
 
 

  גרפיים כגון,   שקופיות, כתוביות,  אמצעים הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 הצליל אחר במלואו עוקב אינו הכתוב שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים אחרים

 ביניהם.  בהתאמה שיבושים ויתכנו

. ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  בנוסף,עשויות  

להלן שמוצעות כפי הכתובות ההשלמות אחר ולעקוב להמשיך סרטון של הצופים את מעודדים אנו  

 

 עיוור שמוביל עיוור
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 ?שניהם נופלים לתעלה? הלו יכול להוביל העיוור את העיוור: "והוא דיבר אליהם במשל ואמר להם

 .ך"ך צריך לפרש את התנ"התנ, לפרש כל משל כראוי

 ?מי האדם שאינו עיוור? מי האדם שיכול לראות

 הוא קשר סיבתי לידיעה ותרגול החוק של אלוהים( שאינו עיוור" )לראות"

 תהילים קיט פסוק יח'

ל יָטה-גַּ בִּ י ְואַּ ּתֹוָרֶתָך --ֵעינַּ ְפָלאֹות, מִּ  נִּ

 פרק מד' ד'יחזקאל 

י ְיהָוה, ֶבן ֹּאֶמר ֵאלַּ י ְבָך ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְשָמע ֵאת ָכל-וַּ ים לִּ ָתְך, ְלָכל-ָאָדם שִּ ֵבר אֹּ י ְמדַּ ָתו; -ְיהָוה, ּוְלָכל-ֻחּקֹות ֵבית-ֲאֶשר ֲאנִּ ּתֹורֹּ

ְקָדש.  מִּ ל מֹוָצֵאי הַּ ת, ְבכֹּ יִּ בַּ ְמבֹוא הַּ ְבָך לִּ ְמָּת לִּ  ְושַּ

 ?מי האדם שהוא עיוור? מי האדם שלא יכול לראות

 :התעלמות מהחוק של אלוהים כפי שנכתב על ידי משה היא בקשר סיבתי להיות עיוור

 יחזקאל פרק כס' פסוק כו'

י ְללּו ָקָדשַּ ְיחַּ י, וַּ ֲהֶניָה ָחְמסּו תֹוָרתִּ ילּו, ּוֵבין-ֵבין--כֹּ ְבדִּ ֹּא הִּ ל ל ֶדש ְלחֹּ ֹּ -קֹּ ָטֵמא ְלָטהֹור ל ל הַּ ימּו ֵעיֵניֶהם, ָוֵאחַּ י ֶהְעלִּ ְבתֹותַּ שַּ יעּו; ּומִּ א הֹודִּ

 ְבתֹוָכם. 

 אז למה המשיח התייחס אל הפרושים כעיוורים, הרי הפרושים שמרו על תורת ה'?

 לא הם לא עשו זאת הם ידעו את החוק של האל אולם התמקדו בציות של מעשים שנסובו סביב המצוות של ה'.

הם גם כשהיית בניגוד לדבר ה'. כך הם הניחו בצד את החוק והתעסקו יותר בתורה שהאדם יצר. הם הם שמרו על המסורת של

 הורידו את ההשפעה של משה כדי שלא לשנות את המסורת שלהם. 



 . המשיח שלנו אמר שזה דבר רע לעשות, טובנחש מה הורדת ההשפעה ממשה, 
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ם׃  ירּוָשָליִּ ים ֲאֶשר ָבאּו מִּ ּסֹוְפרִּ ן־הַּ ים מִּ ֲאָנשִּ ים וַּ ְפרּושִּ ָּקֲהלּו ֵאָליו הַּ יִּ ר  2וַּ ם ְטֵמאֹות ְכלֹומַּ יִּ ים ֶלֶחם ְבָידַּ ְכלִּ יָדיו אֹּ ְלמִּ ּתַּ ְראֹוָתם מִּ י כִּ ְיהִּ וַּ

ָתם׃  יחּו אֹּ יֹוכִּ יָלה וַּ ֹּא ְנטִּ ֹּא  3ְבל ים ל ְיהּודִּ ים ְוָכל־הַּ ְפרּושִּ י הַּ ֶפֶרק ְבָאֳחָזם ְבָמה־ֶשָמְסרּו כִּ ד־הַּ ד־ֲאֶשר ָנְטלּו ֶאת־ְיֵדיֶהם עַּ ֹּאְכלּו עַּ י

ים׃  ְזֵקנִּ ת כֹּ  4הַּ ילַּ ר ְכמֹו ְטבִּ ְשמֹּ ְבלּו לִּ ים ֲאֶשר קִּ בִּ ים רַּ יָלה ְועֹוד ְדָברִּ ֹּא ְטבִּ ים ְבל ְכלִּ שּוק ֵאיָנם אֹּ ן־הַּ ים ְויֹורֹות ְוֶאת ֲאֶשר מִּ דִּ סֹות ְוכַּ

 טֹות(׃)ּומִּ 

כְ  י־אֹּ ים כִּ ְזֵקנִּ ֶרת הַּ ּסֹּ י מַּ ים ְכפִּ ֲהגִּ יֶדיָך ֵאיָנם נֹּ ְלמִּ דּועַּ ּתַּ ים מַּ ּסֹוְפרִּ ים ְוהַּ ְפרּושִּ ְשֲאלּו אֹותֹו הַּ יִּ ם׃וַּ ת ָיָדיִּ ילַּ ֹּא ְנטִּ ים ֶלֶחם ְבל  לִּ

ָכתּוב הָ  ים כַּ ֲחֵנפִּ ְעָיהּו ֲעֵליֶכם הַּ ָבא ְישַּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהיֵטב נִּ י ן וַּ ייַּעַּ ֶמנִּ ק מִּ חַּ בֹו רִּ י ְולִּ ְבדּונִּ ְשָפָתיו כִּ ֶזה בִּ  ָעם הַּ

ים׃  ְמדִּ ים ְמלַּ ְצֹות ֲאָנשִּ י מִּ תִּ ְרָאָתם אֹּ הּו יִּ סֹות ְוָכֵאֶלה  8ְותֹּ ים ְוכֹּ דִּ ילֹות כַּ ֶרת ְבֵני־ָאָדם )ְטבִּ ּסֹּ יק ְבמַּ ֲחזִּ ים ְלהַּ ְצוַּת ֱאֹלהִּ י ֲעזְַּבֶּתם ֶאת־מִּ כִּ

ים(׃ שִּ ֶּתם עֹּ בֹות אַּ ֶרת ֶשָלֶכם׃ 9 רַּ ּסֹּ מַּ ְשְמרּו ֶאת־הַּ ים ְכֵדי ֶשּתִּ ת ָהֱאֹלהִּ ְצוַּ ְלֶּתם ֶאת־מִּ טַּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ָיֶפה בִּ י  וַּ

מֹו מֹות יּוָמת׃  יו ְואִּ ֵלל ָאבִּ ֶמָך ּוְמקַּ יָך ְוֶאת־אִּ ֵבד ֶאת־ָאבִּ ר כַּ י־מֶשה ָאמַּ יו ּוְלאִּ  11כִּ ר ְלָאבִּ ֹּאמַּ י־י יש כִּ ים אִּ ְמרִּ ֶּתם אֹּ מֹו ָקְרָבן ֵפרּושֹו ְואַּ

י׃  ָּתה ֶנֱהֶנה לִּ ה־ֶשאַּ ים מַּ ָּתָנה ֵלאֹלהִּ מֹו׃  12מַּ יו ּוְלאִּ ֲעשֹות עֹוד ְמאּוָמה ְלָאבִּ יחּו לֹו לַּ נִּ ֹּא תַּ ל־ְיֵדי  13ְול ים עַּ ר ָהֱאֹלהִּ ָּתֵפרּו ֶאת־ְדבַּ וַּ

ים׃ שִּ ֶּתם עֹּ ְרֵבה ָכֵאֶלה אַּ ְלֶּתם ְוהַּ בַּ ְתֶכם ֲאֶשר קִּ ָבלַּ  קַּ

 1-3פסוקים  23תי פרק מ

ר׃  יָדיו ֵלאמֹּ ְלמִּ ֵבר ֵישּועַּ ֶאל־ֲהמֹון ָהָעם ְוֶאל־ּתַּ ֵּסא מֶשה׃  2ָאז ְידַּ ל־כִּ ים עַּ ְשבִּ ים יֹּ ְפרּושִּ ים ְוהַּ ּסֹוְפרִּ ְמרּו  3הַּ ֹּאְמרּו ָלֶכם שִּ ל ֲאֶשר־י ָלֵכן כֹּ

ים הֵ  ְמרִּ י אֹּ ֲעֵשיֶהם כִּ ָשְמרּו ֵמֲעשֹות ְכמַּ ק הִּ ֲעשּוֹּ רַּ יםוַּ שִּ  ם ְוֵאיָנם עֹּ
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ֲעֵשי אַּ  ְבָרָהם ְכמַּ יֶתם ְבֵני אַּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּועַּ לּו ֱהיִּ י ְבָרָהם וַּ ינּו הּוא אַּ ֹּאְמרּו ֵאָליו ָאבִּ י יֲַּענּו וַּ יֶתםוַּ  ׃ְבָרָהם ֲעשִּ

 מה אברהם עשה?

 בראשית פרק כו' פסוק ה'

ְבָרָהם ְבקֹּ -ֵעֶקב, ֲאֶשר ע אַּ ְצֹוָשמַּ י, מִּ ְרּתִּ ְשמַּ ר, מִּ ְשמֹּ יִּ י; וַּ ָתי. לִּ י ְותֹורֹּ י, ֻחּקֹותַּ  תַּ

 רק מחשבה 

  www.testeverything.netכדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת 

 אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם, חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.

 

 שלום

 

 ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.שלום ומי ייתן 
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