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 .יקה בתורהממתוך חקר והתבוננות מע בלבדדעתי הפרטית מאמר זה נכתב על 

 .דבריהם עמוקים במסורת .ו לשנות או לתקן או להסביר את דברי חכמיםתמאמר זה אין  כוונ

 .ה"ל בא מהקבוהכ, אין מקרה. 'אותיות רק מה= מקרה  :כבר אמרו

 .ל נכוןוהכ

 .הסבר עליהםודברים מוזרים שאין לנו ,מפגשים,מאז ומתמיד קורים לנו כל מיני ארועים

פתרונות רצח .דבר שחיפשת ומצאתם במיקרה. פגשתם אותם םואכגון מפגש עם אנשים שלא ראיתם מזמן ופת
 .הכל מסודרבעולם ובטוח ש ש כאום ילא יתכן ש.ואתם אומרים אין מיקריות.'וכו' וכו הזוהיים 

 .לוהמסבירה הכ ,רהמבקש להסביר את הרעיון עצמו מדוע אין מקריות על פי ההסתכלות שלי בתו אני

 הילדות והחיים ממלאים את  .המוח שלנו נולד ריק מכל תוכן .בלי מילים לדבר ,כולנו נולדנו עם יכולת דיבור

 .כאשר אנחנו תינוקות בשלב ראשון אנו מתבוננים ולומדים .'יות וכווהמוח במילות דיבור תבונה מעשים חו

 .מתבונן ומאזיןק התינו כאשר מדברים בינם לבין עצמםההורים  .בחינוך בבית ההקניית השפה מתחיל

 .בשפת הדיבור של ההורים הוריו התחילו באופן טבעי להקנות לילד מילים

 .מישוש ,ריח ,ראיה, דיבור ,שמיעה - החושים 5-המילים הראשוניות הן מילים שניתן לפרשם ב

 ,אף , ידיים ,עצמים כגון שולחן ,םולאחר מכן רק דברים חומריי ,אמא ,מילים ראשונות שלמדנו הם אבא

 .'לרוץ וכו ,רעש ,מוזיקה ,ריח ,פרח ,קר ,חם ,אוזן ,אף ,מים ,מכונית ,כלב ,חתול, ציפור

 .'וכו, נגמר ,אין ,סגור ,אוכל ,רוצה ,נמוך ,גבוה ,צבעים :מורכבות המילים שנלמדו לאחר מכן הן מילים יותר

 .בבית ,בחוץ ,טעים ,חושך ,אור ,לאחר מכן מילים כוללניות כגון אוכל

רוצה היא כבר מילה של יכולת חשיבה  ."אני רוצה לאכול"כגון , לאחר מכן הילד התחיל לדבר ולבנות משפטים
 .מכאן התחיל לדבר והפך לבר שיח בשפה פשוטה .תבונה=תחושה ,עצמית

 .היסטוריה, אלקטרוניקה ,פילוסופיה ,מתמטיקה ,מילים יותר מורכבות כגון פוליטיקה תהיה הקניי אהשלב הב

הוא הפך לעשיר  ,הילד גדל וידע להשתמש באוצר המילים, הפנמה תבונה והבנה, ככל שאוצר המילים גדל מלימוד
 .משפטים והוא עצמאי בחשיבת דיבור משלב זה אפשר לומר שהילד יודע לדבר   .יותר

מילים חומריות  :משני סוגים בור מיליםלאורך חייו הוא מתחיל לצ ,אוצר המילים של הילד עדיין מוגבל במילים
שברובו  ,המוח שלנו .אך תמיד אנו מוגבלים בהבנה ומהות של מילים שהם מעבר להבנתנו  .או מילים מופשטות

מתוך . מסוגלים להבין דברים שלמדנו או יודעים לנתח אותםאנו   .נוזלים ומינרלים הקשרים שבין הנוירונים
 .המהותאוצר המילים יש מילים שאנו מבינים את המילה אך לא את 

 

 



 ."בראשית ברא אלוהים"ספר בראשית מתחיל במילים 

 .אך לא במהות, את המילים אנו מבינים ביכולת שלימדו אותנו בילדותנו

 .כולהלפני , קודם כול=בראשית

 .ריצ=ברא

 .אלוהים=אלוהים

 נראה דכיצ ,האם מישהו יכול להסביר או לתאר את הבראשית המימדים ותאור פיזי :בראשית

מה היה לפני מעל  - לפני בריאת העולם? בראשית ה זהמי יודע מ? הבריאההעולם והיוניברס בבריאה או לפני 
ווצרות יד שנים לפני הרמיליא 1.פני שנה לפי היהדות או לפי המדען הופקינס לפני המפץ הגדול שהיה ל 5111

 ?הארץווצרות כדור יד לפני הרמיליא 1-5היקום או לפני  

לקחת משהו  ,יצר, בנה, ן עשהומכירים מילים כג ואנ ?ליצור משהו מאפס ואין כלום? מי יודע מה זה  ברא = ברא
תמיד  ,ך"מופיעה מספר פעמים בתנהמילה ברא  .המושג ברא הוא חד פעמי וקשור לאלוקים. קיים וליצור ממנו

 .בהקשר אלוקי

 ?בוראים עולם בדיבור או כיצדעולם  מי יודע כיצד בוראים

 ?החללממדי מה הם מי יודע 

 .מי יודע מתי מתרחשת רעידת אדמה

 ?מי יודע מה זה אלוקים

 .'ה , אלוקים, יהוה=אלוהים

ויברך , ויאמר אלוהים, וידבר אלוהים, אלוהיםיזכור  .בתורה מופיעות עוד מילים שלא מבינים את המהות
 .ויהוה אמר, 'ויאמר ה ,וירא ,ויקרא אלוהים, אלוהים

שמכילה אוצר מילים דומה , ישנה שפה שאני קורא לה שפת אלוקים ,מקביל לשפה האנושית הגשמיתב :מסקנה
 .שפת אלוקים .לשפה שלנו אך זו שפה רוחנית

כגון עברית היא מילה אחת אך היא למעשה הרבה , מילים בודדות שהן למעשה אוסף גדול של אינפורמציה ןישנ
, יקהטמתמ: נוספות מילים .אנציקלופדיה היא מילה אחת אך היא למעשה הרבה ספרים עם אינפורמציה .מילים

 .'ארץ ישראל וכו, פילוסופיה

 .עם הרבה אינפורמציה שאף אחד לא יכול להסביר או ללמד כאשר אני מגדיר או אומר אלוקים כוונתי שזו שפה

 ."שפת אלוקים"לכן זו 

 .ספרדית וכל שפה אחרת ,סינית ,כך גם אנגלית .כאשר אנו אומרים את המילה עברית הכוונה לשפה עברית

 .אנחנו לא אומרים אני מדבר שפה אנגלית או אני מדבר שפה רוסית או שפה סינית

 .רוסית ועוד ,אנגלית ,עברית אנו אומרים אני מדבר

 .בתורה מופיעים מילים בשפה עברית אך אנחנו מבינים את המילה אך לא את המהות

מהבנה שלי ישנה שפה שנקראת שפת אלוהים שבנויה ממילים שאנו מבינים בכלליות את המילה לפי הבנתנו אבל 
 .לא מבינים את המהות

 



 .ההסבר על אי מקריות ןאמכ

 .הניתוח שלי מתוך כל מה שכתוב בתורה ומסתמך עליה אתנתי אני כותב לפי הב

 .(שפת אלוהים) לה אלוהים אאני קור .אין לה התחלה או סוף ,היא אין סופית -אלוהים=השפה האלוקית

 :כתוב" שמע ישראל"בתפילת שחרית אחרי 

ה הּוא ה" ָאֶרץ' ַאתָּ ַמיִם ּובָּ ַמיִם ֱאלֵהינּו ַבשָּ ֵמי ַהשָּ יונִים ּוִבשְׁ ֶעלְׁ ה הּוא . הָּ ה הּוא ַאֲחרון ֱאֶמת ַאתָּ ִראׁשון וְַאתָּ

ֶדיָך ֵאין ֱאלִהים  : ּוִמַבְלעָּ

ָאֶרץ ַבע ַכנְׁפות הָּ ֱאלִהים ְלַבְדָך ֶעְליון ְלכל . ַקֵבץ נְׁפּוצות קוֶיָך ֵמַארְׁ ה הּוא הָּ ם ִכי ַאתָּ ֵאי עולָּ יִַכירּו וְיְֵדעּו כָּל בָּ

ָאֶרץ  : ַמְמְלכות הָּ
 

 :העקרים 1.מתוך 

ֵלָמה ֱאמּוָנה שְׁ שּום ָפִנים. ֲאִני ַמֲאִמין בֶּ ִחידּות ָכמֹוהּו בְׁ ֵאין יְׁ מֹו הּוא ָיִחיד וְׁ ָבַרְך שְׁ ַהבֹוֵרא ִיתְׁ ַבּדֹו ֱאֹלֵהינּו. שֶּ הּוא לְׁ  :ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. וְׁ

ֵלָמה -ג  ֱאמּוָנה שְׁ ַהבֹוֵרא . ֲאִני ַמֲאִמין בֶּ מֹו ֵאינֹו גּוףשֶּ ָבַרְך שְׁ ֹלא ַיִשיגּוהּו ַמִשיֵגי ַהּגּוף. ִיתְׁ ָלל. וְׁ יֹון כְׁ ֵאין לֹו שּום ִּדמְׁ  :וְׁ

ֵלָמה -ד  ֱאמּוָנה שְׁ מֹו הּוא . ֲאִני ַמֲאִמין בֶּ ָבַרְך שְׁ ַהבֹוֵרא ִיתְׁ  :ִראׁשוֹן ְוהּוא ַאֲחרוֹןשֶּ

 .יזהה את אלוקים( שהוא האדם)במטרה שהמשהו  , הולפני אין סוף שנים מחליטה לברוא מש. שפה=אלוהים

 .דיבור ומעשים, כרוןיבחירה חופשית בז, ונותן לנו תבונה .יקבל שתי אפשרויות בבחירה פרטית

 .'המטרה העיקרית לתת לנו אפשרות לזהות את השם אלוקים ה

 .שהוא נתן לנו ולאחר שנזהה אותו להתנהג לפי חוקים ומשפטים

 :ישנן שתי ברירות

  .את אלוקיםולא לעבוד לא לזהות .א

 .לזהות ולהתנהג בהתאם.ב

 .למוותהשאלה איך וכיצד מגיעם .המוותהוא  בסופו של דבר ותמנ התוצאה שתי המקרים שווה לשתיהם כולנו

 .חייו יהיו קצרים עם בעיות רבות, מי שלא יתנהג בהתאם לא יזהה את אלוקים

 .מי שיתנהג בהתאם יארכו חייו ויחיה מאושר.  "למען"ראה מאמר שכתבתי בנושא המילה בתנך 

 .לכל אחד מאתנו יתנו שתי אפשריות חיים  .דוגמא מוחשית להסבר

אך נחיה גם , עם הרבה כסף תהילה ויכולות נוספות (חיים קצרים) שנים 01 גיל עדדוגמא אפשרות לחיות  ..
 .בגידות שונות נפילות ועליות ושר מלאמחלות ילדים לא בריאים או גרושים וחסר א ןעם הרבה בעיות כגו

עם משפחה מאושרת הרבה  גרים בצמצום ,אך לא עשירים, (חיים ארוכים)שנים 21.אפשרות לחיות עד  .2
 ילדים

 .זה הרעיון הכללי .היסביר להניח שרובנו ניקח את האפשרות השני
ת החוקים והמשפטים שהוא נולהכיר את הרעיו ,לזהות את אלוהיםוה עלינו להכיר יכדי להגיע לאפשרות השני

חוקים ומשפטים בין אדם  .2 ,חוקים ומשפטים בין אדם למקום.. .המחולקים לשתי קטגוריות. ונמצווה אות
 .ל תלוי בנווהכ, דיבור ומעשים, כרוןיז, מאחר וניתנה לנו תבונה ובחירה חופשית   .לחברו

 לנו כלפי החוקים והמשפטיםהאי מקריות הכוונה ממערכת שבודקת את ההתנהלות וההתנהגות ש
 .2או  .המוליכים אותנו לאפשרות 

 .התשובה שיש מערכת אלוקית שיוצרת את הסדר כפי שאנו מכירים



המובילה אותו תמיד של צמתים שיובילו את חייו מבחינת מעשיו וקבוע כל אדם באופן  קתדובמערכת שישנה 

 .שאנחנו מכירים מקריותאי או ארוכים על פני האדמה וזה  לכיוון של חיים קצרים
 

 סיכום
 .אחרי שקראתם את המאמר והבנתם את הרעיון הכללי

 .ואסביר כל הרעיוןז ישנו משפט מפתח משפט סיכום המתמצת את 'ד עד מ'בספר דברים פרשת האזינו פסוקים מ

ה מד ת, ַוָיֹבא ֹמשֶּ ַדֵבר אֶּ ֵרי ַהִשיָרה-ָכל-ַויְׁ ֵני ָהָעם--ַהֹזאת-ִּדבְׁ ָאזְׁ הֹוֵשַע ִבן, הּוא  :בְׁ ה מה.  נּון-וְׁ ַכל ֹמשֶּ , ַויְׁ

ת ַדֵבר אֶּ ה-ָכל-לְׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל--ַהּדְׁ ָרֵאל-ָכל-אֶּ ם מו.  ִישְׁ ר ֲאֵלהֶּ ם, ַוֹיאמֶּ כֶּ ַבבְׁ ָכל, ִשימּו לְׁ ָבִרים-לְׁ ר , ַהּדְׁ ֲאשֶּ

ם ַהיֹום ִכי  מז.  ִדְבֵרי ַהתוָֹרה ַהֹזאת-ָכל-ֶאת, ׂשוֹתִלְׁשֹמר ַלעֲ , ְבֵניֶכם-ֶאת, ֲאֶׁשר ְתַצּוֻּם  :ָאֹנִכי ֵמִעיד ָבכֶּ

ם, ָדָבר ֵרק הּוא-ֹלא ה; ַחֵייֶכם, הּוא-ִכי--ִמכֶּ ם , ָהֲאָדָמה-ַעל ַתֲאִריכּו ָיִמים, ּוַבָּדָבר ַהזֶּ ר ַאתֶּ ֲאשֶּ
ת ִרים אֶּ ֵּדן ָשָמה-ֹעבְׁ ָתּה, ַהַירְׁ ִרשְׁ   .לְׁ

 

 ."מען"לדוגמאות רבות ראה בהמשך  םימופיע פעמ  תאריכו ימים

 .אריכות ימים הוא למעשה ציר של זמןהמילה 

 .זמןבתוך התוכן  של מבלי להסביר

 אנחנו מברכים אנשים.זהו התוכן של החיים.בתורה פעם אחת בלבד במשפט הנוכחי מופיע חייכם
 .חיים מאושרים חיים של אריכות ימים שיהיו לך חיים של בריאות

 .כמה פעמים מופיעה.שימו לב למילה חיים:בכל חגים ימים נוראים אומרים.בשבת מברכין

ָפנֶּיָך הי" ָרָכה. ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו' ִהי ָרצון ִמלְׁ ִלבְׁ טוָבה וְׁ ה לְׁ ש ַהזֶּ ת ַהחודֶּ ַחֵּדש ָעֵלינּו אֶּ תְׁ ן ָלנּו . שֶּ ִתתֶּ ַחִיים וְׁ
ַחִיים ֶׁשל ִחּלּוץ . ַחִיים ֶׁשל ַפְרָנָסה. ַחִיים ֶׁשל ְבָרָכה. טוָבהַחִיים ֶׁשל . ַחִיים ֶׁשל ָׁשלום. ֲארּוִכים
ַחִיים ֶׁשל עֶׁשר . ַחִיים ֶׁשֵאין ָבֶהם בּוָׁשה ּוְכִלָמה. ַחִיים ֶׁשֵיׁש ָבֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא. ֲעָצמות
ִמְׁשֲאלות ִלֵבנּו ְלטוָבה ִבְזכּות ' ַחִיים ֶׁשְיַמֵלא ה. ְרַאת ָׁשַמִיםַחִיים ֶׁשְתֵהא ָבנּו ַאֲהַבת תוָרה ְויִ . ְוָכבוד

 "ָאֵמן ֶסָלה. ְתִפַּלת ַרִבים
 .זה בעיקר תמצית המאמר

 

 'כדי להגיע לחיים טובים וכו
. וארוכיםלחיים מאושרים היא הדרך שאנו מגיעים ואין מקריות ,המערכת האלוקית יוצרת מהלכים שיש בהם  

 .שנשמור ולעשות את דברי התורה בתנאי

ם " ר ֲאֵלהֶּ ם, ַוֹיאמֶּ כֶּ ַבבְׁ ָכל, ִשימּו לְׁ ָבִרים-לְׁ ם ַהיֹום, ַהּדְׁ ר ָאֹנִכי ֵמִעיד ָבכֶּ ַצּוֻּם  :ֲאשֶּ ר תְׁ ת, ֲאשֶּ ם-אֶּ ֵניכֶּ , בְׁ

ת, ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשוֹת ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת-ָכל-אֶּ  ,"ָדָבר ֵרק הּוא-ִכי ֹלא מז.  ִּדבְׁ
 .משמעות שהדבר הוא אמת אמיתי".ֵרק הּוא"לשים דגש על המילה נא 

ת, ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשוֹתלא או להיפך  ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת-ָכל-אֶּ  . והתוצאה.ִּדבְׁ
אין מקריות והיא הדרך שאנו מגיעים לחיים לא מאושרים ,המערכת האלוקית יוצרת מהלכים שיש בהם 

 .דברי התורהלא נשמור ולעשות את מאחר ו. וקצרים
 .ואריכות ימים אינה תלויה בנו.חייכם 

 
 
 
 

 
 

 .אני מצרף בהמשך הוכחות לכך



  :הוכחות
 (.*נספח )

 .חנוך ונוח:הראשונים שזיהו את אלוהים בספר בראשית  הם
 (  2*נספח )
             ימים והאריכו בתהילתו ומאמינים אלוקים את שיזהו אנשים 
 (1*נספח )

 המשקפת תוצאה במידה ונתנהג בהתאם "למען"אספתי מתוך התורה את המילה  
 .אלו הוראות אלוהים שנכתבו על ידי משה על פי השם.לחוקים והמשפטים שכתובים בתורה 

 וכל התוצאות מדברות אל ורק על פני האדמה ולא בעולם האמת
  
 
 (.*נספח )

ַהֵלְך( .*)  את אלוהים (ִהְתַהֶּלְך) ַוִיתְׁ

ִחי ֲחנֹוְך ִשִשים ָשָנה, ַויְׁ ד; ָחֵמש וְׁ ת, ַויֹולֶּ תּוָשַלח-אֶּ ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו  ,ָהֱאֹלִהים-ַוִיְתַהֵּלְך ֲחנוְֹך ֶאת כב.  מְׁ

ת ַלח-אֶּ תּושֶּ ֹלש ֵמאֹות, מְׁ ד ָבִנים; ָשָנה, שְׁ ִהי כג.  ּוָבנֹות, ַויֹולֶּ ֵמי ֲחנֹוְך-ָכל, ַויְׁ ִשִשים ָשָנה ָחֵמש, יְׁ ֹלש , וְׁ ּושְׁ

ּנּו; ָהֱאֹלִהים-ֶאת, ַוִיְתַהֵּלְך ֲחנוְֹך כד.  ֵמאֹות ָשָנה ֵאינֶּ ַלח כה{  ס}  .ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים-ִכי, וְׁ תּושֶּ ִחי מְׁ , ַויְׁ
ַאת ָשָנה ֹמִנים ָשָנה ּומְׁ ַבע ּושְׁ ד; שֶּ ת, ַויֹולֶּ ְך-אֶּ  ..........................ָלמֶּ

 .ָהֱאֹלִהים-ְתַהֵּלְך ֲחנוְֹך ֶאתַויִ  -

ֹדֹרָתיו, ֹנַח ִאיש ַצִּדיק ָתִמים ָהָיה -  .ֹנחַ -ִהְתַהֶּלְך, ָהֱאֹלִהים-ֶאת: בְׁ

 .07מזהה את אלוהים והוא בן  אברהם -

 .איסלם.נצרות .יהדות .יותתהדתות המונותאיס 3לכן הוא אבי 

ובעקבות כך  הגרולפני תיאור נישואיו ל, ('ב ד"בראשית י) 05לארץ כנען בגיל  בתורה מתואר המעמד לאחר תיאור יציאת אברהם מחרן
לפי שיטה  .יצחק שנה לפני הולדת 11מעמד הברית התקיים  ,[2]סדר עולם אולם לפי בעל(. 'ז ג"בראשית ט) 88אברהם בן כאשר  ישמעאל לידת

 21.8בשנת  ,07אברהם היה בן  יוצא שכריתת הברית הייתה כאשר( 'א ה"בראשית כ)בהולדת יצחק  11.מאחר שאברהם היה בן , זו
 5-מכאן שלאחר ברית בין הבתרים חזר אברהם לחרן ל .מלחמת ארבעת המלכים את החמישה כלומר לפני יציאתו מחרן ולפני, לבריאת העולם

 .שנים נוספות

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2*נספח )הוכחה נוספת 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94


 ימים והאריכו בתהילתו ומאמינים אלוקים את שיזהו אנשים( 2*)

  שנות חיים  זקן בא בימים שיבה טובה שם

 5.בראשית טו אברהם

ואתה תבוא אל " :
אבתיך בשלום 

 "בשיבה טובה תקבר

 " :8בראשית כה
 ויגוע וימת אברהם

זקן  טובה בשיבה 
 "ושבע ויאסף אל עמיו

 

 ואברהם" :.בראשית כד

 "ברך את אברהם בכל' וה זקן בא בימים 
 

 בראשית כה 05. 
ֵאלֶּה ֵני, וְׁ ֵמי שְׁ ָרָהם-יְׁ -ַחֵיי ַאבְׁ

ר- ַאת ָשָנה   :ָחי-ֲאשֶּ מְׁ
ִעים ָשָנה ִשבְׁ ָחֵמש ָשִנים, וְׁ  .וְׁ

 

באים  זקניםואברהם ושרה " :..בראשית יח  אברהם שרה
 "חדל להיות לשרה ארח כנשים בימים

 

ויפל " :0.בראשית יז
אברהם על פניו 

ויצחק ויאמר בלבו 
יולד  שנה מאה הלבן
 שרה הבתואם 

 "תלד תשעים שנה

 
 (שנים 20.)

ויהיו חיי " :.בראשית כג
שנה ועשרים שנה  מאה שרה

 "ושבע שנים שני חיי שרה

ַרִים 10.    יעקב ץ ִמצְׁ רֶּ אֶּ ִחי ַיֲעֹקב בְׁ , ַויְׁ

ֵרה ָשָנה שְׁ ַבע עֶּ ִהי; שְׁ ֵמי ַויְׁ -יְׁ

ֵני ַחָייו, ַיֲעֹקב ַבע ָשִנים--שְׁ , שֶּ

ַאת ָשָנה ָבִעים ּומְׁ ַארְׁ  .וְׁ

ת 1..    יוסף ָרא יֹוֵסף אֶּ כֹור-ַוִיקְׁ , ֵשם ַהבְׁ
ה ַנשֶּ ַנַשִני ֱאֹלִהים -ִכי  :מְׁ

ת ֵאת ָכל, ֲעָמִלי-ָכל-אֶּ ֵבית -וְׁ
ֵאת ֵשם ַהֵשִני נב.  ָאִבי , וְׁ

ָרִים פְׁ ַרִני -ִכי  :ָקָרא אֶּ ִהפְׁ

ִיי, ֱאֹלִהים ץ ָענְׁ רֶּ אֶּ  .בְׁ

 ויהושע" :.יהושע יג  יהשוע

אליו אתה זקנתה באת ' ויאמר ה זקן בא בימים 
 "בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה

ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח " :.יהושע כג
  לישראל מכל איביהם מסביב ויהושע' ה

 "זקן בא בימים
 

 ..1  

ממנו עולה לכאורה כי  כמה מאות שנה    פנחס
פינחס האריך ימים וחי 

כמה מאות שנה ומשום כך 
כחוליה היה יכול לשמש 

בשרשרת המסורה ולמסור 
 את התורה לעלי

וימת " :12שופטים ח גדעון בן יואש השופט
 גדעון בן יואש

ויקבר  בשיבה טובה 
בקבר יואש אביו 
 "בעפרה אבי העזרי

 

  לא כתוב  

דברי הימים א  דוד המלך
28כט : 

בשיבה  וימת"
שבע ימים  טובה

עשר וכבוד 
וימלך שלמה בנו 

 "תחתיו

 

 והמלך דוד" :.מלכים א א
 "יחם לוויכסהו בבגדים ולא  זקן בא בימים 

ּוָמַשח ֹאתֹו ָשם ָצדֹוק ַהֹכֵהן   
ָנָתן ַהָּנִביא לְֶּך, וְׁ מֶּ -ַעל--לְׁ

ָרֵאל ם; ִישְׁ תֶּ ַקעְׁ , ַבשֹוָפר, ּותְׁ
ם תֶּ לְֶּך , ַוֲאַמרְׁ ִחי ַהמֶּ יְׁ

ֹלֹמה  ..........שְׁ
ַשח ת, ַוִימְׁ ֹלֹמה-אֶּ  ............שְׁ

ַגם ֵדי-וְׁ לְֶּך ָבאּו ַעבְׁ ָבֵרְך , ַהמֶּ לְׁ
ת לְֶּך ָּדִוד -אֶּ ֲאֹדֵנינּו ַהמֶּ

ֵייֵטב אלהיך , ֵלאֹמר
ת( ֱאֹלִהים) ֹלֹמה -אֶּ ֵשם שְׁ

ָך מֶּ ת, ִמשְׁ אֹו -ִויַגֵּדל אֶּ ִכסְׁ
ָך אֶּ לְֶּך; ִמִכסְׁ ַתחּו ַהמֶּ -ַעל, ַוִישְׁ
 ……….ַהִמְׁשָכב

ֵמי  בּו יְׁ רְׁ ; ָלמּות, ָדִוד-ַוִיקְׁ
ת ַצו אֶּ ֹלֹמה בְׁ -ַויְׁ  .ֵלאֹמר, נוֹ שְׁ

 

 פינחס זכה לאריכות ימים מופלגת:מאת אלכסנדר קליין

מכאן עולה ". וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס... אלעזר ופינחס ויהושע שלשתם קבלו ממשה : "ם כותב"בהקדמתו למשנה תורה הרמב

ממנו , ם למד את זה מן הנאמר במקרא"הרמב. מתקופתו של משה רבנו עד זו של עלי הכהן -ם סבור כי פינחס חי שנים רבות "שהרמב

. ם וחי כמה מאות שנה ומשום כך היה יכול לשמש כחוליה בשרשרת המסורה ולמסור את התורה לעליעולה לכאורה כי פינחס האריך ימי

 :ק"על פסוק זה מבאר הרד[. 1"]ופינחס בן אלעזר בן אהרֹן עומד לפניו בימים ההם: "הרי בספר שופטים בסיפור פילגש בגבעה כתוב

לפי שיש לו משנותיו עד הזמן ההוא יותר משלוש , אדם כי אותו פינחס היהמפני שלא יאמינו בני " ופינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"אמר 

 .וחי זמן רב כי האל יתברך הבטיחו בזה על אשר קנא בשטים, לפיכך יחסו עד אהרן. מאות שנה

אתיים דהיינו בשלהי תקופת השופטים שנמשכה כמ, ק משתמע כי מקומו הכרונולוגי של אירוע זה כמיקומו בספר שופטים"מדברי הרד

 .ם"וכאמור זוהי גם דעת הרמב, שנה ומכאן שפינחס זכה להאריך ימים ביותר

 (1*נספח )הוכחה נוספת 

http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0115.htm#15
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0125.htm#8
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0124.htm#1
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0118.htm#11
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0117.htm#17
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0123.htm#1
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0613.htm#1
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0623.htm#1
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t0708.htm#32
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t25a29.htm#28
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t25a29.htm#28
http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t09a01.htm#1


 

 .הקשור למאמר "למען"אוסף המילה 
 
ִטים ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַלֵמד ֶאְתֶכם ַלֲעשֹות " ֵאל ְשַמע ֶאל ַהֻחִקים ְוֶאל ַהִמְשפָּ ה ִיְשרָּ ֶכם ְלַמַעןְוַעתָּ ה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן לָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ְיהוָּ אֶתם ִויִרְשֶתם ֶאת הָּ  א « פרק ד « ספר דברים "ִתְחיּו ּובָּ

ֶתָך ְוש" ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָּ ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעֶשה כָּ ת ַליהוָּ ֶריָך  ֹוְרָךְויֹום ַהְשִביִעי ַשבָּ ל ְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשעָּ מֹוָך ְלַמַעןַוֲחֹמְרָך ְוכָּ ְתָך כָּ  יג  « ה « דברים"יָּנּוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָּ

ה ֱאֹלֶהיָך " ְך ַיֲאִריֻכן יֶָּמיָך ּוְלַמַען  ְַמַעןלַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ַכֲאֶשר ִצְּוָך ְיהוָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ ה ֲאֶשר ְיהוָּ מָּ ֲאדָּ ְך ַעל הָּ  פסוק טו « פרק ה « ספר דברים ".ִייַטב לָּ

ל ִמְצו" ֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְשֹמר ֶאת כָּ ם ֶזה לָּ בָּ יָּה ְלבָּ ִמים  ִמי ִיֵתן ְוהָּ ל ַהיָּ ֶהם ְלַמַעןַֹתי כָּ ם ִייַטב לָּ  פסוק כה « פרק ה « ספר דברים ".ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעלָּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם ֵתֵלכּו " ה ְיהוָּ ל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצּוָּ ֶכם   ְַמַעןלְבכָּ שּון ְוַהֲאַרְכֶתם יִָּמיםִתְחיּון ְוטֹוב לָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִתירָּ  פסוק כט « פרק ה « ספר דברים ".בָּ

יו ּוִמְצו ְלַמַען" ל ֻחֹקתָּ ה ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ֶאת כָּ א ֶאת ְיהוָּ ה ּוִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך ִתירָּ יו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָך ַאתָּ  פסוק ב « פרק ו « ספר דברים ".ַיֲאִרֻכן יֶָּמיָך ןּוְלַמעַ  ֹתָּ

ה " ר ְוַהּטֹוב ְבֵעיֵני ְיהוָּ שָּ ִשיתָּ ַהיָּ ה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַמַעןְועָּ ה ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָּ ָאֶרץ ַהֹּטבָּ אתָּ ְויַָּרְשתָּ ֶאת הָּ ְך ּובָּ  פסוק יח « פרק ו « ספר דברים ".ִייַטב לָּ

ם " נּו הֹוִציא ִמשָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו ְלַמַעןְואֹותָּ נּו ֶאת הָּ ֶתת לָּ נּו לָּ ִביא ֹאתָּ  פסוק כג « פרק ו « ספר דברים ".הָּ

ה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצּוְ " ל ַהִמְצוָּ ה ַלֲאֹבֵתיֶכם  ְַמַעןלָך ַהיֹום ִתְשְמרּון ַלֲעשֹות כָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָּ אֶתם ִויִרְשֶתם ֶאת הָּ  פסוק א « פרק ח « ספר דברים ".ִתְחיּון ּוְרִביֶתם ּובָּ

עִ " ה ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרבָּ ל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֹהִליכֲָך ְיהוָּ ַכְרתָּ ֶאת כָּ ר ְוזָּ נָּה ַבִמְדבָּ ְבָך ֲהִתְשֹמר מצותו   ְַמַעןלים שָּ ַדַעת ֶאת ֲאֶשר ִבְלבָּ יו ִמְצו]ַעֹנְתָך ְלַנֹסְתָך לָּ  פסוק ב « פרק ח « ספר דברים".ִאם ֹלא[ ֹתָּ

ן" ם ַמַעןלְ ֲאֶשר ֹלא יַָּדְעתָּ ְוֹלא יְָּדעּון ֲאֹבֶתיָך  ַוְיַעְנָך ַוַיְרִעֶבָך ַוַיֲאִכְלָך ֶאת ַהמָּ ָאדָּ ה ִיְחֶיה הָּ א ִפי ְיהוָּ ל מֹוצָּ ם ִכי ַעל כָּ ָאדָּ  פסוק ג « פרק ח « ספר דברים ".הֹוִדֲעָך ִכי ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה הָּ

ר ֲאֶשר ֹלא יְָּדעּון " ן ַבִמְדבָּ  פסוק טז « פרק ח « ספר דברים ".ַנֹסֶתָך ְלֵהיִטְבָך ְבַאֲחִריֶתָך ּוְלַמַעןַעֹנְתָך   ְַמַעןלֲאֹבֶתיָך ַהַמֲאִכְלָך מָּ

ִיל " ה ֱאֹלֶהיָך ִכי הּוא ַהֹנֵתן ְלָך ֹכַח ַלֲעשֹות חָּ ַכְרתָּ ֶאת ְיהוָּ ִקים ֶאת ְבִריתֹו ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַמַעןְוזָּ  פסוק יח « פרק ח « ספר דברים ".ַכיֹום ַהֶזה הָּ

ה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום " ל ַהִמְצוָּ מָּ  ְלַמַעןּוְשַמְרֶתם ֶאת כָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים שָּ אֶתם ִויִרְשֶתם ֶאת הָּ ּהֶתֶחְזקּו ּובָּ  פסוק ח « פרק יא « ספר דברים ".ה ְלִרְשתָּ

ָא  ְַמַעןל" ַמִים ַעל הָּ ֶהם ִכיֵמי ַהשָּ ֵתת לָּ ה ַלֲאֹבֵתיֶכם לָּ ה ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָּ מָּ ֲאדָּ  פסוק כא « פרק יא « ספר דברים ".ֶרץִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל הָּ

ם, ֲחַזקַרק " ם, ְלִבְלִתי ֲאֹכל ַהדָּ ר-ִעם, ֹתאַכל ַהֶנֶפש-ְוֹלא; הּוא ַהנֶָּפש, ִכי ַהדָּ שָּ ָאֶרץ ִתְשְפֶכנּו-ַעל:ֹתאְכֶלנּו, ֹלא .ַהבָּ ִים, הָּ ֶניָך ַאֲחֶריָך ְלַמַען-ֹתאְכֶלנּו, ֹלא.ַכמָּ ר -ִכי, ִייַטב ְלָך ּוְלבָּ שָּ  ַתֲעֶשה ַהיָּ
הְבֵעיֵני   גפסוק כ « פרק יב « ספר דברים ".ְיהוָּ

ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוךָּ " ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ַמְעתָּ ֵאת כָּ ה ֱאֹלֶהיָך  ְַמַעןלְשֹמר ְושָּ ר ְבֵעיֵני ְיהוָּ שָּ ם ִכי ַתֲעֶשה ַהּטֹוב ְוַהיָּ ֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹולָּ  פסוק כח « פרק יב « ספר דברים ".ִייַטב ְלָך ּוְלבָּ

ה ִמן ַהֵחֶרם" ה ֵמֲחרֹון ַאפֹו ְונַָּתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרֶבָך ַכֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך  ְַמַעןל ְוֹלא ִיְדַבק ְביְָּדָך ְמאּומָּ  פסוק יח « פרק יג « ספר דברים ".יָּשּוב ְיהוָּ

ֶר " ְנָך ִתיֹרְשָך ְוִיְצהָּ ם ַמְעַשר ְדגָּ קֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְלַשֵכן ְשמֹו שָּ ה ֱאֹלֶהיָך ַבמָּ ְרָך ְוֹצאֶנָך ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ְיהוָּ ִמים  ְַמַעןלָך ּוְבֹכֹרת ְבקָּ ל ַהיָּ ה ֱאֹלֶהיָך כָּ   « ספר דברים ".ִתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיהוָּ
 פסוק כג « יד

בֵ " ֶריָך ְוָאְכלּו ְושָּ נָּה ֲאֶשר ִבְשעָּ ַאְלמָּ תֹום ְוהָּ ְך ְוַהֵגר ְוַהיָּ ה ִעמָּ א ַהֵלִוי ִכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחלָּ ל ַמֲעֵשה יְָּדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה ְלַמַעןעּו ּובָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ֶרְכָך ְיהוָּ  פסוק כט « פרק יד « ספר דברים ".ְיבָּ

אתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים " זֹון יָּצָּ יו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני ִכי ְבִחפָּ לָּ ֵמץ ִשְבַעת יִָּמים ֹתאַכל עָּ יו חָּ לָּ  פסוק ג « פרק טז « ספר דברים ".ִתְזֹכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך  ְַמַעןלֹלא ֹתאַכל עָּ

ְך  ְַמַעןלק ִתְרֹדף ֶצֶדק ֶצֶד " ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ְיהוָּ  פסוק כ « פרק טז « ספר דברים ".ִתְחֶיה ְויַָּרְשתָּ ֶאת הָּ

ה " ם ִמְצַרְימָּ עָּ שּוב ַבֶדֶרְך ַהֶזה עֹוד  ְַמַעןלַרק ֹלא ַיְרֶבה לֹו סּוִסים ְוֹלא יִָּשיב ֶאת הָּ ֶכם ֹלא ֹתִספּון לָּ ה ָאַמר לָּ  פסוק טז « פרק יז « ספר דברים ".ַהְרבֹות סּוס ַויהוָּ

יו" ל ְיֵמי ַחיָּ א בֹו כָּ רָּ ה ִעמֹו ְוקָּ ְיתָּ ל ִדְבֵרי ַהתֹורָּ  ְלַמַען ְוהָּ יו ִלְשֹמר ֶאת כָּ ה ֱאֹלהָּ םִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיהוָּ ֵאֶלה ַלֲעֹשתָּ  פסוק יט « פרק יז « ספר דברים ".ה ַהֹזאת ְוֶאת ַהֻחִקים הָּ

ה יִָּמין ּוְשֹמאול " יו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן ַהִמְצוָּ בֹו ֵמֶאחָּ ֵאל ְלַמַעןְלִבְלִתי רּום ְלבָּ נָּיו ְבֶקֶרב ִיְשרָּ  פסוק כ « פרק יז « ספר דברים ".ַיֲאִריְך יִָּמים ַעל ַמְמַלְכתֹו הּוא ּובָּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם  ְַמַעןל" אֶתם ַליהוָּ שּו ֵלאֹלֵהיֶהם ַוֲחטָּ ם ֲאֶשר עָּ  פסוק יח « פרק כ « םספר דברי ".ֲאֶשר ֹלא ְיַלְמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעשֹות ְכֹכל תֹוֲעֹבתָּ

ֵרא ַקן" ֶניָך ַבֶד -ִכי ִיקָּ לִצפֹור ְלפָּ ָאֶרץ-ֵעץ אֹו ַעל-ֶרְך ְבכָּ ֵאם ֹרֶבֶצת ַעל, ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים, הָּ ֶאְפֹרִחים-ְוהָּ ֵאם-ֹלא-ַהֵביִצים-אֹו ַעל, הָּ ִנים-ַעל, ִתַקח הָּ ִנים ִתַקח  .ַהבָּ ֵאם ְוֶאת ַהבָּ ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָּ
ְך  ְך ְוַהֲאַרְכתָּ יִָּמים ְלַמַעןלָּ  פסוק ז « פרק כב « ספר דברים ".ִייַטב לָּ

ּה  ְַמַעןלַלנְָּכִרי ַתִשיְך ּוְלָאִחיָך ֹלא ַתִשיְך " ה ְלִרְשתָּ מָּ א שָּ ה בָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ִמְשַלח יֶָּדָך ַעל הָּ ֶרְכָך ְיהוָּ  פסוק כא « פרק כג « ספר דברים ".ְיבָּ

נָּה ִיְהֶיה " ַאְלמָּ תֹום ְולָּ שּוב ְלַקְחתֹו ַלֵגר ַליָּ ֶדה ֹלא תָּ ַכְחתָּ ֹעֶמר ַבשָּ ֶדָך ְושָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעֵשה יֶָּדיָך ְלַמַעןִכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבשָּ ֶרְכָך ְיהוָּ  פסוק יט « פרק כד « ספר דברים ".ְיבָּ

ְך " ֶצֶדק ִיְהֶיה לָּ ה וָּ ה ְשֵלמָּ ְך ֵאיפָּ ֶצֶדק ִיְהֶיה לָּ ה וָּ ְך ְלַמַעןֶאֶבן ְשֵלמָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ ה ֲאֶשר ְיהוָּ מָּ ֲאדָּ  פסוק טו « פרק כה « דבריםספר  ".ַיֲאִריכּו יֶָּמיָך ַעל הָּ

ל ִדבְ " ַתְבתָּ ֲעֵליֶהן ֶאת כָּ ְבֶרָך ְוכָּ ה ַהֹזאת ְבעָּ ָאֶרץ אֲ  ְלַמַעןֵרי ַהתֹורָּ ֹבא ֶאל הָּ ְך ֲאֶשר תָּ ה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך לָּ ב ּוְדַבש ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהוָּ לָּ ַבת חָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶרץ זָּ פרק  « דברים  ".ֶשר ְיהוָּ
 פסוק ג « כז

ר ֹלא ְשִתיֶתם ֶלֶחם ֹלא ֲאַכְלֶתם ְוַיִין ְושֵ " ה ֱאֹלֵהיֶכם  ְַמַעןלכָּ  פסוק ה « פרק כט « ספר דברים ".ֵתְדעּו ִכי ֲאִני ְיהוָּ

ם " ל ֲאֶשר ַתֲעשּון ְלַמַעןּוְשַמְרֶתם ֶאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהֹזאת ַוֲעִשיֶתם ֹאתָּ  פסוק ח « פרק כט « ספר דברים ".ַתְשִכילּו ֵאת כָּ

ְך ְוַכֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאבְ   ְַמַעןל" ם ְוהּוא ִיְהֶיה ְלָך ֵלאֹלִהים ַכֲאֶשר ִדֶבר לָּ ִקים ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלעָּ ק הָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ  פסוק יב « פרק כט « ספר דברים ".ּוְלַיֲעֹקברָּ

לֹום ִיְהֶיה ִלי ִכי ִבְשִררּות ִלבִ " בֹו ֵלאֹמר שָּ ֵרְך ִבְלבָּ ה ַהֹזאת ְוִהְתבָּ ָאלָּ ְמעֹו ֶאת ִדְבֵרי הָּ יָּה ְבשָּ ה ֶאת ַהְּצֵמָאה ְלַמַען י ֵאֵלְךְוהָּ וָּ רָּ  פסוק יח « פרק כט « ספר דברים ".ְספֹות הָּ

ל ַנְפְשָך " ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ה ֶאת ְיהוָּ ְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהבָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלבָּ ל ְיהוָּ  פסוק ו « פרק ל « ספר דברים ".ַחֶייָך ְלַמַעןּומָּ

ֶכם ַהיֹום ֶאת" ַחְרתָּ ַבַחִיים  ַהִעיֹדִתי בָּ ה ּובָּ לָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ֶניָך ַהְברָּ ֶות נַָּתִתי ְלפָּ ָאֶרץ ַהַחִיים ְוַהמָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ה ְוַזְרֶעָך ְלַמַעןַהשָּ  פסוק יט « פרק ל « ספר דברים ".ִתְחֶיה ַאתָּ

ֲאנִָּשים ְוַהנִָּשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך" ם הָּ עָּ ֶריָך  ַהְקֵהל ֶאת הָּ ה ַהֹזאת ְלַמַעןֲאֶשר ִבְשעָּ ל ִדְבֵרי ַהתֹורָּ ְמרּו ַלֲעשֹות ֶאת כָּ ה ֱאֹלֵהיֶכם ְושָּ פסוק  « פרק לא « דברים  ".ִיְשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְויְָּראּו ֶאת ְיהוָּ
 יב
ּה אֶ " ה ַהֹזאת ְוַלְמדָּ ֶכם ֶאת ַהִשירָּ ה ִכְתבּו לָּ ּה ְבִפיֶהם ְוַעתָּ ֵאל ִשימָּ ֵאל  ְַמַעןלת ְבֵני ִיְשרָּ ה ַהֹזאת ְלֵעד ִבְבֵני ִיְשרָּ  פסוק יט « פרק לא « ספר דברים ".ִתְהֶיה ִלי ַהִשירָּ

ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ָהֲאָדָמה-ָלֶׁשֶבת ַעל--ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך, ִכי הּוא ַחֶייָך  :בוֹ-ִלְׁשֹמַע ְבֹקלוֹ ּוְלָדְבָקה, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך-ְלַאֲהָבה ֶאת כ/דברים ל
   .ָלֵתת ָלֶהם, ּוְלַיֲעֹקב

 
ה ֲאֶשר ִצּוְ " ל ַהתֹורָּ סּור ִמֶמנּו יִָּמין ּוְשֹמאול ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלְשֹמר ַלֲעשֹות ְככָּ  פסוק ז « פרק א « ספר יהושוע ".ַתְשִכיל ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך ְלַמַעןָך ֹמֶשה ַעְבִדי ַאל תָּ

גִ " ה ַהֶזה ִמִפיָך ְוהָּ הֹלא יָּמּוש ֵסֶפר ַהתֹורָּ ַלְילָּ ם וָּ ֶכָך ְוָאז ַתְשִכיל ְלַמַען יתָּ בֹו יֹומָּ תּוב בֹו ִכי ָאז ַתְצִליַח ֶאת ְדרָּ ל ַהכָּ  פסוק ח « פרק א « ספר יהושוע ".ִתְשֹמר ַלֲעשֹות ְככָּ

חֹוק ִיְהֶיה ֵביֵניֶכם ובינו " ה ַאל[ ּוֵבינָּיו]ַאְך רָּ ה ַבִמדָּ יו  ְכַאְלַפִים ַאמָּ ּה ִכי ֹלא ֲעַבְרֶתם ַבֶדֶרְך ִמְתמֹול ִשְלשֹום ְלַמַעןִתְקְרבּו ֵאלָּ פרק  « ספר יהושוע ".ֲאֶשר ֵתְדעּו ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתְלכּו בָּ
 פסוק ד « ג

ר ֵלאֹמר  ְלַמַען" חָּ ֶכםִתְהֶיה ֹזאת אֹות ְבִקְרְבֶכם ִכי ִיְשָאלּון ְבֵניֶכם מָּ ֵאֶלה לָּ ִנים הָּ ֲאבָּ ה הָּ  פסוק ו « פרק ד « ספר יהושוע ".מָּ

ה ִהיא " קָּ ה ִכי ֲחזָּ ָאֶרץ ֶאת ַיד ְיהוָּ ל ַעֵמי הָּ ִמים ְלַמַעןְלַמַען ַדַעת כָּ ל ַהיָּ ה ֱאֹלֵהיֶכם כָּ אֶתם ֶאת ְיהוָּ  פסוק כד « פרק ד « ספר יהושוע ".ְירָּ

ֵאל ִכי ֵמֵאת ְיה" ה ֶאת ִיְשרָּ מָּ ם ִלְקַראת ַהִמְלחָּ ה ְלַחֵזק ֶאת ִלבָּ ְיתָּ ה הָּ ה ֶאת ֹמֶשה ְלַמַעןוָּ ה ְיהוָּ ם ַכֲאֶשר ִצּוָּ ֶהם ְתִחנָּה ִכי ְלַמַען ַהְשִמידָּ ם ְלִבְלִתי ֱהיֹות לָּ פסוק  « פרק יא « ספר יהושוע ".ַהֲחִרימָּ
 כ
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