֹלא יֶ ֱח ָטא; ָּכל ַה ֵ
ֵאין ֵח ְטאָּ 6 .כל ָה ֵ
עֹוׂשה ְצ ָד ָקה ַצ ִּדיקְּ ,כ ֵׁשם
יְ ָדעֹו 7 .יְ ָל ַדיַ ,אל יַ ְת ֶעה ֶא ְת ֶכם ִאיׁשָ :ה ֶ
חֹוטא
ֵ
עֹוׂשה ֵח ְטא ִמן ַה ָׂש ָטן הּואִּ ,כי ַה ָׂש ָטן
ֶׁש ַההּוא ַצ ִּדיקָ 8 .ה ֶ
9
ֹלהיםְ ,ל ָה ֵפר ֶאת ְּפ ֻעּלֹות ַה ָׂש ָטןָּ .כל
ן־ה ֱא ִ
אׁשיתָ .לזׂאת נִ גְ ָלה ֶּב ָ
ֵמ ֵר ִ
חֹוטאִּ ,כי זַ ְרעֹו נִ ְׁש ָאר ּבֹו; וְ ֵאין הּוא יָ כֹול
ֵ
ֹלהים ֵאינֶ ּנּו
ּנֹולד ֵמ ֱא ִ
ַה ָ
ֹלהים וְ יַ ְל ֵדי ַה ָׂש ָטן:
נֹולדָּ 10 .בזֶ ה יִ ּוָ ְדעּו יַ ְל ֵדי ָה ֱא ִ
ֹלהים ַ
ַל ֲחטׂאִּ ,כי ֵמ ֱא ִ
אֹוהב
ֵ
ֹלהים ,וְ ֵכן ִמי ֶׁש ֵאינֹו
עֹוׂשה ְצ ָד ָקה ֵאינֶ ּנּו ֵמ ֱא ִ
ֶ
ָּכל ִמי ֶׁש ֵאינֹו
ֶאת ָא ִחיו.
אהבו זה את זה

ׂאהב ִאיׁש ֶאת
אׁשיתֶׁ ,שּנ ַ
ׂשֹורה ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ֵר ִ
ֵ 11הן זֶ הּו ְּד ַבר ַה ְּב ָ
ּדּוע ֲה ָרגֹו?
ּומ ַ
ֵר ֵעהּו; ֹ 12לא ְּכ ַקיִ ן ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִמן ָה ַרע וְ ָה ַרג ֶאת ָא ִחיוַ .
13
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּמ ֲע ָׂשיו ָהיּו ָר ִעיםַ ,אְך ַמ ֲע ֵׂשי ָא ִחיו ַמ ֲע ֵׂשי ֶצ ֶדקַ .א ַחיַ ,אל
יֹוד ִעים ִּכי ָע ַב ְרנּו ִמן
עֹולם ׂשֹונֵ א ֶא ְת ֶכםֲ 14 .אנַ ְחנּו ְ
ִּת ְת ְמהּו ִאם ָה ָ
אֹוה ִבים ֲאנַ ְחנּו ֶאת ַא ֵחינּוִ .איׁש ֲא ֶׁשר ֵאינֹו
ֲ
ַה ָּמוֶ ת ֶאל ַה ַחּיִ יםֶׁ ,ש ֵּכן
יֹוד ִעים
רֹוצ ַח הּוא .וְ ְ
אֹוהב נִ ְׁש ָאר ַּב ָּמוֶ תָּ 15 .כל ַהׂשֹונֵ א ֶאת ָא ִחיו ֵ
ֵ
16
עֹולם ִמ ְת ַקּיְ ִמים ּבֹוָּ .בזׂאת ִה ַּכ ְרנּו ַמה
רֹוצ ַח ֵאין ַחּיֵ י ָ
ַא ֶּתם ֶׁש ָּכל ֵ
ִהיא ַא ֲה ָבהָּ ,ב ֻע ְב ָּדה ֶׁשהּוא ָמ ַסר ֶאת נַ ְפׁשֹו ַּב ֲע ֵדנּוּ .גַ ם ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים
עֹולם וְ הּוא
ִל ְמסׂר ֶאת נַ ְפ ֵׁשנּו ְּב ַעד ַא ֵחינּוִ 17 .מי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו נִ ְכ ֵסי ָה ָ
רֹואה ֶאת ָא ִחיו ְּב ַמ ְחסֹור ּומֹונֵ ַע ֶאת ַר ֲח ָמיו ִמ ֶּמּנּוֵ ,איְך ַּת ֲעמׂד ּבֹו
ֶ
ּוב ִדּבּורִּ ,כי ִאם ְּבפ ַׂעל
ׂאהב ְּב ִמ ִּלים ְ
ֹלהים?  18יְ ָל ַדיַ ,אל נָ א נ ַ
ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ּוב ֱא ֶמת.
ֶ
עוז וביטחון לפני אלהים

ָּ 19בזֶ ה נֵ ַדע ִּכי ִמן ָה ֱא ֶמת ֲאנַ ְחנּו וְ נַ ְׁש ִקיט ֶאת ְל ָב ֵבנּו ְל ָפנָ יוֶׁ 20 ,ש ֵּכן
יֹוד ַע ַהּכׂל.
ֹלהים ּגָ דֹול ִמ ִּל ֵּבנּו וְ הּוא ֵ
אֹותנּוָ ,ה ֱא ִ
ָ
יע
ִאם ִל ֵּבנּו יַ ְר ִׁש ַ
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ֹלהים; וְ ָכל
אֹותנּו ,עׂז ָלנּו ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ָ
יע
הּוביִ ,אם ִל ֵּבנּו ֵאינֹו ַמ ְר ִׁש ַ
ֲ 21א ַ
עֹוׂשים
ִ
וֹותיו וְ
ּׁשֹומ ִרים ָאנּו ֶאת ִמ ְצ ָ
ֲא ֶׁשר נְ ַב ֵּקׁש נְ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנּוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶאת ַהּטֹוב ְּב ֵעינָ יו 23 .זׂאת ִמ ְצוָ תֹוְ :ל ַה ֲא ִמין ְּב ֵׁשם ְּבנֹו יֵ ַ
ׁשֹוכן
ֵ
ֹלהים
ּׁשֹומר ֶאת ִמ ְצוֹות ֱא ִ
וְ ֶל ֱאהׂב זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּכ ִפי ֶׁש ִּצּוָ נּוַ 24 .ה ֵ
רּוח ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ׁשֹוכן ָּבנּוָּ :ב ַ
ֵ
ּובזׂאת נֵ ַדע ֶׁשהּוא
אֹלהים ּבֹוָ .
ִ
אֹלהים וֵ
ֵּב ִ
ָלנּו.
22

ד

רוח האמת לעומת הרוח המתעה

רּוחִּ ,כי ִאם ַּב ֲחנּו ֶאת ָהרּוחֹות ִאם
הּוביַ ,אל ַּת ֲא ִמינּו ְל ָכל ַ
א ַ
ֲ
עֹולםָּ 2 .בזֶ ה ַּת ִּכירּו
יאי ֶׁש ֶקר ַר ִּבים יָ ְצאּו ָל ָ
ֹלהים ֵהןִּ ,כי נְ ִב ֵ
ֵמ ֱא ִ
יח ָּבא ִּב ְלבּוׁש ָּב ָׂשר,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּמֹודה ִּכי יֵ ַ
רּוח ַה ָ
ֹלהיםָּ :כל ַ
רּוח ֱא ִ
ֶאת ַ
ֹלהים
ׁשּוע ֹלא ֵמ ֱא ִ
מֹודה ְּביֵ ַ
רּוח ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנָ ה ָ
ֹלהים ִהיא;  3וְ ָכל ַ
ֵמ ֱא ִ
ּוכ ָבר ָּכ ֵעת
יח ֲא ֶׁשר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ִּכי ָּתבֹואְ ,
צֹורר ַה ָּמ ִׁש ַ
רּוח ֵ
זֹוהי ַ
ִהיאִ .
אֹותםֶׁ ,ש ֵּכן
ָ
ֹלהים ַא ֶּתם ,וְ נִ ַּצ ְח ֶּתם
עֹולםַ 4 .א ֶּתם ,יְ ָל ַדיֵ ,מ ֱא ִ
ִהיא ָּב ָ
5
עֹולם; ָל ֵכן ֵהם
עֹולםֵ .הם ִמן ָה ָ
הּוא ֲא ֶׁשר ָּב ֶכם ּגָ דֹול ִמּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָּב ָ
ׁשֹומ ַע ָל ֶהםֲ 6 .אנַ ְחנּו
ֵ
עֹולם
עֹולם וְ ָה ָ
ּנֹוב ִעים ִמן ָה ָ
ְמ ַד ְּב ִרים ְּד ָב ִרים ַה ְ
ֹלהים ֵאינֶ ּנּו
ׁשֹומ ַע ָלנּו; ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ֱא ִ
ֵ
ֹלהים
ּיֹוד ַע ֶאת ֱא ִ
ֹלהיםַ .ה ֵ
ֵמ ֱא ִ
ּתֹועה.
רּוח ַה ָ
רּוח ָה ֱא ֶמת וְ ֶאת ַ
ׁשֹומ ַע ָלנּוִ .מּתֹוְך ָּכְך ַמ ִּכ ִירים ָאנּו ֶאת ַ
ֵ
האלהים הוא אהבה

ֹלהים ִהיא; וְ ָכל
ׂאהב נָ א ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוִּ ,כי ָה ַא ֲה ָבה ֵמ ֱא ִ
הּובי ,נ ַ
ֲ 7א ַ
8
אֹוהב
ֵ
ֹלהיםִ .מי ֶׁש ֵאינֹו
יֹוד ַע ֶאת ֱא ִ
ֹלהים וְ ֵ
נֹולד ֵמ ֱא ִ
אֹוהב ַ
ִמי ֶׁש ֵ
ֹלהים הּוא ַא ֲה ָבהָּ 9 .בזׂאת נִ גְ ְל ָתה
ֹלהיםֶׁ ,ש ֵּכן ָה ֱא ִ
יֹוד ַע ֶאת ֱא ִ
ֵאינֹו ֵ
עֹולם
ֹלהים ָׁש ַלח ֶאת ְּבנֹו יְ ִחידֹו ָל ָ
ֹלהים ָּבנּוָּ ,ב ֻע ְב ָּדה ֶׁש ֱא ִ
ַא ֲה ַבת ָה ֱא ִ
ְל ַמ ַען נִ ְחיֶ ה ִּבזְ כּותֹוָּ 10 .בזׂאת ִהיא ָה ַא ֲה ָבהֹ ,לא ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָא ַה ְבנּו ֶאת
אֹותנּו וְ ָׁש ַלח ֶאת ְּבנֹו ִל ְהיֹות ַּכ ָּפ ָרה ַעל
ָ
ֹלהיםֶ ,א ָּלא ֶׁשהּוא ָא ַהב
ֱא ִ
ֹלהיםּ ,גַ ם ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים
אֹותנּו ָה ֱא ִ
הּוביִ ,אם ָּכ ָכה ָא ַהב ָ
ֲח ָט ֵאינּוֲ 11 .א ַ
עֹולםִ .אם
ֹלהים ֹלא ָר ָאה ִאיׁש ֵמ ָ
ֶל ֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוֶ 12 .את ָה ֱא ִ
ׁשֹוכן ְּב ִק ְר ֵּבנּו וְ ַא ֲה ָבתֹו נִ ְׁש ְל ָמה
ֵ
ֹלהים
אֹוה ִבים זֶ ה ֶאת זֶ הָ ,ה ֱא ִ
ֲאנַ ְחנּו ֲ
ָּבנּו.
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עֹומ ִדים ָאנּו ּבֹו וְ הּוא ָּבנּוִּ ,כי נָ ַתן ָלנּו ֵמרּוחֹו.
יֹוד ִעים ָאנּו ֶׁש ְ
ָּ 13בזׂאת ְ
יע
מֹוׁש ַ
ִ
 14וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְתּבֹונַ ּנּו וַ ֲה ֵרינּו ְמ ִע ִידים ִּכי ָה ָאב ָׁש ַלח ֶאת ַה ֵּבן
ׁשֹוכן ּבֹו
ֵ
ֹלהים
ֹלהיםֱ ,א ִ
ן־ה ֱא ִ
ׁשּוע הּוא ֶּב ָ
ּמֹודה ִּכי יֵ ַ
עֹולםָּ 15 .כל ַה ֶ
ָה ָ
ֹלהים ְמ ַקּיֵ ם ָּבנּו
אֹלהים 16 .וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ַּכ ְרנּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ֱא ִ
וְ הּוא ֵּב ִ
וְ ֶה ֱא ַמּנּו ָּבּה.
אֹלהים
ִ
אֹלהים וֵ
עֹומד ֵּב ִ
ֵ
עֹומד ָּב ַא ֲה ָבה
ֹלהים הּוא ַא ֲה ָבה; ָה ֵ
ָה ֱא ִ
עֹומד ּבֹוָּ 17 .בזֶ ה נִ ְׁש ְל ָמה ָה ַא ֲה ָבה ֶא ְצ ֵלנּו ְּבא ֶׂפן ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָלנּו ִּב ָּטחֹון
ֵ
עֹולם ַהּזֶ ה.
ְּביֹום ַה ִּדיןֶׁ ,ש ֵּכן ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁש ָה ֶא ָחד ַההּוא ֵּכן ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ָּב ָ
ֵ 18אין ַּפ ַחד ָּב ַא ֲה ָבהַ .א ְּד ַר ָּבאָ ,ה ַא ֲה ָבה ַה ְּׁש ֵל ָמה ְמגָ ֶר ֶׁשת ֶאת ַה ַּפ ַחד.
ֵהן ַה ַּפ ַחד ָּכרּוְך ְּבעׂנֶ ׁש ,וְ ַה ְמ ַפ ֵחד ֵאינֶ ּנּו ָׁש ֵלם ָּב ַא ֲה ָבהֲ 19 .אנַ ְחנּו
”אֹוהב
ֵ
ׂאמר
אֹותנּו ְּת ִח ָּלהִ 20 .איׁש ִאם י ַ
ָ
אֹוה ִבים ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָא ַהב
ֲ
ֹלהים” וְ הּוא ׂשֹונֵ א ֶאת ָא ִחיוַׁ ,ש ְק ָרן הּוא; ִּכי ִמי ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
ֲאנִ י ֶאת ֱא ִ
ֹלהים
יּוכל ֶל ֱאהׂב ֶאת ָה ֱא ִ
רֹואה אֹותֹו ֹלא ַ
אֹוהב ֶאת ָא ִחיו ֲא ֶׁשר הּוא ֶ
ֵ
אֹוהב
רֹואה אֹותֹוִ 21 .מ ְצוָ ה זׂאת ִק ַּב ְלנּו ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,ש ָה ֵ
ֲא ֶׁשר הּוא ֵאינֶ ּנּו ֶ
ׂאהב ּגַ ם ֶאת ָא ִחיו.
ֹלהים י ַ
ֶאת ֱא ִ

ה

האמונה מנצחת את העולם

אֹוהב
ֹלהים .וְ ָכל ָה ֵ
נֹולד ֵמ ֱא ִ
יחַ ,
ׁשּוע הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ּכל ַה ַּמ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
ָ
ּנֹולד ִמ ֶּמּנּוָּ 2 .בזׂאת נֵ ַדע ִּכי
אֹוהב ּגַ ם ֶאת ִמי ֶׁש ַ
ֵ
ּמֹוליד
ֶאת ַה ִ
ֹלהים
אֹוה ִבים ֶאת ֱא ִ
ֲ
יֹותנּו
ֹלהיםִּ :ב ְה ֵ
אֹוה ִבים ָאנּו ֶאת יַ ְל ֵדי ֱא ִ
ֲ
ֹלהיםֶׁ ,שּנִ ְׁשמׂר
וֹותיוֵ 3 .הן זׂאת ִהיא ַא ֲה ַבת ֱא ִ
ּומ ַקּיְ ִמים ֶאת ִמ ְצ ָ
ְ
ּנֹולד ֵמ ֵאת
וֹותיו ֵאינָ ן ָקׁשֹותֶׁ 4 ,ש ֵּכן ָּכל ַה ָ
ּומ ְצ ָ
וֹותיוִ .
ֶאת ִמ ְצ ָ
עֹולם —
עֹולם .וְ זֶ הּו ַהּנִ ָּצחֹון ַה ְמנַ ֵּצ ַח ֶאת ָה ָ
ֹלהים ְמנַ ֵּצ ַח ֶאת ָה ָ
ֱא ִ
ׁשּוע הּוא
עֹולם ִּב ְל ִּתי ִאם ַה ַּמ ֲא ִמין ִּכי יֵ ַ
ֱאמּונָ ֵתנּוִ 5 .מי ַה ְמנַ ֵּצ ַח ֶאת ָה ָ
ֹלהים?
ן־ה ֱא ִ
ֶּב ָ
העדות על הבן

יח; ֹלא ַּב ַּמיִ ם ִּב ְל ַבד,
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּוב ָדם — יֵ ַ
 6זֶ ה הּוא ֲא ֶׁשר ָּבא ְּב ַמיִ ם ְ
רּוח ִהיא ָה ֱא ֶמת.
רּוח ִהיא ַה ְּמ ִע ָידהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ַ
ּוב ָּדם .וְ ָה ַ
ִּכי ִאם ַּב ַּמיִ ם ַ
ּוׁש ָל ְׁש ָּתם ְל ֵׁשם
רּוח וְ ַה ַּמיִ ם וְ ַה ָּדם ְ
לֹוׁשה ֵהם ַה ְּמ ִע ִידיםָ 8 :ה ַ
ֵ 7הן ְׁש ָ
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5.9-21

דֹולה
ֹלהים ּגְ ָ
ָה ֶא ָחד ֵהםִ .אם ְמ ַק ְּב ִלים ָאנּו ֵעדּות ְּבנֵ י ָא ָדםֵ ,עדּות ֱא ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר הּוא ֵה ִעיד ַעל ְּבנֹוַ 10 .ה ַּמ ֲא ִמין
ִמ ֶּמּנָ הֶׁ ,ש ֵּכן זׂאת ֵעדּות ֱא ִ
אֹלהים
ֹלהים ָה ֵעדּות נִ ְמ ֵצאת ְּב ִק ְרּבֹוִ .מי ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲא ִמין ֵל ִ
ן־ה ֱא ִ
ְּב ֶב ָ
ֹלהים
ָׂשם אֹותֹו ְלכֹוזֵ בִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמין ָּב ֵעדּות ֲא ֶׁשר ֵה ִעיד ֱא ִ
עֹולם ,וְ ַה ַחּיִ ים
ָ
ֹלהים נָ ַתן ָלנּו ַחּיֵ י
ַעל ְּבנֹו 11 .וְ זׂאת ִהיא ָה ֵעדּותֱ :א ִ
ָה ֵא ֶּלה ִּב ְבנֹו ֵהםִ 12 .מי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַה ֵּבן יֵ ׁש לֹו ַה ַחּיִ יםִ .מי ֶׁש ֵאין לֹו ַה ֵּבן
ֵאין לֹו ַה ַחּיִ ים.
ֹלהיםְ ,ל ַמ ַען ֵּת ְדעּו
ן־ה ֱא ִ
יכםַ ,ה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּב ֵׁשם ֶּב ָ
 13זׂאת ָּכ ַת ְב ִּתי ֲא ֵל ֶ
ּוב ְטחֹונֵ נּו ּבֹו ֶׁש ִאם נְ ַב ֵּקׁש ָּד ָבר ִּכ ְרצֹונֹו
עֹולםִ 14 .
ָ
ֶׁשּיֵ ׁש ָל ֶכם ַחּיֵ י
אֹותנּו ְּב ָכל ֲא ֶׁשר
ָ
ׁשֹומ ַע
ֵ
יֹוד ִעים ָאנּו ֶׁשהּוא
אֹותנּו 15 .וְ ִאם ְ
ָ
יִ ְׁש ַמע
יֹוד ִעים ָאנּו ִּכי ַה ִּמ ְׁש ָאלֹות ֶׁש ִּב ַּק ְׁשנּו ִמ ֶּמּנּו נִ ָּתנֹות ָלנּו.
נְ ַב ֵּקׁשְ ,
א־מוֶ ת ,יִ ְת ַּפ ֵּלל,
חֹוטא ֵח ְטא ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ֵח ְט ָ
ִ 16איׁש ִאם יִ ְר ֶאה ֶאת ָא ִחיו ֵ
א־מוֶ ת .יֵ ׁש ֵח ְטא־
אֹלהים יִ ֵּתן לֹו ַחּיִ יםְ ,ל ֵא ֶּלה ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו ֵח ְט ָ
ִ
וֵ
אֹומר ֶׁשּיִ ְת ַּפ ֵּללָּ 17 .כל ַעוְ ָלה ֵח ְטא ִהיאַ ,אְך יֵ ׁש
ֵ
ָמוֶ ת; ַעל זֶ ה ֵאינֶ ּנִ י
ֹלהים
ּנֹולד ֵמ ֱא ִ
יֹוד ִעים ָאנּו ִּכי ָּכל ִמי ֶׁש ָ
א־מוֶ תְ 18 .
ֵח ְטא ֶׁש ֵאינֹו ֵח ְט ָ
ׁשֹומר אֹותֹו וְ ָה ַרע ֵאינֹו
ֵ
ֹלהים
נֹולד ֵמ ֱא ִ
חֹוטא; הּוא ֲא ֶׁשר ַ
ֵ
ֵאינֶ ּנּו
עֹולם ֻּכּלֹו ָׁשרּוי
ֹלהים ֲאנַ ְחנּו וְ ִכי ָה ָ
יֹוד ִעים ָאנּו ִּכי ֵמ ֱא ִ
נֹוגֵ ַע ּבֹוְ 19 .
ֹלהים ָּבא וְ נָ ַתן ָלנּו ִּבינָ ה ָל ַד ַעת ֶאת
ן־ה ֱא ִ
יֹוד ִעים ָאנּו ֶׁש ֶּב ָ
ָּב ַרע 20 .וְ ְ
יח .הּוא ָה ֵאל ָה ֲא ִמ ִּתי
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ֲא ִמ ִּתי; וַ ֲאנַ ְחנּו ָּב ֲא ִמ ִּתיִּ ,ב ְבנֹו יֵ ַ
ילים.
עֹולם 21 .יְ ָל ַדיִ ,ה ָּׁש ְמרּו ָל ֶכם ִמן ָה ֱא ִל ִ
וְ ַחּיֵ י ָ
9
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אגרת יוחנן השניה
אֹוהב
ֵ
יה ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
ֵ 1מ ֵאת ַהּזָ ֵקן ֶאל ַהּגְ ִב ָירה ַה ְּב ִח ָירה וְ ֶאל יְ ָל ֶד ָ
2
יֹוד ֵעי ָה ֱא ֶמת; וְ זׂאת הֹודֹות
ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ֹלא ַרק ֲאנִ י ֶא ָּלא ּגַ ם ָּכל ְ
עֹולםֶ 3 .ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
עֹומ ֶדת ְּב ִק ְר ֵּבנּו וַ ֲא ֶׁשר ִּת ְהיֶ ה ִע ָּמנּו ְל ָ
ָל ֱא ֶמת ָה ֶ
יח
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומ ֵאת ָה ָאדֹון יֵ ַ
ֹלהים ָה ָאב ֵ
וְ ָׁשלֹום יִ ְהיּו ִע ָּמנּו ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ּוב ַא ֲה ָבה.
ֶּבן ָה ָאבֶּ ,ב ֱא ֶמת ְ
אמת ואהבה

אתי ִמ ֶּק ֶרב יְ ָל ַדיִ ְך ִמ ְת ַה ְּל ִכים ָּב ֱא ֶמתַּ ,כ ִּמ ְצוָ ה
ָׂ 4ש ַמ ְח ִּתי ְמאׂד ִּכי ָמ ָצ ִ
5
ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְלנּו ֵמ ֵאת ָה ָאב .וְ ַע ְכ ָׁשו ְמ ַב ֵּקׁש ֲאנִ י ִמ ֵּמְךַ ,הּגְ ִב ָירהֹ ,לא
אׁשית
כֹותב ֵא ַליִ ְך ִמ ְצוָ ה ֲח ָד ָׁשהִּ ,כי ִאם ִמ ְצוָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ָלנּו ֵמ ֵר ִ
ְּכ ֵ
ׂאהב ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו 6 .וְ זׂאת ִהיא ָה ַא ֲה ָבהֶׁ :שּנִ ְת ַה ֵּלְך ַעל־
— ֶׁשּנ ַ
יכם
אׁשית וַ ֲע ֵל ֶ
וֹותיו .זׂאת ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ְּכ ִפי ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ֵמ ֵר ִ
ִּפי ִמ ְצ ָ
מֹודים
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ֵאינָ ם ִ
ְל ִה ְת ַה ֵּלְך ָּבּהֵ 7 .הן ַמ ְת ִעים ַר ִּבים ָּבאּו ָל ָ
יח.
צֹורר ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ַה ָּבא ִּב ְלבּוׁש ָּב ָׂשר .זֶ הּו ַה ַּמ ְת ֶעה וְ ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביֵ ַ
ִ 8הּזָ ֲהרּוְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ְּת ַא ְּבדּו ֶאת ְּפ ִרי ָּפ ָע ְל ֶכם ֶא ָּלא ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו ָׂש ָכר
יחֵ ,אין לֹו
תֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹומד ְּב ַ
ֵ
ָמ ֵלאָּ 9 .כל ַה ַּמ ְר ִחיק ֶל ֶכת וְ ֵאינֹו
10
יח יֵ ׁש לֹו ּגַ ם ָה ָאב וְ גַ ם ַה ֵּבןִ .איׁש
תֹורת ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹומד ְּב ַ
ֹלהיםָ .ה ֵ
ֱא ִ
ּתֹורה ַהּזׂאתַ ,אל ְּת ַק ְּבלּו אֹותֹו
יכם וְ ֹלא יָ ִביא ֶאת ַה ָ
ִאם יָ בֹוא ֲא ֵל ֶ
”ׁשלֹום”; ִּ 11כי ַה ְמ ָב ֵרְך אֹותֹו ְּב ִב ְר ַּכת ָׁשלֹום
ׂאמרּו לֹו ָ
ַה ַּביְ ָתה וְ ַאל ּת ְ
ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ָה ָר ִעים.
ּוב ְדיֹוֲ .אנִ י ְמ ַקּוֶ ה
יתי ִּבנְ יָ ר ִ
יכםַ ,אְך ֹלא ָר ִצ ִ
ַ 12ה ְר ֵּבה יֵ ׁש ִלי ִל ְכּתׂב ֲא ֵל ֶ
ּול ַד ֵּבר ֶּפה ֶאל ֶּפה ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָח ֵתנּו ְׁש ֵל ָמה.
יכם ְ
ָלבֹוא ֲא ֵל ֶ
לֹומְך.
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ֵ
חֹותְך ַה ְּב ִח ָירה ְ
 13יַ ְל ֵדי ֲא ֵ
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אגרת יוחנן השלישית
יביֲ ,אנִ י
אֹוהבֹו ֶּב ֱא ֶמתֲ 2 .ח ִב ִ
ֵ 1מ ֵאת ַהּזָ ֵקן ֶאל ּגָ יֹוס ָה ָאהּוב ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֲ
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְלָך טֹוב ַּבּכׂל וְ ִת ְהיֶ ה ָּב ִריאְּ ,כ ֵׁשם ֶׁשּטֹוב ְלנַ ְפ ְׁשָך.
ָׂ 3ש ַמ ְח ִּתי ְמאׂד ַּכ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַא ִחים וְ ֵה ִעידּו ַעל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ְּבָך,
דֹולה ִמ ִּל ְׁשמ ַׂע
וְ ָא ְמנָ ם ָּכְך ַא ָּתה ִמ ְת ַה ֵּלְך ָּב ֱא ֶמתֵ 4 .אין ִלי ִׂש ְמ ָחה ּגְ ָ
ֶׁשּיְ ָל ַדי ִמ ְת ַה ְּל ִכים ָּב ֱא ֶמת.
עֹוׂשה ְל ַמ ַען ָה ַא ִחים
נֹוהג ְּבנֶ ֱא ָמנּות ְּב ָכל ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ֶ
יביַ ,א ָּתה ֵ
ֲ 5ח ִב ִ
6
ֲא ִפּלּו ְּכ ֶׁש ֵהם זָ ִריםַ .ה ָּללּו ֵה ִעידּו ַעל ַא ֲה ָב ְתָך ִל ְפנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ יָ ֶפה
ֹלהים; ִּ 7כי ְל ַמ ַען ַה ֵּׁשם
אֹותם ַּכּיָ ֶאה ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ָ
ַּת ֲע ֶׂשה ִאם ְּת ַׁש ֵּל ַח
חֹובה ָע ֵלינּו ִל ְתמְׂך
ָ
יָ ְצאּו ַל ֶּד ֶרְך ,וְ ֹלא ָל ְקחּו ָּד ָבר ִמן ַהּגֹויִ םַ 8 .על ֵּכן
בֹודה ְּב ֵׁשרּות ָה ֱא ֶמת.
ַּב ֲאנָ ִׁשים ָּכ ֵא ֶּלהְּ ,כ ֵדי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ֻׁש ָּת ִפים ָל ֲע ָ
יֹוט ֶר ֶפס ַה ִּמ ְת ַאּוֶ ה ִל ְהיֹות ָל ֶהם ְלרׂאׁש
ָּ 9כ ַת ְב ִּתי ֶאל ַה ְּק ִה ָּלהֲ ,א ָבל ִּד ְ
בֹואי ַאזְ ִּכיר ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשהּוא
אֹותנּוָ 10 .ל ֵכן ְּב ִ
ָ
ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל
אֹותנּו ְּב ִד ְב ֵרי ֶר ַׁשע וְ ֵאינֹו ִמ ְס ַּת ֵּפק ָּבזֶ ה; ּגַ ם
ָ
עֹוׂשה .הּוא ַמ ְׁש ִמיץ
ֶ
ּומגָ ֵרׁש
רֹוצים ְל ַק ְּב ָלם הּוא מֹונֵ ַע ְ
ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָה ַא ִחים ,וְ ֶאת ָה ִ
ִמן ַה ְּק ִה ָּלה.
עֹוׂשה
יביַ ,אל ֵּת ֵלְך ְּב ִע ְּקבֹות ָה ַרעִּ ,כי ִאם ְּב ִע ְּקבֹות ַהּטֹובָ .ה ֶ
ֲ 11ח ִב ִ
12
ַעל
ֹלהים.
עֹוׂשה ַרע ֹלא ָר ָאה ֶאת ֱא ִ
ֹלהים הּוא ,וְ ָה ֶ
טֹוב ֵמ ֱא ִ
ֶּד ִמ ְט ִריֹוס ֵה ִעידּו ַהּכׂלּ ,גַ ם ָה ֱא ֶמת ַע ְצ ָמּה; וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו ְמ ִע ִידים,
דּותנּו ֱא ֶמת.
יֹוד ַע ַא ָּתה ִּכי ֵע ֵ
וְ ֵ
רֹוצה ִל ְכּתׂב ֵא ֶליָך ִּב ְדיֹו וְ ֵעט.
ַ 13ה ְר ֵּבה יֵ ׁש ִלי ִל ְכּתׂב ֵא ֶליָךַ ,אְך ֵאינֶ ּנִ י ֶ
אֹותָך ִּב ְמ ֵה ָרה וְ ָאז ֶּפה ֶאל ֶּפה נְ ַד ֵּברָׁ 15 .שלֹום ְלָך.
ֲ 14אנִ י ְמ ַקּוֶ ה ִל ְר ְ
לֹומָךְּ .דרׁׂש ִּב ְׁשלֹום ַהיְ ִד ִידים ִאיׁש ִאיׁש ִּב ְׁשמֹו.
ּדֹור ִׁשים ִּב ְׁש ְ
ַהיְ ִד ִידים ְ
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אגרת יהודה
רּואים,
יח וְ ָא ִחיו ֶׁשל יַ ֲעקׂבֶ ,אל ַה ְּק ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
הּודהֶ ,ע ֶבד יֵ ַ
ֵ 1מ ֵאת יְ ָ
2
יחַ :ר ֲח ִמים
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
מּורים ְליֵ ַ
ּוׁש ִ
ֹלהים ָה ָאב ְ
הּובים ַעל ֱא ִ
ָה ֲא ִ
יכם ְל ַמ ְכ ִּביר.
וְ ָׁשלֹום וְ ַא ֲה ָבה יִ ְׁש ְּפעּו ֲע ֵל ֶ
ׁשּוע ֵתנּו
ל־ּד ַבר יְ ָ
הּוביַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָׁש ַק ְד ִּתי ְּב ָכל ְמא ִׂדי ִל ְכּתׂב ָל ֶכם ַע ְ
ֲ 3א ַ
יצ ֶכם ְל ִה ָּל ֵחם ְל ַמ ַען
יכם וְ ַל ֲה ִא ְ
ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ,נֵ עֹור ִּבי ַהּצ ֶׂרְך ִל ְכּתׂב ֲא ֵל ֶ
דֹוׁשים; ִּ 4כי ִה ְתּגַ ּנְ בּו ֲאנָ ִׁשים
ּול ָת ִמיד ַל ְּק ִ
ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּנִ ְמ ְס ָרה ַא ַחת ְ
הֹופ ִכים ֶאת
יהם ִמ ֶּק ֶדםַ ,אנְ ֵׁשי ֶר ַׁשע ַה ְ
ֲא ֶׁשר ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה נֶ ֱח ַרץ ֲע ֵל ֶ
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
כֹופ ִרים ְּב ִרּבֹונֵ נּו וַ ֲאדֹונֵ נּו ַהּיָ ִחיד יֵ ַ
ֹלהינּו ְלזִ ָּמה וְ ְ
ֶח ֶסד ֱא ֵ
יטב — ֶׁשיהוהַ ,א ֲח ֵרי
ִּ 5ב ְרצֹונִ י ְל ַהזְ ִּכיר ָל ֶכם ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּפ ַעם יְ ַד ְע ֶּתם ֵה ֵ
הֹוׁשיעֹו ֶאת ָה ָעם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,ה ְׁש ִמיד ֶאת ֲא ֶׁשר ֹלא ֶה ֱא ִמינּו.
ִ
 6וְ ֶאת ַה ַּמ ְל ָא ִכיםֲ ,א ֶׁשר ֹלא ָׁש ְמרּו ֶאת ַמ ֲע ָמ ָדם ָה ָרם ִּכי ִאם ָעזְ בּו
ּוב ֲא ֵפ ָלה ְל ִמ ְׁש ַּפט ַהּיֹום ַהּגָ דֹול;
עֹולם ַ
ָ
ֶאת ְמעֹונָ םָׁ ,ש ַמר ְּב ַכ ְב ֵלי
ּדֹומה ָל ֶהם
ְּ 7כ ֵׁשם ֶׁש ְּסדֹום וַ ֲעמ ָׂרה וְ ֶה ָע ִרים ַה ְּקרֹובֹותֲ ,א ֶׁשר ְּב ֶד ֶרְך ָ
צּורים ֲא ֵח ִריםֻ ,מ ָּצגֹות ְל ֻדגְ ָמה ְּב ָס ְב ָלן
ִה ְת ַמ ְּכרּו ִלזְ נּות וְ ָה ְלכּו ַא ַחר יְ ִ
עֹולם.
ִּדין ֵאׁש ָ
ּדֹוחים
ִ
י־ה ֲחלֹומֹות ָה ֵא ֶּלה ְמ ַט ְּמ ִאים ֶאת ַהּגּוף,
ְּ 8כמֹו ֵכן ּגַ ם ַּב ֲע ֵל ַ
נֹוׂש ֵאי ַה ִּמ ְׂשרֹות ַהּנִ ְכ ָּבדֹות.
ּומגַ ְּד ִפים ֶאת ְ
ֶאת ַה ַּס ְמכּות ָה ֶע ְליֹונָ ה ְ
יכ ֵאלַׂ ,שר ַה ַּמ ְל ָא ִכיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָרב ִעם ַה ָּׂש ָטן וְ ִה ְתוַ ֵּכ ַח ַעל ּגְ וִ ּיַ ת
ַ 9אְך ִמ ָ
מ ֶׁׂשהֹ ,לא ֵה ֵעז ַל ֲחרׂץ ִמ ְׁש ַּפט ּגִ ּדּוףִּ ,כי ִאם ָא ַמר ,”יִ גְ ַער יהוה ְּבָך”.
ּוב ְד ָב ִרים
יֹוד ִעים; ִ
ֵ 10א ֶּלהְ ,ל ֻע ַּמת זׂאתְ ,מגַ ְּד ִפים ֶאת ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם ְ
ֲא ֶׁשר ֵהם ְמ ִבינִ ים ְּבא ֶׂפן ִט ְב ִעיְּ ,כ ַחּיֹות ַח ְסרֹות ַּד ַעתָּ ,ב ֶהם ֵהם
א  :9זכר’ ג 2
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ּוב ֲעבּור ָׂש ָכר ִה ְת ַמ ְּסרּו
נִ ְׁש ָח ִתים .אֹוי ָל ֶהםִּ ,כי ְּב ֶד ֶרְך ַקיִ ן ָה ְלכּו ַ
ְל ָטעּות ִּב ְל ָעם ,וְ ָא ְבדּו ְּב ֶמ ֶרד ק ַׂרחַ 12 .א ְבנֵ י נֶ גֶ ף ֵהם ִּב ְסעּודֹות
דֹואגִ ים ַרק ְל ַע ְצ ָמם;
סֹוע ִדים ִע ָּמ ֶכם ְלֹלא יִ ְר ָאה וְ ֲ
ֲ
ָה ַא ֲחוָ ה ֶׁש ָּל ֶכם,
רּוח; ֵע ִצים ְּב ַׁש ֶּל ֶכת ְּבֹלא ְּפ ִריֲ ,א ֶׁשר
ֲענָ נִ ים ַח ְס ֵרי ַמיִ ם ַהּנִ ָּד ִפים ָּב ַ
ֵמתּו ַּפ ֲע ַמיִ ם וְ נֶ ֶע ְקרּו; ּ 13גַ ֵּלי יָ ם ַעּזִ ים ַה ַּמ ֲע ִלים ְּכ ֶק ֶצף ֶאת ֶח ְר ָּפ ָתם;
עֹולםּ 14 .גַ ם
מּורה ָל ֶהם ְל ָ
ּתֹועים ֲא ֶׁשר ֶח ְׁש ַכת א ֶׂפל ְׁש ָ
ִ
ּכֹוכ ִבים
ָ
”הּנֵ ה יהוה ָּבא ְּב ִר ְבבֹות
יהם ֵלאמׂרִ :
יעי ְל ָא ָדם ,נִ ָּבא ֲע ֵל ֶ
ֲחנֹוְךַ ,ה ְּׁש ִב ִ
יח ֶאת ָּכל ָה ְר ָׁש ִעים ַעל ָּכל
הֹוכ ַ
ּול ִ
דֹוׁשיוַ 15 ,ל ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ָּפט ַּבּכׂל ְ
ְק ָ
חֹוט ִאים ְר ָׁש ִעים”.
ְ
ַמ ֲע ֵׂשי ִר ְׁש ָע ָתם וְ ַעל ָּכל ַה ָּקׁשֹות ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ָע ָליו
יהם
ּופ ֶ
יהם ִ
וֹות ֶ
הֹול ִכים ַא ַחר ַּת ֲא ֵ
ְ
ַ 16ה ָּללּו רֹוגְ נִ ים ֵהםִ ,מ ְתלֹונְ נִ ים,
נֹוהגִ ים ְּב ַמּׂשֹוא ָּפנִ ים ְל ַמ ַען ֶרוַ ח.
בֹוההֲ ,
ְמ ַד ֵּבר ּגְ ָ
11

אזהרות והנחיות

יחי
הּובי ,זִ ְכרּו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ק ֶׂדם ְּביַ ד ְׁש ִל ֵ
ֲ 17א ָבל ַא ֶּתםֲ ,א ַ
18
”ּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים
ֲה ֵרי ָא ְמרּו ָל ֶכם ִּכיְ ,
יח.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
יהם ַה ְמ ֻר ָּׁשעֹותֵ 19 ”.א ֶּלה ֵהם
וֹות ֶ
הֹול ִכים ַא ַחר ַּת ֲא ֵ
יָ בֹואּו ֵל ִצים ַה ְ
רּוח ֵאין ָל ֶהם 20 .וְ ַא ֶּתם,
ּגֹור ִמים ִּפּלּוגִ ים; ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ֵהם ַלּנֶ ֶפׁש ,וְ ַ
ַה ְ
רּוח
הּוביִ ,ה ָּבנּו ֶּב ֱאמּונַ ְת ֶכם ַהּנַ ֲע ָלה ְמאׂד ִּב ְק ֻד ָּׁש ָתּה וְ ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּב ַ
ֲא ַ
ֹלהים וְ ַחּכּו ְל ַר ֲח ֵמי ֲאדֹונֵ נּו
ַהּק ֶׂדׁשִׁ 21 .ש ְמרּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ְּב ַא ֲה ַבת ָה ֱא ִ
עֹולם 22 .יֵ ׁש ַה ְמ ַה ְּס ִסיםִ ,ה ְתנַ ֲהגּו ִע ָּמ ֶהם
ָ
יח ְל ֵׁשם ַחיֵ י
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
אֹותםַ .על ֲא ֵח ִרים
ָ
הֹוׁשיעּו
ִ
אֹותם ִמן ָה ֵאׁש וְ
ָ
ְּב ַר ֲח ִמים; ִ 23ח ְטפּו
ַר ֲחמּו ְּביִ ְר ָאה ,וְ ִעם זׂאת ִׂשנְ אּו ֶאת ַה ְּלבּוׁש ַה ְמג ָׂאל ְּב ֻט ְמ ַאת ַה ָּב ָׂשר.
ּול ַה ֲע ִמיד ֶא ְת ֶכם ִל ְפנֵ י
 24וְ הּוא ֲא ֶׁשר יָ כֹול ִל ְׁשמׂר ֶא ְת ֶכם ִמ ִּמ ְכׁשֹול ְ
יענּו
מֹוׁש ֵ
ִ
ֹלהים ַהּיָ ִחיד,
ּומ ֵל ֵאי ִׂש ְמ ָחהָ 25 ,ה ֱא ִ
ְּכבֹודֹו נְ ִקּיִ ים ִמּד ִׂפי ְ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁשיח ֲאדֹונֵ נּו — לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ֻד ָּלה וְ ָהעׂז וְ ַה ִּׁש ְלטֹון
ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
עֹולםּ ,גַ ם ַע ָּתה ּגַ ם ְל ָכל ָה ָ
ִל ְפנֵ י ָּכל ָ
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ֹלהים ְּכ ֵדי ְל ַה ְראֹות
יח ֶׁשּנָ ַתן לֹו ָה ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ה ְתּגַ ּלּות יֵ ַ
ִ
ַל ֲע ָב ָדיו ֶאת ֲא ֶׁשר ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ִּב ְמ ֵה ָרה .וְ הּוא ָׁש ַלח ְּביַ ד ַמ ְל ָאכֹו
ׁשּוע
ֹלהים וְ ֶאת ֵעדּות יֵ ַ
יֹוחנָ ן ֶׁ 2ש ֵה ִעיד ֶאת ְּד ַבר ֱא ִ
יע ְל ַע ְבדֹו ָ
הֹוד ַ
וְ ִ
ּׁשֹומ ִעים ֶאת
ּקֹורא וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְ
יחֶ ,את ָּכל ֲא ֶׁשר ָר ָאהַ 3 .א ְׁש ֵרי ַה ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹובה ָה ֵעת.
ׁשֹומ ִרים ֶאת ַה ָּכתּוב ָּבּהִּ ,כי ְק ָ
ְ
בּואה וְ
ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
יֹוחנָ ן ֶאל ֶׁש ַבע ַה ְּק ִהּלֹות ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְסיָ הֶ :ח ֶסד וְ ָׁשלֹום ָל ֶכם ֵמ ֵאת
ָ 4
5
ּומ ֵאת
ּומ ֵאת ֶׁש ַבע ָהרּוחֹות ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ִּכ ְסאֹוֵ ,
ַההׂוֶ ה וְ ָהיָ ה וְ יָ בֹואֵ ,
יח ָה ֵעד ַהּנֶ ֱא ָמןְּ ,בכֹור ַה ֵּמ ִתים וְ ֶע ְליֹון ְל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ.
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
אֹותנּו
ָ
אֹותנּו ֵמ ֲח ָט ֵאינּו  6וְ ָע ָׂשה
ָ
אֹותנּו ֲא ֶׁשר ְּב ָדמֹו ִׁש ְח ֵרר
ָ
אֹוהב
ָל ֵ
עֹול ֵמי
בּורה ְל ְ
אֹלהים ָא ִביו ,לֹו ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲׂהנִ ים ֵל ִ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן.
ָ
ִ 7הּנֵ ה הּוא ָּבא ִעם ָה ֲענָ נִ יםָּ .כל ַעיִ ן ִּת ְר ֶאה אֹותֹוּ ,גַ ם ֵא ֶּלה
”אנִ י
ֶׁש ְּד ָקרּוהּו ,וְ יִ ְס ְּפדּו ָע ָליו ָּכל ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ָא ֶרץֵּ .כן; ָא ֵמןֲ 8 .
ֹלהי
”ההׂוֶ ה וְ ָהיָ ה וְ יָ בֹואֱ ,א ֵ
ֹלהיםַ ,
ָה ָא ֶלף ַאף ֲאנִ י ַה ָּתו” ,נְ ֻאם יהוה ֱא ִ
ְצ ָבאֹות”.
התגלות הקול המדבר

יתי
ׁשּועָ ,היִ ִ
ּוב ַּס ְב ָלנּות ְּביֵ ַ
ּוב ַּמ ְלכּות ַ
יכם וְ ֻׁש ָּתף ַּב ָּצ ָרה ַ
יֹוחנָ ן ֲא ִח ֶ
ֲ 9אנִ י ָ
10
¤
יתי
ׁשּוע . ָהיִ ִ
ֹלהים וְ ֵעדּות יֵ ַ
ָּב ִאי ַה ָּקרּוי ַּפ ְטמֹוס ַּב ֲעבּור ְּד ַבר ֱא ִ
רּוח  ְּ ¤ביֹום ָה ָאדֹון וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַא ֲח ַרי קֹול ּגָ דֹול ְּכקֹול
ְּב ַה ְׁש ָר ַאת ָה ַ
ּוׁש ַלח ֶאל ֶׁש ַבע
רֹואה ְּכתׂב ְּב ֵס ֶפר ְ
”את ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֶ
אֹומרֶ :
ׁשֹופר ֵ 11
ָ
יא ִט ָירה,
ַה ְּק ִהּלֹותֶ :אל ֶא ֶפסֹוסֶ ,אל זְ ִמ ְירנָ הֶ ,אל ֶּפ ְרּגָ מֹוסֶ ,אל ִּת ָ
 ¤א  :10הייתי… -או :הייתי ברוח   ¤ביום האדון  -או :ביום יהוה
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יתי ִל ְראֹות ֶאת
יק ָאהָּ ”.פנִ ִ
אֹוד ֵ
יל ֶד ְל ִפיָ ה וְ ֶאל ָל ִ
ֶאל ַס ְר ִּדיסֶ ,אל ִפ ָ
ּובין
יתי ֶׁש ַבע ְמנֹורֹות זָ ָהבֵ 13 ,
יתי ָר ִא ִ
ּוכ ֶׁש ָּפנִ ִ
ַהּקֹול ַה ְמ ַד ֵּבר ֵא ַליְ ,
לֹותיו וְ ָחגּור
עֹוטה ְמ ִעיל ַעד ַמ ְרּגְ ָ
ן־א ָדם ֶ
ֶׁש ַבע ַה ְּמנֹורֹות ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶּב ָ
ּוׂש ָערֹו ְל ָבנִ ים ְּכ ֶצ ֶמר ָל ָבן ַּכ ֶּׁש ֶלג,
גֹורת זָ ָהב ַעל ֲחזֵ הּו 14 .רׂאׁשֹו ְ
ֲח ַ
נֹוצ ֶצת ֶׁשּנִ ְצ ְר ָפה ַּבּכּור,
וְ ֵעינָ יו ְּכ ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁש; ַ 15רגְ ָליו ְּכמֹו נְ ח ֶׁׂשת ֶ
יֹוצאת
ּכֹוכ ִבים; ִמ ִּפיו ֵ
וְ קֹולֹו ְּכקֹול ַמיִ ם ַר ִּביםְּ 16 .ביַ ד יְ ִמינֹו ִׁש ְב ָעה ָ
בּור ָתּה.
ּופנָ יו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש ַה ְּמ ִא ָירה ִּבגְ ָ
יפּיֹות ַח ָּדהָ ,
ֶח ֶרב ִּפ ִ
יתיו נָ ַפ ְל ִּתי ְל ַרגְ ָליו ַּכ ֵּמת ,וְ הּוא ָׂשם ֶאת יַ ד יְ ִמינֹו ָע ַלי
ַּ 17כ ֲא ֶׁשר ְר ִא ִ
יתי ֵמת וְ ִהּנֵ ה
”אל ִּת ָיראֲ .אנִ י ָה ִראׁשֹון וְ ָה ַא ֲחרֹון וְ ַה ַחיָ 18 .היִ ִ
וְ ָא ַמרַ :
19
עֹול ִמים ,וְ ִלי ַמ ְפ ְּתחֹות ְׁשאֹול וָ ָמוֶ תְּ .כתׂב ֶאת
ָ
עֹול ֵמי
ַחי ֲאנִ י ְל ְ
ית וְ ֶאת ֲא ֶׁשר הׂוֶ ה וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ָע ִתיד ִל ְהיֹות ַא ֲח ֵרי ֵכןֶ 20 ,את
ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
ימינִ י וְ ֶׁש ַבע ְמנֹורֹות ַהּזָ ָהב:
ית ִּב ִ
ּכֹוכ ִבים ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
סֹוד ִׁש ְב ַעת ַה ָ
ּכֹוכ ִבים ֵהם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶׁש ַבע ַה ְּק ִהּלֹות ,וְ ֶׁש ַבע ַה ְּמנֹורֹות ֵהן
ִׁש ְב ַעת ַה ָ
ֶׁש ַבע ְק ִהּלֹות”.
12

ב

המכתב הראשון

”אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ֶא ֶפסֹוס ְּכתׂב:
ֶ
ּכֹוכ ִבים,
ימינֹו ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה ָ
אֹוחז ִּב ִ
אֹומר ָה ֵ
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ ֶאת
ַה ִּמ ְת ַה ֵּלְך ֵּבין ֶׁש ַבע ְמנֹורֹות ַהּזָ ָהבֲ 2 :אנִ י ֵ
נּותָך וְ ֶׁש ֵאינְ ָך יָ כֹול ָל ֵׂשאת ַאנְ ֵׁשי ֶר ַׁשעָּ .ב ַחנְ ָּת ֶאת
ֲע ָמ ְלָך וְ ֶאת ַס ְב ָל ְ
אֹותם ּכֹוזְ ִבים 3 .יֵ ׁש ְלָך
ָ
את
ּומ ָצ ָ
יחים וְ ֵאינָ םָ ,
ַה ְמ ַכּנִ ים ַע ְצ ָמם ְׁש ִל ִ
ַס ְב ָלנּות וְ ָס ַב ְל ָּת ִּבגְ ַלל ְׁש ִמי וְ ֹלא ָעיַ ְפ ָּתֲ 4 .א ָבל יֵ ׁש ִלי ַט ֲענָ ה נֶ גְ ְּדָךִּ ,כי
ׁשּובה
ָעזַ ְב ָּת ֶאת ַא ֲה ָב ְתָך ָה ִראׁשֹונָ הָ 5 .ל ֵכן זְ כׂר ִמּנַ יִ ן נָ ַפ ְל ָּת וַ ֲחזׂר ִּב ְת ָ
וַ ֲע ֵׂשה ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָה ִראׁשֹונִ ים; ֶׁש ִאם ֹלא ֵכןָ ,אבֹוא ֵא ֶליָך וְ ָא ִסיר
ׁשּובהַ 6 .אְך זׂאת
קֹומּה — ִאם ֹלא ַּת ֲחזׂר ִּב ְת ָ
נֹור ְתָך ִמ ְּמ ָ
ֶאת ְמ ָ
יקֹול ִסים ֲא ֶׁשר ּגַ ם ֲאנִ י ׂשֹונֵ א.
ָ
כּותָךַ :א ָּתה ׂשֹונֵ א ֶאת ַמ ֲע ֵׂשי ַהּנִ
ִלזְ ְ
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹותַ .ה ְמנַ ֵּצ ַחֲ ,אנִ י
ֶ
רּוח
ִ 7מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה ֶּׁש ָה ַ
ֹלהים.
ֶא ֵּתן לֹו ֶל ֱאכׂל ֵמ ֵעץ ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ְּבגַ ן ֱא ִ
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המכתב השני

ֶ 8אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת זְ ִמ ְירנָ ה ְּכתׂב:
אֹומר ָה ִראׁשֹון וְ ָה ַא ֲחרֹוןֲ ,א ֶׁשר ֵמת וַ ּיֶ ִחיֲ :אנִ י
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
ּדּופם ֶׁשל
יֹוד ַע ֶאת ָצ ָר ְתָך וְ ֶאת ָענְ יְ ָך — ֶא ָּלא ֶׁש ָע ִׁשיר ַא ָּתה — וְ ֶאת ּגִ ָ
ֵ
הּודים ֲאנַ ְחנּו’ וְ ֵאינָ ם ֶא ָּלא ְּכנֶ ֶסת ַה ָּׂש ָטןַ 10 .אל ִּת ָירא
אֹומ ִרים ’יְ ִ
ָה ְ
ִמ ְּפנֵ י ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ְסּבׂלִ .הּנֵ ה ָע ִתיד ַה ָּׂש ָטן ְל ַה ְׁש ִליְך ֲאנָ ִׁשים
ִמ ֶּכם ַל ֶּכ ֶלא ְּכ ֵדי ֶׁש ְּתנֻ ּסּו ,וְ ִת ְהיֶ ה ָל ֶכם ָצ ָרה ֲע ֶׂש ֶרת יָ ִמיםֱ .היֵ ה נֶ ֱא ָמן
ַעד ָמוֶ ת וְ ֶא ֵּתן ְלָך ֲע ֶט ֶרת ַה ַחּיִ יםִ 11 .מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹותַ .ה ְמנַ ֵּצ ַח ֹלא יִ ּנָ זֵ ק ַּב ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י.
ֶ
רּוח
ֶּׁש ָה ַ
9

המכתב השלישי

ֶ 12אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ֶּפ ְרגָ מֹוס ְּכתׂב:
יפּיֹות ַה ַח ָּדהֲ :אנִ י
אֹומר זֶ ה ֲא ֶׁשר לֹו ֶח ֶרב ַה ִּפ ִ
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ְמקֹום ִׁש ְב ְּתָךֲ ,א ֶׁשר ָׁשם ִּכ ֵּסא ַה ָּׂש ָטןַ .א ָּתה ַמ ֲחזִ יק ִּב ְׁש ִמי
ֵ
יּפס ֵע ִדי ַהּנֶ ֱא ָמן ֲא ֶׁשר
ימי ַאנְ ִט ַ
וְ ֹלא ִה ְת ַּכ ַח ְׁש ָּת ֶל ֱאמּונָ ִתי ֲא ִפּלּו ִּב ֵ
מֹוׁשבֹו ֶׁשל ַה ָּׂש ָטןַ 14 ,אְך יֵ ׁש ִלי נֶ גְ ְּדָך ְּד ָב ִרים
ָ
נֶ ֱה ַרג ֶא ְצ ְל ֶכם ִּב ְמקֹום
תֹורת ִּב ְל ָעם ֲא ֶׁשר ִל ֵּמד
יקים ְּב ַ
ְמ ַע ִּטים :יֵ ׁש ְלָך ָׁשם ֲאנָ ִׁשים ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ׂאכלּו ִמּזִ ְב ֵחי
ֶאת ָּב ָלק ָל ִׂשים ִמ ְכׁשֹול ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ֵדי ֶׁשּי ְ
תֹורת
יקים ְּב ַ
ילים וְ יִ זְ נּוֵּ 15 .כן ּגַ ם נִ ְמ ָצ ִאים ֶא ְצ ְלָך ֲאנָ ִׁשים ַה ַּמ ֲחזִ ִ
ֱא ִל ִ
ׁשּובה; ֶׁש ִאם ֹלא ֵכןָ ,אבֹוא
ּדֹומהָ 16 .ל ֵכן ֲחזׂר ִּב ְת ָ
יקֹול ִסים ְּבא ֶׂפן ֶ
ָ
ַהּנִ
ֵא ֶליָך ַמ ֵהר וְ ֶא ָּל ֵחם ָּב ֶהם ְּב ֶח ֶרב ִּפיִ 17 .מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹותַ .ה ְמנַ ֵּצ ַחֲ ,אנִ י ֶא ֵּתן לֹו ִמן ַה ָּמן ַהּגָ נּוז ,וְ ֶא ֵּתן
רּוח ֶ
ֶּׁש ָה ַ
זּול ִתי
לֹו ֶא ֶבן ְל ָבנָ ה וְ ַעל ָה ֶא ֶבן ָּכתּוב ֵׁשם ָח ָדׁש ֲא ֶׁשר ֹלא יֵ ָד ֶעּנּו ִאיׁש ָ
ַה ְמ ַק ֵּבל.
13

המכתב הרביעי

יא ִט ָירה ְּכתׂב:
ֶ 18אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ִּת ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ֵעינָ יו ְּכ ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁש
ן־ה ֱא ִ
אֹומר ֶּב ָ
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ ֶאת ַא ֲה ָב ְתָך,
נֹוצ ֶצתֲ 19 :אנִ י ֵ
וְ ַרגְ ָליו ְּכמֹו נְ ח ֶׁׂשת ֶ
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ּומ ֲע ֶׂשיָך ָה ַא ֲחרֹונִ ים ַר ִּבים ִמן
נּותָך; ַ
רּותְך וְ ַס ְב ָל ְ
ֶאת ֱאמּונָ ְתָךֶ ,את ֵׁש ְ
יח ָל ִא ָּׁשה ִאיזֶ ֶבל
ָה ִראׁשֹונִ יםַ 20 .אְך יֵ ׁש ִלי ַט ֲענָ ה נֶ גְ ְּדָךִּ ,כי ַא ָּתה ַמּנִ ַ
יחה ֶאת ֲע ָב ַדי ִלזְ נֹות וְ ֶל ֱאכׂל
ּומ ִּד ָ
ּומ ַל ֶּמ ֶדת ַ
יאה ְ
ּקֹוראת ְל ַע ְצ ָמּה נְ ִב ָ
ַה ֵ
רֹוצה
ׁשּובה וְ ִהיא ֵאינָ ּה ָ
ילים 21 .נָ ַת ִּתי ָלּה זְ ַמן ַל ֲחזׂר ִּב ְת ָ
זִ ְב ֵחי ֱא ִל ִ
אֹותּה ְל ִמ ָּטה ,וְ ֶאת ַה ְמנָ ֲא ִפים ִע ָּמּה
נּותּהִ 22 .הנְ נִ י ַמ ְׁש ִליְך ָ
ָלׁשּוב ִמ ַּתזְ ָ
23
יהםֶ .א ֱהרׂג ַּב ָּמוֶ ת ֶאת
דֹולה ִאם ֹלא יָ ׁשּובּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
ַא ְׁש ִליְך ְל ָצ ָרה ּגְ ָ
ּבֹוחן ְּכ ָליֹות וָ ֵלב ,וְ ֶא ֵּתן ָל ֶכם
יה וְ יֵ ְדעּו ָּכל ַה ְּק ִהּלֹות ֶׁש ֲאנִ י הּוא ַה ֵ
ָּבנֶ ָ
אֹומר ֲאנִ י ָל ֶכםִ ,ל ְׁש ָאר ַהּנִ ְמ ָצ ִאים
ֵ
יכםֲ 24 .א ָבל
ִאיׁש ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּתֹורה ַהּזׂאת וַ ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ְדעּו ֶאת
יא ִט ָירהָּ ,כל ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ַה ָ
ְּב ִת ָ
יכם ַמ ָּׂשא ַא ֵחר.
לֹומר — ֹלא ַא ִּטיל ֲע ֵל ֶ
ּנֹוהגִ ים ַ
ֲע ֻמּקֹות ַה ָּׂש ָטןְּ ,כמֹו ֶׁש ֲ
ׁשֹומר
ֵ
ְּ 25ב ַרם ַה ֲחזִ יקּו ְּב ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ָל ֶכם ַעד ֲא ֶׁשר ָאבֹואַ 26 .ה ְמנַ ֵּצ ַח וְ
ֶאת ַמ ֲע ַׂשי ַעד ֵקץֲ ,אנִ י ֶא ֵּתן לֹו ַס ְמכּות ַעל ַהּגֹויִ ם  27וְ הּוא יִ ְר ֶעה
אֹותם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ לִּ ,כ ְכ ִלי ֶח ֶרס יְ נֻ ְּפצּוְּ 28 ,כ ֵׁשם ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ִק ַּב ְל ִּתי
ָ
ּכֹוכב ַה ַּׁש ַחרִ 29 .מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע
ַס ְמכּות ֵמ ֵאת ָא ִבי .וְ ֶא ֵּתן לֹו ֶאת ַ
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹות.
ֶ
רּוח
נָ א ַמה ֶּׁש ָה ַ

ג

המכתב החמישי

אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ַס ְר ִּדיס ְּכתׂב:
ֶ
ֹלהים
אֹומר זֶ ה ֲא ֶׁשר לֹו ֶׁש ַבע רּוחֹות ָה ֱא ִ
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך; יֵ ׁש ְלָך ֵׁשם ֶׁש ַא ָּתה ַחי,
ּכֹוכ ִביםֲ :אנִ י ֵ
וְ ִׁש ְב ַעת ַה ָ
וְ ַא ָּתה ֵמתְׁ 2 .שקׂד וְ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ְּׁש ֵא ִרית ֶׁשּנָ ְט ָתה ָלמּותִּ ,כי ֹלא
יצד ִק ַּב ְל ָּת
ֹלהיָ 3 .ל ֵכן זְ כׂר ֵּכ ַ
אתי ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך ֻמ ְׁש ָל ִמים ִל ְפנֵ י ֱא ַ
ָמ ָצ ִ
ׁשּובהִ .אם ֹלא ִּת ְׁשקׂד ָאבֹוא ְּכגַ ּנָ ב וְ ֹלא
ּוׁשמׂר וַ ֲחזׂר ִּב ְת ָ
וְ ָׁש ַמ ְע ָּתְ ,
אּולם יֵ ׁש ֶא ְצ ְלָך ֵׁשמֹות ְמ ַע ִּטים
ֵּת ַדע ְּב ֵאיזֹו ָׁש ָעה ָאבֹוא ָע ֶליָך 4 .וְ ָ
יהםֵ .ה ָּמה יֵ ְלכּו ִא ִּתי ִּב ְבגָ ִדים
ְּב ַס ְר ִּדיס ֲא ֶׁשר ֹלא ִה ְכ ִּתימּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
ְל ָבנִ יםִּ ,כי ְראּויִ ים ֵהםַ 5 .ה ְמנַ ֵּצ ַח יִ ְל ַּבׁש ְּבגָ ִדים ְל ָבנִ ים וְ ֹלא ֶא ְמ ֶחה
אֹודה ֶאת ְׁשמֹו ִל ְפנֵ י ָא ִבי וְ ִל ְפנֵ י ַמ ְל ָא ָכיו.
ֶאת ְׁשמֹו ִמ ֵּס ֶפר ַה ַחּיִ ים ,וְ ֶ
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹות.
ֶ
רּוח
ִ 6מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה ֶּׁש ָה ַ

27/10/2010 14:32:27

HNTquote.indb 477

3.7-20

ההתגלות

478

המכתב הששי

יל ֶד ְל ִפיָ ה ְּכתׂב:
ֶ 7אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ִפ ָ
אֹומר ַה ָּקדֹוׁשָ ,ה ֲא ִמ ִּתיֲ ,א ֶׁשר לֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ָּדוִ ד,
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָךִ .הּנֵ ה
ּפֹות ַחֲ 8 :אנִ י ֵ
ּפֹות ַח וְ ֵאין סֹוגֵ ר וְ סֹוגֵ ר וְ ֵאין ֵ
ַה ֵ
תּוחה ֲא ֶׁשר ֵאין ִאיׁש יָ כֹול ְל ָסגְ ָרּהִּ ,כי ְמ ַעט ּכ ַׂח
נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ יָך ֶּד ֶלת ְּפ ָ
נֹותן ֲאנָ ִׁשים
ְלָך וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ְּד ָב ִרי וְ ֹלא ִה ְת ַּכ ַח ְׁש ָּת ִל ְׁש ִמיִ 9 .הנְ נִ י ֵ
הּודים ֲאנַ ְחנּו’ וְ ֵאינָ ם; ֵאין ֵהם ֶא ָּלא
אֹומ ִרים ’יְ ִ
ִמ ְּכנֶ ֶסת ַה ָּׂש ָטןָ ,ה ְ
ְמ ַׁש ְּק ִריםְ .ר ֵאהֲ ,אנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ֶׁש ֵהם יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַרגְ ֶליָך וְ יֵ ְדעּו
ֶׁש ֲאנִ י ֲא ַה ְב ִּתיָך10 . ִ ¤מ ְּפנֵ י ֶׁש ָּׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ִמ ְצוָ ִתי ַל ֲע ִמ ָידה ְּב ַס ְב ָלנּות,
אֹותָך ִמ ְּׁש ַעת ַהּנִ ָּסיֹון ָה ֲע ִת ָידה ָלבֹוא ַעל ָּכל ֵּת ֵבל,
ְ
ּגַ ם ֲאנִ י ֶא ְׁשמׂר
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץֲ 11 .אנִ י ָּבא ַמ ֵהרַ .ה ֲחזֵ ק ְּב ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש ְלָךְּ ,כ ֵדי
ְלנַ ּסֹות ֶאת ְ
ֶׁש ִאיׁש ֹלא יִ ַּקח ֶאת ָה ֲע ֶט ֶרת ֶׁש ְּלָךַ 12 .ה ְמנַ ֵּצ ַחֲ ,אנִ י ֶא ֱע ֵׂשהּו ַעּמּוד
ֹלהי
חּוצה .וְ ֶא ְכּתׂב ָע ָליו ֶאת ֵׁשם ֱא ַ
ֹלהי וְ ֹלא יֵ ֵצא עֹוד ַה ָ
יכל ֱא ַ
ְּב ֵה ַ
ּיֹור ֶדת ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ֵאת
רּוׁש ַליִ ם ַה ֲח ָד ָׁשהַ ,ה ֶ
ֹלהי ,יְ ָ
וְ ֶאת ֵׁשם ִעיר ֱא ַ
רּוח
ֹלהי ,וְ ֶאת ְׁש ִמי ֶה ָח ָדׁשִ 13 .מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה ֶּׁש ָה ַ
ֱא ַ
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹות.
ֶ
המכתב השביעי

יק ָאה ְּכתׂב:
אֹוד ֵ
ֶ 14אל ַמ ְל ַאְך ְק ִה ַּלת ָל ִ
אׁשית
אֹומר ָה ָא ֵמןָ ,ה ֵעד ַהּנֶ ֱא ָמן וְ ָה ֲא ִמ ִּתיָ ,ה ֵר ִ
ֵ
ֶאת ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָךֶׁ ,שֹּלא ַקר ַא ָּתה וְ ֹלא
ֹלהיםֲ 15 :אנִ י ֵ
יאת ֱא ִ
ֶׁשל ְּב ִר ַ
ּפֹוׁשר וְ ֹלא
ֵ
ּוב ֵכןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ָּתה
ית ַקר אֹו ַחםְ 16 .
ַחםִ .מי יִ ֵּתן וְ ָהיִ ָ
אֹומר
ֵ
אֹותָך ִמ ִּפיִ 17 .מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ַא ָּתה
ְ
ַחם וְ ֹלא ַקרֲ ,אנִ י ָע ִתיד ְל ָה ִקיא
יֹוד ַע ֶׁש ַא ָּתה ָה ֻא ְמ ָלל
’ע ִׁשיר ֲאנִ י; ָע ַׁש ְר ִּתי וְ ֹלא ָח ֵסר ִלי ְּכלּום’ וְ ֵאינְ ָך ֵ
ָ
יע ְלָך ִל ְקנֹות ִמ ֶּמּנִ י זָ ָהב ָצרּוף
וְ ַה ִּמ ְס ֵּכןָ ,ענִ י וְ ִעּוֵ ר וְ ָערֹוםָ 18 ,אנ ִׂכי ַמ ִּצ ַ
ּובגָ ִדים ְל ָבנִ ים ְל ַמ ַען ִּת ְת ַל ֵּבׁש וְ ֹלא ֵּת ָר ֵאה
ָּב ֵאׁש ְל ַמ ַען ַּת ֲע ִׁשירְ ,
ילּורית ִל ְמׁש ַׂח ֶאת ֵעינֶ יָך ְל ַמ ַען ִּת ְר ֶאהֲ 19 .אנִ י ֶאת
ּב ֶׁׂשת ֶע ְרוָ ְתָך ,וְ ִק ִ
ׁשּובהִ 20 .הנְ נִ י
יח וַ ֲאיַ ֵּסרָ .ל ֵכן ֱהיֵ ה נִ ְמ ָרץ וַ ֲחזׂר ִּב ְת ָ
אֹוכ ַ
ִ
ֲא ֶׁשר א ַׂהב
 ¤ג  :10מפני… -מילולית :מפני ששמרת את דבר הסבלנות שלי,
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קֹולי וְ יִ ְפ ַּתח ֶאת ַה ֶּד ֶלת,
דֹופקִ .איׁש ִּכי יִ ְׁש ַמע ֶאת ִ
עֹומד ְליַ ד ַה ֶּד ֶלת וְ ֵ
ֵ
ֶא ָּכנֵ ס ֵא ָליו וְ ֶא ְס ַעד ִאּתֹו וְ הּוא ִא ִּתיַ 21 .ה ְמנַ ֵּצ ַחֲ ,אנִ י ֶא ֵּתן לֹו ָל ֶׁש ֶבת
ִא ִּתי ַעל ִּכ ְס ִאי ְּכמֹו ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י נִ ַּצ ְח ִּתי וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ִעם ָא ִבי ַעל ִּכ ְסאֹו.
אֹומ ֶרת ַל ְּק ִהּלֹות”.
ֶ
רּוח
ִ 22מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א ַמה ֶּׁש ָה ַ

ד

המראה בשמים

תּוחה ַּב ָּׁש ַמיִ ם; וְ ַהּקֹול
יתי וְ ִהּנֵ ה ֶּד ֶלת ְּפ ָ
א ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָר ִא ִ
ַ
אֹומר:
ֵ
ׁשֹופר ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי —
ָ
ָה ִראׁשֹון — ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּכקֹול
”ע ֵלה ֵהּנָ ה וְ ַא ְר ֶאה ְלָך ֶאת ֲא ֶׁשר ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ַא ֲח ֵרי ֵכןִ 2 .מּיָ ד
ֲ
יֹוׁשב.
רּוח וְ ִהּנֵ ה ִּכ ֵּסא ֻמ ָּצב ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ַעל ַה ִּכ ֵּסא ֵ
יתי ְּב ַה ְׁש ָר ַאת ָה ַ
 ָ ¤היִ ִ
ּדֹומה ְּב ַמ ְר ֶאה ְל ֶא ֶבן יָ ְׁש ֶפה וְ א ֶׂדם ,וְ ֶק ֶׁשת ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא
ֶ
ּיֹוׁשב
 3וְ ַה ֵ
4
ּדֹומה ְּב ַמ ְר ֶאה ְל ָב ֶר ֶקתָ .ס ִביב ַל ִּכ ֵּסא ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ִּכ ְסאֹות,
ָ
בּוׁשים ְּבגָ ִדים
יֹוׁש ִבים ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה זְ ֵקנִ ים ְל ִ
ְ
וְ ַעל ַה ִּכ ְסאֹות
יֹוצ ִאים ְּב ָר ִקים,
ּומן ַה ִּכ ֵּסא ְ
יהםִ 5 .
אׁש ֶ
ְל ָבנִ ים וְ ַע ְטרֹות זָ ָהב ַעל ָר ֵ
ּבֹוע ִרים ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסאֲ ,א ֶׁשר ֵהם
קֹולֹות ְּור ָע ִמים; וְ ִׁש ְב ָעה ַל ִּפ ֵידי ֵאׁש ֲ
ּדֹומה ִל ְבד ַׂלח,
ֶ
כּוכית
ֹלהיםִ 6 .ל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא ְּכיָ ם זְ ִ
ֶׁש ַבע רּוחֹות ָה ֱא ִ
ּוב ֶא ְמ ַצע ַה ִּכ ֵּסא וְ ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא ַא ְר ַּבע ַחּיֹות ְמ ֵלאֹות ֵעינַ יִ ם ִמ ְּל ָפנִ ים
ְ
ּדֹומה
ָ
ּדֹומה ְל ַא ְריֵ ה; ַה ַחּיָ ה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
ָ
ּומ ָאחֹורַ 7 .ה ַחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ֵ
יעית
יׁשית ָּפנִ ים ָלּה ִּכ ְפנֵ י ָא ָדם; וְ ַה ַחּיָ ה ָה ְר ִב ִ
ְל ֵעגֶ ל; ַה ַחּיָ ה ַה ְּׁש ִל ִ
עֹופף 8 .וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ְל ָכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ֵׁשׁש ְּכנָ ַפיִ ם.
ּדֹומה ְלנֶ ֶׁשר ְמ ֵ
ָ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ֵאינָ ן ֲח ֵדלֹות
ּומ ִּב ְפנִ ים ֵהן ְמ ֵלאֹות ֵעינַ יִ ם ,וְ ָ
ִמ ָּס ִביב ִ
לֹומר:
ַ
ֹלהי ְצ ָבאֹות
”קדֹוׁשָ ,קדֹוׁשָ ,קדֹוׁש ,יהוה ֱא ֵ
ָ
ֲא ֶׁשר ָהיָ ה וְ הׂוֶ ה וְ יָ בֹוא”.
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא,
תֹודה ַל ֵ
יקר וְ ָ
ּוב ָכל ֵעת ֶׁש ִּת ֵּתּנָ ה ַה ַחּיֹות ָּכבֹוד וִ ָ
ְ 9
10
ּיֹוׁשב
עֹול ִמים ,יִ ְּפלּו ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים ִל ְפנֵ י ַה ֵ
עֹול ֵמי ָ
ַה ַחי ְל ְ
יהם
רֹות ֶ
עֹול ִמים ,וְ יַ ּנִ יחּו ֶאת ַע ְט ֵ
ָ
עֹול ֵמי
ַעל ַה ִּכ ֵּסא וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַחי ְל ְ
ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא ְּב ָא ְמ ָרם:
 ¤ד  :2הייתי… -או :הייתי ברוח
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אֹלהינּוְ ,ל ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּכבֹוד
ֵ
”לָך יָ ֶאהֲ ,אדֹונֵ נּו וֵ
ְ 11
את ַהּכׂל
בּורהִּ ,כי ַא ָּתה ָּב ָר ָ
וְ ַהיְ ָקר וְ ַהּגְ ָ
ּוב ְרצֹונְ ָך ָהיּו וְ נִ ְב ְראּו”.
ִ

ה

הספר החתום והשה

ּומ ָאחֹור,
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא ֵס ֶפר ָּכתּוב ִמ ָּפנִ ים ֵ
ימין ַה ֵ
יתי ִל ִ
ָר ִא ִ
קֹורא ְּבקֹול
יתי ַמ ְל ַאְך ַרב־ּכ ַׂח ֵ
חֹותמֹות 2 .וְ ָר ִא ִ
ָ
ָחתּום ְּב ִׁש ְב ָעה
חֹות ָמיו?”  3וְ ֹלא יָ כֹול
ּול ַה ִּתיר ֶאת ָ
”מי ָראּוי ִל ְפּת ַׂח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְ
ּגָ דֹולִ :
ִאיׁש ֹלא ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ֹלא ָּב ָא ֶרץ וְ ֹלא ִמ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ ִל ְפּת ַׂח ֶאת ַה ֵּס ֶפר,
יתי ַה ְר ֵּבהִּ ,כי ִאיׁש ֹלא נִ ְמ ָצא ָראּוי
ַאף ֹלא ְל ַה ִּביט ּבֹו 4 .וַ ֲאנִ י ָּב ִכ ִ
5
ִל ְפּת ַׂח ֶאת ַה ֵּס ֶפרַ ,אף ֹלא ְל ַה ִּביט ּבֹוָ .א ַמר ֵא ַלי ַא ַחד ַהּזְ ֵקנִ ים:
הּודהׁ ,ש ֶׂרׁש ָּדוִ דִ ,ל ְפּת ַׂח ֶאת
”אל ִּת ְב ֶּכהִ .הּנֵ ה נִ ַּצח ָה ַא ְריֵ ה ִמ ֵּׁש ֶבט יְ ָ
ַ
חֹות ָמיו”.
ָ
ַה ֵּס ֶפר וְ ֶאת ִׁש ְב ַעת
עֹומד ֶׂשה ְּכמֹו
ֵ
ּובין ַהּזְ ֵקנִ ים
יתי ֵּבין ַה ִּכ ֵּסא וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ֵ
 6וְ ָר ִא ִ
ָׁשחּוט; ֶׁש ַבע ַק ְרנַ יִ ם לֹו ,וְ ֶׁש ַבע ֵעינַ יִ ם ֲא ֶׁשר ֵהן ֶׁש ַבע רּוחֹות
ֹלהים ַה ְּׁשלּוחֹות ֶאל ָּכל ָה ָא ֶרץ 7 .הּוא ָּבא וְ ָל ַקח ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ָה ֱא ִ
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא 8 .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָל ַקח אֹותֹו נָ ְפלּו ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
ימין ַה ֵ
ִמ ִ
ּול ָכל ֶא ָחד נֵ ֶבל וְ ַק ֲערֹות זָ ָהב
וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים ִל ְפנֵ י ַה ֶּׂשהְ ,
דֹוׁשים 9 ,וְ ָׁשרּו ִׁשיר ָח ָדׁש:
ְמ ֵלאֹות ְקט ֶׂרת ֲא ֶׁשר ִהיא ְּת ִפּלֹות ַה ְּק ִ
חֹות ָמיו,
”ראּוי ַא ָּתה ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֵּס ֶפר וְ ִל ְפּת ַׂח ֶאת ָ
ָ
אֹלהים
ית ֵל ִ
ּוב ָד ְמָך ָקנִ ָ
ִּכי ַא ָּתה נִ ְׁש ַח ְט ָּת ְ
ִמ ְּבנֵ י ָּכל ֵׁש ֶבט וְ ָלׁשֹוןִ ,מ ָּכל ַעם וְ ֻא ָּמה;
אֹלהינּו,
אֹותם ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲׂהנִ ים ֵל ֵ
ית ָ
 10וְ ָע ִׂש ָ
וְ יִ ְמ ְלכּו ַעל ָה ָא ֶרץ”.
יתי וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ַמ ְל ָא ִכים ַר ִּבים ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא וְ ַל ַחּיֹות
ָ 11ר ִא ִ
12
אֹומ ִרים
וְ ַלּזְ ֵקנִ ים — ִמ ְס ָּפ ָרם ִר ְבבֹות ְר ָבבֹות וְ ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים — וְ ֵהם ְ
ְּבקֹול ּגָ דֹול:
בּורה,
”ראּוי ַה ֶּׂשה ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ְל ַק ֵּבל ּגְ ָ
ָ
ּוב ָר ָכה”.
יקר וְ ָכבֹוד ְ
ע ֶׁׂשר וְ ָח ְכ ָמה וְ כ ַׂח וִ ָ
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ּומ ַּת ַחת ָל ָא ֶרץ וְ ַעל ַהּיָ ם וְ ָכל־
ּוב ֶא ֶרץ ִ
 13וְ ָכל ְּב ִרּיָ ה ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
אֹומ ִרים:
ְ
ר־ּבםָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי
ֲא ֶׁש ָ
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא וְ ַל ֶּׂשה ַה ְּב ָר ָכה
”ל ֵ
ַ
עֹול ִמים”.
עֹול ֵמי ָ
וְ ַהיְ ָקר וְ ַה ָּכבֹוד וְ ָהעׂז ְל ְ
”א ֵמן!” וְ ַהּזְ ֵקנִ ים נָ ְפלּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו.
 14וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות ָא ְמרּוָ :

ו

החותמות

חֹותמֹות,
יתי ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ַה ֶּׂשה ֶאת ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ָ
ָר ִא ִ
אֹומ ֶרת ְּכמֹו ְּבקֹול ַר ַעםּ” :בֹוא!”
ֶ
וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
נֹוׂשא ֶק ֶׁשת; ֲע ֶט ֶרת נִ ְּתנָ ה לֹו וְ הּוא
רֹוכבֹו ֵ
יתי וְ ִהּנֵ ה סּוס ָל ָבן וְ ְ
ָ 2ר ִא ִ
3
חֹותם ַה ֵּׁשנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי
ּול ַמ ַען יְ נַ ֵּצ ַחַּ .כ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
יָ ָצא ְמנַ ֵּצ ַח ְ
אֹומ ֶרתּ” :בֹוא!”  4סּוס ַא ֵחר יָ ָצאָ ,אדׂם ָּכ ֵאׁש.
ֶ
ֶאת ַה ַחּיָ ה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
רֹוכבֹו ֻה ַּתר ְל ָה ִסיר ֶאת ַה ָּׁשלֹום ִמן ָה ָא ֶרץ ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ַה ְרגּו זֶ ה ֶאת זֶ ה;
ְל ְ
דֹולה נִ ְּתנָ ה לֹו.
וְ ֶח ֶרב ּגְ ָ
יׁשית
יׁשי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַחּיָ ה ַה ְּׁש ִל ִ
חֹותם ַה ְּׁש ִל ִ
ַּ 5כ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
רֹוכבֹו ַמ ֲחזִ יק מׂאזְ נַ יִ ם
יתי וְ ִהּנֵ ה סּוס ָׁשחֹור וְ ְ
אֹומ ֶרתּ” :בֹוא!” ָר ִא ִ
ֶ
יטר ִ ¤ח ִּטים
”ל ֶ
אֹומרִ :
ֵ
ְּביָ דֹו 6 .וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּכמֹו קֹול ֵּבין ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
עֹורים  ְּ ¤ב ִדינָ ר ,וְ ַל ֶּׁש ֶמן וְ ַלּיַ יִ ן ַאל ַּתּזִ יק”.
יט ִרים ְׂש ִ
לֹוׁשה ִל ְ
ּוׁש ָ
ְּב ִדינָ ר ְ
יעית
יעי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת קֹול ַה ַחּיָ ה ָה ְר ִב ִ
חֹותם ָה ְר ִב ִ
ַּ 7כ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
ּוׁשאֹול
רֹוכבֹו ְׁשמֹו ָמוֶ תְ ,
יתי וְ ִהּנֵ ה סּוס יְ ַר ְק ַרק וְ ְ
אֹומרּ” :בֹוא!” ָ 8ר ִא ִ
ֵ
ָה ְל ָכה ַא ֲח ָריו .וְ נִ ְּתנָ ה ָל ֶהם ַס ְמכּות ַעל ֶר ַבע ָה ָא ֶרץַ ,ל ֲהרׂג ַּב ֶח ֶרב
ּוב ָּמוֶ ת וְ ַעל־יְ ֵדי ַחּיֹות ָה ָא ֶרץ.
ּוב ָר ָעב ַ
ָ
יתי ִמ ַּת ַחת ַל ִּמזְ ֵּב ַח ֶאת
יׁשי ָר ִא ִ
חֹותם ַה ֲח ִמ ִ
ַּ 9כ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
ֹלהים וְ ַעל ָה ֵעדּות ֶׁש ֶה ֱחזִ יקּו ָּבּה.
בּוחים ַעל ְּד ַבר ָה ֱא ִ
נַ ְפׁשֹות ַה ְּט ִ
”עד ָמ ַתיֲ ,אדׂנָ י ַה ָּקדֹוׁש וַ ֲא ִמ ִּתיֹ ,לא
 10וְ ֵהם ָצ ֲעקּו ְּבקֹול ּגָ דֹולַ :
ּיֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ?” ְ 11ל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְּתנָ ה
ִּת ְׁשּפׂט וְ ִתנְ קׂם ֶאת ָּד ֵמינּו ִמ ְ
נּוח עֹוד זְ ַמן ְמ ַעטַ ,עד ֶׁשּיִ ָּמ ֵלא ּגַ ם
ימה ְל ָבנָ ה וְ נֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ָל ַ
ּגְ ִל ָ
מֹוהם.
יהם ָה ֲע ִת ִידים ֵל ָה ֵרג ְּכ ֶ
יהם ָה ֲע ָב ִדים וַ ֲא ֵח ֶ
ִמ ְס ַּפר ַח ְב ֵר ֶ
 ¤ו  :6ליטר חטים  -יוונית :קב   ¤דינר :דינר היה משכורת של פועל ליום אחד.
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חֹול ָלה ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה
חֹותם ַה ִּׁש ִּׁשי ִה ְת ְ
יתי ְּכ ֶׁש ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
ָ 12ר ִא ִ
13
ּכֹוכ ֵבי
ְ
דֹולה; ַה ֶּׁש ֶמׁש ִה ְׁש ִח ָירה ְּכ ַׂשק ֵׂש ָער וְ ַהּיָ ֵר ַח ֻּכּלֹו ָהיָ ה ְּכ ָדם;
ּגְ ָ
יה ַּכ ֲא ֶׁשר ִהיא
יכה ֶאת ַּפּגֶ ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם נָ ְפלּו ַא ְר ָצהִּ ,כ ְת ֵאנָ ה ַה ַּמ ְׁש ִל ָ
רּוח ֲחזָ ָקה; ַ 14ה ָּׁש ַמיִ ם נָ סֹוגּו ִּכ ְמגִ ָּלה נִ גְ ֶל ֶלת; ָּכל ַהר
ִמ ַּט ְל ֶט ֶלת ְּב ַ
ּומ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ וְ ַהּנִ ְכ ָּב ִדיםָׂ ,ש ֵרי ָה ֲא ָל ִפים
קֹומםַ 15 .
וְ ִאי נֶ ֶע ְתקּו ִמ ְּמ ָ
ן־חֹוריןִ ,ה ְת ַח ְּבאּו
ִ
ּוב ֲע ֵלי ָה ָע ְצ ָמהָּ ,כל ֶע ֶבד וְ ָכל ֶּב
וְ ָה ֲע ִׁש ִירים ַ
ּוב ַס ְל ֵעי ֶה ָה ִרים 16 ,וְ ָא ְמרּו ֶל ָה ִרים וְ ַל ְּס ָל ִעים” :נִ ְפלּו ָע ֵלינּו
ַּב ְּמ ָערֹות ְ
ּומּזַ ַעם ַה ֶּׂשהִּ 17 ,כי ָּבא
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא ִ
אֹותנּו ִמ ְּפנֵ י ַה ֵ
ָ
וְ ַה ְס ִּתירּו
ּומי יָ כֹול ַל ֲעמׂד?”
ַהּיֹום ַהּגָ דֹול ,יֹום ֲחרֹונָ םִ ,

ז

החתומים מבני ישראל

עֹומ ִדים ְּב ַא ְר ַּבע ִּפּנֹות ָה ָא ֶרץ,
יתי ַא ְר ָּב ָעה ַמ ְל ָא ִכים ְ
א ֲח ֵרי ֵכן ָר ִא ִ
ַ
רּוח ֹלא ַעל
אֹוחזִ ים ֶאת ַא ְר ַּבע רּוחֹות ָה ָא ֶרץ ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּתּׁשׂב ַ
ֲ
עֹולה
ֶ
יתי ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר
ָה ָא ֶרץ וְ ֹלא ַעל ַהּיָ ם וְ ֹלא ַעל ָּכל ֵעץָ 2 .ר ִא ִ
ֹלהים ַחּיִ ים .הּוא ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול
חֹותם ֱא ִ
ַ
ּוב ְרׁשּותֹו
ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש ִ
ּובּיָ םְּ 3 ,ב ָא ְמרֹו:
ֶאל ַא ְר ַּב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֲא ֶׁשר נִ ַּתן ָל ֶהם ְל ַח ֵּבל ָּב ָא ֶרץ ַ
ֹלהינּו
ּוב ֵע ִצים ַעד ֲא ֶׁשר נַ ְחּתׂם ֶאת ַע ְב ֵדי ֱא ֵ
ּובּיָ ם ָ
”אל ְּת ַח ְּבלּו ָּב ָא ֶרץ ַ
ַ
תּומים — ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים
יהם 4 .וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ֲח ִ
חֹות ֶ
ַעל ִמ ְצ ֵ
תּומים ִמ ָּכל ִׁש ְב ֵטי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:
וְ ַא ְר ָּב ָעה ֶא ֶלף ֲח ִ
תּומים,
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף ֲח ִ
ָ
הּודה ְׁשנֵ
ִ 5מ ֵּׁש ֶבט יְ ָ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
אּובן ְׁשנֵ
ִמ ֵּׁש ֶבט ְר ֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִמ ֵּׁש ֶבט ּגָ ד ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִ 6מ ֵּׁש ֶבט ָא ֵׁשר ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִמ ֵּׁש ֶבט נַ ְפ ָּת ִלי ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִמ ֵּׁש ֶבט ְמנַ ֶּׁשה ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִ 7מ ֵּׁש ֶבט ִׁש ְמעֹון ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִמ ֵּׁש ֶבט ֵלוִ י ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
שכר ְׁשנֵ
ִמ ֵּׁש ֶבט יִ ָּׂש ָ
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
ִ 8מ ֵּׁש ֶבט זְ בּולּון ְׁשנֵ
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ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף,
ָ
יֹוסף ְׁשנֵ
ִמ ֵּׁש ֶבט ֵ
תּומים.
ים־ע ָׂשר ֶא ֶלף ֲח ִ
ָ
ִמ ֵּׁש ֶבט ִּבנְ יָ ִמין ְׁשנֵ
ההמון הרב

יתי וְ ִהּנֵ ה ָהמֹון ַרבֲ ,א ֶׁשר ֹלא יָ כֹול ִאיׁש ִל ְמנֹותֹוִ ,מ ָּכל
ַ 9א ֲח ֵרי ֵכן ָר ִא ִ
עֹומ ִדים ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא
ְ
ָה ֻאּמֹות וְ ַה ְּׁש ָב ִטים וְ ָה ַע ִּמים וְ ַה ְּלׁשֹונֹות —
יהם,
בּוׁשים ּגְ ִלימֹות ְל ָבנֹות וְ ַכּפֹות ְּת ָמ ִרים ִּב ֵיד ֶ
וְ ִל ְפנֵ י ַה ֶּׂשה וְ ֵהם ְל ִ
קֹור ִאים ְּבקֹול ּגָ דֹול:
 10וְ ְ
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא וְ ַל ֶּׂשה”.
אֹלהינּו ַה ֵ
ׁשּועה ֵל ֵ
”היְ ָ
ַ
ּול ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹותֵ .הם
ָּ 11כל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָע ְמדּו ָס ִביב ַל ִּכ ֵּסא וְ ַלּזְ ֵקנִ ים ְ
אֹלהים ְּ 12ב ָא ְמ ָרם:
יהם ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ֵל ִ
נָ ְפלּו ַעל ְּפנֵ ֶ
בּורה וְ ָהעׂז
ּתֹודהַ ,היְ ָקר וְ ַהּגְ ָ
”א ֵמןַ .ה ְּב ָר ָכה וְ ַה ָּכבֹודַ ,ה ָח ְכ ָמה וְ ַה ָ
ָ
עֹול ִמיםָ .א ֵמן”.
עֹול ֵמי ָ
אֹלהינּו ְל ְ
ֵל ֵ
בּוׁשים ּגְ ִלימֹות ְל ָבנֹות
”א ֶּלה ַה ְּל ִ
ִּ 13ד ֵּבר ַא ַחד ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָא ַמר ֵא ַליֵ :
ּומ ַאיִ ן ָּבאּו?”
ִמי ֵהם ֵ
יֹוד ַע”.
”אדֹונִ יַ ,א ָּתה ֵ
ֵ 14ה ַׁש ְב ִּתי לֹוֲ :
דֹולהֵ .הם ִּכ ְּבסּו ֶאת
”א ֶּלה ֵהם ַה ָּב ִאים ִמן ַה ָּצ ָרה ַהּגְ ָ
ָא ַמר ֵא ַליֵ :
אֹותן ְּב ַדם ַה ֶּׂשהָ 15 .ל ֵכן ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ִל ְפנֵ י
ָ
יהם וְ ִה ְל ִּבינּו
ימֹות ֶ
ֵ
ּגְ ִל
ּיֹוׁשב ַעל
יכלֹו ,וְ ַה ֵ
יֹומם וָ ַליְ ָלה ְּב ֵה ָ
עֹוב ִדים אֹותֹו ָ
ֹלהים וְ ְ
ִּכ ֵּסא ֱא ִ
יהםֹ 16 .לא יִ ְר ֲעבּו עֹוד וְ ֹלא יִ ְצ ְמאּוַ ,אף ֹלא
ַה ִּכ ֵּסא יִ ְפרׂׂש ִמ ְׁש ָּכנֹו ֲע ֵל ֶ
יהם ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָכל ָׁש ָרבִּ 17 ,כי ַה ֶּׂשה ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּכ ֵּסא
ַּת ֶּכה ֲע ֵל ֶ
אֹלהים יִ ְמ ֶחה ָּכל
ִ
ּבּועי ַמיִ ם ַחּיִ ים; וֵ
אֹותם וְ יַ נְ ִהיגֵ ם ֶאל ַמ ֵ
ָ
יִ ְר ֶעה
יהם”.
ִּד ְמ ָעה ֵמ ֵעינֵ ֶ

ח

החותם השביעי

יעי ָהיְ ָתה ְּד ָמ ָמה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַּכ ֲח ִצי
חֹותם ַה ְּׁש ִב ִ
ּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ֶאת ַה ָ
ַ
ֹלהים;
עֹומ ִדים ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
יתי ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָה ְ
ָׁש ָעהָ 2 .ר ִא ִ
ׁשֹופרֹות נִ ְּתנּו ָל ֶהם.
ָ
ִׁש ְב ָעה
ּוקט ֶׂרת
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר ָּבא וְ ָע ַמד ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵּב ַח; ְּביָ דֹו ַמ ְח ַּתת זָ ָהבְ ,
ַ 3
דֹוׁשים ַעל ִמזְ ַּבח
אֹותּה ִּב ְת ִפּלֹות ָּכל ַה ְּק ִ
ָ
ַר ָּבה נִ ְּתנָ ה לֹו ְּכ ֵדי ָל ִׂשים
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דֹוׁשים
ַהּזָ ָהב ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא .וַ ֲע ַׁשן ַה ְּקט ֶׂרת ָע ָלה ִּב ְת ִפּלֹות ַה ְּק ִ
ֹלהיםָ 5 .ל ַקח ַה ַּמ ְל ָאְך ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתהִ ,מ ֵּלא
ִמּיָ דֹו ֶׁשל ַה ַּמ ְל ָאְך ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
חֹוללּו ְר ָע ִמים
אֹותּה ֵאׁש ִמן ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ִה ְׁש ִליְך ַעל ָה ָא ֶרץָ .אז ִה ְת ְ
ָ
ּוב ָר ִקים ְּור ִעידֹות ֲא ָד ָמה.
וְ קֹולֹות ְ
4

השופרות

ּׁשֹופרֹות ִה ְתּכֹונְ נּו ִל ְתק ַׂע.
ִׁ 6ש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֲא ֶׁשר ְּביָ ָדם ִׁש ְב ַעת ַה ָ
ּׁשֹופר וְ ִהּנֵ ה ִה ְת ַהּוּו ָּב ָרד וְ ֵאׁש ְמע ָׂר ִבים ְּב ָדם
ָ 7ה ִראׁשֹון ָּת ַקע ַּב ָ
וְ ֻה ְׁש ְלכּו ַא ְר ָצה; ְׁש ִליׁש ָה ָא ֶרץ נִ ְׂש ַרףְׁ ,ש ִליׁש ָה ֵע ִצים נִ ְׂש ַרף ,וְ ָכל יֶ ֶרק
ֵע ֶׂשב נִ ְׂש ַרף.
ּבֹוער ָּב ֵאׁש ֻה ְׁש ַלְך ֶאל
ּוכמֹו ַהר ּגָ דֹול ֵ
ּׁשֹופר ְ
ַ 8ה ַּמ ְל ָאְך ַה ֵּׁשנִ י ָּת ַקע ַּב ָ
צּורים ַּבּיָ ם — ֲא ֶׁשר נֶ ֶפׁש
ַהּיָ ם; ְׁש ִליׁש ַהּיָ ם נִ ְהיָ ה ְל ָדםְׁ 9 ,ש ִליׁש ַהיְ ִ
ּוׁש ִליׁש ָה ֳאנִ ּיֹות נִ ְׁש ְמדּו.
ָל ֶהם — ֵמתּוְ ,
ּבֹוער
ּכֹוכב ּגָ דֹול ֵ
ּומן ַה ָּׁש ַמיִ ם נָ ַפל ָ
ּׁשֹופר ִ
יׁשי ָּת ַקע ַּב ָ
ַ 10ה ַּמ ְל ָאְך ַה ְּׁש ִל ִ
ְּכ ַל ִּפיד .הּוא נָ ַפל ַעל ְׁש ִליׁש ַהּנְ ָהרֹות וְ ַעל ַמ ַעיְ נֹות ַה ַּמיִ ם — ֵׁ 11שם
ּוׁש ִליׁש ַה ַּמיִ ם נֶ ְה ַּפְך ְל ַל ֲענָ ה וְ ַר ִּבים ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכֹוכב נִ ְק ָרא ַל ֲענָ ה — ְ
ַה ָ
ֵמתּו ִמן ַה ַּמיִ ם ֶׁשּנִ ְהיּו ָמ ִרים.
יׁשית ַה ֶּׁש ֶמׁש ָל ְק ָתה וְ גַ ם
ּוׁש ִל ִ
ּׁשֹופר ְ
יעי ָּת ַקע ַּב ָ
ַ 12ה ַּמ ְל ָאְך ָה ְר ִב ִ
ּכֹוכ ִביםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיֶ ְח ַׁשְך ְׁש ִליׁש ֵמ ֶהם וְ ַהּיֹום ֹלא
ּוׁש ִליׁש ַה ָ
ְׁש ִליׁש ַהּיָ ֵר ַח ְ
יׁשיתֹו וְ ֵכן ּגַ ם ַה ַּליְ ָלה.
יָ ִאיר ְׁש ִל ִ
אֹומר
ֵ
עֹופף ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ הּוא
יתי וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי נֶ ֶׁשר ֶא ָחד ְמ ֵ
ָ 13ר ִא ִ
ּׁשֹופר
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמּיֶ ֶתר קֹולֹות ַה ָ
ְּבקֹול ּגָ דֹול” :אֹוי ,אֹוי ,אֹוי ְל ְ
ֹלׁשת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֲע ִת ִידים ִל ְתק ַׂע”.
ֲא ֶׁשר ְׁש ֶ
נֹופל ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּכֹוכב ֵ
יתי ָ
ּׁשֹופר וְ ָר ִא ִ
יׁשי ָּת ַקע ַּב ָ
ה ַּמ ְל ָאְך ַה ֲח ִמ ִ
ַ
ַא ְר ָצה וְ נִ ַּתן לֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ּבֹור ַה ְּתהֹום 2 .הּוא ָּפ ַתח ֶאת ּבֹור
ַה ְּתהֹום וְ ָע ָׁשן ָע ָלה ִמן ַהּבֹורַּ ,כ ֲע ַׁשן ִּכ ְב ָׁשן ּגָ דֹול ,וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָה ֲאוִ יר
ָח ְׁשכּו ֵמ ֲע ַׁשן ַהּבֹורִ 3 .מן ֶה ָע ָׁשן יָ ָצא ַא ְר ֶּבה ַעל ָה ָא ֶרץ וְ נִ ַּתן ָל ֶהם ּכ ַׂח
ַּכּכ ַׂח ֲא ֶׁשר ְל ַע ְק ַר ֵּבי ָה ָא ֶרץ 4 .נֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ֶׁשֹּלא ְל ַהּזִ יק ְל ֵע ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,
חֹותם
ַ
ַאף ֹלא ְל ָכל יֶ ֶרק וְ ָכל ֵעץֶ ,א ָּלא ָל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם

ט
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ּנֹותם ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ַאְך
יהםֻ .ה ַּתר ָל ֶהם ְל ַע ָ
חֹות ֶ
ֹלהים ַעל ִמ ְצ ֵ
ֱא ִ
ּגֹורם ַע ְק ָרב ְּב ָע ְקצֹו ָא ָדםַּ 6 .בּיָ ִמים
ֹלא ְל ָה ְרּגָ ם; וְ ִעּנּויָ ם הּוא ָּכ ִעּנּוי ֶׁש ֵ
ָה ֵהם יְ ַח ְּפׂשּו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֹלא יִ ְמ ְצאּו אֹותֹו ,וְ יִ ְת ַאּוּו ָלמּות
וְ ַה ָּמוֶ ת יִ ְב ַרח ֵמ ֶהם.
רּוכים ְל ִמ ְל ָח ָמה; ַעל
סּוסים ֲע ִ
ּדֹומים ַחגְ ֵבי ָה ַא ְר ֶּבה ְל ִ
ִ
צּור ָתם
ְּ 7ב ָ
8
יהם ִּכ ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם; ֵׂש ָער
ּופנֵ ֶ
יהם ַּכ ֲע ָטרֹות ּדֹומֹות ְלזָ ָהב ְ
אׁש ֶ
ָר ֵ
יהם ְּכ ִׁשּנֵ י ַא ְריֵ ה; ִׁ 9ש ְריֹונִ ים ָל ֶהם ְּכ ִׁש ְריֹונֵ י
ָל ֶהם ִּכ ְׂש ַער נָ ִׁשים וְ ִׁשּנֵ ֶ
סּוסים ַר ִּבים ָה ָר ִצים ַל ִּמ ְל ָח ָמה;
ִ
יהם ְּכקֹול ַמ ְר ְּכבֹות
ַּב ְרזֶ ל וְ קֹול ַּכנְ ֵפ ֶ
יהם ּכ ַׂח ָל ֶהם
בֹות ֶ
ּובזַ נְ ֵ
 10זְ נָ בֹות ָל ֶהם ְּכזַ נְ בֹות ַע ְק ַר ִּביםִ ,עם ֳע ָק ִציםְ ,
יהםַ ,מ ְל ַאְך
ְל ַהּזִ יק ִל ְבנֵ י ָא ָדם ֲח ִמ ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים 11 .וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ֶמ ֶלְך ֲע ֵל ֶ
12
ּפֹוליֹון .אֹוי
וביוָ נִ ית ְׁשמֹו ַא ְ
ַה ְּתהֹוםֲ ,א ֶׁשר ְׁשמֹו ְּב ִע ְב ִרית ֲא ַבּדֹון ִ
ֶא ָחד ָח ַלף; ִהּנֵ ה עֹוד אֹוי וְ עֹוד אֹוי ָּב ִאים ַא ֲח ֵרי ֵכןַ 13 .ה ַּמ ְל ָאְך ַה ִּׁש ִּׁשי
ּׁשֹופר וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ֶא ָחד ֵמ ֵאת ַא ְר ַּבע ַק ְרנֹות ִמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב
ָּת ַקע ַּב ָ
ּׁשֹופר:
אֹומר ַל ַּמ ְל ָאְך ַה ִּׁש ִּׁשי ַה ַּמ ֲחזִ יק ַּב ָ
ֹלהיםֵ 14 ,
ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
סּורים ַעל ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול נְ ַהר
”ה ֵּתר ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָה ֲא ִ
ַ
ּמּוכנִ ים ַל ָּׁש ָעה וְ ַלּיֹום
ְּפ ָרתָ 15 ”.אז ֻה ְּתרּו ַא ְר ַּב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ָ
ּומ ְס ַּפר ִצ ְבאֹות
וְ ַלח ֶׂדׁש וְ ַל ָּׁשנָ הְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיַ ַה ְרגּו ְׁש ִליׁש ִמ ְּבנֵ י ָה ָא ָדםִ 16 .
17
יתי
ַה ָּפ ָר ִׁשים ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף ְר ָבבֹות; ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ִמ ְס ָּפ ָרםָּ .כְך ָר ִא ִ
יהם יֵ ׁש ִׁש ְריֹונֹות ֶׁשל ֵאׁש וְ ֶל ֶׁשם
רֹוכ ֵב ֶ
ּסּוסים ֶּב ָחזֹוןְ :ל ְ
ֶאת ַה ִ
יֹוצ ִאים ֵאׁש וְ ָע ָׁשן
יהם ְ
ּומ ִּפ ֶ
אׁשי ֲא ָריֹות ִ
ּסּוסים ְּכ ָר ֵ
אׁשי ַה ִ
וְ גָ ְפ ִרית; וְ ָר ֵ
וְ גָ ְפ ִריתְׁ 18 .ש ִליׁש ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵמתּו ְּב ָׁשֹלׁש ַה ַּמּכֹות ָה ֵא ֶּלהָּ ,ב ֵאׁש
ּסּוסים הּוא
יהם; ֶׁ 19ש ֵּכן ּכ ָׂחם ֶׁשל ַה ִ
ּיֹוצ ִאים ִמ ִּפ ֶ
ּובּגָ ְפ ִרית ַה ְ
ּוב ָע ָׁשן ַ
ֶ
ּדֹומים ִלנְ ָח ִׁשים ִּב ְהיֹות
יהם ִ
בֹות ֶ
יהםִּ ,כי זַ נְ ֵ
בֹות ֶ
יהם וְ גַ ם ְּבזַ נְ ֵ
ּיֹות ֶ
ְּב ִפ ֵ
ּוב ֶהם יַ ּזִ יקּו.
אׁשיםָ ,
ָל ֶהם ָר ִ
ְׁ 20ש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֹלא נֶ ֶה ְרגּו ַּב ַּמּכֹות ָה ֵא ֶּלהְּ ,ב ָכל זׂאת ֹלא
ילי זָ ָהב
יהם וְ ֹלא נִ ְמנְ עּו ֵמ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ַל ֵּׁש ִדים וְ ֶל ֱא ִל ֵ
ָׁשבּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי יְ ֵד ֶ
כֹולים ִל ְראֹותַ ,אף ֹלא ִל ְׁשמ ַׂע
וְ ֶכ ֶסף ּונְ ח ֶׁׂשת וְ ֶא ֶבן וְ ֵעץ ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם יְ ִ
5
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נּותם
יהםִ ,מ ַּתזְ ָ
ּׁשּופ ֶ
יהםַ ,אף ֹלא ִמ ִּכ ֵ
יחֹות ֶ
ֵ
ּול ַה ֵּלְך .וְ ֹלא ָׁשבּו ֵמ ְר ִצ
ְ
יהם.
בֹות ֶ
ּומּגְ נֵ ֵ
ִ
21

י

המלאך והספר הקטן

יֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ הּוא ָלבּוׁש ָענָ ן;
יתי ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ַרב־ּכ ַׂח ֵ
ָר ִא ִ
ּוביָ דֹו ֵס ֶפר
ּמּודי ֵאׁשְ 2 ,
ֶק ֶׁשת ַעל רׂאׁשֹוָּ ,פנָ יו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש וְ ַרגְ ָליו ְּכ ַע ֵ
אלית ַעל
תּוח .הּוא ָׂשם ֶאת ַרגְ לֹו ַהיְ ָמנִ ית ַעל ַהּיָ ם וְ ֶאת ַה ְּׂש ָמ ִ
ָק ָטן ָּפ ַ
ׁשֹואגַּ .כ ֲא ֶׁשר ָק ָרא ִּד ְּברּו ִׁש ְב ַעת
ֵ
ָה ָא ֶרץ 3 ,וְ ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול ְּכ ַא ְריֵ ה
ּוכ ֶׁש ִּד ְּברּו ִׁש ְב ַעת ָה ְר ָע ִמים ִה ְת ַּכּוַ נְ ִּתי ִל ְכּתׂב,
יהם; ְ 4
קֹולֹות ֶ
ֵ
ָה ְר ָע ִמים ְּב
”חתׂם ֶאת ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ִׁש ְב ַעת
אֹומרֲ :
ֵ
ַאְך ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
עֹומד ַעל ַהּיָ ם וְ ַעל
יתיו ֵ
ָה ְר ָע ִמים וְ ַאל ִּת ְכּתׂב זׂאת 5 ”.וְ ַה ַּמ ְל ָאְך ֶׁש ְר ִא ִ
עֹול ִמים,
עֹול ֵמי ָ
ָה ָא ֶרץ ֵה ִרים ֶאת יַ ד יְ ִמינֹו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה  6וְ נִ ְׁש ַּבע ַּב ַחי ְל ְ
ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ָּבם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ָּבּה
ימי קֹול
אּולם ִּב ֵ
וְ ֶאת ַהּיָ ם וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ּבֹו — ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה עֹוד ָׁשהּותָ 7 .
ֹלהים,
ּׁשֹופרּ ,גַ ם יֻ ְׁש ַלם ָרז ָה ֱא ִ
יעיְּ ,ב ָע ְמדֹו ִל ְתק ַׂע ַּב ָ
ַה ַּמ ְל ָאְך ַה ְּׁש ִב ִ
יאים.
ְּכמֹו ֶׁש ִּב ֵּׂשר ַל ֲע ָב ָדיו ַהּנְ ִב ִ
”לְך ַקח ֶאת
 8וְ ַהּקֹול ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּד ֵּבר ֵא ַלי ׁשּוב וְ ָא ַמרֵ :
9
עֹומד ַעל ַהּיָ ם וְ ַעל ָה ָא ֶרץָ ”.ה ַל ְכ ִּתי
תּוח ֶׁש ְּביַ ד ַה ַּמ ְל ָאְך ָה ֵ
ַה ֵּס ֶפר ַה ָּפ ַ
ֶאל ַה ַּמ ְל ָאְך וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹו ֶׁשּיִ ֵּתן ִלי ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּק ָטןָ .א ַמר ֵא ַלי:
”קח וֶ ֱאכׂל אֹותֹו ,הּוא יֵ ַמר ְּב ִב ְטנְ ָךַ ,אְך ְּב ִפיָך יִ ְהיֶ ה ָמתֹוק ִּכ ְד ַבׁש”.
ַ
ָ 10ל ַק ְח ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּק ָטן ִמּיָ דֹו ֶׁשל ַה ַּמ ְל ָאְך וַ ֲא ַכ ְל ִּתיו; ְּב ִפי ָהיָ ה
ָמתֹוק ִּכ ְד ַבׁשֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ָא ְכ ִלי אֹותֹו ֵה ַמר ְל ִב ְטנִ יָ 11 .אז ָא ְמרּו ִלי:
ּומ ָל ִכים ַר ִּבים”.
ּולׁשֹונֹות ְ
”ע ֶליָך עֹוד ְל ִהּנָ ֵבא ַעל ַע ִּמים וְ ֻאּמֹות ְ
ָ

יא

שני העדים

יכל
ּומדׂד ֶאת ֵה ַ
ּדֹומה ְל ַמ ֶּטה ,וְ נֶ ֱא ַמר ִלי” :קּום ְ
נִ ַּתן ִלי ָקנֶ ה ֶ
ֹלהים וְ ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ּבֹוֲ 2 .א ָבל ֶאת ֶה ָח ֵצר
ֱא ִ
אֹותּהִּ ,כי נִ ְּתנָ ה ַלּגֹויִ ם
ָ
יכל ַה ְׁש ֵאר ַּבחּוץ וְ ַאל ִּת ְמּדׂד
ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ַל ֵה ָ
ּוׁשנַ יִ ם ֳח ָד ִׁשים 3 .וְ ֶא ֵּתן ִל ְׁשנֵ י ֵע ַדי
וְ יִ ְר ְמסּו ֶאת ִעיר ַהּק ֶׂדׁש ַא ְר ָּב ִעים ְ
בּוׁשי ַׂש ִּקיםֵ 4 ”.א ֶּלה ֵהם
אתיִ ם וְ ִׁש ִּׁשים יָ ִמים וְ ֵהם ְל ֵ
ּומ ַ
וִ ינַ ְּבאּו ֶא ֶלף ָ
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עֹומ ִדים ִל ְפנֵ י ֲאדֹון ָה ָא ֶרץ .וְ ִאיׁש
ּוׁש ֵּתי ַה ְּמנֹורֹות ָה ְ
יתים ְ
ְׁשנֵ י ַהּזֵ ִ
יהם;
ׂאכל ֶאת אֹויְ ֵב ֶ
יהם וְ ת ַ
ִאם יִ ְר ֶצה ְל ָה ַרע ָל ֶהםֵּ ,ת ֵצא ֵאׁש ִמ ִּפ ֶ
יּומת 6 .יֵ ׁש ָל ֶהם ַה ַּס ְמכּות
ִמי ֶׁשּיִ ְר ֶצה ְל ָה ַרע ָל ֶהםְּ ,ב ֶד ֶרְך זׂאת מֹות ַ
בּוא ָתם ,וְ ַס ְמכּות ָל ֶהם
ימי נְ ָ
ַל ֲעצׂר ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ ֵרד ּגֶ ֶׁשם ִּב ֵ
ּול ַהּכֹות ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּב ָכל ַמ ָּכה ֶׁשּיִ ְרצּו.
אֹותם ְל ָדם ְ
ָ
ַעל ַה ַּמיִ ם ַל ֲהפְׂך
עֹולה ִמן ַה ְּתהֹום ַּת ֲע ֶׂשה
דּותםַ ,ה ַחּיָ ה ָה ָ
ַּ 7כ ֲא ֶׁשר יִ גְ ְמרּו ֶאת ֵע ָ
יהם ִּת ְהיֶ ינָ ה ִּב ְרחֹוב
יֹות ֶ
אֹותם וְ ַת ַה ְרגֵ םּ 8 .גְ וִ ֵ
ָ
ִע ָּמ ֶהם ִמ ְל ָח ָמהְּ ,תנַ ֵּצ ַח
ּומ ְצ ַריִ םֲ ,א ֶׁשר ָׁשם ּגַ ם
רּוחנִ י ְסדֹום ִ
דֹולה ַהּנִ ְק ֵראת ְּבא ֶׂפן ָ
ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ּומן ָה ַע ִּמים וְ ַה ְּׁש ָב ִטים וְ ַה ְּלׁשֹונֹות וְ ָה ֻאּמֹות יִ ְראּו
נִ ְצ ַלב ֲאדֹונָ םִ 9 .
יח ֶאת
לֹוׁשה יָ ִמים וָ ֵח ִצי ,וְ ֹלא יַ ְרׁשּו ְל ַהּנִ ַ
יהם ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
יֹות ֶ
ֶאת ּגְ וִ ֵ
יהם וְ יַ ַע ְלזּו ,וְ יִ ְׁש ְלחּו
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו ֲע ֵל ֶ
יהם ְּב ֶק ֶברְ 10 .
יֹות ֶ
ּגְ וִ ֵ
יֹוׁש ֵבי
יאים ָה ֵא ֶּלה ִה ְכ ִאיבּו ְל ְ
ָמנֹות ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּוֶׁ ,ש ֵּכן ְׁשנֵ י ַהּנְ ִב ִ
רּוח ַחּיִ ים ֵמ ֵאת
ַ
לֹוׁשה יָ ִמים וָ ֵח ִצי ָּב ָאה ָּב ֶהם
ָה ָא ֶרץַ 11 .א ֲח ֵרי ְׁש ָ
12
יהםָ .אז
רֹוא ֶ
ּופ ַחד ּגָ דֹול נָ ַפל ַעל ֵ
יהם ַ
ֹלהים; ֵהם ָקמּו ַעל ַרגְ ֵל ֶ
ָה ֱא ִ
”עלּו ֵהּנָ ה!” ,וְ ֵהם ָעלּו
אֹומר ָל ֶהםֲ :
ֵ
ָׁש ְמעּו קֹול ּגָ דֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
חֹול ָלה ְר ִע ַידת
אֹותּה ָׁש ָעה ִה ְת ְ
יהםָ 13 .
ֶּב ָענָ ן ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְל ֵעינֵ י אֹויְ ֵב ֶ
דֹולה; ֲע ִׂש ִירית ָה ִעיר נָ ְפ ָלה וְ ִׁש ְב ַעת ֲא ָל ִפים ֲאנָ ִׁשים נֶ ֶה ְרגּו
ֲא ָד ָמה ּגְ ָ
אֹלהי ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ִּב ְר ִע ַידת ָה ֲא ָד ָמה; וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים נֶ ֶח ְרדּו וְ נָ ְתנּו ָּכבֹוד ֵל ֵ
יׁשי ָּבא ַמ ֵהר.
14אֹוי ֵׁשנִ י ָח ַלף; ִהּנֵ ה אֹוי ְׁש ִל ִ
5

השופר השביעי

דֹולים נִ ְׁש ְמעּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ּׁשֹופר וְ קֹולֹות ּגְ ִ
יעי ָּת ַקע ַּב ָ
ַ 15ה ַּמ ְל ָאְך ַה ְּׁש ִב ִ
”היְ ָתה ַמ ְמ ֶל ֶכת ֵּת ֵבל ְל ַמ ְמ ַל ְכּתֹו ֶׁשל ֲאדֹונֵ נּו וְ ֶׁשל
אֹומ ִריםָ :
ְ
—
עֹול ִמיםֶ 16 ”.ע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים,
עֹול ֵמי ָ
ְמ ִׁשיחֹו וְ הּוא יִ ְמֹלְך ְל ְ
יהם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
ֹלהים ,נָ ְפלּו ַעל ְּפנֵ ֶ
יהם ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
אֹות ֶ
ּיֹוׁש ִבים ַעל ִּכ ְס ֵ
ַה ְ
אֹלהים ְּ 17ב ָא ְמ ָרם:
ֵל ִ
ֹלהי ְצ ָבאֹות ֲא ֶׁשר הׂוֶ ה וְ ָהיָ ה,
”מֹודים ֲאנַ ְחנּו ְלָך ,יהוה ֱא ֵ
ִ
ִּכי ָל ַב ְׁש ָּת ֻעּזְ ָך ַהּגָ דֹול וַ ִּת ְמֹלְך.
ּובא ִק ְצ ְּפָך וְ ֵעת ִל ְׁשּפׂט ַה ֵּמ ִתים וְ ָל ֵתת
ַ 18הּגֹויִ ם ָק ְצפּו; ָ
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ּוליִ ְר ֵאי ִׁש ְמָך,
דֹוׁשים ְ
יאים וְ ַל ְּק ִ
ָׂש ָכר ַל ֲע ָב ֶדיָך ַהּנְ ִב ִ
יתי ָה ָא ֶרץ”.
ּול ַה ְׁש ִחית ֶאת ַמ ְׁש ִח ֵ
דֹוליםְ ,
ַל ְּק ַטּנִ ים וְ ַלּגְ ִ
יכלֹו;
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם וַ ֲארֹון ְּב ִריתֹו נִ ְר ָאה ְּב ֵה ָ
יכל ֱא ִ
ָ 19אז נִ ְפ ַּתח ֵה ַ
ּוב ָרד ָּכ ֵבד.
חֹוללּוְּ ,ור ִע ַידת ֲא ָד ָמה ָ
ְּב ָר ִקים וְ קֹולֹות ְּור ָע ִמים ִה ְת ְ

יב

האישה והתנין

בּוׁשּהַ ,הּיָ ֵר ַח
אֹות ּגָ דֹול נִ ְר ָאה ַּב ָּׁש ַמיִ םִ :א ָּׁשה ֲא ֶׁשר ַה ֶּׁש ֶמׁש ְל ָ
ּכֹוכ ִבים;
ָ
ים־ע ָׂשר
ָ
ׂאׁשּה ֲע ֶט ֶרת ֶׁשל ְׁשנֵ
יה ,וְ ַעל ר ָ
ַּת ַחת ַרגְ ֶל ָ
זֹוע ֶקת ִמ ְּכ ֵא ִבים וְ ִצ ֵירי ֵל ָדהּ 3 .גַ ם אֹות ַא ֵחר נִ ְר ָאה
ָ 2ה ָרה ִהיא וְ ֶ
אׁשים לֹו וְ ֶע ֶׂשר
ַּב ָּׁש ַמיִ ם :וְ ִהּנֵ ה ַּתּנִ ין ּגָ דֹולָ ,אדׂם ָּכ ֵאׁשִׁ ,ש ְב ָעה ָר ִ
ּכֹוכ ֵבי
אׁשיו ִׁש ְב ָעה ְּכ ָת ִריםּ 4 ,וזְ נָ בֹו ָס ַחב ְׁש ִליׁש ִמ ְ
ַק ְרנַ יִ ם; ַעל ָר ָ
רֹובה
יכם ַא ְר ָצה .וְ ַה ַּתּנִ ין ָע ַמד ִל ְפנֵ י ָה ִא ָּׁשה ַה ְּק ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ִה ְׁש ִל ָ
ֹלע ֶאת ְּבנָ ּה ְּב ֵעת ַה ֵּל ָדהְ 5 .ל ַא ַחר ֶׁשּיָ ְל ָדה ֵּבן זָ ָכר,
ָל ֶל ֶדתְּ ,כ ֵדי ִל ְב ַ
ֲא ֶׁשר ָע ִתיד ִל ְרעֹות ֶאת ָּכל ַהּגֹויִ ם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ,נֶ ְח ַטף ְּבנָ ּה ֶאל
הּוכן ָלּה
ַ
ֹלהים וְ ֶאל ִּכ ְסאֹו 6 .וְ ָה ִא ָּׁשה ָּב ְר ָחה ַל ִּמ ְד ָּברֲ ,א ֶׁשר ָׁשם
ָה ֱא ִ
אתיִ ם וְ ִׁש ִּׁשים
ּומ ַ
לּוה ָׁשם ֶא ֶלף ָ
ֹלהיםְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיְ ַכ ְל ְּכ ָ
ָמקֹום ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
יֹום.
ּומ ְל ָא ָכיו נִ ְל ָח ִמים ַּב ַּתּנִ ין
יכ ֵאל ַ
חֹול ָלה ַּב ָּׁש ַמיִ ם; ִמ ָ
ּומ ְל ָח ָמה ִה ְת ְ
ִ 7
8
קֹומם ֹלא נִ ְמ ָצא
ּומ ְל ָא ָכיוֵ .הם ֹלא ִה ְתּגַ ְּברּו וְ גַ ם ְמ ָ
וְ ַה ַּתּנִ ין נִ ְל ָחם ַ
עֹוד ַּב ָּׁש ַמיִ םָ 9 .אז ֻה ְׁש ַלְך ַה ַּתּנִ ין ַהּגָ דֹולַ ,הּנָ ָחׁש ַה ַּק ְדמֹונִ י ַהּנִ ְק ָרא
ּומ ְל ָא ָכיו
ַמ ְל ִׁשין וְ ָׂש ָטןַ ,ה ַּמ ְת ֶעה ֶאת ֵּת ֵבל ֻּכ ָּלּה; הּוא ֻה ְׁש ַלְך ַא ְר ָצה ַ
אֹומר:
ֵ
ֻה ְׁש ְלכּו ִאּתֹו 10 .וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ּגָ דֹול ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ּומ ְלכּותֹו
בּורתֹו ַ
ֹלהינּוּ ,גְ ָ
ׁשּועת ֱא ֵ
”ע ָּתה ָּב ָאה יְ ַ
ַ
ׂשֹוטן ַא ֵחינּו
ֵ
ּומ ְמ ֶׁש ֶלת ְמ ִׁשיחֹוִּ ,כי ֻה ְׁש ַלְך
ֶ
יֹומם וָ ַליְ ָלה.
ֹלהינּו ָ
יהם ִל ְפנֵ י ֱא ֵ
ַה ְמ ַק ְט ֵרג ֲע ֵל ֶ
דּותם,
ּוב ְד ַבר ֵע ָ
 11וְ ֵהם נִ ְּצחּוהּו ְּב ַדם ַה ֶּׂשה ִ
וְ ֹלא ָא ֲהבּו ֶאת נַ ְפ ָׁשם ַעד ָמוֶ ת.
יהם.
ׁשֹוכנֵ ֶ
ַ 12על זׂאת ִׂש ְמחּו ָׁש ַמיִ ם וְ ְ
אֹוי ָל ָא ֶרץ וְ ַלּיָ ם,
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 3.8

דֹולה,
יכם ַה ָּׂש ָטן ְּב ֵח ָמה ּגְ ָ
ִּכי יָ ַרד ֲא ֵל ֶ
ְּביָ ְדעֹו ִּכי ְק ָצ ָרה ִעּתֹו”.
ַּ 13כ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ַה ַּתּנִ ין ִּכי ֻה ְׁש ַלְך ַא ְר ָצהָ ,ר ַדף ֶאת ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר יָ ְל ָדה
ֶאת ַהּזָ ָכרָ 14 .אז נִ ְּתנּו ָל ִא ָּׁשה ְׁש ֵּתי ַּכנְ ֵפי ַהּנֶ ֶׁשר ַהּגָ דֹול ְּכ ֵדי ָלעּוף
מֹועד
ֵ
מֹוע ִדים וַ ֲח ִצי
ֲ
מֹועד
ֵ
קֹומּה ֲא ֶׁשר ְּת ֻכ ְל ַּכל ָׁשם
ַל ִּמ ְד ָּבר ֶאל ְמ ָ
ִמ ְּפנֵ י ַהּנָ ָחׁשֵ 15 .ה ִטיל ַהּנָ ָחׁש ִמ ִּפיו נְ ַהר ַמיִ ם ַא ֲח ֵרי ָה ִא ָּׁשהְ ,ל ָׁש ְט ָפּה
ּוב ְל ָעה ֶאת
יה ָ
ַּבּנָ ָהרַ 16 .אְך ָה ָא ֶרץ ָעזְ ָרה ָל ִא ָּׁשה; ָּפ ְת ָחה ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָ
ַהּנָ ָהר ֶׁש ֵה ִטיל ַה ַּתּנִ ין ִמ ִּפיוָ 17 .ק ַצף ַה ַּתּנִ ין ַעל ָה ִא ָּׁשה וְ ָה ַלְך ַל ֲעׂשֹות
ֹלהים וְ ָל ֶהם ֵעדּות
ּׁשֹומ ִרים ֶאת ִמ ְצוֹות ֱא ִ
ִמ ְל ָח ָמה ִעם ְׁש ָאר זַ ְר ָעּה ַה ְ
ׁשּוע18 . ¤וְ הּוא ָע ַמד ַעל חֹול ַהּיָ ם.
יֵ ַ

יג

שתי החיות

אׁשים;
עֹולה ִמן ַהּיָ םֶ ,ע ֶׂשר ַק ְרנַ יִ ם ָלּה וְ ִׁש ְב ָעה ָר ִ
ָ
יתי ַחּיָ ה
ָר ִא ִ
ּדּופים.
יה ְׁשמֹות ּגִ ִ
אׁש ָ
יה ֲע ָׂש ָרה ְּכ ָת ִרים וְ ַעל ָר ֶ
ַעל ַק ְרנֶ ָ
יה
ּופ ָ
יה ְּכ ַרגְ ֵלי ּדׂב ִ
ּדֹומה ְלנָ ֵמרַ ,רגְ ֶל ָ
ָ
יתי ָהיְ ָתה
 2וְ ַה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ָר ִא ִ
ְּכ ִפי ַא ְריֵ ה .וְ ַה ַּתּנִ ין נָ ַתן ָלּה ֶאת ּכׂחֹו וְ ֶאת ִּכ ְסאֹו וְ ַס ְמכּות ַר ָּבה.
יה ָהיָ ה ְּכ ָׁשחּוטַ ,אְך ַמ ַּכת ַה ָּמוֶ ת ֲא ֶׁשר ָלּה נִ ְר ְּפ ָאה
אׁש ָ
ֶ 3א ָחד ֵמ ָר ֶ
4
ּתֹומ ָמה ַעל ַה ַחּיָ הֵ .הם ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַּתּנִ ין ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנָ ַתן
וְ ָכל ָה ָא ֶרץ ִה ְׁש ְ
ּומי
”מי ְּכמֹו ַה ַחּיָ ה? ִ
ֶאת ַה ִּׁש ְלטֹון ַל ַחּיָ ה ,וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַחּיָ ה ְּב ָא ְמ ָרםִ :
יָ כֹול ְל ִה ָּל ֵחם ִע ָּמּה?”
 5נִ ַּתן ָלּה ֶּפה ְמ ַד ֵּבר ּגְ דֹולֹות ּונְ ָאצֹות וְ נִ ְּתנָ ה ָלּה ַס ְמכּות ִל ְפעׂל
יה ִּבנְ ָאצֹות ְּכ ַל ֵּפי
ּוׁשנַ יִ ם ֳח ָד ִׁשיםִ 6 .היא ָּפ ְת ָחה ֶאת ִּפ ָ
ַא ְר ָּב ִעים ְ
ּׁשֹוכנִ ים ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ֹלהיםְ ,לנָ ֵאץ ֶאת ְׁשמֹו וְ ֶאת ִמ ְׁש ָּכנֹוֶ ,את ַה ְ
ָה ֱא ִ
ּולנַ ְּצ ָחם ,וְ נִ ַּתן ָלּה ִׁש ְלטֹון
דֹוׁשים ְ
ֻ 7ה ַּתר ָלּה ַל ֲעׂשֹות ִמ ְל ָח ָמה ִעם ַה ְּק ִ
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ַעל ָּכל ֵׁש ֶבט וְ ַעם וְ ָלׁשֹון וְ ֻא ָּמה 8 ,וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ָלּה ָּכל ְ
יהם ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ֶּׂשה ַה ָּׁשחּוט ֵמ ִהּוָ ֵסד
מֹות ֶ
ֲא ֶׁשר ֹלא נִ ְכ ְּתבּו ְׁש ֵ
ֵּת ֵבל.
 ¤יב  :18והוא עמד  -או :ואני עמדתי
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10 ַ ¤ה ְמיֻ ָעד

ַל ְּׁש ִבי יֵ ֵלְך ַּב ְּׁש ִבי; וְ ַה ְמיֻ ָעד ֵל ָה ֵרג
ִ 9מי ֶׁשאׂזֶ ן לֹו ,יִ ְׁש ַמע נָ א!
דֹוׁשים וֶ ֱאמּונָ ָתם.
ַּב ֶח ֶרב יֵ ָה ֵרג ַּב ֶח ֶרבָּ .בזֶ ה ַס ְב ָלנּות ַה ְּק ִ
עֹולה ִמן ָה ָא ֶרץָ .היּו ָלּה ְׁש ֵּתי ַק ְרנַ יִ ם ּדֹומֹות
ָ
יתי ַחּיָ ה ַא ֶח ֶרת
ָ 11ר ִא ִ
12
ֶאת ַס ְמכּות ַה ַחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ְל ַק ְרנֵ י ֶׂשה וְ ִהיא ִּד ְּב ָרה ְּכ ַתּנִ ין.
יה
יֹוׁש ֶב ָ
ּומ ַא ֶּל ֶצת ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ְ
יהְ ,
יאה ֶאל ַהּפ ַׂעל ְל ָפנֶ ָ
מֹוצ ָ
ִ
ִהיא
ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ַל ַחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֲא ֶׁשר ַמ ַּכת ַה ָּמוֶ ת ֶׁש ָּלּה נִ ְר ְּפ ָאה.
הֹור ַדת ֵאׁש ִמן
ָ
דֹוליםֲ ,א ִפּלּו ַעד ְּכ ֵדי
עֹוׂשה אֹותֹות ּגְ ִ
ָ
ִ 13היא
14
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ַעל־
ּומ ְת ָעה ֶאת ְ
ַ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַא ְר ָצה ְל ֵעינֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם,
יֹוׁש ֵבי
יְ ֵדי ָהאֹותֹות ֲא ֶׁשר נִ ַּתן ָלּה ַל ֲעׂשֹות ְלנ ַׂכח ַה ַחּיָ הְּ ,ב ָא ְמ ָרּה ְל ְ
ָה ָא ֶרץ ַל ֲעׂשֹות ֶצ ֶלם ַל ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ֻה ְּכ ָתה ַמ ַּכת ֶח ֶרב וְ ָחיְ ָתהּ 15 .גַ ם
רּוח ְל ֶצ ֶלם ַה ַחּיָ ה ְּבא ֶׂפן ֶׁש ֶּצ ֶלם ַה ַחּיָ ה ּגַ ם יְ ַד ֵּבר,
ַ
ֻה ַּתר ָלּה ָל ֵתת
ּיּומתּו ָּכל ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ֶצ ֶלם ַה ַחּיָ ה.
וְ ַאף יִ גְ רׂם ְל ָכְך ֶׁש ְ
דֹוליםָ ,ה ֲע ִׁש ִירים וְ ָה ֲענִ ּיִ ים,
ּגֹור ֶמת ְל ָכְך ֶׁש ַהּכׂלַ ,ה ְּק ַטּנִ ים וְ ַהּגְ ִ
 16וְ ִהיא ֶ
ַה ָח ְפ ִׁשּיִ ים וְ ָה ֲע ָב ִדים ,יָ ִׂשימּו ָל ֶהם ָּתו ַעל יַ ד יְ ִמינָ ם אֹו ַעל ִמ ְצ ָחם,
יּוכל ִאיׁש ִל ְקנֹות אֹו ִל ְמּכׂר — ֶא ָּלא ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַה ָּתו,
ְּ 17כ ֵדי ֶׁשֹּלא ַ
18
ֵׁשם ַה ַחּיָ ה אֹו ִמ ְס ַּפר ְׁש ָמּהָּ .בזׂאת ַה ָח ְכ ָמהִ .מי ֶׁש ִּבינָ ה לֹו ,יְ ַח ֵּׁשב
ּומ ְס ָּפרֹו ֵׁשׁש ֵמאֹות
נָ א ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ַחּיָ הִּ ,כי ִמ ְס ַּפר ָא ָדם הּוא ִ
וְ ִׁש ִּׁשים וָ ֵׁשׁש.

יד

השיר החדש של הפדויים

עֹומד ַעל ַהר ִצּיֹון וְ ִאּתֹו ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים
ֵ
יתי וְ ִהּנֵ ה ַה ֶּׂשה
ָר ִא ִ
יהם.
חֹות ֶ
תּובים ַעל ִמ ְצ ֵ
וְ ַא ְר ָּב ָעה ֶא ֶלף ֲא ֶׁשר ְׁשמֹו וְ ֵׁשם ָא ִביו ְּכ ִ
ּוכקֹול ַר ַעם ּגָ דֹול ,וְ ַהּקֹול
ָׁ 2ש ַמ ְע ִּתי קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּכקֹול ַמיִ ם ַר ִּבים ְ
3
יהםֵ .הם
ּפֹור ִטים ַעל נִ ְב ֵל ֶ
ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי הּוא ְּכקֹול ְמנַ ּגְ נֵ י־נֵ ֶבל ַה ְ
ָׁשרּו ִׁשיר ָח ָדׁש ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא וְ ִל ְפנֵ י ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ,וְ ֵאין
זּול ִתי ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים וְ ַא ְר ָּב ָעה ֶא ֶלף
ִאיׁש יָ כֹול ִל ְלמׂד ֶאת ַה ִּׁשיר ָ
תּולים
ַה ְּפדּויִ ים ִמן ָה ָא ֶרץֵ 4 .א ֶּלה ֵהם ֲא ֶׁשר ֹלא נִ ְט ְמאּו ְּבנָ ִׁשיםִּ ,כי ְּב ִ
הֹול ִכים ַא ֲח ֵרי ַה ֶּׂשה ְל ָכל ֲא ֶׁשר יֵ ֵלְךֵ .א ֶּלה נִ ְפּדּו ִמ ְּבנֵ י
ֵהםֵ .א ֶּלה ֵהם ַה ְ
 ¤יג  :10המיעד… -נ”א :המוליך בשבי ילך בשבי; וההורג בחרב ייהרג בחרב.

27/10/2010 14:32:29

HNTquote.indb 490

491

ההתגלות

14.5-16

יהם ,נְ ִקּיִ ים
אֹלהים וְ ַל ֶּׂשהִ .מ ְר ָמה ֹלא נִ ְמ ְצ ָאה ְּב ִפ ֶ
ּכּורים ֵל ִ
ָא ָדם ִּב ִ
ֵהם ִמּד ִׂפי.
5

הבשורה של שלושת המלאכים

ׂשֹורת
עֹופף ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׁש ַמיִ םֲ ,א ֶׁשר לֹו ְּב ַ
יתי ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ְמ ֵ
ָ 6ר ִא ִ
7
ּול ָכל ֻא ָּמה וְ ֵׁש ֶבט וְ ָלׁשֹון וְ ַעם ,וְ הּוא
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְ
עֹולם ְל ַב ֵּׂשר ְל ְ
ָ
ּותנּו לֹו ָּכבֹודִּ ,כי ָּב ָאה ֵעת
ֹלהים ְ
קֹורא ְּבקֹול ּגָ דֹול” :יִ ְראּו ֶאת ֱא ִ
ֵ
ּומ ַעיְ נֹות ַה ַּמיִ ם”.
עֹוׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ַהּיָ ם ַ
ִמ ְׁש ָּפטֹוִ .ה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ֵ
דֹולה
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחרֵׁ ,שנִ יָּ ,בא ַא ֲח ָריו וְ ָא ַמר” :נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָּב ֶבל ַהּגְ ָ
ַ 8
נּותּה”.
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ְק ָתה ֶאת ָּכל ַהּגֹויִ ם ִמּיֵ ין ֲחרֹון ַּתזְ ָ
”ּכל
יהם וְ ָק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹולָ :
יׁשיָּ ,בא ַא ֲח ֵר ֶ
ַ 9מ ְל ָאְך ַא ֵחרְׁ ,ש ִל ִ
10
ּומ ַק ֵּבל ָּתו ַעל ִמ ְצחֹו אֹו ַעל יָ דֹוּ ,גַ ם
ּול ַצ ְל ָמּה ְ
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ַל ַחּיָ ה ְ
ֹלהים ַה ָּמזּוג ְּבכֹוס זַ ְעמֹו וְ ֵאינֶ ּנּו ָמהּול;
הּוא יִ ְׁש ֶּתה ִמּיֵ ין ֲחרֹון ֱא ִ
דֹוׁשים וְ ִל ְפנֵ י ַה ֶּׂשהֲ 11 .ע ַׁשן
יעּנֶ ה ְּב ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ִל ְפנֵ י ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּק ִ
וִ ֻ
יֹומם וָ ַליְ ָלה
נּוחה ָ
עֹול ִמים וְ ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם ְמ ָ
עֹול ֵמי ָ
ִעּנּויָ ם יַ ֲע ֶלה ְל ְ
ּול ִמי ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ֶאת ַּתו ְׁש ָמּה”.
ּול ַצ ְל ָמּה ְ
— ַל ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ַל ַחּיָ ה ְ
ֹלהים
ּׁשֹומ ִרים ֶאת ִמ ְצוֹות ֱא ִ
דֹוׁשים ַה ְ
נּותם ֶׁשל ַה ְּק ִ
ָּ 12בזֶ ה ַס ְב ָל ָ
ׁשּוע.
וֶ ֱאמּונַ ת יֵ ַ
’א ְׁש ֵרי ַה ֵּמ ִתים ֲא ֶׁשר
”ּכתׂבַ :
אֹומרְ :
ֵ
ָׁ 13ש ַמ ְע ִּתי קֹול ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֵמ ִתים ָּב ָאדֹון ֵמ ַע ָּתה” ’.
הֹול ִכים
ְ
יהם
”ׁשּיָ נּוחּו ֵמ ֲע ָמ ָלםִּ ,כי ַמ ֲע ֵׂש ֶ
רּוחֶ ,
אֹומ ֶרת ָה ַ
ֶ
”ּכן!”,
ֵ
יהם”.
ַא ֲח ֵר ֶ
קציר הארץ

יֹוׁשב ִּכ ְדמּות ֶּבן ָא ָדם; ֲע ֶט ֶרת
יתי וְ ִהּנֵ ה ָענָ ן ָל ָבן וְ ַעל ֶה ָענָ ן ֵ
ָ 14ר ִא ִ
15
קֹורא
יכלֵ ,
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר יָ ָצא ִמן ַה ֵה ָ
ַ
ּומּגָ ל ַחד ְּביָ דֹו.
זָ ָהב ַעל רׂאׁשֹו ַ
ּוקצׂרִּ ,כי ָּב ָאה
”ׁש ַלח ֶאת ַמּגָ ְלָך ְ
ּיֹוׁשב ַעל ֶה ָענָ ןְ :
ְּבקֹול ּגָ דֹול ֶאל ַה ֵ
ּיֹוׁשב ַעל ֶה ָענָ ן ֶאת
ַה ָּׁש ָעה ִל ְקצׂרִּ ,כי יָ ֵבׁש ְק ִציר ָה ָא ֶרץֵ 16 ”.ה ִטיל ַה ֵ
ַמּגָ לֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ָה ָא ֶרץ נִ ְק ְצ ָרה.
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יכל ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ גַ ם לֹו ַמּגָ ל ַחד.
ּומ ְל ָאְך ַא ֵחר יָ ָצא ִמן ַה ֵה ָ
ַ 17
ּובקֹול
ַ 18מ ְל ָאְך ַא ֵחרֲ ,א ֶׁשר לֹו ַה ִּׁש ְלטֹון ַעל ָה ֵאׁש ,יָ ָצא ִמן ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְ
”ׁש ַלח ֶאת ַמּגָ ְלָך ַה ַחד
אֹוחז ֶאת ַה ַּמּגָ ל ַה ַחד וְ ָא ַמרְ :
ּגָ דֹול ָק ָרא ֶאל ָה ֵ
יהֵ 19 ”.ה ִטיל ַה ַּמ ְל ָאְך
ּובצׂר ֶאת ֶא ְׁש ְּכלֹות ּגֶ ֶפן ָה ָא ֶרץִּ ,כי ָּב ְׁשלּו ֲענָ ֶב ָ
ְ
דֹולה
ֶאת ַמּגָ לֹו ֶאל ָה ָא ֶרץָּ ,ב ַצר ֶאת ּגֶ ֶפן ָה ָא ֶרץ וְ ִה ְׁש ִליְך ֶאל ַהּגַ ת ַהּגְ ָ
ֹלהיםַ 20 .הּגַ ת נִ ְד ְר ָכה ִמחּוץ ָל ִעיר וְ ַה ָּדם יָ ָצא ִמן ַהּגַ ת
ֶׁשל ֲחרֹון ָה ֱא ִ
ילֹומ ֶטר.
ּסּוסים ְל ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ְׁ ¤שֹלׁש ֵמאֹות ִק ֶ
ַעד ִר ְסנֵ י ַה ִ

טו

שבע המכות האחרונות

ּומ ְפ ִליאִׁ :ש ְב ָעה ַמ ְל ָא ִכים
יתי אֹות ַא ֵחר ַּב ָּׁש ַמיִ םּ ,גָ דֹול ַ
ָר ִא ִ
נֹוׂש ִאים ֶאת ֶׁש ַבע ַה ַּמּכֹות ָה ַא ֲחרֹונֹותִּ ,כי ָּב ֶהן נִ ְׁש ַלם זַ ַעם
ְ
ֹלהים.
ֱא ִ
כּוכית ְמע ָׂרב ְּב ֵאׁש וְ ֶאת ַה ִּמ ְתּגַ ְּב ִרים ַעל ַה ַחּיָ ה
יתי ְּכמֹו יָ ם זְ ִ
ָ 2ר ִא ִ
כּוכית; ִּכּנֹורֹות
עֹומ ִדים ַעל יָ ם ַהּזְ ִ
ְ
וְ ַעל ַצ ְל ָמּה וְ ַעל ִמ ְס ַּפר ְׁש ָמּה
ֹלהים וְ ִׁש ַירת
ֹלהים ְּביָ ָדם  3וְ ֵהם ָׁש ִרים ֶאת ִׁש ַירת מ ֶׁׂשה ֶע ֶבד ֱא ִ
ֱא ִ
ַה ֶּׂשה ֵלאמׂר:
ֹלהי ְצ ָבאֹות;
דֹולים וְ נִ ְפ ָל ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך ,יהוה ֱא ֵ
”ּגְ ִ
ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת ְּד ָר ֶכיָךֶ ,מ ֶלְך ַהּגֹויִ ם.
יר ֲאָך ,יהוה ,וְ ֹלא יִ ֵּתן ָּכבֹוד ְל ִׁש ְמָך?
ִ 4מי ֹלא יִ ָ
ִּכי ַא ָּתה ְל ַב ְּדָך ָקדֹוׁש;
ֵהן ָּכל ַהּגֹויִ ם יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ָפנֶ יָך;
ִּכי נִ גְ לּו ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך”.
יכל
ּומן ַה ֵה ָ
יכל ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵעדּות ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִ 6
יתי ִּכי נִ ְפ ַּתח ֵה ַ
ַ 5א ֲח ֵרי ֵכן ָר ִא ִ
בּוׁשים ַּבד ָטהֹור
נֹוׂש ֵאי ֶׁש ַבע ַה ַּמּכֹותְ ,ל ִ
יָ ְצאּו ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְ
יהםַ 7 .א ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות
זֹות ֶ
גּורים ֲחגֹורֹות זָ ָהב ַעל ֲח ֵ
וְ ַצח וַ ֲח ִ
ֹלהים
נָ ְתנָ ה ְל ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֶׁש ַבע ַק ֲערֹות זָ ָהב ְמ ֵלאֹות זַ ַעם ָה ֱא ִ
ֹלהים וְ ֻעּזֹו
יכל נִ ְת ַמ ֵּלא ָע ָׁשן ִמ ְּכבֹוד ֱא ִ
עֹול ִמים 8 .וְ ַה ֵה ָ
עֹול ֵמי ָ
ַה ַחי ְל ְ
 ¤יד  :20שלש מאות קילומטרים  -ביוונית :אלף ושש מאות ריס
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יכל ַעד ֲא ֶׁשר יִ ּגָ ְמרּו ֶׁש ַבע ַה ַּמּכֹות ֶׁשל
וְ ֹלא יָ כֹול ִאיׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַה ֵה ָ
ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים.

טז

קערות זעם אלהים

”לכּו
אֹומר ְל ִׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכיםְ :
יכל ֵ
ׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ּגָ דֹול ִמן ַה ֵה ָ
ָ
ֹלהים”.
וְ ִׁש ְפכּו ַעל ָה ָא ֶרץ ֶאת ֶׁש ַבע ַק ֲערֹות זַ ַעם ֱא ִ
ָ 2ה ַלְך ָה ִראׁשֹון וְ ָׁש ַפְך ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַעל ָה ָא ֶרץ ,וְ נִ ְת ַהּוָ ה ְׁש ִחין ַרע
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ַצ ְל ָמּה.
ּנֹוׂש ִאים ֶאת ַּתו ַה ַחּיָ ה ִ
ּומ ְכ ִאיב ַּב ֲאנָ ִׁשים ַה ְ
ַ
ָׁ 3ש ַפְך ַה ֵּׁשנִ י ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַעל ַהּיָ ם וְ ַהּיָ ם נֶ ְה ַּפְך ְל ָדם ְּכ ָדמֹו ֶׁשל ֵמת,
וְ ָכל נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ַּבּיָ ם ֵמ ָתה.
ּוב ַמ ַעיְ נֹות ַה ַּמיִ ם ,וְ נִ ְהיּו ְל ָדם.
יׁשי ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַּבּנְ ָהרֹות ְ
ָׁ 4ש ַפְך ַה ְּׁש ִל ִ
אֹומר:
ֵ
ָׁ 5ש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַמ ְל ַאְך ַה ַּמיִ ם
”צ ִּדיק ַא ָּתה ַההׂוֶ ה וְ ָהיָ הַ ,ה ָּקדֹוׁש — ֶׁש ָּכְך ָׁש ַפ ְט ָּת;
ַ
יאים ָׁש ְפכּו,
דֹוׁשים ּונְ ִב ִ
ִּ 6כי ַּדם ְק ִ
וְ ָדם נָ ַת ָּת ָל ֶהם ִל ְׁשּתֹות; ְראּויִ ים ֵהם”.
אֹומר:
ֵ
 7וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ֹלהי ְצ ָבאֹותֱ ,א ֶמת וְ ֶצ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך”.
”ּכן ,יהוה ֱא ֵ
ֵ
יעי ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַעל ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ֻה ַּתר לֹו ִל ְצרׂב ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
ָׁ 8ש ַפְך ָה ְר ִב ִ
ֹלהים ֲא ֶׁשר לֹו
ָּב ֵאׁש 9 .נִ ְצ ְרבּו ָה ֲאנָ ִׁשים ְּבחׂם ּגָ דֹול וְ גִ ְּדפּו ֶאת ֵׁשם ֱא ִ
ׁשּובה ָל ֵתת לֹו ָּכבֹוד.
ַה ִּׁש ְלטֹון ַעל ַה ַּמּכֹות ָה ֵא ֶּלה ,וְ ֹלא ָחזְ רּו ִּב ְת ָ
כּותּהֵ .הם
יׁשי ָׁש ַפְך ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַעל ִּכ ֵּסא ַה ַחּיָ ה וְ ָח ְׁש ָכה ַמ ְל ָ
ַ 10ה ֲח ִמ ִ
11
אֹובם
ֹלהי ַה ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ְכ ָ
נָ ְׁשכּו ֶאת ְלׁשֹונָ ם ִמ ְּכ ֵאב וְ גִ ְּדפּו ֶאת ֱא ֵ
יהם.
ּוׁש ִחינָ ם ,וְ ֹלא ָׁשבּו ִמ ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
ְ
ימיו יָ ְבׁשּו
ּומ ָ
ַ 12ה ִּׁש ִּׁשי ָׁש ַפְך ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ַעל ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול ,נְ ַהר ְּפ ָרתֵ ,
יתי ִמ ִּפי
ְּכ ֵדי ְל ָה ִכין ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֶׁשל ַה ְּמ ָל ִכים ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁשָ 13 .ר ִא ִ
ּומ ִּפי נְ ִביא ַה ֶּׁש ֶקר ָׁשלׁש רּוחֹות ְט ֵמאֹות ּדֹומֹות
ּומ ִּפי ַה ַחּיָ ה ִ
ַה ַּתּנִ ין ִ
יֹוצאֹות
עֹוׂשי אֹותֹות — וְ ֵהן ְ
ִל ְצ ַפ ְר ְּד ִעים ִּ — 14כי ֵהן רּוחֹות ֶׁשל ֵׁש ִדים ֵ
אֹותם ְל ִמ ְל ֶח ֶמת ַהּיֹום ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר
ָ
ֶאל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֻּכ ָּלּה ֶל ֱאסׂף
ׁשֹומר ֶאת ְּבגָ ָדיו,
ֵ
ּׁשֹוקד וְ
אֹלהי ְצ ָבאֹותִ 15 .הנְ נִ י ָּבא ְּכגַ ּנָ בַ .א ְׁש ֵרי ַה ֵ
ֵל ֵ
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ֶּפן יֵ ֵלְך ָערֹום וְ יִ ְראּו ֶאת ֶע ְרוָ תֹו.
ַהּנִ ְק ָרא ְּב ִע ְב ִרית ַהר ְמגִ ּדֹון.
יכל
יעי ָׁש ַפְך ֶאת ַק ֲע ָרתֹו ֶאל ָה ֲאוִ יר וְ קֹול ּגָ דֹול יָ ָצא ִמן ַה ֵה ָ
ַ 17ה ְּׁש ִב ִ
18
”היׂה נִ ְהיְ ָתה!” ְּב ָר ִקים וְ קֹולֹות ְּור ָע ִמים
אֹומרָ :
ֵ
ֵמ ִעם ַה ִּכ ֵּסא —
מֹוה ֵמ ָאז ֱהיֹות
דֹולה ֲא ֶׁשר ֹלא ָהיְ ָתה ָּכ ָ
ת־א ָד ָמה ּגְ ָ
חֹוללּוְּ ,ור ִע ַיד ֲ
ִה ְת ְ
דֹולה
דֹולה ָּכל ָּכְך! ָ 19ה ִעיר ַהּגְ ָ
ת־א ָד ָמה ּגְ ָ
ָא ָדם ַעל ָה ָא ֶרץ; ְר ִע ַיד ֲ
דֹולה
לֹוׁשה ֲח ָל ִקים וְ ָע ֵרי ַהּגֹויִ ם נָ ְפלּו ,וְ זִ ְכרֹון ָּב ֶבל ַהּגְ ָ
נֶ ְח ְל ָקה ִל ְׁש ָ
ֹלהים ָל ֵתת ָלּה ֶאת ּכֹוס יֵ ין ֲחרֹון ַאּפֹוָּ 20 .כל ִאי
ָע ָלה ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
נָ סֹוג וְ ָה ִרים ֹלא נִ ְמ ְצאּוַ 21 .א ְבנֵ י ָּב ָרד ּגְ דֹולֹות ֶׁש ִּמ ְׁש ָק ָלן ְּכ ַא ְר ָּב ִעים
ֹלהים
ּובנֵ י ָא ָדם ּגִ ְדפּו ֶאת ֱא ִ
ִקילֹוגְ ַרם יָ ְרדּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעל ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,
דֹולה ְמאׂד ַמ ָּכתֹו.
ִּבגְ ַלל ַמ ַּכת ַה ָּב ָרדִּ ,כי ּגְ ָ
16

יז

אֹותם ֶאל ַה ָּמקֹום
ָ
וְ הּוא ָא ַסף

הזונה הגדולה והחיה

נֹוׂש ֵאי ֶׁש ַבע ַה ְּק ָערֹות ָּבא וְ ִד ֵּבר ִא ִּתי.
א ָחד ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְ
ֶ
ּיֹוׁש ֶבת ַעל ַמיִ ם
דֹולה ַה ֶ
”ּבֹוא! ַא ְר ֶאה ְלָך ֶאת ִמ ְׁש ַּפט ַהּזֹונָ ה ַהּגְ ָ
ׁשֹוכנֵ י ָה ָא ֶרץ ִה ְׁש ַּת ְּכרּו ִמּיֵ ין
ְ
ַר ִּביםֲ 2 ,א ֶׁשר ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ זָ נּו ִע ָּמּה וְ
יֹוׁש ֶבת ַעל
יתי ִא ָּׁשה ֶ
רּוח ,וְ ָר ִא ִ
נּותּה 3 ”.הּוא נְ ָׂש ַאנִ י ְל ִמ ְד ָּברָּ ,ב ַ
ַּתזְ ָ
ּדּופים וְ ִהיא ַּב ֲע ַלת ִׁש ְב ָעה
ַחּיָ ה ֲא ֻד ָּמה ְּכ ָׁשנִ י וְ ַה ַחּיָ ה ְמ ֵל ָאה ְׁשמֹות ּגִ ִ
ּומ ֻק ֶּׁש ֶטת
בּוׁשה ַא ְרּגָ ָמן וְ ָׁשנִ י ְ
אׁשים וְ ֶע ֶׂשר ַק ְרנַ יִ םָ 4 .ה ִא ָּׁשה ָהיְ ָתה ְל ָ
ָר ִ
ּתֹועבֹות וְ ֻט ְמאֹות
ֵ
ּופנִ ינִ ים; ְּביָ ָדּה ּכֹוס זָ ָהב ְמ ֵל ָאה
ְּבזָ ָהב וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְ
דֹולהֵ ,אם ְלזֹונֹות
”ּב ֶבל ַהּגְ ָ
נּותּה 5 ,וְ ַעל ִמ ְצ ָחּה ָּכתּוב ֵׁשםָ ,רזָ :
ַּתזְ ָ
דֹוׁשים
ּכֹורה ִמ ַּדם ַה ְּק ִ
יתי ֶאת ָה ִא ָּׁשה ִׁש ָ
תֹועבֹות ָה ָא ֶרץָ 6 ”.ר ִא ִ
ּול ֲ
ְ
ׁשּוע.
ּומ ַּדם ֵע ֵדי יֵ ַ
ִ
אֹותי ַה ַּמ ְל ָאְך:
ִ
דֹולהָׁ 7 .ש ַאל
יאה ּגְ ָ
אתי ְּפ ִל ָ
אֹותּה ִה ְת ַּפ ֵּל ִ
ָ
אֹותי
ִּכ ְר ִ
ּנֹוׂשאת
את? ֲאנִ י ַאּגִ יד ְלָך ֶאת סֹוד ָה ִא ָּׁשה וְ ַה ַחּיָ ה ַה ֵ
ּדּוע ִה ְת ַּפ ֵּל ָ
”מ ַ
ַ
אׁשים וְ ֶע ֶׂשר ַה ַּק ְרנַ יִ םַ 8 .ה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר
אֹותּה ֲא ֶׁשר ָלּה ִׁש ְב ַעת ָה ָר ִ
ָ
ית — ָהיְ ָתה וְ ֵאינֶ ּנָ ה ,וְ ִהיא ֲע ִת ָידה ַל ֲעלֹות ִמן ַה ְּתהֹום וְ ָל ֶל ֶכת
ָר ִא ָ
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְׁש ָמם ֹלא נִ ְכ ַּתב ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים ֵמ ֵעת
ָל ֲא ַבּדֹון .וְ ְ
אֹותם ֶאת ַה ַחּיָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה וְ ֵאינֶ ּנָ ה וַ ֲע ִת ָידה
ִהּוָ ֵסד ֵּת ֵבל יִ ְת ַּפ ְּלאּו ִּכ ְר ָ
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17.9-18.4

אׁשים ֵהם
ָלבֹואָּ .כאן ַה ְּתבּונָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ִע ָּמּה ָח ְכ ָמה! ִׁש ְב ַעת ָה ָר ִ
יהםּ 10 .גַ ם ִׁש ְב ָעה ְמ ָל ִכים
יֹוׁש ֶבת ֲע ֵל ֶ
ִׁש ְב ָעה ָה ִרים ֲא ֶׁשר ָה ִא ָּׁשה ֶ
ֵהםַ :ה ֲח ִמ ָּׁשה נָ ְפלּו; ָה ֶא ָחד יֶ ְׁשנֹו; ָה ַא ֵחר עֹוד ֹלא ָּבא ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ בֹוא
הּוא ָצ ִריְך ְל ִה ָּׁש ֵאר זְ ַמן ְמ ַעטַ 11 .ה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה וְ ֵאינֶ ּנָ ה הּוא
ַה ְּׁש ִמינִ י; ִמן ַה ִּׁש ְב ָעה הּוא וְ ָל ֲא ַבּדֹון יֵ ֵלְךֶ 12 .ע ֶׂשר ַה ַּק ְרנַ יִ ם ֲא ֶׁשר
ית ֵהם ֲע ָׂש ָרה ְמ ָל ִכים ֲא ֶׁשר ֲע ַדיִ ן ֹלא ִק ְּבלּו ַמ ְלכּותַ ,אְך יְ ַק ְּבלּו
ָר ִא ָ
ַס ְמכּות ִּכ ְמ ָל ִכים ְל ָׁש ָעה ַא ַחת יַ ַחד ִעם ַה ַחּיָ הַ 13 .ה ָּללּו ַּכּוָ נָ ה ַא ַחת
כּותם ַל ַחּיָ הֵ 14 .הם יִ ָּל ֲחמּו ַּב ֶּׂשה וְ ַה ֶּׂשה
ָל ֶהם וְ יִ ְּתנּו ֶאת ּכ ָׂחם וְ ַס ְמ ָ
ּומ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים ,וְ ִאּתֹו ּגַ ם
אֹותם ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים ֶ
ָ
יְ נַ ֵּצ ַח
רּואים וְ נִ ְב ָח ִרים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים”.
ַה ְּק ִ
יֹוׁש ֶבתַ ,ע ִּמים
יתֲ ,א ֶׁשר ָׁשם ַהּזֹונָ ה ֶ
”ה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
 15עֹוד ָא ַמר ֵא ַליַ :
16
ית וְ ַה ַחּיָ ה
ּולׁשֹונֹותֶ .ע ֶׂשר ַה ַּק ְרנַ יִ ם ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
וַ ֲהמֹונִ ים ֵהם ,וְ ֻאּמֹות ְ
ׂאכלּו ֶאת
ׁשֹומ ָמה וַ ֲע ֻר ָּמה; ּגַ ם י ְ
ֵ
ׂשּוה
— ַה ָּללּו יִ ְׂשנְ אּו ֶאת ַהּזֹונָ ה וְ יַ ֲע ָ
הֹוציא ַלּפ ַׂעל
ֹלהים נָ ַתן ְּב ִל ָּבם ְל ִ
אֹותּה יִ ְׂש ְרפּו ָּב ֵאׁשִּ 17 ,כי ֱא ִ
ְּב ָׂש ָרּה וְ ָ
כּותם ַל ַחּיָ הַ ,עד ֲא ֶׁשר
ֶאת ַּכּוָ נָ תֹו ,וְ ִל ְהיֹות ֵע ָצה ַא ַחת וְ ָל ֵתת ֶאת ַמ ְל ָ
דֹולה
ית ִהיא ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ֹלהים 18 .וְ ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ָר ִא ָ
יִ ְת ַקּיְ מּו ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
ּמֹול ֶכת ַעל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ”.
ַה ֶ
9

יח

מפלת בבל

יֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם; ַר ָּבה ָהיְ ָתה
יתי ַמ ְל ָאְך ַא ֵחר ֵ
א ֲח ֵרי ֵכן ָר ִא ִ
ַ
ַס ְמכּותֹו וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְּכבֹודֹו 2 .הּוא ָק ָרא ְּבקֹול ָחזָ ק
ּול ֵבית ֶּכ ֶלא
דֹולה וְ ָהיְ ָתה ִל ְמעֹון ֵׁש ִדים ְ
וְ ָא ַמר” :נָ ְפ ָלה נָ ְפ ָלה ָּב ֶבל ַהּגְ ָ
ין ֲ ¤חרֹון
ּומאּוסִּ 3 ,כי ִמּיֵ 
ּובית ֶּכ ֶלא ְל ָכל עֹוף ָט ֵמא ָ
רּוח ְט ֵמ ָאה ֵ
ְל ָכל ַ
סֹוח ֵרי ָה ָא ֶרץ
ּומ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ זָ נּו ִע ָּמּה וְ ֲ
נּותּה ָׁשתּו ָּכל ַהּגֹויִ םַ ,
ַּתזְ ָ
יה”.
רֹות ָ
מֹות ֶ
ִה ְת ַע ְּׁשרּו ֵמע ֶׂצם ְ
אֹומר:
ָׁ 4ש ַמ ְע ִּתי קֹול ַא ֵחר ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵ
”צאּו ִמ ֶּמּנָ הַ ,ע ִּמיֶּ ,פן ִּת ְׁש ַּת ְּתפּו
ְ
יה,
ּכֹות ָ
ּופן ְּת ַק ְּבלּו ִמ ַּמ ֶ
יה ֶ
ׂאת ָ
ְּב ַחּט ֶ
 ¤יח  :3כי מיין  -נ”א :כי בגלל יין חרון תזונתה נפלו…
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יה ַעד ַה ָּׁש ַמיִ ם
ׂאת ָ
ִּ 5כי ִהּגִ יעּו ַחּט ֶ
יה.
ֹלהים ֶאת ְּפ ָׁש ֶע ָ
וְ זָ ַכר ֱא ִ
ַׁ 6ש ְּלמּו ָלּה ַּכּגְ מּול ֶׁש ִּׁש ְּל ָמה ּגַ ם ִהיא
יה;
וְ ִכ ְפלּו ָלּה ִּכ ְפ ַליִ ם ְּכ ַמ ֲע ָל ֶל ָ
ַּבּכֹוס ֲא ֶׁשר ָמ ְס ָכה ִמ ְסכּו ָלּה ִּכ ְפ ַליִ ם.
רֹומ ָמה ַע ְצ ָמּה וְ ִה ְת ַעּנְ גָ ה
ַּ 7ב ִּמ ָּדה ֶׁש ְ
ֵּכן ְּתנּו ָלּה ַמ ְכאֹוב וָ ֵא ֶבל,
’יֹוׁש ֶבת ֲאנִ יַ ,מ ְל ָּכה;
ִּכי ָא ְמ ָרה ִּב ְל ָב ָבּהֶ :
ֵאינֶ ּנִ י ַא ְל ָמנָ ה וְ ֵא ֶבל ֹלא ֶא ְר ֶאה’.
יה:
ּכֹות ָ
ַ 8על ֵּכן ְּביֹום ֶא ָחד ָּתבׂאנָ ה ַמ ֶ
ּוב ֵאׁש ִּת ָּׂש ֵרף;
ָמוֶ תֵ ,א ֶבל וְ ָר ָעבָ ,
אֹותּה”.
ּׁשֹופט ָ
ֹלהים ַה ֵ
ִּכי ָחזָ ק יהוה ֱא ִ
אֹותם
יה ִּכ ְר ָ
ּומ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר זָ נּו וְ ִה ְת ַעּנְ גּו ִא ָּתּה יִ ְבּכּו וְ יִ ְס ְּפדּו ָע ֶל ָ
ַ 9
10
ׂאמרּו:
ימת ִעּנּויָ ּה וְ י ְ
ֶאת ֲע ַׁשן ְׂש ֵר ָפ ָתּהֵ .מ ָרחֹוק יַ ַע ְמדּו ִמ ְּפנֵ י ֵא ַ
דֹולהָ ,ה ִעיר ַה ֲחזָ ָקהִּ ,כי ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ָּבא
”אֹוי ,אֹויָּ ,ב ֶבל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ִמ ְׁש ָּפ ֵטְך”.
יהִּ ,כי ֵאין קֹונֶ ה עֹוד ֶאת
ּומ ְת ַא ְּב ִלים ָע ֶל ָ
ּבֹוכים ִ
סֹוח ֵרי ָה ָא ֶרץ ִ
ֲ
ּ 11גַ ם
12
ּופנִ ינִ ים ּובּוץ
חֹור ָתםִ ,מ ְט ַען ֶׁשל זָ ָהב וְ ֶכ ֶסף וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְ
ִמ ְט ַען ְס ָ
ּומ ִׁשי וְ ָׁשנִ י; ָּכל ֵעץ ּב ֶׂׂשם וְ ָכל ְּכ ִלי ֶׁשנְ ָהבָּ ,כל ְּכ ִלי ֵמ ֵעץ יָ ָקר
וְ ַא ְרּגָ ָמן ֶ
ּומ ַּׁשיִ ׁש; ִ 13קּנָ מֹון וַ ֲאמֹומֹוןְ ,קט ֶׂרת ַס ִּמים ,מֹור
ּומּנְ ח ֶׁׂשתִ ,מ ַּב ְרזֶ ל ִ
ִ
ּומ ְר ָּכבֹותֲ ,ע ָב ִדים
סּוסים ֶ
ִ
ּולבֹונָ ה ,יַ יִ ן וְ ֶׁש ֶמן ,ס ֶׂלת וְ ִח ָּטהָּ ,ב ָקר וְ צׂאן,
ְ
וְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם.
”סר ִמ ֵּמְך ַה ְּפ ִרי ֶח ְמ ַּדת נַ ְפ ֵׁשְך;
ָ 14
נֹוצץ ָא ְבדּו ִמ ֵּמְך;
ּמֹותרֹות וְ ָכל ֵ
ָּכל ַה ָ
ֹלא יִ ְמ ְצאּום עֹוד”.
סֹוח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ֶׁשר ִה ְת ַע ְּׁשרּו ִמ ֶּמּנָ ה ,יַ ַע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק
ֲ 15
16
אֹומ ִרים:
ּומ ְת ַא ְּב ִלים וְ ְ
ּבֹוכים ִ
ימת ִעּנּויָ ּהִ ,
ִמ ְּפנֵ י ֵא ַ
בּוׁשה ֵׁשׁש וְ ַא ְרּגָ ָמן וְ ָׁשנִ י
דֹולה ַה ְּל ָ
”אֹוי ,אֹויָ ,ה ִעיר ַהּגְ ָ
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ּופנִ ינִ ים,
ּומ ֻק ֶּׁש ֶטת ְּבזָ ָהב וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְ
ְ
ִּ 17כי ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ָה ֳח ַרב ע ֶׁׂשר ּגָ דֹול ָּכזֶ ה!”
ּנֹוס ַע ִל ְמחֹוז ֶח ְפצֹוּ ,גַ ם ַמ ָּל ִחים וְ ָכל ֲא ֶׁשר
ב־חֹובל וְ ָכל ַה ֵ
ֵ
וְ ָכל ַר
אֹותם ֶאת ֲע ַׁשן ְׂש ֵר ָפ ָתּה.
אכ ָּתם ַּבּיָ םָ ,ע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק  18וְ ָצ ֲעקּו ִּב ְר ָ
ְמ ַל ְ
יהם
אׁש ֶ
דֹולה?” ָא ְמרּוֵ 19 .הם זָ ְרקּו ָע ָפר ַעל ָר ֵ
”מי ֶּב ָע ִרים ָּכ ִעיר ַהּגְ ָ
ִ
וְ ָצ ֲעקּו ִּב ְב ִכי וְ יָ גֹון:
דֹולה ֲא ֶׁשר ָע ְׁשרּו ָּבה ֵמהֹונָ ּה
”אֹוי ,אֹויָ ,ה ִעיר ַהּגְ ָ
ָּכל ַּב ֲע ֵלי ָה ֳאנִ ּיֹות ַּבּיָ םִּ ,כי ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ָה ְח ְר ָבה!”
יאיםִּ ,כי ָׁש ַפט
יחים ּונְ ִב ִ
ּוׁש ִל ִ
דֹוׁשים ְ
יה ָׁש ַמיִ םּ ,גַ ם ְק ִ
ּ 20גִ ילּו ָע ֶל ָ
ֹלהים ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ְט ֶכם ִמ ֶּמּנָ ה!
ֱא ִ
אֹותּה
דֹולה ,וְ ִה ְׁש ִליְך ָ
יחיִ ם ּגְ ָ
ּומ ְל ָאְך ָחזָ ק ֶא ָחד ֵה ִרים ֶא ֶבןְּ ,כ ֶא ֶבן ֵר ַ
ַ 21
ַלּיָ ם ְּב ָא ְמרֹו:
דֹולה
”ּכ ָכה ֻּת ְׁש ַלְך ְּב ֶׁש ֶצף ָּב ֶבל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ָ
וְ ֹלא ִּת ָּמ ֵצא עֹוד.
ילים,
ּומ ַח ְּל ִלים ַּב ֲח ִל ִ
ילי נֹוגְ נִ ים ְ
ּפֹור ֵטי נֵ ֶבלְ ,צ ִל ֵ
ילי ְ
ְ 22צ ִל ֵ
צֹוצרֹות — ֹלא יִ ָּׁש ְמעּו ָּבְך עֹוד.
ּתֹוק ִעים ַּב ֲח ְ
ילי ְ
ּוצ ִל ֵ
ְ
וְ ָכל ֻא ָּמן ִמ ָּכל ֻא ָּמנּות ֹלא יִ ָּמ ֵצא ָּבְך עֹוד,
יחיִ ם.
וְ ֹלא יִ ָּׁש ַמע עֹוד ְּב ִק ְר ֵּבְך קֹול ֵר ַ
נֹורה ֹלא יָ ִאיר ָּבְך עֹוד,
 23אֹור ְמ ָ
וְ קֹול ָח ָתן וְ ַכ ָּלה ֹלא יִ ָּׁש ַמע ָּבְך עֹוד;
סֹוח ַריִ ְך ָהיּו נִ ְכ ְּב ֵדי ָה ָא ֶרץ
ִּכי ֲ
ּׁשּופיִ ְך ֻה ְתעּו ָּכל ַהּגֹויִ ם.
ּוב ִכ ַ
ְ
דֹוׁשים
ּוק ִ
יאים ְ
ָּ 24בּה נִ ְמ ָצא ַּדם נְ ִב ִ
וְ ַדם ָּכל ֲא ֶׁשר נִ ְט ְּבחּו ֲע ֵלי ָא ֶרץ”.
אֹומר:
ֵ
א ֲח ֵרי ֵכן ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ּגָ דֹול ְּכקֹול ָהמֹון ַרב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ַ
אֹלהינּו,
בּורה ֵל ֵ
ׁשּועה וְ ַה ָּכבֹוד וְ ַהּגְ ָ
”ה ְללּויָ ּה! ַהיְ ָ
ַ
ִּ 2כי ֱא ֶמת וְ ֶצ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ָטיו;
דֹולה
ִּכי ָׁש ַפט ֶאת ַהּזֹונָ ה ַהּגְ ָ

יט
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נּותּה,
יתה ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּב ַתזְ ָ
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִח ָ
וְ נָ ַקם ֶאת ַּדם ֲע ָב ָדיו ִמּיָ ָדּה”.
 3וְ ֵׁשנִ ית ָא ְמרּו:
עֹול ִמים!”
עֹול ֵמי ָ
עֹולה ְל ְ
”ה ְללּויָ ּה! ֲע ָׁשנָ ּה ֶ
ַ
אֹלהים
 4וְ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ַא ְר ַּבע ַה ַחּיֹות נָ ְפלּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ֵל ִ
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא ְּב ָא ְמ ָרם:
ַה ֵ
”א ֵמןַ ,ה ְללּויָ ּה!”
ָ
אֹומר:
ֵ
 5יָ ָצא קֹול ִמן ַה ִּכ ֵּסא —
ֹלהינּו ָּכל ֲע ָב ָדיו — ַהיְ ֵר ִאים אֹותֹו,
”ה ְללּו ֶאת ֱא ֵ
ַ
דֹולים!”
ַה ְּק ַטּנִ ים וְ ַהּגְ ִ
ּוכקֹול ְר ָע ִמים
ּוכקֹול ַמיִ ם ַר ִּבים ְ
 6וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ְּכקֹול ָהמֹון ַרב ְ
אֹומר:
ֵ
ֲחזָ ִקים —
ֹלהי ְצ ָבאֹות.
ֹלהינּוֱ ,א ֵ
”ה ְללּויָ ּה ִּכי ָמ ַלְך יהוה ֱא ֵ
ַ
ילה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה וְ נִ ֵּתן לֹו ָּכבֹוד,
 7נָ גִ ָ
ִּכי ָּב ָאה ֲח ֻתּנַ ת ַה ֶּׂשה וְ ִא ְׁשּתֹו ֵה ִכינָ ה ַע ְצ ָמּה;
 8וְ נִ ַּתן ָלּה ִל ְלּבׁׂש ּבּוץ ָטהֹור וְ ַצח,
דֹוׁשים”.
ִּכי ַהּבּוץ הּוא ִצ ְדקֹות ַה ְּק ִ
רּואים ֶאל ִמ ְׁש ֵּתה ֲח ֻתּנַ ת ַה ֶּׂשה” ’.
’א ְׁש ֵרי ַה ְּק ִ
”ּכתׂבַ :
ָ 9א ַמר ֵא ַליְ :
ֹלהים”.
”א ֶּלה ֵהם ִּד ְב ֵרי ֱא ֶמת ֶׁשל ֱא ִ
הֹוסיף וְ ָא ַמר ִליֵ :
ִ
”ר ֵאהַ ,אל נָ א.
 10נָ ַפ ְל ִּתי ְל ַרגְ ָליו ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לֹוַ ,אְך הּוא ָא ַמר ֵא ַליְ :
אֹלהים
ׁשּועֵ .ל ִ
ּול ַא ֶחיָך ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָל ֶהם ֵעדּות יֵ ַ
ד־ח ֵבר ֲאנִ י ְלָך ְ
ֶע ֶב ָ
בּואה”.
רּוח ַהּנְ ָ
ׁשּוע ִהיא ַ
ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה! ֵהן ֵעדּות יֵ ַ
הרוכב על הסוס הלבן

ּיֹוׁשב ָע ָליו נִ ְק ָרא
תּוחים וְ ִהּנֵ ה סּוס ָל ָבן וְ ַה ֵ
יתי ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ָ 11ר ִא ִ
12
לֹוחםֵ .עינָ יו ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁשַ ,על
ׁשֹופט וְ ֵ
ֵ
נֶ ֱא ָמן וַ ֲא ִמ ִּתי; ְּב ֶצ ֶדק הּוא
יֹוד ַע אֹותֹו
רׂאׁשֹו ֲע ָטרֹות ַרּבֹות ,וְ יֵ ׁש לֹו ֵׁשם ָּכתּוב ֲא ֶׁשר ֵאין ִאיׁש ֵ
ֹלהים.
ּוׁשמֹו נִ ְק ָרא ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ִמ ְּל ַבּדֹו 13 .הּוא ָלבּוׁש ֶּבגֶ ד ָטבּול ְּב ָדם ְ
סּוסים ְל ָבנִ ים
ִ
כּובים ַעל
יֹוצ ִאים ַא ֲח ָריוְ ,ר ִ
ִ 14צ ְבאֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ
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יֹוצאת ֶח ֶרב ַח ָּדה ְל ַהּכֹות ָּבּה ֶאת
בּוׁשים ּבּוץ ָל ָבן וְ ָטהֹורִ .מ ִּפיו ֵ
ּול ִ
ְ
ּדֹורְך ֶאת ּגַ ת ַהּיַ יִ ן ֶׁשל ֲחרֹון
ַהּגֹויִ ם וְ הּוא יִ ְר ֵעם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל .הּוא ֵ
”מ ֶלְך ַה ְּמ ָל ִכים
ֹלהי ְצ ָבאֹות 16 ,וְ ַעל ִּבגְ דֹו וְ ַעל יְ ֵרכֹו ָּכתּוב ֵׁשםֶ :
ַאף ֱא ֵ
וַ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים”.
קֹורא ְּבקֹול ּגָ דֹולְּ ,ב ָא ְמרֹו
עֹומד ַּב ֶּׁש ֶמׁש וְ ֵ
ֵ
יתי ַמ ְל ָאְך ֶא ָחד
ָ 17ר ִא ִ
עֹופ ִפים ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׁש ַמיִ םּ” :בֹואּוֵ ,ה ָא ְספּו ֶאל
ְל ָכל ַּב ֲע ֵלי ָּכנָ ף ַה ְמ ְ
ׂאכלּו ְּב ַׂשר ְמ ָל ִכים
אֹלהיםְ 18 ,ל ַמ ַען ּת ְ
דֹולה ֲא ֶׁשר ֵל ִ
עּודה ַהּגְ ָ
ַה ְּס ָ
ּוב ַׂשר
יהםְ ,
רֹוכ ֵב ֶ
סּוסים וְ ְ
ִ
ּוב ַׂשר
ּבֹורים ְ
ּוב ַׂשר ָׂש ֵרי ֲא ָל ִפיםְּ ,ב ַׂשר ּגִ ִ
ְ
יתי ֶאת
דֹולים 19 ”.וְ ָר ִא ִ
ַהּכׂלּ :גַ ם ָח ְפ ִׁשים וַ ֲע ָב ִדיםּ ,גַ ם ְק ַטּנִ ים וְ גַ ם ּגְ ִ
יהם נֶ ֱא ָס ִפים ַל ֲעׂשֹות ִמ ְל ָח ָמה
אֹות ֶ
ַה ַחּיָ ה וְ ֶאת ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ וְ ִצ ְב ֵ
ּוב ְצ ָבאֹוַ 20 .ה ַחּיָ ה נִ ְת ְּפ ָסה וְ ִא ָּתּה נְ ִביא ַה ֶּׁש ֶקר
ּיֹוׁשב ַעל ַהּסּוס ִ
ַּב ֵ
עּותם ֶאת ְמ ַק ְּב ֵלי ַּתו
יה וְ ִה ְת ָעה ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
ֶׁש ָע ָׂשה ֶאת ָהאֹותֹות ְל ָפנֶ ָ
ַה ַחּיָ ה וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְל ַצ ְל ָמּה; ַה ְּׁשנַ יִ ם ֻה ְׁש ְלכּו ַחּיִ ים ֶאל ֲאגַ ם
ּיֹוצאת ִמ ִּפי
ּבֹוער ְּבגָ ְפ ִרית 21 .וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים נֶ ֶה ְרגּו ַּב ֶח ֶרב ַה ֵ
ָה ֵאׁש ַה ֵ
ּיֹוׁשב ַעל ַהּסּוס ,וְ ָכל ַּב ֲע ֵלי ַה ָּכנָ ף ָׂש ְבעּו ִמ ְּב ָׂש ָרם.
ַה ֵ
15

כ

אלף השנים

ּוביָ דֹו ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ְּתהֹום וְ ַׁש ְר ֶׁש ֶרת
יֹורד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ
יתי ַמ ְל ָאְך ֵ
ָר ִא ִ
דֹולה 2 .הּוא ָּת ַפׂש ֶאת ַה ַּתּנִ יןַ ,הּנָ ָחׁש ַה ַּק ְדמֹונִ י ֲא ֶׁשר הּוא
ּגְ ָ
ַה ַּמ ְל ִׁשין וְ ַה ָּׂש ָטן ,וְ ָק ַׁשר אֹותֹו ְל ֶא ֶלף ָׁשנִ יםִ 3 .ה ְׁש ִליְך אֹותֹו ֶאל
ַה ְּתהֹום וְ ָסגַ ר וְ ָח ַתם ָע ָליו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ְת ֶעה עֹוד ֶאת ַהּגֹויִ ם ַעד ּתׂם
ֶא ֶלף ַה ָּׁשנִ ים; ַא ֲח ֵרי ֵכן ָצ ִריְך ֶׁשּיֻ ַּתר ִלזְ ַמן ְמ ַעט.
ּומ ְׁש ָּפט נִ ַּתן ְּביָ ָדם .וְ נַ ְפׁשֹות
יהם ִ
יתי ִּכ ְסאֹות; ִה ְתיַ ְּׁשבּו ֲע ֵל ֶ
ָ 4ר ִא ִ
ֹלהים ,וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ֹלא
ׁשּוע וְ ַעל ְּד ַבר ֱא ִ
ַהּנֶ ֱע ָר ִפים ַעל ֵעדּות יֵ ַ
ּול ַצ ְל ָמּה וְ ֹלא ִק ְּבלּו ֶאת ַה ָּתו ַעל ִמ ְצ ָחם וְ ַעל יָ ָדם —
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַחּיָ ה ְ
יח ֶא ֶלף ָׁשנִ יםְׁ 5 .ש ָאר ַה ֵּמ ִתים ֹלא ָחיּו ַעד ּתׂם
ּומ ְלכּו ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
ָחיּו ָ
ֶא ֶלף ַה ָּׁשנִ ים .זׂאת ַה ְּת ִחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ הְ 6 .מ ֻא ָּׁשר וְ ָקדֹוׁש ִמי ֶׁש ֶח ְלקֹו
ַּב ְּת ִחּיָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה; ַעל ֵא ֶּלה ֵאין ַל ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י ִׁש ְלטֹוןִּ ,כי יִ ְהיּו ּכ ֲׂהנִ ים
יח וְ יִ ְמ ְלכּו ִאּתֹו ֶא ֶלף ָׁשנִ ים.
אֹלהים וְ ַל ָּמ ִׁש ַ
ֵל ִ
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ַ 7א ֲח ֵרי ְּכלֹות ֶא ֶלף ַה ָּׁשנִ ים יֻ ַּתר ַה ָּׂש ָטן ִמ ִּכ ְלאֹו  8וְ יֵ ֵצא ְל ַה ְתעֹות ֶאת
אֹותם ַל ִּמ ְל ָח ָמה;
ּומגֹוגֶ ,ל ֱאסׂף ָ
ַהּגֹויִ ם ְּב ַא ְר ַּבע ְקצֹות ָה ָא ֶרץֶ ,את ּגֹוג ָ
ּומ ְס ָּפ ָרם ְּכחֹול ַהּיָ םֵ 9 .הם ָעלּו ַעל ֶמ ְר ַחב ָה ָא ֶרץ וְ ִה ִּקיפּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ה
ִ
ֹלהים
הּובה; ֵאׁש יָ ְר ָדה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ֵאת ֱא ִ
דֹוׁשים וְ ֶאת ָה ִעיר ָה ֲא ָ
ַה ְּק ִ
יחם ֻה ְׁש ַלְך ֶאל ֲאגַ ם ָה ֵאׁש
אֹותם 10 .וְ ַה ָּׂש ָטן ֲא ֶׁשר ִה ִּד ָ
ָ
וְ ָא ְכ ָלה
יֹומם וָ ַליְ ָלה
וְ ַהּגָ ְפ ִריתֲ ,א ֶׁשר ָׁשם ּגַ ם ַה ַחּיָ ה ּונְ ִביא ַה ֶּׁש ֶקר ,וְ ֵהם יְ ֻעּנּו ָ
עֹול ִמים.
עֹול ֵמי ָ
ְל ְ
המשפט האחרון

ּיֹוׁשב ָע ָליו ֲא ֶׁשר נָ סּו ִמ ָּפנָ יו ָה ָא ֶרץ
יתי ִּכ ֵּסא ָל ָבן ּגָ דֹול וְ ֶאת ַה ֵ
ָ 11ר ִא ִ
12
יתי ֶאת ַה ֵּמ ִתיםַ ,ה ְּק ַטּנִ ים
ּומקֹום ֹלא נִ ְמ ָצא ָל ֶהם .וְ ָר ִא ִ
וְ ַה ָּׁש ַמיִ םָ ,
ּוס ָפ ִרים נִ ְפ ְּתחּוּ .גַ ם ֵס ֶפר ַא ֵחר
עֹומ ִדים ִל ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא ְ
ְ
דֹולים,
וְ ַהּגְ ִ
תּובים
נִ ְפ ַּתחֵ ,ס ֶפר ַה ַחּיִ ים .וְ ַה ֵּמ ִתים נִ ְׁש ְּפטּו ִמּתֹוְך ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
יהםַ 13 .הּיָ ם נָ ַתן ֶאת ַה ֵּמ ִתים ֲא ֶׁשר ּבֹוָ ,מוֶ ת
ַּב ְּס ָפ ִריםְ ,ל ִפי ַמ ֲע ֵׂש ֶ
יהם.
יהם ,וְ ִאיׁש ִאיׁש נִ ְׁש ְּפטּו ְל ִפי ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּוׁשאֹול נָ ְתנּו ֶאת ֵמ ֵת ֶ
ְ
ַ 14ה ָּמוֶ ת וְ ַה ְּׁשאֹול ֻה ְׁש ְלכּו ֶאל ֲאגַ ם ָה ֵאׁש .זֶ הּו ַה ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י — ֲאגַ ם
ּומי ֶׁשֹּלא נִ ְמ ָצא ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ יםֻ ,ה ְׁש ַלְך ֶאל ֲאגַ ם ָה ֵאׁש.
ָה ֵאׁשִ 15 .

כא

השמים החדשים והארץ החדשה

יתי ָׁש ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים וְ ֶא ֶרץ ֲח ָד ָׁשהִּ ,כי ַה ָּׁש ַמיִ ם ָה ִראׁשֹונִ ים
ָר ִא ִ
יתי ֶאת ִעיר
וְ ָה ָא ֶרץ ָה ִראׁשֹונָ ה ָע ְברּו וְ ַהּיָ ם ֵאינֶ ּנּו עֹודָ 2 .ר ִא ִ
ֹלהים,
יֹור ֶדת ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
רּוׁש ַליִ ם ַה ֲח ָד ָׁשהֶ ,
ַהּק ֶׂדׁש ,יְ ָ
מּוכנָ ה ְּכ ַכ ָּלה ְמ ֻק ֶּׁש ֶטת ְל ַב ֲע ָלּה 3 .וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ּגָ דֹול ִמן ַה ִּכ ֵּסא
ָ
אֹומר:
ֵ
—
ֹלהים ִעם ְּבנֵ י ָא ָדם וְ יִ ְׁשּכׂן ִע ָּמ ֶהם;
”הּנֵ ה ִמ ְׁש ַּכן ָה ֱא ִ
ִ
ֹלהים יִ ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶהם,
ֵה ָּמה יִ ְהיּו לֹו ְל ַעם וְ הּוא ָה ֱא ִ
יהם וְ ַה ָּמוֶ ת ֹלא יִ ְהיֶ ה עֹוד;
 4וְ יִ ְמ ֶחה ָּכל ִּד ְמ ָעה ֵמ ֵעינֵ ֶ
ּוכ ֵאב ֹלא יִ ְהיּו עֹודִּ ,כי
ּגַ ם ֵא ֶבל ּוזְ ָע ָקה ְ
ָה ִראׁשֹונֹות ָע ְברּו”.
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עֹוׂשה ַהּכׂל ָח ָדׁשָ ”.א ַמר ֵא ַלי:
ֶ
”הנְ נִ י
ּיֹוׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסאִ :
ָ 5א ַמר ַה ֵ
6
הֹוסיף וְ ָא ַמר
ִ
”ּכתׂבִּ ,כי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נֶ ֱא ָמנִ ים וַ ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֵהם”.
ְ
אׁשית וְ ַה ַּת ְכ ִליתֲ .אנִ י ֶא ֵּתן
”היׂה נִ ְהיָ הֲ .אנִ י ָה ָא ֶלף וְ ַה ָּתוָ ,ה ֵר ִ
ֵא ַליָ :
ַל ָּצ ֵמא ִמ ַּמ ְעיַ ן ַה ַּמיִ ם ֶׁשל ַה ַחּיִ ים — ִחּנָ םַ 7 .ה ְמנַ ֵּצ ַח יִ ַירׁש ֶאת ֵא ֶּלה
אֹלהים וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ִלי ְל ֵבןֲ 8 .א ָבל מּוגֵ י ַה ֵּלב וְ ַה ִּב ְל ִּתי
וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה לֹו ֵל ִ
עֹוב ֵדי
ְ
ַמ ֲא ִמינִ יםַ ,ה ְמת ָׂע ִבים וְ ַה ְמ ַר ְּצ ִחיםַ ,הּזֹונִ ים וְ ַה ְמ ַכ ְּׁש ִפים,
ּבֹוער ְּב ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
ילים וְ ָכל ַה ְמ ַׁש ְּק ִרים — ֶח ְל ָקם ָּב ֲאגַ ם ַה ֵ
ָה ֱא ִל ִ
ֲא ֶׁשר הּוא ַה ָּמוֶ ת ַה ֵּׁשנִ י”.
ירושלים החדשה

ֶ 9א ָחד ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ַּמ ְל ָא ִכיםֲ ,א ֶׁשר ָל ֶהם ֶׁש ַבע ַה ְּק ָערֹות ַה ְּמ ֵלאֹות
ְּב ֶׁש ַבע ַה ַּמּכֹות ָה ַא ֲחרֹונֹותָּ ,בא וְ ִד ֵּבר ִא ִּתיָ .א ַמרּ” :בֹוא ַא ְר ֶאה ְלָך
רּוחֶ ,אל ַהר ּגָ דֹול
אֹותיָּ ,ב ַ
ִ
ֶאת ַה ַּכ ָּלה ֵא ֶׁשת ַה ֶּׂשה” 10 .הּוא נָ ָׂשא
יֹור ֶדת ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ֵאת
רּוׁש ַליִ םֶ ,
בֹוּה וְ ֶה ְר ָאה ִלי ֶאת ִעיר ַהּק ֶׂדׁש ,יְ ָ
וְ גָ ַ
ֹלהים ָלּה .אֹור נָ גְ ָהּה ְּכ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְמאׂדְּ ,כ ֶא ֶבן
ּוכבֹוד ֱא ִ
ֹלהים ְ 11
ֱא ִ
בֹוהה ִעם ְׁשנֵ ים־
דֹולה ּוגְ ָ
חֹומה ּגְ ָ
ָ
יָ ְׁש ֶפה זַ ָּכה ִּכ ְבד ַׂלח 12 ,וְ יֵ ׁש ָלּה
תּובים
ים־ע ָׂשר ַמ ְל ָא ִכים וְ ֵׁשמֹות ְּכ ִ
ָ
ָע ָׂשר ְׁש ָע ִרים ,וְ ַעל ַה ְּׁש ָע ִרים ְׁשנֵ
לֹוׁשה ְׁש ָע ִרים,
ים־ע ָׂשר ִׁש ְב ֵטי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל; ִ 13מ ִּמזְ ָרח ְׁש ָ
ָ
יהם — ְׁשנֵ
ֲע ֵל ֶ
לֹוׁשה
לֹוׁשה ְׁש ָע ִריםִ ,מ ַּמ ֲע ָרב ְׁש ָ
לֹוׁשה ְׁש ָע ִריםִ ,מ ָּדרֹום ְׁש ָ
ִמ ָּצפֹון ְׁש ָ
ים־ע ָׂשר
ָ
יהם ְׁשנֵ
ים־ע ָׂשר יְ סֹודֹות וַ ֲע ֵל ֶ
ָ
חֹומת ָה ִעיר ְׁשנֵ
ּול ַ
ְׁש ָע ִריםְ 14 .
יחי ַה ֶּׂשה.
ים־ע ָׂשר ְׁש ִל ֵ
ָ
ֵׁשמֹות ֶׁשל ְׁשנֵ
ה־מ ָּדה ִמּזָ ָהב ְּכ ֵדי ִל ְמּדׂד ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת
ִ
ַ 15ה ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי ֶה ֱחזִ יק ְקנֵ
חֹומ ָתּה 16 .וְ ָה ִעיר ְמ ֻר ַּב ַעתָ ,א ְר ָּכּה ְּכ ָר ְח ָּבּה .הּוא ָמ ַדד
ָ
יה וְ ֶאת
ְׁש ָע ֶר ָ
ילֹומ ֶטר; ָא ְר ָּכּה וְ ָר ְח ָּבּה
ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות ִק ֶ
ֶאת ָה ִעיר ְּב ָקנֶ ה — ַ ¤א ְל ַּפיִ ם ְ
חֹומ ָתּה ָמ ַדד ,וְ ַה ִּמ ָּדה  ֵ ¤מ ָאה וְ ַא ְר ָּב ִעים
ָ
קֹומ ָתּה ָׁשוִ יםּ 17 .גַ ם ֶאת
וְ ָ
נֹוׁשית ֲא ֶׁשר ִהיא ִמ ָּדה ֶׁשל ַמ ְל ָאְך.
וְ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְל ִפי ִמ ָּדה ֱא ִ
הֹורה.
כּוכית ְט ָ
חֹומה ִּבנְ יָ נָ ּה ֶא ֶבן יָ ְׁש ֶפה ,וְ ָה ִעיר זָ ָהב ָטהֹור ִּכזְ ִ
ַ 18ה ָ
 ¤כא  :16אלפים ושלש מאות קילומטר  -יוונית :שנים עשר אלף ריס.  ¤כא  :17מאה… אמות
 -כששים מטר
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חֹומת ָה ִעיר ְמ ֻק ָּׁש ִטים ְּב ָכל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה; ַהיְ סֹוד ָה ִראׁשֹון
ַ
 19יְ סֹודֹות
20
יׁשי
ַה ֲח ִמ ִ
יעי ָּב ֶר ֶקת,
יׁשי ְׁשבֹוָ ,ה ְר ִב ִ
יָ ְׁש ֶפהַ ,ה ֵּׁשנִ י ַס ִּפירַ ,ה ְּׁש ִל ִ
יעי
יעי ַּת ְר ִׁשיׁשַ ,ה ְּׁש ִמינִ י ׁש ַׂהםַ ,ה ְּת ִׁש ִ
יַ ֲהלֹוםַ ,ה ִּׁש ִּׁשי א ֶׂדםַ ,ה ְּׁש ִב ִ
ים־ע ָׂשר ַא ְח ָל ָמה.
ָ
ד־ע ָׂשר ֶל ֶׁשםַ ,ה ְּׁשנֵ
ִּפ ְט ָדהָ ,ה ֲע ִׂש ִירי נ ֶׂפְךָ ,ה ַא ַח ָ
ים־ע ְׂש ֵרה ַמ ְרּגָ ִלּיֹות; ָּכל ַׁש ַער וְ ַׁש ַער
ֶ
ים־ע ָׂשר ַה ְּׁש ָע ִרים — ְׁש ֵּת
ָ
ּוׁשנֵ
ְ 21
22
יכל
כּוכית זַ ָּכהֵ .ה ָ
ָהיָ ה ִמ ַּמ ְרּגָ ִלית ַא ַחתְּ ,ורחֹוב ָה ִעיר זָ ָהב ָטהֹור ִּכזְ ִ
ֹלהי ְצ ָבאֹות ְו ַה ֶּׂשה 23 .וְ ָה ִעיר
יכ ָלּה הּוא יהוה ֱא ֵ
יתי ָּבּהִּ ,כי ֵה ָ
ֹלא ָר ִא ִ
ֹלהים ֵה ִאיר
יכה ַל ֶּׁש ֶמׁש וְ ַלּיָ ֵר ַח ֶׁשּיָ ִאירּו ָּבּהִּ ,כי ְּכבֹוד ֱא ִ
ֵאינֶ ּנָ ה ְצ ִר ָ
ּומ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ
אֹורּה ַ
נֹור ָתּהַ 24 .הּגֹויִ ם יֵ ְלכּו ְל ָ
אֹותּה וְ ַה ֶּׂשה הּוא ְמ ָ
ָ
יה ֹלא יִ ָּסגְ רּו ַּבּיֹום; וַ ֲה ֵרי ַליְ ָלה
יהְׁ 25 .ש ָע ֶר ָ
בֹודם ֵא ֶל ָ
יאים ֶאת ְּכ ָ
ְמ ִב ִ
יה 27 ,וְ ֹלא יִ ָּכנֵ ס
יק ָרם יָ ִביאּו ֵא ֶל ָ
ֹלא יִ ְהיֶ ה ָׁשםֶ 26 .את ְּכבֹוד ַהּגֹויִ ם וִ ָ
תּובים ְּב ֵס ֶפר
ּתֹוע ָבה וָ ֶׁש ֶקרִּ ,כי ִאם ַה ְּכ ִ
ֵ
עֹוׂשה
יה ָּכל ָט ֵמא וְ ֵ
ֵא ֶל ָ
ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ֶּׂשה.
יֹוצא ִמ ִּכ ֵּסא
הּוא ֶה ְר ָאה ִלי נְ ַהר ַמיִ ם ַחּיִ יםַ ,מ ְב ִהיק ִּכ ְבד ַׂלחֵ ,
ֹלהים וְ ַה ֶּׂשהְּ 2 .ב ֶא ְמ ַצע ְרחֹוב ָה ִעיר וְ ַעל ְׂש ַפת ַהּנָ ָהר ִמּזֶ ה
ָה ֱא ִ
ים־ע ְׂש ֵרה ְּפ ָע ִמיםְּ ,ב ִתּתֹו ְּב ָכל
ֶ
עֹוׂשה ֵּפרֹות ְׁש ֵּת
ֶ
ּומּזֶ ה — ֵעץ ַחּיִ ים
ִ
ח ֶׂדׁש וְ ח ֶׂדׁש ֶאת ִּפ ְריֹו ,וַ ֲע ֵלה ָה ֵעץ ְל ַמ ְר ֵּפא ַהּגֹויִ םׁ 3 .שּום ְק ָל ָלה ֹלא
ֹלהים וְ ַה ֶּׂשה יִ ְהיֶ ה ָּבּה וַ ֲע ָב ָדיו יְ ָׁש ְרתּוהּוֵ 4 .הם
ִּת ְהיֶ ה עֹודִּ .כ ֵּסא ֱא ִ
חֹותם 5 .וְ ַליְ ָלה ֹלא יִ ְהיֶ ה עֹוד וְ ֹלא
ּוׁשמֹו ַעל ִמ ְצ ָ
יִ ְראּו ֶאת ָּפנָ יוְ ,
יהם
ֹלהים יָ ִאיר ֲע ֵל ֶ
ּולאֹור ֶׁש ֶמׁשִּ ,כי יהוה ֱא ִ
נֹורה ְ
יִ ְצ ָט ְרכּו ְלאֹור ְמ ָ
עֹול ִמים.
עֹול ֵמי ָ
וְ יִ ְמ ְלכּו ְל ְ

כב

ביאת ישוע המשיח

ֹלהי
”ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה נֶ ֱא ָמנִ ים וַ ֲא ִמ ִּתּיִ ים וַ יהוה ֱא ֵ
 6עֹוד ָא ַמר ֵא ַליַ :
יאים ָׁש ַלח ֶאת ַמ ְל ָאכֹו ְל ַה ְראֹות ַל ֲע ָב ָדיו ֶאת ֲא ֶׁשר ָצ ִריְך
רּוחֹות ַהּנְ ִב ִ
ִל ְהיֹות ִּב ְמ ֵה ָרה”.
בּואה ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה”.
ּׁשֹומר ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
”הנְ נִ י ָּבא ַמ ֵהרַ .א ְׁש ֵרי ַה ֵ
ִ 7
יתי,
ׁשֹומ ַע ֶאת ֵא ֶּלה .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ ָר ִא ִ
ֵ
רֹואה וְ
יֹוחנָ ןָ ,ה ֶ
 8וַ ֲאנִ יָ ,
נָ ַפ ְל ִּתי ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ְל ַרגְ ֵלי ַה ַּמ ְל ָאְך ֲא ֶׁשר ִה ְר ַאנִ י ֶאת ֵא ֶּלה.
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ההתגלות

22.9-21

יאים
ּול ַא ֶחיָך ַהּנְ ִב ִ
ד־ח ֵבר ֲאנִ י ְלָך ְ
”ר ֵאהַ ,אל־נָ א; ֶע ֶב ָ
ָ 9א ַמר ֵא ַליְ :
10
אֹלהים ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה!” עֹוד ָא ַמר
ּׁשֹומ ִרים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ הֵ .ל ִ
וְ ַל ְ
בּואה ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ הִּ ,כי ָקרֹוב
”אל ַּת ְחּתׂם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ֵא ַליַ :
ּיֹוסיף ַל ֲעׂשֹות ָעוֶ ל; ַה ָּט ֵמא — ֶׁשּיִ ָּט ֵמא עֹוד;
ּמֹועדַ 11 .ה ְמ ַעּוֵ ל — ֶׁש ִ
ַה ֵ
ַה ַּצ ִּדיק — ֶׁשּיִ ָּצ ֵדק עֹוד; ַה ָּקדֹוׁש — ֶׁשּיִ ְת ַק ֵּדׁש עֹוד”.
”הנְ נִ י ָּבא ַמ ֵהר וְ ִא ִּתי ַה ָּׂש ָכר ְל ַׁש ֵּלם ְל ָכל ִאיׁש ְּכ ַמ ֲע ֵׂשהּוֲ 13 .אנִ י
ִ 12
אׁשית וְ ַה ַּת ְכ ִלית”.
ָה ָא ֶלף ַאף ֲאנִ י ַה ָּתוָ ,ה ִראׁשֹון ַאף ָה ַא ֲחרֹוןָ ,ה ֵר ִ
יהםְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם זְ כּות ַעל
ימֹות ֶ
ֵ
14 ַ ¤א ְׁש ֵרי ַה ְמ ַכ ְּב ִסים ֶאת ּגְ ִל
15
ֵעץ ַה ַחּיִ ים וְ יִ ָּכנְ סּו ָה ִע ָירה ֶּד ֶרְך ַה ְּׁש ָע ִריםַּ .בחּוץ יִ ְהיּו ַה ְּכ ָל ִבים
אֹוהב ֶׁש ֶקר
ֵ
ילים וְ ָכל
עֹוב ֵדי ֱא ִל ִ
ְ
וְ ַה ְמ ַכ ְּׁש ִפיםַ ,הּזֹונִ ים וְ ַה ְמ ַר ְּצ ִחים,
עֹוׂשהּו.
וְ ֵ
ׁשּוע ָׁש ַל ְח ִּתי ֶאת ַמ ְל ָא ִכי ְל ָה ִעיד ָל ֶכם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
”אנִ י יֵ ַ
ֲ 16
ּכֹוכב נׂגַ ּה ַה ַּׁש ַחר”.
ַּב ְּק ִהּלֹותָ .אנ ִׂכי ׁש ֶׂרׁש ָּדוִ ד וְ ֶצ ֱא ָצאֹוַ ,
ׂאמר נָ א ”ּבֹוא!”;
ּׁשֹומ ַע י ַ
אֹומ ִריםּ” :בֹוא!” ,וְ ַה ֵ
ְ
רּוח וְ ַה ַּכ ָּלה
ָ 17ה ַ
ַה ָּצ ֵמא יָ בֹוא נָ א ,וְ ֶה ָח ֵפץ יִ ַּקח נָ א ַמיִ ם ַחּיִ ים ִחּנָ ם.
בּואת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ הִ :איׁש
ּׁשֹומ ַע ֶאת ִּד ְב ֵרי נְ ַ
ָ 18אנ ִׂכי ֵמ ִעיד ְּב ָכל ִמי ֶׁש ֵ
ֹלהים ֶאת ַה ַּמּכֹות ַה ְּכתּובֹות ַּב ֵּס ֶפר
יֹוסיף ָע ָליו ֱא ִ
יהםִ ,
יֹוסיף ֲע ֵל ֶ
ִאם ִ
ֹלהים
בּואה ַהּזׂאת ,יִ גְ ַרע ָה ֱא ִ
ַהּזֶ ה 19 .וְ ִאיׁש ִאם יִ גְ ַרע ִמ ִּד ְב ֵרי ֵס ֶפר ַהּנְ ָ
תּובים ַּב ֵּס ֶפר
ּומ ִעיר ַהּק ֶׂדׁשִ ,מן ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ִ
ֶאת ֶח ְלקֹו ֵמ ֵעץ ַה ַחּיִ ים ֵ
”א ֵכןֲ ,אנִ י ָּבא ַמ ֵהר”.
אֹומרָ :
ֵ
ַהּזֶ הַ 20 .ה ֵּמ ִעיד ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ׁשּוע.
ָא ֵמןּ .בֹוא נָ א ָה ָאדֹון יֵ ַ
דֹוׁשיםָ .א ֵמן.
ׁשּוע ִעם ָּכל ַה ְּק ִ
ֶ 21ח ֶסד ָה ָאדֹון יֵ ַ

 ¤כב  :14אשרי… -נ”א :אשרי העושים את מצוותיו
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