
 
 

  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  

 

 הגדול, הקטן והמוגדר

השאלה בדרך כלל הולכת .לא הלך בדרכיו בתורה, שמעת לעת,  בכמה זמן  אנשים יוצרים איתנו קשר בנוגע לאדם אהוב שנפטר

אתה אומר שהיא לא , היא לא פעלה לפי דרכה התורה, אז. שנים 10אבל היא מתה לפני , אמא שלי הייתה נוצרית אדוקה"ככה 

 ? "תהיה בגן העדן

 בשאלה זו כדאי לקרוא בספר במדבר

 במדבר פרק טו' פסוקים כב' עד כו'

ל--ְוִכי ִתְשּגּו ה:ְצֹוַהמִ -ְולֹא ַתֲעׂשּו, ֵאת כָּ ֵאלֶּ ר  ת הָּ ל-ֲאשֶּ ר ְיהוָּה, אֶּ ה. -ִדבֶּ  ֹמשֶּ

ל ם, ְבַיד-ֵאת כָּ ה ֲאֵליכֶּ ה ְיהוָּ ר ִצּוָּ ה:-ֲאשֶּ ה-ִמן  ֹמשֶּ ְלאָּ הָּ ה, וָּ ה ְיהוָּ ר ִצּוָּ ם. --ַהּיֹום ֲאשֶּ  ְלֹדֹרֵתיכֶּ

ל ׂשּו כָּ ה, ְועָּ גָּ ה ִלְשגָּ ְׂשתָּ ה נֶּעֶּ ֵעדָּ יָּה, ִאם ֵמֵעיֵני הָּ ן-ְוהָּ ה ַפר בֶּ ֵעדָּ ט; ּוְׂשִעירבָּ -הָּ תֹו ְוִנְסכֹו ַכִמְשפָּ ה, ּוִמְנחָּ ה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָּ ד ְלֹעלָּ חָּ ר אֶּ -קָּ

ת.  ד, ְלַחטָּ חָּ  ִעִזים אֶּ

ר ַהֹכֵהן, ַעל ל-ְוִכפֶּ ֵאל-כָּ ם:--ֲעַדת ְבֵני ִיְׂשרָּ הֶּ ה ִהוא-ִכי  ְוִנְסַלח לָּ גָּ ת--ְשגָּ ה -ְוֵהם ֵהִביאּו אֶּ ה ַליהוָּ נָּם ִאשֶּ ְרבָּ ה, ַעלקָּ ם ִלְפֵני ְיהוָּ אתָּ -ְוַחטָּ

ם.  תָּ  ִשְגגָּ

ל ם:-ְוִנְסַלח, ְלכָּ ר ְבתֹוכָּ ֵאל, ְוַלֵּגר, ַהּגָּ ל  ֲעַדת ְבֵני ִיְׂשרָּ ה.-ִכי ְלכָּ גָּ ם, ִבְשגָּ עָּ   הָּ

הם לא אחראים שכן לא הייה כאן אי ציות מתוך , מתוך בורות , אנו רואים כאן שאם הקהילה כולה לא פועלת ברוח החוק

 .הם הורו מה לעשות כדי שהדורות הבאים יפעלו בצייתנות, עם זאת. יחד סההתר

 בואו נקרא בהמשך הפרק ברם, 

 במדבר פרק טו' פסוקים כט' עד לא'

ם  ר ְבתֹוכָּ ֵאל, ְוַלֵּגר ַהּגָּ ח ִבְבֵני ִיְׂשרָּ ְזרָּ אֶּ ה. --הָּ גָּ ה ִבְשגָּ ֹעׂשֶּ ם, לָּ כֶּ ה ַאַחת ִיְהיֶּה לָּ  ּתֹורָּ

ר ש ֲאשֶּ ה, ִמן-ְוַהנֶּפֶּ מָּ ה ְביָּד רָּ ח ּוִמן-ַּתֲעׂשֶּ ְזרָּ אֶּ ת--ַהֵּגר-הָּ ּה.-אֶּ ב ַעמָּ רֶּ ש ַהִהוא, ִמקֶּ ה ַהנֶּפֶּ ה, הּוא ְמַגֵדף; ְוִנְכְרתָּ  ְיהוָּ

ת-ִכי ְדַבר זָּה, ְואֶּ ה בָּ ש ַהִהוא, ֲעֹו-ְיהוָּ ֵרת ַהנֶּפֶּ ֵרת ִּתכָּ תֹו ֵהַפר; ִהכָּ ּה.ִמְצוָּ   נָּה בָּ

 .שלא שומע בקול התורה מתוך בורות ומי שלא שומע בקול החוק  מתוך התרסהכך אנו רואים הבדל בין מי 



 ידחו. כל מי שלא הלכו בעקבות התורה מתוך בורות לא , לפיכך

 מצאנו כאן למעשה שלוש קבוצות שונות של אלו שאינם מצייתים לדברי התורה

 .מי שמילא את החוק  בצייתנות

 .מי שלא ציית לחוק   במרי  מתוך בורות

 .ומי שלא לציית מתוך התרסה

 19פסוק  5מתי פרק 

טֹון מֹוהּו קָּ ם ַלֲעׂשֹות כָּ דָּ אָּ ת־ְבֵני הָּ ה ִויַלֵמד אֶּ ֵאלֶּ ר יֵָּפר ַאַחת ִמן־ַהִמְצֹות ַהְקַטנֹות הָּ ִאיש ֲאשֶּ ֵכן הָּ ר  לָּ ִים ַוֲאשֶּ מָּ ֵרא לֹו ְבַמְלכּות ַהשָּ ִיקָּ

דֹול יִ  זֶּה ּגָּ ן לָּ ה ִויַלֵמד אֹותָּ ׂשֶּ ִים׃ַיעָּ מָּ ֵרא ְבַמְלכּות ַהשָּ  קָּ

ואם תבחר לבצע .אתה פשוט תיחשב לפחות בממלכה. במבט הראשון זה נראה כאילו ישוע אומר שזה בסדר שלא לציית לחוק

 .אתה תהיה הגדול ביותר בממלכה, את זה

 ?אבל האם זה באמת מה שהוא אומר

 ממנה.הבעיה עם זה היא שהוא נותן הצהרה מוחלטת שלא ניתן להתעלם 

 20פסוק  5מתי פרק 

ֹבאּו ְבַמְלכּות הַ  ה ִמִצְדַקת ַהּסֹוְפִרים ְוַהְפרּוִשים לֹא תָּ ם ְמֻרבָּ ם ִאם לֹא־ִתְהיֶּה ִצְדַקְתכֶּ כֶּ ִים׃ִכי ֲאִני ֹאֵמר לָּ מָּ  שָּ

ב לעלות על  מצב זה הוא שהצדק שלנו חיי. התנאי לאנחנו לא יכולים להיכנס למלכות, עכשיו אנחנו רואים מצב שלא נפגוש

 .הצדק של הפרושים

 ".הפרושים חברי החוק"ראה ההוראה שלנו שכותרתו , מחקר נוסף על זההפרושים רדפו את צדקתם ולא את הצדק של ה' 

אז ברודפם אחרי החוק שלהם הם זנו את החוק האלוהי שמביא לידי פסק דין הפרושים היו יותר מאשר סתם הכירו את החוק, 

 .הם הניחו שמה שהם הוסיפו שווה ערך ואף יותר לזה לחוק, לאחר מכןהם הוסיפו עליו את חוקיהם ופרשנותם 

בעוד . כדי להיות בממלכה, עליך לפחות שלא לציית מתוך בורות כך אנו רואים כאן שישוע למעשה מתייחס אל במדבר פרק טו',

 .שהכבוד הגדול ביותר יהיה של  אלה שמצייתים מתוך ידיעת האמת

אחרי זה הפרושים שמעדיפים לציית לחוקים שהם המציאו ולא לחוקי האלוהים, אז אלו בעולם המודרני שלא צייתו לחוק מתוך 

 ם הואיל והם נופלים בהגדרה של במדבר פרק טו'.בורות כל שכן יכנסו לממלכת האלוהי

הוא קיבל , ולאחר מכן מסרב להמשיך בצייתנות, שישוע עצמו לימד, אבל אם מאמין מודרני קיבל את האמת של הדבר אלוהים

 כך הצבתם לקבוצה של ההתרסה כאמור בספר במדבר פרק טו' פסוקים כט' עד לא'.. כמרד והתרסה

ת, למעשה זה בנפשנו, כאשר אדם מספר את האמת ביחס לחוק, והפ פשוט משתמשים בו יחד עם אנו לא אומרים זאת בקלו

 .הם מתעלמים המילה הנצחית של אלוהים, מסורת של האדם כדי להגן על דעתם, בכך

 הפרושים היו מביאים.כי הם מתעלמים מהעובדה שישוע מדבר אליהם כשהוא אומר שהצדקה שלהם חייבת לעלות על  הפרושים

 .לתורה פרוש משלהם ומסורות שהועברו אליהם ועל ידי זה הוסיפו לחוק

היום עושים הרבה כמו הפרושים, מוסיפים לחוק פרשנות ומסורות שלא היו ומעוותים את חוקי ה'. כשזה לוקחים בחשבון שים 

 לב לפסוקים הבאים שאומרים לנו לא להוסיף כלום :

 ספר דברים פרק ד' פסוק ב'

נּו-ַעל לֹא ֹתִספּו, ם, ְולֹא ִתְגְרעּו, ִממֶּ ְתכֶּ ה אֶּ ֹנִכי ְמַצּוֶּ ר אָּ ר ֲאשֶּ בָּ ת--ַהדָּ ם. ִמְצֹו-ִלְשֹמר, אֶּ ְתכֶּ ה אֶּ ֹנִכי, ְמַצּוֶּ ר אָּ ם, ֲאשֶּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ  ת ְיהוָּ



 וגם

 ספר דברים פרק יג' ' פסוק א'

ל ם-ֵאת כָּ ְתכֶּ ה אֶּ ֹנִכי ְמַצּוֶּ ר אָּ ר, ֲאשֶּ בָּ נּו.-לֹא  ֲעׂשֹות:ֹאתֹו ִתְשְמרּו, לַ --ַהדָּ יו, ְולֹא ִתְגַרע ִממֶּ לָּ  ֹתֵסף עָּ

אותם פסוקים שנותנים לנו את הפקודה שלא להוסיף לחוק יהוה, כמו שהפרושים עשו, וגם מודיעים לנו בפקודה שלא לגרוע 

 .רבות היוםכמו שעושים כנסיות  ממנו,

אל, כאילו עדיף לעקוב אחר מסורת של בני אדם המכנה המשותף קריאת תגר על ה.הוספה לחוק של אלוהים או לקחת ממנו

בשביל זה הוא רק צדקתו (. 64:6ישעיהו פרק " )במקום של האלוהים. כפי שמכנה אותם ישעיהו הנביא "סמרטוטים מלוכלכים

 לא הצדקה של תורתו של אדם ומסורות שלו כפי שמוצג בספר דברים.,  ושל אלוהים שרוצה אותנו להמשיך

 להשוואה

 פרק ו' פסוק כה'דברים 

ה, ִּתְהיֶּה קָּ נּו:-ּוְצדָּ ת-ִכי  לָּ ל-ִנְשֹמר ַלֲעׂשֹות אֶּ ה ֱאֹלֵהינּו-כָּ ה ַהזֹאת, ִלְפֵני ְיהוָּ נּו.--ַהִמְצוָּ ר ִצּוָּ  ַכֲאשֶּ

 צדקה היא שרדפה את האמונה

 השווה

 22פסוק  3אל הרומיים פרק 

ֱאמּוַנת ֵישּוַע  ֱאִמינּו בֹו ִכי ֵאין ְלַהְבִדיל׃ְוִהיא ִצְדַקת ֱאֹלִהים בֶּ ר הֶּ ל־ֹכל ְוַעל־ֹכל ֲאשֶּ ִשיַח אֶּ  ַהמָּ

 6-8פסוקים  10אל הרומיים פרק 

ִשיַח׃  ת־ַהמָּ ה ְלהֹוִריד אֶּ ַמְימָּ ה ַהשָּ ְבָך ִמי־ַיֲעלֶּ ת ַאל־ּתֹאַמר ִבְלבָּ רֶּ ֱאמּונָּה ֹאמֶּ ר ִמּתֹוְך הָּ ה ֲאשֶּ קָּ ְלַהֲעלֹות אֹו ִמי ֵיֵרד ִלְתהֹום  7ְוַהְצדָּ

ִשיַח ִמן־ַהֵמִתים׃  ת־ַהמָּ ר ֲאַנְחנּו ְמַבְׂשִרים׃  8אֶּ ֱאמּונָּה ֲאשֶּ ָך הּוא ְדַבר הָּ בֶּ ר ְבִפיָך ּוִבְלבָּ בָּ יָך ַהדָּ רֹוב ֵאלֶּ ל ַמה־ּתֹאַמר קָּ ִכי ִאם־ְבִפיָך  9ֲאבָּ

ֱאֹלִהים ֱהעִ  הָּ ְבָך שֶּ דֹון ְוַתֲאִמין ִבְלבָּ אָּ ֵּישּוַע הּוא הָּ ה שֶּ ֵשַע׃ תֹודֶּ ה ּוְבִפיהּו  10ירֹו ִמן־ַהֵמִתים ִּתּוָּ קָּ ה לֹו ִלְצדָּ ְיתָּ ם ְוהָּ דָּ אָּ בֹו ַיֲאִמין הָּ ִכי ִבְלבָּ

ה׃ ה־לֹו ִלישּועָּ ְיתָּ ה ְוהָּ  יֹודֶּ

 "התפילה של ישועה" -ו" צדיק באמונתו יחיה"עיינו בתורה שלנו שכותרתו , למחקר נוסף בפסוקים אלה

אז צדקתנו היא באמת כפי שאמר קה, אולם אם אנחנו נעדיף את חוקי בני האדם ומסורות מצוות ניתנו לנו כדי לחיות בצד

 .מה שהופך את צדקתנו שאינה שונה מזה של הפרושים". סמרטוטים מלוכלכים, "ישעיהו

היום האמת של ה' מתפשטת בכל העולם, מה שהופך את אלו שלא מציתים מבורות כמו שכתוב בספר במדבר פרק טו', קטנים 

כל האנשים ששמעו את האמת ויהיה ללא , עד שחזרתו של ישוע. גדל... מספרם של אלה שמצייתים ומורדים מידי יום במקביל,  

 וכך כתבי הקודש אומרים בישעיהו פרק א' . משאיר את כל האנשים לקבל או לדחות האמת הנצחית שלו. תירוץ

 ישעיהו םרק א' יח' עד כ'

ה; ִאם-ְלכּו ה, יֹאַמר ְיהוָּ ְכחָּ ג ַיְלִבינּו, ִאם-נָּא ְוִנּוָּ לֶּ ִנים ַכשֶּ ם ַכשָּ ֵאיכֶּ ר ִיְהיּו. -ִיְהיּו ֲחטָּ מֶּ ע ַכצֶּ  ַיְאִדימּו ַכּתֹולָּ

ם-ִאם ץ, ּתֹאֵכלּו.--ּתֹאבּו, ּוְשַמְעּתֶּ רֶּ אָּ  טּוב הָּ

ם-ְוִאם ֲאנּו, ּוְמִריתֶּ ב ְּתֻאְכלּו, ִכי ִפי --ְּתמָּ רֶּ ה ִדֵבר.חֶּ  ְיהוָּ

 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.
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