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הקדמה
האם אתה מבין את מה שאתה קורא בכתובים?
זוהי השאלה שהציג פיליפוס המבשר בפני אדם רם מעלה לפני אלפיים
שנה (מעשי השליחים ח) .האיש היה סריס של מלכת כוש וממונה על כל גנזיה.
הוא עלה לירושלים לעבוד את אלוהים באחת הרגלים ,קרוב לוודאי בפסח.
בדרכו חזרה למולדתו ישב במרכבתו והמשיך לקרוא את כתבי הקודש .תשובתו
אׁשֶר יֹוֵרנ ִי?" (מעשי
לשאלה של פיליפוס הייתה" :וְאֵיכָכ ָה אּוכ ַל אִם־אֵין אִיׁש ֲ
השליחים ח  .)31ענה הסריס על השאלה .הוא קרא בקול מתוך התנ"ך בעברית
אלָמָה וְֹלא־יִפְּתַ ח
ּטבַח יּובָל ּוכ ְָרחֵל לִפְנ ֵי ּגֹוזְז ֶי ָה נ ֶ ֱ
את ישעיה נג ּ" :7כַּׂשֶה ל ַ ֶ
ּפִיו…" הסריס אז שאל את פיליפוס אם הנביא דיבר על עצמו או על איש אחר.
פיליפוס התחיל ללמד אותו מהפסוק הזה ,ובישר לו על ישוע.

דבר אלוהים איננו משתנה
דבר אלוהים הוא כמו אלוהים עצמו :הוא איננו משתנה .מה שכן משתנה
היא הבנתו של האדם לגבי דבר אלוהים משתנה .באופן כללי ,ההבנה לגבי
כתבי הקודש התפתחה בהדרגה ,ואנחנו נהנים מההתפתחות שחלה בדורות
הקודמים .אך בכמה מחלקיה של הכנסייה הנוצרית כדוגמת הכנסייה
הקתולית ,הכתובים לא הובנו כיאות ולא יושמו כשורה .כתוצאה מכך יהודים
ומאמינים פרוטסטנטים סבלו מרדיפות נוראיות ביותר ואולצו בכוח להמיר את
דתם .אנשים רבים הומתו בגלל אמונתם ואפילו נשרפו חיים על ידי הכנסייה
הקתולית .לאחר הרפורמציה באירופה שהובילה בין השאר ללימוד מעמיק
וזהיר של הכתובים ,נכתבו הצהרות אמונה שבהן סוכמה ההוראה של הכתובים.
באמצע המאה ה 17-התכנסו בווסטמינסטר שבלונדון התאולוגים הטובים
והמיומנים ביותר בכל הזמנים מכל רחבי הממלכה הבריטית ,וערכו דיונים
במשך חמש שנים ,במטרה לגבש הצהרה משותפת של אמונה .הצהרת אמונה
היא סיכום של עקרונות הכתובים ,בהתאם להבנה ולתפיסה של קבוצה של
אנשים .הצהרה כזאת היא אמצעי להקנות לאנשי אלוהים אחדות באופן שבו
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הם מבינים את הכתובים ומכריזים במה הם מאמינים .המאמצים האלה הניבו
בשנת  1646את הצהרת האמונה של וסטמינסטר .ההצהרה הוכיחה שהיא
אמצעי יקר ערך גם ליחידים וגם לקבוצות כי מאז כתיבתה ועד עצם היום הזה,
היא מציגה בבירור את עיקרי הוראת הכתובים .משיחיים רבים ברחבי העולם
משתמשים בהצהרה הזאת  כי הם מאמינים שהיא מצהירה בגלוי על העקרונות
של כתבי הקודש.

אחדות הקהילה ,גוף המשיח
הצהרת האמונה של וסטמינסטר מקדמת אחדות בהבנה שלנו לגבי כתבי
הקודש" .קֹול צֹפַיְִך נָׂשְאּו קֹול ,יַ ְחּדָו יְַרּנ ֵנּוּ :כ ִי עַיִן ּבְעַיִן יְִראּוּ ,בְׁשּוב יְהוָה צִּיֹון"
אדֹנ ֵנּו יֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח לִהְיֹות ּכֻּלְכ ֶם
אחַי ּבְׁשֵם ֲ
(ישעיה נב « .)8וְ ִהנְנ ִי ַמזְהִיר אֶתְ כ ֶם ַ
אחָד ּובְעֵצָה
אחָד וְֹלא ּתִ ְהיֶינ ָה ַמחֲֹלקֹות ּבֵינ ֵיכ ֶם ּכ ִי אִם־ּתִ ּכֹונ ֲנּו יַחַד ּבְל ֵב ֶ
ּפֶה ֶ
אחִים
אחָת" (הראשונה לקורינתים א ִ " .)10הּנ ֵה מַה ּטֹובּ ,ומַה ּנָעִים ׁשֶבֶת ַ
ֶ
ּג ַם יָחַד" (תהילים קלג) .מפסוקים אלה עולה בבירור שמוטלת עלינו החובה
לקדם אחדות.
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קיצור שמות הספרים בתנ"ך
ובברית החדשה
ספרי התנ"ך
ברא'
שמות
ויק'
במד'
דבר'
יהוש'
שופ'
שמ"א
שמ"ב
מל"א
מל"ב
ישע'
ירמ'

יחז'
הושע
יואל
עמוס
עוב'
יונה
מיכה
נחום
חבק'
צפנ'
חגי
זכר'
מלא'

תהל'
משלי
איוב
שה"ש
רות
איכה
קהלת
אסתר
דני'
עזרא
נחמ'
דהי"א
דהי"ב

ספרי הברית החדשה
מתי
מרק'
לוקס
יוח'
מה"ש
רומ'
קור"א
קור"ב
גלט'

אפס'
פיל'
קול'
תסל"א
תסל"ב
טימ"א
טימ"ב
טיט'
פילמ'

עבר'
יעקב
פטר"א
פטר"ב
יוח"א
יוח"ב
יוח"ג
יהו'
חזון
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פרק א

כתבי הקודש
1 .1די במידת האמת הטבועה בטבע האנושי ,במעשי הבריאה ובאופן
שאלוהים מנהל את העולם ,המעידים במידה כה ברורה על טובו של
א
אלוהים ,על חכמתו ועל כוחו ,כדי להותיר את בני האדם בלא תירוץ,
אבל אין במידה זו די כדי להביא בני אדם להכיר את אלוהים ואת רצונו
ב
באופן הדרוש לישועה.
א רומ' ב ּ 15-14כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר הַּגֹוי ִם ֲאׁשֶר אֵין־לָהֶם ּתֹוָרה עֹוׂשִים ִמ ִּטבְעָם
ּכ ְ ִדבְֵרי הַּתֹוָרה ּג ַם־ּבְאֵין ּתֹוָרה הֵם ּתֹוָרה לְעַצְמָם׃ ּ 15בְהְַראֹותָ ם ּכ ִי ַמעֲׂשֵה
הַּתֹוָרה ּכ ָתּוב עַל־לִּבָם ּו ַמצְּפּונ ָם ֵמעִיד בָהֶם ּו ַמ ְחׁשְבֹותָ ם ּבְקְִרּבָם ְמ ַחּי ְבֹות
זֹאת אֶת־זֹאת אֹו ג ַם־ ְמז ַּכֹות׃ רומ' א  20-19יַעַן ֲאׁשֶר ַּדעַת ָהאֱֹלהִים
ּג ְלּוי ָה בְקְִרּבָם ּכ ִי ָהאֱֹלהִים הֹודִיעָם אֹותָ ּה׃ ּ 20כ ִי מַהּותֹו הַנֶעֱלָמָה הִיא
ּכֹחֹו הַּנִצְחִי וֵאל ָהּותֹו ֵמעֵת נִבְָרא הָעֹול ָם ּתִ ּוָדַע ּבְ ַמעֲׂשָיו וְתֵ ָראֶה .לָכ ֵן אֵין
סּפְִרים ּכ ְבֹוד-אֵל ּו ַמעֲׂשֵה יָדָיו ַמּג ִיד
לָהֶם ּתֵ רּוץ׃ תהל' יט ַ 4-2הּׁשָ ַמי ִם ְמ ַ
הָָרקִיע׃  .3יֹום ל ְיֹום יַּבִיעַ אמֶר וְלַיְל ָה ּלְלַיְל ָה י ְ ַחּוֶהָּ -דעַת׃  4אֵין-אמֶר וְאֵין
ְּדבִָרים ּבְל ִי נִׁשְמָע קֹול ָם׃ רומ' א  32יֹו ְדעִים ֵהּמָה אֶת־ ִמׁשְּפַט אֱֹלהִים ּכ ִי־
עֹׂשֵי ֵאּל ֶה ּבְנ ֵי־ ָמוֶת הֵם וְֹלא לְבַד ׁשֶּיַעֲׂשּו אֶת־ ֵאּל ֶה ּכ ִי ג ַם־נ ִתְ ָרצְתָ ה נַפְׁשָם
ּבְעֹשֵֹיהֶם׃ רומ' ב  1לָכ ֵן אֵין ל ְָך ּתֵ רּוץ ,אַּתָ ה בֶן־ ָאדָם ַהּדָןּ ,תִ ְהי ֶה מִי
ׁשֶּתִ ְהי ֶהּ ,כ ִי בְמַה־ּׁשֶּתָ דִין אֶת־ ֲחבְֵרָך ּתַ ְרׁשִיעַ אֶת־נַפְׁשְָךּ ,בַ ֲאׁשֶר אַּתָ ה ַהּדָן
ּתַ עֲׂשֶה כ ְ ַמעֲׂשֵהּו׃
ב קור"א א ּ 21כ ִי ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ּבְ ָחכְמַת ָהאֱֹלהִים ֹלא יָדַע הָעֹול ָם ּבְ ָחכְמַתֹו
סכ ְלּות ַה ָּטפַת ַהּבְׂשּוָרה אֶת
אֶת־ ָהאֱֹלהִים ָהי ָה ָרצֹון לְפָנ ָיו ל ְהֹוׁשִיעַ ּבְ ִ
ַה ַּמ ֲאמִינ ִים׃ קור"א ב  14-13וְאֶת־זֹאת נ ְ ַדּבֵר ֹלא בִ ְדבִָרים ֲאׁשֶר ּתְ ל ַ ְּמדֵם
ָחכְמַת ּבְנ ֵי ָאדָם ּכ ִי אִם־ּבִ ְדבִָרים ֲאׁשֶר רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ּתְ ל ַ ְּמדֵם ּונְבָאֵר ְּדבִָרים
רּוחָנִּיים עַל־ּפִי הָרּוחַ׃  14הֵן ָה ָאדָם הַּנַפְׁשִי אֵינֶּנּו ְמ ַקּבֵל אֶת־ ִּדבְֵרי רּו ַח
סכ ְלּות לֹו וְֹלא יּוכ ַל ל ַ ֲהבִינ ָם ּבַ ֲאׁשֶר ֵהּמָה נִבְחָנ ִים ּבְדֶֶרְך
אֱֹלהִים ּכ ִי־ ֵהּמָה ִ
הָרּוחַ׃
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כיוון שכך ,ראה אלוהים לנכון להתגלות לקהילה בתקופות ובדרכים שונות,
ולהכריז באוזניה על רצונו .אחר כך ,דאג אלוהים לכך שהתגלותו תיכתב
במלואה כדי להיטיב את שימור האמת והפצתה וכדי לבסס את הקהילה
ולנחמה נוכח טבעו החוטא של האדם ונוכח רשעות השטן והעולם.ד מסיבות
אלה ,וכיוון שאלוהים חדל לגלות את רצונו לעמו באותן דרכים שבהן התגלה
ו
בעבר,ה נחוצים כתבי הקודש בתכלית.
ג

ג עבר' א ָ 1האֱֹלהִים ֲאׁשֶר־ ִּדּבֶר ִמ ֶּקדֶם ּפְעָמִים ַרּבֹות ּובְפָנ ִים ׁשֹנ ִים אֶל־
ֲאבֹתֵינּו ּבְי ַד הַּנְבִיאִים ִּדּבֶר ֵאל ֵינּו ּבְ ַאחֲִרית ַהּיָמִים ָה ֵאּל ֶה ּבְי ַד ּבְנֹו׃
ד משלי כב  21-19לִהְיֹות ּבַיהוָה ִמבְ ַטחֶָך הֹו ַדעְּתִיָך הַּיֹום אַף-אָּתָ ה׃ 20
הֲלא כ ָתַ בְּתִי ל ְָך ׁשָלִׁשִים ּבְמעֵצֹות וָ ָדעַת׃  21ל ְהֹודִיעֲָך קׁשְ ְט ִאמְֵרי ֱאמֶת
ל ְ ָהׁשִיב ֲאמִָרים ֱאמֶת ל ְׁשלְחֶיָך׃ לוקס א ּ 4-3ג ַם אֲנ ִי ֲאחֵַרי ׁשֶעָ ַקבְּתִי הֵיטֵב
סדְָרם
ַאחַר ּכ ָל־ ַה ְּדבַרים מֵֵראׁשִיתָ ם ָחׁשַבְּתִי כ ִי טוֺב לְכ ָתְ בָם ֵאל ֶיָך לְפִי ִ
ּתְ אוֺפִילוֺס ָה ֲאצִיל׃  4ל ְ ַמעַן ּתֵ דַע לָבֶטַח ֱאמֶת ָה ְדבִָרים ֲאׁשֶר חֻּנַכ ְּתָ ּבָם׃ מתי
ד  10 ,7 ,4וַּיַעַן וַּיֹאמַר הֵן ּכ ָתּוב ֹלא עַלַ -הּלֶחֶם לְבַּדֹו י ִ ְחי ֶה ָה ָאדָם ּכ ִי עַל-
ּכ ָל-מֹוצָא פִי-אֱֹלהִים׃  7וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַ וְעֹוד ּכ ָתּוב ֹלא תְ נַּסֶה אֵת י ְהֹוָה
אֱֹלהֶיָך׃  10וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַ סּור ִמּמֶּנ ִי ַהּׂשָטָן ּכ ִי כ ָתּוב ל ַיהֹוָה אֱֹלהֶיָך
ּתִ ׁשְּתַ ֲחוֶה וְאֹותֹו לְבַּדֹו ּתַ עֲבֹד׃ רומ' טו ּ 4כ ִי כ ָל־ ֲאׁשֶר נִכ ְּתַ ב ִמּלְפָנ ִים לְל ַ ְּמדֵנּו
סבְל ָנּות ּובְתַ נ ְחּומֹות ַהּכ ְתּובִים׃ ישע' ח 20
נִכ ְּתָ ב ל ְ ַמעַן ּתִ ְהי ֶה־ּל ָנּו תִ ְקוָה ּבְ ַ
ל ְתֹוָרה וְל ִתְ עּודָה אִם-לא יאמְרּו ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה ֲאׁשֶר אֵין-לֹו ׁשָחַר:
מ ֶּקדֶם ּפְעָמִים ַרּבֹות ּובְפָנ ִים ׁשֹנ ִים
אׁשֶר־ ִּדּבֶר ִ
ה עבר' א ָ 2-1האֱֹלהִים ֲ
אּל ֶה ּבְי ַד ּבְנֹו׃
אחֲִרית ַהּיָמִים ָה ֵ
אל ֵינּו ּבְ ַ
אבֹתֵינּו ּבְי ַד הַּנְבִיאִים ִּדּבֶר ֵ
אֶל־ ֲ
אׁשֶר־נ ְתָ נֹו ל ְיֹוֵרׁש ּכֹל וְג ַם־עָׂשָה בְי ָדֹו אֶת־הָעֹול ָמֹות׃
ֲ 2
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ו טימ"ב ג ּ 15ומִּנ ְעּוֶריָך י ָ ַדעְּתָ אֶת־ּכ ִתְ בֵי ַהּקֹדֶׁש ַהּיְכֹל ִים ל ְ ַה ְחּכ ִימְָך
 דבַר
ּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ פטר"ב א  19וְעַּתָ ה ְ
אֶלַ -הי ְׁשּועָה עַל־יְדֵי ָהאֱמּונ ָה ּבַ ָ
אל ָיו ּכ ְמוֺ
אׁשֶר ׁשַתֶ ם לִּבְכ ֶם ֵ
הַּנ ְבּואָה יֹותֵ ר ַקּי ָם אִּתָ נּו וַ ֲהטִיבֹתֶ ם עֲׂשֹות ֲ
מאִיר ּבִמְקֹום אֹפֶל עַד־ּכ ִי יִּבָקַע אֹור הַּיֹום וְז ַָרח ּכֹוכ ַב ַהּנֹג ַּה
אֶל־נ ֶר ֵ
ּבִלְבַבְכ ֶם׃

 :א קרפשדוקה יבתכ

2 .2כתבי הקודש ,דבר אלוהים הכתוב ,הם כל ספרי התנ"ך והברית החדשה,
ואלו הם:
הברית החדשה:
התנ"ך:
איכה
הבשורה על־פי מתי
בראשית
קוהלת
הבשורה על־פי מרקוס
שמות
אסתר
הבשורה על־פי לוקס
ויקרא
דניאל
הבשורה על־פי יוחנן
במדבר
עזרא
מעשי השליחים
דברים
נחמיה
אל־הרומיים
יהושע
א
הימים
דברי
הראשונה אל־הקורנתיים
שופטים
דברי הימים ב
השנית אל־הקורינתיים
שמואל א
אל־הגלטיים
שמואל ב
אל־האפסיים
מלכים א
אל־הפיליפיים
מלכים ב
אל־הקולסים
ישעיה
הראשונה אל־התסלוניקים
ירמיה
השנית אל־התסלוניקים
יחזקאל
הראשונה אל־טימותיוס
הושע
השנית אל־טימותיוס
יואל
אל־טיטוס
עמוס
אל־פילימון
עובדיה
אל־העברים
יונה
אגרת יעקב
מיכה
האגרת הראשונה לפטרוס
נחום
השליח
חבקוק
האגרת השנית לפטרוס השליח
צפניה
האגרת הראשונה ליוחנן השליח
חגי
האגרת השנית ליוחנן השליח
זכריה
האגרת השלישית ליוחנן השליח
מלאכי
אגרת יהודה
תהילים
חזון יוחנן
משלי
איוב
שיר השירים
רות
11

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

כולם נכתבו בהשראת אלוהים כדי לשמש אמת מידה לאמונה ולחיים שעל-
ז
פיהם ננהל את חיינו ואת אמונתנו.
ז לוקס טז  31 ,29וַּיֹאמֶר ַאבְָרהָם י ֵׁש לָהֶם מׁשֶה וְהַּנְבִיאִים ֲאל ֵיהֶם יִׁשְמָעּון׃
 31וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו אִםֹ-לא יִׁשְמְעּו אֶל-מׁשֶה וְאֶל-הַּנְבִיאִים ּג ַם ּכ ִי-י ָקּום ֶאחָד
מִןַ -הּמֵתִים ֹלא י ַ ֲאמִינּו׃ אפס' ב ּ 20בְנּוי ִם עַל-י ְסֹוד ַהּׁשְל ִיחִים וְהַּנְבִיאִים
וְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֶאבֶן ַהּפִּנ ָה׃ חזון כב ֵ 19-18מעִיד אֲנ ִי ּבְכ ָל־ ַהּׁשֹ ֵמעַ
ּספֶר ַהּז ֶה אִם־יֹוסִיף אִיׁש עֲל ֵיהֶם יֹוסִיף עָל ָיו ָהאֱֹלהִים אֶת־
ִּדבְֵרי נ ְבּואַת ַה ֵ
ספֶר הַּנ ְבּואָה
ּספֶר ַהּז ֶה׃  19וְאִם יִג ְַרע אִיש ִמ ִּדבְֵרי ֵ
ַהּמַּכֹות ַהּכ ְתּובֹות ּבַ ֵ
ספֶר ַה ַחּי ִים ּו ֵמעִיר ַהּקֹדֶׁש ַהּכ ְתּובִים
ַהּזֹאת יִג ְַרע ָהאֱֹלהִים אֶת־ ֶחל ְקֹו ִמ ֵ
ּספֶר ַהּז ֶה׃ טימ"ב ג ּ 16כ ִי כ ָלַ -הּכ ָתּוב נִכ ְּתָ ב ּבְרּו ַח אֱֹלהִים ּג ַם-מֹועִיל
ּבַ ֵ
ל ְהֹוֹרת ּול ְהֹוכ ִי ַח ּולְיַּׁשֵר ּולְיַּסֵר ּבְצֶדֶק׃
3 .3הספרים המכונים ספרים חיצוניים לא נכתבו בהשראת רוח אלוהים
ואינם כלולים בקנון כתבי הקודש .לכן אין להם כל סמכות בקהילת
אלוהים ,ואין לקבלם או להשתמש בהם אלא כבכל ספרות אנושית
ח
אחרת.
ח לוקס כד  44 ,27וַּיָחֶל מִּמׁשֶה ּו ִמּכ ָל־הַּנְבִיאִים וַיְבַאֵר לָהֶם אֶת־ּכ ָל־
ַהּכ ְתּובִים הַּנ ֶ ֱאמִָרים עָל ָיו׃  44וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם ֵאּל ֶה הֵם ַה ְּדבִָרים ֲאׁשֶר ִּדּבְַרּתִי
ֲאל ֵיכ ֶם ּבְעֹוד הֱיֹותִי עִ ָּמכ ֶם ּכ ִי ִה ָּמל ֵא י ִ ָּמל ֵא ּכ ָל־ ַהּכ ָתּוב עָל ַי ּבְתֹוַרת מֹׁשֶה
ּובַּנְבִיאִים ּובַּתְ ִהּל ִים׃ רומ' ג  2הְַרּבֵה ִמּכ ָל־ּפָנ ִיםּ .בִָראׁשֹונ ָהּ ,כ ִי־ ָהפְקְדּו
בְיָדָם ִּדבְֵרי אֱֹלהִים׃ פטר"ב א ּ 21כ ִי מֵעֹול ָם ֹלא-יָצְאָה נ ְבּואָה ּבְִרצֹון
ָה ָאדָם ּכ ִי אִםּ-בְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נְׂשָאָם ִּדּבְרּו אַנְׁשֵי אֱֹלהִים ַהּקְדֹוׁשִים׃
4 .4סמכות כתבי הקודש ,שבגללה יש להאמין בהם ולציית להם ,אינה תלויה
בעדות של אדם או של קהילה כלשהי ,אלא אך ורק באלוהים (שהוא
האמת עצמה) מחבר כתבי הקודש .לפיכך יש לקבל את מרות הכתובים,
ט
כי הם דבר אלוהים.
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 דבַר הַּנ ְבּואָה יֹותֵ ר ַקּי ָם אִּתָ נּו וַ ֲהטִיבֹתֶ ם עֲׂשֹות
ט פטר"ב א  21 ,19וְעַּתָ ה ְ
אשר ׂשתֶ ם לִּבְכ ֶם ֵאל ָיו ּכ ְמוֺ אֶל־נ ֶר ֵמאִיר ּבִמְקֹום אֹפֶל עַד־ּכ ִי יִּבָקַע אֹור
הַּיֹום וְז ַָרח ּכֹוכ ַב ַהּנֹג ַּה ּבִלְבַבְכ ֶם׃ ּ 21כ ִי מֵעֹול ָם ֹלא־יָצְאָה נ ְבּואָה ּבְִרצֹון
ָה ָאדָם ּכ ִי אִם־בְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נְׂשָאָם ִּדּבְרּו אַנְׁשֵי אֱֹלהִים ַהּקְדוֺׁשִים׃
טימ"ב ג ּ 16כ ִי כ ָל־ ַהּכ ָתּוב נִכ ְּתָ ב ּבְרּו ַח אֱֹלהִים וְג ַם-מֹועִיל ל ְהֹוֹרת

 :א קרפשדוקה יבתכ

ּול ְהֹוכ ִי ַח ּולְיַּׁשֵר ּולְיַסֵר ּבַּצֶדֶק׃ יוח"א ה  9אִם־נ ְ ַקּבֵל עֵדּות ּבְנ ֵי ָאדָם והִּנ ֵה
עֵדּות ָהאֱֹלהִים ג ְדֹול ָה ִמּמֶּנ ָה ּכ ִי זֹאת הִיא עֵדּות ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶר ֵהעִיד עַל־
ּבְנֹו׃ תסל"א ב ּ 13בַעֲבּור זֹאת ּג ַם־נוֺדֶה תָ מִיד ל ֵאֹלהִים ּכ ִי אַּתֶ ם ּבְ ַקּבֶל ְּתֶ ם
ֵמאִּתָ נּו ְּדבַר ׁשְמּועַת ָהאֱֹלהִים ֹלא־ ִקּבַל ְּתֶ ם אֹותֹו ּכ ִ ְדבַר ּבְנ ֵי־ ָאדָם ּכ ִי אִם־
ּכ ְמֹו־ׁשֶהּוא בֶ ֱאמֶת ּכ ִ ְדבַר ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶר הּוא ּג ַם־ּפֹעֵל ּבָכ ֶם ַה ַּמ ֲאמִינ ִים׃
5 .5עדות הקהילה עשויה לגרום לנו להוקיר ולכבד את כתבי הקודש.י תוכנם
השמיימי ,כוחה של האמת שבהם ,כתיבתם הנעלה ,ההסכמה המלאה
בין כל חלקיהם ,תכליתם (והיא לתת כבוד לאלוהים בלבד) ,ההתגלות
המלאה שלהם לגבי הדרך היחידה לישועת האדם ,מעלותיהם הרבות
האחרות שאין דומה להן ושלמותם המוחלטת משמשים מכלול עדויות
משכנע להיותם דבר אלוהים .למרות זאת ,דעתנו האיתנה וביטחוננו
באמתותם הבלתי ניתנת לערעור של הכתובים ובסמכותם האלוהית
נובעים מפעולתו הנסתרת של רוח הקודש ,המעיד עליהם בלבנו באמצעות
יא
הכתובים.
י טימ"א ג  15וְאִם־ ֵאחַר הִּנ ֵה תֵ דַע אֵיְך לְהִתְ נַהֵג ּבְבֵית ָהאֱֹלהִים ׁשֶהִיא
עֲדַת אֱֹלהִים ַחּי ִים עַּמּוד ָה ֱאמֶת:
יא יוח"א ב  27 ,20וְאַּתֶ ם ַה ִּמׁשְחָה לָכ ֶם ֵמאֵת ַהּקָדֹוׁש וִי ַדעְּתֶ ם ַהּכֹל׃ 27
וְאַּתֶ ם ַה ִּמׁשְחָה ֲאׁשֶר ִקּבַל ְּתֶ ם ֵמאִּתֹו עֹ ֶמדֶת ּבָכ ֶם וְֹלא תִ צְטֲָרכּו לְאִיׁש
ֲאׁשֶר ּיְל ַ ֵּמ ְדכ ֶם ּכ ִי אִם־ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתְ לַּמֶד אֶתְ כ ֶם ַה ִּמׁשְחָה בְכ ָל־ ָּדבָר הִיא ָה ֱאמֶת
וְאֵינֶּנ ָה כָז ָב וְכ ַ ֲאׁשֶר ל ִ ְּמדָה אֶתְ כ ֶם ּכ ֵן ּתַ עַמְדּו בֹו׃ יוח' טז  14-13וְרּו ַח
ָה ֱאמֶת ּבְבֹאֹו הּוא יַדְִריְך אֶתְ כ ֶם אֶל־ּכ ָל־ ָה ֱאמֶת ּכ ִי ֹלא י ְ ַדּבֵר ֵמעַצְמֹו ּכ ִי אִם־
ֲאׁשֶר יִׁשְמַע י ְ ַדּבֵר וְ ַהּבָאֹות יַּג ִיד לָכ ֶם׃  14הּוא יְפָאֲֵרנ ִי ּכ ִי ִמּׁשֶּל ִי יִּקַח וְיַּג ִיד
לָכ ֶם׃ קור"א ב  12-10וְל ָנּו ּגִּל ָה ָהאֱֹלהִים ּבְרּוחֹו ּכ ִי הָרּו ַח חֹוקֵר אֶת־ ַהּכֹל
ּג ַם אֶת־ ַמעֲ ַמּקֵי ָהאֱֹלהִים׃ ּ 11כ ִי מִי הּוא ּבִבְנ ֵי ָאדָם ַהּיֹ ֵדעַ אֵת ֲאׁשֶר ּבָ ָאדָם
ּבִל ְּתִ י אִם־רּו ַח ָה ָאדָם ֲאׁשֶר ּבְקְִרּבֹו ּכ ֵן ּג ַם ֹלא-יָדַע אִיׁש אֵת ֲאׁשֶר ּבֵאֹלהִים
ּבִל ְּתִ י אִם־רּו ַח ָהאֱֹלהִים׃  12וַאֲנַחְנּו ֹלא ִקּבַל ְנּו אֶת־רּו ַח הָעֹול ָם ּכ ִי אִם־
הָרּו ַח ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ל ְ ַמעַן נֵדַע אֶת־ ֲאׁשֶר נ ִּתַ ן ל ָנּו ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ּבְ ַחסְּדֹו׃
ישע' נט  21וַאֲנ ִי זֹאת ּבְִריתִ י אֹותָ ם ָאמַר י ְהוָה רּוחִי ֲאׁשֶר עָל ֶיָך ּו ְדבַָרי
ֲאׁשֶרׂ-שַמְּתִי ּבְפִיָך ֹלא-י ָמּוׁשּו ִמּפִיָך ּו ִמּפִי ז ְַרעֲָך ּו ִמּפִי ז ֶַרע ז ְַרעֲָך ָאמַר י ְהוָה
ֵמעַּתָ ה וְעַד-עֹול ָם׃
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6 .6כל תוכנית אלוהים בנוגע למה שנחוץ לכבודו ,לישועת האדם ,לאמונה
ולחיים הוצגה בפירוש בכתבי הקודש ,או יש להסיק אותה בהכרח
ובהיגיון מתוך הכתובים .אין להוסיף לכתבי הקודש דבר ,לא מתוקף
טענה להתגלויות חדשות של הרוח ולא מתוקף מסורת אנושית.יב עם
זאת ,אנו מכירים בצורך בהארה מרוח אלוהים בלבו של אדם כדי שיבין
הבנה המביאה לישועה את הדברים הנגלים בכתובים.יג אנו גם מכירים
בכך שיש נסיבות מסוימות הנוגעות לעבודת אלוהים ולממשל הקהילה
(להם שותפים כל עשייה וכל חברה אנושית) שיש להסדירן בהתאם
להיגיון האנושי ולתבונה משיחית ובהתאם להוראות הכלליות של כתבי
יד
הקודש ,שאותן יש לקיים בכל עת.
יב טימ"ב ג ּ 17-15ומִּנ ְעּוֶריָך י ָ ַדעְּתָ אֶת־ּכ ִתְ בֵי ַהּקֹדֶׁש ַהּיְכֹל ִים ל ְ ַה ְחּכ ִימְָך
אֶל־ ַהי ְׁשּועָה עַל־יְדֵי ָהאֱמּונ ָה ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ ּ 16כ ִי כ ָל־ ַהּכ ָתּוב נִכ ְּתָ ב ּבְרּו ַח
אֱֹלהִים ּג ַם-מֹועִיל ל ְהֹוֹרת ּול ְהֹוכ ִי ַח ּולְיַּׁשֵר ּולְיַסֵר ּבַּצֶדֶק׃  17ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר־
י ִ ְהי ֶה אִיׁש ָהאֱֹלהִים ּתָ מִים ּו ָמהִיר לְכ ָל־ ַמעֲׂשֶה טֹוב׃ גלט' א ֲ 9-8אבָל
ּג ַם־אֲנַחְנּו אֹו־ ַמלְאְָך מִן־ ַהּׁשָ ַמי ִם אִם-י ָבֹוא לבַשֵֹר אֶתְ כ ֶם ּבְׂשֹוָרה ִמּבַלְעֲדֵי
זֹאת ֲאׁשֶר ּבִשְַֹרנּו אֶתְ כ ֶם חֵֶרם י ִ ְהי ֶה׃ ּ 9כ ְמֹו ׁשֶ ָאמְַרנּו כְבָר ּכ ֵן־אֹמַר עַּתָ ה
עֹוד־ ַהּפָעַם אִיׁש ּכ ִי־יְבַׂשֵר אֶתְ כ ֶם ּבְׂשֹוָרה ִמּבַלְעֲדֵי ֲאׁשֶר ִקּבַל ְּתֶ ם חֵֶרם י ִ ְהי ֶה׃
תסל"ב ב ֲ 2אׁשֶר ֹלא-תִ ּטֵָרף ַּדעְּתְ כ ֶם ּפִתְ אֹם וַ ֲאׁשֶר ֹלא ּתִ ּבָהֵלּו ֹלא בְרּו ַח
וְֹלא בְדִּבּור וְֹלא בְ ִאּג ֶֶרת ּכ ְמֹוׁ -שְלּוחָה ֵמאִּתָ נּו כְאִּלּו ִהּג ִיעַ יֹום ַה ָמׁשִיחַ׃
יג יוח' ו  45הֲֹלא כ ָתּוב ּבַּנְבִיאִים וְכ ָלּ-בָנַי ְִך ל ִּמּודֵי אֱֹלהִים לָכ ֵן ּכֹל ֲאׁשֶר
ׁשָמַע מִןָ -האָב וְלָמַד יָבֹא ֵאל ָי׃ קור"א ב ֶ 12-9אל ָא כַּכ ָתּוב ֲאׁשֶר־עַי ִן ֹלא
ָראֲתָ ה וְאֹז ֶן ֹלא ׁשָ ְמעָה וְֹלא עָל ָה עַל־ל ֵב אֱנֹוש אֵת ֲאׁשֶר־ ֵהכ ִין ָהאֱֹלהִים
לְאֹ ֲהבָיו׃  10וְל ָנּו ּגִּל ָה ָהאֱֹלהִים ּבְרּוחֹו ּכ ִי הָרּו ַח חֹוקֵר אֶת־ ַהּכֹל ּג ַם אֶת־
ַמעֲ ַמּקֵי ָהאֱֹלהִים׃ ּ 11כ ִי מִי הּוא ּבִבְנ ֵי ָאדָם ַהּיֹ ֵדעַ אֵת ֲאׁשֶר ּבָ ָאדָם ּכ ִי
אִם־רּו ַח ָה ָאדָם ֲאׁשֶר ּבְקְִרּבֹו ּכ ֵן ּג ַם ֹלא-יָדַע אִיׁש אֵת ֲאׁשֶר ּבֵאֹלהִים ּבִל ְּתִ י
אִם־רּו ַח ָהאֱֹלהִים׃  12וַאֲנַחְנּו ֹלא ִקּבַל ְנּו אֶת־רּו ַח הָעֹול ָם ּכ ִי אִם־הָרּו ַח
ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ל ְ ַמעַן נֵדַע אֶת־ ֲאׁשֶר נ ִּתַ ן ל ָנּו ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ּבְ ַחסְּדֹו׃
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יד קור"א יא ׁ 14-13שִפְטּו־נ ָא בְנַפְׁשְכ ֶם הֲנ ָ ֲאוָה ל ְ ִאּׁשָה לְהִתְ ּפַּל ֵל אֶל־
ָהאֱֹלהִים ּבְג ִּלּוי ֹראׁש׃  13אֹו ֲהלֺא ג ַם־ ַה ֶּטבַע ּבְעַצְמוֺ יְלַמֵד אֶתְ כ ֶם ּכ ִי אִיׁש
ֲאׁשֶר יְגַּדֵל ּפֶַרע ׂשְעַר ֹראׁשֹו חְֶרּפָה הִיא לֹו׃ קור"א יד  40 ,26וְעַּתָ ה מַה-
ּלַעֲׂשֹות ֶאחָי ּבְ ִה ָּק ֶהלְכ ֶם יַחַד ּכ ָלֶ -אחָד וְ ֶאחָד ִמּכ ֶם י ֶׁש-לֹו ִמז ְמֹור י ֶׁש-לֹו

 :א קרפשדוקה יבתכ

הֹוָראָה י ֶׁש-לֹו ל ָׁשֹון י ֶׁש-לֹו חָזֹון י ֶׁש-לֹו בִאּור אְַך-יֵעָׂשֶה ַהּכֹל ל ְ ִהּבָנֹות׃ 40
ַהּכֹל יֵעָׂשֶה ּכַהֹג ֶן ּוכ ְׁשּוָרה׃
7 .7לא כל הכתוב בכתבי הקודש ברור מאליו באותה מידה ,או ברור באותה
מידה לכל הקורא בהם.טו אבל הדברים שנחוץ לדעת אותם ,להאמין בהם
ולעשותם כדי להיוושע מוצגים ומוסברים במקום כזה או אחר בכתבי
הקודש ,כך שלא רק מלומדים אלא גם פשוטי עם יוכלו להבינם במידה
מספקתטז אם ישתמשו כראוי באמצעים שבהם ה' מגלה את דרך הישועה.
טו פטר"ב ג  16וְכ ֵן ּבְכ ָל־ ִאּג ְרֹותָיו ּבְ ַדּבְרֹו־ׁשָם עַל־ ֵאּל ֶה ּובָהֶם י ֵׁש ְּדבִָרים
ְקׁשִי ַה ֲהבָנ ָה וְ ַהּבֹעֲִרים וְ ַהּפְתָ אִים י ַ ַהפְכּו אֹתָ ם ּכ ַ ֲאׁשֶר ּג ַם־יַעֲׂשּו לַּכ ְתָ בִים
ָה ֲאחִֵרים ל ְ ָאבְדַן נַפְׁשָם׃
טז תהל' קיט  130 ,105 ,נ ֵר-ל ְַרגְל ִי ְדבֶָרָך וְאֹור ל ִנ ְתִיבָתִי׃ ּ 130פֵתַ ח ְּדבֶָריָך
יָאִיר ֵמבִין ּפְתָ י ִים׃   
8 .8התנ"ך בעברית (שהייתה שפת האם של עם אלוהים מקדם) והברית
החדשה ביוונית (שבעת כתיבתה הייתה השפה הנפוצה בין העמים),
נכתבו בהשראה ישירה של אלוהים ובהשגחתו המיוחדת ,נשמרו טהורים
יז
לכל אורך הדורות ,ועל כן הם נאמנים לכתבים המקוריים.
יז שמ"ב כג  2רּו ַח י ְהוָה ִּדּבֶרּ-בִי ּו ִמּל ָתֹו עַל-ל ְׁשֹונ ִי׃ פטר"ב א ּ 21כ ִי
מֵעֹול ָם ֹלא־יָצְאָה נ ְבּואָה ּבְִרצֹון ָה ָאדָם ּכ ִי אִםּ-בְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נְׂשָאָם
ִּדּבְרּו אַנְׁשֵי אֱֹלהִים ַהּקְדֹוׁשִים׃ טימ"ב ג ּ 16כ ִי כ ָל־ ַהּכ ָתּוב נִכ ְּתָ ב ּבְרּו ַח
אֱֹלהִים ּג ַם-מֹועִיל ל ְהֹוֹרת ּול ְהֹוכ ִי ַח ּולְיַּׁשֵר ּולְיַסֵר ּבַּצֶדֶק׃ מתי ה ּ 18כ ִי ָאמֵן
אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם עַד ּכ ִי-יַעַבְרּו ַהׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ ֹלא ּתַ עֲבֹר יֹוד ַאחַת אֹו-קֹוץ
ֶאחָד מִן-הַּתֹוָרה עַד ֲאׁשֶר י ְ ֻקּי ַם ַהּכֹל׃ לוקס כא ַ 33הּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ יַעֲבֹרּו
ּו ְדבַָרי ֹלא יַעֲבֹרּון׃ פטר"א א ּ 23כ ַּנֹולָדִים ֵמ ָחדָׁש ֹלא ִמּז ֶַרע נִׁשְחָת ּכ ִי אִם-
ִמּז ֶַרע ֹלא יִּׁשָחֵת ּבַ ַּמ ֲאמָר ׁשֶל-אֱֹלהִים ַהחַי וְ ַה ַּקּי ָם ל ְעֹול ָם׃ תהל' קיט 89
ל ְעֹול ָם י ְהוָה ְּדבְָרָך נִּצָב ּבַּׁשָ ָמי ִם׃
אי לכך ,בכל נושא שיש בו מחלוקת הנוגעת לתכני אמונה או לאורח חיים,
על הקהילה להסתמך בסופו של דבר על הכתובים בשפתם המקורית כסמכות
יח
סופית.
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יח ישע' ח  20ל ְתֹוָרה וְל ִתְ עּודָה אִםֹ-לא יֹאמְרּו ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה ֲאׁשֶר אֵין-לֹו
סּכ ִימִים ִּדבְֵרי הַּנְבִיאִים ּכַּכ ָתּוב׃ יוח' ה
ׁשָחַר׃ מה"ש טו  15וְלָזֹאת ַמ ְ
ּ 46 ,39דְִרׁשּו בַּכ ְתּובִים ֲאׁשֶר ּתַ ְחׁשְבּו ׁשֶּי ֵׁש לָכ ֶם ַחּי ֵי עֹולָמִים ּבָהֶם וְ ֵהּמָה
ַה ְּמעִידִים עָל ָי׃ ּ 46כ ִי לּו ֶה ֱאמַנ ְּתֶ ם ל ְמׁשֶה ּג ַם-ל ִי תַ ֲאמִינּו ּכ ִי הּוא ּכ ָתַ ב עָל ָי׃
לכל השייכים לעם אלוהים יש זכות וזיקה לכתובים ,וכולם מצווים לקרוא
ולחקור את הכתובים ביראת אלוהים .כיוון ששפות המקור אינן ידועות
לכולם ,יש לתרגם את כתבי הקודש לשפה המדוברת של כל עם שאליו מגיעים
הכתובים,יט כדי שדבר אלוהים ישכון בשפע אצל כולם ,שכולם יוכלו לעבוד אותו
כא
באופן הרצוי לו,כ ושתהיה להם תקווה מתוך הסבלנות והנחמה שבכתובים.
יט קור"א יד  28-27 ,24 ,12-11 ,9 ,6וְעַּתָ ה ַאחַי ּכ ִי-אָבֹוא ֲאל ֵיכ ֶם
וַ ֲא ַדּבֵר ּבִלְׁשֹנֹות מָה-אֹועִיל לָכ ֶם אִםֹ-לא ֲא ַדּבֵר ֲאל ֵיכ ֶם ּבְחָזֹון אֹו בְ ַדעַת
אֹו בִנ ְבּואָה אֹו בְהֹוָראָה׃ ּ 9כ ֵן ּג ַם-אַּתֶ ם אִם ֹלא-תֹוצִיאּו בִל ְׁשֹונְכ ֶם ּדִּבּור
ְמפָֹרׁש אֵיכ ָה יִּוָדַע ַה ְמ ֻדּבָר הֲֹלא תִ הְיּו ּכ ִ ְמ ַדּבְִרים ל ָרּוחַ׃  11לָכ ֵן אִם-אֵינֶּנ ִי
יֹ ֵדעַ ּפֵׁשֶר הַּקֹול ֶא ְהי ֶה נָכ ְִרי ּבְעֵינ ֵי ַה ְמ ַדּבֵר וְ ַה ְמ ַדּבֵר י ִ ְהי ֶה נָכ ְִרי ּבְעֵינ ָי׃ ּ 12כ ֵן
ּג ַם-אַּתֶ ם ּבִהְיֹותְ כ ֶם מתְ ַאּוִים לְכֹחֹות רּוחָנִּיֹות ּבַּקְׁשּו ל ְ ַהעְּדִיף ּבְמַהּׁ-שֶּיִבְנ ֶה
אֶתָ -העֵדָה׃ ֲ 24אבָל אִם-י ִתְ נַּבְאּו כֻּל ָם ּובָא אִיׁש ֹלאַ -מ ֲאמִין אֹו ֶהדְיֹוט אז
יִּוָכ ַח עַל-יְדֵי כֻּל ָם וְי ִּדֹון עַל-יְדֵי כֻּל ָם׃ ּ 27כ ִי-י ְ ַדּבֵר אִיׁש ּבְל ָׁשֹון י ְ ַדּבְרּו-נ ָא
ׁשְנַי ִם ׁשְנַי ִם אֹו עַל-הַּיֹותֵ ר ׁשְֹלׁשָה וְז ֶה ַאחַר ז ֶה וְ ֶאחָד יְפֵָרׁש׃  28וְאִם-אֵין
ְמפֵָרׁש אָז יִּדֹם ּבַ ָּקהָל וִי ַדּבֵר ל ְנַפְׁשֹו וְל ֵאֹלהִים׃
כ קול' ג ְּ 16דבַר ָהאָדֹון יִׁשְּכֹן ּבְקְִרּבְכ ֶם ּבְׁשֶפַע ַרב ּבְכ ָלָ -חכְמָה ּותְ לַּמְדּו
ּותְ עֹוֲררּו אֶת-נַפְׁשְכ ֶם ּבִתְ הִּלֹות וְתִ ׁשְּבָחֹות וְׁשִירֹות רּוחָנִּיֹות וְׁשִירּו ל ַיהֹוָה
ּבִנְעִימָה ּבִלְבַבְכ ֶם׃
כא רומ' טו ּ 4כ ִי כ ָל־ ֲאׁשֶר נִכ ְּתַ ב ִמּלְפָנ ִים ,לְל ַ ְּמדֵנּו נִכ ְּתָ ב ,ל ְ ַמעַן ּתִ ְהי ֶה־ּל ָנּו
סבְל ָנּות ּובְתַ נ ְחּומֹות ַהּכ ְתּובִים׃
תִ ְקוָה ּבְ ַ
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9 .9כתבי הקודש עצמם הם קנה המידה שאינו ניתן לערעור בכל הנוגע
לפרשנותם .כיוון שכך ,כשמתעוררת שאלה באשר למשמעות האמיתית
והמלאה של קטע כלשהו בכתובים (לכל קטע יש משמעות אחת בלבד,
לא משמעויות רבות) ,יש להשיב עליה לאחר חקירה ובדיקה של קטעים
כב
אחרים המדברים בלשון ברורה יותר.

 :א קרפשדוקה יבתכ

כב פטר"ב א  21-20וְזֹאת ּתֵ דְעּו ִראׁשֹונ ָה ֲאׁשֶר ּכ ָל-נ ְבּואַת ַה ִּמקְָרא אֵינֶּנ ָה
תֹל ָה ּבְפִתְ רֹון ָאדָם ִמּל ִּבֹו׃ ּ 21כ ִי מֵעֹול ָם ֹלא־יָצְאָה נ ְבּואָה ּבְִרצֹון ָה ָאדָם
ּכ ִי אִםּ-בְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נְׂשָאָם ִּדּבְרּו אַנְׁשֵי אֱֹלהִים ַהּקְדֹוׁשִים׃ מה"ש
סּכ ִימִים ִּדבְֵרי הַּנְבִיאִים ּכַּכ ָתּוב׃ קור"א ב  13וְאֶת־זֹאת
טו  15וְלָזֹאת ַמ ְ
נ ְ ַדּבֵר ֹלא בִ ְדבִָרים ֲאׁשֶר ּתְ ל ַ ְּמדֵם ָחכְמַת ּבְנ ֵי ָאדָם ּכ ִי אִם־ּבִ ְדבִָרים ֲאׁשֶר רּו ַח
ַהּקֹדֶׁש ּתְ ל ַ ְּמדֵם ּונְבָאֵר ְּדבִָרים רּוחָנִּיים עַלּ-פִי הָרּוחַ׃
1010כתבי הקודש אשר הם דברי רוח הקודש ,הם הסמכות העליונה והבלעדית,
ועל פיהם יש להכריע בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לתכני אמונה ולאורח
חיים .עלינו לקבל את הכרעותיהם באופן מוחלט .כל החלטותיהן של
ועידות ,דעות של אלו שקדמו לנו באמונה ,תורות של בני אדם ודעות
כג
אישיות חייבות להימדד על-פי קנה מידה זה.
כג שמ"ב כג  2רּו ַח י ְהוָה ִּדּבֶרּ-בִי ּו ִמּל ָתֹו עַל-ל ְׁשֹונ ִי׃ מת' כב  29וַּיַעַן י ֵׁשּו ַע
וַּיֹאמֶר לָהֶם טֹעִים אַּתֶ ם ּבַ ֲאׁשֶר אֵינְכ ֶם יֹו ְדעִים אֶת־ ַהּכ ְתּובִים וְג ַם אֶת־
ּג ְבּוַרת ָהאֱֹלהִים׃ ישע' ח  20ל ְתֹוָרה וְל ִתְ עּודָה אִםֹ-לא יֹאמְרּו ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה
ֲאׁשֶר אֵין-לֹו ׁשָחַר׃
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פרק ב

אלוהים והשילוש הקדוש
1 .1יש רק אלוהים חיא ואמיתי אחד,ב אין-סופי בקיומו ובשלמותו,ג רוח
טהורה-בשלמות,ד בלתי נראה,ה בלי גוף ,חלקיםו או רגשות,ז שאינו ניתן
לשינוי,ח אדיר,ט נצחי,י בלתי נתפס,יא כול-יכול,יב חכם-בשלמות,יג קדוש-
בשלמות,יד חופשי-בשלמות,טו מוחלט-בשלמות,טז הפועל בכל לתהלת
כבודו על-פי התכניתיז שגיבש ברצונו הצודק-בתכלית והבלתי ניתן
לשינוי,יח האוהב-בשלמות,יט רב חסד ,חנון ,ארך אפיים ,שופע בטוב
כא
ובאמת ,הסולח על מעשי רשע ,על עוונות וחטאים,כ הגומל לדורשיו
ועם זאת צדיק ונורא-בשלמות במשפט,כב שונא כל חטאכג ואשר בשום
כד
פנים לא יזַּכ ֵה את האשמים בחטא.
א דבר' ו ׁ 4שְמַע יִׂשְָראֵל י ְהוָה אֱֹלהֵינּו י ְהוָה ֶאחָד׃ קור"א ח  6 ,4וְעַלְּ -דבַר
ֲאכ ִיל ַת זִבְחֵי ָה ֱאל ִיל ִים הִנ ֵה י ָ ַדעְנּו ּכ ִיָ -ה ֱאל ִיל ַאי ִן ּבָעֹול ָם וְאֵין אֱֹלהִים
ּבִל ְּתִ י ֶאחָדָ 6 :אמְנ ָם ל ָנּו אְַך-אֵל ֶאחָד ָהאָב ֲאׁשֶר ַהּכֹל ִמּמֶּנּו וַאֲנַחְנּו ֵאל ָיו
וְאָדֹון ֶאחָד י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאׁשֶר ַהּכֹל עַל-י ָדֹו וַאֲנַחְנּו עַל-י ָדֹו׃
סּפֵר מֶהָ -הי ָה מְבֹואֵנּו ֲאל ֵיכ ֶם וְאֵיְך ּפְנ ִיתֶ ם
ב תסל"א א ּ 9כ ִי-פִיהֶם ַה ְמ ַ
ֵמעֲבֹודַת ֱאל ִיל ִים וְׁשַבְּתֶ ם ל ֵאֹלהִים לַעֲבֹד אֶת-אֵל חַי וַ ֲאמִּתִי׃ ירמ' י 10
וַיהוָה אֱֹלהִים ֱאמֶת הּוא-אֱֹלהִים ַחּי ִים ּו ֶמל ְֶך עֹול ָם׃
ג איוב יא ַ 9-7ה ֵחקֶר אֱלֹו ַּה ּתִ ְמצָא אִם עַדּ-תַ כְל ִית ׁשַּדַי ּתִ ְמצָא׃ ּ 8גָבְהֵי
ׁשָ ַמי ִם מַהּ-תִ פְעָל עֲ ֻמּקָה ִמּׁשְאֹול מַהּ-תֵ דָע׃  9אֲֻרּכ ָה ֵמאֶֶרץ ִמּדָּה ּוְר ָחבָה
מִּנ ִי-י ָם׃ איוב כ"  14הֶןֵ -אּל ֶה קְצֹות ּדְָרכ ָו ּומַהּׁ-שֵמֶץ ָּדבָר נִׁשְמַעּ-בֹו וְַרעַם
ּג ְבּורתָ ו מִי י ִתְ ּבֹונ ָן׃
ד יוח' ד ָ 24האֱֹלהִים רּו ַח הּוא וְ ַה ִּמׁשְּתַ ֲחוִים לֹו צְִריכ ִים ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות ּבְרּו ַח
ּובֶ ֱאמֶת׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ה טימ"א א ּ 17ול ְ ֶמל ְֶך עֹולָמִים ל ֵאֹלהִים ַה ַּקּי ָם לָעַד וְהַּנֶעְל ָם ֵמעַי ִן וְ ֶה ָחכ ָם
לְבַּדֹו לֹו ַהּכ ָבֹוד וְ ֶה ָהדָר ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִיםָ .אמֵן׃
ו בר' ד  16-15וְנִׁשְמְַרּתֶ ם ְמאֹד ל ְנַפְׁשֹתֵיכ ֶם ּכ ִי ֹלא ְראִיתֶ ם ּכ ָלּ-תְ מּונ ָה
ּבְיֹום ִּדּבֶר י ְהוָה ֲאל ֵיכ ֶם ּבְחֵֹרב מִּתֹוְך ָהאֵׁש׃ ּ 16פֶןּ-תַ ׁשְחִתּון וַעֲׂשִיתֶ ם לָכ ֶם
סמֶל ּתַ בְנ ִית זָכ ָר אֹו נ ְ ֵקבָה׃ יוח' ד ָ 24האֱֹלהִים רּו ַח הּוא
ּפֶסֶל ּתְ מּונ ַת ּכ ָלָ -
וְ ַה ִּמׁשְּתַ ֲחוִים לֹו צְִריכ ִים ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות ּבְרּו ַח ּובֶ ֱאמֶת׃ לוקס כד ְ 39ראּו אֶת-
יָדַי וְאֶתַ-רגְל ַי ּכ ִי ָאנֹכ ִי הּוא מֻּׁשּונ ִי ּוְראּו ּכ ִי רּו ַח אֵין לֹו ּבָׂשָר וַעֲצָמֹות ּכ ַ ֲאׁשֶר
אַּתֶ ם ֹראִים ׁשֶי ֵׁש-ל ִי׃
ז ה"ש יד  15 ,11וַהֲמֹון ָהעָם ּכ ְִראֹותָ ם אֵת ֲאׁשֶר עָׂשָה ּפֹולֹוס נָׂשְאּו אֶת-
קֹול ָם וַּיֹאמְרּו ּבְל ָׁשֹון לּוקֹונ ִית :י ְָרדּו ֵאל ֵינּו ָהאֱֹלהִים ּבִדְמּות אֲנָׁשִים׃ 15
וַּיִצְעֲקּו ל ֵאמֹר :אֲנָׁשִים ,לָּמָה ּתַ עֲׂשּו כָזֹאת? ּג ַם-אֲנַחְנּו בְנ ֵיָ -אדָם ַחּלָׁשִים
ּכ ְמֹוכ ֶםּ ,ונְבַּׂשְָרה אֶתְ כ ֶם ל ְ ַמעַן ׁשֹוב ּתָ ׁשּובּו מִןַ -הבְל ֵיכ ֶם ֵאּל ֶה אֶל-אֱֹלהִים
אׁשֶר עָׂשָה אֶתַ -הּׁשָ ַמי ִם וְאֶתָ -האֶָרץ וְאֶתַ -הּי ָם וְאֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶרּ-בָם׃
ַחּי ִיםֲ ,
ח יעקב א ּ 17כ ָל-מַּתָ נ ָה טֹובָה וְכ ָל-מִנְחָה ׁשְלֵמָה ּתֵ ֵרד ִמ ַּמעַל ֵמאֵת ֲאבִי
הָאֹורֹותֲ ,אׁשֶר חִּלּוף וְכ ָל-צֵל ׁשִּנּוי אֵין-עִּמֹו׃ מלא' ג ּ 6כ ִי אֲנ ִי י ְהוָה ֹלא
ׁשָנ ִיתִי וְאַּתֶ ם ּבְנ ֵי-יַעֲקֹב לא כְל ִיתֶ ם׃
ט מל"א ח ּ 27כ ִי ַה ֻאמְנ ָם יֵׁשֵב אֱֹלהִים עַלָ -האֶָרץ הִּנ ֵה ַהּׁשָ ַמי ִם ּוׁשְמֵי ַהּׁשָ ַמי ִם
ֹלא יְכַלְּכ ְלּוָך אַף ּכ ִיַ -הּבַי ִת ַהּז ֶה ֲאׁשֶר ּבָנ ִיתִי׃ ירמ' כג ַ 24-23האֱֹלהֵי ִמּקָֹרב
אָנ ִי נְאֻם-י ְהוָה וְֹלא אֱֹלהֵי מֵָרחֹק׃  24אִם-יִּסָתֵ ר אִיׁש ּבַ ִּמסְּתָ ִרים וַאֲנ ִי ֹלא-
אְֶראֶּנּו נְאֻם-י ְהוָה הֲלֹוא אֶתַ -הּׁשָ ַמי ִם וְאֶתָ -האֶָרץ אֲנ ִי ָמל ֵא נְאֻם-י ְהוָה׃
י תהל' צ ּ 2בְטֶֶרם הִָרים יֻּל ָדּו וַּתְ חֹול ֵל אֶֶרץ וְתֵ בֵל ּומֵעֹול ָם עַד-עֹול ָם אַּתָ ה
אֵל׃ טימ"א א ּ 17ול ְ ֶמל ְֶך עֹולָמִים ,ל ֵאֹלהִים ַה ַּקּי ָם לָעַד וְהַּנֶעֱל ָם ֵמעַי ִן
וְ ֶה ָחכ ָם ,לְבַּדֹו ,לֹו ַהּכ ָבֹוד וְ ֶה ָהדָר ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִיםָ .אמֵן׃  
יא תהל' קמה ּ 3ג ָדֹול י ְהוָה ּו ְמ ֻהּל ָל ְמאֹד וְלִג ְ ֻדּל ָתֹו אֵין ֵחקֶר׃
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יב ברא' יז  1וַיְהִי ַאבְָרם ּבֶןּ-תִ ׁשְעִים ׁשָנ ָה וְתֵ ׁשַע ׁשָנ ִים וַּי ֵָרא י ְהוָה אֶל-
ַאבְָרם וַיאמֶר ֵאל ָיו אֲנ ִי-אֵל ׁשַּדַי הִתְ ַהּל ְֵך לְפָנ ַי וֶ ְהי ֵה תָ מִים׃ חזון ד ּ 8ולְכ ָל-
ּסבִיב וְלִפְנ ִימָה הֵּנ ָה ְמל ֵאֹות עֵינָי ִם,
ַאחַת ֵמאְַרּבַע ַהחַּיֹות ׁשֵׁש ּכ ְנָפַי ִם; ִמ ָ

 :ב קרפשודקה שולישהו םיהולא

וְאֵיןֳּ -דמִי לָהֶן יֹומָם וָלַיְל ָה וְאֹמְרֹות :קָדֹוׁש ,קָדֹוׁש ,קָדֹוׁש ,י ְהוָה אֱֹלהִים
צְבָאֹותָ ,הי ָה וְהֹוֶה וְי ָבֹוא׃
יג רומ' טז  27ל ֵאֹלהִים ֶה ָחכ ָם לְבַּדוֺ ,לֹו ַהּכ ָבֹוד ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ל ְעֹולָמִים.
ָאמֵן׃
יד ישע' ו  3וְקָָרא ז ֶה אֶל-ז ֶה וְ ָאמַר קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש י ְהֹוָה צְבָאֹות מְֹלא
ּסבִיב
כ ָלָ -האֶָרץ ּכ ְבֹודֹו׃ חזון ד ּ 8ולְכ ָלַ -אחַת ֵמאְַרּבַע ַהחַּיֹות ׁשֵׁש ּכ ְנָפַי ִם; ִמ ָ
וְלִפְנ ִימָה הֵּנ ָה ְמל ֵאֹות עֵינָי ִם ,וְאֵיןֳּ -דמִי לָהֶן יֹומָם וָלַיְל ָה וְאֹמְרֹות :קָדֹוׁש,
קָדֹוׁש ,קָדֹוׁש ,י ְהֹוָה אֱֹלהִים צְבָאֹותָ ,הי ָה וְהֹוֶה וְי ָבֹוא׃
טו תהל' קטו  3וֵאלהֵינּו בַּׁשָ ָמי ִם ּכל ֲאׁשֶרָ -חפֵץ עָׂשָה׃
טז שמות ג  14וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-מֹׁשֶה ֶא ְהי ֶה ֲאׁשֶר ֶא ְהי ֶה וַּיֹאמֶר ּכֹה
תֹאמַר לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ֶא ְהי ֶה ׁשְלָחַנ ִי ֲאל ֵיכ ֶם׃
יז אפס' א ֲ 11אׁשֶרּ-ג ַם ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז
ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל ַהּכֹל ּכַעֲצַת ֶחפְצֹו:
יח משלי טז ּ 4כֹל ּפָעַל י ְהוָה ל ַ ַּמעֲנ ֵהּו וְג ַםָ-רׁשָע ל ְיֹום ָרעָה׃ רומ' יא  36הֲֹלא
ַהּכֹל ִמּמֶּנּו וְ ַהּכֹל עַל־י ָדֹו וְ ַהּכֹל ֵאל ָיוֲ ,אׁשֶר־לוֺ ַהּכ ָבֹוד ל ְעֹולָמִיםָ .אמֵן׃
יט יוח"א ד  16 ,8וַ ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו אֹהֵב ֹלא יָדַע אֶתָ -האֱֹלהִיםּ ,כ ִי ָהאֱֹלהִים
הּוא ַא ֲהבָה׃  16וַאֲנַחְנּו י ָ ַדעְנּו וַּנ ַ ֲאמֵן ּבָ ַא ֲהבָה ֲאׁשֶר אֱֹלהִים ָאהַב אֹתָ נּו.
ָהאֱֹלהִים הּוא ַא ֲהבָה; וְ ָהעֹמֵד ּבָ ַא ֲהבָה עֹמֵד ּבֵאֹלהִים וְ ָהאֱֹלהִים עֹמֵד ּבֹו׃
כ שמות לד  7-6וַּיַעֲבֹר י ְהוָה עַלּ-פָנ ָיו וַּיִקְָרא י ְהוָה י ְהוָה אֵל ַרחּום וְחַּנּון
אֶֶרְך ַאּפַי ִם וְַרבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת׃  7נֹצֵר ֶחסֶד ל ָ ֲאלָפִים נֹׂשֵא עָוֹן וָפֶׁשַע וְ ַח ָּטאָה
וְנַּקֵה ֹלא י ְנַּקֶה ּפֹקֵד עֲוֹן אָבֹות עַלּ-בָנ ִים וְעַלּ-בְנ ֵי בָנ ִים עַלׁ-שִּלֵׁשִים וְעַל-
ִרּבֵעִים׃
כא עבר' יא ּ 6ובְל ִי אֱמּונ ָה ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש לִהְיֹות ָרצּוי אֶלָ -האֱֹלהִיםּ ,כ ִי
כ ָלַ -הּקֵָרב ֵאל ָיו צִָריְך ל ְ ַה ֲאמִין ּכ ִי-י ֵׁש אֱֹלהִים ּוג ְמּול הּוא ֵמׁשִיב לְדְֹרׁשָיו׃
כב נחמ' ט  33-32וְעַּתָ ה אֱֹלהֵינּו ָהאֵל ַהּג ָדֹול ַהּג ִּבֹור וְהַּנֹוָרא ׁשֹומֵר ַהּבְִרית
וְ ַה ֶחסֶד אַל-י ִ ְמעַט לְפָנ ֶיָך אֵת ּכ ָל-הַּתְ לָאָה ֲאׁשֶרְ -מצָאַתְ נּו ל ִ ְמלָכ ֵינּו לְׂשֵָרינּו
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ּולְכֹהֲנ ֵינּו וְל ִנְבִיאֵינּו וְל ַ ֲאבֹתֵינּו ּולְכ ָל-עַּמֶָך מִימֵי ַמלְכ ֵי אַּׁשּור עַד הַּיֹום ַהּז ֶה׃
 33וְאַּתָ ה צַּדִיק עַל ּכ ָלַ -הּבָא עָל ֵינּו ּכ ִיֱ -אמֶת עָׂשִיתָ וַאֲנַחְנּו הְִרׁשָעְנּו׃
כג תהל' ה ּ 6-5כ ִי ֹלא אֵל ָחפֵץ ֶרׁשַע אָּתָ ה ֹלא יְג ְֻרָך ָרע׃  6וֹלא-י ִתְ יַּצְבּו
הֹולְל ִים ל ְנֶג ֶד עֵינ ֶיָך ׂשָנ ֵאתָ ּכ ָלּ-פֹעֲל ֵי ָאוֶן׃
כד נחום א  3-2אֵל קַּנֹוא וְנֹקֵם י ְהוָה נֹקֵם י ְהוָה ּובַעַל ֵחמָה נֹקֵם י ְהוָה לְצָָריו
וְנֹוטֵר הּוא לְאֹיְבָיו׃  3י ְהוָה אֶֶרְך ַאּפַי ִם וגדול -כ ַח וְנַּקֵה ֹלא י ְנַּקֶה י ְהוָה
ּבְסּופָה ּובִׂשְעָָרה ּדְַרּכֹו וְעָנ ָן ֲאבַק ַרגְל ָיו׃ שמות לד  7נֹצֵר ֶחסֶד ל ָ ֲאלָפִים
נֹׂשֵא עָוֹן וָפֶׁשַע וְ ַח ָּטאָה וְנַּקֵה ֹלא י ְנַּקֶה ּפֹקֵד עֲוֹן אָבֹות עַלּ-בָנ ִים וְעַלּ-בְנ ֵי
בָנ ִים עַלׁ-שִּלֵׁשִים וְעַלִ-רּבֵעִים׃
2 .2לאלוהים יש בעצמו ומעצמו בלבד כל סוג של חיים,כה כבוד,כו טּוב
ואושר.כח לו בלבד יש ,בעצמו ומעצמו ,את כל הדרוש לו ,והוא אינו זקוק
לאף אחד מהיצורים שברא,כט ואינו מפיק מהם כבוד כלשהו.ל הוא מגלה
בהם ,באמצעותם ,אליהם ועליהם את כבודו .הוא בלבד מקור כל הוויה,
וממנו ,דרכו ואליו כל מה שקיים,לא והוא מושל עליהם בריבונות מוחלטת
לב
כדי לעשות באמצעותם ,למענם ובהם כל מה שירצה.
כז

כה יוח' ה ּ 26כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר לָאָב י ֵׁש ַחּי ִים ּבְעַצְמֹוּ ,כ ֵן נ ָתַ ן ּג ַם-לַּבֵן לִהְיֹות-לֹו
ַחּי ִים ּבְעַצְמֹו׃
כו מה"ש ז  2וַּיַעַן וַּיֹאמֶר :אֲנָׁשִים ַאחִים וְאָבֹותׁ ,שְמָעּו .אֱֹלהֵי ַהּכ ָבֹוד נ ְִראָה
אֶלַ -אבְָרהָם ָאבִינּו ּבִהְיֹותֹו ּבַאֲַרם נַהֲַרי ִם ,לִפְנ ֵי ׁשִבְּתֹו בְחָָרן׃
כז תהל' קיט  68טֹוב-אַּתָ ה ּו ֵמטִיב ל ַ ְּמדֵנ ִי ֻחּקֶיָך׃
כח טימ"א ו ֲ 15אׁשֶר י ְַראֶּנ ָה בְעִּתָ ּה ַה ְמבָֹרְך וְ ַהּׁשַּל ִיט לְבַּדֹוֶ ,מל ְֶך ַה ְּמלָכ ִים
וַ ֲאדֹנ ֵי ָה ֲאדֹנ ִים׃ רומ' ט  5וְלָהֶם ָהאָבֹותּ ,ו ֵמהֶם יָצָא ַה ָּמׁשִיחַ ,לְפִי בְׂשָרוֺ,
ֲאׁשֶר־הּוא אֵל עַל־ ַהּכֹלְ ,מבָֹרְך ל ְעֹולָמִיםָ .אמֵן׃
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כט מה"ש יז ָ 25-24האֵל ֲאׁשֶר עָׂשָה אֶת-הָעֹול ָם וְכֹל ֲאׁשֶרּ-בֹוֹ ,לא יִׁשְּכֹן
ּבְהֵיכ ָלֹות ַמעֲׂשֵה י ָ ַדי ִםּ ,כ ִי הּוא אֲדֹון ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ׃ ּ 25ג ַםֹ-לא יְׁשֲָרתּוהּו
יְדֵי בְנ ֵיָ -אדָםּ ,כְאִּלּו יִצְטֵָרְך ל ְ ָדבָרּ ,כ ִי הּוא ַהּנֹתֵ ן לַּכֹל ַחּי ִים ּונְׁשָמָה וְכ ָל-
ָּדבָר׃

 :ב קרפשודקה שולישהו םיהולא

סּכֹן עָל ֵימֹו ַמׂשְּכ ִיל׃ ַ 3ה ֵחפֶץ לְׁשַּדַי ּכ ִי
סּכ ָןּ-גָבֶר ּכ ִי-י ִ ְ
ל איוב כב ַ 3-2הלְאֵל י ִ ְ
תִ צְּדָק וְאִםּ-בֶצַע ּכ ִי-תַ ּתֵ ם ּדְָרכ ֶיָך׃
לא רומ' יא  36הֲֹלא ַהּכֹל ִמּמֶּנּו וְ ַהּכֹל עַל־י ָדֹו וְ ַהּכֹל ֵאל ָיוֲ ,אׁשֶר־לוֺ ַהּכ ָבֹוד
ל ְעֹולָמִיםָ .אמֵן׃
לב חזון ד  11ל ְָך נָאֶהֲ ,אדֹנ ֵנּו ,ל ָ ַקחַת ּכ ָבֹוד וְ ָהדָר וָעֹזּ ,כ ִי אַּתָ ה ּבָָראתָ ַהּכֹל,
וְ ַהּכֹל ּבְִרצֹונ ְָך הָיּו וְנִבְָראּו׃ טימ"א ו ֲ 15אׁשֶר י ְַראֶּנ ָה בְעִּתָ ּה ַה ְמבָֹרְך
וְ ַהּׁשַּל ִיט לְבַּדֹוֶ ,מל ְֶך ַה ְּמלָכ ִים וַ ֲאדֹנ ֵי ָה ֲאדֹנ ִים׃ דני' ד  32 ,22יַטְִרידּוָך
ִמּקֶֶרב ּבְנ ֵיָ -אדָם וְעִם ַחּי ַת ַהּׂשָדֶה י ִ ְהי ֶה מְדֹוְרָךּ .כַּבָקָר י ַ ֲאכ ִילּוָך עֵׂשֶב ּו ִמּטַל
ַהּׁשָ ַמי ִם ּתֵ ָרטֵב ,וְׁשִבְעָה עִּדָנ ִים יַעַבְרּו עָל ֶיָך ,עַד ׁשֶּתַ ּכ ִיר ּכ ִי ָהאֵל ָהעֶל ְיֹון
ׁשֹול ֵט ּבְ ַמ ְמלֶכ ֶת ּבְנ ֵיָ -ה ָאדָם וְל ַ ֲאׁשֶר ָחפֵץ י ִּתְ נֶּנ ָה׃ ֲ 32אׁשֶר ל ְמּולֹו ּכ ָל יֹוׁשְבֵי
אֶֶרץ ּכ ְ ֶאפֶס נ ֶ ְחׁשָבִים ,הָעֹוׂשֶה ּכ ְִרצֹונֹו ּבִצְבָא ַהּׁשָ ַמי ִם ּובְיֹוׁשְבֵי אֶֶרץ וְאֵין מִי
ׁשֶי ִ ְמחֶה ּבְי ָדֹו וַּיאמַר לֹו :מֶה עָׂשִיתָ ?
הכול חשוף וגלוי לעיניו.לג ידיעתו היא אין-סופית ,וודאית ועצמאית מכל מה
שנברא,לד כך ששום דבר אינו מותנה או לא-וודאי בעיניו.לה כל תכניותיו ,מעשיו
ומצוותיו קדושים-בשלמות.לו המלאכים ,בני אדם וכל היצורים חבים לו השתחוויה,
לז
עבודה וציות ככל שידרוש מהם.
לג עבר' ד  13וְאֵין ּכ ָל-נִבְָרא נִסְּתָ ר מִּנֶג ְּדֹוּ ,כ ִיַ -הּכֹל חָׂשּוף וְג ָלּוי לְעֵינ ֵי-בַעַל
ְּדבִָרים ׁשֶּל ָנּו.
לד רומ' יא  33 34-33מֶה־עָמֹק עׁשֶר ָחכְמַת אֱֹלהִים וְעׁשֶר ַּדעְּתֹו! ִמׁשְּפָטָיו
מִי י ַ ְחקֹר ּודְָרכ ָיו מִי י ִ ְמצָא? ּ 34כ ִי מִי יָדַע אֶת־ ַמ ְחׁשֶבֶת י ְהוָֺה ,אוֺ מִי ָהי ָה
סּפָר׃
יוֺעֲצוֺ? תהל' קמז ּ 5ג ָדֹול אֲדֹונ ֵינּו וְַרבּ-כ ַח ל ִתְ בּונ ָתֹו אֵין ִמ ְ
לה מה"ש טו  18נֹו ָדעִים ל ֵאֹלהִים מֵעֹול ָם ּכ ָלַ -מעֲׂשָיו׃ יחז' י"א  5וַּתִ ּפֹל עָל ַי
רּו ַח י ְהוָה וַּיֹאמֶר ֵאל ַי ֱאמֹר ּכֹהָ -אמַר י ְהוָה ּכ ֵן ֲאמְַרּתֶ ם ּבֵית יִׂשְָראֵל ּו ַמעֲלֹות
רּו ֲחכ ֶם אֲנ ִי י ְ ַדעְּתִיהָ׃
לו תהל' קמה  17צַּדִיק י ְהוָה ּבְכ ָלּ-דְָרכ ָיו וְ ָחסִיד ּבְכ ָלַ -מעֲׂשָיו׃ רומ' ז 12
ּובְכ ֵן הַּתֹוָרה הִיא קְדֹוׁשָה ,וְ ַה ִּמצְוָה קְדֹוׁשָה וִיׁשָָרה וְטֹובָה׃
לז חזון ה  14-12קְֹראִים ּבְקֹול ּג ָדֹול :נָאֶה לַּׂשֶה ַהּטָבּו ַח ל ָ ַקחַת עֹז וְעֹׁשֶר
ּׁש ַמי ִם ּו ָבאֶָרץ
וְ ָחכְמָה ּוג ְבּוָרה וְ ָהדָר וְכ ָבֹוד ּובְָרכ ָה׃  13וְכ ָלּ-בְִרּי ָה ֲאׁשֶר ּבַ ָ
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ׁש ַמעְּתִי אֹמְִרים
ּומִּתַ חַת לָאֶָרץ ַו ֲאׁשֶר עַלַ -הּי ָם וְכֹל ֲאׁשֶר ּבָהֶם; אֶתּ-כֻּל ָם ָ
ל ֵאמֹר :לַּיֹׁשֵב עַלַ -הּכִּסֵא ְולַּׂשֶה ַהּבְָרכ ָה וְ ֶה ָהדָר וְ ַהּכ ָבֹוד ְו ָהעֹז ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִים׃
 14וַּתֹאמְַרנ ָה אְַרּבַע ַהחַּיֹותָ :אמֵן .וְעֶׂשְִרים וְאְַרּבָעָה ַהּזְקֵנ ִים נָפְלּו עַלּ-פְנ ֵיהֶם
ַוּיִׁשְּתַ חֲוּו לְחֵי עֹולְמֵי הָעֹולָמִים׃
3 .3באלוהות האחת קיימות שלוש אישויות השותפות בצורה שווה ומלאה
באותה מהות ,כוח ונצחיות :אלוהים האב ,אלוהים הבן ואלוהים רוח
הקודש.לח האב לא בא מאחר ,לא הולד ולא נבע .הבן מולד לנצח מהאב.
מ
לט רוח הקודש נובע לנצח מהאב ומהבן.
לח יוח"א ה ּ 7כ ִי ׁשְֹלׁשָה ֵהּמָה ַה ְּמעִידִים :מתי ג  17-16וַיְהִי ּכ ַ ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל
י ֵׁשּועַ וַי ְ ַמהֵר לַעֲלֹות מִןַ -ה ָּמי ִם וְהִּנ ֵה נִפְּתְ חּו-לֹו ַהּׁשָ ַמי ִם וַּי ְַרא אֶת-רּו ַח
אֱֹלהִים יֹוֶרדֶת ּכ ְיֹונ ָה וְנָחָה עָל ָיו 17 :וְהִּנ ֵה קֹול מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם אֹומֵר :ז ֶה ּבְנ ִי
יְדִידִי ֲאׁשֶרָ-רצְתָ ה נַפְׁשִי ּבֹו :מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-
הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש :קור"ב יג ֶ 13חסֶד
ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַא ֲהבַת ָהאֱֹלהִים וְהִתְ ַחּבְרּות רּו ַח ַהּקֹדֶׁש עִםּ-כֻּלְכ ֶם
ָאמֵן:
לט יוח' א  18 ,14וְ ַה ָּדבָר נ ִ ְהי ָה בָׂשָר וַּיִׁשְּכֹן ּבְתֹוכ ֵנּו ,וַּנ ֶ ֱחז ֶה תִ פְאְַרּתֹו,
ּכ ְתִ פְאֶֶרת ּבֵן יָחִיד ל ְ ָאבִיוַ ,רבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת׃  18אֵת ָהאֱֹלהִים ֹלאָ-ראָה אִיׁש
מֵעֹול ָם; ַהּבֵן ַהּיָחִיד ֲאׁשֶר ּבְחֵיק ָהאָב ,הּוא הֹודִיעַ׃
מ יוח' טו ּ 26ובְבֹוא ַהּפְַר ְקל ִיט ֲאׁשֶר ֶאׁשְלָחֶּנּו לָכ ֶם ֵמאֵת ָאבִי ,רּו ַח ָה ֱאמֶת
הַּיֹוצֵא ֵמאֵת ָאבִי ,הּוא יָעִיד עָל ָי׃ גלט' ד  6וְיַעַן ּכ ִי-בָנ ִים אַּתֶ םׁ ,שָל ַח
ָהאֱֹלהִים ּבִלְבַבְכ ֶם אֶת-רּו ַח ּבְנֹו הַּקֹוֵרא ַאּבָאָ ,אבִינּו׃
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פרק ג

צו אלוהים הנצחי
1 .1אלוהים קבע בנצח ,על-פי התכנית שגיבש ברצונו הקדוש והחכם-
בשלמות ,בחירות ובאופן שאינו ניתן לשינוי ,כל מה שמתרחש,א וזאת
בלי שהוא יהיה מקור החטא,ב בלי לפגוע בחירות היצורים ובלי לבטל
את חירותם ואת תלותם של גורמי משנה .להפך ,בעשותו כך ביסס את
ג
חירותם ואת תלותם.
א אפס' א ֲ 11אׁשֶרּ-ג ַם ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז
ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל ַהּכֹל ּכַעֲצַת ֶחפְצֹו׃ רומ' יא  33מֶה־עָמֹק עׁשֶר ָחכְמַת אֱֹלהִים
וְעׁשֶר ַּדעְּתֹו! ִמׁשְּפָטָיו מִי י ַ ְחקֹר ּודְָרכ ָיו מִי י ִ ְמצָא? עבר' ו  17עַלּ-כ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר
ָרצָה ָהאֱֹלהִים לְהְַראֹות ּבְיֹותֵ ר אֶת-יְֹרׁשֵי ַה ַהבְ ָטחָה ּכ ִי ֹלא-תִ ׁשְּתַ ּנ ֶה עֲצָתֹו,
עַָרב אֹתָ ּה ּבִׁשְבּועָה׃ רומ' ט ּ 18 ,15כ ִי ל ְמׁשֶה ָאמַר :וְ ַחּנֹתִ י אֶת־ ֲאׁשֶר ָאחֹן,
וְִר ַחמְּתִי אֶת־ ֲאׁשֶר אֲַרחֵם׃   18וְיוֺצֵא ִמּז ֶה ּכ ִי אֶת־ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ יְחֻּנֶּנּו ,וְאֶת־
ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ י ַ ְקׁשֵהּו׃
ב יעקב' א  17 ,13אַל-יֹאמַר ַהמְנֻּסֶהָ ,האֱֹלהִים נִּסָנ ִי; ּכ ִי ָהאֱֹלהִים אֵינֶּנּו
מְנֻּסֶה ּבָָרע וְהּוא ֹלא-י ְנַּסֶה אִיׁש׃ ּ 17כ ָל-מַּתָ נ ָה טֹובָה וְכ ָל-מִנְחָה ׁשְלֵמָה
ּתֵ ֵרד ִמ ַּמעַל ֵמאֵת ֲאבִי הָאֹורֹותֲ ,אׁשֶר חִּלּוף וְכ ָל-צֵל ׁשִּנּוי אֵין-עִּמֹו׃ יוח"א
א  5וְזֹאת הִיא ַהּׁשְמּועָה ֲאׁשֶר ׁשָ ַמעְנּו ִמּמֶּנּו וַּנַּג ֵד לָכ ֶםּ ,כ ִי ָהאֱֹלהִים אֹור
הּוא וְכ ָל-חֹׁשְֶך אֵין ּבֹו׃
ג מה"ש ב  23אֹתֹו הַּנ ִ ְמסָר עַלּ-פִי עֲצַת ָהאֱֹלהִים הַּנֶחֱָרצָה וִידִיעָתֹו ִמ ֶּקדֶם
ל ְ ַקחְּתֶ ם ּובִידֵי ְרׁשָעִים הֹו ַקעְּתֶ ם וַהֲַרג ְּתֶ ם אֹתֹו׃ מתי יז ֲ 12אבָל אֹמֵר אֲנ ִי
לָכ ֶםּ ,כ ִי ֵאלִּי ָהּו ּכְבָר ּבָא וְֹלא ִהּכ ִיֻרהּו וַּיַעֲׂשּו-בֹו ּכ ְִרצֹונ ָם; וְכ ֵן ּג ַם ּבֶןָ -ה ָאדָם
יְעֻּנ ֶה עַל-יָדָם׃ מה"ש ד ּ 28-27כ ִי ָאמְנ ָם נֹוסְדּו הֹוְרדֹוס ּוּפֹנְטִּיֹוס ּפִיל ָטֹוס
עִם-הַּגֹוי ִם ּול ְ ֻאּמֵי יִׂשְָראֵל עַל-י ֵׁשּועַ ,עַבְּדְָך ַהּקָדֹוׁש ֲאׁשֶר ָמׁשָחְּתָ ׃  28לַעֲׂשֹות
אֵת ֲאׁשֶר יָדְָך וַעֲצָתְ ָך ִמ ֶּקדֶם ּגָז ְָרה לִהְיֹות׃ יוח' יט  11וַּיַעַן י ֵׁשּועַֹ :לא
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

סּג ִיר אֹתִי ֵאל ֶיָך
ָהי ְתָ הּ-ל ְָך ְרׁשּות עָל ַי ,לּול ֵא נ ִּתַ ן-ל ְָך ִמּל ְ ַמעְל ָה; לָכ ֵן עֲ�ֹון ַה ַּמ ְ
ּג ָדֹול ֵמעֲ�ֹונ ֶָך׃ משלי טז ּ 33בַחֵיק יּוטַל אֶת-הַּגֹוָרל ּו ֵמי ְהוָה ּכ ָלִ -מׁשְּפָטֹו׃
2 .2אלוהים יודע כל מה שיכול להתרחש בכל הנסיבות האפשריות,ד אבל הוא
לא קבע דבר משום שחזה דבר כלשהו בעתיד או שידע שינבע מנסיבות
ה
כאלה או אחרות.
ד מה"ש טו  18נֹו ָדעִים ל ֵאֹלהִים מֵעֹול ָם ּכ ָלַ -מעֲׂשָיו׃ שמ"א כג 12-11
סּג ִֻרנ ִי בַעֲל ֵי ְקעִיל ָה בְי ָדֹו ֲהי ֵֵרד ׁשָאּול ּכ ַ ֲאׁשֶר ׁשָמַע עַבְּדֶָך י ְהוָה אֱֹלהֵי
ֲהי ַ ְ
סּג ִרּו ּבַעֲל ֵי
יִׂשְָראֵל ַהּג ֶד-נ ָא לְעַבְּדֶך .וַיֹאמֶר י ְהוָה י ֵֵרד׃  12וַּיֹאמֶר ָּדוִד ֲהי ַ ְ
סּג ִירּו׃ מתי יא ,21
ְקעִיל ָה אֹתִי וְאֶת-אֲנָׁשַי ּבְי ַדׁ-שָאּול וַּיֹאמֶר י ְהוָה י ַ ְ
 23אֹוי ל ְָך ּכֹוָרז ִין! אֹוי ל ְָך ּבֵית-צַיְדָה! ּכ ִי ַהּג ְבּורֹות ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו בְקְִרּבְכ ֶן
לּו ּבְצֹור ּובְצִידֹון נַעֲׂשּו ,הֲֹלא-כְבָר ׁשָבּו ּבְׂשַק וָ ֵאפֶר׃  23וְאַּתְ ּ ,כְפַר-נ ַחּום,
ַהמְרֹו ָממָה עַדַ -הּׁשָ ַמי ִם ,עַדׁ-שְאֹול ּתּוָרדִיּ .כ ִי ַהּג ְבּורֹות ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו בְתֹוכ ְֵך,
לּו בִסְדֹום נַעֲׂשּוּ ,כ ִי עַּתָ ה עָ ְמדָה עַלּ-תִ ּל ָּה עַד-הַּיֹום ַהּז ֶה׃
ה רומ' ט ּ 18 ,16 ,13 ,11כ ִי ּבְטֶֶרם יֻּל ְדּו בָנ ֶי ָה וְעֹוד ֹלא־עֲׂשּו טֹוב אֹו־ָרע,
ל ְ ַמעַן ּתָ קּום עֲצַת ָהאֱֹלהִים ּכְפִי בְחִיָרתֹוֹ ,לא מִּתֹוְך ַמעֲׂשִיםּ ,כ ִי אִם־ּכ ְִרצֹון
ַהּקֵֹרא׃ ּ 13כַּכ ָתּוב :וָאֹהַב אֶת-יַעֲקֹב ,וְאֶת-עֵׂשָו ׂשָנ ֵאתִי׃  16וְעַל־ּכ ֵן אֵין
ַה ָּדבָר ֹלא־בְי ַד הָֹרצֶה וְֹלא־בְי ַד הָָרץּ ,כ ִי אִם־ּבְי ַד ָהאֱֹלהִים ַהמְַרחֵם׃ 18
וְיוֺצֵא ִמּז ֶה ּכ ִי אֶת־ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ יְחֻּנֶּנּו ,וְאֶת־ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ י ַ ְקׁשֵהּו׃
3 .3על-פי צו אלוהים ולמען יתגלה כבודו ,יש בין בני אדם ומלאכיםו אלו
ז
שנועדו מראש לחיי עולם ,ואחרים שנועדו למוות נצחי.
ו טימ"א ה  21הִנ ְנ ִי ֵמעִיד ּבְָך נֶג ֶד ָהאֱֹלהִים וַ ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח וְנֶג ֶד
ּבְחִיֵרי ַה ַּמל ְ ָאכ ִיםֲ ,אׁשֶרׁ-שָמֹור ּתִ ׁשְמֹר אֶת-זֹאת ּבְל ִי ִמׁשְּפָט נ ִ ְמהָר וְֹלא-
תַ עֲׂשֶה ָדבָר ּבְמַּׂשא פָנ ִים׃ מתי כה  41וְאָז יֹאמַר ּג ַם אֶל-הַּנִּצָבִים לִׂשְמֹאלֹו:
ל ְכּו ֵמעָל ַי ,אַּתֶ ם ָהאֲרּוִרים ,אֶל-אֵׁש עֹול ָם הַּמּוכ ָנ ָה לַּׂשָטָן ּול ְ ַמל ְ ָאכ ָיו׃
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ז רומ' ט ּ 23-22ומָה אֵפֹוא אִם־ ָהאֱֹלהִיםֶ ,ה ָחפֵץ לְהְַראֹות זַעְמֹו ּול ְהֹודִי ַע
ּג ְבּוָרתֹו ,נָׂשָא ּבְכ ָל־אֶֹרְך רּוחֹו אֶת־ּכְל ֵי ַהּזַעַם הַּנ ְכֹונ ִים ל ַ ֲאבַּדֹון? ּ 23ול ְהֹודִיעַ
ּג ַם־אֶת־עׁשֶר ּכ ְבֹודֹו עַל־ּכְל ֵי ַהחֲנ ִינ ָהֲ ,אׁשֶר יְעָדָם לַּכ ָבוֺד? אפס' א 6-5
יְעָדָנּו לֹו לְבָנ ִים עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,כ ְ ֵחפֶץ ְרצֹונֹו׃  6ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹוד ַחסְּדֹו,

 :ג קרפיחצנה םיהולא וצ

ֲאׁשֶר-חָנ ַן אֹתָ נּו ּבִידִידֹו׃ משלי טז ּ 4כֹל ּפָעַל י ְהוָה ל ַ ַּמעֲנ ֵהּו וְג ַםָ-רׁשָע ל ְיֹום
ָרעָה׃
4 .4מלאכים ובני אדם אלו נועדו ונבחרו מראש ,כל אחד כלשעצמו ובאופן שאינו
ניתן לשינוי .מספרם קבוע ,ודאי ומדוייק ,כך שאין אפשרות להוסיף עליהם
ח
או לגרוע מהם.
ח טימ"ב ב  19אְַך-אֵיתָ ן הּוא י ְסֹוד ָהאֱֹלהִים וְז ֶה חֹותָ מֹו :יֹ ֵדעַ י ְהוָה אֵת
ֲאׁשֶר-לֹו; וְעֹוד :י ָסּור ֵמעָוֶל ּכ ָל-הַּקֹוֵרא אֶתׁ-שֵם ַה ָּמׁשִיחַ׃ יוח יג ֹ 18לא
עַלּ-כֻּלְכ ֶם ִּדּבְַרּתִי; יֹו ֵדעַ אֲנ ִי אֶתֲ -אׁשֶר ּבָחְַרּתִי בָהֶם ,אְַך ל ְ ַמעַן י ִ ָּמל ֵא ַהּכ ָתּוב:
אֹוכ ֵל ל ַ ְחמִי ִהגְּדִיל עָל ַי עָקֵב׃
5 .5את אלו מבני האדם שנועדו מראש לחיים בחר אלוהים במשיח לכבוד
נצחיט עוד לפני יסוד העולם ,על-פי כוונתו הנצחית ושאינה ניתנת לשינוי
ועל-פי תכניתו הנסתרת ורצונו הטוב והחופשי .הוא בחר אותם בחסדו
ובאהבתו בלבד ,בלי שצפה מראש שאיש מהם יאמין ,יעשה מעשים
טובים ,יתמיד באמונתו או כל דבר אחר שנוגע להם כתנאי או סיבה
יא
להחלטתו,י והכול לתפארת חסדו המופלא.
ט אפס' א ּ 11 ,9 ,4כ ַ ֲאׁשֶר ּבָחַר אֹתָ נּו בֹו לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ,לִהְיֹות ְקדֹׁשִים
ּותְ מִימִים לְפָנ ָיוּ ,בְ ַא ֲהבָה׃  9וְהֹודִיעָנּו אֶת-סֹוד ְרצֹונֹוּ ,כַעֲצָתֹו ַהּי ְעּוצָה בֹו׃
ֲ 11אׁשֶרּ-ג ַם ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל
ַהּכֹל ּכַעֲצַת ֶחפְצֹו׃ רומ' ח  30וְאֶת ֲאׁשֶר־יְעָדָם ִמ ֶּקדֶם ,אֹתָ ם ּג ַם־קָָרא.
וְאֶת־ ֲאׁשֶר קְָראָם ,אֹתָ ם ּג ַם־ ִהצְדִיק .וְאֵת ֲאׁשֶר ִהצְדִיקָם ,אֹתָ ם ּג ַם ּפֵאֵר׃
טימ"ב א ֲ 9אׁשֶר-הּוא הֹוׁשִיעָנּו ּוקְָראָנּו ּבִקְִריאָה קְדֹוׁשָהֹ ,לא לְפִי ַמעֲׂשֵינּו,
ּכ ִי אִם-לְפִי עֲצָתֹו וְ ַחסְּדֹו הַּנ ִּתָ ן ל ָנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ לִפְנ ֵי י ְמֹות עֹול ָם׃ תסל"א
ה  9יַעַן ֲאׁשֶר ֹלא-יְעָדָנּו ָהאֱֹלהִים לְחָרֹוןּ ,כ ִי אִם-ל ִנְחֹל אֶתַ -הּי ְׁשּועָה עַל-
יְדֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
י רומ' ט ּ 16 ,13 ,11כ ִי ּבְטֶֶרם יֻּל ְדּו בָנ ֶי ָה וְעֹוד ֹלא־עֲׂשּו טֹוב אֹו־ָרע ,ל ְ ַמעַן
ּתָ קּום עֲצַת ָהאֱֹלהִים ּכְפִי בְחִיָרתֹוֹ ,לא מִּתֹוְך ַמעֲׂשִיםּ ,כ ִי אִם־ּכ ְִרצֹון ַהּקֵֹרא׃
ּ 13כַּכ ָתּוב :וָאֹהַב אֶת-יַעֲקֹב ,וְאֶת-עֵׂשָו ׂשָנ ֵאתִי׃  16וְעַל־ּכ ֵן אֵין ַה ָּדבָר ֹלא־
בְי ַד הָֹרצֶה וְֹלא־בְי ַד הָָרץּ ,כ ִי אִם־ּבְי ַד ָהאֱֹלהִים ַהמְַרחֵם׃ אפס' א 9 ,4
ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבָחַר אֹתָ נּו בֹו לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ,לִהְיֹות ְקדֹׁשִים ּותְ מִימִים לְפָנ ָיו,
ּבְ ַא ֲהבָה׃  9וְהֹודִיעָנּו אֶת-סֹוד ְרצֹונֹוּ ,כַעֲצָתֹו ַהּי ְעּוצָה בֹו׃
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יא אפס' א  12 ,6ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹוד ַחסְּדֹוֲ ,אׁשֶר־חָנ ַן אֹתָ נּו ּבִידִידֹו׃  12לִהְיֹותֵ נּו
ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹודֹו ,אֲנַחְנּו ֲאׁשֶר י ִ ַחל ְנּו אֶל־ ַה ָּמׁשִי ַח ֵמאָז׃
6 .6כפי שיעד אלוהים את הנבחרים לכבוד ,כך גם ,ברצונו הנצחי והחופשי-
בשלמות ,יעד מראש את כל האמצעים שיובילו לכך.יב על כן ,הנבחרים,
שהיו לחוטאים באדם הראשון ,נגאלים על ידי המשיח,יג ונקראים לאמונה
במשיח על ידי רוחו ,הפועל בעת המתאימה בקריאה אפקטיבית .הם
טו
נצדקים ,מאומצים ,מקודשיםיד ונשמרים לישועה בכוחו על ידי אמונה.
אך ורק הנבחרים נגאלים על ידי המשיח ,נקראים בקריאה אפקטיבית,
טז
נצדקים ,מאומצים ,מקודשים ונושעים.
יב פטר"א א  2הַּנִבְחִָרים ִמ ֶּקדֶם ּכְפִי ַדעַת אֱֹלהִים ָהאָבּ ,בְקִּדּוׁש הָרּוחַ ,אֶל-
ִמׁשְ ַמעַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח וְאֶלַ -הּזָי ַת ּדָמֹוֶ :חסֶד וְׁשָלֹום ל ְ ַמכְּבִיר יִהְיּו לָכ ֶם׃
אפס' א ּ 5-4כ ַ ֲאׁשֶר ּבָחַר אֹתָ נּו בֹו לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ,לִהְיֹות ְקדֹׁשִים
ּותְ מִימִים לְפָנ ָיוּ ,בְ ַא ֲהבָה׃  5יְעָדָנּו לֹו לְבָנ ִים עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,כ ְ ֵחפֶץ
ְרצֹונֹו׃ אפס' ב ּ 10כ ִי-פֹעַל אֱֹלהִים אֲנַחְנּו ,נִבְָראִים ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ל ְ ַמעֲׂשִים
טֹובִיםֲ ,אׁשֶר ֵהכ ִין ָהאֱֹלהִים ִמ ֶּקדֶם ל ְ ַמעַן נ ִתְ ַהּל ְֵך ּבָהֶם׃ תסל"ב ב ֲ 13אבָל
אֲנַחְנּו ַחּיָבִים ל ְהֹודֹות ל ֵאֹלהִים ּבְכ ָל-עֵת ּבַעֲבּוְרכ ֶםַ ,אחַי ֲחבִיבֵי ָהאָדֹון,
ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים ּבָחַר ּבָכ ֶם מֵֵראׁשִית ל ִיׁשּועָה ּבְקִּדּוׁש הָרּו ַח ּובֶאֱמּונ ַת ָה ֱאמֶת׃
יג תסל"א ה  10-9יַעַן ֲאׁשֶר ֹלא-יְעָדָנּו ָהאֱֹלהִים לְחָרֹוןּ ,כ ִי אִם-ל ִנְחֹל אֶת-
ַהּי ְׁשּועָה עַל-יְדֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ֲ 10אׁשֶר מֵת ּבַעֲדֵנּו ,ל ְ ַמעַן אִם-נִׁשְקֹד
וְאִם-נ ִיׁשַן ָחיֹה נ ִ ְחי ֶה עִּמֹו יָחַד׃ טיט' ב ֲ 14אׁשֶר-נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו
סגֻּל ָה ַהּז ִָריז ּבְ ַמעֲׂשִים טֹובִים׃
לְג ָ ֳאל ֵנּו ִמּכ ָל-עָוֶל ּול ְ ַטהֵר לֹו עַם ְ
יד רומ' ח  30וְאֶת ֲאׁשֶר־יְעָדָם ִמ ֶּקדֶם ,אֹתָ ם ּג ַם־קָָרא .וְאֶת־ ֲאׁשֶר קְָראָם,
אֹתָ ם ּג ַם־ ִהצְדִיק .וְאֵת ֲאׁשֶר ִהצְדִיקָם ,אֹתָ ם ּג ַם ּפֵאֵר׃ אפס' א  5יְעָדָנּו לֹו
לְבָנ ִים עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,כ ְ ֵחפֶץ ְרצֹונֹו׃ תסל"ב ב ֲ 13אבָל אֲנַחְנּו ַחּיָבִים
ל ְהֹודֹות ל ֵאֹלהִים ּבְכ ָל-עֵת ּבַעֲבּוְרכ ֶםַ ,אחַי ֲחבִיבֵי ָהאָדֹוןֲ ,אׁשֶר ָהאֱֹלהִים
ּבָחַר ּבָכ ֶם מֵֵראׁשִית ל ִיׁשּועָה ּבְקִּדּוׁש הָרּו ַח ּובֶאֱמּונ ַת ָה ֱאמֶת׃
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ל ְ ִהּג ָלֹות ּבְעֶת-קֵץ׃

 :ג קרפיחצנה םיהולא וצ

טז יוח' יז  9אֲנ ִי ּבַעֲדָם ַאעְּתִיר ל ְָך; ֹלא ּבְעַד הָעֹול ָם ַאעְּתִירּ ,כ ִי אִםּ-בְעַד
ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר נ ָתַ ּתָ ּל ִיּ ,כ ִי-ל ְָך ֵהּמָה׃ רומ' ח  28וְהִּנ ֵה י ָ ַדעְנּו ּכ ִי לְאֹ ֲהבֵי אֱֹלהִים
ַהּקְרּואִים בְסֹוד עֲצָתוֺ ַהּכֹל יִפְעַל יַחַד ל ְ ֵהטִיב לָהֶם(...עד סוף הפרק) .יוח'
ו  65-64אְַך-י ֵׁש ִמּכ ֶם ֲאׁשֶר ֹלא י ַ ֲאמִינּוּ .כ ִי י ֵׁשּועַ יָדַע מֵֹראׁש מִי הֵם ֲאׁשֶר
אֵינ ָם ַמ ֲאמִינ ִים ּומִי הַּמֹוסֵר אֹתֹו׃  65וַּיֹאמַר :עַלּ-כ ֵן ָאמְַרּתִי לָכ ֶם ּכ ִי ֹלא-
יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-נ ִּתַ ן-לֹו ֵמאֵת ָאבִי׃ יוח' י ֲ 26אבָל אַּתֶ ם
ֹלא תַ ֲאמִינּו ,יַעַן ֹלא ִמּצֹאנ ִי אַּתֶ םּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ָאמְַרּתִי לָכ ֶם׃ יוח' ח ֲ 47אׁשֶר
ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ,הּוא יִׁשְמַע אֶתִּ -דבְֵרי ָהאֱֹלהִים; עַלּ-כ ֵן אַּתֶ ם ֹלא ׁשְ ַמעְּתֶ ם,
ּכ ִי אֵינְכ ֶם ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים׃ יוח"א ב ֵ 19מאִּתָ נּו יָצְאּו ,אְַך ֹלאִ -מּׁשֶּל ָנּו הָיּו;
ּכ ִי אִּלּו הָיּו ִמּׁשֶּל ָנּוּ ,כ ִי אָז הָיּו עֹ ְמדִים עִּמָנּוֲ ,אבָל ל ְ ַמעַן יִּג ָלּו ּכ ִי ֹלא כֻּל ָם
ִמּׁשֶּל ָנּו ֵהּמָה׃
7 .7על-פי עצת רצון אלוהים ,שאינה ניתנת להבנה ושעל-פיה הוא מעניק או
מונע חסד כרצונו ולתהילת כבוד ריבונותו על יצוריו ,ראה אלוהים לנכון
לפסוח על שאר האנושות וליעד אותם לאי-כבוד ולזעם בגלל חטאיהם,
יז
לתהילת כבוד צִדקו הנאדר.
יז מתי יא ּ 26-25בָעֵת ַההִיא עָנ ָה י ֵׁשּועַ וְ ָאמַר :אֹודְָך ָאבִי ,אֲדֹון ַהּׁשָ ַמי ִם
וְ ָהאֶָרץּ ,כ ִי ִהסְּתַ ְרּתָ אֶתֵ -אּל ֶה מִןַ -ה ֲחכָמִים וְהַּנ ְבֹונ ִים וְגִּל ִיתָ ם ל ָעֹולֲל ִים׃
 26הֵןָ ,אבִיּ ,כ ִי כ ֵן ָהי ָה ָרצֹון לְפָנ ֶיָך׃ רומ' ט ּ 22-21 ,18-17כ ִי־כ ֵן ַהּכ ָתּוב
אֹמֵר לְפְַרעֹהּ :בַעֲבּור זֹאת ֶהעֱ ַמדְּתִ יָךּ ,בַעֲבּור הְַראֹתִי בְָך אֶת־ּכֹחִיּ ,ול ְ ַמעַן
סּפֵר ׁשְמִי ּבְכ ָל־ ָהאֶָרץ׃  18וְיוֺצֵא ִמּז ֶה ּכ ִי אֶת־ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ יְחֻּנֶּנּו ,וְאֶת־ ֲאׁשֶר
ַ
י ַ ְחּפֹץ י ַ ְקׁשֵהּו׃ ַ 21האִם־אֵין ְרׁשּות לַּיֹצֵר עַל־ ַהחֹמֶר לַעֲׂשֹות ִמּגֹל ֶם ֶאחָד ּכְל ִי
ֶאחָד לְכ ָבוֺד ,וְ ֶאחָד לְקָלוֺן? ּ 22ומָה אֵפֹוא אִם־ ָהאֱֹלהִיםֶ ,ה ָחפֵץ לְהְַראֹות
זַעְמֹו ּול ְהֹודִיעַ ּג ְבּוָרתֹו ,נָׂשָא ּבְכ ָל־אֶֹרְך רּוחֹו אֶת־ּכְל ֵי ַהּזַעַם הַּנ ְכֹונ ִים
ל ַ ֲאבַּדֹון? טימ"ב ב  20-19אְַך-אֵיתָ ן הּוא י ְסֹוד ָהאֱֹלהִים וְז ֶה חֹותָ מֹו :יֹ ֵדעַ
י ְהוָה אֵת ֲאׁשֶר-לֹו; וְעֹוד :י ָסּור ֵמעָוֶל ּכ ָל-הַּקֹוֵרא אֶתׁ-שֵם ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 20כ ִי
ּבְבַי ִת ּג ָדֹול ֹלא-כְל ֵי זָהָב וָכֶסֶף ּבִלְבָדֶ ,אּל ָא ג ַםׁ-שֶל-עֵץ וְׁשֶל-חֶֶרׂשּ ,ו ֵמהֶם
לְכ ָבֹוד ּו ֵמהֶם לְבִּז ָיֹון׃ יהו' ּ 4כ ִי הִתְ ּגַּנ ְבּו ל ָבֹוא ִמ ְקצָת אֲנָׁשִים ַהּכ ְתּובִים
ֵמאָז ל ַ ִּמׁשְּפָט ַהּז ֶה ,אַנְׁשֵי ֶרׁשַע ַההֹפְכ ִים אֶתֶ -חסֶד אֱֹלהֵינּו לְזִּמָה וְכֹפְִרים
ּבֵאֹלהִים ַהּמֹׁשֵל ַהּיָחִיד ּובַ ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ פטר"א ב  8וְהֵם נִכְׁשְלּו יַעַן
ֹלא ׁשָמְעּו ל ַ ָּדבָר וְלָזֹאת ּג ַם-נֹועָדּו׃
8 .8יש לנהוג בתבונה מיוחדת ובזהירות בדוקטרינת הסוד המופלא הזה
אודות הייעוד-מראש,יח כך שאנשים אשר ילמדו על אודות רצון אלוהים
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הנגלה בדברו ויצייתו לרצון זה ,יוכלו להסיק מהעובדה הוודאית שנקראו
בקריאה אפקטיבית ,שבחירתם הנצחית אינה מוטלת בספק.יט כך תשמש
דוקטרינה זו מניע להלל ,לכבד ולהעריץ את אלוהים ,לענווה ,לנמרצּות
כ
ולנחמה רבה לכל הנשמעים בכנות לבשורה.
יח רומ' ט  20אְַך ּבֶן־ ָאדָם ,מִי אַּתָ ה ֲאׁשֶר ּתָ ִריב אֶת־ ָהאֱֹלהִים? ֲהיֹאמַר יֵצֶר
לְיֹצְרֹו ,לָּמָה ּכָכ ָה עֲׂשִיתָ נ ִי? רומ' יא  33מֶה־עָמֹק עׁשֶר ָחכְמַת אֱֹלהִים וְעׁשֶר
ַּדעְּתֹו! ִמׁשְּפָטָיו מִי י ַ ְחקֹר ּודְָרכ ָיו מִי י ִ ְמצָא? דבר' כט  28הַּנִסְּתָ ֹרת ל ַיהוָה
אֱֹלהֵינּו וְהַּנִג ְֹלת ל ָנּו ּולְבָנ ֵינּו עַד-עֹול ָם לַעֲׂשֹות אֶתּ-כ ָלִּ -דבְֵרי הַּתֹוָרה ַהּזֹאת׃
יט פטר"ב א  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם
ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃
כ רומ' יא  20 ,6-5וְכ ֵן ּג ַם־ּבָעֵת ַהּזֹאת נוֺתְ ָרה ׁשְאִֵרית עַל־ּפִי ְבחִיַרת
ֶה ָחסֶד׃  6וְאִם ָהי ְתָ ה זֺאת עַל־יְדֵי ַה ֶחסֶדֹ ,לא ָהי ְתָ ה מִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִיםּ ,כ ִי
לּול ֵי כ ֵן ַה ֶחסֶד אֵינֶּנּו־עֹוד ָחסֶד .וְאִם־ ָהי ְתָ ה מִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִים ,אֵינ ֶנֵּו־עֹוד
ֶחסֶדּ ,כ ִי לּול ֵי כ ֵן ַה ַּמעֲׂשֶה י ֶ ְחּדַל לִהְיֹות ַמעֲׂשֶה׃ ּ 20כ ֵן הּוא! ֵהּמָה נִגְּדְעּו
עַל־ ֲאׁשֶר ֹלא ֶה ֱאמִינּו ,וְאַּתָ ה הִנ ְָך נִּצָב עַל יְדֵי אֱמּונ ָה .אַל־ּתִ תְ ּגָאֶה ּכ ִי אִם־
י ְָרא׃ פטר"ב א  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם
ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃ רומ' ח  33מִי י ַ ֲאׁשִים
אֶת־ ְבחִיֵרי אֱֹלהִים? הֵן אֱֹלהִים הּוא ַה ַּמצְּדִיק׃ לוקס י  20אְַך ּבָזֹאת
אַלּ-תִ ׂשְמְחּו ּכ ִי-נִכ ְנָעִים לָכ ֶם הָרּוחֹותּ ,כ ִי אִםׂ-שִמְחּו עַל ֲאׁשֶר-נִכ ְּתְ בּו
ׁשְמֹותֵ יכ ֶם ּבַּׁשָ ָמי ִם׃
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פרק ד
הבריאה

1 .1בראשית רצה אלוהים האב ,הבן ורוח הקודש,א למען התגלות כבוד כוחו,
חכמתו וטּובו הנצחיים,ב לברוא יש מאין את היקום ואת כל מה שבו ,מה
ג
שנראה ומה שלא נראה ,בשישה ימים ,והכול טוב מאוד.
א עבר' א ֲ 2אׁשֶר-נ ְתָ נֹו ל ְיֹוֵרׁש ּכֹל וְג ַם-עָׂשָה בְי ָדֹו אֶת-הָעֹול ָמֹות׃ יוח א
 3-2הּוא ָהי ָה בְֵראׁשִית ֵאצֶל ָהאֱֹלהִיםַ 3 .הּכֹל נ ִ ְהי ָה עַל-י ָדֹוּ ,ו ִמּבַלְעָדָיו
ֹלא נ ִ ְהי ָה ּכ ָלֲ -אׁשֶר נ ִ ְהי ָה׃ ברא' א  2וְ ָהאֶָרץ ָהי ְתָ ה תֹהּו וָבֹהּו וְחֹׁשְֶך עַל-
ּפְנ ֵי תְ הֹום וְרּו ַח אֱֹלהִים מְַר ֶחפֶת עַלּ-פְנ ֵי ַה ָּמי ִם׃ איוב כו ּ 13בְרּוחֹו ׁשָ ַמי ִם
ׁשִפְָרה חֹלְל ָה י ָדֹו נָחָׁש ּבִָרחַ׃ איוב לג  4רּוחַ-אֵל עָׂשָתְ נ ִי וְנִׁשְמַת ׁשַּדַי ּתְ ַחּי ֵנ ִי׃
ב רומ' א ּ 20כ ִי מַהּותֹו הַנֶעֱלָמָה ,הִיא ּכֹחֹו הַּנִצְחִי וֵאל ָהּותֹו ֵמעֵת נִבְָרא
הָעֹול ָםּ ,תִ ּוָדַע ּבְ ַמעֲׂשָיו וְתֵ ָראֶה .לָכ ֵן אֵין לָהֶם ּתֵ רּוץ׃ ירמ' י  12עֹׂשֵה אֶֶרץ
ּבְכֹחֹו ֵמכ ִין ּתֵ בֵל ּבְ ָחכְמָתֹו ּובִתְ בּונ ָתֹו נָטָה ׁשָ ָמי ִם׃ תהל' קד  24מָהַ-רּבּו
ַמעֲׂשֶיָך י ְהוָה ּכֻּל ָם ּבְ ָחכְמָה עָׂשִיתָ ָמלְאָה ָהאֶָרץ קִנְי ָנ ֶָך׃ תהל' לג  6-5אֹהֵב
צְ ָדקָה ּו ִמׁשְּפָט ֶחסֶד י ְהוָה ָמלְאָה ָהאֶָרץ׃ ּ 6בִ ְדבַר י ְהוָה ׁשָ ַמי ִם נַעֲׂשּו ּובְרּו ַח
ּפִיו ּכ ָל-צְבָאָם׃
ג ברא' א' .עבר' יא ּ 3בָאֱמּונ ָה נָבִין ּכ ִי-הָעֹול ָמֹות נַעֲׂשּו ּבִ ְדבַר ָהאֱֹלהִים,
ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר יֵצֵא הַּנ ְִראֶה מִן-הַּנֶעְל ָם׃ קול' א ּ 16כ ִי-בֹו נִבְָרא ּכֹל ֲאׁשֶר
ּבַּׁשָ ַמי ִם וַ ֲאׁשֶר ּבָאֶָרץּ ,כֹל הַּנ ְִראֶה וְכֹל ֲאׁשֶר-אֵינֶּנּו נ ְִראֶה ,הֵן ּכִסְאֹות
ּו ֶמ ְמׁשָלֹות הֵן ׂשְָררֹות וְָרׁשֻּיֹות; ַהּכֹל נִבְָרא עַל-י ָדֹו ּול ְ ַמעֲנ ֵהּו׃ מה"ש יז 24
ָהאֵל ֲאׁשֶר עָׂשָה אֶת-הָעֹול ָם וְכֹל ֲאׁשֶרּ-בֹוֹ ,לא יִׁשְּכֹן ּבְהֵיכ ָלֹות ַמעֲׂשֵה י ָ ַדי ִם,
ּכ ִי הּוא אֲדֹון ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ׃
2 .2אחרי שאלוהים יצר את כל היצורים האחרים ,הוא ברא את האדם ,זכר
ונקבה,ד עם נפשות בנות אלמוות ובעלות תבונה,ה בצלמו,ו עם דעת ,צדקה
וקדושה אמיתית ותורת אלוהים כתובה בלבם,ז עם יכולת לחיות על-פי
תורה זוח ויכולת להפר אותה אם ירצו ,רצון שהיה ניתן לשינוי.ט בנוסף
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לתורה שהייתה כתובה בלבם נצטוו אדם וחוה שלא לאכול מעץ הדעת
י
טוב ורע .כל עוד נשמעו למצווה זו ,הם היו מאושרים בחברת אלוהים
יא
וניתן להם ממשל על היצורים.
דברא' א'  27וַּיִבְָרא אֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם ּבְצַל ְמֹו ּבְצֶל ֶם אֱלהִים ּבָָרא אתֹו
זָכ ָר ּונ ְ ֵקבָה ּבָָרא אתָ ם׃
ה ברא' ב'  7וַּי ִיצֶר י ְהוָה אֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם עָפָר מִןָ -ה ֲא ָדמָה וַּיִּפַח ּבְ ַאּפָיו
נִׁשְמַת ַחּי ִים וַיְהִי ָה ָאדָם ל ְנֶפֶׁש ַחּי ָה׃ קהלת י"ב  7וְיָׁשֹב ֶהעָפָר עַלָ -האֶָרץ
ּכְׁשֶ ָהי ָה וְהָרּו ַח ּתָ ׁשּוב אֶלָ -האֱֹלהִים ֲאׁשֶר נ ְתָ נ ָּה׃ לוקס כ"ג  43וַּיֹאמֶר י ֵׁשּועַ
ֵאל ָיוָ :אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי ל ְָךּ ,כ ִי הַּיֹום ּתִ ְהי ֶה עִ ָּמדִי ּבְג ַן-עֵדֶן׃ מתי י  28אַל-
ּתִיְראּו מִןַ -ההְֹרג ִים אֶת-הַּגּוף ,וְאֶת-הַּנֶפֶׁש ֹלא-יּוכ ְלּו לַהֲֹרג; אְַך ּתִיְראּו אֵת
ֲאׁשֶר-יּוכ ַל ל ְ ַאּבֵד ּג ַם אֶת-הַּנֶפֶׁש ּג ַם אֶת-הַּגּוף ּבְג ֵי ִהּנֹם׃
ו ברא' א'  26וַיֹאמֶר אֱלהִים נַעֲׂשֶה ָאדָם ּבְצַלְמֵנּו ּכִדְמּותֵ נּו וְי ְִרּדּו בִ ְדג ַת
ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובַּבְ ֵהמָה ּובְכ ָלָ -האֶָרץ ּובְכ ָל-הֶָרמֶׂש הָרמֵׂש עַלָ -האֶָרץ׃
קול' ג' ּ 10ולְבַׁשְּתֶ ם אֶתָ -ה ָאדָם ֶה ָחדָׁשַ ,הּמִתְ ַחּדֵׁש ּבַ ַּדעַת ּכְצֶל ֶם ּבְֹראֹו׃
אפס' ד'  24וְתִ לְּבְׁשּו אֶתָ -ה ָאדָם ֶה ָחדָׁש ,הַּנִבְָרא ּכִדְמּות אֱֹלהִים ּבִצְ ָדקָה
ּו ְק ֻדּׁשַת ָה ֱאמֶת׃
ז רומ' ב' ּ 15-14כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר הַּגֹוי ִםֲ ,אׁשֶר אֵין־לָהֶם ּתֹוָרה ,עֹוׂשִים ִמ ִּטבְעָם
ּכ ְ ִדבְֵרי הַּתֹוָרהּ ,ג ַם־ּבְאֵין ּתֹוָרה ,הֵם ּתֹוָרה לְעַצְמָם׃ ּ 15בְהְַראֹותָ ם ּכ ִי ַמעֲׂשֵה
הַּתֹוָרה ּכ ָתּוב עַל־לִּבָםּ ,ו ַמצְּפּונ ָם ֵמעִיד בָהֶם ּו ַמ ְחׁשְבֹותָ ם ּבְקְִרּבָם ְמ ַחּי ְבֹות
זֹאת אֶת־זֹאת אֹו ג ַם־ ְמז ַּכֹות׃
ח קהלת ז'  29לְבַד ְראֵה-ז ֶה ָמצָאתִי ֲאׁשֶר עָׂשָה ָהאֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם יָׁשָר
וְ ֵהּמָה בִקְׁשּו ִחּׁשְבֹנֹות ַרּבִים׃
ט ברא' ג'  6וַּתֵ ֶרא ָה ִאּׁשָה ּכ ִי טֹוב ָהעֵץ ל ְ ַמ ֲאכ ָל וְכ ִי תַ ֲאוָה-הּוא לָעֵינַי ִם
וְנ ֶ ְחמָד ָהעֵץ ל ְ ַהׂשְּכ ִיל וַּתִ ּקַח ִמּפְִריֹו וַּתֹאכ ַל וַּתִ ּתֵ ן ּג ַם-לְאִיׁשָּה עִּמָּה וַּיֹאכ ַל׃
קהלת ז'  29לְבַד ְראֵה-ז ֶה ָמצָאתִי ֲאׁשֶר עָׂשָה ָהאֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם יָׁשָר
וְ ֵהּמָה בִקְׁשּו ִחּׁשְבֹנֹות ַרּבִים׃
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י ברא' ב ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו ּכ ִי ּבְיֹום ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו
מֹות ּתָ מּות׃ ברא' ג  23 ,11-8וַּיִׁשְמְעּו אֶת-קֹול י ְהוָה אֱֹלהִים מִתְ ַהּל ְֵך

 :ד קרפהאירבה

ּבַּג ָן ל ְרּו ַח הַּיֹום וַּי ִתְ ַחּבֵא ָה ָאדָם וְ ִאׁשְּתֹו ִמּפְנ ֵי י ְהוָה אֱֹלהִים ּבְתֹוְך עֵץ ַהּג ָן׃
 9וַּיִקְָרא י ְהוָה אֱֹלהִים אֶלָ -ה ָאדָם וַּיֹאמֶר לֹו ַאּיֶּכ ָה׃  10וַּיֹאמֶר אֶת-קֹל ְָך
ׁשָ ַמעְּתִי ּבַּג ָן וָאִיָרא ּכ ִי-עֵיֹרם ָאנֹכ ִי וָ ֵא ָחבֵא׃  11וַּיֹאמֶר מִי ִהּג ִיד ל ְָך ּכ ִי עֵיֹרם
אָּתָ ה ֲהמִןָ -העֵץ ֲאׁשֶר צִּוִיתִיָך לְבִל ְּתִ י ֲאכ ָלִ -מּמֶּנּו ָאכָל ְּתָ ׃  23וַיְׁשַּלְחֵהּו י ְהוָה
אֱֹלהִים ִמּג ַן-עֵדֶן לַעֲבֹד אֶתָ -ה ֲא ָדמָה ֲאׁשֶר לֻּקַח ִמּׁשָם׃
יא ברא' א'  28 ,26וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים נַעֲׂשֶה ָאדָם ּבְצַלְמֵנּו ּכִדְמּותֵ נּו וְי ְִרּדּו בִ ְדג ַת
ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובַּבְ ֵהמָה ּובְכ ָלָ -האֶָרץ ּובְכ ָל-הֶָרמֶׂש הָֹרמֵׂש עַלָ -האֶָרץ׃
 28וַיְבֶָרְך אֹתָ ם אֱֹלהִים וַּיֹאמֶר לָהֶם אֱֹלהִים ּפְרּו ּוְרבּו ּו ִמל ְאּו אֶתָ -האֶָרץ
וְכִבְׁשֻ ָה ּוְרדּו ּבִ ְדג ַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובְכ ָלַ -חּי ָה הָֹר ֶמׂשֶת עַלָ -האֶָרץ׃
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פרק ה
ההשגחה

1 .1אלוהים ,הבורא הנאדר של כל הקיים ,מקיים,א מכוון ,עושה כרצונו
ומושל בכל היצורים המעשים והדברים,ב מגדול ועד קטן,ג וזאת בהשגחתו
ה
החכמה-בשלמות והקדושה-בשלמות,ד על-פי ידיעתו-מראש המושלמת
והתכנית שגיבש ברצונו החופשי והבלתי ניתן לשינוי,ו לתהילת כבוד
ז
חכמתו ,כוחו ,צִדקו ,טּובו וחסדו.
א עבר' א  3וְהּוא זֹהַר ּכ ְבֹודֹו וְצֶל ֶם י ֵׁשּותֹו וְנֹוׂשֵא כֹל ּבִ ְדבַר ּג ְבּוָרתֹו ,וְ ַאחֲֵרי
עֲׂשתֹו בְנַפְׁשֹו ָטהֳַרת ַחּטֹאתֵינּו יָׁשַב ל ִימִין ַהּג ְ ֻדּל ָה ּבַּמְרֹומִים׃
ב דני' ד ּ 32-31ולְקֵץ ַהּיָמִים ,אֲנ ִי נ ְבּוכַדְנֶּצַר ,עֵינ ַי לַׁשָ ַמי ִם נָׂשָאתִי ,וְ ַדעְּתִי
עָל ַי ּתָ ׁשּוב ,וְאֶת ָהעֶל ְיֹון ּבֵַרכ ְּתִי ,וְאֶת חַי הָעֹול ָם ׁשִּבַחְּתִי ּופֵאְַרּתִיֲ ,אׁשֶר
ׁשִל ְטֹונֹו ׁשִל ְטֹון עֹול ָם ּו ַמל ְכּותֹו עִם ּדֹור וָדֹור׃  32וְכ ָל ּדֵָרי ָהאֶָרץ ּכ ְ ַאי ִן
חֲׁשּובִים ,וְכ ְִרצֹונֹו עֹוׂשֶה ּבְחֵיל ַהׁשָ ַמי ִם וְדֵָרי ָהאֶָרץ ,וְאֵין ֲאׁשֶר י ְ ַמחֶה בְי ָדֹו
וְיֹאמַר לֹו מָה עָׂשִיתָ ׃ תהל' קלה ּ 6כֹל ֲאׁשֶרָ -חפֵץ י ְהוָה עָׂשָה ּבַּׁשָ ַמי ִם
ּובָאֶָרץ ּבַּיַּמִים וְכ ָלּ-תְ הֹמֹות׃ מה"ש יז ּ 28 ,26-25ג ַםֹ-לא יְׁשֲָרתּוהּו יְדֵי
בְנ ֵיָ -אדָםּ ,כְאִּלּו יִצְטֵָרְך ל ְ ָדבָרּ ,כ ִי הּוא ַהּנֹתֵ ן לַּכֹל ַחּי ִים ּונְׁשָמָה וְכ ָלָּ -דבָר׃
 26וַּיֹוׁשֶב ּכ ָל-עַ ְממֵי בְנ ֵי ָאדָם עַלּ-כ ָלּ-פְנ ֵי ָה ֲא ָדמָה ִמּדָם ֶאחָד ,וַּיַּצֵב מֹועֲדִים
קְבּועִים ּוג ְבּוֹלת מֹוׁשָבָםּ 28 transgressכ ִי-בֹו אֲנַחְנּו ַחּי ִים ּומִתְ נֹועֲעִים
וְ ַקּיָמִיםּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַםִ -מ ְקצָת מְׁשֹוֲרֵריכ ֶם ָאמְרּו :אַף-יְל ִידָיו אֲנַחְנּו׃ איוב
לח-מא.
ג מתי י  31-29הֲֹלא תִ ָּמכ ְַרנ ָה ׁשְּתֵי צִּפֳִרים ּבְ ִאּסָר? וְ ַאחַת ֵמהֵּנ ָה ֹלא תִ ּפֹול
אְַרצָה ִמּבַלְעֲדֵי ֲאבִיכ ֶם׃  30וְאַּתֶ םּ ,ג ַםׂ-שַעֲרֹות ֹראׁשְכ ֶם נִמְנֹות ּכֻּל ָן׃  31לָכ ֵן
אַלּ-תִיָראּו; הִּנְכ ֶם יְקִָרים ִמּצִּפֳִרים ַרּבֹות׃
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ד משלי טו ּ 3בְכ ָל-מָקֹום עֵינ ֵי י ְהוָה צֹפֹות ָרעִים וְטֹובִים׃ תה' קד  24מָה-
ַרּבּו ַמעֲׂשֶיָך י ְהוָה ּכֻּל ָם ּבְ ָחכְמָה עָׂשִיתָ ָמלְאָה ָהאֶָרץ קִנְי ָנ ֶָך׃ תה' קמה 17
צַּדִיק י ְהוָה ּבְכ ָלּ-דְָרכ ָיו וְ ָחסִיד ּבְכ ָלַ -מעֲׂשָיו׃
ה מה"ש טו  18נֹו ָדעִים ל ֵאֹלהִים מֵעֹול ָם ּכ ָלַ -מעֲׂשָיו׃ תהל' צד ּ 11-8בִינּו
ּבֹעֲִרים ּבָעָם ּוכְסִיל ִים מָתַי ּתַ ׂשְּכ ִילּו׃ ֲ 9הנֹטַע אֹז ֶן הֲֹלא יִׁשְמָע אִם-יֹצֵר עַי ִן
הֲֹלא יַּבִיט׃ ֲ 10היֹסֵר ּגֹוי ִם הֲֹלא יֹוכ ִי ַח ַה ְמלַּמֵד ָאדָם ָּדעַת׃  11י ְהוָה יֹ ֵדעַ
ַמ ְחׁשְבֹות ָאדָם ּכ ִיֵ -הּמָה ָהבֶל׃
ו אפס' א ֲ 11אׁשֶרּ-ג ַם ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז
ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל ַהּכֹל ּכַעֲצַת ֶחפְצֹו׃ תהל' לג  11-10י ְהוָה ֵהפִיר עֲצַתּ-גֹוי ִם
הֵנ ִיא ַמ ְחׁשְבֹות עַּמִים׃  11עֲצַת י ְהוָה ל ְעֹול ָם ּתַ עֲמֹד ַמ ְחׁשְבֹות ל ִּבֹו ל ְדר וָדֹר׃
ז ישע' סג ּ 14כַּבְ ֵהמָה ּבַּבִ ְקעָה תֵ ֵרד רּו ַח י ְהוָה ּתְ נ ִיחֶּנּו ּכ ֵן נ ִ ַהג ְּתָ עַּמְָך לַעֲׂשֹות
ל ְָך ׁשֵם ּתִ פְאֶָרת׃ אפס' ג  10ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ּתִ ּוָדַע עַּתָ ה עַל-יְדֵי ָהעֵדָה לַּׂשִָרים
וְלַּׁשַּל ִיטִים ֲאׁשֶר ּבַּמְרֹומִים ָחכְמַת אֱֹלהִים ַה ַּמפְל ִיאָה ּדְָרכ ֶיהָ׃ רומ' ט 17
ּכ ִי־כ ֵן ַהּכ ָתּוב אֹמֵר לְפְַרעֹהּ :בַעֲבּור זֹאת ֶהעֱ ַמדְּתִ יָךּ ,בַעֲבּור הְַראֹתִי בְָך אֶת־
סּפֵר ׁשְמִי ּבְכ ָל־ ָהאֶָרץ׃ ברא' מה  7וַּיִׁשְלָחֵנ ִי אֱֹלהִים לִפְנ ֵיכ ֶם
ּכֹחִיּ ,ול ְ ַמעַן ַ
ל ָׂשּום לָכ ֶם ׁשְאִֵרית ּבָאֶָרץ ּול ְ ַהחֲיֹות לָכ ֶם לִפְל ֵיטָה ּגְדֹל ָה׃ תהל' קמה  7זֵכ ֶר
ַרב-טּובְָך יַּבִיעּו וְצִ ְדקָתְ ָך י ְַרּנ ֵנּו׃
2 .2אלוהים הוא הגורם הראשוני לכול .במה שנוגע לידיעה-מראש ולתכניתו,
כל מה שתכנן מתרחש בוודאות ובאופן שאינו ניתן לשינוי.ח עם זאת,
מכוח אותה השגחה ,הוא מביא את כל מה שתכנן לידי התרחשות
בהתאם לטבעם של הגורמים המשניים המשמשים אותו ,אם בהכרח,
ט
אם באופן חופשי ואם באופן המותנה בטבעם של גורמים אחרים.
ח מה"ש ב  23אֹתֹו הַּנ ִ ְמסָר עַלּ-פִי עֲצַת ָהאֱֹלהִים הַּנֶחֱָרצָה וִידִיעָתֹו ִמ ֶּקדֶם
ל ְ ַקחְּתֶ ם ּובִידֵי ְרׁשָעִים הֹו ַקעְּתֶ ם וַהֲַרג ְּתֶ ם אֹתֹו׃
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ט ברא' ח  22עֹד ּכ ָל-יְמֵי ָהאֶָרץ ז ֶַרע וְ ָקצִיר וְקֹר וָחֹם וְ ַקי ִץ וָחֶֹרף וְיֹום
וָלַיְל ָה לא יִׁשְּבֹתּו׃ ירמ' לא ּ 35כֹה ָאמַר י ְהוָה נֹתֵ ן ׁשֶמֶׁש ל ְאֹור יֹומָם ֻחּקֹת
י ֵָר ַח וְכֹוכָבִים ל ְאֹור לָיְל ָה ֹרג ַע ַהּי ָם וַּיֶהֱמּו גַּל ָיו י ְהוָה צְבָאֹות ׁשְמֹו׃ שמות
כא  13וַ ֲאׁשֶר ֹלא צָדָה וְ ָהאֱֹלהִים אִּנ ָה לְי ָדֹו וְׂשַמְּתִי ל ְָך מָקֹום ֲאׁשֶר י ָנּוס
ׁשָּמָה׃ דבר' יט  5וַ ֲאׁשֶר יָבֹא אֶתֵ-רעֵהּו בַּיַעַר ל ַ ְחטֹב עֵצִים וְנ ִ ְּדחָה י ָדֹו

 :ה קרפהחגשהה

בַּג ְַרז ֶן לִכ ְֹרת ָהעֵץ וְנָׁשַל ַהּבְַרז ֶל מִןָ -העֵץ ּו ָמצָא אֶתֵ-רעֵהּו וָמֵת הּוא י ָנּוס
אֶלַ -אחַת ֶהעִָריםָ -ה ֵאּל ֶה וָחָי׃ מל"א כב  34 ,28וַּיֹאמֶר מִיכָי ְהּו אִםׁ-שֹוב
ּתָ ׁשּוב ּבְׁשָלֹום ֹלאִ -דּבֶר י ְהוָה ּבִי וַּיֹאמֶר ׁשִמְעּו עַּמִים ּכֻּל ָם׃  34וְאִיׁש ָמׁשְַך
ּבַ ֶּקׁשֶת ל ְתֻ ּמֹו וַּיַּכ ֶה אֶתֶ -מל ְֶך יִׂשְָראֵל ּבֵין ַה ְּדבָקִים ּובֵין ַהּׁשְִרי ָן וַּיֹאמֶר ל ְַרּכ ָבֹו
ֲהפְֹך יָדְָך וְהֹוצִיאֵנ ִי מִןַ -ה ַּמחֲנ ֶה ּכ ִי ָה ֳחל ֵיתִי׃ ישע' י ּ 7-6בְגֹוי חָנ ֵף ֲאׁשַּלְחֶּנּו
וְעַל-עַם עֶבְָרתִי ֲאצַּוֶּנּו לִׁשְֹלל ׁשָל ָל וְלָבֹז ּבַז ּול ְׂשּומֹו מְִרמָס ּכְחֹמֶר חּוצֹות׃ 7
וְהּוא ֹלא-כ ֵן י ְ ַדּמֶה ּולְבָבֹו ֹלא-כ ֵן י ַ ְחׁשֹב ּכ ִי ל ְ ַהׁשְמִיד ּבִלְבָבֹו ּול ְ ַהכ ְִרית ּגֹוי ִם
ֹלא ְמעָט׃
3 .3בשגרת השגחתו על העולם ,אלוהים משתמש באמצעים,י אבל הוא חופשי
יג
לפעול כרצונו בלעדיהם,יא בלי להיות מוגבל על-ידם יב ובניגוד להם.
י מה"ש כז  44 ,31וַּיֹאמֶר ּפֹולֹוס אֶלׂ-שַר ַה ֵּמאָה וְאֶל-אַנְׁשֵי ַהּצָבָא ל ֵאמֹר:
אִםֵ -אּל ֶה ֹלא-יֵׁשְבּו אִּתָ נּו ּבָאֳנִּי ָהֹ ,לא תּוכ ְלּו אַּתֶ ם ל ְ ִהּוָׁשֵעַ׃  44וַיְהִי-כ ֵן,
וַּי ִ ָּמל ְטּו כֻּל ָם אֶלַ -הּיַּבָׁשָה׃ ישע' נה ּ 11-10כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר י ֵֵרד ַהּגֶׁשֶם וְ ַהּׁשֶל ֶג
מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם וְׁשָּמָה ֹלא י ָׁשּוב ּכ ִי אִם-הְִרוָה אֶתָ -האֶָרץ וְהֹול ִידָּה וְ ִהצְמִיחָּה
וְנ ָתַ ן ז ֶַרע לַּזֵֹרעַ וְלֶחֶם לָאֹכ ֵל׃ ּ 11כ ֵן י ִ ְהי ֶה ְדבִָרי ֲאׁשֶר יֵצֵא ִמּפִי ֹלא-י ָׁשּוב
ֵאל ַי ֵריקָם ּכ ִי אִם-עָׂשָה אֶתֲ -אׁשֶר ָחפַצְּתִי וְ ִהצְל ִי ַח ֲאׁשֶר ׁשְלַחְּתִיו׃ הושע ב
 24-23וְ ָהי ָה ּבַּיֹום הַהּוא ֶאעֱנ ֶה נְאֻם-י ְהוָה ֶאעֱנ ֶה אֶתַ -הּׁשָ ָמי ִם וְהֵם יַעֲנּו
אֶתָ -האֶָרץ׃  24וְ ָהאֶָרץ ּתַ עֲנ ֶה אֶתַ -ה ָּדג ָן וְאֶת-הַּתִירֹוׁש וְאֶתַ -הּיִצְהָר וְהֵם
יַעֲנּו אֶת-יִז ְְרעֶאל׃
יא הושע א  7וְאֶתּ-בֵית י ְהּודָה אֲַרחֵם וְהֹוׁשַעְּתִים ּבַיהוָה אֱֹלהֵיהֶם וְֹלא
אֹוׁשִיעֵם ּבְ ֶקׁשֶת ּובְחֶֶרב ּובְ ִמל ְ ָחמָה ּבְסּוסִים ּובְפָָרׁשִים׃ מתי ד  4וַּיַעַן
וַּיֹאמַר :הֵן ּכ ָתּובֹ ,לא עַלַ -הּלֶחֶם לְבַּדֹו י ִ ְחי ֶה ָה ָאדָםּ ,כ ִי עַלּ-כ ָל-מֹוצָא פִי-
ָהאֱֹלהִים׃ איוב לד ֶ 20רג ַע יָמֻתּו וַחֲצֹות לָיְל ָה יְגֹעֲׁשּו עָם וְיַעֲבֹרּו וְיָסִירּו
ַאּבִיר ֹלא בְי ָד׃
יב רומ' ד  21-19וְֹלא ָרפְתָ ה אֱמּונ ָתֹו וְֹלא הִתְ ּבוֺנ ֵן אֶל־ּגּופוֺ ׁשֶּכְבָר מֵת
ספֵק ּבְל ִּבוֺ
ּבִהְיֹותֹו ּכְבֶן־ ְמאַת ׁשָנ ָה וְאֶל־מוֺת ֶרחֶם ׂשָָרה׃  20וְֹלא־ ָהי ָה ָ
ּבְ ַהבְ ָטחַת ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ַ ֲחסַר אֱמּונ ָהּ ,כ ִי אִם־הִתְ ַחּז ֵק ּבֶאֱמּונ ָה וַּי ִּתֵ ן ּכ ָבֹוד
ל ֵאֹלהִים׃  21וַּיֵדַע ּבְלֵבָב ׁשָל ֵםּ ,כ ִי אֶת־ ֲאׁשֶר ִהבְטִי ַח ּג ַם־יָכֹל לַעֲׂשֹותֹו׃
יג מל"ב ו  6וַּיֹאמֶר אִיׁשָ -האֱֹלהִים אָנ ָה נָפָל וַּי ְַראֵהּו אֶתַ -הּמָקֹום וַּי ִ ְקצָב-עֵץ
ּסג ָנ ִים
וַּיַׁשְל ְֶךׁ-שָּמָה וַּיָצֶף ַהּבְַרז ֶל׃ דני' ג ּ 27ומִתְ ּכ ַּנְסִים ָה ֲא ַחׁשְּדְַרּפְנ ִיםַ ,ה ְ
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וְ ַהּפַחֹות וְיֹועֲצֵי ַה ֶּמל ְֶך ,רֹואִים אֶת ָהאֲנָׁשִים ָה ֵאּל ֶהֲ ,אׁשֶר ֹלא ׁשָלְטָה ָהאֵׁש
ּבְגּופָם ּוׂשְעַר ֹראׁשָם ֹלא נֶחֱַרְך ,וְׂשִמְלֹותֵיהֶם ֹלא נִׁשְּתַ ּנּו ,וְֵרי ַח אֵׁש ֹלא עָבַר
ּבָהֶם׃
4 .4כוחו הכל יכול ,חכמתו הבלתי נדלית וטּובו הנצחי של אלוהים מתגלים
בהשגחתו על העולם ,עד כדי כך שהשגחתו כוללת אפילו את החטא
הראשון ואת כל חטאיהם של מלאכים ובני אדם;יד וזאת לא בכך שהוא
מרשה להם לפעול כפי שהם פועליםטו אלא באופן שהרשאת מעשים אלו
מלּווה בכך שהוא מגביל ומכוון את מעשיהם בחכמה-מושלמת ויעילה-
במידה מושלמת.טז בנוסף ,אלוהים מכוון את כל המתרחש ומושל בו
בדרכים רבות ושונות למטרותיו הקדושותיז באופן שהחטא עצמו נובע
מהיצורים בלבד ולא ממנו ,כי הוא קדוש-בשלמות וצדיק-בשלמות .הוא
אינו מקור החטא ,אינו יכול להיות מקור החטא ,ואינו יכול להתייחס
יח
לחטא כמעשה שראוי להיעשות.
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סּג ִיר אֶת־ּכֻּל ָם ל ִידֵי חֹסֶר אֱמּונ ָה ,ל ְ ַמעַן
יד רומ' יא ּ 34-32כ ִי־ ָהאֱֹלהִים ִה ְ
יָחֹן אֶת־ּכֻּל ָם׃  33מֶה־עָמֹק עׁשֶר ָחכְמַת אֱֹלהִים וְעׁשֶר ַּדעְּתֹו! ִמׁשְּפָטָיו מִי
י ַ ְחקֹר ּודְָרכ ָיו מִי י ִ ְמצָא? ּ 34כ ִי מִי יָדַע אֶת־ ַמ ְחׁשֶבֶת י ְהוָֺה ,אוֺ מִי ָהי ָה
יוֺעֲצוֺ? שמ"ב כד  1וַּיֹסֶף אַף-י ְהוָה לַחֲרֹות ּבְיִׂשְָראֵל וַּיָסֶת אֶתָּ -דוִד ּבָהֶם
ל ֵאמֹר ל ְֵך מְנ ֵה אֶת-יִׂשְָראֵל וְאֶת-י ְהּודָה׃ דהי"א כ"א  1וַּיַעֲמֹד ׂשָטָן עַל-
יִׂשְָראֵל וַּיָסֶת אֶתָּ -דוִיד לִמְנֹות אֶת-יִׂשְָראֵל׃ מל"א כב  23-22וַּיֹאמֶר ֵאצֵא
וְ ָהי ִיתִי רּו ַח ׁשֶקֶר ּבְפִי ּכ ָל-נְבִיאָיו וַּיֹאמֶר ּתְ פַּתֶ ה וְג ַםּ-תּוכ ָל צֵא וַעֲׂשֵה-כ ֵן׃
 23וְעַּתָ ה הִּנ ֵה נ ָתַ ן י ְהוָה רּו ַח ׁשֶקֶר ּבְפִי ּכ ָל-נְבִיאֶיָך ֵאּל ֶה וַיהוָה ִּדּבֶר עָל ֶיָך
ָרעָה׃ דהי"א י  14-13 ,4וַּיֹאמֶר ׁשָאּול אֶל-נֹׂשֵא כֵל ָיו ׁשְֹלף חְַרּבְָך וְ ָדקְֵרנ ִי
בָּה ּפֶן-יָבֹאּו ָהעֲֵרל ִים ָה ֵאּל ֶה וְהִתְ עַּל ְלּו-בִי וְֹלא ָאבָה נֹׂשֵא כֵל ָיו ּכ ִי י ֵָרא
ְמאֹד וַּיִּקַח ׁשָאּול אֶתַ -החֶֶרב וַּיִּפֹל עָל ֶיהָ׃  13וַּיָמָת ׁשָאּול ּבְ ַמעֲלֹו ֲאׁשֶר
ָמעַל ּבַיהוָה עַלְּ -דבַר י ְהוָה ֲאׁשֶר ֹלאׁ-שָמָר וְג ַם-לִׁשְאֹול ּבָאֹוב לִדְרֹוׁש׃ 14
וְֹלא-דַָרׁש ּבַיהוָה וַיְמִיתֵ הּו וַּיַּסֵב אֶתַ -הּמְלּוכ ָה ל ְ ָדוִיד ּבֶן-יִׁשָי׃ שמ"ב טז
 10וַּיֹאמֶר ַה ֶּמל ְֶך מַהּ-ל ִי וְלָכ ֶם ּבְנ ֵי צְֻרי ָה ּכֹה י ְ ַקּל ֵל ּכ ִי י ְהוָה ָאמַר לֹו ַקּל ֵל
אֶתָּ -דוִד ּומִי יֹאמַר מַּדּועַ עָׂשִיתָ ה ּכ ֵן׃ מה"ש ב  23אֹתֹו הַּנ ִ ְמסָר עַלּ-פִי
עֲצַת ָהאֱֹלהִים הַּנֶחֱָרצָה וִידִיעָתֹו ִמ ֶּקדֶם ל ְ ַקחְּתֶ ם ּובִידֵי ְרׁשָעִים הֹו ַקעְּתֶ ם
וַהֲַרג ְּתֶ ם אֹתֹו׃ מה"ש ד ּ 28-27כ ִי ָאמְנ ָם נֹוסְדּו הֹוְרדֹוס ּוּפֹנְטִּיֹוס ּפִיל ָטֹוס
עִם-הַּגֹוי ִם ּול ְ ֻאּמֵי יִׂשְָראֵל עַל-י ֵׁשּועַ ,עַבְּדְָך ַהּקָדֹוׁש ֲאׁשֶר ָמׁשָחְּתָ  28 ,לַעֲׂשֹות
אֵת ֲאׁשֶר יָדְָך וַעֲצָתְ ָך ִמ ֶּקדֶם ּגָז ְָרה לִהְיֹות׃
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טו מה"ש יד  16וַ ֲאׁשֶר ּבְדֹרֹות ֶקדֶם הִּנ ִי ַח לְכ ָל-הַּגֹוי ִם לָלֶכ ֶת ּבְדְַרכ ֵיהֶם׃
טז תהל' עו ּ 11כ ִיֲ -חמַת ָאדָם ּתֹו ֶדּךָ ׁשְאִֵרית ֵחמֹת ּתַ ְחּגֹר׃ מל"ב יט 28
יַעַן הִתְ ַרּגֶז ְָך ֵאל ַי וְׁשַאֲנ ַנ ְָך עָל ָה בְ ָאז ְנ ָי וְׂשַמְּתִי ַחחִי ּבְ ַאּפֶָך ּומִתְ ּג ִי ּבִׂשְפָתֶ יָך
וַ ֲהׁשִבֹתִיָך ּבַּדֶֶרְך ֲאׁשֶרּ-בָאתָ ּבָּה׃
יז ברא' נ'  20וְאַּתֶ ם ֲחׁשַבְּתֶ ם עָל ַי ָרעָה אֱֹלהִים ֲחׁשָבָּה לְטֹבָה ל ְ ַמעַן עֲׂשֹה
ּכ ַּיֹום ַהּז ֶה ל ְ ַה ֲחיֹת עַםָ-רב׃ ישע' י' ּ 12 ,7-6בְגֹוי חָנ ֵף ֲאׁשַּלְחֶּנּו וְעַל-עַם
עֶבְָרתִי ֲאצַּוֶּנּו לִׁשְֹלל ׁשָל ָל וְלָבֹז ּבַז ּול ְׂשּומֹו מְִרמָס ּכְחֹמֶר חּוצֹות׃  7וְהּוא
ֹלא-כ ֵן י ְ ַדּמֶה ּולְבָבֹו ֹלא-כ ֵן י ַ ְחׁשֹב ּכ ִי ל ְ ַהׁשְמִיד ּבִלְבָבֹו ּול ְ ַהכ ְִרית ּגֹוי ִם ֹלא
ְמעָט׃  12וְ ָהי ָה ּכ ִי-יְבַּצַע ֲאדֹנ ָי אֶתּ-כ ָלַ -מעֲׂשֵהּו ּבְהַר צִּיֹון ּובִירּוׁשָל ִָם ֶאפְקֹד
עַלּ-פְִרי-גֹדֶל לְבַב ֶמל ְֶך-אַּׁשּור וְעַלּ-תִ פְאֶֶרת רּום עֵינ ָיו׃
יח יעקב א  17 ,14-13אַל-יֹאמַר ַהמְנֻּסֶהָ ,האֱֹלהִים נִּסָנ ִי; ּכ ִי ָהאֱֹלהִים
אֵינֶּנּו מְנֻּסֶה ּבָָרע וְהּוא ֹלא-י ְנַּסֶה אִיׁש׃ ּ 14כ ִי אִם-י ְנֻּסֶה כ ָל-אִיׁש ּבְתַ ֲאוַת
נַפְׁשֹו ֲאׁשֶר ּתְ סִיתֵ הּו ּותְ פַּתֵ הּו׃ ּ 17כ ָל-מַּתָ נ ָה טֹובָה וְכ ָל-מִנְחָה ׁשְלֵמָה ּתֵ ֵרד
ִמ ַּמעַל ֵמאֵת ֲאבִי הָאֹורֹותֲ ,אׁשֶר חִּלּוף וְכ ָל-צֵל ׁשִּנּוי אֵין-עִּמֹו׃ יוח"א ב 16
ּכ ִי ּכֹל ֲאׁשֶר ּבַ ֶחל ֶדּ ,תַ ֲאוַת ַהּבָׂשָר וְתַ ֲאוַת ָהעֵינַי ִם וְג ַ ֲאוַת הַהֹון ,אֵינֶּנּו מִן-
ָאבִינּוּ ,כ ִי אִם-מִןֶ -ה ָחל ֶד׃ תהל' נ ֵ 21אּל ֶה עָׂשִיתָ וְ ֶהחֱַרׁשְּתִי ִּדּמִיתָ הֱיֹות-
ֶא ְהי ֶה כ ָמֹוָך אֹוכ ִיחֲָך וְ ֶאעְֶרכ ָה לְעֵינ ֶיָך׃
5 .5אלוהים ,שהוא חכם-בשלמות ,צדיק-בשלמות ורב-חסד בשלמות,
לעתים משאיר את מאמיניו לזמן מה בידי פיתויים למיניהם ובידי טבעם
החוטא כדי לייסר אותם על חטאיהם משכבר או לחשוף לעיניהם את
כוחו הנסתר של החטא ואת מרמת לבבם ,כדי שילמדו ענווהיט וכדי
להביא אותם להיתלות בו יותר ובהתמדה יתירה ,וגם כדי להניע אותם
לעירנות יתר נוכח הזדמנויות לחטוא שיהיו בעתיד ,ולמטרות צודקות
כ
וקדושות אחרות.
יט דה"יב לב  31 ,26-25וְֹלא-כִגְמֻל עָל ָיו ֵהׁשִיב י ְ ִחז ְ ִקּי ָהּו ּכ ִי גָבַּה ל ִּבֹו וַיְהִי
עָל ָיו ֶקצֶף וְעַל-י ְהּודָה וִירּוׁשָל ִָם׃  26וַּיִּכ ָנ ַע י ְ ִחז ְ ִקּי ָהּו ּבְגֹבַּה ל ִּבֹו הּוא וְיֹוׁשְבֵי
י ְרּוׁשָל ִָם וְֹלא-בָא עֲל ֵיהֶם ֶקצֶף י ְהוָה ּבִימֵי י ְ ִחז ְ ִקּי ָהּו׃  31וְכ ֵן ּבִ ְמל ִיצֵי ׂשֵָרי
בָבֶל ַה ְמׁשַּלְחִים עָל ָיו לִדְֹרׁש הַּמֹופֵת ֲאׁשֶר ָהי ָה בָאֶָרץ עֲז ָבֹו ָהאֱֹלהִים ל ְנ ַּסֹותֹו
ל ָ ַדעַת ּכ ָלּ-בִלְבָבֹו׃ שמ"ב כד  1וַּיֹסֶף אַף-י ְהוָה לַחֲרֹות ּבְיִׂשְָראֵל וַּיָסֶת אֶת-
ָּדוִד ּבָהֶם ל ֵאמֹר ל ְֵך מְנ ֵה אֶת-יִׂשְָראֵל וְאֶת-י ְהּודָה׃
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כ קור"ב יב ּ 9-7ול ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ֹלא אֶתְ רֹומֵם ּבְָרבּ-גֹדֶל ַה ֶחזְיֹנֹות ,נ ִּתַ ן-ל ִי
סִּלֹון ּבִבְׂשִָריַ ,מלְאְַך ַהּׂשָטָן ל ְ ַהּכֹתֵ נ ִי ּבְ ֶאג ְרֹוף ,ל ְ ַמעַן ֹלא אֶתְ רֹומָם׃  8עַל-זֹאת
הִתְ חַּנ ַנ ְּתִי ׁשָֹלׁש ּפְעָמִים אֶלָ -האָדֹון ,ל ַ ֲהסִירֹו ִמּמֶּנ ִי׃  9וַּיֹאמֶר ֵאל ַיּ :דַי-ל ְָך
סּדִיּ ,כ ִי בַ ֻחלְׁשָה ּתֻ ׁשְל ַם ּג ְבּוָרתִי .עַלּ-כ ֵן ׂשָמַח לִּבִי לְהִתְ ַהּל ֵל ּבְ ֻחל ְׁשֹותַ י,
ַח ְ
ל ְ ַמעַן ּתִ ׁשְֶרה עָל ַי ּג ְבּוַרת ַה ָּמׁשִיחַ׃ תהל' עג .תהל' עז  .12-1מרק' יד
 .72-66יוח' כא  17-15יְהִי ַאחֲֵרי ָאכְל ָםָ ,אמַר י ֵׁשּועַ אֶלׁ-שִמְעֹון ּפֶטְרֹוס:
ׁשִמְעֹון ּבֶן-יֹונ ָה ,הֲתֶ ֱאהַב אֹתִי יֹותֵ ר ֵמ ֵאּל ֶה? וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוּ :כ ֵןֲ ,אדֹנ ִי ,אַּתָ ה
י ָ ַדעְּתָ ּכ ִי ֲא ַהבְּתִיָך .וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוְ :רעֵה אֶתְ -טלָאָי׃  16וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו עֹוד
ַהּפַעַםׁ :שִמְעֹון ּבֶן-יֹונ ָה ,הֲתֶ ֱאהַב אֹותִ י? וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוּ :כ ֵןֲ ,אדֹנ ִי ,אַּתָ ה י ָ ַדעְּתָ
ּכ ִי ֲא ַהבְּתִיָך .וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו :נְהַג אֶת-צֹאנ ִי׃  17וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ּפַעַם ׁשְל ִיׁשִית:
ׁשִמְעֹון ּבֶן-יֹונ ָה ,הֲתֶ ֱאהַב אֹתִי? וַּי ִתְ עַּצֵב ּפֶטְרֹוס עַל ּכ ִיָ -אמַר ֵאל ָיו ּבַּׁשְל ִיׁשִית
הֲתֶ ֱאהַב אֹתִי? וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוֲ :אדֹנ ִי ,אֶתּ-כֹל אַּתָ ה יֹו ֵדעַ; וְי ָ ַדעְּתָ ּכ ִי ֲא ַהבְּתִיָך.
וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועְַ :רעֵה אֶת-צֹאנ ִי׃
6 .6בתגובה לחטאיהם מן העבר של הרשעים ושל אלו שאין בהם יראת
אלוהים ,אלוהים ,השופט הצדיק ,מעוור ומקשה את לבם,כא ומונע  מהם
את חסדו ,שבאמצעותו היו יכולים להבין ולבם יכל להשתנות.כב לא רק
זאת ,אלא שלפעמים הוא גם נוטל מהם את המתנות שהיו להםכג וחושף
אותם לנסיבות שטבעם החוטא מנצל כדי להביאם לחטוא;כד הוא גם
מוסר אותם לתאוותיהם ,לפיתויי העולם ולכוח השטן.כה בדרך זו הם
מקשים את לבם ,אפילו בנסיבות שאלוהים משתמש בהן כדי לרכך את
כו
לבם של אחרים.
כא רומ' א  24 28 ,26 ,24עַל־ּכ ֵן ּג ַם־נ ְתָ נ ָם ָהאֱֹלהִים ל ַ ֻּט ְמאָה ּבְתַ אֲ�ֹות לִּבָם,
ל ְ ַחל ֵל אֶת־ּגּופָם אִיׁש אֶת־ֵרעֵהּו׃ ּ 26בַעֲבּור זֹאת נ ְתָ נ ָם ָהאֱֹלהִים ל ְתַ אֲ�ֹות
ּבּוׁשָהּ ,כ ִי־נְׁשֵיהֶם ֶה ֱחל ִיפּו אֶת־אַֹרח ּדְַרּכ ָן ּבְׁשֶֹּלא כְדְַרּכ ָן׃  28וְכ ַ ֲאׁשֶר ָמאֲסּו
ַּדעַת אֱֹלהִים ,נ ְתָ נ ָם ָהאֱֹלהִים ּבִידֵי ֵדעָה נ ִ ְמ ָאסָה ,לַעֲׂשֹות אֵת ֲאׁשֶר־ֹלא
יֵעָׂשֶה׃ רומ' יא  8-7וְעַּתָ ה ,מַה־הּוא? אֵת ֲאׁשֶר־ּבִּקֵׁש יִׂשְָראֵל ֹלא ִהׂשִיג,
אְַך הַּנִבְחִָרים הֵם ִהׂשִיגּו; וְהַּנוֺתָ ִרים ֻה ְקׁשָה לְבָבָם׃ ּ 8כַּכ ָתּוב :נ ָתַ ן לָהֶם
ָהאֱֹלהִים רּו ַח ּתַ ְר ֵּדמָה ,עֵינַי ִם ֹלא ל ְִראֹות וְ ָאז ְנַי ִם ֹלא לִׁשְמֹעַ ,עַד־הַּיֹום ַהּז ֶה׃
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כב דבר' כט  3וְֹלא-נ ָתַ ן י ְהוָה לָכ ֶם ל ֵב ל ָ ַדעַת וְעֵינַי ִם ל ְִראֹות וְ ָאז ְנַי ִם לִׁשְמֹעַ
עַד הַּיֹום ַהּז ֶה׃

 :ה קרפהחגשהה

כג מתי יג ּ 12כ ִי מִי ׁשֶּי ֶׁש-לֹו ,נָתֹן י ִּנ ָתֵ ן לֹו וְיַעֲדִיף; ּומִי ׁשֶאֵין לֹוּ ,ג ַם אֵת ֲאׁשֶר
י ֶׁש-לֹו יֻּקַח ִמּמֶּנּו׃ מתי כה ּ 29כ ִי כ ָל-אִיׁש ֲאׁשֶר י ֶׁש-לֹו י ִּנ ָתֶ ן לֹו וְיַעְּדִיף;
וְ ָהאִיׁש ֲאׁשֶר אֵין-לֹו ּג ַם אֵת ֲאׁשֶר-לֹו יֻּקַח ִמּמֶּנּו׃
כד דבר' ב  30וְלא ָאבָה סִיחֹן ֶמל ְֶך ֶחׁשְּבֹון ַהעֲבִֵרנּו ּבֹו ּכ ִיִ -ה ְקׁשָה י ְהוָה
אֱלהֶיָך אֶת-רּוחֹו וְ ִאּמֵץ אֶת-לְבָבֹו ל ְ ַמעַן ּתִ ּתֹו בְיָדְָך ּכ ַּיֹום ַהּז ֶה׃ מל"ב ח
 13-12וַּיֹאמֶר ֲחזָאֵל מַּדּועַ ֲאדֹנ ִי בֹכ ֶה וַּיֹאמֶר ּכ ִי-י ָ ַדעְּתִי אֵת ֲאׁשֶרּ-תַ עֲׂשֶה
לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ָרעָה ִמבְצְֵריהֶם ּתְ ׁשַּל ַח ּבָאֵׁש ּובַחֵֻריהֶם ּבַחֶֶרב ּתַ הֲֹרג וְעֹלְל ֵיהֶם
ּתְ ַרּטֵׁש וְהָֹרתֵיהֶם ּתְ בַ ֵּקעַ׃  13וַּיֹאמֶר ֲחז ָהאֵל ּכ ִי מָה עַבְּדְָך ַהּכֶל ֶב ּכ ִי יַעֲׂשֶה
ַה ָּדבָר ַהּג ָדֹול ַהּז ֶה וַּיֹאמֶר ֱאל ִיׁשָע הְִראַנ ִי י ְהוָה אֹתְ ָך ֶמל ְֶך עַל-אֲָרם׃
כה תהל' פא  13-12וְֹלאׁ-שָמַע עַּמִי ל ְקֹול ִי וְיִׂשְָראֵל ֹלאָ -אבָה ל ִי׃ 13
וָ ֲאׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְִרירּות לִּבָם יֵל ְכּו ּבְמֹועֲצֹותֵ יהֶם׃ תסל"ב ב ּ 12-10ובְכ ָל-
מְִרמַת ָאוֶן ּבָאֹבְדִיםּ ,תַ חַת ֲאׁשֶר ֹלא ִקּבְלּו אֶתַ -א ֲהבַת ָה ֱאמֶת ל ְ ִהּוָׁשֵעַ׃ 11
ּובַעֲבּור זֹאת יְׁשַּל ַח לָהֶם ָהאֱֹלהִים מַּדּוחֵי ׁשָוְא ל ְ ַה ֲאמִין ּבַּׁשָקֶר׃  12ל ְ ַמעַן
י ִּדֹונּו ּכ ָלֲ -אׁשֶר ֹלאֶ -ה ֱאמִינּו בָ ֱאמֶת ּכ ִי אִםָ-רצּו ּבָעַוְל ָה׃
כו שמות ז  3וַאֲנ ִי ַא ְקׁשֶה אֶת-ל ֵב ּפְַרעֹה וְהְִרּבֵיתִ י אֶת-אֹתֹתַ י וְאֶת-מֹופְתַי
ּבְאֶֶרץ ִמצְָרי ִם׃ שמות ח  28 ,11וַּי ְַרא ּפְַרעֹה ּכ ִי ָהי ְתָ ה הְָרוָחָה וְ ַהכְּבֵד
אֶת-ל ִּבֹו וְֹלא ׁשָמַע ֲאלֵהֶם ּכ ַ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר י ְהוָה׃  28וַּיַכְּבֵד ּפְַרעֹה אֶת-ל ִּבֹו ּג ַם
ּבַּפַעַם ַהּזֹאת וְֹלא ׁשִּל ַח אֶתָ -העָם׃ קור"ב ב ּ 16-15כ ִיֵ-רי ַח נ ִיחֹ ַח ַה ָּמׁשִי ַח
אֲנַחְנּו ל ֵאֹלהִיםּ ,ג ַם ּבְתֹוְך הַּנֹוׁשָעִים וְג ַם ּבְתֹוְך ָהאֹבְדִים׃  16ל ָ ֵאּל ֶה ֵרי ַח
ָמוֶת ל ַ ָּמוֶת וְל ָ ֵאּל ֶה ֵרי ַח ַחּי ִים ל ַ ַחּי ִיםּ .ומִי-ז ֶה ָראּוי לְכ ְָך? ישע' ח  14וְ ָהי ָה
ל ְ ִמ ְקּדָׁש ּול ְ ֶאבֶן נֶג ֶף ּול ְצּור ִמכ ְׁשֹול לִׁשְנ ֵי בָּתֵי יִׂשְָראֵל לְפַח ּול ְמֹוקֵׁש ל ְיֹוׁשֵב
י ְרּוׁשָל ִָם׃ פטר"א ב  8-7לָכ ֵן לָכ ֶם ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ַהיְקָרֲ ,אבָל ל ַּסֹוֲרִרים ָה ֶאבֶן
ֲאׁשֶר ָמאֲסּו הַּבֹונ ִים ָהי ְתָ ה ל ְֹראׁש ּפִּנ ָה ּול ְ ֶאבֶן נֶג ֶף ּול ְצּור ִמכְׁשֹל׃  8וְהֵם
נִכְׁשְלּו יַעַן ֹלא ׁשָמְעּו ל ַ ָּדבָר וְלָזֹאת ּג ַם-נֹועָדּו׃ ישע' ו  10-9וַּיֹאמֶר ל ְֵך
וְ ָאמְַרּתָ לָעָם ַהּז ֶה ׁשִמְעּו ׁשָמֹועַ וְאַלּ-תָ בִינּו ּוְראּו ָראֹו וְאַלּ-תֵ דָעּו׃ ַ 10הׁשְמֵן
ל ֵבָ -העָם ַהּז ֶה וְ ָאז ְנ ָיו ַהכְּבֵד וְעֵינ ָיו ָהׁשַע ּפֶן-י ְִראֶה בְעֵינ ָיו ּובְ ָאז ְנ ָיו יִׁשְמָע
ּולְבָבֹו יָבִין וָׁשָב וְָרפָא לֹו׃ מה"ש כח  27-26ל ְֵך וְ ָאמְַרּתָ לָעָם ַהּז ֶהׁ :שִמְעּו
ׁשָמֹועַ וְאַלּ-תָ בִינּו ּוְראּו ָראֹו וְאַלּ-תֵ דָעּו׃ ּ 27כ ִי ׁשָמֵן ל ֵב ָהעָם ַהּז ֶה וְ ָאז ְנ ָיו
ּכָבְדּו וְאֶת-עֵינ ָיו ֵהׁשַע; ּפֶן-י ְִראֶה בְעֵינ ָיו ּובְ ָאז ְנ ָיו יִׁשְמַע ּולְבָבֹו יָבִין וְׁשָב
ּוְרפָאתִיו׃
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7 .7השגחת אלוהים מקיפה את כל היצורים ,אך הוא משגיח באופן מיוחד
כז
על קהילתו ומכוון את הכל לטובתה.
כז טימ"א ד ּ 10כ ִי לָזֹאת אֲנַחְנּו ּג ַם-יְגֵעִים ּג ַם-נֶעֱלָבִים ,עַלֲ -אׁשֶר הֹו ַחל ְנּו
ל ֵאֹלהִים ַחּי ִים ׁשֶהּוא הַּמֹוׁשִיעַ לְכ ָלָ -ה ָאדָםּ ,ובְיֹותֵ ר ל ַ ַּמ ֲאמִינ ִים׃ עמוס ט
 9-8הִּנ ֵה עֵינ ֵי ֲאדֹנ ָי י ְהוִה ּבַ ַּמ ְמלָכ ָה ַה ַח ָּטאָה וְ ִהׁשְ ַמדְּתִ י אֹתָ ּה ֵמעַל ּפְנ ֵי
ָה ֲא ָדמָה ֶאפֶס ּכ ִי ֹלא ַהׁשְמֵיד ַאׁשְמִיד אֶתּ-בֵית יַעֲקֹב נְאֻם-י ְהוָה׃ ּ 9כ ִי-הִּנ ֵה
ָאנֹכ ִי ְמצַּוֶה וַהֲנ ִעֹותִ י בְכ ָל-הַּגֹוי ִם אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל ּכ ַ ֲאׁשֶר י ִּנֹועַ ּבַּכְבָָרה וְֹלא-
י ִּפֹול צְרֹור אֶָרץ׃ רומ' ח  28וְהִּנ ֵה י ָ ַדעְנּו ּכ ִי לְאֹ ֲהבֵי אֱֹלהִים ַהּקְרּואִים בְסֹוד
עֲצָתוֺ ַהּכֹל יִפְעַל יַחַד ל ְ ֵהטִיב לָהֶם׃ ישע' מג ּ 14 ,5-3כ ִי אֲנ ִי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך
סבָא ּתַ חְּתֶיָך׃ ֵ 4מ ֲאׁשֶר
קְדֹוׁש יִׂשְָראֵל מֹוׁשִיעֶָך נ ָתַ ּתִי כָפְְרָך ִמצְַרי ִם ּכּוׁש ּו ְ
יָקְַרּתָ בְעֵינ ַי נִכְּבַדְּתָ וַאֲנ ִי ֲא ַהבְּתִיָך וְאֶּתֵ ן ָאדָם ּתַ חְּתֶיָך ּול ְ ֻאּמִים ּתַ חַת נַפְׁשֶָך׃
 5אַלּ-תִיָרא ּכ ִי אִּתְ ָך-אָנ ִי ִמ ִּמז ְָרח ָאבִיא ז ְַרעֶָך ּו ִמ ַּמעֲָרב ֲא ַקּבְצֶּךָ׃ ּ 14כֹה-
ָאמַר י ְהוָה ּגֹ ַאלְכ ֶם קְדֹוׁש יִׂשְָראֵל ל ְ ַמעַנְכ ֶם ׁשִּלַחְּתִי בָבֶל ָה וְהֹוַרדְּתִ י בִָריחִים
ּכֻּל ָם וְכַׂשְּדִים ּבָאֳנִּיֹות ִרּנ ָתָ ם׃
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פרק ו

נפילת האדם לידי חטא ,החטא והעונש על חטא
1 .1הורינו הראשונים פותו בערמת השטן וחטאו בכך שאכלו את הפרי
האסור.א אלוהים ,על-פי תכניתו החכמה והקדושה ,ראה לנכון להתיר
ב
זאת כי תכנן להשתמש בחטאם לתהילת כבודו.
א ברא' ג  13וַיֹאמֶר י ְהוָה אֱֹלהִים ל ָ ִאּׁשָה מַהּ-זֹאת עָׂשִית וַּתֹאמֶר ָה ִאּׁשָה
הַּנָחָׁש ִהּׁשִיאַנ ִי וָאֹכ ֵל׃ קור"ב י"א  3אְַך י ֵָרא ָאנֹכ ִיּ ,פֶן ּכ ַ ֲאׁשֶר ִהּׁשִיא הַּנָחָׁש
ּבְעְָרמָתֹו אֶתַ -חּוָהּ ,כ ֵן ּתִ ׂשְטֶינ ָה ּג ַםַ -מ ְחׁשְבֹותֵ יכ ֶם מִן-הַּתְ מִימּות ֲאׁשֶר עִם-
ַה ָּמׁשִיחַ׃
סּג ִיר אֶת־ּכֻּל ָם ל ִידֵי חֹסֶר אֱמּונ ָה ,ל ְ ַמעַן יָחֹן
ב רומ' יא ּ 32כ ִי־ ָהאֱֹלהִים ִה ְ
אֶת־ּכֻּל ָם׃   
2 .2בחטא זה איבדו אדם וחוה את צדקתם המקורית ואת חברת אלוהים,
ה
מתו בחטאד וכל יכולתם וחלקי נפשם וגופם נטמאו כליל.

ג

ג ברא' ג  8-6וַּתֵ ֶרא ָה ִאּׁשָה ּכ ִי טֹוב ָהעֵץ ל ְ ַמ ֲאכ ָל וְכ ִי תַ ֲאוָה-הּוא לָעֵינַי ִם
וְנ ֶ ְחמָד ָהעֵץ ל ְ ַהׂשְּכ ִיל וַּתִ ּקַח ִמּפְִריֹו וַּתֹאכ ַל וַּתִ ּתֵ ן ּג ַם-לְאִיׁשָּה עִּמָּה וַּיֹאכ ַל׃ 7
וַּתִ ּפָ ַקחְנ ָה עֵינ ֵי ׁשְנ ֵיהֶם וַּיֵדְעּו ּכ ִי עֵיֻרּמִם הֵם וַּי ִתְ ּפְרּו עֲל ֵה תְ אֵנ ָה וַּיַעֲׂשּו לָהֶם
ֲחגֹֹרת׃  8וַּיִׁשְמְעּו אֶת-קֹול י ְהוָה אֱֹלהִים מִתְ ַהּל ְֵך ּבַּג ָן ל ְרּו ַח הַּיֹום וַּי ִתְ ַחּבֵא
ָה ָאדָם וְ ִאׁשְּתֹו ִמּפְנ ֵי י ְהוָה אֱֹלהִים ּבְתֹוְך עֵץ ַהּג ָן׃ קהלת ז  29לְבַד ְראֵה-ז ֶה
ָמצָאתִי ֲאׁשֶר עָׂשָה ָהאֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם יָׁשָר וְ ֵהּמָה בִקְׁשּו ִחּׁשְבֹנֹות ַרּבִים׃
רומ' ג ּ 23כ ִי־כֻּל ָם ָחטָאּו וְ ַחסְֵרי־כ ְבֹוד אֱֹלהִים ֵהּמָה׃
ד ברא' ב ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו ּכ ִי ּבְיֹום ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו
מֹות ּתָ מּות׃ אפס' ב ּ 1ג ַם-אֶתְ כ ֶם ַהּמֵתִים לְפָנ ִים ּבְפִׁשְעֵיכ ֶם וְ ַחּטֹאתֵיכ ֶם׃
ה טיט' א  15הֵן ַהּכֹל טָהֹור לַּטְהֹוִריםֲ ,אבָל לַּנ ִ ְט ְמאִים ּולְאֵינ ָם ַמ ֲאמִינ ִים
אֵיןָּ -דבָר טָהֹורּ ,כ ִי נ ִ ְט ְמאָה ּג ַםַּ -דעְּתָ ם ּג ַם-רּוחָם׃ ברא' ו  5וַּי ְַרא י ְהוָה ּכ ִי
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ַרּבָה ָרעַת ָה ָאדָם ּבָאֶָרץ וְכ ָל-יֵצֶר ַמ ְחׁשְבֹת ל ִּבֹו ַרק ַרע ּכ ָל-הַּיֹום׃ ירמ' יז 9
עָקֹב ַהּל ֵב ִמּכֹל וְאָנ ֻׁש הּוא מִי י ֵ ָדעֶּנּו׃ רומ' ג ּ 18-10כַּכ ָתּוב :אֵין צַּדִיק ,אֵין
ּג ַם־ ֶאחָד׃  11אֵין ַמׂשְּכ ִיל ,אֵין־ּדֵֹרׁש אֶת־אֱֹלהִים׃ ַ 12הּכֹל סָר י ַ ְחּדָו ,אֵין ּבָם
מוֺעִיל ,אֵין עֹׂשֵה־טֹוב ,אֵין ּג ַם־ ֶאחָד׃ ֶ 13קבֶר ּפָתּו ַח ּג ְרֹונ ָם ,ל ְׁשֹונ ָם י ַ ֲחל ִיקּון,
ֲחמַת עַכְׁשּ֯וב ּתַ חַת ׂשְפָתֵ ימֹו׃ ֲ 14אׁשֶר ָאל ָה ּפִיהֶם ָמל ֵא ּומְֹררֹות׃ ַ 15רגְל ֵיהֶם
י ְ ַמהֲרּו לִׁשְּפְָך־ּדָם׃ ׁ 16שֹד וָׁשֶבֶר ּבִ ְמסִּלֹותָ ם׃  17וְדֶֶרְך ׁשָלֹום ֹלא יָדָעּו׃ 18
אֵין ּפַחַד אֱֹלהִים ל ְנֶג ֶד עֵינ ֵיהֶם׃
3 .3בהיות אדם וחוה שורש האנושות כולה ,אשמת חטאם יוחסה לכל
ז
צאצאיהם הטבעיים,ו ומותם בחטא וטבעם החוטא הועברו לכל אלו.
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ו ברא' א  28-27וַּיִבְָרא אֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם ּבְצַל ְמֹו ּבְצֶל ֶם אֱֹלהִים ּבָָרא
אֹתֹו זָכ ָר ּונ ְ ֵקבָה ּבָָרא אֹתָ ם׃  28וַיְבֶָרְך אֹתָ ם אֱֹלהִים וַּיֹאמֶר לָהֶם אֱֹלהִים
ּפְרּו ּוְרבּו ּו ִמל ְאּו אֶתָ -האֶָרץ וְכִבְׁשֻ ָה ּוְרדּו ּבִ ְדג ַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובְכ ָל-
ַחּי ָה הָֹר ֶמׂשֶת עַלָ -האֶָרץ׃ ברא' ב  17-16וַיְצַו י ְהוָה אֱֹלהִים עַלָ -ה ָאדָם
ל ֵאמֹר ִמּכֹל עֵץַ -הּג ָן ָאכֹל ּתֹאכ ֵל׃ ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו
ּכ ִי ּבְיֹום ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו מֹות ּתָ מּות׃ מה"ש יז  26וַּיֹוׁשֶב ּכ ָל-עַ ְממֵי בְנ ֵי ָאדָם
עַלּ-כ ָלּ-פְנ ֵי ָה ֲא ָדמָה ִמּדָם ֶאחָד ,וַּיַּצֵב מֹועֲדִים קְבּועִים ּוג ְבּוֹלת מֹוׁשָבָם׃
רומ' ה  19-15 ,12לָכ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר עַל־יְדֵי ָאדָם ֶאחָד ּבָא ַה ֵחטְא ל ָעֹול ָם,
וְ ַה ָּמוֶת עֵקֶב ַה ֵחטְא ,וְכ ֵן עָבַר ַה ָּמוֶת עַל־ּכ ָל־ּבְנ ֵי ָאדָםִ ,מּפְנ ֵי ֲאׁשֶר ּכֻּל ָם
ָחטָאּו׃  15אְַך ֹלא כ ִ ְדבַר־ ַהּפֶׁשַעְּ ,דבַר ַהּמַּתָ נ ָהּ .כ ִי אִם־ּבְפֶׁשַע ָה ֶאחָד מֵתּו
הַָרּבִים ,עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה ֶחסֶד אֱֹלהִים ּומַּתְ נ ָתֹו ׁשָפֹועַ ׁשָפְעּו ל ַָרּבִים
ּבְ ֶחסֶד ָה ָאדָם ָה ֶאחָד ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃  16וְֹלא ּכְפִי ׁשֶנַעֲׂשָה עַל יְדֵי חוֺטֵא
ֶאחָדּ ,כ ֵן ַהּמַתָ נ ָה; ּכ ִי ַה ִּמׁשְּפָט יָצָא ֵמ ֶאחָד לְהְַרׁשִיעֲַ ,אבָל מַּתְ נ ַת ָה ֶחסֶד
הִיא ל ְ ַהצְּדִיק ִמּפְׁשָעִים ַרּבִים׃ ּ 17כ ִי אִם־ּבְפֶׁשַע ָה ֶאחָד ָמל ְַך ַה ָּמוֶת עַל־יְדֵי
ָה ֶאחָד ,עַל ַאחַת ּכַמָה וְכַּמָה ְמ ַקּבְל ֵי ׁשֶפַע ַה ֶחסֶד ּומַּתְ נ ַת ַהּצְ ָדקָה י ִ ְמל ְכּו
בַ ַחּי ִים עַל־יְדֵי ָה ֶאחָד ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃  18לָכ ֵן ּכְפִי ׁשֶּבְפֶׁשַע ֶאחָד הְַרׁשָעָה
לְכ ָל־ּבְנ ֵי־ ָאדָםּ ,ג ַם־ּבְצִ ְדקַת אִיׁש ֶאחָד ַהצְ ָדקָה ל ְ ַחּי ִים לְכ ָל־ּבְנ ֵי־ ָאדָם׃ 19
ּכ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבִמְִרי ָה ָאדָם ָה ֶאחָד הָיּו הַָרּבִים ל ְחֹו ְטאִיםּ ,כ ְָך ּג ַם עַל־יְדֵי צִיּות
ָה ֶאחָד יִהְיּו הַָרּבִים לְצַּדִיקִים׃ קור"א טו ּ 49 ,22-21כ ִי ַאחֲֵרי ֲאׁשֶרּ-בָא
ַה ָּמוֶת עַל-יְדֵי ָאדָם ֶאחָדּ ,ג ַםּ-תְ ִחּי ַת ַהּמֵתִים ּבָאָה עַל-יְדֵי ָאדָם ֶאחָד׃ 22
ּכ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבָ ָאדָם מֵתִים ּכֻּל ָםּ ,כ ֵן ּג ַם-יִחְיּו כֻּל ָם ּבַ ָּמׁשִיחַ׃  49וְכ ַ ֲאׁשֶר לָבַׁשְנּו
ּדְמּות ָה ָאדָם ֲאׁשֶר ֵמעָפָרּ ,כ ֵן נִלְּבַׁש ּג ַםּ-דְמּות ָה ָאדָם ֲאׁשֶר מִןַ -הּׁשָ ָמי ִם׃

 :ו קרפאטח לע שנועהו אטחה ,אטח ידיל םדאה תליפנ

ז תהל' נא ּ 5כ ִי-פְׁשָעַי אֲנ ִי ֵאדָע וְ ַחּטָאתִי נֶגְּדִי תָ מִיד׃ ברא' ה  3וַיְחִי ָאדָם
ׁשְֹלׁשִים ּו ְמאַת ׁשָנ ָה וַּיֹול ֶד ּבִדְמּותֹו ּכְצַל ְמֹו וַּיִקְָרא אֶתׁ-שְמֹו ׁשֵת׃ איוב יד 4
מִי-י ִּתֵ ן טָהֹור ִמ ָּטמֵא ֹלא ֶאחָד׃ איוב טו  14מָה-אֱנֹוׁש ּכ ִי-יִזְּכ ֶה וְכ ִי-יִצְּדַק
י ְלּוד ִאּׁשָה׃
4 .4כל מעשי החטא נובעים מהטבע החוטא המקורי,ח ומכוח טבע חוטא זה
איננו חפצים בטוב כלשהו ,איננו מסוגלים לטוב כלשהו ,אנחנו מתנגדים
י
לכל טוב שהואט ונוטים מטבענו לכל רע.
ח יעקב א ּ 15-14כ ִי אִם-י ְנֻּסֶה כ ָל-אִיׁש ּבְתַ ֲאוַת נַפְׁשֹו ֲאׁשֶר ּתְ סִיתֵ הּו
ּותְ פַּתֵ הּו׃  15וְ ַאחֲֵרי-כ ֵן הְָרתָ ה הַּתַ ֲאוָה וַּתֵ ל ֶד ֵחטְא; וְ ַה ֵחטְא ּכ ִי נִׁשְל ַם יֹול ִיד
אֶתַ -ה ָּמוֶת׃ אפס' ב ֲ 3-2אׁשֶר הִתְ ַהּלַכ ְּתֶ ם ּבָהֶם לְפִי ּדֹור הָעֹול ָם ַהּז ֶה,
ּכ ְִרצֹון ׂשַר ֶמ ְמׁשֶל ֶת ָה ֲאוִיר וְהּוא הָרּו ַח ַהּפֹעֵל ּכָעֵת ּבִבְנ ֵי ַהּמִֶרי׃  3וְג ַם-
אֲנַחְנּו כֻּל ָנּו ּבְתֹוכ ָם ָהלַכ ְנּו לְפָנ ִים ּבְתַ אֲ�ֹות ַהּבָׂשָר ,לַעֲׂשֹות ֶחפְצֵי בְׂשֵָרנּו
ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵ ינּו ,וַּנְהִי אְַךּ-בְנ ֵי ֹרג ֶז ּבְ ִטבְעֵנּו ּכִׁשְאָר ּבְנ ֵי ָאדָם׃ מתי טו ּ 19כ ִי
מִןַ -הּל ֵב יֹוצְאֹות ַמ ְחׁשְבֹות ָרעְ ,רצִיחֹות ,נ ִאּופִים ,ז ְנּונ ִיםּ ,ג ְנ ֵבֹות ,עֵדֻּיֹות
ׁשֶקֶר וְג ִּדּופִים׃
ט רומ' ה ּ 6כ ִי ַה ָּמׁשִיחַּ ,בְעֹודֵנּו ַחּלָׁשִים ,מֵת ּבְעִּתוֺ ּבְעַד הְָרׁשָעִים׃ רומ'
ח  7יַעַן ַמ ֲחׁשֶבֶת ַהּבָׂשָר ׂשִנְאַת אֱֹלהִים הִיאּ ,בַ ֲאׁשֶר ֹלא נִכְפְפָה ל ְתֹוַרת
ָהאֱֹלהִים – וְאַף אֵינֶּנ ָה י ְכֹול ָה׃ רומ' ז ּ 18כ ִי י ָ ַדעְּתִי ּכ ִי־ּבִיּ ,בִבְׂשִָריֹ ,לא ׁשוֺכ ֵן
טֹוב .הֵן הָָרצוֺן י ֵׁש עִ ָּמדִיֲ ,אבָל עֲׂשוֺת הַּטוֺב אֵינ ֶנ ִי מוֺצֵא׃ קול' א  21וְג ַם-
אַּתֶ ם ֲאׁשֶר ֱהי ִיתֶ ם ִמּלְפָנ ִים מּוז ִָרים וְאֹיְבִים ּבִנ ְטֹות לְבַבְכ ֶם ַאחֲֵרי ַה ַּמעֲׂשִים
הָָרעִים׃
י ברא' ו  5וַּי ְַרא י ְהוָה ּכ ִי ַרּבָה ָרעַת ָה ָאדָם ּבָאֶָרץ וְכ ָל-יֵצֶר ַמ ְחׁשְבֹת ל ִּבֹו ַרק
ַרע ּכ ָל-הַּיֹום׃ ברא' ח  21וַּי ַָרח י ְהוָה אֶתֵ-רי ַח הַּנ ִיחֹ ַח וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶל-
ל ִּבֹו ֹלא-אֹסִף ל ְ ַקּל ֵל עֹוד אֶתָ -ה ֲא ָדמָה ּבַעֲבּור ָה ָאדָם ּכ ִי יֵצֶר ל ֵב ָה ָאדָם ַרע
מִּנְעָֻריו וְֹלא-אֹסִף עֹוד לְהַּכֹות אֶתּ-כ ָל-חַי ּכ ַ ֲאׁשֶר עָׂשִיתִ י׃ רומ' ג 12-10
ּכַּכ ָתּוב :אֵין צַּדִיק ,אֵין ּג ַם־ ֶאחָד׃  11אֵין ַמׂשְּכ ִיל ,אֵין־ּדֵֹרׁש אֶת־אֱֹלהִים׃ 12
ַהּכֹל סָר י ַ ְחּדָו ,אֵין ּבָם מוֺעִיל ,אֵין עֹׂשֵה־טֹוב ,אֵין ּג ַם־ ֶאחָד׃
5 .5הטבע החוטא המקורי נותר בחיים הללו בנולדים מחדש.יא על אף שהוא
נסלח ומומת במשיח ,הוא וכל המעשים הנובעים ממנו הם באמת
יב
ובתמים חטא.
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

יא יוח"א א  10 ,8אִם-נֹאמַר ּכ ִי אֵיןּ-בָנּו ֵחטְא ,הִנ ֵנּו מַתְ עִים אֶת-נַפְׁשֹתֵינּו
וְ ָה ֱאמֶת אֵין ּבָנּו׃  10וְאִם-נֹאמַר ּכ ִי ֹלא ָחטָאנּו ,לְכֹז ֵב נְׂשִימֶּנּו ּו ְדבָרֹו אֵין
ּבָנּו׃ רומ' ז  23 ,18-17 ,14אִם־ּכ ֵן ,מַה־ּנֹאמַר? ֲהכ ִי הַּתוָֺרה ֵחטְא הִיא?
ָחל ִיל ָה! ֶאּל ָא ֹלא י ָ ַדעְּתִי אֶת־ ַה ֵחטְא ּבִל ְּתִ י עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ֹלא־ ָהי ִיתִי
יֹו ֵדעַ ַהחִּמּוד ,לּול ֵי ָאמְָרה הַּתֹוָרהֹ :לא תַ ְחמֹד׃  8וַּי ִ ְמצָא ַה ֵחטְא סִיּבָה לֹו
בַ ִּמצְוָה ל ְעֹוֵרר ּבְקְִרּבִי ּכ ָל־חִּמּודּ ,כ ִי ִמּבַלְעֲדֵי הַּתֹוָרה ַה ֵחטְא מֵת הּוא׃ 23
אְַך ֹראֶה־אֲנ ִי בְ ֵאבַָרי חֹק ַאחֵר ,הַֹּלחֵם לְחָק־ׂשִכְל ִי וְיֹול ִיכ ֵנ ִי ׁשְבִי ל ְתֹוַרת
ַה ֵחטְא ֲאׁשֶר ּבְ ֵאבָָרי׃ יעקב ג ּ 2כ ִי כֻּל ָנּו מְַרּבִים ל ְ ִהּכָׁשֵל; וַ ֲאׁשֶר ֹלא-יִּכָׁשֵל
ּבְדִּבּור ,הּוא אִיׁש ּתָ מִים ּובִיכָל ְּתֹו ל ָׂשּום ֶרסֶן ּג ַם-לְכ ָלּ-גּופֹו׃ משלי כ  9מִי-
יֹאמַר זִּכ ִיתִ י לִּבִי ָטהְַרּתִי ֵמ ַחּטָאתִי׃ קהלת ז ּ 20כ ִי ָאדָם אֵין צַּדִיק ּבָאֶָרץ
ֲאׁשֶר יַעֲׂשֶהּ-טֹוב וְֹלא י ֶ ֱחטָא׃
יב רומ' ז ּ 25 ,8-7 ,5כ ִי ּבְעֵת הֱיֹותֵ נּו בַּבָׂשָרּ ,תְ ׁשּוקֹות ַה ֵחטְאֲ ,אׁשֶר הִתְ עֹוְררּו
עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה ,הָיּו פֹעֲלֹות ּבְ ֵאבֵָרינּו לַעֲׂשֹות ּפְִרי ל ַ ָּמוֶת׃  7אִם־ּכ ֵן ,מַה־
ּנֹאמַר? ֲהכ ִי הַּתוָֺרה ֵחטְא הִיא? ָחל ִיל ָה! ֶאּל ָא ֹלא י ָ ַדעְּתִי אֶת־ ַה ֵחטְא ּבִל ְּתִ י
עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ֹלא־ ָהי ִיתִי יֹו ֵדעַ ַהחִּמּוד ,לּול ֵי ָאמְָרה הַּתֹוָרהֹ :לא תַ ְחמֹד׃
 8וַּי ִ ְמצָא ַה ֵחטְא סִיּבָה לֹו בַ ִּמצְוָה ל ְעֹוֵרר ּבְקְִרּבִי ּכ ָל־חִּמּודּ ,כ ִי ִמּבַלְעֲדֵי
הַּתֹוָרה ַה ֵחטְא מֵת הּוא׃  25אוֺדֶה ל ֵאֹלהִים ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּו׃ גלט'
ה ּ 17כ ִי ַהּבָׂשָר מִתְ ַאּוֶה ֶהפְֶך מִן-הָרּו ַח וְהָרּו ַח ֶהפְֶך מִןַ -הּבָׂשָר; ּוׁשְנ ֵיהֶם
מִתְ קֹו ֲממִים ז ֶה לָז ֶה ,עַדׁ-שֶֹּלא תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות אֵת ֲאׁשֶר ּתַ ְחּפֹצּו׃
6 .6כל חטא ,המקורי ומעשי החטא הנובעים ממנו ,הוא עברה על תורת
אלוהים הצודקת ונוגד את תורתו.יג לכן ,מעצם טבעו ,מביא החטא על
טז
החוטא אשמהיד אשר בגללה הוא נמסר לזעם אלוהיםטו ולקללת התורה,
ובכך הופך החטא את האדם לבן מוותיז ולמי שנתון לכל המצוקות
כ
הרוחניותיח הנוגעות לעולם הזהיט ולנצח.
יג יוח"א ג ּ 4כ ָלָ -העֹׂשֶה ֵחטְא ּג ַםּ-פֹׁשֵעַ ּבַּתֹוָרה הּוא; וְ ַה ֵחטְא הּוא ּפָׁשֹעַ
ּבַּתֹוָרה׃
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יד רומ' ב ּ 15בְהְַראֹותָ ם ּכ ִי ַמעֲׂשֵה הַּתֹוָרה ּכ ָתּוב עַל־לִּבָםּ ,ו ַמצְּפּונ ָם ֵמעִיד
בָהֶם ּו ַמ ְחׁשְבֹותָ ם ּבְקְִרּבָם ְמ ַחּי ְבֹות זֹאת אֶת־זֹאת אֹו ג ַם־ ְמז ַּכֹות׃ רומ' ג
 19 ,9וְעַּתָ ה ,מַה־הּוא? ֲהי ֶׁש־ל ָנּו ַמעֲל ָה י ְתֵ ָרה? ֹלא ,בִמְאּומָה; ּכְבָר הֹוכַחְנּו
ּכ ִי ג ַם־ ַהּי ְהּודִים ּג ַם־ ַהּיְוָנ ִים ּכֻּל ָם ּבְי ַד ַה ֵחטְא׃  19וַאֲנַחְנּו י ָ ַדעְנּו ּכ ִי כ ָל־מַה־

 :ו קרפאטח לע שנועהו אטחה ,אטח ידיל םדאה תליפנ

ּסכ ֵר
ּׁשֶאוֺמֶֶרת הַּתֹוָרה ְמ ַדּבֶֶרת הִיא אֶל־ ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר ּכ ְפּופִים ל ַּתוָֺרה ,ל ְ ַמעַן י ִ ָ
ּכ ָל־ּפֶה וְ ָהי ָה כ ָל־הָעוֺל ָם ְמ ֻחּי ָב לַּדִין לִפְנ ֵי אֱֹלהִים׃
טו אפס' ב  3ג ַם-אֲנַחְנּו כֻּל ָנּו ּבְתֹוכ ָם ָהלַכ ְנּו לְפָנ ִים ּבְתַ אֲ�ֹות ַהּבָׂשָר ,לַעֲׂשֹות
ֶחפְצֵי בְׂשֵָרנּו ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵ ינּו ,וַּנְהִי אְַךּ-בְנ ֵי ֹרג ֶז ּבְ ִטבְעֵנּו ּכִׁשְאָר ּבְנ ֵי ָאדָם׃
טז לט' ג ּ 10כ ִי בְנ ֵי ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ּתַ חַת ַה ְּקלָל ָה ֵהּמָהׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר :אָרּור ֲאׁשֶר
ספֶר הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות אֹותָ ם׃
ֹלא-יָקִים אֶתּ-כ ָלַ -ה ְּדבִָרים ַהּכ ְתּובִים ּבְ ֵ
יז רומ' ו ּ 23כ ִי־ׂשְכ ַר ַה ֵחטְא הּוא ַה ָּמוֶתּ ,ומַּתְ נ ַת ֶחסֶד אֱֹלהִים הִיא ַחּי ֵי עֹול ָם
ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵנּו׃
יח אפס ד ֲ 18חׁשֻכ ֵי ַה ַּדעַת ּומּוז ִָרים ל ְ ַחּי ֵי אֱֹלהִיםִ ,מּפְנ ֵי ִאּוַל ְּתָ ם ֲאׁשֶר ּבָהֶם,
ּכ ִי-טַח ֵמ ַהׂשְּכ ִיל לְבָבָם׃
יט רומ ח ּ 20כ ִי ֹלא מְֵרצֹונ ָּה נִכְפְפָה ַהּבְִריאָה ל ַ ֶהבֶלּ ,כ ִי אִם־ ִמּפְנ ֵי הַּכֹופֵף
אֹתָ ּה ֱאל ֵי־תִ ְקוָה׃ איכה ג  39מַהּ-י ִתְ אֹונ ֵן ָאדָם חָי ּגֶבֶר עַלֲ -ח ָטאָו׃
כ מתי כה  41וְאָז יֹאמַר ּג ַם אֶל-הַּנִּצָבִים לִׂשְמֹאלֹו :ל ְכּו ֵמעָל ַי ,אַּתֶ ם
ָהאֲרּוִרים ,אֶל-אֵׁש עֹול ָם הַּמּוכ ָנ ָה לַּׂשָטָן ּול ְ ַמל ְ ָאכ ָיו׃ תסלו"ב א ֲ 9אׁשֶר
יִׂשְאּו ִמׁשְּפַט ָאבְּדַן עֹול ָם ֵמאֵת ּפְנ ֵי ָהאָדֹון ּו ֵמ ֲהדַר ּג ְאֹונֹו׃
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פרק ז

ברית אלוהים עם האדם
1 .1המרחק בין אלוהים לאדם הוא כה גדול עד שלולא בחר אלוהים להשפיל
את עצמו ,בני האדם לא יכלו לעולם לזכות ממנו לברכה ולגמול ,וזאת
על אף שהם ,כיצורים בעלי תבונה ,חבים לו ,בוראם ,חוב של ציות .את
מעשה השפלה זה מרצונו החפשי ראה אלוהים לנכון לבטא במונחים של
א
ברית.
א ישע' מ  17-13מִי-תִ ּכ ֵן אֶת-רּו ַח י ְהוָה וְאִיׁש עֲצָתֹו יֹודִיעֶּנּו׃  14אֶת-מִי
נֹועָץ וַיְבִינ ֵהּו וַיְל ַ ְּמדֵהּו ּבְאַֹרח ִמׁשְּפָט וַיְל ַ ְּמדֵהּו ַדעַת וְדֶֶרְך ּתְ בּונֹות יֹודִיעֶּנּו׃
 15הֵן ּגֹוי ִם ּכְמַר ִמ ְּדל ִי ּוכְׁשַחַק מֹאז ְנַי ִם נ ֶ ְחׁשָבּו הֵן ִאּי ִים ּכַּדַק י ִּטֹול׃ 16
ּולְבָנֹון אֵין ּדֵי ּבָעֵר וְ ַחּי ָתֹו אֵין ּדֵי עֹול ָה׃ ּ 17כ ָל-הַּגֹוי ִם ּכ ְ ַאי ִן נֶג ְּדֹו ֵמ ֶאפֶס
וָתֹהּו נ ֶ ְחׁשְבּו-לֹו׃ איוב ט ּ 33-32כ ִיֹ-לא-אִיׁש ּכ ָמֹונ ִי ֶאעֱנֶּנּו נ ָבֹוא י ַ ְחּדָו
ּבַ ִּמׁשְּפָט׃ ֹ 33לא י ֵׁשּ-בֵינ ֵינּו מֹוכ ִי ַח יָׁשֵת י ָדֹו עַלׁ-שְנ ֵינּו׃ שמ"א ב  25אִם-
י ֶ ֱחטָא אִיׁש לְאִיׁש ּופִל ְלֹו אֱֹלהִים וְאִם ל ַיהוָה י ֶ ֱחטָא-אִיׁש מִי י ִתְ ּפַּל ֶל-לֹו
וְֹלא יִׁשְמְעּו ל ְקֹול ֲאבִיהֶם ּכ ִיָ -חפֵץ י ְהוָה ל ַ ֲהמִיתָ ם׃ תהל' קיג  6-5מִי
ּכ ַיהוָה אֱֹלהֵינּו ַה ַּמגְּבִיהִי לָׁשָבֶת׃ ַ 6ה ַּמׁשְּפִיל ִי ל ְִראֹות ּבַּׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ׃ תהל'
ק  3-2עִבְדּו אֶת-י ְהוָה ּבְׂשִ ְמחָה ּבֹאּו לְפָנ ָיו ּבְִרנ ָנ ָה׃ ּ 3דְעּו ּכ ִי י ְהוָה הּוא
אֱֹלהִים הּוא-עָׂשָנּו וְלֹו אֲנַחְנּו עַּמֹו וְצֹאן מְַרעִיתֹו׃ איוב כב ַ 3-2הלְאֵל
סּכֹן עָל ֵימֹו ַמׂשְּכ ִיל׃ ַ 3ה ֵחפֶץ לְׁשַּדַי ּכ ִי תִ צְּדָק וְאִםּ-בֶצַע ּכ ִי-
סּכ ָןּ-גָבֶר ּכ ִי-י ִ ְ
יִ ְ
תַ ּתֵ ם ּדְָרכ ֶיָך׃ איוב לה  8-7אִם-צָ ַדקְּתָ מַהּ-תִ ּתֶ ן-לֹו אֹו מַהִּ -מּיָדְָך יִּקָח׃ 8
לְאִיׁשּ-כ ָמֹוָך ִרׁשְעֶָך ּולְבֶןָ -אדָם צִ ְדקָתֶ ָך׃ לוקס יז ּ 10כָכ ָה ג ַם-אַּתֶ םַ ,אחֲֵרי
עֲׂשֹ�ֹותְ כ ֶם אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צֻּוֵיתֶ םִ ,אמְרּו ,עֲבָדִים אֵין-מֹועִיל ּבָם אֲנָחְנּוּ ,כ ִי
ַרק אֶתַ -ה ֻּמּטָל עָל ֵינּו לַעֲׂשֹות עָׂשִינּו׃ מה"ש יז ָ 25-24האֵל ֲאׁשֶר עָׂשָה
אֶת-הָעֹול ָם וְכֹל ֲאׁשֶרּ-בֹוֹ ,לא יִׁשְּכֹן ּבְהֵיכ ָלֹות ַמעֲׂשֵה י ָ ַדי ִםּ ,כ ִי הּוא אֲדֹון
ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ׃ ּ 25ג ַםֹ-לא יְׁשֲָרתּוהּו יְדֵי בְנ ֵיָ -אדָםּ ,כְאִּלּו יִצְטֵָרְך ל ְ ָדבָרּ ,כ ִי
הּוא ַהּנֹתֵ ן לַּכֹל ַחּי ִים ּונְׁשָמָה וְכ ָלָּ -דבָר׃
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2 .2הברית הראשונה שנכרתה עם האדם הייתה ברית של מעשיםב שעל-פיה
הובטחו לאדם חיים ,ובו ,באדם ,גם לצאצאיוג בתנאי שהאדם יציית
ד
בשלמות.
ב גלט' ג  12וְהַּתֹוָרה אֵינֶּנ ָה מִןָ -האֱמּונ ָהּ ,כ ִי אִםֲ -אׁשֶר-י ַ ֲעׂשֶה אֹתָ ם ָה ָאדָם
וָחַי ּבָהֶם׃
ג רומ' י ּ 5כ ִי־מׁשֶה ּכ ָתַ ב עַל־ ַהּצְ ָדקָה מִּתֹוְך הַּתֹוָרה ,כַּכ ָתּובֲ :אׁשֶר יַעֲׂשֶה
אֹתָ ם ָה ָאדָם וָחַי ּבָהֶם׃ רומ' ה .20-12
ד ברא' ב ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו ּכ ִי ּבְיֹום ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו
מֹות ּתָ מּות׃ גלט' ג ּ 10כ ִי בְנ ֵי ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ּתַ חַת ַה ְּקלָל ָה ֵהּמָהׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר:
ספֶר הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות
אָרּור ֲאׁשֶר ֹלא-יָקִים אֶתּ-כ ָלַ -ה ְּדבִָרים ַהּכ ְתּובִים ּבְ ֵ
אֹותָ ם׃
3 .3בחטאו הפך האדם את עצמו למי שאינו יכול לזכות בחיים על-פי אותה
ברית .משום כך ראה אלוהים לנכון לכרות בחסדו ברית שנייה,ה את
ברית החסד .בברית זו מציע אלוהים לחוטאים ,ללא תנאי ,חיים וישועה
ו
באמצעות ישוע המשיח ,מחייב אותם להאמין במשיח כדי שייוושעו,
ומבטיח לתת את רוח קודשו לכל אלה שנועדו לחיים ,כדי שיפעל בהם
ז
כך שגם ירצו וגם יוכלו להאמין.
ה גלט' ג  21וְעַּתָ ה ֲהכ ִי הַּתֹוָרה סֹתֶ ֶרת אֶתַ -הבְטָחֹות ָהאֱֹלהִים? ָחל ִיל ָה!
ּכ ִי אִּלּו נ ִּתְ נ ָה תֹוָרה ֲאׁשֶר ּבְכֹחָּה ל ְ ַהחֲיֹות ,אָז ּבֶ ֱאמֶת ָהי ְתָ ה ַהּצְ ָדקָה עַל-
יְדֵי הַּתֹוָרה׃ רומ' ח ּ 3כ ִי מַה־ּׁשֶֹּלא יָכְל ָה הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות ,הַּנ ֶ ֱחלָׁשָה עַל־
יְדֵי ַהּבָׂשָר ,עָׂשָה ָהאֱֹלהִים ּבְׁשָל ְחֹו אֶת־ּבְנֹו ּבִדְמּות ּבְׂשָר ַה ֵחטְא לְכַּפֵר עַל
ַה ֵחטְא ,וַּי ְַרׁשִיעַ אֶת־ ַה ֵחטְא ּבַּבָׂשָר׃ רומ' ג  21-20יַעַן ֲאׁשֶר ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה
ֹלא־יִצְּדַק לְפָנ ָיו ּכ ָל־ּבָׂשָרּ ,כ ִי עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה ַּדעַת ַה ֵחטְא׃  21וְעַּתָ ה ּבִבְל ִי
תֹוָרה צִ ְדקַת אֱֹלהִים ל ָאוֺר יָצָאָהֲ ,אׁשֶר ְמעִידִים עָל ֶי ָה הַּתֹוָרה וְהַּנְבִיאִים׃
ברא' ג  15וְאֵיבָה ָאׁשִית ּבֵינ ְָך ּובֵין ָה ִאּׁשָה ּובֵין ז ְַרעֲָך ּובֵין ז ְַרעָּה הּוא י ְׁשּופְָך
ֹראׁש וְאַּתָ ה ּתְ ׁשּופֶּנּו עָקֵב׃ ישע' מב  6אֲנ ִי י ְהוָה קְָראתִיָך בְצֶדֶק וְ ַא ְחז ֵק
ּבְיָדֶָך וְ ֶאּצְָרָך וְאֶּתֶ נ ְָך לִבְִרית עָם ל ְאֹור ּגֹוי ִם׃
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ו מרק' טז  16-15וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם :ל ְכּו אֶלּ-כ ָל-הָעֹול ָם וְקְִראּו אֶת-
ַהּבְׂשֹוָרה לְכ ָלַ -הּבְִריאָה׃ ַ 16ה ַּמ ֲאמִין וְנ ִ ְטּבָל הּוא יִּוָׁשֵעַ ,וַ ֲאׁשֶר ֹלא-י ַ ֲאמִין

 :ז קרפםדאה םע םיהולא תירב

י ֶ ְאׁשָם׃ יוח' ג ּ 16כ ִי-כָכ ָה ָאהַב ָהאֱֹלהִים אֶת-הָעֹול ָם עַדֲ -אׁשֶר נ ָתַ ן אֶת-
ּבְנֹו אֶת-יְחִידֹו ל ְ ַמעַן ֹלא-יֹאבַד ּכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִין ּבֹוּ ,כ ִי אִם-י ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי עֹולָמִים׃
רומ' י  9 ,6וְ ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר מִּתֹוְך ָהאֱמּונ ָה ּכֹה אֹמֶֶרת :אַל־ּתֹאמַר ּבִלְבָבְָך
מִי־יַעֲל ֶה ַהּׁשָ ַמיְמָה? הֲֹלא זֹאת ,ל ְהֹוִריד אֶת־ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 9כ ִי אִם־ּתוֺדֶה ּבְפִיָך
ֲאׁשֶר י ֵׁשּועַ הּוא ָהאָדֹון ,וְתַ ֲאמִין ּבִלְבָבְָך ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים ֵהקִימוֺ מִן־ ַהּמֵתִים,
אָז ּתִ ּוָׁשֵעַ׃ גלט' ג  11וְג ָלּוי הּוא ּכ ִי עַל-יְדֵי הַּתֹוָרה ֹלא-יִצְּדַק ָה ָאדָם לִפְנ ֵי
ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ִי-צַּדִיק ּבֶאֱמּונ ָתֹו י ִ ְחי ֶה׃
ז יחז' לו  27-26וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ָחדָׁש וְרּו ַח ֲח ָדׁשָה אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וַ ֲהסִֹרתִי
אֶת-ל ֵב ָה ֶאבֶן ִמּבְׂשְַרכ ֶם וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ּבָׂשָר׃  27וְאֶת-רּוחִי אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם
וְעָׂשִיתִ י אֵת ֲאׁשֶרּ-בְ ֻחּקַי ּתֵ ל ֵכּו ּו ִמׁשְּפָטַי ּתִ ׁשְמְרּו וַעֲׂשִיתֶ ם׃ יוח' ו 45-
ֹ 44לא-יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-י ִ ְמׁשְכ ֵהּו ָאבִי ֲאׁשֶר ׁשְלָחָנ ִי ,וַאֲנ ִי
ֲאקִימֶּנּו ּבַּיֹום ָה ַאחֲרֹון׃  45הֲֹלא כ ָתּוב ּבַּנְבִיאִים :וְכ ָלּ-בָנַי ְִך ל ִּמּודֵי י ְהוָה;
לָכ ֵן ּכֹל ֲאׁשֶר ׁשָמַע מִןָ -האָב וְלָמַד יָבֹא ֵאל ָי׃
4 .4ברית החסד מוצגת תכופות בכתובים במונחים של צוואה ,ביחס למותו
של ישוע המשיח ,מחבר הצוואה ,ולירושה הנצחית וכל מה ששייך לה
ח
והמוענק על-פיה.
ח עבר' ט ּ 17-15ובַעֲבּור זֹאת הּוא ג ַם-מְתַ ּוְֵך לִבְִרית ֲח ָדׁשָה ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר-
י ִיְרׁשּו ַה ְמקָֹראִים אֶתַ -הבְ ָטחַת נ ַ ֲחל ַת עֹול ָם ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר-מֵת ,לִפְּדֹות מִן-
ַהּפְׁשָעִים ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו ּתַ חַת ַהּבְִרית הִָראׁשֹונ ָה׃ ּ 16כ ִי בִמְקֹום ׁשֶּי ֵׁש צַּוָאָה,
צִָריְך ל ָ ַדעַת מֹות ְמקִימָּה׃ ּ 17כ ִי ַרקּ-בְמֹות ַהּמֵת ּתִ ּכֹון צַּוָאָה ,וְאֵינֶּנ ָה
בְתָ ְקּפָּה ּבְעֹוד ְמקִימָּה ּבַ ַחּי ִים׃ עבר' ז ּ 22ג ַםַ -הּבְִרית טֹובָה וִיתֵ ָרה הִיא
ֲאׁשֶר י ֵׁשּועַ עַָרב אֹותָ ּה׃ לוקס כב  20וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה,
ל ֵאמֹר :זֹו הַּכֹוס הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי הַּנִׁשְּפְָך ּבַעַ ְדכ ֶם׃ קור"א יא
 25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית
ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃
5 .5ברית החסד נוהלה באופן שונה בתקופת התורה ובתקופת הבשורה.ט תחת
יד התורה היא נוהלה באמצעות הבטחות ,נבואות ,קרבנות ,ברית מילה,
שֶֹה הפסח ודימויים ונהלים אחרים שנמסרו לעם ישראל ,שכולם העידו
על המשיח שיבוא.י זהו המִנהל הישן של ברית החסד.יא לעת ההיא היה
באלו די ,והם היו מסוגלים להשיג את מטרתם מכוח פעולת רוח הקודש,
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ללמד ולבסס את הנבחרים באמונה במשיח המובטח,יב שבאמצעותו זכו
לסליחת חטאים מלאה ולישועת עולם.
ט גלט' ג  9-8וְ ַהּכ ָתּוב צָפָה ׁשֶעָתִיד ָהאֱֹלהִים ל ְ ַהצְּדִיק אֶת-הַּגֹוי ִם מִּתֹוְך
ָהאֱמּונ ָה וְ ִקּדֵם לְבַׂשֵר אֶתַ -אבְָרהָם ל ֵאמֹר וְנִבְְרכּו בְָך ּכ ָל-הַּגֹוי ִם׃  9עַלּ-כ ֵן
י ִתְ ּבֲָרכּו ּבְנ ֵי ָהאֱמּונ ָה עִםַ -אבְָרהָם ַה ַּמ ֲאמִין׃ קור"ב ג ֲ 9-6אׁשֶר ִהכְׁשִיר
אֹתָ נּו ל ִ ְמׁשֲָרתֵי ּבְִרית ֲח ָדׁשָהֹ ,לא ׁשֶל-הָאֹותִ ּיֹותֶ ,אּל ָא ׁשֶל-הָרּוחַ; ּכ ִי-הָאֹות
יָמִית ,וְהָרּו ַח י ְ ַחּי ֶה׃  7וְאִםׁ-שֵרּות ַה ָּמוֶתֶ ,החָרּות ּבְאֹותִ ּיֹות עַלָ -ה ֶאבֶן,
נ ְִראָה בְכ ָבֹוד עַדׁ-שֶֹּלא יָכ ְלּו ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ל ְ ַהּבִיט אֶלּ-פְנ ֵי מֹׁשֶה ִמּפְנ ֵי ּכ ְבֹוד
ּפָנ ָיו ָהעֹמֵד ל ְ ִהּבָטֵל׃ ּ 8כַּמָה יִגְּדַל ּכ ְבֹוד ׁשֵרּות הָרּוחַ? ּ 9כ ִי אִםַ -הּׁשֵרּות ֲאׁשֶר
ל ְ ַחּי ֵב ּכ ָבֹוד הּואּ ,כַּמָה יֶעְּדַף ּבְכ ָבֹוד ַהּׁשֵרּות ֲאׁשֶר לְז ַּכֹות׃
י עבר' ח-י .רומ' ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר
ָהי ְתָ ה־ּלֹו ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם ,ל ְ ַמעַן
ּג ַם־לָהֶם ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃ קול' ב ּ 12-11ובֹו אַּתֶ ם ּג ַם-נ ִּמֹול ִים מִיל ָה ׁשֶֹּלא
בְי ָ ָדי ִםּ ,בְ ַהפְׁשָטַת ּגּוף ַהּבָׂשָר הַחֹוטֵא ,הִיא מִיל ַת ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 12כ ִי נ ִ ְקּבְַרּתֶ ם
אִּתֹו ּבַ ְּטבִיל ָה ,אַףַ -קמְּתֶ ם אִּתֹו ּבַּתְ ִחּי ָה עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה ּבִג ְבּוַרת אֱֹלהִים
ֲאׁשֶר ֱהעִירֹו מִןַ -הּמֵתִים׃ קור"א ה ּ 7בַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן ,ל ְ ַמעַן ּתִ הְיּו
סחֵנּו הַּנִזְּבָח ּבַעֲדֵנּו הּוא
עִּסָה ֲח ָדׁשָה .הֲֹלא לֶחֶם מַּצֹות אַּתֶ םּ ,כ ִי ג ַם-ל ָנּו פִ ְ
ַה ָּמׁשִיחַ׃
יא גלט' ג ּ 14 ,9-7דְעּו אֵפֹוא ּכ ִי-בְנ ֵי ָהאֱמּונ ָהּ ,בְנ ֵי ַאבְָרהָם ֵהּמָה׃ 8
וְ ַה ִּמקְָראּ ,בְִראֹתֹו מֵֹראׁש ּכ ִי ָהאֱֹלהִים יַצְּדִיק אֶת-הַּגֹוי ִם מִּתֹוְך ָהאֱמּונ ָה,
ִקּדֵם לְבַּׂשֵר אֶתַ -אבְָרהָם ,ל ֵאמֹר :וְנִבְְרכּו בְָך ּכ ָל-הַּגֹוי ִם׃  9עַלּ-כ ֵן ּבְנ ֵי
ָהאֱמּונ ָה י ִתְ ּבֲָרכּו עִםַ -אבְָרהָם ַה ַּמ ֲאמִין׃

52

יב קור"א י  4-1וְֹלא ֲאכַחֵד ִמּכ ֶםֶ ,אחָיֲ ,אׁשֶר אֲבֹותֵ ינּו הָיּו כֻּל ָם ּתַ חַת ֶהעָנ ָן
וְכֻּל ָם עָבְרּו ּבְתֹוְך ַהּי ָם׃  2וְכֻּל ָם נ ִ ְטּבְלּו לְמֹׁשֶה ּבֶעָנ ָן ּובַּי ָם׃  3וְכֻּל ָם ָאכ ְלּו
ַמ ֲאכ ָל ֶאחָד רּוחָנ ִי׃  4וְכֻּל ָם ׁשָתּו ַמׁשְקֶה ֶאחָד רּוחָנ ִיּ ,כ ִי ׁשָתּו מִן-הַּצּור
הָרּוחָנ ִי ַההֹל ְֵך עִ ָּמהֶם  -וְהַּצּור הַהּוא ָהי ָה ַה ָּמׁשִיחַ׃ עבר' יא ּ 13כְפִי אֱמּונ ָה
מֵתּו כ ָלֵ -אּל ֶה וְֹלא ִהּׂשִיגּו אֶתַ -ה ַהבְטָחֹותַ ,רק מֵָרחֹוק ָראּו אֹותָ ן וַּיִׂשְמְחּו
לִקְָראתָ ן וַּיֹודּו ּכ ִי-ג ִֵרים הֵם וְתֹוׁשָבִים ּבָאֶָרץ׃ יוח' ח ַ 56אבְָרהָם ֲאבִיכ ֶם
ׂשָׂש ל ְִראֹות אֶת-יֹומִי ,וַּי ְַרא וַּיִׂשְמַח׃

 :ז קרפםדאה םע םיהולא תירב

6 .6המשיח הוא מהות ההבטחות ,הנבואות ,הדימויים והנהליםיג שבמִנהל
הישן של ברית החסד .בתקופת הבשורה ,מאז נגלה המשיח ,האמצעים
שבהם מתנהלת ברית החסד הם הכרזת דבר אלוהים ,הטבילה וסעודת
האדון,יד שהם אמנם מועטים במספר ומתנהלים בפשטות יתירה ,בפחות
כבוד הנראה לעין ,אך ברית החסד מוצגת בהם לכל העמים ,יהודים
וגויים,טו בשלמות רבה יותר ,עם ראיות ברורות יותר ועם מסוגלות
רוחנית רבה יותר.טז זהו המִנהל החדש של ברית החסד.יז אין ,על כן ,שתי
בריתות חסד שונות במהותן ,אלא ברית חסד אחת ויחידה ,שהתנהלה
יח
בדרכים שונות.
יג קול' ב ֲ 17אׁשֶר הֵם צֵל ַה ְּדבִָרים ָהעֲתִידִים לָבֹא ,וְגּופָם הּוא בַ ָּמׁשִיחַ׃
יד מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם
לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר
צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹול ָםָ .אמֵן׃ קור"א
יא ּ 25-23כ ִי-כֹה ִקּבַל ְּתִ י ָאנֹכ ִי מִןָ -האָדֹון אֶתֲ -אׁשֶר ּג ַםָ -מסְַרּתִי לָכ ֶםּ ,כ ִי
ָהאָדֹון י ֵׁשּועַּ ,בַּלַיְל ָה הַהּוא ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו ,לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃  24וַיְבֶָרְך
וַּיִבְצַע וַּיֹאמַר :קְחּוִ ,אכ ְלּו ,ז ֶה גּופִי הַּנִבְצָע ּבַעַ ְדכ ֶם ,עֲׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי׃
 25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית
ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃
טו מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵם-
ָהאָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ אפס' ב ּ 19-15בְבַּטְלֹו ָהאֵיבָה ּבִבְׂשָרֹו אֶת-
ּתֹוַרת ַה ִּמצְ�ֹות ּבִגְז ֵרֹותֵ יהֶן ,לִבְֹרא בְנַפְׁשֹו אֶתַ -הּׁשְנַי ִם לְאִיׁשֶ -אחָד ָחדָׁש וַּיַעַׂש
ׁשָלֹום׃  16וַי ְַרּצֶה אֶתׁ-שְנ ֵיהֶם ּבְגּוף ֶאחָד ל ֵאֹלהִים עַל-יְדֵי צְל ִיבָתֹוּ ,בַ ֲהמִיתֹו
בְנַפְׁשֹו אֶתָ -האֵיבָה׃  17וַּיָבֹא וַיְבַּׂשֵר ׁשָלֹום לָכ ֶם הְָרחֹוקִים וְ ַהּקְרֹובִים׃ 18
ּכ ִי עַל-י ָדֹו י ֵׁש לִׁשְנ ֵינּו מָבֹוא ּבְרּו ַח ֶאחָד אֶלָ -אבִינּו׃  19לָכ ֵן אֵינְכ ֶם עֹוד
ּג ִֵרים וְתֹוׁשָבִיםּ ,כ ִי אַּתֶ ם ּבְנ ֵי-עִיר ַאחַת עִםַ -ה ְּקדֹׁשִים ּובְנ ֵי ּבֵית אֱֹלהִים׃
טז עבר' יב ּ 28-22כ ִי אִםּ-בָאתֶ ם אֶל-הַר צִּיֹון וְאֶל-עִיר אֱֹלהִים ַחּי ִים,
אֶל-י ְרּוׁשָלַי ִם ׁשֶּבַּׁשָ ָמי ִם׃  23וְאֶל-עֲצֶֶרת ִרבֲבֹות ַה ַּמל ְ ָאכ ִים וַעֲדַת ַהּבְכֹוִרים
ַהּכ ְתּובִים ּבַּׁשָ ָמי ִם וְאֶל-אֱֹלהִים ׁשֹפֵט ַהּכֹל וְאֶל-רּוחֹות ַהּצַּדִיקִים הַּנִׁשְלָמִים׃
 24וְאֶל-י ֵׁשּועַ מְתַ ּוְֵך ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה וְאֶלּ-דַם ַה ַהּזָי ָה ַהּמֵיטִיב ַּדּבֵר ִמּדַם-
ָהבֶל׃  25לָכ ֵן ְראּו ּפֶןּ-תְ ָמאֲנּו לִׁשְמֹעַ אֶלַ -ה ְמ ַדּבֵר; ּכ ִי הֵן ֹלא נ ִ ְמל ְטּו ַה ֵּמאֲנ ִים
לִׁשְמֹעַ אֶלַ -ה ְמ ַדּבֵר עִ ָּמהֶם ּבָאֶָרץ ,אַף ּכ ִי-אֲנַחְנּו אִם-נ ְ ָמאֵן לִׁשְמֹעַ ּבְקֹול
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ַה ְמ ַדּבֵר מִןַ -הּׁשָ ָמי ִם׃ ֲ 26אׁשֶר קֹולֹו הְִרעִיׁש אָז אֶתָ -האֶָרץ וְעַּתָ ה ז ֶה ִהבְטִי ַח
ל ֵאמֹר :עֹוד ַאחַת וַאֲנ ִי מְַרעִיׁש ֹלא לְבַד אֶתָ -האֶָרץּ ,כ ִי-ג ַם אֶתַ -הּׁשָ ָמי ִם׃
 27וְזּו ,עֹוד ַאחַת ׁשֶ ָאמַרַ ,מׁשְמִיעַ ֲחל ִיפַת הַּנ ְִרעָׁשִיםֲ ,אׁשֶר הֵם עֲׂשּוי ִם ,ל ְ ַמעַן
יַעֲמֹד ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו נ ְִרעָׁש׃  28לָכ ֵן אֲנַחְנּו ַה ְמ ַקּבְל ִים ַמל ְכּות ֲאׁשֶר ֹלא תִ ּמֹוט
נָבֹאָהּ-נ ָא בְתֹודָה וְנַעֲבֹד ּבָּה אֶתָ -האֱֹלהִים ּכ ְִרצֹונֹו ּבִצְנ ִיעּות ּובְי ְִראָה׃ ירמ'
ל"א ּ 33-32כ ִי זֹאת ַהּבְִרית ֲאׁשֶר ֶאכ ְֹרת אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל ַאחֲֵרי ַהּיָמִים
ָההֵם נְאֻם-י ְהוָה נ ָתַ ּתִי אֶתּ-תֹוָרתִי ּבְקְִרּבָם וְעַל-לִּבָם ֶאכ ְּתְ בֶּנ ָה וְ ָהי ִיתִי לָהֶם
ל ֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-ל ִי לְעָם׃  33וְֹלא יְלַּמְדּו עֹוד אִיׁש אֶתֵ-רעֵהּו וְאִיׁש
אֶתָ -אחִיו ל ֵאמֹר ּדְעּו אֶת-י ְהוָה ּכ ִי-כּוּל ָם יֵדְעּו אֹותִ י ל ְ ִמ ְּקטַּנ ָם וְעַדּ-ג ְדֹול ָם
סל ַח לַעֲוֹנ ָם ּול ְ ַחּטָאתָ ם ֹלא ֶאזְּכ ָר-עֹוד׃
נְאֻם-י ְהוָה ּכ ִי ֶא ְ
יז לוקס כב  20וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,ל ֵאמֹר :זֹו הַּכֹוס הִיא
ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי הַּנִׁשְּפְָך ּבַעַ ְדכ ֶם׃
יח גלט' ג  16, 14ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ּתָ בֹא ּבְִרּכ ַת ַאבְָרהָם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ עַל-הַּגֹוי ִם,
ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר נִּׂשָא אֶתַ -הבְ ָטחַת הָרּו ַח עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃  16וְהִּנ ֵה ל ְ ַאבְָרהָם
נ ֶ ֶאמְרּו ַה ַהבְטָחֹות ּולְז ְַרעֹו .וְֹלאָ -אמַר :וְלִז ְָרעֶיךּ ,כְאִּלּו ל ַָרּבִיםֶ ,אּל ָא ּכְאִּלּו
לְיָחִידּ :ולְז ְַרעֲָך ,וְהּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ רומ' ג  30 ,23-21וְעַּתָ ה ּבִבְל ִי תֹוָרה
צִ ְדקַת אֱֹלהִים ל ָאוֺר יָצָאָהֲ ,אׁשֶר ְמעִידִים עָל ֶי ָה הַּתֹוָרה וְהַּנְבִיאִים׃ 22
וְהִיא צִ ְדקַת אֱֹלהִים ּבֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ ,אֶל־ּכֹל וְעַל־ּכֹל ַה ַּמ ֲאמִינ ִים
ּבֹוּ ,כ ִי אֵין ַהבְּדֵל׃ ּ 23כ ִי־כֻּל ָם ָחטָאּו וְ ַחסְֵרי־כ ְבֹוד אֱֹלהִים ֵהּמָה׃ ּ 30כ ִי
ֶאחָד ָהאֱֹלהִים ַה ַּמצְּדִיק אֶת־הַנ ִּמֹול ִים מִּתֹוְך ָהאֱמּונ ָה ,וְאֶת־ ָהעֲֵרל ִים עַל־
יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃ תהל' לב ַ 2אׁשְֵרי ָאדָם ֹלא י ַ ְחׁשֹב י ְהוָה לֹו עָוֹן וְאֵין ּבְרּוחֹו
ְר ִמּי ָה׃ רומ' ד ּ 24-23 ,17-16 ,6 ,3כ ִי ַהּכ ָתּוב ,מַה־הּוא אֹמֵר? וְ ֶה ֱאמִן
ַאבְָרהָם ּבַיהֹוָה ,וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צְ ָדקָה׃ ּ 6כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַם־ ָּדוִד מְתַ אֵר אֶת־אוֺׁשֶר
ָה ָאדָםֲ ,אׁשֶר ָהאֱֹלהִים י ַ ְחׁשָב־לֹו צְ ָדקָה ּבְֹלא ַמעֲׂשִיםּ ,בְ ָאמְרֹו׃  16עַל־ּכ ֵן
מִּתוְֺך אֱמּונ ָה ַהּי ְרּוׁשָה ,ל ְ ַמעַן ּתִ ְהי ֶה לְפִי־ ֶחסֶדּ ,ול ְ ַמעַן ּתִ ּכֹון ַה ַהבְ ָטחָה לְכ ָל־
ַהז ֶַרעֹ ,לא לִבְנ ֵי הַּתֹוָרה לְבַּדָםּ ,כ ִי־ג ַם לִבְנ ֵי אֱמּונ ַת ַאבְָרהָםֲ ,אׁשֶר הּוא אָב
לְכֻּל ָנּו – ּ 17כַּכ ָתּובּ :כ ִי אַב־הֲמֹון ּגֹוי ִם נ ְתַ ּתִיָך – לְעֵינ ֵי ֱאלֺהִים ֲאׁשֶר ּבֹו
ֶה ֱאמִיןַ ,ה ְמ ַחּי ֶה אֶת־ ַהּמֵתִים וְהַּקוֵֺרא אֵת ֲאׁשֶר ֹלא־ ָהי ָה ּכ ְ ַקּי ָם׃  23וְֹלא־
ל ְ ַמעֲנֹו ּבִלְבַד ּכ ְתּובָה זֹאת ׁשֶּנ ֶ ְחׁשְבָה לֹו׃ ּ 24כ ִי אִם־ּג ַם ל ְ ַמעֲנ ֵנּוֲ ,אׁשֶר ּתֵ ָחׁשֵב
ל ָנּוַ ,ה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבְמִי ׁשֶ ֵהקִים אֶת־י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵנּו מִן־ ַהּמֵתִים׃ עבר' יג  8י ֵׁשּועַ
ַה ָּמׁשִי ַח ּג ַםּ-תְ מֹול ּג ַם-הַּיֹום הּוא הּוא וְג ַם-ל ְעֹולָמִים׃ מה"ש טו ֲ 11אבָל
ּבְ ֶחסֶד י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּו נ ַ ֲאמִין ל ְ ִהּוָׁשֵעַ ּכ ְמֹוהֶם ּכ ָמֹונּו׃
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פרק ח

המשיח ,המתווך
1 .1ראה אלוהים לנכון ,על-פי תכניתו הנצחית ,לבחור ולייעד את האדון
ב
ישוע ,בנו הילוד היחיד ,להיות המתווך בין אלוהים לבין האדם,א הנביא,
הכוהןג והמלך,ד ראש הקהילה ומושיעה,ה יורש הכלו ושופט העולם.ז בנצח
אלוהים מסר לישוע עם שיהיה לו לזרעח ואשר באמצעות ישוע ובבוא
ט
העת ייגאל ,ייקרא ,יוצדק ,יקודש ויפואר בכבוד.
א ישע' מב  1הֵן עַבְּדִי אֶתְ מְָךּ-בֹו ּבְחִיִרי ָרצְתָ ה נַפְׁשִי נ ָתַ ּתִי רּוחִי עָל ָיו
ִמׁשְּפָט לַּגֹוי ִם יֹוצִיא׃ פטר"א א ּ 20-19כ ִי אִםּ-בְדַם יָקָר ׁשֶלׂ-שֶה תָ מִים
ּומּום אֵיןּ-בֹוּ ,בְדַם ַה ָּמׁשִיחַ 20 ,הַּנֹודָע מֵֹראׁש ,לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ,וְנִגְל ָה
ּבְ ַאחֲִרית ַהּיָמִים ל ְ ַמעַנְכ ֶם׃ יוח' ג ּ 16כ ִי-כָכ ָה ָאהַב ָהאֱֹלהִים אֶת-הָעֹול ָם
עַדֲ -אׁשֶר נ ָתַ ן אֶתּ-בְנֹו אֶת-יְחִידֹו ל ְ ַמעַן ֹלא-יֹאבַד ּכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִין ּבֹוּ ,כ ִי אִם-
י ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי עֹולָמִים׃ טימ"א ב ּ 5כ ִי ֶאחָד הּוא ָהאֱֹלהִים וְ ֶאחָד הּוא ָהעֹמֵד
ּבֵין אֱֹלהִים ּובֵין ּבְנ ֵי ָאדָם ,הּוא בֶןָ -אדָם ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
ב מה"ש ג  22הֵן מֹׁשֶה ָאמַר אֶל-אֲבֹותֵ ינּו :נָבִיא יָקִים לָכ ֶם י ְהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם
ִמּקֶֶרב ֲאחֵיכ ֶםּ ,כָמֹנ ִי; ֵאל ָיו ּתִ ׁשְמָעּון ּכְכֹל ֲאׁשֶר י ְ ַדּבֵר ֲאל ֵיכ ֶם׃
ג עבר' ה ּ 6-5כ ֵן ּג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח ֹלא-כִּבֵד אֶת-עַצְמֹו לִהְיֹות ּכֹהֵן ּג ָדֹולּ ,כ ִי
אִםָ -האֹמֵר ֵאל ָיוּ :בְנ ִי אַּתָ ה ,אֲנ ִי הַּיֹום יְלִדְּתִ יָך׃ ּ 6כ ְמֹו ׁשֶ ָאמַר ּג ַםּ-בְמָקֹום
ַאחֵר :אַּתָ ה כֹהֵן ל ְעֹול ָם עַלִּ -דבְָרתִי ַמלְּכ ִי-צֶדֶק׃
סכ ְּתִי ַמלְּכ ִי עַל-צִּיֹון הַרָ -ק ְדׁשִי׃ לוקס א  33וְעַלּ-בֵית
ד תהל' ב  6וַאֲנ ִי נ ָ ַ
יַעֲקֹב יִמְֹלְך ל ְעֹול ָם וָעֶדּ ,ול ְ ַמל ְכּותֹו אֵין קֵץ׃
ה אפס' ה ּ 23כ ִי ָהאִיׁש הּואֹ-ראׁש ָה ִאּׁשָהּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֹראׁש ָהעֵדָה,
וְהּוא מֹוׁשִיעַ ׁשֶל-הַּגּוף׃
ו עבר' א ֲ 2אׁשֶר-נ ְתָ נֹו ל ְיֹוֵרׁש ּכֹל וְג ַם-עָׂשָה בְי ָדֹו אֶת-הָעֹול ָמֹות׃
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ז מה"ש יז  31יַעַן ֲאׁשֶר ׁשָת-יֹום לִׁשְּפֹט ּתֵ בֵל ּבְצֶדֶק עַל-יְדֵי אִיׁש ֲאׁשֶר
ִהפְקִידֹו ,וַּי ִּתֵ ן עֵדּות נ ֶ ֱאמָנ ָה לְכֻּל ָם ּבַ ֲהקִימֹו אֹתֹו מִןַ -הּמֵתִים׃
ח יוח' יז  6אֶתׁ-שִמְָך הֹו ַדעְּתִי לִבְנ ֵי ָה ָאדָם ֲאׁשֶר נ ְתַ ּתָ ם ל ִי מִּתֹוְך הָעֹול ָם .ל ְָך
סּפַר ל ַאדֹנ ָי
הָיּו וְל ִי נ ָתַ ּתָ אֹתָ ם וְאֶתְּ -דבְָרָך נָצָרּו׃ תהל' כב  31ז ֶַרע יַעַבְדֶּנּו י ְ ֻ
ל ַּדֹור׃ ישע' נג  10וַיהוָה ָחפֵץ ַּדּכ ְאֹו ֶה ֱחל ִי אִםּ-תָ ׂשִים ָאׁשָם נַפְׁשֹו י ְִראֶה
ז ֶַרע יַאֲִריְך יָמִים וְ ֵחפֶץ י ְהוָה ּבְי ָדֹו יִצְל ָח׃
ט טימ"א ב ֲ 6אׁשֶר נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּכֹפֶר ּבְעַד ּכֹל .וְזֹאת ָהעֵדּות ַהּבָאָה
בְעִּתָ ּה׃ ישע' נה  5-4הֵן עֵד ל ְאּוּמִים נ ְתַ ּתִיו נָג ִיד ּו ְמצַּוֵה ל ְ ֻאּמִים׃  5הֵן ּגֹוי
ֹלא-תֵ דַע ּתִ קְָרא וְגֹוי ֹלא-יְדָעּוָך ֵאל ֶיָך י ָרּוצּו ל ְ ַמעַן י ְהוָה אֱֹלהֶיָך וְלִקְדֹוׁש
יִׂשְָראֵל ּכ ִי פֵאֲָרְך׃ קור"א א ּ 30ו ִמּמֶּנּו אַּתֶ ם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועֲַ ,אׁשֶר ָהי ָה ל ָנּו
ל ְ ָחכְמָה ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים וְלִצְ ָדקָה ּולְקִּדּוׁש ּולְפִדְיֹום׃
2 .2במֹלאת העתים ,בן האלוהים ,האישיות השנייה בשילוש ,בהיותו אלוהים
עצמו מנ ֶצח עד נצח ,ואשר לו מהות אחת ושווה עם האב ,לקח לעצמו
את טבע האדם,י על כל התכונות המהותיות לטבע זה ועל כל החולשות
הרגילות של אדם ,אך בלא חטא.יא רוח הקודש הרה בכוחו את המשיח
ברחמה של הבתולה מרים וממהותה האנושית.יב כך אוחדו באישיות
אחת ,בקשר בל-ייפרד ,טבע האלוהות וטבע האנושיות  -המושלמים
והשונים במכלול הווייתם  -בלי שטבע כלשהו ישתנה ,יתערבב באחר
או יאבד את שונותו.יג האישיות האחת הזאת הוא אלוהים עצמו ואדם
יד
עצמו ,אך משיח אחד ,המתווך היחיד בין אלוהים לאדם.
י יוח' א ּ 14 ,1בְֵראׁשִית ָהי ָה ַה ָּדבָר ,וְ ַה ָּדבָר ָהי ָה אֵת ָהאֱֹלהִים ,וֵאֹלהִים ָהי ָה
ַה ָּדבָר׃  14וְ ַה ָּדבָר נ ִ ְהי ָה בָׂשָר וַּיִׁשְּכֹן ּבְתֹוכ ֵנּו ,וַּנ ֶ ֱחז ֶה תִ פְאְַרּתֹוּ ,כ ְתִ פְאֶֶרת ּבֵן
יָחִיד ל ְ ָאבִיוַ ,רבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת׃ יוח"א ה  20וְי ָ ַדעְנּו ּכ ִי בָא ּבֶן-אֱֹלהִים וַּי ִּתֶ ן-
ל ָנּו בִינ ָה ל ָ ַדעַת אֶתָ -ה ֲאמִּתִי; ּובָ ֲאמִּתִי אֲנַחְנּוּ ,בִבְנֹו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ .ז ֶה הּוא
ָהאֵל ָה ֲאמִּתִי וְ ַחּי ֵי הָעֹול ָם׃ פיל' ב ֲ 6אׁשֶר אַף ּכ ִיָ -הי ָה ּבִדְמּות ָהאֱֹלהִים
ֹלאָ -חׁשַב לֹו לְׁשָל ָל הֱיֹותֹו ׁשָוֶה ל ֵאֹלהִים׃ גלט' ד ּ 4ובִמְֹלאת ָהעֵתׁ ,שָל ַח
ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה וְנ ִּתַ ן ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃
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יא עבר' ב  17-16 ,14וְיַעַן ּכ ִי ַהיְלָדִים ּכֻּל ָם י ַ ְחּדָו ּבָׂשָר וָדָם ,אַף-הּוא לָבַׁש
ּבָׂשָר וָדָם ּכ ְמֹוהֶם ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר יְבַּטֵל עַל-יְדֵי ַה ָּמוֶת אֵת ֲאׁשֶר-לֹו ֶמ ְמׁשֶל ֶת
ַה ָּמוֶת  -הּוא ַהּׂשָטָן׃ ּ 16כ ִי ָאמְנ ָם ֹלא ּבְ ַמל ְ ָאכ ִים ֶה ֱחז ִיקּ ,כ ִי אִםּ-בְז ֶַרע
ַאבְָרהָם ֶה ֱחז ִיק׃  17עַלּ-כ ֵן ָהי ָה עָל ָיו ל ְ ִהּדָמֹות ל ְ ֶאחָיו ּבְכ ָלָּ -דבָר ,ל ְ ַמעַן

 :ח קרפךוותמה ,חישמה

ֲאׁשֶר-י ִ ְהי ֶה ּכֹהֵן ּג ָדֹול ַר ֲחמָן וְנ ֶ ֱאמָן ּבְעִנְי ְנ ֵי אֱֹלהִים ,לְכַּפֵר עַלַ -חּטֹאת ָהעָם׃
עבר' ד ּ 15כ ִי אֵין ל ָנּו ּכֹהֵן ּג ָדֹול ֲאׁשֶר ֹלא-יּוכ ַל ל ְ ִהצְ ָטעֵר עַלֳ -חלָי ֵינּוּ ,כ ִי
אִםַ -המְנֻּסֶה בַּכֹל ּכ ָמֹונּו ,אְַך ּבְל ִיֵ -חטְא׃
יב לוקס א  35 ,31 ,27אֶלּ-בְתּול ָה ְמאָֹרׂשָה לְאִיׁש ֲאׁשֶרׁ-שְמֹו יֹוסֵףִ ,מּבֵית
ָּדוִד ,וְׁשֵם ַהּבְתּול ָה מְִרי ָם׃  31וְהִּנ ְָך הָָרה וְיֹלַדְּתְ ּבֵן ,וְקָָראתְ אֶתׁ-שְמֹו י ֵׁשּועַ׃
 35וַּיַעַן ַה ַּמלְאְָך וַּיֹאמֶר ֵאל ֶי ָה רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ּתָ בֹוא עָל ַיְך ּוג ְבּוַרת עֶל ְיֹון ּתָ צֵל
עָלָּיְך עַלּ-כ ֵן קָדֹוׁש י ֵ ָאמֵר לַּי ִלֹוד ּבֶןָ -האֱֹלהִים׃ גלט' ד ּ 4ובִמְֹלאת ָהעֵת,
ׁשָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה וְנ ִּתַ ן ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃
יג לוקס א  35וַּיַעַן ַה ַּמלְאְָך וַּיֹאמֶר ֵאל ֶי ָה רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ּתָ בֹוא עָל ַיְך ּוג ְבּוַרת
עֶל ְיֹון ּתָ צֵל עָלָּיְך עַלּ-כ ֵן קָדֹוׁש י ֵ ָאמֵר לַּי ִלֹוד ּבֶןָ -האֱֹלהִים׃ קול' ב ּ 9כ ִי בֹו
ּבְגּופֹו ׁשֹכ ֵן ּכ ָל-מְֹלא ָה ֱאל ָהּות ּובֹו אַּתֶ ם נ ִ ְמלָאִים׃ רומ' ט  5וְלָהֶם ָהאָבֹות,
ּו ֵמהֶם יָצָא ַה ָּמׁשִיחַ ,לְפִי בְׂשָרוֲֺ ,אׁשֶר־הּוא אֵל עַל־ ַהּכֹלְ ,מבָֹרְך ל ְעֹולָמִים.
ָאמֵן׃ פטר"א ג ּ 18כ ִי ג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח עֻּנ ָה ּפַעַם ַאחַת עַלַ -חּטֹאתֵינּוַ ,הּצַּדִיק
ּבְעַד הְָרׁשָעִים ,לְקֵָרב אֹתָ נּו אֶלָ -האֱֹלהִים; הּומַת לְפִי ַהּבָׂשָר ,וַיְחִי בָרּוחַ׃
טימ"א ג ּ 16ובְוַּדָי ּג ָדֹול סֹוד ַה ֲחסִידּות :אֱֹלהִים נִגְל ָה בַּבָׂשָר ,נִצְּדַק ּבָרּוחַ,
נ ְִראָה ל ַ ַּמל ְ ָאכ ִיםֻ ,הּג ַד ּבַּגֹוי ִם ,נ ִתְ ַקּבֵל ּבֶאֱמּונ ָה ּבָעֹול ָם ,נַעֲל ָה ּבְכ ָבֹוד׃
יד רומ' א  4-3עַל־ ְּדבַר ּבְנֹו הַּנֹול ָד ִמּז ֶַרע ָּדוִד לְפִי ַהּבָׂשָר׃ ֲ 4אׁשֶר נֹודַע
כְבֶן־ ָהאֱֹלהִים ּבִג ְבּוָרה לְפִי רּו ַח ַה ְּק ֻדּׁשָה ּבִתְ ִחּי ָתֹו ִמּבֵין ַהּמֵתִים ,הּוא י ֵׁשּועַ
ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּו׃ טימ"א ב ּ 5כ ִי ֶאחָד הּוא ָהאֱֹלהִים וְ ֶאחָד הּוא ָהעֹמֵד ּבֵין
אֱֹלהִים ּובֵין ּבְנ ֵי ָאדָם ,הּוא בֶןָ -אדָם ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
3 .3האדון ישוע ,כשטבעו האנושי מאוחד בדרך זו עם טבעו האלוהי ,קודש
ונמשח ברוח הקודש בלא מידה,טו בו צפונים כל אוצרות החכמה והדעת
ובו רצה האב שישכון כל המלוא.יז כל זאת כדי שבהיותו קדוש ,תמים
וטהור ,מלא חסד ואמת,יח יהיה מצויד בשלמות כדי למלא את משרת
המתווך והעֵָרב.יט משרה זו לא לקח המשיח לעצמו אלא נקרא לה על-ידי
אביו,כ שמסר לידו את כל הסמכות והזכות לשפוט ,וציווה עליו לממש
כא
אותן.

טז

טו תהל' מה ָ 8א ַהבְּתָ ּצֶדֶק וַּתִ ׂשְנ ָאֶ-רׁשַע עַלּ-כ ֵן ְמׁשָחֲָך אֱֹלהִים אֱֹלהֶיָך ׁשֶמֶן
ׂשָׂשֹון ֵמ ֲחבֵֶרָך׃ יוח' ג ּ 34כ ִי אֶתֲ -אׁשֶר ׁשְל ָחֹו אֱֹלהִים ִּדבְֵרי אֱֹלהִים י ְ ַדּבֵר;
ּכ ִיֹ-לא בַ ִּמּדָה נֹתֵ ן אֱֹלהִים אֶת-הָרּוחַ׃
57

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

טז קול' ב ֲ 3אׁשֶר צְפּונ ִים ּבֹו ּכ ָל-אֹצְרֹות ַה ָחכְמָה וְ ַה ָּדעַת׃
יז קול' א ּ 19כ ִי-כ ֵן ָהי ָה הָָרצֹון לְׁשַּכ ֵן ּבֹו אֶתּ-כ ָל ַהּמְלֹוא׃
יח עבר' ז ּ 26כ ִי נ ָ ֲאוָהּ-ל ָנּו ּכֹהֵן ּכָז ֶהׁ ,שֶהּוא ָחסִיד ּתָ מִים וְטָהֹור וְנִבְּדָל מִן-
ַה ַח ָּטאִים וְנִּׂשָא ֵמ ַהּׁשָ ָמי ִם׃ יוח' א  14וְ ַה ָּדבָר נ ִ ְהי ָה בָׂשָר וַּיִׁשְּכֹן ּבְתֹוכ ֵנּו,
וַּנ ֶ ֱחז ֶה תִ פְאְַרּתֹוּ ,כ ְתִ פְאֶֶרת ּבֵן יָחִיד ל ְ ָאבִיוַ ,רבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת׃
יט מה"ש י  38אֵת ֲאׁשֶרָ -מׁשַח ָהאֱֹלהִים אֶת-י ֵׁשּועַ הַּנָצְִרי ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש
ּובִג ְבּוָרה ,וַּיַעֲבֹר ּבָאֶָרץ עֹׂשֶה ֶחסֶד וְֹרפֵא אֶתּ-כ ָל-הַּנִכְּבָׁשִים ּתַ חַת י ַד ַהּׂשָטָן,
ּכ ִי ָהאֱֹלהִים ָהי ָה עִּמֹו׃ עבר' יב  24וְאֶל-י ֵׁשּועַ מְתַ ּוְֵך ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה וְאֶל-
ּדַם ַה ַהּזָי ָה ַהּמֵיטִיב ַּדּבֵר ִמּדַםָ -הבֶל׃ עבר' ז ּ 22ג ַםַ -הּבְִרית טֹובָה וִיתֵ ָרה
הִיא ֲאׁשֶר י ֵׁשּועַ עַָרב אֹותָ ּה׃
כ עבר' ה  5-4וְאֶתַ -הּג ְ ֻדּל ָה ַהּזֹאת ֹלא-יִּקַח אִיׁש לְעַצְמֹוַ ,רק ַהּקָרּוא ל ָּה
ֵמאֵת ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ְמֹו ַאהֲֹרן׃ ּ 5כ ֵן ּג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח ֹלא-כִּבֵד אֶת-עַצְמֹו לִהְיֹות
ּכֹהֵן ּג ָדֹולּ ,כ ִי אִםָ -האֹמֵר ֵאל ָיוּ :בְנ ִי אַּתָ ה ,אֲנ ִי הַּיֹום יְלִדְּתִ יָך׃
כא יוח' ה ּ 27 ,22כ ִי ָהאָב ֹלא-יָדִין אִיׁשּ ,כ ִי אִםּ-כ ָלַ -ה ִּמׁשְּפָט נ ָתַ ן לַּבֵן,
ל ְ ַמעַן יְכַּבְדּו כֻּל ָם אֶתַ -הּבֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר יְכַּבְדּו אֶתָ -האָב׃  27וְאַףׁ-שִל ְטֹון נ ָתַ ן
לֹו לַעֲׂשֹות ִמׁשְּפָטּ ,כ ִי בֶןָ -אדָם הּוא׃ מתי כח  18וַּיִּג ַׁש י ֵׁשּועַ וַי ְ ַדּבֵר ֲאל ֵיהֶם
ל ֵאמֹר :נ ִּתַ ן-ל ִי ּכ ָלׁ-שִל ְטֹון ּבַּׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ׃ מה"ש ב  36לָכ ֵן יֵדַע-נ ָא ּבֵית
יִׂשְָראֵל ּכ ֻּלֹו ּכ ִי לְאָדֹון ּול ְ ָמׁשִי ַח ׂשָמֹו ָהאֱֹלהִים ,אֶת-י ֵׁשּועַ ז ֶה ֲאׁשֶר צְלַבְּתֶ ם׃
4 .4משרה זו קיבל המשיח על עצמו ברצון רב.כב כדי למלא אותה ,הוא היה
כפוף לתורהכג וקיים אותה בשלמות,כד הוא סבל מיד אלוהים עינויי נפש
עזיםכה וכאבים עזים בגופו,כו נצלב ומת,כז נקבר ונשאר תחת יד המוות
אבל גופו לא נרקב.כח ביום השלישי הוא קם מן המתיםכט באותו גוף שבו
סבל,ל ואשר בו עלה לשמים ,שם הוא יושב לימין אביולא ומפגיע.לב הוא
לג
ישוב לשפוט את בני האדם ואת המלאכים בקץ העולם.
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ספֶר ּכ ָתּוב עָל ָי׃  9לַעֲׂשֹות-
כב תהל' מ  9-8אָז ָאמְַרּתִי הִּנ ֵה-בָאתִי ּבִ ְמגִּל ַתֵ -
ְרצֹונ ְָך אֱֹלהַי ָחפָצְּתִי וְתֹוָרתְ ָך ּבְתֹוְך ֵמעָי׃ עבר' י ּ 10-5ובַעֲבּור זֹאת אֹמֵר
ּבְבֹואֹו ל ָעֹול ָם :זֶבַח ּומִנְחָה ֹלא ָחפַצְּתָ ּ ,גּוף ּכֹונ ַנ ְּתָ ּל ִי׃  6עֹול ָה וְ ַח ָּטאָה ֹלא
ספֶר ּכ ָתּוב עָל ַי  -לַעֲׂשֹות
ׁשָ ָאל ְּתָ ׃  7אָז ָאמְַרּתִי :הִּנ ֵה-בָאתִי ּ -בִ ְמגִּל ַתֵ -

 :ח קרפךוותמה ,חישמה

ְרצֹונ ְָך אֱֹלהָי׃ ַ 8אחֲֵרי ָאמְרֹו ל ְ ַמעְל ָה ,זֶבַח ּומִנְחָה עֹול ָה וְ ַח ָּטאָה ֹלא ָחפַצְּתָ
וְֹלא ׁשָ ָאל ְּתָ ֲ ,אׁשֶר יַקְִריבּו אֹתָ ם עַלּ-פִי הַּתֹוָרה׃  9אָז ָאמַר :הִּנ ֵה-בָאתִי
לַעֲׂשֹות ְרצֹונ ְָך אֱֹלהָיַ .מעֲבִיר ּבָז ֶה אֶת-הִָראׁשֹונ ָה ל ְ ַמעַן ָהקִים אֶתַ -הּׁשְנִּי ָה׃
ּ 10ובָָרצֹון ַהּז ֶה ְמ ֻק ָּדׁשִים אֲנַחְנּו עַל-יְדֵי ַהקְָרבַת קְָרּבַן ּגּוף י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח
ּבְפַעַם ֶאחָת׃ יוח' י  18וְאִיׁש ֹלא י ִ ָּקחֶּנ ָה ֵמאִּתִיּ ,כ ִי אִם-אֲנ ִי ֵמעַצְמִי אֶּתְ נֶּנ ָה.
י ֶׁשּ-בְיָדִי ל ָתֵ ת אֹתָ ּה ּובְיָדִי ל ָׁשּוב ל ְ ַקחְּתָ ּה; אֶתַ -ה ִּמצְוָה ַהּזֹאת ל ָ ַקחְּתִי ֵמעִם
ׁשּפֵל אֶת-נַפְׁשֹו וַּיִּכ ָנ ַע עַדָ -מוֶת  -עַד-מִיתַ ת ַהּצְל ִיבָה׃
ָאבִי׃ פיל' ב  8וַּי ַ ְ
כג גלט' ד ּ 4ובִמְֹלאת ָהעֵתׁ ,שָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה וְנ ִּתַ ן
ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃
כד מתי ג  15וַּיַעַן י ֵׁשּועַ וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו הַּנ ִיחָה ּל ִי ּכ ִי כ ֵן נ ָ ֲאוָה ּל ָנּו ל ְ ַמּל ֵא ּכ ָל-
ַהּצְ ָדקָה וַּי ַּנ ַח לֹו :מתי ה  17אַלּ-תַ ְחׁשְבּו ּכ ִי בָאתִי ל ְ ָהפֵר אֶת-הַּתֹוָרה אֹו
אֶתִּ -דבְֵרי הַּנְבִיאִים; ֹלא בָאתִי ל ְ ָהפֵרּ ,כ ִי אִם-לְמַֹּלאת׃
כה מתי כו  38-37וַּיִּקַח אִּתֹו אֶתּ-פֶטְרֹוס וְאֶתׁ-שְנ ֵי ּבְנ ֵי זַבְּדָי וַּיָחֶל ל ְ ֵהעָצֵב
וְל ָמּוג׃  38וַּיֹאמֶר לָהֶם :נַפְׁשִי מָָרה-ל ִי עַדָ -מוֶת ,עִמְדּו פֹה וְׁשִקְדּו עִּמִי׃
לוקס כב  44וַּיָבֹאּו עָל ָיו ֶחבְל ֵיָ -מוֶת וַּיֹוסֶף לְהִתְ ּפַּל ֵל ּבְ ָחזְקָה ,וַּתְ הִי זֵעָתֹו
ּכ ְנ ִ ְטפֵי דָם יְֹרדִים לָאֶָרץ׃ מתי כז ּ 46וכְעֵת ַהּׁשָעָה הַּתְ ׁשִיעִית וַּיִצְעַק י ֵׁשּועַ
ּבְקֹול ּג ָדֹולֵ :אל ִיֵ ,אל ִי ,לְמָה ׁשְבַקְּתָ נ ִי? וְתַ ְרּגּומֹוֵ :אל ִיֵ ,אל ִי ,לָמָה עֲזַבְּתָ נ ִי?
כו מתי כו-כז.
כז פיל' ב  8וַּיַׁשְּפֵל אֶת-נַפְׁשֹו וַּיִּכ ָנ ַע עַדָ -מוֶת  -עַד-מִיתַ ת ַהּצְל ִיבָה׃
כח מה"ש ב  27 ,24-23אֹתֹו הַּנ ִ ְמסָר עַלּ-פִי עֲצַת ָהאֱֹלהִים הַּנֶחֱָרצָה וִידִיעָתֹו
ִמ ֶּקדֶם ל ְ ַקחְּתֶ ם ּובִידֵי ְרׁשָעִים הֹו ַקעְּתֶ ם וַהֲַרג ְּתֶ ם אֹתֹו׃  24וְ ָהאֱֹלהִים ֱהקִימֹו
מִןַ -הּמֵתִים ּבְהַּתִיר אֶתֶ -חבְל ֵי ַה ָּמוֶתּ ,בַ ֲאׁשֶר נִמְנ ַע מִןַ -ה ָּמוֶת לַעֲצֹר אֹתֹו׃
ּ 27כ ִי ֹלא-תַ עֲזֹב נַפְׁשִי לִׁשְאֹולֹ ,לא-תִ ּתֵ ן ֲחסִידְָך ל ְִראֹות ׁשָחַת׃ מה"ש יג
 37וַ ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים ֵהקִים אֹותֹו ,הּוא ֹלאָ-ראָה ַהּׁשָחַת׃ רומ' ו'ּ 9בַ ֲאׁשֶר
י ָ ַדעְנּו ּכ ִי ַה ָּמׁשִי ַח ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר הּוקָם מִן־ ַהּמֵתִים ֹלא י ָמּות עֹוד; וְ ַה ָּמוֶת ֹלא
יִׁשְֹּלט ּבוֺ עוֺד׃
כט קור"א טו ּ 4-3כ ִי ָמסְַרּתִי לָכ ֶם ּבִָראׁשֹונ ָה אֵת ֲאׁשֶר ּג ַםִ -קּבַל ְּתִ יּ ,כ ִי-
ַה ָּמׁשִי ַח מֵת ּבְעַד ַחּטֹאתֵינּוּ ,כְפִי ַהּכ ְתּובִים׃  4וְכ ִי נ ִ ְקּבַר וְכ ִי הּוקַם ּבַּיֹום
ַהּׁשְל ִיׁשִיּ ,כְפִי ַהּכ ְתּובִים׃
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ל יוח' כ  27 ,25וַּיַּג ִידּו לֹו הַּתַ לְמִידִים הַּנִׁשְאִָריםָ :ראֹה ָראִינּו אֶתָ -האָדֹון.
סמְרֹות וְ ָאׂשִים אֶת-
וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם :אִםֹ-לא אְֶראֶה בְיָדָיו אֶתֹ-רׁשֶם ַה ַּמ ְ
סמְרֹות וְ ָאׂשִים אֶת-יָדִי ּבְצִּדֹוֹ ,לא ַא ֲאמִין׃  27וְ ַאחַר
ֶאצְּבָעִי ּבִמְקֹום ַה ַּמ ְ
ָאמַר אֶלּ-תֹומָאׁ :שְל ַח ֶאצְּבָעֲָך הֵּנ ָה ּוְראֵה אֶת-יָדַי ּוׁשְל ַח אֶת-יָדְָך הֵּנ ָה
וְׂשִים ּבְצִּדִי וְאַלּ-תְ הִי ֲחסַר אֱמּונ ָהּ ,כ ִי אִםַ -מ ֲאמִין׃
לא מרק' טז  19וַיְהִי ַאחֲֵרי ֲאׁשֶרִּ -דּבֶר אִּתָ ם ָהאָדֹון וַּי ִּנָׂשֵא ַהּׁשָ ָמיְמָה וַּיֵׁשֶב
ל ִימִין ָהאֱֹלהִים׃
לב רומ' ח ּ 34ומִי־הּוא ַהּמְַרׁשִיעַ? הֵן ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֲאׁשֶר מֵת ,וְיֹותֵ ר ִמּזֹאת,
ֲאׁשֶר הּוקָם ֵמעִם ַהּמֵתִים וְהּוא ל ִימִין ָהאֱֹלהִים ,וְג ַם ַמפְּג ִיעַ ּבַעֲדֵנּו׃ עבר' ט
ּ 24כ ִי ַה ָּמׁשִי ַח ֹלא-בָא אֶלַ -הּקֹדֶׁש הַּנַעֲׂשֶה בְי ָ ַדי ִםׁ ,שֶהּוא ַרקּ-דְמּות ָה ֲאמִּתִי,
ּכ ִי אִםּ-בָא אֶל-עֶצֶם ַהּׁשָ ַמי ִם ל ֵָראֹות עַּתָ ה בַעֲדֵנּו אֶתּ-פְנ ֵי ָהאֱֹלהִים׃ עבר'
ז ֲ 25אׁשֶר עַלּ-כ ֵן יּוכ ַל ּג ַם-ל ְהֹוׁשִיעַ ּבַּכֹל וָכֹל אֶת-הַּנִּגָׁשִים עַל-י ָדֹו ל ֵאֹלהִים
ּכ ִי חַי-הּוא תָ מִיד ל ְ ַהפְּג ִיע ּבַעֲדָם׃
לג רומ' יד ּ 10-9כ ִי לָזֹאת מֵת ַה ָּמׁשִי ַח וַּיָקָם וַּיֶחִי ,ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶה אָדֹון ּג ַם עַל־
ַהּמֵתִים ּג ַם עַל־ ַה ַחּי ִים׃  10וְאַּתָ ה ,לָּמָה־ּז ֶה תָ דִין אֶת־ ָאחִיָך? אוֺ אַּתָ ה ,לָּמָה
תָ בּוז ל ְ ָאחִיָך? הֲֹלא כֻּל ָנּו עֲתִידִים לַעֲמֹד לִפְנ ֵי כִּסֵא ּדִין ַה ָּמׁשִיחַ׃ מה"ש א
 11וַּיֹאמְרּו :אַּתֶ ם אַנְׁשֵי ַהּגָל ִיל ,מַהּ-תַ עַמְדּו פֹה וְעֵינ ֵיכ ֶם ַהּׁשָ ָמיְמָה? י ֵׁשּועַ
ז ֶה ֲאׁשֶר לֻּקַח ֵמאִּתְ כ ֶם ַהׁשָ ַמיְמָהּ ,כ ֵן ּבֹוא י ָבֹוא ּכ ַ ֲאׁשֶר ְראִיתֶ ם אֹותֹו עֹל ֶה
ַהּׁשָ ָמיְמָה׃ מה"ש י  42וַיְצַו אֹתָ נּו ל ְ ַהׁשְמִיעַ לָעָם ּול ְ ָהעִיד ּכ ִי אֹתֹו ׂשָם
ָהאֱֹלהִים ל ְׁשֹופֵט ַה ַחּי ִים וְ ַהּמֵתִים׃ מתי יג  42-40וְהִּנ ֵהּ ,כ ַ ֲאׁשֶר יְלֻּקְטּו
הַּזּונ ִין וְנִׂשְְרפּו בָאֵׁש ּכ ֵן י ִ ְהי ֶה ּבְקֵץ הָעֹול ָם ַהּז ֶה׃ ּ 41בֶןָ -ה ָאדָם יִׁשְל ַח אֶת-
ַמל ְ ָאכ ָיו וְלִּקְטּו ִמ ַּמל ְכּותֹו אֵת ּכ ָלַ -ה ַּמכְׁשֵלֹות וְאֵת ּכ ָלּ-פֹעֲל ֵי ָה ָאוֶן׃ 42
וְ ִהׁשְל ִיכּו אֹתָ ם אֶלּ-תַ ּנּור ָהאֵׁש; ׁשָם ּתִ ְהי ֶה ַהיְלָל ָה וַחֲֹרק ַהּׁשִּנָי ִם׃ יהו' 6
וְ ַה ַּמל ְ ָאכ ִיםֲ ,אׁשֶר ֹלאׁ-שָמְרּו אֶתִ -מׂשְָרתָ ם ּכ ִי אִם-עָז ְבּו אֶת-זְבֻל ָםׁ ,שְמָָרם
ּבְמֹוסְרֹות עֹול ָם ּובַ ֲאפֵל ָה ל ְ ִמׁשְּפַט הַּיֹום ַהּג ָדֹול׃ פטר"ב ב ּ 4כ ִי ֹלא-חָס
סּג ִיֵרם
אֱֹלהִים עַלַ -ה ַּמל ְ ָאכ ִים ֲאׁשֶר ָחטְאּוּ ,כ ִי אִם-הֹוִרידָם ל ְ ִקצְבֵי הִָרים וַּי ַ ְ
ּבְכַבְל ֵי אֹפֶל ,לְׁשָמְָרם ל ַ ִּמׁשְּפָט׃
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5 .5האדון ישוע סיפק בשלמות את הצדק של אביו בכך שציית בשלמות
והקריב את עצמו ,ברוח הנצחי ,פעם אחת ולתמיד.לד על ידי מעשהו זה
רכש המשיח בעבור כל מי שהאב נתן לו ,ריצוי וירושת-עולם במלכות
לה
השמים.

 :ח קרפךוותמה ,חישמה

לד רומ' ה ּ 19כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבִמְִרי ָה ָאדָם ָה ֶאחָד הָיּו הַָרּבִים ל ְחֹו ְטאִיםּ ,כ ְָך ּג ַם
עַל־יְדֵי צִיּות ָה ֶאחָד יִהְיּו הַָרּבִים לְצַּדִיקִים׃ עבר' ט  16 ,14אַף ּכ ִי-דַם
ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶרִ -הקְִריב אֶת-עַצְמֹו ל ֵאֹלהִים ּבְרּו ַח נִצְחִי ּובְל ִי-מּום י ְ ַטהֵר
לְבַבְכ ֶם ִמ ַּמעֲׂשֵי ָמוֶת לַעֲבֹד אֶת-אֱֹלהִים ַחּי ִים׃ ּ 16כ ִי בִמְקֹום ׁשֶּי ֵׁש צַּוָאָה,
צִָריְך ל ָ ַדעַת מֹות ְמקִימָּה׃ עבר' י ּ 14כ ִי הּוא ּבְקְָרּבָן ֶאחָד ִהׁשְל ִים ל ָנֶצַח
אֶתַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ אפס' ה  2וְהִתְ ַהּל ְכּו ּבְ ַא ֲהבָהּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח ָאהַב
אֹתָ נּו וְ ִהקְִריב אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו לְקְָרּבָן וָזֶבַח ל ֵאֹלהִים ל ְֵרי ַח נ ִיחֹוחַ׃ רומ' ג
ֲ 26-25אׁשֶר ׂשָמֹו ָהאֱֹלהִים לְפָנ ֵינּו לְכַּפָָ֯רה עַל־יְדֵי ָהאֱמּונ ָה ּבְדָמֹו ,לְהְַראֹות
אֶת־צִ ְדקָתֹוּ ,כ ִי ּפָסַח ּבְ ֶח ְמל ַתוֺ עַל־ ַה ֲח ָטאִים ׁשֶּנַעֲׂשּו לְפָנ ִים׃  26לְהְַראֹות
אֶת־צִ ְדקָתֹו ּבָעֵת ַהּזֹאת ,לִהְיוֺתוֺ צַּדִיק ּו ַמצְּדִיק אֶת־ּבֶן־אֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ׃
לה דני' ט ׁ 26 ,24שָבֻעִים ׁשִבְעִים נֶחְּתַ ְך עַל-עַּמְָך וְעַל-עִיר ָק ְדׁשֶָך לְכַּל ֵא
ַהּפֶׁשַע ּולְהָתֵ ם ַחּטָאת ּולְכַּפֵר עָוֹן ּול ְ ָהבִיא צֶדֶק עֹלָמִים וְל ַ ְחּתֹם חָזֹון וְנָבִיא
וְל ִ ְמׁשֹ ַח קֹדֶׁש ָק ָדׁשִים׃  26וְ ַאחֲֵרי ַהּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַי ִם יִּכ ֵָרת ָמׁשִי ַח וְאֵין
לֹו וְ ָהעִיר וְ ַהּקֹדֶׁש יַׁשְחִית עַם נָג ִיד ַהּבָא וְקִּצֹו בַּׁשֶטֶף וְעַד קֵץ ִמל ְ ָחמָה
נֶחֱֶרצֶת ׁשֹמֵמֹות׃ קול' א ּ 20-19כ ִי-כ ֵן ָהי ָה הָָרצֹון לְׁשַּכ ֵן ּבֹו אֶתּ-כ ָל
ַהּמְלֹוא׃ ּ 20ול ְַרּצֹות אֶל-עַצְמֹו אֶתַ -הּכֹל עַל-י ָדֹוּ ,בַעֲׂשֹותֹו ׁשָלֹום ּבְדַם-
צְל ָבֹו ,עַל-י ָדֹו ,הֵן ֲאׁשֶר ּבָאֶָרץ הֵן ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ָמי ִם׃ אפס' א ֲ 14 ,11אׁשֶרּ-ג ַם
ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל ַהּכֹל ּכַעֲצַת
סגֻּל ָה ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹודֹו׃ יוח'
ֶחפְצֹו׃ ּ 14כ ִי ז ֶה עְֶרבֹון י ְֻרּׁשָתֵ נּו ,לִפְדֹות-לֹו עַם ְ
יז ּ 2כ ַ ֲאׁשֶר נ ָתַ ּתָ ּלֹו ַהּׁשִל ְטֹון עַלּ-כ ָלּ-בָׂשָר ,ל ְ ַמעַן י ִּתֵ ן ַחּי ֵי עֹולָמִים לְכֹל
ֲאׁשֶר-נ ָתַ ּתָ ּלֹו׃ עבר' ט ּ 15 ,12ג ַם ֹלא-בָא ּבְדַם ׂשְעִיִרים וַעֲגָל ִיםֶ ,אּל ָא
ּבְדַם-נַפְׁשֹו ּבָא ּבְפַעַםַ -אחַת אֶלַ -הּקֹדֶׁש ּפְנ ִימָה ,וַּי ִ ְמצָא ּג ְ ֻאּל ַת עֹול ָם׃ 15
ּובַעֲבּור זֹאת הּוא ג ַם-מְתַ ּוְֵך לִבְִרית ֲח ָדׁשָה ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר-י ִיְרׁשּו ַה ְמקָֹראִים
אֶתַ -הבְ ָטחַת נ ַ ֲחל ַת עֹול ָם ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר-מֵת ,לִפְּדֹות מִןַ -הּפְׁשָעִים ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו
ּתַ חַת ַהּבְִרית הִָראׁשֹונ ָה׃
6 .6על אף שהפדות לא הוגשמה במציאות על ידי המשיח אלא אחרי שלבש
בשר ,הזכות ,הכוח והמתנות הנובעים ממנה הוענקו לנבחרים במהלך כל
הדורות מראשית העולם ,בתוכן ההבטחות ובאמצעותן ,וכן גם בדימויים
ובקרבנות שבהם ישוע נגלה ,ואשר באמצעותם הועד עליו שהוא זרע
האישה אשר ישוף את ראש הנחש והשה שנזבח מראשית העולם ,בהיותו
לו
עצמו ,ללא שינוי ,אתמול ,היום ולעולמים.
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לו גלט' ד ּ 5-4ובִמְֹלאת ָהעֵתׁ ,שָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה
וְנ ִּתַ ן ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃  5לִפְדֹות אֵת ֲאׁשֶר הָיּו ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה ,ל ְ ַמעַן
נ ְ ַקּבֵל אֶתִ -מׁשְּפַט ַהּבָנ ִים׃ ברא' ג  15וְאֵיבָה ָאׁשִית ּבֵינ ְָך ּובֵין ָה ִאּׁשָה ּובֵין
ז ְַרעֲָך ּובֵין ז ְַרעָּה הּוא י ְׁשּופְָך ֹראׁש וְאַּתָ ה ּתְ ׁשּופֶּנּו עָקֵב׃ חזון יג  8וְיִׁשְּתַ חֲוּו
ספֶר ַה ַחּי ִים ֲאׁשֶר לַּׂשֶה
ל ָּה ּכ ָל-יֹׁשְבֵי ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר ֹלא-נִכ ְּתְ בּו ׁשְמֹותָ ם ּבְ ֵ
ַהּטָבּו ַח מִּיֹום ִהּוָסֵד ּתֵ בֵל׃ עבר' יג  8י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּג ַםּ-תְ מֹול ּג ַם-הַּיֹום
הּוא הּוא וְג ַם-ל ְעֹולָמִים׃
7 .7המשיח ,בפועלו כמתווך ,פועל בהתאם לטבע האנושי והאלוהי שלו
ובאמצעותם ,כשכל טבע פועל בהתאם למה שיאה לו.לז למרות זאת ,בגלל
אחדות אישיותו של המשיח ,לפעמים הכתובים מייחסים לטבע אחד את
לח
מה שיאה לטבע האחר ,השייך לאותה אישיות.
לז עבר' ט  14אַף ּכ ִי-דַם ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶרִ -הקְִריב אֶת-עַצְמֹו ל ֵאֹלהִים ּבְרּו ַח
נִצְחִי ּובְל ִי-מּום י ְ ַטהֵר לְבַבְכ ֶם ִמ ַּמעֲׂשֵי ָמוֶת לַעֲבֹד אֶת-אֱֹלהִים ַחּי ִים׃
פטר"א ג ּ 18כ ִי ג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח עֻּנ ָה ּפַעַם ַאחַת עַלַ -חּטֹאתֵינּוַ ,הּצַּדִיק ּבְעַד
הְָרׁשָעִים ,לְקֵָרב אֹתָ נּו אֶלָ -האֱֹלהִים; הּומַת לְפִי ַהּבָׂשָר ,וַיְחִי בָרּוחַ׃
לח מה"ש כ  28לָכ ֵן ׁשִמְרּו אֶת-נַפְׁשֹותֵיכ ֶם וְאֶתּ-כ ָלָ -העֵדֶרֲ ,אׁשֶר ֵהקִים
אֶתְ כ ֶם רּו ַח ַהּקֹדֶׁש לִפְקִידִים ּבֹו ,ל ְִרעֹות אֶת-עֲדַת ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶר קָנ ָה-
לֹו ּבְדַם-נַפְׁשֹו׃ יוח' ג  13וְאִיׁש ֹלא-עָל ָה ַהּׁשָ ַמיְמָה ּבִל ְּתִ י אִםֲ -אׁשֶר י ַָרד
מִןַ -הּׁשָ ָמי ִם ּ -בֶןָ -ה ָאדָם ֲאׁשֶר הּוא ּבַּׁשָ ָמי ִם׃ יוח"א ג ּ 16בָזֹאת ִהּכ ְַרנּו
אֶתָ -ה ַא ֲהבָהּ ,כ ִי הּוא נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו; ּג ַם-אֲנַחְנּו ַחּיָבִים ל ָתֵ ת אֶת-
נַפְׁשֹתֵינּו ּבְעַד ַאחֵינּו׃
8 .8בכל מי שלמענם רכש המשיח פדות ,הוא בלי ספק וביעילות מיישם
פדות זו ומעניק להם אותה.לט הוא מפגיע בעדםמ ומגלה להם בכתובים
ובאמצעותם את סודות הישועהמא  ,משכנע אותם באמצעות רוחו להאמין
ולציית ,מושל בלבם באמצעות דברו ורוחומב ומתגבר על כל אויביהם
בכוחו הכל יכול ובחכמתו ,באופנים ובדרכים התואמים את תוכנית
מג
ישועתו המופלאה והעמוקה מחקור.
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לט יוח' ו ּ 39 ,37כֹל ֲאׁשֶר י ִּתְ נֶּנּו-ל ִי ָאבִי י ָבֹוא ֵאל ָי ,וְ ַהּבָא ֵאל ַי ֹלא ֶא ְה ֳּדפֶּנּו
הַחּוצָה׃  39וְז ֶה ְרצֹון ָהאָב ֲאׁשֶר ׁשְלָחָנ ִיּ ,כ ִי כ ָלֲ -אׁשֶר נ ָתַ ן ל ִי ֹלא-יֹאבַד
ל ִיּ ,כ ִי אִםֲ -אקִימֶּנּו ּבַּיֹום ָה ַאחֲרֹון׃ יוח' י ּ 16-15כ ַ ֲאׁשֶר ָהאָב י ְ ָדעַנ ִי וַאֲנ ִי

 :ח קרפךוותמה ,חישמה

י ָ ַדעְּתִי אֶתָ -האָב; וְאֶת-נַפְׁשִי אֶּתֵ ן ּבְעַד ַהּצֹאן׃  16וְצֹאן ֲאחֵרֹות י ֶׁש-ל ִי,
ֲאׁשֶר אֵינ ָן מִןַ -ה ִּמכְל ָה ַהּזֹאת ,וְעָל ַי ל ְנַהֵל ּג ַם-אֹתָ ן; וְתִ ׁשְ ַמעְנ ָה קֹול ִי וְ ָהי ָה
עֵדֶר ֶאחָד וְֹרעֶה ֶאחָד׃
מ יוח"א ב ּ 2-1בָנ ַי ,הִנ ְנ ִי ּכֹתֵ ב ֲאל ֵיכ ֶם אֶת-זֹאת לְבִל ְּתִ י תֶ ֱחטָאּו .וְאִם-
י ֶ ֱחטָא אִיׁש ,י ֶׁש-ל ָנּו ֵמל ִיץ לִפְנ ֵי ָאבִינּו ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ַהּצַּדִיק׃  2וְהּוא ּכַּפָָרה
עַלַ -חּטֹאתֵינּו ,וְֹלא עַלַ -חּטֹאתֵינּו לְבַדּ ,כ ִי ּג ַם-עַלַ -חּטֹאת ּכ ָל-הָעֹול ָם׃ רומ'
ח ּ 34ומִי־הּוא ַהּמְַרׁשִיעַ? הֵן ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֲאׁשֶר מֵת ,וְיֹותֵ ר ִמּזֹאתֲ ,אׁשֶר
הּוקָם ֵמעִם ַהּמֵתִים וְהּוא ל ִימִין ָהאֱֹלהִים ,וְג ַם ַמפְּג ִיעַ ּבַעֲדֵנּו׃
מא יוח' טו  15 ,13אֵין לְאִיׁש ַא ֲהבָה י ְתֵ ָרה ,מִּתִ ּתֹו אֶת-נַפְׁשֹו ּבְעַד יְדִידָיו׃ 15
ֹלאֶ -אקְָרא לָכ ֶם עֹוד עֲבָדִיםּ ,כ ִי ָהעֶבֶד אֵינֶּנּו יֹ ֵדעַ אֶתֲ -אׁשֶר יַעֲׂשֶה ֲאדֹנ ָיו; ּכ ִי
אִםָ -אמְַרּתִי יְדִידַי אַּתֶ םּ ,כ ִי כ ָלֲ -אׁשֶר ׁשָ ַמעְּתִי ֵמאֵת ָאבִי הֹו ַדעְּתִי אֶתְ כ ֶם׃
סל ִיחַת ַהּפְׁשָעִים ּכ ְֹרב ַחסְּדֹו׃
אפס' א ֲ 9-7אׁשֶרּ-בֹו ל ָנּו ַהּפִדְיֹום ּבְדָמֹו ּו ְ
ֲ 8אׁשֶר ִהׁשְּפִיעֹו עָל ֵינּו ּבְכ ָלָ -חכְמָה וְ ַהׂשְּכ ֵל׃  9וְהֹודִיעָנּו אֶת-סֹוד ְרצֹונֹו,
ּכַעֲצָתֹו ַהּי ְעּוצָה בֹו׃ יוח' יז  6אֶתׁ-שִמְָך הֹו ַדעְּתִי לִבְנ ֵי ָה ָאדָם ֲאׁשֶר נ ְתַ ּתָ ם
ל ִי מִּתֹוְך הָעֹול ָם .ל ְָך הָיּו וְל ִי נ ָתַ ּתָ אֹתָ ם וְאֶתְּ -דבְָרָך נָצָרּו׃
מב יוח' יד  16וַאֲנ ִי ֶאׁשְ ֲאל ָה ֵמ ָאבִי וְהּוא י ִּתֵ ן לָכ ֶם ּפְַר ְקל ִיט ַאחֵרֲ ,אׁשֶר-
יִׁשְּכֹן אִּתְ כ ֶם ל ָנֶצַח׃ עבר' יב  2וְנַּבִיטָה אֶל-י ֵׁשּועַ ֹראׁש ָהאֱמּונ ָה ּו ַמׁשְל ִימָּה,
סבַל אֶתַ -הּצְל ָב ,וַּיִבֶז ַהחְֶרּפָה ,וַּיֵׁשֶב ל ִימִין
ֲאׁשֶר ּבְעַד ַהּׂשִ ְמחָה ַהּׁשְמּוָרה לֹו ָ
ּכִּסֵא ָהאֱֹלהִים׃ קור"ב ד ּ 13ובִהְיֹות ל ָנּו הָרּו ַח הַהּוא ׁשֶלָ -האֱמּונ ָהּ ,כ ַ ָּדבָר
ַהּכ ָתּובֶ :ה ֱאמַנ ְּתִ י ּכ ִיֲ -א ַדּבֵרּ ,ג ַם-אֲנַחְנּו נ ַ ֲאמִין וְעַלּ-כ ֵן נ ְ ַדּבֵר׃ רומ' ח ,9
 14וְאַּתֶ ם אֵינְכ ֶם ּבַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־ּבָרּוחַ ,אִם־ ָאמְנ ָם רּו ַח ָהאֱֹלהִים ׁשֹכ ֵן
ּבְקְִרּבְכ ֶםּ .כ ִי מִי ׁשֶאֵין־ּבֹו רּו ַח ַה ָּמׁשִי ַח אֵינֶּנּו ׁשֶּלֹו׃ ּ 14כ ִי־כֹל ֲאׁשֶר רּו ַח
אֱֹלהִים י ְנ ַ ֲהג ֵםּ ,בְנ ֵי אֱֹלהִים ֵהּמָה׃ רומ' טו ּ 19-18כ ִי ֹלא־ ָאעֵז ּפָנ ַי ל ְ ַדּבֵר
ָּדבָר זּול ָתִ י ֲאׁשֶר עָׂשָה ַה ָּמׁשִי ַח עַל־יָדִי ,ל ְ ַמעַן הַּטֹות ּבְאֹמֶר ּובְ ַמעֲׂשֶה אֶת־ל ֵב
הַּגֹוי ִם ל ָסּור ל ְ ִמׁשְ ַמעְּתֹו׃ ּ 19בִג ְבּוַרת אֹתֹות ּומֹופְתִים ּובִג ְבּוַרת רּו ַח אֱֹלהִים,
סבִיבֹותֶ י ָה וְעַד לְאִּלּוִריקֹון אֶת־ּבְׂשֹוַרת
עַד־ּכ ִי ִמּל ֵאתִי לְבַּׂשֵר מִירּוׁשָלַי ִם ּו ְ
ַה ָּמׁשִיחַ׃ יוח' יז ַ 17קּדֵׁש אֹתָ ם ּבַ ֲאמִּתֶ ָך; ְּדבְָרָך ֱאמֶת הּוא׃
מג תהל' קי  1נְאֻם י ְהוָה ל ַאדֹנ ִי ׁשֵב ל ִימִינ ִי עַדָ -אׁשִית אֹיְבֶיָך ֲהדֹם ל ְַרגְל ֶיָך׃
קור"א טו ּ 26-25כ ִי-הּוא מָֹלְך יִמְֹלְך עַד ּכ ִי-יָׁשִית אֶתּ-כ ָל-אֹיְבָיו ּתַ חַת
ַרגְל ָיו׃  26וְ ַאחֲרֹון ָהאֹיְבִים ֲאׁשֶר יְבֻּטָל הּוא ַה ָּמוֶת׃ מלא' ג  21-20וְז ְָרחָה
לָכ ֶם י ְִראֵי ׁשְמִי ׁשֶמֶׁש צְ ָדקָה ּומְַרּפֵא ּבִכ ְנָפֶי ָה וִיצָאתֶ ם ּופִׁשְּתֶ ם ּכְעֶגְל ֵי מְַרּבֵק׃
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 21וְעַּסֹותֶ ם ְרׁשָעִים ּכ ִי-יִהְיּו ֵאפֶר ּתַ חַת ּכ ַּפֹות ַרגְל ֵיכ ֶם ּבַּיֹום ֲאׁשֶר אֲנ ִי עֹׂשֶה
ָאמַר י ְהוָה צְבָאֹות׃ קול' ב  15וַּיַפְׁשֵט אֶתַ -הּׂשִָרים וְ ַהּׁשַּל ִיטִים וַּי ִּתְ נ ֵם ּבְי ָד
ָרמָה ל ְַר ֲאוָה ּבָם ,וַּיֹול ִיכ ֵם ׁשֹול ָל ּבְנַפְׁשֹו׃ רומ' יא  33מֶה־עָמֹק עׁשֶר ָחכְמַת
אֱֹלהִים וְעׁשֶר ַּדעְּתֹו! ִמׁשְּפָטָיו מִי י ַ ְחקֹר ּודְָרכ ָיו מִי י ִ ְמצָא?
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פרק ט

חופש הרצון
1 .1אלוהים העניק לרצון האדם חירות טבעית ,כך שדבר לא נכפה על הרצון,
א
ואין ברצון זה ,מטבעו ,נטייה שלא ניתן לשנותה לכיוון הטוב או הרע.
א מתי יז ֲ 12אבָל אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,כ ִי ֵאלִּי ָהּו ּכְבָר ּבָא וְֹלא ִהּכ ִיֻרהּו וַּיַעֲׂשּו-בֹו
ּכ ְִרצֹונ ָם; וְכ ֵן ּג ַם ּבֶןָ -ה ָאדָם יְעֻּנ ֶה עַל-יָדָם׃ יעקב א ּ 14כ ִי אִם-י ְנֻּסֶה כ ָל-
אִיׁש ּבְתַ ֲאוַת נַפְׁשֹו ֲאׁשֶר ּתְ סִיתֵהּו ּותְ פַּתֵ הּו׃ דבר' ל ַ 19העִדֹתִ י בָכ ֶם הַּיֹום
ּׁש ַמי ִם וְאֶתָ -האֶָרץ ַה ַחּי ִים וְ ַה ָּמוֶת נ ָתַּתִי לְפָנ ֶיָך ַהּבְָרכ ָה וְ ַה ְּקלָל ָה ּובָחְַרּתָ
אֶתַ -ה ָ
ּבַ ַחּי ִים ל ְ ַמעַן ּתִ ְחי ֶה אַּתָ ה וְז ְַרעֶָך׃
2 .2כשהיה האדם נקי מחטא ,היו לו חירות ויכולת לרצות ולעשות את הטוב
ואת הרצוי בעיני אלוהים.ב אבל חירות ויכולת אלה היו ניתנות לשינוי,
ג
ומכאן שהוא היה יכול לאבד אותן.
ב קהלת ז  29לְבַד ְראֵה-ז ֶה ָמצָאתִי ֲאׁשֶר עָׂשָה ָהאֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם יָׁשָר
וְ ֵהּמָה בִקְׁשּו ִחּׁשְבֹנֹות ַרּבִים׃ ברא' א  26וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים נַעֲׂשֶה ָאדָם
ּבְצַלְמֵנּו ּכִדְמּותֵ נּו וְי ְִרּדּו בִ ְדג ַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובַּבְ ֵהמָה ּובְכ ָלָ -האֶָרץ
ּובְכ ָל-הֶָרמֶׂש הָֹרמֵׂש עַלָ -האֶָרץ׃
ג ברא' ב  17-16וַיְצַו י ְהוָה אֱֹלהִים עַלָ -ה ָאדָם ל ֵאמֹר ִמּכֹל עֵץַ -הּג ָן ָאכֹל
ּתֹאכ ֵל׃ ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו ּכ ִי ּבְיֹום ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו מֹות
ּתָ מּות׃ ברא' ג  6וַּתֵ ֶרא ָה ִאּׁשָה ּכ ִי טֹוב ָהעֵץ ל ְ ַמ ֲאכ ָל וְכ ִי תַ ֲאוָה-הּוא לָעֵינַי ִם
וְנ ֶ ְחמָד ָהעֵץ ל ְ ַהׂשְּכ ִיל וַּתִ ּקַח ִמּפְִריֹו וַּתֹאכ ַל וַּתִ ּתֵ ן ּג ַם-לְאִיׁשָּה עִּמָּה וַּיֹאכ ַל׃
3 .3כשהפך האדם לחוטא ,הוא איבד לחלוטין את היכולת לרצות טוב רוחני
כלשהו המלווה את הישועה.ד לכן מתנגד האדם מטבעו ובכל הווייתו
לטוב.ה הוא מת בחטאו ואינו מסוגל ,בכוחו ,לשנות את טבעו או להכין
ז
את עצמו לכך.
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ד רומ' ה ּ 6כ ִי ַה ָּמׁשִיחַּ ,בְעֹודֵנּו ַחּלָׁשִים ,מֵת ּבְעִּתוֺ ּבְעַד הְָרׁשָעִים׃ רומ'
ח  7יַעַן ַמ ֲחׁשֶבֶת ַהּבָׂשָר ׂשִנְאַת אֱֹלהִים הִיאּ ,בַ ֲאׁשֶר ֹלא נִכְפְפָה ל ְתֹוַרת
ָהאֱֹלהִים – וְאַף אֵינֶּנ ָה י ְכֹול ָה׃ יוח' טו ָ 5אנֹכ ִי הּוא ַהּגֶפֶן; וְאַּתֶ ם ַהּׂשִָריג ִים.
ָהעֹמֵד ּבִי וַאֲנ ִי בֹו ,הּוא יַעֲׂשֶהּ-פְִרי ל ָֹרבּ ,כ ִי בִלְעָדַי ֹלא תּוכ ְלּון עֲׂשֹות מְאּומָה׃
ה רומ' ג ּ 12 ,10כַּכ ָתּוב :אֵין צַּדִיק ,אֵין ּג ַם־ ֶאחָד׃ ַ 12הּכֹל סָר י ַ ְחּדָו ,אֵין
ּבָם מוֺעִיל ,אֵין עֹׂשֵה־טֹוב ,אֵין ּג ַם־ ֶאחָד׃
ו אפס' ב ּ 5 ,1ג ַם-אֶתְ כ ֶם ַהּמֵתִים לְפָנ ִים ּבְפִׁשְעֵיכ ֶם וְ ַחּטֹאתֵיכ ֶם׃ ַ 5אחֲֵרי
הֱיֹותֵ נּו מֵתִים ּבַּפְׁשָעִיםֶ ,ה ֱחי ָנּו עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח ּ -בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם׃ קול' ב
ּ 13ג ַם-אֶתְ כ ֶם ַהּמֵתִים ּבַּפְׁשָעִים ּובְעְָרל ַת ּבְׂשְַרכ ֶםֶ ,ה ֱחי ָה אִּתֹוּ ,בִסְֹל ַח לָכ ֶם
אֶתּ-כ ָלּ-פִׁשְעֵיכ ֶם׃
ז יוח' ו' ֹ 65 ,44לא-יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-י ִ ְמׁשְכ ֵהּו ָאבִי ֲאׁשֶר
ׁשְלָחָנ ִי ,וַאֲנ ִי ֲאקִימֶּנּו ּבַּיֹום ָה ַאחֲרֹון׃  65וַּיֹאמַר :עַלּ-כ ֵן ָאמְַרּתִי לָכ ֶם ּכ ִי
ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-נ ִּתַ ן-לֹו ֵמאֵת ָאבִי׃ אפס' ב' 5-2
ֲאׁשֶר הִתְ ַהּלַכ ְּתֶ ם ּבָהֶם לְפִי ּדֹור הָעֹול ָם ַהּז ֶהּ ,כ ְִרצֹון ׂשַר ֶמ ְמׁשֶל ֶת ָה ֲאוִיר
וְהּוא הָרּו ַח ַהּפֹעֵל ּכָעֵת ּבִבְנ ֵי ַהּמִֶרי׃  3וְג ַם-אֲנַחְנּו כֻּל ָנּו ּבְתֹוכ ָם ָהלַכ ְנּו
לְפָנ ִים ּבְתַ אֲ�ֹות ַהּבָׂשָר ,לַעֲׂשֹות ֶחפְצֵי בְׂשֵָרנּו ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵ ינּו ,וַּנְהִי אְַךּ-בְנ ֵי ֹרג ֶז
ּבְ ִטבְעֵנּו ּכִׁשְאָר ּבְנ ֵי ָאדָם׃ ֲ 4אבָלָ -האֱֹלהִים ַה ָּמל ֵא ַר ֲחמִיםּ ,בְֹרב ַא ֲהבָתֹו
ֲאׁשֶר ָאהַב אֹתָ נּו׃ ַ 5אחֲֵרי הֱיֹותֵ נּו מֵתִים ּבַּפְׁשָעִיםֶ ,ה ֱחי ָנּו עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח -
ּבַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם׃ קור"א ב  14הֵן ָה ָאדָם הַּנַפְׁשִי אֵינֶּנּו ְמ ַקּבֵל אֶתִּ -דבְֵרי
סכ ְלּות לֹו; וְֹלא יּוכ ַל ל ַ ֲהבִינ ָםּ ,בַ ֲאׁשֶר ֵהּמָה נ ְדֹונ ִים
רּו ַח אֱֹלהִיםּ ,כ ִיֵ -הּמָה ִ
ּבְדֶֶרְך הָרּוחַ׃ טיט' ג ּ 5-3כ ִי ג ַם-אֲנַחְנּו ָהי ִינּו ִמּלְפָנ ִים ַחסְֵרי ַדעַת וְסֹוֲרִרים
וְּתֹועִים וַעֲבָדִים ל ְתַ אֲ�ֹות וְל ִתְ ׁשּוקֹות ׁשֹנֹות ּומִתְ ַהּלְכ ִים ּבְִרׁשְעָה וְקִנְאָה
ּוׂשְנּואִים וְׂשנְאִים אִיׁש אֶתָ -אחִיו׃ ָ 4אמְנ ָם ּכ ַ ֲאׁשֶר נִגְל ָה נֹעַם אֱֹלהִים
מֹוׁשִיעֵנּו וְַר ֲחמָנּותֹו אֶלָ -ה ָאדָם׃  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו
הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש
רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
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4 .4כאשר משנה אלוהים את טבעו של חוטא ומעניק לו מעמד של חסד,
הוא משחרר אותו משעבוד טבעו לחטא,ח ובחסדו בלבד מעניק לו יכולת
לרצות ולעשות טוב רוחני באופן חופשי.ט עם זאת ,משום הטבע החוטא
י
שעדיין נותר באדם ,הוא אינו שואף בכל לבו לטוב בלבד ,אלא גם לרע.

 :ט קרפןוצרה שפוח

ׁשל ֶת ַהחֹׁשְֶך וְ ֶהעֱבִיָרנּו ל ְ ַמל ְכּות ּבְנֹו
ח קול' א ֲ 13אׁשֶר הּוא ִחּלְצָנּו ִמ ֶּמ ְמ ֶ
אֲהּובֹו׃ יוח' ח  34וַּיַעַן אֹתָ ם י ֵׁשּועַָ :אמֵןָ ,אמֵן אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כ ָלֹ -עׂשֶה ֵחטְא,
עֶבֶד ַה ֵחטְא הּוא׃
ט פיל' ב ּ 13כ ִי ָהאֱֹלהִים הּוא ַהּפֹעֵל ּבָכ ֶם ּג ַם-ל ַ ְחּפֹץ ּג ַם-לִפְעֹל ּכְפִי ְרצֹונֹו׃
רומ' ו  22 ,18וְ ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ׁשֻחְַרְרּתֶ ם מִידֵי ַה ֵחטְאִ ,הׁשְּתַ עְּבַדְּתֶ ם לַּצְ ָדקָה׃
ָ 22אכ ֵן עַּתָ הּ ,בִהְיֹותְ כ ֶם ְמׁשֻחְָרִרים מִידֵי ַה ֵחטְא ּו ְמׁשֻעְּבָדִים ל ֵאֹלהִים ,י ֵׁש
לָכ ֶם ּפְֶריְכ ֶם ל ִ ְק ֻדּׁשָה ,וְ ַאחֲִריתֹו ַחּי ֵי עֹול ָם׃
י גלט' ה ּ 17כ ִי ַהּבָׂשָר מִתְ ַאּוֶה ֶהפְֶך מִן-הָרּו ַח וְהָרּו ַח ֶהפְֶך מִןַ -הּבָׂשָר;
ּוׁשְנ ֵיהֶם מִתְ קֹו ֲממִים ז ֶה לָז ֶה ,עַדׁ-שֶֹּלא תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות אֵת ֲאׁשֶר ּתַ ְחּפֹצּו׃
רומ' ז ּ 23 ,21 ,19-18 ,15כ ִי־ ֲאׁשֶר אֲנ ִי פֹעֵל ֹלא טוֺב ּבְעֵינ ַיּ ,כ ִי אֵינֶּנ ִי עֹׂשֶה
אֵת ֲאׁשֶר־אֲנ ִי ֹרצֶה ּבֹוּ ,כ ִי אִם־ ֲאׁשֶר ׂשָנ ֵאתִי אֹתֹו אֲנ ִי עֹׂשֶה׃ ּ 18כ ִי י ָ ַדעְּתִי
ּכ ִי־ּבִיּ ,בִבְׂשִָריֹ ,לא ׁשוֺכ ֵן טֹוב .הֵן הָָרצוֺן י ֵׁש עִ ָּמדִיֲ ,אבָל עֲׂשוֺת הַּטוֺב אֵינ ֶנ ִי
מוֺצֵא׃ ּ 19כ ִי אֵינֶּנ ִי עֹׂשֶה הַּטֹוב ֲאׁשֶר־אֲנ ִי ֹרצֶה ּבוֺּ ,כ ִי אִם־הַָרע ֲאׁשֶר אֵינֶּנ ִי
ֹרצֶה ּבוֺ ,אֹותֹו אֲנ ִי עֹׂשֶה׃ ּ 21ובְכ ֵן ,מֹצֵא־אֲנ ִי בִי ז ֶה ַהחֹקּ :בְִרצוֺתִי לַעֲׂשֹות
הַּטֹוב ,וְ ָדבַק־ּבִי הָָרע׃  23אְַך ֹראֶה־אֲנ ִי בְ ֵאבַָרי חֹק ַאחֵר ,הַֹּלחֵם לְחָק־ׂשִכְל ִי
וְיֹול ִיכ ֵנ ִי ׁשְבִי ל ְתֹוַרת ַה ֵחטְא ֲאׁשֶר ּבְ ֵאבָָרי׃
5 .5רק כשיפואר האדם,יא תינתן לרצונו נטייה חופשית ,שלמה ובלתי הפיכה
לטוב בלבד.
יא אפס' ד  13עַד ּכ ִי-נַּג ִיעַ ּכֻּל ָנּו ל ְ ַאחֲדּות ָהאֱמּונ ָה וְ ַדעַת ּבֶןָ -האֱֹלהִיםּ ,כְאִיׁש
ֶאחָד ׁשָל ֵם ,לְׁשִעּור קֹומַת מְלֹוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ עבר' יב  23וְאֶל-עֲצֶֶרת ִרבֲבֹות
ַה ַּמל ְ ָאכ ִים וַעֲדַת ַהּבְכֹוִרים ַהּכ ְתּובִים ּבַּׁשָ ָמי ִם וְאֶל-אֱֹלהִים ׁשֹפֵט ַהּכֹל וְאֶל-
רּוחֹות ַהּצַּדִיקִים הַּנִׁשְלָמִים׃ יוח"א ג  2אֲהּובַי ,עַּתָ ה ּבָנ ִים ל ֵאֹלהִים אֲנַחְנּו,
וְעֹוד ֹלא נִגְל ָה מַהּ-נ ִ ְהי ֶה .אְַך י ָ ַדעְנּו ּכ ִי בְ ִהּג ָלֹותֹו נ ִ ְדמֶהּ-לֹוּ ,כ ִי נ ְִראֵהּו ּכ ַ ֲאׁשֶר
הּוא׃ יהו'  24וְל ַ ֲאׁשֶר י ָכֹול לִׁשְמְָרכ ֶם ּבִבְל ִי ִמכ ְׁשֹול ּול ְ ַהעֲמִיד אֶתְ כ ֶם ּבְׂשָׂשֹון
ּתְ מִימִים לִפְנ ֵי כ ְבֹודֹו׃
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פרק י

קריאה אפקטיבית
1 .1טוב בעיני אלוהים לקרוא את כל אלו שייעד מראש לחיים ,ואותם בלבד,
בזמנו המיועד והרצוי ,בקריאה אפקטיבית.א הוא עושה זאת באמצעות
דברו ורוחו.ב בני האדם נקראים ממצב של חטא ומוות ,שהוא מצבם
הטבעי ,לחסד ולישועה על-ידי ישוע המשיח.ג הוא מאיר באופן רוחני
את הבנתם ובאופן המביא לישועתם ,כדי שיבינו את דברי אלוהים.ד הוא
מסיר את לב האבן שלהם ונותן להם לב בשר ,מחדש את רצונם ,ובכוחו
הכל-יכול מניע אותם בהכרח אל הטוב.ה בכך הוא מושך אותם אל ישוע
המשיח באופן המבטיח שאכן יבואו.ו את כל זאת הוא עושה באופן כזה
ז
שהם באים מרצון ובלא כפייה ,כיוון שבחסדו גרם להם לרצות זאת.
א רומ' ח  30וְאֶת ֲאׁשֶר־יְעָדָם ִמ ֶּקדֶם ,אֹתָ ם ּג ַם־קָָרא .וְאֶת־ ֲאׁשֶר קְָראָם,
אֹתָ ם ּג ַם־ ִהצְדִיק .וְאֵת ֲאׁשֶר ִהצְדִיקָם ,אֹתָ ם ּג ַם ּפֵאֵר׃ רומ' יא  7וְעַּתָ ה,
מַה־הּוא? אֵת ֲאׁשֶר־ּבִּקֵׁש יִׂשְָראֵל ֹלא ִהׂשִיג ,אְַך הַּנִבְחִָרים הֵם ִהׂשִיגּו;
וְהַּנוֺתָ ִרים ֻה ְקׁשָה לְבָבָם׃ אפס' א  11-10עַלְּ -דבַר הַנ ְ ָהג ָתֹו ּבִמְֹלאת
ָהעִּתִים ,ל ְ ַקּבֵץ אֶתַ -הּכֹל ּתַ חַת ַה ָּמׁשִיחַ ,הֵן מַהּׁ-שֶּבַּׁשָ ַמי ִם הֵן מַהּׁ-שֶּבָאֶָרץ׃
ֲ 11אׁשֶרּ-ג ַם ל ָ ַקחְנּו בֹו נ ַ ֲחל ָתֵ נּו ,אֲנַחְנּו ַה ְמיֹעָדִים ל ָּה ֵמאָז ּבְ ַמ ֲחׁשֶבֶת ּפֹעֵל
ַהּכֹל ּכַעֲצַת ֶחפְצֹו׃
ב תסל"ב ב ֲ 14-13אבָל אֲנַחְנּו ַחּיָבִים ל ְהֹודֹות ל ֵאֹלהִים ּבְכ ָל-עֵת
ּבַעֲבּוְרכ ֶםַ ,אחַי ֲחבִיבֵי ָהאָדֹוןֲ ,אׁשֶר ָהאֱֹלהִים ּבָחַר ּבָכ ֶם מֵֵראׁשִית ל ִיׁשּועָה
ּבְקִּדּוׁש הָרּו ַח ּובֶאֱמּונ ַת ָה ֱאמֶת׃  14לָזֹאת קָָרא אֶתְ כ ֶם ּבִבְׂשֹוָרתֵ נּו ,ל ְנ ַ ֲחל ַת
ּכ ְבֹוד ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ קור"ב ג ּ 6 ,3כ ִי בְי ָדּועַ ׁשֶאַּתֶ ם ִאּג ֶֶרת ַה ָּמׁשִי ַח
עֲרּוכ ָה עַל-יְדֵי ׁשֵרּותֵ נּוּ ,כ ְתּובָה ֹלא בִדְיֹוּ ,כ ִי אִםּ-בְרּו ַח אֱֹלהִים ַחּי ִים;
וְֹלא עַל-לּוחֹות ֶאבֶןּ ,כ ִי אִם-עַל-לּוחֹות ּבְׁשַר ַהּל ֵב׃ ֲ 6אׁשֶר ִהכְׁשִיר אֹתָ נּו
ל ִ ְמׁשֲָרתֵי ּבְִרית ֲח ָדׁשָהֹ ,לא ׁשֶל-הָאֹותִ ּיֹותֶ ,אּל ָא ׁשֶל-הָרּוחַ; ּכ ִי-הָאֹות יָמִית,
וְהָרּו ַח י ְ ַחּי ֶה׃
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ג רומ' ח ּ 2כ ִי תֹוַרת רּו ַח ַה ַחּי ִים ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ׁשִחְְרָרה אֹתִי מִּתֹוַרת ַה ֵחטְא
וְ ַה ָּמוֶת׃ אפס' ב ּ 5-1ג ַם-אֶתְ כ ֶם ַהּמֵתִים לְפָנ ִים ּבְפִׁשְעֵיכ ֶם וְ ַחּטֹאתֵיכ ֶם׃
ֲ 2אׁשֶר הִתְ ַהּלַכ ְּתֶ ם ּבָהֶם לְפִי ּדֹור הָעֹול ָם ַהּז ֶהּ ,כ ְִרצֹון ׂשַר ֶמ ְמׁשֶל ֶת ָה ֲאוִיר
וְהּוא הָרּו ַח ַהּפֹעֵל ּכָעֵת ּבִבְנ ֵי ַהּמִֶרי׃  3וְג ַם-אֲנַחְנּו כֻּל ָנּו ּבְתֹוכ ָם ָהלַכ ְנּו
לְפָנ ִים ּבְתַ אֲ�ֹות ַהּבָׂשָר ,לַעֲׂשֹות ֶחפְצֵי בְׂשֵָרנּו ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵ ינּו ,וַּנְהִי אְַךּ-בְנ ֵי ֹרג ֶז
ּבְ ִטבְעֵנּו ּכִׁשְאָר ּבְנ ֵי ָאדָם׃ ֲ 4אבָלָ -האֱֹלהִים ַה ָּמל ֵא ַר ֲחמִיםּ ,בְֹרב ַא ֲהבָתֹו
ֲאׁשֶר ָאהַב אֹתָ נּו׃ ַ 5אחֲֵרי הֱיֹותֵ נּו מֵתִים ּבַּפְׁשָעִיםֶ ,ה ֱחי ָנּו עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח -
ּבַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם׃ טימ"ב א ֲ 10-9אׁשֶר-הּוא הֹוׁשִיעָנּו ּוקְָראָנּו ּבִקְִריאָה
קְדֹוׁשָהֹ ,לא לְפִי ַמעֲׂשֵינּוּ ,כ ִי אִם-לְפִי עֲצָתֹו וְ ַחסְּדֹו הַּנ ִּתָ ן ל ָנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ
לִפְנ ֵי י ְמֹות עֹול ָם׃  10וְעַּתָ ה נִגְל ָה ּבְהֵָראֹות מֹוׁשִיעֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר
ּבִּטֵל אֶתַ -ה ָּמוֶת וַּיֹוצֵא ל ָאֹור עַל-יְדֵי ַהּבְׂשֹוָרה אֶתַ -ה ַחּי ִים וְאֵת ֲאׁשֶר-אֵינֶּנּו
עֹובֵר׃
ד מה"ש כו  18לִפְקֹ ַח אֶת-עֵינ ֵיהֶם ,ל ְ ַמעַן י ָׁשּובּו ֵמחֹׁשְֶך ל ְאֹור ּו ִמּי ַד ַהּׂשָטָן
סל ִיחַת ַה ֲח ָטאִים וְאֶת-הַּנ ַ ֲחל ָה
אֶלָ -האֱֹלהִים וְי ִ ְמצְאּו ּבֶאֱמּונ ָתָ ם ּבִי אֶתְ -
ּבְתֹוְך ַה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ קור"א ב  12 ,10וְל ָנּו ּגִּל ָה ָהאֱֹלהִים ּבְרּוחֹוּ ,כ ִי הָרּו ַח
חֹוקֵר אֶתַ -הּכֹלּ ,ג ַם אֶתַ -מעֲ ַמּקֵי ָהאֱֹלהִים׃  12וַאֲנַחְנּו ֹלא ִקּבַל ְנּו אֶת-רּו ַח
הָעֹול ָםּ ,כ ִי אִם-הָרּו ַח ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן נֵדַע אֶתֲ -אׁשֶר נ ִּתַ ן ל ָנּו ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִים ּבְ ַחסְּדֹו׃ אפס' א ּ 18-17כ ִי-י ִּתֵ ן לָכ ֶם אֱֹלהֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ,
ֲאבִי ַהּכ ָבֹוד ,אֶת-רּו ַח ַה ָחכְמָה וְ ֶהחָזֹון ל ָ ַדעַת אֹתֹו׃  18וְיָאֵר עֵינ ֵי לְבַבְכ ֶם,
ל ְ ַמעַן ּתֵ דְעּו אֵי-זֹו הִיא ּתֹו ֶחל ֶת קְִריאָתֹו וְאֵי-ז ֶה הּוא עֹׁשֶר ּכ ְבֹוד נ ַ ֲחל ָתֹו
ּבַ ְּקדֹׁשִים׃
ה יחז' לו  26וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ָחדָׁש וְרּו ַח ֲח ָדׁשָה אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וַ ֲהסִֹרתִי אֶת-
ל ֵב ָה ֶאבֶן ִמּבְׂשְַרכ ֶם וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ּבָׂשָר׃
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ו יחז' יא  19וְנ ָתַ ּתִ י לָהֶם ל ֵב ֶאחָד וְרּו ַח ֲח ָדׁשָה אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וַ ֲהסִֹרתִי ל ֵב
ָה ֶאבֶן ִמּבְׂשָָרם וְנ ָתַ ּתִ י לָהֶם ל ֵב ּבָׂשָר׃ פיל' ב ּ 13כ ִי ָהאֱֹלהִים הּוא ַהּפֹעֵל
ּבָכ ֶם ּג ַם-ל ַ ְחּפֹץ ּג ַם-לִפְעֹל ּכְפִי ְרצֹונֹו׃ דבר' ל ּ 6ומָל י ְהוָה אֱֹלהֶיָך אֶת-לְבָבְָך
וְאֶת-לְבַב ז ְַרעֶָך ל ְ ַא ֲהבָה אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ּבְכ ָל-לְבָבְָך ּובְכ ָל-נַפְׁשְָך ל ְ ַמעַן
ַחּי ֶיָך׃ יחז' לו  27וְאֶת-רּוחִי אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וְעָׂשִיתִ י אֵת ֲאׁשֶרּ-בְ ֻחּקַי ּתֵ ל ֵכּו
ּו ִמׁשְּפָטַי ּתִ ׁשְמְרּו וַעֲׂשִיתֶ ם׃

 :י קרפ תיביטקפא האירק

ז אפס א  19וְאֵי-ז ֶה הּוא י ִתְ רֹון ּג ְ ֻדּל ַת ּג ְבּוָרתֹו ּבָנּו ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּכְפִי פְעֻּל ַת
עֹצֶם ּכֹחֹו׃ יוח' ו ֹ 45-44לא-יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-י ִ ְמׁשְכ ֵהּו ָאבִי
ֲאׁשֶר ׁשְלָחָנ ִי ,וַאֲנ ִי ֲאקִימֶּנּו ּבַּיֹום ָה ַאחֲרֹון׃  45הֲֹלא כ ָתּוב ּבַּנְבִיאִים :וְכ ָל-
ּבָנַי ְִך ל ִּמּודֵי י ְהוָה; לָכ ֵן ּכֹל ֲאׁשֶר ׁשָמַע מִןָ -האָב וְלָמַד יָבֹא ֵאל ָי׃
ח שה"ש א ָ 4מׁשְכ ֵנ ִי ַאחֲֶריָך ּנ ָרּוצָה׃ תהל' קי  3עַּמְָך נ ְ ָדבֹת ּבְיֹום חֵיל ֶָך
ּבְ ַהדְֵרי-קֹדֶׁש מֵֶרחֶם ִמׁשְחָר ל ְָך טַל יַלְדֻתֶ יָך׃ יוח' ו ּ 37כֹל ֲאׁשֶר י ִּתְ נֶּנּו-ל ִי
ָאבִי י ָבֹוא ֵאל ָי ,וְ ַהּבָא ֵאל ַי ֹלא ֶא ְה ֳּדפֶּנּו הַחּוצָה׃ רומ' ו'  18-16הֲֹלא
י ְ ַדעְּתֶ םּ ,כ ִי ל ַ ֲאׁשֶר ּתִ ּתְ נּו אֶת־נַפְׁשְכ ֶם לִהְיֹות עֲבָדָיו ל ָסּור ל ְ ִמׁשְ ַמעְּתֹו ,הֵן
עֲבָדִים אַּתֶ ם ל ַ ֲאׁשֶר ּתִ ׁשְמְעּו־לוֺ ,אִם־ל ַ ֵחטְא ֱאל ֵי־ ָמוֶת ,אִם־ל ַ ִּמׁשְ ַמעַת ֱאל ֵי־
צְ ָדקָה? ֲ 17אבָל ּתֹודֹת ל ֵאֹלהִיםּ ,כ ִי־ ֱהי ִיתֶ ם עַבְדֵי ַה ֵחטְא ,אְַך ׁשְ ַמעְּתֶ ם ּבְכ ָל־
לְבַבְכ ֶם אֶל־מַהּות הַהוָֺראָה ֲאׁשֶר נ ִ ְמסְַרּתֶ ם ל ָּה׃  18וְ ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ׁשֻחְַרְרּתֶ ם
מִידֵי ַה ֵחטְאִ ,הׁשְּתַ עְּבַדְּתֶ ם לַּצְ ָדקָה׃
2 .2קריאה אפקטיבית זו ,נובעת אך ורק מחסדו החופשי והמיוחד של
אלוהים ,לא ממה שהוא צפה מראש באדם,ט כי האדם סביל לחלוטין
עד שהוא מתעורר ומתחדש ברוח הקודש.י בדרך זו ניתנת לו היכולת
יא
להיענות לקריאה זו ולאמץ לליבו את החסד שהיא מציעה ומעניקה.
ט טימ"ב א ֲ 9אׁשֶר-הּוא הֹוׁשִיעָנּו ּוקְָראָנּו ּבִקְִריאָה קְדֹוׁשָהֹ ,לא לְפִי
ַמעֲׂשֵינּוּ ,כ ִי אִם-לְפִי עֲצָתֹו וְ ַחסְּדֹו הַּנ ִּתָ ן ל ָנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ לִפְנ ֵי י ְמֹות עֹול ָם׃
טיט' ג ָ 5-4אמְנ ָם ּכ ַ ֲאׁשֶר נִגְל ָה נֹעַם אֱֹלהִים מֹוׁשִיעֵנּו וְַר ֲחמָנּותֹו אֶל-
ָה ָאדָם׃  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-
מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ אפס' ב
ֲ 9-8 ,5-4אבָלָ -האֱֹלהִים ַה ָּמל ֵא ַר ֲחמִיםּ ,בְֹרב ַא ֲהבָתֹו ֲאׁשֶר ָאהַב אֹתָ נּו׃ 5
ַאחֲֵרי הֱיֹותֵ נּו מֵתִים ּבַּפְׁשָעִיםֶ ,ה ֱחי ָנּו עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח ּ -בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם׃ ּ 8כ ִי-
בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה; וְֹלא ִמּי ֶ ְדכ ֶם ָהי ְתָ ה ּזֹאתּ ,כ ִי-מַּתַ ת אֱֹלהִים
הִיא׃ ֹ 9לא מִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִיםׁ ,שֶֹּלא י ִתְ ַהּל ֵל אִיׁש׃ רומ' ט ּ 11כ ִי ּבְטֶֶרם יֻּל ְדּו
בָנ ֶי ָה וְעֹוד ֹלא־עֲׂשּו טֹוב אֹו־ָרע ,ל ְ ַמעַן ּתָ קּום עֲצַת ָהאֱֹלהִים ּכְפִי בְחִיָרתֹו,
ֹלא מִּתֹוְך ַמעֲׂשִיםּ ,כ ִי אִם־ּכ ְִרצֹון ַהּקֵֹרא׃
י קור"א ב  14אְַך ָה ָאדָם הַּנַפְׁשִי אֵינֹו ְמ ַקּבֵל אֶת ִּדבְֵרי רּו ַח אֱֹלהִיםׁ ,שֶּכ ֵן
סכ ְלּות הֵם ּבְעֵינ ָיו; ּג ַם אֵין הּוא י ָכֹול ל ָ ַדעַת אֹותָ ם ,מִּׁשּום ׁשֶהֵם נִבְחָנ ִים
ִ
ּבְאֹפֶן רּוחָנ ִי׃ רומ' ח ׁ 7שֶהֲֵרי ַמ ְחׁשְבֹות ַהּבָׂשָר עֹוי ְנֹות אֶת אֱֹלהִים ִמּפְנ ֵי
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ׁשֶאֵינ ָן נִכ ְנ ָעֹות ל ְתֹוַרת אֱֹלהִים ,אַף אֵינ ָן י ְכֹולֹות ל ְ ִהּכ ָנ ַע׃ אפס' ב  5אַף ּכ ִי
מֵתִים ָהי ִינּו ּבִפְׁשָעֵינּוֶ ,ה ֱחי ָנּו עִם ַה ָּמׁשִי ַח  -הֵן ּבַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם!
יא יוח ו ּ 37כֹל ֲאׁשֶר י ִּתְ נֶּנּו-ל ִי ָאבִי י ָבֹוא ֵאל ָי ,וְ ַהּבָא ֵאל ַי ֹלא ֶא ְה ֳּדפֶּנּו
הַחּוצָה׃ יחז' לו  27וְאֶת-רּוחִי אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וְעָׂשִיתִ י אֵת ֲאׁשֶרּ-בְ ֻחּקַי
ּתֵ ל ֵכּו ּו ִמׁשְּפָטַי ּתִ ׁשְמְרּו וַעֲׂשִיתֶ ם׃ יוח' ה ָ 25אמֵןָ ,אמֵן אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶם,
ּכ ִי-תָ בֹוא ׁשָעָה ,וְעַּתָ ה הִיאֲ ,אׁשֶר יִׁשְמְעּו ַהּמֵתִים אֶת-קֹול ּבֶןָ -האֱֹלהִים
וְ ַהּׁשֹ ְמעִים ָחיֹה יִחְיּו׃
3 .3תינוקות שנבחרו ושמתים בינקותם מחודשים ונושעים על ידי המשיח
וברוחו,יב הפועל בכל מקום ,זמן ודרך שהוא חפץ.יג כך גם לגבי כל
יד
הנבחרים שאינם מסוגלים להיקרא על ידי הוראת דבר אלוהים.
יב לוקס יח  16-15וַּיָבִיאּו ֵאל ָיו ּג ַם אֶתַ -היְלָדִים ל ְ ַמעַן יִּג ַע ּבָהֶם .וַּי ְִראּו
הַּתַ לְמִידִים וַּיִגְעֲרּו ּבָם׃  16וַּיִקְָרא אֹתָ ם י ֵׁשּועַ ֵאל ָיו וַּיֹאמַר :הַּנ ִיחּו לַיְלָדִים
ל ָבֹוא ֵאל ַי וְאַלּ-תִ מְנ ָעּוםּ ,כ ִי ל ָ ֵאּל ֶה ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים׃ מה"ש ב 39-38
וַּיֹאמֶר ּפֶטְרֹוס ֲאל ֵיהֶםׁ :שּובּו ִמּדְַרכ ֵיכ ֶם וְ ִה ָּטבְלּו ּכ ָל-אִיׁש ִמּכ ֶם עַלׁ-שֵם
סל ִיחַת ֲח ָטאֵיכ ֶם ,וְ ִקּבַל ְּתֶ ם אֶת-מַּתְ נ ַת רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ּ 39כ ִי
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ל ִ ְ
לָכ ֶם ַה ַהבְ ָטחָה וְלִבְנ ֵיכ ֶם ּולְכֹל הְָרחֹוקִים ,לְכ ָלֲ -אׁשֶר קֵֹרא יהוה אֱֹלהֵינּו׃
יוח' ג  5 ,3וַּיַעַן י ֵׁשּועַ וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוָ :אמֵןָ ,אמֵן אֲנ ִי אֹמֵר ל ְָך ,אִםֹ-לא יִּוָל ֵד
אִיׁש ִמל ְ ַמעְל ָהֹ ,לא-יּוכ ַל ל ְִראֹות ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים׃  5וַּיַעַן י ֵׁשּועַָ :אמֵןָ ,אמֵן
אֲנ ִי אֹמֵר ל ְָך ,אִםֹ-לא יִּוָל ֵד אִיׁש מִןַ -ה ַּמי ִם וְהָרּוחַֹ ,לא-יּוכ ַל ל ָבֹוא אֶל-
ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים׃ יוח"א ה ֲ 12אׁשֶר י ֶׁש-לֹו ַהּבֵן י ֶׁש-לֹו ַה ַחּי ִים; וַ ֲאׁשֶר
אֵין-לֹו ּבֶןָ -האֱֹלהִים אֵין לֹו ַה ַחּי ִים׃ רומ' ח  9וְאַּתֶ ם אֵינְכ ֶם ּבַּבָׂשָרּ ,כ ִי
אִם־ּבָרּוחַ ,אִם־ ָאמְנ ָם רּו ַח ָהאֱֹלהִים ׁשֹכ ֵן ּבְקְִרּבְכ ֶםּ .כ ִי מִי ׁשֶאֵין־ּבֹו רּו ַח
ַה ָּמׁשִי ַח אֵינֶּנּו ׁשֶּלֹו׃
יג יוח' ג  8הָרּו ַח ּבַ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ ׁשָם הּוא נֹׁשֵב וְאַּתָ ה ּתִ ׁשְמַע אֶת-קֹולֹו ,אְַך ֹלא
תֵ דַע ֵמ ַאי ִן ּבָא וְאָנ ָה הּוא הֹול ְֵך; ּכ ֵן ּכ ָל-הַּנֹול ָד מִן-הָרּוחַ׃
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יד יוח"א ה ֲ 12אׁשֶר י ֶׁש-לֹו ַהּבֵן י ֶׁש-לֹו ַה ַחּי ִים; וַ ֲאׁשֶר אֵין-לֹו ּבֶןָ -האֱֹלהִים
אֵין לֹו ַה ַחּי ִים׃ מה"ש ד  12וְאֵין ַהי ְׁשּועָה ּבְ ַאחֵר וְאֵין ּתַ חַת ַהּׁשָ ַמי ִם ׁשֵם
ַאחֵר ,הַּנ ִּתָ ן לִבְנ ֵי ָאדָםֲ ,אׁשֶרּ-בֹו נִּוָׁשֵעַ׃

 :י קרפ תיביטקפא האירק

4 .4אחרים שלא נבחרו ,על אף שהם נקראים באמצעות עדות דבר האלוהים,
ועל אף שרוח הקודש עשוי לפעול בהם אך לא לישועתם,טז לעולם אינם
באים באמת למשיח ,ועל כן אינם יכולים להיוושע.יז על אחת כמה וכמה
בני אדם שאינם אוחזים באמונה המשיחית אינם יכולים להיוושע בכל
דרך אחרת ,גם אם יקפידו לעצב את חייהם על-פי הגיונם ,על-פי מצפונם
ועל-פי חוקי הדת שהם אוחזים בה.יח כל ניסיון לטעון ולעמוד על כך
יט
שהם יוכלו להיוושע בדרך זו הוא מעשה מרושע ביותר וראוי לגנאי.
טו

טו מתי כב ּ 14כ ִי ַרּבִים הֵם ַהּקְרּואִים ּו ְמעַּטִים הַּנִבְחִָרים׃
טז מתי ז  22וְ ָהי ָה ּבַּיֹום הַהּוא יֹאמְרּו ַרּבִים ֵאל ַיֲ :אדֹנ ֵנּוֲ ,אדֹנ ֵנּו ,הֲֹלא בְׁשִמְָך
נִּבֵאנּו ּובְׁשִמְָך ּג ֵַרׁשְנּו ׁשֵדִים ּובְׁשִמְָך עָׂשִינּו ּג ְבּורֹות ַרּבֹות? מתי יג 21-20
ּסל ַע ,הּוא ַהּׁשֹ ֵמעַ אֶתַ -ה ָּדבָר וִי ַמהֵר וְי ִ ָּקחֶּנּו בְׂשִ ְמחָה׃  21אְַך
וְהַּנִז ְָרע עַלַ -ה ֶ
אֵין-לֹו ׁשֶֹרׁש ּתַ חְּתָיו וְַרק לְׁשָעָה יַעֲמֹדּ ,ובִהְיֹות צָָרה ּוְרדִיפָה עַל-אֹדֹות
ַה ָּדבָר ִמּי ָד נִכְׁשָל׃ עבר' ו ּ 5-4כ ִי ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר-נָג ַּה עֲל ֵיהֶם הָאֹור וְ ָטעֲמּו
ִמּמַּתְ נ ַת ַהּׁשָ ַמי ִם וְנ ִּתַ ן לָהֶם ֶחלְקָם ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  5וְ ָטעֲמּו אֶתְּ -דבַר-אֱֹלהִים
הַּטֹוב וְכֹחֹות הָעֹול ָם ַהּבָא ,וַּי ִ ְמעֲלּו ָמעַל׃
יז יוח' ו  66-64אְַך-י ֵׁש ִמּכ ֶם ֲאׁשֶר ֹלא י ַ ֲאמִינּוּ .כ ִי י ֵׁשּועַ יָדַע מֵֹראׁש מִי הֵם
ֲאׁשֶר אֵינ ָם ַמ ֲאמִינ ִים ּומִי הַּמֹוסֵר אֹתֹו׃  65וַּיֹאמַר :עַלּ-כ ֵן ָאמְַרּתִי לָכ ֶם ּכ ִי
ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש ל ָבֹוא ֵאל ַי ּבִל ְּתִ י אִם-נ ִּתַ ן-לֹו ֵמאֵת ָאבִי׃  66מִןָ -העֵת ַהּזֹאת
ַרּבִים מִּתַ לְמִידָיו נָסֹגּו אָחֹור וְֹלא יָסְפּו לְהִתְ ַהּל ְֵך אִּתֹו׃ יוח' ח  24לָכ ֵן
ָאמְַרּתִי ֲאל ֵיכ ֶםּ ,כ ִי תָ מּותּו ּבַ ֲח ָטאֵיכ ֶם; ּכ ִי אִםֹ-לא תַ ֲאמִינּו ּכ ִי-אֲנ ִי הּוא,
ּבַ ֲח ָטאֵיכ ֶם ּתָ מּותּו׃
יח מה"ש ד  12וְאֵין ַהי ְׁשּועָה ּבְ ַאחֵר וְאֵין ּתַ חַת ַהּׁשָ ַמי ִם ׁשֵם ַאחֵר ,הַּנ ִּתָ ן
לִבְנ ֵי ָאדָםֲ ,אׁשֶרּ-בֹו נ ִּוָׁשֵעַ׃ יוח' יד  6וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַָ :אנֹכ ִי הִנ ְנ ִי ַהּדֶֶרְך
וְ ָה ֱאמֶת וְ ַה ַחּי ִים; ֹלא-יָבֹא אִיׁש אֶלָ -האָב ּכ ִי-אִם-עַל-יָדִי׃ אפס' ב 12
ּכ ִי-אַּתֶ ם ּבָעֵת ַההִיא ֱהי ִיתֶ ם ּבְל ִי ָמׁשִיחַ ,מּוז ִָרים לַעֲדַת יִׂשְָראֵל וְנָכ ְִרים
לִבְִריתֹות ַה ַהבְ ָטחָהּ ,בְאֵין ּתִ ְקוָה ּובְאֵין לָכ ֶם אֱֹלהִים ּבָעֹול ָם׃ יוח' ד
 22אַּתֶ ם ִמׁשְּתַ ֲחוִים אֶלֲ -אׁשֶר ֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם ,וַאֲנַחְנּו ִמׁשְּתַ ֲחוִים אֶלֲ -אׁשֶר
י ָ ַדעְנּוּ ,כ ִי ַהי ְׁשּועָה מִןַ -הּי ְהּודִים הִיא׃ יוח' יז  3וְ ֵאּל ֶה הֵם ַחּי ֵי הָעֹולָמִים,
ל ָ ַדעַת אֹתְ ָך ֲאׁשֶר אַּתָ ה לְבַּדְָך אֵל ֱאמֶת וְאֶת-י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאׁשֶר ׁשָלָחְּתָ ׃
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יט יוח"ב ּ 11-9כ ָלָ -העֹבֵר עַלּ-תֹוַרת ַה ָּמׁשִי ַח וְאֵינֶּנּו עֹמֵד ּבָּה ,אֵין לֹו אֱֹלהִים;
וְ ָהעֹמֵד ּבְתֹוַרת ַה ָּמׁשִי ַח י ֶׁש-לֹו ג ַםָ -האָב ּג ַםַ -הּבֵן׃ ּ 10כ ָלַ -הּבָא ֲאל ֵיכ ֶם וְֹלא
יָבִיא אֶת-הַּתֹוָרה ַהּזֹאתֹ ,לא-תַ ַאסְפּו אֹתֹו ַהּבַי ְתָ ה וְֹלא תִ ׁשְאֲלּו-לֹו לְׁשָלֹום׃
ּ 11כ ִי ַהּׁשֹאֵל ּבִׁשְלֹומֹו הּוא ִמׁשְּתַ ּתֵ ף ּבְ ַמעֲׂשָיו הָָרעִים׃ קור"א טז  22מִי
ׁשֶֹּלא י ֶ ֱאהַב אֶתָ -האָדֹון י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ ,יָחֳָרם! מַָרן אֲתָ א׃ גלט' א 8-6
ּתָ ֵמ ַּה אֲנ ִי ּכ ִי-סְַרּתֶ ם ַמהֵר ֵמ ַאחֲֵרי ַהּקֵֹרא אֶתְ כ ֶם ּבְ ֶחסֶד ַה ָּמׁשִי ַח אֶלּ-בְׂשֹוָרה
ז ָָרה׃  7וְהִיא אֵינֶּנ ָה ַאחֶֶרת; ַרק ׁשֶּי ֵׁש אֲנָׁשִים ָהעֹכ ְִרים אֶתְ כ ֶם וַ ֲחפֵצִים ל ַ ֲהפְֹך
אֶתּ-בְׂשֹוַרת ַה ָּמׁשִיחַ׃ ֲ 8אבָל ּג ַם-אֲנַחְנּו אֹוַ -מלְאְָך מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם אִם-י ָבֹוא
לְבַּׂשֵר אֶתְ כ ֶם ּבְׂשֹוָרה ִמּבַלְעֲדֵי זֹאת ֲאׁשֶר ּבִּׂשְַרנּו אֶתְ כ ֶם ,חֵֶרם י ִ ְהי ֶה׃
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פרק יא
הצדקה

1 .1את אלו שקרא אלוהים בקריאה אפקטיבית הוא גם מצדיק חינם,א לא
על ידי כך שהוא מחדיר בהם צדקה אלא בכך שהוא מוחל להם על
חטאיהם ,ובכך שהוא מתייחס אליהם כצדיקים ומקבל אותם ככאלו.
הוא אינו מתייחס אליהם בדרך זאת מכוח מעשה הנעשה בהם או מעשה
שהם עושים ,אלא בזכות המשיח בלבד .הוא גם אינו מצדיק אותם בכך
שהוא מייחס להם אמונה ,או שהם מאמינים למעשה ,או לכל ציות אחר
הנובע מהבשורה כאילו בכך ייצדקו ,אלא בכך שהוא מייחס להם את
הציות (לתורה) של המשיח ואת סיפוקו (כפרה על חטא כפי שדורש
הצדק של אלוהים).ב הם מקבלים את המשיח ואת צדקתו ומסתמכים
ג
עליהם באמונה ,שהיא עצמה איננה נובעת מהם אלא מתנת אלוהים.
א רומ' ח  30וְאֶת ֲאׁשֶר־יְעָדָם ִמ ֶּקדֶם ,אֹתָ ם ּג ַם־קָָרא .וְאֶת־ ֲאׁשֶר קְָראָם,
אֹתָ ם ּג ַם־ ִהצְדִיק .וְאֵת ֲאׁשֶר ִהצְדִיקָם ,אֹתָ ם ּג ַם ּפֵאֵר׃ רומ' ג  24וְנִצְ ָדקִים
חִּנ ָם ּבְ ַחסְּדֹו עַל־יְדֵי ַהּפְדּות ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
ב רומ' ד ֲ 8-5אבָל ל ַ ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו פֹעֵלּ ,כ ִי אִם־ ַמ ֲאמִין ּבַ ַּמצְּדִיק אֶת־הָָרׁשָע,
אֱמּונ ָתֹו ּתֵ ָחׁשֶב לֹו לִצְ ָדקָה׃ ּ 6כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַם־ ָּדוִד מְתַ אֵר אֶת־אוֺׁשֶר ָה ָאדָם,
ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים י ַ ְחׁשָב־לֹו צְ ָדקָה ּבְֹלא ַמעֲׂשִיםּ ,בְ ָאמְרֹו׃ ַ 7אׁשְֵרי נְׂשּ֯וי־ּפֶׁשַע
ּכ ְסּוי ֲח ָטאָה׃ ַ 8אׁשְֵרי ָאדָם ֹלא־י ַ ְחׁשֹב י ְהֹוָה לֹו עָ�ֹון׃ קור"ב ה  21,19יַעַן
ֲאׁשֶר אֱֹלהִים ָהי ָה בַ ָּמׁשִי ַח מְַרּצֶה אֶת-הָעֹול ָם לְעַצְמֹו ,וְֹלאָ -חׁשַב לָהֶם אֶת-
ּפִׁשְעֵיהֶם ,וַּיָׂשֶם ּבָנּו אֶתְּ -דבַר הִָרּצּוי׃ ּ 21כ ִי אֶתֲ -אׁשֶר ֹלא-יָדַע ַחּטָאת ,אֹתֹו
עָׂשָה ל ְ ַחּטָאת ּבַעֲדֵנּו ,ל ְ ַמעַן נ ִ ְהי ֶהּ-בֹו אֲנַחְנּו לְצִ ְדקַת אֱֹלהִים׃ רומ' ג ,22
 28-27 ,25-24וְהִיא צִ ְדקַת אֱֹלהִים ּבֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ ,אֶל־ּכֹל וְעַל־
ּכֹל ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבֹוּ ,כ ִי אֵין ַהבְּדֵל׃  24וְנִצְ ָדקִים חִּנ ָם ּבְ ַחסְּדֹו עַל־יְדֵי ַהּפְדּות
ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ ֲ 25אׁשֶר ׂשָמֹו ָהאֱֹלהִים לְפָנ ֵינּו לְכַּפָָ֯רה עַל־יְדֵי ָהאֱמּונ ָה
ּבְדָמֹו ,לְהְַראֹות אֶת־צִ ְדקָתֹוּ ,כ ִי ּפָסַח ּבְ ֶח ְמל ַתוֺ עַל־ ַה ֲח ָטאִים ׁשֶּנַעֲׂשּו לְפָנ ִים׃
 27וְעַּתָ הַ ,אּי ֵה ַההִתְ ַהל ְלּות? הֲֹלא ֻהׁשְּבָתָ ה .וְעַל־יְדֵי תוַֺרת־מָה? ַהעַל־יְדֵי־
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תֹוַרת ַה ַּמעֲׂשִים? ֹלאּ ,כ ִי עַל־יְדֵי ּתֹוַרת ָהאֱמּונ ָה׃  28לָכ ֵן ָמצָאנּו ּכ ִי בֶאֱמּונ ָה
יִצְּדַק ָה ָאדָם ּבִבְל ִי ַמעֲׂשֵי תֹוָרה׃ טיט' ג  7 ,5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה
ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה
ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  7ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ּבְ ַחסְּדֹו וְנ ִיַרׁש לְפִי הַּתִ ְקוָה אֶת-
סל ִיחַת ַהּפְׁשָעִים
ַחּי ֵי הָעֹולָמִים׃ אפס' א ֲ 7אׁשֶרּ-בֹו ל ָנּו ַהּפִדְיֹום ּבְדָמֹו ּו ְ
ּכ ְֹרב ַחסְּדֹו׃ ירמ' כג ּ 6בְיָמָיו ּתִ ּוָׁשַע י ְהּודָה וְיִׂשְָראֵל יִׁשְּכֹן לָבֶטַח וְז ֶהּׁ-שְמֹו
ֲאׁשֶר-יִקְְראֹו י ְהוָה צִ ְדקֵנּו׃ קור"א א ּ 31-30ו ִמּמֶּנּו אַּתֶ ם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ,
ֲאׁשֶר ָהי ָה ל ָנּו ל ְ ָחכְמָה ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים וְלִצְ ָדקָה ּולְקִּדּוׁש ּולְפִדְיֹום׃  31וַיְהִי
ּכַּכ ָתּובַ :הּמִתְ ַהּל ֵל י ִתְ ַהּל ֵל ּבַיהוָה׃ רומ' ה ּ 19-17כ ִי אִם־ּבְפֶׁשַע ָה ֶאחָד
ָמל ְַך ַה ָּמוֶת עַל־יְדֵי ָה ֶאחָד ,עַל ַאחַת ּכַמָה וְכַּמָה ְמ ַקּבְל ֵי ׁשֶפַע ַה ֶחסֶד ּומַּתְ נ ַת
ַהּצְ ָדקָה י ִ ְמל ְכּו בַ ַחּי ִים עַל־יְדֵי ָה ֶאחָד ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃  18לָכ ֵן ּכְפִי ׁשֶּבְפֶׁשַע
ֶאחָד הְַרׁשָעָה לְכ ָל־ּבְנ ֵי־ ָאדָםּ ,ג ַם־ּבְצִ ְדקַת אִיׁש ֶאחָד ַהצְ ָדקָה ל ְ ַחּי ִים לְכ ָל־
ּבְנ ֵי־ ָאדָם׃ ּ 19כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבִמְִרי ָה ָאדָם ָה ֶאחָד הָיּו הַָרּבִים ל ְחֹו ְטאִיםּ ,כ ְָך ּג ַם
עַל־יְדֵי צִיּות ָה ֶאחָד יִהְיּו הַָרּבִים לְצַּדִיקִים׃ עבר' ט  22וְכ ִ ְמעַט ַהּכֹל י ְ ֻטהַר
ּבַּדָם עַלּ-פִי הַּתֹוָרה וְאֵין ּכַּפָָרה ּבְֹלאׁ-שְפִיכ ַת ּדָם׃
סל ִיחַת ַה ֲח ָטאִים
ג מה"ש י  43וְעָל ָיו ּכ ָל-הַּנְבִיאִים ְמעִידִים ּכ ִי י ְ ַקּבְלּו ְ
ּבִׁשְמֹו ּכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבֹו׃ גלט' ב ּ 16ו ִמ ַּדעְּתֵ נּו ּכ ִי ֹלא-יִצְּדַק ָאדָם מִּתֹוְך
ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִםּ-בֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,ג ַם-אֲנַחְנּו ֶה ֱאמַּנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח
י ֵׁשּועַ ,ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ֵמאֱמּונ ַת ַה ָּמׁשִי ַח וְֹלא ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה
ֹלא יִצְּדַק ּכ ָלּ-בָׂשָר׃ פיל' ג  9וְֹלא תִ ְהי ֶהּ-ל ִי צִ ְדקָתִי מִּתֹוְך הַּתֹוָרהּ ,כ ִי
אִםּ-בֶאֱמּונ ַת ַה ָּמׁשִיחַַ ,הּצְ ָדקָה ַהּבָאָה ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ּבָאֱמּונ ָה׃ מה"ש
סל ִיחַת
יג  39-38לָכ ֵן ,אֲנָׁשִים ַאחִים ,יִּוָדַע לָכ ֶם ּכ ִי עַל-יְדֵי-ז ֶה ֻהּג ַד לָכ ֶם ְ
ַה ֲח ָטאִים׃ ּ 39ובְכֹל ֲאׁשֶר ֹלא-יְכָל ְּתֶ ם ל ְ ִהצְ ַטּדֵק ּבְתֹוַרת מֹׁשֶהּ ,כ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִין
יֻצְּדַק עַל-י ָדֹו׃ אפס' ב  8-7לְהְַראֹות ּבַּדֹרֹות ַהּבָאִים אֶתּ-ג ְ ֻדּל ַת עֹׁשֶר
ַחסְּדֹו ּבְטֹובָתֹו עָל ֵינּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ ּ 8כ ִי-בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה;
וְֹלא ִמּי ֶ ְדכ ֶם ָהי ְתָ ה ּזֹאתּ ,כ ִי-מַּתַ ת אֱֹלהִים הִיא׃
2 .2רק אמונה שמקבלת באופן כזה את המשיח ואת צדקתו ומסתמכת
עליהם ,היא בלבד האמצעי להצדקה.ד אבל היא אינה לבדה באדם
הנצדק אלא שהיא תמיד ְמל ֻווָה בכל מתנות החסד המושיעות האחרות.
ה
היא איננה אמונה מתה אלא אמונה הפועלת באהבה.
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ד יוח' א  12וְ ַה ְמ ַקּבְל ִים אֹתֹו ,נ ָתַ ן-עֹז ל ָמֹו לִהְיֹות ּבָנ ִים ל ֵאֹלהִיםַ ,ה ַּמ ֲאמִינ ִים
ּבִׁשְמֹו׃ רומ' ג  28לָכ ֵן ָמצָאנּו ּכ ִי בֶאֱמּונ ָה יִצְּדַק ָה ָאדָם ּבִבְל ִי ַמעֲׂשֵי תֹוָרה׃

 :אי קרפהקדצה

רומ' ה  1לָכ ֵן ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר נִצְ ַּדקְנּו בָאֱמּונ ָה ׁשָלֹום ל ָנּו עִם־ ָהאֱֹלהִים ּבַ ֲאדֹנ ֵנּו
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
ה יעקב ב ּ 26 ,22 ,17כָכ ָה ּג ַםָ -האֱמּונ ָה ,אִם-אֵין ּבָּה ַמעֲׂשִים ,מֵתָ ה הִיא
ּבְעַצְמָּה׃  22הִּנ ְָך ֹראֶה ּכ ִיָ -הי ְתָ ה ָהאֱמּונ ָה עֹז ֶֶרת ל ְ ַמעֲׂשָיוּ ,ומִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִים
ָהׁשְלְמָה ָהאֱמּונ ָה׃ ּ 26כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר הַּגּוף ּבְל ִי נְׁשָמָה מֵת הּואּ ,כ ֵן ּג ַםָ -האֱמּונ ָה
בְל ִיַ -מעֲׂשִים מֵתָ ה הִיא׃ גלט' ה ּ 6כ ִי בַ ָּמׁשִי ַח אֵינֶּנ ָה נ ֶ ֱחׁשֶבֶת ֹלא ַהּמִיל ָה
וְֹלא ָהעְָרל ָהּ ,כ ִי אִםָ -האֱמּונ ָה ַהּפֹעֶל ֶת ּבְ ַא ֲהבָה׃
3 .3המשיח ,על-ידי הציות והמוות שלו ,סילק בשלמות את חובם של כל מי
שבדרך זו נצדקים וסיפק בעבורם ,כראוי ,באמת ובשלמות את הצדק של
ז
אביו.ו על אף זאת ,כיוון שהמשיח נמסר למענם על ידי אלוהים האב,
והציות שלו וסיפוק הצדק של האב נתקבלו במקומםח בחינם ולא בזכות
דבר כלשהו שבהם ,הצדקתם נובעת מחסד חופשי בלבד.ט זאת כדי שגם
מעשה הצדק חסר הפשרות של אלוהים במשיח וגם חסד אלוהים השופע
י
יזכו להכרה ולכבוד בהצדקתם של חוטאים.
ו רומ' ה ֲ 19 ,10-8אבָל ּבָזֹאת הֹודִיעַ ָהאֱֹלהִים אֶת־ ַא ֲהבָתֹו ֵאל ֵינּוּ ,כ ִי
ַה ָּמׁשִי ַח מֵת ּבַעֲדֵנּו ּבִהְיוֺתֵ נּו עֹוד חוֺ ְטאִים׃  9וְעַּתָ הַ ,אחֲֵרי ֲאׁשֶר נִצְ ַּדקְנּו
ּבְדָמֹו ,עַל ַאחַת ּכַמָה וְכַּמָה נִּוָׁשַע ּבֹו מִן־ ֶהחָרוֺן׃ ּ 10כ ִי אִם ּבִהְיֹותֵ נּו אֹיְבִים
נ ְִרצֵינּו ל ֵאֹלהִים ּבְמֹות ּבְנֹו ,עַל ַאחַת ּכַמָה וְכַּמָה ַאחֲֵרי ֲאשֶר נ ְִרצֵינּו ,נִּוָׁשַע
עַּתָ ה ּבְ ַחּי ָיו׃ ּ 19כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבִמְִרי ָה ָאדָם ָה ֶאחָד הָיּו הַָרּבִים ל ְחֹו ְטאִיםּ ,כ ְָך
ּג ַם עַל־יְדֵי צִיּות ָה ֶאחָד יִהְיּו הַָרּבִים לְצַּדִיקִים׃ טימ"א ב ּ 6-5כ ִי ֶאחָד
הּוא ָהאֱֹלהִים וְ ֶאחָד הּוא ָהעֹמֵד ּבֵין אֱֹלהִים ּובֵין ּבְנ ֵי ָאדָם ,הּוא בֶןָ -אדָם
ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ ֲ 6אׁשֶר נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּכֹפֶר ּבְעַד ּכֹל .וְזֹאת ָהעֵדּות ַהּבָאָה
בְעִּתָ ּה׃ עבר' י ּ 14 ,10ובָָרצֹון ַהּז ֶה ְמ ֻק ָּדׁשִים אֲנַחְנּו עַל-יְדֵי ַהקְָרבַת קְָרּבַן
ּגּוף י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּבְפַעַם ֶאחָת׃ ּ 14כ ִי הּוא ּבְקְָרּבָן ֶאחָד ִהׁשְל ִים ל ָנֶצַח
אֶתַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ דני' ט ׁ 26 ,24שָבֻעִים ׁשִבְעִים נֶחְּתַ ְך עַל-עַּמְָך וְעַל-עִיר
ָק ְדׁשֶָך לְכַּל ֵא ַהּפֶׁשַע ּולְהָתֵ ם ַחּטָאת ּולְכַּפֵר עָוֹן ּול ְ ָהבִיא צֶדֶק עֹלָמִים וְל ַ ְחּתֹם
חָזֹון וְנָבִיא וְל ִ ְמׁשֹ ַח קֹדֶׁש ָק ָדׁשִים׃  26וְ ַאחֲֵרי ַהּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַי ִם יִּכ ֵָרת
ָמׁשִי ַח וְאֵין לֹו וְ ָהעִיר וְ ַהּקֹדֶׁש יַׁשְחִית עַם נָג ִיד ַהּבָא וְקִּצֹו בַּׁשֶטֶף וְעַד קֵץ
ִמל ְ ָחמָה נֶחֱֶרצֶת ׁשֹמֵמֹות׃ ישע' נ"ג ָ 12-10 ,6-4אכ ֵן ֳחלָי ֵנּו הּוא נָׂשָא
סבָל ָם וַאֲנַחְנּו ֲחׁשַבְנ ֻהּו נ ָגּועַ ֻמּכ ֵה אֱֹלהִים ּו ְמעֻּנ ֶה׃  5וְהּוא ְמחֹל ָל
ּו ַמכְאֹבֵינּו ְ
ִמּפְׁשָעֵנּו ְמ ֻדּכ ָא ֵמעֲֹונֹתֵ ינּו מּוסַר ׁשְלֹומֵנּו עָל ָיו ּובַ ֲחבָֻרתֹו נ ְִרּפָא-ל ָנּו׃ ּ 6כֻּל ָנּו
ּכַּצֹאן ּתָ עִינּו אִיׁש לְדְַרּכֹו ּפָנ ִינּו וַיהוָה ִהפְּג ִיעַ ּבֹו אֵת עֲוֹן ּכֻּל ָנּו׃  10וַיהוָה
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ָחפֵץ ַּדּכ ְאֹו ֶה ֱחל ִי אִםּ-תָ ׂשִים ָאׁשָם נַפְׁשֹו י ְִראֶה ז ֶַרע יַאֲִריְך יָמִים וְ ֵחפֶץ י ְהוָה
ּבְי ָדֹו יִצְל ָח׃ ֵ 11מעֲמַל נַפְׁשֹו י ְִראֶה יִׂשְּבָע ּבְ ַדעְּתֹו יַצְּדִיק צַּדִיק עַבְּדִי ל ַָרּבִים
סּבֹל׃  12לָכ ֵן ֲא ַחּל ֶק-לֹו בַָרּבִים וְאֶת-עֲצּומִים י ְ ַחּל ֵק ׁשָל ָל
וַעֲוֹנֹתָ ם הּוא י ִ ְ
ּתַ חַת ֲאׁשֶר ֶהעֱָרה ל ַ ָּמוֶת נַפְׁשֹו וְאֶתּ-פֹׁשְעִים נִמְנ ָה וְהּוא ֵחטְאַ-רּבִים נָׂשָא
וְלַּפֹׁשְעִים יַפְּג ִיעַ׃
סּג ִירֹו ּבְעַד ּכֻּל ָנּו ,הֲֹלא
ז רומ' ח ֲ 32אׁשֶר־עַל־ּבְנֹו יְחִידֹו ֹלא חָסּ ,כ ִי אִם־ ִה ְ
ג ַם־י ִּתֵ ן ל ָנּו עִּמֹו אֶת־ ַהּכֹל?
ח קור"ב ה ּ 21כ ִי אֶתֲ -אׁשֶר ֹלא-יָדַע ַחּטָאת ,אֹתֹו עָׂשָה ל ְ ַחּטָאת ּבַעֲדֵנּו,
ל ְ ַמעַן נ ִ ְהי ֶהּ-בֹו אֲנַחְנּו לְצִ ְדקַת אֱֹלהִים׃ מתי ג  17וְהִּנ ֵה קֹול מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם
אֹומֵר ז ֶה ּבְנ ִי יְדִידִי ֲאׁשֶרָ-רצְתָ ה נַפְׁשִי ּבֹו :אפס' ה  2וְהִתְ ַהּל ְכּו ּבְ ַא ֲהבָה,
ּכ ַ ֲאׁשֶר ּג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח ָאהַב אֹתָ נּו וְ ִהקְִריב אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו לְקְָרּבָן וָזֶבַח
ל ֵאֹלהִים ל ְֵרי ַח נ ִיחֹוחַ׃
ט רומ' ג  24וְנִצְ ָדקִים חִּנ ָם ּבְ ַחסְּדֹו עַל־יְדֵי ַהּפְדּות ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
סל ִיחַת ַהּפְׁשָעִים ּכ ְֹרב ַחסְּדֹו׃
אפס' א ֲ 7אׁשֶרּ-בֹו ל ָנּו ַהּפִדְיֹום ּבְדָמֹו ּו ְ
י רומ' ג  26לְהְַראֹות אֶת־צִ ְדקָתֹו ּבָעֵת ַהּזֹאת ,לִהְיוֺתוֺ צַּדִיק ּו ַמצְּדִיק אֶת־
ּבֶן־אֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ׃ אפס' ב  7לְהְַראֹות ּבַּדֹרֹות ַהּבָאִים אֶתּ-ג ְ ֻדּל ַת עֹׁשֶר ַחסְּדֹו
ּבְטֹובָתֹו עָל ֵינּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
4 .4עוד בנצח החליט אלוהים להצדיק את כל הנבחרים,יא ובמֹלאת העת
המשיח מת בעבור חטאיהם וקם לתחיה עבור הצדקתם;יב על אף זאת,
אין הנבחרים נצדקים עד שבבוא הזמן מעניק להם רוח הקודש את
יג
המשיח.
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יא גלט' ג  8וְ ַה ִּמקְָראּ ,בְִראֹתֹו מֵֹראׁש ּכ ִי ָהאֱֹלהִים יַצְּדִיק אֶת-הַּגֹוי ִם מִּתֹוְך
ָהאֱמּונ ָהִ ,קּדֵם לְבַּׂשֵר אֶתַ -אבְָרהָם ,ל ֵאמֹר :וְנִבְְרכּו בְָך ּכ ָל-הַּגֹוי ִם׃ פטר"א
א  20-19 ,2הַּנִבְחִָרים ִמ ֶּקדֶם ּכְפִי ַדעַת אֱֹלהִים ָהאָבּ ,בְקִּדּוׁש הָרּוחַ ,אֶל-
ִמׁשְ ַמעַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח וְאֶלַ -הּזָי ַת ּדָמֹוֶ :חסֶד וְׁשָלֹום ל ְ ַמכְּבִיר יִהְיּו לָכ ֶם׃ 19
ּכ ִי אִםּ-בְדַם יָקָר ׁשֶלׂ-שֶה תָ מִים ּומּום אֵיןּ-בֹוּ ,בְדַם ַה ָּמׁשִיחַ׃  20הַּנֹודָע
מֵֹראׁש ,לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ,וְנִגְל ָה ּבְ ַאחֲִרית ַהּיָמִים ל ְ ַמעַנְכ ֶם׃ רומ' ח 30
וְאֶת ֲאׁשֶר־יְעָדָם ִמ ֶּקדֶם ,אֹתָ ם ּג ַם־קָָרא .וְאֶת־ ֲאׁשֶר קְָראָם ,אֹתָ ם ּג ַם־
ִהצְדִיק .וְאֵת ֲאׁשֶר ִהצְדִיקָם ,אֹתָ ם ּג ַם ּפֵאֵר׃

 :אי קרפהקדצה

יב גלט' ד ּ 4ובִמְֹלאת ָהעֵתׁ ,שָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה וְנ ִּתַ ן
ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃ טימ"א ב ֲ 6אׁשֶר נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּכֹפֶר ּבְעַד ּכֹל .וְזֹאת
ָהעֵדּות ַהּבָאָה בְעִּתָ ּה׃ רומ' ד ֲ 25אׁשֶר נ ִ ְמסַר עֲבּור ּפְׁשָעֵינּו וְ ֻהּקָם עֲבּור
ַהצְ ָדקָתֵ נּו׃
יג קול' א  22-21וְג ַם-אַּתֶ ם ֲאׁשֶר ֱהי ִיתֶ ם ִמּלְפָנ ִים מּוז ִָרים וְאֹיְבִים ּבִנ ְטֹות
לְבַבְכ ֶם ַאחֲֵרי ַה ַּמעֲׂשִים הָָרעִים׃  22עַּתָ ה ִרּצָה אֶתְ כ ֶם ּבְגּוף ּבְׂשָרֹו עַל-יְדֵי
מֹותֹו ,ל ְ ַהעֲמִי ְדכ ֶם לְפָנ ָיו ְקדֹׁשִים ּובְל ִי-מּום וָדֹפִי׃ גלט' ב ּ 16ו ִמ ַּדעְּתֵ נּו ּכ ִי
ֹלא-יִצְּדַק ָאדָם מִּתֹוְך ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִםּ-בֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,ג ַם-
אֲנַחְנּו ֶה ֱאמַּנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ,ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ֵמאֱמּונ ַת ַה ָּמׁשִי ַח וְֹלא ִמ ַּמעֲׂשֵי
הַּתֹוָרה; ּכ ִי ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא יִצְּדַק ּכ ָלּ-בָׂשָר׃ טיט' ג ּ 7-3כ ִי ג ַם-אֲנַחְנּו
ָהי ִינּו ִמּלְפָנ ִים ַחסְֵרי ַדעַת וְסֹוֲרִרים וְתֹועִים וַעֲבָדִים ל ְתַ אֲ�ֹות וְל ִתְ ׁשּוקֹות
ׁשֹנֹות ּומִתְ ַהּלְכ ִים ּבְִרׁשְעָה וְקִנְאָה ּוׂשְנּואִים וְׂשנְאִים אִיׁש אֶתָ -אחִיו׃ 4
ָאמְנ ָם ּכ ַ ֲאׁשֶר נִגְל ָה נֹעַם אֱֹלהִים מֹוׁשִיעֵנּו וְַר ֲחמָנּותֹו אֶלָ -ה ָאדָם׃  5אָז ֹלא
בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי
ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ֲ 6אׁשֶר ׁשָפְַך עָל ֵינּו ל ְ ַמכְּבִיר
עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח מֹוׁשִיעֵנּו׃  7ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ּבְ ַחסְּדֹו וְנ ִיַרׁש לְפִי הַּתִ ְקוָה
אֶתַ -חּי ֵי הָעֹולָמִים׃
5 .5אלוהים ממשיך לסלוח לנצדקים על חטאיהם;יד ועל אף שלעולם לא
יוכלו לאבד את מעמדם כנצדקים,טו הם מסוגלים ,בחטאיהם ,להיות
נתונים לכעסו האבהי של אלוהים ,וזיו פניו לא יושב להם עד שיכניעו את
לבם ,יודו בחטאיהם ,יתחננו למחילה ויחדשו את אמונתם ואת חזרתם
טז
בתשובה.
סלַחְנּו ג ַם-אֲנַחְנּו ל ְ ַחּיָבֵינּו׃
סל ַח-ל ָנּו אֶת-חֹבֹותֵ ינּו ּכ ַ ֲאׁשֶר ָ
יד מתי ו ּ 12ו ְ
יוח"א א  9 ,7אְַך אִםּ-בָאֹור נֵל ְֵךּ ,כ ַ ֲאׁשֶר הּוא בָאֹור ,הִּנ ֵה נ ִתְ ַחּבְַרנּו יָחַד
וְדַם-י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּבְנֹו י ְ ַטהֲֵרנּו ִמּכ ָלֵ -חטְא׃  9וְאִם-נ ִתְ וַּדֶה אֶתַ -חּטֹאתֵינּו,
נ ֶ ֱאמָן הּוא וְצַּדִיק ,לִסְֹל ַח ל ָנּו אֶתַ -חּטֹאתֵינּו ּול ְ ַטהֲֵרנּו ִמּכ ָל-עָ�ֹון׃ יוח"א
ב ּ 2-1בָנ ַי ,הִנ ְנ ִי ּכֹתֵ ב ֲאל ֵיכ ֶם אֶת-זֹאת לְבִל ְּתִ י תֶ ֱחטָאּו .וְאִם-י ֶ ֱחטָא
אִיׁש ,י ֶׁש-ל ָנּו ֵמל ִיץ לִפְנ ֵי ָאבִינּו ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ַהּצַּדִיק׃  2וְהּוא ּכַּפָָרה עַל-
ַחּטֹאתֵינּו ,וְֹלא עַלַ -חּטֹאתֵינּו לְבַדּ ,כ ִי ּג ַם-עַלַ -חּטֹאת ּכ ָל-הָעֹול ָם׃
טו לוקס כב  32וַאֲנ ִי הִתְ ּפַּלַל ְּתִי בַעַדְָך ֲאׁשֶר ֹלא-תִ כְל ֶה אֱמּונ ָתֶ ָך; וְאַּתָ ה
ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתָ ׁשּובַ ,חּז ֵק אֶתַ -אחֶיָך׃ יוח' י  28וַאֲנ ִי אֶּתֵ ן לָהֶן ַחּי ֵי עֹולָמִים; וְֹלא
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תֹאבַדְנ ָה ל ָנֶצַח וְאִיׁש ֹלא-י ַ ֲחטֹף אֶתְ הֶן ִמּיָדִי׃ עבר' י ּ 14כ ִי הּוא ּבְקְָרּבָן
ֶאחָד ִהׁשְל ִים ל ָנֶצַח אֶתַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃
טז תהל' פט  33-32אִםֻ -חּקֹתַי י ְ ַחּל ֵלּו ּו ִמצְוֹתַי ֹלא יִׁשְמֹרּו׃ ּ 33ופָ ַקדְּתִ י
סּדִי ֹלאָ -אפִיר ֵמעִּמֹו וְֹלאֲ -אׁשַּקֵר
בְׁשֵבֶט ּפִׁשְעָם ּובִנְגָעִים עֲוֹנ ָם׃  34וְ ַח ְ
ּבֶאֱמּונ ָתִי׃ תהל' נא ּ 14-9תְ ַח ְּטאֵנ ִי בְאֵזֹוב וְ ֶא ְטהָר ּתְ כַּבְסֵנ ִי ּו ִמּׁשֶל ֶג ַאלְּבִין׃
ּ 10תַ ׁשְמִיעֵנ ִי ׂשָׂשֹון וְׂשִ ְמחָה ּתָ גֵל ְנ ָה עֲצָמֹות ִּדּכ ִיתָ ׃ ַ 11הסְּתֵ ר ּפָנ ֶיָך ֵמ ֲח ָטאָי
וְכ ָל-עֲֹונֹתַ י ְמחֵה׃  12ל ֵב טָהֹור ּבְָרא-ל ִי אֱֹלהִים וְרּו ַח נ ָכֹון ַחּדֵׁש ּבְקְִרּבִי׃
 13אַלּ-תַ ׁשְל ִיכ ֵנ ִי ִמּלְפָנ ֶיָך וְרּו ַח ָק ְדׁשְָך אַלּ-תִ ּקַח ִמּמֶּנ ִי׃ ָ 14הׁשִיבָה ּל ִי ׂשְׂשֹון
ס ְמכ ֵנ ִי׃ תהל' לב ַ 5חּטָאתִי אֹודִיעֲָך וַעֲוֹנ ִי ֹלא-כִּסִיתִ י
יִׁשְעֶָך וְרּו ַח נְדִיבָה תִ ְ
סל ָה׃ מתי כו
ָאמְַרּתִי אֹודֶה עֲל ֵי פְׁשָעַי ל ַיהוָה וְאַּתָ ה נָׂשָאתָ עֲוֹן ַחּטָאתִי ֶ
 75וַּיִזְּכֹר ּפֶטְרֹוס אֶתְּ -דבַר י ֵׁשּועַ ֲאׁשֶר ָאמַר ֵאל ָיו ל ֵאמֹר ּ -בְטֶֶרם יִקְָרא
הַּתַ ְרנ ְגֹול ּתְ כַחֵׁש ּבִי ׁשָֹלׁש ּפְעָמִים; וַּיֵצֵא הַחּוצָה וַיְמֵָרר ּבַּבֶכ ִי׃ קור"א יא
ּ 32 ,30בַעֲבּור זֹאת י ֵׁשּ-בָכ ֶם חֹול ִים וְ ַחּלָׁשִים ַרּבִים וְהְַרּבֵה יָׁשְנּו ַה ָּמוֶת׃
 32וְכ ַ ֲאׁשֶר נ ִּדֹון נִּוָסֵר עַל-י ַד ָהאָדֹון ,ל ְ ַמעַן ֹלא נ ְ ֻחּי ַב עִם-הָעֹול ָם׃ לוקס א
 20וְהִּנ ֵה תֵ ָאל ֵם וְֹלא תּוכ ַל ל ְ ַדּבֵר עַד-הַּיֹום ֲאׁשֶר ּתִ ְהי ֶה ּזֹאתּ ,תַ חַת ּכ ִיֹ-לא
ֶה ֱאמַנ ְּתָ ּבִ ְדבַָריֲ ,אׁשֶר י ִ ָּמל ְאּו ל ְמֹועֲדָם׃
6 .6הצדקת המאמינים הכפופים לברית הישנה הייתה ,בכל המובנים ,זהה
יז
להצדקת המאמינים הכפופים לברית החדשה.
יז גלט ג  14-13 ,9עַלּ-כ ֵן ּבְנ ֵי ָהאֱמּונ ָה י ִתְ ּבֲָרכּו עִםַ -אבְָרהָם ַה ַּמ ֲאמִין׃
ַ 13ה ָּמׁשִי ַח ּפָדָנּו ִמ ִּקלְל ַת הַּתֹוָרה ּבִהְיֹותֹו ל ִ ְקלָל ָה ּבַעֲדֵנּוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַרִ :קלְל ַת
אֱֹלהִים ּתָ לּו׃  14ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ּתָ בֹא ּבְִרּכ ַת ַאבְָרהָם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ עַל-הַּגֹוי ִם,
ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר נִּׂשָא אֶתַ -הבְ ָטחַת הָרּו ַח עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃ רומ ד  24-22עַל־
ּכ ֵן ּג ַם־נ ֶ ְחׁשְבָה־ּלֹו לִצְ ָדקָה׃  23וְֹלא־ל ְ ַמעֲנֹו ּבִלְבַד ּכ ְתּובָה זֹאת ׁשֶּנ ֶ ְחׁשְבָה לֹו׃
ּ 24כ ִי אִם־ּג ַם ל ְ ַמעֲנ ֵנּוֲ ,אׁשֶר ּתֵ ָחׁשֵב ל ָנּוַ ,ה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבְמִי ׁשֶ ֵהקִים אֶת־י ֵׁשּועַ
ֲאדֹנ ֵנּו מִן־ ַהּמֵתִים׃ עבר' יג  8י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּג ַםּ-תְ מֹול ּג ַם-הַּיֹום הּוא הּוא
וְג ַם-ל ְעֹולָמִים׃

80

פרק יב
אימוץ

לכל הנצדקים מעניק אלוהים בבנו יחידו ,ישוע המשיח ,ולמענו ,את מתנת
החסד שהיא אימוצם לבנים;א מכוח האימוץ הם נכללים בין ילדי האלוהים
ג
ונהנים מהחירויות והזכויות שמעמד זה מעניק.ב שם אלוהים נקרא עליהם,
ה
הם מקבלים את רוח האימוץ,ד יש להם זכות לגשת בביטחון אל כס החסד,
ח
ניתן להם לקרוא אל אלוהים "אבא ,אבינו",ו הם זוכים ממנו לרחמים,ז להגנה,
ולהספקת צורכיהםט ומיוסרים על ידו כפי שאב מייסר את בניו;י אך לעולם
אינם נדחיםיא אלא חתומים ליום הגאולהיב ונוחלים את ההבטחותיג כנוחלי
יד
ישועה נצחית.
א אפס' א  5יְעָדָנּו לֹו לְבָנ ִים עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,כ ְ ֵחפֶץ ְרצֹונֹו׃
ב גלט' ד ּ 5-4ובִמְֹלאת ַהּיָמִים ׁשָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹו י ְלּוד ִאּׁשָה וְנ ָתּון
ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃  5לִפְּדֹות אֵת ֲאׁשֶר הָיּו ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה ל ְ ַמעַן נ ְ ַקּבֵל
ִמׁשְּפַט ַהּבָנ ִים׃ רומ' ח  17וְאִם־ּבָנ ִים אֲנַחְנּוּ ,ג ַם־יְֹרׁשִים אָנּו :יְֹרׁשֵי אֱֹלהִים
וְׁשֻּתָ פִים ל ַ ָּמׁשִי ַח ּבִיֻרּׁשָתֹו ,אִם־ ָאמְנ ָם נ ִתְ עַּנ ֶה אִּתֹו ,ל ְ ַמעַן ּג ַם־אִּתֹו נְכֻּבָד׃
יוח' א  12וְ ַה ְמ ַקּבְל ִים אֹתֹו ,נ ָתַ ן-עֹז ל ָמֹו לִהְיֹות ּבָנ ִים ל ֵאֹלהִיםַ ,ה ַּמ ֲאמִינ ִים
ּבִׁשְמֹו׃
ג ירמ' יד  9וְאַּתָ ה בְקְִרּבֵנּו י ְהוָה וְׁשִמְָך עָל ֵינּו נִקְָרא אַלּ-תַ ּנִחֵנּו׃ קור"ב ו
 18וְ ָהי ִיתִי לָכ ֶם לְאָב וְאַּתֶ ם ּתִ הְיּו-ל ִי לְבָנ ִים ּולְבָנֹות ,נְאֻם-יהוה צְבָאֹות׃
חזון ג ַ 12המְנַּצֵחַ ,אֶּתְ נֶּנּו לְעַּמּוד ּבְהֵיכ ַל אֱֹלהַי וְֹלא-יֵצֵא עֹוד הַחּוצָה.
וְכ ָתַ בְּתִי עָל ָיו אֶתׁ-שֵם אֱֹלהַי וְאֶתׁ-שֵם עִיר אֱֹלהַי ,י ְרּוׁשָלַי ִם ַה ֲח ָדׁשָה,
ַהּיֶֹרדֶת ִמּׁשָ ַמי ִם ֵמעִם-אֱֹלהַי ,וְאֶתׁ-שְמִי ֶה ָחדָׁש׃
ד רומ' ח ּ 15כ ִי ֹלא ִקּבַל ְּתֶ ם רּו ַח עַבְדּות ל ָׁשּוב ל ִיֹראּ ,כ ִי אִם־ ִקּבַל ְּתֶ ם אֶת־
רּו ַח ָהאִּמּוץֲ ,אׁשֶר ּבֹו קְֹראִים אֲנַחְנּוַ :אּבָאָ ,אבִינּו׃
81

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ה אפס' ג ֲ 12אׁשֶר ּפִתְ חֹון ּפִינּו ִמּמֶּנּו וְקְִרבָתֵ נּו ּבְבִ ְטחָה עַל-י ַד אֱמּונ ָתֹו׃
רומ' ה ֲ 2אׁשֶר ּבְי ָדֹו ָמצָאנּו בָאֱמּונ ָה מָבוֺא אֶל־ ַה ֶחסֶד ַהּז ֶה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו
עֹ ְמדִים ּבֹו ,וְנ ִתְ ַהּל ֵל ּבְתִ ְקוַת ּכ ְבֹוד ָהאֱֹלהִים׃
ו גלט' ד  6וְיַעַן ּכ ִי-בָנ ִים אַּתֶ םׁ ,שָל ַח ָהאֱֹלהִים ּבִלְבַבְכ ֶם אֶת-רּו ַח ּבְנֹו
הַּקֹוֵרא ַאּבָאָ ,אבִינּו׃
ז תהל' קג ּ 13כ ְַרחֵם אָב עַלּ-בָנ ִים ִרחַם י ְהוָה עַל-י ְֵראָיו׃
ח משלי יד ּ 26בְי ְִראַת י ְהוָה ִמבְטַח-עֹז ּולְבָנ ָיו י ִ ְהי ֶה ַמ ְחסֶה׃   
ט מתי ו'  32 ,30וְאִםּ-כָכ ָה ַמלְּבִיׁש ָהאֱֹלהִים אֶתֲ -חצִיר ַהּׂשָדֶה ֲאׁשֶר הַּיֹום
צֹ ֵמ ַח ּו ָמחָר יֻׁשְל ְַך ל ְתֹוְך הַּתַ ּנּור ,אַף ּכ ִי-אֶתְ כ ֶםְ ,קטַּנ ֵי ָהאֱמּונ ָה? ּ 32כ ִי אֶת-
ּכ ָלֵ -אּל ֶה ְמבַ ְקׁשִים הַּגֹוי ִם; הֲֹלא יֹ ֵדעַ ֲאבִיכ ֶם ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ַמי ִם ּכ ִי אַּתֶ ם צְִריכ ִים
לְכ ָלֵ -אּל ֶה׃ פטר"א ה ַ 7הׁשְל ִיכּו עָל ָיו ּכ ָל-י ְ ָהבְכ ֶםּ ,כ ִי הּוא י ִ ְדאַג לָכ ֶם׃
י עבר' יב ּ 6כ ִי אֶתֲ -אׁשֶר י ֶ ֱאהַב יהוה יֹוכ ִיחַ ,יַכְאִב אֶתּ-בֵן י ְִרצֶה׃
יא איכה ג ּ 31כ ִי ֹלא יִז ְנ ַח ל ְעֹול ָם ֲאדֹנ ָי׃
יב אפס' ד  30וְֹלא תְ עַּצְבּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ׁשֶל-אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר נֶחְּתַ מְּתֶ ם ּבֹו
אֶל-יֹום ַהּג ְ ֻאּל ָה׃
יג עבר' ו ׁ 12שֶֹּלא ּתֵ עָצֵלּוּ ,כ ִי אִםּ-תֵ ל ְכּו ּבֶאֱמּונ ָה וְאֶֹרְך רּו ַח ּבְעִּקְבֹות
הַּיֹוְרׁשִים אֶתַ -ה ַהבְטָחֹות׃
יד פטר"א א ּ 4-3בָרּוְך ָהאֱֹלהִים ֲאבִי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר ּכ ְֹרב
ַר ֲחמָיו ׁשָב וְהֹול ִיד אֹתָ נּו ל ְתִ ְקוָה ַחּי ָה ּבַ ֲה ָקמַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֵמעִם ַהּמֵתִים׃
 4ל ְנ ַ ֲחל ָה ֲאׁשֶר ֹלא תִ ּׁשָחֵת וְֹלא תְ גֹאַל וְֹלא ּתִ ּבֹלַ ,הּצְפּונ ָה ּבַּׁשָ ַמי ִם לָכ ֶם׃
עבר' א  14הֲֹלא-הֵם ּכֻּל ָם רּוחֹות ַהּׁשֵָרתׁ ,שְלּוחִים לְעֶז ְָרה ּבְעַד ָהעֲתִידִים
ל ֶָרׁשֶת אֶתַ -הּי ְׁשּועָה?
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התקדשות
1 .1אלוהים בורא לב חדש ורוח חדשה בנקראים על-ידי קריאה אפקטיבית.
הנולדים מחדש מתקדשים יותר ויותר בפועל ובעצמם בזכות מות המשיח
ותחייתוא ,באמצעות דברו ורוחו השוכנים בהםב .שלטון גוף החטא נחרב
כולוג  ,ותשוקותיו השונות נחלשות ומומתות יותר ויותר.ד בנושעים אלו,
מתרחש תהליך של החייאה גוברת ,והם מתחזקים יותר ויותר בכל חסדי
אלוהים המובילים לישועה;ה כתוצאה הם שוקדים על קדושה אמיתית,
ו
שבלעדיה לא יראה איש את אלוהים.
א קור"א ו  11וְכ ָ ֵאּל ֶה לְפָנ ִים הָיּו ִמ ְקצַתְ כ ֶםֲ ,אבָל ֻר ַחצְּתֶ םֲ ,אבָל ֻק ַּדׁשְּתֶ ם,
ֲאבָל ָהצְ ַדקְּתֶ ם ּבְׁשֵם ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ ּובְרּו ַח אֱֹלהֵינּו׃ מה"ש כ  32וְעַּתָ הַ ,אחַי,
אֲנ ִי מֹסֵר אֶתְ כ ֶם ל ֵאֹלהִים וְל ִ ְדבַר ַחסְּדֹוֲ ,אׁשֶר-לֹו ַהיְכֹל ֶת לִבְנֹות אֶתְ כ ֶם
וְל ָתֵ ת לָכ ֶם נ ַ ֲחל ָה ּבְקֶֶרב ּכ ָלַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ פיל' ג  10ל ָ ַדעַת אֹתֹו וְאֶתּ-ג ְבּוַרת
ּתְ ִחּי ָתֹו וְהִתְ ַחּבְרּות עִּנּוי ָיו ּול ְ ִהּדַּמֹות ל ְמֹותֹו׃ רומ' ו ּ 6-5כ ִי־אִם נ ִ ַּטעְנּו יַחַד
לִדְמּות מֹותֹוָ ,אכ ֵן ּג ַם־נ ִ ְהי ֶה ּבִדְמּות תְ ִחּי ָתֹו׃ ּ 6בַ ֲאׁשֶר יֹו ְדעִים אֲנַחְנּוּ ,כ ִי־
נִצְל ַב אִּתוֺ ָה ָאדָם ַהּיָׁשָן ֲאׁשֶר ּבָנּו ,ל ְ ַמעַן יֻשְמַד ּגּוף ַה ֵחטְא ,לְבִל ְּתִ י הֱיוֺתֵ נּו
עֹוד עֲבָדִים ל ַ ֵחטְא׃
ב יוח' יז ַ 17קּדֵׁש אֹתָ ם ּבַ ֲאמִּתֶ ָך; ְּדבְָרָך ֱאמֶת הּוא׃ אפס' ה  26ל ְ ַמעַן
ַק ְּדׁשָּה ּבִ ְדבָרֹו ַאחֲֵרי ֲאׁשֶרִ -טהֲָרּה ּבְִרחִיצַת ַה ָּמי ִם׃ תסל"ב ב ֲ 13אבָל
אֲנַחְנּו ַחּיָבִים ל ְהֹודֹות ל ֵאֹלהִים ּבְכ ָל-עֵת ּבַעֲבּוְרכ ֶםַ ,אחַי ֲחבִיבֵי ָהאָדֹון,
ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים ּבָחַר ּבָכ ֶם מֵֵראׁשִית ל ִיׁשּועָה ּבְקִּדּוׁש הָרּו ַח ּובֶאֱמּונ ַת ָה ֱאמֶת׃
ג רומ' ו ּ 14 ,6בַ ֲאׁשֶר יֹו ְדעִים אֲנַחְנּוּ ,כ ִי־נִצְל ַב אִּתוֺ ָה ָאדָם ַהּיָׁשָן ֲאׁשֶר ּבָנּו,
ל ְ ַמעַן יֻשְמַד ּגּוף ַה ֵחטְא ,לְבִל ְּתִ י הֱיוֺתֵ נּו עֹוד עֲבָדִים ל ַ ֵחטְא׃ ּ 14כ ִי מָׁשֹול
ֹלא י ִ ְמׁשֹל ַה ֵחטְא ּבָכ ֶם עֹוד; ּכ ִי אֵינְכ ֶם ּתַ חַת י ַד־הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם־ּתַ חַת י ַד־
ֶה ָחסֶד׃
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ד גלט' ה  24וַ ֲאׁשֶר הֵם ל ַ ָּמׁשִי ַח צָל ְבּו אֶתּ-בְׂשָָרם עִםּ-כ ָלּ-תְ ׁשּוקֹתָיו
וְתַ אֲ�ֹותָ יו׃ רומ' ח ּ 13כ ִי אִם־ּתִ חְיּו לְפִי ַהּבָׂשָר ,מֹות ּתְ מֻתּון .וְאִם־עַל־יְדֵי
הָרּו ַח ּתָ מִיתּו אֶת־ ַמעַלְל ֵי ַהּבָׂשָרָ ,חיֹה תִ חְיּו׃
סבְל ָנּות וְאֶֹרְך רּו ַח
ה קול' א  11לְהִתְ ַחּז ֵק ּבְכ ָלּ-כֹחַּ ,כִג ְבּוַרת ּכ ְבֹודֹו ,לְכ ָלַ -
עִםׂ-שִ ְמחָה׃ אפס' ג  19-16ל ָתֵ ת לָכ ֶם ,לְפִי-עֹׁשֶר ּכ ְבֹודֹו ,לְהִתְ ַחּז ֵק ּבִג ְבּוָרה
עַל-יְדֵי רּוחֹו ל ָ ָאדָם ַהּפְנ ִימִי׃ ׁ 17שֶּיִׁשְּכֹן ַה ָּמׁשִי ַח ּבִלְבַבְכ ֶם ּבָאֱמּונ ָה וִ ְהי ִיתֶ ם
ּסדִים ּבְ ַא ֲהבָה׃  18ל ְ ַמעַן ּתּוכ ְלּו ל ְ ַהּׂשִיג עִםּ-כ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִים
ְמׁשָֹרׁשִים ּו ְמי ֻ ָ
מַה-הּוא הָֹרחַב וְ ָהאֶֹרְך וְ ָהעֹמֶק וְ ַהּגֹבַּה׃  19וִי ַדעְּתֶ ם אֶתַ -א ֲהבַת ַה ָּמׁשִיחַ,
הַּנַעֲל ָה עַלּ-כ ָלָּ -דעַת ,וְנ ִ ְמל ֵאתֶ ם אֶתּ-כ ָל-מְלֹוא ָהאֱֹלהִים׃
ו קור"ב ז  1לָכ ֵןֲ ,חבִיבָיּ ,בִהְיֹות ל ָנּו ַה ַהבְטָחֹות ָה ֵאּל ֶה נ ְ ַטהֲָרה אֶת-עַצְמֵנּו
ִמּכ ָלֻ -ט ְמאַת ּבָׂשָר וָרּוחַ ,ל ְ ַהׁשְל ִים ְק ֻדּׁשָתֵ נּו ּבְי ְִראַת אֱֹלהִים׃ עבר' יב 14
ִרדְפּו אֶתַ -הּׁשָלֹום עִםּ-כ ָלָ -אדָם וְאֵת ַה ְּק ֻדּׁשָהֲ ,אׁשֶר ּבִלְעָדֶי ָה ֹלא-י ְִראֶה
אִיׁש אֶתָ -האָדֹון׃
2 .2התקדשות זו נוגעת לכל כולה של הוויית האדםז אף שבחיים האלו היא
אינה מושלמת כי נותרים בכל היבטי הווייתו שרידי הטבע החוטא,
ומהם מתעוררת מלחמה מתמדת וחסרת פשרות ,כשהבשר משתוקק
ט
להפך מן הרוח והרוח ההפך מן הבשר.

ח

ז תסל"א ה  23הּוא אֱֹלהֵי ַהּׁשָלֹום י ְ ַקּדֵׁש אֶתְ כ ֶם ְק ֻדּׁשָה ׁשְלֵמָה ,וְכ ָל-
רּו ֲחכ ֶם וְנַפְׁשְכ ֶם וְגּופְכ ֶם יִּׁשָמֵר ּתָ מִים ּבְבֹוא ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
ח יוח"א א  10וְאִם-נֹאמַר ּכ ִי ֹלא ָחטָאנּו ,לְכֹז ֵב נְׂשִימֶּנּו ּו ְדבָרֹו אֵין ּבָנּו׃
רומ' ז ּ 23 ,18כ ִי י ָ ַדעְּתִי ּכ ִי־ּבִיּ ,בִבְׂשִָריֹ ,לא ׁשוֺכ ֵן טֹוב .הֵן הָָרצוֺן י ֵׁש עִ ָּמדִי,
ֲאבָל עֲׂשוֺת הַּטוֺב אֵינ ֶנ ִי מוֺצֵא׃  23אְַך ֹראֶה־אֲנ ִי בְ ֵאבַָרי חֹק ַאחֵר ,הַֹּלחֵם
לְחָק־ׂשִכְל ִי וְיֹול ִיכ ֵנ ִי ׁשְבִי ל ְתֹוַרת ַה ֵחטְא ֲאׁשֶר ּבְ ֵאבָָרי׃ פיל' ג ֹ 12לא ּכְאִּלּו
ִהּׂשַג ְּתִי ּכְבָר אֹו ּכְאִּלּו ָהׁשְלַמְּתִיֲ ,אבָל אְֶרּדֹף אּול ַי ַאּׂשִיגּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַםִ -הּׂשִיג ַנ ִי
ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃
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ט גלט' ה ּ 17כ ִי ַהּבָׂשָר מִתְ ַאּוֶה ֶהפְֶך מִן-הָרּו ַח וְהָרּו ַח ֶהפְֶך מִןַ -הּבָׂשָר;
ּוׁשְנ ֵיהֶם מִתְ קֹו ֲממִים ז ֶה לָז ֶה ,עַדׁ-שֶֹּלא תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות אֵת ֲאׁשֶר ּתַ ְחּפֹצּו׃
פטר"א ב  11אֲהּובִיםַ ,אזְהִיְרכ ֶם ּכְג ִֵרים וְתֹוׁשָבִים ,הִּנָז ְרּו מִּתַ אֲ�ֹות ַהּבָׂשָר
ַהּמִתְ ּג ָרֹות ּבַּנָפֶׁש׃

 :גי קרפתושדקתה

3 .3על אף ששרידי הטבע החוטא שנותרו בכל היבטי הווייתו של האדם ינצחו
במלחמה זו לזמן מה,י יכריעו לבסוף ההיבטים שחודשו ,כי רוח המשיח
יקדש ויחזק אותם בכל עת.יא כך גדלים הקדושים בחסדיב ומשלימים את
יג
קדושתם ביראת אלוהים.
י רומ' ז  23אְַך ֹראֶה־אֲנ ִי בְ ֵאבַָרי חֹק ַאחֵר ,הַֹּלחֵם לְחָק־ׂשִכְל ִי וְיֹול ִיכ ֵנ ִי ׁשְבִי
ל ְתֹוַרת ַה ֵחטְא ֲאׁשֶר ּבְ ֵאבָָרי׃
יא רומ' ו ּ 14כ ִי מָׁשֹול ֹלא י ִ ְמׁשֹל ַה ֵחטְא ּבָכ ֶם עֹוד; ּכ ִי אֵינְכ ֶם ּתַ חַת י ַד־
הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם־ּתַ חַת י ַד־ ֶה ָחסֶד׃ יוח"א ה ּ 4כ ִי-כֹל הַּנֹול ָד ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים
מְנַּצֵ ַח אֶת-הָעֹול ָם; וֶאֱמּונ ָתֵ נּו  -הַּנִּצָחֹון ַהמְנַּצֵ ַח אֶת-הָעֹול ָם׃ אפס' ד
ּ 16-15כ ִי אִם-נ ְ ַדּבֵר ָה ֱאמֶת ּבְ ַא ֲהבָה וְנִג ְ ְּדל ָה ּבְכ ָלָּ -דבָר לֹו ל ַ ָּמׁשִיחַׁ ,שֶהּוא
הָֹראׁש׃ ֲ 16אׁשֶר ִמּמֶּנּו ּכ ָל-הַּגּוף ּבִ ְהיֹתֹו מְֻרּכ ָב ּו ְמ ֻדּבָק ּבְכ ָל-חִּבּור ַהּׁשִּמּוׁש,
ּכְפִי ִמּדַת ַהּפְעֻּל ָה הַּנ ְתּונ ָה לְכ ָלֵ -אבָר וְ ֵאבָר ,י ְִרּבֶה וְיִגְּדַל ל ְ ַהׁשְלָמַת ּבִנְי ָנֹו
ּבְ ַא ֲהבָה׃
יב פטר"ב ג ּ 18וְרבּו ּבְ ֶחסֶד ּובְ ַדעַת ֲאדֹנ ֵנּו ּומֹוׁשִיעֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר-לֹו
ַהּכ ָבֹוד ּג ַם-הַּיֹום וְג ַם-ל ְיֹום הָעֹול ָםָ .אמֵן׃ קור"ב ג  18וַאֲנַחְנּו כֻּל ָנּו ּבְפָנ ִים
ְמגֻּל ִים ֹראִים אֶתּ-כ ְבֹוד ָהאָדֹון ּבְמְַראָה וְנ ֵ ָחל ֵף אֶל-עֶצֶם ּדְמּות ַההִיא,
ִמּכ ָבֹוד אֶלּ-כ ָבֹודּ ,כ ְ ֵה ָחל ֵף ֵמאֵת אֲדֹון הָרּוחַ׃
יג קור"ב ז  1לָכ ֵןֲ ,חבִיבָיּ ,בִהְיֹות ל ָנּו ַה ַהבְטָחֹות ָה ֵאּל ֶה נ ְ ַטהֲָרה אֶת-עַצְמֵנּו
ִמּכ ָלֻ -ט ְמאַת ּבָׂשָר וָרּוחַ ,ל ְ ַהׁשְל ִים ְק ֻדּׁשָתֵ נּו ּבְי ְִראַת אֱֹלהִים׃
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אמונה מושיעה
1 .1אמונה היא מתנת חסד שבאמצעותה ניתנת לנבחרים היכולת להאמין
אמונה המביאה לישועת נפשם.א אמונה כזו היא פעולת רוח המשיח
ג
בלבם,ב ובדרך כלל מתממשת בלב האדם באמצעות הוראת דבר אלוהים;
ד
באמצעות טבילה במים ,סעודת האדון ותפילה היא גם גדלה ומתחזקת.
א עבר' י ָ 39אמְנ ָם אֲנַחְנּו אֵינֶּנּו מִן-הַּנ ְסֹוג ִים אָחֹור ל ְ ָאבְדָםּ ,כ ִי אִם-מִן-
ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ל ְ ַהּצָל ַת הַּנֶפֶׁש׃
ב קור"ב ד ּ 13ובִהְיֹות ל ָנּו הָרּו ַח הַהּוא ׁשֶלָ -האֱמּונ ָהּ ,כ ַ ָּדבָר ַהּכ ָתּובֶ :ה ֱאמַנ ְּתִ י
ּכ ִיֲ -א ַדּבֵרּ ,ג ַם-אֲנַחְנּו נ ַ ֲאמִין וְעַלּ-כ ֵן נ ְ ַדּבֵר׃ אפס' א ּ 19-17כ ִי-י ִּתֵ ן לָכ ֶם
אֱֹלהֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אבִי ַהּכ ָבֹוד ,אֶת-רּו ַח ַה ָחכְמָה וְ ֶהחָזֹון ל ָ ַדעַת
אֹתֹו׃  18וְיָאֵר עֵינ ֵי לְבַבְכ ֶם ,ל ְ ַמעַן ּתֵ דְעּו אֵי-זֹו הִיא ּתֹו ֶחל ֶת קְִריאָתֹו וְאֵי-
ז ֶה הּוא עֹׁשֶר ּכ ְבֹוד נ ַ ֲחל ָתֹו ּבַ ְּקדֹׁשִים׃  19וְאֵי-ז ֶה הּוא י ִתְ רֹון ּג ְ ֻדּל ַת ּג ְבּוָרתֹו
ּבָנּו ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּכְפִי פְעֻּל ַת עֹצֶם ּכֹחֹו׃ אפס' ב ּ 8כ ִי-בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם עַל-יְדֵי
ָהאֱמּונ ָה; וְֹלא ִמּי ֶ ְדכ ֶם ָהי ְתָ ה ּזֹאתּ ,כ ִי-מַּתַ ת אֱֹלהִים הִיא׃
ג רומ' י  17 ,14וְעַּתָ ה ,אֵיְך יִקְְראּו אֶל־ ֲאׁשֶר ֹלא־ ֶה ֱאמִינּו בֹו? וְאֵיְך י ַ ֲאמִינּו
ּבַ ֲאׁשֶר ֹלא ׁשָמְעּו עָל ָיו? וְאֵיְך יִׁשְמְעּו ּבְאֵין ַמכ ְִריז?  17לָכ ֵן ָהאֱמּונ ָה בָאָה
מִּתֹוְך ַהּׁשְמּועָה וְ ַהּׁשְמּועָה עַל־יְדֵי ְדבַר־ ָהאֱֹלהִים׃
ד פטר"א ב ּ 2וכ ְעֹולֲל ִים ֲאׁשֶר ִמּקָרֹוב נֹול ָדּו הִתְ אַּוּו ל ֶ ָחל ָב ַהּׂשִכְל ִי וְ ַהּז ְָך,
ל ְ ַמעַן ּתִ גְּדְלּו-בֹו אֶל-הַּתְ ׁשּועָה׃ מה"ש כ  32וְעַּתָ הַ ,אחַי ,אֲנ ִי מֹסֵר אֶתְ כ ֶם
ל ֵאֹלהִים וְל ִ ְדבַר ַחסְּדֹוֲ ,אׁשֶר-לֹו ַהיְכֹל ֶת לִבְנֹות אֶתְ כ ֶם וְל ָתֵ ת לָכ ֶם נ ַ ֲחל ָה
ּבְקֶֶרב ּכ ָלַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ רומ' ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה
ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה־ּלֹו ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם,
ל ְ ַמעַן ּג ַם־לָהֶם ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃ לוקס יז  5וַּיֹאמְרּו ַהּׁשְל ִיחִים אֶלָ -האָדֹון:
הֹוסֵף ל ָנּו אֱמּונ ָה׃ רומ' א ּ 17-16כ ִי אֵינֶּנ ִי בֹוׁש ּבִבְׂשֹוַרת ַה ָּמׁשִיחַּ ,בַ ֲאׁשֶר
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ּג ְבּוַרת אֱֹלהִים הִיא ל ִתְ ׁשּועַת ּכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִין ,לַּי ְהּודִי בִָראׁשֹונ ָה וְכ ֵן ּג ַם־
לַּיְוָנ ִי׃ ּ 17כ ִי־נִגְל ֵית בָּה צִ ְדקַת אֱֹלהִים ֵמאֱמּונ ָה אֶל־אֱמּונ ָהּ ,כַּכ ָתּוב :וְצַּדִיק
ּבֶאֱמּונ ָתֹו י ִ ְחי ֶה׃
2 .2באמונה זו מאמין המשיחי באמיתותו של כל הנגלה בדבר אלוהים,
וזאת מכוח סמכותו של אלוהים עצמו ,המדבר בדברו.ה באמונה זו פועל
המשיחי בהתאם למה שנאמר בכל קטע וקטע ,מציית למצוות,ו ירא
נוכח האיומים,ז ומקבל ברצון את הבטחות אלוהים לחיים הללו ולחיים
שבעתיד.ח אבל עיקרי מעשיה של אמונה המביאה לישועה הם הכרה
במשיח ,קבלת המשיח והסתמכות עליו בלבד להצדקה ,להתקדשות
ט
ולחיי עולם בזכות ברית החסד.
ה יוח' ד  42וַּיֹאמְרּו אֶלָ -ה ִאּׁשָהֵ ,מעַּתָ ה ֹלא-בַעֲבּור ַמ ֲאמֵָרְך נ ַ ֲאמִיןּ ,כ ִי
בְ ָאז ְנ ֵינּו ׁשָ ַמעְנּו ,וַּנֵדַע ּכ ִיָ -אמְנ ָם ז ֶה הּוא ַה ָּמׁשִי ַח מֹוׁשִיעַ הָעֹול ָם׃ תסל"א
ב ּ 13בַעֲבּור זֹאת ּג ַם-נֹודֶה תָ מִיד ל ֵאֹלהִיםּ ,כ ִי אַּתֶ ם ּבְ ַקּבֶלְכ ֶם ֵמאִּתָ נּו ְּדבַר
ׁשְמּועַת ָהאֱֹלהִיםֹ ,לאִ -קּבַל ְּתֶ ם אֹותֹו ּכ ִ ְדבַר ּבְנ ֵיָ -אדָםּ ,כ ִי אִםּ-כ ְמֹוׁ-שֶהּוא
בֶ ֱאמֶתּ ,כ ִ ְדבַר ָהאֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר הּוא ּג ַםּ-פֹעֵל ּבָכ ֶם ַה ַּמ ֲאמִינ ִים׃ יוח"א ה 10
ַה ַּמ ֲאמִין ּבְבֶןָ -האֱֹלהִים י ֶׁש-לֹו ָהעֵדּות ּבְנַפְׁשֹו .וַ ֲאׁשֶר ֹלא י ַ ֲאמִין ל ֵאֹלהִים
לְכֹז ֵב ׂשָמָהּו ,יַעַן ֹלאֶ -ה ֱאמִין ּבָעֵדּות ֲאׁשֶר ֵהעִיד ָהאֱֹלהִים עַלּ-בְנֹו׃ מה"ש
כד ֲ 14אבָל אֶת-זֹאת מֹודֶה אֲנ ִי לְפָנ ֶיָךּ ,כ ִי-בַּדֶֶרְך ַההִיא ֲאׁשֶר יִקְָראּו ָה
ּבְׁשֵם ּכ ַתּ ,בָּה אֲנ ִי עֹבֵד אֶת-אֱֹלהֵי אֲבֹותֵ ינּוּ ,בְ ַה ֲאמִינ ִי ּבְכ ָלַ -הּכ ָתּוב ּבַּתֹוָרה
ּובַּנְבִיאִים׃
ו רומ' טז  26וְעַּתָ ה נ ִתְ ּפְַרסֵם וְנֹודַע עַל־יְדֵי ּכ ִתְ בֵי הַּנְבִיאִיםּ ,כ ְ ִמצְוַת אֱֹלהֵי
עֹול ָם לְכ ָל־הַּגֹוי ִם ל ַ ֲהבִיאָם ל ְ ִהּׁשָמַע אֶל־ ָהאֱמּונ ָה׃
ז ישע' סו  2וְאֶתּ-כ ָלֵ -אּל ֶה יָדִי עָׂשָתָ ה וַּיִהְיּו כ ָלֵ -אּל ֶה נְאֻם-י ְהוָה וְאֶל-ז ֶה
ַאּבִיט אֶל-עָנ ִי ּונְכ ֵה-רּו ַח וְחֵָרד עַלְּ -דבִָרי׃
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ח עבר' יא ּ 13כְפִי אֱמּונ ָה מֵתּו כ ָלֵ -אּל ֶה וְֹלא ִהּׂשִיגּו אֶתַ -ה ַהבְטָחֹותַ ,רק
מֵָרחֹוק ָראּו אֹותָ ן וַּיִבְטְחּו וַּיִׂשְמְחּו לִקְָראתָ ן וַּיֹודּו ּכ ִי-ג ִֵרים הֵם וְתֹוׁשָבִים
ּבָאֶָרץ׃ טימ"א ד ּ 8כ ִי הְַרּג ֵל הַּגּוף יֹועִיל ְמעָטֲ ,אבָל ַה ֲחסִידּות ּתֹועִיל לְכ ָל-
ָּדבָר וְי ֶׁש-ל ָּה ַהבְ ָטחַת ַחּי ֵי הָעֹול ָם ַהּז ֶה וְהָעֹול ָם ַהּבָא׃

 :די קרפהעישומ הנומא

ט יוח' א  12וְכ ָל־ ַה ְמ ַקּבְל ִים אֹתֹו ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבִׁשְמֹו נ ָתַ ן־ּתֹקֶף לָהֶם לִהְיֹות
ּבָנ ִים ל ֵאֹלהִים׃ מה"ש טז  31וַּיֹאמְרּוַ :ה ֲאמֵן ּבָאָדֹון י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח וְתִ ּוָׁשֵעַ
אַּתָ ה ּובֵיתֶ ָך׃ גלט' ב  20עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח נִצְלַבְּתִי וְאֵין-עֹוד ָאנֹכ ִי ַהחַיּ ,כ ִי
אִםַ -ה ָּמׁשִי ַח הּוא חַי ּבְקְִרּבִי; וַ ֲאׁשֶר אֲנ ִי חַי עַּתָ ה בַּבָׂשָר ֶא ְחי ֶה ּבֶאֱמּונ ַת ּבֶן-
אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר ֲא ָהבַנ ִי וַּי ִּתֵ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדִי׃ מה"ש טו ֲ 11אבָל ּבְ ֶחסֶד י ֵׁשּועַ
ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּו נ ַ ֲאמִין ל ְ ִהּוָׁשֵעַ ּכ ְמֹוהֶם ּכ ָמֹונּו׃
3 .3אמונה זו משתנה .היא חזקה או חלשה,י ומסוגלת להיות נתונה תכופות
ובדרכים שונות להתקפות ולהיחלש ,אבל היא מנצחת,יא ואצל רבים גדלה
יג
עד לביטחון מלא במשיח,יב שהוא גם מקור ישועתנו וגם מגשימה.
י עבר' ה ּ 14-13כ ִי כֹל ֲאׁשֶר ַמ ֲאכ ָלֹו ָחל ָב אֵינֶּנּו ֵמבִין ּבִ ְדבַר-צֶדֶקּ ,כ ִי-
עֹודֶּנּו עֹול ֵל׃  14אְַך לַּׁשְלֵמִים ַה ַּמ ֲאכ ָל ַהּבִָריאֲ ,אׁשֶר עַלּ-פִי ַההְַרג ֵל י ֵׁש
לָהֶם חּוׁשִים מְנֻּסִים ל ְ ַהבְּדִיל ּבֵין-טֹוב ל ָָרע׃ רומ' ד  20-19וְֹלא ָרפְתָ ה
אֱמּונ ָתֹו וְֹלא הִתְ ּבוֺנ ֵן אֶל־ּגּופוֺ ׁשֶּכְבָר מֵת ּבִהְיֹותֹו ּכְבֶן־ ְמאַת ׁשָנ ָה וְאֶל־מוֺת
ספֵק ּבְל ִּבוֺ ּבְ ַהבְ ָטחַת ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ַ ֲחסַר אֱמּונ ָהּ ,כ ִי
ֶרחֶם ׂשָָרה׃  20וְֹלא־ ָהי ָה ָ
אִם־הִתְ ַחּז ֵק ּבֶאֱמּונ ָה וַּי ִּתֵ ן ּכ ָבֹוד ל ֵאֹלהִים׃ מתי ו  30וְאִםּ-כָכ ָה ַמלְּבִיׁש
ָהאֱֹלהִים אֶתֲ -חצִיר ַהּׂשָדֶה ֲאׁשֶר הַּיֹום צֹ ֵמ ַח ּו ָמחָר יֻׁשְל ְַך ל ְתֹוְך הַּתַ ּנּור,
אַף ּכ ִי-אֶתְ כ ֶםְ ,קטַּנ ֵי ָהאֱמּונ ָה? מתי ח  10וַּיִׁשְמַע י ֵׁשּועַ וַּי ִתְ מַּה .וַּיֹאמֶר
אֶלַ -ההֹלְכ ִים ַאחֲָריוָ :אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,ג ַםּ-בְיִׂשְָראֵל ֹלאָ -מצָאתִי אֱמּונ ָה
ּג ְדֹול ָה כָזֹאת׃
יא לוקס כב  32-31וַּיֹאמֶר ָהאָדֹוןׁ :שִמְעֹוןׁ ,שִמְעֹון ,הִּנ ֵה ּתָ בַע אֶתְ כ ֶם ַהּׂשָטָן
לִז ְרֹותְ כ ֶם ּכ ַ ִחּטִים׃  32וַאֲנ ִי הִתְ ּפַּלַל ְּתִי בַעַדְָך ֲאׁשֶר ֹלא-תִ כְל ֶה אֱמּונ ָתֶ ָך;
וְאַּתָ ה ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתָ ׁשּובַ ,חּז ֵק אֶתַ -אחֶיָך׃ אפס' ו  16וְעַלּ-כ ָלֵ -אּל ֶה ּתִ פְׂשּו אֶת-
ָמג ֵן ָהאֱמּונ ָהֲ ,אׁשֶר ּתּוכ ְלּו לְכ ַּבֹות ּבֹו אֶתִ -חּצֵי הָָרׁשָע ַהּבֹעֲִרים׃ יוח"א ה
ּ 5-4כ ִי-כֹל הַּנֹול ָד ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים מְנַּצֵ ַח אֶת-הָעֹול ָם; וֶאֱמּונ ָתֵ נּו  -הַּנִּצָחֹון
ַהמְנַּצֵ ַח אֶת-הָעֹול ָם׃  5מִי הּוא ז ֶה ַהמְנַּצֵ ַח אֶת-הָעֹול ָם ,אִםֹ-לא ַה ַּמ ֲאמִין
ּבְי ֵׁשּועַ ׁשֶהּוא ּבֶןָ -האֱֹלהִים?
יב עבר' ו ֲ 12-11אבָל ֶחפְצֵנּו ׁשֶּכ ָלֶ -אחָד ִמּכ ֶם ּג ַם-יִׁשְקֹד ׁשָקֹוד ל ְ ַה ֲחז ִיק
ּבִׁשְל ֵמּות הַּתִ ְקוָה עַדַ -הּקֵץ׃ ׁ 12שֶֹּלא ּתֵ עָצֵלּוּ ,כ ִי אִםּ-תֵ ל ְכּו ּבֶאֱמּונ ָה וְאֶֹרְך
רּו ַח ּבְעִּקְבֹות הַּיֹוְרׁשִים אֶתַ -ה ַהבְטָחֹות׃ עבר' י  22נִקְְרבָהּ-נ ָא ּבְלֵבָב ׁשָל ֵם
ּובֶאֱמּונ ָה תְ מִימָהְ ,מטֹהִָרים ּבְ ַהּזָי ַת לְבָבֵנּו מֵרּו ַח ָרעָה ּוְרחּוצֵי בָׂשָר ּבְ ַמי ִם
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טְהֹוִרים׃ קול' ב  2ל ְ ַמעַן י ְנֻחֲמּו ל ִּבֹותָ ם וְנ ִ ְקׁשְרּו יַחַד ּבְ ַא ֲהבָה ּולְכ ָל-עֹׁשֶר
ַּדעַת נ ְכֹונ ָה ,ל ְ ַהׂשְּכ ִיל סֹוד ָהאֱֹלהִים ָאבִינּו וְסֹוד ַה ָּמׁשִיחַ׃
יג עבר' יב  2וְנַּבִיטָה אֶל-י ֵׁשּועַ ֹראׁש ָהאֱמּונ ָה ּו ַמׁשְל ִימָּהֲ ,אׁשֶר ּבְעַד ַהּׂשִ ְמחָה
סבַל אֶתַ -הּצְל ָב ,וַּיִבֶז ַהחְֶרּפָה ,וַּיֵׁשֶב ל ִימִין ּכִּסֵא ָהאֱֹלהִים׃
ַהּׁשְמּוָרה לֹו ָ
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פרק טו

תשובה מחטא אליי חיים
1 .1תשובה מחטא אליי חיים היא מתנת חסד הנובעת מהבשורה.א תשובה זו
ב
חייב כל רועה קהילה ללמד ,כמו גם את האמונה במשיח.
א זכר' יב  10וְׁשָפַכ ְּתִי עַלּ-בֵית ָּדוִיד וְעַל יֹוׁשֵב י ְרּוׁשָל ִַם רּו ַח חֵן וְתַ חֲנּונ ִים
סּפֵד עַלַ -הּיָחִיד וְ ָהמֵר עָל ָיו
ספְדּו עָל ָיו ּכ ְ ִמ ְ
וְ ִהּבִיטּו ֵאל ַי אֵת ֲאׁשֶרָּ -דקָרּו וְ ָ
ּכ ְ ָהמֵר עַלַ -הּבְכֹור׃ מה"ש יא  18וַיְהִי ּכְׁשָ ְמעָם זֹאת וַּיַחֲִריׁשּו וַי ְ ַהל ֲלּו אֶת-
ָהאֱֹלהִים וַּיֹאמְרּוָ :אכ ֵן ּג ַם-לַּגֹוי ִם נ ָתַ ן ָהאֱֹלהִים הַּתְ ׁשּובָה ל ַ ַחּי ִים׃
סל ִיחַת ַה ֲח ָטאִים ּבְכ ָל-הַּגֹוי ִם,
ב לוקס כד  47וַ ֲאׁשֶר ּתִ ּקֵָרא בִׁשְמֹו ּתְ ׁשּובָה ּו ְ
ָהחֵל מִירּוׁשָלָי ִם׃ מרק' א ָ 15מלְאָה ָהעֵת וְ ִהּג ִיעָה ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים; ׁשּובּו
וְ ַה ֲאמִינּו בַּבְׂשֹוָרה׃ מה"ש כ  21וָ ָאעִיד לַּי ְהּודִים וְלַּיְוָנ ִים אֶת-הַּתְ ׁשּובָה
ל ֵאֹלהִים וְאֵת ָהאֱמּונ ָה ּבַ ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
2 .2תשובה אלי חיים מאפשרת לחוטא להבין את הסכנה הכרוכה בחטאיו,
בטומאתם ובמידת התועבה שבהם .בתשובה זאת החוטא מבין שחטאיו
נוגדים את טבעו הקדוש של אלוהים ואת צדקת תורתו .בחסד התשובה
מחטא החוטא גם מבין שאלוהים מספק רחמים דרך המשיח לאלה
החוזרים בתשובה .זה גורם לחוטא לשנוא את חטאיו ולפנות מכולם
לאלוהיםג וגם להחליט להתהלך במאמץ מתמיד עם אלוהים על-פי כל
ד
מצוותיו.
ג יחז' יח  31-30לָכ ֵן אִיׁש ּכִדְָרכ ָיו ֶאׁשְּפֹט אֶתְ כ ֶם ּבֵית יִׂשְָראֵל נְאֻם ֲאדֹנ ָי
י ְהוִה ׁשּובּו וְ ָהׁשִיבּו ִמּכ ָלּ-פִׁשְעֵיכ ֶם וְֹלא-י ִ ְהי ֶה לָכ ֶם ל ְ ִמכ ְׁשֹול עָוֹן׃ 31
ַהׁשְל ִיכּו ֵמעֲל ֵיכ ֶם אֶתּ-כ ָלּ-פִׁשְעֵיכ ֶם ֲאׁשֶר ּפְׁשַעְּתֶ ם ּבָם וַעֲׂשּו לָכ ֶם ל ֵב ָחדָׁש
וְרּו ַח ֲח ָדׁשָה וְלָּמָה תָ מֻתּו ּבֵית יִׂשְָראֵל׃ יחז' לו ּ 31וזְכ ְַרּתֶ ם אֶתּ-דְַרכ ֵיכ ֶם
הָָרעִים ּו ַמעַלְל ֵיכ ֶם ֲאׁשֶר ֹלא-טֹובִים ּונְקֹטֹתֶ ם ּבִפְנ ֵיכ ֶם עַל עֲֹונֹתֵ יכ ֶם וְעַל
סּפֶָך וְאֶתֲ -אפֻּדַת
ּתֹועֲבֹותֵ יכ ֶם׃ ישע' ל  22וְ ִטּמֵאתֶ ם אֶת-צִּפּוי ּפְסִיל ֵי כ ַ ְ
ּסכ ַת ז ְ ָהבֶָך ּתִ ז ְֵרם ּכ ְמֹו ָדוָה צֵא ּתֹאמַר לֹו׃ תהל' נא  6ל ְָך לְבַּדְָך ָחטָאתִי
ַמ ֵ
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וְהַָרע ּבְעֵינ ֶיָך עָׂשִיתִ י ל ְ ַמעַן ּתִ צְּדַק ּבְ ָדבְֶרָך ּתִ זְּכ ֶה בְׁשָפְטֶָך׃ ירמ' לא 18-
ׁ 17שָמֹועַ ׁשָ ַמעְּתִי ֶאפְַרי ִם מִתְ נֹודֵד יִּסְַרּתַ נ ִי וָ ִאּוָסֵר ּכְעֵג ֶל ֹלא לֻּמָד ֲהׁשִבֵנ ִי
וְאָׁשּובָה ּכ ִי אַּתָ ה י ְהוָה אֱֹלהָי׃ ּ 18כ ִיַ -אחֲֵרי ׁשּובִי נ ִ ַחמְּתִי וְ ַאחֲֵרי ִהּוָ ְדעִי
ספַקְּתִי עַל-י ֵָרְך ּבֹׁשְּתִי וְג ַם-נִכְלַמְּתִי ּכ ִי נָׂשָאתִי חְֶרּפַת נ ְעּוָרי׃ יואל ב 13-
ָ
סּפֵד׃ 13
 12וְג ַם-עַּתָ ה נְאֻם-י ְהוָה ׁשֻבּו עָדַי ּבְכ ָל-לְבַבְכ ֶם ּובְצֹום ּובִבְכ ִי ּובְ ִמ ְ
וְקְִרעּו לְבַבְכ ֶם וְאַלּ-בִגְדֵיכ ֶם וְׁשּובּו אֶל-י ְהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם ּכ ִי-חַּנּון וְַרחּום הּוא
אֶֶרְך ַאּפַי ִם וְַרבֶ -חסֶד וְנִחָם עַל-הָָרעָה׃ עמוס ה ׂ 15שִנ ְאּוָ-רע וְ ֶאהֱבּו טֹוב
וְ ַהּצִיגּו בַּׁשַעַר ִמׁשְּפָט אּול ַי יֶחֱנ ַן י ְהוָה אֱֹלהֵי-צְבָאֹות ׁשְאִֵרית יֹוסֵף׃ תהל'
קיט  128עַלּ-כ ֵן ּכ ָלּ-פִּקּודֵי כֹל יִּׁשְָרּתִי ּכ ָל-אַֹרח ׁשֶקֶר ׂשָנ ֵאתִי׃ קור"ב ז 11
ּכ ִי ְראּו-נ ָא אֵת ֲאׁשֶר-נֶעֱצַבְּתֶ ם ּכ ְִרצֹון אֱֹלהִיםּ ,כַּמָה ֵהבִיא אֶתְ כ ֶם ז ֶה ל ִידֵי
ז ְִריזּותּ ,ג ַם לְהִתְ נַּצְלּותּ ,ג ַם-ל ְֹרג ֶזּ ,ג ַם לְי ְִראָהּ ,ג ַם ל ִתְ ׁשּוקָהּ ,ג ַם לְקִנְאָהּ ,ג ַם
ל ִנ ְ ָקמָה ּובַּכֹל הֹוכַחְּתֶ ם ּכ ִי-נ ְ ִקּי ִים אַּתֶ ם ּבַ ָּדבָר הַהּוא׃
ד תהל' קיט  106 ,59 ,6אָז ֹלא-אֵבֹוׁש ּבְ ַהּבִיטִי אֶלּ-כ ָלִ -מצְוֹתֶיָך׃ 59
ִחּׁשַבְּתִי דְָרכ ָי וָ ָאׁשִיבָה ַרגְל ַי אֶל-עֵדֹתֶ יָך׃  106נִׁשְּבַעְּתִי וָ ֲא ַקּיֵמָה לִׁשְמֹר
ִמׁשְּפְטֵי צִ ְדקֶָך׃ לוקס א ּ 6וׁשְנ ֵיהֶם הָיּו צַּדִיקִים לִפְנ ֵי ָהאֱֹלהִים וְהֹלְכ ֵי תֹם
ּבְכ ָלִ -מצְ�ֹות ָהאֱֹלהִים ּובְ ֻחּקֹתָיו׃ מל"ב כג  25וְכָמֹהּו ֹלאָ -הי ָה לְפָנ ָיו ֶמל ְֶך
ֲאׁשֶרׁ-שָב אֶל-י ְהוָה ּבְכ ָל-לְבָבֹו ּובְכ ָל-נַפְׁשֹו ּובְכ ָלְ -מאֹדֹו ּכְכֹל ּתֹוַרת מֹׁשֶה
וְ ַאחֲָריו ֹלא-קָם ּכָמֹהּו׃
3 .3אין לסמוך על התשובה מחטא ,כאילו יש בה כדי לכפר על חטא או
לשמש סיבה כלשהי למחילת החטא.ה התשובה מחטא היא מעשה חסד
חופשי של אלוהים במשיח.ו על אף זאת ,תשובה דרושה לכל החוטאים,
ז
כך שאף לא אחד מהם רשאי לצַפות למחילה בלעדיה.
ה יחז' לו ּ 32-31וזְכ ְַרּתֶ ם אֶתּ-דְַרכ ֵיכ ֶם הָָרעִים ּו ַמעַלְל ֵיכ ֶם ֲאׁשֶר ֹלא-טֹובִים
ּונְקֹטֹתֶ ם ּבִפְנ ֵיכ ֶם עַל עֲוֹנֹתֵ יכ ֶם וְעַל ּתֹועֲבֹותֵ יכ ֶם׃ ֹ 32לא ל ְ ַמעַנְכ ֶם אֲנ ִי-עֹׂשֶה
נְאֻם ֲאדֹנ ָי י ְהוִה יִּוָדַע לָכ ֶם ּבֹוׁשּו וְ ִהּכָל ְמּו ִמּדְַרכ ֵיכ ֶם ּבֵית יִׂשְָראֵל׃ יחז' טז
 63-61וְזָכ ְַרּתְ אֶתּ-דְָרכַי ְִך וְנִכְלַמְּתְ ּבְ ַקחְּתֵ ְך אֶת-אֲחֹותַ י ְִך ַהּגְדֹלֹות ִמּמְֵך
אֶלַ -ה ְּקטַּנֹות ִמּמְֵך וְנ ָתַ ּתִ י אֶתְ הֶן ל ְָך לְבָנֹות וְֹלא ִמּבְִריתֵ ְך׃  62וַ ֲהקִימֹתִי אֲנ ִי
אֶתּ-בְִריתִ י אִּתָ ְך וְי ָ ַדעַּתְ ּכ ִי-אֲנ ִי י ְהוָה׃  63ל ְ ַמעַן ּתִ זְּכ ְִרי וָבֹׁשְּתְ וְֹלא י ִ ְהי ֶהּ-ל ְָך
עֹוד ּפִתְ חֹון ּפֶה ִמּפְנ ֵי ּכְלִּמָתֵ ְך ּבְכַּפְִרי-ל ְָך לְכ ָלֲ -אׁשֶר עָׂשִית נְאֻם ֲאדֹנ ָי י ְהוָה׃
ו הושע יד  5 ,3קְחּו עִ ָּמכ ֶם ְּדבִָרים וְׁשּובּו אֶל-י ְהוָה ִאמְרּו ֵאל ָיו ּכ ָלּ-תִ ּׂשָא
עָוֹן וְקַח-טֹוב ּונְׁשַּלְמָה פִָרים ׂשְפָתֵ ינּו׃  5אְֶרּפָא מְׁשּובָתָ ם אֹ ֲהבֵם נ ְ ָדבָה
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ּכ ִי ׁשָב ַאּפִי ִמּמֶּנּו׃ רומ ג  24וְנִצְ ָדקִים חִּנ ָם ּבְ ַחסְּדֹו עַל־יְדֵי ַהּפְדּות ֲאׁשֶר
סל ִיחַת ַהּפְׁשָעִים ּכ ְֹרב
ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ אפס' א' ֲ 7אׁשֶרּ-בֹו ל ָנּו ַהּפְדּות ּבְדָמֹו ּו ְ
ַחסְּדֹו׃
ז לוקס יג ֹ 5 ,3לאּ ,כ ִי-אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם ,אִםֹ-לא תָ ׁשּובּוּ ,תֹאבְדּו כֻּלְכ ֶם ּג ַם-
אַּתֶ ם׃ ֹ 5לא ּכ ִי-אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם אִםֹ-לא תָ ׁשּובּו ּג ַם-אַּתֶ ם ּכֻּלְכ ֶם ּתֹאבֵדּו׃
ּסכ ְלּותְ ,מצַּוֶה
מה"ש יז  31-30לָכ ֵן עַּתָ ה ַאחֲֵרי עֲבֹר אֱֹלהִים עַל-י ְמֹות ַה ִ
הּוא אֶתּ-כ ָלּ-בְנ ֵי ָה ָאדָם ּבְכ ָלַ -אפְסֵי-אֶֶרץ ּכ ִי ׁשֹוב י ָׁשּובּו׃  31יַעַן ֲאׁשֶר ׁשָת-
יֹום לִׁשְּפֹט ּתֵ בֵל ּבְצֶדֶק עַל-יְדֵי אִיׁש ֲאׁשֶר ִהפְקִידֹו ,וַּי ִּתֵ ן עֵדּות נ ֶ ֱאמָנ ָה לְכֻּל ָם
ּבַ ֲהקִימֹו אֹתֹו מִןַ -הּמֵתִים׃
4 .4כפי שאין חטא ,זעיר ככל שיהיה ,שפטור מהרשעה המביאה לאבדנו של
חוטא,ח כך גם אין חטא כה אדיר שהוא מסוגל להביא לאבדנם של אלה
ט
ששבים-באמת מחטא.
ח רומ' ו ּ 23כ ִי־ׂשְכ ַר ַה ֵחטְא הּוא ַה ָּמוֶתּ ,ומַּתְ נ ַת ֶחסֶד אֱֹלהִים הִיא ַחּי ֵי עֹול ָם
ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵנּו׃ רומ' ה  12לָכ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר עַל־יְדֵי ָאדָם ֶאחָד ּבָא ַה ֵחטְא
ל ָעֹול ָם ,וְ ַה ָּמוֶת עֵקֶב ַה ֵחטְא ,וְכ ֵן עָבַר ַה ָּמוֶת עַל־ּכ ָל־ּבְנ ֵי ָאדָםִ ,מּפְנ ֵי ֲאׁשֶר
ּכֻּל ָם ָחטָאּו׃ מתי יב  36וַאֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כ ָלִ -מּל ָה בְ ֵטל ָה ֲאׁשֶר י ְ ַדּבְרּו ּבְנ ֵי
ָה ָאדָם י ִּתְ נּו עָל ֶי ָה ֶחׁשְּבֹון ּבְיֹום ַהּדִין׃
ט ישע' נה  7יַעֲזֹב ָרׁשָע ּדְַרּכֹו וְאִיׁש ָאוֶן ַמ ְחׁשְבֹתָיו וְיָׁשֹב אֶל-י ְהוָה וִיַר ֲחמֵהּו
וְאֶל-אֱֹלהֵינּו ּכ ִי-י ְַרּבֶה לִסְלֹוחַ׃ רומ' ח  1עַל־ּכ ֵן הְָרׁשֵעַ ֹלא י ְֻרׁשְעּו עַתָ ה ֵאּל ֶה
ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַַ ,הּמִתְ ַהּלְכ ִים ֹלא כַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־לְפִי הָרּוחַ׃ ישע' א
ַ 18 ,16רחֲצּו ִהּז ַּכּו ָהסִירּו ֹרעַ ַמעַלְל ֵיכ ֶם מִּנֶג ֶד עֵינ ָי ִחדְלּו הֵָרעַ׃  18ל ְכּו-נ ָא
וְנִּוָכְחָה יֹאמַר י ְהוָה אִם-יִהְיּו ֲח ָטאֵיכ ֶם ּכַּׁשָנ ִים ּכַּׁשֶל ֶג יַלְּבִינּו אִם-י ַ ְאּדִימּו
כ ַּתֹול ָע ּכַּצֶמֶר יִהְיּו׃
5 .5אַל לבני אדם להסתפק בתשובה כללית מחטא ,אלא שעל כל אדם
י
להשתדל לשוב מחטאיו ,אחד לאחד.
י תהל' יט ּ 14ג ַם ִמּזֵדִים ֲחׂשְֹך עַבְּדֶָך אַל-י ִ ְמׁשְלּו-בִי אָז אֵיתָ ם וְנִּקֵיתִ י ִמּפֶׁשַע
ָרב׃ לוקס יט  8וַּיַעֲמֹד זַּכ ַי וַּיֹאמֶר אֶלָ -האָדֹון :הִּנ ֵהֲ ,אדֹנ ִי ,אֶתַ -מ ֲחצִית
נְכָסַי אֲנ ִי נֹתֵ ן לָעֲנִּי ִים ,וְאִם-עָׁשַקְּתִי אִיׁשָ ,אׁשִיב לֹו אְַרּבַעְּתָ י ִם׃ טימ"א
א  15 ,13אֹתִי ֲאׁשֶר ִמּלְפָנ ִים ָהי ִיתִי ְמגַּדֵף ּומְַרּדֵף ּו ְמחֵָרף; ֲאבָל ֻר ַחמְּתִיּ ,כ ִי
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עָׂשִיתִ י ִמּבְל ִיַ -דעַת ּבְאֵין אֱמּונ ָה׃  15נ ֶ ֱאמָן ַה ָּדבָר וְָראּוי לְהִתְ ַקּבֵל עַלּ-כֹל,
ּכ ִיַ -ה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ּבָא ל ָעֹול ָם ל ְהֹוׁשִיעַ אֶתַ -ה ַח ָּטאִיםֲ ,אׁשֶר ָאנֹכ ִי ַהּג ָדֹול
ּבָהֶם׃
6 .6כל אדם נדרש להתוודות על חטאיו לפני אלוהים לבדו ,ולבקש עליהם
מחילה.יא בעשותו כן ובעוזבו את חטאיו ,ימצא רחמים.יב כך גם ,מי
שמכשיל את אחיו או את קהילת המשיח צריך להיות מוכן ,בפרטיות
או בפומבי ותוך כדי הבעת צער על חטאו ,להכריז בפני אלה שהוא חטא
יד
כלפיהם ששב מחטאו,יג ועליהם להתרצות אליו ולקבל אותו באהבה.
יא תהל' נא  16 ,11 ,9 ,7-6ל ְָך לְבַּדְָך ָחטָאתִי וְהַָרע ּבְעֵינ ֶיָך עָׂשִיתִ י ל ְ ַמעַן
ּתִ צְּדַק ּבְ ָדבְֶרָך ּתִ זְּכ ֶה בְׁשָפְטֶָך׃  7הֵןּ-בְעָוֹון חֹולָל ְּתִ י ּובְ ֵחטְא י ֶ ֱחמַתְ נ ִי ִאּמִי׃
ּ 9תְ ַח ְּטאֵנ ִי בְאֵזֹוב וְ ֶא ְטהָר ּתְ כַּבְסֵנ ִי ּו ִמּׁשֶל ֶג ַאלְּבִין׃ ַ 11הסְּתֵ ר ּפָנ ֶיָך ֵמ ֲח ָטאָי
וְכ ָל-עֲֹונֹתַ י ְמחֵה׃ ַ 16הּצִיל ֵנ ִי ִמ ָּדמִים אֱֹלהִים אֱֹלהֵי ּתְ ׁשּועָתִי ּתְ ַרּנ ֵן ל ְׁשֹונ ִי
צִ ְדקָתֶ ָך׃ תהל' לב ַ 6-5חּטָאתִי אֹודִיעֲָך וַעֲוֹנ ִי ֹלא-כִּסִיתִ י ָאמְַרּתִי אֹודֶה
סל ָה׃  6עַל-זֹאת י ִתְ ּפַּל ֵל ּכ ָל-
עֲל ֵי פְׁשָעַי ל ַיהוָה וְאַּתָ ה נָׂשָאתָ עֲוֹן ַחּטָאתִי ֶ
ָחסִיד ֵאל ֶיָך לְעֵת ְמצֹא ַרק לְׁשֵטֶף ַמי ִם ַרּבִים ֵאל ָיו ֹלא יַּג ִיעּו׃
יב משלי כח ְ 13מכַּסֶה פְׁשָעָיו ֹלא יַצְל ִי ַח ּומֹודֶה וְעֹז ֵב י ְֻרחָם׃ יוח"א א 9
וְאִם-נ ִתְ וַּדֶה אֶתַ -חּטֹאתֵינּו ,נ ֶ ֱאמָן הּוא וְצַּדִיק ,לִסְֹל ַח ל ָנּו אֶתַ -חּטֹאתֵינּו
ּול ְ ַטהֲֵרנּו ִמּכ ָל-עָ�ֹון׃
יג יעקב ה  16הִתְ וַּדּו עֲ�ֹונֹותֵ יכ ֶם אִיׁש לִפְנ ֵי ֵרעֵהּו וְהִתְ ּפַל ֲלּו אִיׁש ּבְעַד ֵרעֵהּו,
ל ְ ַמעַן ּתֵ ָרפֵאּוּ .כ ִי-ג ָדֹול ּכֹ ַח ּתְ פִּל ַת ַהּצַּדִיק ַהּקֵֹרא אֶל-אֱֹלהִים ּבְ ָחזְקָה׃
לוקס יז ִ 4-3הּׁשָמְרּו ל ְנַפְׁשֹותֵ יכ ֶם .אִם-י ֶ ֱחטָא ל ְָך ָאחִיָך ,הֹוכ ַח לֹו; וְאִם-
ׁשבַע ּפְעָמִים
ׁשבַע ּפְעָמִים ּבַּיֹום ְוׁשָב ֵאל ֶיָך ֶ
סל ַח-לֹו׃  4וְאִם-י ֶ ֱחטָא ל ְָך ֶ
י ִּנָחֵםְ ,
סלַחְּתָ ּלֹו׃ יהוש' ז  19וַּיֹאמֶר י ְהֹוׁשֻעַ אֶל-עָכ ָן ּבְנ ִי
ּבַּיֹום וְ ָאמַר :נ ִ ָחמְּתִי  -וְ ָ
ׂשִים-נ ָא כ ָבֹוד ל ַיהוָה אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל וְתֶ ן-לֹו תֹודָה וְ ַהּג ֶד-נ ָא ל ִי מֶה עָׂשִיתָ
אַלּ-תְ כַחֵד ִמּמֶּנ ִי׃ תהל' נא.
יד קור"ב ב  8עַלּ-כ ֵן ֲאבַ ְקׁשָה ִמּכ ֶם לִגְמֹל עָל ָיו ּג ְמּול ַת ַא ֲהבָה׃
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פרק טז

מעשים טובים
1 .1מעשים טובים הם רק אלו שאלוהים ציווה בדברו הקדוש.א הם אינם
מעשים שהומצאו על ידי בני אדם מקנאות עיוורת או מכוח היומרה
ב
לכוונה טובה כלשהי ,בלא סמכות מדבר אלוהים.
א מיכה ו ִ 8הּג ִיד ל ְָך ָאדָם מַהּ-טֹוב ּומָה-י ְהוָה ּדֹוֵרׁש ִמּמְָך ּכ ִי אִם-עֲׂשֹות
ִמׁשְּפָט וְ ַא ֲהבַת ֶחסֶד וְ ַהצְנֵעַ לֶכ ֶת עִם-אֱֹלהֶיָך׃ רומ' יב  2וְאַל־ּתִ ּדַּמּו ל ָעֹול ָם
ַהּז ֶהּ ,כ ִי אִם־ ִהׁשְּתַ ּנּו ּבְהִתְ ַחּדֵׁש ַּדעְּתְ כ ֶם ,ל ְ ַמעַן ּתִ בְחֲנּו ל ָ ַדעַת מַה־הּוא ְרצֹון
ָהאֱֹלהִים הַּטֹוב וְהָָרצּוי וְ ַהּׁשָל ֵם׃ עבר' יג  21הּוא יַׁשְל ִי ְמכ ֶם ּבְכ ָלַ -מעֲׂשֶה
טֹוב לַעֲׂשֹות ְרצֹונֹוּ ,בְפָעֳלֹו בָכ ֶם אֶת-הָָרצּוי לְפָנ ָיו ּבְי ַד-י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר-
לֹו ַהּכ ָבֹוד ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִיםָ .אמֵן׃
ב מתי טו  9וַּתְ הִי י ְִראָתָ ם אֹתִי ִמצְ�ֹות אֲנָׁשִים ְמל ַ ְּמדִים׃ ישע' כט 13
וַּיֹאמֶר ֲאדֹנ ָי יַעַן ּכ ִי נִּג ַׁש ָהעָם ַהּז ֶה ּבְפִיו ּובִׂשְפָתָ יו ּכִּבְדּונ ִי וְל ִּבֹו ִרחַק ִמּמֶּנ ִי
וַּתְ הִי י ְִראָתָ ם אֹתִי ִמצְוַת אֲנָׁשִים ְמל ֻ ָּמדָה׃ פטר"א א ִ 18מ ַּדעְּתְ כ ֶם ּכ ִי
ֹלא-בְ ָדבָר נִפְסָדּ ,בְכֶסֶף אֹו בְזָהָב ,נִפְּדֵיתֶ ם ִמּדֶֶרְך ַהבְלְכ ֶם ֲאׁשֶר הָנ ְ ַחל ְּתֶ ם
ֵמאֵת אֲבֹותֵ יכ ֶם׃ רומ' י ּ 2כ ִי ֵמעִיד אֲנ ִי עֲל ֵיהֶם ׁשֶהֵם קַּנָאִים ל ֵאֹלהִים ,אְַך
ֹלא־בְ ָדעַת׃ יוח' טז  2הִּנ ֵה י ְנ ַּדּו אֶתְ כ ֶם; וְאַף ּבָאָה ַהּׁשָעָה ֲאׁשֶר ּכ ָל-הֵֹרג
אֶתְ כ ֶם י ְ ַדּמֶה ל ְ ַהקְִריב עֲבֹודָה ל ֵאֹלהִים׃ שמ"א טו  23-21וַּיִּקַח ָהעָם
ֵמ ַהּׁשָל ָל צֹאן ּובָקָר ֵראׁשִית ַהחֵֶרם לִזְּבֹ ַח ל ַיהוָה אֱֹלהֶיָך ּבַּגִלְּג ָל׃  22וַּיֹאמֶר
ׁשְמּואֵל ַה ֵחפֶץ ל ַיהוָה ּבְעֹלֹות ּוזְבָחִים ּכִׁשְמֹעַ ּבְקֹול י ְהוָה הִּנ ֵה ׁשְמֹעַ ִמּזֶבַח
טֹוב ל ְ ַה ְקׁשִיב ֵמ ֵחל ֶב אֵיל ִים׃ ּ 23כ ִי ַחּטַאתֶ -קסֶם מִֶרי וְ ָאוֶן ּותְ ָרפִים ַהפְצַר
יַעַן ָמ ַאסְּתָ אֶתְּ -דבַר י ְהוָה וַּי ִ ְמ ָאסְָך ִמ ֶּמל ְֶך׃
2 .2מעשים טובים אלו ,הנעשים בציות למצוות אלוהים ,הם פריה ועדּות
קיומה של אמונה אמיתית וחיה.ג באמצעותם מבטאים מאמינים את
הכרת תודתם לאלוהים,ד מעצימים את ביטחון ישועתם,ה מחזקים את
ח
אחיהם,ו מייפים את עדות הבשורה,ז סותמים את פיות המתנגדים
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ומפארים את אלוהים.ט המאמינים הם פועל אלוהים ,נבראים במשיח
ישוע למעשים טובים,י שיש להם פרי המביא לידי קדושה והתוצאה היא
יא
חיי עולם.
ג יעקב ב  22 ,18אְַך-יֹאמַר אִיׁש :אַּתָ ה ,י ֶׁש-ל ְָך אֱמּונ ָה; וַאֲנ ִי ,י ֶׁש-ל ִי
ַמעֲׂשִים; הְַראֵנ ִי נ ָא אֶת-אֱמּונ ָתְ ָך מִּתֹוְך ַמעֲׂשֶיָך ,וַאֲנ ִי אְַראֲָך מִּתֹוְך ַמעֲׂשַי
אֶת-אֱמּונ ָתִי׃  22הִּנ ְָך ֹראֶה ּכ ִיָ -הי ְתָ ה ָהאֱמּונ ָה עֹז ֶֶרת ל ְ ַמעֲׂשָיוּ ,ומִּתֹוְך
ַה ַּמעֲׂשִים ָהׁשְלְמָה ָהאֱמּונ ָה׃
ד תהל' קטז  13-12מָהָ -אׁשִיב ל ַיהוָה ּכ ָלּ-תַ ג ְמּולֹוהִי עָל ָי׃ ּ 13כֹוס-י ְׁשּועֹות
ֶאּׂשָא ּובְׁשֵם י ְהוָה ֶאקְָרא׃ פטר"א ב  9וְאַּתֶ ם הִּנְכ ֶם ז ֶַרע נִבְחָרַ ,מ ְמלֶכ ֶת
סּפְרּו ּתְ הִּלֹות הַּקֹוֵרא אֶתְ כ ֶם ֵמחֹׁשְֶך
סגֻּל ָה ,ל ְ ַמעַן ּתְ ַ
ּכֹהֲנ ִים וְגֹוי קָדֹוׁש וְעַם ְ
אֶל-אֹורֹו הַּנִפְל ָא׃
ה יוח"א ב ּ 5 ,3ובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי ִהּכ ְַרנּו אֹותֹו ,אִם-נִׁשְמֹר אֶתִ -מצְ�ֹותָ יו׃ 5
ֲאבָל ַהּׁשֹמֵר אֶתְּ -דבָרֹוּ ,בֹו נִׁשְלְמָה בֶ ֱאמֶת ַא ֲהבַת אֱֹלהִיםּ .ובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי-בֹו
אֲנָחְנּו :פטר"ב א ּ 10-5בַעֲבּור זֹאת ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַהעֲמִיד ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶם אֶת-
ַהּצְ ָדקָה; ּובַּצְ ָדקָה אֶתַ -ה ָּדעַת׃ ּ 6ובַ ַּדעַת אֶתַ -הּפְִריׁשּות; ּובַּפְִריׁשּות אֶת-
ּסבְל ָנּות אֶתַ -ה ֲחסִידּות׃  7בַ ֲחסִידּות אֶתָ -ה ַא ֲחוָה; ּובָ ַא ֲחוָה
ּסבְל ָנּות; ּובַ ַ
ַה ַ
אֶתָ -ה ַא ֲהבָה׃ ּ 8כ ִי אִםֵ -אּל ֶה תִ ָּמצֶאנ ָה וְתִ ְרּבֶינ ָה בָכ ֶםֹ ,לא-תִ ּתֵ ּנ ָה אֶתְ כ ֶם
לִהְיֹות ּבְ ֵטל ִים ּובְֹלא-עֲׂשֹות ּפְִרי ל ְ ַדעַת ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 9כ ִי ָהאִיׁש
ֲאׁשֶר אֵיןֵ -אּל ֶה ּלֹו עִּוֵר הּואְ ,קצַר הְָראּות וְׁשָכ ֵ ַח אֶתָ -טהֳָרתֹו ֵמ ַחּטֹאתָיו
הִָראׁשֹנֹות׃  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם
ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃
ו קור"ב ט ּ 2כ ִי י ָ ַדעְּתִי אֶת-נְדִיבַתְ כ ֶם ֲאׁשֶר עָל ֶי ָה אֲנ ִי מִתְ ַהּל ֵל ּבָכ ֶם לִפְנ ֵי
אַנְׁשֵי ַמקְּדֹונְי ָא ל ֵאמֹרֲ ,אכַּי ָא ְמזֻּמֶנ ֶת הִיא ִמּׁשָנ ָה ׁשֶעָבְָרה; וַּתָ עַר ַהּקִנְאָה
הַּיֹוצֵאת ִמּכ ֶם אֶת-רּו ַח ֻרּבָם׃ מתי ה ּ 16כ ֵן יָאֵר אֹוְרכ ֶם לִפְנ ֵי ּבְנ ֵי ָה ָאדָם,
ל ְ ַמעַן י ְִראּו ַמעֲׂשֵיכ ֶם הַּטֹובִים וְׁשִּבְחּו אֶתֲ -אבִיכ ֶם ׁשֶּבַּׁשָ ָמי ִם׃

96

ז טיט' ב  12-9 ,5וְלִהְיֹות צְנּועֹות ּו ְטהֹרֹות ,צֹופִּיֹות ֲהל ִיכֹות ּבֵיתָ ן וְטֹבֹות
וְנִכ ְנ ָעֹות לְבַעֲל ֵיהֶן ,ל ְ ַמעַן ֹלא-י ְ ֻחּל ַל ְּדבַר ָהאֱֹלהִים׃ ָ 9העֲבָדִים יִּכ ָנ ְעּו
ל ַ ֲאדֹנ ֵיהֶם וְי ִתְ ַרּצּו לָהֶם ּבְכ ָלָּ -דבָר ,וְֹלא יַמְרּו אֶתִּ -דבְֵריהֶם׃  10וְֹלא-י ִ ְמעֲלּו
ַמעַלּ ,כ ִי אִם-י ְַראּו ּכ ָל-אֱמּונ ָה טֹובָה ,ל ְ ַמעַן יְפָאֲרּו בַּכֹל אֶת-לֶקַח אֱֹלהֵינּו
מֹוׁשִיעֵנּו׃ ּ 11כ ִי הֹופִיעַ ֶחסֶד אֱֹלהִים ל ְהֹוׁשִיעַ אֶתּ-כ ָלּ-בְנ ֵי ָה ָאדָם׃ ּ 12ולְיַּסֵר

 :זט קרפםיבוט םישעמ

אֹתָ נּוֲ ,אׁשֶר נ ְתַ עֵב הֶָרׁשַע וְתַ אֲ�ֹות הָעֹול ָם וְנ ִ ְחי ֶה ּבָעֹול ָם ַהּז ֶה ּבִצְנ ִיעּות ּובְצֶדֶק
ּובַ ֲחסִידּות׃ טימ"א ו ּ 1כֹל ֲאׁשֶר-הֵם ּתַ חַת עֹל ָהעַבְדּות ,י ַ ְחׁשְבּו אֶת-
ֲאדֹנ ֵיהֶם ְראּוי ִם לְכ ָלּ-כ ָבֹוד ,ל ְ ַמעַן ֹלא-י ְ ֻחּל ַל ׁשֵם ָהאֱֹלהִים וְ ַהּלֶקַח׃
סּכ ְרּו
ח פטר"א ב ּ 15כ ִי כ ֵן הּוא ֵחפֶץ אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם הַּטֹוב ּתִ ְ
אֶתּ-פִי ִאּוֶל ֶת ָהאֲנָׁשִים ֲאׁשֶר אֵיןּ-בָם ָּדעַת׃
ט פטר"א ב  12וְהֵיטִיבּו ּדְַרּכְכ ֶם ּבַּגֹוי ִם ,ל ְ ַמעַן יַּבִיטּו אֶלַ -מעֲׂשֵיכ ֶם הַּטֹובִים
וְ ָהי ָה ּתַ חַת ֲאׁשֶר חְֵרפּו אֶתְ כ ֶם ּכְפֹעֲל ֵי ָאוֶן ,יְכַּבְדּו אֶתָ -האֱֹלהִים ּבְיֹום
ַהּפְ ֻקּדָה׃ פיל' א ְ 11מלֵאִים ּפְִרי ַהּצְ ָדקָה עַל-יְדֵי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ ,לִכ ְבֹוד
אֱֹלהִים ּותְ ִהּל ָתֹו׃ יוח' טו ּ 8בְזֹאת נִכְּבַד ָאבִיּ ,בַעֲׂשֹותְ כ ֶם ּפְִרי ל ָֹרב וִ ְהי ִיתֶ ם
ל ִי ל ְתַ לְמִידִים׃
י אפס' ב ּ 10כ ִי-פֹעַל אֱֹלהִים אֲנַחְנּו ,נִבְָראִים ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ל ְ ַמעֲׂשִים
טֹובִיםֲ ,אׁשֶר ֵהכ ִין ָהאֱֹלהִים ִמ ֶּקדֶם ל ְ ַמעַן נ ִתְ ַהּל ְֵך ּבָהֶם׃
יא רומ' ו ָ 22אכ ֵן עַּתָ הּ ,בִהְיֹותְ כ ֶם ְמׁשֻחְָרִרים מִידֵי ַה ֵחטְא ּו ְמׁשֻעְּבָדִים
ל ֵאֹלהִים ,י ֵׁש לָכ ֶם ּפְֶריְכ ֶם ל ִ ְק ֻדּׁשָה ,וְ ַאחֲִריתֹו ַחּי ֵי עֹול ָם׃
3 .3יכולתם של משיחיים לעשות מעשים טובים איננה נובעת כלל מעצמם
אלא כולה מרוח המשיח.יב כדי שיוכלו לעשות מעשים אלו דרושה ,בנוסף
לברכות החסד שהם כבר זכו להן ,פעולה ממשית של אותו רוח הקודש,
הפועל בהם לרצות ולעשות כרצון אלוהים.יג עם זאת אל להם להזניח
משום כך את חובתם ,כאילו אינם חייבים לעשות דבר כלשהו אלא אם
כן יניע אותם הרוח לעשותם .עליהם להיות חרוצים ולעורר את חסד
יד
אלוהים שבהם.
יב יוח' טו  5-4עִמְדּו-בִי ,וַאֲנ ִי בָכ ֶםּ .כ ַ ֲאׁשֶר ַהּׂשִָריג ּבַל-יַעֲׂשֶה פְִרי ֵמ ֵאל ָיו
אִםֹ-לא יַעֲמֹד ּבַּגֶפֶןּ ,כ ֵן ּג ַם-אַּתֶ ם אִםֹ-לא תַ עַמְדּו ּבִי׃ ָ 5אנֹכ ִי הּוא ַהּגֶפֶן;
וְאַּתֶ ם ַהּׂשִָריג ִיםָ .העֹמֵד ּבִי וַאֲנ ִי בֹו ,הּוא יַעֲׂשֶהּ-פְִרי ל ָֹרבּ ,כ ִי בִלְעָדַי ֹלא
תּוכ ְלּון עֲׂשֹות מְאּומָה׃ יחז' לו  27-26וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ָחדָׁש וְרּו ַח ֲח ָדׁשָה
אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וַ ֲהסִֹרתִי אֶת-ל ֵב ָה ֶאבֶן ִמּבְׂשְַרכ ֶם וְנ ָתַ ּתִ י לָכ ֶם ל ֵב ּבָׂשָר׃ 27
וְאֶת-רּוחִי אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וְעָׂשִיתִ י אֵת ֲאׁשֶרּ-בְ ֻחּקַי ּתֵ ל ֵכּו ּו ִמׁשְּפָטַי ּתִ ׁשְמְרּו
וַעֲׂשִיתֶ ם׃
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יג פיל' ב ּ 13כ ִי ָהאֱֹלהִים הּוא ַהּפֹעֵל ּבָכ ֶם ּג ַם-ל ַ ְחּפֹץ ּג ַם-לִפְעֹל ּכְפִי ְרצֹונֹו׃
פיל' ד ּ 13כ ָל-זֹאת אּוכ ַל ּבְעֶז ְַרת ַה ָּמׁשִי ַח הַּנֹותֵ ן ּכֹ ַח ּבְקְִרּבִי׃ קור"ב ג  5יַעַן
ֲאׁשֶר ֹלא-נּוכ ַל אֲנַחְנּו לָדִין ּדִין ֵמעַצְמֵנּוּ ,כ ִי יְכָל ְּתֵ נּו ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים הִיא׃
יד פיל' ב  12לָכ ֵןֲ ,חבִיבַיּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ׁשְ ַמעְּתֶ ם ל ִי ּבְכ ָל-עֵת ּכ ֵןֹ ,לא לְבַד ּבִהְיֹותִי
עִ ָּמכ ֶםּ ,כ ִי-עֹוד יֹתֵ ר עַּתָ ה ֲאׁשֶר אֲנ ִי ָרחֹוק ִמּכ ֶםּ ,תִיג ְעּו ּבִתְ ׁשּועַת נַפְׁשֹתֵיכ ֶם
ּבְי ְִראָה ּובְִרעָדָה׃ עבר' ו ֲ 12-11אבָל ֶחפְצֵנּו ׁשֶּכ ָלֶ -אחָד ִמּכ ֶם ּג ַם-יִׁשְקֹד
ׁשָקֹוד ל ְ ַה ֲחז ִיק ּבִׁשְל ֵמּות הַּתִ ְקוָה עַדַ -הּקֵץ׃ ׁ 12שֶֹּלא ּתֵ עָצֵלּוּ ,כ ִי אִםּ-תֵ ל ְכּו
ּבֶאֱמּונ ָה וְאֶֹרְך רּו ַח ּבְעִּקְבֹות הַּיֹוְרׁשִים אֶתַ -ה ַהבְטָחֹות׃ פטר"ב א ,5 ,3
ּ 11-10בַ ֲאׁשֶר ּג ְבּוָרתֹו ָהאֱֹלהִית נ ָתְ נ ָה ּל ָנּו אֵת ּכ ָלֲ -אׁשֶר ל ַ ַחּי ִים וְל ַ ֲחסִידּות,
עַל-יְדֵי ַדעַת הַּקֹוֵרא אֹתָ נּו ּבִכ ְבֹודֹו וְחֵילֹו׃ ּ 5בַעֲבּור זֹאת ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַהעֲמִיד
ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶם אֶתַ -הּצְ ָדקָה; ּובַּצְ ָדקָה אֶתַ -ה ָּדעַת׃  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו
וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא
תִ ּכָׁשֵלּו׃ ּ 11כ ִי-כ ֵן יִּפָתַ ח לִפְנ ֵיכ ֶם ל ְָרוָחָה ַהּמָבֹוא אֶלַ -מל ְכּות עֹול ָם ֲאׁשֶר
ל ַ ֲאדֹנ ֵנּו ּומֹוׁשִיעֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ישע' סד  7וְאֵין-קֹוֵרא בְׁשִמְָך מִתְ עֹוֵרר
ל ְ ַה ֲחז ִיק ּבְָך ּכ ִיִ -הסְּתַ ְרּתָ פָנ ֶיָך ִמּמֶּנּו וַּתְ מּוג ֵנּו ּבְי ַד-עֲוֹנ ֵנּו׃ טימ"ב א  6עַלּ-כ ֵן
סמִיכ ַת יָדִי׃ מה"ש כו
ַאזְּכ ִיְרָך ׁשֶּתְ עֹוֵרר אֶת-מַּתְ נ ַת ָהאֱֹלהִים ,הַּנ ְתּונ ָה ל ְָך ּבִ ְ
 7-6וְעַּתָ ה אֲנ ִי עֹמֵד ל ְ ִהּׁשָפֵט עַלּ-תִ ְקוַת ַה ַהבְ ָטחָה ֲאׁשֶר ִהבְטִיחָּה ָהאֱֹלהִים
אֶת-אֲבֹותֵ ינּו׃  7וַ ֲאׁשֶר ׁשְנ ֵים עָׂשָר ׁשְבָטֵינּו ְמי ַ ֲחל ִים ל ְ ַהּג ִיעַ ל ָּה ּבְעָבְדָם אֶת-
יהוה ּתָ מִיד יֹומָם וָלָיְל ָה .עַלְּ -דבַר הַּתִ ְקוָה ַהּזֹאתַ ,אג ְִריּפַס ַה ֶּמל ְֶךׂ ,שֹטְנ ִים
אֹותִ י ַהּי ְהּודִים׃ יהו'  21-20וְאַּתֶ םָ ,האֲהּובִיםִ ,הּבָנּו ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶם הַּנַעֲל ָה
עַלּ-כֹל ּבִ ְק ֻדּׁשָתָ ּה וְהִתְ ּפַל ֲלּו ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ּ 21וׁשְמְַרּתֶ ם אֶת-נַפְׁשֹתֵיכ ֶם
ּבְ ַא ֲהבַת אֱֹלהִים וְ ִחּכ ִיתֶ ם ל ְַר ֲחמֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ל ְ ַחּי ֵי הָעֹול ָם׃
4 .4אלו המגיעים במעשי הציות שלהם למרב האפשרי בחיים הללו ,רחוקים
מאוד מלהיות מסוגלים לעשות יותר משאלוהים דורש ומהיכולת להעניק
חסד מושיע לאחרים ,שכן הם חסרים מאוד במילוי החובות המוטלות
טו
עליהם.
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טו לוקס יז ּ 10כָכ ָה ג ַם-אַּתֶ םַ ,אחֲֵרי עֲׂשֹ�ֹותְ כ ֶם אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צֻּוֵיתֶ םִ ,אמְרּו,
עֲבָדִים אֵין-מֹועִיל ּבָם אֲנָחְנּוּ ,כ ִי ַרק אֶתַ -ה ֻּמּטָל עָל ֵינּו לַעֲׂשֹות עָׂשִינּו׃
נחמ' יג  22וָאֹמְָרה לַלְוִּי ִם ֲאׁשֶר יִהְיּו ִמ ַּטהֲִרים ּובָאִים ׁשֹמְִרים ַהּׁשְעִָרים
סּדֶָך׃
ל ְ ַקּדֵׁש אֶת-יֹום ַהּׁשַּבָת ּג ַם-זֹאת זָכ ְָרהּ-ל ִי אֱֹלהַי וְחּוסָה עָל ַי ּכ ְֹרב ַח ְ
איוב ט ָ 3-2אמְנ ָם י ָ ַדעְּתִי כ ִי-כ ֵן ּומַהּ-יִצְּדַק אֱנֹוׁש עִם-אֵל׃  3אִם-י ַ ְחּפֹץ
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ל ִָריב עִּמֹו ֹלא-יַעֲנֶּנּו ַאחַת מִּנ ִיָ -אל ֶף׃ גלט' ה ּ 17כ ִי ַהּבָׂשָר מִתְ ַאּוֶה ֶהפְֶך
מִן-הָרּו ַח וְהָרּו ַח ֶהפְֶך מִןַ -הּבָׂשָר; ּוׁשְנ ֵיהֶם מִתְ קֹו ֲממִים ז ֶה לָז ֶה ,עַדׁ-שֶֹּלא
תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות אֵת ֲאׁשֶר ּתַ ְחּפֹצּו׃
5 .5בגלל ההבדל הגדול שבין הטובים שבמעשינו לבין הכבוד העתיד לבוא,
ובגלל המרחק האין-סופי שבינינו לבין אלוהים ,לא נוכל להיות זכאים
בזכות מעשים אלו לסליחת החטאים או לחיי נצח מיד אלוהים .גם
איננו מסוגלים להועיל לאלוהים במעשינו הטובים ואיננו יכולים לשלם
את חובנו עבור החטאים שעשינו בעבר.טז להפך ,אחרי שעשינו את כל
מה שביכולתנו ,עשינו רק את המוטל עלינו ,ואנחנו עבדים שאין בהם
תועלת.יז הטובים שבמעשינו לא יעמדו במשפטו החמור של אלוהים
כיוון שמעצם היותם טובים ,הם נובעים מרוח אלוהים,יח וכיוון שמעצם
העובדה שאנחנו העושים אותם ,הם טמאים ומעורבבים בהרבה חולשה
יט
והיעדר שלמות.
טז רומ' ג  20יַעַן ֲאׁשֶר ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא־יִצְּדַק לְפָנ ָיו ּכ ָל־ּבָׂשָרּ ,כ ִי עַל־יְדֵי
הַּתֹוָרה ַּדעַת ַה ֵחטְא׃ רומ' ד ּ 6 ,4 ,2כ ִי אִם־נִצְּדַק ַאבְָרהָם מִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִים,
לֹו הַּתְ הִיּל ָה ,אְַך־ֹלא לִפְנ ֵי ָהאֱֹלהִים׃  4הִּנ ֵה ַהּפֹעֵל ֹלא־י ֵ ָחׁשֶב לֹו ׂשְכ ָרֹו עַל־
ּפִי ֶה ָחסֶדּ ,כ ִי אִם־עַל־ּפִי הַחוֺב׃ ּ 6כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַם־ ָּדוִד מְתַ אֵר אֶת־אוֺׁשֶר ָה ָאדָם,
ֲאׁשֶר ָהאֱֹלהִים י ַ ְחׁשָב־לֹו צְ ָדקָה ּבְֹלא ַמעֲׂשִיםּ ,בְ ָאמְרֹו׃ אפס' ב ּ 8כ ִי-בַ ֶחסֶד
נֹוׁשַעְּתֶ ם עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה; וְֹלא ִמּי ֶ ְדכ ֶם ָהי ְתָ ה ּזֹאתּ ,כ ִי-מַּתַ ת אֱֹלהִים הִיא׃
ֹ 9לא מִּתֹוְך ַה ַּמעֲׂשִיםׁ ,שֶֹּלא י ִתְ ַהּל ֵל אִיׁש׃ טיט' ג  7-5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי
ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת
הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ֲ 6אׁשֶר ׁשָפְַך עָל ֵינּו ל ְ ַמכְּבִיר עַל-יְדֵי
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח מֹוׁשִיעֵנּו׃  7ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ּבְ ַחסְּדֹו וְנ ִיַרׁש לְפִי הַּתִ ְקוָה אֶתַ -חּי ֵי
הָעֹולָמִים׃ רומ' ח ּ 18כ ִי ֶא ֱחׁשֹב ֲאׁשֶר עִּנּוי ֵי ַהּזְמַן ַהּז ֶה אֵינ ָם ׁשְקּול ִים ּכ ְנֶג ֶד
ַהּכ ָבֹוד ֶהעָתִיד ל ְ ִהּג ָלֹות ּבָנּו׃ תהל' טז ָ 2אמְַרּתְ ל ַיהוָה ֲאדֹנ ָי אָּתָ ה טֹובָתִי
סּכֹן עָל ֵימֹו ַמׂשְּכ ִיל׃ ַ 3ה ֵחפֶץ
סּכ ָןּ-גָבֶר ּכ ִי-י ִ ְ
ּבַל-עָל ֶיָך׃ איוב כב ַ 3-2הלְאֵל י ִ ְ
לְׁשַּדַי ּכ ִי תִ צְּדָק וְאִםּ-בֶצַע ּכ ִי-תַ ּתֵ ם ּדְָרכ ֶיָך׃ איוב לה  8-7אִם-צָ ַדקְּתָ
מַהּ-תִ ּתֶ ן-לֹו אֹו מַהִּ -מּיָדְָך יִּקָח׃  8לְאִיׁשּ-כ ָמֹוָך ִרׁשְעֶָך ּולְבֶןָ -אדָם צִ ְדקָתֶ ָך׃
יז לוקס יז ּ 10כָכ ָה ג ַם-אַּתֶ םַ ,אחֲֵרי עֲׂשֹ�ֹותְ כ ֶם אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צֻּוֵיתֶ םִ ,אמְרּו,
עֲבָדִים אֵין-מֹועִיל ּבָם אֲנָחְנּוּ ,כ ִי ַרק אֶתַ -ה ֻּמּטָל עָל ֵינּו לַעֲׂשֹות עָׂשִינּו׃
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יח גלט' ה ּ 23-22ופְִרי הָרּו ַח ַא ֲהבָהׂ ,שִ ְמחָה וְׁשָלֹום ,אֶֹרְך רּו ַח ּונְדִיבּות
וְ ֶחסֶד וֶאֱמּונ ָה׃  23וַעֲנָוָה ּופְִריׁשּות; אֵיןּ-תֹוָרה ל ְנֶג ֶד עֹׂשֵי ֵאּל ֶה׃
יט ישע' סד  5וַּנְהִי כ ַ ָּטמֵא ּכֻּל ָנּו ּוכְבֶג ֶד עִּדִים ּכ ָל-צִ ְדקֹתֵינּו וַּנָבֶל ּכֶעָל ֶה ּכֻּל ָנּו
וַעֲוֹנ ֵנּו ּכ ָרּו ַח יִּׂשָאֻנּו׃ גלט' ה ּ 17כ ִי ַהּבָׂשָר מִתְ ַאּוֶה ֶהפְֶך מִן-הָרּו ַח וְהָרּו ַח
ֶהפְֶך מִןַ -הּבָׂשָר; ּוׁשְנ ֵיהֶם מִתְ קֹו ֲממִים ז ֶה לָז ֶה ,עַדׁ-שֶֹּלא תּוכ ְלּו לַעֲׂשֹות אֵת
ֲאׁשֶר ּתַ ְחּפֹצּו׃ רומ' ז ּ 18 ,15כ ִי־ ֲאׁשֶר אֲנ ִי פֹעֵל ֹלא טוֺב ּבְעֵינ ַיּ ,כ ִי אֵינֶּנ ִי עֹׂשֶה
אֵת ֲאׁשֶר־אֲנ ִי ֹרצֶה ּבֹוּ ,כ ִי אִם־ ֲאׁשֶר ׂשָנ ֵאתִי אֹתֹו אֲנ ִי עֹׂשֶה׃ ּ 18כ ִי י ָ ַדעְּתִי
ּכ ִי־ּבִיּ ,בִבְׂשִָריֹ ,לא ׁשוֺכ ֵן טֹוב .הֵן הָָרצוֺן י ֵׁש עִ ָּמדִיֲ ,אבָל עֲׂשוֺת הַּטוֺב אֵינ ֶנ ִי
מוֺצֵא׃ תהל' קמג  2וְאַלּ-תָ בֹוא בְ ִמׁשְּפָט אֶת-עַבְּדֶָך ּכ ִי ֹלא-יִצְּדַק לְפָנ ֶיָך
כ ָל-חָי׃ תהל' קל  3אִם-עֲוֹנֹות ּתִ ׁשְמָר-י ָּה ֲאדֹנ ָי מִי יַעֲמֹד׃
6 .6על אף זאת ,בהיות המאמינים מקובלים בזכות המשיח ,גם מעשיהם
הטובים מקובלים בזכותו,כ לא כאילו הם נקיים לחלוטין מאשם ובלא
דופי בחיים הללו,כא אלא שאלוהים ,בהתבוננו בהם ּבִבנו ,רואה לנכון לקבל
את המעשים הנעשים בכנות ,על אף שהם מלווים בהרבה חולשות והיעדר
כב
שלמות  ,ולתגמל את עושיהם.
כ אפס' א  6ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹוד ַחסְּדֹוֲ ,אׁשֶר-חָנ ַן אֹתָ נּו ּבִידִידֹו׃ פטר"א ב
 5וְנִבְנ ֵיתֶ ם ּג ַם-אַּתֶ ם ּכ ַ ֲאבָנ ִים חַּיֹות לְבַי ִת רּוחָנ ִי לִכְהֻּנ ַת קֹדֶׁש ,ל ְ ַהעֲלֹות
זִבְחֵי-רּו ַח ל ְָרצֹון ל ֵאֹלהִים ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ שמות כח  38וְ ָהי ָה עַלֵ -מצַח
ַאהֲֹרן וְנָׂשָא ַאהֲֹרן אֶת-עֲוֹן הַּקֳ ָדׁשִים ֲאׁשֶר י ַ ְקּדִיׁשּו ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל לְכ ָל-מַּתְ נֹת
ָק ְדׁשֵיהֶם וְ ָהי ָה עַלִ -מצְחֹו ּתָ מִיד ל ְָרצֹון לָהֶם לִפְנ ֵי י ְהוָה׃ ברא' ד  4וְ ֶהבֶל
ֵהבִיא ג ַם-הּוא ִמּבְכֹרֹות צֹאנֹו ּו ֵמ ֶחלְבֵהֶן וַּיִׁשַע י ְהוָה אֶלֶ -הבֶל וְאֶל-מִנְחָתֹו׃
עבר' יא ּ 4בָאֱמּונ ָה ִהקְִריב ֶהבֶל ל ֵאֹלהִים זֶבַח טֹוב ִמ ָּקי ִןֲ ,אׁשֶר ָהי ָה-לֹו
לְעֵדּות ּכ ִי צַּדִיק הּואּ ,בְ ָהעִיד אֱֹלהִים עַל-מִנְחֹתָיוּ ,ובָּה עֹודֶּנּו ְמ ַדּבֵר ַאחֲֵרי
מֹותֹו׃
כא איוב ט  20אִםֶ -אצְּדָק ּפִי י ְַרׁשִיעֵנ ִי ּתָ ם-אָנ ִי וַּיַעְ ְקׁשֵנ ִי׃ תהל' קמג 2
וְאַלּ-תָ בֹוא בְ ִמׁשְּפָט אֶת-עַבְּדֶָך ּכ ִי ֹלא-יִצְּדַק לְפָנ ֶיָך כ ָל-חָי׃ תהל' קל 3
אִם-עֲוֹנֹות ּתִ ׁשְמָר-י ָּה ֲאדֹנ ָי מִי יַעֲמֹד׃
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כב עבר' יג  21-20וֵאֹלהֵי ַהּׁשָלֹוםֲ ,אׁשֶר ּבְדַם ּבְִרית עֹול ָם ֶהעֱל ָה מִן-
ַהּמֵתִים אֶתֹ-רעֵה ַהּצֹאן ַהּג ָדֹול ,אֶת-י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵנּו׃  21הּוא יַׁשְל ִי ְמכ ֶם ּבְכ ָל-
ַמעֲׂשֶה טֹוב לַעֲׂשֹות ְרצֹונֹוּ ,בְפָעֳלֹו בָכ ֶם אֶת-הָָרצּוי לְפָנ ָיו ּבְי ַד-י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ,
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ֲאׁשֶר-לֹו ַהּכ ָבֹוד ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִיםָ .אמֵן׃ קור"ב ח ּ 12כ ִי ּבְ ִה ָּמצֵא לְאִיׁש
רּו ַח נְדִיבָהְ ,רצּוי ָה הִיא לְפִי מַהּׁ-שֶּי ֶׁש-לֹו ,וְֹלא-לְפִי מַהּׁ-שֶאֵין לֹו׃ עבר' ו
ּ 10כ ִי ָהאֱֹלהִים ֹלא-יְעַּוֵת צֶדֶק לִׁשְּכֹ ַח אֶתַ -מעֲׂשֵיכ ֶם וְאֶת-עֲמַל ַא ֲהבַתְ כ ֶם
ֲאׁשֶר הְֶראֵיתֶ ם לִׁשְמֹוׁ ,שֶּׁשֵַרּתֶ ם וְעֹו ְדכ ֶם ְמׁשֲָרתִים אֶתַ -ה ְּקדֹׁשִים׃ מתי
כה  23 ,21וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ֲאדֹנ ָיוּ :כ ֵןָ ,העֶבֶד הַּטֹוב וְהַּנ ֶ ֱאמָןּ ,כ ִי בִ ְמעַט נ ֶ ֱאמָן
ָהי ִיתָ  ,וְעַל-הְַרּבֵה ַאפְקִידֶָך; ּבֹוא אֶלׂ-שִ ְמחַת ֲאדֹנ ֶיָך׃  23וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ֲאדֹנ ָיו:
הֵי ַטבְּתָ ָ ,העֶבֶד הַּטֹוב וְהַּנ ֶ ֱאמָןּ ,בַ ִּמזְעָר נ ֶ ֱאמָן ָהי ִיתָ  ,וְעַל-הְַרּבֵה ַאפְקִידֶָך;
ּבֹוא אֶלׂ-שִ ְמחַת ֲאדֹנ ֶיָך׃
7 .7במהותם עשויים מעשיהם של אנשים שלא נולדו מחדש להיות דברים
שאלוהים ציווה ,מועילים להם ולאחרים.כג על אף זאת ,המעשים הללו
אינם נובעים מלב מטוהר באמונה,כד והם אינם נעשים באופן הנכון על-
פי דבר אלוהים,כה גם לא למטרה נכונה ,שהיא כבוד אלוהים.כו כיוון שכך,
מעשים אלו הם חטאים ,ואינם יכולים להיות רצויים לאלוהים או להפוך
אדם לראוי לקבל חסד מאלוהים.כז עם זאת ,הזנחת המעשים הללו היא
כח
חטא חמור עוד יותר ואינה רצויה לאלוהים.
כג מל"ב י  31-30וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶל-י ֵהּוא יַעַן ֲאׁשֶרֱ -הטִיבֹתָ לַעֲׂשֹות ַהּיָׁשָר
ּבְעֵינ ַי ּכְכֹל ֲאׁשֶר ּבִלְבָבִי עָׂשִיתָ לְבֵית ַא ְחאָב ּבְנ ֵי ְרבִעִים יֵׁשְבּו ל ְָך עַלּ-כִּסֵא
יִׂשְָראֵל׃  31וְי ֵהּוא ֹלא ׁשָמַר לָלֶכ ֶת ּבְתֹוַרת-י ְהוָה אֱֹלהֵי-יִׂשְָראֵל ּבְכ ָל-לְבָבֹו
ֹלא סָר ֵמעַל ַחּטֹאות י ָָרבְעָם ֲאׁשֶר ֶה ֱחטִיא אֶת-יִׂשְָראֵל׃ מל"א כא 29 ,27
וַיְהִי כִׁשְמֹעַ ַא ְחאָב אֶתַ -ה ְּדבִָרים ָה ֵאּל ֶה וַּיִקְַרע ּבְגָדָיו וַּיָׂשֶםׂ-שַק עַלּ-בְׂשָרֹו
וַּי ָצֹום וַּיִׁשְּכ ַב ּבַּׂשָק וַי ְ ַהּל ְֵך אַט׃  29הֲָראִיתָ ּכ ִי-נִכ ְנ ַע ַא ְחאָב ִמּלְפָנ ָי יַעַן ּכ ִי-
נִכ ְנ ַע ִמּפָנ ַי ֹלאָ -אבִי הָָרעָה ּבְיָמָיו ּבִימֵי בְנֹו ָאבִיא הָָרעָה עַלּ-בֵיתֹו׃ פיל' א
 18 ,16-15הֵן י ֵׁש ַמּג ִידִים אֶתַ -ה ָּמׁשִי ַח ִמּקִנְאָה וִָריב ,וְי ֵׁש ַמּג ִידִים ּבְכַּוָנ ָה
טֹובָה׃ ֵ 16אּל ֶה ִמּמְִריבָה ַמּג ִידִים אֶתַ -ה ָּמׁשִיחַֹ ,לא בְל ֵב-טָהֹורּ ,כ ִי חֹׁשְבִים
ל ְהֹוסִיף צָָרה עַל-מֹוסֵָרי׃  18אְַך מַהּ-בְכ ְָך? הֲֹלא ּבְכ ָל-אֹופָן ,אִםּ-בַעֲל ִיל ָה
אֹו בֶ ֱאמֶת יֻּג ַד ַה ָּמׁשִיחַ ,וַאֲנ ִי הִנ ְנ ִי ׂשָ ֵמ ַח ּבָזֹאת וְג ַם ֶאׂשְמָח׃
כד ברא' ד  5וְאֶלַ -קי ִן וְאֶל-מִנְחָתֹו ֹלא ׁשָעָה וַּיִחַר ל ְ ַקי ִן ְמאֹד וַּיִּפְלּו ּפָנ ָיו׃
עבר' יא ּ 4בָאֱמּונ ָה ִהקְִריב ֶהבֶל ל ֵאֹלהִים זֶבַח טֹוב ִמ ָּקי ִןֲ ,אׁשֶר ָהי ָה-לֹו
לְעֵדּות ּכ ִי צַּדִיק הּואּ ,בְ ָהעִיד אֱֹלהִים עַל-מִנְחֹתָיוּ ,ובָּה עֹודֶּנּו ְמ ַדּבֵר ַאחֲֵרי
מֹותֹו׃ עבר' יא ּ 6ובְל ִי אֱמּונ ָה ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש לִהְיֹות ָרצּוי אֶלָ -האֱֹלהִיםּ ,כ ִי
כ ָלַ -הּקֵָרב ֵאל ָיו צִָריְך ל ְ ַה ֲאמִין ּכ ִי-י ֵׁש אֱֹלהִים ּוג ְמּול הּוא ֵמׁשִיב לְדְֹרׁשָיו׃
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כה קור"א יג  3וְאִםֲ -א ַחּל ֵק אֶתּ-כ ָל-הֹונ ִי וְאִם-אֶּתֵ ן אֶתּ-גּופִי לִׂשְֵרפָה
וְאֵיןּ-בִי ָה ַא ֲהבָהּ ,כ ָל-זֹאת ֹלא תֹועִיל ֵנ ִי׃ ישע' א ּ 12כ ִי תָ בֹאּו ל ֵָראֹות ּפָנ ָי
מִי-בִּקֵׁש זֹאת ִמּי ֶ ְדכ ֶם ְרמֹס ֲחצֵָרי׃
כו מתי ו  16 ,5 ,2לָכ ֵן ּבַעֲׂשֹותְ ָך צְ ָדקָה אַלּ-תָ ִריעַ לְפָנ ֶיָך ּבַּׁשֹופָר ּכ ְ ַמעֲׂשֵה
ַהחֲנֵפִים ּבְבָּתֵי ַהּכ ְנֵסִּיֹות ּובְָרחֹבֹות ,ל ְ ַמעַן י ְ ַהל ֲלּו אֹותָ ם ָהאֲנָׁשִים; ָאמֵן אֹמֵר
אֲנ ִי לָכ ֶםּ :כ ִי לָקְחּו אֶתׂ-שְכ ָָרם׃  5וְכ ִי ּתִ תְ ּפַּל ֵל ,אַלּ-תְ הִי ּכַחֲנֵפִיםָ ,האֹ ֲהבִים
לְהִתְ ּפַּל ֵל ּבְעָ ְמדָם ּבְבָּתֵי ַהּכ ְנֵסִּיֹות וְ ֵאצֶל ּפִּנֹות ַהּׁשְוָקִים ל ְ ַמעַן י ֵָראּו לִבְנ ֵי
ָאדָםָ .אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,כ ִי לָקְחּו אֶתׂ-שְכ ָָרם׃  16וְכ ִי תָ צּומּו ,אַלּ-תִ הְיּו
זֹעֲפִים ּכַחֲנֵפִיםַ ,ה ְמׁשַּנ ִים אֶתּ-פְנ ֵיהֶם לְהֵָראֹות צָמִים לִבְנ ֵי ָאדָם; ָאמֵן אֹמֵר
אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,כ ִי לָקְחּו אֶתׂ-שְכ ָָרם׃
כז חגי ב  14וַּיַעַן ַחּג ַי וַּיֹאמֶר ּכ ֵן ָהעָםַ -הּז ֶה וְכ ֵן-הַּגֹוי ַהּז ֶה לְפָנ ַי נְאֻם-י ְהוָה
וְכ ֵן ּכ ָלַ -מעֲׂשֵה יְדֵיהֶם וַ ֲאׁשֶר יַקְִריבּו ׁשָם ָטמֵא הּוא׃ טיט' א  15הֵן ַהּכֹל
טָהֹור לַּטְהֹוִריםֲ ,אבָל לַּנ ִ ְט ְמאִים ּולְאֵינ ָם ַמ ֲאמִינ ִים אֵיןָּ -דבָר טָהֹורּ ,כ ִי
נ ִ ְט ְמאָה ּג ַםַּ -דעְּתָ ם ּג ַם-רּוחָם׃ עמוס ה ׂ 22-21שָנ ֵאתִי ָמ ַאסְּתִי ַחּג ֵיכ ֶם וְֹלא
אִָרי ַח ּבְעַּצְֹרתֵיכ ֶם׃ ּ 22כ ִי אִםּ-תַ עֲלּו-ל ִי עֹלֹות ּומִנְחֹתֵיכ ֶם ֹלא אְֶרצֶה וְׁשֶל ֶם
מְִריאֵיכ ֶם ֹלא ַאּבִיט׃ הושע א  4וַּיֹאמֶר י ְהוָה ֵאל ָיו קְָרא ׁשְמֹו יִז ְְרעֶאל ּכ ִי-
עֹוד ְמעַט ּופָ ַקדְּתִ י אֶתְּ -דמֵי יִז ְְרעֶאל עַלּ-בֵית י ֵהּוא וְ ִהׁשְּבַּתִי ַמ ְמל ְכּות ּבֵית
יִׂשְָראֵל׃ רומ' ט  16וְעַל־ּכ ֵן אֵין ַה ָּדבָר ֹלא־בְי ַד הָֹרצֶה וְֹלא־בְי ַד הָָרץּ ,כ ִי
אִם־ּבְי ַד ָהאֱֹלהִים ַהמְַרחֵם׃ טיט' ג ֹ 5לא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו
הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּו ּכ ִי אִםּ-בְ ַחסְּדֹו עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת ַהּל ִידָה ַה ֲח ָדׁשָה וְחִּדּוׁש רּו ַח
ַהּקֹדֶׁש׃
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כח תהל' יד  4הֲֹלא יָדְעּו ּכ ָלּ-פֹעֲל ֵיָ -אוֶן אֹכְל ֵי עַּמִי ָאכ ְלּו לֶחֶם י ְהוָה ֹלא
קָָראּו׃ תהל' לו ִּ 4דבְֵרי-פִיו ָאוֶן ּומְִרמָה ָחדַל ל ְ ַהׂשְּכ ִיל לְהֵיטִיב׃ איוב
כא  15-14וַּיֹאמְרּו לָאֵל סּור ִמּמֶּנו וְ ַדעַת ּדְָרכ ֶיָך ֹלא ָחפָצְנּו׃  15מַהּׁ-שַּדַי
ּכ ִי-נַעַבְדֶּנּו ּומַהּ-נֹועִיל ּכ ִי נִפְּג ַעּ-בֹו׃ מתי כה  45 ,43-41וְאָז יֹאמַר ּג ַם
אֶל-הַּנִּצָבִים לִׂשְמֹאלֹו :ל ְכּו ֵמעָל ַי ,אַּתֶ ם ָהאֲרּוִרים ,אֶל-אֵׁש עֹול ָם הַּמּוכ ָנ ָה
לַּׂשָטָן ּול ְ ַמל ְ ָאכ ָיו׃ ּ 42כ ִי ָרעֵב ָהי ִיתִי וְֹלא ַה ֲאכַל ְּתֶ ם אֹותִ י ,צָמֵא ָהי ִיתִי וְֹלא
ּספְּתֶ ם אֹותִ י ,עָרֹום וְֹלא כִּסִיתֶ ם אֹותִ י,
ִהׁשְקִיתֶ ם אֹותִ י׃ ּ 43ג ֵר ָהי ִיתִי וְֹלא ִא ַ
חֹול ֶה ּובְ ִמׁשְמָר וְֹלא בִּקְַרּתֶ ם אֹותִ י׃  45אָז יַעֲנ ֶה אֹתָ ם ל ֵאמֹרָ :אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי
לָכ ֶם ,מַהּׁ-שֶֹּלא עֲׂשִיתֶ ם ל ְ ֶאחָד מִןַ -הּצְעִיִרים ָה ֵאּל ֶהּ ,ג ַם-ל ִי ֹלא עֲׂשִיתֶ ם׃
מתי כג  23אֹוי לָכ ֶם ,הַּסֹופְִרים וְ ַהּפְרּוׁשִים ַהחֲנֵפִיםּ ,כ ִי ְמעַּׂשְִרים אַּתֶ ם

 :זט קרפםיבוט םישעמ

אֶתַ -הּמִנ ְּתָ א וְאֶתַ -הּׁשֶבֶת וְאֶתַ -הּכַּמֹן וַּתַ ּנ ִיחּו אֵת ַהחֲמּורֹות ּבַּתֹוָרה  -אֶת-
ַה ִּמׁשְּפָט וְאֶתַ -ה ֶחסֶד וְאֶתָ -האֱמּונ ָה .וְ ָהי ָה לָכ ֶם לַעֲׂשֹות אֶתֵ -אּל ֶה וְֹלא
לְהַּנ ִי ַח ּג ַם-אֶתֵ -אּל ֶה׃
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פרק יז

התמדת הקדושים
1 .1אלו שאלוהים קיבל באהובו ,קרא בקריאה אפקטיבית וקידש ברוחו,
אינם מסוגלים לאבד לחלוטין ,גם לא באופן סופי ,את מעמד החסד .אין
א
ספק שהם יתמידו במעמד זה עד הקץ ,וייוושעו ישועת נצח.
א פיל' א ּ 6ובֹ ֵט ַח אֲנ ִיּ ,כ ִי ַהּמַתְ חִיל ּבָכ ֶם ַה ַּמעֲׂשֶה הַּטֹובּ ,ג ַם-יִגְמְֶרּנּו עַד-
יֹום י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ פטר"ב א  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-
קְִריאַתְ כ ֶם ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃ יוח' י 29-28
וַאֲנ ִי אֶּתֵ ן לָהֶן ַחּי ֵי עֹולָמִים; וְֹלא תֹאבַדְנ ָה ל ָנֶצַח וְאִיׁש ֹלא-י ַ ֲחטֹף אֶתְ הֶן
ִמּיָדִי׃ ָ 29האָב ֲאׁשֶר נ ְתָ נ ָן ל ִי ּג ָדֹול הּוא עַלּ-כֹל וְאִיׁש ֹלא-י ַ ֲחטֹף אֶתְ הֶן ִמּי ַד
ָהאָב׃ יוח"א ג ּ 9כ ָל-הַּנֹול ָד ֵמאֱֹלהִים ֹלא י ֶ ֱחטָאּ ,כ ִי ז ְַרעֹו ּבֹו י ָקּום וְֹלא יּוכ ַל
ל ַ ֲחטֹאּ ,כ ִי ֵמאֱֹלהִים נֹול ָד׃ פטר"א א  9 ,5הַּנִׁשְמִָרים ּבְעֹז אֱֹלהִים עַל-י ַד
ָהאֱמּונ ָה ל ַּתְ ׁשּועָה ָהעֲתִידָה ל ְ ִהּג ָלֹות ּבְעֶת-קֵץ׃ ּ 9בְ ַקחְּתְ כ ֶם עֵקֶב אֱמּונ ַתְ כ ֶם
ּתְ ׁשּועָה ל ְנַפְׁשֹתֵיכ ֶם׃
2 .2התמדה זו של הקדושים אינה תלויה ברצונם החופשי אלא בהחלטתו
הבלתי ניתנת לשינוי של אלוהים לבחור בהם לישועה .החלטה זו עצמה
ב
נובעת מאהבתו החופשית והבלתי ניתנת לשינוי של אלוהים האב.
התמדת הקדושים תלויה בזכות שקנה בעדם ישוע המשיח ותפילת
ההפגעה שלו בעדם,ג בנוכחותו המתמשכת של הרוח ובזרע אלוהים
שבהםד ובטבעה של ברית החסד.ה מכל אלה נובע בוודאות ,בביטחון
ו
ובאופן שאינו ניתן לערעור כי הקדושים יתמידו בחסד לישועת נצח.
ב טימ"ב ב ֲ 19-18אׁשֶר ּתָ עּו מִןָ -ה ֱאמֶתּ ,בְ ָאמְָרם ּכ ִי-תְ ִחּי ַת ַהּמֵתִים ּכְבָר
ָהי ָתָ ה ,וַיְבַלְּבְלּו אֱמּונ ַת ְקצָת אֲנָׁשִים׃  19אְַך-אֵיתָ ן הּוא י ְסֹוד ָהאֱֹלהִים
וְז ֶה חֹותָ מֹו :יֹ ֵדעַ יהוה אֵת ֲאׁשֶר-לֹו; וְעֹוד :י ָסּור ֵמעָוֶל ּכ ָל-הַּקֹוֵרא אֶתׁ-שֵם
ַה ָּמׁשִיחַ׃ ירמ' לא  3מֵָרחֹוק י ְהוָה נ ְִראָה ל ִי וְ ַא ֲהבַת עֹול ָם ֲא ַהבְּתִיְך עַלּ-כ ֵן
ְמׁשַכ ְּתִיְך ָחסֶד׃
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ג עבר' י ּ 14 ,10ובָָרצֹון ַהּז ֶה ְמ ֻק ָּדׁשִים אֲנַחְנּו עַל-יְדֵי ַהקְָרבַת קְָרּבַן ּגּוף
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּבְפַעַם ֶאחָת׃ ּ 14כ ִי הּוא ּבְקְָרּבָן ֶאחָד ִהׁשְל ִים ל ָנֶצַח אֶת-
ַה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ עבר' יג  21-20וֵאֹלהֵי ַהּׁשָלֹום ֲאׁשֶר ּבְדַם ּבְִרית עֹול ָם ֶהעֱל ָה
מִןַ -הּמֵתִים אֶתֹ-רעֵה ַהּצֹאן ַהּג ָדֹול אֶת-י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵינּו׃  21הּוא יַׁשְל ִי ְמכ ֶם
ּבְכ ָלַ -מעֲׂשֶה טֹוב לַעֲׂשֹות ְרצֹונֹו ּבְפָעֳלֹו בָכ ֶם אֶת-הָָרצּוי לְפָנ ָיו ּבְי ַד-י ֵׁשּועַ
ַה ָּמׁשִי ַח לֹו ַהּכ ָבֹוד ל ְעֹולְמֵי עֹולָמִיםָ .אמֵן׃ עבר' ט ּ 15-12ג ַם ֹלא-בָא ּבְדַם
ׂשְעִיִרים וַעֲגָל ִיםֶ ,אּל ָא ּבְדַם-נַפְׁשֹו ּבָא ּבְפַעַםַ -אחַת אֶלַ -הּקֹדֶׁש ּפְנ ִימָה,
וַּי ִ ְמצָא ּג ְ ֻאּל ַת עֹול ָם׃ ּ 13כ ִי אִםּ-דַם ַהּפִָרים וְ ַהּׂשְעִיִרים וְ ֵאפֶר ַהּפָָרהֲ ,אׁשֶר
יֻּז ֶה עַלַ -ה ְּט ֵמאִים ,י ְ ַק ְּדׁשֵם ל ְ ָטהֳַרת ּגּופָם׃  14אַף ּכ ִי-דַם ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר-
ִהקְִריב אֶת-עַצְמֹו ל ֵאֹלהִים ּבְרּו ַח נִצְחִי ּובְל ִי-מּום י ְ ַטהֵר לְבַבְכ ֶם ִמ ַּמעֲׂשֵי
ָמוֶת לַעֲבֹד אֶת-אֱֹלהִים ַחּי ִים׃ ּ 15ובַעֲבּור זֹאת הּוא ג ַם-מְתַ ּוְֵך לִבְִרית
ֲח ָדׁשָה ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר-י ִיְרׁשּו ַה ְמקָֹראִים אֶתַ -הבְ ָטחַת נ ַ ֲחל ַת עֹול ָם ַאחֲֵרי
ֲאׁשֶר-מֵת ,לִפְּדֹות מִןַ -הּפְׁשָעִים ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו ּתַ חַת ַהּבְִרית הִָראׁשֹונ ָה׃ רומ'
ח  39-33מִי י ַ ֲאׁשִים אֶת־ ְבחִיֵרי אֱֹלהִים? הֵן אֱֹלהִים הּוא ַה ַּמצְּדִיק׃ 34
ּומִי־הּוא ַהּמְַרׁשִיעַ? הֵן ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֲאׁשֶר מֵת ,וְיֹותֵ ר ִמּזֹאתֲ ,אׁשֶר הּוקָם
ֵמעִם ַהּמֵתִים וְהּוא ל ִימִין ָהאֱֹלהִים ,וְג ַם ַמפְּג ִיעַ ּבַעֲדֵנּו׃  35מִי יַפְִרידֵנּו
ֵמ ַא ֲהבַת ַה ָּמׁשִי ַח ? ֲהצָָרה ,אֹו מְצּוקָה ,אֹו ְרדִיפָה ,אֹו ָרעָב ,אִם־עֵיֹרם,
סּכ ָנ ָה ,אֹו־חֶָרב? ּ 36כַּכ ָתּובּ :כ ִי־עָל ֶיָך הַֹרג ְנּו כ ָל־הַּיֹום ,נ ֶ ְחׁשַבְנּו ּכְצֹאן
אֹו ַ
ִטבְחָה׃ ֲ 37אבָל ּבְכ ָל־ ֵאּל ֶה ּגָבְַרנּו ְמאֹד עַל־יְדֵי ָהאֹהֵב אֹתָ נּו׃ ּ 38ובָטּו ַח
אֲנ ִיּ ,כ ִי ֹלא ַה ָּמוֶת וְֹלא ַה ַחּי ִיםֹ ,לא ַמל ְ ָאכ ִים וְֹלא ׂשְָררֹות ,וְֹלא ג ְבּורֹות,
ֹלא הַהֹוֶה וְֹלא ֶהעָתִיד׃ ֹ 39לא הָרֹום וְֹלא ָהעֹמֶק וְֹלא כ ָל־ּבְִרּי ָה ַאחֶֶרת
יּוכ ְלּו ל ְ ַהפְִרידֵנּו ֵמ ַא ֲהבַת ָהאֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר הִיא ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ֲאדֹנ ֵנּו׃ יוח'
יז  24 ,11וַאֲנ ִי אֵינֶּנ ִי עֹוד ּבָעֹול ָם; וְהֵם ּבָעֹול ָם ֵהּמָה ,וַאֲנ ִי ּבָא ֵאל ֶיָךָ .אבִי
ַהּקָדֹוׁש ,נְצֹר ּבְׁשִמְָך אֶתֲ -אׁשֶר נ ְתַ ּתָ ם ל ִי ,ל ְ ַמעַן יִהְיּו ֶאחָד ּכָמֹנּו׃ ָ 24אבִי,
ָחפַצְּתִי ּכ ִי ג ַם-הֵם ֲאׁשֶר נ ְתַ ּתָ ם ל ִי יִהְיּו עִּמִי ּבַ ֲאׁשֶר ֶא ְהי ֶה אָנ ִי ,ל ְ ַמעַן יֶחֱזּו
אֶתּ-כ ְבֹודִי ֲאׁשֶר נ ָתַ ּתָ ּל ִיּ ,כ ִי ֲא ַהבְּתַ נ ִי לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות עֹול ָם׃ לוקס כב
 32וַאֲנ ִי הִתְ ּפַּלַל ְּתִי בַעַדְָך ֲאׁשֶר ֹלא-תִ כְל ֶה אֱמּונ ָתֶ ָך; וְאַּתָ ה ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתָ ׁשּוב,
ַחּז ֵק אֶתַ -אחֶיָך׃ עבר' ז ֲ 25אׁשֶר עַלּ-כ ֵן יּוכ ַל ּג ַם-ל ְהֹוׁשִיעַ ּבַּכֹל וָכֹל אֶת-
הַּנִּגָׁשִים עַל-י ָדֹו ל ֵאֹלהִיםּ ,כ ִי חַי-הּוא תָ מִיד ל ְ ַהפְּג ִיעַ ּבַעֲדָם׃
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ד יוח' יד  17-16וַאֲנ ִי ֶאׁשְ ֲאל ָה ֵמ ָאבִי וְהּוא י ִּתֵ ן לָכ ֶם ּפְַר ְקל ִיט ַאחֵרֲ ,אׁשֶר-
יִׁשְּכֹן אִּתְ כ ֶם ל ָנֶצַח׃  17אֶת-רּו ַח ָה ֱאמֶתֲ ,אׁשֶר ֹלא-יָכֹל הָעֹול ָם ל ְ ַהּׂשִיגֹו,
ּבַ ֲאׁשֶר ֹלא י ְִראֵהּו וְֹלא י ֵ ָדעֵהּו; וְאַּתֶ ם י ְ ַדעְּתֶ ם אֹתֹוּ ,כ ִי-אִּתְ כ ֶם ׁשֹכ ֵן הּוא אַף-
י ִ ְהי ֶה ּבְתֹוכֲכ ֶם׃ יוח"א ב  27וְאַּתֶ ם ַה ִּמׁשְחָה ֲאׁשֶר ִקּבַל ְּתֶ ם ֵמאִּתֹו עֹ ֶמדֶת
ּבָכ ֶם וְֹלא תִ צְטְָרכּו לְאִיׁש ֲאׁשֶר יְל ַ ֶּמ ְדכ ֶםּ ,כ ִי אִםּ-כ ַ ֲאׁשֶר ּתְ לַּמֵד אֶתְ כ ֶם
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ַה ִּמׁשְחָה ּבְכ ָלָּ -דבָר ,הִיא ָה ֱאמֶת וְאֵינֶּנ ָה כָז ָב ,וְכ ַ ֲאׁשֶר ל ִ ְּמדָה אֶתְ כ ֶםּ ,כ ֵן
ּתַ עַמְדּו בֹו׃ יוח"א ג ּ 9כ ָל-הַּנֹול ָד ֵמאֱֹלהִים ֹלא י ֶ ֱחטָאּ ,כ ִי ז ְַרעֹו ּבֹו י ָקּום
וְֹלא יּוכ ַל ל ַ ֲחטֹאּ ,כ ִי ֵמאֱֹלהִים נֹול ָד׃
ה ירמ' לב  40וְכ ַָרּתִי לָהֶם ּבְִרית עֹול ָם ֲאׁשֶר ֹלא-אָׁשּוב ֵמ ַאחֲֵריהֶם לְהֵיטִיבִי
אֹותָ ם וְאֶת-י ְִראָתִי אֶּתֵ ן ּבִלְבָבָם לְבִל ְּתִ י סּור ֵמעָל ָי׃
ו יוח' י  28וַאֲנ ִי אֶּתֵ ן לָהֶן ַחּי ֵי עֹולָמִים; וְֹלא תֹאבַדְנ ָה ל ָנֶצַח וְאִיׁש ֹלא-
י ַ ֲחטֹף אֶתְ הֶן ִמּיָדִי׃ תסל"ב ג ֲ 3אבָל נ ֶ ֱאמָן הּוא ָהאָדֹוןֲ ,אׁשֶר י ְ ַחּז ֵק אֶתְ כ ֶם
וְיִׁשְמְָרכ ֶם מִן-הָָרע׃ יוח"א ב ֵ 19מאִּתָ נּו יָצְאּו ,אְַך ֹלאִ -מּׁשֶּל ָנּו הָיּו; ּכ ִי אִּלּו
הָיּו ִמּׁשֶּל ָנּוּ ,כ ִי אָז הָיּו עֹ ְמדִים עִּמָנּוֲ ,אבָל ל ְ ַמעַן יִּג ָלּו ּכ ִי ֹלא כֻּל ָם ִמּׁשֶּל ָנּו
הּמָה׃
ֵ
3 .3על אף זאת ,הקדושים מסוגלים להיכשל בחטאים חמוריםז ולהתמיד
בהם לזמן מהח מכוח פיתויי השטן והעולם ,מכוח הטבע החוטא שבהם,
ובגלל הזנחה של האמצעים שנועדו לשימורם באמונה .בחטאים אלו הם
מעוררים על עצמם את אי-שביעות רצונו של אלוהיםט ומעציבים את רוח
קודשו,י נלקחת מהם מידה כלשהי מברכות החסד ומהנחמה שהוענקו
להם,יא לבם מתקשהיב ומצפונם מתקהה,יג הם מכאיבים לאחרים ופוגעים
טו
בהםיד ומביאים על עצמם עונשים בעולם הזה.
ז מתי כו  74 ,72 ,70וַיְכַחֵׁש ּבִפְנ ֵי כֻּל ָם ל ֵאמֹרֹ :לא י ָ ַדעְּתִי מָה-אַּתְ אֹומֶָרת׃
 72וַּיֹוסֶף לְכַחֵׁש וַּיִּׁשָבַע ל ֵאמֹרֹ :לא י ָ ַדעְּתִי אֶתָ -האִיׁש׃  74וַּיָחֶל ל ְ ַהחֲִרים
אֶת-נַפְׁשֹו ּול ְ ִהּׁשָבֵעַ ל ֵאמֹרֹ ,לא י ָ ַדעְּתִי אֶתָ -האִיׁשּ .ו ִמּי ָד קָָרא הַּתַ ְרנ ְגֹול׃
ח תהל' נא ּ 16 ,2בְבֹואֵ -אל ָיו נ ָתָ ן הַּנָבִיא ּכ ַ ֲאׁשֶרּ-בָא אֶלּ-בַתׁ-שָבַע׃ 16
ַהּצִיל ֵנ ִי ִמ ָּדמִים אֱֹלהִים אֱֹלהֵי ּתְ ׁשּועָתִיּ .תְ ַרּנ ֵן ל ְׁשֹונ ִי צִ ְדקָתֶ ָך׃    
ט ישע' סד ּ 8 ,6 ,4פָגַעְּתָ אֶתׂ-שָׂש וְעֹׂשֵה צֶדֶק ּבִדְָרכ ֶיָך יִזְּכ ְרּוָך הֵן-אַּתָ ה
ָקצַפְּתָ וַּנ ֶ ֱחטָא ּבָהֶם עֹול ָם וְנִּוָׁשֵעַ׃  6וְאֵין-קֹוֵרא בְׁשִמְָך מִתְ עֹוֵרר ל ְ ַה ֲחז ִיק
ּבְָך ּכ ִיִ -הסְּתַ ְרּתָ פָנ ֶיָך ִמּמֶּנּו וַּתְ מּוג ֵנּו ּבְי ַד-עֲוֹנ ֵנּו׃  8אַלּ-תִ ְקצֹף י ְהוָה עַדְ -מאֹד
וְאַל-לָעַד ּתִ זְּכֹר עָוֹן הֵן ַהּבֶט-נ ָא עַּמְָך כֻּל ָנּו׃ שמ"ב יא  27וַּיַעֲבֹר ָה ֵאבֶל
ספָּה אֶלּ-בֵיתֹו וַּתְ הִי-לֹו ל ְ ִאּׁשָה וַּתֵ ל ֶד לֹו ּבֵן וַּי ֵַרע ַה ָּדבָר
וַּיִׁשְל ַח ָּדוִד וַּי ַ ַא ְ
ֲאׁשֶר-עָׂשָה ָדוִד ּבְעֵינ ֵי י ְהוָה׃
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י אפס' ד  30וְֹלא תְ עַּצְבּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ׁשֶל-אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר נֶחְּתַ מְּתֶ ם ּבֹו
אֶל-יֹום ַהּג ְ ֻאּל ָה׃
יא תהל' נא ּ 14 ,12 ,10תַ ׁשְמִיעֵנ ִי ׂשָׂשֹון וְׂשִ ְמחָה ּתָ גֵל ְנ ָה עֲצָמֹות ִּדּכ ִיתָ ׃  12ל ֵב
טָהֹור ּבְָרא-ל ִי אֱֹלהִים וְרּו ַח נ ָכֹון ַחּדֵׁש ּבְקְִרּבִי׃ ָ 14הׁשִיבָה ּל ִי ׂשְׂשֹון יִׁשְעֶָך
ס ְמכ ֵנ ִי׃ חזון ב  4אְַך י ֶׁש-ל ִי עָל ֶיָךּ ,כ ִי עָזַבְּתָ אֶתַ -א ֲהבָתְ ָך
וְרּו ַח נְדִיבָה תִ ְ
הִָראׁשֹונ ָה׃ שה"ש ה  6 ,4-2אֲנ ִי יְׁשֵנ ָה וְלִּבִי עֵר קֹול ּדֹודִי דֹופֵק ּפִתְ חִי-
ל ִי ֲאחֹתִי ַרעְי ָתִ י יֹונ ָתִ י תַ ּמָתִי ׁשֶּרֹאׁשִי נ ִ ְמל ָא-טָל ְקוֻּצֹותַ י ְרסִיסֵי לָיְל ָה׃ 3
ּפָׁשַטְּתִי אֶתּ-כ ֻּתָ נ ְּתִי אֵיכָכ ָה ֶאלְּבָׁשֶּנ ָה ָר ַחצְּתִי אֶתַ-רגְל ַי אֵיכָכ ָה ֲאטַּנְפֵם׃ 4
ּדֹודִי ׁשָל ַח י ָדֹו מִןַ -החֹר ּו ֵמעַי הָמּו עָל ָיו׃ ּ 6פָתַ חְּתִי אֲנ ִי ל ְדֹודִי וְדֹודִי ָחמַק
עָבָר נַפְׁשִי יָצְאָה בְ ַדּבְרֹו ּבִ ַּקׁשְּתִיהּו וְֹלא ְמצָאתִיהּו קְָראתִיו וְֹלא עָנ ָנ ִי׃
יב ישע' סג  17לָּמָה תַ תְ עֵנּו י ְהוָה ִמּדְָרכ ֶיָך ּתַ ְקׁשִי ַח לִּבֵנּו ִמּי ְִראָתֶ ָך ׁשּוב ל ְ ַמעַן
עֲבָדֶיָך ׁשִבְטֵי נ ַ ֲחל ָתֶ ָך׃ מרק' ו ּ 52כ ִי ֹלא ִהׂשְּכ ִילּו ּבִ ְדבַרּ-כִּכ ְרֹות ַהּלָחֶם
ִמּפְנ ֵי ִטמְטּום לְבָבָם׃ מרק' טז ּ 14ובָ ַאחֲֹרנ ָה נ ְִראָה לְעַׁשְּתֵי ֶהעָׂשָר ּבִהְיֹותָ ם
סּבִים ,וַּיִגְעַר ּבָם עַל ֶחסְרֹון אֱמּונ ָתָ ם ּו ְקׁשִי לְבָבָםֲ ,אׁשֶר ֹלאֶ -ה ֱאמִינּו
ְמ ֻ
ל ָֹראִים אֹתֹו נ ֵעֹור מִןַ -הּמֵתִים׃
יג תהל' לב ּ 4-3כ ִיֶ -החֱַרׁשְּתִי ּבָלּו עֲצָמָי ּבְׁשַ ֲאג ָתִי ּכ ָל-הַּיֹום׃ ּ 4כ ִי יֹומָם
סל ָה׃ תהל' נא ּ 10תַ ׁשְמִיעֵנ ִי
וָלַיְל ָה ּתִ כְּבַד עָל ַי יָדֶָך נ ֶ ְהּפְַך לְׁשַּדִי ּבְחְַרבֹנ ֵי ַקי ִץ ֶ
ׂשָׂשֹון וְׂשִ ְמחָה ּתָ גֵל ְנ ָה עֲצָמֹות ִּדּכ ִיתָ ׃
יד שמ"ב יב ֶ 14אפֶס ּכ ִי-נִאֵץ נ ִ ַאצְּתָ אֶת-אֹיְבֵי י ְהוָה ּבַ ָּדבָר ַהּז ֶה ּג ַם ַהּבֵן
ַהּי ִּלֹוד ל ְָך מֹות י ָמּות׃
טו תהל' פט  33-32אִםֻ -חּקֹתַי י ְ ַחּל ֵלּו ּו ִמצְוֹתַי ֹלא יִׁשְמֹרּו׃ ּ .33ופָ ַקדְּתִ י
בְׁשֵבֶט ּפִׁשְעָם ּובִנְגָעִים עֲוֹנ ָם׃ קור"א יא  32וְכ ַ ֲאׁשֶר נ ִּדֹון נִּוָסֵר עַל-י ַד
ָהאָדֹון ,ל ְ ַמעַן ֹלא נ ְ ֻחּי ַב עִם-הָעֹול ָם׃
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פרק יח

הביטחון בחסד ובישועה
1 .1אנשים צבועים וחוטאים מסוגלים באיוולתם להשלות את עצמם
בתקוות וביומרות שווא כאילו אלוהים רוצה בהם וכאילו יש להם מעמד
של נושעים.א תקווה זו שלהם תאבד.ב אבל אלו שבאמת מאמינים באדון
ישוע ,אוהבים אותו בכנות ושוקדים לנהל לפניו את חייהם במצפון
נקי יכולים ,בחיים הללו ,להיות בטוחים בביטחון מוחלט שהם במעמד
של חסד,ג ולשמוח בתקוות כבוד האלוהים .מתקווה זו הם לעולם לא
ד
יתאכזבו.
א איוב ח ּ 14-13כ ֵן אְָרחֹות ּכ ָלׁ-שֹכְחֵי אֵל וְתִ ְקוַת חָנ ֵף ּתֹאבֵד׃ ֲ 14אׁשֶר-
י ָקֹוט ּכִסְלֹו ּובֵית עַּכָבִיׁש ִמבְטַחֹו׃ מיכה ג' ָ 11ראׁשֶי ָה ּבְׁשֹחַד יִׁשְּפֹטּו
וְכֹהֲנ ֶי ָה ּבִ ְמחִיר יֹורּו ּונְבִיאֶי ָה ּבְכֶסֶף י ִ ְקסֹמּו וְעַל-י ְהוָה יִּׁשָעֵנּו ל ֵאמֹר הֲלֹוא
י ְהוָה ּבְקְִרּבֵנּו ֹלא-תָ בֹוא עָל ֵינּו ָרעָה׃ דבר' כט  18וְ ָהי ָה ּבְׁשָמְעֹו אֶתִּ -דבְֵרי
ָה ָאל ָה ַהּזֹאת וְהִתְ ּבֵָרְך ּבִלְבָבֹו ל ֵאמֹר ׁשָלֹום י ִ ְהי ֶהּ-ל ִי ּכ ִי ּבִׁשְִררּות לִּבִי ֵאל ְֵך
ל ְ ַמעַן סְפֹות הָָרוָה אֶתַ -הּצְ ֵמאָה׃ יוח' ח  41אֶתַ -מעֲׂשֵי ֲאבִיכ ֶם אַּתֶ ם עֹׂשִים.
וַּיֹאמְרּו ֵאל ָיוֹ :לא יַלְדֵי ז ְנּונ ִים אֲנַחְנּו; י ֶׁש-ל ָנּו אָב ֶאחָד  -הּוא ָהאֱֹלהִים׃
ב מתי ז  23-22וְ ָהי ָה ּבַּיֹום הַהּוא יֹאמְרּו ַרּבִים ֵאל ַיֲ :אדֹנ ֵנּוֲ ,אדֹנ ֵנּו ,הֲֹלא
בְׁשִמְָך נִּבֵאנּו ּובְׁשִמְָך ּג ֵַרׁשְנּו ׁשֵדִים ּובְׁשִמְָך עָׂשִינּו ּג ְבּורֹות ַרּבֹות׃  23אָז
ֶאעֱנ ֶהּ-בָם ל ֵאמֹר :מֵעֹול ָם ֹלא י ָ ַדעְּתִי אֶתְ כ ֶם ,סּורּו ִמּמֶּנ ִי ּפֹעֲל ֵי ָה ָאוֶן׃
ג יוח"א ב ּ 3ובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי ִהּכ ְַרנּו אֹותֹו ,אִם-נִׁשְמֹר אֶתִ -מצְ�ֹותָ יו׃ יוח"א
ג  24 ,21 ,19-18 ,14אֲנַחְנּו י ָ ַדעְנּו ּכ ִי עָבְַרנּו מִןַ -ה ָּמוֶת אֶלַ -ה ַחּי ִים ,עַל
ּכ ִי-נ ֶ ֱאהַב אֶתַ -אחֵינּו; אִיׁש ֲאׁשֶר ֹלא-י ֶ ֱאהַב אֶתָ -אחִיו יִּׁשָאֵר ּבַ ָּמוֶת׃ 18
ּבָנ ַי ,אַל-נ ָא נ ֶ ֱאהַב ּבְ ִמּל ִין ּובַּל ָׁשֹוןּ ,כ ִי אִםּ-בְפֹעַל ּובֶ ֱאמֶת׃ ּ 19ובָזֹאת נ ֵ ְדעָה
ּכ ִי מִןָ -ה ֱאמֶת אֲנַחְנּו ּולְפָנ ָיו נַׁשְקִיט אֶת-ל ִּבֹותֵ ינּו׃  21אֲהּובַי ,אִם-לְבָבֵנּו
ֹלא-י ְַרׁשִיעֵנּוּ ,בִּטָחֹון ל ָנּו ּבֵאֹלהִים׃  24וְ ַהּׁשֹמֵר אֶתִ -מצְ�ֹותָ יו י ָקּום ּבֹו וְהּוא
בֹו; ּובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי-הּוא ׁשֹכ ֵן ּבָנּוּ :בָרּו ַח ֲאׁשֶר-נ ָתַ ן ל ָנּו׃ יוח"א ה  13זֹאת
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ּכ ָתַ בְּתִי ֲאל ֵיכ ֶם ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבְׁשֵם ּבֶןָ -האֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן ּתֵ דְעּון ׁשֶּי ֵׁש לָכ ֶם ַחּי ֵי
עֹול ָם ּול ְ ַמעַן ּתַ ֲאמִינּו ּבְׁשֵם ּבֶןָ -האֱֹלהִים׃
ד רומ' ה ֲ 5 ,2אׁשֶר ּבְי ָדֹו ָמצָאנּו בָאֱמּונ ָה מָבוֺא אֶל־ ַה ֶחסֶד ַהּז ֶה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו
עֹ ְמדִים ּבֹו ,וְנ ִתְ ַהּל ֵל ּבְתִ ְקוַת ּכ ְבֹוד ָהאֱֹלהִים׃  5וְהַּתִ ְקוָה הִיא ֹלא תָ בִיׁשּ ,כ ִי
הּוצְקָה ּבִלְבָבֵנּו ַא ֲהבַת ָהאֵל עַל־יְדֵי רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נ ִּתַ ן ל ָנּו׃
2 .2ביטחון זה אינו הנחה חסרת יסוד וסבירות ,המבוססת על תקווה שניתן
לערער עליה,ה אלא ביטחון שלא ניתן לערער עליו ,הנובע מאמונה,
והמבוסס על מהימנות הבטחות אלוהים להושיע,ו הראיות שבלב האדם
באשר לקיומן של אותן מתנות-חסד שאליהן קשר אלוהים הבטחות
אלה,ז ועדותו של רוח האימוץ המעיד עם רוחנו שאכן ילדי אלוהים
ט
אנחנו.ח רוח זה הוא עירבון נחלתנו ,שבו אנו חתומים ליום הגאולה.
ה עבר' ו ֲ 19 ,11אבָל ֶחפְצֵנּו ׁשֶּכ ָלֶ -אחָד ִמּכ ֶם ּג ַם-יִׁשְקֹד ׁשָקֹוד ל ְ ַה ֲחז ִיק
ּבִׁשְל ֵמּות הַּתִ ְקוָה עַדַ -הּקֵץ׃ ֲ 19אׁשֶר-הִיא ל ְנַפְׁשֵנּו ל ְעֹוג ִין נ ָכֹון וְ ָחז ָק ּו ַמּג ִיעַ
אֶלִ -מּבֵית לַּפָֹרכ ֶת׃
ו עבר' ו  18-17עַלּ-כ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר ָרצָה ָהאֱֹלהִים לְהְַראֹות ּבְיֹותֵ ר אֶת-יְֹרׁשֵי
ַה ַהבְ ָטחָה ּכ ִי ֹלא-תִ ׁשְּתַ ּנ ֶה עֲצָתֹו ,עַָרב אֹתָ ּה ּבִׁשְבּועָה׃  18ל ְ ַמעַן עַלּ-פִי ׁשְנ ֵי
ְדבִָרים ּבִל ְּתִ י ִמׁשְּתַ ּנ ִיםֲ ,אׁשֶר ָחל ִיל ָה ל ֵאֹלהִים לְׁשַּקֵר ּבָם ,י ִ ְהי ֶה ּל ָנּו ֲאׁשֶר
נַסְנּו עָל ָיו ז ֵרּוז ּג ָדֹול ל ֶ ֱאחֹז ּבַּתִ ְקוָה הַּנ ְתּונ ָה לְפָנ ֵינּו׃
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ז פטר"ב א ֲ 11-10 ,5-4אׁשֶר ּבָהֶם נ ָתַ ן-ל ָנּו ַהבְטָחֹות ּגְדֹלֹות ְמאֹד וִיקָרֹות,
ל ְ ַמעַן ּתִ קְחּו עַל-יָדָן ֵחל ֶק ּבְ ֶטבַע אֱֹלהִים ּבְ ִה ָּמל ֶ ְטכ ֶם ִמּכִל ְיֹון הַּתַ ֲאוָה
ֲאׁשֶר ּבָעֹול ָם׃ ּ 5בַעֲבּור זֹאת ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַהעֲמִיד ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶם אֶתַ -הּצְ ָדקָה;
ּובַּצְ ָדקָה אֶתַ -ה ָּדעַת׃  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם
ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃ ּ 11כ ִי-כ ֵן יִּפָתַ ח לִפְנ ֵיכ ֶם
ל ְָרוָחָה ַהּמָבֹוא אֶלַ -מל ְכּות עֹול ָם ֲאׁשֶר ל ַ ֲאדֹנ ֵנּו ּומֹוׁשִיעֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
יוח"א ב ּ 3ובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי ִהּכ ְַרנּו אֹותֹו ,אִם-נִׁשְמֹר אֶתִ -מצְ�ֹותָ יו׃ יוח"א ג
 14אֲנַחְנּו י ָ ַדעְנּו ּכ ִי עָבְַרנּו מִןַ -ה ָּמוֶת אֶלַ -ה ַחּי ִים ,עַל ּכ ִי-נ ֶ ֱאהַב אֶתַ -אחֵינּו;
אִיׁש ֲאׁשֶר ֹלא-י ֶ ֱאהַב אֶתָ -אחִיו יִּׁשָאֵר ּבַ ָּמוֶת׃ קור"ב א ּ 12כ ִי זֹאת הִיא
תְ ִהּל ָתֵ נּו ,עֵדּות לְבָבֵנּו ֲאׁשֶר ּבְתֹם וְיֹׁשֶר אֱֹלהִים הִתְ ַהּלַכ ְנּו בָעֹול ָםּ ,ובְיֹותֵ ר
אִּתְ כ ֶם ,וְֹלא-בְ ָחכְמַת ַהּבָׂשָרּ ,כ ִי אִםּ-בְ ֶחסֶד אֱֹלהִים׃
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ח רומ' ח ּ 16-15כ ִי ֹלא ִקּבַל ְּתֶ ם רּו ַח עַבְדּות ל ָׁשּוב ל ִיֹראּ ,כ ִי אִם־ ִקּבַל ְּתֶ ם
אֶת־רּו ַח ָהאִּמּוץֲ ,אׁשֶר ּבֹו קְֹראִים אֲנַחְנּוַ :אּבָאָ ,אבִינּו׃  16וְהָרּו ַח הּוא
ַה ֵמעִיד עִם־רּוחֵנּו ּכ ִי־בְנ ֵי אֱֹלהִים אֲנָחְנּו׃
ט אפס' א  14-13וַ ֲאׁשֶר ּג ַם-אַּתֶ ם ,נ ְטּועִים ּבֹו ַאחֲֵרי ׁשָ ְמעֲכ ֶם ְּדבַר
ָה ֱאמֶת ,אֶתּ-בְׂשֹוַרת י ְׁשּועַתְ כ ֶם ,וַ ֲאׁשֶר ּבֹו ּכְׁשֶ ֶה ֱאמַנ ְּתֶ ם ּג ַם-נֶחְּתַ מְּתֶ ם ּבְרּו ַח
סגֻּל ָה
ַה ַהבְ ָטחָה ,רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ּ 14כ ִי ז ֶה עְֶרבֹון י ְֻרּׁשָתֵ נּו ,לִפְדֹות-לֹו עַם ְ
ל ִתְ ִהּל ַת ּכ ְבֹודֹו׃ אפס' ד  30וְֹלא תְ עַּצְבּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ׁשֶל-אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר
נֶחְּתַ מְּתֶ ם ּבֹו אֶל-יֹום ַהּג ְ ֻאּל ָה׃ קור"ב א  22-21וְ ַהמְכֹונ ֵן אֹותָ נּו אִּתְ כ ֶם
ּבַ ָּמׁשִי ַח וַ ֲאׁשֶר ְמׁשָחָנּו הּוא ָהאֱֹלהִים׃ ֲ 22אׁשֶר ּג ַם-חֲתָ מָנּו וַ ֲאׁשֶר נ ָתַ ן ּבְלִּבֵנּו
אֵת עְֶרבֹון הָרּוחַ׃
3 .3ביטחון בלתי ניתן לערעור זה אינו שייך למהות האמונה באופן כזה
שמאמין אמיתי יהיה פטור ממצבים שבהם יהיה עליו להמתין זמן רב
ולהיאבק בקשיים רבים לפני שייהנה ממנו.י על אף זאת ,מאחר שהרוח
מאפשר למאמין לדעת מהם הדברים שנתן לו אלוהים בנדיבותו ,הוא
מסוגל להגיע לביטחון זה מהשימוש הראוי באמצעים הרגילים ,בלי
יא
התגלות מיוחדת.
י יוח"א ה  13זֹאת ּכ ָתַ בְּתִי ֲאל ֵיכ ֶם ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבְׁשֵם ּבֶןָ -האֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן
ּתֵ דְעּון ׁשֶּי ֵׁש לָכ ֶם ַחּי ֵי עֹול ָם ּול ְ ַמעַן ּתַ ֲאמִינּו ּבְׁשֵם ּבֶןָ -האֱֹלהִים׃ ישע' נ 10
מִי בָכ ֶם י ְֵרא י ְהוָה ׁשֹ ֵמעַ ּבְקֹול עַבְּדֹו ֲאׁשֶר ָהל ְַך ֲחׁשֵכ ִים וְאֵין נֹג ַּה לֹו יִבְטַח
ּבְׁשֵם י ְהוָה וְיִּׁשָעֵן ּבֵאֹלהָיו׃ מרק' ט  24וַּי ִּתֵ ן ֲאבִי ַהּיֶל ֶד אֶת-קֹלֹו ּבִבְכ ִי
וַּיֹאמַר :אֲנ ִי ַמ ֲאמִין; עֲז ָר-נ ָא ל ְ ֶחסְרֹון אֱמּונ ָתִי׃ תהל' פח .תהל' עז .12-1
יא קור"א ב  12וַאֲנַחְנּו ֹלא ִקּבַל ְנּו אֶת-רּו ַח הָעֹול ָםּ ,כ ִי אִם-הָרּו ַח ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן נֵדַע אֶתֲ -אׁשֶר נ ִּתַ ן ל ָנּו ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ּבְ ַחסְּדֹו׃ יוח"א
ד ּ 13בָזֹאת נֵדַע ֲאׁשֶרּ-בֹו נ ָקּום וְהּוא בָנּוּ ,כ ִי-נ ָתַ ן ל ָנּו מֵרּוחֹו׃ עבר' ו'
ֲ 12-11אבָל ֶחפְצֵנּו ׁשֶּכ ָלֶ -אחָד ִמּכ ֶם ּג ַם-יִׁשְקֹד ׁשָקֹוד ל ְ ַה ֲחז ִיק ּבִׁשְל ֵמּות
הַּתִ ְקוָה עַדַ -הּקֵץ׃ ׁ 12שֶֹּלא ּתֵ עָצֵלּוּ ,כ ִי אִםּ-תֵ ל ְכּו ּבֶאֱמּונ ָה וְאֶֹרְך רּו ַח
ּבְעִּקְבֹות הַּיֹוְרׁשִים אֶתַ -ה ַהבְטָחֹות׃ אפס' ג ׁ 19-17שֶּיִׁשְּכֹן ַה ָּמׁשִי ַח
ּסדִים ּבְ ַא ֲהבָה׃  18ל ְ ַמעַן ּתּוכ ְלּו
ּבִלְבַבְכ ֶם ּבָאֱמּונ ָה וִ ְהי ִיתֶ ם ְמׁשָֹרׁשִים ּו ְמי ֻ ָ
ל ְ ַהּׂשִיג עִםּ-כ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִים מַה-הּוא הָֹרחַב וְ ָהאֶֹרְך וְ ָהעֹמֶק וְ ַהּגֹבַּה׃ 19
וִי ַדעְּתֶ ם אֶתַ -א ֲהבַת ַה ָּמׁשִיחַ ,הַּנַעֲל ָה עַלּ-כ ָלָּ -דעַת ,וְנ ִ ְמל ֵאתֶ ם אֶתּ-כ ָל-
מְלֹוא ָהאֱֹלהִים׃
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על כן ,כל אדם חייב לשקוד ביתר שאת לחזק את ביטחונו בקריאה ובבחירה
שלו,יב כדי שיימלא לבו שלום ושמחה ברוח הקודש ,באהבה ובהכרת תודה
לאלוהים ,ולעסוק במרץ ובשמחה בחובות הקשורות בציות ,שהם פריו הטבעי
יד
של ביטחון זה.יג כיוןן שכך ,ביטחון זה רחוק מלטפח רפיון רוחני ומוסרי.
יב פטר"ב א  10לָכ ֵןַ ,אחַי ,הֹוסִיפּו וְ ִהׁשְּתַ ּדְלּו ל ְ ַחּז ֵק אֶת-קְִריאַתְ כ ֶם
ּובְחִיַרתְ כ ֶםּ ,כ ִי ּבַעֲׂשֹותְ כ ֶם זֹאת ּכ ָׁשֹול ֹלא תִ ּכָׁשֵלּו׃
יג רומ' ה  5 ,2-1לָכ ֵן ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר נִצְ ַּדקְנּו בָאֱמּונ ָה ׁשָלֹום ל ָנּו עִם־ ָהאֱֹלהִים
ּבַ ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ֲ 2אׁשֶר ּבְי ָדֹו ָמצָאנּו בָאֱמּונ ָה מָבוֺא אֶל־ ַה ֶחסֶד ַהּז ֶה
ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו עֹ ְמדִים ּבֹו ,וְנ ִתְ ַהּל ֵל ּבְתִ ְקוַת ּכ ְבֹוד ָהאֱֹלהִים׃  5וְהַּתִ ְקוָה הִיא
ֹלא תָ בִיׁשּ ,כ ִי הּוצְקָה ּבִלְבָבֵנּו ַא ֲהבַת ָהאֵל עַל־יְדֵי רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ֲאׁשֶר נ ִּתַ ן
ל ָנּו׃ רומ' יד ּ 17כ ִי־ ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים אֵינֶּנ ָה ֲאכ ִיל ָה ּוׁשְתִ ּי ָהּ ,כ ִי־צְ ָדקָה הִיא
וְׁשָלֹום וְׂשִ ְמחָה ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ רומ' טו  13י ְ ַמּל ֵא אֶתְ כ ֶם אֱֹלהֵי הַּתִ ְקוָה
ּכ ָל־ׂשִ ְמחָה וְׁשָלֹום ּבָאֱמּונ ָה ,ל ְ ַמעַן ּתִ ְרּבֶה ּתִ ְקוַתְ כ ֶם ּבִג ְבּוַרת רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
אפס' א ּ 4-3בָרּוְך הּוא ָהאֱֹלהִים וַ ֲאבִי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר ּבְֵרכ ָנּו
ּבְכ ָלּ-בְִרּכ ַת רּו ַח ּבַּמְרֹומִים ּבַ ָּמׁשִיחַ׃ ּ 4כ ַ ֲאׁשֶר ּבָחַר אֹתָ נּו בֹו לִפְנ ֵי מֹוסְדֹות
ּתֵ בֵל ,לִהְיֹות ְקדֹׁשִים ּותְ מִימִים לְפָנ ָיוּ ,בְ ַא ֲהבָה׃ תהל' ד ַ 8-7רּבִים אֹמְִרים
מִי-י ְַראֵנּו-טֹוב נְסָה עָל ֵינּו אֹור ּפָנ ֶיָך י ְהוָה׃  8נ ָתַ ּתָ ה ׂשִ ְמחָה בְלִּבִי ֵמעֵת ְּדג ָנ ָם
וְתִ ירֹוׁשָם ָרּבּו׃ תהל' קיט ּ 32דֶֶרְךִ -מצְוֹתֶיָך אָרּוץ ּכ ִי תַ ְרחִיב לִּבִי׃
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יד יוח"א ב ּ 2-1בָנ ַי ,הִנ ְנ ִי ּכֹתֵ ב ֲאל ֵיכ ֶם אֶת-זֹאת לְבִל ְּתִ י תֶ ֱחטָאּו .וְאִם-
י ֶ ֱחטָא אִיׁש ,י ֶׁש-ל ָנּו ֵמל ִיץ לִפְנ ֵי ָאבִינּו ,י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ַהּצַּדִיק׃  2וְהּוא ּכַּפָָרה
עַלַ -חּטֹאתֵינּו ,וְֹלא עַלַ -חּטֹאתֵינּו לְבַדּ ,כ ִי ּג ַם-עַלַ -חּטֹאת ּכ ָל-הָעֹול ָם׃ רומ'
ו  2-1אִם־ּכ ֵן ,מַה־ּנֹאמַר? הֲנִׁשָאֵר ּבַ ֵחטְא ,ל ְ ַמעַן י ְִרּבֶה ֶה ָחסֶד? ָ 2חל ִיל ָה
ּל ָנּו! ּכ ִי מַתְ נּו ל ַ ֵחטְא ,וְאֵיְך נֹוסִיף לִחְיֹות ּבֹו? טיט' ב ּ 14 ,12-11כ ִי הֹופִיעַ
ֶחסֶד אֱֹלהִים ל ְהֹוׁשִיעַ אֶתּ-כ ָלּ-בְנ ֵי ָה ָאדָם׃ ּ 12ולְיַּסֵר אֹתָ נּוֲ ,אׁשֶר נ ְתַ עֵב
הֶָרׁשַע וְתַ אֲ�ֹות הָעֹול ָם וְנ ִ ְחי ֶה ּבָעֹול ָם ַהּז ֶה ּבִצְנ ִיעּות ּובְצֶדֶק ּובַ ֲחסִידּות׃ 14
סגֻּל ָה ַהּז ִָריז
ֲאׁשֶר-נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו לְג ָ ֳאל ֵנּו ִמּכ ָל-עָוֶל ּול ְ ַטהֵר לֹו עַם ְ
ּבְ ַמעֲׂשִים טֹובִים׃ קור"ב ז  1לָכ ֵןֲ ,חבִיבָיּ ,בִהְיֹות ל ָנּו ַה ַהבְטָחֹות ָה ֵאּל ֶה
נ ְ ַטהֲָרה אֶת-עַצְמֵנּו ִמּכ ָלֻ -ט ְמאַת ּבָׂשָר וָרּוחַ ,ל ְ ַהׁשְל ִים ְק ֻדּׁשָתֵ נּו ּבְי ְִראַת
אֱֹלהִים׃ רומ' ח  12 ,1עַל־ּכ ֵן הְָרׁשֵעַ ֹלא י ְֻרׁשְעּו עַתָ ה ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח
י ֵׁשּועַַ ,הּמִתְ ַהּלְכ ִים ֹלא כַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־לְפִי הָרּוחַ׃  12לָכ ֵןַ ,אחַי ,עַּתָ ה ֹלא
לַּבָׂשָר ַחּיָבִים אֲנַחְנּו לִחְיֹות לְפִי ַהּבָׂשָר׃ יוח"א ג  3-2אֲהּובַי ,עַּתָ ה ּבָנ ִים

 :חי קרפהעושיבו דסחב ןוחטיבה

ל ֵאֹלהִים אֲנַחְנּו ,וְעֹוד ֹלא נִגְל ָה מַהּ-נ ִ ְהי ֶה .אְַך י ָ ַדעְנּו ּכ ִי בְ ִהּג ָלֹותֹו נ ִ ְדמֶהּ-לֹו,
ּכ ִי נ ְִראֵהּו ּכ ַ ֲאׁשֶר הּוא׃  3וְכ ָלֲ -אׁשֶר לֹו ּתִ ְקוָה כָזֹאת י ְ ַטהֵר אֶת-עַצְמֹו ּכ ַ ֲאׁשֶר
ּסל ִיחָה ל ְ ַמעַן ּתִ ּוֵָרא׃ יוח"א א 7-6
טָהֹור ּג ַם-הּוא׃ תהל' קל ּ 4כ ִי-עִּמְָך ַה ְ
אִם-נֹאמַר ּכ ִי י ֶׁש-ל ָנּו הִתְ ַחּבְרּות עִּמֹו וְנ ִתְ ַהּל ְֵך ּבַחֹׁשְֶך ,הִנ ְנּו כֹזְבִים ּופְעֻּל ָתֵ נּו
אֵינֶּנ ָה ֱאמֶת׃  7אְַך אִםּ-בָאֹור נֵל ְֵךּ ,כ ַ ֲאׁשֶר הּוא בָאֹור ,הִּנ ֵה נ ִתְ ַחּבְַרנּו יָחַד
וְדַם-י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּבְנֹו י ְ ַטהֲֵרנּו ִמּכ ָלֵ -חטְא׃
4 .4ביטחון ישועתם של מאמינים אמיתיים עלול להתערער ,לקטון או לחדול
לשעה מפני שהזניחו את שימורו ,נכשלו בחטא חמור כלשהו המקהה
את המצפון ומעציב את הרוח ,בגלל פיתוי פתאומי ועז ,ומכך שאלוהים
טו
יעלים מהם את אור פניו ויתיר אפילו ליראיו להלך בחשכה ,בלי אור.
אבל זרע אלוהים ,חיי האמונה ,אהבת המשיח והאחים-באמונה ,כנות
הלבבות והכרת החובה לעולם לא יאבדו להם .באמצעות אלו ,מכוח
פעולת הרוח ,יתחדש בבוא העת הביטחון.טז בינתיים ,כל אלו מגינים על
יז
המאמינים מפני יאוש גמור.
טו שה"ש ה  6 ,3-2אֲנ ִי יְׁשֵנ ָה וְלִּבִי עֵר קֹול ּדֹודִי דֹופֵק ּפִתְ חִי-ל ִי ֲאחֹתִי
ַרעְי ָתִ י יֹונ ָתִ י תַ ּמָתִי ׁשֶּרֹאׁשִי נ ִ ְמל ָא-טָל ְקוֻּצֹותַ י ְרסִיסֵי לָיְל ָה׃ ּ 3פָׁשַטְּתִי
אֶתּ-כ ֻּתָ נ ְּתִי אֵיכָכ ָה ֶאלְּבָׁשֶּנ ָה ָר ַחצְּתִי אֶתַ-רגְל ַי אֵיכָכ ָה ֲאטַּנְפֵם׃ ּ 6פָתַ חְּתִי
אֲנ ִי ל ְדֹודִי וְדֹודִי ָחמַק עָבָר נַפְׁשִי יָצְאָה בְ ַדּבְרֹו ּבִ ַּקׁשְּתִיהּו וְֹלא ְמצָאתִיהּו
קְָראתִיו וְֹלא עָנ ָנ ִי׃ תהל' נא ּ 16 ,14 ,10תַ ׁשְמִיעֵנ ִי ׂשָׂשֹון וְׂשִ ְמחָה ּתָ גֵל ְנ ָה
ס ְמכ ֵנ ִי׃ ַ 16הּצִיל ֵנ ִי
עֲצָמֹות ִּדּכ ִיתָ ׃ ָ 14הׁשִיבָה ּל ִי ׂשְׂשֹון יִׁשְעֶָך וְרּו ַח נְדִיבָה תִ ְ
ִמ ָּדמִים אֱֹלהִים אֱֹלהֵי ּתְ ׁשּועָתִי ּתְ ַרּנ ֵן ל ְׁשֹונ ִי צִ ְדקָתֶ ָך׃ אפס' ד  31-30וְֹלא
תְ עַּצְבּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש ׁשֶל-אֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר נֶחְּתַ מְּתֶ ם ּבֹו אֶל-יֹום ַהּג ְ ֻאּל ָה׃
ּ 31כ ָל-מְִרירּות וְ ֵחמָה וָֹרג ֶז ּוצְעָקָה וְג ִּדּוף ּתָ סִירּו ִמּכ ֶם עִם ּכ ָל-הִָרׁשְעָה׃
תהל' עז  .10-1מתי כו ּ 72-69וּפֶטְרֹוס יָׁשַב מִחּוץ לַּבַי ִת ּבֶ ָחצֵר .וַּתִ ּג ַׁש
ֵאל ָיו ׁשִפְחָה ל ֵאמֹרּ :ג ַם-אַּתָ ה ָהי ִיתָ עִם-י ֵׁשּועַ ַהּגְל ִיל ִי׃  70וַיְכַחֵׁש ּבִפְנ ֵי כֻּל ָם
ל ֵאמֹרֹ :לא י ָ ַדעְּתִי מָה-אַּתְ אֹומֶָרת׃  71וַּיֵצֵא אֶלּ-פֶתַ ח ַהּׁשַעַר וַּתֵ ֶרא אֹותֹו
ַאחֶֶרת וַּתֹאמֶר לָאֲנָׁשִים ֲאׁשֶרׁ-שָםּ :ג ַם-ז ֶה ָהי ָה עִם-י ֵׁשּועַ הַּנָצְִרי׃  72וַּיֹוסֶף
לְכַחֵׁש וַּיִּׁשָבַע ל ֵאמֹרֹ :לא י ָ ַדעְּתִי אֶתָ -האִיׁש׃ תהל' לא  23וַאֲנ ִי ָאמְַרּתִי
בְ ָחפְז ִי נִג ְַרז ְּתִ י מִּנֶג ֶד עֵינ ֶיָך ָאכ ֵן ׁשָ ַמעְּתָ קֹול ּתַ חֲנּונ ַי ּבְׁשַּוְעִי ֵאל ֶיָך׃ תהל' פח.
ישע' נ  10מִי בָכ ֶם י ְֵרא י ְהוָה ׁשֹ ֵמעַ ּבְקֹול עַבְּדֹו ֲאׁשֶר ָהל ְַך ֲחׁשֵכ ִים וְאֵין נֹג ַּה
לֹו יִבְטַח ּבְׁשֵם י ְהוָה וְיִּׁשָעֵן ּבֵאֹלהָיו׃
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טז יוח"א ג ּ 9כ ָל-הַּנֹול ָד ֵמאֱֹלהִים ֹלא י ֶ ֱחטָאּ ,כ ִי ז ְַרעֹו ּבֹו י ָקּום וְֹלא יּוכ ַל
ל ַ ֲחטֹאּ ,כ ִי ֵמאֱֹלהִים נֹול ָד׃ לוקס כב  32וַאֲנ ִי הִתְ ּפַּלַל ְּתִי בַעַדְָך ֲאׁשֶר ֹלא-
תִ כְל ֶה אֱמּונ ָתֶ ָך; וְאַּתָ ה ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתָ ׁשּובַ ,חּז ֵק אֶתַ -אחֶיָך׃ איוב יג  15הֵן י ִ ְק ְטל ֵנ ִי
סּפְָרה כ ְמֹו
לֹו ֲאיַחֵל אְַךּ-דְָרכ ַי אֶלּ-פָנ ָיו אֹוכ ִיחַ׃ תהל' עג  15אִםָ -אמְַרּתִי ֲא ַ
הִּנ ֵה דֹור ּבָנ ֶיָך בָגָדְּתִ י׃ תהל' נא ּ 14, 10תַ ׁשְמִיעֵנ ִי ׂשָׂשֹון וְׂשִ ְמחָה ּתָ גֵל ְנ ָה
ס ְמכ ֵנ ִי׃ ישע' נ' 10
עֲצָמֹות ִּדּכ ִיתָ ׃ ָ 14הׁשִיבָה ּל ִי ׂשְׂשֹון יִׁשְעֶָך וְרּו ַח נְדִיבָה תִ ְ
מִי בָכ ֶם י ְֵרא י ְהוָה ׁשֹ ֵמעַ ּבְקֹול עַבְּדֹו ֲאׁשֶר ָהל ְַך ֲחׁשֵכ ִים וְאֵין נֹג ַּה לֹו יִבְטַח
ּבְׁשֵם י ְהוָה וְיִּׁשָעֵן ּבֵאֹלהָיו׃
יז מיכה ז  9-7וַאֲנ ִי ּבַיהוָה ֲאצַּפֶה אֹוחִיל ָה ל ֵאֹלהֵי יִׁשְעִי יִׁשְ ָמעֵנ ִי אֱֹלהָי׃ 8
אַלּ-תִ ׂשְ ְמחִי אֹיַבְּתִי ל ִי ּכ ִי נָפַל ְּתִ י ָקמְּתִי ּכ ִיֵ -אׁשֵב ּבַחֹׁשְֶך י ְהוָה אֹור ל ִי׃  9זַעַף
י ְהוָה ֶאּׂשָא ּכ ִי ָחטָאתִי לֹו עַד ֲאׁשֶר י ִָריב ִריבִי וְעָׂשָה ִמׁשְּפָטִי יֹוצִיאֵנ ִי ל ָאֹור
אְֶראֶה ּבְצִ ְדקָתֹו׃ ירמ' לב  40וְכ ַָרּתִי לָהֶם ּבְִרית עֹול ָם ֲאׁשֶר ֹלא-אָׁשּוב
ֵמ ַאחֲֵריהֶם לְהֵיטִיבִי אֹותָ ם וְאֶת-י ְִראָתִי אֶּתֵ ן ּבִלְבָבָם לְבִל ְּתִ י סּור ֵמעָל ָי׃
ישע' נד ּ 10-7בְֶרג ַע ָקטֹן עֲזַבְּתִיְך ּובְַר ֲחמִים ּגְדֹל ִים ֲא ַקּבְצְֵך׃ ּ 8בְׁשֶצֶף ֶקצֶף
ִהסְּתַ ְרּתִי פָנ ַי ֶרג ַע ִמּמְֵך ּובְ ֶחסֶד עֹול ָם ִר ַחמְּתִיְך ָאמַר ּגֹ ֲאל ְֵך י ְהוָה׃ ּ 9כ ִי-מֵי
נֹ ַח זֹאת ל ִי ֲאׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי ֵמעֲבֹר מֵי-נֹ ַח עֹוד עַלָ -האֶָרץ ּכ ֵן נִׁשְּבַעְּתִי ִמ ְּקצֹף
סּדִי ֵמאִּתֵ ְך
עָלַי ְִך ּו ִמּגְעָרּ-בְָך׃ ּ 10כ ִי ֶההִָרים י ָמּוׁשּו וְ ַהּגְבָעֹות ּתְ מּוטֶינ ָה וְ ַח ְ
ֹלא-י ָמּוׁש ּובְִרית ׁשְלֹומִי ֹלא תָ מּוט ָאמַר מְַר ֲחמְֵך י ְהוָה׃ תהל' כב ֵ 2אל ִי
ֵאל ִי לָמָה עֲזַבְּתָ נ ִי ָרחֹוק מִיׁשּועָתִי ִּדבְֵרי ׁשַ ֲאג ָתִי׃ תהל' פח.
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תורת אלוהים
1 .1אלוהים העניק לאדם הראשון תורה (הנקראת לעתים התורה המוסרית),
כברית של מעשים ,שבאמצעותה הוא חִייב את האדם ומחייב את כל
צאצאיו לציות אישי ,מלא ,מדויק ומתמיד .בברית זו הבטיח אלוהים
לאדם חיים אם יציית לה ציות שכזה ,איים עליו במוות אם יפר אותה,
א
והעניק לו יכולת לקיים אותה.
א ברא' א  27-26וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים נַעֲׂשֶה ָאדָם ּבְצַלְמֵנּו ּכִדְמּותֵ נּו וְי ְִרּדּו בִ ְדג ַת
ַהּי ָם ּובְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּובַּבְ ֵהמָה ּובְכ ָלָ -האֶָרץ ּובְכ ָל-הֶָרמֶׂש הָֹרמֵׂש עַלָ -האֶָרץ׃
 27וַּיִבְָרא אֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם ּבְצַל ְמֹו ּבְצֶל ֶם אֱֹלהִים ּבָָרא אֹתֹו זָכ ָר ּונ ְ ֵקבָה
ּבָָרא אֹתָ ם׃ ברא' ב ּ 17ו ֵמעֵץ ַה ַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכ ַל ִמּמֶּנּו ּכ ִי ּבְיֹום
ֲאכָל ְָך ִמּמֶּנּו מֹות ּתָ מּות׃ רומ' ב ּ 15-14כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר הַּגֹוי ִםֲ ,אׁשֶר אֵין־לָהֶם
ּתֹוָרה ,עֹוׂשִים ִמ ִּטבְעָם ּכ ְ ִדבְֵרי הַּתֹוָרהּ ,ג ַם־ּבְאֵין ּתֹוָרה ,הֵם ּתֹוָרה לְעַצְמָם׃
ּ 15בְהְַראֹותָ ם ּכ ִי ַמעֲׂשֵה הַּתֹוָרה ּכ ָתּוב עַל־לִּבָםּ ,ו ַמצְּפּונ ָם ֵמעִיד בָהֶם
ּו ַמ ְחׁשְבֹותָ ם ּבְקְִרּבָם ְמ ַחּי ְבֹות זֹאת אֶת־זֹאת אֹו ג ַם־ ְמז ַּכֹות׃ רומ' י ּ 5כ ִי־
מׁשֶה ּכ ָתַ ב עַל־ ַהּצְ ָדקָה מִּתֹוְך הַּתֹוָרה ,כַּכ ָתּובֲ :אׁשֶר יַעֲׂשֶה אֹתָ ם ָה ָאדָם וָחַי
ּבָהֶם׃ רומ' ה'  19 ,12לָכ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר עַל־יְדֵי ָאדָם ֶאחָד ּבָא ַה ֵחטְא ל ָעֹול ָם,
וְ ַה ָּמוֶת עֵקֶב ַה ֵחטְא ,וְכ ֵן עָבַר ַה ָּמוֶת עַל־ּכ ָל־ּבְנ ֵי ָאדָםִ ,מּפְנ ֵי ֲאׁשֶר ּכֻּל ָם
ָחטָאּו׃ ּ 19כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר ּבִמְִרי ָה ָאדָם ָה ֶאחָד הָיּו הַָרּבִים ל ְחֹו ְטאִיםּ ,כ ְָך ּג ַם
עַל־יְדֵי צִיּות ָה ֶאחָד יִהְיּו הַָרּבִים לְצַּדִיקִים׃ גלט' ג ּ 12 ,10כ ִי בְנ ֵי ַמעֲׂשֵי
הַּתֹוָרה ּתַ חַת ַה ְּקלָל ָה ֵהּמָהׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר :אָרּור ֲאׁשֶר ֹלא-יָקִים אֶתּ-כ ָלַ -ה ְּדבִָרים
ספֶר הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות אֹותָ ם׃  12וְהַּתֹוָרה אֵינֶּנ ָה מִןָ -האֱמּונ ָהּ ,כ ִי
ַהּכ ְתּובִים ּבְ ֵ
אִםֲ -אׁשֶר-יַעֲׂשֶה אֹתָ ם ָה ָאדָם וָחַי ּבָהֶם׃ קהלת ז  29לְבַד ְראֵה-ז ֶה ָמצָאתִי
ֲאׁשֶר עָׂשָה ָהאֱֹלהִים אֶתָ -ה ָאדָם יָׁשָר וְ ֵהּמָה בִקְׁשּו ִחּׁשְבֹנֹות ַרּבִים׃ איוב כח
 28וַּיֹאמֶר ל ָ ָאדָם הֵן י ְִראַת ֲאדֹנ ָי הִיא ָחכְמָה וְסּור מֵָרע ּבִינ ָה׃
2 .2אחרי שחטא האדם בגן-עדן ,המשיכה תורה זו לשמש ַאמַת המידה
המושלמת לצדקה ,ובתור שכזו נמסרה על ידי אלוהים בהר סיני ,בעשרה
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דיברות ,כתובה על שני לוחות.ב ארבעת הדיברות הראשונים מתארים
ג
את חובותינו כלפי אלוהים והשישה האחרים את חובותינו לבני האדם.
ב יעקב א ֲ 25אבָל ַה ַּמׁשְקִיף ּבַּתֹוָרה ַהּׁשְלֵמָהּ ,תֹוַרת ַהחֵרּותּ ,ו ַמ ֲחז ִיק ּבָּה,
ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו ׁשֹ ֵמעַ וְׁשָכֵחַּ ,כ ִי אִם-עֹׂשֶה ּבְפֹעַלַ ,אׁשְֵרי ָהאִיׁש הַהּוא ּבְ ַמעֲׂשֵהּו׃
יעקב ב'  12-10 ,8הֵן ּבְ ַקּי ֶ ְמכ ֶם אֶתַ -ה ִּמצְוָה ַהּמֹלֶכ ֶת עַלּ-כֻּל ָןּ ,כְפִי ַהּכ ָתּוב:
וְ ָא ַהבְּתָ ל ְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָךּ ,תֵיטִיבּו לַעֲׂשֹות׃ ּ 10כ ִי אִיׁש ֲאׁשֶר י ְ ַקּי ֵם אֶתּ-כ ָל-
הַּתֹוָרה וְנִכְׁשַל ּבְ ָדבָר ֶאחָד ,הּוא ָאׁשֹם ָאׁשַם ּבְכֻּל ָם׃ ּ 11כ ִי ָהאֹמֵרֹ :לא תִ נְאָף,
ּג ַם-הּוא ָאמַרֹ :לא תִ ְרצָח; וְאִם-אֵינ ְָך נֹאֵף וְאַּתָ ה רֹוצֵחַָ ,היֹה נ ִ ְהי ֵיתָ לְעֹבֵר
הַּתֹוָרה׃ ּ 12כ ֵן ַּדּבְרּו וְכ ֵן עֲׂשּו ּכָאֲנָׁשִים ָהעֲתִידִים ל ְ ִהּׁשָפֵט עַלּ-פִי ּתֹוַרת
ַהחֵרּות׃ רומ' יג  9-8וְאַל־ּתִ הְיּו ַחּיָבִים לְאִיׁש ָּדבָר ,זּול ָתִ י ַא ֲהבַת אִיׁש
אֶת־ֵרעֵהּוּ ,כ ִי ָהאֹהֵב אֶת־ֵרעֵהּו ִקּי ֵם אֶת־הַּתֹוָרה׃ ּ 9כ ִי ִמצְוֺתֹ :לא תִ נְאַףֹ ,לא
תִ ְרצַחֹ ,לא תִ גְנֹבֹ ,לא תַ עֲנ ֶה עֵד ׁשֶקֶרֹ ,לא תַ ְחמֹד וְעוֺד ּכ ָ ֵאּל ֶהּ ,כ ְלּולוֺת הֵּנ ָה
ּבַ ַּמ ֲאמָר ַהּז ֶה :וְ ָא ַהבְּתָ ל ְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך׃ דבר' ה ּ 29וׁשְמְַרּתֶ ם לַעֲׂשֹות ּכ ַ ֲאׁשֶר צִּוָה
י ְהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם אֶתְ כ ֶם ֹלא תָ סֻרּו יָמִין ּוׂשְמֹאל׃ דבר' י  4וַּיִכְּתֹב עַלַ -הּלֻחֹת
ּכ ַ ִּמכ ְּתָ ב הִָראׁשֹון אֵת עֲׂשֶֶרת ַה ְּדבִָרים ֲאׁשֶר ִּדּבֶר י ְהוָה ֲאל ֵיכ ֶם ּבָהָר מִּתֹוְך
ָהאֵׁש ּבְיֹום ַה ָּקהָל וַּי ִּתְ נ ֵם י ְהוָה ֵאל ָי׃ שמות לד  1וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה
ּפְסָל-ל ְָך ׁשְנ ֵי-לֻחֹת ֲאבָנ ִים ּכ ִָראׁשֹנ ִים וְכ ָתַ בְּתִי עַלַ -הּלֻחֹת אֶתַ -ה ְּדבִָרים ֲאׁשֶר
הָיּו עַלַ -הּלֻחֹת הִָראׁשֹנ ִים ֲאׁשֶר ׁשִּבְַרּתָ ׃
ג מתי כ"ב  40-37וַּיֹאמֶר י ֵׁשּועַ ֵאל ָיו :וְ ָא ַהבְּתָ אֶת-יהוה אֱֹלהֶיָך ּבְכ ָל-
לְבָבְָך ּובְכ ָל-נַפְׁשְָך ּובְכ ָלַ -מ ָּדעֶָך׃  38זֹאת הִיא ַה ִּמצְוָה ַהּג ְדֹול ָה וְהִָראׁשֹונ ָה׃
 39וְ ַהּׁשֵנ ִית ּדֹומָה ל ָּה :וְ ָא ַהבְּתָ ל ְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך׃ ּ 40בִׁשְּתֵי ַה ִּמצְ�ֹות ָה ֵאּל ֶה ּכ ָל-
הַּתֹוָרה ּתְ לּוי ָה וְג ַם הַּנְבִיאִים׃
3 .3מלבד התורה המוסרית הזו ,ראה אלוהים לנכון לתת לעם ישראל,
כקהילה לפני שבגרה ,מצוות טקסיות שכללו כמה ציוויים סמליים ,אשר
נגעו בחלקם לאופן שיש לעבוד את אלוהים .אלו סימלו את המשיח ,את
מעלותיו ,פעולותיו ,סבלותיו וברכותיו.ד בחלקם האחר שימשו הציוויים
הוראות באשר לחובות מוסריות.ה כל הציוויים הטקסיים הללו נתבטלו
ו
עם מתן הברית החדשה.
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ד עבר' ט .עבר' י ּ 1כ ִי הַּתֹוָרה ּבִהְיֹות ּבָּה צֵל ַהּטֹבֹות ָהעֲתִידֹות וְֹלא מְַראֵה
עֶצֶם ַה ְּדבִָרים ,אֵין ּבִיכָל ְּתָ ּה ל ְ ַהׁשְל ִים אֶתַ -הּקְֵרבִים ּבַּקְָרּבָנֹות ָההֵם ֲאׁשֶר
יַקְִריבּו תָ מִיד ִמּדֵי ׁשָנ ָה בְׁשָנ ָה׃ גלט' ד  3-1וַאֲנ ִי אֹמֵר ,הַּיֹוֵרׁש ּכ ָל-עֵת

 :טי קרפםיהולא תרות

הֱיֹותֹו ָקטֹן אֵיןַ -הבְּדֵל ּבֵינֹו ּובֵין ָהעָבֶד ,אַף אִם-הּוא אֲדֹון ַהּכֹל׃ ֶ 2אּל ָא
הּוא ּתַ חַת י ַד אֹמְנ ִים ּופְקִידֵי ַהּבָי ִת עַד לַּזְמַן ַה ְמיֻעָד לֹו ֵמאֵת ָאבִיו׃ ּ 3כָכ ָה
ּג ַם-אֲנָחְנּוּ ,בְעֹוד הֱיֹותֵ נּו ְקטַּנ ִיםָ ,הי ִינּו ְמׁשֻעְּבָדִים ל ִיסֹדֹות הָעֹול ָם׃ קול' ב
ֲ 17אׁשֶר הֵם צֵל ַה ְּדבִָרים ָהעֲתִידִים לָבֹא ,וְגּופָם הּוא בַ ָּמׁשִיחַ׃
ה קור"א ה ּ 7בַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן ,ל ְ ַמעַן ּתִ הְיּו עִּסָה ֲח ָדׁשָה .הֲֹלא
סחֵנּו הַּנִזְּבָח ּבַעֲדֵנּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ קור"ב
לֶחֶם מַּצֹות אַּתֶ םּ ,כ ִי ג ַם-ל ָנּו פִ ְ
ו  17עַלּ-כ ֵן צְאּו מִּתֹוכ ָם וְ ִהּבָרּו ,נְאֻם-יהוה ,וְ ָטמֵא אַלּ-תִ ּג ָעּו; וַאֲנ ִי ֲא ַקּבֵץ
אֶתְ כ ֶם׃ יהו'  23וְאֶתֵ -אּל ֶה ּתֹוׁשִיעּו בְאֵימָה וְ ִחּלַצְּתֶ ם אֹתָ ם מִּתֹוְך ָהאֵׁש
ּוגְעַל ְּתֶ ם ּג ַם-אֶתַ -הּל ְבּוׁש ַה ְמגֹאָל ּבְ ֶחלְאַת ַהּבָׂשָר׃
ו קול' ב  17-16 ,14וַּי ִ ְמחַק אֶתַ -הּׁשְטָר ַה ֵּמעִיד ּבָנּו ּבְ ֻחּקֹתָיוֲ ,אׁשֶר ָהי ָה
ל ְנֶגְּדֵנּו ,וַּיִּׂשָאֵהּו מִּתֹוכ ֵנּו וַּי ִתְ ָקעֵהּו ּבַּצְל ָב׃  16עַלּ-כ ֵן ֹלא-יָדִין אִיׁש אֶתְ כ ֶם
עַלְּ -דבַר ַמ ֲאכ ָל ּו ַמׁשְקֶה ,אֹו-בְעִנְי ַן הַּמֹועֲדִים וְָראׁשֵי ֳח ָדׁשִים וְׁשַּבָתֹות׃ 17
ֲאׁשֶר הֵם צֵל ַה ְּדבִָרים ָהעֲתִידִים ל ָבֹואֲ ,אבָל הַּגּוף הּוא ׁשֶל ַה ָּמׁשִיחַ׃ דני ט
 27וְ ִהגְּבִיר ּבְִרית ל ַָרּבִים ׁשָבּועַ ֶאחָד וַ ֲחצִי ַהּׁשָבּועַ יַׁשְּבִית זֶבַח ּומִנְחָה וְעַל
ּכ ְנ ַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֹמֵם וְעַדּ-כָל ָה וְנֶחֱָרצָה ּתִ ּתַ ְך עַלׁ-שֹמֵם׃ אפס' ב 16-15
ּבְבַּטְלֹו ָהאֵיבָה ּבִבְׂשָרֹו אֶתּ-תֹוַרת ַה ִּמצְ�ֹות ּבִגְז ֵרֹותֵ יהֶן ,לִבְֹרא בְנַפְׁשֹו אֶת-
ַהּׁשְנַי ִם לְאִיׁשֶ -אחָד ָחדָׁש וַּיַעַׂש ׁשָלֹום׃  16וַי ְַרּצֶה אֶתׁ-שְנ ֵיהֶם ּבְגּוף ֶאחָד
ל ֵאֹלהִים עַל-יְדֵי צְל ִיבָתֹוּ ,בַ ֲהמִיתֹו בְנַפְׁשֹו אֶתָ -האֵיבָה׃
4 .4לעם ישראל נתן אלוהים חוקים משפטיים שונים ,שתוקפם פג עם
חורבן ארצם .אלו אינם מחייבים עוד איש עכשיו מעבר לכללי הצדק
ז
המשתמעים מתוכם.
ז שמות כא .שמות כב  .29-1ברא' מט ֹ 10לא-י ָסּור ׁשֵבֶט מִיהּודָה
ּו ְמחֹקֵק ִמּבֵין ַרגְל ָיו עַד ּכ ִי-יָבֹא ׁשִיֹלה וְלֹו י ִ ְּקהַת עַּמִים׃ פטר"א ב 14-
 13וְ ִהּכ ָנ ְעּו לְכ ָלּ-פְ ֻקּדַת ָאדָם ּבִגְל ַל ָהאָדֹון :אִם-ל ַ ֶּמל ְֶך ּכ ָָראּוי ל ָֹראׁש׃ 14
אִם-לַּמֹׁשְל ִים ּכ ָָראּוי לַּׁשְלּוחִים ֵמאִּתֹו ל ְנ ִ ְקמַת ּפֹעֲל ֵי ָאוֶן וְל ִתְ ִהּל ַת עֹׂשֵי טֹוב׃
מתי ה  39-38 ,17אַלּ-תַ ְחׁשְבּו ּכ ִי בָאתִי ל ְ ָהפֵר אֶת-הַּתֹוָרה אֹו אֶת-
ִּדבְֵרי הַּנְבִיאִים; ֹלא בָאתִי ל ְ ָהפֵרּ ,כ ִי אִם-לְמַֹּלאת׃ ׁ 38שְ ַמעְּתֶ ם ּכ ִי נ ֶ ֱאמַר:
עַי ִן ּתַ חַת עַי ִןׁ ,שֵן ּתַ חַת ׁשֵן׃ ֲ 39אבָל אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶם :אַלּ-תִ תְ קֹומְמּו ל ָָרע;
אְַך ַה ַּמּכ ֶה אֹותְ ָך עַלַ -הּלְחִי ַהיְמָנ ִיתַ ,הּטֵה-לֹו ּג ַם אֶתָ -ה ַאחֶֶרת׃ קור"א ט
ַ 10-8הכְדֶֶרְך ּבְנ ֵי ָאדָם אֲנ ִי ְמ ַדּבֵר ּכָזֹאת? הֲֹלא ג ַם-הַּתֹוָרה אֹמֶֶרת ּכ ֵן? ּ 9כ ִי
כ ָתּוב ּבְתֹוַרת מֹׁשֶהֹ :לא-תַ ְחסֹם ׁשֹור ּבְדִיׁשֹו׃ ֲ 10הלַּׁשְוִָרים חֹוׁשֵׁש ָהאֱֹלהִים?
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אֹו אְַך-ל ְ ַמעֲנ ֵנּו ְמ ַדּבֵר? ָאכ ֵן ל ְ ַמעֲנ ֵנּו נִכ ְּתַ בּ ,כ ִי ַהחֶֹרׁש יַחֲֹרׁש ֱאל ֵיּ-תִ ְקוָה
וְ ַהּדָׁש י ָדּוׁש ֱאל ֵיּ-תִ ְקוָה ל ָ ַקחַת ֶחל ְקֹו בַּתִ ְקוָה׃
5 .5כל בני האדם ,אלו שנצדקו ויתר בני האדם ,חייבים לעולם לציית לתורה
המוסרית.ח חובה זו אינה נוגעת רק לתכני תורה זו ,אלא גם לסמכותו
של אלוהים הבורא ,אשר נתן את התורה.ט המשיח בשום מובן לא ביטל
י
על ידי הבשורה את חובת הציות לתורה זו אלא הוא חזק אותה מאוד.
ח רומ' יג  10-8וְאַל־ּתִ הְיּו ַחּיָבִים לְאִיׁש ָּדבָר ,זּול ָתִ י ַא ֲהבַת אִיׁש אֶת־ֵרעֵהּו,
ּכ ִי ָהאֹהֵב אֶת־ֵרעֵהּו ִקּי ֵם אֶת־הַּתֹוָרה׃ ּ 9כ ִי ִמצְוֺתֹ :לא תִ נְאַףֹ ,לא תִ ְרצַח,
ֹלא תִ גְנֹבֹ ,לא תַ עֲנ ֶה עֵד ׁשֶקֶרֹ ,לא תַ ְחמֹד וְעוֺד ּכ ָ ֵאּל ֶהּ ,כ ְלּולוֺת הֵּנ ָה ּבַ ַּמ ֲאמָר
ַהּז ֶה :וְ ָא ַהבְּתָ ל ְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך׃ ָ 10ה ַא ֲהבָה ֹלא תָ ַרע ל ֵָרעַ ,עַל־ּכ ֵן ָה ַא ֲהבָה קִּיּום
הַּתֹוָרה כֻּל ָּה׃ אפס' ו ּ 2כַּבֵד אֶתָ -אבִיָך וְאֶתִ -אּמֶָך ,זֹאת הִיא ַה ִּמצְוָה
הִָראׁשֹונ ָה ֲאׁשֶר-ל ָּה ַה ַהבְ ָטחָה׃ יוח"א ב ּ 8-7 ,4-3ובָזֹאת נֵדַע ּכ ִי ִהּכ ְַרנּו
אֹותֹו ,אִם-נִׁשְמֹר אֶתִ -מצְ�ֹותָ יו׃ ָ 4האֹמֵר ִהּכ ְַרּתִיו וְאֶתִ -מצְ�ֹותָ יו ֹלא יִׁשְמֹר,
ּכֹז ֵב הּוא וְ ָה ֱאמֶת אֵין ּבֹו׃ ַ 7אחַי ,אֵינֶּנ ִי כֹתֵ ב לָכ ֶם ִמצְוָה ֲח ָדׁשָהּ ,כ ִי אִם-
ִמצְוָה יְׁשָנ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה לָכ ֶם מֵֹראׁש; וְ ַה ִּמצְוָה ַהיְׁשָנ ָה הִיא ַה ָּדבָר ֲאׁשֶר
ׁשְ ַמעְּתֶ ם מֵֹראׁש׃  8וְעֹוד ִמצְוָה ֲח ָדׁשָה אֲנ ִי כֹתֵ ב לָכ ֶםֲ ,אׁשֶר הִיא ֱאמֶת ּג ַם-
ּבֹו ּג ַםּ-בָכ ֶםּ ,כ ִי ַהחֹׁשְֶך עֹבֵר וְהָאֹור ָה ֲאמִּתִי ּכְבָר זֹוֵרחַ׃
ט יעקב ב ּ 11-10כ ִי אִיׁש ֲאׁשֶר י ְ ַקּי ֵם אֶתּ-כ ָל-הַּתֹוָרה וְנִכְׁשַל ּבְ ָדבָר ֶאחָד,
הּוא ָאׁשֹם ָאׁשַם ּבְכֻּל ָם׃ ּ 11כ ִי ָהאֹמֵרֹ :לא תִ נְאָףּ ,ג ַם-הּוא ָאמַרֹ :לא תִ ְרצָח;
וְאִם-אֵינ ְָך נֹאֵף וְאַּתָ ה רֹוצֵחַָ ,היֹה נ ִ ְהי ֵיתָ לְעֹבֵר הַּתֹוָרה׃
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י מתי ה  19-17אַלּ-תַ ְחׁשְבּו ּכ ִי בָאתִי ל ְ ָהפֵר אֶת-הַּתֹוָרה אֹו אֶתִּ -דבְֵרי
הַּנְבִיאִים; ֹלא בָאתִי ל ְ ָהפֵרּ ,כ ִי אִם-לְמַֹּלאת׃ ּ 18כ ִי ָאמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם ,עַד
ּכ ִי-יַעַבְרּו ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ ֹלא תַ עֲבֹר יֹוד ַאחַת אֹו-קֹוץ ֶאחָד מִן-הַּתֹוָרה ,עַד
ֲאׁשֶר יֵעָׂשֶה ַהּכֹל׃  19לָכ ֵן מִי ֲאׁשֶר יָפֵר ַאחַת מִןַ -ה ִּמצְ�ֹות ַה ְּקטַּנֹות ָה ֵאּל ֶה וְכ ֵן
יְלַּמֵד אֶתּ-בְנ ֵי ָה ָאדָם ,קָטֹון יִּקֵָרא ּבְ ַמל ְכּות ַהּׁשָ ָמי ִם .וַ ֲאׁשֶר יַעֲׂשֶה וִילַּמֵד
אֹותָ ן ,הּוא ּג ָדֹול יִּקֵָרא ּבְ ַמל ְכּות ַהּׁשָ ָמי ִם׃ יעקב ב  8הֵן ּבְ ַקּי ֶ ְמכ ֶם אֶת-
ַה ִּמצְוָה ַהּמֹלֶכ ֶת עַלּ-כֻּל ָןּ ,כְפִי ַהּכ ָתּוב :וְ ָא ַהבְּתָ ל ְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָךּ ,תֵיטִיבּו לַעֲׂשֹות׃
רומ' ג  31וְעַּתָ הַ ,ה ְמבַ ְּטל ִים אֲנַחְנּו אֶת־הַּתֹוָרה עַל־יְדֵי ָהאֱמּונ ָה? ָחל ִיל ָה,
אְַך ְמ ַקּיְמִים אֲנַחְנּו אֶת־הַּתֹוָרה׃

 :טי קרפםיהולא תרות

6 .6על אף שהמאמינים האמיתיים אינם כפופים לתורה כברית של מעשים,
שבאמצעותה יוצדקו או יורשעו,יא התורה מועילה ביותר להם ולאחרים,
שכן התורה ,כקו מנחה לחיים ,מגלה להם את רצון אלוהים ואת חובתם,
מכוונת ומחייבת אותם לנהל אורח חיים בהתאםיב וחושפת את טומאות
החטא שבטבעם ,בלבם ובחייהם.יג היא עושה זאת כך שהם ,כאשר הם
בוחנים את עצמם על-פיה ,מטפחים הכרה רבה יותר בחטא ,צער ובושה
גדולים יותר על חטא ושנאה רבה יותר כלפיו.יד הם גם באים להבנה
טו
ברורה יותר בצורך שלהם במשיח ,ובשלמות הציות שלו.
יא רומ' ו ּ 14כ ִי מָׁשֹול ֹלא י ִ ְמׁשֹל ַה ֵחטְא ּבָכ ֶם עֹוד; ּכ ִי אֵינְכ ֶם ּתַ חַת י ַד־
הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם־ּתַ חַת י ַד־ ֶה ָחסֶד׃ גלט' ב ּ 16ו ִמ ַּדעְּתֵ נּו ּכ ִי ֹלא-יִצְּדַק ָאדָם
מִּתֹוְך ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִםּ-בֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,ג ַם-אֲנַחְנּו ֶה ֱאמַּנּו
ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ,ל ְ ַמעַן נִצְּדַק ֵמאֱמּונ ַת ַה ָּמׁשִי ַח וְֹלא ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ִמ ַּמעֲׂשֵי
הַּתֹוָרה ֹלא יִצְּדַק ּכ ָלּ-בָׂשָר׃ גלט' ג ַ 13ה ָּמׁשִי ַח ּפָדָנּו ִמ ִּקלְל ַת הַּתֹוָרה ּבִהְיֹותֹו
ל ִ ְקלָל ָה ּבַעֲדֵנּוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַרִ :קלְל ַת אֱֹלהִים ּתָ לּוי׃ גלט' ד ּ 5-4ובִמְֹלאת ָהעֵת,
ׁשָל ַח ָהאֱֹלהִים אֶתּ-בְנֹוֲ ,אׁשֶר נֹול ַד ֵמ ִאּׁשָה וְנ ִּתַ ן ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה׃  5לִפְדֹות
אֵת ֲאׁשֶר הָיּו ּתַ חַת י ַד-הַּתֹוָרה ,ל ְ ַמעַן נ ְ ַקּבֵל אֶתִ -מׁשְּפַט ַהּבָנ ִים׃ מה"ש
יג ּ 39ובְכֹל ֲאׁשֶר ֹלא-יְכָל ְּתֶ ם ל ְ ִהצְ ַטּדֵק ּבְתֹוַרת מֹׁשֶהּ ,כ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִין יֻצְּדַק
עַל-י ָדֹו׃ רומ' ח  1עַל־ּכ ֵן הְָרׁשֵעַ ֹלא י ְֻרׁשְעּו עַתָ ה ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ,
ַהּמִתְ ַהּלְכ ִים ֹלא כַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־לְפִי הָרּוחַ׃  
יב רומ' ז ּ 25 ,22 ,12ובְכ ֵן הַּתֹוָרה הִיא קְדֹוׁשָה ,וְ ַה ִּמצְוָה קְדֹוׁשָה וִיׁשָָרה
וְטֹובָה׃ ּ 22כ ִי לְפִי ָה ָאדָם ַהּפְנ ִימִי ָחפַצְּתִי ּבְתֹוַרת אֱֹלהִים׃  25אוֺדֶה ל ֵאֹלהִים
ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּוּ .ובְכ ֵןּ ,בְׂשִכְל ִי הִנ ְנ ִי עֶבֶד ל ְתֹוַרת ָהאֱֹלהִיםּ ,ובִבְׂשִָרי אֲנ ִי
עֶבֶד ל ְתֹוַרת ַה ֵחטְא׃ תהל' קיט  6-4אַּתָ ה צִּוִיתָ ה פִ ֻּקדֶיָך לִׁשְמֹר ְמאֹד׃ 5
ַא ֲחל ַי יִּכֹנּו דְָרכ ָי לִׁשְמֹר ֻחּקֶיָך׃  6אָז ֹלא-אֵבֹוׁש ּבְ ַהּבִיטִי אֶלּ-כ ָלִ -מצְוֹתֶיָך׃
קור"א ז  19אֵיןַ -הּמִיל ָה נ ֶ ְחׁשָבָה וְאֵיןָ -העְָרל ָה נ ֶ ְחׁשָבָהּ ,כ ִי אִםׁ-שְמִיַרת
ִמצְוַת ָהאֱֹלהִים׃ גלט' ה .23-18,16,14
יג רומ' ז  7אִם־ּכ ֵן ,מַה־ּנֹאמַר? ֲהכ ִי הַּתוָֺרה ֵחטְא הִיא? ָחל ִיל ָה! ֶאּל ָא ֹלא
י ָ ַדעְּתִי אֶת־ ַה ֵחטְא ּבִל ְּתִ י עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ֹלא־ ָהי ִיתִי יֹו ֵדעַ ַהחִּמּוד ,לּול ֵי
ָאמְָרה הַּתֹוָרהֹ :לא תַ ְחמֹד׃ רומ' ג  20יַעַן ֲאׁשֶר ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא־יִצְּדַק
לְפָנ ָיו ּכ ָל־ּבָׂשָרּ ,כ ִי עַל־יְדֵי הַּתֹוָרה ַּדעַת ַה ֵחטְא׃
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יד יעקב א ּ 25-23כ ִי ָהאִיׁש ֲאׁשֶר ַרקׁ-שֹ ֵמעַ אֶתַ -ה ָּדבָר וְֹלא עֹׂשֵהּו ,נ ִ ְמׁשָל
לְאִיׁש ַמּבִיט אֶתּ-תֹאַר ֲהוָי ָתֹו ּבְמְַראָה׃ ּ 24כ ִי ִהּבִיט אֶל-מְַראֵהּו וַּיֵל ְֶך לֹו,
ּובְֶרג ַע ׁשָכ ַח מַהּ-תָ אֳרֹו׃ ֲ 25אבָל ַה ַּמׁשְקִיף ּבַּתֹוָרה ַהּׁשְלֵמָהּ ,תֹוַרת ַהחֵרּות,
ּו ַמ ֲחז ִיק ּבָּהֲ ,אׁשֶר אֵינֶּנּו ׁשֹ ֵמעַ וְׁשָכֵחַּ ,כ ִי אִם-עֹׂשֶה ּבְפֹעַלַ ,אׁשְֵרי ָהאִיׁש
הַהּוא ּבְ ַמעֲׂשֵהּו׃ רומ' ז  24 ,14 ,9וַאֲנ ִי ָחי ִיתִי ִמּלְפָנ ִים ּבְֹלא תֹוָרה; וְכ ַ ֲאׁשֶר
ּבָאָה ַה ִּמצְוָה ,וַיְחִי ַה ֵחטְא וַאֲנ ִי מַּתִי׃ ּ 14כ ִי יֹ ְדעִים אֲנַחְנּו ׁשֶהַּתֹוָרה הִיא
רּוחָנ ִית ,וַאֲנ ִי ׁשֶל־ּבָׂשָר וְנ ִ ְמּכ ָר ּתַ חַת י ַד־ ַה ֵחטְא׃  24אֹוי־ל ִיָ ,ה ָאדָם ָה ֻא ְמל ָל,
מִי יַּצִיל ֵנ ִי מִּגּוף ַה ָּמוֶת ַהּז ֶה?
טו גלט' ג ּ 24ובְכ ֵן הַּתֹוָרה ָהי ְתָ ה אֹמֶנ ֶת אֹותָ נּו אֶלַ -ה ָּמׁשִיחַ ,ל ְ ַמעַן נִצְּדַק עַל-
יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃ רומ' ז  25-24אֹוי־ל ִיָ ,ה ָאדָם ָה ֻא ְמל ָל ,מִי יַּצִיל ֵנ ִי מִּגּוף ַה ָּמוֶת
ַהּז ֶה?  25אוֺדֶה ל ֵאֹלהִים ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּוּ .ובְכ ֵןּ ,בְׂשִכְל ִי הִנ ְנ ִי עֶבֶד
ל ְתֹוַרת ָהאֱֹלהִיםּ ,ובִבְׂשִָרי אֲנ ִי עֶבֶד ל ְתֹוַרת ַה ֵחטְא׃ רומ' ח ּ 4-3כ ִי מַה־
ּׁשֶֹּלא יָכְל ָה הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות ,הַּנ ֶ ֱחלָׁשָה עַל־יְדֵי ַהּבָׂשָר ,עָׂשָה ָהאֱֹלהִים ּבְׁשָל ְחֹו
אֶת־ּבְנֹו ּבִדְמּות ּבְׂשָר ַה ֵחטְא לְכַּפֵר עַל ַה ֵחטְא ,וַּי ְַרׁשִיעַ אֶת־ ַה ֵחטְא ּבַּבָׂשָר׃ 4
ל ְ ַמעַן ּתִ ָּמל ֵא צִ ְדקַת הַּתוָֺרה ּבָנּוַ ,הּמִתְ ַהּלְכ ִים ֹלא כַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־לְפִי הָרּוחַ׃
התורה גם מועילה לנולדים מחדש לריסון טבעם החוטא בכך שהיא אוסרת
חטא,טז ואיומיה מראים ל ְמה ראויים חטאיהם ולאילו ייסורים יכולים הנולדים
מחדש לצפות בעולם הזה כגמולם ,על אף שהם חופשיים מן הקללה שהתורה
יז
מאיימת להטיל.
טז יעקב ב ּ 11כ ִי ָהאֹמֵרֹ :לא תִ נְאָףּ ,ג ַם-הּוא ָאמַרֹ :לא תִ ְרצָח; וְאִם-אֵינ ְָך
נֹאֵף וְאַּתָ ה רֹוצֵחַָ ,היֹה נ ִ ְהי ֵיתָ לְעֹבֵר הַּתֹוָרה׃ תהל' קיט 128 ,104 ,101
ִמּכ ָל-אַֹרח ָרע ּכָל ִאתִי ַרגְל ָי ל ְ ַמעַן ֶאׁשְמֹר ְּדבֶָרָך׃ ִ 104מּפִּקּודֶיָך אֶתְ ּבֹונ ָן עַל
ּכ ֵן ׂשָנ ֵאתִי ּכ ָל-אַֹרח ׁשָקֶר׃  128עַלּ-כ ֵן ּכ ָלּ-פִּקּודֵי כֹל יִּׁשְָרּתִי ּכ ָל-אַֹרח ׁשֶקֶר
ׂשָנ ֵאתִי׃
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יז עזרא ט  14-13וְ ַאחֲֵרי ּכ ָלַ -הּבָא עָל ֵינּו ּבְ ַמעֲׂשֵינּו הָָרעִים ּובְ ַאׁשְמָתֵ נּו
ַהּגְדֹל ָה ּכ ִי אַּתָ ה אֱֹלהֵינּו ָחׂשַכ ְּתָ ל ְ ַמּטָה ֵמעֲוֹנ ֵנּו וְנ ָתַ ּתָ ה ּל ָנּו ּפְל ֵיטָה ּכָזֹאת׃
 14הֲנ ָׁשּוב ל ְ ָהפֵר ִמצְוֹתֶיָך ּולְהִתְ חַּתֵ ן ּבְעַּמֵי ַהּתֹעֵבֹות ָה ֵאּל ֶה הֲלֹוא תֶ אֱנ ַף-
ּבָנּו עַדּ-כַּל ֵה לְאֵין ׁשְאִֵרית ּופְל ֵיטָה׃ תהל' פט  35-31אִם-יַעַז ְבּו בָנ ָיו
ּתֹוָרתִי ּובְ ִמׁשְּפָטַי ֹלא יֵל ֵכּון׃  32אִםֻ -חּקֹתַי י ְ ַחּל ֵלּו ּו ִמצְוֹתַי ֹלא יִׁשְמֹרּו׃ 33
סּדִי ֹלאָ -אפִיר ֵמעִּמֹו וְֹלא-
ּופָ ַקדְּתִ י בְׁשֵבֶט ּפִׁשְעָם ּובִנְגָעִים עֲוֹנ ָם׃  34וְ ַח ְ
ֲאׁשַּקֵר ּבֶאֱמּונ ָתִי׃ ֹ 35לאֲ -א ַחּל ֵל ּבְִריתִ י ּומֹוצָא ׂשְפָתַ י ֹלא ֲאׁשַּנ ֶה׃

 :טי קרפםיהולא תרות

באותו אופן ,ההבטחות שבתורה מראות למאמינים שאלוהים אוהב ציות
ולאילו ברכות הם יכולים לצַפות אם יצייתו.יח זאת על אף שהם אינם זכאים
לברכות אלו מכוח ברית המצוות.יט מכאן ,העובדה שאדם עושה טוב ונמנע מרע
מפני שהתורה מעודדת את הטוב ואוסרת על הרע ,אינה עדות לכך שהוא כפוף
כ
לתורה ולא לחסד.
יח ויק' כו  .14-1קור"ב ו  16וְאֵי-ז ֶה ֶדבֶק י ֵׁש לְהֵיכ ַל אֱֹלהִים עִם-
ָה ֱאל ִיל ִים? ּכ ִי-אַּתֶ ם הֵיכ ַל אֱֹלהִים ַחּי ִים; ּכ ְמֹו ׁשֶ ָאמַר ָהאֱֹלהִים :וְׁשָכ ַנ ְּתִ י
וְהִתְ ַהּלַכ ְּתִי בְתֹוכ ָם; וְ ָהי ִיתִי לָהֶם ל ֵאֹלהִים וְהֵם יִהְיּו-ל ִי לְעָם׃ אפס' ו
ּ 3-2כַּבֵד אֶתָ -אבִיָך וְאֶתִ -אּמֶָך ,זֹאת הִיא ַה ִּמצְוָה הִָראׁשֹונ ָה ֲאׁשֶר-ל ָּה
ַה ַהבְ ָטחָה׃  3ל ְ ַמעַן י ִיטַב ל ְָך ּול ְ ַמעַן יַאֲִריכ ֻן יָמֶיָך עַלָ -ה ֲא ָדמָה׃ תהל' לז 11
וַעֲנָוִים י ִיְרׁשּו-אֶָרץ וְהִתְ עַּנ ְגּו עַלֹ-רב ׁשָלֹום׃ מתי ה ַ 5אׁשְֵרי ָהעֲנָוִיםּ ,כ ִי-
ֵהּמָה י ִיְרׁשּו ָהאֶָרץ׃ תהל' יט ּ 12ג ַם-עַבְּדְָך נִזְהָר ּבָהֶם ּבְׁשָמְָרם עֵקֶב ָרב׃
יט גלט' ב ּ 16ו ִמ ַּדעְּתֵ נּו ּכ ִי ֹלא-יִצְּדַק ָאדָם מִּתֹוְך ַמעֲׂשֵי הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם-
ּבֶאֱמּונ ַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,ג ַם-אֲנַחְנּו ֶה ֱאמַּנּו ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ,ל ְ ַמעַן נִצְּדַק
ֵמאֱמּונ ַת ַה ָּמׁשִי ַח וְֹלא ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה; ּכ ִי ִמ ַּמעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא יִצְּדַק ּכ ָל-
ּבָׂשָר׃ לוקס יז ּ 10כָכ ָה ג ַם-אַּתֶ םַ ,אחֲֵרי עֲׂשֹ�ֹותְ כ ֶם אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צֻּוֵיתֶ ם,
ִאמְרּו ,עֲבָדִים אֵין-מֹועִיל ּבָם אֲנָחְנּוּ ,כ ִי ַרק אֶתַ -ה ֻּמּטָל עָל ֵינּו לַעֲׂשֹות
עָׂשִינּו׃
כ רומ' ו  14 ,12אִם־ּכ ֵן אֵפֹוא ,אַל־יִמְֹלְך ַה ֵחטְא ּבְגּופְכ ֶם ֲאׁשֶר לְכִל ָיֹון,
ל ִנ ְטוֺת ַאחֲָריו ּבְתַ ֲאוֺתָיו׃ ּ 14כ ִי מָׁשֹול ֹלא י ִ ְמׁשֹל ַה ֵחטְא ּבָכ ֶם עֹוד; ּכ ִי אֵינְכ ֶם
ּתַ חַת י ַד־הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם־ּתַ חַת י ַד־ ֶה ָחסֶד׃ פטר"א ג  12-8וְסֹוף ָּדבָר ,הֱיּו
כֻּלְכ ֶם ל ֵב ֶאחָדּ ,בַעֲל ֵי ֶח ְמל ָה ,אֹ ֲהבֵי ָה ַאחִיםַ ,ר ֲחמָנ ִים ּומִתְ ַקּבְל ִים עַל-
ַהּבְִרּיֹות׃  9אַלּ-תְ ׁשַּל ְמּו ָרעָה ּתַ חַת ָרעָה אֹו חְֶרּפָה ּתַ חַת חְֶרּפָהּ ,כ ִי אִם-
ּתְ בֵָרכּוִ ,מ ַּדעְּתְ כ ֶם ּכ ִי-לָזֹאת נִקְֵראתֶ ם ל ְ ַמעַן ּתִיְרׁשּו אֶתַ -הּבְָרכ ָה׃ ּ 10כ ִי
ָהאִיׁש ֶה ָחפֵץ ַחּי ִים אֹהֵב יָמִים ל ְִראֹות טֹוב ,יִּצֹר ל ְׁשֹונֹו מֵָרע ּוׂשְפָתָ יו ִמ ַּדּבֵר
מְִרמָה׃  11י ָסּור מֵָרע וְיַעֲׂשֶהּ-טֹוב ,יְבַּקֵׁש ׁשָלֹום וְי ְִר ְּדפֵהּו׃ ּ 12כ ִי-עֵינ ֵי יהוה
אֶל-צַּדִיקִים וְ ָאז ְנ ָיו אֶלׁ-שַוְעָתָ ם; ּופְנ ֵי יהוה ּבְעֹׂשֵי ָרע׃ תהל' לד 17-13
מִיָ -האִיׁש ֶה ָחפֵץ ַחּי ִים אֹהֵב יָמִים ל ְִראֹות טֹוב׃  14נְצֹר ל ְׁשֹונ ְָך מֵָרע ּוׂשְפָתֶ יָך
ִמ ַּדּבֵר מְִרמָה׃  15סּור מֵָרע וַעֲׂשֵה-טֹוב ּבַּקֵׁש ׁשָלֹום וְָר ְדפֵהּו׃  16עֵינ ֵי י ְהוָה
אֶל-צַּדִיקִים וְ ָאז ְנ ָיו אֶלׁ-שַוְעָתָ ם׃ ּ 17פְנ ֵי י ְהוָה ּבְעֹׂשֵי ָרע ל ְ ַהכ ְִרית ֵמאֶֶרץ
זִכ ְָרם׃ עבר' יב  29-28לָכ ֵן אֲנַחְנּו ַה ְמ ַקּבְל ִים ַמל ְכּות ֲאׁשֶר ֹלא תִ ּמֹוט,
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נ ָבֹואָהּ-נ ָא בְתֹודָה וְנַעֲבֹד ּבָּה אֶתָ -האֱֹלהִים ל ְָרצֹון לֹוּ ,בִצְנ ִיעּות ּובְי ְִראָה׃
ּ 29כ ִי אֱֹלהֵינּו אֵׁש אֹוכְל ָה הּוא׃
7 .7גם אין שימושים אלו בתורה נוגדים את חסד הבשורה אלא הם תואמים
אותו בשלמות,כא כי רוח הקודש מכניע ומניע את רצון האדם לעשות,
ברצון ובשמחה ,את מה שרצון אלוהים ,הנגלה בתורה ,מראה שיש
כב
לעשות.
כא גלט' ג  21וְעַּתָ ה ֲהכ ִי הַּתֹוָרה סֹתֶ ֶרת אֶתַ -הבְטָחֹות ָהאֱֹלהִים? ָחל ִיל ָה!
ּכ ִי אִּלּו נ ִּתְ נ ָה תֹוָרה ֲאׁשֶר ּבְכֹחָּה ל ְ ַהחֲיֹות ,אָז ּבֶ ֱאמֶת ָהי ְתָ ה ַהּצְ ָדקָה עַל-יְדֵי
הַּתֹוָרה׃
כב יחז' לו  27וְאֶת-רּוחִי אֶּתֵ ן ּבְקְִרּבְכ ֶם וְעָׂשִיתִ י אֵת ֲאׁשֶרּ-בְ ֻחּקַי ּתֵ ל ֵכּו
ּו ִמׁשְּפָטַי ּתִ ׁשְמְרּו וַעֲׂשִיתֶ ם׃ עבר' ח ּ 10כ ִי זֹאת ַהּבְִרית ֲאׁשֶר ֶאכ ְֹרת אֶת-
ּבֵית יִׂשְָראֵל ַאחֲֵרי ַהּיָמִים ָההֵם ,נְאֻם-יהוה :נ ָתַ ּתִי אֶתּ-תֹוָרתִי ּבְקְִרּבָם
וְעַל-לִּבָם ֶאכ ְתֳ בֶּנ ָה ,וְ ָהי ִיתִי לָהֶם ל ֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-ל ִי לְעָם׃ ירמ' לא
ּ 32כ ִי זֹאת ַהּבְִרית ֲאׁשֶר ֶאכ ְֹרת אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל ַאחֲֵרי ַהּיָמִים ָההֵם נְאֻם-
י ְהוָה נ ָתַ ּתִי אֶתּ-תֹוָרתִי ּבְקְִרּבָם וְעַל-לִּבָם ֶאכ ְּתְ בֶּנ ָה וְ ָהי ִיתִי לָהֶם ל ֵאֹלהִים
וְ ֵהּמָה יִהְיּו-ל ִי לְעָם׃
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פרק כ

חירות משיחית וחופש המצפון
1 .1החירות שרכש המשיח בעד המאמינים ,הכפופים לבשורה ,מורכבת מכך
שהם חופשיים מאשמת החטא ,מזעמו המרשיע של אלוהים ומקללת
התורה המוסרית,א ומכך ששוחררו מהעולם החוטא הזה ,מעבדות לשטן
ומשלטון החטא,ב מהרוע שבסבל ,מעוקץ המוות ,מניצחון הקבר ומאבדון
עולם.ג בנוסף ,כוללת החירות שרכש המשיח בעבור המאמינים את הגישה
החופשית שיש להם לאלוהיםד ואת ציותם לו ,שאינו נובע מפחד ומעבדות
אלא מאהבת ילד לאביו ומלב החפץ לעשות את רצונו.ה בכל אלו לקחו
חלק גם המאמינים שהיו כפופים לתורהו אבל ,בברית החדשה ,חירות
המאמינים רחבה מזו שהייתה בדרך כלל למאמינים שהיו כפופים לתורה.
ז
הם חופשיים מעול טקסי התורה שהקהילה היהודית הייתה כפופה לה,
יש להם העזה רבה יותר לגשת אל כס החסד,ח ובמתן נדיב יותר של רוח
ט
הקודש ,הניתן חינם.
א טיט' ב ֲ 14אׁשֶר-נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו לְג ָ ֳאל ֵנּו ִמּכ ָל-עָוֶל ּול ְ ַטהֵר לֹו עַם
סגֻּל ָה ַהּז ִָריז ּבְ ַמעֲׂשִים טֹובִים׃ תסל"א א ּ 10ולְחַּכֹות לִבְנֹו מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם,
ְ
ֲאׁשֶר ֱהעִירֹו מִןַ -הּמֵתִים ,לְי ֵׁשּועַ ַמּצִיל ֵנּו מִןֶ -החָרֹון ַהּבָא׃ גלט' ג ַ 13ה ָּמׁשִי ַח
ּפָדָנּו ִמ ִּקלְל ַת הַּתֹוָרה ּבִהְיֹותֹו ל ִ ְקלָל ָה ּבַעֲדֵנּוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַרִ :קלְל ַת אֱֹלהִים ּתָ לּו׃
ב גלט' א ֲ 4אׁשֶר-נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבְעַד ַחּטֹאתֵינּו ,ל ְ ַחּלְצֵנּו מִן-הָעֹול ָם הָָרע
ַהּז ֶה ּכ ְִרצֹון אֱֹלהֵינּו ָאבִינּו׃ קול' א ֲ 13אׁשֶר הּוא ִחּלְצָנּו ִמ ֶּמ ְמׁשֶל ֶת ַהחֹׁשְֶך
וְ ֶהעֱבִיָרנּו ל ְ ַמל ְכּות ּבְנֹו אֲהּובֹו׃ מה"ש כו  18לִפְקֹ ַח אֶת-עֵינ ֵיהֶם ,ל ְ ַמעַן
י ָׁשּובּו ֵמחֹׁשְֶך ל ְאֹור ּו ִמּי ַד ַהּׂשָטָן אֶלָ -האֱֹלהִים וְי ִ ְמצְאּו ּבֶאֱמּונ ָתָ ם ּבִי אֶת-
סל ִיחַת ַה ֲח ָטאִים וְאֶת-הַּנ ַ ֲחל ָה ּבְתֹוְך ַה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃ רומ' ו ּ 14כ ִי מָׁשֹול ֹלא
ְ
י ִ ְמׁשֹל ַה ֵחטְא ּבָכ ֶם עֹוד; ּכ ִי אֵינְכ ֶם ּתַ חַת י ַד־הַּתֹוָרהּ ,כ ִי אִם־ּתַ חַת י ַד־ ֶה ָחסֶד׃
ג רומ' ח  28וְהִּנ ֵה י ָ ַדעְנּו ּכ ִי לְאֹ ֲהבֵי אֱֹלהִים ַהּקְרּואִים בְסֹוד עֲצָתוֺ ַהּכֹל
יִפְעַל יַחַד ל ְ ֵהטִיב לָהֶם׃ תהל' קיט  71טֹוב-ל ִי כ ִי-עֻּנ ֵיתִי ל ְ ַמעַן ֶאלְמַד
ֻחּקֶיָך׃ קור"א טו ּ 57-54וכְׁשֶּיִלְּבַׁש מַהּׁ-שֶעַּתָ ה לַּכִּל ָיֹון אַלּ-כִּל ָיֹון ּומַה-
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ּׁשֶעַּתָ ה ל ַ ָּמוֶת יִלְּבַׁש אַלָ -מוֶת ,אָז י ִ ְהי ֶה ְּדבַרַ -הּכ ָתּובּ :בֻּל ַע ַה ָּמוֶת ל ָנֶצַח׃
ַ 55אּי ֵה עָ ְקצְָך ַה ָּמוֶת? ַאּי ֵה ׁשְאֹול נִצְחֹונ ֶָך?  56עֹקֶץ ַה ָּמוֶת הּוא ַה ֵחטְא;
וְכֹ ַח ַה ֵחטְא הִיא הַּתֹוָרה׃ ֲ 57אבָל ּתֹודֹות ל ֵאֹלהִים ֲאׁשֶר נ ָתַ ן-ל ָנּו הַּנִּצָחֹון
עַל-יְדֵי ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ רומ' ח  1עַל־ּכ ֵן הְָרׁשֵעַ ֹלא י ְֻרׁשְעּו עַתָ ה ֵאּל ֶה
ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַַ ,הּמִתְ ַהּלְכ ִים ֹלא כַּבָׂשָרּ ,כ ִי אִם־לְפִי הָרּוחַ׃ פטר"ב ב 3
סחָר לָהֶם ל ְ ַמעַן ּבְצֹעַ ּבָצַע ֲאׁשֶר ִמׁשְּפָטָם ֵמאָז
ּובְ ִדבְֵרי בִּדּוי יַעֲׂשּו אֶתְ כ ֶם ל ְ ִמ ְ
ֹלא י ִתְ ַמ ְהמַּה וְׁשִבְָרם ֹלא י ָנּום׃
ד רומ' ה  2-1לָכ ֵן ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר נִצְ ַּדקְנּו בָאֱמּונ ָה ׁשָלֹום ל ָנּו עִם־ ָהאֱֹלהִים
ּבַ ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ֲ 2אׁשֶר ּבְי ָדֹו ָמצָאנּו בָאֱמּונ ָה מָבוֺא אֶל־ ַה ֶחסֶד ַהּז ֶה
ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו עֹ ְמדִים ּבֹו ,וְנ ִתְ ַהּל ֵל ּבְתִ ְקוַת ּכ ְבֹוד ָהאֱֹלהִים׃
ה רומ' ח ּ 15-14כ ִי־כֹל ֲאׁשֶר רּו ַח אֱֹלהִים י ְנ ַ ֲהג ֵםּ ,בְנ ֵי אֱֹלהִים ֵהּמָה׃ ּ 15כ ִי
ֹלא ִקּבַל ְּתֶ ם רּו ַח עַבְדּות ל ָׁשּוב ל ִיֹראּ ,כ ִי אִם־ ִקּבַל ְּתֶ ם אֶת־רּו ַח ָהאִּמּוץֲ ,אׁשֶר
ּבֹו קְֹראִים אֲנַחְנּוַ :אּבָאָ ,אבִינּו׃ יוח"א ד  18אֵין אֵימָה ּבָ ַא ֲהבָהּ ,כ ִי אִם-
ָה ַא ֲהבָה ַהּׁשְלֵמָה ּתְ ג ֵָרׁש אֶתָ -האֵימָהּ ,כ ִי בָאֵימָה ַמעֲצֵבָה ,וַ ֲאׁשֶר ּבְאֵימָה
אֵינֶּנּו ׁשָל ֵם ּבָ ַא ֲהבָה׃
ו גלט' ג  14 ,9עַלּ-כ ֵן ּבְנ ֵי ָהאֱמּונ ָה י ִתְ ּבֲָרכּו עִםַ -אבְָרהָם ַה ַּמ ֲאמִין׃  14ל ְ ַמעַן
ֲאׁשֶר ּתָ בֹא ּבְִרּכ ַת ַאבְָרהָם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ עַל-הַּגֹוי ִם ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר נִּׂשָא אֶת-
ַהבְ ָטחַת הָרּו ַח עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃
ז גלט' ד  7-6 ,3-1וַאֲנ ִי אֹמֵר ,הַּיֹוֵרׁש ּכ ָל-עֵת הֱיֹותֹו ָקטֹן אֵיןַ -הבְּדֵל ּבֵינֹו
ּובֵין ָהעָבֶד ,אַף אִם-הּוא אֲדֹון ַהּכֹל׃ ֶ 2אּל ָא הּוא ּתַ חַת י ַד אֹמְנ ִים ּופְקִידֵי
ַהּבָי ִת עַד לַּזְמַן ַה ְמיֻעָד לֹו ֵמאֵת ָאבִיו׃ ּ 3כָכ ָה ּג ַם-אֲנָחְנּוּ ,בְעֹוד הֱיֹותֵ נּו
ְקטַּנ ִיםָ ,הי ִינּו ְמׁשֻעְּבָדִים ל ִיסֹדֹות הָעֹול ָם׃  6וְיַעַן ּכ ִי-בָנ ִים אַּתֶ םׁ ,שָל ַח
ָהאֱֹלהִים ּבִלְבַבְכ ֶם אֶת-רּו ַח ּבְנֹו הַּקֹוֵרא ַאּבָאָ ,אבִינּו׃  7לָכ ֵן אֵינ ְָך עֹוד עֶבֶד,
ּכ ִי אִםּ-בֵן; וְאִםּ-בֵן אַּתָ ה ,הִּנ ְָך ּג ַם-יֹוֵרׁש ָהאֱֹלהִים עַל-יְדֵי ַה ָּמׁשִיחַ׃ גלט'
ה  1וְעַּתָ ה עִמְדּו-נ ָא בַחֵרּות ֲאׁשֶר ׁשִחֲַרר אֹתָ נּו ַה ָּמׁשִי ַח וְאַלּ-תָ ׁשּובּו ל ְ ִהּלָכ ֵד
ּבְעֹל ָהעַבְדּות׃ מה"ש טו  11-10וְעַּתָ ה מַהּ-תְ נ ַּסּו אֶתָ -האֱֹלהִים? ל ָׂשּום
עֹל עַל-צַּוְאֵרי הַּתַ לְמִידִיםֲ ,אׁשֶר ּג ַם-אֲבֹותֵ ינּו ּג ַם אֲנַחְנּו ֹלא יָכֹל ְנּו לָׂשֵאת?
ֲ 11אבָל ּבְ ֶחסֶד י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ֲאדֹנ ֵנּו נ ַ ֲאמִין ל ְ ִהּוָׁשֵעַ ּכ ְמֹוהֶם ּכ ָמֹונּו׃
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ח עבר' ד  16 ,14וְעַּתָ ה ּבִהְיֹות-ל ָנּו ּכֹהֵן ֹראׁש ּג ָדֹול ֲאׁשֶר עָבַר ּבַּׁשָ ָמי ִם ,הּוא
י ֵׁשּועַ ּבֶןָ -האֱֹלהִים ,נ ַ ֲחז ִיקָה ּבְהֹו ָדאָתֵ נּו׃  16עַלּ-כ ֵן נִקְְרבָה ּבְבִּטָחֹון אֶל-
ּכִּסֵא ֶה ָחסֶד ,לָׂשֵאת ַר ֲחמִים וְל ִ ְמצֹא ֶחסֶד לְעֶז ְָרה ּבְעִּתָ ּה׃ עבר' י 22-19

 :כ קרפןופצמה שפוחו תיחישמ תוריח

אחָיּ ,בִהְיֹות ל ָנּו ּבִטְחֹון ּדֶֶרְך ַהּקֹדֶׁש ּבְדַם י ֵׁשּועַ׃ ּ 20דֶֶרְך ָחדָׁש וָחָי
וְעַּתָ הֶ ,
אׁשֶר ִחּדֵׁש ל ָנּו ּבַּפָֹרכ ֶת ,הִיא בְׂשָרֹו׃ ּ 21ובִהְיֹות ל ָנּו ּכֹהֵן ּג ָדֹול עַלּ-בֵית
ֲ
אֱֹלהִים׃  22נִקְְרבָהּ-נ ָא ּבְלֵבָב ׁשָל ֵם ּובֶאֱמּונ ָה תְ מִימָהְ ,מטֹהִָרים ּבְ ַהּזָי ַת
לְבָבֵנּו מֵרּו ַח ָרעָה ּוְרחּוצֵי בָׂשָר ּבְ ַמי ִם טְהֹוִרים׃
ט יוח' ז ַ 39-38ה ַּמ ֲאמִין ּבִיּ ,כ ִ ְדבַר ַהּכ ָתּובִ ,מּבִטְנֹו י ִנְהֲרּו נַהֲֵרי ַמי ִם ַחּי ִים׃
 39וְזֹאת ָאמַר עַל-הָרּו ַח ֲאׁשֶר י ִ ָּקחֻהּו ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבֹוּ ,כ ִי ֹלא-נ ִּתַ ן רּו ַח
ַהּקֹדֶׁש עֲדֶּנ ָה ,יַעַן ֲאׁשֶר י ֵׁשּועַ עֹוד ֹלא נ ִתְ ּפָאָר׃ קור"ב ג  18-17 ,13וְֹלא
סוֶה עַלּ-פָנ ָיוּ ,פֶן-יַּבִיטּו ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל אֶל-סֹוף ָהעֹמֵד
ּכְמֹׁשֶה ֲאׁשֶר נ ָתַ ן ַמ ְ
ל ְ ִהּבָטֵל׃  17וְ ָהאָדֹון הּוא הָרּוחַ; ּובַ ֲאׁשֶר רּו ַח ָהאָדֹוןׁ ,שָם ַהחֵרּות׃  18וַאֲנַחְנּו
כֻּל ָנּו ּבְפָנ ִים ְמגֻּל ִים ֹראִים אֶתּ-כ ְבֹוד ָהאָדֹון ּבְמְַראָה וְנ ֵ ָחל ֵף אֶל-עֶצֶם ּדְמּות
ַההִיאִ ,מּכ ָבֹוד אֶלּ-כ ָבֹודּ ,כ ְ ֵה ָחל ֵף ֵמאֵת אֲדֹון הָרּוחַ׃
2 .2אלוהים לבדו הוא אדון המצפון.י הוא הותיר אותו חופשי מתורות
וממצוות של בני אדם שנוגדות בפרט כלשהו את דברו הכתוב ,או
שנוספות לו בעניינים של תכני אמונה או האופן שיש לעבוד אותו.יא מכאן
שהמאמין בתורות כאלה או מציית למצוות כאלה מכוח חובה מצפונית
מועל בחירות האמיתית שהוענקה למצפון.יב בנוסף ,מי שדורש אמונה
יג
שלמה וציות מוחלט ועיוור מבטל את חירות המצפון וגם כל היגיון.
י יעקב ד ֶ 12אחָד הּוא ַה ְמחֹקֵקֲ ,אׁשֶר י ָכֹול ל ְהֹוׁשִיעַ ּול ְ ַאּבֵד; ּומִי אַּתָ ה ּכ ִי
תָ דִין אֶת-עֲמִיתֶ ָך? רומ' יד  4מִי אַּתָ ה ּכ ִי תָ דִין אֶת־עֶבֶד ָה ַאחֵר? הֵן ל ַ ֲאדֹנ ָיו
הּוא יַעֲמֹד אוֺ יִּפֹלֲ ,אבָל יָעֳמַדּ ,כ ִי־יָכֹל ָהאֱֹלהִים ל ְ ַהעֲמִידֹו׃
יא מה"ש ד  19וַּיַעֲנּו ּפֶטְרֹוס וְיֹוחָנ ָן וַּיֹאמְרּו ֲאל ֵיהֶם :הֲנ ָכֹון הּוא לִפְנ ֵי
ָהאֱֹלהִיםׁ ,שְמֹעַ לָכ ֶם יֹתֵ ר ִמּׁשְמֹעַ ל ֵאֹלהִיםׁ ,שִפְטּו אַּתֶ ם׃ מה"ש ה  29וַּיַעַן
ּפֶטְרֹוס וְ ַהּׁשְל ִיחִים וַּיֹאמְרּו :הֲֹלא עָל ֵינּו ל ְ ַה ְקׁשִיב ּבְקֹול אֱֹלהִים ֵמ ַה ְקׁשִיב
ּבְקֹול ּבְנ ֵי ָאדָם׃ קור"א ז ּ 23בִ ְמחִיר נִקְנ ֵיתֶ ם; אַלּ-תִ הְיּו עַבְדֵי בְנ ֵיָ -אדָם׃
מתי כג  10-8אּול ָם אַּתֶ ם אַלּ-תִ ּקְָראּו ַרּבִיּ ,כ ִי ֶאחָד הּוא ַרּבְכ ֶם ַ -ה ָּמׁשִיחַ;
וְאַּתֶ ם ַאחִים ּכֻלְכ ֶם׃  9וְאַלּ-תִ קְְראּו אָב לְאִיׁש ִמּכ ֶם עַלָ -ה ֲא ָדמָהּ ,כ ִי ֶאחָד
הּוא ֲאבִיכ ֶם ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ָמי ִם׃ ּ 10ג ַם אַלּ-תִ ּקְָראּו מַנְהִיג ִיםּ ,כ ִי ֶאחָד הּוא
מַנְהִיגְכ ֶם ַ -ה ָּמׁשִיחַ׃ קור"ב א ֹ 24לא ׁשֶּנ ִ ְמׁשֹל ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶםּ ,כ ִי אִם-עֹז ְִרים
אֲנַחְנּו לְׂשִ ְמחַתְ כ ֶםּ ,כ ִי בָאֱמּונ ָה עֲ ַמדְּתֶ ם׃ מתי טו  9וְתֹהּו י ְִראָתָ ם אֹתִי
ִמצְ�ֹות אֲנָׁשִים ְמל ַ ְּמדִים׃
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יב קול' ב  23-22 ,20לָכ ֵן אִם-מַּתֶ ם עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח ל ִיסֹודֹת הָעֹול ָם ,לָּמָה
תִ ׁשְּתַ עְּבְדּו ל ְ ֻחּקִים ּכְאִּלּו עֹ ְדכ ֶם ַחּי ִים ּבָעֹול ָם 22 :וְהֵם ּכֻּל ָם לְכִּל ָיֹון
ּבְתַ ׁשְמִיׁשָם לְפִי ִמצְ�ֹות אֲנָׁשִים וְל ִּמּודֵיהֶם?  23הַּנ ְִראִים ּכְעֵין ָחכְמָה ּבַעֲבֹודָה
בְדּוי ָה ִמּל ֵב ּובְׁשִפְלּות רּו ַח ּובְעִּנּוי הַּגּוףׁ ,שֶֹּלא כְהֹג ֶן ַרק-ל ְ ַהׂשְּבִיעַ ַהּבָׂשָר׃
גלט' א  10וְעַּתָ ה ֲהמִתְ ַרּצֶה ָאנֹכ ִי אֶלּ-בְנ ֵי ָאדָם ,אִם אֶלָ -האֱֹלהִים? אֹו
ַה ְמבַּקֵׁש ָאנֹכ ִי ל ִ ְמצֹא-חֵן ּבְעֵינ ֵי בְנ ֵיָ -אדָם? ּכ ִי ּבְ ָמצְאִי חֵן ּבְעֵינ ֵי בְנ ֵיָ -אדָם,
ֹלאֶ -א ְהי ֶה עֹוד עֶבֶד ַה ָּמׁשִיחַ׃ גלט' ב ִ 5-4מּפְנ ֵי ֲאחֵי ַהּׁשֶקֶר הַּנִכ ְנָסִים
ּבַּסֵתֶ ר ּבְתֹוכ ֵנּוֲ ,אׁשֶר ּבָאּו ל ְַרּג ֵל אֶת-חֵרּותֵ נּו ֲאׁשֶר-ל ָנּו ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ ,ל ְ ַמעַן
ַהעֲבִידֵנּו׃ ֲ 5אׁשֶר ֹלא-סְַרנּו ל ְ ִמׁשְ ַמעְּתָ ם אַףֹ-לא ׁשָעָה ַאחַת ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר
ּתַ עֲמֹד ּבְקְִרּבְכ ֶם ֲאמִּתָ ּה ׁשֶלַ -הּבְׂשֹוָרה׃ גלט' ה  1וְעַּתָ ה עִמְדּו-נ ָא בַחֵרּות
ֲאׁשֶר ׁשִחֲַרר אֹתָ נּו ַה ָּמׁשִי ַח וְאַלּ-תָ ׁשּובּו ל ְ ִהּלָכ ֵד ּבְעֹל ָהעַבְדּות׃
יג רומ' י  17לָכ ֵן ָהאֱמּונ ָה בָאָה מִּתֹוְך ַהּׁשְמּועָה וְ ַהּׁשְמּועָה עַל־יְדֵי ְדבַר־
ספֵק ּבְ ָאכ ְלֹו ,מְֻרשָע ּכ ִי ֹלא עָׂשָה ֵמאֱמּונ ָה.
ָהאֱֹלהִים׃ רומ' יד  23וַ ֲאׁשֶר לוֺ ָ
וְכ ָל־ ֲאׁשֶר נַעֲׂשָה ִמּבְל ִי אֱמּונ ָה ֵחטְא הּוא׃ ישע' ח  20ל ְתֹוָרה וְל ִתְ עּודָה
אִםֹ-לא יֹאמְרּו ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה ֲאׁשֶר אֵין-לֹו ׁשָחַר׃ מה"ש יז  11וְ ֵאּל ֶה הָיּו
נְדִיבִים ֵמאַנְׁשֵי תַ סְלֹונ ִיקִי ,וַי ְ ַקּבְלּו אֶתַ -ה ָּדבָר ּבְכ ָל-ל ֵב ,וַּיִדְְרׁשּו בַּכ ְתּובִים
יֹום יֹום ל ָ ַדעַת אִםּ-כ ֵן הּוא ַה ָּדבָר׃ יוח' ד  22אַּתֶ ם ִמׁשְּתַ ֲחוִים אֶלֲ -אׁשֶר
ֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם ,וַאֲנַחְנּו ִמׁשְּתַ ֲחוִים אֶלֲ -אׁשֶר י ָ ַדעְנּוּ ,כ ִי ַהי ְׁשּועָה מִןַ -הּי ְהּודִים
הִיא׃ הושע ה ִ 11מׁשְּפָט ּכ ִי הֹואִיל ָהל ְַך ַאחֲֵרי-צָו עָׁשּוק ֶאפְַרי ִם ְרצּוץ׃
חזון יג  17-16 ,12וְהִיא עֹׂשָה ּכ ָלּ-פִּקּודֵי ַה ַחּי ָה הִָראׁשֹונ ָה ּבְפָנ ֶיהָּ ,ו ְמבִיאָה
אֶתָ -האֶָרץ וְיֹׁשְבֶי ָה ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות ל ַ ַחּי ָה הִָראׁשֹונ ָה ֲאׁשֶר-נ ְִרּפְאָה ַמּכ ַת ָמוֶת
ֲאׁשֶר-ל ָּה׃  16וַּתַ עַׂש ּכ ִי-כֻּל ָם ,ל ְ ִמ ָּקטֹן וְעַדּ-ג ָדֹול ,אִםֶ -אבְיֹון וְאִם-עָׁשִיר,
ּג ַםּ-בְנ ֵי ַהחִֹרים ּג ַםָ -העֲבָדִים ,י ַתְ וּו תָ ו עַל-י ַד יְמִינ ָם ,אֹו עַלִ -מצְחֹתָ ם׃ 17
וְכ ִי ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש לִקְנֹות אֹו ל ִ ְמּכֹרּ ,כ ִי אִםּ-בִהְיֹות עָל ָיו ּתָ ו ַה ַחּי ָה ,אֹו
סּפַר ׁשְמָּה׃ ירמ' ח  9הֹבִׁשּו ֲחכָמִים חַּתּו וַּיִּלָכ ֵדּו הִּנ ֵה בִ ְדבַר-
ׁשְמָּה ,אֹוִ -מ ְ
י ְהוָה ָמאָסּו וְ ָחכְמַת מֶה לָהֶם׃

126

3 .3חירות משיחית נועדה לכך שנשרת את האדון בלא מורא ,בקדושה
ובצדקה לפניו כל ימי חיינו ,מאחר שניצלנו מידי אויבינו .אלו שחוטאים
חטא כלשהו ,או משמרים בלבם תאווה כלשהי בטענה לחירות משיחית,
יד
הורסים את המטרה שלשמה נועדה חירות זו.

 :כ קרפןופצמה שפוחו תיחישמ תוריח

יד גלט' ה ּ 13כ ִי אַּתֶ םַ ,אחַי ,לַחֵרּות נִקְֵראתֶ ם; ּובִלְבַד ׁשֶֹּלא תִ ְהי ֶה ַהחֵרּות
ּתֹאֲנ ָה לַּבָׂשָרֶ ,אּל ָא ׁשֶּתַ עַבְדּו אִיׁש אֶתֵ-רעֵהּו ּבְ ַא ֲהבָה׃ פטר"א ב 16
ּכ ַ ָחפְׁשִים ,וְֹלא-כְאִּלּו ָהי ְתָ ה לָכ ֶם ַהחֵרּות ל ְ ִמכְסֵה הָָרעָהּ ,כ ִי אִםּ-כְעַבְדֵי
אֱֹלהִים׃ פטר"ב ב  19חֵרּות יַבְטִיחּו לָהֶם וְהֵם ּבְעַצְמָם עֲבָדִים לַּׁשָחַת; ּכ ִי
ָהאִיׁש עֶבֶד ל ַ ֲאׁשֶר נִכְּבַׁש ִמּמֶּנּו׃ יוח' ח  34וַּיַעַן אֹתָ ם י ֵׁשּועַָ :אמֵןָ ,אמֵן אֲנ ִי
אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כ ָל-עֹׂשֶה ֵחטְא ,עֶבֶד ַה ֵחטְא הּוא׃ לוקס א  75-74ל ְ ַהּצִיל ֵנּו ִמּי ַד
אֹיְבֵינּו ּול ְתִ ּתֵ נּו לְעָבְדֹו ּבְל ִי-פָחַד׃ ּ 75בְתָ מִים ּובִצְ ָדקָה לְפָנ ָיו ּכ ָל-יְמֵי ַחּי ֵינּו׃
4 .4הרשויות שהסמיך אלוהים והחירות שרכש המשיח לא נועדו על ידי
אלוהים כדי שנהרוס אחד את חיי השני אלא כדי שנתמוך יחד זה בזה
ונשמור זה על זה .כיוון שכך ,המתקוממים נגד רשות חוקית כלשהי או
נגד שימוש נאות בסמכות חוקית כלשהי ,בין אם זו סמכות אזרחית ובין
אם היא קהילתית ,והעושים זאת בטענה לחירות משיחית ,מתנגדים לצו
טו
אלוהים.
טו מתי יב  25וְי ֵׁשּועַ יָדַע אֶתַ -מ ְחׁשְבֹותָ ם וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶםּ :כ ָלַ -מ ְמלָכ ָה
הַּנ ֶ ֱחלָקָה עַל-עַצְמָּה ּתֵ חֵָרב ,וְכ ָל-עִיר ּובַי ִת הַּנ ֶ ֱחלָקִים עַל-עַצְמָם ֹלא י ִּכֹונּו׃
פטר"א ב  16 ,14-13וְ ִהּכ ָנ ְעּו לְכ ָלּ-פְ ֻקּדַת ָאדָם ּבִגְל ַל ָהאָדֹון :אִם-ל ַ ֶּמל ְֶך
ּכ ָָראּוי ל ָֹראׁש׃  14אִם-לַּמֹׁשְל ִים ּכ ָָראּוי לַּׁשְלּוחִים ֵמאִּתֹו ל ְנ ִ ְקמַת ּפֹעֲל ֵי ָאוֶן
וְל ִתְ ִהּל ַת עֹׂשֵי טֹוב׃ ּ 16כ ַ ָחפְׁשִים ,וְֹלא-כְאִּלּו ָהי ְתָ ה לָכ ֶם ַהחֵרּות ל ְ ִמכְסֵה
הָָרעָהּ ,כ ִי אִםּ-כְעַבְדֵי אֱֹלהִים׃ רומ' יג  .8-1עבר' יג ׁ 17שִמְעּו אֶל-
מַנְהִיג ֵיכ ֶם וְ ִהּכ ָנ ְעּו ִמּפְנ ֵיהֶםּ ,כ ִיׁ-שֹ ְקדִים הֵם עַל-נַפְׁשֹתֵיכ ֶם ּכַעֲתִידִים ל ָתֵ ת
ֶחׁשְּבֹון ,ל ְ ַמעַן יַעֲׂשּו-זֹאת ּבְׂשִ ְמחָה וְֹלא בַאֲנָחָהּ ,כ ִי זֹאת ֹלא-ל ְהֹועִיל לָכ ֶם׃
את המפרסמים דעות כאלה או עושים מעשים כאלה ,הנוגדים את האמת
הטבועה בטבע האנושי או את העקרונות הידועים של המשיחיות ,בין אם אלו
נוגעים לתכני אמונה ,לעבודת האלוהים ולאורח חיים ,או לכוחה של חסידות,
יז
אפשר ,על-פי מידת הצדק ,להעמיד לדין קהילתיטז או בפני מערכת המשפט,
ולהטיל עליהם עונשים .כך הדבר בנוגע לדעות ומעשים מוטעים שמעצם טבעם
או מהאופן שהם מפורסמים או מבוצעים ,פוגעים בצורה הרסנית בשלום
ובסדרי החיים שהמשיח ייסד בקהילה.
טז רומ' א  32יֹו ְדעִים ֵהּמָה אֶת־ ִמׁשְּפַט אֱֹלהִיםּ ,כ ִי־עֹׂשֵי ֵאּל ֶה ּבְנ ֵי־ ָמוֶת הֵם,
וְֹלא לְבַד ׁשֶּיַעֲׂשּו אֶת־ ֵאּל ֶהּ ,כ ִי ג ַם־נ ִתְ ָרצְתָ ה נַפְׁשָם ּבְעֹשֵֹיהֶם׃ קור"א ה ,1
ׁ 13 ,11 ,5שְמּועָה נִׁשְ ַמעַת ּבָאֶָרץ ּכ ִי-נ ִ ְמצְאָה ז ְנּות ּבֵינ ֵיכ ֶם ,וְאַף-ז ְנּות ֲאׁשֶר
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סּפַר ּכ ָמֹוהָּ ,כ ִי-יִּקַח אִיׁש אֶתֵ -אׁשֶת ָאבִיו׃  5ל ִ ְמסֹר אֶתָ -האִיׁש
ּבַּגֹוי ִם ֹלאֻ -
הַהּוא לְׂשָטָן ל ְ ָאבְדַן ַהּבָׂשָר ,ל ְ ַמעַן יִּוָׁשַע הָרּו ַח ּבְיֹום ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ׃  11אְַך-
זֹאת ּכ ָתַ בְּתִי לָכ ֶם לְבִל ְּתִ י הִתְ עֵָרב עִם-אִיׁשֲ ,אׁשֶר-אָח יִּקֵָרא וְהּוא זֹנ ֶה ,אֹו-
בֹצֵעַ ּבֶצַע ,אֹו-עֹבֵד ֱאל ִיל ִים ,אֹו ְמגַּדֵף ,אֹו סֹבֵא ,אֹו גַזְל ָן; עִםָ -האִיׁש ֲאׁשֶר
ּכָז ֶה ּג ַם ֹלא תֹאכ ֵלּו׃  13וַ ֲאׁשֶר ּבַחּוץ ָהאֱֹלהִים יִׁשְּפְטֵם .וְאַּתֶ ם ּתְ בַעֲרּו אֶת-
הָָרע ִמּקְִרּבְכ ֶם׃ יוח"ב ּ 11-10כ ָלַ -הּבָא ֲאל ֵיכ ֶם וְֹלא יָבִיא אֶת-הַּתֹוָרה
ַהּזֹאתֹ ,לא-תַ ַאסְפּו אֹתֹו ַהּבַי ְתָ ה וְֹלא תִ ׁשְאֲלּו-לֹו לְׁשָלֹום׃ ּ 11כ ִי ַהּׁשֹאֵל
ּבִׁשְלֹומֹו הּוא ִמׁשְּתַ ּתֵ ף ּבְ ַמעֲׂשָיו הָָרעִים׃ תסל"ב ג  14וְאִם ֹלא-יִׁשְמַע אִיׁש
אֶלְּ -דבֵָרנּו ּבָ ִאּג ֶֶרת ַהּזֹאת ,אֹתֹו תִ ְרׁשְמּו לָכ ֶם וְאַלּ-תִ תְ עֲָרבּו עִּמֹו ל ְ ַמעַן י ֵבֹוׁש׃
טימ"א ו ָ 5-3האִיׁש ֲאׁשֶר יֹוֶרה ּתֹוָרה ַאחֶֶרת וְֹלא יַעֲמֹד ּבַ ְּדבִָרים ַהּבְִריאִים
ׁשֶלֲ -אדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּובְלֶקַח ַה ֲחסִידּות׃  4נַפְׁשֹו עֻּפְל ָה וְֹלא יָדַע מְאּומָה,
ּכ ִי אִם-חֹל ֶה הּוא ּבִׁשְאֵלֹות ּו ַמחֲלֹוקֹות ִמּל ִים ַה ְּמבִיאִים ל ִידֵי קִנְאָה ּומְִריבָה
וְג ִּדּופִים וַ ֲחׁשָד ָרע׃  5וִּכּוחֵי ֶהבֶל ׁשֶל-אֲנָׁשִים נִׁשְחֲתֵי ַדעַת ּו ְמ ֻחּסְֵרי ֱאמֶת,
ַהּׂשָמִים אֶתַ -ה ֲחסִידּות ל ִ ְדבַר ּבָצַע .סּור ֵמאֲנָׁשִים ּכ ָ ֵאּל ֶה׃ טיט' א ,11-10
ּ 13כ ִי-י ֵׁש הְַרּבֵה מְֹרדִיםְ ,מ ַדּבְֵרי ֶהבֶל ּומַתְ עֵי נָפֶׁשּ ,ובִפְָרט מִן-הַּמּול ִים׃ 11
ּסכ ֵר ּפִיהֶםַ ,ההֹפְכ ִים ּבָּתִים ּכֻּל ָם ּבְהֹורֹותָ ם ְּדבִָרים ֹלא-כ ֵנ ִים
ֲאׁשֶר סָכֹור י ִ ָ
עֵקֶב ּבָצַע׃  13וְ ָהעֵדּות ַהּזֹאת ֱאמֶת הִיאּ .ובַעֲבּורּ-כ ֵן ּתֹוכ ִיחֵם ּתֹוכֵחָה ָקׁשָה,
ל ְ ַמעַן יִהְיּו בְִריאִים ּבָאֱמּונ ָה׃ טיט' ג  10וְאִיׁש הַחֹול ֵק עַלָ -האֱמּונ ָה ,אִם-
הּוכ ַח ּפַעַם ּוׁשְּתָ י ִםׂ ,שְטֵה ֵמעָל ָיו׃ מתי יח  17-15וְכ ִי י ֶ ֱחטָא-ל ְָך ָאחִיָך,
ל ְֵך וְהֹוכַחְּתָ אֹותֹו ּבֵינ ְָך ּובֵינֹו לְבַּדֹו .וְאִם-יִׁשְמַע ֵאל ֶיָך ,קָנ ִיתָ ּל ְָך ָאחִיָך׃ 16
וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ,קַח עִּמְָך עֹוד ֶאחָד אֹו ׁשְנָי ִם ,ל ְ ַמעַן עַלּ-פִי ׁשְנַי ִם אֹו ׁשְֹלׁשָה
עֵדִים י ָקּום ּכ ָלָּ -דבָר׃  17וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ֲאל ֵיהֶםַ ,הּג ֵד אֶלַ -ה ָּקהָל; וְאִם-
ֹלא יִׁשְמַע ּג ַם-אֶלַ -ה ָּקהָל ,וְ ָהי ָה ל ְָך ּכ ְגֹוי ּוכ ְמֹוכ ֵס׃ טימ"א א  20-19ל ֶ ֱאחֹז
ּבָאֱמּונ ָה ּובָרּו ַח הַּטֹובָהֲ ,אׁשֶר-י ֵׁש מֹו ֲאסִים ּבָּה וַּתִ ּׁשָבֵר אֳנִּי ַת אֱמּונ ָתָ ם׃ 20
ּו ֵמהֶם הּומְנִּיֹוס וַ ֲאלֶּכְסַנְּדֶרֲ ,אׁשֶר ְמסְַרּתִים לַּׂשָטָן ,ל ְ ַמעַן יִּוָסְרּו לְבִל ְּתִ י גַּדֵף
סבְל ֶָך
עֹוד׃ חזון ב  20 ,15-14 ,2י ָ ַדעְּתִי אֶתַ -מעֲׂשֶיָך וְאֶת-עֲ ָמל ְָך וְאֶתָ -
וְכ ִי ֹלא-תּוכ ַל ׂשְאֵת אֶת-הְָרׁשָעִים .וַּתְ נַּסֶה אֶתָ -האֹמְִרים ׁשְל ִיחִים אֲנַחְנּו,
וְאֵינ ָם ,וַּתִ ְמצָאֵם ּכֹזְבִים׃  14אְַךְ -מעַט י ֶׁש-ל ִי עָל ֶיָךּ ,כ ִיׁ-שָם עִּמְָך אֲנָׁשִים
ְּדבֵקִים ּבְתֹוַרת ּבִלְעָםֲ ,אׁשֶר הֹוָרה אֶתּ-בָל ָק ל ָתֵ ת ִמכ ְׁשֹול לִפְנ ֵי בְנ ֵי יִׂשְָראֵל,
ל ֶ ֱאכֹל ִמּזִבְחֵי ֱאל ִיל ִים וְלִז ְנֹות׃ ּ 15כ ֵן נ ִ ְמצְאּו ּג ַםּ-בְָך אֲנָׁשִים ְּדבֵקִים ּבְתֹוַרת
סּי ִיםֲ ,אׁשֶר ׂשָנ ֵאתִי׃  20אְַך ְמעַט י ֶׁש-ל ִי עָל ֶיָךּ ,כ ִי תַ ּנ ִי ַח אֶתָ -ה ִאּׁשָה
הַּנ ִיקֹל ָ ִ
אִיזֶבֶלָ ,האֹמֶֶרת ּכ ִי-הִיא נְבִיאָה ,לְלַּמֵד ּולְהַתְ עֹות אֶת-עֲבָדַי לִז ְנֹות וְל ֶ ֱאכֹל
סּי ַת ַהּׂשָטָןָ ,האֹמְִרים י ְהּודִים
זִבְחֵי ֱאל ִיל ִים׃ חזון ג  9הִנ ְנ ִי נֹתֵ ן אֲנָׁשִים ִמּכ ְנ ֵ ִ
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אֲנַחְנּו ,וְאֵינ ָםּ ,כ ִי-כֹזְבִים ֵהּמָה; הִנ ְנ ִי עֹׂשֶה ֲאׁשֶר יָבֹאּו ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות לִפְנ ֵי
ַרגְל ֶיָך וְיָדְעּו ּכ ִי אֲנ ִי ֲא ַהבְּתִיָך׃
יז דבר' יג  .12-6רומ' יג ּ 4-3כ ִי ַהּׁשַּל ִיטִים אֵינ ָם לְפַחַד ל ַ ַּמעֲׂשִים הַּטוֺבִים,
ּכ ִי אִם־ל ָָרעִים .וְעַל־ּכ ֵן ,אִם־ְרצֹונ ְָך ׁשֶֹּלא תִיָרא מִן־הָָרׁשּות ,עֲׂשֵה הַּטֹוב
וְ ָהי ָה־ל ְָך ׁשֶבַח ִמּמֶּנ ָה׃ ּ 4כ ִי ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ל ְטֹוב ל ְָך .אְַך אִם־הַָרע
ּתַ עֲׂשֶה ,י ְָראּ .כ ִי ֹלא לְחִּנ ָם ֲחג ַֻרת־חֶֶרב הִיאּ ,כ ִי־ ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ,וְנֹ ֶקמֶת
לִׁשְּפוְֺך ֲחמָתוֺ עַל כ ָל־עֹׂשֵה הָָרע׃ יוח"ב ּ 11-10כ ָלַ -הּבָא ֲאל ֵיכ ֶם וְֹלא יָבִיא
אֶת-הַּתֹוָרה ַהּזֹאתֹ ,לא-תַ ַאסְפּו אֹתֹו ַהּבַי ְתָ ה וְֹלא תִ ׁשְאֲלּו-לֹו לְׁשָלֹום׃ 11
ּכ ִי ַהּׁשֹאֵל ּבִׁשְלֹומֹו הּוא ִמׁשְּתַ ּתֵ ף ּבְ ַמעֲׂשָיו הָָרעִים׃ עזרא ז ּ 28-25 ,23כ ָל
ֲאׁשֶר ִמ ִּמצְוַת אֱֹלהֵי ַהׁשָ ַמי ִם ,יֵעָׂשֶה אֶל נ ָכֹון לְבֵית אֱֹלהֵי ַהׁשָ ַמי ִםׁ ,שַּלָמָה
י ִ ְהי ֶה ֶקצֶף עַל ַמל ְכּות ַה ֶּמל ְֶך ּובָנ ָיו׃  25וְאַּתָ ה עֶז ְָראּ ,כ ְ ָחכְמַת אֱֹלהֶיָך ֲאׁשֶר
ּבְיָדְָך מַּנ ֵה ׁשֹופְטִים וְ ַדּי ָנ ִיםֲ ,אׁשֶר יִהְיּו דָנ ִים אֶת ּכ ָל ָהעָם ֲאׁשֶר ּבְעֵבֶר הַּנָהָר,
אֶת ּכ ָל יֹו ְדעֵי דָת אֱֹלהֶיָך ,וַ ֲאׁשֶר אֵינֹו יֹו ֵדעַ – ּתֹודִיעֹו׃  26וְכ ָל ֲאׁשֶר ֹלא
י ִ ְהי ֶה עֹוׂשֶה דָת אֱֹלהֶיָך וְדָת ַה ֶּמל ְֶךּ ,בְמֶֶרץ ַהּדִין י ִ ְהי ֶה נַעֲׂשֶה ּבֹו ,אִם ל ְ ָמוֶת
ספִים וְלֶאֱסּוִרים׃ ּ 27בָרּוְך י ְהוָה אֱֹלהֵי ֲאבֹתֵינּו
אִם לְג ָלּות ,אִם לְעֹנ ֶׁש ּכ ְ ָ
ֲאׁשֶר נ ָתַ ן ּכָזֹאת ּבְל ֵב ַה ֶּמל ְֶך לְפָאֵר אֶתּ-בֵית י ְהוָה ֲאׁשֶר ּבִירּוׁשָל ִָם׃  28וְעָל ַי
ִהּטָהֶ -חסֶד לִפְנ ֵי ַה ֶּמל ְֶך וְיֹועֲצָיו ּולְכ ָלׂ-שֵָרי ַה ֶּמל ְֶך ַהּגִּבִֹרים וַאֲנ ִי הִתְ ַחּזַקְּתִי
ּכְי ַד-י ְהוָה אֱֹלהַי עָל ַי וָ ֶא ְקּבְצָה ִמּיִׂשְָראֵל ָראׁשִים לַעֲלֹות עִּמִי׃ חזון יז ,12
 17-16וְעֶׂשֶר ַהּקְָרנַי ִם ֲאׁשֶר ָראִיתָ עֲׂשָָרה ְמלָכ ִים הֵםֲ ,אׁשֶר ֹלאִ -קּבְלּו
ַמל ְכּות עַד-הֵּנ ָהַ ,רק לְׁשָעָה ַאחַת ֶמ ְמׁשָל ָה כ ַ ְּמלָכ ִים י ְ ַקּבְלּו עִםַ -ה ַחּי ָה׃ 16
וְעֶׂשֶר ַהּקְָרנַי ִם ֲאׁשֶר ָראִיתָ וְ ַה ַחּי ָהֵ ,הּמָה יִׂשְנ ְאּו אֶת-הַּזֹונ ָה וְעָׂשּו ָה ּגַל ְמּודָה
וַעֲֻרּמָה וְ ָאכ ְלּו אֶתּ-בְׂשָָרּה וְאֹתָ ּה יִׂשְְרפּו בָאֵׁש׃ ּ 17כ ִי ָהאֱֹלהִים נ ָתַ ן ּבְלִּבָם
לַעֲׂשֹות אֶת-עֲצָתֹו וְלַעֲׂשֹות עֵצָה ַאחַת וְל ָתֵ ת אֶתֶ -מ ְמׁשַל ְּתָ ם ל ַ ַחּי ָה ,עַד ּכ ִי-
יִׁשְל ְמּו ִּדבְֵרי ָהאֱֹלהִים׃ נחמ' יג  .30 ,25 ,22-21 ,17 ,15מל"ב כג ,6-5
 21-20 ,9וְ ִהׁשְּבִית אֶתַ -הּכְמִָרים ֲאׁשֶר נ ָתְ נּו ַמלְכ ֵי י ְהּודָה וַי ְ ַקּטֵר ּבַּבָמֹות
סּבֵי י ְרּוׁשָל ִָם וְאֶתַ -ה ְמ ַקּטְִרים לַּבַעַל לַּׁשֶמֶׁש וְלַּי ֵָר ַח וְל ַ ַּמּז ָלֹות
ּבְעֵָרי י ְהּודָה ּו ְמ ִ
ּולְכֹל צְבָא ַהּׁשָ ָמי ִם׃  6וַּיֹצֵא אֶתָ -ה ֲאׁשֵָרה ִמּבֵית י ְהוָה מִחּוץ ל ִירּוׁשָל ִַם אֶל-
נַחַל ִקדְרֹון וַּיִׂשְֹרף אֹתָ ּה ּבְנַחַל ִקדְרֹון וַּיָדֶק לְעָפָר וַּיַׁשְל ְֵך אֶת-עֲפָָרּה עַלֶ -קבֶר
ּבְנ ֵי ָהעָם׃  9אְַך ֹלא יַעֲלּו ּכֹהֲנ ֵי ַהּבָמֹות אֶלִ -מזְּבַח י ְהוָה ּבִירּוׁשָל ִָם ּכ ִי אִם-
ָאכ ְלּו מַּצֹות ּבְתֹוְך ֲאחֵיהֶם׃  20וַּיִזְּבַח אֶתּ-כ ָלּ-כֹהֲנ ֵי ַהּבָמֹות ֲאׁשֶרׁ-שָם עַל-
ַה ִּמזְּבְחֹות וַּיִׂשְֹרף אֶת-עַצְמֹות ָאדָם עֲל ֵיהֶם וַּיָׁשָב י ְרּוׁשָל ִָם׃  21וַיְצַו ַה ֶּמל ְֶך
ספֶר ַהּבְִרית
אֶתּ-כ ָלָ -העָם ל ֵאמֹר עֲׂשּו פֶסַח ל ַיהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם ּכַּכ ָתּוב עַל ֵ
ַהּז ֶה׃ דהי"ב לד  33וַּיָסַר יֹאׁשִּי ָהּו אֶתּ-כ ָלַ -הּתֹעֵבֹות ִמּכ ָלָ -האֲָרצֹות ֲאׁשֶר
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לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל וַּיַעֲבֵד אֵת ּכ ָל-הַּנ ִ ְמצָא ּבְיִׂשְָראֵל לַעֲבֹוד אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵיהֶם ּכ ָל-
יָמָיו ֹלא סָרּו ֵמ ַאחֲֵרי י ְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹותֵ יהֶם׃ דהי"ב טו  16 ,13-12וַּיָבֹאּו
בַּבְִרית לִדְרֹוׁש אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹותֵ יהֶם ּבְכ ָל-לְבָבָם ּובְכ ָל-נַפְׁשָם׃  13וְכֹל
ֲאׁשֶר ֹלא-יִדְֹרׁש ל ַיהוָה אֱֹלהֵי-יִׂשְָראֵל יּומָת לְמִןָ -קטֹן וְעַדּ-ג ָדֹול ל ְ ֵמאִיׁש
וְעַדִ -אּׁשָה׃  16וְג ַםַ -מעֲכ ָה אֵם ָאסָא ַה ֶּמל ְֶך ֱהסִיָרּה ִמּגְבִיָרה ֲאׁשֶר-עָׂשְתָ ה
ל ַ ֲאׁשֵָרה ִמפְלָצֶת וַּיִכ ְֹרת ָאסָא אֶתִ -מפְלַצְּתָ ּה וַּיָדֶק וַּיִׂשְֹרף ּבְנַחַל ִקדְרֹון׃ דני'
ג ּ 29ו ִמּמֶּנ ִי יָצְאָה ַהּפְ ֻקּדָהׁ ,שֶּבֶן ּכ ָל עַםֻ ,אּמָה וְל ָׁשֹון ׁשֶּיֹאמַר ְּדבַר נ ְ ָאצָה
עַל אֱֹלהֵי ׁשַדְַרְך ,מֵיׁשְַך וַעֲבֵד נ ְגֹו יֵחָתֵ ְך לְאֵיבִָרים ּובֵיתֹו יּוׂשַם לְעִּי ִים ,יַעַן
ּכ ִי אֵין אֵל ַאחֵר ַהּי ָכֹול ל ְ ַהּצִיל ּכ ָמֹוהּו׃ טימ"א ב ּ 2בְעַד ַה ְּמלָכ ִים וְכ ָל-
ַהּׁשַּל ִיטִים ,ל ְ ַמעַן נ ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי ַהׁשְקֵט וָבֶטַח ּבְכ ָלֲ -חסִידּות וָיֹׁשֶר׃ ישע' מט
 23וְהָיּו ְמלָכ ִים אֹמְנַי ְִך וְׂשָרֹותֵיהֶם מֵינ ִיקֹתַ י ְִך ַאּפַי ִם אֶֶרץ יִׁשְּתַ חֲוּו ל ְָך וַעֲפַר
ַרגְלַי ְִך יְלַחֵכּו וְי ָ ַדעַּתְ ּכ ִי-אֲנ ִי י ְהוָה ֲאׁשֶר ֹלא-יֵבֹׁשּו קֹוָי׃ זכר' יג  3-2וְ ָהי ָה
בַּיֹום הַהּוא נְאֻם י ְהוָה צְבָאֹות ַאכ ְִרית אֶתׁ-שְמֹות ָהעֲצַּבִים מִןָ -האֶָרץ וְֹלא
יִּזָכ ְרּו עֹוד וְג ַם אֶת-הַּנְבִיאִים וְאֶת-רּו ַח ַה ֻּט ְמאָה ַאעֲבִיר מִןָ -האֶָרץ׃  3וְ ָהי ָה
ּכ ִי-י ִּנָבֵא אִיׁש עֹוד וְ ָאמְרּו ֵאל ָיו ָאבִיו וְאִּמֹו יֹלְדָיו ֹלא תִ ְחי ֶה ּכ ִי ׁשֶקֶר ִּדּבְַרּתָ
ּבְׁשֵם י ְהוָה ּו ְדקָֻרהּו ָאבִיהּו וְאִּמֹו יֹלְדָיו ּבְהִּנָבְאֹו׃
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פרק כא

עבודת אלוהים ויום השבת
1 .1האמת הטבועה בטבע האנושי מראה כי יש אלוהים ,וכי הוא מולך וריבון
על הכל ,שהוא טוב ומיטיב לכל ,ושיש על כן לירוא ,לאהוב ,להלל ולעבוד
אותו ,לפנות אליו ולבטוח בו בלב שלם ,בכל נפשנו ובכל מאודנו.א אבל,
כדי שבני-אדם לא יעבדו אותו על-פי מחשבותיהם והמצאותיהם או
על-פי הצעות השטן ,בכל אמצעי חזותי או בכל דרך אחרת שאינה מצווה
בכתבי הקודש,ב הדרך הנכונה היחידה לעבוד את האלוהים האמיתי
נקבעה על ידו ועל כן מוגבלת ברצונו הנגלה.
א רומ' א ּ 20כ ִי מַהּותֹו הַנֶעֱלָמָה ,הִיא ּכֹחֹו הַּנִצְחִי וֵאל ָהּותֹו ֵמעֵת נִבְָרא
הָעֹול ָםּ ,תִ ּוָדַע ּבְ ַמעֲׂשָיו וְתֵ ָראֶה .לָכ ֵן אֵין לָהֶם ּתֵ רּוץ׃ מה"ש יז ָ 24האֵל
ֲאׁשֶר עָׂשָה אֶת-הָעֹול ָם וְכֹל ֲאׁשֶרּ-בֹוֹ ,לא יִׁשְּכֹן ּבְהֵיכ ָלֹות ַמעֲׂשֵה י ָ ַדי ִםּ ,כ ִי
הּוא אֲדֹון ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ׃ תהל' קיט  68טֹוב-אַּתָ ה ּו ֵמטִיב ל ַ ְּמדֵנ ִי ֻחּקֶיָך׃
ירמ' י  7מִי ֹלא י ִָראֲָך ֶמל ְֶך הַּגֹוי ִם ּכ ִי ל ְָך יָאָתָ ה ּכ ִי בְכ ָלַ -חכְמֵי הַּגֹוי ִם ּובְכ ָל-
ַמל ְכּותָ ם ֵמאֵין ּכ ָמֹוָך׃ תהל' לא ֶ 24אהֱבּו אֶת-י ְהוָה ּכ ָלֲ -חסִידָיו אֱמּונ ִים
נֹצֵר י ְהוָה ּו ְמׁשַּל ֵם עַל-י ֶתֶ ר עֹׂשֵה ג ַ ֲאוָה׃ תהל' יח ְ 4מ ֻהּל ָל ֶאקְָרא י ְהוָה ּומִן-
אֹיְבַי ִאּוָׁשֵעַ׃ רומ' י  12וְאֵין ַהבְּדֵל ּבֵין ַהּי ְהּודִי לַּיְוָנ ִיּ ,כ ִי אָדֹון ֶאחָד לְכֻּל ָם
וְהּוא עָׁשִיר לְכ ָל־קְֹראָיו׃ תהל' סב ּ 9בִטְחּו בֹו בְכ ָל-עֵת עָם ׁשִפְכּו-לְפָנ ָיו
סל ָה׃ יהוש' כד  14וְעַּתָ ה י ְראּו אֶת-י ְהוָה
לְבַבְכ ֶם אֱֹלהִים ַמ ֲחסֶהּ-ל ָנּו ֶ
וְעִבְדּו אֹתֹו ּבְתָ מִים ּובֶ ֱאמֶת וְ ָהסִירּו אֶת-אֱֹלהִים ֲאׁשֶר עָבְדּו אֲבֹותֵ יכ ֶם
ּבְעֵבֶר הַּנָהָר ּובְ ִמצְַרי ִם וְעִבְדּו אֶת-י ְהוָה׃ מרק' יב ּ 33ול ְ ַא ֲהבָה אֹתֹו ּבְכ ָל-
לֵבָב ּובְכ ָלַ -מּדָע ּובְכ ָל-נֶפֶׁש ּובְכ ָלְ -מאֹדּ ,ול ְ ַא ֲהבָה אֶת-הֵָרעַ ּכ ְנַפְׁשֹו ּג ְדֹול ָה
הִיא ִמּכ ָל-עֹלֹות ּוזְבָחִים׃
ב דבר' יג  1אֵת ּכ ָלַ -ה ָּדבָר ֲאׁשֶר ָאנֹכ ִי ְמצַּוֶה אֶתְ כ ֶם אֹתֹו תִ ׁשְמְרּו לַעֲׂשֹות
ֹלא-תֹסֵף עָל ָיו וְֹלא תִ ג ְַרע ִמּמֶּנּו׃ מתי טו  9וְתֹהּו י ְִראָתָ ם אֹתִי ִמצְ�ֹות אֲנָׁשִים
ְמל ַ ְּמדִים׃ מה"ש יז ּ 25ג ַםֹ-לא יְׁשֲָרתּוהּו יְדֵי בְנ ֵיָ -אדָםּ ,כְאִּלּו יִצְטֵָרְך ל ְ ָדבָר,
ּכ ִי הּוא ַהּנֹתֵ ן לַּכֹל ַחּי ִים ּונְׁשָמָה וְכ ָלָּ -דבָר׃ מתי ד  10-9וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו :אֶת-
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ּכ ָל-זֹאת ל ְָך אֶּתְ ּנֶּנ ָה ,אִםּ-תִ ּקֹד וְתִ ׁשְּתַ ֲחוֶה ל ִי׃  10וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַ :סּור
ִמּמֶּנ ִיַ ,הּׂשָטָןּ ,כ ִי כ ָתּוב :ל ַיהוה אֱֹלהֶיָך ּתִ ׁשְּתַ ֲחוֶה וְאֹותֹו לְבַּדֹו ּתַ עֲבֹד׃ דבר'
ד  .20-15שמות כ ֹ 5-3לא-תַ עֲׂשֶה ל ְָך פֶסֶל וְכ ָלּ-תְ מּונ ָה ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ַמי ִם
ִמ ַּמעַל וַ ֲאׁשֶר ּבָאֶָרץ מִּתָ חַת וַ ֲאׁשֶר ּבַ ַּמי ִם מִּתַ חַת לָאֶָרץ׃ ֹ 4לא-תִ ׁשְּתַ ֲחוֶה
לָהֶם וְֹלא תָ עָבְדֵם ּכ ִי ָאנֹכ ִי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך אֵל קַּנ ָא ּפֹקֵד עֲוֹן ָאבֹת עַלּ-בָנ ִים
עַלׁ-שִּלֵׁשִים וְעַלִ-רּבֵעִים לְׂשֹנְאָי׃  5וְעֹׂשֶה ֶחסֶד ל ַ ֲאלָפִים לְאֹ ֲהבַי ּולְׁשֹמְֵרי
ִמצְוֹתָי׃ קול' ב  23הַּנ ְִראִים ּכְעֵין ָחכְמָה ּבַעֲבֹודָה בְדּוי ָה ִמּל ֵב ּובְׁשִפְלּות רּו ַח
ּובְעִּנּוי הַּגּוף ׁשֶאֵין ּבֹו מֹועִיל ַרק-ל ְ ַהׂשְּבִיעַ ַהּבָׂשָר׃
2 .2יש לעבוד ביראה קדושה את אלוהים האב ,הבן ורוח הקודש ,ואותו
בלבד.ג אין לעבוד מלאכים ,קדושים או כל נברא אחר.ד מאז נפילת
האדם לידי חטא אין לעבוד את אלוהים בלא מתווך ,ואין לעבוד אותו
ה
באמצעות מתווך אחר מלבד המשיח.
ג מתי ד  10וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַ :סּור ִמּמֶּנ ִיַ ,הּׂשָטָןּ ,כ ִי כ ָתּוב :ל ַיהוה אֱֹלהֶיָך
ּתִ ׁשְּתַ ֲחוֶה וְאֹותֹו לְבַּדֹו ּתַ עֲבֹד׃ יוח' ה  23מִי ֲאׁשֶר ֹלא-יְכַּבֵד אֶתַ -הּבֵןּ ,ג ַם
אֶתָ -האָב ֲאׁשֶר ׁשְל ָחֹו אֵינֶּנּו ְמכַּבֵד׃ קור"ב יג ֶ 14חסֶד ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח
וְ ַא ֲהבַת ָהאֱֹלהִים וְהִתְ ַחּבְרּות רּו ַח ַהּקֹדֶׁש עִםּ-כֻּלְכ ֶם ָאמֵן:
ד קול' ב  18אַלּ-תִ ּתְ נּו לְאִיׁש לַעֲקֹב אֶתְ כ ֶם עַל-יְדֵי ׁשִפְלּות רּו ַח וַעֲבֹודַת
ַמל ְ ָאכ ִיםַ ,ה ְמ ַהּל ְֵך ּבִ ְדבִָרים ֲאׁשֶר ֹלא ָראּו עֵינ ָיו ּו ָמל ֵא רּו ַח ּג ַ ֲאוָה עַלֹ-לא-
ָדבָר ִמּׂשֵכ ֶל ּבְׂשָרֹו׃ חזון יט  10וָ ֶאּפֹל לִפְנ ֵי ַרגְל ָיו ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות לֹו ,וַּיֹאמֶר
ֵאל ַיְ :ראֵה ,אַלּ-תַ עֲׂשֶהּ-זֹאת .עֶבֶד ּכ ָמֹוָך ָאנֹכ ִי וְ ָחבֵר ל ְָך ּול ְ ַאחֶיָך ֲאׁשֶר לָהֶם
עֵדּות י ֵׁשּועִַ .הׁשְּתַ ֲחוֵה ל ֵאֹלהִים! ּכ ִי עֵדּות י ֵׁשּועַ הִיא רּו ַח הַּנ ְבּואָה׃ רומ'
א ֲ 25אׁשֶר ֵהמִירּו ֱאמֶת ָהאֱֹלהִים ּבְכָז ָב וַּיְכַּבְדּו וַּיַעַבְדּו אֶת־ ַהּבְִריאָה ּתַ חַת
הַּבֹוֵרא ַה ְמבָֹרְך ל ְעֹולָמִיםָ .אמֵן׃
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ה יוח' יד  6וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו י ֵׁשּועַָ :אנֹכ ִי הִנ ְנ ִי ַהּדֶֶרְך וְ ָה ֱאמֶת וְ ַה ַחּי ִים; ֹלא-יָבֹא
אִיׁש אֶלָ -האָב ּכ ִי-אִם-עַל-יָדִי׃ טימ"א ב ּ 5כ ִי ֶאחָד הּוא ָהאֱֹלהִים וְ ֶאחָד
הּוא ָהעֹמֵד ּבֵין אֱֹלהִים ּובֵין ּבְנ ֵי ָאדָם ,הּוא בֶןָ -אדָם ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ אפס'
ב ּ 18כ ִי עַל-י ָדֹו י ֵׁש לִׁשְנ ֵינּו מָבֹוא ּבְרּו ַח ֶאחָד אֶלָ -אבִינּו׃ קול' ג  17וְכֹל
ֲאׁשֶרּ-תַ עֲׂשּו הֵן ּבְ ִמּל ִין הֵן ּבְפֹעַל ,עֲׂשּו ּבְׁשֵם ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ וְהֹודּו ל ֵאֹלהִים
ָאבִינּו עַל-י ָדֹו׃

 :אכ קרפ תבשה םויו םיהולא תדובע

3 .3תפילה ,עם הודיה ,היא היבט חשוב של עבודת אלוהיםו הנדרשת על ידי
אלוהים מכל בני האדם.ז כדי שתהיה התפילה רצויה לאלוהים ,יש לנהל
אותה בשם הבן,ח בעזרת רוחו,ט בהתאם לרצונו,י בהבנה ,ביראת כבוד,
בענווה ,בהתלהבות ,באמונה ,באהבה ובהתמדה.יא אם עבודת האלוהים
יב
נעשית בקול ,יש לנהל אותה בשפה מובנת.
ו פיל' ד  6אַלּ-תִ ְדאָגּוּ ,כ ִי אִםּ-בִתְ פִּל ָה ּובְתַ חֲנּונ ִים עִםּ-תֹודָה ּתֹודִיעּו ּבְכ ָל-
ָּדבָר אֶתִ -מׁשְאֲלֹותֵיכ ֶם ל ֵאֹלהֵינּו׃
ז תהל' סה ׁ 3שֹ ֵמעַ ּתְ פִּל ָה עָדֶיָך ּכ ָלּ-בָׂשָר יָבֹאּו׃
ח יוח' יד  14-13וְכ ָלֲ -אׁשֶר ּתִ ׁשְאֲלּו בִׁשְמִיֶ ,אעֱׂשֶּנּו ,ל ְ ַמעַן יְכֻּבַד ָהאָב ּבִבְנֹו׃
ּ 14כ ִי-תִ ׁשְאֲלּו ָדבָר ּבִׁשְמִי ,אֲנ ִי ֶאעֱׂשֶּנּו׃ פטר"א ב  5נִבְנ ֵיתֶ ם ּג ַם-אַּתֶ ם
ּכ ַ ֲאבָנ ִים חַּיֹות לְבַי ִת רּוחָנ ִי לִכְהֻּנ ַת קֹדֶׁש ,ל ְ ַהעֲלֹות זִבְחֵי-רּו ַח ל ְָרצֹון ל ֵאֹלהִים
ּבְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
ט רומ' ח  26וְכ ֵן ּג ַם־הָרּו ַח ּתֹמְֵך אֹתָ נּו ּבְ ֻחל ְׁשוֺתֵינּוּ ,כ ִי ֹלא י ָ ַדעְנּו לְהִתְ ּפַּל ֵל
ּכ ָָראּויָ .אכ ֵן הָרּו ַח הּוא ַמפְּג ִיעַ ּבַעֲדֵנּו ּבַאֲנ ָחֹות עֲמֻּקֹות ִמ ַּדּבֵר׃
י יוח"א ה  14וְז ֶה הּוא ּבִטְחֹונ ֵנּו ֵאל ָיוֲ ,אׁשֶר אִם-נִׁשְאַל ָּדבָר ּכְפִי ְרצֹונֹו
יִׁשְ ָמעֵנּו׃
יא תהל' מז ּ 8כ ִי ֶמל ְֶך ּכ ָלָ -האֶָרץ אֱֹלהִים זַּמְרּו ַמׂשְּכ ִיל׃ קהלת ד ׁ 17שְמֹר
ַרגְל ְָך ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתֵ ל ְֵך אֶלּ-בֵית ָהאֱֹלהִים וְקָרֹוב לִׁשְמֹעַ מִּתֵ ת ַהּכְסִיל ִים זָבַח
ּכ ִי-אֵינ ָם יֹו ְדעִים לַעֲׂשֹות ָרע׃ קהלת ה  1אַלּ-תְ בַהֵל עַלּ-פִיָך וְלִּבְָך אַל-
י ְ ַמהֵר ל ְהֹוצִיא ָדבָר לִפְנ ֵי ָהאֱֹלהִים ּכ ִי ָהאֱֹלהִים ּבַּׁשָ ַמי ִם וְאַּתָ ה עַלָ -האֶָרץ
עַלּ-כ ֵן יִהְיּו ְדבֶָריָך ְמעַּטִים׃ עבר' יב  28לָכ ֵן אֲנַחְנּו ַה ְמ ַקּבְל ִים ַמל ְכּות
ֲאׁשֶר ֹלא תִ ּמֹוט ,נ ָבֹואָהּ-נ ָא בְתֹודָה וְנַעֲבֹד ּבָּה אֶתָ -האֱֹלהִים ל ְָרצֹון לֹו,
ּבִצְנ ִיעּות ּובְי ְִראָה׃ ברא' יח  27וַּיַעַן ַאבְָרהָם וַּיֹאמַר הִּנ ֵה-נ ָא הֹו ַאל ְּתִ י ל ְ ַדּבֵר
אֶלֲ -אדֹנ ָי וְ ָאנֹכ ִי עָפָר וָ ֵאפֶר׃ יעקב ה  16הִתְ וַּדּו עֲ�ֹונֹותֵ יכ ֶם אִיׁש לִפְנ ֵי ֵרעֵהּו
וְהִתְ ּפַל ֲלּו אִיׁש ּבְעַד ֵרעֵהּו ,ל ְ ַמעַן ּתֵ ָרפֵאּוּ .כ ִי-ג ָדֹול ּכֹ ַח ּתְ פִּל ַת ַהּצַּדִיק ַהּקֵֹרא
ספֵקּ ,כ ִי-בַעַל
אֶל-אֱֹלהִים ּבְ ָחזְקָה׃ יעקב א ַ 7-6רק יְבַּקֵׁש ּבֶאֱמּונ ָה ּובִבְל ִי ָ
ספֵק ּדֹומֶה לְגַּל ֵי ַהּי ָם ַהּסֹעֵר וְהַּנִג ְָרׁש׃  7וְ ָהאִיׁש הַהּוא אַל-י ְ ַדּמֶה בְנַפְׁשֹו ּכ ִי-
ָ
יִּׂשָא ָדבָר ֵמאֵת י ְהוָה׃ מרק' יא  24עַלּ-כ ֵן אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כֹל ֲאׁשֶר ּתִ ׁשְאֲלּו
סל ַח-
ּבְהִתְ ּפַּלֶלְכ ֶםַ ,ה ֲאמִינּו ּכ ִי תִ ּקָחּו ,וִיהִי לָכ ֶם׃ מתי ו ּ 15-14 ,12ו ְ
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סל ְחּו
סלַחְנּו ג ַם-אֲנַחְנּו ל ְ ַחּיָבֵינּו׃ ּ 14כ ִי אִםּ-תִ ְ
ל ָנּו אֶת-חֹבֹותֵ ינּו ּכ ַ ֲאׁשֶר ָ
סל ַח ּג ַם-לָכ ֶם׃  15וְאִם ֹלא-
לִבְנ ֵיָ -אדָם אֶתַ -חּטֹאתָ םֲ ,אבִיכ ֶם ׁשֶּבַּׁשָ ַמי ִם י ִ ְ
סל ַח לָכ ֶם אֵת ַחּטֹאתֵיכ ֶם׃ קול' ד 2
סל ְחּו לִבְנ ֵי ָאדָםּ ,ג ַםֲ -אבִיכ ֶם ֹלא-י ִ ְ
תִ ְ
הַתְ מִידּו ּבַּתְ פִּל ָה וְׁשִקְדּו-בָּה ּבְתֹודָה׃ אפס' ו  18וְהִתְ ּפַל ֲלּו תָ מִיד ּבְכ ָל-עֵת
ּבִתְ פִּל ָה וְתַ חֲנּונ ִים ּבָרּוחַ .וְׁשִקְדּו וְהִתְ ַאּמְצּו עַל-זֹאת ,ל ְ ַהעְּתִיר ּתָ מִיד ּבְעַד
ּכ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִים׃
יב קור"א יד ּ 14כ ִי אִם-אֶתְ ּפַּל ֵל ּבְל ָׁשֹון ,רּוחִי מִתְ ּפַּל ֵל ,וְׂשִכְל ִי אֵינֶּנּו עֹׂשֶה
ּפִֶרי׃
4 .4יש להתפלל בעד דברים שתואמים את הכתובים,יג ובעד כל מיני בני אדם
החיים כעת או שיחיו בעתיד,יד אבל לא בעד המתים,טו ולא בעד אלו
טז
שידוע כי חטאו את החטא אלי מוות.
יג יוח"א ה  14וְז ֶה הּוא ּבִטְחֹונ ֵנּו ֵאל ָיוֲ ,אׁשֶר אִם-נִׁשְאַל ָּדבָר ּכְפִי ְרצֹונֹו
יִׁשְ ָמעֵנּו׃
יד טימ"א ב  2-1וְעַּתָ ה קֹדֶם ּכ ָלָּ -דבָר ֲאבַ ְקׁשָה ִמּכ ֶם לָׂשֵאת ּתְ פִּלֹות
וְתַ חֲנּונ ִים ּובַּקָׁשֹות וְתֹודֹות ּבְעַד ּכ ָלּ-בְנ ֵי ָאדָם׃ ּ 2בְעַד ַה ְּמלָכ ִים וְכ ָל-
ַהּׁשַּל ִיטִים ,ל ְ ַמעַן נ ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי ַהׁשְקֵט וָבֶטַח ּבְכ ָלֲ -חסִידּות וָיֹׁשֶר׃ יוח' יז 20
אּול ָם ֹלא לְבַד ּבְעַדֵ -אּל ֶה ָאנֹכ ִי ַמעְּתִיר ל ְָךּ ,כ ִי אִםּ-ג ַםּ-בְעַד ַה ַּמ ֲאמִינ ִים ּבִי
עַלּ-פִי ְדבָָרם׃ שמ"ב ז  29וְעַּתָ ה הֹואֵל ּובֵָרְך אֶתּ-בֵית עַבְּדְָך לִהְיֹות ל ְעֹול ָם
לְפָנ ֶיָך ּכ ִי-אַּתָ ה ֲאדֹנ ָי י ְהוִה ִּדּבְַרּתָ ּו ִמּבְִרכ ָתְ ָך יְבַֹרְך ּבֵית-עַבְּדְָך ל ְעֹול ָם׃ רות
ד  12וִיהִי בֵיתְ ָך ּכְבֵית ּפֶֶרץ ֲאׁשֶר-יָלְדָה תָ מָר ל ִיהּודָה מִןַ -הּז ֶַרע ֲאׁשֶר י ִּתֵ ן
י ְהוָה ל ְָך מִן-הַּנַעֲָרה ַהּזֹאת׃
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טו שמ"ב יב  23-21וַּיֹאמְרּו עֲבָדָיו ֵאל ָיו מָהַ -ה ָּדבָר ַהּז ֶה ֲאׁשֶר עָׂשִיתָ ה
ּבַעֲבּור ַהּיֶל ֶד חַי צַמְּתָ וַּתֵ בְּךְ וְכ ַ ֲאׁשֶר מֵת ַהּיֶל ֶד ַקמְּתָ וַּתֹאכ ַל לָחֶם׃ 22
וַּיֹאמֶר ּבְעֹוד ַהּיֶל ֶד חַי צַמְּתִי וָ ֶאבְּכ ֶה ּכ ִי ָאמְַרּתִי מִי יֹו ֵדעַ וְחַּנ ַנ ִי י ְהוָה וְחַי
ַהּיָל ֶד׃  23וְעַּתָ ה מֵת לָּמָה ּז ֶה אֲנ ִי צָם הַאּוכ ַל ל ַ ֲהׁשִיבֹו עֹוד אֲנ ִי הֹל ְֵך ֵאל ָיו
וְהּוא ֹלא-י ָׁשּוב ֵאל ָי׃ לוקס טז  26-25וַּיֹאמֶר ַאבְָרהָםּ :בְנ ִי ,זְכֹר ּכ ִי-ל ָ ַקחְּתָ
טּובְָך ּבְ ַחּי ֶיָך וְג ַם לַעְז ָר לָקַח אֶת-הָָרעֹות; וְעַּתָ ה הּוא י ְנֻחַם וְאַּתָ ה ּתִ צְ ָטעָר׃
סקֶת ּבֵינ ֵינּו ּובֵינ ֵיכ ֶם ,לְבִל ְּתִ י יּוכ ְלּו
ּ 26ו ִמּלְבַד ּכ ָל-זֹאת ׁשּוחָה ג ְדֹול ָה ַמפְ ֶ
עֲבֹור ַה ֲחפֵצִים לָלֶכ ֶת ִמּפֹה ֲאל ֵיכ ֶם ּולְבִל ְּתִ י יַעַבְרּו ִמּׁשָם ֵאל ֵינּו׃ חזון יד
 13וָ ֶאׁשְמַע קֹול מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם ְמ ַדּבֵר ֵאל ַיּ :כְתֹבַ :אׁשְֵרי ַהּמֵתִים ֲאׁשֶר-י ָמּותּו

 :אכ קרפ תבשה םויו םיהולא תדובע

בָאָדֹון ֵמעָּתָ הָ .אמְנ ָם ּכ ֵןָ ,אמַר הָרּוחַ ,ל ְ ַמעַן י ָנּוחּו ֵמעֲ ָמל ָם ּו ַמעֲׂשֵיהֶם; הָֹלְך
יֵל ְכּו ַאחֲֵריהֶם׃
טז יוח"א ה  16אִיׁש ּכ ִי-י ְִראֶה אֶתָ -אחִיו חֹוטֵא ַחּטָאת ֲאׁשֶר ֹלא ל ַ ָּמוֶת,
ׁשָאֹל יִׁשְאַל ּבַעֲדֹו וְי ִּתֶ ן-לֹו ַחּי ִים ,לְכ ָלֲ -אׁשֶר ָחטְאּו ֹלא ל ַ ָּמוֶת .הֶן-י ֵׁש ֵחטְא
ל ַ ָּמוֶת; עַל-ז ֶה ֹלא אֹמַר לִׁשְאֹל ּבַעֲדֹו׃
5 .5כל אלו הם המרכיבים של עבודת אלוהים רגילה:יז קריאת הכתובים
ביראת אלוהים,יח הכרזה נאמנה של הנאמר בכתוביםיט ושמיעה מכוונת
של דבר אלוהים כמעשה של ציות לאלוהים ,בהבנה ובאמונה וביראת
כבוד;כ זמירת תהלים בלב מלא בהכרת חסד אלוהים,כא ניהול ראוי של
הטבילה וסעודת האדון שקבע המשיח והשתתפות ראויה בהם .כך גם
שְבועות,כב נדרים,כג צומותכד והודיות באירועים מיוחדיםכה שיש לנהוג
כו
בהם בזמנים ובעונות ראויים ,בקדושה וביראת אלוהים.
יז מתי כח  19וְאַּתֶ ם ל ְכּו אֶלּ-כ ָל-הַּגֹוי ִם וַעֲׂשּו תַ לְמִידִים ּו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם
לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ קור"א יא  .29-23מה"ש ב  42וַּיִהְיּו
ׁשֹ ְקדִים עַלּ-תֹוַרת ַהּׁשְל ִיחִים וְעַלַ -ההִתְ ַחּבְרּות וְעַלּ-בְצִיעַת ַהּלֶחֶם וְעַל-
הַּתְ פִּל ָה׃
יח מה"ש טו ּ 21כ ִי מֹׁשֶה ִמּדֹרֹות עֹול ָם י ֶׁש-לֹו ַמּג ִידָיו ּבְכ ָל-עִיר וָעִיר וְיִּקֵָרא
ּבְבָּתֵי ַהּכ ְנֵסִּיֹות ִמּדֵי ׁשַּבָת ּבְׁשַּבַּתֹו׃ חזון א ַ 3אׁשְֵרי הַּקֹוֵרא וְ ַאׁשְֵרי ַהּׁשֹ ְמעִים
אֶתִּ -דבְֵרי הַּנ ְבּואָה וְׁשֹמְִרים אֵת ֲאׁשֶרּ-כ ָתּוב ּבָּהּ ,כ ִי קְרֹובָה ָהעֵת׃
יט טימ"ב ד ַ 2הכ ְֵרז אֶתַ -ה ָּדבָר וְהַתְ מֵד ּבֵין ּבְעִּתֹו ּבֵין ׁשֶֹּלא בְעִּתֹו ,הֹוכ ַח
ּוגְעַר וְ ַהזְהֵר ּבְכ ָל-אֶֹרְך-רּו ַח וְהֹוָראָה׃
כ יעקב א  22וֶהֱיּו עֹׂשֵי ַה ָּדבָר ,וְֹלא ׁשֹ ְמעָיו לְבָד ל ְַרּמֹות אֶת-נַפְׁשְכ ֶם׃ מה"ש
י  33וָ ֲא ַמהֵר וָ ֶאׁשְל ַח ֵאל ֶיָך וְאַּתָ ה הֵי ַטבְּתָ לַעֲׂשֹות ֲאׁשֶרּ-בָאתָ ֵאל ָי .וְהִנ ְנּו
ּכֻּל ָנּו פֹה לִפְנ ֵי ָהאֱֹלהִים לִׁשְמֹעַ אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צֻּוֵיתָ ֵמאֵת י ְהוָה׃ מתי יג 19
ּכ ָל-אִיׁש ׁשֹ ֵמעַ אֶתְּ -דבַר ַה ַּמל ְכּות וְֹלא יְבִינ ֵהּוּ ,ובָא הָָרע וְ ָחטַף אֶתַ -הּז ָרּועַ
ּבִלְבָבֹו; הּוא הַּנִז ְָרע עַל-י ַד ַהּדֶָרְך׃ עבר' ד ּ 2כ ִי ג ַםֵ -אל ֵינּו ּבָאָה ַהּבְׂשֹוָרה
ּכ ְמֹו ֲאל ֵיהֶם ,אְַך ֹלא-הֹועִיל לָהֶם ְּדבַר ַהּׁשְמּועָה ִמּפְנ ֵי ֲאׁשֶר ֹלא-הִתְ עַָרב
ּבָאֱמּונ ָה לַּׁשֹ ְמעִים׃ ישע' סו  2וְאֶתּ-כ ָלֵ -אּל ֶה יָדִי עָׂשָתָ ה וַּיִהְיּו כ ָלֵ -אּל ֶה
נְאֻם-י ְהוָה וְאֶל-ז ֶה ַאּבִיט אֶל-עָנ ִי ּונְכ ֵה-רּו ַח וְחֵָרד עַלְּ -דבִָרי׃
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כא קול' ג ְּ 16דבַר ָהאָדֹון יִׁשְּכֹן ּבְקְִרּבְכ ֶם ּבְׁשֶפַע ַרב ּבְכ ָלָ -חכְמָה; ּותְ לַּמְדּו
ּותְ עֹוֲררּו אֶת-נַפְׁשְכ ֶם ּבִתְ הִּלֹות וְתִ ׁשְּבָחֹות וְׁשִירֹות רּוחָנִּיֹות וְׁשִירּו ל ַיהוה
ּבִנְעִימָה ּבִלְבַבְכ ֶם׃ אפס' ה  19וְׂשִיחּו אִיׁש ל ְֵרעֵהּו ּבִתְ הִּלֹות וְתִ ׁשְּבָחֹות
וְׁשִירֹות רּוחָנִּיֹותׁ ,שִירּו וְזַּמְרּו ל ַאדֹנ ָי ּבִלְבַבְכ ֶם׃ יעקב ה ּ 13כ ִי-יֵצַר לְאִיׁש
ּבָכ ֶם? הּוא י ִתְ ּפַּל ֵל; וַ ֲאׁשֶר י ִיטַב ל ִּבֹו? הּוא יְזַּמֵר׃
כב דבר' ו  13אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ּתִיָרא וְאֹתֹו תַ עֲבֹד ּובִׁשְמֹו ּתִ ּׁשָבֵעַ׃ נחמ' י
ַ 30מ ֲחז ִיקִים עַלֲ -אחֵיהֶם ַאּדִיֵריהֶם ּובָאִים ּבְ ָאל ָה ּובִׁשְבּועָה לָלֶכ ֶת ּבְתֹוַרת
ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶר נ ִּתְ נ ָה ּבְי ַד מֹׁשֶה עֶבֶדָ -האֱֹלהִים וְלִׁשְמֹור וְלַעֲׂשֹות אֶתּ-כ ָל-
ִמצְוֹת י ְהוָה ֲאדֹנ ֵינּו ּו ִמׁשְּפָטָיו וְ ֻחּקָיו׃
כג ישע' יט  21וְנֹודַע י ְהוָה ל ְ ִמצְַרי ִם וְיָדְעּו ִמצְַרי ִם אֶת-י ְהוָה ּבַּיֹום הַהּוא
וְעָבְדּו זֶבַח ּומִנְחָה וְנָדְרּו-נֵדֶר ל ַיהוָה וְׁשִּל ֵמּו׃ קהלת ה ּ 4-3כ ַ ֲאׁשֶר ּתִ ּדֹר נֶדֶר
ל ֵאֹלהִים אַלּ-תְ ַאחֵר לְׁשַּל ְמֹו ּכ ִי אֵין ֵחפֶץ ּבַּכְסִיל ִים אֵת ֲאׁשֶרּ-תִ ּדֹר ׁשַּל ֵם׃ 4
טֹוב ֲאׁשֶר ֹלא-תִ ּדֹר ִמּׁשֶּתִּדֹור וְֹלא תְ ׁשַּל ֵם׃
כד יואל ב  12וְג ַם-עַּתָ ה נְאֻם-י ְהוָה ׁשֻבּו עָדַי ּבְכ ָל-לְבַבְכ ֶם ּובְצֹום ּובִבְכ ִי
סּפֵד׃ אסתר ד  16ל ְֵך ּכ ְנֹוס אֶתּ-כ ָלַ -הּי ְהּודִים הַּנ ִ ְמצְאִים ּבְׁשּוׁשָן וְצּומּו
ּובְ ִמ ְ
עָל ַי וְאַלּ-תֹאכ ְלּו וְאַלּ-תִ ׁשְּתּו ׁשְֹלׁשֶת יָמִים לַיְל ָה וָיֹום ּג ַם-אֲנ ִי וְנַעֲֹרתַי אָצּום
ּכ ֵן ּובְכ ֵן אָבֹוא אֶלַ -ה ֶּמל ְֶך ֲאׁשֶר ֹלא-כַּדָת וְכ ַ ֲאׁשֶר ָאבַדְּתִ י ָאבָדְּתִ י׃ מתי
ט  15וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם י ֵׁשּועַ :אֵיְך יּוכ ְלּו ּבְנ ֵי ַה ֻחּפָה לְהִתְ ַאּבֵל ּבְעֹוד ֶהחָתָ ן
עִ ָּמהֶם? הִּנ ֵה יָמִים ּבָאִים וְלֻּקַח ֵמאִּתָ ם ֶהחָתָ ן וְאָז י ָצּומּו׃ קור"א ז  5אַל-
סּכָמַת ׁשְנ ֵיכ ֶם עַל-זְמַן קָבּועַ ,לִהְיֹות
ּתִ מְנ ְעּו אֶת-עַצְ ְמכ ֶם ז ֶה ִמּז ֶה ,זּול ָתִ י ּבְ ַה ְ
ּפְנּוי ִם ל ַּתַ עֲנ ִית וְל ַּתְ פִּל ָה; וְתָ ׁשּובּו וְתִ תְ ַאחֲדּוּ ,פֶן-י ְנַּסֶה אֶתְ כ ֶם ַהּׂשָטָן ּבַעֲבּור
ּפְִריצּות יִצְְרכ ֶם׃
כה תהל' קז .אסתר ט ּ 22כַּיָמִים ֲאׁשֶר-נ ָחּו בָהֶם ַהּי ְהּודִים ֵמאֹיְבֵיהֶם
וְ ַהחֹדֶׁש ֲאׁשֶר נ ֶ ְהּפְַך לָהֶם ִמּי ָגֹון לְׂשִ ְמחָה ּו ֵמ ֵאבֶל ל ְיֹום טֹוב לַעֲׂשֹות אֹותָ ם
יְמֵי ִמׁשְּתֶ ה וְׂשִ ְמחָה ּו ִמׁשְֹל ַח מָנֹות אִיׁש ל ְֵרעֵהּו ּומַּתָ נֹות ל ָ ֶאבְיֹנ ִים׃
כו עבר' יב  28לָכ ֵן אֲנַחְנּו ַה ְמ ַקּבְל ִים ַמל ְכּות ֲאׁשֶר ֹלא תִ ּמֹוט ,נ ָבֹואָהּ-נ ָא
בְתֹודָה וְנַעֲבֹד ּבָּה אֶתָ -האֱֹלהִים ל ְָרצֹון לֹוּ ,בִצְנ ִיעּות ּובְי ְִראָה׃
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6 .6עתה ,על-פי הברית החדשה ,תפילה וכל מרכיב אחר בעבודת אלוהים אינם
קשורים למקום שבו מנהלים אותם או לכיוון כלשהו שאליהם פונים בשעה

 :אכ קרפ תבשה םויו םיהולא תדובע

שמנהלים אותם ,והם אינם הופכים רצויים יותר בזכות מקום או כיוון
ל
כלשהם.כז יש לעבוד את אלוהים בכל מקום,כח ברוח ובאמת,כט במשפחות
מדי יום,לא וכל אדם באופן אישי.לב יש גם לעשות זאת ביראת כבוד מיוחדת
בהתכנסויות ציבוריות ,ואין להזניח או לזנוח מרצון התכנסויות אלה בעוד
לג
אלוהים קורא אותנו אליהן בדברו ובהשגחתו.
כז יוח' ד  21וַּיֹאמֶר ֵאל ֶי ָה י ֵׁשּועִַ :אּׁשָהַ ,ה ֲאמִינ ִי ל ִיּ ,כ ִי תָ בֹוא ׁשָעָה ֲאׁשֶר
ֹלא-בָהָר ַהּז ֶה אַףֹ-לא בִירּוׁשָלַי ִם ּתִ ׁשְּתַ חֲוּו לָאָב׃
כח מלא' א ּ 11כ ִי ִמ ִּמז ְַרחׁ-שֶמֶׁש וְעַד-מְבֹואֹו ּג ָדֹול ׁשְמִי ּבַּגֹוי ִם ּובְכ ָל-מָקֹום
ֻמ ְקטָר ֻמּג ָׁש לִׁשְמִי ּומִנְחָה טְהֹוָרה ּכ ִי-ג ָדֹול ׁשְמִי ּבַּגֹוי ִם ָאמַר י ְהוָה צְבָאֹות׃
טימ"א ב  8לָכ ֵן ְרצֹונ ִי ׁשֶּי ִתְ ּפַל ֲלּו ָהאֲנָׁשִים ּבְכ ָל-מָקֹום וְיִׂשְאּו יְדֵיהֶם קֹדֶׁש
ּבְל ִי-כַעַס ּומָדֹון׃
כט יוח' ד  24-23אּול ָם ּתָ בֹוא ׁשָעָה ,וְעַּתָ ה הִיאֲ ,אׁשֶר עֹבְדֵי אֵלָ -ה ֲאמִּתִים
יִׁשְּתַ חֲוּו לָאָב ּבְרּו ַח ּובֶ ֱאמֶתּ ,כ ִי ּבְ ִמׁשְּתַ ֲחוִים ּכ ָ ֵאּל ֶה ָחפֵץ ָהאָב׃ ָ 24האֱֹלהִים
רּו ַח הּוא וְ ַה ִּמׁשְּתַ ֲחוִים לֹו צְִריכ ִים ל ְ ִהׁשְּתַ חֲ�ֹות ּבְרּו ַח ּובֶ ֱאמֶת׃
ל ירמ' י ׁ 25שְפְֹך ֲחמָתְ ָך עַל-הַּגֹוי ִם ֲאׁשֶר ֹלא-יְדָעּוָך וְעַל ִמׁשְּפָחֹות ֲאׁשֶר
ּבְׁשִמְָך ֹלא קָָראּו ּכ ִיָ -אכ ְלּו אֶת-יַעֲקֹב וַ ֲאכָל ֻהּו וַיְכַּל ֻהּו וְאֶת-נָוֵהּו ֵהׁשַּמּו׃
דבר' ו  7-6וְהָיּו ַה ְּדבִָרים ָה ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר ָאנֹכ ִי ְמצַּוְָך הַּיֹום עַל-לְבָבֶָך׃ 7
וְׁשִּנ ַנ ְּתָ ם לְבָנ ֶיָך וְ ִדּבְַרּתָ ּבָם ּבְׁשִבְּתְ ָך ּבְבֵיתֶ ָך ּובְלֶכ ְּתְ ָך בַּדֶֶרְך ּובְׁשָכְּבְָך ּובְקּומֶָך׃
איוב א  5וַיְהִי ּכ ִי ִהּקִיפּו יְמֵי ַה ִּמׁשְּתֶ ה וַּיִׁשְל ַח אִּיֹוב וַי ְ ַק ְּדׁשֵם וְ ִהׁשְּכ ִים ּבַּבֹקֶר
סּפַר ּכֻּל ָם ּכ ִי ָאמַר אִּיֹוב אּול ַי ָחטְאּו בָנ ַי ּובְֵרכּו אֱֹלהִים
וְ ֶהעֱל ָה עֹלֹות ִמ ְ
ּבִלְבָבָם ּכָכ ָה יַעֲׂשֶה אִּיֹוב ּכ ָל ַהּיָמִים׃ שמ"ב ו  20 ,18וַיְכ ַל ָּדוִד ֵמ ַהעֲלֹות
הָעֹול ָה וְ ַהּׁשְלָמִים וַיְבֶָרְך אֶתָ -העָם ּבְׁשֵם י ְהוָה צְבָאֹות׃  20וַּיָׁשָב ָּדוִד לְבֵָרְך
אֶתּ-בֵיתֹו׃ פטר"א ג  7וְכ ֵן אַּתֶ ם ָהאֲנָׁשִיםׁ ,שְבּו עִ ָּמהֶן ּבִתְ בּונ ָה ּכ ִי-כְל ִי
ָרפֶה ָה ִאּׁשָה; ּותְ נּו-ל ָּה ּכ ָבֹודּ ,כ ִי ג ַם-לָהֶן י ֶׁשֵ -חל ֶק ּבְנ ַ ֲחל ַת מַּתְ נ ַת ַה ַחּי ִים,
ּפֶןּ-תִ ּכָל ְאּו מִּתְ פִּלֹותֵיכ ֶם׃ מה"ש י  2וְהּוא ָחסִיד וִיֵרא אֱֹלהִים עִםּ-כ ָלּ-בְנ ֵי
בֵיתֹו וְעֹׂשֵה צְדָקֹות הְַרּבֵה לָעָם ּומִתְ ּפַּל ֵל ּתָ מִיד ל ֵאֹלהִים׃
לא מתי ו  11אֶת-לֶחֶם ֻחּקֵנּו ּתֶ ן-ל ָנּו הַּיֹום׃
סגֹר ְּדל ָתְ ָך ּבַעַדְָך וְהִתְ ּפַּל ֵל אֶל-
לב מתי ו  6וְאַּתָ ה ּכ ִי ּתִ תְ ּפַּל ֵלּ ,בֹוא בְ ֶחדְְרָך ּו ְ
ָאבִיָך ֲאׁשֶר ּבַּסָתֶ ר ,וְ ָאבִיָך הָֹראֶה ּבַ ִּמסְּתָ ִרים הּוא ּבַּג ָלּוי יִג ְ ְמל ֶָך׃ אפס' ו
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 18וְהִתְ ּפַל ֲלּו תָ מִיד ּבְכ ָל-עֵת ּבִתְ פִּל ָה וְתַ חֲנּונ ִים ּבָרּוחַ .וְׁשִקְדּו וְהִתְ ַאּמְצּו
עַל-זֹאת ,ל ְ ַהעְּתִיר ּתָ מִיד ּבְעַד ּכ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִים׃
לג ישע' נו ּ 7-6ובְנ ֵי הַּנֵכ ָר הַּנִלְוִים עַל-י ְהוָה לְׁשְָרתֹו ּול ְ ַא ֲהבָה אֶתׁ-שֵם
י ְהוָה לִהְיֹות לֹו לַעֲבָדִים ּכ ָלׁ-שֹמֵר ׁשַּבָת ֵמ ַחּל ְלֹו ּו ַמ ֲחז ִיקִים ּבִבְִריתִ י׃ 7
וַ ֲהבִיאֹותִ ים אֶל-הַר ָק ְדׁשִי וְׂשִ ַּמחְּתִים ּבְבֵית ּתְ פִּל ָתִ י עֹוֹלתֵיהֶם וְזִבְחֵיהֶם
ל ְָרצֹון עַלִ -מזְּבְחִי ּכ ִי בֵיתִ י ּבֵיתּ-תְ פִּל ָה יִּקֵָרא לְכ ָלָ -העַּמִים׃ עבר' י  25וְאַל-
סּי ָתֵ נּו ּכְמִנְהַג ְקצָת אֲנָׁשִיםּ ,כ ִי אִם-נֹוכ ִי ַח אִיׁש אֶתָ -אחִיו,
נַעֲזֹב אֶתּ-כ ְנ ֵ ִ
ּובְיֹותֵ ר ּבְִראֹתְ כ ֶם ּכ ִי-קָרֹוב הַּיֹום׃ משלי א ָ 24 ,21-20חכ ְמֹות ּבַחּוץ ּתָ ֹרּנ ָה
ּבְָרחֹבֹות ּתִ ּתֵ ן קֹול ָּה׃ ּ 21בְֹראׁש הֹמִּיֹות ּתִ קְָרא ּבְפִתְ חֵי ׁשְעִָרים ּבָעִיר ֲאמֶָרי ָה
תֹאמֵר׃  24יַעַן קָָראתִי וַּתְ ָמאֵנּו נָטִיתִ י יָדִי וְאֵין ַמ ְקׁשִיב׃ משלי ח ַ 34אׁשְֵרי
ָאדָם ׁשֹ ֵמעַ-ל ִי לִׁשְקֹד עַלַּ -דלְתֹתַ י יֹום יֹום לִׁשְמֹר מְזּוזֹת ּפְתָ חָי׃ מה"ש יג
ּ 42ובְצֵאת ַהּי ְהּודִים ִמּבֵית ַהּכ ְנֵסֶתּ ,בִקְׁשּו ֵמהֶם הַּגֹוי ִם ל ְ ַדּבֵר ֲאל ֵיהֶם אֶת-
ַה ְּדבִָרים ָה ֵאּל ֶה ּבַּׁשַּבָת ַהּבָאָה׃ לוקס ד  16וַּיָבֹא אֶל-נְצֶֶרתֲ ,אׁשֶר ּגֻּדַלׁ-שָם,
וַּיֵל ְֶך ּכ ְ ִמׁשְּפָטֹו ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת אֶלּ-בֵית ַהּכ ְנֵסֶת ,וַּיָקָם לִקְֹרא ּבַּתֹוָרה׃ מה"ש
ב  42וַּיִהְיּו ׁשֹ ְקדִים עַלּ-תֹוַרת ַהּׁשְל ִיחִים וְעַלַ -ההִתְ ַחּבְרּות וְעַלּ-בְצִיעַת
ַהּלֶחֶם וְעַל-הַּתְ פִּל ָה׃
7 .7בטבע האדם טבוע חוק המלמד כי ,במהלך החיים הרגיל ,יש לייחד מידה
של זמן לעבודת אלוהים .כך גם ייעד אלוהים בדברו ,בציווי ברור ,מוסרי
ותקף-לעד ,המחייב את כל בני האדם בכל הדורות ,לייחד יום אחד
מתוך כל שבעה כשבת שתישמר מקודשת לו.לד שבת זו ,מבריאת העולם
ועד לתחיית המשיח ,הייתה היום האחרון בשבוע; מתחיית המשיח היא
הועברה ליום הראשון בשבוע,לה הנקרא בכתבי הקודש יום האדון,לו ויש
לז
להתמיד בו עד לקץ העולם כיום השבת המשיחי.
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לד שמות כ  10-9 ,7ז ָכֹור אֶת-יֹום ַהּׁשַּבָת ל ְ ַקּדְׁשֹו׃  9וְיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשַּבָת
ל ַיהוָה אֱֹלהֶיָך ֹלא-תַ עֲׂשֶה כ ָלְ -מל ָאכ ָה אַּתָ ה ּובִנ ְָך ּובִּתֶ ָך עַבְּדְָך וַ ֲאמָתְ ָך
ּובְ ֶהמְּתֶ ָך וְג ְֵרָך ֲאׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָך׃ ּ 10כ ִי ׁשֵׁשֶת-יָמִים עָׂשָה י ְהוָה אֶתַ -הּׁשָ ַמי ִם
וְאֶתָ -האֶָרץ אֶתַ -הּי ָם וְאֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶרּ-בָם וַּי ָנ ַח ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי עַלּ-כ ֵן ּבֵַרְך
י ְהוָה אֶת-יֹום ַהּׁשַּבָת וַי ְ ַק ְּדׁשֵהּו׃ ישע' נו ַ 4 ,2אׁשְֵרי אֱנֹוׁש יַעֲׂשֶהּ-זֹאת ּובֶן-
ָאדָם י ַ ֲחז ִיק ּבָּה ׁשֹמֵר ׁשַּבָת ֵמ ַחּל ְלֹו וְׁשֹמֵר י ָדֹו ֵמעֲׂשֹות ּכ ָלָ-רע׃ ּ 4כ ִי-כֹה ָאמַר
י ְהוָה לַּסִָריסִים ֲאׁשֶר יִׁשְמְרּו אֶתׁ-שַּבְתֹותַי ּובָחֲרּו ּבַ ֲאׁשֶר ָחפָצְּתִי ּו ַמ ֲחז ִיקִים
ּבִבְִריתִ י׃ ישע' נו ּ 7-6ובְנ ֵי הַּנֵכ ָר הַּנִלְוִים עַל-י ְהוָה לְׁשְָרתֹו ּול ְ ַא ֲהבָה אֶת-
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ׁשֵם י ְהוָה לִהְיֹות לֹו לַעֲבָדִים ּכ ָלׁ-שֹמֵר ׁשַּבָת ֵמ ַחּל ְלֹו ּו ַמ ֲחז ִיקִים ּבִבְִריתִ י׃
 7וַ ֲהבִיאֹותִ ים אֶל-הַר ָק ְדׁשִי וְׂשִ ַּמחְּתִים ּבְבֵית ּתְ פִּל ָתִ י עֹוֹלתֵיהֶם וְזִבְחֵיהֶם
ל ְָרצֹון עַלִ -מזְּבְחִי ּכ ִי בֵיתִ י ּבֵיתּ-תְ פִּל ָה יִּקֵָרא לְכ ָלָ -העַּמִים׃
לה ברא' ב  3-2וַיְכ ַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ְמל ַאכ ְּתֹו ֲאׁשֶר עָׂשָה וַּיִׁשְּבֹת
ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכ ָלְ -מל ַאכ ְּתֹו ֲאׁשֶר עָׂשָה׃  3וַיְבֶָרְך אֱֹלהִים אֶת-יֹום ַהּׁשְבִיעִי
וַי ְ ַקּדֵׁש אֹתֹו ּכ ִי בֹו ׁשָבַת ִמּכ ָלְ -מל ַאכ ְּתֹו ֲאׁשֶרּ-בָָרא אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות׃ קור"א
טז  2-1וְעַלְּ -דבַר קִּבּוץ הַּתְ רּומֹות לְעֶז ְַרת ַהּקְדֹוׁשִיםּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ּתִ ּקַנ ְּתִ י
ל ַ ְּקהִּלֹות ֲאׁשֶר ּבְגָל ַ ְטי ָאּ ,כ ֵן ּתַ עֲׂשּו ּג ַם-אַּתֶ ם׃ ּ 2בְכ ָלֶ -אחָד ּבַּׁשַּבָת י ַּנ ִי ַח
ֶאצְלֹו אִיׁש אִיׁש ִמּכ ֶם וְי ֶ ֱאצֹר אֶתֲ -אׁשֶר עָל ָה בְי ָדֹו ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ּבְבֹאִי ֹלא
י ִ ָּקבֵץ עֹוד׃ מה"ש כ  7וַיְהִי ּבְ ֶאחָד ּבַּׁשַּבָתּ ,כ ַ ֲאׁשֶר נ ֶ ֶאסְפּו הַּתַ לְמִידִים לִבְצֹעַ
ַהּלֶחֶם ,וַי ְ ַדּבֵר אִּתָ ם ּפֹולֹוסּ ,כ ִיָ -אמַר לָלֶכ ֶת ִמּׁשָם ל ְ ָמחֳַרת הַּיֹום; וַּיַאֲֵרְך
ַה ָּדבָר עַד-חֲצֹות ַהּלָיְל ָה׃
לו חזון א  10וָ ֱאהִי בָרּו ַח ּבְיֹום ָהאָדֹון ,וָ ֶאׁשְמַע ַאחֲַרי קֹול ּג ָדֹול ּכ ְקֹול ׁשֹופָר׃
לז שמות כ  9,7ז ָכֹור אֶת-יֹום ַהּׁשַּבָת ל ְ ַקּדְׁשֹו׃  9וְיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשַּבָת ל ַיהוָה
אֱֹלהֶיָך ֹלא-תַ עֲׂשֶה כ ָלְ -מל ָאכ ָה אַּתָ ה ּובִנ ְָך ּובִּתֶ ָך עַבְּדְָך וַ ֲאמָתְ ָך ּובְ ֶהמְּתֶ ָך
וְג ְֵרָך ֲאׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָך׃ מתי ה  18-17אַלּ-תַ ְחׁשְבּו ּכ ִי בָאתִי ל ְ ָהפֵר אֶת-
הַּתֹוָרה אֹו אֶתִּ -דבְֵרי הַּנְבִיאִים; ֹלא בָאתִי ל ְ ָהפֵרּ ,כ ִי אִם-לְמַֹּלאת׃ ּ 18כ ִי
ָאמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם ,עַד ּכ ִי-יַעַבְרּו ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ ֹלא תַ עֲבֹר יֹוד ַאחַת אֹו-
קֹוץ ֶאחָד מִן-הַּתֹוָרה ,עַד ֲאׁשֶר יֵעָׂשֶה ַהּכֹל׃
8 .8שבת זו מקודשת לאדון כאשר בני אדם ,אחרי שהכינו כראוי את לבם
וארגנו את ענייני היום-יום שלהם קודם לכן ,לא רק מקפידים על
מנוחה המוקדשת לה' ,לאורך כל היום ,ונמנעים מעבודתם ,מדיבורים
לח
וממחשבות על אודות עבודתם והבילויים שלהם ,הנוגעים לעולם הזה,
אלא עוסקים כל הזמן בעבודת אלוהים ציבורית ופרטית ,ובחובות לדאוג
לט
לצורכיהם של בני-אדם ולהראות רחמים.
לח שמות כ  7ז ָכֹור אֶת-יֹום ַהּׁשַּבָת ל ְ ַקּדְׁשֹו׃ שמות טז 30- ,26-25 ,23
 29וַּיֹאמֶר ֲאלֵהֶם הּוא ֲאׁשֶר ִּדּבֶר י ְהוָה ׁשַּבָתֹון ׁשַּבַת-קֹדֶׁש ל ַיהוָה ָמחָר
אֵת ֲאׁשֶרּ-תֹאפּו אֵפּו וְאֵת ֲאׁשֶרּ-תְ בַּׁשְלּו ּבַּׁשֵלּו וְאֵת ּכ ָלָ -העֹדֵף הַּנ ִיחּו לָכ ֶם
ל ְ ִמׁשְמֶֶרת עַדַ -הּבֹקֶר׃  25וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה ִאכְל ֻהּו הַּיֹום ּכ ִיׁ-שַּבָת הַּיֹום ל ַיהוָה
הַּיֹום ֹלא תִ ְמצָאֻהּו ּבַּׂשָדֶה׃ ׁ 26שֵׁשֶת יָמִים ּתִ ל ְ ְקטֻהּו ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשַּבָת
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ֹלא י ִ ְהי ֶהּ-בֹו׃ ְ 29ראּו ּכ ִי-י ְהוָה נ ָתַ ן לָכ ֶם ַהּׁשַּבָת עַלּ-כ ֵן הּוא נֹתֵ ן לָכ ֶם ּבַּיֹום
ַהּׁשִּׁשִי לֶחֶם יֹו ָמי ִם ׁשְבּו אִיׁש ּתַ חְּתָיו אַל-יֵצֵא אִיׁש ִמ ְּמקֹמֹו ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי׃
 30וַּיִׁשְּבְתּו ָהעָם ּבַּיֹום ַהּׁשְבִעִי׃ שמות לא ׁ 17-15שֵׁשֶת יָמִים יֵעָׂשֶה
ְמל ָאכ ָה ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון קֹדֶׁש ל ַיהוָה ּכ ָלָ -העֹׂשֶה ְמל ָאכ ָה ּבְיֹום
ַהּׁשַּבָת מֹות יּומָת׃  16וְׁשָמְרּו בְנ ֵי-יִׂשְָראֵל אֶתַ -הּׁשַּבָת לַעֲׂשֹות אֶתַ -הּׁשַּבָת
לְדֹֹרתָ ם ּבְִרית עֹול ָם׃ ּ 17בֵינ ִי ּובֵין ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל אֹות הִוא לְעֹל ָם ּכ ִיׁ-שֵׁשֶת
יָמִים עָׂשָה י ְהוָה אֶתַ -הּׁשָ ַמי ִם וְאֶתָ -האֶָרץ ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשָבַת וַּי ִּנָפַׁש׃
ישע' נח  13אִםּ-תָ ׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְל ֶָך עֲׂשֹות ֲחפָצֶָך ּבְיֹום ָק ְדׁשִי וְקָָראתָ
לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג לִקְדֹוׁש י ְהוָה ְמכֻּבָד וְכִּבַדְּתֹו ֵמעֲׂשֹות ּדְָרכ ֶיָך ִמּמְצֹוא ֶחפְצְָך וְ ַדּבֵר
ָּדבָר׃ נחמ' יג .22-21 ,19-15
לט ישע' נח  13אִםּ-תָ ׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְל ֶָך עֲׂשֹות ֲחפָצֶָך ּבְיֹום ָק ְדׁשִי וְקָָראתָ
לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג לִקְדֹוׁש י ְהוָה ְמכֻּבָד וְכִּבַדְּתֹו ֵמעֲׂשֹות ּדְָרכ ֶיָך ִמּמְצֹוא ֶחפְצְָך וְ ַדּבֵר
ָּדבָר׃ מתי יב .13-1
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שבועות ונדרים חוקיים (בהתאם לדבר ה')
1 .1שבועה חוקית היא חלק מעבודת אלוהים,א שבה ,במצב שדורש זאת
בצדק ,הנשבע קורא לאלוהים להיות עֵד למה שהוא אומר או מבטיח,
ב
ויישפט בהתאם למידת האמת או השקר שבשבועתו.
א דבר' י  20אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ּתִיָרא אֹתֹו תַ עֲבֹד ּובֹו תִ ְדּבָק ּובִׁשְמֹו ּתִ ּׁשָבֵעַ׃
ב שמות כ ֹ 6לא תִ ּׂשָא אֶתׁ-שֵם-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך לַּׁשָוְא ּכ ִי ֹלא י ְנַּקֶה י ְהוָה אֵת
ֲאׁשֶר-יִּׂשָא אֶתׁ-שְמֹו לַּׁשָוְא׃ ויק' יט  12וְֹלא-תִ ּׁשָבְעּו בִׁשְמִי לַּׁשָקֶר וְ ִחּלַל ְּתָ
אֶתׁ-שֵם אֱֹלהֶיָך אֲנ ִי י ְהוָה׃ קור"ב א  23וַאֲנ ִי אֶת-אֱֹלהִים ֶאקְָרא לִהְיֹות
עֵד ל ְנַפְׁשִיּ ,כ ִי ּבַעֲבּור הֱיֹותִי חָס עֲל ֵיכ ֶם ֹלא-בָאתִי עֹוד ל ְקֹוִרנ ְּתֹוס׃ דהי"ב
ו  23-22אִם-י ֶ ֱחטָא אִיׁש ל ְֵרעֵהּו וְנָׁשָא-בֹו ָאל ָה ל ְ ַהאֲֹלתֹו ּובָא ָאל ָה לִפְנ ֵי
ִמזְּבַחֲָך ּבַּבַי ִת ַהּז ֶה׃  23וְאַּתָ ה ּתִ ׁשְמַע מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם וְעָׂשִיתָ וְׁשָפַטְּתָ אֶת-
עֲבָדֶיָך ל ְ ָהׁשִיב ל ְָרׁשָע ל ָתֵ ת ּדְַרּכֹו ּבְֹראׁשֹו ּול ְ ַהצְּדִיק צַּדִיק ל ָתֶ ת לֹו ּכְצִ ְדקָתֹו׃
2 .2על בני אדם להישבע רק בשם אלוהים ,ובעשותם כך עליהם להשתמש
בשמו ביראת קודש ובהבעת כבוד.ג מכאן ששבועה לשווא או בלא
מחשבה בשם המכובד והנורא הזה ,או כל שבועה בכל דבר אחר ,היא
חטא .יש להימנע ממנה בתיעוב.ד עם זאת ,כיוון שדבר אלוהים מתיר
שבועה בעניינים רבי-משקל ומשמעות ,תחת משטר הברית החדשה וגם
תחת משטר התנ"ך,ה חובה להישבע במקרים שבהם רשות חוקית דורשת
ו
שבועה.
ג דבר' ו  13אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ּתִיָרא וְאֹתֹו תַ עֲבֹד ּובִׁשְמֹו ּתִ ּׁשָבֵעַ׃
ד שמות כ ֹ 6לא תִ ּׂשָא אֶתׁ-שֵם-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך לַּׁשָוְא ּכ ִי ֹלא י ְנַּקֶה י ְהוָה אֵת
סל ַח ל ְָך ּבָנַי ְִך עֲז ָבּונ ִי
ֲאׁשֶר-יִּׂשָא אֶתׁ-שְמֹו לַּׁשָוְא׃ ירמ' ה  7אֵי לָזֹאת ֶא ְ
וַּיִּׁשָבְעּו ּבְֹלא אֱֹלהִים וָ ַאׂשְּבִעַ אֹותָ ם וַּי ִנְאָפּו ּובֵית זֹונ ָה י ִתְ ּגֹודָדּו׃ מתי ה
ֲ 37 ,34אבָל אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםֹ :לא תִ ּׁשָבְעּו ּכ ָלׁ-שְבּועָהֹ :לא בַּׁשָ ַמי ִםּ ,כ ִי-כִּסֵא
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אֱֹלהִים ֵהּמָה׃  37אְַך-יְהִי ְדבְַרכ ֶם הֵן הֵןֹ ,לא ֹלא; וְהַּיֹותֵ ר ֵמ ֵאּל ֶה מִן-הָָרע
הּוא׃ יעקב ה  12וְֹראׁש ָּדבָרַ ,אחַיֹ ,לא תִ ּׁשָבְעּוֹ ,לא בַּׁשָ ַמי ִם וְֹלא בָאֶָרץ וְֹלא
ּבְכ ָלׁ-שְבּועָה ַאחֶֶרת; וִיהִי הֵן ׁשֶּלָכ ֶם הֵן; וְֹלא ׁשֶּלָכ ֶם ֹלאּ ,פֶןּ-תִ ּפְלּו ּבִידֵי
ַהּדִין׃
ה עבר' ו ּ 16בְנ ֵי ָה ָאדָם יִּׁשָבְעּו ּבַּג ָדֹול ֵמהֶם ,וְ ַהּׁשְבּועָה לָהֶם קֵץ ּכ ָל-עְִרעּור
לְקִּיּום ַה ָּדבָר׃ קור"ב א  23אֲנ ִי קֹוֵרא ל ֵאֹלהִים ל ְ ָהעִיד עָל ַיׁ ,שֶ ַחסְּתִי עֲל ֵיכ ֶם
וְלָכ ֵן ֹלא ּבָאתִי עֹוד ּפַעַם ל ְקֹוִרינ ְּתֹוס׃ ישע' סה ֲ 16אׁשֶר ַהּמִתְ ּבֵָרְך ּבָאֶָרץ
י ִתְ ּבֵָרְך ּבֵאֹלהֵי ָאמֵן וְהַּנִׁשְּבָע ּבָאֶָרץ יִּׁשָבַע ּבֵאֹלהֵי ָאמֵן ּכ ִי נִׁשְּכ ְחּו ַהּצָרֹות
הִָראׁשֹנֹות וְכ ִי נִסְּתְ רּו ֵמעֵינ ָי׃
ו מל"א ח  31אֵת ֲאׁשֶר י ֶ ֱחטָא אִיׁש ל ְֵרעֵהּו וְנָׁשָא-בֹו ָאל ָה ל ְ ַהאֲֹלתֹו ּובָא
ָאל ָה לִפְנ ֵי ִמזְּבַחֲָך ּבַּבַי ִת ַהּז ֶה׃ נחמ' יג  25וָאִָריב עִּמָם וָ ֲא ַקלְל ֵם וָ ַאּכ ֶה ֵמהֶם
אֲנָׁשִים וָ ֶאמְְרטֵם וָ ַאׁשְּבִיעֵם ּבֵאֹלהִים אִםּ-תִ ּתְ נּו בְנֹתֵ יכ ֶם לִבְנ ֵיהֶם וְאִם-
ּתִ ׂשְאּו ִמּבְנֹתֵ יהֶם לִבְנ ֵיכ ֶם וְלָכ ֶם׃ עזרא י  5וַּיָקָם עֶז ְָרא וַּיַׁשְּבַע אֶתׂ-שֵָרי
ַהּכֹהֲנ ִים ַהלְוִּי ִם וְכ ָל-יִׂשְָראֵל לַעֲׂשֹות ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה וַּיִּׁשָבֵעּו׃
3 .3חובתו של כל מי שנשבע לחשוב על כובד משקלו של המעשה שהוא עושה,
ולהימנע מלקבוע בשבועה אלא את מה שהוא משוכנע בכל לבו שהוא
האמת.ז כמו כן ,אסור לאדם לכבול את עצמו בשבועה לדבר כלשהו אלא
למה שטוב וצודק ,למה שהוא מאמין שטוב וצודק ,ולמה שהוא מסוגל
ונחוש בדעתו לבצע.ח עם זאת ,חטא הוא לסרב להישבע בכל מה שטוב
ט
וצודק כאשר רשות חוקית דורשת להישבע.
ז שמות כ ֹ 6לא תִ ּׂשָא אֶתׁ-שֵם-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך לַּׁשָוְא ּכ ִי ֹלא י ְנַּקֶה י ְהוָה אֵת
ֲאׁשֶר-יִּׂשָא אֶתׁ-שְמֹו לַּׁשָוְא׃ ירמ' ד  2וְנִׁשְּבַעְּתָ חַי-י ְהוָה ּבֶ ֱאמֶת ּבְ ִמׁשְּפָט
ּובִצְ ָדקָה וְהִתְ ּבְָרכּו בֹו ּגֹוי ִם ּובֹו י ִתְ ַהּל ָלּו׃

142

ח ברא' כד  9-8 ,6-5 ,3-2וַּיֹאמֶר ַאבְָרהָם אֶל-עַבְּדֹו זְקַן ּבֵיתֹו ַהּמֹׁשֵל
ּבְכ ָלֲ -אׁשֶר-לֹו ׂשִים-נ ָא יָדְָך ּתַ חַת י ְֵרכ ִי׃  3וְ ַאׁשְּבִיעֲָך ּבַיהוָה אֱֹלהֵי ַהּׁשָ ַמי ִם
וֵאֹלהֵי ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר ֹלא-תִ ּקַח ִאּׁשָה לִבְנ ִי ִמּבְנֹות ַהּכ ְנַעֲנ ִי ֲאׁשֶר ָאנֹכ ִי יֹוׁשֵב
ּבְקְִרּבֹו׃  5וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ָהעֶבֶד אּול ַי ֹלא-תֹאבֶה ָה ִאּׁשָה לָלֶכ ֶת ַאחֲַרי אֶל-
ָהאֶָרץ ַהּזֹאת ֶה ָהׁשֵב ָאׁשִיב אֶתּ-בִנ ְָך אֶלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר-יָצָאתָ ִמּׁשָם׃  6וַּיֹאמֶר
ֵאל ָיו ַאבְָרהָם ִהּׁשָמֶר ל ְָך ּפֶןּ-תָ ׁשִיב אֶתּ-בְנ ִי ׁשָּמָה׃  8וְאִםֹ-לא תֹאבֶה ָה ִאּׁשָה

 :בכ קרפ)'ה רבדל םאתהב( םייקוח םירדנו תועובש

לָלֶכ ֶת ַאחֲֶריָך וְנִּקִיתָ ִמּׁשְבֻעָתִי זֹאת ַרק אֶתּ-בְנ ִי ֹלא תָ ׁשֵב ׁשָּמָה׃  9וַּיָׂשֶם
ָהעֶבֶד אֶת-י ָדֹו ּתַ חַת י ֶֶרְך ַאבְָרהָם ֲאדֹנ ָיו וַּיִּׁשָבַע לֹו עַלַ -ה ָּדבָר ַהּז ֶה׃
ט במד' ה  21 ,19וְ ִהׁשְּבִיעַ אֹתָ ּה ַהּכֹהֵן וְ ָאמַר אֶלָ -ה ִאּׁשָה אִםֹ-לא ׁשָכ ַב אִיׁש
אֹתָ ְך וְאִםֹ-לא ׂשָטִית ֻט ְמאָה ּתַ חַת אִיׁשְֵך הִּנָקִי ִמּמֵי ַהּמִָרים ַה ְמאְָרִרים
ָה ֵאּל ֶה׃  21וְ ִהׁשְּבִיעַ ַהּכֹהֵן אֶתָ -ה ִאּׁשָה ּבִׁשְבֻעַת ָה ָאל ָה וְ ָאמַר ַהּכֹהֵן ל ָ ִאּׁשָה
י ִּתֵ ן י ְהוָה אֹותָ ְך ל ְ ָאל ָה וְלִׁשְבֻעָה ּבְתֹוְך עַּמְֵך ּבְתֵ ת י ְהוָה אֶת-י ְֵרכ ְֵך נֹפֶל ֶת
וְאֶתּ-בִטְנ ְֵך צָבָה׃ נחמ' ה  12וַּיֹאמְרּו נָׁשִיב ּו ֵמהֶם ֹלא נְבַּקֵׁש ּכ ֵן נַעֲׂשֶה
ּכ ַ ֲאׁשֶר אַּתָ ה אֹומֵר וָ ֶאקְָרא אֶתַ -הּכֹהֲנ ִים וָ ַאׁשְּבִיעֵם לַעֲׂשֹות ּכ ַ ָּדבָר ַהּז ֶה׃
שמות כב .11-7
4 .4יש להישבע במשמעותן הפשוטה והמובנת-מאליה של המילים ,בלי
לייחס להן משמעות אחרת ובלי הסתייגות שבלב.י שבועה אינה יכולה
לחייב אדם לחטוא ,אבל בכל ענין שאינו כורך אדם בחטא ,השבועה
מחייבת גם אם תוצאתה היא לרעת הנשבע.יא אין להפר אותה גם אם
יב
נאמרה לאנשים הסוטים מהאמונה או לכופרים.
י ירמ' ד  2וְנִׁשְּבַעְּתָ חַי-י ְהוָה ּבֶ ֱאמֶת ּבְ ִמׁשְּפָט ּובִצְ ָדקָה וְהִתְ ּבְָרכּו בֹו ּגֹוי ִם
ּובֹו י ִתְ ַהּל ָלּו׃ תהל' כד  4נְקִי כַּפַי ִם ּובַר-לֵבָב ֲאׁשֶר ֹלא-נָׂשָא לַּׁשָוְא נַפְׁשִי
וְֹלא נִׁשְּבַע לְמְִרמָה׃
יא שמ"א כה ּ 34-32 ,22כֹה-יַעֲׂשֶה אֱֹלהִים לְאֹיְבֵי ָדוִד וְכֹה יֹסִיף אִם-
ַאׁשְאִיר ִמּכ ָלֲ -אׁשֶר-לֹו עַדַ -הּבֹקֶר ַמׁשְּתִין ּבְקִיר׃  32וַּיֹאמֶר ָּדוִד ל ַ ֲאבִיג ַל
ּבָרּוְך י ְהוָה אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר ׁשְלָחְֵך הַּיֹום ַהּז ֶה לִקְָראתִי׃ ּ 33ובָרּוְך ַטעְמְֵך
ּובְרּוכ ָה אָּתְ ֲאׁשֶר ּכְל ִתִ נ ִי הַּיֹום ַהּז ֶה מִּבֹוא בְ ָדמִים וְהֹׁשֵעַ יָדִי ל ִי׃  34וְאּול ָם
חַי-י ְהוָה אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר מְנָעַנ ִי ֵמהַָרע אֹתָ ְך ּכ ִי לּול ֵי ִמהְַרּתְ וַּתָ בֹאת
לִקְָראתִי ּכ ִי אִם-נֹותַ ר ל ְנָבָל עַד-אֹור ַהּבֹקֶר ַמׁשְּתִין ּבְקִיר׃ תהל' טו  4נִבְז ֶה
ּבְעֵינ ָיו נ ִ ְמאָס וְאֶת-י ְִראֵי י ְהוָה יְכַּבֵד נִׁשְּבַע לְהַָרע וְֹלא יָמִר׃
יב יחז' יז  19-18 ,16חַי-אָנ ִי נְאֻם ֲאדֹנ ָי י ְהוָה אִםֹ-לא ּבִמְקֹום ַה ֶּמל ְֶך
ַה ַּמ ְמל ִיְך אֹתֹו ֲאׁשֶר ּבָז ָה אֶתָ -אל ָתֹו וַ ֲאׁשֶר ֵהפֵר אֶתּ-בְִריתֹו אִּתֹו בְתֹוְךּ-בָבֶל
י ָמּות׃ ּ 18ובָז ָה ָאל ָה ל ְ ָהפֵר ּבְִרית וְהִּנ ֵה נ ָתַ ן י ָדֹו וְכ ָלֵ -אּל ֶה עָׂשָה ֹלא י ִ ָּמל ֵט׃
 19לָכ ֵן ּכֹהָ -אמַר ֲאדֹנ ָי י ְהוִה חַי-אָנ ִי אִםֹ-לא ָאל ָתִ י ֲאׁשֶר ּבָז ָה ּובְִריתִ י ֲאׁשֶר
ֵהפִיר ּונ ְתַ ּתִ יו ּבְֹראׁשֹו׃ יהוש' ט  19-18וְֹלא הִּכּום ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ּכ ִי-נִׁשְּבְעּו
לָהֶם נְׂשִיאֵי ָהעֵדָה ּבַיהוָה אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל וַּיִֹּלנּו כ ָלָ -העֵדָה עַל-הַּנְׂשִיאִים׃
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 19וַּיֹאמְרּו כ ָל-הַּנְׂשִיאִים אֶלּ-כ ָלָ -העֵדָה אֲנַחְנּו נִׁשְּבַעְנּו לָהֶם ּבַיהוָה אֱֹלהֵי
יִׂשְָראֵל וְעַּתָ ה ֹלא נּוכ ַל ל ִנְּגֹעַ ּבָהֶם׃ שמ"ב כא  1וַיְהִי ָרעָב ּבִימֵי ָדוִד ׁשָֹלׁש
ׁשָנ ִים ׁשָנ ָה ַאחֲֵרי ׁשָנ ָה וַיְבַּקֵׁש ָּדוִד אֶתּ-פְנ ֵי י ְהוָה וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶלׁ-שָאּול
וְאֶלּ-בֵית ַה ָּדמִים עַלֲ -אׁשֶרֵ -המִית אֶתַ -הּגִבְעֹנ ִים׃
5 .5נדר זהה להבטחה בשבועה ,ויש להקפיד עליו באותה מידה של יראת
יג
אלוהים ,ולבצע אותו באותה מידה של נאמנות.
יג ישע' יט  21וְנֹודַע י ְהוָה ל ְ ִמצְַרי ִם וְיָדְעּו ִמצְַרי ִם אֶת-י ְהוָה ּבַּיֹום הַהּוא
וְעָבְדּו זֶבַח ּומִנְחָה וְנָדְרּו-נֵדֶר ל ַיהוָה וְׁשִּל ֵמּו׃ קהלת ה ּ 5-3כ ַ ֲאׁשֶר ּתִ ּדֹר נֶדֶר
ל ֵאֹלהִים אַלּ-תְ ַאחֵר לְׁשַּל ְמֹו ּכ ִי אֵין ֵחפֶץ ּבַּכְסִיל ִים אֵת ֲאׁשֶרּ-תִ ּדֹר ׁשַּל ֵם׃
 4טֹוב ֲאׁשֶר ֹלא-תִ ּדֹר ִמּׁשֶּתִּדֹור וְֹלא תְ ׁשַּל ֵם׃  5אַלּ-תִ ּתֵ ן אֶתּ-פִיָך ל ַ ֲחטִיא
אֶתּ-בְׂשֶָרָך וְאַלּ-תֹאמַר לִפְנ ֵי ַה ַּמלְאְָך ּכ ִי ׁשְגָג ָה הִיא לָּמָה י ִ ְקצֹף ָהאֱֹלהִים
עַל-קֹול ֶָך וְ ִחּבֵל אֶתַ -מעֲׂשֵה יָדֶיָך׃ תהל' סא ּ 9כ ֵן ֲאזַּמְָרה ׁשִמְָך לָעַד לְׁשַּלְמִי
נְדַָרי יֹום יֹום׃ תהל' סו  14-13אָבֹוא בֵיתְ ָך בְעֹולֹות ֲאׁשַּל ֵם ל ְָך נְדָָרי׃ 14
ֲאׁשֶרּ-פָצּו ׂשְפָתָ י וְ ִדּבֶרּ-פִי ּבַּצַר-ל ִי׃
6 .6אין לנדור נדרים לנברא כלשהו אלא לאלוהים בלבד.יד כדי שנדר יהיה
רצוי לאלוהים יש לנדור באופן חופשי ,באמונה והכרת חובה ,כביטוי
של הוקרת תודה על רחמים שניתנו או כדי לקבל את מה שנחוץ לנו.
בנדר אנחנו כובלים את עצמנו ביתר שאת לחובות הכרחיים או לדברים
טו
אחרים ,כל עוד הם מסייעים לקיום הנדר.
סבִיבָיו יֹבִילּו ׁשַי ל ַּמֹוָרא׃
יד תהל' עו  12נִדְרּו וְׁשַּל ְמּו ל ַיהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם ּכ ָלְ -
ירמ' מד ּ 26-25כֹהָ -אמַר י ְהוָה-צְבָאֹות אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל ל ֵאמֹר אַּתֶ ם
ּונְׁשֵיכ ֶם וַּתְ ַדּבְֵרנ ָה ּבְפִיכ ֶם ּובִידֵיכ ֶם ִמּל ֵאתֶ ם ל ֵאמֹר עָׂשֹה נַעֲׂשֶה אֶת-נְדֵָרינּו
סכ ִים ָהקֵים ּתָ קִימְנ ָה אֶת-
ֲאׁשֶר נָדְַרנּו ל ְ ַקּטֵר ל ִ ְמלֶכ ֶת ַהּׁשָ ַמי ִם ּול ְ ַהּסְֵך ל ָּה נ ְ ָ
נִדְֵריכ ֶם וְעָׂשֹה תַ עֲׂשֶינ ָה אֶת-נִדְֵריכ ֶם׃  26לָכ ֵן ׁשִמְעּו ְדבַר-י ְהוָה ּכ ָל-י ְהּודָה
ַהּיֹׁשְבִים ּבְאֶֶרץ ִמצְָרי ִם הִנ ְנ ִי נִׁשְּבַעְּתִי ּבִׁשְמִי ַהּג ָדֹול ָאמַר י ְהוָה אִם-י ִ ְהי ֶה
עֹוד ׁשְמִי נִקְָרא ּבְפִי ּכ ָל-אִיׁש י ְהּודָה אֹמֵר חַיֲ -אדֹנ ָי י ְהוִה ּבְכ ָל-אֶֶרץ ִמצְָרי ִם׃
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טו דבר' כג ּ 24-22כ ִי-תִ ּדֹר נֶדֶר ל ַיהוָה אֱֹלהֶיָך ֹלא תְ ַאחֵר לְׁשַּל ְמֹו ּכ ִיּ-דָֹרׁש
יִדְְרׁשֶּנּו י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ֵמעִּמְָך וְ ָהי ָה בְָך ֵחטְא׃  23וְכ ִי תֶ ְחּדַל ל ִנְּדֹר ֹלא-י ִ ְהי ֶה
בְָך ֵחטְא׃  24מֹוצָא ׂשְפָתֶ יָך ּתִ ׁשְמֹר וְעָׂשִיתָ ּכ ַ ֲאׁשֶר נָדְַרּתָ ל ַיהוָה אֱֹלהֶיָך נ ְ ָדבָה
ֲאׁשֶר ִּדּבְַרּתָ ּבְפִיָך׃ תהל' נ  14זְבַח ל ֵאֹלהִים ּתֹודָה וְׁשַּל ֵם לְעֶל ְיֹון נְדֶָריָך׃
ברא' כח  22-20וַּיִּדַר יַעֲקֹב נֶדֶר ל ֵאמֹר אִם-י ִ ְהי ֶה אֱֹלהִים עִ ָּמדִי ּוׁשְמַָרנ ִי

 :בכ קרפ)'ה רבדל םאתהב( םייקוח םירדנו תועובש

ּבַּדֶֶרְך ַהּז ֶה ֲאׁשֶר ָאנֹכ ִי הֹול ְֵך וְנ ָתַ ן-ל ִי לֶחֶם ל ֶ ֱאכֹל ּובֶג ֶד לִלְּבֹׁש׃  21וְׁשַבְּתִי
בְׁשָלֹום אֶלּ-בֵית ָאבִי וְ ָהי ָה י ְהוָה ל ִי ל ֵאֹלהִים׃ 22וְ ָה ֶאבֶן ַהּזֹאת ֲאׁשֶרׂ-שַמְּתִי
ַמּצֵבָה י ִ ְהי ֶה ּבֵית אֱֹלהִים וְכֹל ֲאׁשֶר ּתִ ּתֶ ן-ל ִי עַּׂשֵר ֲאעַּׂשְֶרּנּו ל ְָך׃ שמ"א א
 11וַּתִ ּדֹר נֶדֶר וַּתֹאמַר י ְהוָה צְבָאֹות אִםָ-ראֹה תִ ְראֶה ּבָעֳנ ִי ֲאמָתֶ ָך ּוזְכ ְַרּתַ נ ִי
וְֹלא-תִ ׁשְּכ ַח אֶתֲ -אמָתֶ ָך וְנ ָתַ ּתָ ה ל ַ ֲאמָתְ ָך ז ֶַרע אֲנָׁשִים ּונ ְתַ ּתִ יו ל ַיהוָה ּכ ָל-יְמֵי
ַחּי ָיו ּומֹוָרה ֹלא-יַעֲל ֶה עַלֹ-ראׁשֹו׃ תהל' סו  14-13אָבֹוא בֵיתְ ָך בְעֹולֹות
ֲאׁשַּל ֵם ל ְָך נְדָָרי׃ ֲ 14אׁשֶרּ-פָצּו ׂשְפָתָ י וְ ִדּבֶרּ-פִי ּבַּצַר-ל ִי׃ תהל' קלב 5-2
ֲאׁשֶר נִׁשְּבַע ל ַיהוָה נָדַר ל ַ ֲאבִיר יַעֲקֹב׃  3אִםָ -אבֹא ּבְאֹהֶל ּבֵיתִ י אִםֶ -אעֱל ֶה
עַל-עֶֶרׂש י ְצּועָי׃  4אִם אֶּתֵ ן ׁשְנ ַת לְעֵינ ָי לְעַפְעַּפַי ּתְ נּומָה׃  5עַדֶ -א ְמצָא מָקֹום
ל ַיהוָה ִמׁשְּכ ָנֹות ל ַ ֲאבִיר יַעֲקֹב׃
7 .7אסור לאדם לנדור לעשות דברים האסורים בדבר אלוהים ,או שיפריעו
בקיום כל חובה המצּווה בכתובים ,או שאין לו יכולת לבצע ואין לו
הבטחה מאלוהים להעניק לו יכולת שכזו.טז שבועות המוכתבות על ידי
האפיפיור להינזרות ורווקות לאורך כל החיים ,לעוני ולציות סדיר הן
רחוקות מלהיות דרגות של שלמות נעלה .הן פרי אמונה תפלה ומלכודות
יז
חוטאות שבהם אל למשיחי כלשהו לערב את עצמו.
טז מה"ש כג  14 ,12וַיְהִי לִפְנֹות ַהּבֹקֶר וַּי ִתְ ַחּבְרּו ַהּי ְהּודִים וַּי ַ ַאסְרּו ִאּסָר
עַל-נַפְׁשָם ל ֵאמֹרּ ,כ ִי ֹלא יֹאכ ְלּו וְֹלא יִׁשְּתּו עַד אִם-יַהְַרגּו אֶתּ-פֹולֹוס׃ 14
וַּיִּג ְׁשּו אֶלָ-ראׁשֵי ַהּכֹהֲנ ִים וְאֶל ַהּזְקֵנ ִים ל ֵאמֹרִ :אּסָר ָאסְַרנּו עַל-נַפְׁשֵנּו
לְבִל ְּתִ י ְטעֹם מְאּומָה עַד אִם-הַָרג ְנּו אֶתּ-פֹולֹוס׃ מרק' ו  26וַּי ִתְ עַּצֵב ַה ֶּמל ְֶך
סּבִים עִּמֹו ֹלא ָרצָה ל ְ ָהׁשִיב ּפָנ ֶיהָ׃ במד'
ְמאֹד ,אְַך ּבַעֲבּור ַהּׁשְבּועָה וְ ַה ְמ ֻ
ל  14-13 ,9 ,6וְאִם-הֵנ ִיא ָאבִי ָה אֹתָ ּה ּבְיֹום ׁשָמְעֹו ּכ ָל-נְדֶָרי ָה וֶ ֱאסֶָרי ָה
סל ַח-ל ָּה ּכ ִי-הֵנ ִיא ָאבִי ָה אֹתָ ּה׃ 9
ֲאׁשֶרָ -אסְָרה עַל-נַפְׁשָּה ֹלא י ָקּום וַיהוָה י ִ ְ
וְאִם ּבְיֹום ׁשְמֹעַ אִיׁשָּה י ָנ ִיא אֹותָ ּה וְ ֵהפֵר אֶת-נִדְָרּה ֲאׁשֶר עָל ֶי ָה וְאֵת ִמבְטָא
סל ַח-ל ָּה׃  13וְאִםָ -הפֵר יָפֵר אֹתָ ם
ׂשְפָתֶ י ָה ֲאׁשֶר ָאסְָרה עַל-נַפְׁשָּה וַיהוָה י ִ ְ
אִיׁשָּה ּבְיֹום ׁשָמְעֹו ּכ ָל-מֹוצָא ׂשְפָתֶ י ָה ל ִנְדֶָרי ָה ּול ְ ִאּסַר נַפְׁשָּה ֹלא י ָקּום אִיׁשָּה
סל ַח-ל ָּה׃ ּ 14כ ָל-נֵדֶר וְכ ָלׁ-שְבֻעַת ִאּסָר לְעַּנֹת נָפֶׁש אִיׁשָּה
ֲהפֵָרם וַיהוָה י ִ ְ
יְקִימֶּנּו וְאִיׁשָּה יְפֵֶרּנּו׃
יז מתי יט  12-11וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶםֹ :לא יּוכ ַל ּכ ָלָ -אדָם ַקּבֵל אֶתַ -ה ָּדבָר ַהּז ֶה,
ּכ ִי-אִם ֵאּל ֶה ֲאׁשֶר-נ ִּתַ ן לָהֶם ל ְ ָהבִין׃  12י ֵׁש סִָריסִים ֲאׁשֶר נֹול ְדּו כ ֵן ִמּבֶטֶן
ִאּמָם ,וְי ֵׁש סִָריסִים ַה ְמסָֹרסִים עַל-יְדֵי ָאדָם ,וְי ֵׁש סִָריסִים ֲאׁשֶר סְֵרסּו אֶת-
עַצְמָם ל ְ ַמעַן ַמל ְכּות ַהּׁשָ ָמי ִם .מִי ׁשֶּיּוכ ַל ל ְ ַקּבֵל ,י ְ ַקּבֵל׃ קור"א ז  9 ,2אְַך
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ִמּפְנ ֵי ַהּז ְנּותּ ,תְ הִי לְכ ָל-אִיׁש ִאׁשְּתֹו וִיהִי לְכ ָלִ -אּׁשָה ּבַעְל ָּה׃  9אְַך אִםֹ-לא
יּוכ ְלּו לְהִּנָז ֵר  -י ִתְ ַחּבְרּו בְנִּׂשּואִין; ּכ ִי-טֹוב לְהִתְ ַחּבֵר ּבְנִּׂשּואִין ִמהְיֹות ּבֹעֵר
ּבְתַ ֲאוָה׃ אפס' ד  28מִי ׁשֶּג ָנ ַב אַל-יֹסֶף לִגְנֹבּ ,כ ִי אִם-י ִיג ַע ּובְיָדָיו יַעֲׂשֶה
אֶת-הַּטֹוב ,ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶהּ-לֹו ל ָתֵ ת לְאִיׁש ַמחְסֹור׃ פטר"א ד  2ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר
ֹלא תִ חְיּו עֹוד ל ַּתַ אֲ�ֹות ּבְנ ֵי ָאדָםּ ,כ ִי אִם-ל ְִרצֹון אֱֹלהִים ּכ ָל-יְמֵי ֱהיֹתְ כ ֶם עֹוד
ּבַּבָׂשָר׃ קור"א ז ּ 23בִ ְמחִיר נִקְנ ֵיתֶ ם; אַלּ-תִ הְיּו עַבְדֵי בְנ ֵיָ -אדָם׃
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פרק כג

הרשויות האזרחיות
1 .1אלוהים ,האדון העליון והמלך העליון של כל היקום ,הסמיך רשויות
אזרחיות הכפופות לו והממונות על העם ,לתהילתו ולטובת הציבור.
למטרה זו הוא צייד אותן בסמכות ובכוח חוקיים כדי להגן על הטובים
א
ולעודד אותם וכדי להעניש את עושי הרע.
א רומ' יג ּ 4-1כ ָל־נֶפֶׁש ּתִ ּכ ָנ ַע ל ְָרׁשֻּיֹות ַה ִּמ ְמׁשָלּ .כ ִי־אֵין ָרׁשּות ּכ ִי אִם־ ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִים ,וְהָָרׁשֻּיֹות הַּנ ִ ְמצָאֹות עַל־י ַד אֱֹלהִים נ ִתְ מַּנּו׃  2לָכ ֵן ּכ ָל־ ַהּמִתְ קֹומֵם
ל ָָרׁשּות מֵֹרד הּוא ּבְצִּוּוי ָהאֱֹלהִים ,וְ ַהּמְֹרדִים יִׂשְאּו אֶת־ּדִינ ָם׃ ּ 3כ ִי ַהּׁשַּל ִיטִים
אֵינ ָם לְפַחַד ל ַ ַּמעֲׂשִים הַּטוֺבִיםּ ,כ ִי אִם־ל ָָרעִים .וְעַל־ּכ ֵן ,אִם־ְרצֹונ ְָך ׁשֶֹּלא
תִיָרא מִן־הָָרׁשּות ,עֲׂשֵה הַּטֹוב וְ ָהי ָה־ל ְָך ׁשֶבַח ִמּמֶּנ ָה׃ ּ 4כ ִי ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים
הִיא ל ְטֹוב ל ְָך .אְַך אִם־הַָרע ּתַ עֲׂשֶה ,י ְָראּ .כ ִי ֹלא לְחִּנ ָם ֲחג ַֻרת־חֶֶרב הִיא,
ּכ ִי־ ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ,וְנֹ ֶקמֶת לִׁשְּפוְֺך ֲחמָתוֺ עַל כ ָל־עֹׂשֵה הָָרע׃ פטר"א
ב  14-13וְ ִהּכ ָנ ְעּו לְכ ָלּ-פְ ֻקּדַת ָאדָם ּבִגְל ַל ָהאָדֹון :אִם-ל ַ ֶּמל ְֶך ּכ ָָראּוי ל ָֹראׁש׃
 14אִם-לַּמֹׁשְל ִים ּכ ָָראּוי לַּׁשְלּוחִים ֵמאִּתֹו ל ְנ ִ ְקמַת ּפֹעֲל ֵי ָאוֶן וְל ִתְ ִהּל ַת עֹׂשֵי
טֹוב׃
2 .2מותר למאמין לקבל על עצמו משרה ברשות אזרחית ולכהן בה כאשר
הרשות מטילה זאת עליו.ב במסגרת תפקיד זה עליו לטפח במיוחד יראת
שמים ,צדק ושלום בהתאם לחוקים הטובים של כל עם ואומה.ג למטרה
זאת מותר לו ,כעת בהיותו כפוף למשטר הברית החדשה ,לנהל מלחמה
ד
צודקת במידה שזו נחוצה.
ב משלי ח ּ 16-15בִי ְמלָכ ִים יִמְֹלכּו וְֹרז ְנ ִים יְחֹקְקּו צֶדֶק׃ ּ 16בִי ׂשִָרים
יָׂשֹרּו ּונְדִיבִים ּכ ָלׁ-שֹפְטֵי צֶדֶק׃ רומ' יג ּ 4 ,2-1כ ָל־נֶפֶׁש ּתִ ּכ ָנ ַע ל ְָרׁשֻּיֹות
ַה ִּמ ְמׁשָלּ .כ ִי־אֵין ָרׁשּות ּכ ִי אִם־ ֵמאֵת ָהאֱֹלהִים ,וְהָָרׁשֻּיֹות הַּנ ִ ְמצָאֹות עַל־י ַד
אֱֹלהִים נ ִתְ מַּנּו׃  2לָכ ֵן ּכ ָל־ ַהּמִתְ קֹומֵם ל ָָרׁשּות מֵֹרד הּוא ּבְצִּוּוי ָהאֱֹלהִים,
וְ ַהּמְֹרדִים יִׂשְאּו אֶת־ּדִינ ָם׃ ּ 4כ ִי ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ל ְטֹוב ל ְָך .אְַך אִם־
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הַָרע ּתַ עֲׂשֶה ,י ְָראּ .כ ִי ֹלא לְחִּנ ָם ֲחג ַֻרת־חֶֶרב הִיאּ ,כ ִי־ ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא,
וְנֹ ֶקמֶת לִׁשְּפוְֺך ֲחמָתוֺ עַל כ ָל־עֹׂשֵה הָָרע׃
ג תהל' ב  12-10וְעַּתָ ה ְמלָכ ִים ַהׂשְּכ ִילּו ִהּוָסְרּו ׁשֹפְטֵי אֶָרץ׃  11עִבְדּו אֶת-
י ְהוָה ּבְי ְִראָה וְג ִילּו ּבְִרעָדָה׃  12נַּׁשְקּו-בַר ּפֶן-יֶאֱנ ַף וְתֹאבְדּו דֶֶרְך ּכ ִי-יִבְעַר
ּכ ִ ְמעַט אַּפֹו ַאׁשְֵרי ּכ ָל-חֹוסֵי בֹו׃ טימ"א ב ּ 2בְעַד ַה ְּמלָכ ִים וְכ ָלַ -הּׁשַּל ִיטִים,
ל ְ ַמעַן נ ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי ַהׁשְקֵט וָבֶטַח ּבְכ ָלֲ -חסִידּות וָיֹׁשֶר׃ תהל' פב ׁ 4-3שִפְטּו-
דַל וְי ָתֹום עָנ ִי וָָרׁש ַהצְּדִיקּו׃ ּ 4פַּל ְטּו-דַל וְ ֶאבְיֹון ִמּי ַד ְרׁשָעִים ַהּצִילּו׃ שמ"ב
כג ָ 3אמַר אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל ל ִי ִדּבֶר צּור יִׂשְָראֵל מֹוׁשֵל ּבָ ָאדָם צַּדִיק מֹוׁשֵל
י ְִראַת אֱֹלהִים׃ פטר"א ב  13וְ ִהּכ ָנ ְעּו לְכ ָלּ-פְ ֻקּדַת ָאדָם ּבִגְל ַל ָהאָדֹון :אִם-
ל ַ ֶּמל ְֶך ּכ ָָראּוי ל ָֹראׁש׃
ד לוקס ג  14וַּיִׁשְ ָאל ֻהּו ּג ַם-אַנְׁשֵי ַהּצָבָא ל ֵאמֹר :וַאֲנַחְנּו מַהּ-נַעֲׂשֶה? וַּיֹאמֶר
ֲאל ֵיהֶם :אִיׁש אַלּ-תְ זַעְז ְעּו וְאַלּ-תַ לְׁשִינּו אִיׁש ,וִיהִי-דַי לָכ ֶם ּבִׂשְכ ְַרכ ֶם׃
רומ' יג ּ 4כ ִי ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ל ְטֹוב ל ְָך .אְַך אִם־הַָרע ּתַ עֲׂשֶה ,י ְָרא.
ּכ ִי ֹלא לְחִּנ ָם ֲחג ַֻרת־חֶֶרב הִיאּ ,כ ִי־ ְמׁשֶָרתֶ ת אֱֹלהִים הִיא ,וְנֹ ֶקמֶת לִׁשְּפוְֺך
ֲחמָתוֺ עַל כ ָל־עֹׂשֵה הָָרע׃ מתי ח ּ 10-9כ ִי ָאנֹכ ִי אִיׁש נ ָתּון ּתַ חַת ַהּׁשִל ְטֹון
וְג ַם-י ֵׁש ּתַ חַת יָדִי אַנְׁשֵי צָבָא ,וְ ָאמְַרּתִי לָז ֶה ,ל ְֵך! וְ ָהל ְַך; וְלָז ֶהּ ,בֹוא! ּובָא;
ּולְעַבְּדִי ,עֲׂשֵה-זֹאת! וְעָׂשָה׃  10וַּיִׁשְמַע י ֵׁשּועַ וַּי ִתְ מַּה .וַּיֹאמֶר אֶלַ -ההֹלְכ ִים
ַאחֲָריוָ :אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,ג ַםּ-בְיִׂשְָראֵל ֹלאָ -מצָאתִי אֱמּונ ָה ּג ְדֹול ָה כָזֹאת׃
מה"ש י  2-1וְאִיׁש ָהי ָה בְ ִקסְִרין ּוׁשְמֹו קְָרנ ֵילִּיֹוסׂ ,שַרֵ -מאָה מִןַ -הּג ְדּוד
הַּנִקְָרא ָהאִי ַטלְקִי׃  2וְהּוא ָחסִיד וִיֵרא אֱֹלהִים עִםּ-כ ָלּ-בְנ ֵי בֵיתֹו וְעֹׂשֵה
צְדָקֹות הְַרּבֵה לָעָם ּומִתְ ּפַּל ֵל ּתָ מִיד ל ֵאֹלהִים׃ חזון יז ֵ 16 ,14הּמָה יִּלָחֲמּו
בַּׂשֶה וְ ַהּׂשֶה י ָכֹול יּוכ ַל לָהֶםּ ,כ ִי הּוא ֲאדֹנ ֵי ָה ֲאדֹנ ִים ּו ֶמל ְֶך ַה ְּמלָכ ִים ,וְעִּמֹו
ַהּקְרּואִים וְ ַהּבְחִיִרים וְהַּנ ֶ ֱאמָנ ִים׃  16וְעֶׂשֶר ַהּקְָרנַי ִם ֲאׁשֶר ָראִיתָ וְ ַה ַחּי ָה,
ֵהּמָה יִׂשְנ ְאּו אֶת-הַּזֹונ ָה וְעָׂשּו ָה ּגַל ְמּודָה וַעֲֻרּמָה וְ ָאכ ְלּו אֶתּ-בְׂשָָרּה וְאֹתָ ּה
יִׂשְְרפּו בָאֵׁש׃
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3 .3הרשות האזרחית אינה זכאית לקחת לעצמה את הוראת דבר אלוהים ,את
נהול הטבילה וסעודת האדון ,או את הטלתה של משמעת קהילתית ואת
מִנ ְהל הקהילה.ה עם זאת ,יש לה הסמכות ומוטלת עליה החובה לוודא
את קיומו של הסֵדר הראוי ,כדי שאחדות ושלום ישררו בקהילה ,שאמת
אלוהים תישמר טהורה ושלמה ,ושגידופים ותורות שקר ידוכאו; למנוע
ולתקן כל עיוות וכל שימוש-לרעה בעבודת האלוהים ובמִנ ְהל הקהילה,
ו
ולוודא שכל מצוות אלוהים יזכו למעמדן הראוי ,יישמרו ויתקיימו.

 :גכ קרפ תויחרזאה תויושרה

במטרה לבצע כל זאת על הצד הטוב יותר ,הרשות מוסמכת לכנס ועידות
קהילתיות ,להיות נוכחת בהן ולוודא שכל הנעשה בהן תואם את רצון
ז
אלוהים הנגלה.
ה דהי"ב כו  18וַּיַעַמְדּו עַל-עֻּזִּי ָהּו ַה ֶּמל ְֶך וַּיֹאמְרּו לֹו ֹלא-ל ְָך עֻּזִּי ָהּו ל ְ ַה ְקטִיר
ל ַיהוָה ּכ ִי לַּכֹהֲנ ִים ּבְנ ֵיַ -אהֲֹרן ַה ְמ ֻק ָּדׁשִים ל ְ ַה ְקטִיר צֵא מִןַ -ה ִּמ ְקּדָׁש ּכ ִי
ָמעַל ְּתָ וְֹלא-ל ְָך לְכ ָבֹוד ֵמי ְהוָה אֱֹלהִים׃ מתי יח  17וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ֲאל ֵיהֶם,
ַהּג ֵד אֶלַ -ה ָּקהָל; וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ּג ַם-אֶלַ -ה ָּקהָל ,וְ ָהי ָה ל ְָך ּכ ְגֹוי ּוכ ְמֹוכ ֵס׃
מתי טז  19וְאֶּתֵ ן ל ְָך אֶתַ -מפְּתְ חֹות ַמל ְכּות ַהּׁשָ ָמי ִם וְכ ָלֲ -אׁשֶר ּתֶ ֱאסֹר עַל-
ָהאֶָרץ אָסּור י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ַמי ִם ,וְכ ָלֲ -אׁשֶר ּתַ ּתִ יר עַלָ -האֶָרץ מֻּתָ ר י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ָמי ִם׃
קור"א יב ּ 29-28ו ֵמהֶם ׂשָם ָהאֱֹלהִים ּבַ ָּקהָל ִ -ראׁשֹונ ָה לִׁשְל ִיחִים
וְׁשֵנ ִית ל ִנְבִיאִים ּוׁשְל ִיׁשִית ל ִ ְמל ַ ְּמדִים ,וַּי ִּתֵ ן ּג ְבּורֹות ,אַף-מַּתְ נֹות הְָרפֻאֹות
וְעֹז ְִרים ּומַנְהִיג ִים ּומִינ ֵי לְׁשֹנֹות׃ ֲ 29הכֻּל ָם ׁשְל ִיחִים? אִםּ-כֻּל ָם נְבִיאִים?
אֹו כֻּל ָם ְמל ַ ְּמדִים? ֲהכֻּל ָם עֹׂשֵי ג ְבּורֹות? אפס' ד  12-11וְהּוא נ ָתַ ן אֶת-
ֵאּל ֶה ׁשְל ִיחִים וְאֶתֵ -אּל ֶה נְבִיאִים וְאֶתֵ -אּל ֶה ְמבַּׂשְִרים וְאֶתֵ -אּל ֶה ֹרעִים
ּו ְמל ַ ְּמדִים׃  12ל ְ ַהׁשְל ִים אֶתַ -ה ְּקדֹׁשִים ל ְ ַמעֲׂשֵה ָהעֲבֹודָה ,לְבִנְי ַן ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ׃
קור"א ד ּ 2-1כ ֵן י ַ ֲחׁשָב-אִיׁש אֹתָ נּו ּכ ִ ְמׁשֲָרתֵי ַה ָּמׁשִי ַח וְסֹכ ְנ ֵי ָרז ֵי אֵל׃  2הִּנ ֵה
סֹוף ָּדבָרׁ ,שֶֹּלא יְבֻּקַׁש מִןַ -הּסֹכ ְנ ִים ּכ ִי אִם-ל ְ ִה ָּמצֵא נ ֶ ֱאמָן׃ רומ' י  15וְאֵיְך
יַּג ִידּו ,אִם-אֵינ ָם ׁשְלּוחִים? ּכַּכ ָתּוב :מַהּ-נ ָאוּו ַרגְל ֵי ְמבַּׂשֵר ׁשָלֹוםְ ,מבַּׂשֵר
טֹוב׃ עבר' ה  4וְאֶתַ -הּג ְ ֻדּל ָה ַהּזֹאת ֹלא-יִּקַח אִיׁש לְעַצְמֹוַ ,רק ַהּקָרּוא ל ָּה
ֵמאֵת ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ְמֹו ַאהֲֹרן׃
ו ישע' מט  23וְהָיּו ְמלָכ ִים אֹמְנַי ְִך וְׂשָרֹותֵיהֶם מֵינ ִיקֹתַ י ְִך ַאּפַי ִם אֶֶרץ יִׁשְּתַ חֲוּו
ל ְָך וַעֲפַר ַרגְלַי ְִך יְלַחֵכּו וְי ָ ַדעַּתְ ּכ ִי-אֲנ ִי י ְהוָה ֲאׁשֶר ֹלא-יֵבֹׁשּו קֹוָי׃ תהל' קכב
 9ל ְ ַמעַן ּבֵית-י ְהוָה אֱֹלהֵינּו ֲאבַ ְקׁשָה טֹוב ל ְָך׃ עזרא ז ּ 28-25 ,23כ ָל ֲאׁשֶר
ִמ ִּמצְוַת אֱֹלהֵי ַהׁשָ ַמי ִם ,יֵעָׂשֶה אֶל נ ָכֹון לְבֵית אֱֹלהֵי ַהׁשָ ַמי ִםׁ ,שַּלָמָה י ִ ְהי ֶה
ֶקצֶף עַל ַמל ְכּות ַה ֶּמל ְֶך ּובָנ ָיו׃  25וְאַּתָ ה עֶז ְָראּ ,כ ְ ָחכְמַת אֱֹלהֶיָך ֲאׁשֶר ּבְיָדְָך
מַּנ ֵה ׁשֹופְטִים וְ ַדּי ָנ ִיםֲ ,אׁשֶר יִהְיּו דָנ ִים אֶת ּכ ָל ָהעָם ֲאׁשֶר ּבְעֵבֶר הַּנָהָר,
אֶת ּכ ָל יֹו ְדעֵי דָת אֱֹלהֶיָך ,וַ ֲאׁשֶר אֵינֹו יֹו ֵדעַ ּ --תֹודִיעֹו׃  26וְכ ָל ֲאׁשֶר ֹלא
י ִ ְהי ֶה עֹוׂשֶה דָת אֱֹלהֶיָך וְדָת ַה ֶּמל ְֶךּ ,בְמֶֶרץ ַהּדִין י ִ ְהי ֶה נַעֲׂשֶה ּבֹו ,אִם ל ְ ָמוֶת
ספִים וְלֶאֱסּוִרים׃ ּ 27בָרּוְך י ְהוָה אֱֹלהֵי ֲאבֹתֵינּו
אִם לְג ָלּות ,אִם לְעֹנ ֶׁש ּכ ְ ָ
ֲאׁשֶר נ ָתַ ן ּכָזֹאת ּבְל ֵב ַה ֶּמל ְֶך לְפָאֵר אֶתּ-בֵית י ְהוָה ֲאׁשֶר ּבִירּוׁשָל ִָם׃  28וְעָל ַי
ִהּטָהֶ -חסֶד לִפְנ ֵי ַה ֶּמל ְֶך וְיֹועֲצָיו ּולְכ ָלׂ-שֵָרי ַה ֶּמל ְֶך ַהּגִּבִֹרים וַאֲנ ִי הִתְ ַחּזַקְּתִי
ּכְי ַד-י ְהוָה אֱֹלהַי עָל ַי וָ ֶא ְקּבְצָה ִמּיִׂשְָראֵל ָראׁשִים לַעֲלֹות עִּמִי׃ ויק' כד 16
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וְנֹקֵב ׁשֵם-י ְהוָה מֹות יּומָת ָרגֹום י ְִרּג ְמּו-בֹו ּכ ָלָ -העֵדָה ּכַּג ֵר ּכ ָ ֶאז ְָרח ּבְנָקְבֹו-
ׁשֵם יּומָת׃ דבר' יג  13 ,7-6וְהַּנָבִיא הַהּוא אֹו חֹל ֵם ַהחֲלֹום הַהּוא יּומָת ּכ ִי
ִדּבֶר-סָָרה עַל-י ְהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם הַּמֹוצִיא אֶתְ כ ֶם ֵמאֶֶרץ ִמצְַרי ִם וְ ַהּפֹדְָך ִמּבֵית
עֲבָדִים ל ְ ַהּדִיחֲָך מִןַ -הּדֶֶרְך ֲאׁשֶר צִּוְָך י ְהוָה אֱֹלהֶיָך לָלֶכ ֶת ּבָּה ּובִעְַרּתָ הָָרע
ִמּקְִרּבֶָך׃  7יְסִיתְ ָך ָאחִיָך בֶןִ -אּמֶָך אֹו-בִנ ְָך אֹו-בִּתְ ָך אֹו ֵאׁשֶת חֵיקֶָך אֹו ֵרעֲָך
ֲאׁשֶר ּכ ְנַפְׁשְָך ּבַּסֵתֶ ר ל ֵאמֹר נֵלְכ ָה וְנַעַבְדָה אֱֹלהִים ֲאחִֵרים ֲאׁשֶר ֹלא י ָ ַדעְּתָ
אַּתָ ה וַ ֲאבֹתֶיָך׃ ּ 13כ ִי-תִ ׁשְמַע ּבְ ַאחַת עֶָריָך ֲאׁשֶר י ְהוָה אֱֹלהֶיָך נֹתֵ ן ל ְָך לָׁשֶבֶת
ׁשָם ל ֵאמֹר ...מל"ב יח  4הּוא ֵהסִיר אֶתַ -הּבָמֹות וְׁשִּבַר אֶתַ -ה ַּמּצֵבֹת וְכ ַָרת
אֶתָ -ה ֲאׁשֵָרה וְכ ִּתַ ת נְחַׁש הַּנְחֹׁשֶת ֲאׁשֶר-עָׂשָה מֹׁשֶה ּכ ִי עַדַ -הּיָמִים ָה ֵהּמָה
הָיּו בְנ ֵי-יִׂשְָראֵל ְמ ַקּטְִרים לֹו וַּיִקְָרא-לֹו נ ְ ֻחׁשְּתָ ן׃ דהי"א יג  .9-1מל"ב כג
 .26-1דהי"ב לד  33וַּיָסַר יֹאׁשִּי ָהּו אֶתּ-כ ָלַ -הּתֹעֵבֹות ִמּכ ָלָ -האֲָרצֹות ֲאׁשֶר
לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל וַּיַעֲבֵד אֵת ּכ ָל-הַּנ ִ ְמצָא ּבְיִׂשְָראֵל לַעֲבֹוד אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵיהֶם
ּכ ָל-יָמָיו ֹלא סָרּו ֵמ ַאחֲֵרי י ְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹותֵ יהֶם׃ דהי"ב טו  13-12וַּיָבֹאּו
בַּבְִרית לִדְרֹוׁש אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹותֵ יהֶם ּבְכ ָל-לְבָבָם ּובְכ ָל-נַפְׁשָם׃  13וְכֹל
ֲאׁשֶר ֹלא-יִדְֹרׁש ל ַיהוָה אֱֹלהֵי-יִׂשְָראֵל יּומָת לְמִןָ -קטֹן וְעַדּ-ג ָדֹול ל ְ ֵמאִיׁש
וְעַדִ -אּׁשָה׃
ז דהי"ב יט  11-8וְג ַם ּבִירּוׁשָל ִַם ֶהעֱמִיד י ְהֹוׁשָפָט מִןַ -הלְוִּי ִם וְ ַהּכֹהֲנ ִים
ּומֵָראׁשֵי ָהאָבֹות לְיִׂשְָראֵל ל ְ ִמׁשְּפַט י ְהוָה וְל ִָריב וַּיָׁשֻבּו י ְרּוׁשָל ִָם׃  9וַיְצַו
עֲל ֵיהֶם ל ֵאמֹר ּכֹה תַ עֲׂשּון ּבְי ְִראַת י ְהוָה ּבֶאֱמּונ ָה ּובְלֵבָב ׁשָל ֵם׃  10וְכ ָלִ-ריב
ֲאׁשֶר-י ָבֹוא עֲל ֵיכ ֶם ֵמ ֲאחֵיכ ֶם ַהּיֹׁשְבִים ּבְעֵָריהֶם ּבֵיןּ-דָם לְדָם ּבֵיןּ-תֹוָרה
ל ְ ִמצְוָה ל ְ ֻחּקִים ּול ְ ִמׁשְּפָטִים וְ ִהזְהְַרּתֶ ם אֹתָ ם וְֹלא י ֶ ְאׁשְמּו ל ַיהוָה וְ ָהי ָה-
ֶקצֶף עֲל ֵיכ ֶם וְעַלֲ -אחֵיכ ֶם ּכֹה תַ עֲׂשּון וְֹלא תֶ ְאׁשָמּו׃  11וְהִּנ ֵה ֲאמְַרי ָהּו כֹהֵן
הָֹראׁש עֲל ֵיכ ֶם לְכֹל ְּדבַר-י ְהוָה ּוזְבַ ְדי ָהּו בֶן-יִׁשְ ָמעֵאל הַּנָג ִיד לְבֵית-י ְהּודָה
לְכֹל ְּדבַרַ -ה ֶּמל ְֶך וְׁשֹטְִרים ַהלְוִּי ִם לִפְנ ֵיכ ֶם ִחז ְקּו וַעֲׂשּו וִיהִי י ְהוָה עִם-הַּטֹוב׃
דהי"ב כט-ל .מתי ב  5-4וַּי ַ ְקהֵל אֶתּ-כ ָלָ-ראׁשֵי ַהּכֹהֲנ ִים וְסֹופְֵרי ָהעָם
וַּיִדְֹרׁש ֵמאִּתָ ם ל ֵאמֹר אֵיפֹה יִּוָל ֵד ַה ָּמׁשִיחַ 5 :וַּיֹאמְרּו לֹו ּבְבֵית-לֶחֶם י ְהּודָה
ּכ ִי-כ ֵן ּכ ָתּוב ּבְי ַד הַּנָבִיא:

150

4 .4חובתו המצפונית של הציבור היא להתפלל בעבור הרשויות,ח לכבד
את הנושאים בהן תפקידים,ט לשלם מסים והיטלים אחרים המגיעים
יא
לרשויות,י לציית לדרישותיהם החוקיות ולהיות נתונים למרותם.

 :גכ קרפ תויחרזאה תויושרה

ח טימ"א ב  2-1וְעַּתָ ה קֹדֶם ּכ ָלָּ -דבָר ֲאבַ ְקׁשָה ִמּכ ֶם לָׂשֵאת ּתְ פִּלֹות וְתַ חֲנּונ ִים
ּובַּקָׁשֹות וְתֹודֹות ּבְעַד ּכ ָלּ-בְנ ֵי ָאדָם׃ ּ 2בְעַד ַה ְּמלָכ ִים וְכ ָלַ -הּׁשַּל ִיטִים ,ל ְ ַמעַן
נ ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי ַהׁשְקֵט וָבֶטַח ּבְכ ָלֲ -חסִידּות וָיֹׁשֶר׃
ט פטר"א ב  17נַהֲגּו כ ָבֹוד ּבְכ ָל-אִיׁשֶ ,אהֱבּו אֵת ָה ַאחִים ,י ְְראּו אֶת-אֱֹלהִים,
ּכַּבְדּו אֶתַ -ה ֶּמל ְֶך׃
י רומ' יג ּ 7-6כ ִי לָזֹאת אַף־ ְמׁשַּלְמִים אַּתֶ ם אֶת־ ַהּמָסּ .כ ִי־ ְמׁשְָרתֵי אֱֹלהִים
ֵהּמָהַ  ,הּׁשֹ ְקדִים עַל־זֹאת׃  7לָכ ֵן ּתְ נּו לְכ ָל־אִיׁש אֶת־ ֲאׁשֶר לוַֺ :הּמַס ל ַ ֲאׁשֶר־לֹו
ַהּמַס; וְ ַה ֶּמכ ֶס ל ַ ֲאׁשֶר־לֹו ַה ֶּמכ ֶס; וְהַּמֹוָרא ל ַ ֲאׁשֶר־לֹו הַּמֹוָרא; וְ ַהּכ ָבֹוד ל ַ ֲאׁשֶר־
לֹו ַהּכ ָבֹוד׃
היעדר אמונה או הבדלי דתות אינם מבטלים את סמכותה הצודקת והחוקית
של הרשות ,ואינם משחררים את העם מחובת הציות הראוי לרשויות.יא גם
המשרתים בקהילה אינם פטורים מחובה זו.יב על אחת כמה וכמה אין לאפיפיור
זכות או סמכות על הרשויות בתחום אחריותם ,או על מי מהשייכים לעמם,
ובוודאי שאין לו סמכות ליטול מהם את הזכות לשלוט או את חייהם אם יגיע
יג
למסקנה כי הם סוטים מהאמונה ,או מכל סיבה שהיא.
יא פטר"א ב  16 ,14-13וְ ִהּכ ָנ ְעּו לְכ ָלּ-פְ ֻקּדַת ָאדָם ּבִגְל ַל ָהאָדֹון :אִם-ל ַ ֶּמל ְֶך
ּכ ָָראּוי ל ָֹראׁש׃  14אִם-לַּמֹׁשְל ִים ּכ ָָראּוי לַּׁשְלּוחִים ֵמאִּתֹו ל ְנ ִ ְקמַת ּפֹעֲל ֵי ָאוֶן
וְל ִתְ ִהּל ַת עֹׂשֵי טֹוב׃ ּ 16כ ַ ָחפְׁשִים ,וְֹלא-כְאִּלּו ָהי ְתָ ה לָכ ֶם ַהחֵרּות ל ְ ִמכְסֵה
הָָרעָהּ ,כ ִי אִםּ-כְעַבְדֵי אֱֹלהִים׃
יב רומ' יג ּ 1כ ָל־נֶפֶׁש ּתִ ּכ ָנ ַע ל ְָרׁשֻּיֹות ַה ִּמ ְמׁשָלּ .כ ִי־אֵין ָרׁשּות ּכ ִי אִם־ ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִים ,וְהָָרׁשֻּיֹות הַּנ ִ ְמצָאֹות עַל־י ַד אֱֹלהִים נ ִתְ מַּנּו׃ מל"א ב  35וַּי ִּתֵ ן
ַה ֶּמל ְֶך אֶתּ-בְנָי ָהּו בֶן-י ְהֹויָדָע ּתַ חְּתָיו עַלַ -הּצָבָא וְאֶת-צָדֹוק ַהּכֹהֵן נ ָתַ ן ַה ֶּמל ְֶך
ּתַ חַת ֶאבְי ָתָ ר׃ מה"ש כה ּ 11-9ופֶסְטֹוס ָחפֵץ לְהִתְ ַרּצֹות אֶלַ -הּי ְהּודִים וַּיַעַן
אֶתּ-פֹולֹוס ,וַּיֹאמַר :הֲתַ ְחּפֹץ לַעֲלֹות י ְרּוׁשָלַי ִם ,ל ְ ִהּׁשָפֵט עַלֵ -אּל ֶה לְפָנ ַי ׁשָּמָה?
 10וַּיֹאמֶר ּפֹולֹוס :לִפְנ ֵי כִּסֵא ִמׁשְּפַט ַהּקֵיסַר אֲנ ִי עֹמֵד וְׁשָם נ ָכֹון ל ִי ל ְ ִהּׁשָפֵט.
ֹלא הֲֵרעֹתִי לַּי ְהּודִיםּ ,כ ַ ֲאׁשֶר י ָ ַדעְּתָ הֵיטֵב ּג ַם-אַּתָ ה׃  11אִם-הֲֵרעֹתִי וְי ֵׁש-
ּבִי ְּדבַר ִמׁשְּפַטָ -מוֶתּ ,בַלֶ -א ְחׂשְֹך נַפְׁשִי ִמ ָּמוֶת; וְאִם-אֵיןּ-בִי מְאּומָה ִמּכֹל
סּג ִיֵרנ ִי אֶל-יָדָם .אֶתַ -הּקֵיסַר אֲנ ִי
ֲאׁשֶר הֵם עֹנ ִים ּבִי ,אִיׁש ֹלא יּוכ ַל ל ְ ַה ְ
קֹוֵרא לְדִינ ִי׃ פטר"ב ב  11-10 ,1וְג ַם-נְבִיאֵי ׁשֶקֶר הָיּו בָעָםּ ,כ ַ ֲאׁשֶר יִהְיּו
ּג ַםּ-בָכ ֶם מֹוֵרי ׁשֶקֶרֲ ,אׁשֶר יַכ ְנ ִיסּו ּכ ִּתֹות ַמׁשְחִיתֹות ּובְכ ַ ֲחׁשָם ּבַּמֹׁשֵל ֲאׁשֶר
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קָנ ָם ,יָבִיאּו עַל-נַפְׁשָם ּכִּל ָיֹון ּפִתְ אֹם׃ ּ 10ובְיֹותֵ ר אֶתַ -ההֹלְכ ִים ַאחֲֵרי ַהּבָׂשָר
ּבְתַ אֲ�ֹות ּתֶ בֶל ּובֹז ִים אֶתַ -ה ֶּמ ְמׁשָל ָה .עַּז ֵי פָנ ִים ,הֹלְכ ִים ּבִׁשְִרירּות לִּבָם וְֹלא
יֶחְֶרדּו ֵמחֵָרף אֶתַ -הּׂשְָררֹות׃ ֲ 11אׁשֶר אַףַ -ה ַּמל ְ ָאכ ִיםַ ,הּג ְדֹול ִים ֵמהֶם ּבְעֹז
וָכֹחַֹ ,לא יְגַּדְפּום לִפְנ ֵי י ְהוָה ּבְ ִמׁשְּפָטָם׃ יהו'  11-8וְכ ֵן ּג ַםּ-בַעֲל ֵי ַהחֲֹלמֹות
ָה ֵאּל ֶה ְמ ַט ְּמאִים אֶתַ -הּבָׂשָר וְאֶתַ -ה ֶּמ ְמׁשָל ָה י ְנָאֲצּו וְאֶתַ -הּׂשְָררֹות יְחֵָרפּו׃
ּ 9ומִיכָאֵל ׂשַר ַה ַּמל ְ ָאכ ִיםּ ,בְהִתְ וַּכ ְחֹו עִםַ -הּׂשָטָן וַּי ֶָרב אִּתֹו עַל-אֹדֹות ּגְוִּי ַת
מֹׁשֶהֹ ,לאְ -מל ָאֹו ל ִּבֹו לַחֲֹרץ ִמׁשְּפַט ּג ִּדּופִיםּ ,כ ִי אִםָ -אמַר :יִגְעַר י ְהוָה ּבְָך׃
 10וְ ֵאּל ֶה ְמג ַ ְּדפִים אֶתֲ -אׁשֶר ֹלא-יָדָעּו; ּובַ ְּדבִָרים ֲאׁשֶר יָבִינּו ֵמחָקִ -טבְעָם,
ּסכ ָלֹותּ ,בָ ֵהּמָה יַׁשְחִיתּו אֶת-נַפְׁשָם׃  11אֹוי לָהֶםּ ,כ ִי-בְדֶֶרְך ַקי ִן
ּכַּבְהֵמֹות ַה ְ
ָהל ָכּו וַּיִׁשְּתַ ּקְעּו ּבְתֹועַת ּבִלְעָם ל ְ ַקּבֵל ׂשָכ ָר ּובִמְִרי קַֹרח ָאבָדּו׃
יג תסל"ב ב ַ 4הּמִתְ קֹומֵם וְ ַהּמִתְ רֹומֵם עַלּ-כ ָל-הַּנִקְָרא אֵל אֹו עֲבֹודָה ,עַד-
ּכ ִי ג ַם-יֵׁשֵב ּבְהֵיכ ַל ָהאֱֹלהִים ּכ ֵאֹלהִים ּומְַראֶה אֶת-עַצְמֹו ּכ ִי אֱֹלהִים הּוא׃
חזון יג  17-15וַּי ִּנ ָתֶ ן-ל ָּה ל ָתֵ ת רּו ַח ּבְצֶל ֶם ַה ַחּי ָה ,ל ְ ַמעַן ַּדּבֵר י ְ ַדּבֵר צֶל ֶם
ַה ַחּי ָה; וְעָׂשְתָ ה ּכ ִי-כֹל ֲאׁשֶר-אֵינ ָם ִמׁשְּתַ ֲחוִים לְצֶל ֶם ַה ַחּי ָה מֹות יּומָתּו׃ 16
וַּתַ עַׂש ּכ ִי-כֻּל ָם ,ל ְ ִמ ָּקטֹן וְעַדּ-ג ָדֹול ,אִםֶ -אבְיֹון וְאִם-עָׁשִירּ ,ג ַםּ-בְנ ֵי ַהחִֹרים
ּג ַםָ -העֲבָדִים ,י ַתְ וּו תָ ו עַל-י ַד יְמִינ ָם ,אֹו עַלִ -מצְחֹתָ ם׃  17וְכ ִי ֹלא-יּוכ ַל אִיׁש
סּפַר ׁשְמָּה׃
לִקְנֹות אֹו ל ִ ְמּכֹרּ ,כ ִי אִםּ-בִהְיֹות עָל ָיו ּתָ ו ַה ַחּי ָה ,אֹו ׁשְמָּה ,אֹוִ -מ ְ
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פרק כד

נישואין וגירושין
1 .1נישואין יש לערוך בין גבר אחד ואישה אחת ,ואסור שלגבר כלשהו תהיה
יותר מאישה אחת באותה עת .גם אסור שיהיה לאישה כלשהי יותר מבעל
א
אחד באותה עת.
א ברא' ב  24עַלּ-כ ֵן יַעֲז ָב-אִיׁש אֶתָ -אבִיו וְאֶת-אִּמֹו וְ ָדבַק ּבְ ִאׁשְּתֹו וְהָיּו
לְבָׂשָר ֶאחָד׃ מתי יט  6-5וְ ָאמַר :עַלּ-כ ֵן יַעֲז ָב-אִיׁש אֶתָ -אבִיו וְאֶת-אִּמֹו
וְ ָדבַק ּבְ ִאׁשְּתֹו וְהָיּו ׁשְנ ֵיהֶם לְבָׂשָר ֶאחָד׃  6אִםּ-כ ֵן אֵינ ָם עֹוד ׁשְנַי ִם ּכ ִי אִם-
ּבָׂשָר ֶאחָד .לָכ ֵן אֵת ֲאׁשֶר ִחּבֵר ָהאֱֹלהִים אַל-יַפְִרידֶּנּו ָה ָאדָם׃ משלי ב 17
ַהעֹזֶבֶת אַּלּוף נ ְעּוֶרי ָה וְאֶתּ-בְִרית אֱֹלהֶי ָה ׁשָכֵחָה׃
2 .2הנישואין נקבעו בכדי לסייע ולעזור לבעל ולאישה באופן הדדי,ב להִתרבות
ג
המין האנושי באמצעות צאצאים חוקיים ,להרחבת הקהילה בזרע קדוש,
ד
ולמניעת טומאה.
ב ברא' ב  18וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֱֹלהִים ֹלא-טֹוב הֱיֹות ָה ָאדָם לְבַּדֹו ֶאעֱׂשֶהּ-לֹו
עֵז ֶר ּכ ְנֶג ְּדֹו׃
ג מלא' ב  15וְֹלאֶ -אחָד עָׂשָה ּוׁשְאָר רּו ַח לֹו ּומָה ָה ֶאחָד ְמבַּקֵׁש ז ֶַרע אֱֹלהִים
וְנִׁשְמְַרּתֶ ם ּבְרּו ֲחכ ֶם ּובְ ֵאׁשֶת נ ְעּוֶריָך אַל-יִבְּגֹד׃
ד קור"א ז  9 ,2אְַך ִמּפְנ ֵי ַהּז ְנּותּ ,תְ הִי לְכ ָל-אִיׁש ִאׁשְּתֹו וִיהִי לְכ ָלִ -אּׁשָה
ּבַעְל ָּה׃  9אְַך אִםֹ-לא יּוכ ְלּו לְהִּנָז ֵר  -י ִתְ ַחּבְרּו בְנִּׂשּואִין; ּכ ִי-טֹוב לְהִתְ ַחּבֵר
ּבְנִּׂשּואִין ִמהְיֹות ּבֹעֵר ּבְתַ ֲאוָה׃
3 .3הנישואין מותרים לכל בני האדם המסוגלים בדעה צלולה להסכים
להם;ה אבל חובתם של משיחיים היא להינשא רק באדון,ו ועל כן אל
למצהירים על אמונתם ,התואמת את תורות הרפורמציה ,שהן אמונת
האמת ,להינשא לכופרים ,רומים-קתולים או עובדי אלילים אחרים ,ואל
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ליראי האלוהים לבוא בעול זר בהינשאם למי שידועים ככאלו שאורח
ז
חייהם רע ,או המחזיקים בתורות שקר לאבדון עולם.
ה עבר' יג ָ 4האִיׁשּות ּתִיקַר ּבַּכֹל וְעֶֶרׂש י ְצּועֲכ ֶם אַל-י ְ ֻחּל ָל; אֶתַ -הּזֹנ ִים וְאֶת-
ַהמְנ ָ ֲאפִים יָדִין אֱֹלהִים׃ טימ"א ד  3אֹסְִרים ל ָ ַקחַת ִאּׁשָה ּומֹנְעִים ִמּמִינ ֵי
ַמ ֲאכ ָל ֲאׁשֶר ּבְָראָם ָהאֱֹלהִים ׁשֶּיֹאכ ְלּום ּבְתֹודָה ַה ַּמ ֲאמִינ ִים וְיֹ ְדעֵי ָה ֱאמֶת׃
קור"א ז  38-36וְכ ִי-י ַ ֲחׁשֹב אִיׁש ל ְ ַמעֲׂשֶה ׁשֶֹּלא כְהֹג ֶן לִבְתּול ָתֹו אִםּ-תַ עֲבֹר
ּפְִרקָּהּ ,ו ְדבַר חֹובָה הּוא ,אָז יַעֲׂשֶה ּכ ַ ֲאׁשֶר עִם-לְבָבֹו; אֵינֶּנּו חֹוטֵא ,יַּׂשִיאֶּנ ָה׃
ּ 37ומִי ׁשֶהּוא נ ָכֹון ּבְל ִּבֹו וְאֵינֶּנּו ֻמכ ְָרח וְיּוכ ַל לַעֲׂשֹות ּכ ְִרצֹונֹו ,וַּיִגְמֹר זֹאת
ּבְל ִּבֹו לִׁשְמֹר אֶתּ-בְתּול ָתֹו ,טֹוב עֹׂשֶה׃  38לָכ ֵןַ ,ה ַּמּׂשִיא אֹתָ ּה טֹוב הּוא עֹׂשֶה;
וַ ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו ַמּׂשִיא עֹׂשֶה טֹוב ִמּמֶּנּו׃ ברא' כד  58-57וַּיֹאמְרּו נִקְָרא לַּנַעֲָר
וְנִׁשְ ֲאל ָה אֶתּ-פִיהָ׃  58וַּיִקְְראּו ל ְִרבְקָה וַּיֹאמְרּו ֵאל ֶי ָה הֲתֵ לְכ ִי עִםָ -האִיׁש
ַהּז ֶה וַּתֹאמֶר ֵאל ְֵך׃
ו קור"א ז ָ 39ה ִאּׁשָה קְׁשּוָרה לְבַעְל ָּה עַלּ-פִי הַּתֹוָרה ּכ ָל-עֵת ׁשֶהּוא חָי; וְכ ִי-
מֵת ּבַעְל ָּהֲ ,אז ַי מֻּתֶ ֶרת הִיא לְהִּנָׂשֵא לְמִי ׁשֶּתִ ְרצֶה; ּובִלְבַד ׁשֶּתִ ְהי ֶה בָאָדֹון׃
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ז ברא' לד  14וַּיֹאמְרּו ֲאל ֵיהֶם ֹלא נּוכ ַל לַעֲׂשֹות ַה ָּדבָר ַהּז ֶה ל ָתֵ ת אֶת-
ֲאחֹתֵ נּו לְאִיׁש ֲאׁשֶר-לֹו עְָרל ָה ּכ ִי-חְֶרּפָה הִוא ל ָנּו׃ שמות לד  16וְל ָ ַקחְּתָ
ִמּבְנֹתָ יו לְבָנ ֶיָך וְז ָנּו בְנֹתָ יו ַאחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן וְ ִהז ְנּו אֶתּ-בָנ ֶיָך ַאחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן׃
דבר' ז  4-3וְֹלא תִ תְ חַּתֵ ן ּבָם ּבִּתְ ָך ֹלא-תִ ּתֵ ן לִבְנֹו ּובִּתֹו ֹלא-תִ ּקַח לִבְנ ֶָך׃
ּ 4כ ִי-יָסִיר אֶתּ-בִנ ְָך ֵמ ַאחֲַרי וְעָבְדּו אֱֹלהִים ֲאחִֵרים וְחָָרה אַף-י ְהוָה ּבָכ ֶם
וְ ִהׁשְמִידְָך ַמהֵר׃ מל"א יא  4וַיְהִי לְעֵת זִקְנ ַת ׁשְֹלמֹה נָׁשָיו הִּטּו אֶת-לְבָבֹו
ַאחֲֵרי אֱֹלהִים ֲאחִֵרים וְֹלאָ -הי ָה לְבָבֹו ׁשָל ֵם עִם-י ְהוָה אֱֹלהָיו ּכִלְבַב ָּדוִיד
ָאבִיו׃ נחמ' יג  27-25וָאִָריב עִּמָם וָ ֲא ַקלְל ֵם וָ ַאּכ ֶה ֵמהֶם אֲנָׁשִים וָ ֶאמְְרטֵם
וָ ַאׁשְּבִיעֵם ּבֵאֹלהִים אִםּ-תִ ּתְ נּו בְנֹתֵ יכ ֶם לִבְנ ֵיהֶם וְאִםּ-תִ ׂשְאּו ִמּבְנֹתֵ יהֶם
לִבְנ ֵיכ ֶם וְלָכ ֶם׃  26הֲלֹוא עַלֵ -אּל ֶה ָחטָאׁ-שְֹלמֹה ֶמל ְֶך יִׂשְָראֵל ּובַּגֹוי ִם הַָרּבִים
ֹלאָ -הי ָה ֶמל ְֶך ּכָמֹהּו וְאָהּוב ל ֵאֹלהָיו ָהי ָה וַּי ִּתְ נ ֵהּו אֱֹלהִים ֶמל ְֶך עַלּ-כ ָל-
יִׂשְָראֵל ּג ַם-אֹותֹו ֶה ֱחטִיאּו הַּנָׁשִים הַּנָכ ְִרּיֹות׃  27וְלָכ ֶם הֲנִׁשְמַע לַעֲׂשֹת אֵת
ּכ ָל-הָָרעָה ַהּג ְדֹול ָה ַהּזֹאת ל ִ ְמעֹל ּבֵאֹלהֵינּו לְהֹׁשִיב נָׁשִים נָכ ְִרּיֹות׃ מלא' ב
ּ 12-11בָגְדָה י ְהּודָה וְתֹועֵבָה נֶעֶׂשְתָ ה בְיִׂשְָראֵל ּובִירּוׁשָל ִָם ּכ ִי ִחּל ֵל י ְהּודָה
קֹדֶׁש י ְהוָה ֲאׁשֶר ָאהֵב ּובָעַל ּבַת-אֵל נֵכ ָר׃  12יַכ ְֵרת י ְהוָה לָאִיׁש ֲאׁשֶר יַעֲׂשֶּנ ָה
עֵר וְעֹנ ֶה ֵמ ָא ֳהל ֵי יַעֲקֹב ּו ַמּג ִיׁש מִנְחָה ל ַיהוָה צְבָאֹות׃ קור"ב ו  14אַלּ-תִ הְיּו

 :דכ קרפןישוריגו ןיאושינ

מֹׁשְכ ֵי עֹל ז ָר עִםַ -חסְֵרי אֱמּונ ָה; ּכ ִי אֵי-זֹה ׁשֻּתָ פּות י ֶׁש לַּצְ ָדקָה עִםָ -העָוֶל?
וְאֵי-זֹה הִתְ ַחּבְרּות ל ָאֹור עִםַ -החֹׁשְֶך?
4 .4אין לערוך נישואין בין קרובי משפחה או בין אלו שיש להם יחסי קרבה
אחרים האסורים בדבר אלוהים.ח נישואי זימה אלו לעולם לא יוכלו
להיות לחוקיים באמצעות חוק אנושי או הסכמה כלשהי בין בני זוג,
שיאפשרו לשכאלו לחיות יחד כבעל ואישה.ט אל לגבר להינשא לקרוב
משפחה כלשהו של אישתו ,שקרבתו המשפחתית גדולה מזו שמותרים
בנישואין עם בני משפחתו ,ואל לאישה להינשא עם קרוב משפחה כלשהו
של בעלה שקרבתו המשפחתית גדולה מזו שמותרים לה בנישואין עם בני
י
משפחתה.
ח ויק' יח .קור"א ה ׁ 1שְמּועָה נִׁשְ ַמעַת ּבָאֶָרץ ּכ ִי-נ ִ ְמצְאָה ז ְנּות ּבֵינ ֵיכ ֶם,
סּפַר ּכ ָמֹוהָּ ,כ ִי-יִּקַח אִיׁש אֶתֵ -אׁשֶת ָאבִיו׃
וְאַף-ז ְנּות ֲאׁשֶר ּבַּגֹוי ִם ֹלאֻ -
עמוס ב ַ 7הּׁשֹ ֲאפִים עַל-עֲפַר-אֶֶרץ ּבְֹראׁש ַּדּל ִים וְדֶֶרְך עֲנָוִים י ַּטּו וְאִיׁש
וְ ָאבִיו יֵל ְכּו אֶל-הַּנַעֲָרה ל ְ ַמעַן ַחּל ֵל אֶתׁ-שֵם ָק ְדׁשִי׃
ט מרק' ו  18יַעַן ֲאׁשֶרָ -אמַר יֹוחָנ ָן אֶל-הֹוְרדֹוסֵ ,אׁשֶת ָאחִיָך אֵינֶּנ ָה מֻּתֶ ֶרת
ל ְָך׃ ויק' יח  28-24אַלּ-תִ ַּטּמְאּו ּבְכ ָלֵ -אּל ֶה ּכ ִי בְכ ָלֵ -אּל ֶה נ ִ ְטמְאּו הַּגֹוי ִם
ֲאׁשֶר-אֲנ ִי ְמׁשַּל ֵ ַח ִמּפְנ ֵיכ ֶם׃  25וַּתִ ְטמָא ָהאֶָרץ וָ ֶאפְקֹד עֲוֹנ ָּה עָל ֶי ָה וַּתָ קִא
ָהאֶָרץ אֶת-יֹׁשְבֶיהָ׃ ּ 26וׁשְמְַרּתֶ ם אַּתֶ ם אֶתֻ -חּקֹתַי וְאֶתִ -מׁשְּפָטַי וְֹלא תַ עֲׂשּו
ִמּכֹל הַּתֹועֵבֹת ָה ֵאּל ֶה ָה ֶאז ְָרח וְ ַהּג ֵר ַהּג ָר ּבְתֹוכְכ ֶם׃ ּ 27כ ִי אֶתּ-כ ָל-הַּתֹועֵבֹת
ָהאֵל עָׂשּו אַנְׁשֵיָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר לִפְנ ֵיכ ֶם וַּתִ ְטמָא ָהאֶָרץ׃  28וְֹלא-תָ קִיא ָהאֶָרץ
אֶתְ כ ֶם ּבְ ַט ַּמ ֲאכ ֶם אֹתָ ּה ּכ ַ ֲאׁשֶר ָקאָה אֶת-הַּגֹוי ֲאׁשֶר לִפְנ ֵיכ ֶם׃
ׁשאֵרֹו
י ויק' כ  21-19וְעְֶרוַת אֲחֹות ִאּמְָך וַאֲחֹות ָאבִיָך ֹלא תְ גַּל ֵה ּכ ִי אֶתְ -
ׁשּכ ַב אֶתּ-דֹדָתֹו עְֶרוַת ּדֹדֹו ּגִּל ָה ֶח ְטאָם
ֶהעֱָרה עֲוֹנ ָם יִּׂשָאּו׃  20וְאִיׁש ֲאׁשֶר י ִ ְ
יִּׂשָאּו עֲִריִרים יָמֻתּו׃  21וְאִיׁש ֲאׁשֶר יִּקַח אֶתֵ -אׁשֶת ָאחִיו נִּדָה הִוא עְֶרוַת
ָאחִיו ּגִּל ָה עֲִריִרים יִהְיּו׃
5 .5מעשי ניאוף או זנות שנעשו לאחר שהוסכם על נישואין ,ואשר התגלו
לפני הנישואין ,הם עילה לצד החף מחטא לבטל את הסכם הנישואין.
יב
במקרה של ניאוף אחרי הנישואין ,בן הזוג החף מחטא רשאי להתגרש,
יג
ולהינשא אחרי הגירושין ,כאילו שנפטר בן הזוג החוטא.
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

יא מתי א  20-18וְ ֻהּלֶדֶת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּכֹה ָהי ְתָ ה מְִרי ָם אִּמֹו אְֹרׂשָה ל ְיֹוסֵף
ּובְטֶֶרם יָבֹא ֵאל ֶי ָה נ ִ ְמצֵאת הָָרה ל ְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש 19 :וְיֹוסֵף ּבַעֲל ָּה ָהי ָה אִיׁש
צַּדִיק וְֹלא ָאבָה ל ְתִ ּתָ ּה ל ָבּוז וַּיֹאמֶר ּבְל ִּבֹו לְׁשַּלְחָּה ּבַּסָתֶ ר 20 :הּוא חֹׁשֵב
ּכָזֹאת וְהִּנ ֵה ַמלְאְַך י ְהוָה נ ְִראָה ֵאל ָיו ּבַחֲלֹום וַּיֹאמַר יֹוסֵף ּבֶןָּ -דוִד אַלּ-תִיָרא
ִמּכ ְנֹוס ֵאל ֶיָך אֶת-מְִרי ָם ִאׁשְּתֶ ָך ּכ ִי ֲאׁשֶר הָֹרה בָּה מֵרּו ַח ַהּקֹדֶׁש הּוא:
ספֶר
יב מתי ה  32-31וְנ ֶ ֱאמַר :אִיׁש ֲאׁשֶר יְׁשַּל ַח אֶתִ -אׁשְּתֹו וְנ ָתַ ן ל ָּה ֵ
ּכ ְִריתּות׃ ֲ 32אבָל אֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםַ :ה ְמׁשַּל ֵ ַח אֶתִ -אׁשְּתֹוּ ,בִל ְּתִ י עַלְּ -דבַר ז ְנּות,
עֹׂשֶה אֹתָ ּה נֹ ָאפֶת; וְהַֹּל ֵק ַח אֶתַ -הּג ְרּוׁשָה לֹו ל ְ ִאּׁשָה ,נֹאֵף הּוא׃
יג מתי יט  9וַאֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםַ ,ה ְמׁשַּל ֵ ַח אֶתִ -אׁשְּתֹו ּבִל ְּתִ י עַלְּ -דבַר ז ְנּות וְֹל ֵק ַח
לֹו ַאחֶֶרת נֹאֵף הּוא וְהַֹּל ֵק ַח אֶתַ -הּג ְרּוׁשָה נֹאֵף הּוא׃ רומ' ז ּ 3-2כ ִי ִאּׁשָה
בְעֻל ַת־ּבַעַל קְׁשּוָרה הִיא ּבְאִיׁשָּה ּכְפִי הַּתוָֺרה ּבְ ַחּי ָיו; ּובְמֹות ַהּבַעַלּ ,פְטּוָרה
הִיא מִּתוַֺרת ּבַעְל ָּה׃  3וְהִּנ ֵה ,אִם־ּתִ ְהי ֶה לְאִיׁש ַאחֵר ּבְ ַחּי ֵי בַעְל ָּה ,נֹ ֶאפֶת
יִּקֵָרא ל ָּה; ֲאבָל ַאחֲֵרי מוֺת ּבַעְל ָּהּ ,פְטּוָרה הִיא מִן־הַּתֹוָרה ,וְאֵינֶּנ ָה נֹ ֶאפֶת
ּבִהְיֹותָ ּה לְאִיׁש ַאחֵר׃
6 .6טבעו החוטא של האדם הוא כזה שהאדם נוטה למצוא טיעונים בלתי
מוצדקים ומוגזמים כדי להפריד בין אלו שחיבר אלוהים בנישואין .על אף
זאת ,מקרים של ניאוף או של זניחה מכוונת ,ומקרים אלו בלבד ,כאשר
הם בשום פנים אינם בני תיקון על-ידי הקהילה או הרשות האזרחית ,הם
עילה לפירוק קשר הנישואין.יד יש לבצע את פירוק קשר הנישואין באופן
פומבי ומסודר .אין להותיר את המעורבים במעשה לרצונם ולהבנתם
טו
במה שנוגע לתהליך פירוק נישואיהם.
יד מתי יט  9-8וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶםּ :בַעֲבּור ְקׁשִי לְבַבְכ ֶם הִּנ ִי ַח לָכ ֶם מֹׁשֶה לְׁשַּל ַח
אֶת-נְׁשֵיכ ֶם ,אְַך מֵֹראׁש ֹלא ָהי ְתָ ה ּכָכ ָה׃  9וַאֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםַ ,ה ְמׁשַּל ֵ ַח אֶת-
ִאׁשְּתֹו ּבִל ְּתִ י עַלְּ -דבַר ז ְנּות וְֹל ֵק ַח לֹו ַאחֶֶרת נֹאֵף הּוא וְהַֹּל ֵק ַח אֶתַ -הּג ְרּוׁשָה
נֹאֵף הּוא׃ קור"א ז ֲ 15אבָל אִם-יִפְֹרׁש מִי ׁשֶאֵינֶּנּו ַמ ֲאמִין ,יִפְֹרׁש .וְ ָהאָח
אֹו ָהאָחֹות אֵינ ָם ְמׁשֻעְּבָדִים ּבָ ֵאּל ֶהּ ,כ ִי לְׁשָלֹום קְָראָנּו ָהאֱֹלהִים׃ מתי יט
 6אִםּ-כ ֵן אֵינ ָם עֹוד ׁשְנַי ִם ּכ ִי אִםּ-בָׂשָר ֶאחָד .לָכ ֵן אֵת ֲאׁשֶר ִחּבֵר ָהאֱֹלהִים
אַל-יַפְִרידֶּנּו ָה ָאדָם׃
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טו דבר' כד ּ 4-1כ ִי-יִּקַח אִיׁש ִאּׁשָה ּובְעָל ָּה וְ ָהי ָה אִםֹ-לא תִ ְמצָא-חֵן ּבְעֵינ ָיו
ספֶר ּכ ְִריתֻ ת וְנ ָתַ ן ּבְיָדָּה וְׁשִּלְחָּה ִמּבֵיתֹו׃ 2
ּכ ִיָ -מצָא בָּה עְֶרוַת ָּדבָר וְכ ָתַ ב ל ָּה ֵ

 :דכ קרפןישוריגו ןיאושינ

וְיָצְאָה ִמּבֵיתֹו וְ ָהלְכ ָה וְ ָהי ְתָ ה לְאִיׁשַ -אחֵר׃ ּ 3וׂשְנֵאָּה ָהאִיׁש ָה ַאחֲרֹון וְכ ָתַ ב
ספֶר ּכ ְִריתֻ ת וְנ ָתַ ן ּבְיָדָּה וְׁשִּלְחָּה ִמּבֵיתֹו אֹו כ ִי י ָמּות ָהאִיׁש ָה ַאחֲרֹון
ל ָּה ֵ
ֲאׁשֶר-ל ְ ָקחָּה לֹו ל ְ ִאּׁשָה׃ ֹ 4לא-יּוכ ַל ּבַעְל ָּה הִָראׁשֹון ֲאׁשֶרׁ-שִּלְחָּה ל ָׁשּוב
ל ְ ַקחְּתָ ּה לִהְיֹות לֹו ל ְ ִאּׁשָה ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ֻה ַּט ָּמאָה ּכ ִי-תֹועֵבָה הִוא לִפְנ ֵי י ְהוָה
וְֹלא תַ ֲחטִיא אֶתָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר י ְהוָה אֱֹלהֶיָך נֹתֵ ן ל ְָך נ ַ ֲחל ָה:
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פרק כה
הקהילה

1 .1הקהילה הכלל-עולמית אינה נראית .היא מורכבת מכל אחד מהנבחרים
שהיו ,שהינם ושיהיו מכונסים לאחד ונתונים למשיח ,והוא ראשם.
א
הקהילה היא כלת המשיח ,גופו ,מלואו של הממלא את הכול בכול.
א אפס' א  23-22 ,10הַּתָ כ ְנ ִית ל ְ ַקּבֵץ אֶת ַהּכֹל ּבַ ָּמׁשִי ַח ּבִמְֹלאת ָהעִּתִים,
אֶת מַה ּׁשֶּבַּׁשָ ַמי ִם וְאֶת מַה ּׁשֶּבָאֶָרץ׃  22וְאֶת ַהּכֹל ׁשָת ּתַ חַת ַרגְל ָיו וְנ ָתַ ן
אֹותֹו ל ַ ְּק ִהּל ָה ל ְֹראׁש עַל ּכֹל׃  22וַּיָׁשֶת ּכֹל ּתַ חַת ַרגְל ָיו ,וַּי ִּתֵ ן אֹתֹו ל ְֹראׁש עַל-
ַהּכֹל אֶלָ -העֵדָה׃ ֲ 23אׁשֶר הִיא ּגּופֹו ,מְלֹוא ַה ְמ ַמּל ֵא אֶתַ -הּכֹל ּבַּכֹל׃ אפס' ה
ּ 32 ,27 ,23כ ִי ָהאִיׁש הּואֹ-ראׁש ָה ִאּׁשָהּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ֹראׁש ָהעֵדָה,
וְהּוא מֹוׁשִיעַ ׁשֶל-הַּגּוף׃  27ל ַ ֲהקִימָּה ּבְכ ָבֹוד לֹו לְעֵדָהֲ ,אׁשֶר אֵיןּ-בָּה ּכ ֶתֶ ם
וָ ֶקמֶט וְכ ְדֹומֶהּ ,כ ִי אִם-ל ְ ַמעַן ּתִ ְהי ֶה קְדֹוׁשָה ּותְ מִימָה׃ ּ 32ג ָדֹול הַּסֹוד ַהּז ֶה,
וַאֲנ ִי ְמפֵָרׁש אֹתֹו עַלַ -ה ָּמׁשִי ַח וְעַל-עֲדָתֹו׃ קול' א  18וְהּוא ֹראׁש ּגּוף ָהעֵדָה,
ֲאׁשֶר הּוא ֵראׁשִית ּובְכֹור ֵמעִם ַהּמֵתִים ,ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶה הִָראׁשֹון ּבַּכֹל׃
2 .2הקהילה הנראית ,שגם היא כלל-עולמית וכפופה לבשורה ,אינה מוגבלת
לעם אחד ,כפי שהיה בעבר תחת משטר התורה .היא מורכבת מכל אלו
ג
בכל העולם המצהירים על אמונתם כאמונת האמתב  ,עם ילדיהם.
ה
קהילה זו היא מלכות האדון ישוע המשיח,ד בית אלוהים ומשפחתו.
ו
מחוץ לה אין בדרך כלל אפשרות להיוושע.
ב קור"א א  2אֶלְ -ק ִהּל ַת אֱֹלהִים ֲאׁשֶר ּבְקֹוִרנ ְּתֹוס ,אֶלַ -ה ְמ ֻק ָּדׁשִים ּבַ ָּמׁשִי ַח
י ֵׁשּועַַ ,הּקְרּואִים לִהְיֹות ְקדֹׁשִים עִם ּכ ָלַ -הּקְֹראִים ּבְׁשֵם ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ
ַה ָּמׁשִי ַח ּבְכ ָל-מָקֹום ׁשֶּלָהֶם וְׁשֶּל ָנּו :קור"א יב ּ 13-12כ ִי ּכ ַ ֲאׁשֶר הַּגּוף הּוא
ֶאחָד וְי ֶׁשּ-בֹו ֵאבִָרים הְַרּבֵה ,וְכ ָלֵ -אבֵָרי הַּגּוף הַהּוא אַף ּכ ִיַ-רּבִים הֵם ּכֻּל ָם
ּגּוף ֶאחָדּ ,כ ֵן ּג ַם ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 13כ ִי ּבְרּו ַח ֶאחָד נ ִ ְטּבַל ְנּו כֻּל ָנּו ל ְגּוף ֶאחָד ,אִם-
י ְהּודִים ,אִם-יְוָנ ִים ,אִם-עֲבָדִים ,אִםּ-בְנ ֵי חֹוִרין וְכֻּל ָנּו ל ְרּו ַח ֶאחָד ָהׁשְקֵינּו׃
תהל' ב ׁ 8שְאַל ִמּמֶּנ ִי וְאֶּתְ נ ָה גֹוי ִם נ ַ ֲחל ָתֶ ָך וַ ֲא ֻחּז ָתְ ָך ַאפְסֵי-אֶָרץ׃ חזון ז 9
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ַאחֲֵרי-כ ֵן ָראִיתִ י וְהִּנ ֵה הָמֹון ַרבֲ ,אׁשֶר ֹלא-יָכֹל אִיׁש לִמְנֹותֹוִ ,מּכ ָל-הַּגֹוי ִם
וְ ַה ִּמׁשְּפָחֹות וְ ָהעַּמִים וְ ַהּלְׁשֹנֹות ,וַּיַעַמְדּו לִפְנ ֵי ַהּכִּסֵא וְלִפְנ ֵי ַהּׂשֶה ְמלֻּבָׁשִים
ׂשְמָלֹות לְבָנֹות וְכ ַּפֹות ּתְ מִָרים ּבִידֵיהֶם׃ רומ' טו  12-9וְהַּגֹוי ִםֵ ,הּמָה יְכַּבְדּו
אֶתָ -האֱֹלהִים ל ְ ַמעַן ַר ֲחמָיוּ ,כַּכ ָתּוב :עַלּ-כ ֵן אֹודְָך בַּגֹוי ִם ּולְׁשִמְָך ֲאזַּמֵָרה׃ 10
וְאֹומֵר :הְַרנ ִינּו גֹוי ִם עַּמֹו׃  11וְאֹומֵרַ :הל ְלּו אֶת -י ְהוָה ּכ ָלּ-גֹוי ִםׁ ,שַּבְחּוהּו
ּכ ָלָ -ה ֻאּמִים׃  12וִיׁשַעְי ָהּו אֹמֵר :וְ ָהי ָה ׁשֶֹרׁש יִׁשַי ֲאׁשֶר עֹמֵד ל ְנ ֵס עַּמִיםֵ ,אל ָיו
ּגֹוי ִם יְקַּוּו׃
ג קור"א ז ּ 14כ ִי ָהאִיׁש ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו ַמ ֲאמִין ְמ ֻקּדָׁש הּוא ּבָ ִאּׁשָה ,וְ ָה ִאּׁשָה
ֲאׁשֶר אֵינֶּנ ָה ַמ ֲאמֶנ ֶת ְמ ֻק ֶּדׁשֶת הִיא ּבָאִיׁש; ׁשֶאִםֹ-לא כ ֵן ,יִהְיּו בְנ ֵיכ ֶם ְט ֵמאִים.
ָאמְנ ָם עַּתָ ה קְדֹוׁשִים ֵהּמָה׃ מה"ש ב ּ 39כ ִי לָכ ֶם ַה ַהבְ ָטחָה וְלִבְנ ֵיכ ֶם ּולְכֹל
הְָרחֹוקִים ,לְכ ָלֲ -אׁשֶר קֵֹרא י ְהוָה אֱֹלהֵינּו׃ יחז' טז  21-20וַּתִ ְקחִי אֶת-
ּבָנַי ְִך וְאֶתּ-בְנֹותַ י ְִך ֲאׁשֶר יָלַדְּתְ ל ִי וַּתִ זְּבָחִים לָהֶם לֶאֱכֹול ַה ְמעַט מִּתַ ז ְנּותָ י ְִך׃
 21וַּתִ ׁשְ ֲחטִי אֶתּ-בָנ ָי וַּתִ ּתְ נ ִים ּבְ ַהעֲבִיר אֹותָ ם לָהֶם׃ רומ' יא  16וְאִם-
הַּתְ רּומָה קֹדֶׁשּ ,כ ֵן ּג ַםָ -העִּסָה; וְאִםַ -הּׁשֶֹרׁש קֹדֶׁשּ ,כ ֵן ּג ַםָ -העֲנָפִים׃ ברא' ג
 15וְאֵיבָה ָאׁשִית ּבֵינ ְָך ּובֵין ָה ִאּׁשָה ּובֵין ז ְַרעֲָך ּובֵין ז ְַרעָּה הּוא י ְׁשּופְָך ֹראׁש
וְאַּתָ ה ּתְ ׁשּופֶּנּו עָקֵב׃ ברא' יז  7וַ ֲה ִקמֹתִי אֶתּ-בְִריתִ י ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶָך ּובֵין ז ְַרעֲָך
ַאחֲֶריָך לְדֹֹרתָ ם לִבְִרית עֹול ָם לִהְיֹות ל ְָך ל ֵאֹלהִים ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך׃
ד מתי יג  47עֹוד ּדֹומָה ַמל ְכּות ַהּׁשָ ַמי ִם ל ְ ִמכְמֶֶרת ֲאׁשֶר הּוְרדָה לַּי ָם ּומִינ ִים
ׁשֹונ ִים י ֵ ָאסְפּו ל ְתֹוכ ָּה׃ ישע' ט  6לְמְַרּבֵה ַה ִּמׂשְָרה ּולְׁשָלֹום אֵין-קֵץ עַל-
סעֲדָּה ּבְ ִמׁשְּפָט ּובִצְ ָדקָה ֵמעַּתָ ה
ּכִּסֵא ָדוִד וְעַלַ -מ ְמלַכ ְּתֹו ל ְ ָהכ ִין אֹתָ ּה ּול ְ ַ
וְעַד-עֹול ָם קִנְאַת י ְהוָה צְבָאֹות ּתַ עֲׂשֶהּ-זֹאת׃
ה אפס' ב  19לָכ ֵן אֵינְכ ֶם עֹוד ּג ִֵרים וְתֹוׁשָבִיםּ ,כ ִי אַּתֶ ם ּבְנ ֵי-עִיר ַאחַת עִם-
ַה ְּקדֹׁשִים ּובְנ ֵי ּבֵית אֱֹלהִים׃ אפס' ג ֲ 15אׁשֶר נִקְָרא עַלׁ-שְמֹו ּכ ָלּ-בֵית אָבֹות
ׁשֶּבַּׁשָ ַמי ִם וְׁשֶּבָאֶָרץ׃
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ו מה"ש ב  47וַּיֹאכ ְלּו מְזֹונ ָם ּבְג ִיל ָה ּובְתֹם לֵבָב ,וַיְׁשַּבְחּו אֶתָ -האֱֹלהִים,
וַּי ִ ְמצְאּו חֵן ּבְעֵינ ֵי כ ָלָ -העָם .וְ ָהאָדֹון הֹוסִיף יֹום יֹום עַלָ -העֵדָה אֶת-
הַּנֹוׁשָעִים׃ מה"ש טז ּ 14-13ובְיֹום ַהּׁשַּבָת יָצָאנּו אֶל-מִחּוץ לָעִיר אֶל-י ַד
הַּנָהָר ֲאׁשֶרׁ-שָם מְקֹום ּתְ פִיּל ָה ּכְמִנ ְ ָהג ָם וַּנֵׁשֶב וַּנ ְ ַדּבֵר אֶל-הַּנָׁשִים הַּנ ִ ְקהָלֹות
ׁשָּמָה׃  14וְ ִאּׁשָה י ְִראַת אֱֹלהִים ּוׁשְמָה לּו ְדי ָא מֹכ ֶֶרת אְַרּגָמָן ֵמעִיר ּתִי ֲאטִיָרא
ׁשָ ְמעָה וַּיִפְּתַ ח י ְהֹוָה אֶת-לִּבָּה ל ְ ַה ְקׁשִיב אֶלִּ -דבְֵרי פֹולֹוס׃ רומ' י  14וְעַּתָ ה,
אֵיְך יִקְְראּו אֶל־ ֲאׁשֶר ֹלא־ ֶה ֱאמִינּו בֹו? וְאֵיְך י ַ ֲאמִינּו ּבַ ֲאׁשֶר ֹלא ׁשָמְעּו עָל ָיו?

 :הכ קרפהליהקה

וְאֵיְך יִׁשְמְעּו ּבְאֵין ַמכ ְִריז? חזון ג  6מִי ֲאׁשֶר-אֹז ֶן לֹו יִׁשְמַע אֵת ֲאׁשֶר הָרּו ַח
אֹמֵר ל ַ ְּקהִּלֹות׃
3 .3לקהילה כלל-עולמית ונראית זו מסר המשיח את שירות הבשורה ,את
דבר אלוהים ותקנותיו ,כדי שתקבץ ותקדש את הקדושים בחיים האלו,
עד קץ העולם .בנוכחותו וברוחו ,ובהתאם להבטחתו ,הוא גורם לשירות
הבשורה ,דבר אלוהים ותקנותיו להיות אפקטיבייים.ז  
ז קור"א יב ּ 28ו ֵמהֶם ׂשָם ָהאֱֹלהִים ּבַ ָּקהָל ִ -ראׁשֹונ ָה לִׁשְל ִיחִים וְׁשֵנ ִית
ל ִנְבִיאִים ּוׁשְל ִיׁשִית ל ִ ְמל ַ ְּמדִים ,וַּי ִּתֵ ן ּג ְבּורֹות ,אַף-מַּתְ נֹות הְָרפֻאֹות וְעֹז ְִרים
ּומַנְהִיג ִים ּומִינ ֵי לְׁשֹנֹות׃ אפס' ד  13-11וְהּוא נ ָתַ ן אֶתֵ -אּל ֶה ׁשְל ִיחִים
וְאֶתֵ -אּל ֶה נְבִיאִים וְאֶתֵ -אּל ֶה ְמבַּׂשְִרים וְאֶתֵ -אּל ֶה ֹרעִים ּו ְמל ַ ְּמדִים׃ 12
ל ְ ַהׁשְל ִים אֶתַ -ה ְּקדֹׁשִים ל ְ ַמעֲׂשֵה ָהעֲבֹודָה ,לְבִנְי ַן ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ׃  13עַד ּכ ִי-
נַּג ִיעַ ּכֻּל ָנּו ל ְ ַאחֲדּות ָהאֱמּונ ָה וְ ַדעַת ּבֶןָ -האֱֹלהִיםּ ,כְאִיׁש ֶאחָד ׁשָל ֵם ,לְׁשִעּור
קֹומַת מְלֹוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-
הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם
לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ
הָעֹול ָםָ .אמֵן׃ ישע' נט  21וַאֲנ ִי זֹאת ּבְִריתִ י אֹותָ ם ָאמַר י ְהוָה רּוחִי ֲאׁשֶר
עָל ֶיָך ּו ְדבַָרי ֲאׁשֶרׂ-שַמְּתִי ּבְפִיָך ֹלא-י ָמּוׁשּו ִמּפִיָך ּו ִמּפִי ז ְַרעֲָך ּו ִמּפִי ז ֶַרע ז ְַרעֲָך
ָאמַר י ְהוָה ֵמעַּתָ ה וְעַד-עֹול ָם׃
4 .4קהילה כלל-עולמית זו הייתה לפעמים גלויה יותר לעין ולפעמים פחות.
קהילות מקומיות שייכות לקהילה הכלל-עולמית .קהילות מקומיות אלה
טהורות במידה כזו או אחרת ,בהתאם לאופן שבו תורת הבשורה נלמדת
ומתקבלת בהן ,לאופן שבו הן מנהלות את הטבילה וסעודת האדון ומידת
ט
הטוהרה שבה עבודת האלוהים מתקיימת בהן.
ח

ח רומ' יא  4-3י ְהֹוָה אֶת־נְבִיאֶיָך הְָרגּו וְאֶת־ ִמזְּבְחֹתֶיָך הָָרסּו; וָ ִאּוָתֵ ר אֲנ ִי
לְבַּדִי ,וַיְבַקְׁשּו אֶת־נַפְׁשִי׃ ֲ 4אבָל מֶה־עָנ ָה אֹתֹו ַמעֲנ ֵה אֱֹלהִים? ִהׁשְאְַרּתִי ל ִי
ׁשִבְעַת ֲאלָפִים אִיׁשֲ ,אׁשֶר ֹלא־כ ְָרעּו לַּבָעַל׃ חזון יב  14 ,6וְ ָה ִאּׁשָה ּבְָרחָה
ַה ִּמ ְדּבָָרהֲ ,אׁשֶרׁ-שָם הּוכ ַן-ל ָּה מָקֹום ֵמאֵת אֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן יְכַלְּכ ְלּו ָה ּׁשָם
יָמִים ֶאל ֶף ּומָאתַ י ִם וְׁשִּׁשִים׃  14וַּי ֻּתְ נּו ל ָ ִאּׁשָה ׁשְּתֵי כ ַנְפֵי הַּנֶׁשֶר ַהּג ָדֹול ,ל ָעּוף
ַה ִּמ ְדּבָָרה אֶל-מְקֹומָּהֲ ,אׁשֶר ּתְ כֻלְּכ ַלׁ-שָם מֹועֵד מֹועֲדִים וָ ֵחצִי ִמּפְנ ֵי הַּנָחָׁש׃
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ט חזון ב-ג .קור"א ה ֹ 7-6לא-טֹוב הִתְ ַהּלֶלְכ ֶם .הֲֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם ּכ ִי ְמעַט ׂשְאֹר
ְמ ַחּמֵץ אֶתּ-כ ָלָ -העִּסָה? ּ 7בַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן ,ל ְ ַמעַן ּתִ הְיּו עִּסָה ֲח ָדׁשָה.
סחֵנּו הַּנִזְּבָח ּבַעֲדֵנּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃
הֲֹלא לֶחֶם מַּצֹות אַּתֶ םּ ,כ ִי ג ַם-ל ָנּו פִ ְ
5 .5הטהורות שבקהילות תחת השמים חשופות לתערובת של אמת וטעויות.
יש מהן שכה התדרדרו שהן אינן עוד קהילות המשיח אלא כנסיות השטן.
על אף זאת ,תמיד תהיה עלי אדמות קהילה שתעבוד את אלוהים על-פי
יב
רצונו.
י

יא

י קור"א יג ּ 12כ ִי כָעֵת ַמּבִיטִים אֲנַחְנּו ּבְמְַראָה ּובְחִידֹות ,וְאָז ּ -פָנ ִים אֶל-
ּפָנ ִים׃ חזון ב-ג .מתי יג  .47 ,30-24וַּיָׂשֶם לִפְנ ֵיהֶם ָמׁשָל ַאחֵר ל ֵאמֹר:
ַמל ְכּות ַהּׁשָ ַמי ִם ּדֹומָה לְאִיׁש ֲאׁשֶר ז ַָרע ז ֶַרע טֹוב ּבְׂשָדֵהּו׃  25וַיְהִי ּבִנְפֹל
ּתַ ְר ֵּדמָה עַלָ -האֲנָׁשִים וַּיָבֹא אֹוי ְבֹו ,וַּיִז ְַרע זּונ ִין ּבְתֹוְך ַה ִחּטִים וַּיֵל ְֶך לֹו׃ 26
וְכ ַ ֲאׁשֶר ּפַָרח ַה ֶּדׁשֶא וַּיַעַׂש ּפִֶרי וַּי ֵָראּו ּג ַם-הַּזּונ ִין׃  27וַּיִּג ְׁשּו עַבְדֵי בַעַלַ -הּבַי ִת
וַּיֹאמְרּו ֵאל ָיוֲ :אדֹנ ֵנּו ,הֲֹלא-ז ֶַרע טֹוב ז ַָרעְּתָ בְׂשָדֶָך? ּו ֵמ ַאי ִן לֹו הַּזּונ ִין? 28
וַּיֹאמֶר לָהֶם :אִיׁש אֹי ֵב עָׂשָה זֹאת .וַּיֹאמְרּו ֵאל ָיו ָהעֲבָדִיםֲ :הי ֵׁש אֶת-נַפְׁשְָך
ּכ ִי-נֵל ְֵך ּונְלַּקֵט אֹתָ ם?  29וַּיֹאמֶרֹ :לאּ ,פֶןּ-בְל ַ ֶּק ְטכ ֶם אֶת-הַּזּונ ִין ּתְ ׁשֲָרׁשּו
ּג ַם אֶתַ -ה ִחּטִים׃  30הַּנ ִיחּו אֹתָ ם וְיִגְּדְלּו ׁשְנ ֵיהֶם יַחַד עַדַ -ה ָּקצִיר .וְ ָהי ָה
ּבְעֵת ַה ָּקצִיר אֹמַר ל ַּקֹוצְִרים :לַּקְטּו בִָראׁשֹונ ָה אֶת-הַּזּונ ִין וְ ִאג ְדּו אֹתָ ם
ֲאג ֻּדֹות לְׂשְָרפָם ,וְאֵת ַה ִחּטִים ִאסְפּו ל ְאֹוצִָרי׃  47עֹוד ּדֹומָה ַמל ְכּות ַהּׁשָ ַמי ִם
ל ְ ִמכְמֶֶרת ֲאׁשֶר הּוְרדָה לַּי ָם ּומִינ ִים ׁשֹונ ִים י ֵ ָאסְפּו ל ְתֹוכ ָּה׃
יא חזון יח  2וַּיִקְָרא ּבְקֹול עֹז ל ֵאמֹר :נָפְל ָה ,נָפְל ָה ּבָבֶל ַהּג ְדֹול ָה וַּתְ הִי נְוֵה
ׂשְעִיִרים ּו ִמׁשְמָר לְכ ָל-רּו ַח ָטמֵא ּו ִמׁשְמָר לְכ ָל-עֹוף ָטמֵא וְנ ִ ְמאָס׃ רומ'
יא  22-18אַל־ּתִ תְ ּפָאֵר עַל־ ָהעֲנָפִים .וְאִם־ּתִ תְ ּפָאֵרּ ,דַע ׁשֶאֵינ ְָך נֹׂשֵא אֶת־
ַהּׁשֶֹרׁשּ ,כ ִי אִם־ ַהּׁשֶֹרׁש הּוא נֹׂשֵא אֹותָ ְך׃  19וְכ ִי תֹאמַר :הֲֹלא נִגְּדְעּו ָהעֲנָפִים
ל ְ ַמעַן אְֻרּכ ַב ָאנֹכ ִי׃ ּ 20כ ֵן הּוא! ֵהּמָה נִגְּדְעּו עַל־ ֲאׁשֶר ֹלא ֶה ֱאמִינּו ,וְאַּתָ ה הִנ ְָך
נִּצָב עַל יְדֵי אֱמּונ ָה .אַל־ּתִ תְ ּגָאֶה ּכ ִי אִם־י ְָרא׃ ּ 21כ ִי ָהאֱֹלהִים אִם ֹלא־חָס
עַל־ ָהעֲנָפִים כְפִי ַה ֶּטבַע ,אּול ַי ֹלא־י ָחּוס ּג ַם־עָל ֶיָך׃  22לָכ ֵן ְראֵה־נ ָא טֹובַת
אֱֹלהִים וְ ֻחמְַרת ּדִינֹו :הֵן ֻחמְָרתֹו עַל־ ַהּנֹפְל ִים; וְעָל ֶיָך טֹובָתֹו ,אִם־ּתַ עֲמֹד
ּבְטֹובָתֹו ,וְאִם־ ַאי ִן – ּג ַם־אַּתָ ה תִ ּג ָ ֵדעַ׃
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ּסל ַע ַהּז ֶה ֶאבְנ ֶה
יב מתי טז  18וְאַף-אֲנ ִי אֹמֵר ֵאל ֶיָךּ ,כ ִי אַּתָ ה ּפֶטְרֹוס וְעַלַ -ה ֶ
אֶתְ -ק ִהּל ָתִ י וְׁשַעֲֵרי ׁשְאֹול ֹלא יִגְּבְרּו עָל ֶיהָ׃ תהל' עב  17יְהִי ׁשְמֹו ל ְעֹול ָם
לִפְנ ֵיׁ-שֶמֶׁש י ִּנֹון ׁשְמֹו וְי ִתְ ּבְָרכּו בֹו ּכ ָלּ-גֹוי ִם י ְ ַאּׁשְרּוהּו׃ תהל' קב ּ 29בְנ ֵי-
עֲבָדֶיָך יִׁשְּכֹונּו וְז ְַרעָם לְפָנ ֶיָך י ִּכֹון׃ מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים

 :הכ קרפהליהקה

אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם
אֹתָ ם לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים
עַד-קֵץ הָעֹול ָםָ .אמֵן׃
6 .6אין לקהילה ראש אחר מלבד האדון ישוע המשיח.יג גם האפיפיור ברומא
אינו יכול במובן כלשהו להיות ראש הקהילה .הוא צורר המשיח ,איש
החטאה ובן האבדון ,המרומם את עצמו בקהילה נגד המשיח ועל כל
יד
הנקרא אלוהים.
יג קול' א  18וְהּוא ֹראׁש ּגּוף ָהעֵדָהֲ ,אׁשֶר הּוא ֵראׁשִית ּובְכֹור ֵמעִם ַהּמֵתִים,
ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶה הִָראׁשֹון ּבַּכֹל׃ אפס' א  22וַּיָׁשֶת ּכֹל ּתַ חַת ַרגְל ָיו ,וַּי ִּתֵ ן אֹתֹו
ל ְֹראׁש עַלַ -הּכֹל אֶלָ -העֵדָה׃
יד מתי כג  10-8אּול ָם אַּתֶ ם אַלּ-תִ ּקְָראּו ַרּבִיּ ,כ ִי ֶאחָד הּוא ַרּבְכ ֶם -
ַה ָּמׁשִיחַ; וְאַּתֶ ם ַאחִים ּכֻלְכ ֶם׃  9וְאַלּ-תִ קְְראּו אָב לְאִיׁש ִמּכ ֶם עַלָ -ה ֲא ָדמָה,
ּכ ִי ֶאחָד הּוא ֲאבִיכ ֶם ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ָמי ִם׃ ּ 10ג ַם אַלּ-תִ ּקְָראּו מַנְהִיג ִיםּ ,כ ִי ֶאחָד
הּוא מַנְהִיגְכ ֶם ַ -ה ָּמׁשִיחַ׃ תסל"ב ב  9-8 ,4-3אַל-י ַתְ עֶה אֶתְ כ ֶם אִיׁש
ּבְׁשּום אֹופָןּ ,כ ִי ֹלא-יָבֹא ּבְטֶֶרם י ִ ְהי ֶה בִָראׁשֹונ ָה ַהּמֶֶרד וְנִגְל ָה אִיׁש ַה ַח ָּטאָה,
ּבֶןָ -ה ֲאבַּדֹון׃ ַ 4הּמִתְ קֹומֵם וְ ַהּמִתְ רֹומֵם עַלּ-כ ָל-הַּנִקְָרא אֵל אֹו עֲבֹודָה ,עַד-
ּכ ִי ג ַם-יֵׁשֵב ּבְהֵיכ ַל ָהאֱֹלהִים ּכ ֵאֹלהִים ּומְַראֶה אֶת-עַצְמֹו ּכ ִי אֱֹלהִים הּוא׃
 8וְאָז יִּגָל ֶה הָָרׁשָעֲ ,אׁשֶר יְמִיתֶ ּנּו ָהאָדֹון ּבְרּו ַח ׂשְפָתָ יו וְיַׁשְּבִיתֶ ּנּו ּבְהֹופָעַת
ּבִיאָתֹו׃  9אֵת ֲאׁשֶר יָבֹא ּכ ְ ֶחזְקַת ַהּׂשָטָן ּבְָרבּ-כֹ ַח ּובְאֹתֹות ּובְמֹופְתֵי ׁשָקֶר׃
חזון יג  6וַּתִ פְּתַ ח אֶתּ-פִי ָה ל ִנ ְ ָאצָה אֶלָ -האֱֹלהִים ,וַּתְ נַאֵץ אֶתׁ-שְמֹו וְאֶת-
ִמׁשְּכ ָנֹו וְאֶתַ -החֹנ ִים ּבַּׁשָ ָמי ִם׃
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פרק כו

שותפות הקדושים
1 .1כל הקדושים מאוחדים עם ראשם ,ישוע המשיח ,על-ידי רוח המשיח
ועל-ידי אמונתם .כולם נהנים משותפות אתו במתנות החסד ,בסבלותיו,
מותו ,תחייתו וכבודו.א בהיות הקדושים מאוחדים זה לזה באהבה,
הם שותפים זה עם זה במתנות החסד,ב ומחויבים למלא את החובות
ג
האישיות והציבוריות ,התורמות לטובתם המשותפת ,הפנימית והגופנית.
א יוח"א א  3אֵת ֲאׁשֶר ָראִינּו וְׁשָ ַמעְנּו ,נֹודִיעָה לָכ ֶם ,ל ְ ַמעַן ּתִ תְ ַחּבְרּו ל ָנּו
ּג ַם-אַּתֶ ם .וְהִתְ ַחּבְרּותֵ נּו הִיא עִםָ -האָב וְעִםּ-בְנֹו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ אפס' ג
 19-16ל ָתֵ ת לָכ ֶם ,לְפִי-עֹׁשֶר ּכ ְבֹודֹו ,לְהִתְ ַחּז ֵק ּבִג ְבּוָרה עַל-יְדֵי רּוחֹו ל ָ ָאדָם
ַהּפְנ ִימִי׃ ׁ 17שֶּיִׁשְּכֹן ַה ָּמׁשִי ַח ּבִלְבַבְכ ֶם עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה וִ ְהי ִיתֶ ם ַמׁשְִריׁשִים
ּסדִים ּבְ ַא ֲהבָה׃  18ל ְ ַמעַן ּתּוכ ְלּו ל ְ ַהּׂשִיג עִםּ-כ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִים מַה-הּוא
ּו ְמי ֻ ָ
הָֹרחַב וְ ָהאֶֹרְך וְ ָהעֹמֶק וְ ַהּגֹבַּה׃  19וִי ַדעְּתֶ ם אֶתַ -א ֲהבַת ַה ָּמׁשִיחַ ,הַּנַעֲל ָה עַל-
ּכ ָלָּ -דעַת ,וְנ ִ ְמל ֵאתֶ ם אֶתּ-כ ָל-מְלֹוא ָהאֱֹלהִים׃ יוח' א ּ 16ו ִמּמְלֹואֹו ל ָ ַקחְנּו
כֻּל ָנּוֶ ,חסֶד עַלָ -חסֶד׃ אפס' ב ַ 6-5אחֲֵרי הֱיֹותֵ נּו מֵתִים ּבַּפְׁשָעִיםֶ ,ה ֱחי ָנּו
עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח ּ -בַ ֶחסֶד נֹוׁשַעְּתֶ ם  6 -וַיְעִיֵרנּו אִּתֹו אַף-הֹוׁשִיבָנּו ּבַּמְרֹומִים,
ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ פיל' ג  10ל ָ ַדעַת אֹתֹו וְאֶתּ-ג ְבּוַרת ּתְ ִחּי ָתֹו וְהִתְ ַחּבְרּות עִּנּוי ָיו
ּול ְ ִהּדַּמֹות ל ְמֹותֹו׃ רומ' ו' ּ 6-5כ ִי־אִם נ ִ ַּטעְנּו יַחַד לִדְמּות מֹותֹוָ ,אכ ֵן ּג ַם־
נ ִ ְהי ֶה ּבִדְמּות תְ ִחּי ָתֹו׃ ּ 6בַ ֲאׁשֶר יֹו ְדעִים אֲנַחְנּוּ ,כ ִי־נִצְל ַב אִּתוֺ ָה ָאדָם ַהּיָׁשָן
ֲאׁשֶר ּבָנּו ,ל ְ ַמעַן יֻשְמַד ּגּוף ַה ֵחטְא ,לְבִל ְּתִ י הֱיוֺתֵ נּו עֹוד עֲבָדִים ל ַ ֵחטְא׃
סּבֹלּ ,ג ַם-נִמְֹלְך אִּתֹו; וְאִם-נ ְנַּכ ֵרּ ,ג ַם-הּוא י ְנַּכ ֵר אֹתָ נּו׃
טימ"ב ב  12אִם-נ ִ ְ
ב אפס' ד ּ 16-15כ ִי אִם-נ ְ ַדּבֵר ָה ֱאמֶת ּבְ ַא ֲהבָה וְנִג ְ ְּדל ָה ּבְכ ָלָּ -דבָר לֹו
ל ַ ָּמׁשִיחַׁ ,שֶהּוא הָֹראׁש׃ ֲ 16אׁשֶר ִמּמֶּנּו ּכ ָל-הַּגּוף ּבִ ְהיֹתֹו מְֻרּכ ָב ּו ְמ ֻדּבָק ּבְכ ָל-
חִּבּור ַהּׁשִּמּוׁשּ ,כְפִי ִמּדַת ַהּפְעֻּל ָה הַּנ ְתּונ ָה לְכ ָלֵ -אבָר וְ ֵאבָר ,י ְִרּבֶה וְיִגְּדַל
ל ְ ַהׁשְלָמַת ּבִנְי ָנֹו ּבְ ַא ֲהבָה׃ קור"א יב ּ 7ולְכ ָל-אִיׁש וָאִיׁש נ ִּתְ נ ָהּ-לֹו הִתְ ּג ַּלּות
הָרּו ַח ל ְהֹועִיל׃ קור"א ג  23-21עַלּ-כ ֵן ,אַל-י ִתְ ַהּל ֵל אִיׁש ּבָ ָאדָם; ּכ ִי ַהּכֹל
הּוא ׁשֶּלָכ ֶם׃  22אִםּ-פֹולֹוס ,אִם-אַּפֹולֹוס וְאִםּ-כ ֵיפָא ,אִם-הָעֹול ָם ,אִם-
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ַה ַחּי ִים וְאִםַ -ה ָּמוֶת ,אִםַ -ההֹוֶה וְאִםֶ -העָתִידַ ,הּכֹל הּוא ׁשֶּלָכ ֶם׃  23וְאַּתֶ ם
הִּנְכ ֶם ׁשֶלַ -ה ָּמׁשִיחַ; וְ ַה ָּמׁשִי ַח הּוא ׁשֶל-אֱֹלהִים׃ קול' ב  19וְאֵינֶּנּו אֹחֵז
ּבָֹראׁשֲ ,אׁשֶר ְמ ֻחּבָר ִמּמֶּנּו ּכ ָל-הַּגּוף ּו ָמ ֳאחָז ּבְצִיָריו ּו ְדבָקָיו ,יִגְּדַל ּג ִּדּול
אֱֹלהִים׃
ג תסל"א ה  14 ,11עַלּ-כ ֵן נַחֲמּו ז ֶה אֶת-ז ֶה ּובְנּו אִיׁש אֶתָ -אחִיוּ ,כ ַ ֲאׁשֶר
ּג ַם-עֲׂשִיתֶ ם׃  14וְהִנ ְנּו ַמזְהִיִרים אֶתְ כ ֶםֶ ,אחָי ,הֹוכ ִיחּו אֶת-הַּסֹוֲרִריםַ ,אּמְצּו
אֶתַ-רּכ ֵי ַהּלֵבָבּ ,תִ מְכּו אֶתַ -ה ַחּלָׁשִים וְ ַהאֲִריכּו רּו ַח אֶלּ-כ ָלָ -אדָם׃ רומ' א'
ספְּתִ י ל ְִראֹותְ כ ֶם וְלַחֲֹלק לָכ ֶם אֵי־זֹו מַּתַ ת רּוחַ,
ּ 14 ,12-11כ ִי־נִכְסֹף נִכ ְ ַ
ל ְ ַמעַן ּתִ תְ ַחּז ָקּו׃ ּ 12כ ְלֹומַר ,לְהִתְ נַחֵם עִ ָּמכ ֶם ז ֶה בָז ֶה ּבָאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר לָכ ֶם
וְג ַם־ל ִי׃ ְ 14מ ֻחּי ָב ָאנֹכ ִי לַּיְוָנ ִים וְג ַם ל ְֹלא יְוָנ ִים ,ל ַ ֲחכָמִים וְג ַם לַּפְתָ אִים׃
יוח"א ג ּ 18-16בָזֹאת ִהּכ ְַרנּו אֶתָ -ה ַא ֲהבָהּ ,כ ִי הּוא נ ָתַ ן אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדֵנּו;
ּג ַם-אֲנַחְנּו ַחּיָבִים ל ָתֵ ת אֶת-נַפְׁשֹתֵינּו ּבְעַד ַאחֵינּו׃  17וְאִיׁש ֲאׁשֶר-לֹו נִכְסֵי
הָעֹול ָם וְהּוא ֹראֶה אֶתָ -אחִיו ֲחסַר-לֶחֶם וְ ָקפַץ אֶתַ-ר ֲחמָיו ִמּמֶּנּו ,אֵיְך
ּתַ עֲמָדּ-בֹו ַא ֲהבַת אֱֹלהִים? ּ 18בָנ ַי ,אַל-נ ָא נ ֶ ֱאהַב ּבְ ִמּל ִין ּובַּל ָׁשֹוןּ ,כ ִי אִם-
ּבְפֹעַל ּובֶ ֱאמֶת׃ גלט' ו  10לָכ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר ָהעֵת ּבְיָדֵנּו ,נַעֲׂשֶהּ-נ ָא אֶת-הַּטֹוב
עִםּ-כ ָלָ -אדָם ּובְיֹותֵ ר עִםּ-בְנ ֵי אֱמּונ ָתֵ נּו׃
2 .2אלה שמעידים על עצמם שהם קדושים חייבים לקיים התחברות קדושה
ושותפות בעבודת אלוהים ובקיום פעילויות רוחניות אחרות התורמות
לבנייתם ההדדית באמונה.ד עליהם גם להקל איש על רעהו בעניינים
פרקטיים בהתאם ליכולתם וצרכי זולתם השונים .שותפות חברתית זו
יש להושיט לכל הקוראים בשם האדון ישוע בכל הזדמנות שיזמן המשיח
ה
בכל מקום שהוא.
ד עבר' י  25-24וְנ ִתְ ּבֹונ ֲנ ָה ז ֶה עַל-ז ֶה ל ְעֹוֵרר אֹתָ נּו ל ְ ַא ֲהבָה ּול ְ ַמעֲׂשִים
סּי ָתֵ נּו ּכְמִנְהַג ְקצָת אֲנָׁשִיםּ ,כ ִי אִם-נֹוכ ִי ַח
טֹובִים׃  25וְאַל-נַעֲזֹב אֶתּ-כ ְנ ֵ ִ
אִיׁש אֶתָ -אחִיוּ ,ובְיֹותֵ ר ּבְִראֹתְ כ ֶם ּכ ִי-קָרֹוב הַּיֹום׃ מה"ש ב  46 ,42וַּיִהְיּו
ׁשֹ ְקדִים עַלּ-תֹוַרת ַהּׁשְל ִיחִים וְעַלַ -ההִתְ ַחּבְרּות וְעַלּ-בְצִיעַת ַהּלֶחֶם וְעַל-
הַּתְ פִּל ָה׃  46וְיֹום יֹום הָיּו ׁשֹ ְקדִים ּבַ ִּמ ְקּדָׁש ל ֵב ֶאחָד ,וַּיִבְצְעּו אֶתַ -הּלֶחֶם
ּבַּבַי ִת ּבַּבָי ִת׃ ישע' ב  3וְ ָהל ְכּו עַּמִים ַרּבִים וְ ָאמְרּו ל ְכּו וְנַעֲל ֶה אֶל-הַר-י ְהוָה
אֶלּ-בֵית אֱֹלהֵי יַעֲקֹב וְיֵֹרנּו ִמּדְָרכ ָיו וְנֵלְכ ָה ּבְאְֹרחֹתָיו ּכ ִי ִמּצִּיֹון ּתֵ צֵא תֹוָרה
ּו ְדבַר-י ְהוָה מִירּוׁשָל ִָם׃ קור"א יא  20וְעַּתָ ה ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתִ ָּקהֲלּו יַחַד ,אֵין-ז ֶה
ל ֶ ֱאכֹל סְעּודַת ָהאָדֹון׃

 :וכ קרפםישודקה תופתוש

ה מה"ש ב  45-44וְכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִינ ִים הִתְ ַאחֲדּו יָחַד וַיְהִי-לָהֶם ַהּכֹל ּבְׁשֻּתָ פּות׃
 45וְאֶתֲ -א ֻחּז ָתָ ם וְאֶתְ-רכּוׁשָם ָמכ ְרּו וַי ְ ַחּל ְקּו אֹתָ ם לְכֻּל ָם ,לְאִיׁש אִיׁש ּדֵי
ַמחְסֹורֹו׃ יוח"א ג  17וְאִיׁש ֲאׁשֶר-לֹו נִכְסֵי הָעֹול ָם וְהּוא ֹראֶה אֶתָ -אחִיו
ֲחסַר-לֶחֶם וְ ָקפַץ אֶתַ-ר ֲחמָיו ִמּמֶּנּו ,אֵיְך ּתַ עֲמָדּ-בֹו ַא ֲהבַת אֱֹלהִים? קור"ב
ח-ט .מה"ש יא  30-29וַּיִּוָעֲצּו הַּתַ לְמִידִים לִׁשְֹלחַ ,אִיׁש אִיׁש ֵמ ֲאׁשֶר ּתַ ּׂשִיג
י ָדֹו ,לְעֶז ְַרת ָה ַאחִים ַהּיֹׁשְבִים ּבִיהּודָה׃  30וְכ ֵן ּג ַם-עָׂשּו וַּיִׁשְל ְחּו אֶלַ -הּזְקֵנ ִים
עַל-יְדֵי ּבַר-נַּבָא וְׁשָאּול׃
3 .3שותפות זו שיש לקדושים עם המשיח אינה הופכת אותם במובן כלשהו
לשותפים למהות אלוהותו ,או שווים למשיח מהיבט כלשהו .הטוענים
אחרת מגדפים ומפגינים היעדר יראת אלוהים.ו גם השותפות שלהם זה
עם זה כקדושים אינה פוגמת בזכות או בקניין שיש לכל אדם על נכסיו
ז
ועל רכושו.
ו קול' א  19-18וְהּוא ֹראׁש ּגּוף ָהעֵדָהֲ ,אׁשֶר הּוא ֵראׁשִית ּובְכֹור ֵמעִם
ַהּמֵתִים ,ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶה הִָראׁשֹון ּבַּכֹל׃ ּ 19כ ִי-כ ֵן ָהי ָה הָָרצֹון לְׁשַּכ ֵן ּבֹו אֶת-
ּכ ָל ַהּמְלֹוא׃ קור"א ח ָ 6אמְנ ָם ל ָנּו אְַך-אֵל ֶאחָדָ ,האָבֲ ,אׁשֶר ַהּכֹל ִמּמֶּנּו
וַאֲנַחְנּו ֵאל ָיו; וְאָדֹון ֶאחָד י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר ַהּכֹל עַל-י ָדֹו וַאֲנַחְנּו עַל-י ָדֹו׃
ישע' מב  8אֲנ ִי י ְהוָה הּוא ׁשְמִי ּוכ ְבֹודִי ל ְ ַאחֵר ֹלא-אֶּתֵ ן ּותְ ִהּל ָתִ י לַּפְסִיל ִים׃
טימ"א ו ֲ 16-15אׁשֶר י ְַראֶּנ ָה בְעִּתָ ּה ַה ְמבָֹרְך וְ ַהּׁשַּל ִיט לְבַּדֹוֶ ,מל ְֶך ַה ְּמלָכ ִים
וַ ֲאדֹנ ֵי ָה ֲאדֹנ ִים׃ ֲ 16אׁשֶר הּוא לְבַּדֹו חַי וְ ַקּי ָם וְהּוא ַהּדָר ּבְאֹור נִׂשְּג ָב; וְאִיׁש
ֹלא ָראָהּו וְֹלא יּוכ ַל ל ְִראֹותֹו .וְלֹו ַהּכ ָבֹוד ּוג ְבּוַרת עֹולָמִיםָ .אמֵן׃ תהל' מה 8
ָא ַהבְּתָ ּצֶדֶק וַּתִ ׂשְנ ָאֶ-רׁשַע עַלּ-כ ֵן ְמׁשָחֲָך אֱֹלהִים אֱֹלהֶיָך ׁשֶמֶן ׂשָׂשֹון ֵמ ֲחבֵֶרָך׃
סאֲָך אֱֹלהִים ,עֹול ָם וָעֶדׁ ,שֵבֶט מִיׁשֹר
עבר' א  9-8אְַך עַלַ -הּבֵן אֹמֵרּ :כ ִ ְ
ׁשֵבֶט ַמל ְכּותֶ ָך׃ ָ 9א ַהבְּתָ ּצֶדֶק וַּתִ ׂשְנ ָא ֶרׁשַע ,עַלּ-כ ֵן ְמׁשָחֲָך אֱֹלהִים ,אֱֹלהֶיָך,
ׁשֶמֶן ׂשָׂשֹון ֵמ ֲחבֵֶריָך׃
ז שמות כ  15וַּיֹאמְרּו אֶל-מֹׁשֶה ַּדּבֵר-אַּתָ ה עִּמָנּו וְנִׁשְ ָמעָה וְאַל-י ְ ַדּבֵר עִּמָנּו
אֱֹלהִים ּפֶן-נ ָמּות׃ אפס' ד  28מִי ׁשֶּג ָנ ַב אַל-יֹסֶף לִגְנֹב ּכ ִי אִם-י ִיג ַע ּובְיָדָיו
יַעֲׂשֶה אֶת-הַּטֹוב ל ְ ַמעַן י ִ ְהי ֶהּ-לֹו ל ָתֵ ת לְאִיׁש ַמחְסֹור׃ מה"ש ה  4הֲֹלא ׁשֶּל ְָך
ָהי ָה טֶֶרם ִה ָּמכ ְרֹו וְג ַםַ -אחֲֵרי נ ִ ְמּכ ַר ָהי ָה בְיָדֶָך? וְלָּמָה ׂשַמְּתָ עַל-לְבָבְָך ַה ָּדבָר
ַהּז ֶה? ֹלא ׁשִּקְַרּתָ ּבִבְנ ֵי ָאדָם ּכ ִי אִםּ-בֵאֹלהִים׃

פרק כז

אודות הטבילה וסעודת האדון
1 .1הטבילה וסעודת האדון הם אותות קדושים וחותמות של ברית החסד.
הם נקבעו ישירות על-ידי אלוהיםב כדי לייצג את המשיח ואת הברכות
שנובעות ממנו ולאשרר את ירושתנו בו,ג וכן להבדיל באופן הנראה
לעין בין השייכים לקהילה לבין שאר העולם.ד הם גם נועדו לחייב את
ה
הקדושים לעסוק בעבודת אלוהים במשיח על-פי דברו.
א

א רומ' ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה־ּלֹו
ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם ,ל ְ ַמעַן ּג ַם־לָהֶם
ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃ ברא' יז  10 ,7וַ ֲה ִקמֹתִי אֶתּ-בְִריתִ י ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶָך ּובֵין ז ְַרעֲָך
ַאחֲֶריָך לְדֹֹרתָ ם לִבְִרית עֹול ָם לִהְיֹות ל ְָך ל ֵאֹלהִים ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך׃  10זֹאת
ּבְִריתִ י ֲאׁשֶר ּתִ ׁשְמְרּו ּבֵינ ִי ּובֵינ ֵיכ ֶם ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך הִּמֹול לָכ ֶם ּכ ָל-זָכ ָר׃
ב מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵם-
ָהאָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ קור"א יא ּ 23כ ִי-כֹה ִקּבַל ְּתִ י ָאנֹכ ִי מִןָ -האָדֹון
אֶתֲ -אׁשֶר ּג ַםָ -מסְַרּתִי לָכ ֶםּ ,כ ִי ָהאָדֹון י ֵׁשּועַּ ,בַּלַיְל ָה הַהּוא ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו,
לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃
ג קור"א י ּ 16כֹוס ַהּבְָרכ ָה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו ְמבֲָרכ ִים הֲֹלא הִיא הִתְ ַחּבְרּות ּדַם
ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַהּלֶחֶם ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו בֹצְעִים הֲֹלא הּוא הִתְ ַחּבְרּות ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ:
קור"א יא  26-25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת
הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃ ּ 26כ ִי
ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו
אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃ גלט' ג  17וזֹאת אֲנ ִי אֹמֵרּ :כ ִי ּבְִרית ֲאׁשֶר
ִקּיְמָּה ָהאֱֹלהִים ֵמאָז ל ִימֹות ַה ָּמׁשִיחַֹ ,לא תּוכ ַל הַּתֹוָרהֲ ,אׁשֶר ּבָאָה ַאחֲֵרי
אְַרּבַע מֵאֹות ּוׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה ,ל ְ ָהפֵר אֹותָ ּה ּולְבַּטֵל אֶתַ -ה ַהבְ ָטחָה׃
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ד רומ' טו  8וַאֲנ ִי אֹמֵר ּכ ִי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ָהי ָה ל ִ ְמׁשֵָרת ּבְנ ֵי ַהּמִיל ָה ל ְ ַמעַן
ֱאמֶת ָהאֱֹלהִים ,ל ְ ַקּי ֵם אֶת־ ַה ַהבְטָחֹות ֲאׁשֶר לָאָבֹות׃ שמות יב  48וְכ ִי-
י ָגּור אִּתְ ָך ּג ֵר וְעָׂשָה פֶסַח ל ַיהוָה הִּמֹול לֹו כ ָל-זָכ ָר וְאָז יִקְַרב לַעֲׂשֹתֹו וְ ָהי ָה
ּכ ְ ֶאז ְַרח ָהאֶָרץ וְכ ָל-עֵָרל ֹלא-יֹאכ ַל ּבֹו׃ ברא' לד  14וַּיֹאמְרּו ֲאל ֵיהֶם ֹלא
נּוכ ַל לַעֲׂשֹות ַה ָּדבָר ַהּז ֶה ל ָתֵ ת אֶתֲ -אחֹתֵ נּו לְאִיׁש ֲאׁשֶר-לֹו עְָרל ָה ּכ ִי-חְֶרּפָה
הִוא ל ָנּו׃
ה רומ' ו  4-3אֹו ַהאֵינְכ ֶם יֹ ְדעִיםּ ,כ ִי כֻּל ָנּו ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל ְנּו ל ַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ ,ל ְמֹותֹו
נ ִ ְטּבָל ְנּו?  4לָכ ֵן נ ִ ְקּבְַרנּו אִּתוֺ ּבַ ְּטבִיל ָה ל ַ ָּמוֶת ,ל ְ ַמעַן ּכְפִי ׁשֶהּוקָם ַה ָּמׁשִי ַח מִן
ַהּמֵתִים ּבִכ ְבוֺד ָהאָבּ ,כ ֵן נ ִתְ ַהּל ְֵך ּג ַם־אֲנַחְנּו ּבְ ַחּי ִים ֲח ָדׁשִים׃ קור"א י 21 ,16
ּכֹוס ַהּבְָרכ ָה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו ְמבֲָרכ ִים הֲֹלא הִיא הִתְ ַחּבְרּות ּדַם ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַהּלֶחֶם
ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו בֹצְעִים הֲֹלא הּוא הִתְ ַחּבְרּות ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַֹ 21 :לא תּוכ ְלּו לִׁשְּתֹות
ׁשלְחַן ֲאדֹנ ֵנּו וְג ַם
ּׁשדִים; וְֹלא תּוכ ְלּו לְהִתְ ַחּבֵר אֶלֻ -
יַחַד ּכֹוס ֲאדֹנ ֵנּו וְג ַםּ-כֹוס ַה ֵ
ּׁשדִים׃
ׁשלְחַן ַה ֵ
אֶלֻ -
2 .2בכל אות קדוש וחותם של ברית החסד קיימת זיקה רוחנית או אחדות,
בין האות לבין מה שהאות מסמל .מכאן שהשמות והתוצאות של אחד
ו
מיוחסים לשני.
ו ברא' יז  10זֹאת ּבְִריתִ י ֲאׁשֶר ּתִ ׁשְמְרּו ּבֵינ ִי ּובֵינ ֵיכ ֶם ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך
הִּמֹול לָכ ֶם ּכ ָל-זָכ ָר׃ מתי כו  28-27וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס וַיְבֶָרְך וַּי ִּתֵ ן לָהֶם
ל ֵאמֹרׁ :שְתּו ִמּמֶּנ ָה ּכֻּלְכ ֶם׃ ּ 28כ ִי ז ֶה הּוא ָדמִיּ ,דַםַ -הּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה הַּנִׁשְּפְָך
סל ִיחַת ֲח ָטאִים׃ טיט' ג  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר
ּבְעַד ַרּבִים ל ִ ְ
עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה
וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
3 .3החסד שבא לידי ביטוי בטבילה ובסעודת האדון או באמצעותם כאשר
המאמין משתתף בהם כראוי ,אינו נובע מכוח כלשהו הטמון בהם וגם
אינו תלוי ביראת האלוהים או בכוונת לבו של מי שמנהל אותם.ז  קבלת
החסד הזה תלויה בכתבי הקודש שקבעו והסמיכו את קיום שתי התקנות
הללו וההבטחה אודות הברכה שבהם למאמינים נאמנים,ח באמצעות
ט
פעולת רוח הקודש.
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ז רומ' ב ּ 29-28כ ִי ֹלא־הַּנ ְִראֶה לָעַי ִן הּוא ַהּי ְהּודִי .וְֹלא־הַנ ְִראֵית לָעַי ִן בָּגּוף
הִיא ַהּמִיל ָה׃ ּ 29כ ִי ַהי ְהּודִי בִלְבַבוֺ ,י ְהּודִי הּואּ .ומִיל ָה הִיא ֲאׁשֶר ּבַּל ֵבּ ,כְפִי

 :זכ קרפ ןודאה תדועסו הליבטה תודוא

הָרּוחַ ,וְֹלא ּכְפִי הָאֹות ַהּכ ְתּובָהֲ .אׁשֶר־ֹלא ִמּבְנ ֵי ָאדָם ּתְ ִהּל ָתֹוּ ,כ ִי אִם־ ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִים׃ פטר"א ג  21וְז ֶה הּוא אֹות ַה ְּטבִיל ָהֲ ,אׁשֶר ּכָעֵת ּתֹוׁשִיעַ ּג ַם-
אֹתָ נּוֹ ,לא בְ ָהסִיר טִּנּוף ַהּבָׂשָרּ ,כ ִי אִםּ-בִׁשְאָל-ל ָנּו ֵמאֵת אֱֹלהִים רּו ַח ׁשְלֵמָה
עַל-יְדֵי ֲה ָקמַת י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃
ח מתי כו  28-27וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס וַיְבֶָרְך וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ל ֵאמֹרׁ :שְתּו ִמּמֶּנ ָה
סל ִיחַת
ּכֻּלְכ ֶם׃ ּ 28כ ִי ז ֶה הּוא ָדמִיּ ,דַםַ -הּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה הַּנִׁשְּפְָך ּבְעַד ַרּבִים ל ִ ְ
ֲח ָטאִים׃ מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם
אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָל-
ֲאׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹול ָםָ .אמֵן׃
קור"א יא  29-27לָכ ֵן מִי ׁשֶּיֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה אֹו-יִׁשְּתֶ ה מִּכֹוס ָהאָדֹון
ׁשֶּלא כ ָָראּוי י ֶ ְאׁשַם ל ְגּוף ֲאדֹנ ֵנּו ּולְדָמֹו׃   28יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו וְאָז יֹאכ ַל
מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶ ה מִן-הַּכֹוס׃ ּ 29כ ִי ָהאֹכ ֵל וְ ַהּׁשֹתֶ ה ׁשֶּלא כ ָָראּוי אֹכ ֵל וְׁשֹתֶ ה
ּדִין ל ְנַפְׁשֹו לְפִי ׁשֶּלאִ -הפְל ָה אֶתּ-גּוף ָהאָדֹון׃
ט מתי ג  11הֵן ָאנֹכ ִי טֹובֵל אֶתְ כ ֶם ּבַ ַּמי ִם ל ַּתְ ׁשּובָה וְ ַהּבָא ַאחֲַרי ָחז ָק ִמּמֶּנ ִי
ֲאׁשֶר ָקטֹנ ְּתִ י ִמּׂשְאֵת נְעָל ָיו וְהּוא י ִ ְטּבֹל אֶתְ כ ֶם ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ּובָאֵׁש׃ קור"א
יב ּ 13כ ִי ּבְרּו ַח ֶאחָד נ ִ ְטּבַל ְנּו כֻּל ָנּו ל ְגּוף ֶאחָד אִם-י ְהּודִים וְאִם-יְוָנ ִים אִם-
עֲבָדִים וְאִםּ-בְנ ֵי חֹוִרין וְכֻּל ָנּו ל ְרּו ַח ֶאחָד ָהׁשְקִינּו׃
4 .4רק שני אותות קדושים וחותמות של ברית החסד נקבעו על ידי אדוננו
המשיח בבשורה ,והם הטבילה וסעודת האדון .ניהול הטבילה וסעודת
האדון ייעשה רק על-ידי רועה קהילה שהוסמך לכך בהתאם לדרישות
י
הכתובים.
י מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵם-
ָהאָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ קור"א יא ּ 23כ ִי-כֹה ִקּבַל ְּתִ י ָאנֹכ ִי מִןָ -האָדֹון
אֶתֲ -אׁשֶר ּג ַםָ -מסְַרּתִי לָכ ֶםּ ,כ ִי ָהאָדֹון י ֵׁשּועַּ ,בַּלַיְל ָה הַהּוא ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו,
לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃ קור"א ד ּ 1כ ֵן י ַ ֲחׁשָב-אִיׁש אֹתָ נּו ּכ ִ ְמׁשֲָרתֵי ַה ָּמׁשִי ַח וְסֹכ ְנ ֵי
ָרז ֵי אֵל׃ עבר' ה  4וְאֶתַ -הּג ְ ֻדּל ָה ַהּזֹאת ֹלא-יִּקַח אִיׁש לְעַצְמֹוַ ,רק ַהּקָרּוא
ל ָּה ֵמאֵת ָהאֱֹלהִיםּ ,כ ְמֹו ַאהֲֹרן׃ קור"ב ה ּ 20ובְכ ֵן ְמל ִיצֵי ַה ָּמׁשִי ַח אֲנַחְנּו
וְ ָהאֱֹלהִים ַמזְהִיר אֶתְ כ ֶם עַל-יָדֵנּו נְבַּקֵׁש ִמּכ ֶם ּבְעַד ַה ָּמׁשִי ַח הִתְ ּכַּפְרּו-נ ָא
ל ֵאֹלהִים׃
171

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

5 .5האמתות הרוחניות שסומלו והוצגו באותות הקדושים וחותמי ברית
החסד שבתנ"ך (המילה והפסח) היו במהותן זהות לאלו של הברית
יא
החדשה.
יא קור"א י  4-1וְֹלא ֲאכַחֵד ִמּכ ֶם ֶאחָי ׁשֶאֲבֹותֵ ינּו הָיּו כֻּל ָם ּתַ חַת ֶהעָנ ָן וְכֻּל ָם
עָבְרּו ּבְתֹוְך ַהּי ָם׃  2וְכֻּל ָם נ ִ ְטּבְלּו ל ְמׁשֶה ּבֶעָנ ָן ּובַּי ָם׃  3וְכֻּל ָם ָאכ ְלּו ַמ ֲאכ ָל
ֶאחָד רּוחָנ ִי׃  4וְכֻּל ָם ׁשָתּו ַמׁשְקֶה ֶאחָד רּוחָנ ִי ּכ ִי ׁשָתּו מִן-הַּצּור הָרּוחָנ ִי
ַההֹל ְֵך עִ ָּמהֶם וְהַּצּור הַהּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ רומ ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם
צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה־ּלֹו ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף
ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם ,ל ְ ַמעַן ּג ַם־לָהֶם ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃
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פרק כח
טבילה

1 .1טבילה היא תקנה השייכת לברית החדשה ונקבעה על ידי ישוע המשיח,
לא רק כאמצעי לקבל את הנטבל אל הקהילה הנראית לעין,ב אלא גם כדי
לשמש לנטבל אות וחותם של ברית החסד,ג של אחדות עם המשיח,ד של
הלידה החדשה,ה של סליחת החטאים,ו ושל כניעתו לאלוהים באמצעות
המשיח כדי להלך בחיים מחודשים.ז תקנה זו ,על-פי קביעתו של המשיח,
ח
תתקיים בקהילתו עד קץ העולם.

א

א מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵם-
ָהאָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
ב קור"א יב ּ 13כ ִי ּבְרּו ַח ֶאחָד נ ִ ְטּבַל ְנּו כֻּל ָנּו ל ְגּוף ֶאחָד ,אִם-י ְהּודִים ,אִם-
יְוָנ ִים ,אִם-עֲבָדִים ,אִםּ-בְנ ֵי חֹוִרין וְכֻּל ָנּו ל ְרּו ַח ֶאחָד ָהׁשְקֵינּו׃
ג רומ' ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה־ּלֹו
ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם ,ל ְ ַמעַן ּג ַם־לָהֶם
ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃ קול' ב ּ 12-11ובֹו אַּתֶ ם ּג ַם-נ ִּמֹול ִים מִיל ָה ׁשֶֹּלא בְי ָ ָדי ִם,
ּבְ ַהפְׁשָטַת ּגּוף ַהּבָׂשָר הַחֹוטֵא ,הִיא מִיל ַת ַה ָּמׁשִיחַ׃ ּ 12כ ִי נ ִ ְקּבְַרּתֶ ם אִּתֹו
ּבַ ְּטבִיל ָה ,אַףַ -קמְּתֶ ם אִּתֹו ּבַּתְ ִחּי ָה עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה ּבִג ְבּוַרת אֱֹלהִים ֲאׁשֶר
ֱהעִירֹו מִןַ -הּמֵתִים׃
ד גלט' ג ּ 27כ ִי כֻּלְכ ֶם ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל ְּתֶ ם ל ַ ָּמׁשִי ַח לְבַׁשְּתֶ ם אֶתַ -ה ָּמׁשִיחַ׃ רומ' ו
ּ 5כ ִי־אִם נ ִ ַּטעְנּו יַחַד לִדְמּות מֹותֹוָ ,אכ ֵן ּג ַם־נ ִ ְהי ֶה ּבִדְמּות תְ ִחּי ָתֹו׃
ה טיט' ג  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-
מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
סל ִיחַת
ו מרק' א  4וַיְהִי יֹוחָנ ָן טֹבֵל ּבַ ִּמ ְדּבָר וְקֹוֵרא ְטבִיל ַת הַּתְ ׁשּובָה ל ִ ְ
ַה ֲח ָטאִים׃
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ז רומ' ו  4-3אֹו ַהאֵינְכ ֶם יֹ ְדעִיםּ ,כ ִי כֻּל ָנּו ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל ְנּו ל ַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ,
ל ְמֹותֹו נ ִ ְטּבָל ְנּו?  4לָכ ֵן נ ִ ְקּבְַרנּו אִּתוֺ ּבַ ְּטבִיל ָה ל ַ ָּמוֶת ,ל ְ ַמעַן ּכְפִי ׁשֶהּוקָם
ַה ָּמׁשִי ַח מִן ַהּמֵתִים ּבִכ ְבוֺד ָהאָבּ ,כ ֵן נ ִתְ ַהּל ְֵך ּג ַם־אֲנַחְנּו ּבְ ַחּי ִים ֲח ָדׁשִים׃
ח מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם
לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר
צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹול ָםָ .אמֵן׃
2 .2הטבילה נעשית במים ויש לטבול את הנטבל בשם האב ,הבן ורוח
הקודש .את הטבילה יבצע רועה קהילה שהוסמך לכך בהתאם לדרישות
ט
הכתובים.
ט מתי ג  11הֵן ָאנֹכ ִי טֹובֵל אֶתְ כ ֶם ּבַ ַּמי ִם ל ִתְ ׁשּובָה וְ ַהּבָא ַאחֲַרי ָחז ָק הּוא
ִמּמֶּנ ִי ֲאׁשֶר אֵינֶּנ ִי כְדַי לָׂשֵאת נְעָל ָיו וְהּוא י ִ ְטּבֹל אֶתְ כ ֶם ּבְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש ּובָאֵׁש:
יוח' א  33וַאֲנ ִי ֹלא י ְ ַדעְּתִיו ,אּול ָם ַהּׁשֹל ֵ ַח אֹתִי ל ִ ְטּבֹל ּבַ ַּמי ִם ,הּוא ָאמַר ֵאל ַי:
אֵת ֲאׁשֶרּ-תִ ְראֶה הָרּו ַח יֶֹרדֶת וְנָחָה עָל ָיו ,הִּנ ֵה ז ֶה הּוא ֲאׁשֶר י ִ ְטּבֹל ּבְרּו ַח
ַהּקֹדֶׁש׃ מתי כח  20-19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם
אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם לִׁשְמֹר אֶתּ-כ ָל-
ֲאׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹול ָםָ .אמֵן׃  
3 .3אין חובה לׁשַקע את הנטבל במים .טבילה נעשית כראוי אם המים יותזו
י
או יישפכו על הנטבל.
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י עבר' ט  22-19 ,10אְַךִ -מׁשְּפְטֵי הַּגּוף ֵהּמָה עִםַ -ה ַּמ ֲאכ ָלֹות וְ ַה ַּמׁשְקִים
וְ ַה ְּטבִילֹות ַהּׁשֹנֹותֲ ,אׁשֶר הּוׂשְמּו עַד-עֵת הַּתִ ּקּון׃ ּ 19כ ִי ּכְכ ַּלֹות מֹׁשֶה ל ְ ַהּג ִיד
לְכ ָלָ -העָם אֶתּ-כ ָלַ -ה ִּמצְ�ֹות ּכ ַּתֹוָרה ,לָקַח ּדַם ָהעֲגָל ִים וְ ַהּׂשְעִיִרים עִםַ -מי ִם
ּספֶר וְעַל ּכ ָלָ -העָם׃  20וַּיֹאמַר :הִּנ ֵה דַם-
וְתֹולַעַת ׁשָנ ִי וְאֵזֹוב וַּיִז ְֹרק עַלַ -ה ֵ
ַהּבְִרית ֲאׁשֶר צִּוָה אֱֹלהִים ֲאל ֵיכ ֶם׃  21וְכ ֵן ִהּז ָה מִןַ -הּדָם עַלַ -ה ִּמׁשְּכ ָן וְעַל
ּכ ָלּ-כְל ֵי ַהּׁשֵָרת׃  22וְכ ִ ְמעַט ַהּכֹל י ְ ֻטהַר ּבַּדָם עַלּ-פִי הַּתֹוָרה ,וְאֵין ּכַּפָָרה
ּבְל ִיׁ-שְפִיכ ַת ּדָם׃ מה"ש ב  41וַי ְ ַקּבְלּו אֶתְּ -דבָרֹו ּבְׂשִ ְמחָה וַּי ִ ָּטבֵלּו; ּובַּיֹום
הַהּוא נֹוסְפּו ּכִׁשְֹלׁשֶת ַאלְפֵי נָפֶׁש׃ מה"ש טז  33וַּי ִ ָּקחֵם ּבַּלַיְל ָה ּבַּׁשָעָה
ַההִיא וַּי ְִרחַץ אֶת-חַּבּוֹרתֵיהֶם ,וַי ְ ַמהֵר ל ְ ִה ָּטבֵל הּוא וְכ ָלֲ -אׁשֶר-לֹו׃ מרק' ז 4
וְאֶתֲ -אׁשֶר מִן-הַּׁשּוק אֵינ ָם אֹכְל ִים ּבְֹלא ְטבִיל ָה ,וְעֹוד ְּדבִָרים ֲאחִֵרים ַרּבִים
ֲאׁשֶר ִקּבְלּו לִׁשְמֹרּ ,כ ְמֹו ְטבִיל ַת ּכֹסֹות וְכַּדִים וְיֹורֹות ּומִּטֹות׃

 :חכ קרפהליבט

4 .4יש לטבול לא רק את הטוענים שהם מאמינים במשיח ומצייתים לו,
יב
אלא גם את התינוקות של הורה או של הורים מאמינים.

יא

יא מרק' טז  16-15וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם :ל ְכּו אֶלּ-כ ָל-הָעֹול ָם וְקְִראּו אֶת-
ַהּבְׂשֹוָרה לְכ ָלַ -הּבְִריאָה׃ ַ 16ה ַּמ ֲאמִין וְנ ִ ְטּבָל הּוא יִּוָׁשֵעַ ,וַ ֲאׁשֶר ֹלא-י ַ ֲאמִין
י ֶ ְאׁשָם׃ מה"ש ח  38-37וַּיֹאמֶר פִיל ִּפֹוס ,אִםַ -מ ֲאמִין אַּתָ ה ּבְכ ָל-לְבָבְָך,
מֻּתָ ר-ל ְָך .וַּיַעַן וַּיֹאמֶר ,אֲנ ִי ַמ ֲאמִין ּכ ִי י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ּבֶןָ -האֱֹלהִים הּוא׃
 38וַיְצַו ל ְ ַהעֲמִיד אֶתַ -הּמְֶרּכָבָה ,וַּי ְֵרדּו ׁשְנ ֵיהֶם אֶלּ-תֹוְך ַה ַּמי ִם ,פִיל ִּפֹוס
וְ ַהּסִָריס ,וַּי ַ ְטּבֵל אֹותֹו׃
יב ברא' יז  10-9 ,7וַ ֲה ִקמֹתִי אֶתּ-בְִריתִ י ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶָך ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך
לְדֹֹרתָ ם לִבְִרית עֹול ָם לִהְיֹות ל ְָך ל ֵאֹלהִים ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך׃  9וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים
אֶלַ -אבְָרהָם וְאַּתָ ה אֶתּ-בְִריתִ י תִ ׁשְמֹר אַּתָ ה וְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך לְדֹֹרתָ ם׃ 10
זֹאת ּבְִריתִ י ֲאׁשֶר ּתִ ׁשְמְרּו ּבֵינ ִי ּובֵינ ֵיכ ֶם ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך הִּמֹול לָכ ֶם ּכ ָל-
זָכ ָר׃ גלט' ג  14 ,9עַלּ-כ ֵן ּבְנ ֵי ָהאֱמּונ ָה י ִתְ ּבֲָרכּו עִםַ -אבְָרהָם ַה ַּמ ֲאמִין׃ 14
ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ּתָ בֹא ּבְִרּכ ַת ַאבְָרהָם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ עַל-הַּגֹוי ִם ,ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר נִּׂשָא
אֶתַ -הבְ ָטחַת הָרּו ַח עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה׃ קול' ב ּ 12-11ובֹו אַּתֶ ם ּג ַם-נ ִּמֹול ִים
מִיל ָה ׁשֶֹּלא בְי ָ ָדי ִםּ ,בְ ַהפְׁשָטַת ּגּוף ַהּבָׂשָר הַחֹוטֵא ,הִיא מִיל ַת ַה ָּמׁשִיחַ׃
ּ 12כ ִי נ ִ ְקּבְַרּתֶ ם אִּתֹו ּבַ ְּטבִיל ָה ,אַףַ -קמְּתֶ ם אִּתֹו ּבַּתְ ִחּי ָה עַל-יְדֵי ָהאֱמּונ ָה
ּבִג ְבּוַרת אֱֹלהִים ֲאׁשֶר ֱהעִירֹו מִןַ -הּמֵתִים׃ מה"ש ב  39-38וַּיֹאמֶר ּפֶטְרֹוס
ֲאל ֵיהֶםׁ :שּובּו ִמּדְַרכ ֵיכ ֶם וְ ִה ָּטבְלּו ּכ ָל-אִיׁש ִמּכ ֶם עַלׁ-שֵם י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח
סל ִיחַת ֲח ָטאֵיכ ֶם ,וְ ִקּבַל ְּתֶ ם אֶת-מַּתְ נ ַת רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ ּ 39כ ִי לָכ ֶם ַה ַהבְ ָטחָה
לִ ְ
וְלִבְנ ֵיכ ֶם ּולְכֹל הְָרחֹוקִים ,לְכ ָלֲ -אׁשֶר קֵֹרא י ְהוָה אֱֹלהֵינּו׃ רומ' ד 12-11
וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותָ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ ה־ּלֹו ּבְעְָרל ָתוֺ ,לִהְיֹות
לְאָב לְכ ָל־ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים אַף ּכ ִי עֲֵרל ִים הֵם ,ל ְ ַמעַן ּג ַם־לָהֶם ּתֵ ָחׁשֵב ַהּצְ ָדקָה׃
 12וְלִהְיֹות לְאָב ּג ַם־לַּנ ִּמֹול ִים ,אְַך־ֹלא ל ַ ֲאׁשֶר הֵם נ ִּמֹול ִים ּבִלְבַדּ ,כ ִי אִם־
ּג ַם־הֹלְכ ִים ּבְעִּקְבֹות ָהאֱמּונ ָה ׁשֶ ָהי ְתָ ה־ּלֹו ל ְ ַאבְָרהָם ָאבִינּו ּבְעֹודֶּנּו בְעְָרל ָתוֺ׃
קור"א ז ּ 14כ ִי ָהאִיׁש ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו ַמ ֲאמִין ְמ ֻקּדָׁש הּוא ּבָ ִאּׁשָה ,וְ ָה ִאּׁשָה ֲאׁשֶר
אֵינֶּנ ָה ַמ ֲאמֶנ ֶת ְמ ֻק ֶּדׁשֶת הִיא ּבָאִיׁש; ׁשֶאִםֹ-לא כ ֵן ,יִהְיּו בְנ ֵיכ ֶם ְט ֵמאִים.
ָאמְנ ָם עַּתָ ה קְדֹוׁשִים ֵהּמָה׃ מתי כח  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-
הַּגֹוי ִםּ ,ו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ מרק' י 16-13
וַּיָבִיאּו ֵאל ָיו יְלָדִים ל ְ ַמעַן יִּג ַע ּבָהֶם; וַּיִגְעֲרּו הַּתַ לְמִידִים ּבִ ְמבִיאֵיהֶם׃ 14
וַּי ְַרא י ֵׁשּועַ וַּיִכְעַס וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם :הַּנ ִיחּו לַיְלָדִים ל ָבֹוא ֵאל ַי ,וְאַלּ-תִ מְנ ָעּום;
ּכ ִי ל ָ ֵאּל ֶה ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִים׃ ָ 15אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,כֹל ֲאׁשֶרֹ-לא י ְ ַקּבֵל
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אֶתַ -מל ְכּות ָהאֱֹלהִים ּכַּיֶל ֶד ,הּוא ֹלא-יָבֹא בָּה 16 :וַי ְ ַחּבְקֵם וַיְבֲָרכ ֵם ּבְׂשּומֹו
אֶת-יָדָיו עֲל ֵיהֶם׃ לוקס יח  15וַּיָבִיאּו ֵאל ָיו ּג ַם אֶתַ -היְלָדִים ל ְ ַמעַן יִּג ַע
ּבָהֶם .וַּי ְִראּו הַּתַ לְמִידִים וַּיִגְעֲרּו ּבָם׃
5 .5המקל ראש בתקנת הטבילה או מזניח אותה חוטא חטא חמור.יג אפשר
שאדם שנולד מחדש מרוח הקודש ונושע באמת לא נטבל במים.יד מאידך,
טו
לא כל אלה שנטבלו במים נולדו מחדש מרוח הקודש.
יג לוקס ז  30אְַךַ -הּפְרּוׁשִים ּובַעֲל ֵי הַּתֹוָרה נִאֲצּו אֶת-עֲצַת ָהאֱֹלהִים עַל-
נַפְׁשָם וְֹלא נ ִ ְטּבְלּו עַל-י ָדֹו׃ שמות ד  26-24וַיְהִי בַּדֶֶרְך ּבַּמָלֹון וַּיִפְּגְׁשֵהּו
י ְהוָה וַיְבַּקֵׁש ֲהמִיתֹו׃  25וַּתִ ּקַח צִּפָֹרה צֹר וַּתִ כ ְֹרת אֶת-עְָרל ַת ּבְנ ָּה וַּתַ ּג ַע
ל ְַרגְל ָיו וַּתֹאמֶר ּכ ִי חֲתַ ןָּ -דמִים אַּתָ ה ל ִי׃  26וַּי ִֶרף ִמּמֶּנּו אָז ָאמְָרה חֲתַ ן ָּדמִים
ל ַּמּוֹלת׃
יד רומ' ד  11וְאֹות ַהּמִיל ָה ִקּבֵל ל ְחֹותַ ם צִ ְדקַת ָהאֱמּונ ָה ֲאׁשֶר ָהי ְתָ הּ-לֹו
ּבְעְָרל ָתֹו ,לִהְיֹות לְאָב לְכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִינ ִים וְהֵם עֲֵרל ִים ,ל ְ ַמעַן אַף-לָהֶם ּתֵ ָחׁשֵב
ַהצְ ָדקָה׃ מה"ש י .47 ,45 ,31 ,22 ,4 ,2
טו מה"ש ח  23 ,13וַּי ַ ֲאמֵן ׁשִמְעֹון ּג ַם-הּוא וַּי ִ ָּטבֵל וַּי ִ ְדּבַק ּבְפִיל ִּפֹוס ,וַּי ְַרא
אֶתָ -האֹתֹות וְ ַהּמֹפְתִ ים ַהּגְדֹל ִים ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו וַּיִׁשְּתֹומֵם׃ ּ 23כ ִיֹ-ראֶה ָאנֹכ ִי
ּכ ִי-בָאתָ ל ִידֵי מְרֹוַרת רֹוׁש וְחְַרצֻּבֹות ֶרׁשַע׃
6 .6הלידה מחדש המסומלת על ידי הטבילה אינה קשורה לֶרגע שבו הטבילה
נעשית.טז על אף זאת ,בשימוש ראוי בטבילה ,לא רק שהחסד המובטח
מוצע ,אלא שהוא מוצג בצורה אמיתית ומוענק על ידי רוח הקודש
לבוגרים וגם לתינוקות ,שלהם חסד זה שייך על-פי תכנית אלוהים
יז
ורצונו ,ובעת המתאימה שהוא יעד.
טז יוח' ג  8 ,5וַּיַעַן י ֵׁשּועַָ :אמֵןָ ,אמֵן אֲנ ִי אֹמֵר ל ְָך ,אִםֹ-לא יִּוָל ֵד אִיׁש מִן-
ַה ַּמי ִם וְהָרּוחַֹ ,לא-יּוכ ַל ל ָבֹוא אֶלַ -מל ְכּות ָהאֱֹלהִים׃  8הָרּו ַח ּבַ ֲאׁשֶר י ַ ְחּפֹץ
ׁשָם הּוא נֹׁשֵב וְאַּתָ ה ּתִ ׁשְמַע אֶת-קֹולֹו ,אְַך ֹלא תֵ דַע ֵמ ַאי ִן ּבָא וְאָנ ָה הּוא
הֹול ְֵך; ּכ ֵן ּכ ָל-הַּנֹול ָד מִן-הָרּוחַ׃
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יז גלט' ג ּ 27כ ִי כֻּלְכ ֶם ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל ְּתֶ ם ל ַ ָּמׁשִי ַח לְבַׁשְּתֶ ם אֶתַ -ה ָּמׁשִיחַ׃ טיט'
ג  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-מִּתֹוְך
ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃ אפס' ה 26-

 :חכ קרפהליבט

ָ 25האֲנָׁשִיםֶ ,אהֱבּו אֶת-נְׁשֵיכ ֶםּ ,כ ַ ֲאׁשֶר ּג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח ָאהַב אֶתָ -העֵדָה וַּי ִּתֵ ן
אֶת-נַפְׁשֹו ּבַעֲדָּה׃  26ל ְ ַמעַן ַק ְּדׁשָּה ּבִ ְדבָרֹו ַאחֲֵרי ֲאׁשֶרִ -טהֲָרּה ּבְִרחִיצַת
ַה ָּמי ִם׃ מה"ש ב  41 ,38וַּיֹאמֶר ּפֶטְרֹוס ֲאל ֵיהֶםׁ :שּובּו ִמּדְַרכ ֵיכ ֶם וְ ִה ָּטבְלּו
סל ִיחַת ֲח ָטאֵיכ ֶם ,וְ ִקּבַל ְּתֶ ם אֶת-
ּכ ָל-אִיׁש ִמּכ ֶם עַלׁ-שֵם י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח ל ִ ְ
מַּתְ נ ַת רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  41וַי ְ ַקּבְלּו אֶתְּ -דבָרֹו ּבְׂשִ ְמחָה וַּי ִ ָּטבֵלּו; ּובַּיֹום הַהּוא
נֹוסְפּו ּכִׁשְֹלׁשֶת ַאלְפֵי נָפֶׁש׃
7 .7יש לטבול אדם פעם אחת בלבד.

יח

יח טיט' ג  5אָז ֹלא בִגְל ַל ַמעֲׂשֵי ַהּצְ ָדקָה ֲאׁשֶר עָׂשִינּו הֹוׁשִיעַ אֹתָ נּוּ ,כ ִי אִם-
מִּתֹוְך ַחסְּדֹו ,עַל-יְדֵי ְטבִיל ַת הַּתֹולָדָה ַהּׁשְנִּי ָה וְחִּדּוׁש רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃
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פרק כט

סעודת האדון
1 .1אדוננו ישוע ,בלילה שבו הוסגר ,כונן את הַּתַ ּקָנ ָה של גופו ודמו ,הנקראת
סעודת האדון ,כדי שהקהילה תקיים אותו עד קץ העולם .תקנה זו
ניתנה במטרה להזכיר לתמיד את קורבנו שלו ואת מותו ,לחתום למען
המאמינים האמיתיים את כל הברכות הנובעות מקרבן זה ,לקדם את
טיפוחם הרוחני ואת גדילתם במשיח ,לעודד את קיומן המתמשך של כל
החובות שהם חבים לו ,וכדי לשמש הסכמה והתחייבות לשותפות שלהם
א
עמו וזה עם זה כאיברים בגופו הרוחני.
א קור"א יא ּ 26-23כ ִי-כֹה ִקּבַל ְּתִ י ָאנֹכ ִי מִןָ -האָדֹון אֶתֲ -אׁשֶר ּג ַםָ -מסְַרּתִי
לָכ ֶםּ ,כ ִי ָהאָדֹון י ֵׁשּועַּ ,בַּלַיְל ָה הַהּוא ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו ,לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃
 24וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּיֹאמַר :קְחּוִ ,אכ ְלּו ,ז ֶה גּופִי הַּנִבְצָע ּבַעַ ְדכ ֶם ,עֲׂשּו-זֹאת
לְזִכ ְרֹונ ִי׃  25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא
ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃ ּ 26כ ִי ּבְכ ָל-עֵת
ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-מֹות
ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃ קור"א י ּ 21 ,17-16כֹוס ַהּבְָרכ ָה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו ְמבֲָרכ ִים
הֲֹלא הִיא הִתְ ַחּבְרּות ּדַם ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַהּלֶחֶם ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו בֹצְעִים הֲֹלא הּוא
הִתְ ַחּבְרּות ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַּ 17 :כ ִי-לֶחֶם ֶאחָד הּוא ,לָכ ֵן ּג ַםּ-גּוף ֶאחָד אֲנַחְנּו
הַָרּבִים; ּבַ ֲאׁשֶר לְכֻּל ָנּו ֵחל ֶק ּבַּלֶחֶם ָה ֶאחָד׃ ֹ 21לא תּוכ ְלּו לִׁשְּתֹות יַחַד ּכֹוס
ֲאדֹנ ֵנּו וְג ַםּ-כֹוס ַהּׁשֵדִים; וְֹלא תּוכ ְלּו לְהִתְ ַחּבֵר אֶלׁ-שֻלְחַן ֲאדֹנ ֵנּו וְג ַם אֶל-
ׁשֻלְחַן ַהּׁשֵדִים׃ קור"א יב ּ 13כ ִי ּבְרּו ַח ֶאחָד נ ִ ְטּבַל ְנּו כֻּל ָנּו ל ְגּוף ֶאחָד ,אִם-
י ְהּודִים ,אִם-יְוָנ ִים ,אִם-עֲבָדִים ,אִםּ-בְנ ֵי חֹוִרין וְכֻּל ָנּו ל ְרּו ַח ֶאחָד ָהׁשְקֵינּו׃
2 .2בתקנה זו המשיח אינו מועלה כקרבן לאביו ושום קרבן אמיתי אינו
מועלה לסליחת חטאיהם של החיים או המתים.ב יש בה רק זכר הקרבן
האחד שבו המשיח הקריב את עצמו ,על ידי עצמו ,על הצלב ,אחת ולתמיד.
תקנה זו היא מִנחה רוחנית המייחסת לאלוהים הלל נעלה ביותר עקב
קרבן זה.ג מכאן שקרבן המיסה (כפי שיש המכנים זאת) הנעשה במצוות
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האפיפיור ,הוא תועבה הנוגדת את קרבנו האחד והיחיד של ישוע ,שהוא
ד
הכפרה היחידה על כל חטאי נבחריו.
ב עבר' ט  28 ,26-25 ,22וְכ ִ ְמעַט ַהּכֹל י ְ ֻטהַר ּבַּדָם עַלּ-פִי הַּתֹוָרה ,וְאֵין
ּכַּפָָרה ּבְל ִיׁ-שְפִיכ ַת ּדָם׃  25אַףֹ-לא ל ְ ַהקְִריב אֶת-נַפְׁשֹו ּפְעָמִים ַרּבֹותּ ,כַּכֹהֵן
ַהּג ָדֹול ֲאׁשֶרּ-בָא ׁשָנ ָה בְׁשָנ ָה אֶלַ -הּקֹדֶׁש ּבְדַם ֲאחִֵרים׃ ּ 26כ ִי אִםּ-כ ֵן הּוא,
הֲֹלא ָהי ָה-לֹו לֵעָנֹות ּפְעָמִים ַרּבֹות מֵֵראׁשִית הָעֹול ָם .וְעַּתָ ה ּבְקֵץ ָהעִּתִים
נִגְל ָה ּבְפַעַם ַאחַתּ ,כְדֵי-לְבַּטֵל אֶתַ -ה ֵחטְא ּבְזֶבַח נַפְׁשֹו׃ ּ 28כ ֵןֻ -הקְַרב
ַה ָּמׁשִי ַח ּפַעַם ַאחַת ל ְ ַמעַן ׂשְאֵת ֲח ָטאֵי ַרּבִים; ּופַעַם ׁשֵנ ִית י ֵָראֶה בְל ִיֵ -חטְא
חּכ ִים לוֹ׃
ל ִיׁשּועָה ל ַ ְמ ַ
ג קור"א יא  26-24וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּיֹאמַר :קְחּוִ ,אכ ְלּו ,ז ֶה גּופִי הַּנִבְצָע
ּבַעַ ְדכ ֶם ,עֲׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי׃  25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר:
הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת
ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃ ּ 26כ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס
ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃ מתי כו ּ 27-26ובְ ָאכְל ָם
וַּיִּקַח י ֵׁשּועַ אֶתַ -הּלֶחֶם וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּי ִּתֵ ן ל ַּתַ לְמִידִים וַּיֹאמַר :קְחּו וְ ִאכ ְלּו;
ז ֶה הּוא ּגּופִי׃  27וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס וַיְבֶָרְך וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ל ֵאמֹרׁ :שְתּו ִמּמֶּנ ָה
ּכֻּלְכ ֶם׃
ד עבר' ז  27 ,24-23וְׁשָם נ ִתְ ּכַהֲנּו ַרּבִיםִ ,מּפְנ ֵי ֲאׁשֶר ַה ָּמוֶת ֹלא הִּנ ִיחָם
ל ְ ִהּוָתֵ ר ּבָאֶָרץ׃ ֲ 24אבָל ז ֶהּ ,בְעָמְדֹו ל ְעֹול ָם ,י ֶׁש-לֹו כְהֻּנ ָה ֲאׁשֶר ֹלא-תַ עֲבֹר
ִמּמֶּנּו׃ ֲ 27אׁשֶר אֵינֶּנּו צִָריְך יֹום יֹוםּ ,כַּכֹהֲנ ִים ַהּג ְדֹול ִים ָההֵם ,ל ְ ַהקְִריב
ּבִָראׁשֹונ ָה עַלַ -חּטֹאתָיו וְ ַאחֲֵרי-כ ֵן עַלַ -חּטֹאת ָהעָם; ּכ ִי-זֹאת עָׂשָה ּבְפַעַם
ַאחַת ּבְ ַהקְִריבֹו אֶת-נַפְׁשֹו׃ עבר' י  18 ,14 ,12-11וְכ ָלּ-כֹהֵן עֹמֵד יֹום יֹום
לְׁשֵָרת ּומֹוסִיף ּפְעָמִים ַרּבֹות ל ְ ַהקְִריב אֹתָ ן ַהּקְָרּבָנֹותֲ ,אׁשֶר ֹלא-יּוכ ְלּו ל ְעֹול ָם
ל ְ ַהעֲבִיר ֲח ָטאִים׃  12אּול ָם ז ֶהַ ,אחֲֵרי ַהקְִריבֹו זֶבַח ֶאחָד עַלַ -ה ֲח ָטאִים ,יָׁשַב
עַד-עֹול ָם ל ִימִין ָהאֱֹלהִים׃ ּ 14כ ִי הּוא ּבְקְָרּבָן ֶאחָד ִהׁשְל ִים ל ָנֶצַח אֶת-
סל ְחּו ַה ֲח ָטאִים ,אֵין עֹוד קְָרּבָן עֲל ֵיהֶם׃
ַה ְמ ֻק ָּדׁשִים׃  18וְהִּנ ֵה ּבַ ֲאׁשֶר נ ִ ְ
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3 .3בתקנה זו הסמיך האדון ישוע רועי קהילה להכריז באוזני הנאספים
את דבריו ,שבהם קבע שיש להתפלל ולברך על הלחם ועל היין ,ובכך
לייחד את אלו משימוש רגיל לשימוש קדוש ,לקחת את הלחם ולבצוע
אותו ,לקחת את הכוס ולתת משניהם למשתתפים (כשהמחלקים אותם

 :טכ קרפןודאה תדועס

משתתפים גם כן),ה אבל לא למי שאינם נוכחים בהתאספות הקהילה
ו
באותה עת.
ה מתי כו ּ 28-26ובְ ָאכְל ָם וַּיִּקַח י ֵׁשּועַ אֶתַ -הּלֶחֶם וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּי ִּתֵ ן
ל ַּתַ לְמִידִים וַּיֹאמַר :קְחּו וְ ִאכ ְלּו; ז ֶה הּוא ּגּופִי׃  27וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס וַיְבֶָרְך
וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ל ֵאמֹרׁ :שְתּו ִמּמֶּנ ָה ּכֻּלְכ ֶם׃ ּ 28כ ִי ז ֶה הּוא ָדמִיּ ,דַםַ -הּבְִרית
סל ִיחַת ֲח ָטאִים׃ מרק' יד  24-22וַיְהִי
ַה ֲח ָדׁשָה הַּנִׁשְּפְָך ּבְעַד ַרּבִים ל ִ ְ
בְ ָאכְל ָם וַּיִּקַח י ֵׁשּועַ לֶחֶם ,וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּי ִּתֵ ן לָהֶם וַּיֹאמַר :קְחּוִ ,אכ ְלּו ז ֶה
הּוא גּופִי׃  23וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס ,וַיְבֶָרְך וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ,וַּיִׁשְּתּו ִמּמֶּנ ָה ּכֻּל ָם׃ 24
וַּיֹאמֶר לָהֶם :ז ֶה הּוא ָדמִי ּדַםַ -הּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה הַּנִׁשְּפְָך ּבְעַד ַרּבִים׃ לוקס
כב  20-19וַּיִּקַח אֶתַ -הּלֶחֶם וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ל ֵאמֹר :ז ֶה גּופִי הַּנ ִּתָ ן
ּבַעַ ְדכ ֶם; זֹאת עֲׂשּו לְזִכ ְרֹונ ִי׃  20וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,ל ֵאמֹר :זֹו
הַּכֹוס הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי הַּנִׁשְּפְָך ּבַעַ ְדכ ֶם׃ קור"א יא ּ 26-23כ ִי-
כֹה ִקּבַל ְּתִ י ָאנֹכ ִי מִןָ -האָדֹון אֶתֲ -אׁשֶר ּג ַםָ -מסְַרּתִי לָכ ֶםּ ,כ ִי ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ,
ּבַּלַיְל ָה הַהּוא ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו ,לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃  24וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּיֹאמַר:
קְחּוִ ,אכ ְלּו ,ז ֶה גּופִי הַּנִבְצָע ּבַעַ ְדכ ֶם ,עֲׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי׃  25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-
הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי,
עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃ ּ 26כ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם
ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃
ו מה"ש כ  7וַיְהִי ּבְ ֶאחָד ּבַּׁשַּבָתּ ,כ ַ ֲאׁשֶר נ ֶ ֶאסְפּו הַּתַ לְמִידִים לִבְצֹעַ ַהּלֶחֶם,
וַי ְ ַדּבֵר אִּתָ ם ּפֹולֹוסּ ,כ ִיָ -אמַר לָלֶכ ֶת ִמּׁשָם ל ְ ָמחֳַרת הַּיֹום; וַּיַאֲֵרְך ַה ָּדבָר עַד-
חֲצֹות ַהּלָיְל ָה׃ קור"א יא  20וְעַּתָ ה ּכ ַ ֲאׁשֶר ּתִ ָּקהֲלּו יַחַד ,אֵין-ז ֶה ל ֶ ֱאכֹל
סְעּודַת ָהאָדֹון׃
4 .4מיסות פרטיות ,או קבלת סעודת האדון ביחידות על ידי כומר או כל אחד
אחר,ז כמו גם סירוב לתת מהיין לציבור,ח השתחוויה בפני הלחם והיין,
הרמתם או נשיאתם להערצת הקהל ושמירתם בטענה לתכלית דתית
ט
כלשהי נוגדים את טבעה של התקנה ואת מצוות המשיח.
ז קור"א י ּ 16כֹוס ַהּבְָרכ ָה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו ְמבֲָרכ ִים הֲֹלא הִיא הִתְ ַחּבְרּות ּדַם
ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַהּלֶחֶם ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו בֹצְעִים הֲֹלא הּוא הִתְ ַחּבְרּות ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ:
ח מרק' יד  23וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס ,וַיְבֶָרְך וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ,וַּיִׁשְּתּו ִמּמֶּנ ָה ּכֻּל ָם׃ קור"א
י"א  29-25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא
181

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃ ּ 26כ ִי ּבְכ ָל-
עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-
מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃  27לָכ ֵן מִי ׁשֶּיֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה אֹו-יִׁשְּתֶ ה מִּכֹוס
ָהאָדֹון ׁשֶֹּלא כ ָָראּוי ,י ֶ ְאׁשַם ל ְגּוף ֲאדֹנ ֵנּו ּולְדָמֹו׃  28יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו
וְאָז יֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶ ה מִן-הַּכֹוס׃ ּ 29כ ִי ָהאֹכ ֶל וְ ַהּׁשֹתֶ ה ׁשֶֹּלא כ ָָראּוי,
אֹכ ֵל וְׁשֹתֶ ה ּדִין ל ְנַפְׁשֹו ,יַעַן ֲאׁשֶר ֹלאִ -הפְל ָה אֶתּ-גּוף ָהאָדֹון׃    
ט מתי טו  9וְתֹהּו י ְִראָתָ ם אֹתִי ִמצְ�ֹות אֲנָׁשִים ְמל ַ ְּמדִים׃
5 .5לאחר שיּוחדו כראוי לתכליות שנקבעו על ידי המשיח ,יש ללחם וליין
זיקה מיוחדת למשיח הנצלב .הם אמנם מייצגים את המשיח הנצלב אך
רק כאותות וחותמות .מסיבה זו הם נקראים לפעמים גופו ודמו של
המשיח ,אותם הם מייצגים.י על אף זאת ,במהותם ובטבעם הם נותרים
יא
במציאות אך ורק לחם ויין ,כפי שהיו לפני כן.
י מתי כו ּ 28-26ובְ ָאכְל ָם וַּיִּקַח י ֵׁשּועַ אֶתַ -הּלֶחֶם וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּי ִּתֵ ן
ל ַּתַ לְמִידִים וַּיֹאמַר :קְחּו וְ ִאכ ְלּו; ז ֶה הּוא ּגּופִי׃  27וַּיִּקַח אֶת-הַּכֹוס וַיְבֶָרְך
וַּי ִּתֵ ן לָהֶם ל ֵאמֹרׁ :שְתּו ִמּמֶּנ ָה ּכֻּלְכ ֶם׃ ּ 28כ ִי ז ֶה הּוא ָדמִיּ ,דַםַ -הּבְִרית
סל ִיחַת ֲח ָטאִים׃
ַה ֲח ָדׁשָה הַּנִׁשְּפְָך ּבְעַד ַרּבִים ל ִ ְ
יא קור"א יא ּ 28-26כ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-
הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃  27לָכ ֵן מִי ׁשֶּיֹאכ ַל
מִןַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה אֹו-יִׁשְּתֶ ה מִּכֹוס ָהאָדֹון ׁשֶֹּלא כ ָָראּוי ,י ֶ ְאׁשַם ל ְגּוף ֲאדֹנ ֵנּו
ּולְדָמֹו׃  28יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו וְאָז יֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶ ה מִן-הַּכֹוס׃
מתי כו  29וַאֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כ ִי ֵמעַּתָ ה ׁשָתֹה ֹלא ֶאׁשְּתֶ ה מִּתְ נּובַת ַהּגֶפֶן ַהּזֹאת
עַד הַּיֹום הַהּוא ֲאׁשֶר ֶאׁשְּתֶ ה אֹתָ ּה עִ ָּמכ ֶם ֲח ָדׁשָה ּבְ ַמל ְכּות ָאבִי׃
6 .6הדוקטרינה השקרית הטוענת לשינוי במהות הלחם והיין והפיכתם
למהות גופו ודמו של המשיח (טרנסובסטנציאציה) מתוקף דברי ההקדשה
של כומר ,או בכל דרך אחרת ,היא ,על-פי הכתובים ,תועבה ולכזו תחשב
גם ביחס לכל היגיון ולתבונה .היא נוגדת את אופי התקנה ,והייתה
יב
ועודנה סיבה לאמונות תפלות רבות וגם לעבודת אלילים בוטה.
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יב מה"ש ג ֲ 21אׁשֶר צִָריְך ּכ ִי י ְ ַקּבְל ֻהּו ַהּׁשָ ַמי ִם עַד-יְמֵי ׁשּוב ּכ ָלַ -ה ְּדבִָרים
ל ְתִ ּקּונ ָםֲ ,אׁשֶר ִּדּבֶר עֲל ֵיהֶם ָהאֱֹלהִים ּבְפִי-נְבִיאָיו ַהּקְדֹוׁשִים מִימֵי עֹול ָם׃

 :טכ קרפןודאה תדועס

קור"א יא  26-24וַיְבֶָרְך וַּיִבְצַע וַּיֹאמַר :קְחּוִ ,אכ ְלּו ,ז ֶה גּופִי הַּנִבְצָע ּבַעַ ְדכ ֶם,
עֲׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי׃  25וְכ ֵן ּג ַם-אֶת-הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָה ,וַּיֹאמַר :הַּכֹוס
ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית ַה ֲח ָדׁשָה ּבְ ָדמִי ,עָׂשּו-זֹאת לְזִכ ְרֹונ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתִ ׁשְּתּו׃
ּ 26כ ִי ּבְכ ָל-עֵת ׁשֶּתֹאכ ְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה וְתִ ׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאתַ ,הזְּכ ֵר
ּתַ זְּכ ִירּו אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵנּו ,עַד ּכ ִי יָבֹא׃ לוקס כד  39 ,6אֵינֶּנּו פֹהּ ,כ ִי קָם.
זְכְֹרנ ָה אֵת ֲאׁשֶרִּ -דּבֶר ֲאל ֵיכ ֶן ּבְעֹוד הֱיֹותֹו בַּגָל ִיל ל ֵאמֹר׃ ְ 39ראּו אֶת-יָדַי
וְאֶתַ-רגְל ַיּ ,כ ִי ָאנֹכ ִי הּוא; מֻּׁשּונ ִי ּוְראּוּ ,כ ִי רּו ַח אֵין לֹו ּבָׂשָר וַעֲצָמֹות ּכ ַ ֲאׁשֶר
אַּתֶ ם ֹראִים ׁשֶּי ֶׁש-ל ִי׃
7 .7האוכלים את הלחם ושותים את היין כראוייג מקבלים אותם ,על כן,
בלבם באמונה .באמת ובתמים ,לא במציאות הגשמית והבשרית אלא
באופן רוחני ,הם מקבלים וניזונים מהמשיח שנצלב ומכל הברכות
הנובעות ממותו .מכאן שגוף המשיח ודמו אינם בלחם וביין במציאות
הגשמית או הבשרית ,אינם מלווים את הלחם והיין ואינם חבויים בהם
או נמצאים מתחתם (קוןסובסטנציאציה) .בסעודת האדון הגוף והדם
האמיתיים של המשיח מצויים באמונה אצל המאמינים האמיתיים כפי
יד
שהסמלים עצמם נגישים לחוש הראייה ,המישוש והטעם שלהם.
יג קור"א יא  28יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו וְאָז יֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶ ה מִן-
הַּכֹוס׃
יד קור"א י ּ 16כֹוס ַהּבְָרכ ָה ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו ְמבֲָרכ ִים הֲֹלא הִיא הִתְ ַחּבְרּות ּדַם
ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַהּלֶחֶם ֲאׁשֶר אֲנַחְנּו בֹצְעִים הֲֹלא הּוא הִתְ ַחּבְרּות ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ:
8 .8גם אם אנשים בורים ורשעים מקבלים את הלחם והיין בסעודת האדון,
הם אינם מקבלים את מה שמסומל בסעודה ,אבל בכך שהם לוקחים
בה חלק באופן לא ראוי הם אשמים לגוף האדון ולדמו ,וזאת לאבדנם.
אי לכך ,כשם שכל האנשים הבורים וחסרי אמונה במשיח אינם ראויים
לזכּות בהתחברות אתו ,כך גם הם אינם ראויים לסעודת האדון ,אינם
יכולים להשתתף בה בלי לחטוא חטא חמור נגד המשיח כל עוד הם
טז
נותרים כאלו,טו ואין להתיר להם להשתתף בה.
טו קור"א יא  29-27לָכ ֵן מִי ׁשֶּיֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה אֹו-יִׁשְּתֶ ה מִּכֹוס
ָהאָדֹון ׁשֶֹּלא כ ָָראּוי ,י ֶ ְאׁשַם ל ְגּוף ֲאדֹנ ֵנּו ּולְדָמֹו׃  28יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו
וְאָז יֹאכ ַל מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶ ה מִן-הַּכֹוס׃ ּ 29כ ִי ָהאֹכ ֶל וְ ַהּׁשֹתֶ ה ׁשֶֹּלא כ ָָראּוי,
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אֹכ ֵל וְׁשֹתֶ ה ּדִין ל ְנַפְׁשֹו ,יַעַן ֲאׁשֶר ֹלאִ -הפְל ָה אֶתּ-גּוף ָהאָדֹון׃ קור"ב ו 16-
 14אַלּ-תִ הְיּו מֹׁשְכ ֵי עֹל ז ָר עִםַ -חסְֵרי אֱמּונ ָה; ּכ ִי אֵי-זֹה ׁשֻּתָ פּות י ֶׁש לַּצְ ָדקָה
סּכָמָה
עִםָ -העָוֶל? וְאֵי-זֹה הִתְ ַחּבְרּות ל ָאֹור עִםַ -החֹׁשְֶך?  15וְאֵי-זֹה ַה ְ
ל ַ ָּמׁשִי ַח עִםּ-בְלִּיַעַל? אֹו מֶה ֵחל ֶק ַה ַּמ ֲאמִין עִםׁ-שֶאֵינֶּנּו ַמ ֲאמִין?  16וְאֵי-ז ֶה
ֶדבֶק י ֵׁש לְהֵיכ ַל אֱֹלהִים עִםָ -ה ֱאל ִיל ִים? ּכ ִי-אַּתֶ ם הֵיכ ַל אֱֹלהִים ַחּי ִים; ּכ ְמֹו
ׁשֶ ָאמַר ָהאֱֹלהִים :וְׁשָכ ַנ ְּתִ י וְהִתְ ַהּלַכ ְּתִי בְתֹוכ ָם; וְ ָהי ִיתִי לָהֶם ל ֵאֹלהִים וְהֵם
יִהְיּו-ל ִי לְעָם׃
טז קור"א ה ֹ 13 ,7-6לא-טֹוב הִתְ ַהּלֶלְכ ֶם .הֲֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם ּכ ִי ְמעַט ׂשְאֹר
ְמ ַחּמֵץ אֶתּ-כ ָלָ -העִּסָה? ּ 7בַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן ,ל ְ ַמעַן ּתִ הְיּו עִּסָה ֲח ָדׁשָה.
סחֵנּו הַּנִזְּבָח ּבַעֲדֵנּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ 13
הֲֹלא לֶחֶם מַּצֹות אַּתֶ םּ ,כ ִי ג ַם-ל ָנּו פִ ְ
וַ ֲאׁשֶר ּבַחּוץ ָהאֱֹלהִים יִׁשְּפְטֵם .וְאַּתֶ ם ּתְ בַעֲרּו אֶת-הָָרע ִמּקְִרּבְכ ֶם׃ תסל"ב
ג  15-14 ,6וְהִנ ְנּו ְמצַּוִים אֶתְ כ ֶםַ ,אחִיםּ ,בְׁשֵם ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר
ּתִ ּבָדְלּו ִמּכ ָל-אָח ְמעַּקֵׁש ּדְָרכ ָיו וְאֵינֶּנּו מִתְ ַהּל ְֵך עַלּ-פִי ַה ַּקּבָל ָה ֲאׁשֶר ִקּבֵל
ֵמאִּתָ נּו׃  14אִם מִיׁשֶהּו ֹלא יְצַּי ֵת ל ַ ְּדבִָרים ׁשֶּכ ָתַ בְנּו ּבָ ִאּג ֶֶרת ,צַּי ְנּו לָכ ֶם אֶת
ָהאִיׁש ַהּז ֶה וְאַל ּתִ תְ עְָרבּו עִּמֹו ,ל ְ ַמעַן י ֵבֹוׁש׃  15אְַך ֹלא-כְאֹי ֵב ּתַ ְחׁשְבֻהּוּ ,כ ִי
אִםּ-תֹוכ ִיחֻהּו ּכְאָח׃ מתי ז  6אַלּ-תִ ּתְ נּו אֶתַ -הּקֹדֶׁש לַּכְלָבִים וְאַלּ-תַ ׁשְל ִיכּו
פְנ ִינ ֵיכ ֶם לִפְנ ֵי ַה ֲחז ִיִריםּ ,פֶן-י ְִרמְסּום ּבְַרגְל ֵיהֶם ּופָנּו וְטְָרפּו אֶתְ כ ֶם׃
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פרק ל

משמעת קהילתית
1 .1האדון ישוע המשיח ,כראש קהילתו ומלכה ,קבע לה ממשל המנוהל על
ידי בעלי משרות בקהילה ,והוא נבדל מרשויות הממשל האזרחיות.א
א ישע' ט ּ 6-5כ ִי-יֶל ֶד יֻּל ַד-ל ָנּו ּבֵן נ ִּתַ ן-ל ָנּו וַּתְ הִי ַה ִּמׂשְָרה עַלׁ-שִכ ְמֹו
וַּיִקְָרא ׁשְמֹו ּפֶל ֶא יֹועֵץ אֵל ּג ִּבֹור ֲאבִי-עַד ׂשַרׁ-שָלֹום׃  6לְמְַרּבֵה ַה ִּמׂשְָרה
סעֲדָּה ּבְ ִמׁשְּפָט
ּולְׁשָלֹום אֵין-קֵץ עַלּ-כִּסֵא ָדוִד וְעַלַ -מ ְמלַכ ְּתֹו ל ְ ָהכ ִין אֹתָ ּה ּול ְ ַ
ּובִצְ ָדקָה ֵמעַּתָ ה וְעַד-עֹול ָם קִנְאַת י ְהוָה צְבָאֹות ּתַ עֲׂשֶהּ-זֹאת׃ טימ"א ה
ַ 17הּזְקֵנ ִים ַהּמֵיטִיבִים ל ְנַהֵל ְראּוי ִם הֵם ל ְ ִמׁשְנ ֵה כ ָבֹודּ ,ובְיֹותֵ ר ָהעֲ ֵמל ִים
ּבַ ָּדבָר ּובַהֹוָראָה׃ תסל"א ה  12וְהִנ ְנּו ְמבַ ְקׁשִים ִמּכ ֶםַ ,אחַי ,ל ְ ַהּכ ִיר אֶת-
ָהעֲ ֵמל ִים ּבָכ ֶם וַ ֲאׁשֶר הֵם-נִּצָבִים עֲל ֵיכ ֶם ּבָאָדֹון ּומֹוכ ִיחִים אֶתְ כ ֶם׃ מה"ש
כ ּ 28 ,17ו ִמּמִיל ִיטֹוס ׁשָל ַח אֶלֶ -אפֶסֹוס וַּיִקְָרא אֶת-זִקְנ ֵי ַה ְּק ִהּל ָה׃  28לָכ ֵן
ׁשִמְרּו אֶת-נַפְׁשֹותֵיכ ֶם וְאֶתּ-כ ָלָ -העֵדֶר ֲאּׁשֶר ּבֹו ֵהקִים אֶתְ כ ֶם רּו ַח ַהּקֹדֶׁש
לִפְקִידִים ל ְִרעֹות אֶת-עֲדַת ָהאֱֹלהִים ֲאּׁשֶר קָנ ָה-לֹו ּבְדָמֹו ׁשֶּלֹו׃ עבר' יג ,7
 24 ,17זִכ ְרּו אֶת-מַנְהִיג ֵיכ ֶםֲ ,אׁשֶרִ -הּג ִידּו לָכ ֶם אֶתְּ -דבַר ָהאֱֹלהִיםּ ,בִינּו
ל ְ ַאחֲִרית ּדְַרּכ ָם ּול ְכּו ּבֶאֱמּונ ָתָ ם׃ ׁ 17שִמְעּו אֶל-מַנְהִיג ֵיכ ֶם וְ ִהּכ ָנ ְעּו ִמּפְנ ֵיהֶם,
ּכ ִיׁ-שֹ ְקדִים הֵם עַל-נַפְׁשֹתֵיכ ֶם ּכַעֲתִידִים ל ָתֵ ת ֶחׁשְּבֹון ,ל ְ ַמעַן יַעֲׂשּו-זֹאת
ּבְׂשִ ְמחָה וְֹלא בַאֲנָחָהּ ,כ ִי זֹאת ֹלא-ל ְהֹועִיל לָכ ֶם׃ ׁ 24שַאֲלּו לִׁשְלֹום ּכ ָל-
מַנְהִיג ֵיכ ֶם וְלִׁשְלֹום ּכ ָלַ -ה ְּקדֹׁשִיםּ .בְנ ֵי אֶֶרץ אִי ַטלְי ָא ׁשֹ ֲאל ִים לִׁשְלֹו ְמכ ֶם׃
קור"א יב ּ 28ו ֵמהֶם ׂשָם ָהאֱֹלהִים ּבַ ָּקהָל ִ -ראׁשֹונ ָה לִׁשְל ִיחִים וְׁשֵנ ִית
ל ִנְבִיאִים ּוׁשְל ִיׁשִית ל ִ ְמל ַ ְּמדִים ,וַּי ִּתֵ ן ּג ְבּורֹות ,אַף-מַּתְ נֹות הְָרפֻאֹות וְעֹז ְִרים
ּומַנְהִיג ִים ּומִינ ֵי לְׁשֹנֹות׃ מתי כח  20-18וַּיִּג ַׁש י ֵׁשּועַ וַי ְ ַדּבֵר ֲאל ֵיהֶם ל ֵאמֹר:
נ ִּתַ ן-ל ִי ּכ ָלׁ-שָלְטָן ּבַּׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ׃  19ל ְכּו וַעֲׂשּו ל ְתַ לְמִידִים אֶתּ-כ ָל-הַּגֹוי ִם,
ּו ְטבַל ְּתֶ ם אֹתָ ם לְׁשֵםָ -האָב וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  20וְל ִ ַּמדְּתֶ ם אֹתָ ם לִׁשְמֹר
אֶתּ-כ ָלֲ -אׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְ כ ֶם; וְהִּנ ֵה ָאנֹכ ִי אִּתְ כ ֶם ּכ ָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹול ָם.
ָאמֵן׃
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2 .2לנושאים במשרות אלה נמסרו מפתחות מלכות השמים ,שמכוחם יש
לנושאי המשרות סמכות להצהיר בהתאם לכתובים אם חטא נסלח או
לא ,לסגור את המלכות בפני מי שאינם חוזרים בתשובה הן באמצעות
הכרזת דבר אלוהים והן בכך שינקטו בצעדי משמעת .יש להם גם
סמכות לפתוח אותה בפני מי שחזרו בתשובה באמצעות הכרזת הבשורה
ב
ובאמצעות ביטולם של אמצעי משמעת שננקטו ,בהתאם לנסיבות.
ב מתי טז  19וְאֶּתֵ ן ל ְָך אֶתַ -מפְּתְ חֹות ַמל ְכּות ַהּׁשָ ָמי ִם וְכ ָלֲ -אׁשֶר ּתֶ ֱאסֹר עַל-
ָהאֶָרץ אָסּור י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ַמי ִם ,וְכ ָלֲ -אׁשֶר ּתַ ּתִ יר עַלָ -האֶָרץ מֻּתָ ר י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ָמי ִם׃
מתי יח  18-17וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ֲאל ֵיהֶםַ ,הּג ֵד אֶלַ -ה ָּקהָל; וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע
ּג ַם-אֶלַ -ה ָּקהָל ,וְ ָהי ָה ל ְָך ּכ ְגֹוי ּוכ ְמֹוכ ֵס׃ ָ 18אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶםּ ,כֹל ֲאׁשֶר-
ּתַ ַאסְרּו עַלָ -האֶָרץ אָסּור י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ָמי ִם וְכֹל ֲאׁשֶרּ-תַ ּתִ ירּו עַלָ -האֶָרץ מֻּתָ ר
י ִ ְהי ֶה ּבַּׁשָ ָמי ִם׃ יוח' כ  23-21וַּיֹסֶף י ֵׁשּועַ ל ְ ַדּבֵר ֲאל ֵיהֶםׁ :שָלֹום לָכ ֶם; ּכ ַ ֲאׁשֶר
ׁשָל ַח אֹתִי ָהאָבּ ,כ ֵן ָאנֹכ ִי ׁשֹל ֵ ַח אֶתְ כ ֶם׃  22וַיְהִי בְ ַדּבְרֹו זֹאת וַּיִּפַח ּבָהֶם
סל ְחּו
וַּיֹאמֶר ֲאל ֵיהֶם :קְחּו לָכ ֶם אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש׃  23וְ ָהי ָה ּכ ָלֲ -אׁשֶר ּתִ ְ
סל ַח לָהֶם; וַ ֲאׁשֶר ּתַ ֲאׁשִימּו ,י ֶ ְאׁשָמּו׃ קור"ב ב  8-6וְדַי
אֶתַ -חּטֹאתָ ם ,וְנ ִ ְ
סל ְחּו ּותְ נַחֲמּו,
לָאִיׁש ּכָמֹהּו הַּתֹוכֵחָה ַההִיא ֵמאֵת הַָרּבִים׃  7וְעַּתָ ה ל ְ ֶהפְֶךּ ,תִ ְ
ּכְדֵי ׁשֶֹּלא י ִתְ ּבַּל ַע ָהאִיׁש ּבְגֹדֶל ָהעִּצָבֹון׃  8עַלּ-כ ֵן ֲאבַ ְקׁשָה ִמּכ ֶם לִגְמֹל עָל ָיו
ּג ְמּול ַת ַא ֲהבָה׃
3 .3אמצעי משמעת קהילתיים דרושים כדי להשיב ולרכוש את לבם של אחים
ואחיות חוטאים ,להרתיע אחרים מחטאים דומים ,לבער את החמץ העלול
להחמיץ את העיסה כולה ,להגן על כבוד המשיח ועל עדותם הקדושה של
המאמינים אודות הבשורה ,ולמנוע את זעם אלוהים .זעם אלוהים עלול
לבוא בצדק על הקהילה אם תתיר לאנשים ידועים-לשמצה ועיקשים
ג
הפועלים בניגוד לתורת אלוהים לחלל את בריתו ואת חותָ מיה.
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ג קור"א ה .טימ"א ה  20אֶתַ -החֹ ְטאִים ּתֹוכ ִי ַח ּבִפְנ ֵי כֹל ,ל ְ ַמעַן י ִיְראּו ּג ַם-
ָה ֲאחִֵרים׃ מתי ז  6אַלּ-תִ ּתְ נּו אֶתַ -הּקֹדֶׁש לַּכְלָבִים וְאַלּ-תַ ׁשְל ִיכּו פְנ ִינ ֵיכ ֶם
לִפְנ ֵי ַה ֲחז ִיִריםּ ,פֶן-י ְִרמְסּום ּבְַרגְל ֵיהֶם ּופָנּו וְטְָרפּו אֶתְ כ ֶם׃ טימ"א א 20
ּו ֵמהֶם הּומְנִּיֹוס וַ ֲאלֶּכְסַנְּדֶרֲ ,אׁשֶר ְמסְַרּתִים לַּׂשָטָן ,ל ְ ַמעַן יִּוָסְרּו לְבִל ְּתִ י גַּדֵף
עֹוד׃ קור"א יא  .34-27יהו'  23וְאֶתֵ -אּל ֶה ּתֹוׁשִיעּו בְאֵימָה וְ ִחּלַצְּתֶ ם
אֹתָ ם מִּתֹוְך ָהאֵׁש ּוגְעַל ְּתֶ ם ּג ַם-אֶתַ -הּל ְבּוׁש ַה ְמגֹאָל ּבְ ֶחלְאַת ַהּבָׂשָר׃

 :ל קרפתיתליהק תעמשמ

4 .4כדי להיטיב להשיג מטרות אלה ,הנושאים במשרות בקהילה יפתחו
בהפצרה והזהרה ,יעברו לאיסור להשתתף בסעודת האדון לתקופה
מוגדרת ,ויסיימו בהחרמה מהקהילה ,בהתאם לאופיו של החטא
ד
ולאשמתו של האדם.
ד תסל"א ה  12וְהִנ ְנּו ְמבַ ְקׁשִים ִמּכ ֶםַ ,אחַי ,ל ְ ַהּכ ִיר אֶתָ -העֲ ֵמל ִים ּבָכ ֶם
וַ ֲאׁשֶר הֵם-נִּצָבִים עֲל ֵיכ ֶם ּבָאָדֹון ּומֹוכ ִיחִים אֶתְ כ ֶם׃ תסל"ב ג 15- ,6
 14וְהִנ ְנּו ְמצַּוִים אֶתְ כ ֶםַ ,אחִיםּ ,בְׁשֵם ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחֲַ ,אׁשֶר ּתִ ּבָדְלּו
ִמּכ ָל-אָח ְמעַּקֵׁש ּדְָרכ ָיו וְאֵינֶּנּו מִתְ ַהּל ְֵך עַלּ-פִי ַה ַּקּבָל ָה ֲאׁשֶר ִקּבֵל ֵמאִּתָ נּו׃
 14וְאִם ֹלא-יִׁשְמַע אִיׁש אֶלְּ -דבֵָרנּו ּבָ ִאּג ֶֶרת ַהּזֹאת ,אֹתֹו תִ ְרׁשְמּו לָכ ֶם וְאַל-
ּתִ תְ עֲָרבּו עִּמֹו ל ְ ַמעַן י ֵבֹוׁש׃  15אְַך ֹלא-כְאֹי ֵב ּתַ ְחׁשְבֻהּוּ ,כ ִי אִםּ-תֹוכ ִיחֻהּו
ּכְאָח׃ קור"א ה ּ 13 ,5-4בְׁשֵם ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,בְ ִה ָּק ֶהלְכ ֶם יַחַד,
וְרּוחִי אִּתְ כ ֶם עִםּ-ג ְבּוַרת ֲאדֹנ ֵנּו י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃  5ל ִ ְמסֹר אֶתָ -האִיׁש הַהּוא
לַּׂשָטָן ל ְ ַאּבֵד אֶתַ -הּבָׂשָר ל ְ ַמעַן יִּוָׁשַע הָרּו ַח ּבְיֹום ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ׃  13וַ ֲאׁשֶר
ּבַחּוץ ָהאֱֹלהִים יִׁשְּפְטֵם .וְאַּתֶ ם ּתְ בַעֲרּו אֶת-הָָרע ִמּקְִרּבְכ ֶם׃ מתי יח 17
וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ֲאל ֵיהֶםַ ,הּג ֵד אֶלַ -ה ָּקהָל; וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ּג ַם-אֶלַ -ה ָּקהָל,
וְ ָהי ָה ל ְָך ּכ ְגֹוי ּוכ ְמֹוכ ֵס׃ טיט' ג  10וְאִיׁש הַחֹול ֵק עַלָ -האֱמּונ ָה ,אִם-הּוכ ַח
ּפַעַם ּוׁשְּתָ י ִםׂ ,שְטֵה ֵמעָל ָיו׃
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פרק לא

ועידות ומועצות
1 .1לממשל טוב יותר ולמען טיפוחה הרב יותר של הקהילה ,מן הראוי שיהיו
א
כינוסים הנקראים לרוב "ועידות" או "מועצות".
א מה"ש טו  6 ,4 ,2וַיְהִי עַל-זֹאת ִריב ּו ַמחֲֹלקֶת ֹלאַ -קּל ָה ל ְּפֹולֹוס ּולְבַר-
נַּבָא עִ ָּמהֶם ,וַּיִגְז ְרּו ּכ ִיּ-פֹולֹוס ּובַר-נַּבָא וַ ֲאחִֵרים ֵמהֶם יַעֲלּו י ְרּוׁשָלַי ִם אֶל-
ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים עַל-אֹדֹות ַהּׁשְ ֵאל ָה ַהּזֹאת׃  4וַיְהִי ּכְבֹאָם י ְרּוׁשָלַי ִם
וַי ְ ַקּבְלּו אֹתָ ם ַה ְּק ִהּל ָה וְ ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים ,וַּיַּג ִידּו לָהֶם אֶתֲ -אׁשֶר ִהגְּדִיל
ָהאֱֹלהִים לַעֲׂשֹות עִ ָּמהֶם׃  6וַּי ִ ָּקהֲלּו ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים לְעַּי ֵן ּבַ ָּדבָר ַהּז ֶה׃
2 .2כפי שמותר למושלים אזרחיים על-פי חוק לכנס ועידה של רועי קהילות
ואנשים ראויים אחרים כדי להיוועץ בהם בענייני אמונה,ב כך גם זכאים
רועי קהילה ,אם המושלים האזרחיים הם אויבים גלויים של הקהילה,
לכנס מכוח משרתם ועידות ומועצות ,בינם לבין עצמם או עם אחרים
ג
ראויים ,לאחר שהוסמכו לכך על ידי קהילותיהם.
ב ישע' מט  23וְהָיּו ְמלָכ ִים אֹמְנַי ְִך וְׂשָרֹותֵיהֶם מֵינ ִיקֹתַ י ְִך ַאּפַי ִם אֶֶרץ יִׁשְּתַ חֲוּו
ל ְָך וַעֲפַר ַרגְלַי ְִך יְלַחֵכּו וְי ָ ַדעַּתְ ּכ ִי-אֲנ ִי י ְהוָה ֲאׁשֶר ֹלא-יֵבֹׁשּו קֹוָי׃ טימ"א ב
 2-1וְעַּתָ ה קֹדֶם ּכ ָלָּ -דבָר ֲאבַ ְקׁשָה ִמּכ ֶם לָׂשֵאת ּתְ פִּלֹות וְתַ חֲנּונ ִים ּובַּקָׁשֹות
וְתֹודֹות ּבְעַד ּכ ָלּ-בְנ ֵי ָאדָם׃ ּ 2בְעַד ַה ְּמלָכ ִים וְכ ָלַ -הּׁשַּל ִיטִים ,ל ְ ַמעַן נ ִ ְחי ֶה ַחּי ֵי
ַהׁשְקֵט וָבֶטַח ּבְכ ָלֲ -חסִידּות וָיֹׁשֶר׃ דהי"ב יט  .11-8דהי"ב כט-ל .מתי
ב  5-4וַּי ַ ְקהֵל אֶתּ-כ ָלָ-ראׁשֵי ַהּכֹהֲנ ִים וְסֹופְֵרי ָהעָם וַּיִדְֹרׁש ֵמאִּתָ ם ל ֵאמֹר
אֵיפֹה יִּוָל ֵד ַה ָּמׁשִיחַ 5 :וַּיֹאמְרּו לֹו ּבְבֵית-לֶחֶם י ְהּודָה ּכ ִי-כ ֵן ּכ ָתּוב ּבְי ַד
הַּנָבִיא :משלי יא ּ 14בְאֵין ּתַ ְחּבֻלֹות יִּפָל-עָם ּותְ ׁשּועָה ּבְֹרב יֹועֵץ׃
ג מה"ש טו  25 ,23-22 ,4 ,2וַיְהִי עַל-זֹאת ִריב ּו ַמחֲֹלקֶת ֹלאַ -קּל ָה ל ְּפֹולֹוס
ּולְבַר-נַּבָא עִ ָּמהֶם ,וַּיִגְז ְרּו ּכ ִיּ-פֹולֹוס ּובַר-נַּבָא וַ ֲאחִֵרים ֵמהֶם יַעֲלּו י ְרּוׁשָלַי ִם
אֶלַ -הּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים עַל-אֹדֹות ַהּׁשְ ֵאל ָה ַהּזֹאת׃  4וַיְהִי ּכְבֹאָם י ְרּוׁשָלַי ִם
וַי ְ ַקּבְלּו אֹתָ ם ַה ְּק ִהּל ָה וְ ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים ,וַּיַּג ִידּו לָהֶם אֶתֲ -אׁשֶר ִהגְּדִיל
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ָהאֱֹלהִים לַעֲׂשֹות עִ ָּמהֶם׃  22וַּי ִיטַב ּבְעֵינ ֵי ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים עִםּ-כ ָל-
ַה ָּקהָל לִבְחֹר ֵמהֶם אֲנָׁשִים וְלִׁשְֹל ַח אֹתָ ם אֶל-אַנְטְיֹוכְי ָא עִםּ-פֹולֹוס ּובַר-
נַּבָא ,אֶת-י ְהּודָה ַ -ה ְמכ ֻּנ ֶה ּבַרׁ-שַּבָא  -וְאֶת-סִיל ָא ,אַנְׁשֵיׁ-שֵם ּבֵין ָה ַאחִים׃
 23וַּיִכ ְּתְ בּו וַּיִׁשְל ְחּו עַל-יָדָם ל ֵאמֹר :אֲנַחְנּו ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים וְ ָה ַאחִים
ׁשֹ ֲאל ִים לִׁשְלֹום ָה ַאחִים ֲאׁשֶר מִן-הַּגֹוי ִם ּבְאַנְטְיֹוכְי ָא ּובְסּוְרי ָא ּובְ ִקל ִי ְקי ָא׃
 25לָכ ֵן טֹוב ּבְעֵינ ֵי כֻּל ָנּו י ַ ְחּדָו לִבְחֹר אֲנָׁשִים לְׁשָלְחָם ֲאל ֵיכ ֶם עִםֲ -חבִיבֵינּו
ּבַר-נַּבָא ּוּפֹולֹוס׃
3 .3בסמכותן של ועידות ומועצות להכריע במה שנוגע למחלוקות בענייני
אמונה ולשאלות מצפוניות ,לקבוע כללים וקווים מנחים להתנהלות טובה
יותר של עבודת אלוהים הפומבית ולממשל על קהילתו ,לקבל תלונות
על אודות מקרים של ניהול לא תקין ,ולהכריע באלו .צווים והחלטות
ד
אלה ,אם הם תואמים את דבר אלוהים ,יש לקבל בכבוד ולציית להם;
לא רק כי הצווים וההכרעות מסכימים עם דבר אלוהים אלא גם בגלל
ה
שהועידות והמועצות ממונות ומוסמכות על ידי אלוהים בדברו.
ד מה"ש טז  4וַיְהִי ּבְעָבְָרם ּבֶעִָרים ,וַּי ִ ְמסְרּו לָהֶם לִׁשְמֹר אֶתַ -הּפִּקּודִים
ֲאׁשֶר ּגָז ְרּו ַהּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים ֲאׁשֶר ּבִירּוׁשָלָי ִם׃
ה מה"ש טו  6 ,2וַיְהִי עַל-זֹאת ִריב ּו ַמחֲֹלקֶת ֹלאַ -קּל ָה ל ְּפֹולֹוס ּולְבַר-
נַּבָא עִ ָּמהֶם ,וַּיִגְז ְרּו ּכ ִיּ-פֹולֹוס ּובַר-נַּבָא וַ ֲאחִֵרים ֵמהֶם יַעֲלּו י ְרּוׁשָלַי ִם
אֶלַ -הּׁשְל ִיחִים וְ ַהּזְקֵנ ִים עַל-אֹדֹות ַהּׁשְ ֵאל ָה ַהּזֹאת׃  6וַּי ִ ָּקהֲלּו ַהּׁשְל ִיחִים
וְ ַהּזְקֵנ ִים לְעַּי ֵן ּבַ ָּדבָר ַהּז ֶה׃ מתי י"ח  17וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ֲאל ֵיהֶםַ ,הּג ֵד אֶל-
ַה ָּקהָל; וְאִםֹ-לא יִׁשְמַע ּג ַם-אֶלַ -ה ָּקהָל ,וְ ָהי ָה ל ְָך ּכ ְגֹוי ּוכ ְמֹוכ ֵס׃
4 .4כל הועידות או המועצות ,מאז ימי השליחים ,כלליות וספציפיות ,עלולות
לטעות ,ורבות מהן אכן טעו .אי-לכך אין לעשותן קנה מידה לאמונה או
ו
למעשה אלא עזר לשניהם.
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ו אפס' ב ּ 20בְנּוי ִם עַל-י ְסֹוד ַהּׁשְל ִיחִים וְהַּנְבִיאִים ,וְי ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִי ַח הּוא
ֶאבֶן ַהּפִּנ ָה׃ מה"ש יז  11וְ ֵאּל ֶה הָיּו נְדִיבִים ֵמאַנְׁשֵי תַ סְלֹונ ִיקִי ,וַי ְ ַקּבְלּו
אֶתַ -ה ָּדבָר ּבְכ ָל-ל ֵב ,וַּיִדְְרׁשּו בַּכ ְתּובִים יֹום יֹום ל ָ ַדעַת אִםּ-כ ֵן הּוא ַה ָּדבָר׃
קור"א ב  5ל ְ ַמעַן ֲאׁשֶר ֹלא-תִ ְהי ֶה אֱמּונ ַתְ כ ֶם ּבְ ָחכְמַת ּבְנ ֵי ָאדָםּ ,כ ִי אִם-
ּבִג ְבּוַרת אֱֹלהִים׃ קור"ב א ֹ 24לא ׁשֶּנ ִ ְמׁשֹל ּבֶאֱמּונ ַתְ כ ֶםּ ,כ ִי אִם-עֹז ְִרים
אֲנַחְנּו לְׂשִ ְמחַתְ כ ֶםּ ,כ ִי בָאֱמּונ ָה עֲ ַמדְּתֶ ם׃

 :אל קרפתוצעומו תודיעו

5 .5אל לועידות ולמועצות לעסוק ולהכריע בכל דבר אחר חוץ ממה שנוגע
לקהילה ,ואל להן להתערב בעניינים אזרחיים הנוגעים לטובת הכלל או
המדינה אלא בדרך של בקשה צנועה ,במקרים חריגים ,או בדרך של עצה
ז  
בנושאים מצפוניים ,אם הן מתבקשות על ידי המושל האזרחי לייעץ.
ז לוקס יב  14-13וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ֶאחָד מִןָ -העָםַ :רּבִיֱ ,אמָר-נ ָא אֶלָ -אחִי
וִי ַחּל ֵק אִּתִי אֶתַ -הי ְֻרּׁשָה׃  14וַּיֹאמֶר ֵאל ָיוּ :בֶןָ -אדָם ,מִי ׂשָמַנ ִי עֲל ֵיכ ֶם לְׁשֹפֵט
וְל ִ ְמ ַחּל ֵק? יוח' יח  36וַּיַעַן י ֵׁשּועַַ :מל ְכּותִ י אֵינֶּנ ָה מִן-הָעֹול ָם ַהּז ֶה; אִם-
ָהי ְתָ ה ַמל ְכּותִ י מִן-הָעֹול ָם ַהּז ֶהּ ,כ ִי אָז נִלְחֲמּו ל ִי ְמׁשֲָרתַי ,לְבִל ְּתִ י ִה ָּמסֵר ּבְי ַד
ַהּי ְהּודִים; וְעַּתָ ה ַמל ְכּותִ י אֵינֶּנ ָה ִמּפֹה׃
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פרק לב

מצבם של המתים ותחיית המתים
1 .1אחרי המוות חוזר גוף האדם לעפר ונרקב,א אבל נפשות המתים (שאינן
מתות ואינן ישנות) ,בהיותן בהווייתן בנות אלמוות ,חוזרות מיד לאלוהים
אשר העניק אותן:ב נפשות הצדיקים ,שאז נעשות מושלמות ,מתקבלות
בשמי השמים ,שם הן רואות את פני אלוהים באור ובכבוד ,וממתינות
לגאולתו השלמה של גופם.ג נפשות הרשעים מושלכות לגיהינום ,שם הן
נותרות ומתענות בחושך מוחלט ,שמורות למשפט היום הגדול.ד כתבי
הקודש אינם מכירים בקיומם של מקומות אחרים מלבד שני אלו לנפשות
המופרדות מהגוף.
א ברא' ג ּ 19בְזֵעַת ַאּפֶיָך ּתֹאכ ַל לֶחֶם עַד ׁשּובְָך אֶלָ -ה ֲא ָדמָה ּכ ִי ִמּמֶּנ ָה
ל ֻ ָּקחְּתָ ּכ ִי-עָפָר אַּתָ ה וְאֶל-עָפָר ּתָ ׁשּוב׃ מה"ש יג ּ 36כ ִי ָדוִד ּגָוַע ַאחֲֵרי ׁשֲָרתֹו
בְדֹורֹו לַעֲצַת ָהאֱֹלהִים ,וַּי ֵ ָאסֵף אֶל-אֲבֹותָ יו וַּי ְַרא אֶתַ -הּׁשָחַת׃
ב לוקס כג  43וַּיֹאמֶר י ֵׁשּועַ ֵאל ָיוָ :אמֵן אֹמֵר אֲנ ִי ל ְָךּ ,כ ִי הַּיֹום ּתִ ְהי ֶה עִ ָּמדִי
ּבְג ַן-עֵדֶן׃ קהלת יב  7וְיָׁשֹב ֶהעָפָר עַלָ -האֶָרץ ּכְׁשֶ ָהי ָה וְהָרּו ַח ּתָ ׁשּוב אֶל-
ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶר נ ְתָ נ ָּה׃
ג עבר' יב  23וְאֶל-עֲצֶֶרת ִרבֲבֹות ַה ַּמל ְ ָאכ ִים וַעֲדַת ַהּבְכֹוִרים ַהּכ ְתּובִים
ּבַּׁשָ ָמי ִם וְאֶל-אֱֹלהִים ׁשֹפֵט ַהּכֹל וְאֶל-רּוחֹות ַהּצַּדִיקִים הַּנִׁשְלָמִים׃ קור"ב
ה  8 ,6 ,1הֵן י ָ ַדעְנּו ּכ ִי ּבֵהֵָרס ּבֵית ָא ֳהל ֵנּו ֲאׁשֶר ּבָאֶָרץ ,י ֶׁש-ל ָנּו בִנְי ָן ֵמאֵת
ָהאֱֹלהִיםּ ,בַי ִת ֲאׁשֶר אֵינֶּנּו ַמעֲׂשֵה י ָ ַדי ִם וְהּוא ל ְעֹול ָם ּבַּׁשָ ָמי ִם׃  6לָכ ֵן
ּבְטּוחִים אֲנַחְנּו ּבְכ ָל-עֵת וְיֹ ְדעִים ּכ ִי כ ָל-עֹוד ׁשֶּמֹוׁשָבֵנּו בַּגּוףְ ,רחֹוקִים
אֲנַחְנּו מִןָ -האָדֹון׃ ָ 8אמְנ ָם ּבְטּוחִים אֲנַחְנּו וְנִבְחֲָרהּ-ל ָנּו לְהִתְ ַרחֵק מִן-
הַּגּוף וְלִהְיֹות קְרֹובִים אֶלָ -האָדֹון׃ פיל' א ּ 23כ ִי מָׁשּוְך אֲנ ִי מִןַ -הּׁשְנָי ִם,
נַפְׁשִי ִאּוְתָ ה ל ְ ִהּפָטֵר וְלִהְיֹות עִםַ -ה ָּמׁשִיחַּ ,כ ִי-ז ֶה ַה ֻּמבְחָר׃ מה"ש ג 21
ֲאׁשֶר צִָריְך ּכ ִי י ְ ַקּבְל ֻהּו ַהּׁשָ ַמי ִם עַד-יְמֵי ׁשּוב ּכ ָלַ -ה ְּדבִָרים ל ְתִ ּקּונ ָםֲ ,אׁשֶר
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ִּדּבֶר עֲל ֵיהֶם ָהאֱֹלהִים ּבְפִי-נְבִיאָיו ַהּקְדֹוׁשִים מִימֵי עֹול ָם׃ אפס' ד ַ 10הּיֵֹרד
הּוא ֲאׁשֶר ּג ַם-עָל ָה ל ְ ַמעְל ָה ִמּכ ָלַ -הּׁשָ ָמי ִם ,ל ְ ַמעַן י ְ ַמּל ֵא אֶתַ -הּכֹל׃
ד לוקס טז ּ 24-23ובִהְיֹותֹו ּבְ ַמכְאֹבֹות ּבִׁשְאֹול וַּיִּׂשָא אֶת-עֵינ ָיו ,וַּי ְַרא אֶת-
ַאבְָרהָם מֵָרחֹוק וְאֶת-לַעְז ָר ּבְחֵיקֹו׃  24וַּיִצְעַק וַּיֹאמֶרָ :אבִי ַאבְָרהָם ,חָּנ ֵנ ִי
ּוׁשְל ַח-נ ָא אֶת-לַעְז ָר וְי ִ ְטּבֹל אֶתְ -קצֵה ֶאצְּבָעֹו ּבַ ַּמי ִם ל ְ ַמעַן קֵָרר אֶת-ל ְׁשֹונ ִיּ ,כ ִי
עֻּנ ֵיתִי ּבַּמֹוקֵד ַהּז ֶה׃ מה"ש א  25ל ָ ַקחַת אֶתּ-גֹוַרל ַהּׁשֵרּות ַהּז ֶה וְ ַהּׁשְל ִיחּות,
ֲאׁשֶר סָר ִמּמֶּנ ָה י ְהּודָה לַהֲֹלְך אֶל-מְקֹומֹו׃ יהו'  7-6וְ ַה ַּמל ְ ָאכ ִיםֲ ,אׁשֶר
ֹלאׁ-שָמְרּו אֶתִ -מׂשְָרתָ ם ּכ ִי אִם-עָז ְבּו אֶת-זְבֻל ָםׁ ,שְמָָרם ּבְמֹוסְרֹות עֹול ָם
סבִיבֹותֵ יהֶן,
ּובַ ֲאפֵל ָה ל ְ ִמׁשְּפַט הַּיֹום ַהּג ָדֹול׃ ּ 7כ ַ ֲאׁשֶר סְדֹום וַעֲמָֹרה וְ ֶהעִָרים ְ
ֲאׁשֶר ִהז ְנּו ּכ ְמֹוהֶם וַּיֵל ְכּו ַאחֲֵרי בָׂשָר ז ָר ,נִהְיּו כ ְֹראִיּ ,כ ִי-נ ִ ְמסְרּו ל ְמּוסַר אֵׁש
עֹול ָם׃ פטר"א ג ֲ 19אׁשֶר ּבֹו ָהל ְַך וַּיִקְָרא ּג ַם-ל ָרּוחֹות ֲאׁשֶר ּבַ ִּמׁשְמָר׃
2 .2כל בני-האדם החיים ביום האחרון לא ימותו אלא ישתנו,ה וכל המתים
יוקמו ,עם הגוף שהיה להם ולא בגוף אחר ,אף כי יהיו לגופם תכונות
ו
אחרות ,ויאוחדו מחדש עם נפשותיהם לנצח.
ה תסל"א ד ַ 17אחֲֵרי-כ ֵן אֲנַחְנּו ַה ַחּי ִים הַּנִׁשְאִָרים נִּלָקַח אִּתָ ם י ַ ְחּדָו ּבַעֲנ ָנ ִים
לִקְַראת ָהאָדֹון ל ָָרקִיעַ; ּובְכ ֵן נ ִ ְהי ֶה תָ מִיד עִםָ -האָדֹון׃ קור"א טו 52-51
הִּנ ֵה סֹוד ַאּג ִידָה לָכ ֶם :הֵן ֹלא כֻּל ָנּו נ ִיׁשַן ַה ָּמוֶתֲ ,אבָל ּכֻּל ָנּו נ ִתְ ַחּל ָף׃ ּ 52בְֶרג ַע
ֶאחָדּ ,כְהֶֶרף עַי ִןּ ,כ ִתְ קֹעַ הַּׁשֹופָר ָה ַאחֲרֹון; ּכ ִי י ִּתָ קַע ּבַּׁשֹופָר ,וְ ַהּמֵתִים יִחְיּו
ּבְל ִי כִּל ָיֹון ,וַאֲנַחְנּו נ ִתְ ַחּל ָף׃
ו איוב יט  27-26וְ ַאחַר עֹוִרי נִּקְפּו-זֹאת ּו ִמּבְׂשִָרי ֶא ֱחז ֶה אֱלֹוּהַ׃ ֲ 27אׁשֶר
אֲנ ִי ֶא ֱחז ֶהּ-ל ִי וְעֵינ ַי ָראּו וְֹלא-ז ָר ּכ ָלּו כִלְיֹתַי ּבְ ֵחקִי׃ קור"א טו  44-42וְכ ֵן
ּג ַםּ-בִתְ ִחּי ַת ַהּמֵתִים :הֵן יִּז ַָרע ּבְכִּל ָיֹון וְי ָקּום ּבְֹלא-כִּל ָיֹון׃  43יִּז ַָרע ּבְבִּז ָיֹון
וְי ָקּום ּבְכ ָבֹוד; יִּז ַָרע ּבְ ֻחלְׁשָה וְי ָקּום ּבִג ְבּוָרה׃  44יִּז ַָרע ּגּוף נַפְׁשִי וְי ָקּום ּגּוף
רּוחָנ ִי אִם-י ֵׁש ּגּוף נַפְׁשִי ּג ַם י ֵׁש ּגּוף רּוחָנ ִי׃
3 .3גופות הרשעים יוקמו בכוח המשיח לאי-כבוד .גופות הצדיקים יוקמו על
ז
ידי רוח המשיח לכבוד וייעשו דומים לגוף כבודו.
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ז מה"ש כד  15וְתִ ְקוָתִ י ל ֵאֹלהִיםֲ ,אׁשֶר ּג ַם-הֵם יְחַּכּו-ל ָּה ,זֹאת הִיא ּכ ִי
עֲתִידָה לִהְיֹות ּתְ ִחּי ַת ַהּמֵתִים לַּצַּדִיקִים וְל ְָרׁשָעִים׃ יוח' ה  29-28אַל-
ּתִ תְ מְהּו עַל-זֹאתּ ,כ ִי הִּנ ֵה ׁשָעָה בָאָה ֲאׁשֶר ּכ ָלׁ-שֹכ ְנ ֵי ֶקבֶר אֶת-קֹולֹו יִׁשְמָעּון׃

 :בל קרפםיתמה תייחתו םיתמה לש םבצמ

 29וְיֵצְאּו עֹׂשֵי הַּטֹוב ל ִתְ קּומַת ַה ַחּי ִים וְעֹׂשֵי הַָרע ל ִתְ קּומַת ַה ִּמׁשְּפָט׃ קור"א
טו  43יִּז ַָרע ּבְבִּז ָיֹון וְי ָקּום ּבְכ ָבֹוד; יִּז ַָרע ּבְ ֻחלְׁשָה וְי ָקּום ּבִג ְבּוָרה׃ פיל' ג 21
ֲאׁשֶר י ַ ֲחל ִיף אֶתּ-גּוף ׁשִפְלּותֵ נּו ל ִ ְהיֹתֹו דֹומֶה ל ְגּוף ּכ ְבֹודֹוּ ,כְפִי-כֹ ַח יְכָל ְּתֹו
לִכְּבֹׁש ַהּכֹל ּתַ חְּתָיו׃
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פרק לג

המשפט האחרון
1 .1אלוהים יעד יום אשר בו ישפוט את העולם בצדק על ידי ישוע המשיח,
לו מסר האב כל כוח ומשפט.ב ביום זה יישפטו לא רק המלאכים שחטאו
אלא גם כל האנשים שחיו עלי-אדמות יופיעו לפני כס דין המשיח כדי
לתת דין וחשבון על מחשבותיהם ,מילותיהם ומעשיהם ,ולקבל את
ד
גמולם הצודק בהתאם למה שעשו בגופם ,אם טוב ואם רע.

א
ג

א מה"ש יז  31יַעַן ֲאׁשֶר ׁשָת-יֹום לִׁשְּפֹט ּתֵ בֵל ּבְצֶדֶק עַל-יְדֵי אִיׁש ֲאׁשֶר
ִהפְקִידֹו ,וַּי ִּתֵ ן עֵדּות נ ֶ ֱאמָנ ָה לְכֻּל ָם ּבַ ֲהקִימֹו אֹתֹו מִןַ -הּמֵתִים׃
ב יוח' ה ּ 27 ,22כ ִי ָהאָב ֹלא-יָדִין אִיׁש ּכ ִי אִם-נ ָתַ ן ַה ִּמׁשְּפָט ּכ ֻּלֹו ּבְי ַד ַהּבֵן׃
 27וְאַףׁ-שָלְטָן נ ָתַ ן לֹו לַעֲׂשֹות ִמׁשְּפָטּ ,כ ִי בֶןָ -אדָם הּוא׃
ג קור"א ו  3הֲֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם ּכ ִי נָדִין אֶתַ -ה ַּמל ְ ָאכ ִים? אַף ּכ ִיִ -דבְֵרי מָמֹונֹות?
יהו'   6וְ ַה ַּמל ְ ָאכ ִיםֲ ,אׁשֶר ֹלאׁ-שָמְרּו אֶתִ -מׂשְָרתָ ם ּכ ִי אִם-עָז ְבּו אֶת-זְבֻל ָם,
ׁשְמָָרם ּבְמֹוסְרֹות עֹול ָם ּובַ ֲאפֵל ָה ל ְ ִמׁשְּפַט הַּיֹום ַהּג ָדֹול׃ פטר"ב ב ּ 4כ ִי
ֹלא-חָס אֱֹלהִים עַלַ -ה ַּמל ְ ָאכ ִים ֲאׁשֶר ָחטְאּוּ ,כ ִי אִם-הֹוִרידָם ל ְ ִקצְבֵי הִָרים
סּג ִיֵרם ּבְכַבְל ֵי אֹפֶל ,לְׁשָמְָרם ל ַ ִּמׁשְּפָט׃
וַּי ַ ְ
ד קור"ב ה ּ 10כ ִי כֻּל ָנּו עֲתִידִים לְהֵָראֹות לִפְנ ֵי כִּסֵא-דִין ַה ָּמׁשִיחַ ,ל ְ ַמעַן
י ְ ַקּבֵל אִיׁש וָאִיׁש ּכְפִי פָעֲלֹו ּבְ ַחּי ֵי גּופֹו ,אִם-טֹוב וְאִםָ-רע׃ קהלת יב 14
ּכ ִי אֶתּ-כ ָלַ -מעֲׂשֶה ָהאֱֹלהִים יָבִא בְ ִמׁשְּפָט עַל ּכ ָל-נֶעְל ָם אִם-טֹוב וְאִםָ-רע׃
רומ' ב ּ 16בְיֹום ֲאׁשֶר יִׁשְּפֹט ָהאֱֹלהִים אֶת־ּכ ָל־ּתַ עֲל ֻמֹות ּבְנ ֵי ָה ָאדָם ּבְי ַד
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַּ ,כְפִי בְׂשֹוָרתִי׃ רומ' יד  10 12 ,10וְאַּתָ ה ,לָּמָה־ּז ֶה תָ דִין אֶת־
ָאחִיָך? אוֺ אַּתָ ה ,לָּמָה תָ בּוז ל ְ ָאחִיָך? הֲֹלא כֻּל ָנּו עֲתִידִים לַעֲמֹד לִפְנ ֵי כִּסֵא
ּדִין ַה ָּמׁשִיחַ׃  12הִּנ ֵה־נ ָא ּכ ָל־ ֶאחָד ִמּמֶּנּו עַל־נַפְׁשֹו י ִּתֵ ן ֶחׁשְּבֹון ל ֵאֹלהִים׃
מתי יב  37-36וַאֲנ ִי אֹמֵר לָכ ֶםּ ,כ ָלִ -מּל ָה בְ ֵטל ָה ֲאׁשֶר י ְ ַדּבְרּו ּבְנ ֵי ָה ָאדָם
י ִּתְ נּו עָל ֶי ָה ֶחׁשְּבֹון ּבְיֹום ַהּדִין׃ ּ 37כ ִי ִמ ְּדבֶָריָך ּתִ ּצָדֵק ּו ִמ ְּדבֶָריָך ּתְ ֻחּי ָב׃
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2 .2יום זה נקבע על ידי אלוהים כדי לגלות את תפארת רחמיו בישועתם
הנצחית של הנבחרים ,ואת תפארת צִדקו באבדנם של החוטאים ,שהם
רשעים ואינם מצייתים לאלוהים .אז יזכו הצדיקים לחיי נצח ויקבלו את
מלוא האושר והרווחה שיבואו מנוכחות האדון .אבל הרשעים ,שאינם
מכירים את אלוהים ואינם נשמעים לבשורת ישוע המשיח ,יושלכו
ה
לעינויי נצח וייענשו באבדן נצחי הרחק מנוכחות האדון ומתפארת כוחו.
ה מתי כה  .46-31רומ' ב ּ 6-5ובִ ְקׁשִי לְבָבְָך ַה ְמ ָמאֵן ל ָׁשּוב ּתִ צְּבֹר ל ְָך זַעַם
אֶל־יוֺם חֲרֹון ָהאֱֹלהִים וְעֵת ִהּג ָלוֺת צִ ְדקַת ִמׁשְּפָטוֺ׃ ֲ 6אׁשֶר יְׁשַּל ֵם לְאִיׁש
ּכ ְ ַמעֲׂשֵהּו׃ רומ' ט'ּ 23-22ומָה אֵפֹוא אִם־ ָהאֱֹלהִיםֶ ,ה ָחפֵץ לְהְַראֹות זַעְמֹו
ּול ְהֹודִיעַ ּג ְבּוָרתֹו ,נָׂשָא ּבְכ ָל־אֶֹרְך רּוחֹו אֶת־ּכְל ֵי ַהּזַעַם הַּנ ְכֹונ ִים ל ַ ֲאבַּדֹון?
ּ 23ול ְהֹודִיעַ ּג ַם־אֶת־עׁשֶר ּכ ְבֹודֹו עַל־ּכְל ֵי ַהחֲנ ִינ ָהֲ ,אׁשֶר יְעָדָם לַּכ ָבוֺד? מתי
כה  21וַּיֹאמֶר ֵאל ָיו ֲאדֹנ ָיו ֱהטִיבֹתָ לַעֲׂשֹות עֶבֶד טֹוב וְנ ֶ ֱאמָן ּכ ִי בִ ְמעַט נ ֶ ֱאמָן
ָהי ִיתָ וְעַל-הְַרּבֵה ַאפְקִידֶָך ּבֹוא לְׂשִ ְמחַת ֲאדֹנ ֶיָך׃ מה"ש ג  19לָכ ֵן הִּנָחֲמּו
וְׁשּובּו וְיִּמָחּו ֲח ָטאֵיכ ֶם׃ תסל"ב א  10-7וְלָכ ֶם ,הַּנִל ְ ָחצִיםְ ,רוָחָה אִּתָ נּו
יָחַדּ ,בְ ִהּג ָלֹות ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם עִםַ -מל ְ ֲאכ ֵי עֻּזֹו׃ ּ 8בְאֵׁש ל ֶ ָהבָה,
ל ְ ָהׁשִיב נָקָם ל ַ ֲאׁשֶר ֹלא-יָדְעּו אֶתָ -האֱֹלהִים וְֹלא ׁשָמְעּו לִבְׂשֹוַרת ֲאדֹנ ֵנּו
י ֵׁשּועַ ַה ָּמׁשִיחַ׃ ֲ 9אׁשֶר יִׂשְאּו ִמׁשְּפַט ָאבְּדַן עֹול ָם ֵמאֵת ּפְנ ֵי ָהאָדֹון ּו ֵמ ֲהדַר
ּג ְאֹונֹו׃ ּ 10בְבֹאֹו ּבַּיֹום הַהּוא ל ְ ִהּכָבֵד ּבִ ְקדֹׁשָיו ּולְהִתְ ּפַּל ֵא ּבְכ ָלַ -ה ַּמ ֲאמִינ ִים,
ּכ ִי ֶה ֱאמַנ ְּתֶ ם לְעֵדּותֵ נּו ֲאל ֵיכ ֶם׃
3 .3המשיח חפץ שנהיה סמוכים ובטוחים שיהיה יום משפט ,גם כדי להרתיע
ו
את כל בני האדם מלחטוא וגם כדי לנחם את יראי האלוהים בסבלותם.
כך גם חפץ הוא שבני האדם לא ידעו על מועד יום זה כדי שיתנערו מכל
סוג של שלווה וביטחון אנושיים ,ויהיו ערים תמיד כי אינם יודעים באיזו
שעה יבוא האדון ,ויהיו מוכנים תמיד להגיד" ,בוא ,אדון ישוע ,בוא מהר,
ז
אמן".
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ו פטר"ב ג'  14 ,11וְעַּתָ ה ,אִםּ-כ ָלֵ -אּל ֶה י ָמּוגּו ,מַהְּ -מאֹד ַחּיָבִים אַּתֶ ם
לְהִתְ ַהּל ְֵך ּבִ ְק ֻדּׁשָה ּובַ ֲחסִידּות׃  14עַלּ-כ ֵן ,אֲהּובִיםֲ ,אׁשֶר ל ָ ֵאּל ֶה ִחּכ ִיתֶ ם,
ׁשִקְדּו ל ְ ִה ָּמצֵא לְפָנ ָיו ּבְׁשָלֹום ,נ ְ ִקּי ִם וְזַּכ ִים ִמּפָׁשַע׃ קור"ב ה' ּ 11-10כ ִי
כֻּל ָנּו עֲתִידִים לְהֵָראֹות לִפְנ ֵי כִּסֵא-דִין ַה ָּמׁשִיחַ ,ל ְ ַמעַן י ְ ַקּבֵל אִיׁש וָאִיׁש ּכְפִי
פָעֲלֹו ּבְ ַחּי ֵי גּופֹו ,אִם-טֹוב וְאִםָ-רע׃  11וְעַּתָ ה יַעַן ֲאׁשֶר י ָ ַדעְנּו י ְִראַת ָהאָדֹון,
נ ְ ַדּבֵר עַל-ל ֵב ּבְנ ֵי ָאדָם ,וְל ֵאֹלהִים אֲנַחְנּו ג ְלּוי ִם; וַ ֲא ַקּוֶה ּכ ִי-ג ְלּוי ִם אֲנַחְנּו
ּג ַם ּבְ ַמ ָּדעֲכ ֶם׃ תסל"ב א'  7-5ל ְאֹות צִ ְדקַת ִמׁשְּפַט אֱֹלהִים ,ל ְ ַמעַן ּתִ ָּמצְאּו

 :גל קרפןורחאה טפשמה

ְראּוי ִם ל ְ ַמל ְכּות ָהאֱֹלהִיםֲ ,אׁשֶר ּבַעֲבּוָרּה ּג ַםּ-תְ עֻּנּו׃ ּ 6בַ ֲאׁשֶר צַּדִיק ָהאֱֹלהִים
לִגְמֹל לַחַץ ל ְֹל ֲחצֵיכ ֶם׃  7וְלָכ ֶם ,הַּנִל ְ ָחצִיםְ ,רוָחָה אִּתָ נּו יָחַדּ ,בְ ִהּג ָלֹות ָהאָדֹון
י ֵׁשּועַ מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם עִםַ -מל ְ ֲאכ ֵי עֻּזֹו׃ לוקס כ"א  28-27וְאָז י ְִראּו אֶתּ-בֶן-
ָה ָאדָם ּבָא בֶעָנ ָן ּבִג ְבּוָרה ּובְכ ָבֹוד ָרב׃  28וְכ ַ ֲאׁשֶר ּתָ חֵל לִהְיֹות זֹאת הִתְ עֹודֲדּו
ּוׂשְאּו ָראׁשֵיכ ֶםּ ,כ ִי-קְרֹובָה ג ְ ֻאּל ַתְ כ ֶם ל ָבֹוא׃ רומ' ח'  25-23וְֹלא־זֹאת
ּבִלְבָדּ ,כ ִי ּג ַם־אֲנַחְנּוֲ ,אׁשֶר ל ָנּו ּבִּכּוֵרי הָרּוחַ ,נֵאָנ ַח אַף־אָנּו ּבְנַפְׁשֵנּו ּונְצַּפֶה
לְאִּמּוצֵנּו ,הּוא פְדּות ּגְוִּי ָתֵ נּו׃ ּ 24כ ִי נֹוׁשַעְנּו בַּתִ ְקוָה .אְֲך הַּתִ ְקוָה הַּנ ְִראֵית
לָעֵינַי ִם אֵינֶּנ ָה תִ ְקוָהּ ,כ ִי אֵיְך יְיַחֵל אִיׁש ל ַ ָּדבָרֲ ,אׁשֶר־הּוא ֹראֶה? ֲ 25אבָל
סבְל ָנּות׃
אִם־נ ְ ַקּוֶה ל ַ ֲאׁשֶר ֹלא ְראִינ ֻהּו ,נ ְ ַחּכ ֶה לֹו ּבְ ַ
ז מתי כד  44-42 ,36אְַך הַּיֹום הַהּוא וְ ַהּׁשָעָה ַההִיא אֵין אִיׁש יֹו ֵדעַ אֹתָ ּה,
ּג ַםֹ-לא ַמל ְ ֲאכ ֵי ַהּׁשָ ַמי ִםּ ,בִל ְּתִ י ָאבִי לְבַּדֹו׃  42לָכ ֵן ׁשְקֹדּוּ ,כ ִי אֵינְכ ֶם יֹו ְדעִים
ּבְאֵי-זֹו ׁשָעָה יָבֹא ֲאדֹנְכ ֶם׃  43וְאֶת-זֹאת ָהבִינּוֲ ,אׁשֶר לּו-יָדַע ּבַעַל ַהּבַי ִת
ּבְאֵי-זֹו ַאׁשְמּוָרה יָבֹא ַהּגַּנ ָבּ ,כ ִי עַּתָ ה ׁשָקַד וְֹלא הִּנ ִי ַח ל ַ ְחּתֹר אֶתּ-בֵיתֹו׃ 44
לָכ ֵן הֱיּו נ ְכֹונ ִים ּג ַם-אַּתֶ םּ ,כ ִי בְׁשָעָה ֲאׁשֶר ֹלא תְ דַּמּו י ָבֹוא ּבֶןָ -ה ָאדָם׃ מרק'
יג  37-35לָכ ֵן ׁשִקְדּו; ּכ ִי ֹלא י ְ ַדעְּתֶ ם מָתַי י ָבֹוא ּבַעַל ַהּבַי ִת ,אִם-לְעֵת עֶֶרב
אֹו-בַחֲצֹות ַהּלַיְל ָה אִםּ-בְעֵת קְִריאַת ַהּגֶבֶר אֹו בַּבֹקֶר׃ ּ 36פֶן-י ָבֹוא פִתְ אֹם
ּו ָמצָא אֶתְ כ ֶם יְׁשֵנ ִים׃  37וְאֵת ֲאׁשֶר ָאמְַרּתִי לָכ ֶם ,אֹמֵר אֲנ ִי לַּכֹלׁ ,שְקֹדּו׃
לוקס יב  36-35וְאַּתֶ ם הֱיּו דֹמִים לָאֲנָׁשִים ַה ְמ ַחּכ ִים ל ָ ֲאדֹנ ֵיהֶם מָתַי י ָׁשּוב
מִןַ -החֲתֻ ּנ ָה וְכ ַ ֲאׁשֶר י ָבֹוא וְ ָדפַק יִפְּתְ חּו-לֹו ּכ ְָרג ַע׃ ַ 36אׁשְֵרי ָהעֲבָדִים ָההֵם
ֲאׁשֶר ָהאָדֹון ּבְבֹואֹו י ִ ְמצָאֵם ׁשֹ ְקדִים ָאמֵן אֹמֵר אֲנ ִי לָכ ֶם ּכ ִי י ִתְ ַאּז ֵר וְיֹוׁשִיבֵם
וְ ָהל ְַך וְׁשֵֵרת אֹותָ ם׃ חזון כב ַ 20ה ֵּמעִיד אֶתֵ -אּל ֶה אֹמֵרָ :אמְנ ָם ּכ ֵן ,אֲנ ִי בָא
ַמהֵרָ .אמֵןּ .בֹאָהּ-נ ָא ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר
גובשה על ידי רועים וזקני קהילה ובעזרת נציגים מקהילת סקוטלנד
בכנס שנערך בוסטמינסטר
כחלק מברית הסכמה ואחדות באמונה
בין קהילות המשיח במלכויות
סקוטלנד ,אנגליה ואירלנד.
ההצהרה אושרה באספה הכללית של הקהילה הסקוטית בשנת 1647
בשנים  1649ו 1690-ההצהרה אושרה ונחקקה על ידי הפרלמנט הסקוטי
כהצהרה הפומבית והמחייבת,
עם ההוכחות מכתבי הקודש.
מאז פרסומה של ההצהרה ועד היום היא נהפכה לבסיס הצהרת האמונה של
קהילות משיחיות רבות ברחבי העולם.

