ןחלושה

ךתיב לא עושי תנמזה רובע תבשל ךירדמ

 2020ץרמ תרודהמ

תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו ׃*דָֽחֶא ׀ הָ֥והְי ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥והְי לֵ֑אָרְׂשִי *עַ֖מְׁש
ּו֞יָהְו ׃ָךֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ָ֖ךְׁשְפַנ־לָכְבּו ָ֥ךְבָבְל־לָכְּב ָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣והְי
םָּ֣תְנַּנִׁשְו ׃ָךֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה ָ֛ךְּוַצְמ יִ֧כֹנָא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה
ָ֖ךְּבְכָׁשְבּֽו ְךֶרֶּ֔דַב ָ֣ךְּתְכֶלְבּו ָ֙ךֶ֨תיֵבְּב ָ֤ךְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו ָךיֶ֔נָבְל
׃ָךיֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹטְל ּו֥יָהְו ָךֶ֑דָי־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו ׃ָךֶֽמּוקְבּו
׃ָךיֶֽרָעְׁשִבּו ָךֶ֖תיֵּב תֹ֥זּוזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו

) 6:4-9(ESVםירבד
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תבשה

?תבש יהמ
תבשה.םינש תואמ ךשמב םייוגו םידוהי ידי-לע החונמה לש שודקה םויכ הדבוכ תבשה
 2:1-3.תישארב רפסב ,האירבה רופיסב הנושארל תרכזומ
תא ונרובע ןנכת ומצע םיהולא .חנו ,ולש הריציה תכאלממ םיהולא תבש ,יעיבשה םויב
רהב השמל ונתינש תורבידה תרשעמ תחאכ התוא עבקשכ בוש תאז רשיאו תבשה תרימש
והז ,השעמל .שדוקה יבתכ לכב תובישח תלעב איה יעיבשה םויב החונמ לש הסיפתה .יניס
.שדוקה יבתכ לש ללוכה רופיסה תא בצעמש םייזכרמה םיאשונה דחא
 12:1-8,יתמ( ”תבשה ןודא“ לאכ ומצעל סחייתה וליפא אוה ;תבש רמוש היה ומצע עושי
.אמגוד ונרובע שמשמ תבשה תא רמוש עושי וב ןפואה  6:1-5).סקול  2:23-28,סוקרמ
יתלבכ וימי לש תיתדה הטילאה ידי-לע ושרפתהש תבשב םירבד םימעפל השע עושי
לש הלא םישעמ .םתוא לכאו םילובי ףטק וליפא אוהו ,תבשב םישנא אפיר אוה .םימלוה
אשונב בושח ןורקיע ונתוא םידמלמ םה ךא ,םייתדה םיגיהנמה תא וסיעכה וידימלתו עושי
,לטנ תויהל הדעונ אל תבשה .תבשה תרטמ וניא קוחל דמצנה קיודמ םויק :תבשה תרימש
! הנתמ אלא
וננמזמ םימתבו תמאב תונהילו גוגחל ידכ םייתריצי תויהל תוריחה ונל ,תורחא םילימב
התוא תא ריבעהל אלא ,תבש םירמוש ונא וב ןפואה םע םיישפוח שוחל קר אל ונילע .תבשב
םיסולוקה לא( תבשה תרימש תא םייקל םירחוב םה דציכ טופשל אלו םירחאל םג תוריח
2:16).
תושעל אל“ לש םוי םתס אל הז ,ינש דצמ .ונתוגהנתה תרדסהל דבעשמ לוע הניא תבשה
,ונל קינעה םיהולאש םייחהמ האנה לש םוי הלבנש ידכ ונל הנתינש הנתמ יהוז ”.םולכ
הרוצב ןוכנ גהנתהל אל אוה ןויערה !ינובירה ורושיא םע לכהו ,םיבהוא ונאש םישנאה םע
תועצמאב ,ונאו ,ונלש תבשה תחונמ רבד לש ופוסב אוה עושיש ךכב ריכהל אלא ,תמייוסמ
לא( ונלש תידיתעה תיחצנה תבשה תחונמל ,ובוש םע תופצלו ,וב חומשל םילגוסמ ,תבשה
 4:1-13).םירבעה
לצא דועו םיטסאקדופ ,םיגולב ,םינוטרס ללוכ תבשה אשונב םיפסונ תורוקמ אוצמל לכות
ך”נתה טקייורפב ונירבח
(www.bibleproject.com/explore/what-is- the-sabbath).
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?תבשה תחורא יהמ
השודק החורא ןמזב עושיב שוגפל ידכ םהיתבב ופסאתהש םירבח תצובק וא החפשמ
תליהק ירבח ברקב הנומא לש םייתוהמה םייוטיבה דחא היה ,םידחוימ םינמזב הכרענש
םייח-הנשמ גהונ ןיידע והז ,םויכ .רתויב המודקה התנוכתמב םייחישמה םינימאמה
.םתיב ינהוככ םיהולאמ ןתינה םדיקפת תא אלמל םיעצמא םינימאמל קפסמה
הניה םירבחו החפשמ לש הנטק הצובק םע ןחלוש ביבס תוסנכתה ,תוניחבה לכמ
הבהאבו הנומאב תוסנכתה .הליפתה תיבב לודג שגפמ לכ ומכ תיתמצועו תיתועמשמ
יהוז – הטושפ החוראמ רתוי הברה הלודג תועמשמ הל שי ,תבשב ןחלושה ביבס
 2:42-47).םיחילשה ישעמ  10:25,םירבעה לא  133,םיליהת( תויעבט-לע תמגדה
ןימזנ םאש ונל רמוא אוה ,תלדב קפודו דמוע עושיש ונל םיריכזמ  3:20תולגתההב
ונא ,תבשה ךלהמב ןודאה תדועסב םיפתתשמ ונחנאשכ .ונתיא לכאי אוה ,סנכיהל ותוא
םיריכמ ונחנאו ,וניתבל עושי לש ותוחכונ תנמזה לש תיעבט-לעה הלועפה תא םימיגדמ
השוריפ תבשב ןודאה תדועסב תופתתשה .החוראב חכונ ,ועמשמכ וטושפ ,אוהש ךכב
ותא ףתתשנ ונאו תיחצנה ותכלממ תא םיקיש ,ךלמה עושי לש ובושל תיאובנ הייפיצ םג
) 19תולגתהה( השה תנותח התשמב
ושרוה אל עושיב םינימאמ רשאכ וא תולוח תוערו תופידר לש תופוקתב ,םינשה ךרואל
וויה םיתבב שדוקה יבתכב קוסיעו םחל תעיצב לש גהונה ,תולודג תוליהקכ ףסאתהל
תחורא סקטב תבשה תחתפנ ,עובש לכב .םיישק לע רבגתהל םיהולאה ישנאל ךרד
.תבשב שמשה תעיקש םע תמייתסמו ,ברעב ישיש םויב שמשה תעיקש םע תיגיגח ברע
החוראל ןחלושל םירבחה וא  /ו החפשמה תנמזה תללוכ תיסופיט תבש תחורא
ךניאו לייטמ טושפ וא קוור התא םא ,תאז םע .ןודאה תדועס םע הליחתמש ,תפתושמ
.שדוקה חור תוחכונב ,ךדבל החוראב תופתתשהל הכרבב לבקתת ,ךתחפשמ דיל אצמנ
תדועס לא םירחא איבהל ןהירבח תא תונימזמו תבשה תא תוגגוחש תוחפשמ שי
וא עושי תא םיריכמ םניאש םתחפשמ ינבו םהירבח תא םינימזמ ףאש הלאכ שי .תבשה
תבהואה הביבסב ,לאה תוחכונ תא שוגפלו ףתתשהל ,וב הנומאה לע תולאש םהל שיש
םהשכ דחי ולכאי םיפתתשמה ,ןודאה תדועס רחאל .םהילא םיבורקה םישנא לש
.םתיבב עושי לש ותוחכונ תא הכרבב םילבקמ
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תבשה תדועס יביכרמ
)ןוזמה תותשר בורב הגשהל םינתינ םיביכרמה לכ(

רנ >
התא ,רנה תא קילדמ התאשכ .םלועה לש רואכ עושי תא רנה גציימ ,תבשה תחוראב
תיתרוסמ תידוהי תבש תדועסב .ךתיבל ותוחכונ תא ןימזמו םלועה רואכ וב ריכמ
הרונמב שמתשהל וליפא וא דחא רנ קילדהל טושפ לוכי התא ךא .תורנ ינשב םישמתשמ
.שודקה שולישה תא למסל ידכ תורנ השולש לש

םיבנע ץימ וא ןיי >
.עושי לש ומד תא םילמסמ ץימה וא ןייה ,םכתחפשמ יכרצל םאתהב ופידעתש המ

םירקרק וא םחל >
רקרק( הצמב וא )עולק הציב םחל( הלחב םישמתשמ תוידוהי תבש תוחוראב
תא למסמ וז החוראב רקרקה וא םחלה .םיאתי םחל לכ ךא ),םירמש לוטנו לודג
.עושי לש ופוג
ןודאה תדועסל עיבג >
.םיבר םיעיבגב וא דיחי עיבגב שמתשהל ןתינ ,בצמל םאתהב
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תבשה תחורא
תורנ תקלדהו תבש תלבק תליפת 1.
שדוקה יבתכב תאירק 2.
ןודאה תדועס 3.
רושיאו הכרב תליפת 4.
ברע תחורא 5.
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תורנ תקלדהו תבש תלבק תליפת 1.
ותוחכונ תא ךרבל ידכ תורנה תא קילדמ רחבנש רחא םדא וא החפשמה שאר
.ןודאה תליפת תא דחי םיללפתמ ןחלושה לא םיבוסמה .תיבב עושי לש
.ץֶרָאָּב ןֵּכ םִיַמָּׁשַבְּכ ָךְנֹוצְר הֶׂשָעֵי ָ,ךְתּוכְלַמ אֹובָּת ָ,ךְמִׁש ׁשֵּדַקְתִי ,םִיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא‘
ּונְחַנֲא םַּג םיִחְלֹוּסֶׁש יִפְּכ ּוניֵאָטֲח לַע ּונָל חַלְסּו ,םֹוּיַה ּונָל ןֵּת ּונֵּקֻח םֶחֶל תֶא
,הכלממה ךל יכ’.עָרָה ןִמ ּונֵצְּלַח םִא יִּכ ,ןֹויָּסִנ יֵדיִל ּונֵאיִבְּת לַאְו ּ.ונָל םיִאְטֹוחַל
ןמא .םימלוע ימלועל ,הרובגהו תראפתה
) 6:9-13יתמ(
:החפשמה שאר תרהצה
החונמ םוי לע ךל םידומ ונאו ונתיבב ךתוחכונ לע םיכרבמ ונא ,לוכי-לכה םיהולא
ונתוא תשדיק ,ךרבד םע .ונתיא תויהל הזה םויה תא תדעייש ךל םידומ ונא .הז
רוא ,ונחישמ ,עושי לע ךל םידומ ונא ,לכל לעמו .ונמלועל רוא תויהל ונילע תיוויצו
.םלועה
:םיביגמ םיבוסמה
”ןמא“ וא ”עושי ,ךל הדות“
שדוקה יבתכב האירק 2.
:םיאבה םיבותכהמ דחאב אורקל ןמזומ ןחלושה לא םיבוסמהמ דחא לכ
 2:3תישארב
ֹוּ֖תְכאַלְמ־לָּכִמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙תֹּבְׁשִּיַו הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙םיִהֹלֱא לַ֤כְיַו
.׃הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא
 5:15םירבד
ַעֹ֣רְזִבּו ֙הָ֖קָזֲח דָ֥֤יְּב ֙םָּׁ֔שִמ ָ֙ךיֶ֤֨הֹלֱא הָ֤֨והְי ָ֩֜ךֲאִ֨צֹּיַו םִיַ֗֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ׀ ָ֙תיִ֣֨יָה דֶבֶ֥֤ע־יִּ֣כ ָּ֗֞תְרַכָזְו
׃תָּֽבַׁשַה םֹו֥י־תֶא תֹוׂ֖שֲעַל ָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣והְי ָ֙ךְּוִצ ןֵּ֗כ־לַע הָ֑֔יּוטְנ
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 2:27-28סוקרמ
־ןֶּב ןֵכָל .תָּבַּׁשַה ןַעַמְל םָדָאָה אֹלְו םָדָאָה ןַעַמְל הָתְׂשֶעֶנ תָּבַּׁשַה“ :םֶהָל רַמָאְו ףיִסֹוה
.”.תָּבַּׁשַל םַּג ןֹודָא םָדָאָה
 4:3, 9-10םירבעה לא
...הָחּונְּמַל םיִסָנְכִנ םיִניִמֲאַּמַה ּונְחַנֲא
תַבָׁש אּוה םַּג ֹותָחּונְמ לֶא סָנְכִּנַה ןֵה .םיִהֹלֱא םַעְל תָּבַׁש תַחּונְמ הָרְתֹונ ְךָכיִפְל
ֹ.וּלֶּׁשִמ םיִהֹלֱאָה ֹומְּכ ֹ,וּתְכאַלְּמִמ
 66:22-23היעשי
הָ֑והְי־םֻאְנ יַ֖נָפְל םיִ֥דְמֹע הֶׂ֛שֹע יִ֥נֲא רֶׁ֨שֲא הָׁ֜שָדֲחַה ץֶרָ֨אָהְו םיִׁשָדֳחַ֠ה םִיַ֣מָּׁשַה רֶׁ֣שֲאַכ יִּ֣כ
־לָכ אֹו֧בָי ֹוּ֑תַּבַׁשְּב תָּ֖בַׁש יֵּ֥דִמּו ֹוׁ֔שְדָחְּב ׁ֙שֶדֹ֨ח־יֵּדִֽמ הָ֗יָהְו 23׃םֶֽכְמִׁשְו םֶ֖כֲעְרַז דֹ֥מֲעַי ןֵּ֛כ
׃הָֽוהְי רַ֥מָא יַ֖נָפְל תֺ֥וֲחַּתְׁשִהְל רָׂ֛שָּב
ןודאה תדועס 3.
התא ךורב :ללפתמו םחלה תא םירמ החפשמה שאר ):םחלה( עושי לש ופוג
לע ,עושי ןודא ,ךל םידומ ונא .ץראהמ םחל איבמה םלועה ךלמ וניהולא ינודא
.םימלש תויהל לכונש ידכ ונל קנעוהו ,ונל ןתינ רשא ךפוג
לוכאל לוכי םיבוסמהמ דחא לכו םחלה תא שיגהל ןתינ ,וז הרהצה רחאל
.ונממ
:ללפתמו עיבגה תא םירמ החפשמה שאר ):ץימה וא ןייה( עושי לש ומד
.ןפגה ירפ ארוב םלועה ךלמ ,וניהולא ינודא ,התא ךורב
.אטח לכ תרסה ןעמל ךפשנש ךלש תירבה םד לע ,עושי ןודא ,ךל םידומ ונא
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:םיביגמ םיבוסמה
”ןמא“ וא ”עושי ,ךל הדות“
.עיבגהמ תותשל םיבוסמהמ דחא לכ לוכי וז הרהצה רחאל
רושיאו הכרב תליפת 4.
.םיבוסמל הכרב ללפתמו םהילע וידי חינמ ,הכרב תליפת ללפתמ החפשמה שאר
׃םֹוֽלָׁש ָ֖ךְל םֵׂ֥שָיְו ָךיֶ֔לֵא ֙ויָנָּפ ׀ הָ֤והְי אָּׂ֨שִי ׃ָּךֶּֽנֻחיִֽו ָךיֶ֖לֵא ויָ֛נָּפ ׀ הָ֧והְי רֵ֨אָי ׃ָךֶֽרְמְׁשִיְו הָ֖והְי ָ֥ךְכֶרָבְי
) 6:24-26רבדמב(
החפשמה שאר לע םהידי םיחינמ וכרבתהש הלא( ןחלושה לא םיבוסמהמ הכרב תרזחה
)םר לוקב םיללפתמו
׃םֹוֽלָׁש ָ֖ךְל םֵׂ֥שָיְו ָךיֶ֔לֵא ֙ויָנָּפ ׀ הָ֤והְי אָּׂ֨שִי ׃ָּךֶּֽנֻחיִֽו ָךיֶ֖לֵא ויָ֛נָּפ ׀ הָ֧והְי רֵ֨אָי ׃ָךֶֽרְמְׁשִיְו הָ֖והְי ָ֥ךְכֶרָבְי
) 6:24-26רבדמב(

החורא 5.
.החוראה תא ליחתהל רתומ ,תוכרבה ורמאנש רחאל
ןוגכ םויס תליפת ללפתהל וא תישיא הדות תליפת םע םייסל הצרתש ןכתי
דימתש יפכו וישכע איהש יפכ ,הליחתב התיהש יפכ ,שדוקה חורלו ןבל ,באל הליהת
.ןמא .היהת
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ןחלושה

.תבשב העיקשה םע תמייתסמו ישיש םויב שמשה תעיקש םע הליחתמ תבשה

