
 ?מאלוהים באמת האורתודוקסים היהודים של פה שבעל התורה האם
  יםירושל, הונורוף ארון ארד'ריצ מאת

 
 הכתובים ידי על מוכיחים בכלל ך"והתנ) תורה חומשי חמשת (מהתורה הבאים הפסוקים עשרים

 שונים חוקים, ונעלה נפרדת תורה אחר מקום בכל או סיני בהר למשה נתן לא פעם אף שאלוהים
 הכתוב הדבר את ישיר באופן מפר היה זה, קורה היה זה אם. אלוהים של הכתובים מהחוקים
 .סיני בהר למשה נתן שאלוהים

 
 כתובה אלוהית תורה אחת, סיני בהר למשה אלוהים ידי על נפרדות תורות שתי ניתנו לא מעולם

. שנה 2000 כמעט כבר מלמדים האורתודוקסים שהיהודים כפי, פה שבעל אלוהית תורה והשנייה
 ידי על זאת להוכיח בקלות אפשר. נפרדת תורה כל בהחלט אוסרת משה פי על הכתובה התורה
 .בכתובים נתנו אחרים ונביאים משה אשר אלוהים של המצוות קריאת

 
 מאות כבר לדור מדור הועברו וחכמים רבנים ולימודי השקפות, מנהג נהיו מדוברות מסורות

 התלמוד ונקראו הנשיא יהודה רבי ידי על לספירה 200 משנת החל בערך נכתבו אלה דברים. שנים
 הגיעה פה בעל שהתורה להגיד לא מעולם היה לעשות הישר הדבר). פה שבעל התורה (והמשנה

 .ממשה

  כד פרק שמות ספר

-ָּכל ַוֹּיאְמרּו ֶאָחד קֹול ָהָעם-ָּכל ַוַּיַען ַהִּמְׁשָּפִטים-ָּכל ְוֵאת ְיֹהָוה ִּדְבֵרי- ָּכל ֵאת ָלָעם ַוְיַסֵּפר ֹמֶׁשה ַוָּיֹבא   ג
ה ִּדֶּבר-ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ה ְיהֹוָ    ...ְיֹהָוה ִּדְבֵרי-ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ַוִּיְכֹּתב   ד: ַנֲעֹשֶ

  לד פרק שמות ספר

ה ַוֹּיאֶמר   כז  ְּבִרית ִאְּת ָּכַרִּתי ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים | ִּפי-ַעל ִּכי ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים-ֶאת ְל-ְּכָתב ֹמֶׁשה-ֶאל ְיהֹוָ
ָרֵאל-ְוֶאת   : ִיֹשְ

  ד פרק דברים ספר 

 ֱאֵהיֶכם ְיֹהָוה ִמְצֹות-ֶאת ִלְׁשֹמר ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו ְוא ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר-ַעל ּוֹתִספ א   ב 
  :ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר

  ח פרק דברים ספר 

ה הֹוִליְכ ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר-ָּכל- ֶאת ְוָזַכְרָּת    ב  ְלַנֹּסְת ַעֹּנְת ְלַמַען ַּבִּמְדָּבר הָׁשנָ  ַאְרָּבִעים ֶזה ֱאֶהי ְיהֹוָ
 ֲאֶׁשר ַהָּמן-ֶאת ַוַּיֲאִכְל ַוַּיְרִעֶב ַוְיַעְּנ   ג: א- ִאם] ִמְצֹוָתיו [ִמְצֹוָתו ֲהִתְׁשֹמר ִּבְלָבְב ֲאֶׁשר-ֶאת ָלַדַעת

-ִפי מֹוָצא-ָּכל-ַעל ִּכי ָהָאָדם ִיְחֶיה ְלַבּדוֹ  ֶחםַהּלֶ -ַעל א ִּכי הֹוִדיֲע ְלַמַען ֲאֹבֶתי ָיְדעּון ְוא ָיַדְעָּת - א
ה   :ָהָאָדם ִיְחֶיה ְיהֹוָ

  יב פרק דברים ספר 

ה ִיְבַחר-ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום-ֶאל ּוָבאתָ  ִּתָּׂשא ּוְנָדֶרי ְל ִיְהיּו-ֲאֶׁשר ָקָדֶׁשי ַרק   כו יתָ    כז: ְיהֹוָ  ֹעֶתי ְוָעֹשִ
ר ה ִמְזַּבח-ַעל ְוַהָּדם ַהָּבֹשָ ה ִמְזַּבח-ַעל ִיָּׁשֵפ ְזָבֶחי-ְוַדם ֱאֶהי ְיהֹוָ ר ֱאֶהי ְיהֹוָ    כח: ֹּתאֵכל ְוַהָּבֹשָ
 ִּכי עֹוָלם-ַעד ַאֲחֶרי ּוְלָבֶני ְל ִייַטב ְלַמַען ְמַצֶּוּךָ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים-ָּכל ֵאת ְוָׁשַמְעָּת  ְׁשֹמר

ה ה ְּבֵעיֵני ְוַהָּיָׁשר ּטֹובהַ  ַתֲעֹשֶ  ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים-ֶאת ֱאֶהי ְיֹהָוה ַיְכִרית- ִּכי   כט] שלישי [  ס   : ֱאֶהי ְיהֹוָ
 ַאֲחֵריֶהם ִּתָּנֵקׁש-ֶּפן ְל ִהָּׁשֶמר   ל: ְּבַאְרָצם ְוָיַׁשְבָּת  ֹאָתם ְוָיַרְׁשָּת  ִמָּפֶני אֹוָתם ָלֶרֶׁשת ָׁשָּמה-ָבא ַאָּתה
ה ֱאֵהיֶהם- ֶאת ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ַיַעְבדּו ֵאיָכה ֵלאֹמר ֵלאֵהיֶהם ִּתְדרׁש-ּוֶפן ִמָּפֶני ִהָּׁשְמָדם ַאֲחֵרי -ְוֶאֱעֹשֶ

ה-א   לא: ָאִני-ַּגם ֵּכן ה ֵכן ַתֲעֹשֶ ֵנא ֲאֶׁשר ְיֹהָוה ּתֹוֲעַבת-ָכל ִּכי ֱאֶהי ַליהֹוָ  ַגם ִּכי ֵלאֵהיֶהם ָעֹשּו ֹשָ
ְרפּו ְּבֹנֵתיֶהם-ְוֶאת ְּבֵניֶהם-תאֶ     ...ֵלאֵהיֶהם ָבֵאׁש ִיֹשְ

 ָעָליו ֹתֵסף- א ַלֲעֹשוֹת ִתְׁשְמרּו ֹאתוֹ  ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר-ָּכל ֵאת   א  יג פרק דברים ספר
    : ִמֶּמּנּו ִתְגַרע ְוא

  זי פרק דברים ספר

ים ֹשֹום   טו ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר  ְֶלךמֶ  ָעֶלי ָּתֹשִ ים ַאֶחי ִמֶּקֶרב ּבוֹ  ֱאֶהי ְיהֹוָ  ָלֵתת תּוַכל א ֶמֶל ָעֶלי ָּתֹשִ
א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי-א ַרק   טז: הּוא ָאִחי-א סּוִסים ּלוֹ -ַיְרֶּבהְלַמַען ִמְצַרְיָמה ָהָעם-ֶאת ָיִׁשיב-ְו 
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ה סּוס ַהְרּבֹות  ְלָבבוֹ  ָיסּור ְוא ָנִׁשים ּלוֹ -ַיְרֶּבה ְוא   יז: עֹוד ַהֶּזה ַּבֶּדֶר ָלׁשּוב ֹתִספּון א ָלֶכם רָאמַ  ַויהֹוָ
 ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשֵנה-ֶאת לוֹ  ְוָכַתב ַמְמַלְכּתוֹ  ִּכֵּסא ַעל ְכִׁשְבּתוֹ  ְוָהָיה   יח: ְמֹאד ּלוֹ -ַיְרֶּבה א ְוָזָהב ְוֶכֶסף

ה-ֶאת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען ַחָּייו ְיֵמי- ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה   יט: ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ְפֵניִמּלִ  ֵסֶפר-ַעל  ְיהֹוָ
 ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹ -רּום ְלִבְלִּתי   כ: ַלֲעֹשָתם ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים- ְוֶאת ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי-ָּכל- ֶאת ִלְׁשֹמר ֱאָהיו

ֹמאול ָיִמין ַהִּמְצָוה-ִמן סּור ִּתיּוְלִבלְ  ָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתוֹ -ַעל ָיִמים ַיֲאִרי ְלַמַען ּוֹשְ   :  ִיֹשְ

  בח פרק דברים ספר

ה ְּבקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ -ִאם ְוָהָיה   א  ַהּיֹום ַצְּוְמ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיו-ָּכל- ֶאת ַלֲעֹשֹות ִלְׁשֹמר ֱאֶהי ְיהֹוָ
ה ּוְנָתְנ  ִתְׁשַמע ִּכי ְוִהִּׂשיֻג ָהֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות- ָּכל ָעֶלי ּוָבאּו   ב: ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי- ָּכל ַעל ֶעְליֹון ֱאֶהי ְיהֹוָ
ה ְּבקֹול   :ֱאֶהי ְיהֹוָ

ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע א-ִאם ְוָהָיה   טו  ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו-ָּכל-ֶאת תַלֲעֹשוֹ  ִלְׁשֹמר ֱאֶהי ְיהֹוָ
      :ְוִהִּׂשיגּו ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות-ָּכל ָעֶלי ּוָבאּו ַהּיֹום

  בח פרק דברים ספר

 ַהֵּׁשם-תאֶ  ְלִיְרָאה ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכֻתִבים ַהֹּזאת ַהּתוָֹרה ִּדְבֵרי- ָּכל-ֶאת ַלֲעֹשֹות ִתְׁשֹמר א-ִאם   נח
ה ֵאת ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא ַהִּנְכָּבד ה ְוִהְפָלא   נט: ֱאֶהי ְיהֹוָ  ְּגֹדת ַמּכֹות ַזְרֶע ַמּכֹות ְוֵאת ַמֹּכְת-ֶאת ְיהֹוָ

: ָּב ְוָדְבקּו יֶהםִמְּפנֵ  ָיֹגְרָּת  ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמְדֵוה-ָּכל ֵאת ְּב ְוֵהִׁשיב   ס: ְוֶנֱאָמִנים ָרִעים ָוֳחָלִים ְוֶנֱאָמנֹות
ה ַיְעֵלם ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ָכתּוב א ֲאֶׁשר ַמָּכה-ְוָכל ֳחִלי-ָּכל ַּגם   סא   :ִהָּׁשְמָד ַעד ָעֶלי ְיהֹוָ

  ל פרק דברים ספר 

ה ְּבקֹול ְוָׁשַמְעָּת  ָתׁשּוב ְוַאָּתה    ח יתָ  ְיהֹוָ  ְוהֹוִתיְר   ט: ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיו-ָּכל-ֶאת ְוָעֹשִ
ה | ְּבֹכל ֱאֶהי ְיֹהָוה  ָלֹשּושֹ  ְיֹהָוה ָיׁשּוב | ִּכי ְלֹטָבה ַאְדָמְת ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת ּוִבְפִרי ִבְטְנ ִּבְפִרי ָיֶד ַמֲעֹשֵ
שֹ -ַּכֲאֶׁשר ְלטֹוב ָעֶלי הְיה ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִּכי   י: ֲאֹבֶתי-ַעל ֹשָ  ַהְּכתּוָבה ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ִלְׁשֹמר ֱאֶהי ֹוָ

ה- ֶאל ָתׁשּוב ִּכי ַהֶּזה ַהּתוָֹרה ְּבֵסֶפר  ַהִּמְצָוה ִּכי   יא] ששי [   ס  : ַנְפֶׁש- ּוְבָכל ְלָבְב-ְּבָכל ֱאֶהי ְיהֹוָ
 ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבָּׁשַמִים א   יב: ִהוא ְרֹחָקה-אוְ  ִמְּמ ִהוא ִנְפֵלאת- א ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהֹּזאת
ָּנה ֹאָתּה ְוַיְׁשִמֵענּו ָּלנּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו- ַיֲעֶלה  ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַלָּים ֵמֵעֶבר-ְוא   יג   : ְוַנֲעֹשֶ
ָּנה ֹאָתּה ְוַיְׁשִמֵענּו ָּלנּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּים ֵעֶבר-ֶאל ָלנּו-ַיֲעָבר  ְּבִפי ְמֹאד ַהָּדָבר ֵאֶלי ָקרֹוב-ִּכי   יד: ְוַנֲעֹשֶ

ָנַתִּתי ְרֵאה   טו] מחוברין כשהן רביעי] [ומפטיר שביעי [ ס  : ַלֲעֹשתוֹ  ּוִבְלָבְב ַהַחִּיים- ֶאת ַהּיֹום ְלָפֶני 
ה-ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר   טז  :ָהָרע- ְוֶאת ַהָּמֶות- ְוֶאת ַהּטֹוב-ְוֶאת  ָלֶלֶכת ֱאֶהי ְיהֹוָ

ה ּוֵבַרְכ ְוָרִביתָ  ְוָחִייתָ  ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ְוִלְׁשֹמר ִּבְדָרָכיו -ָבא ַאָּתה-ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֱאֶהי ְיהֹוָ
   יח: ַוֲעַבְדָּתם ֲאֵחִרים ֵלאִהים ְוִהְׁשַּתֲחִויתָ  ְחָּת ְוִנּדַ  ִתְׁשָמע ְוא ְלָבְב ִיְפֶנה-ְוִאם    יז: ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה

 ָלבֹוא ַהַּיְרֵּדן-ֶאת ֹעֵבר ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה- ַעל ָיִמים ַתֲאִריֻכן- א ֹּתאֵבדּון ָאֹבד ִּכי ַהּיֹום ָלֶכם ִהַּגְדִּתי
 ַהְּבָרָכה ְלָפֶני ָנַתִּתי ְוַהָּמֶות ַהַחִּיים ָהָאֶרץ-ְוֶאת ַהָּׁשַמִים- ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעֹדִתי   יט: ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה

ה-ֶאת ְלַאֲהָבה   כ: ְוַזְרֶע ַאָּתה ִּתְחֶיה ְלַמַען ַּבַחִּיים ּוָבַחְרָּת  ְוַהְּקָלָלה -ּוְלָדְבָקה ְּבֹקלוֹ  ִלְׁשֹמעַ  ֱאֶהי ְיהֹוָ
ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה-לעַ  ָלֶׁשֶבת ָיֶמי ְוֹאֶר ַחֶּיי הּוא ִּכי בוֹ   ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאֹבֶתי ְיהֹוָ

  :ָלֶהם ָלֵתת

    לא פרק דברים ספר

ָרֵאל-ָכל ְּבבֹוא   יא: ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְּבֹמֵעד ָׁשִנים ֶׁשַבע | ִמֵּקץ ֵלאֹמר אֹוָתם ֹמֶׁשה ַוְיַצו   י  ִיֹשְ
ה ְּפֵני- ֶאת תֵלָראוֹ  ָרֵאל- ָּכל ֶנֶגד ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה-ֶאת ִּתְקָרא ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱאֶהי ְיהֹוָ : ְּבָאְזֵניֶהם ִיֹשְ

 אּוְוָיְר  ִיְלְמדּו ּוְלַמַען ִיְׁשְמעּו ְלַמַען ִּבְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְוֵגְר ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ָהָעם-ֶאת ַהְקֵהל   יב
ה-ֶאת  ִיְׁשְמעּו ָיְדעּו-א ֲאֶׁשר ּוְבֵניֶהם   יג: ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי-ָּכל-ֶאת ַלֲעֹשֹות ְוָׁשְמרּו ֱאֵהיֶכם ְיהֹוָ

ה-ֶאת ְלִיְרָאה ְוָלְמדּו -ֶאת ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה-ַעל ַחִּיים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים- ָּכל ֱאֵהיֶכם ְיהֹוָ
   :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ְרֵּדןַהּיַ 

  לא פרק דברים ספר

כה   ַוְיַצו ֹמֶׁשה ] שביעי: [ַעד ֻּתָּמםֵסֶפר - ַהֹּזאת ַעל-ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה- ֹמֶׁשה ִלְכֹּתב ֶאתְּכַכּלֹות | ַוְיִהי כד   
ֵאי ֲארֹון ְּבִרית-ֶאת ה ֵלאֹמר-ַהְלִוִּים ֹנֹשְ ְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון כו   ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתוֹ : ְיהֹוָ ָרה ַהֶּזה ְוֹשַ

ה ֱאֵהיֶכם ְוָהָיה-ְּבִרית ָעְרְּפ ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני - ֶמְרְי ְוֶאת-כז   ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת: ָׁשם ְּב ְלֵעד-ְיהֹוָ
ִזְקֵני -ָּכל-כח   ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת] מפטיר: [יַאֲחֵרי מֹוִת -ְיֹהָוה ְוַאף ִּכי- ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם

כט   : ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ִׁשְבֵטיֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת
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ֶר ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ַהּדֶ -ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן-ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי
ה ְיֵדיֶכם-ַתֲעֹשּו ֶאת-ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי   : ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיֹהָוה ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֹשֵ

  בל פרק דברים ספר

ָרֵאל-ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל-ָּכל-מה   ַוְיַכל ֹמֶׁשה ְלַדֵּבר ֶאת ימּו ְלַבְבֶכם ְלָכלמו: ִיֹשְ -   ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֹשִ
ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה - ָּכל-ַלֲעֹשוֹת ֶאתְּבֵניֶכם ִלְׁשֹמר -ְּתַצֻּום ֶאתַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר 

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר -ֲאִריכּו ָיִמים ַעלהּוא ַחֵּייֶכם ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ַּת -ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי-מז   ִּכי א: ַהֹּזאת
 :  ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת

  א פרק יהושע ספר

 ַעְבִּדי ֹמֶׁשה   ב: ֵלאֹמר ֹמֶׁשה ְמָׁשֵרת נּון-ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ -ֶאל ְיֹהָוה ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶעֶבד ֹמֶׁשה מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי   א
ָרֵאל ִלְבֵני ָלֶהם ֹנֵתן ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֶאל ַהֶּזה ָהָעם-ְוָכל ַאָּתה ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן-ֶאת ֲעֹבר קּום הְוַעָּת  ֵמת : ִיֹשְ

-ִּכי ּבוֹ  ַהָּכתּוב- ְּכָכל ַלֲעֹשֹות ִּתְׁשֹמר ְלַמַען ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהִגיתָ  ִמִּפי ַהֶּזה ַהּתוָֹרה ֵסֶפר ָימּוׁש-א    ח
ִּכיל ְוָאז ְּדָרֶכ-ֶאת ַּתְצִליחַ  ָאז   :ַּתֹשְ

  ח פרק יהושע ספר

 ָהָיה-א    לה:  ָהַהּתוֹר ְּבֵסֶפר ַהָּכתּוב-ְּכָכל ְוַהְּקָלָלה ַהְּבָרָכה ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי-ָּכל- ֶאת ָקָרא ֵכן-ְוַאֲחֵרי    לד
ָרֵאל ְקַהל-ָּכל ֶנֶגד ְיהֹוֻׁשעַ  ָקָרא-א ֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ִצָּוה-ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָדָבר  ַהֹהֵל ְוַהֵּגר ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ִיֹשְ

    ...ְּבִקְרָּבם

 שבעל שהתורה מכיוון, העם אל משה של הכתובה מהתורה אלוהים דברי כל את הקריא יהושוע(
 .)קיימת היתה לא פה

  כג פרק יהושע ספר

ֹמאול ָיִמין ִמֶּמּנּו סּור ְלִבְלִּתי ֹמֶׁשה ּתוַֹרת ְּבֵסֶפר ַהָּכתּוב-ָּכל ֵאת ְוַלֲעֹשֹות ִלְׁשֹמר ְמֹאד ַוֲחַזְקֶּתם   ו   :ּוֹשְ

  ל פרק משלי ספר 

      :ְוִנְכָזְבָּת  ְּב יֹוִכיחַ -ֶּפן ְּדָבָריו-ַעל ּתֹוְסףְ - ַאל   ו: ּבוֹ  ַלֹחִסים הּוא ָמֵגן ְצרּוָפה ֱאלֹוּהַ  ִאְמַרת-ָּכל    ה

  נט פרק ישעיה ספר

ְמִּתי- ֲאֶׁשר ּוְדָבַרי ָעֶלי ֲאֶׁשר רּוִחי ְיֹהָוה ָאַמר אֹוָתם ְּבִריִתי ֹזאת ַוֲאִני   כא  ִמִּפי ָימּוׁשּו-א  ְָּבִפיך ֹשַ
   ...עֹוָלם-ְוַעד ֵמַעָּתה ְיֹהָוה ָאַמר ַזְרֲע ֶזַרע ּוִמִּפי ַזְרֲע ּוִמִּפי

  !פה עלשב תורה היתה לא שמעולם הוכיח גם דויד המלך של בחייו מאורע
  הספירה לפני 1000 ב בערך חיי דויד המלך

 

  טו פרק א הימים דברי ספר

 ַהֹּכֲהִנים ַוִּיְתַקְּדׁשּו   יד: ַּכִּמְׁשָּפט ְדַרְׁשנֻהּו א-ִּכי ָּבנּו ֱאֵהינּו ְיֹהָוה ָּפַרץ ַאֶּתם א ְלַמָּבִראׁשֹוָנה ִּכי   יג
ָרֵאל ֱאֵהי ְיֹהָוה ֲארֹון-ֶאת ְלַהֲעלֹות ְוַהְלִוִּים אּו    טו: ִיֹשְ  ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָהֱאִהים ֲארֹון ֵאת ַהְלִוִּים-ְבֵני ַוִּיֹשְ

     :ֲעֵליֶהם ַּבֹּמטֹות ִּבְכֵתָפם ְיֹהָוה ִּכְדַבר ֹמֶׁשה

 היתה לא שמעולם הוכיח ששוב בירושלים קרה משמעותי היסטורי מאורע זה אחרי שנה 400
  !פה שבעל תורה

  ).הספירה לפני 620 בערך (הספירה לפני 610 עד 640 בין חיי יאשיהו המלך

 לכל אותו שיקריא דאג יאשיהו והמלך, אדוני בבית התורה ספר את מצא חלקיהו   הגדול הכהן
  !פה שבעל תורה שום היתה לא לכוהנים כי מוכיח שוב זה. העם

  כב פרק ב מלכים ספר
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ֵרה ִּבְׁשֹמֶנה ַוְיִהי   ג  ָׁשָפן-ַעל ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיהּו ַוֹּיאֶמר   ח... ַהֶּמֶל ָׁשַלח ֹיאִׁשָּיהּו ֶלַלּמֶ  ָׁשָנה ֶעֹשְ
 ָׁשָפן ַוָּיֹבא   ט: ַוִּיְקָרֵאהּו ָׁשָפן-ֶאל ַהֵּסֶפר-ֶאת ִחְלִקָּיה ַוִּיֵּתן ְיֹהָוה ְּבֵבית ָמָצאִתי ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ַהֹּסֵפר
 ַיד-ַעל ַוִּיְּתנֻהּו ַבַּבִית ַהִּנְמָצא ַהֶּכֶסף- ֶאת ֲעָבֶדי ִהִּתיכּו ַוֹּיאֶמר ָּדָבר ַהֶּמֶל- ֶאת בַוָּיׁשֶ  ַהֶּמֶל-ֶאל ַהֹּסֵפר

י  ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיה ִלי ָנַתן ֵסֶפר ֵלאֹמר ַלֶּמֶל ַהֹּסֵפר ָׁשָפן ַוַּיֵּגד   י: ְיֹהָוה ֵּבית ַהֻּמְפָקִדים ַהְּמָלאָכה ֹעֹשֵ
 ַוְיַצו   יב: ְּבָגָדיו-ֶאת וִּיְקַרע ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ִּדְבֵרי-ֶאת ַהֶּמֶל ִּכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי   יא: ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָׁשָפן ַוִּיְקָרֵאהּו

ָיה ְוֵאת ַהֹּסֵפר ָׁשָפן | ְוֵאת ִמיָכָיה- ֶּבן ַעְכּבֹור-ְוֶאת ָׁשָפן-ֶּבן ֲאִחיָקם-ְוֶאת ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיה-ֶאת ַהֶּמֶל  ֲעֹשָ
 ַהִּנְמָצא ַהֵּסֶפר ִּדְבֵרי-ַעל ְיהּוָדה-ָּכל ּוְבַעד ָהָעם-ּוְבַעד ַּבֲעִדי ְיֹהָוה-ֶאת ִדְרׁשּו ְלכּו   יג: ֵלאֹמר ַהֶּמֶל- ֶעֶבד
 ֶּזההַ  ַהֵּסֶפר ִּדְבֵרי-ַעל ֲאֹבֵתינּו ָׁשְמעּו-א ֲאֶׁשר ַעל ָבנּו ִנְּצָתה ִהיא-ֲאֶׁשר ְיֹהָוה ֲחַמת ְגדֹוָלה-ִּכי ַהֶּזה

  :ָעֵלינּו ַהָּכתּוב- ְּכָכל ַלֲעֹשֹות

  כג פרק ב מלכים ספר 

 ְיהּוָדה ִאיׁש-ְוָכל ְיֹהָוה- ֵּבית ַהֶּמֶל ַוַּיַעל   ב: ִוירּוָׁשָלם ְיהּוָדה ִזְקֵני-ָּכל ֵאָליו ַוַּיַאְספּו ַהֶּמֶל ַוִּיְׁשַלח   א
- ָּכל- ֶאת ְבָאְזֵניֶהם ַוִּיְקָרא ָּגדֹול- ְוַעד ְלִמָּקֹטן ָהָעם-ְוָכל ִביִאיםְוַהּנְ  ְוַהֹּכֲהִנים ִאּתוֹ  ְירּוָׁשַלם ֹיְׁשֵבי-ְוָכל

 ְיֹהָוה ִלְפֵני | ַהְּבִרית-ֶאת ַוִּיְכֹרת ָהַעּמּוד-ַעל ַהֶּמֶל ַוַּיֲעֹמד   ג: ְיֹהָוה ְּבֵבית ַהִּנְמָצא ַהְּבִרית ֵסֶפר ִּדְבֵרי
 ִּדְבֵרי-ֶאת ְלָהִקים ֶנֶפׁש-ּוְבָכל ֵלב- ְּבָכל ֻחֹּקָתיו- ְוֶאת ֵעְדֹוָתיו-ְוֶאת יוִמְצֹותָ  ְוִלְׁשֹמר ְיֹהָוה ַאַחר ָלֶלֶכת

  :ַּבְּבִרית ָהָעם-ָּכל ַוַּיֲעֹמד ַהֶּזה ַהֵּסֶפר-ַעל ַהְּכֻתִבים ַהֹּזאת ַהְּבִרית

  ח פרק נחמיה ספר

-ֶאת ְלָהִביא ַהֹּסֵפר ְלֶעְזָרא ַוֹּיאְמרּו ַהָּמִים-ַערׁשַ  ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב-ֶאל ֶאָחד ְּכִאיׁש ָהָעם-ָכל ַוֵּיָאְספּו   א
ָרֵאל- ֶאת ְיֹהָוה ִצָּוה-ֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ּתֹוַרת ֵסֶפר  ֵמִאיׁש ַהָּקָהל ִלְפֵני ַהּתֹוָרה-ֶאת ַהֹּכֵהן ֶעְזָרא ַוָּיִביא   ב: ִיֹשְ
 ָהְרחֹוב ִלְפֵני בוֹ -ַוִּיְקָרא   ג: ]כה, כג, כג זיקרא [יִעיַהְּׁשבִ  ַלֹחֶדׁש ֶאָחד ְּביֹום ִלְׁשֹמעַ  ֵמִבין ְוֹכל ִאָּׁשה-ְוַעד

 ָהָעם-ָכל ְוָאְזֵני ְוַהְּמִביִנים ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהּיֹום ַמֲחִצית-ַעד ָהאֹור-ִמן ַהַּמִים-ַׁשַער ִלְפֵני | ֲאֶׁשר
-ָכל ָעְמדּו ּוְכִפְתחוֹ  ָהָיה ָהָעם- ָּכל ֵמַעל-ִּכי ָהָעם-ָכל ְלֵעיֵני ַהֵּסֶפר ֶעְזָרא ַוִּיְפַּתח   ה  : ַהּתֹוָרה ֵסֶפר- ֶאל

 ַוִּיְּקדּו ְיֵדיֶהם ְּבֹמַעל ָאֵמן | ָאֵמן ָהָעם-ָכל ַוַּיֲענּו ַהָּגדֹול ָהֱאִהים ְיֹהָוה-ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶר   ו: ָהָעם
ָיה הֹוִדָּיה | ַׁשְּבַתי ַעּקּוב ָיִמין | ְוֵׁשֵרְבָיה יּוָבנִ  ְוֵיׁשּועַ    ז: ָאְרָצה ַאַּפִים ַליֹהָוה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְקִליָטא ַמֲעֹשֵ

 ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו   ח: ָעְמָדם-ַעל ְוָהָעם ַלּתֹוָרה ָהָעם-ֶאת ְמִביִנים ְוַהְלִוִּים ְּפָלאָיה ָחָנן יֹוָזָבד ֲעַזְרָיה
ֶכל ְוֹשֹום ְמֹפָרׁש ָהֱאִהים  ַהֹּסֵפר | ַהֹּכֵהן ְוֶעְזָרא ַהִּתְרָׁשָתא הּוא ְנֶחְמָיה ַוֹּיאֶמר   ט  : ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֹשֶ

 ִּכי ִּתְבּכּו-ְוַאל ִּתְתַאְּבלּו- ַאל ֱאֵהיֶכם ַליֹהָוה הּוא- ָקֹדׁש ַהּיֹום ָהָעם- ְלָכל ָהָעם-ֶאת ַהְּמִביִנים ְוַהְלִוִּים
 ְוִׁשְלחּו ַמְמַּתִּקים ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִּנים ִאְכלּו ְלכּו ָלֶהם ַוֹּיאֶמר   י: ַהּתֹוָרה ֵריִּדבְ -ֶאת ְּכָׁשְמָעם ָהָעם-ָּכל בֹוִכים
   :ָמֻעְּזֶכם ִהיא ְיֹהָוה ֶחְדַות-ִּכי ֵּתָעֵצבּו-ְוַאל ַלֲאֹדֵנינּו ַהּיֹום ָקדֹוׁש-ִּכי לוֹ  ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות

, בשימוש פה שבעל תורה שום היתה שלא: חשובים דברים הרבה רואים 1-10 פסוקים' ח בנחמיה
, בבל מגלות חזר עזרא הכהן כאשר התחילה לא עוד משה ביד אלוהים דבר של הדתית וההשחתה

 ידי על שונה הדבר מכן לאחר. שם מתן ללא, השביעי החודש פשוט נקרא השביעי החודש כי
 בנוסף. השביעי ליהבב לחודש הבבלי השם, תשרי לחודש קראו אשר, האורתודוקסים היהודים

 לאדוני החמישי החג על הכריז שאלוהים התאריך היה השביעי החודש של הראשון היום, לכך
 קדוש יום שזהו אמרו המנהיגים ושאר שעזרא הסיבה זאת. 23,24 פסוקים ג"כ פרק ויקרא בספר

   .לאדוני

 השביעי החודש של הראשון ביום הזה החג שם את שינו האורתודוקסים היהודים מכן לאחר
, החדשה היהודית השנה, השנה לראש) תרועה ויום (תרועה זיכרון, לו נתן שאלוהים מהשם

 רק לא השחית זה דבר. השביעי החודש של הראשון ביום החדשה הבבלית השנה שם על הקרויה
 לדבר מוחלט בניגוד היה זה דבר לכך בנוסף. הקדוש החמישי החג את גם אלא, אדוני חודש את

, הפסח חודש, הראשון החודש של הראשון שהיום כתוב שבו, 2 פסוק ב"י פרק שמות רבספ אדוני
  .החדשה היהודית השנה של התאריך יהיה

 ִלי ִמַּכֵהן] ְוֶאְמָאְס [ְוֶאְמָאְסא ָמַאְסָּת  ַהַּדַעת ַאָּתה ִּכי ַהָּדַעת ִמְּבִלי ַעִּמי ִנְדמּו   ו    ד פרק הושע ספר 
   :ָאִני-ַּגם ָּבֶני ֶאְׁשַּכח ֱאֶהי תּתֹוַר  ַוִּתְׁשַּכח

. סיני בהר למשה אלוהים ידי על ניתנה פה שבעל שתורה מאמינים האורתודוקסים היהודים
  :האלה התורה מקטעי שני על מבוססת הזאת האמונה

  יח פרק שמות ספר

 ְוָׁשַפְטִּתי ֵאַלי ָּבא ָּדָבר ָלֶהם ִיְהֶיה-ִּכי   טז: ֱאִהים ִלְדרׁש ָהָעם ֵאַלי ָיֹבא-ִּכי ְלֹחְתנוֹ  ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר   טו
 טֹוב-א ֵאָליו ֹמֶׁשה ֹחֵתן ַוֹּיאֶמר   יז: ּתֹוֹרָתיו-ְוֶאת ָהֱאִהים ֻחֵּקי-ֶאת ְוהֹוַדְעִּתי ֵרֵעהּו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין
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ה ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר  תּוַכל-א ַהָּדָבר ִמְּמ ָכֵבד-ִּכי ִעָּמ ֲאֶׁשר ַהֶּזה ָהָעם-ַּגם ַאָּתה-ַּגם ִּתֹּבל ָנֹבל   יח: ֹעֹשֶ
 ְוֵהֵבאתָ  ָהֱאִהים מּול ָלָעם ַאָּתה ֱהֵיה ִעָּמ ֱאִהים ִויִהי ִאיָעְצ ְּבֹקִלי ְׁשַמע ַעָּתה   יט: ְלַבֶּד ֲעֹשהּו
-ֶאת ָלֶהם ְוהֹוַדְעָּת  ַהּתֹוֹרת-ְוֶאת ַהֻחִּקים-ֶאת ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָּתה   כ: ָהֱאִהים- ֶאל ַהְּדָבִרים-ֶאת ַאָּתה

ה-ְוֶאת ָבּה ֵיְלכּו ַהֶּדֶר  ַאְנֵׁשי ֱאִהים ִיְרֵאי ַחִיל-ַאְנֵׁשי ָהָעם-ִמָּכל ֶתֱחֶזה ְוַאָּתה   כא: ַיֲעֹשּון ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֹשֶ
ְמָּת  ָבַצע שֹ ְֹנֵאי ֱאֶמת ֵרי ֲעֵלֶהם ְוֹשַ ֵרי ֲאָלִפים ֹשָ ֵרי ֲחִמִּׁשים ֵרישָֹ  ֵמאֹות ֹשָ ֹרת ְוֹשָ  ָהָעם-ֶאת ְוָׁשְפטּו   כב: ֲעֹשָ
אּו ֵמָעֶלי ְוָהֵקל ֵהם-ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר- ְוָכל ֵאֶלי ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר-ָּכל ְוָהָיה ֵעת- ְּבָכל  כג: ִאָּת ְוָנֹשְ

ה ַהֶּזה ַהָּדָבר-ֶאת ִאם   : ְבָׁשלֹום ָיֹבא ְמֹקמוֹ - ַעל ַהֶּזה ָהָעם-ָּכל ְוַגם ֲעֹמד ְוָיָכְלָּת  םֱאִהי ְוִצְּו ַּתֲעֹשֶ
ָרֵאל- ִמָּכל ַחִיל- ַאְנֵׁשי ֹמֶׁשה ַוִּיְבַחר    כה: ָאָמר ֲאֶׁשר ֹּכל ַוַּיַעשֹ  ֹחְתנוֹ  ְלקֹול ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע   כד] שלישי[  ִיֹשְ

ֵרי ָהָעם-ַעל ָראִׁשים ֹאָתם ַוִּיֵּתן ֵרי ֲאָלִפים ֹשָ ֵרי ֵמאֹות ֹשָ ֵרי ֲחִמִּׁשים ֹשָ ֹרת ְוֹשָ  ָהָעם- ֶאת ְוָׁשְפטּו   כו: ֲעֹשָ
  :ֵהם ִיְׁשּפּוטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר-ְוָכל ֹמֶׁשה-ֶאל ְיִביאּון ַהָּקֶׁשה ַהָּדָבר-ֶאת ֵעת- ְּבָכל

  יא פרק במדבר ספר 

ְמִּתי ָעֶלי ֲאֶׁשר רּוחַ הָ -ִמן ְוָאַצְלִּתי ָׁשם ִעְּמ ְוִדַּבְרִּתי ְוָיַרְדִּתי   יז אּו ֲעֵליֶהם ְוֹשַ  ָהָעם ְּבַמָּׂשא ִאְּת ְוָנֹשְ
   :ְלַבֶּד ַאָּתה ִתָּׂשא-ְוא

. והמשנה התלמוד נקראת יהודים ורבנים חכמים ידי על לדור מדור שהועברה, פה שבעל התורה
 גדול מקור נהיה הז. יהודית דתית האורתודוקסית בקהילה רבה חשיבות נהיתה האלה לדברים

 מהם מונע שזה מכיוון, ישראל באלוהי מאמינים אשר רבים דתיים ליהודים אלילים עבודת של
   .אלוהים לאמת אותם ומעוור אישית בצורה אלוהים את להכיר האפשרות את

 
  !חדשה ברית

 

 לכרות בחר הוא מדוע וחסד רבה אהבה מתוך וליהודה לישראל הכריז שאלוהים הסיבה הבנת
 שבר ישראל שעם מכיוון עשה אמר אלוהים. רבה חשיבות בעלת היא ישראל עם עם חדשה יתבר

  . סיני הר על איתו שכרת הברית את

  לא פרק ירמיה סקר

ָרֵאל ֵּבית-ֶאת ְוָכַרִּתי ְיֹהָוה-ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה    ל  א   לא: ֲחָדָׁשה ְּבִרית ְיהּוָדה ֵּבית-ְוֶאת ִיֹשְ
-ֶאת ֵהֵפרּו ֵהָּמה-ֲאֶׁשר ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם ְבָיָדם ֶהֱחִזיִקי ְּביֹום ֲאבֹוָתם-ֶאת ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ַכְּבִרית
ָרֵאל ֵּבית-ֶאת ֶאְכֹרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ֹזאת ִּכי   לב: ְיֹהָוה-ְנֻאם ָבם ָּבַעְלִּתי ְוָאֹנִכי ְּבִריִתי  ַהָּיִמים ַאֲחֵרי ִיֹשְ

 ִלי-ִיְהיּו ְוֵהָּמה ֵלאִהים ָלֶהם ְוָהִייִתי ֶאְכֲּתֶבָּנה ִלָּבם-ְוַעל ְּבִקְרָּבם ּתֹוָרִתי- ֶאת ָנַתִּתי ְיֹהָוה-ְנֻאם ָהֵהם
 אֹוִתי ֵיְדעּו כּוָּלם-ִּכי ְיֹהָוה-ֶאת ְּדעּו ֵלאֹמר ָאִחיו-ֶאת ְוִאיׁש ֵרֵעהּו-ֶאת ִאיׁש עֹוד ְיַלְּמדּו ְוא   לג: ְלָעם

        :עֹוד-ֶאְזָּכר א ּוְלַחָּטאָתם ַלֲעֹוָנם ֶאְסַלח ִּכי ְיֹהָוה- ְנֻאם ְּגדֹוָלם-ְוַעד ְלִמְקַטָּנם

 ישראל עם עם אלוהים של הראשונה שהברית כפי, בדם להיחתם חייבת היתה החדשה הברית
 איזה באמצעות אך . 8 – 6 פסוקים ד"כ פרק שמות את ראו. משה ידי על בדם נחתמה סיני בהר
 שנכרתה מהברית מאוד שונה תהיה הזאת שהברית העובדה עם יחד, החדשה הברית מהנחת דם

 ליבנו בתוך, פנימי באופן כתובה תהיה אדוני שתורת לכך בנוסף כי מראש הוכרז הרי? סיני בהר
    .יישכחו וחטאינו לנו ייסלחו עוונותינו כל גם, ודעתנו

 דם רק? נסלחו שחטאינו כך ועל, תוכינו אל הוכנסה שהתורה כך על לכפר שיוכל הדם שייך למי
 בנו, אלוהים בן, המשיח ישוע של מחטא הנקי דםב נחתמה הזאת החדשה הברית. מחטא נקי

 ַוֹּיאֶמר : "8 פסוק ב"כ בראשית! בדברו רבות פעמים ניבא שאלוהים כפי, האלוהים שא, יחידו
  ."ַיְחָּדו ְׁשֵניֶהם ְלכּוַוּיֵ  ְּבִני ְלֹעָלה ַהֶּׂשה ּלוֹ -ִיְרֶאה ֱאִהים ַאְבָרָהם

 
! האנושות כלל של החטאים כל עבור אלוהים ידי על ששולם המחיר היה ישוע של מחטא הנקי דמו

 שבנו. ובתורה ך"בתנ קטעים 225 במעל שלנו והמושיע המשיח יהיה שבנו כך על ניבא אלוהים
. הצדיק המשרת, אלוהים ןב על קראו. חטאנו את במקומנו וייקח) 23-22 א"כ דברים (עץ על ימות
 , 14-13 פסוקים' ז ישעיהו , 6-5 פסוקים' ט ישעיהו , 12-1 פסוקים ג"נ ישעיהו את במיוחד קראו

  .נוספים מקומות הרבה ועוד 10 פסוק ב"י זכריה , 24-14 פסוקים ג"ל ירמיה
   .ישראל משיח על ך"והתנ התורה מתוך האלה הקטעים עשר שנים את קראו

  
  יח פרק דברים ספר

ה ְל ָיִקים ָּכֹמִני ֵמַאֶחי ִמִּקְרְּב ָנִביא   טו  ִמֶּקֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא   יח: ִּתְׁשָמעּון ֵאָליו ֱאֶהי ְיהֹוָ
 ִיְׁשַמע-א ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה   יט: ֲאַצֶּוּנּו ֲאֶׁשר- ָּכל ֵאת ֲאֵליֶהם ְוִדֶּבר ְּבִפיו ְדָבַרי ְוָנַתִּתי ָּכמֹו ֲאֵחיֶהם

    :ֵמִעּמוֹ  ֶאְדרׁש ָאֹנִכי ִּבְׁשִמי ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר ְּדָבַרי- ֶאל



 6

  ט פרק ישעיה ספר
ָרה ַוְּתִהי ָלנּו-ִנַּתן ֵּבן ָלנּו-יַֻּלד ֶיֶלד-ִּכי    ה ר ַעד-ֲאִבי ִּגּבוֹר ֵאל יֹוֵעץ ֶּפֶלא ְׁשמוֹ  ַוִּיְקָרא ִׁשְכמוֹ -ַעל ַהִּמֹשְ -ֹשַ

ָרה] ְלַמְרֵּבה [הְלַםְרּבֵ   ו: ָׁשלֹום  ּוְלַסֲעָדּה ֹאָתּה ְלָהִכין ַמְמַלְכּתוֹ -ְוַעל ָדִוד ִּכֵּסא-ַעל ֵקץ-ֵאין ּוְלָׁשלֹום ַהִּמֹשְ
ה ְצָבאֹות ְיֹהָוה ִקְנַאת עֹוָלם-ְוַעד ֵמַעָּתה ּוִבְצָדָקה ְּבִמְׁשָּפט    :ֹּזאת-ַּתֲעֹשֶ

   
  ז פרק ישעיה ספר

 ֲאֹדָני ִיֵּתן ָלֵכן   יד: ֱאָהי-ֶאת ַּגם ַתְלאּו ִּכי ֲאָנִׁשים ַהְלאֹות ִמֶּכם ַהְמַעט ָּדִוד ֵּבית ָנא-ִׁשְמעּו ַוֹּיאֶמר   יג
   :ֵאל ִעָּמנּו ְׁשמוֹ  ְוָקָראת ֵּבן ְוֹיֶלֶדת ָהָרה ָהַעְלָמה ִהֵּנה אֹות ָלֶכם הּוא

 

 ייחשב שדמו כדי, מחטא נקי יהיה שדמו כדי מבתולה להיוולד חייב היה אלוהים של יחידו בנו
 משום, מרים אמו של מהשליה חטא שיעבור מצב להיווצר יכל לא. האנושות חטאי כל על לכפרה

 ד"ל שמות, 20' כ שמות ספר. הרביעי לדור עד, לבן מאב נורשו) האמהות ולא (האבות חטאי שרק
 .9' ה דברים ספר, 7
   

  יז פרק ויקרא ספר
ר ֶנֶפׁש- ִּכי   יא  ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם- ִּכי ַנְפֹׁשֵתיֶכם-ַעל ְלַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל ָלֶכם ְנַתִּתיו ַוֲאִני ִהוא ַּבָּדם ַהָּבֹשָ

  :ְיַכֵּפר
   

  נב פרק ישעיה ספר
-לּכָ  ְוָתִמיד ְיֹהָוה-ְנֻאם ְיֵהיִלילּו] מְׁשָליו [מְׁשָלו ִחָּנם ַעִּמי ֻלַּקח-ִּכי ְיֹהָוה-ְנֻאם ֹפה-ִּלי-] ַמה [ַמי ְוַעָּתה    ה

-ַעל ָּנאוּו-ַמה   ז: ִהֵּנִני ַהְמַדֵּבר הּוא-ֲאִני-ִּכי ַההּוא ַּבּיֹום ָלֵכן ְׁשִמי ַעִּמי ֵיַדע ָלֵכן   ו: ִמֹּנָאץ ְׁשִמי ַהּיֹום
   :ֱאָהִי ָמַל ְלִצּיֹון ֹאֵמר ְיׁשּוָעה ַמְׁשִמיעַ  טֹוב ְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום ַמְׁשִמיעַ  ְמַבֵּׂשר ַרְגֵלי ֶהָהִרים

  
  !ישוע הוא ומשיחנו מושיענו של המופלא מוש

  
ִּכיל ִהֵּנה   יג  ַמְרֵאהּו ֵמִאיׁש ִמְׁשַחת-ֵּכן ַרִּבים ָעֶלי ָׁשְממּו ַּכֲאֶׁשר   יד: ְמֹאד ְוָגַבּה ְוִנָּׂשא ָירּום ַעְבִּדי ַיֹשְ

 ָראּו ָלֶהם  ֻסַּפר-א ֲאֶׁשר ִּכי ִּפיֶהם ָלִכיםְמ  ִיְקְּפצּו ָעָליו ַרִּבים ּגֹוִים ַיֶּזה ֵּכן   טו: ָאָדם ִמְּבֵני ְוֹתֲארוֹ 
  ִהְתּבֹוָננּו ָׁשְמעּו-א ַוֲאֶׁשר

   
  נג פרק ישעיה ספר

 ֹתַאר-א ִצָּיה ֵמֶאֶרץ ְוַכֹּׁשֶרׁש ְלָפָניו ַּכּיֹוֵנק ַוַּיַעל   ב: ִנְגָלָתה ִמי-ַעל ְיֹהָוה ּוְזרֹועַ  ִלְׁשֻמָעֵתנּו ֶהֱאִמין ִמי   א
 ּוְכַמְסֵּתר ֹחִלי ִוידּועַ  ַמְכֹאבֹות ִאיׁש ִאיִׁשים ַוֲחַדל ִנְבֶזה   ג: ְוֶנְחְמֵדהּו ַמְרֶאה-ְוא ְוִנְרֵאהּו ָהָדר אְו לוֹ 

א הּוא ֳחָלֵינּו ָאֵכן   ד: ֲחַׁשְבנֻהּו ְוא ִנְבֶזה ִמֶּמּנּו ָּפִנים  ֻמֵּכה ָנגּועַ  ֲחַׁשְבנֻהּו ַוֲאַנְחנּו ְסָבָלם ּוַמְכֹאֵבינּו ָנֹשָ
   ו: ָלנּו-ִנְרָּפא ּוַבֲחֻבָרתוֹ  ָעָליו ְׁשלֹוֵמנּו מּוַסר ֵמֲעֹוֹנֵתינּו ְמֻדָּכא ִמְּפָׁשֵענּו ְמֹחָלל ְוהּוא   ה: ּוְמֻעֶּנה ֱאִהים

 ִּפיו-ִיְפַּתח ְוא ַנֲעֶנה ְוהּוא שֹ ִנּגַ    ז: ֻּכָּלנּו ֲעֹון ֵאת ּבוֹ  ִהְפִּגיעַ  ַויֹהָוה ָּפִנינּו ְלַדְרּכוֹ  ִאיׁש ָּתִעינּו ַּכֹּצאן ֻּכָּלנּו
 ִמי ּדֹורוֹ -ְוֶאת ֻלָּקח ּוִמִּמְׁשָּפט ֵמֹעֶצר    ח: ִּפיו ִיְפַּתח ְוא ֶנֱאָלָמה ֹגְזֶזיהָ  ִלְפֵני ּוְכָרֵחל יּוָבל ַלֶּטַבח ַּכֶּׂשה

-א ַעל ְּבֹמָתיו ָעִׁשיר- ְוֶאת ִקְברוֹ  ְרָׁשִעים-ֶאת ֵּתןַוּיִ     ט: ָלמוֹ  ֶנַגע ַעִּמי ִמֶּפַׁשע ַחִּיים ֵמֶאֶרץ ִנְגַזר ִּכי ְיֹשֹוֵחחַ 
ה ָחָמס ים-ִאם ֶהֱחִלי ַּדְּכאוֹ  ָחֵפץ ַויֹהָוה   י: ְּבִפיו ִמְרָמה ְוא ָעֹשָ  ָיִמים ַיֲאִרי ֶזַרע ִיְרֶאה ַנְפׁשוֹ  ָאָׁשם ָּתֹשִ
ָּבע ִיְרֶאה ַנְפׁשוֹ  ֵמֲעַמל    יא: ִיְצָלח ְּבָידוֹ  ְיֹהָוה ְוֵחֶפץ  הּוא ַוֲעֹוֹנָתם ָלַרִּבים ַעְבִּדי ַצִּדיק ַיְצִּדיק ְּבַדְעּתוֹ  ִיֹשְ
 ֹּפְׁשִעים-ְוֶאת ַנְפׁשוֹ  ַלָּמֶות ֶהֱעָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת ָׁשָלל ְיַחֵּלק ֲעצּוִמים-ְוֶאת ָבַרִּבים לוֹ -ֲאַחֶּלק ָלֵכן   יב: ִיְסֹּבל
א ַרִּבים- ֵחְטא ְוהּוא ִנְמָנה        ַיְפִּגיעַ  ִעיםְוַלֹּפְׁש  ָנֹשָ

   
  יב פרק זכריה ספר

ם יֹוֵׁשב | ְוַעל ָּדִויד ֵּבית-ַעל ְוָׁשַפְכִּתי   י  ְוָסְפדּו ָּדָקרּו- ֲאֶׁשר ֵאת ֵאַלי ְוִהִּביטּו ְוַתֲחנּוִנים ֵחן רּוחַ  ְירּוָׁשַלִ
  :ַהְּבכֹור-ַעל ְּכָהֵמר ָעָליו ְוָהֵמר ַהָּיִחיד-ַעל ְּכִמְסֵּפד ָעָליו

  
  ז פרק יאלדנ ספר

 ְמָטה יוַֹמָּיא ַעִּתיק- ְוַעד ֲהָוא ָאֵתה ֱאָנׁש ְּכַבר ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני-ִעם ַוֲארּו ֵליְלָיא ְּבֶחְזֵוי ֲהֵוית ָחֵזה   יג
 ָׁשְלָטֵנּה ְלחּוןִיפְ  ֵלּה ְוִלָּׁשַנָּיא ֻאַמָּיא ַעְמַמָּיא ְוֹכל ּוַמְלכּו ִויָקר ָׁשְלָטן ְיִהיב ְוֵלּה   יד: ַהְקְרבּוִהי ּוְקָדמֹוִהי

    :ִתְתַחַּבל ָלא- ִּדי ּוַמְלכּוֵתּה ֶיְעֵּדה ָלא-ִּדי ָעַלם ָׁשְלָטן
   

  ל פרק משלי ספר
-ַמה ָאֶרץ-ַאְפֵסי- ָּכל ֵהִקים ִמי ַּבִּׂשְמָלה | ַמִים- ָצַרר ִמי ְּבָחְפָניו | רּוחַ -ָאַסף ִמי ַוֵּיַרד | ָׁשַמִים-ָעָלה ִמי   ד

  :ֵתָדע ִּכי ְּבנוֹ - ֶּׁשם-ּוַמה ְּׁשמוֹ 
  מח פרק ישעיה ספר 
ה ֲאֹדָני ְוַעָּתה ָאִני ָׁשם ֱהיֹוָתּה ֵמֵעת ִּדַּבְרִּתי ַּבֵּסֶתר ֵמֹראׁש א ֹזאת-ִׁשְמעּו ֵאַלי ִקְרבּו   טז   ְׁשָלַחִני ְיֶהוִֹ

    ֹ:ְורּוחו
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  ג פרק דניאל ספר
 ְרֵמיָנא ְּתָלָתה ֻגְבִרין ֲהָלא ְלַהָּדְברֹוִהי ְוָאַמר ָעֵנה ִהְתְּבָהָלהּבְ  ְוָקם ְּתַוּה ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ֱאַדִין   כד

 ַאְרְּבָעה ֻּגְבִרין ָחֵזה ֲאָנה-ָהא ְוָאַמר ָעֵנה   כה: ַמְלָּכא ַיִּציָבא ְלַמְלָּכא ְוָאְמִרין ָעַנִין ְמַכְּפִתין נּוָרא-ְלגֹוא
    :ֱאָלִהין- ְלַבר ָּדֵמה] ְרִביָעָאה [ְרִביָעָיא ִּדי ְוֵרֵוּה ְּבהֹון יַתיִא -ָלא ַוֲחבל נּוָרא- ְּבגֹוא ַמְהְלִכין ְׁשַרִין

  
  מט פרק בראשית ספר

ָרֵאל ֶאֶבן ֹרֶעה ִמָּׁשם ַיֲעֹקב ֲאִביר ִמיֵדי ָיָדיו ְזֹרֵעי ַוָּיֹפּזּו ַקְׁשּתוֹ  ְּבֵאיָתן ַוֵּתֶׁשב   כד    :ִיֹשְ
 

  .בן המילה את וגם אב המילה את גם לראות ניתן אבן במילה
   

  סא פרק ישעיה ספר
ה ֲאֹדָני רּוחַ    א  ִלְׁשבּוִים ִלְקֹרא ֵלב- ְלִנְׁשְּבֵרי ַלֲחֹבׁש ְׁשָלַחִני ֲעָנִוים ְלַבֵּׂשר ֹאִתי ְיֹהָוה ָמַׁשח ַיַען ָעָלי ְיֶהֹוִ

   ג: ֲאֵבִלים- ָּכל ְלַנֵחם ֵהינּוֵלא ָנָקם ְויֹום ַליֹהָוה ָרצֹון- ְׁשַנת ִלְקֹרא   ב: קֹוחַ -ְּפַקח ְוַלֲאסּוִרים ְּדרֹור
ֹשֹון ֶׁשֶמן ֵאֶפר ַּתַחת ְּפֵאר ָלֶהם ָלֵתת ִצּיֹון ַלֲאֵבֵלי | ָלֹשּום  ֵּכָהה רּוחַ  ַּתַחת ְתִהָּלה ַמֲעֵטה ֵאֶבל ַּתַחת ֹשָ
   :ְלִהְתָּפֵאר ְיֹהָוה ַמַּטע ַהֶּצֶדק ֵאיֵלי ָלֶהם ְוֹקָרא

  :המחבר סיכום

 בתורה האמונה היא ביותר הגדולה. האורתודוקסים היהודים מן יהדותה אל הגיעו רבות טעויות
 רמאויות עוד לכך ובנוסף, אלילים לעבודת יהודים הרבה כך כל ושהובילה קיימת שאינה פה שבעל
 היכולת אי שהוא, ביותר הגדול לחטא שגרם דבר, ישראל עם את עיוורה פה שבעל התורה. רבות

 אותם שהציל, שלהם ולגואל למושיע הפך ישראל שאלוהי ולראות הכתובים את לקרוא שלהם
 הוא ישראל עם של האמיתי המשיח. בירושלים רומאי צלב על מקומם את ולקח חטאיהם מכל
 יכולה האמת. לעולם הגיע שהוא לפני הרבה מהכתובים קטעים 225 במעל עליו שניבאו, ישוע

  .ך"והתנ התורה כל במהלך מפוזרת והיא בקלות להימצא

 הטיית הוא האורתודוקסים והרבנים הפרושים ידי על שקודם פה שבעל התורה של נוסף עודיי
 לישראלים שיהיה כך, שלהם פה שבעל התורה אל הכתובה מהתורה ישראל עם של ליבם תשומת

 וכאשר, רבי אדם בן לאף לקרוא לא כשאמר אותנו הזהיר ישוע. ך"בתנ ישוע את לראות קשה
  .הפרושים אל תקיף כה באופן דיבר

 הסיבה וזאת, אלוהים של הכתוב הדבר את ינטוש ישראל שעם כך על המדברים נוספים קטעים
  .חדשה ברית לישראל נתן חסד מתוך, שאלוהים

  ב פרק מלאכי ספר
ְפֵתי-ִּכי   ז  ַסְרֶּתם ְוַאֶּתם   ח: הּוא ְצָבאֹות-ְיֹהָוה ַמְלַא ִּכי ִמִּפיהּו ְיַבְקׁשּו ְותֹוָרה ַדַעת-ִיְׁשְמרּו ֹכֵהן ֹשִ

 ֶאְתֶכם ָנַתִּתי ֲאִני-ְוַגם   ט: ְצָבאֹות ְיֹהָוה ָאַמר ַהֵּלִוי ְּבִרית ִׁשַחֶּתם ַּבּתֹוָרה ַרִּבים ִהְכַׁשְלֶּתם ַהֶּדֶר-ִמן
ִאים ְּדָרַכי-ֶאת ֹׁשְמִרים ֵאיְנֶכם ֲאֶׁשר ְּכִפי ָהָעם-ְלָכל ּוְׁשָפִלים ִנְבִזים       : ָרהַּבּתוֹ  ָּפִנים ְוֹנֹשְ

   
  ח פרק ירמיה ספר

    : ָלֶהם ֶמה-ְוָחְכַמת ָמָאסּו ְיֹהָוה-ִבְדַבר ִהֵּנה ַוִּיָּלֵכדּו ַחּתּו ֲחָכִמים ֹהִביׁשּו   ט
   

  יא פרק  ירמיה ספר
ָרֵאל ֱאֵהי ְיֹהָוה ָאַמר-ֹּכה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת    ג : ַהֹּזאת ַהְּבִרית יִּדְבֵר -ֶאת ִיְׁשַמע א ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור ִיֹשְ
 ְבקֹוִלי ִׁשְמעּו ֵלאֹמר ַהַּבְרֶזל ִמּכּור ִמְצַרִים-ֵמֶאֶרץ אֹוָתם-הֹוִציִאי ְּביֹום ֲאבֹוֵתיֶכם-ֶאת ִצִּויִתי ֲאֶׁשר   ד

יֶתם  ָהִקים ְלַמַען   ה: ֵלאִהים ָלֶכם ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ְלָעם ִלי ִוְהִייֶתם ֶאְתֶכם ֲאַצֶּוה- ֲאֶׁשר ְּכֹכל אֹוָתם ַוֲעֹשִ
 | ָאֵמן ָוֹאַמר ָוַאַען ַהֶּזה ַּכּיֹום ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֹוֵתיֶכם ִנְׁשַּבְעִּתי-ֲאֶׁשר ַהְּׁשבּוָעה-ֶאת

 ְוא ֵאַלי ָזֲעקּווְ  ִמֶּמָּנה ָלֵצאת יּוְכלּו-א ֲאֶׁשר ָרָעה ֲאֵליֶהם ֵמִביא ִהְנִני ְיֹהָוה ָאַמר ֹּכה ָלֵכן   יא: ְיֹהָוה
  :ֲאֵליֶהם ֶאְׁשַמע

  
  נה פרק ישעיה ספר

ה-ִאם ִּכי ֵריָקם ֵאַלי ָיׁשּוב- א ִמִּפי ֵיֵצא ֲאֶׁשר ְדָבִרי ִיְהֶיה ֵּכן   יא  ֲאֶׁשר ְוִהְצִליחַ  ָחַפְצִּתי ֲאֶׁשר-ֶאת ָעֹשָ
  :ְׁשַלְחִּתיו

   
  נט פרק ישעיה ספר

ְמִּתי-ֲאֶׁשר ּוְדָבַרי ָעֶלי ֲאֶׁשר רּוִחי ְיֹהָוה ַמרָא אֹוָתם ְּבִריִתי ֹזאת ַוֲאִני   כא  ִמִּפי ָימּוׁשּו-א ְּבִפי ֹשַ
   ...עֹוָלם-ְוַעד ֵמַעָּתה ְיֹהָוה ָאַמר ַזְרֲע ֶזַרע ּוִמִּפי ַזְרֲע ּוִמִּפי

   



 8

  יב פרק תהילים ספר
 ִּתְׁשְמֵרם ְיֹהָוה ַאָּתה   ח: ִׁשְבָעָתִים ְמֻזָּקק ָלָאֶרץ ילַּבֲעלִ  ָצרּוף ֶּכֶסף ְטֹהרֹות ֲאָמרֹות ְיֹהָוה ִאֲמרֹות   ז

  :ְלעֹוָלם זּו ַהּדֹור-ִמן | ִּתְּצֶרּנּו
   

  א פרק ירמיה ספר
    :ַלֲעֹשתוֹ  ְּדָבִרי-ַעל ֲאִני ֹׁשֵקד-ִּכי ִלְראֹות ֵהיַטְבָּת  ֵאַלי ְיֹהָוה ַוֹּיאֶמר   יב

    
  ב פרק ישעיה ספר

 ְוֵנְלָכה ִמְּדָרָכיו ְוֹיֵרנּו ַיֲעֹקב ֱאֵהי ֵּבית-ֶאל ְיֹהָוה- ַהר-ֶאל ְוַנֲעֶלה | ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִּבים יםַעִּמ  ְוָהְלכּו   ג
  :ִמירּוָׁשָלם ְיֹהָוה-ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי ְּבֹאְרֹחָתיו

   
  ד פרק מיכה ספר

 ְוֵנְלָכה ִמְּדָרָכיו ְויֹוֵרנּו ַיֲעֹקב ֱאֵהי ֵּבית-ְוֶאל ְיֹהָוה-ַהר-ֶאל ֲעֶלהְונַ  | ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִּבים ּגֹוִים ְוָהְלכּו   ב
  :ִמירּוָׁשָלם ְיֹהָוה-ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי ְּבֹאְרֹחָתיו

        
  קלח פרק תהילים ספר

 ִׁשְמ- ָּכל- ַעל ִהְגַּדְלָּת - ִּכי ֲאִמֶּת-ְוַעל ַחְסְּד -ַעל ְׁשֶמ-ֶאת ְואֹוֶדה ָקְדְׁש ֵהיַכל-ֶאל ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ב
ִאְמָרֶת:  

  

  מ פרק ישעיה ספר

  :ְלעוָֹלם ָיקּום ֱאֵהינּו-ּוְדַבר ִציץ ָנֵבל ָחִציר ָיֵבׁש   ח

  
  .והקיים החיי האלוהים של קודשו מרוח באו הזה מהמאמר התובנות כל

, ָאִביו ִמִּלְפֵני ָיִחיד ֵּבן ְּכבֹוד, ְּכבֹודוֹ  ֶאת ָרִאינּו ַוֲאַנְחנּו; ְּבתֹוֵכנּו ןְוָׁשכַ  ָּבָׂשר ִנְהָיה ַהָּדָבר : 14' א יוחנן
  .ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ָמֵלא

 ַרק ַוֲעׂשּו ִׁשְמרּו ָלֶכם ֲאֶׁשר־ֹיאְמרּו ֹּכל ָלֵכן 3 מֶׁשה׃ ַעל־ִּכֵּסא ֹיְׁשִבים ְוַהְּפרּוִׁשים ַהּסֹוְפִרים 2: ג"כ מתי
 8 ַרִּבי׃ ַרִּבי ָהָאָדם ְּבֵני ָלֶהם ְוֶׁשִּיְקְראּו (...) 7 ֹעִׂשים׃ ְוֵאיָנם ֵהם ֹאְמִרים ִּכי ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ֹותֵמֲעׂש ִהָּׁשְמרּו
  ֻּכְּלֶכם׃ ַאִחים ְוַאֶּתם ַהָּמִׁשיחַ  מֹוֵריֶכם הּוא ֶאָחד ִּכי ַרִּבי ָלֶכם ַאל־ִיָּקֵרא ְוַאֶּתם

 ֶזה 6? ֶּבן־ָהֱאִהים הּוא ֵיׁשּועַ  ִּכי ַהַּמֲאִמין ִאם ִּבְלִּתי ָהעֹוָלם תאֶ  ַהְמַנֵּצחַ  ִמי 5: 'ה ליוחנן הראשונה
, ַהְּמִעיָדה ִהיא ְוָהרּוחַ . ּוַבָּדם ַּבַּמִים ִאם ִּכי, ִּבְלַבד ַּבַּמִים א; ַהָּמִׁשיחַ  ֵיׁשּועַ  -  ּוְבָדם ְּבַמִים ָּבא ֲאֶׁשר הּוא

 ָהֶאָחד ְלֵׁשם ּוְׁשָלְׁשָּתם ְוַהָּדם ְוַהַּמִים ָהרּוחַ  8: ַהְּמִעיִדים ֵהם לֹוָׁשהְׁש  ֵהן 7. ָהֱאֶמת ִהיא ָהרּוחַ  ֶׁשֲהֵרי
  .ֵהם

. ְלַקֵּים ִאם ִּכי ְלַבֵּטל ָּבאִתי א; ַהְּנִביִאים ֶאת אוֹ  ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַבֵּטל ֶׁשָּבאִתי ַּתְחְׁשבּו ַאל "17: 'ה מתי
 ִמן ַיַעְברּו א ֶאָחד ָּתג אוֹ  ַאַחת יֹוד ַאף ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ַיַעְברּו רֲאׁשֶ  ַעד, ָלֶכם ֲאִני אֹוֵמר. ָאֵמן 18

  .ַהֹּכל ִיְתַקֵּים ְּבֶטֶרם ַהּתֹוָרה

 ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים 35. ֵאֶּלה ָּכל ִיְהיּו ֲאֶׁשר ַעד ַהֶּזה ַהּדֹור ַיֲעֹבר ֶׁשא ָלֶכם ֲאִני אֹוֵמר. ָאֵמן  34: ד"כ מתי
   .ַיַעְברּו א ּוְדָבַרי ַיַעְברּו

 כדי נושעו שתרם היהודים במיוחד, יהודים ושכנים חברים עם הזה המאמר את תשתפו בבקשה
  .הזה הלימוד את שיראו

 בחינם כתובים אלוני מספר יש Feed My Sheep Jerusalem שלי באתר, שמעוניינים לאלה
 בחמישה כרגע זמינים הם. ך"מהתנ ביותר ביםהחשו השמשיחיים הקטעים שבעים את שמציגים

 אמם ששפת נושעו שלא יהודים במיוחד, לאנשים ושליחה להורדה חופשיים, שונות שפות עשר
 או, הולנדית, איטלקית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, צרפתית, רוסית, עברית, אנגלית היא

 225 וגם, כתובים קטעי 160 גםו, כתובים קטעי 70 עם זמינים האלה האלונים באנגלית. ערבית
 כתוב קטעי 86 עם זמינים האלונים, בעברית. ך"בתנ הנמצאות משיחיות נבואות של כתובים קטעי

   .כתוב קטעי 166ו
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