האם התורה שבעל פה של היהודים האורתודוקסים באמת מאלוהים?
מאת ריצ'ארד ארון הונורוף ,ירושלים
עשרים הפסוקים הבאים מהתורה )חמשת חומשי תורה( והתנ"ך בכלל מוכיחים על ידי הכתובים
שאלוהים אף פעם לא נתן למשה בהר סיני או בכל מקום אחר תורה נפרדת ונעלה ,חוקים שונים
מהחוקים הכתובים של אלוהים .אם זה היה קורה ,זה היה מפר באופן ישיר את הדבר הכתוב
שאלוהים נתן למשה בהר סיני.
מעולם לא ניתנו שתי תורות נפרדות על ידי אלוהים למשה בהר סיני ,אחת תורה אלוהית כתובה
והשנייה תורה אלוהית שבעל פה ,כפי שהיהודים האורתודוקסים מלמדים כבר כמעט  2000שנה.
התורה הכתובה על פי משה אוסרת בהחלט כל תורה נפרדת .אפשר בקלות להוכיח זאת על ידי
קריאת המצוות של אלוהים אשר משה ונביאים אחרים נתנו בכתובים.
מסורות מדוברות נהיו מנהג ,השקפות ולימודי רבנים וחכמים הועברו מדור לדור כבר מאות
שנים .דברים אלה נכתבו בערך החל משנת  200לספירה על ידי רבי יהודה הנשיא ונקראו התלמוד
והמשנה )התורה שבעל פה( .הדבר הישר לעשות היה מעולם לא להגיד שהתורה בעל פה הגיעה
ממשה.
ספר שמות פרק כד
ֹאמרוּ כָּ ל-
ג וַ ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַ יְסַ פֵּ ר לָעָ ם אֵ ת כָּ לִ -דּבְ ֵרי יְ הֹוָ ה וְ אֵ ת כָּ ל-הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים וַ יַּעַ ן כָּ ל-הָ עָ ם קוֹל אֶ חָ ד וַ יּ ְ
הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁרִ -דּבֶּ ר יְ ה ָ ֹוה ַנ ֲע ֶֹשה :ד וַ יִּ כְ תֹּב מ ֶֹשׁה אֵ ת כָּ לִ -דּבְ ֵרי יְ הֹוָ ה ...
ספר שמות פרק לד
כז וַ יֹּאמֶ ר יְ ה ָ ֹוה אֶ ל-מ ֶֹשׁה כְּ תָ ב-לְ  אֶ ת-הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כִּ י עַ ל-פִּ י | הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כָּ ַר ִתּי ִא ְתּ בְּ ִרית
וְ אֶ ת-יִ ְ ֹ
ש ָראֵ ל:
ספר דברים פרק ד
ב א ֹת ִספוּ עַ ל-הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם וְ א ִתגְ ְרעוּ ִממֶּ נּוּ לִ ְשׁמֹר אֶ תִ -מ ְצוֹת יְ הֹוָ ה אֱ הֵ יכֶ ם
אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם:
ספר דברים פרק ח
אַרבָּ עִ ים ָשׁ ָנה בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ מַ עַ ן עַ נּ ְֹת לְ ַנסּ ְֹת
ב וְ זָ כַ ְר ָתּ אֶ ת-כָּ ל-הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הוֹלִ יכְ  יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י זֶ ה ְ
ל ַָדעַ ת אֶ ת-אֲ ֶשׁר בִּ לְ בָ בְ  הֲ ִת ְשׁמֹר ִמ ְצוֹתָ ו ] ִמצְ וֹתָ יו[ ִאם-א :ג וַ יְ עַ נְַּ ויּ ְַרעִ בֶ ַ ויַּאֲ כִ לְ  אֶ ת-הַ מָּ ן אֲ ֶשׁר
אָדם כִּ י עַ ל-כָּ ל-מוֹצָ א פִ י-
א-י ַָדעְ ָתּ וְ א י ְָדעוּן אֲ בֹתֶ י לְ מַ עַ ן הו ִֹדיעֲ כִּ י א עַ ל-הַ ֶלּחֶ ם לְ בַ דּ ֹו יִ ְחיֶה הָ ָ
אָדם:
יְ ה ָ ֹוה יִ ְחיֶה הָ ָ
ספר דברים פרק יב
שיתָ עֹתֶ י
כו ַרק ָק ָד ֶשׁי אֲ ֶשׁר-יִ ְהיוּ לְ  וּנְ ָד ֶריִ תּ ָשּׂא וּבָ אתָ אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר-יִ בְ חַ ר יְ ה ָ ֹוה :כז וְ עָ ִ ֹ
יִשּׁפֵ  עַ לִ -מזְ בַּ ח יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י וְ הַ בָּ ָֹשר תֹּא ֵכל :כח
הַ בָּ ָֹשר וְ הַ ָדּם עַ לִ -מזְ בַּ ח יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י וְ ַדם-זְ בָ חֶ יָ 
ְשׁמֹר וְ ָשׁמַ עְ ָתּ אֵ ת כָּ ל-הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ָךּ לְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לְ  וּלְ בָ נֶי אַחֲ ֶרי עַ ד-ע ֹולָם כִּ י
תַ ֲע ֶֹשה הַ טּוֹב וְ הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינֵי יְ ה ֹוָה אֱ הֶ י :ס ]שלישי[ כט כִּ י-יַכְ ִרית יְ הֹוָ ה אֱ הֶ י אֶ ת-הַ גּוֹיִ ם אֲ ֶשׁר
אַרצָ ם :ל ִה ָשּׁמֶ ר לְ  פֶּ ןִ -תּנּ ֵָקשׁ אַחֲ ֵריהֶ ם
אַ ָתּה בָ אָ -שׁמָּ ה ל ֶָר ֶשׁת אוֹתָ ם ִמפָּ נֶי וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֹתָ ם וְ י ַָשׁבְ ָתּ בְּ ְ
אַחֲ ֵרי ִה ָשּׁ ְמ ָדם ִמפָּ נֶי וּפֶ ןִ -תּ ְדרשׁ לֵאהֵ יהֶ ם לֵאמֹר אֵ יכָה יַעַ בְ דוּ הַ גּוֹיִ ם הָ אֵ לֶּה אֶ ת-אֱ הֵ יהֶ ם וְ אֶ ֱע ֶֹשה-
כֵּ ן גַּם-אָנִ י :לא א-תַ ֲע ֶֹשה כֵ ן לַיה ָ ֹוה אֱ הֶ י כִּ י כָ ל-תּ ֹועֲבַ ת יְ הֹוָ ה אֲ ֶשׁר ָֹשנֵא עָ שֹוּ לֵאהֵ יהֶ ם כִּ י גַם
ש ְרפוּ בָ אֵ שׁ לֵאהֵ יהֶ ם ...
אֶ ת-בְּ נֵיהֶ ם וְ אֶ ת-בְּ נֹתֵ יהֶ ם יִ ְ ֹ
שוֹת א-ת ֵֹסף עָ לָיו
ספר דברים פרק יג א אֵ ת כָּ ל-הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם אֹת ֹו ִת ְשׁ ְמרוּ ַל ֲע ֹ
וְ א ִתגְ ַרע ִממֶּ נּוּ:
ספר דברים פרק יז
שים עָ לֶי מֶ לֶ א תוּ ַכל לָתֵ ת
ֶך אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י בּ ֹו ִמ ֶקּ ֶרב אַחֶ יָ תּ ִ ֹ
שים עָ לֶי מֶ ל ְ
שוֹם ָתּ ִ ֹ
טו ֹ
סוּסים וְ א-י ִָשׁיב אֶ ת-הָ עָ ם ִמ ְצ ַר ְימָ ה לְ מַ עַ ן
אָחי הוּא :טז ַרק א-י ְַרבֶּ ה-לּ ֹו ִ
עָ לֶיִ אישׁ נָכְ ִרי אֲ ֶשׁר אִ -

הַ ְרבּוֹת סוּס וַ יה ָ ֹוה אָמַ ר לָכֶ ם א ת ִֹספוּן לָשׁוּב בַּ ֶדּ ֶר הַ זֶּ ה עוֹד :יז וְ א י ְַרבֶּ ה-לּ ֹו נ ִָשׁים וְ א יָסוּר לְ בָ ב ֹו
וְ כֶ סֶ ף וְ זָ הָ ב א י ְַרבֶּ ה-לּ ֹו ְמאֹד :יח וְ הָ יָה כְ ִשׁבְ תּ ֹו עַ ל כִּ סֵּ א מַ ְמלַכְ תּ ֹו וְ ָכתַ ב ל ֹו אֶ תִ -מ ְשׁנֵה הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת
עַ ל-סֵ פֶ ר ִמלִּ פְ נֵי הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִּ ם :יט וְ הָ ְיתָ ה עִ מּ ֹו וְ ָק ָרא ב ֹו כָּ לְ -ימֵ י חַ יָּיו לְ מַ עַ ן יִ לְ מַ ד לְ ְיִראָה אֶ ת-יְ ה ָ ֹוה
אֱ הָ יו לִ ְשׁמֹר אֶ ת-כָּ לִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת וְ אֶ ת-הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּה ַל ֲעשֹתָ ם :כ לְ בִ לְ ִתּי רוּם-לְ בָ ב ֹו מֵ אֶ חָ יו
ש ָראֵ ל:
שמֹאול לְ מַ עַ ן יַאֲ ִרי י ִָמים עַ ל-מַ ְמלַכְ תּ ֹו הוּא וּבָ נָיו בְּ ֶק ֶרב ִי ְ ֹ
וּלְ בִ לְ ִתּי סוּר ִמן-הַ ִמּצְ וָ ה י ִָמין וּ ְ ֹ
ספר דברים פרק בח
שוֹת אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצוֹתָ יו אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ  הַ יּוֹם
א וְ הָ יָה ִאםָ -שׁמוֹעַ ִתּ ְשׁמַ ע בְּ קוֹל יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹר ַל ֲע ֹ
אָרץ :ב וּבָ אוּ עָ לֶי כָּ ל-הַ בְּ ָרכוֹת הָ אֵ לֶּה וְ ִה ִשּׂיגֻ כִּ י ִת ְשׁמַ ע
וּנְתָ נְ  יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּ ל-גּ ֹויֵי הָ ֶ
בְּ קוֹל יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י:
ש ֹות אֶ ת-כָּ לִ -מצְ וֹתָ יו וְ חֻ קֹּתָ יו אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ 
טו וְ הָ יָה ִאם-א ִת ְשׁמַ ע בְּ קוֹל יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹר ַל ֲע ֹ
הַ יּוֹם וּבָ אוּ עָ לֶי כָּ ל-הַ ְקּלָלוֹת הָ אֵ לֶּה וְ ִה ִשּׂיגוּ:
ספר דברים פרק בח
שוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת הַ כְּ תֻ בִ ים בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּ ה לְ יִ ְראָה אֶ ת-הַ ֵשּׁם
נח ִאם-א ִת ְשׁמֹר ַל ֲע ֹ
הַ ִנּכְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא הַ זֶּ ה אֵ ת יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י :נט וְ ִהפְ לָא יְ ה ָ ֹוה אֶ ת-מַ כּ ְֹת וְ אֵ ת מַ כּוֹת זַ ְרעֶ  מַ כּוֹת גְּ דֹת
וְ נֶאֱ מָ נוֹת וָחֳ לָיִ ם ָרעִ ים וְ נֶאֱ מָ נִים :ס וְ הֵ ִשׁיב בְּ  אֵ ת כָּ ל-מַ ְדוֵה ִמ ְצ ַריִ ם אֲ ֶשׁר ָיג ְֹר ָתּ ִמפְּ ֵניהֶ ם וְ ָדבְ קוּ בָּ :
סא גַּם כָּ ל-חֳ לִ י וְ ָכל-מַ כָּ ה אֲ ֶשׁר א כָ תוּב בְּ סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת יַעְ לֵם יְ ה ָ ֹוה עָ לֶי עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד:
ספר דברים פרק ל
שיתָ אֶ ת-כָּ לִ -מצְ וֹתָ יו אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ  הַ יּוֹם :ט וְ הו ִֹת ְיר
ח וְ אַ ָתּה תָ שׁוּב וְ שָׁ מַ עְ ָתּ בְּ קוֹל יְ ה ָ ֹוה וְ עָ ִ ֹ
ש
אַדמָ ְת לְ טֹבָ ה כִּ י | יָשׁוּב יְ הֹוָ ה ָלשֹוּ ֹ
יְ הֹוָ ה אֱ הֶ י בְּ כֹל | מַ ֲע ֵֹשה י ֶָד בִּ פְ ִרי בִ ְטנְ וּבִ פְ ִרי בְ הֶ ְמ ְתּ וּבִ פְ ִרי ְ
ש עַ ל-אֲ בֹתֶ י :י כִּ י ִת ְשׁמַ ע בְּ קוֹל יְה ָ ֹוה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹר ִמצְ וֹתָ יו וְ חֻ קֹּתָ יו הַ כְּ תוּבָ ה
עָ לֶי לְ טוֹב ַכּאֲ ֶשׁרָֹ -ש ֹ
בְּ ֵספֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה כִּ י תָ שׁוּב אֶ ל-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י בְּ כָ ל-לְ בָ בְ  וּבְ כָ ל-נַפְ ֶשׁ :ס ]ששי[ יא כִּ י הַ ִמּצְ וָ ה
הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ  הַ יּוֹם אִ -נפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמּ וְ אְ -רח ָֹקה ִהוא :יב א בַ ָשּׁמַ יִ ם ִהוא לֵאמֹר ִמי
יג וְ א-מֵ עֵ בֶ ר ַליָּם ִהוא לֵאמֹר ִמי
ַי ֲעלֶה-לָּנוּ הַ ָשּׁמַ ְימָ ה וְ ִי ָקּחֶ הָ לָּנוּ וְ י ְַשׁ ִמעֵ נוּ אֹתָ הּ וְ ַנ ֲע ֶֹשנָּה:
ַיעֲבָ ר-לָנוּ אֶ ל-עֵ בֶ ר הַ יָּם וְ ִי ָקּחֶ הָ לָּנוּ וְ י ְַשׁ ִמעֵ נוּ אֹתָ הּ וְ ַנ ֲע ֶֹשנָּה :יד כִּ יָ -קרוֹב אֵ לֶי הַ ָדּבָ ר ְמאֹד בְּ פִ י
וּבִ לְ בָ בְ ַ ל ֲעשֹת ֹו :ס ]שביעי ומפטיר[ ]רביעי כשהן מחוברין[ טו ְראֵ ה נָתַ ִתּי לְ פָ נֶי הַ יּוֹם אֶ ת-הַ חַ יִּ ים
וְ אֶ ת-הַ טּוֹב וְ אֶ ת-הַ מָּ וֶ ת וְ אֶ ת-הָ ָרע :טז אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ  הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ יָ ללֶכֶ ת
אָרץ אֲ ֶשׁר-אַ ָתּה בָ א-
וּמ ְשׁפָּ טָ יו וְ חָ יִ יתָ וְ ָרבִ יתָ וּבֵ ַרכְ  יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י בָּ ֶ
בִּ ְד ָרכָ יו וְ לִ ְשׁמֹר ִמצְ וֹתָ יו וְ חֻ קֹּתָ יו ִ
ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ :יז וְ ִאם-יִ פְ נֶה לְ בָ בְ  וְ א ִת ְשׁמָ ע וְ נ ִַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתָ ל ִ
ֵאהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲבַ ְד ָתּם :יח
ִהגּ ְַד ִתּי ָל ֶכם הַ יּוֹם כִּ י אָבֹד תֹּאבֵ דוּן א-תַ אֲ ִריכֻן י ִָמים עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹבֵ ר אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵדּן לָבוֹא
אָרץ הַ חַ יִּ ים וְ הַ מָּ וֶ ת נָתַ ִתּי לְ פָ נֶי הַ בְּ ָרכָ ה
ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ :יט הַ עִ ד ִֹתי בָ כֶ ם הַ יּוֹם אֶ ת-הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ אֶ ת-הָ ֶ
וְ הַ ְקּ ָללָה וּבָ חַ ְר ָתּ בַּ חַ יִּ ים לְ מַ עַ ן ִתּ ְחיֶה אַ ָתּה וְ זַ ְרעֶ  :כ לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹעַ בְּ קֹל ֹו וּלְ ָדבְ ָקה-
נִשׁבַּ ע יְ ה ָ ֹוה לַאֲ בֹתֶ י לְ אַבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק וּלְ ַי ֲעקֹב
ב ֹו כִּ י הוּא חַ יֶּי וְ א ֶֹר יָמֶ י ל ֶָשׁבֶ ת עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ְ
לָתֵ ת לָהֶ ם:
ספר דברים פרק לא
ש ָראֵ ל
י וַ יְצַ ו מ ֶֹשׁה אוֹתָ ם לֵאמֹר ִמ ֵקּץ | ֶשׁבַ ע ָשׁ ִנים בְּ מֹעֵ ד ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמטָּ ה בְּ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת :יא בְּ בוֹא כָ ל-יִ ְ ֹ
ש ָראֵ ל בְּ אָזְ נֵיהֶ ם:
ל ֵָרא ֹות אֶ ת-פְּ נֵי יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חָ ר ִתּ ְק ָרא אֶ ת-הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת ֶנגֶד כָּל-יִ ְ ֹ
יִשׁ ְמעוּ וּלְ מַ עַ ן יִ לְ ְמדוּ וְ י ְָראוּ
יב הַ ְקהֵ ל אֶ ת-הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ טַּ ף וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי לְ מַ עַ ן ְ
יִשׁ ְמעוּ
שוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת :יג וּבְ נֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר א-י ְָדעוּ ְ
אֶ ת-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֵ יכֶ ם וְ ָשׁ ְמרוּ ַל ֲע ֹ
וְ ל ְָמדוּ לְ ְיִראָה אֶ ת-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֵ יכֶ ם כָּ ל-הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם חַ יִּים עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ע ְֹב ִרים אֶ ת-
הַ ַיּ ְר ֵדּן ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ:
ספר דברים פרק לא
ֹשׁה לִ כְ תֹּב אֶ תִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה-הַ זֹּאת עַ לֵ -ספֶ ר עַ ד תֻּ מָּ ם] :שביעי[ כה וַ יְ צַ ו מ ֶֹשׁה
יְהי | כְּ כַ לּוֹת מ ֶ
כד וַ ִ
שאֵ י אֲ רוֹן בְּ ִרית-יְ ה ָ ֹוה לֵאמֹר :כו ָלקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ תּ ֹו ָרה הַ זֶּ ה וְ ַֹש ְמ ֶתּם אֹת ֹו ִמצַּ ד אֲ רוֹן
אֶ ת-הַ לְ וִ יִּ ם ֹנ ְ ֹ
בְּ ִרית-יְ ה ָ ֹוה אֱ הֵ יכֶם וְ הָ יָהָ -שׁם בְּ  לְ עֵ ד :כז כִּ י אָנֹכִ י י ַָדעְ ִתּי אֶ ת-מֶ ְריְ  וְ אֶ ת-עָ ְרפְּ  הַ ָקּ ֶשׁה הֵ ן בְּ עו ֶֹד ִנּי
חַ י עִ מָּ כֶ ם הַ יּוֹם מַ ְמ ִרים הֱ ִיתֶ ם עִ ם-יְ הֹוָ ה וְ אַף כִּ י-אַחֲ ֵרי מו ִֹתי] :מפטיר[ כח הַ ְק ִהילוּ אֵ לַי אֶ ת-כָּ ל-זִ ְקנֵי
אָרץ :כט
ידה בָּ ם אֶ ת-הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ אֶ ת-הָ ֶ
ִשׁבְ טֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם וַ אֲ ַדבְּ ָרה בְ אָזְ נֵיהֶ ם אֵ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ אָעִ ָ
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יתי אֶ ְתכֶ ם וְ ָק ָראת אֶ ְתכֶ ם הָ ָרעָ ה
כִּ י י ַָדעְ ִתּי אַחֲ ֵרי מו ִֹתי כִּ י-הַ ְשׁחֵ ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן וְ סַ ְר ֶתּם ִמן-הַ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר ִצוִּ ִ
בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים כִּ י-תַ ֲעשֹוּ אֶ ת-הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי יְ הֹוָ ה לְ הַ כְ עִ יס ֹו בְּ מַ ֲע ֵֹשה יְ ֵדיכֶ ם:
ספר דברים פרק לב
שימוּ לְ בַ בְ כֶ ם לְ כָל-
ש ָראֵ ל :מו ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ִ ֹ
מה וַ יְ ַכל מ ֶֹשׁה לְ ַדבֵּ ר אֶ ת-כָּ ל-הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְ ֹ
שוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה
הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י מֵ עִ יד בָּ כֶ ם הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר ְתּצַ וֻּם אֶ ת-בְּ נֵיכֶם לִ ְשׁמֹר ַל ֲע ֹ
הַ זֹּאת :מז כִּ י אָ -דבָ ר ֵרק הוּא ִמ ֶכּם כִּ י-הוּא חַ יֵּיכֶ ם וּבַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ַתּאֲ ִריכוּ י ִָמים עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר
אַ ֶתּם עֹבְ ִרים אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵדּן ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ:
ספר יהושע פרק א
א וַ יְ ִהי אַחֲ ֵרי מוֹת מ ֶֹשׁה עֶ בֶ ד יְ הֹוָ ה וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל-יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ן-נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶֹשׁה לֵאמֹר :ב מ ֶֹשׁה עַ בְ ִדּי
ש ָראֵ ל:
אָרץ אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י נֹתֵ ן לָהֶ ם לִ בְ נֵי יִ ְ ֹ
מֵ ת וְ עַ ָתּה קוּם ֲעבֹר אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵדּן הַ זֶּ ה אַ ָתּה וְ כָ ל-הָ עָ ם הַ זֶּ ה אֶ ל-הָ ֶ
שוֹת כְּ ָכל-הַ כָּ תוּב בּ ֹו כִּ י-
ח א-יָמוּשׁ סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה ִמ ִפּי וְ הָ גִ יתָ בּ ֹו יוֹמָ ם ָולַיְ לָה לְ מַ עַ ן ִתּ ְשׁמֹר ַל ֲע ֹ
שכִּ יל:
אָז ַתּצְ לִ יחַ אֶ תְ -דּ ָרכֶ  וְ אָז ַתּ ְ ֹ
ספר יהושע פרק ח
לד וְ אַחֲ ֵרי-כֵ ן ָק ָרא אֶ ת-כָּ לִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ בְּ ָרכָ ה וְ הַ ְקּ ָללָה כְּ כָ ל-הַ ָכּתוּב בְּ סֵ פֶ ר הַ תּוֹרָה :לה א-הָ יָה
הלֵ
ש ָראֵ ל וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ טַּ ף וְ הַ גֵּר הַ ֹ
ָדבָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה מ ֶֹשׁה אֲ ֶשׁר אָ -ק ָרא יְהוֹשֻׁ עַ ֶנגֶד כָּ לְ -קהַ ל יִ ְ ֹ
בְּ ִק ְרבָּ ם ...
)יהושוע הקריא את כל דברי אלוהים מהתורה הכתובה של משה אל העם ,מכיוון שהתורה שבעל
פה לא היתה קיימת(.
ספר יהושע פרק כג
שמֹאול:
ֹשׁה לְ בִ לְ ִתּי סוּר ִממֶּ נּוּ י ִָמין וּ ְ ֹ
שוֹת אֵ ת כָּל-הַ ָכּתוּב בְּ סֵ פֶ ר תּו ַֹרת מ ֶ
ו וַ חֲ זַ ְק ֶתּם ְמאֹד לִ ְשׁמֹר וְ ַל ֲע ֹ
ספר משלי פרק ל
ה כָּ לִ -א ְמ ַרת אֱ לוֹהַּ ְצרוּפָ ה מָ גֵן הוּא ַלח ִֹסים בּ ֹו :ו אַל-תּו ְֹסףְ עַ לְ -דּבָ ָריו פֶּ ן-יוֹכִ יחַ בְּ  וְ נִ כְ זָבְ ָתּ:
ספר ישעיה פרק נט
ש ְמ ִתּי בְּ ִפיךָ א-יָמוּשׁוּ ִמפִּ י
רוּחי אֲ ֶשׁר עָ לֶיְ וּדבָ ַרי אֲ ֶשׁרֹ ַ -
יתי אוֹתָ ם אָמַ ר יְ הֹוָ ה ִ
כא וַ אֲ ִני זֹאת בְּ ִר ִ
וּמפִּ י זֶ ַרע זַ ְרעֲ אָמַ ר יְ הֹוָ ה מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד-ע ֹולָם ...
וּמפִּ י זַ ְרעֲִ 
ִ
מאורע בחייו של המלך דויד גם הוכיח שמעולם לא היתה תורה שבעל פה!
המלך דויד חיי בערך ב  1000לפני הספירה
ספר דברי הימים א פרק טו
יג כִּ י לְ מַ בָּ ִראשׁ ֹונָה א אַ ֶתּם פָּ ַרץ יְ הֹוָ ה אֱ הֵ ינוּ בָּ נוּ כִּ י-א ְד ַר ְשׁנ ֻהוּ כַּ ִמּ ְשׁפָּ ט :יד וַ ִיּ ְת ַק ְדּשׁוּ הַ כֹּהֲ ִנים
הים כַּ אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה
שאוּ בְ נֵי-הַ לְ וִ ִיּם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִ
ש ָראֵ ל :טו וַ יִּ ְ ֹ
וְ הַ לְ וִ יִּ ם לְ הַ עֲלוֹת אֶ ת-אֲ רוֹן יְ הֹוָ ה אֱ הֵ י יִ ְ ֹ
מ ֶֹשׁה כִּ ְדבַ ר יְ ֹהוָה בִּ כְ תֵ פָ ם בַּ מֹּטוֹת ֲעלֵיהֶ ם:
 400שנה אחרי זה מאורע היסטורי משמעותי קרה בירושלים ששוב הוכיח שמעולם לא היתה
תורה שבעל פה!
המלך יאשיהו חיי בין  640עד  610לפני הספירה )בערך  620לפני הספירה(.
הכהן הגדול חלקיהו מצא את ספר התורה בבית אדוני ,והמלך יאשיהו דאג שיקריא אותו לכל
העם .זה שוב מוכיח כי לכוהנים לא היתה שום תורה שבעל פה!
ספר מלכים ב פרק כב
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ֹאשׁיָּהוּ שָׁ לַח הַ מֶּ לֶ ...ח וַ יֹּאמֶ ר ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל עַ לָ -שׁפָ ן
ש ֵרה ָשׁנָה לַמֶּ לֶ י ִ
מנֶה עֶ ְ ֹ
ג וַ יְ ִהי בִּ ְשׁ ֹ
אתי בְּ בֵ ית יְ הֹוָ ה ַו ִיּ ֵתּן ִחלְ ִקיָּה אֶ ת-הַ סֵּ פֶ ר אֶ לָ -שׁפָ ן וַ ִיּ ְק ָראֵ הוּ :ט וַ ָיּבֹא ָשׁפָ ן
הַ סֹּפֵ ר סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה מָ צָ ִ
הַ סֹּפֵ ר אֶ ל-הַ מֶּ לֶַ ויּ ֶָשׁב אֶ ת-הַ מֶּ לֶָ דּבָ ר וַ יֹּאמֶ ר ִה ִתּיכוּ עֲבָ ֶדי אֶ ת-הַ כֶּ סֶ ף הַ ִנּ ְמצָ א בַ בַּ יִ ת וַ יִּ ְתּנ ֻהוּ עַ ל-יַד
ֹע ֵֹשי הַ ְמּלָאכָ ה הַ מֻּ פְ ָק ִדים בֵּ ית יְ הֹוָ ה :י וַ ַיּגֵּד ָשׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר לַמֶּ לֶ לֵאמֹר סֵ פֶ ר נָתַ ן לִ י ִחלְ ִקיָּה הַ כֹּהֵ ן
וַ ִיּ ְק ָראֵ הוּ ָשׁפָ ן לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ :יא וַ יְ ִהי כִּ ְשׁמֹעַ הַ מֶּ לֶ אֶ תִ -דּבְ ֵרי סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה ו ִיּ ְק ַרע אֶ ת-בְּ ג ָָדיו :יב וַ יְצַ ו
יקם בֶּ ןָ -שׁפָ ן וְ אֶ ת-עַ כְ בּוֹר בֶּ ןִ -מיכָ יָה וְ אֵ ת | ָשׁפָ ן הַ סֹּפֵ ר וְ אֵ ת ֲע ָֹשיָה
הַ מֶּ לֶ אֶ תִ -חלְ ִקיָּה הַ כֹּהֵ ן וְ אֶ ת-אֲ ִח ָ
הוּדה עַ לִ -דּבְ ֵרי הַ סֵּ פֶ ר הַ ִנּ ְמצָ א
עֶ בֶ ד-הַ מֶּ לֶ לֵאמֹר :יג לְ כוּ ִד ְרשׁוּ אֶ ת-יְ הֹוָ ה בַּ ע ֲִדי וּבְ עַ ד-הָ עָ ם וּבְ עַ ד כָּ ל-יְ ָ
הַ זֶּ ה כִּ י-גְ ד ֹולָה חֲ מַ ת יְ הֹוָ ה אֲ ֶשׁרִ -היא נ ְִצּתָ ה בָ נוּ עַ ל אֲ ֶשׁר אָ -שׁ ְמעוּ אֲ בֹתֵ ינוּ עַ לִ -דּבְ ֵרי הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּ ה
שוֹת כְּ ָכל-הַ כָּ תוּב עָ לֵינוּ:
ַל ֲע ֹ
ספר מלכים ב פרק כג
הוּדה
ירוּשׁלָם :ב וַ יַּעַ ל הַ מֶּ לֶ בֵּ ית-יְ הֹוָ ה וְ כָ לִ -אישׁ יְ ָ
ָ
יְהוּדה וִ
ָ
ַאַספוּ אֵ לָיו כָּ ל-זִ ְקנֵי
א וַ יִּ ְשׁלַח הַ מֶּ לֶ וַ יּ ְ
יאים וְ כָ ל-הָ עָ ם לְ ִמ ָקּטֹן וְ עַ ד-גָּדוֹל וַ ִיּ ְק ָרא בְ אָזְ נֵיהֶ ם אֶ ת-כָּ ל-
רוּשׁלַם ִאתּ ֹו וְ הַ כֹּהֲ נִ ים וְ הַ ְנּבִ ִ
וְ כָ ל-י ְֹשׁבֵ י יְ ָ
ִדּבְ ֵרי ֵספֶ ר הַ בְּ ִרית הַ ִנּ ְמצָ א בְּ בֵ ית יְ הֹוָ ה :ג וַ ַיּ ֲעמֹד הַ מֶּ לֶ עַ ל-הָ עַ מּוּד ַויִּ כְ רֹת אֶ ת-הַ בְּ ִרית | לִ פְ נֵי יְ הֹוָ ה
ָל ֶל ֶכת אַחַ ר יְ הֹוָ ה וְ לִ ְשׁמֹר ִמצְ וֹתָ יו וְ אֶ ת-עֵ ְדוֹתָ יו וְ אֶ ת-חֻ קֹּתָ יו בְּ כָ ל-לֵב וּבְ כָ ל-נֶפֶ שׁ לְ הָ ִקים אֶ תִ -דּבְ ֵרי
הַ בְּ ִרית הַ זֹּאת הַ כְּ תֻ בִ ים עַ ל-הַ סֵּ פֶ ר הַ זֶּ ה וַ ַיּ ֲעמֹד כָּ ל-הָ עָ ם בַּ בְּ ִרית:
ספר נחמיה פרק ח
ֹאמרוּ לְ עֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת-
ֵאָספוּ כָ ל-הָ עָ ם כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד אֶ ל-הָ ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי שַׁ עַ ר-הַ מָּ יִ ם וַ יּ ְ
א וַ יּ ְ
ש ָראֵ ל :ב וַ יָּבִ יא עֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן אֶ ת-הַ תּו ָֹרה לִ פְ נֵי הַ ָקּהָ ל מֵ ִאישׁ
סֵ פֶ ר תּו ַֹרת מ ֶֹשׁה אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה ְיהֹוָ ה אֶ ת-יִ ְ ֹ
וְ עַ דִ -א ָשּׁה וְ כֹל מֵ בִ ין לִ ְשׁמֹעַ בְּ יוֹם אֶ חָ ד ַלח ֶֹדשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י ]זיקרא כג ,כג ,כה[ :ג וַ ִיּ ְק ָרא-ב ֹו לִ פְ נֵי הָ ְרחוֹב
אֲ ֶשׁר | לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר-הַ מַּ יִ ם ִמן-הָ אוֹר עַ ד-מַ חֲ ִצית הַ יּוֹם ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ ְמּבִ י ִנים וְ אָזְ נֵי כָ ל-הָ עָ ם
אֶ ל-סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה :ה וַ ִיּפְ ַתּח עֶ זְ ָרא הַ סֵּ פֶ ר לְ עֵ ינֵי כָ ל-הָ עָ ם כִּ י-מֵ עַ ל כָּ ל-הָ עָ ם הָ יָה וּכְ פִ ְתח ֹו עָ ְמדוּ כָ ל-
הים הַ גָּדוֹל וַ ַיּעֲנוּ כָ ל-הָ עָ ם אָמֵ ן | אָמֵ ן בְּ מֹעַ ל יְ ֵדיהֶ ם ַו ִיּ ְקּדוּ
הָ עָ ם :ו וַ יְ בָ ֶר עֶ זְ ָרא אֶ ת-יְ הֹוָה הָ אֱ ִ
אָרצָ ה :ז וְ יֵשׁוּעַ וּבָ ִני וְ ֵשׁ ֵרבְ יָה | י ִָמין עַ קּוּב שַׁ בְּ תַ י | הו ִֹדיָּה מַ ֲע ֵֹשיָה ְקלִ יטָ א
יִּשׁ ַתּחֲ ווּ לַיהֹוָ ה אַ פַּ יִ ם ְ
וַ ְ
עֲזַ ְריָה יוֹזָ בָ ד חָ נָן פְּ לָאיָה וְ הַ לְ וִ יִּ ם ְמבִ ינִ ים אֶ ת-הָ עָ ם לַתּו ָֹרה וְ הָ עָ ם עַ ל-עָ ְמ ָדם :ח וַ ִיּ ְק ְראוּ בַ סֵּ פֶ ר בְּ תו ַֹרת
הָ אֱ ִ
שוֹם ֶֹשכֶ ל וַ יָּבִ ינוּ בַּ ִמּ ְק ָרא :ט וַ יֹּאמֶ ר נְחֶ ְמיָה הוּא הַ ִתּ ְר ָשׁתָ א וְ עֶ זְ ָרא הַ כֹּהֵ ן | הַ סֹּפֵ ר
הים ְמפֹ ָרשׁ וְ ֹ
וְ הַ לְ וִ יִּ ם הַ ְמּבִ ינִ ים אֶ ת-הָ עָ ם לְ כָ ל-הָ עָ ם הַ יּוֹם ָקדֹשׁ-הוּא לַיהֹוָ ה אֱ הֵ יכֶ ם אַלִ -תּ ְתאַ בְּ לוּ וְ אַלִ -תּבְ כּוּ כִּ י
וּשׁתוּ מַ ְמ ַתּ ִקּים וְ ִשׁלְ חוּ
בוֹכִ ים כָּ ל-הָ עָ ם כְּ ָשׁ ְמעָ ם אֶ תִ -דּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה :י וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם לְ כוּ ִאכְ לוּ מַ ְשׁמַ נִּ ים ְ
מָ נוֹת לְ אֵ ין נָכוֹן ל ֹו כִּ יָ -קדוֹשׁ הַ יּוֹם לַאֲ ֹדנֵינוּ וְ אַלֵ -תּעָ צֵ בוּ כִּ י-חֶ ְדוַ ת יְ הֹוָ ה ִהיא מָ עֻזְּ כֶ ם:
בנחמיה ח' פסוקים  1-10רואים הרבה דברים חשובים :שלא היתה שום תורה שבעל פה בשימוש,
וההשחתה הדתית של דבר אלוהים ביד משה עוד לא התחילה כאשר הכהן עזרא חזר מגלות בבל,
כי החודש השביעי נקרא פשוט החודש השביעי ,ללא מתן שם .לאחר מכן הדבר שונה על ידי
היהודים האורתודוקסים ,אשר קראו לחודש תשרי ,השם הבבלי לחודש הבבלי השביעי .בנוסף
לכך ,היום הראשון של החודש השביעי היה התאריך שאלוהים הכריז על החג החמישי לאדוני
בספר ויקרא פרק כ"ג פסוקים  .23,24זאת הסיבה שעזרא ושאר המנהיגים אמרו שזהו יום קדוש
לאדוני.
לאחר מכן היהודים האורתודוקסים שינו את שם החג הזה ביום הראשון של החודש השביעי
מהשם שאלוהים נתן לו ,זיכרון תרועה )ויום תרועה( לראש השנה ,השנה היהודית החדשה,
הקרויה על שם השנה הבבלית החדשה ביום הראשון של החודש השביעי .דבר זה השחית לא רק
את חודש אדוני ,אלא גם את החג החמישי הקדוש .בנוסף לכך דבר זה היה בניגוד מוחלט לדבר
אדוני בספר שמות פרק י"ב פסוק  ,2שבו כתוב שהיום הראשון של החודש הראשון ,חודש הפסח,
יהיה התאריך של השנה היהודית החדשה.
אָסִ [מכַּ הֵ ן לִ י
אָסא] וְ אֶ ְמ ְ
אַס ָתּ וְ אֶ ְמ ְ
ספר הושע פרק ד ו נ ְִדמוּ עַ ִמּי ִמבְּ לִ י הַ ָדּעַ ת כִּ י אַ ָתּה הַ ַדּעַ ת מָ ְ
וַ ִתּ ְשׁכַּ ח תּו ַֹרת אֱ הֶ י אֶ ְשׁכַּ ח בָּ נֶי גַּם-אָ ִני:
היהודים האורתודוקסים מאמינים שתורה שבעל פה ניתנה על ידי אלוהים למשה בהר סיני.
האמונה הזאת מבוססת על שני מקטעי התורה האלה:
ספר שמות פרק יח
הים :טז כִּ י-יִ ְהיֶה לָהֶ ם ָדּבָ ר בָּ א אֵ לַי וְ ָשׁפַ ְט ִתּי
טו וַ יֹּאמֶ ר מֹשֶׁ ה לְ ח ְֹתנ ֹו כִּ יָ -יבֹא אֵ לַי הָ עָ ם לִ ְדרשׁ אֱ ִ
הים וְ אֶ ת-תּ ֹורֹתָ יו :יז וַ יֹּאמֶ ר חֹתֵ ן מ ֶֹשׁה אֵ לָיו א-טוֹב
בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרעֵ הוּ וְ הו ַֹדעְ ִתּי אֶ ת-חֻ ֵקּי הָ אֱ ִ
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הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֹע ֶֹשה :יח ָנבֹל ִתּבֹּל גַּם-אַ ָתּה גַּם-הָ עָ ם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר עִ מָּ  כִּ י-כָ בֵ ד ִמ ְמּ הַ ָדּבָ ר א-תוּכַ ל
הים וְ הֵ בֵ אתָ
הים עִ מָּ  הֱ יֵה אַ ָתּה לָעָ ם מוּל הָ אֱ ִ
יהי אֱ ִ
ֲעשֹהוּ לְ בַ ֶדּ :יט עַ ָתּה ְשׁמַ ע בְּ קֹלִ י ִאיעָ ְצ וִ ִ
הים :כ וְ ִהזְ הַ ְר ָתּה אֶ ְתהֶ ם אֶ ת-הַ חֻ ִקּים וְ אֶ ת-הַ תּ ֹורֹת וְ הו ַֹדעְ ָתּ לָהֶ ם אֶ ת-
אַ ָתּה אֶ ת-הַ ְדּבָ ִרים אֶ ל-הָ אֱ ִ
ְשׁי
הים אַנ ֵ
הַ ֶדּ ֶר יֵלְ כוּ בָ הּ וְ אֶ ת-הַ מַּ ֲע ֶֹשה אֲ ֶשׁר ַי ֲעשֹוּן :כא וְ אַ ָתּה תֶ חֱ זֶ ה ִמכָּ ל-הָ עָ ם אַנְ ֵשׁי-חַ יִ ל יִ ְראֵ י אֱ ִ
ש ְנאֵ י בָ צַ ע וְ ַֹש ְמ ָתּ ֲעלֵהֶ ם ָֹש ֵרי אֲ לָפִ ים ָֹש ֵרי מֵ אוֹת ָֹש ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים וְ ָֹש ֵרי ֲע ָֹשרֹת :כב וְ ָשׁפְ טוּ אֶ ת-הָ עָ ם
אֱ מֶ ת ֹ
שאוּ ִא ָתּ :כג
בְּ כָ ל-עֵ ת וְ הָ יָה כָּ ל-הַ ָדּבָ ר הַ ָגּדֹל יָבִ יאוּ אֵ לֶי וְ כָ ל-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹן יִ ְשׁפְּ טוּ-הֵ ם וְ הָ ֵקל מֵ עָ לֶי וְ ָנ ְ ֹ
הים וְ יָכָ לְ ָתּ ֲעמֹד וְ גַם כָּל-הָ עָ ם הַ זֶּ ה עַ לְ -מקֹמ ֹו ָיבֹא בְ ָשׁלוֹם:
ִאם אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ַתּ ֲע ֶֹשה וְ ִצוְּ  אֱ ִ
ש ָראֵ ל
אַנְשׁי-חַ יִ ל ִמכָּ ל-יִ ְ ֹ
ֵ
ש כֹּל אֲ ֶשׁר אָמָ ר :כה וַ יִּ בְ חַ ר מ ֶֹשׁה
]שלישי[ כד וַ יִּ ְשׁמַ ע מ ֶֹשׁה לְ קוֹל ח ְֹתנ ֹו ַויַּעַ ֹ
אשׁים עַ ל-הָ עָ ם ָֹש ֵרי אֲ לָפִ ים ָֹש ֵרי מֵ אוֹת ָֹש ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים וְ ָֹש ֵרי ֲע ָֹשרֹת :כו וְ ָשׁפְ טוּ אֶ ת-הָ עָ ם
וַ ִיּ ֵתּן אֹתָ ם ָר ִ
יִשׁפּוּטוּ הֵ ם:
בְּ כָ ל-עֵ ת אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּ ֶשׁה יְ בִ יאוּן אֶ ל-מ ֶֹשׁה וְ ָכל-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹן ְ
ספר במדבר פרק יא
שאוּ ִא ְתּ בְּ מַ ָשּׂא הָ עָ ם
יז וְ י ַָר ְד ִתּי וְ ִדבַּ ְר ִתּי עִ ְמָּ שׁם וְ אָצַ לְ ִתּי ִמן-הָ רוּחַ אֲ ֶשׁר עָ לֶי וְ ַֹש ְמ ִתּי ֲעלֵיהֶ ם וְ ָנ ְ ֹ
וְ אִ -ת ָשּׂא אַ ָתּה לְ בַ ֶדּ:
התורה שבעל פה ,שהועברה מדור לדור על ידי חכמים ורבנים יהודים נקראת התלמוד והמשנה.
לדברים האלה נהיתה חשיבות רבה בקהילה האורתודוקסית דתית יהודית .זה נהיה מקור גדול
של עבודת אלילים ליהודים דתיים רבים אשר מאמינים באלוהי ישראל ,מכיוון שזה מונע מהם
את האפשרות להכיר את אלוהים בצורה אישית ומעוור אותם לאמת אלוהים.

ברית חדשה!
הבנת הסיבה שאלוהים הכריז לישראל וליהודה מתוך אהבה רבה וחסד מדוע הוא בחר לכרות
ברית חדשה עם עם ישראל היא בעלת חשיבות רבה .אלוהים אמר עשה מכיוון שעם ישראל שבר
את הברית שכרת איתו על הר סיני.
סקר ירמיה פרק לא
הוּדה בְּ ִרית חֲ ָד ָשׁה :לא א
ש ָראֵ ל וְ אֶ ת-בֵּ ית יְ ָ
הוָה וְ כָ ַר ִתּי אֶ ת-בֵּ ית יִ ְ ֹ
ל ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים ְנאֻ ם-יְ ֹ
יקי בְ י ָָדם לְ הוֹצִ יאָם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אֲ ֶשׁר-הֵ מָּ ה הֵ פֵ רוּ אֶ ת-
כַ בְּ ִרית אֲ ֶשׁר כָּ ַר ִתּי אֶ ת-אֲ בוֹתָ ם בְּ יוֹם הֶ חֱ זִ ִ
ש ָראֵ ל אַחֲ ֵרי הַ יּ ִָמים
יתי וְ אָנֹכִ י בָּ עַ לְ ִתּי בָ ם ְנאֻ ם-יְ הֹוָ ה :לב כִּ י זֹאת הַ בְּ ִרית אֲ ֶשׁר אֶ כְ רֹת אֶ ת-בֵּ ית יִ ְ ֹ
בְּ ִר ִ
ֵאהים וְ הֵ מָּ ה יִ ְהיוּ-לִ י
יתי לָהֶ ם ל ִ
הָ הֵ ם ְנאֻ ם-יְ הֹוָ ה נָתַ ִתּי אֶ ת-תּו ָֹר ִתי בְּ ִק ְרבָּ ם וְ עַ ל-לִ בָּ ם אֶ כְ תֲּ בֶ נָּה וְ הָ יִ ִ
אָחיו לֵאמֹר ְדּעוּ אֶ ת-יְ הֹוָ ה כִּ י-כוּלָּם י ְֵדעוּ או ִֹתי
לְ עָ ם :לג וְ א ְיל ְַמּדוּ עוֹד ִאישׁ אֶ תֵ -רעֵ הוּ וְ ִאישׁ אֶ תִ -
לְ ִמ ְקטַ נָּם וְ עַ ד-גְּ ד ֹולָם ְנאֻ ם-יְ הֹוָ ה כִּ י אֶ ְסלַח ַל ֲע ֹונָם וּלְ חַ טָּ אתָ ם א אֶ זְ כָּ ר-עוֹד:
הברית החדשה היתה חייבת להיחתם בדם ,כפי שהברית הראשונה של אלוהים עם עם ישראל
בהר סיני נחתמה בדם על ידי משה .ראו את שמות פרק כ"ד פסוקים  . 8 – 6אך באמצעות איזה
דם נחתמה הברית החדשה ,יחד עם העובדה שהברית הזאת תהיה שונה מאוד מהברית שנכרתה
בהר סיני? הרי הוכרז מראש כי בנוסף לכך שתורת אדוני תהיה כתובה באופן פנימי ,בתוך ליבנו
ודעתנו ,גם כל עוונותינו ייסלחו לנו וחטאינו יישכחו.
למי שייך הדם שיוכל לכפר על כך שהתורה הוכנסה אל תוכינו ,ועל כך שחטאינו נסלחו? רק דם
נקי מחטא .הברית החדשה הזאת נחתמה בדם הנקי מחטא של ישוע המשיח ,בן אלוהים ,בנו
יחידו ,שא האלוהים ,כפי שאלוהים ניבא פעמים רבות בדברו! בראשית כ"ב פסוק ַ " :8ויֹּאמֶ ר
הים ְיִראֶ ה-לּ ֹו הַ ֶשּׂה לְ ֹעלָה בְּ נִ י וַ ֵיּלְ כוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו".
אַבְ ָרהָ ם אֱ ִ
דמו הנקי מחטא של ישוע היה המחיר ששולם על ידי אלוהים עבור כל החטאים של כלל האנושות!
אלוהים ניבא על כך שבנו יהיה המשיח והמושיע שלנו במעל  225קטעים בתנ"ך ובתורה .שבנו
ימות על עץ )דברים כ"א  (23-22וייקח במקומנו את חטאנו .קראו על בן אלוהים ,המשרת הצדיק.
קראו במיוחד את ישעיהו נ"ג פסוקים  , 12-1ישעיהו ט' פסוקים  , 6-5ישעיהו ז' פסוקים , 14-13
ירמיה ל"ג פסוקים  , 24-14זכריה י"ב פסוק  10ועוד הרבה מקומות נוספים.
קראו את שנים עשר הקטעים האלה מתוך התורה והתנ"ך על משיח ישראל.
ספר דברים פרק יח
אָקים לָהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב
טו נָבִ יא ִמ ִקּ ְרבְּ  מֵ אַחֶ י כָּ מֹנִ י י ִָקים לְ  יְ ה ָ ֹוה אֱ הֶ י אֵ לָיו ִתּ ְשׁמָ עוּן :יח נָבִ יא ִ
יִשׁמַ ע
אֲ חֵ יהֶ ם כָּ מוֹ וְ נָתַ ִתּי ְדבָ ַרי בְּ פִ יו וְ ִדבֶּ ר אֲ לֵיהֶ ם אֵ ת כָּ ל-אֲ ֶשׁר אֲ צַ וֶּ נּוּ :יט וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר אְ -
אֶ לְ -דּבָ ַרי אֲ ֶשׁר יְ ַדבֵּ ר בִּ ְשׁ ִמי אָנֹכִ י אֶ ְדרשׁ מֵ עִ מּוֹ:
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ספר ישעיה פרק ט
ש ָרה עַ לִ -שׁכְ מ ֹו וַ יִּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו פֶּ לֶא יוֹעֵ ץ אֵ ל גִּ בּוֹר אֲ בִ י-עַ ד ַֹשר-
ה כִּ יֶ -ילֶד יֻלַּד-לָנוּ בֵּ ן ִנ ַתּן-לָנוּ וַ ְתּ ִהי הַ ִמּ ְ ֹ
ש ָרה וּלְ ָשׁלוֹם אֵ יןֵ -קץ עַ ל-כִּ סֵּ א ָדוִ ד וְ עַ ל-מַ ְמלַכְ תּ ֹו לְ הָ כִ ין אֹתָ הּ וּלְ סַ ע ֲָדהּ
ָשׁלוֹם :ו לְ ַם ְרבֵּ ה ]לְ מַ ְרבֵּ ה[ הַ ִמּ ְ ֹ
בְּ ִמ ְשׁפָּ ט וּבִ צְ ָד ָקה מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד-ע ֹולָם ִקנְאַת יְ הֹוָ ה ְצבָ אוֹת ַתּ ֲע ֶֹשה-זֹּאת:
ספר ישעיה פרק ז
יג וַ יֹּאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ-נָא בֵּ ית ָדּוִ ד הַ ְמעַ ט ִמכֶּ ם הַ לְ אוֹת אֲ נ ִָשׁים כִּ י תַ לְ אוּ גַּם אֶ ת-אֱ הָ י :יד לָכֵ ן ִי ֵתּן אֲ ֹדנָי
הוּא לָכֶ ם אוֹת ִהנֵּה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה וְ ֹיל ֶֶדת בֵּ ן וְ ָק ָראת ְשׁמ ֹו עִ מָּ נוּ אֵ ל:
בנו יחידו של אלוהים היה חייב להיוולד מבתולה כדי שדמו יהיה נקי מחטא ,כדי שדמו ייחשב
לכפרה על כל חטאי האנושות .לא יכל להיווצר מצב שיעבור חטא מהשליה של אמו מרים ,משום
שרק חטאי האבות )ולא האמהות( נורשו מאב לבן ,עד לדור הרביעי .ספר שמות כ'  ,20שמות ל"ד
 ,7ספר דברים ה' .9
ספר ויקרא פרק יז
יא כִּ י-נֶפֶ שׁ הַ בָּ ָֹשר בַּ ָדּם ִהוא וַ אֲ ִני נְתַ ִתּיו לָכֶ ם עַ ל-הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ כַ פֵּ ר עַ ל-נַפְ שֹׁתֵ יכֶ ם כִּ י-הַ ָדּם הוּא בַּ נֶּפֶ שׁ
יְ כַ פֵּ ר:
ספר ישעיה פרק נב
משׁלָיו[ יְ הֵ ילִ ילוּ נְאֻ ם-יְ הֹוָ ה וְ תָ ִמיד כָּ ל-
משׁלָו ] ְ
ה וְ עַ ָתּה מַ י ]מַ ה[ -לִּ י-פֹה נְאֻ ם-יְ הֹוָ ה כִּ י-ל ַֻקּח עַ ִמּי ִחנָּם ְ
הַ יּוֹם ְשׁ ִמי ִמנֹּאָץ :ו לָכֵ ן י ֵַדע עַ ִמּי ְשׁ ִמי ָל ֵכן בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י-אֲ נִי-הוּא הַ ְמ ַדבֵּ ר ִה ֵנּ ִני :ז מַ ה-נָּאווּ עַ ל-
הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי ְמבַ ֵשּׂר מַ ְשׁ ִמיעַ ָשׁלוֹם ְמבַ ֵשּׂר טוֹב מַ ְשׁ ִמיעַ יְ שׁוּעָ ה אֹמֵ ר לְ צִ יּוֹן מָ לַ אֱ הָ יִ :
שמו המופלא של מושיענו ומשיחנו הוא ישוע!
שכִּ יל עַ בְ ִדּי יָרוּם וְ נ ִָשּׂא וְ גָבַ הּ ְמאֹד :יד כַּ אֲ ֶשׁר ָשׁ ְממוּ עָ לֶיַ רבִּ ים כֵּ ןִ -מ ְשׁחַ ת מֵ ִאישׁ מַ ְראֵ הוּ
יג ִהנֵּה ַי ְ ֹ
אָדם :טו כֵּ ן יַזֶּ ה גּוֹיִ ם ַרבִּ ים עָ לָיו יִ ְקפְּ צוּ ְמלָכִ ים פִּ יהֶ ם כִּ י אֲ ֶשׁר א-סֻ פַּ ר לָהֶ ם ָראוּ
וְ ֹתאֲ ר ֹו ִמבְּ נֵי ָ
וַ אֲ ֶשׁר אָ -שׁ ְמעוּ ִה ְתבּ ֹונָנוּ
ספר ישעיה פרק נג
א ִמי הֶ אֱ ִמין לִ ְשׁמֻ עָ תֵ נוּ וּזְ רוֹעַ יְ הֹוָ ה עַ לִ -מי נִגְ לָתָ ה :ב וַ יַּעַ ל כַּ יּ ֹונֵק לְ פָ נָיו וְ כַ שּׁ ֶֹרשׁ מֵ אֶ ֶרץ ִציָּה א-תֹ אַר
ישׁים ִאישׁ מַ כְ אֹבוֹת וִ ידוּעַ חֹלִ י וּכְ מַ ְס ֵתּר
ל ֹו וְ א הָ ָדר וְ ְנִראֵ הוּ וְ א-מַ ְראֶ ה וְ נ ְֶח ְמ ֵדהוּ :ג ִנבְ זֶ ה וַ חֲ ַדל ִא ִ
פָּ נִים ִממֶּ נּוּ ִנבְ זֶ ה וְ א חֲ ַשׁבְ נ ֻהוּ :ד אָכֵ ן חֳ ָליֵנוּ הוּא ָנ ָֹשא וּמַ כְ אֹבֵ ינוּ ְסבָ לָם וַ אֲ נ ְַחנוּ חֲ ַשׁבְ נֻהוּ נָגוּעַ מֻ כֵּ ה
וּמ ֻענֶּה :ה וְ הוּא ְמ ֹחלָל ִמפְּ ָשׁעֵ נוּ ְמדֻ כָּ א מֵ ֲע ֹונֹתֵ ינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ עָ לָיו וּבַ חֲ ב ָֻרתוֹ נִ ְרפָּ א-לָנוּ :ו
הים ְ
אֱ ִ
ש וְ הוּא ַנ ֲענֶה וְ א יִ פְ ַתּח-פִּ יו
ֻכּלָּנוּ כַּ צֹּאן ָתּעִ ינוּ ִאישׁ לְ ַד ְרכּ ֹו פָּ ִנינוּ ַויהֹוָ ה ִהפְ גִּ יעַ בּ ֹו אֵ ת ֲעוֹן ֻכּלָּנוּ :ז ִנ ַגּ ֹ
וּמ ִמּ ְשׁפָּ ט ל ָֻקּח וְ אֶ ת-דּוֹר ֹו ִמי
כַּ ֶשּׂה לַטֶּ בַ ח יוּבָ ל וּכְ ָרחֵ ל לִ פְ נֵי גֹזְ זֶ יהָ נֶאֱ לָמָ ה וְ א ִיפְ ַתּח פִּ יו :ח מֵ עֹצֶ ר ִ
שוֹחֵ חַ כִּ י ִנגְ זַ ר מֵ אֶ ֶרץ חַ יִּ ים ִמפֶּ ַשׁע עַ ִמּי ֶנגַע לָמ ֹו :ט וַ יִּ ֵתּן אֶ תְ -ר ָשׁעִ ים ִקבְ ר ֹו וְ אֶ ת-עָ ִשׁיר בְּ מֹתָ יו עַ ל א-
יְ ֹ
שים אָ ָשׁם נַפְ שׁ ֹו ְיִראֶ ה זֶ ַרע יַאֲ ִרי י ִָמים
חָ מָ ס עָ ָֹשה וְ א ִמ ְרמָ ה בְּ פִ יו :י וַ יהֹוָ ה חָ פֵ ץ ַדּכְּ א ֹו הֶ חֱ לִ י ִאםָ -תּ ִ ֹ
שבָּ ע בְּ ַדעְ תּ ֹו י ְַצ ִדּיק צַ ִדּיק עַ בְ ִדּי ל ַָרבִּ ים ַו ֲע ֹונֹתָ ם הוּא
וְ חֵ פֶ ץ יְ הֹוָ ה בְּ יָד ֹו יִ ְצלָח :יא מֵ עֲמַ ל נַפְ שׁ ֹו יִ ְראֶ ה יִ ְ ֹ
ֲצוּמים יְחַ לֵּק ָשׁלָל ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱָרה לַמָּ ֶות נַפְ שׁ ֹו וְ אֶ ת-פּ ְֹשׁעִ ים
יִ ְסבֹּל :יב לָכֵ ן אֲ חַ לֶּק-ל ֹו בָ ַרבִּ ים וְ אֶ ת-ע ִ
נִ ְמנָה וְ הוּא חֵ ְטאַ -רבִּ ים ָנ ָֹשא וְ ַלפּ ְֹשׁעִ ים יַפְ גִּ יעַ
ספר זכריה פרק יב
רוּשׁ ִ ַלם רוּחַ חֵ ן וְ תַ חֲ נוּנִים וְ ִהבִּ יטוּ אֵ לַי אֵ ת אֲ ֶשׁרָ -דּ ָקרוּ וְ סָ פְ דוּ
י וְ שָׁ פַ כְ ִתּי עַ ל-בֵּ ית ָדּוִ יד וְ עַ ל | יו ֵֹשׁב יְ ָ
עָ לָיו כְּ ִמ ְספֵּ ד עַ ל-הַ יּ ִָחיד וְ הָ מֵ ר עָ לָיו כְּ הָ מֵ ר עַ ל-הַ בְּ כוֹר:
ספר דניאל פרק ז
יג חָ זֵ ה הֲ וֵ ית בְּ חֶ זְ וֵ י לֵילְ יָא ַואֲ רוּ עִ םֲ -ע ָננֵי ְשׁמַ יָּא כְּ בַ ר אֱ נָשׁ אָתֵ ה הֲ וָא וְ עַ ד-עַ ִתּיק יוֹמַ יָּ א ְמטָ ה
יקר וּמַ לְ כוּ וְ כֹל עַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְ לִ ָשּׁ ַניָּא לֵהּ ִיפְ לְ חוּן ָשׁלְ טָ נֵהּ
בוּהי :יד וְ לֵהּ יְ ִהיב ָשׁלְ טָ ן וִ ָ
וּק ָדמו ִֹהי הַ ְק ְר ִ
ְ
ָשׁלְ טָ ן עָ לַם ִדּי-לָא יֶעְ ֵדּה וּמַ לְ כוּתֵ הּ ִדּי-לָא ִת ְתחַ בַּ ל:
ספר משלי פרק ל
אָרץ מַ ה-
ד ִמי עָ לָהָ -שׁמַ יִ ם | וַ יּ ֵַרד ִמי אָסַ ף-רוּחַ | בְּ חָ פְ נָיו ִמי צָ ַרר-מַ יִם | בַּ ִשּׂ ְמלָה ִמי הֵ ִקים כָּ ל-אַפְ סֵ יֶ -
ְשּׁמ ֹו וּמַ הֶ -שּׁם-בְּ נוֹ כִּ י תֵ ָדע:
ספר ישעיה פרק מח
טז ִק ְרבוּ אֵ לַי ִשׁ ְמעוּ-זֹאת א מֵ רֹאשׁ בַּ סֵּ תֶ ר ִדּבַּ ְר ִתּי מֵ עֵ ת הֱ יוֹתָ הּ ָשׁם אָנִ י וְ עַ ָתּה אֲ ֹדנָי יְ הֶ ִֹוה ְשׁלָחַ נִ י
וְ רוּחוֹ:
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ספר דניאל פרק ג
כד אֱ ַדיִ ן נְבוּכַ ְדנֶצַּ ר מַ לְ כָּ א ְתּוַהּ וְ ָקם בְּ ִה ְתבְּ הָ לָה עָ נֵה וְ אָמַ ר לְ הַ ָדּבְ רו ִֹהי הֲ לָא גֻבְ ִרין ְתּלָתָ ה ְרמֵ ינָא
אַרבְּ עָ ה
אָמ ִרין לְ מַ לְ ָכּא י ִַצּיבָ א מַ לְ ָכּא :כה עָ נֵה וְ אָמַ ר הָ א-אֲ נָה חָ זֵ ה גּ ְֻב ִרין ְ
נוּרא ְמכַ פְּ ִתין עָ נַיִ ן וְ ְ
לְ גוֹאָ -
ְשׁ ַריִ ן מַ ְהלְ כִ ין בְּ גוֹאָ -
נוּרא וַ חֲ בל לָאִ -איתַ י בְּ הוֹן וְ ֵרוֵ הּ ִדּי ְרבִ יעָ יָא ] ְרבִ יעָ אָה[ דָּ מֵ ה לְ בַ ר-אֱ ל ִָהין:
ספר בראשית פרק מט
ש ָראֵ ל:
ידי אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב ִמ ָשּׁם רֹעֶ ה אֶ בֶ ן יִ ְ ֹ
כד וַ ֵתּ ֶשׁב בְּ אֵ יתָ ן ַק ְשׁתּ ֹו וַ ָיּפֹזּוּ זְ רֹעֵ י י ָָדיו ִמ ֵ
במילה אבן ניתן לראות גם את המילה אב וגם את המילה בן.
ספר ישעיה פרק סא
א רוּחַ אֲ ֹדנָי יְ הֶ ִֹוה עָ לָי יַעַ ן מָ ַשׁח יְ הֹוָ ה א ִֹתי לְ בַ ֵשּׂר ֲענָוִ ים ְשׁלָחַ ִני לַחֲ בֹשׁ לְ נ ְִשׁבְּ ֵרי-לֵב לִ ְקרֹא לִ ְשׁבוּיִ ם
סוּרים פְּ ַקח-קוֹחַ  :ב לִ ְקרֹא ְשׁנַתָ -רצוֹן לַיהֹוָ ה וְ יוֹם נ ָָקם לֵאהֵ ינוּ לְ נַחֵ ם כָּ ל-אֲ בֵ לִ ים :ג
ְדּרוֹר וְ לַאֲ ִ
שוֹן ַתּחַ ת אֵ בֶ ל מַ עֲטֵ ה ְת ִהלָּה ַתּחַ ת רוּחַ כֵּ הָ ה
ָלשֹוּם | לַאֲ בֵ לֵי ִציּוֹן לָתֵ ת לָהֶ ם פְּ אֵ ר ַתּחַ ת אֵ פֶ ר ֶשׁמֶ ן ָֹש ֹ
וְ ק ָֹרא לָהֶ ם אֵ ילֵי הַ צֶּ ֶדק מַ טַּ ע יְ הֹוָ ה לְ ִה ְתפָּ אֵ ר:

סיכום המחבר:
טעויות רבות הגיעו אל היהדות מן היהודים האורתודוקסים .הגדולה ביותר היא האמונה בתורה
שבעל פה שאינה קיימת ושהובילה כל כך הרבה יהודים לעבודת אלילים ,ובנוסף לכך עוד רמאויות
רבות .התורה שבעל פה עיוורה את עם ישראל ,דבר שגרם לחטא הגדול ביותר ,שהוא אי היכולת
שלהם לקרוא את הכתובים ולראות שאלוהי ישראל הפך למושיע ולגואל שלהם ,שהציל אותם
מכל חטאיהם ולקח את מקומם על צלב רומאי בירושלים .המשיח האמיתי של עם ישראל הוא
ישוע ,שניבאו עליו במעל  225קטעים מהכתובים הרבה לפני שהוא הגיע לעולם .האמת יכולה
להימצא בקלות והיא מפוזרת במהלך כל התורה והתנ"ך.
ייעוד נוסף של התורה שבעל פה שקודם על ידי הפרושים והרבנים האורתודוקסים הוא הטיית
תשומת ליבם של עם ישראל מהתורה הכתובה אל התורה שבעל פה שלהם ,כך שיהיה לישראלים
קשה לראות את ישוע בתנ"ך .ישוע הזהיר אותנו כשאמר לא לקרוא לאף בן אדם רבי ,וכאשר
דיבר באופן כה תקיף אל הפרושים.
קטעים נוספים המדברים על כך שעם ישראל ינטוש את הדבר הכתוב של אלוהים ,וזאת הסיבה
שאלוהים ,מתוך חסד נתן לישראל ברית חדשה.
ספר מלאכי פרק ב
שפְ תֵ י כֹהֵ ן ְ
ז כִּ יֹ ִ -
יִשׁ ְמרוַּ -דעַ ת וְ תו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ כִּ י מַ לְ אַ  יְ הֹוָ הְ -צבָ אוֹת הוּא :ח וְ אַ ֶתּם סַ ְר ֶתּם
ִמן-הַ ֶדּ ֶרִ הכְ ַשׁלְ ֶתּם ַרבִּ ים בַּ תּו ָֹרה ִשׁחַ ֶתּם בְּ ִרית הַ לֵּוִ י אָמַ ר יְ הֹוָ ה ְצבָ אוֹת :ט וְ גַם-אֲ ִני נָתַ ִתּי אֶ ְתכֶ ם
ש ִאים פָּ נִים בַּ תּ ֹו ָרה:
וּשׁפָ לִ ים לְ כָ ל-הָ עָ ם כְּ פִ י אֲ ֶשׁר אֵ ינְכֶ ם שׁ ְֹמ ִרים אֶ תְ -דּ ָרכַ י וְ ֹנ ְ ֹ
נִ בְ זִ ים ְ
ספר ירמיה פרק ח
ט הֹבִ ישׁוּ חֲ ָכ ִמים חַ תּוּ ַויִּ לָּכֵ דוּ ִהנֵּה בִ ְדבַ ר-יְ הֹוָ ה מָ אָסוּ וְ חָ כְ מַ ת-מֶ ה לָהֶ ם:
ספר ירמיה פרק יא
יִשׁמַ ע אֶ תִ -דּבְ ֵרי הַ בְּ ִרית הַ זֹּאת:
ש ָראֵ ל אָרוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר א ְ
ג וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵיהֶ ם כֹּה-אָמַ ר יְ הֹוָ ה אֱ הֵ י יִ ְ ֹ
יאי-אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם ִמכּוּר הַ בַּ ְרזֶ ל לֵאמֹר ִשׁ ְמעוּ בְ קוֹלִ י
יתי אֶ ת-אֲ בוֹתֵ יכֶם בְּ יוֹם הוֹצִ ִ
ד אֲ ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֵאהים :ה לְ מַ עַ ן הָ ִקים
שיתֶ ם אוֹתָ ם כְּ כֹל אֲ ֶשׁר-אֲ צַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י לְ עָ ם וְ אָנֹכִ י אֶ ְהיֶה לָכֶ ם ל ִ
וַ ֲע ִ ֹ
אֶ ת-הַ ְשּׁבוּעָ ה אֲ ֶשׁר-נ ְִשׁבַּ עְ ִתּי לַאֲ בוֹתֵ יכֶ ם לָתֵ ת לָהֶ ם אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ כַּ יּוֹם הַ זֶּ ה וָ אַעַ ן וָ אֹמַ ר אָמֵ ן |
יְ הֹוָ ה :יא לָכֵ ן כֹּה אָמַ ר יְ הֹוָה ִה ְננִ י מֵ בִ יא אֲ לֵיהֶ ם ָרעָ ה אֲ ֶשׁר א-יוּכְ לוּ לָצֵ את ִממֶּ נָּה וְ זָ עֲקוּ אֵ לַי וְ א
אֶ ְשׁמַ ע אֲ לֵיהֶ ם:
ספר ישעיה פרק נה
יקם כִּ י ִאם-עָ ָֹשה אֶ ת-אֲ ֶשׁר חָ פַ צְ ִתּי וְ ִהצְ לִ יחַ אֲ ֶשׁר
יא כֵּ ן יִ ְהיֶה ְדבָ ִרי אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִמפִּ י א-יָשׁוּב אֵ לַי ֵר ָ
ְשׁל ְַח ִתּיו:
ספר ישעיה פרק נט
רוּחי אֲ ֶשׁר עָ לֶיְ וּדבָ ַרי אֲ ֶשׁרַֹ -ש ְמ ִתּי בְּ פִ י א-יָמוּשׁוּ ִמפִּ י
יתי אוֹתָ ם אָמַ ר יְ הֹוָ ה ִ
כא וַ אֲ ִני זֹאת בְּ ִר ִ
וּמפִּ י זֶ ַרע זַ ְרעֲ אָמַ ר יְ הֹוָ ה מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד-ע ֹולָם ...
וּמפִּ י זַ ְרעֲִ 
ִ
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ספר תהילים פרק יב
הוָה ִתּ ְשׁ ְמ ֵרם
ָאָרץ ְמז ָֻקּק ִשׁבְ עָ תָ יִ ם :ח אַ ָתּה יְ ֹ
ז ִאמֲ רוֹת יְ הֹוָ ה אֲ מָ רוֹת ְטהֹרוֹת כֶּ סֶ ף צָ רוּף בַּ עֲלִ יל ל ֶ
ִתּ ְצּ ֶרנּוּ | ִמן-הַ דּוֹר זוּ לְ ע ֹולָם:
ספר ירמיה פרק א
יב וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַי הֵ יטַ בְ ָתּ לִ ְראוֹת כִּ י-שׁ ֵֹקד אֲ ִני עַ לְ -דּבָ ִרי ַל ֲעשֹת ֹו:
ספר ישעיה פרק ב
אָמרוּ לְ כוּ | וְ ַנ ֲעלֶה אֶ ל-הַ ר-יְ הֹוָ ה אֶ ל-בֵּ ית אֱ הֵ י ַי ֲעקֹב וְ י ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָרכָ יו וְ נֵלְ כָ ה
ג וְ הָ לְ כוּ עַ ִמּים ַרבִּ ים וְ ְ
ירוּשׁלָם:
בְּ א ְֹרחֹתָ יו כִּ י ִמצִּ יּוֹן ֵתּצֵ א תו ָֹרה ְוּדבַ ר-יְ הֹוָ ה ִמ ָ
ספר מיכה פרק ד
אָמרוּ לְ כוּ | וְ ַנ ֲעלֶה אֶ ל-הַ ר-יְ הֹוָ ה וְ אֶ ל-בֵּ ית אֱ הֵ י ַי ֲעקֹב וְ יו ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָרכָ יו וְ נֵלְ כָ ה
ב וְ הָ לְ כוּ גּוֹיִ ם ַרבִּ ים וְ ְ
בְּ א ְֹרחֹתָ יו כִּ י ִמצִּ יּוֹן ֵתּצֵ א תו ָֹרה ְוּדבַ ר-יְ הֹוָ ה ִמ ָ
ירוּשׁלָם:
ספר תהילים פרק קלח
ב אֶ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה אֶ ל-הֵ יכַ ל ָק ְד ְשׁ וְ או ֶֹדה אֶ תְ -שׁמֶ  עַ ל-חַ ְס ְדּ וְ עַ ל-אֲ ִמ ֶתּ כִּ יִ -הגְ דַּ לְ ָתּ עַ ל-כָּ לִ -שׁ ְמ
ִא ְמ ָרתֶ :
ספר ישעיה פרק מ

ח יָבֵ שׁ חָ ִציר נָבֵ ל ִציץ ְוּדבַ ר-אֱ הֵ ינוּ יָקוּם לְ עוֹלָם:
כל התובנות מהמאמר הזה באו מרוח קודשו של האלוהים החיי והקיים.
יוחנן א'  :14הַ ָדּבָ ר נ ְִהיָה בָּ ָשׂר וְ ָשׁכַ ן בְּ ת ֹו ֵכנוּ; וַ אֲ נ ְַחנוּ ָר ִאינוּ אֶ ת כְּ בוֹד ֹו ,כְּ בוֹד בֵּ ן י ִָחיד ִמלִּ פְ נֵי אָבִ יו,
מָ לֵא חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת.
ֹאמרוּ לָכֶ ם ִשׁ ְמרוּ ַועֲשׂוּ ַרק
משׁה׃  3לָכֵ ן כֹּל אֲ ֶשׁר־י ְ
רוּשׁים י ְֹשׁבִ ים עַ ל־כִּ סֵּ א ֶ
מתי כ"ג 2 :הַ סּוֹפְ ִרים וְ הַ פְּ ִ
אָדם ַרבִּ י ַרבִּ י׃ 8
ִה ָשּׁ ְמרוּ מֵ עֲשׂוֹת כְּ מַ ע ֲֵשׂיהֶ ם כִּ י א ְֹמ ִרים הֵ ם וְ אֵ ינָם ע ִֹשׂים׃  (...) 7וְ ֶשׁיִּ ְק ְראוּ לָהֶ ם בְּ נֵי הָ ָ
אַחים כֻּלְּ כֶ ם׃
וְ אַ ֶתּם אַל־יִ ָקּ ֵרא ָל ֶכם ַרבִּ י כִּ י אֶ חָ ד הוּא מו ֵֹריכֶ ם הַ מָּ ִשׁיחַ וְ אַ ֶתּם ִ
הים?  6זֶ ה
הראשונה ליוחנן ה'ִ 5 :מי הַ ְמנַצֵּ חַ אֶ ת הָ ע ֹולָם בִּ לְ ִתּי ִאם הַ מַּ אֲ ִמין כִּ י יֵשׁוּעַ הוּא בֶּ ן־הָ אֱ ִ
ידה,
הוּא אֲ ֶשׁר בָּ א בְּ מַ יִ ם וּבְ ָדם  -יֵשׁוּעַ הַ מָּ ִשׁיחַ ; א בַּ מַּ יִ ם בִּ לְ בַ ד ,כִּ י ִאם בַּ מַּ יִ ם וּבַ ָדּם .וְ הָ רוּחַ ִהיא הַ ְמּעִ ָ
וּשׁל ְָשׁ ָתּם לְ ֵשׁם הָ אֶ חָ ד
ֶשׁהֲ ֵרי הָ רוּחַ ִהיא הָ אֱ מֶ ת 7 .הֵ ן ְשׁלו ָֹשׁה הֵ ם הַ ְמּעִ ִידים 8 :הָ רוּחַ וְ הַ מַּ יִ ם וְ הַ ָדּם ְ
הֵ ם.
אתי לְ בַ טֵּ ל כִּ י ִאם לְ ַקיֵּם.
יאים; א בָּ ִ
אתי לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה א ֹו אֶ ת הַ נְּבִ ִ
מתי ה'" 17 :אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ שֶׁ בָּ ִ
אָרץ אַף יוֹד אַחַ ת א ֹו ָתּג אֶ חָ ד א יַעַ בְ רוּ ִמן
 18אָמֵ ן .אוֹמֵ ר אֲ נִי לָכֶ ם ,עַ ד אֲ ֶשׁר יַעַ בְ רוּ הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ הָ ֶ
הַ תּו ָֹרה בְּ טֶ ֶרם יִ ְת ַקיֵּם הַ כֹּל.
אָרץ
מתי כ"ד 34 :אָמֵ ן .אוֹמֵ ר אֲ ִני לָכֶ ם שֶׁ א ַי ֲעבֹר הַ דּוֹר הַ זֶּ ה עַ ד אֲ ֶשׁר יִ ְהיוּ כָּ ל אֵ לֶּה 35 .הַ שָּׁ מַ יִם וְ הָ ֶ
יַעַ בְ רוּ ְוּדבָ ַרי א יַעַ בְ רוּ.
בבקשה תשתפו את המאמר הזה עם חברים ושכנים יהודים ,במיוחד היהודים שתרם נושעו כדי
שיראו את הלימוד הזה.
לאלה שמעוניינים ,באתר שלי  Feed My Sheep Jerusalemיש מספר אלוני כתובים בחינם
שמציגים את שבעים הקטעים השמשיחיים החשובים ביותר מהתנ"ך .הם זמינים כרגע בחמישה
עשר שפות שונות ,חופשיים להורדה ושליחה לאנשים ,במיוחד יהודים שלא נושעו ששפת אמם
היא אנגלית ,עברית ,רוסית ,צרפתית ,ספרדית ,פורטוגזית ,גרמנית ,איטלקית ,הולנדית ,או
ערבית .באנגלית האלונים האלה זמינים עם  70קטעי כתובים ,וגם  160קטעי כתובים ,וגם 225
קטעי כתובים של נבואות משיחיות הנמצאות בתנ"ך .בעברית ,האלונים זמינים עם  86קטעי כתוב
ו 166קטעי כתוב.
ריצ'ארד ארון הונורוף
Feed My Sheep Jerusalem, Copyright © June 1st, 2021
8

