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ד   ְוָעָנן ָנַטל אֹותֹו ִמנֶּגֶּ

ם .  ֵעיֵניהֶּ
עֹוָדם ַמִביִטים ַהָשַמְיָמה  

ְוִהֵנה ְשֵני ֲאָנִשים  , ַבֲעִלָיתֹו

:ְלבּוֵשי ָלָבן ִנְצבּו ְלָיָדם  ְוָאְמרּו

ם  , ַאְנֵשי ַהָגִליל" ָלָמה ַאתֶּ

ל  עֹוְמִדים ּוִמְסַתְכִלים אֶּ

א  ? ַהָשַמִים ר ִנש ָ ֵישּוַע זֶּה ֲאשֶּ

בֹוא ָיבֹוא  -ֵמֲעֵליכֶּם ַהָשַמְיָמה 

ם אֹותֹו   ְרִאיתֶּ ן שֶּ פֶּ ְבאֹותֹו א 

ה ַלָשַמִים ."עֹולֶּ





, חזקיהו)בשנה השביעית למלך 

נשלח מבית , (מנשה או יואשיהו

.  לחם משלוח למלך בירושלים

הבולה שייכת לקבוצת הבולות  

בולות מנהלתיות  -' פיסקליות'ה

שחתמו משלוחי מס שהועברו  

למערכת המיסוי של ממלכת יהודה  

בסוף המאה השמינית והשביעית 

המס יכול היה להיות . ס"לפנה

מועבר בצורת בצעי כסף או 

תוצרת חקלאית כקנקני יין או 

.חיטים

הפעם הראשונה שהשם בית 

,  לחם מופיע מחוץ למקרא

בכתובת מתקופת הבית  

המעידה שבית לחם , הראשון

אכן הייתה עיר בממלכת  

ואולי גם בתקופות  -יהודה 

קדומות יותר



מיסת חגיגית המשודרת ברחבי העולם





Phoradendron Mistletoe  דבקון הזית



Poinsettia



מקראות–של הצפייה הגדולה 8-ה' יום א

50–37: יז' שמואל א

ב הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהֶזה    ֲאִרי ּוִמַיד ַהדֹּ ה ֲאֶשר ִהִצַלִני ִמַיד הָּ ִוד ְיהוָּ ֹּאֶמר דָּ ַוי

אּול ֶאל ֹּאֶמר שָּ אּול ֶאת-ַוי ְך ַוַיְלֵבש שָּ ה ִיְהֶיה ִעמָּ ִוד ֵלְך ַויהוָּ ֶשת  -דָּ יו ְונַָּתן קֹוַבע ְנחֹּ ִוד ַמדָּ דָּ

ִוד ֶאת-ַעל ר דָּ תֹו ִשְריֹון ַוַיְחגֹּ ֹּא-רֹּאשֹו ַוַיְלֵבש אֹּ ֶלֶכת ִכי ל ֶאל לָּ יו ַויֹּ ה -ַחְרבֹו ֵמַעל ְלַמדָּ ִנסָּ

ִוד ֶאל ֹּאֶמר דָּ יו ַוִיַקח ַמְקלֹו -ַוי לָּ ִוד ֵמעָּ ֹּא ִנִסיִתי ַוְיִסֵרם דָּ ֵאֶלה ִכי ל ֶלֶכת בָּ ֹּא אּוַכל לָּ אּול ל שָּ

ה ַחלֵֻּקי-ְביָּדֹו ַוִיְבַחר ִנים ִמן-לֹו ֲחִמשָּ ִעים ֲאֶשר-ֲאבָּ רֹּ ם ִבְכִלי הָּ תָּ לֹו ּוַבַיְלקּוט -ַהַנַחל ַויֶָּשם אֹּ

ִוד ֶאת... ה ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי ַוִיְשַלח דָּ כָּ ץ ַהַמֲערָּ ִוד ַויָּרָּ ם -יָּדֹו ֶאל-ַוְיַמֵהר דָּ ַהֶכִלי ַוִיַקח ִמשָּ

ל ַעל-ַהְפִלְשִתי ֶאל-ֶאֶבן ַוְיַקַלע ַוַיְך ֶאת ֶאֶבן ְבִמְצחֹו ַוִיפֹּ ה ַוֶיֱחַזק  -ִמְצחֹו ַוִתְטַבע הָּ ְרצָּ נָּיו אָּ פָּ

ִוד ִמן ֶאֶבן ַוַיְך ֶאת-דָּ ִוד-ַהְפִלְשִתי ַוְיִמיֵתהּו ְוֶחֶרב ֵאין ְבַיד-ַהְפִלְשִתי ַבֶקַלע ּובָּ דָּ

14–13: דניאל ז

א ְוַעד ַעִתיק ַהיִָּמים ִהִגַיע   ם בָּ דָּ ַמִים ְכֶבן אָּ ה ְוִהֵנה ִעם ַעְנֵני ַהשָּ ִייִתי ְבֶחְזיֹונֹות ַלְילָּ רֹוֶאה הָּ

נָּיו בֹוד ּוַמְלכּות. ְוֵקְרבּוהּו ְלפָּ ל, ְולֹו ִנַתן ִשְלטֹון ְוכָּ מֹות ְוַהְלשֹונֹות ַיַעְבדּו  -ְוכָּ אֻּ ַעִמים ְוהָּ הָּ

ֵחת: לֹו ֹּא ִתשָּ ר ּוַמְלכּותֹו ֲאֶשר ל ֹּא ַיֲעבֹּ ם ֲאֶשר ל .ִשְלטֹונֹו ִשְלטֹון עֹולָּ

תהילים צג

ֵבש ה' ה ֵבש לָּ ְך ֵגאּות לָּ לָּ ז ִהְתַאזָּר ַאף' מָּ ם : ִתמֹוט-ִתכֹון ֵתֵבל ַבל-עֹּ ז ֵמעֹולָּ נָּכֹון ִכְסֲאָך ֵמאָּ

ה תָּ רֹות ה: אָּ אּו ְנהָּ ְכיָּם' נָּשְֹּ רֹות דָּ אּו ְנהָּ ם ִישְֹּ רֹות קֹולָּ אּו ְנהָּ לֹות ַמִים ַרִבים ַאִדיִרים  : נָּשְֹּ ִמקֹּ

רֹום ה-ִמְשְבֵרי ה: 'יָּם ַאִדיר ַבמָּ ֲאוָּ ד ְלֵביְתָך נָּ ֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹּ ֶדש ה-ֵעדֹּ ֶרְך יִָּמים' קֹּ :ְלאֹּ



ישעיהו פרק ט

ְך ָראּו אֹור ָגדֹול :  ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹחשֶׁ

ת ץ ַצְלָמוֶׁ רֶׁ ם, ֹיְשֵבי ְבאֶׁ .                                                                              אֹור ָנַגּה ֲעֵליהֶׁ
ה( לֹו)ב ִהְרִביתָּ ַהגֹוי  ִציר; ִהְגַדְלתָּ ַהִשְמחָּ ֶניָך ְכִשְמַחת ַבקָּ ְמחּו ְלפָּ ַכֲאֶשר  , שָּ

ל לָּ ם שָּ לֹו-ג ִכי ֶאת.   יִָּגילּו ְבַחְלקָּ בֳּ ל סֻּ ֵגש בֹו, עֹּ --ְוֵאת ַמֵטה ִשְכמֹו ֵשֶבט ַהנֹּ

תָּ  ל.                   ְכיֹום ִמְדיָּן, ַהִחתֹּ ֵאן ְבַרַעש-ד ִכי כָּ ה  , ְסאֹון סֹּ ְוִשְמלָּ

ִמים ה ְבדָּ לָּ ה; ְמגֹולָּ ה ִלְשֵרפָּ ְיתָּ ֶלת ֵאש, ְוהָּ .   ַמֲאכֹּ

ד יַֻלד-ִכיה  ;  ִשְכמֹו-ַעל, ַוְתִהי ַהִמְשָרה, ָלנּו-ֵבן ִנַתן, ָלנּו-יֶׁלֶׁ

א יֹוֵעץ לֶׁ ו .   ָשלֹום-ַשר, ַעד-ֲאִבי, ֵאל ִגבֹור, ַוִיְקָרא ְשמֹו פֶׁ

לֹום ֵאין ה ּוְלשָּ ִוד ְוַעל-ַעל, ֵקץ-ְלַמְרֵבה ַהִמְשרָּ ,  ַמְמַלְכתֹו-ִכֵסא דָּ

ּה ּה ּוְלַסֲעדָּ תָּ ִכין אֹּ ה, ְלהָּ קָּ ט ּוִבְצדָּ ה; ְבִמְשפָּ ם-ְוַעד, ֵמַעתָּ ִקְנַאת  , עֹולָּ

אֹות ה ְצבָּ ֹּאת-ַתֲעֶשה, ְיהוָּ .  ז



פי לוקס פרק ב-הבשורה על

באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו לגור בשדה ולשמר 8

'  לפתע נצב עליהם מלאך ה9. על עדרם באשמורות הלילה

אולם  10, הם נבהלו עד מאד. וכבוד יהוה נגה סביבם

כי הנני מבשר לכם שמחה  , אל תפחדו: "המלאך אמר להם

היום נולד לכם מושיע 11. גדולה אשר תהיה לכל העם

:וזה לכם האות12. הוא המשיח האדון, בעיר דוד

."תמצאו תינוק מחתל שוכב באבוס

.



פתאום היו ליד המלאך המון צבא השמים והמה מהללים  

:את האלהים ואומרים

,כבוד לאלהים במרומים"

."ובארץ שלום על בני אדם אשר אותם רצה

הם הלכו  ...  לאחר שעלו המלאכים מעליהם השמימה 

.מהר ומצאו את מרים ויוסף ואת התינוק השוכב באבוס

.



.1622-,  ורסט'חרארד ואן הונת https://www.youtube.com/watch?v=zhhYIZJj6rk

בֹוד ֵלאֹלִהים ַבְמרֹוִמים  " , כָּ

Gloria in excelsis Deo

ִפְתאֹום ָהיּו ְלַיד ַהַמְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהָשַמִים  

ת ָהֱאֹלִהים ְואֹוְמִרים :ְוֵהָמה ְמַהְלִלים אֶּ

רֹוִמים  " מְּ בֹוד ֵלאֹלִהים בַּ Gloria in excelsis,כָּ Deo

ה צָּ ם רָּ ם ֲאֶשר אֹותָּ דָּ ֵני אָּ ל בְּ לֹום עַּ ֶרץ שָּ אָּ ."ּובָּ





(ישעיהו מה ז)

(פיוט פותח לתפילת ערבית–המעריב ערבים )





:  14' ישעיהו זBehold, a virgin shall conceive(: אלט)יטטיב 'רצ.8

ת ֵבן, ִהֵנה ָהַעְלָמה דֶּ לֶּ .ִעָמנּו ֵאל, ְוָקָראת ְשמֹו, ָהָרה ְוי 

O thou tellest: ומקהלה( אלט)אריה . 9 good tidings to Zion9' ישעיהו מ  :

ַה ֲעִלי-ַעל ַהר ת ִציֹון, ָלְך-ָגב  רֶּ ַח קֹוֵלְך, ְמַבשֶּ ם, ָהִריִמי ַבכ  ת ְירּוָשִלָ רֶּ , ִתיָרִאי-ַאל, ָהִריִמי; ְמַבשֶּ

.ִהֵנה ֱאֹלֵהיכֶּם, ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה

For, behold, darkness shall cover the earth(: בס)רציטטיב . 10

ב : 3-2' ישעיהו ס

ֶסה-ִכי כַּ ֹחֶשְך יְּ ֻאִמים, ֶאֶרץ-ִהֵנה הַּ ֶפל לְּ ח ה; וֲַּערָּ רַּ ִיְך ִיזְּ לַּ עָּ בֹודֹו ', וְּ ִיְך  ּוכְּ לַּ עָּ

ֶאה אֹוֵרְך. ֵירָּ כּו גֹוִים לְּ לְּ הָּ ֵחְך; וְּ רְּ ּה זַּ ֹנגַּ ִכים לְּ לָּ .ּומְּ

: 1' ישעיהו טThe people that walked in darkness(: בס)אריה . 11

ְך ָראּו אֹור ָגדֹול שֶּ ְלִכים ַבח  ץ ַצְלָמוֶּת: ָהָעם ַהה  רֶּ ְשֵבי ְבאֶּ ם, י  .אֹור ָנַגה ֲעֵליהֶּ

:  5' ישעיהו טFor unto us a child is born: מקהלה. 12

ד יַֻלד-ִכי א יֹוֵעץ; ִשְכמֹו-ַוְתִהי ַהִמְשָרה ַעל, ָלנּו-ֵבן ִנַתן, ָלנּו-יֶּלֶּ לֶּ ,  ַוִיְקָרא ְשמֹו פֶּ

.  ָשלֹום-ַשר, ַעד-ֲאִבי, ֵאל ִגבֹור



:  14' ישעיהו זBehold, a virgin shall conceive(: אלט)יטטיב 'רצ.8

ן, ִהנֵּה ָהַעְלָמה ל, ְוָקָראת ְשמֹו, ָהָרה ְוֹיֶלֶדת בֵּ .ִעָמנּו אֵּ

O thou tellest: ומקהלה( אלט)אריה . 9 good tidings to Zion9' ישעיהו מ  :

ְך, ְמַבֶשֶרת ִצּיֹון, ָלְך-ָגֹבַה ֲעִלי-ַעל ַהר ם, ָהִריִמי ַבֹכַח קֹולֵּ -ַאל, ָהִריִמי; ְמַבֶשֶרת ְירּוָשִלָ

י ְיהּוָדה, ִתיָרִאי יֶכם, ִאְמִרי ְלָערֵּ .ִהנֵּה ֱאֹלהֵּ

For, behold, darkness shall cover the earth(:בס)רציטטיב . 10
ב : 3-2' ישעיהו ס

י ה-כִּ ְך ְיַכסֶׁ נֵּה ַהֹחשֶׁ ץ-הִּ רֶׁ ים, אֶׁ ל ְלֻאמִּ ְזַרח ה; ַוֲעָרפֶׁ ְך יִּ ה', ְוָעַליִּ ְך יֵָּראֶׁ .  ּוְכבֹודֹו ָעַליִּ

ְך ם ְלאֹורֵּ ְך; ג ְוָהְלכּו גֹויִּ ים ְלֹנַגּה ַזְרחֵּ .ּוְמָלכִּ

:  1' ישעיהו טThe people that walked in darkness(: בס)אריה . 11

י ְבֶאֶרץ ַצְלָמֶות: ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹחֶשְך ָראּו אֹור ָגדֹול יֶהם, ֹיְשבֵּ .אֹור ָנַגה ֲעלֵּ

:  5' ישעיהו טFor unto us a child is born: מקהלה. 12

ן ִנַתן, ָלנּו-ֶיֶלד יַֻלד-ִכי ץ; ִשְכמֹו-ַוְתִהי ַהִמְשָרה ַעל, ָלנּו-בֵּ ל ִגבֹור, ַוִּיְקָרא ְשמֹו ֶפֶלא יֹועֵּ ,  אֵּ

.ָשלֹום-ַשר, ַעד-ֲאִבי
https://www.youtube.com/watch?v=QncNCy9ohjM



:  ואלו אידיהן של עובדי כוכבים. משנה

,ויום גנוסיא של מלכיהם...  וסטרנורא  , קלנדא

...ויום המיתה, ויום הלידה

,  אחר תקופהימים ' ח-קלנדא -: חנן בר רבא' אמר ר

..., ימים לפני תקופה' ח-סטרנורא

,  יום שמתמעט והולךלפי שראה אדם הראשון : ר"ת

בעדי וחוזר  עולם חשוך שמא  בשביל שסרחתי , אוי לי: אמר

,  וזו היא מיתה  שנקנסה עלי מן השמים, לתוהו ובוהו

,                                                              [ובתפילה]ימים בתענית ' עמד וישב ח

:  אמר, כיוון  שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך

לשנה , הלך ועשה שמונה ימים טובים, מנהגו של עולםהוא

, האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים

...והם קבעום לשם עבודת כוכבים, הוא קבעם לשם שמים





ס טרויה  "לפנה4מאה , האל הליוס על קוודריגה



תוניס, 2פסיפס רומי מאה , האל אפולו



רומא, מוזיאון מרחצאות דיוקלטיאנוס, האל מיתרה



ס"לפנה104מטבע רומי , סטורנוס

מרכבה לסטורנוס               רומא עם קסדה



Marcus Aurelius Antoninus Augustus

Elagabalus 218-222

Sanct(o) Deo Soli Elagabal(o)



217-264הנביא מני  

maˀnī ˀizgaddā dnuhrā

מני שליח האור= 

תרנגול  נקרא בשפה  
האווסטית של  
:הזורואסטרים
parō.darš, 

זה אשר רואה ראשון 

(את הזריחה)

ובתרבות הפרסית 

הקדומה אסור היה לאכול 

.את תרנגולים ממין זכר



מזדה    הכתרת שאפור    מיתרה-אהורה

Ormuzd

Ahura Mazda









ישעיהו פרק א  

ְך ָראּו אֹור ָגדֹול :  ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹחשֶׁ

ֶות ְשֵבי ְבֶאֶרץ ַצְלמָּ ...אֹור נַָּגּה ֲעֵליֶהם, יֹּ

ד יַֻלד ָלנּוה  נּו-ֵבן ִנַתן, ִכי יֶׁלֶׁ ה, לָּ ;ִשְכמֹו-ַעל, ַוְתִהי ַהִמְשרָּ

א ְשמֹו ֶפֶלא יֹוֵעץ לֹום-ַשר, ַעד-ֲאִבי, ֵאל ִגבֹור, ַוִיְקרָּ ו .   שָּ

לֹום ֵאין ה ּוְלשָּ ִוד ְוַעל-ַעל, ֵקץ-ְלַמְרֵבה ַהִמְשרָּ ,  ַמְמַלְכתֹו-ִכֵסא דָּ

ּה ּה ּוְלַסֲעדָּ תָּ ִכין אֹּ ה, ְלהָּ קָּ ט ּוִבְצדָּ ה ְוַעד; ְבִמְשפָּ ם-ֵמַעתָּ ,  עֹולָּ

אֹות' ִקְנַאת ה ֹּאת-ַתֲעֶשה, ְצבָּ .  ז



אֶתם ּוִפְשֶתם ְכֶעְגֵלי ַמְרֵבק ֶפיהָּ ִויצָּ ה ּוַמְרֵפא ִבְכנָּ קָּ ֶכם ִיְרֵאי ְשִמי ֶשֶמש ְצדָּ ה לָּ .  ְוזְָּרחָּ

מלאכי ג כ











כוכב 

בית לחם





המגים/ שלושת המלכים 





הניקוי  

המסורתי  

של הכנסייה  



Manger Square





פסיפסים מהכנסייה של קונסטנטינוס

































המהנדס  הראשי

אברהים עאבד ראבו

" החדש"והמלאך 

העשוי  

,  זהב, אבני כסף

ואם הפנינה

.  ושהוסתר תחת טיח



ישעיהו נב ז 

ִרים ַרְגֵלי ְמַבֵשר-נָּאוּו ַעל-ַמה לֹום , ֶההָּ ַמְשִמיַע שָּ

ה--ְמַבֵשר טֹוב ֵמר ְלִציֹון; ַמְשִמיַע ְישּועָּ ִיְך, אֹּ ַלְך ֱאֹלהָּ .   מָּ

ַפִיְך נְָּשאּו קֹול ו ְיַרֵננּו, ח קֹול צֹּ ,  ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו:  ַיְחדָּ

ה ִציֹון ו.   ְבשּוב ְיהוָּ ְרבֹות  , ט ִפְצחּו ַרְננּו ַיְחדָּ חָּ

ִם לָּ ִם, ַעמֹו' ִנַחם ה-ִכי:  ְירּושָּ לָּ ַאל ְירּושָּ . גָּ



















סילבסטרעזב , את הנוצריםקונסטנטינוסכאשר רדף 

. את רומא ופרש עם הכמורה להר סמוך

הוכה  , כעונש על הרדיפות, קונסטנטינוס בעצמו, והנה

פטרוס ופאולוסבלילה הופיעו לפניו . בצרעת חשוכת מרפא

...  סילבסטר הבישוף קרא אליך את : ואמרו

והוא יראה לך את המעיין שעליך לטבול בו שלוש פעמים 

ואתה בתמורה תהרוס את מקדשי . ואזי תרפא מן הצרעת

. ותהיה משרתו, האלילים ותקים את כנסיותיו של כריסטוס

... סילבסטרמשהתעורר שלח קונסטנטינוס מייד משלחת אל 





חג כניסת ישוע  לבית המקדש


















