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ַאֲחִרית  ְוָהָיה ָבּ

ִמים ְנֻאם  ַהָיּ

ְך  ֹפּ ֱאֹלִהים ֶאְשׁ

ֶאת רּוִחי 
ָשׂר  ל ָבּ ַעל ָכּ
ֵניֶכם  אּו ְבּ ְוִנְבּ

ּוְבֹנֵתיֶכם 
ּוַבחּוֵריֶכם ֶחְזֹינֹות 

ִיְראּו ְוִזְקֵניֶכם 

ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון׃ 

ְוַגם ַעל ֲעָבַדי ְוַעל 

ִמים  ָיּ ְפחֹוַתי ַבּ ִשׁ

ְך ֶאת ֹפּ ה ֶאְשׁ ָהֵהָמּ

אּו. רּוִחי ְוִנָבּ
)מה”ש ב, 17-18(





י ֲעֵליֶכם ַמִים  ל ְוָזַרְקִתּ ם ִמֹכּ ל ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתּ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָכּ ִגּ
י ָלֶכם ֵלב  ה ְוָנַתִתּ ֶכם; ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָשׁ ִקְרְבּ ן ְבּ ַוֲהִסֹרִתי ֶאת־ֵלב ָהֶאֶבן ֶאֵתּ

י ָלֶכם  ַשְׂרֶכם ְוָנַתִתּ ָשׂר׃ ְוֶאת־רּוִחי ִמְבּ ֶכם; ֵלב ָבּ ִקְרְבּ ן ְבּ ֵלכּו ְוָעִשׂיִתי ֵאת ֶאֵתּ י ֵתּ ֻחַקּ ר־ְבּ ְמרּו ֲאֶשׁ ְשׁ ַטי ִתּ ָפּ ַוֲעִשׂיֶתם.ּוִמְשׁ
)יחז’ לו, 25-27(



ְקָעה... ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיהָוה, ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח  תֹוְך ַהִבּ ֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות ְיהָוה ַוְיִניֵחִני בְּ אֶמר ֵאַלי, ִהָנּ ה; ְוָאַמְרָתּ ֲאֵליֶהם, ָהֲעָצמֹות ַוֹיּ ַבר־ְיהָוה׃ ָהֵאֶלּ ְמעּו ְדּ ה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה, ָלֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות, ִשׁ ה ֲאִני ֵמִביא ֹכּ ה; ִהֵנּ ָהֵאלֶּ
י ֲעֵליֶכם עֹור, ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם...  י ָבֶכם רּוַח ְוָקַרְמִתּ ְוָנַתִתּ

י ֲאִני  ם ִכּ יִתי; ַוְיִהי ִוְחִייֶתם; ִויַדְעֶתּ ר ֻצוֵּ ֲאֶשׁ אִתי כַּ ְקְרבּו ְיהָוה׃ ְוִנֵבּ ה ַרַעׁש, ַוִתּ ְבִאי ְוִהֵנּ ִהָנּ ִדים ּוָבָשׂר ָעָלה, ֲעָצמֹות, ֶעֶצם ֶאל־ַעְצמֹו׃ ְוָרִאיִתי קֹול כְּ ה־ֲעֵליֶהם ִגּ ְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה; ְוִהֵנּ ַוִיּ
ֶהם׃ ְורּוַח ֵאין ָבּ

)יחז’ לז, 1־8(



ֵבא ֶאל ָהרּוַח; ִהָנּ
ֵבא ֶבן ָאָדם  ִהָנּ

ְוָאַמְרָתּ ֶאל ָהרּוַח 

ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה,  ֹכּ

ע רּוחֹות  ֵמַאְרַבּ

ִאי ָהרּוַח,  ֹבּ
ֲהרּוִגים  ּוְפִחי ַבּ

ה ְוִיְחיּו׃ ָהֵאֶלּ
ִני;  ר ִצָוּ ֲאֶשׁ אִתי ַכּ ֵבּ ְחיּו, ְוִהַנּ בֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִיּ ַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם, ַוָתּ ַוַיּ

דֹול ַחִיל ָגּ
ְמֹאד־ְמֹאד׃

)יחז’ לז, 9־10(





נּו  ם ֲחִביַבי ִהָבּ ֲעָלה ְוַאֶתּ ֱאמּוַנְתֶכם ַהַנּ ָתּה ֶבּ ְקֻדָשּׁ ל ִבּ רּוַח ַעל־ֹכּ ֲללּו ְבּ ֶדׁש.ְוִהְתַפּ ַהֹקּ
)יהודה 20(





ּיֹום ָהַאֲחרֹון  ַוְיִהי ַבּ

ֲעֹמד  ַחג ַוַיּ דֹול ֶבּ ַהָגּ

ְקָרא  ֵיׁשּוַע ַוִיּ

י  ֵלאֹמר ִאיׁש ִכּ

ִיְצָמא ָיֹבא ָנא 
ה.  ֶתּ ֵאַלי ְוִיְשׁ

י  ֲאִמין ִבּ ַהַמּ

תּוב  ְדַבר ַהָכּ ִכּ
ְטנֹו  ִמִבּ

ִיְנֲהרּו ַנֲהֵרי 
ים.  ַמִים ַחִיּ

ְוֹזאת ָאַמר ַעל 

ֻחהּו  ר ִיָקּ ָהרּוַח ֲאֶשׁ
י  ֲאִמיִנים ּבֹו ִכּ ַהַמּ
ֶדׁש  ן רּוַח ַהֹקּ ֹלא־ִנַתּ

ֵאר ֵיׁשּוַע.  ֶטֶרם ִנְתָפּ ְבּ
)יוחנן 37־39(
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1 פרק 

1

מיהו
 רוח הקודש?

תנ”ך ובברית החדשה מתגלות בפנינו אמיתות 
אנו  אחר   מקור  משום  ללמוד  ניתן  שלא 
לומדים מהכתובים אודות הטבע של אלוהים, 
ואף נחשף בפנינו סוד: הסוד הוא שאלוהים 
ועם  אישיויות,  שלוש  מאחד;  יותר  בעת,  ובה  אחד,  הוא 
זאת, אלוהים אחד  שלוש האישיויות המתגלות בכתובים 

הינן האב, הבן ורוח הקודש  ספר זה ידון ברוח הקודש 
של  ביותר  והעמוקות  המיוחדות  ההתגלויות  אחת 
הקודש   רוח  של  ופועלו  אישיותו  על  נסבה  הכתובים 
ממש  אישיות,  הינו  הקודש  רוח  כי  להבין  עלינו  תחילה, 
כשם שהאב והבן הינם אישיויות  קל לנו יחסית להבין כי 

e
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אלוהים האב ואלוהים הבן הינם אישיויות, בשל המקבילה 
האנושית  אולם, קיים קושי מסויים להגיע להבנה שרוח 

הקדוש אף הוא אישיות 
דבר  אין  הכל   יודע  אלוהים  הקודש,  רוח  באמצעות 
הנסתר ממנו  באמצעות רוח הקודש, אלוהים נוכח בכל 
מקום בו־זמנית  עובדה זו עולה ממגוון פסקאות בכתובים  

בירמיהו כג, 23־24, אלוהים אומר:

רֹב ָאִני,” ְנֻאם ְיהָוה, “ְולֹא ֱאלֵֹהי  “ַהֱאלֵֹהי ִמּקָ
ִרים ַוֲאִני לֹא  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ֵמָרחֹק?” “ִאם ִיּסָ
ַמִים ְוֶאת  ָ ֶאְרֶאּנּו?” ְנֻאם ְיהָוה  “ֲהלֹוא ֶאת ַהּשׁ

ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא?” ְנֻאם ְיהָוה 

ממנו  מקום  אין  הארץ   ואת  השמים  את  ממלא  אלוהים 
יודע   שאלוהים  מבלי  המתרחש  דבר  אין  נעדר   אלוהים 
הפסוקים הפותחים של מזמור קלט’ מתארים זאת בצורה 

יפה:

י  ְבּתִ ׁשִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ָדע   ַוּתֵ ִני  ֲחַקְרּתַ ְיהָוה 
ה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק  ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת  ְנּתָ ְוקּוִמי; ּבַ
ְלׁשֹוִני; ֵהן  ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ה  ּכִ ְנּתָ ָרַכי ִהְסּכַ ְוָכל ּדְ
ת  ׁשֶ ִני ַוּתָ ּה  ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ְיהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ
ָבה לֹא  ּגְ י; ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ ָכה  ּפְ ּפֶ ָעַלי ּכַ
ֶניָך  ִמּפָ ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך  ֵאֵלְך  ָאָנה  ָלּה   אּוַכל 
יָעה  ה; ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֶאְבָרח? ִאם ֶאּסַ
ָנה  ּכְ ֶאׁשְ ַחר;  ׁשָ ַכְנֵפי  א  ֶאּשָׂ ּךָ   ִהּנֶ אֹול  ְ ּשׁ
ְותֹאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ם  ׁשָ ם  ּגַ ָים,  ַאֲחִרית  ּבְ
אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ְך  חֹׁשֶ “ַאְך  ָואַֹמר  ְיִמיֶנָך  
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ְוַלְיָלה  ָך  ִמּמֶ יְך  ַיְחׁשִ לֹא  ְך  חֹׁשֶ ם  ּגַ ֲעֵדִני,”  ּבַ
אֹוָרה  יָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר; ּכַ ּכַ

)תהל’ קלט, 1־12(

של  חכמתו  גדולת  אלה,  בפסוקים  נפלאה!  שפה  איזו 
את  מציפה  אלוהים  נוכחות  בפנינו   נחשפת  אלוהים 
להסתתר  כדי  ללכת  תוכל  אליו  מקום  אין  כולו   היקום 
אין  ממנו   להפרידך  שיוכל  מרחק  אין  אלוהים   מפני 
בכל  נמצא  אלוהים  ממנו   להסתירך  שתוכל  חשכה 
מקום, על פני היקום כולו  הוא מודע לכל מה שמתרחש 

בכל מקום 
הסוד נחשף בפנינו בפסוק 7, היכן שכתוב, “ָאָנה ֵאֵלְך 
שני  נרדפת,  תקבולת  זו  ֶאְבָרח?”  ֶניָך  ִמּפָ ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך; 
חצאי הפסוק אומרים, בעיקרו של דבר, את אותו הדבר  
הנוכחות של אלוהים על־פני היקום כולו הינה רוח הקודש  
באמצעות רוח הקודש, אלוהים נוכח בכל מקום; באמצעות 

רוח הקודש, אלוהים יודע כל מה שמתרחש בכל עת 
רוח הקודש פועל בייקום מאז הבריאה ואילך  משורר 

תהילים תיאר לנו את תהליך הבריאה בפועל:

ַמִים ַנֲעׂשּו; ְדַבר ְיהָוה ׁשָ ּבִ
ל ְצָבָאם  יו ּכָ ּוְברּוַח ּפִ

)תהל’ לא, 6(

על כן, היו שני גורמים נעלים שיסדו את היקום כולו: דבר 
אלוהים ורוח אלוהים או רוח הקודש  אם נפנה לפסוקים 
הפותחים את התנ”ך, המתארים את הבריאה, נראה כיצד 

זה מתגלה ביתר פרוט  בבראשית א, 2־3 כתוב:



רוח הקודש?20 C מיהו 

חי רו ך את  אשפו

ֵני ְתהֹום;  ְך ַעל ּפְ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ
ַוּיֹאֶמר  ִים   ֵני ַהּמָ ּפְ ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל 

ֱאלִֹהים “ְיִהי אֹור” ַוְיִהי אֹור 

“ְמַרֶחֶפת”  המילה  ובוהו   בתוהו  שם  נכח  אלוהים  רוח 
הקודש  רוח  מזוהה  רבות  פעמים  ציפור   על  מרמזת 
רוח  השמימית,  היונה  כאן  שמימית   כיונה  בכתובים 

הקודש, מרחפת על פני המים בתוהו ובוהו החשוך 
אֹור ”  ַוְיִהי  אֹור’  ‘ְיִהי  ֱאלִֹהים  “ַוּיֹאֶמר  כתוב:   3 בפסוק 
גם כאן מופיעים שני הגורמים של הבריאה: רוח אלוהים 
בריאה   מתרחשת  מאוחדים,  בהיותם  אלוהים   ודבר 
חדש,  דבר  אז  נוכחים,  אלוהים  ודבר  אלוהים  כשרוח 
אלוהים  בדבר  נוצר  האור  נברא    — אור  הזה,  במקרה 
פעל  הקודש  שרוח  מבהירים  הכתובים  אלוהים   וברוח 
בייקום מאז הבריאה ואילך, והוא נכח תמיד בכל מקום 
הפעיל  הגורם  הינו  הקודש  רוח  מסוים,  במובן  בייקום  

והיוצר של אלוהים 
אלוהים  אנשי  כל  את  והמריץ  הסמיך  הקודש  רוח 
אולם  כולם,  את  להזכיר  מכדי  ארוכה  הרשימה  בתנ”ך  

נתייחס למספר דוגמאות  
ארון  את  ויצר  שעיצב  האיש  בצלאל,  הינו  הראשון 
דיבר  אלוהים  מועד   באוהל  הקודש  כלי  ואת  הברית 

בשמות לא, 2־3:

חּור  ֶבן  אּוִרי  ן  ּבֶ ַצְלֵאל  ּבְ ם  ְבׁשֵ ָקָראִתי  ְרֵאה 
ֱאלִֹהים;  רּוַח  אֹתֹו  א  ָוֲאַמּלֵ ְיהּוָדה  ה  ְלַמּטֵ

ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה  ּבְ



21 C נס  ֶרק פרי ֶד

1 פרק 

את  לו  שהעניק  הוא  בצלאל,  את  שמילא  אלוהים  רוח 
היכולת היצירתית היוצאת מן הכלל להפיק יצירות נהדרות 
בכתובים  שמתועד  הראשון  היה  האמן  בצלאל  שכאלה  
היו  הזה,  במקרה  התוצאות,  אלוהים   ברוח  מלא  שהיה 
הרב  הערך  את  להבין  יכולים  אנו  כן,  על  אמנות   יצירות 

שמעניק אלוהים לאמנות 
בדברים לד, 9, אנו קוראים אודות יהושע:

ָסַמְך  י  ּכִ ָחְכָמה,  רּוַח  ָמֵלא  נּון,  ן  ּבִ ַע  ִויהֹוׁשֻ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְמעּו ֵאָליו ּבְ ׁשְ ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו  ַוּיִ מֹׁשֶ

ה  ה ְיהָוה ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֲעׂשּו ּכַ ַוּיַ

למנהיג  הפך  יהושע  אותו,  שמילא  הקודש  רוח  בעזרת 
צבאי דגול שכבש את הארץ המובטחת  

בשופטים ו, 34, נכתב על גדעון:

ֹוָפר  ּשׁ ּבַ ְתַקע  ַוּיִ ְדעֹון;  ּגִ ה ֶאת  ְורּוַח ְיהָוה ָלְבׁשָ
ֵעק ֲאִביֶעֶזר ַאֲחָריו  ּזָ ַוּיִ

רוח אלוהים צלח על גדעון והפך אותו למנהיג רב־עוצמה  
קודם לכן, הוא היה בחור צעיר ומפוחד, שהסתתר בגת 
הקודש  שרוח  מרגע  אולם,  במיוחד   להועיל  הצליח  ולא 

צלח עליו, הוא השתנה 
בהמשך אנו קוראים על דוד, המלך והמשורר הנפלא  

אלה דברי דוד בשמואל ב’ כג, 1־2:

י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים  ְנֻאם ּדָ ה ּדִ ְוֵאּלֶ
ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  יַח  ְמׁשִ ָעל  ֻהַקם  ֶבר  ַהּגֶ ּוְנֻאם 
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י  ּבִ ר  ּבֶ ּדִ ְיהָוה  “רּוַח  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְזִמרֹות  ּוְנִעים 
תֹו ַעל ְלׁשֹוִני ” ּוִמּלָ

אותם  כל  את  לנו  העניק  דוד 
משום  מופלאים  מזמורים 
תֹו  ּוִמּלָ י  ּבִ ר  ּבֶ ּדִ ְיהָוה  ש”רּוַח 
ַעל ְלׁשֹוִני ” שים לב ששוב רוח 
אלוהים ודבר אלוהים, נזכרים 

כאן יחד 
 ,21 א,  לפטרוס  בשנייה 

מסכם פטרוס את השירות של כל נביאי התנ”ך באמרו:

י  ְרצֹון ָהָאָדם, ּכִ י ֵמעֹוָלם לֹא ָיְצָאה ְנבּוָאה ּבִ ּכִ
ָאם  ר ְנׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ רּו  ּבְ ּדִ ים  דֹוׁשִ י ֱאלִֹהים ַהּקְ ַאְנׁשֵ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש 

מעולם  אלוהים,  בשם  באמת  דיבר  פעם  שאי  נביא  כל 
לא עשה כן מיוזמתו או מדעתו, הסקתו או הבנתו, אלא 
היו  לא  דבריהם  כך,  בעשותם  הקודש   רוח  בהשראת 

אנושיים, אלא דברי אלוהים ממש 
כשאנו בוחנים את הדוגמאות האלה ושל רבים אחרים, 
אנו מגיעים למסקנה שכל אנשי התנ”ך שהצליחו לעבוד 
את אלוהים על־פי רצונו, עשו כך אך ורק באמצעות גבורת 
רוח הקודש ובהשראתו  כמובן שיש לנו מה ללמוד מהם  
את  לעבוד  מסוגלים  היו  לא  בתנ”ך  האלוהים  אנשי  אם 

אלוהים בלא רוח הקודש, גם אנחנו לא נוכל לעשות כן 


