להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים גרפיים
אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב במלואו אחר הצליל
ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

עיוור שמוביל עיוור
ספר לוקס פסוקים 33-39
והוא דיבר אליהם במשל ואמר להם" :יכול להוביל העיוור את העיוור? הלו שניהם נופלים לתעלה?
לפרש כל משל כראוי ,התנ"ך צריך לפרש את התנ"ך.
מי האדם שיכול לראות? מי האדם שאינו עיוור?
"לראות" (שאינו עיוור) הוא קשר סיבתי לידיעה ותרגול החוק של אלוהים
תהילים קיט פסוק יח'
ּתֹורתֶ ָך
גַּל-עֵ ינַּי וְ אַּ בִּ יטָ ה --נִּ פְ לָאֹותִּ ,מ ָ
יחזקאל פרק מד' ד'
ַּוי ֹּאמֶ ר אֵ לַּי יְ הוָה ,בֶ ן-אָ דָ ם ִּשים לִּ בְ ָך ְּוראֵ ה בְ ֵעינֶיָך ּובְ אָ ְזנֶיָך ְשמָ ע אֵ ת כָל-אֲשֶ ר אֲנִּ י ְמדַּ בֵ ר אֹּ תָ ְך ,לְ כָל-חֻּקֹות בֵ ית-יְ הוָהּ ,ולְ כָלּ-תֹורֹּ תָ ו;
וְ שַּ ְמּתָ לִּ בְ ָך לִּ ְמבֹוא הַּ בַּ יִּ ת ,בְ כֹּ ל מֹוצָ אֵ י הַּ ִּמקְ דָ ש.
מי האדם שלא יכול לראות? מי האדם שהוא עיוור?
התעלמות מהחוק של אלוהים כפי שנכתב על ידי משה היא בקשר סיבתי להיות עיוור:
יחזקאל פרק כס' פסוק כו'
ּומשַּ ְבתֹותַּ י הֶ עְ לִּ ימּו עֵ ינֵיהֶ ם ,וָאֵ חַּ ל
הֹודיעּו; ִּ
תֹור ִּתי ,וַּיְ חַּ לְ לּו קָ דָ שַּ י--בֵ ין-קֹּ דֶ ש לְ חֹּ ל ל ֹּא הִּ בְ ִּדילּוּ ,ובֵ ין-הַּ טָ מֵ א לְ טָ הֹור ל ֹּא ִּ
כֹּ ֲהנֶיהָ חָ ְמסּו ָ
בְ תֹוכָם.
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 שמרו על המסורת שלהם גם כשהיית בניגוד לדבר ה' .כך הם הניחו בצד את החוק והתעסקו יותר בתורה שהאדם יצר .הם
הורידו את ההשפעה של משה כדי שלא לשנות את המסורת שלהם.

נחש מה הורדת ההשפעה ממשה ,טוב ,המשיח שלנו אמר שזה דבר רע לעשות.
מרקוס פרק 7
רּושים ַּו ֲאנ ִָּשים ִּמן־הַּ ּסֹופְ ִּרים אֲשֶ ר בָ אּו ִּמירּושָ לָיִּ ם׃  2וַּיְ הִּ י כִּ ְראֹותָ ם ִּמּתַּ לְ ִּמידָ יו אֹּ כְ לִּ ים לֶחֶ ם ְביָדַּ יִּ ם ְטמֵ אֹות כְ לֹומַּ ר
וַּיִּ ּקָ הֲלּו אֵ לָיו הַּ פְ ִּ
הּודים ל ֹּא י ֹּאכְ לּו ַּעד־אֲשֶ ר נ ְָטלּו אֶ ת־יְ דֵ יהֶ ם עַּד־הַּ פ ֶֶרק ְבאָ ֳחזָם ְבמָ ה־שֶ מָ ְסרּו
רּושים וְ כָל־הַּ יְ ִּ
בְ ל ֹּא נְ ִּטילָה וַּיֹוכִּ יחּו אֹּ תָ ם׃  3כִּ י הַּ פְ ִּ
הַּ זְקֵ נִּ ים׃  4וְ אֶ ת אֲשֶ ר ִּמן־הַּ שּוק אֵ ינָם אֹּ כְ לִּ ים בְ ל ֹּא ְטבִּ ילָה וְ עֹוד ְדבָ ִּרים ַּרבִּ ים אֲשֶ ר קִּ ְבלּו לִּ ְשמֹּר כְ מֹו ְטבִּ ילַּת כֹּ סֹות וְ כ ִַּּדים וְ יֹורֹות
(ּומטֹות)׃
ִּ
רּושים וְ הַּ ּסֹופְ ִּרים מַּ דּו ַּע ּתַּ לְ ִּמידֶ יָך אֵ ינָם נֹּ הֲגִּ ים כְ פִּ י מַּ ּסֹּ ֶרת הַּ זְקֵ נִּ ים כִּ י־אֹּ כְ לִּ ים לֶחֶ ם ְבל ֹּא נְ ִּטילַּת יָדָ יִּ ם׃
וַּיִּ ְשאֲלּו אֹותֹו הַּ פְ ִּ
יַּעַּן ַּוי ֹּאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם הֵ יטֵ ב נִּ בָ א יְשַּ עְ יָהּו ֲעלֵיכֶם הַּ ֲחנֵפִּ ים ַּככָתּוב הָ ָעם הַּ זֶה בִּ ְשפָתָ יו כִּ ְבדּונִּ י וְ לִּ בֹו ִּרחַּ ק ִּממֶ נִּ י
(ט ִּבילֹות כ ִַּּדים וְ כֹּ סֹות וְ כָאֵ לֶה
ת־מצְ וַּת אֱֹלהִּ ים לְ הַּ ֲחזִּיק בְ מַּ ּסֹּ ֶרת ְבנֵי־אָ דָ ם ְ
וְ תֹּ הּו יִּ ְראָ תָ ם אֹּ ִּתי ִּמצְ ֹות ֲאנ ִָּשים ְמל ְַּמ ִּדים׃  8כִּ י ֲעזַּבְ ּתֶ ם אֶ ִּ
ּסֹּרת שֶ ָלכֶם׃
ת־מצְ וַּת הָ אֱֹלהִּ ים כְ דֵ י שֶ ִּּת ְש ְמרּו אֶ ת־הַּ מַּ ֶ
ַּרבֹות אַּ ּתֶ ם עֹּ ִּשים)׃ ַּ 9וי ֹּאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם ָיפֶה בִּ טַּ לְ ּתֶ ם אֶ ִּ
ּומקַּ לֵל אָ בִּ יו וְ ִּאמֹו מֹות יּומָ ת׃  11וְ אַּ ּתֶ ם אֹּ ְמ ִּרים ִּאיש כִּ י־י ֹּאמַּ ר לְ אָ ִּביו ּולְ ִּאמֹו קָ ְרבָ ן פֵ רּושֹו
ת־אמֶ ָך ְ
כִּ י־משֶ ה אָ מַּ ר כַּבֵ ד אֶ ת־אָ בִּ יָך וְ אֶ ִּ
ֱֹלהים עַּל־יְ דֵ י
ת־דבַּ ר הָ א ִּ
מַּ ּתָ נָה לֵאֹלהִּ ים מַּ ה־שֶ אַּ ּתָ ה ֶנ ֱהנֶה לִּ י׃  12וְ ל ֹּא תַּ נִּ יחּו לֹו ַּלעֲשֹות עֹוד ְמאּומָ ה לְ אָ בִּ יו ּולְ ִּאמֹו׃  13וַּּתָ פֵרּו אֶ ְ
קַּ בָ ל ְַּתכֶם אֲשֶ ר קִּ בַּ לְ ּתֶ ם וְ הַּ ְרבֵ ה כָאֵ לֶה אַּ ּתֶ ם עֹּ ִּשים׃
מתי פרק  23פסוקים 1-3
ֹּאמרּו ָלכֶם ִּש ְמרּו
יֹּשבִּ ים עַּל־כִּ ּסֵ א משֶ ה׃ ָ 3לכֵן כֹּ ל אֲשֶ ר־י ְ
רּושים ְ
אָ ז יְ דַּ בֵ ר יֵשּו ַּע אֶ ל־הֲמֹון הָ ָעם וְ אֶ ל־ּתַּ לְ ִּמידָ יו לֵאמֹּ ר׃  2הַּ ּסֹופְ ִּרים וְ הַּ פְ ִּ
ַּועֲשּוֹּ ַּרק הִּ שָ ְמרּו מֵ עֲשֹות כְ מַּ עֲשֵ יהֶ ם כִּ י אֹּ ְמ ִּרים הֵ ם וְ אֵ ינָם עֹּ ִּשים
יוחנן פרק  8פסוק 39
ֹּאמרּו אֵ לָיו אָ בִּ ינּו הּוא אַּ בְ ָרהָ ם ַּוי ֹּאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם יֵשּו ַּע לּו הֱיִּ יתֶ ם בְ נֵי אַּ בְ ָרהָ ם כְ מַּ עֲשֵ י אַּ ְב ָרהָ ם ע ֲִּשיתֶ ם׃
ַּו ַּיעֲנּו ַּוי ְ
מה אברהם עשה?
בראשית פרק כו' פסוק ה'
עֵקֶ ב ,אֲשֶ ר-שָ מַּ ע אַּ בְ ָרהָ ם בְ קֹּ לִּ י; וַּיִּ ְשמֹּ רִּ ,מ ְשמַּ ְר ִּּתיִּ ,מצְ ֹותַּ י ,חֻּקֹותַּ י וְ תֹורֹּ תָ י.
רק מחשבה
כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
שלום
שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.
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