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ער אחרת אלא אם הו יצבעים וגודל הפונט הוספו על יד, תחתיים/קווים נטויים, על דרך ההדגשה ל ההבלטותכ

לשם  עברו השוואה אם כי, "החדשההבינלאומית "רסה בספר הזה נלקחו מהג ייםהתנכ כל הפסוקים. במפורש

 כל פסוקי". התרגום העולמי החדש"ו(" הקתולי)י החדש האמריקנ", "יימס'המלך ג"ם גרסאות הדיוק ע

בעת  ".חמשת ספרי משה: התורה"ו" ודיהלימוד היה תורת"ספר לשם הדיוק עם  עברו השוואה הברית הישנה

: הסתמכנו על האתר שלהלן, תרגומם של פסוקים תנכיים אלה מאנגלית לעברית
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-פיקטהול ו. לשם הדיוק עם תרגומי מ אם כי עברו השוואה, וילרודו. מ.'ז כל פסוקי הקוראן הם מתרגומו של

 פיקטהול. נון הספרותי של גרסאות מהסג, שלושת הגרסאות הוא כמעט זהה לשבזמן שהטקסט . שאקיר. ה.מ

ולכן נעשה בהן שימוש רק לשם ההשוואה למען הדיוק של , מה במידת[ ות קריאפח]הוא ארכאי  שאקיר. ה.מ-ו

מספור הפסוקים בעניין ולכן , ממוספר עשירי פסוקכל רק  ילוגרסתו של רודוב, יחד עם זאת. ילורודו תרגום

 PDF-הסתמכנו על גרסת ה, בעת תרגומם של פסוקים אלה לעברית .רודוויל פיקטהול במקום. מהסתמכנו על 

 .הוצאה לאור –אוניברסיטת תל אביב , של תרגום הקוראן מערבית לעברית על ידי אורי רובין

 .ך"יהיה הקטע לקוח מהתנ, אחרת. קוראןלהבין כי הקטע לקוח מה יש, "סורה"ל מקום שרואים המילה בכ

 .האחרות האמונות להעליב כל אחת משתי הושמטו כותרות אישיות שעלולות, ותכדי לשמור על האובייקטיבי

 .כבוד אישי ביטוי המביע כוללעצמו קור המצוטט אלא אם כן המ, נעשה שימוש רק בשמות הולמים ,כך

 

 

 מבוא

, קודם כל. הרשו לי בבקשה להסביר? זו כותרת שחצנית האין? *"הקדושהלום של אלוהים לארץ וכנית השת"

את הקווים המנחים לתמיכה בפיתרון  הם מה שמספקסלאם הנצרות והא, של היהדות דשוהקכתבי הואיל ו

סיבה זו מופיעות המילים ומ". של אלוהים"ע הוגן לקרוא להם נשמ יאז, והואיל ואינני מי שכתב אותם, הזה

הספר הזה אינו מנסה בשום צורה לגרום למישהו לשנות , שנית. לפני השם שלי בעמוד הכותרת" ידימוגש על "

אדם  ,במשתמע לא במפורש ולא, אין הוא מעודד, כמו כן. יהיאו לזנוח את אמונתו או לשים דת אחת מעל לשנ

השלום בארץ ת שהוא לוקח בחשבון משהו שבלעדיו הגשמ מה שהספר הזה עושה. לדת אחרת להמיר את דתו

אשר  הזה הינו המסרים הקדושים" ומשה"ה. תהיה לעולם בלתי ניתנת להשגה( פלסטין/ישראל)הקדושה 

 ש הינה יותר מתרגילההפניה אל ספרי הקוד, במקרה הזה. הזה הגיעו אל כל אחד מהעמים המעורבים בריב
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 שהוהקד יהיה השלום בארץ, ןפרי הקודש בחשבולקחת את ס מבלי. משכיל יבש או אפילו מחווה של אדיבות

 .בלתי אפשרי, אם לא לחלוטין, כמעט

והיהודים האשכנזים  הפלסטינים, שתי קבוצות של אנשים החיים בארץ הקדושה ישנן: הדבר מסתכם בכך

נראה , בדרך כלל. גנטית בלתי קשורות והן נראות, "(די מזרח אירופהיהו"/"ריםכז"הידועים גם בשם )

או לגרש אחת את השנייה על רקע /ע ואותן להכני נותמכוו של שתי הקבוצות( הדתות)מערכות האמונה ש

, מובילות למעשי אלימותמשתתפים מאמינים בזה ובגלל שאמונותיהם  הואיל ומיליוני .היותה זרה ומפריעה

 .לספרותם הקדושה פניה ת פיתרון המתיר שלום דורשתמציא

י לא היו היהודים טוענים כ, זה נכון אך לו היה, קשר עם הדתאין לקונפליקט כל יש אלה האומרים כי 

, ולאיראן. אנשיםה לזה חשיבות אצל יתלא היו עושים את זה אם לא הי הם ,"אלוהים נתן לנו האדמה הזו"

ִמִייםעמים שור לליקט הקהיה אינטרס קטן בקונפ, תהפרסי האומה . במרחק של כמה מאות קילומטרים שֵׁ

א היו ל ,כמו כן. מגוונים כדי לתמוך בפלסטינים מוסלמים מרקעיםבין מה שמקשר  הוא-הקשר הדתי הוא

על איך הם חונכו הזו הייתה נסמכת  ים תומכים בישראל אילולא התמיכהאמריקאנהמיליונים מהנוצרים 

 .ך שלהם"לקרוא את התנ

 היהודים רואים בפלסטינים כזרים . הפלסטינים ותומכיהם מאמינים כי לפלסטינים יש זכויות טבעיות בארץ

וב הנוצרים מסכימים עם ר. ים לפני כאלפיים שנהלו על ידי הרומאשכבשו את ארצם אחרי שהובסו והוג

יים מאותה ם לאתר שורשים היסטוראם לא יצליחו שני הצדדי. ולכן הם תומכים בישראל, הזו נקודת המבט

 .   קידום הקונפליקטשם הצדדים המעורבים למ אחד של כל יימשך השימוש במסורות הקדושות, תקופה

 

ישראל "במקום להגיד , אם כי. קדושות זו ארץבאדמות הכל ": השוץ הקדהאר"בקשר לשימוש במונח * 

ת ולהעליב א" פלסטין"ולהעליב את הפלסטינים או להגיד " ישראל"או להגיד " והגדה המערבית ועזה

 .האנשים כבר מכירים אותובמיוחד ו ,"הארץ הקדושה"מונח נלך עם , הישראלים

 

 עד לרמהבטח לא . היהודים האשכנזיםבין הפלסטינים לבין  קשר חלש ביותרות מצאו גנטיה הבדיקות

אם , אין מספיק, כמו כן. י כמה אלפי שניםלפנ שהיה אב קדמון צאצאים של אותושהם עמים הצפויה משני 

פיזיות עלולות הראיות היודעים כי אנחנו כן . שהוכל דבר להוכיח ראיות ארכיאולוגיות שיכולות, בכלל

תרבויות הם /עים כי הרבה שבטיםאנחנו גם יוד. לאזורוכי השבטים מהגרים מאזור , להיעלם עם חלוף הזמן



כל האלמנטים  (.אחרונההמהתקופה  לפחות)אב קדמון משותף כך שלא כולם צאצאים של , ערבוב של גזעים

 .פלסטיניםהיינו כך עם ה. היהודים האשכנזים ממנו הגיעוהמקום ש הללו נוכחים בתעלומת

 

היה , מקרקעיןבשיתוף עתיק של ם הדדיים להסכם להוכיח כי שתי הקבוצות היו צדדי באפשרותנולו היה 

 א הייתה דתו של כל צד מצווה עליול ,אף צד לא היה נתפס כגנב או כנבל ,במקרה כזה. השלום קל יותר להשגה

ככל , צד שנימ. אנשים בכל מקום היו פועלים בצורה הרבה יותר שוויונית כלפי חברי כל קבוצההו להזיק לאחר

הארמגדון  אולי אפילו יהיה. מנעתנ-בלתי משכות האומללות והמלחמותהיתהיה  ,לא ניתן להוכיח את זהש

 .מאמינים הרבה פונדמנטאלייםיביא למותם של אנשים רבים ואשר בו הגרעיני ש

 

יא הפנייתם לספריהם הסכם עתיק ה הקבוצות שייכות זו לזו וכי יש ביניהםהדרך היחידה להוכיח ששתי 

 הספרים הקדושים. לכל הצדדים תפיםומשלאלה ה הןולחוד  בוצההמיוחדים לכל קספרים ל הן, הקדושים

 תיאורכאשר יריבים מאמונות שונות מסכימים על אותו . תיאורים היסטוריים ,עד גבול מסוים, מכילים

במידה , בנוסף לכך. שהתיאור אמיתי, נסיבתית אך, ראיה חזקה מהווהזה , היסטורי הנמצא בספר אחד

ראיה נסיבתית  מהווה גם מדת אחרת זה יריביםהומך בטענות ההיסטוריות של והתיאור בספר קודש אחד ת

ך מספק הוכחה כי הפלסטינים "ניתן לראות כי התנ, רים לספרים הקדושיםכשאנו חוז, בצורה אירונית. חזקה

היהודים האשכנזים  גם אסלאמית מספקת הוכחת המפתח כיוכי הספרות הקדושה ה ,הם" שייכים"

הספרים  ימשיכו, מוכחהיה יברגע שזה . 3-ו 0בפרקים  נושאים אלה מכוסים בהרחבה. הם" שייכים"

 .0מוצגת בפרק תוכנית השלום הזו ש עמודיהקדושים לספק לנו פרטים על השלום לאורך 

, לכדי ניסוח הסכם שלום כאשר נגיע, דת מסוימת לשבזמן שיש ערך לראיות הנמצאות בספרים המיוחדים 

חלק בספרות  יש ,הרי.כך הצדדים רואים בו כלוב אם ההסכם יבוא ממקור קדוש שיהיה הרבה יותר ט

החלק המשותף . בחשבון ת אותולוקח אינה מהן אחת ואף ,לנצרות ולאסלאם, ותליהד הקדושה שהוא משותף

 .ישנהההברית  הזה הינו

הינה היהודים  רובה על תהשפע טיקהבפרק, "יהודית"ברית הישנה כחרף העובדה כי הרבה אנשים רואים ב

החסידים מסתמכים ביתר שאת  הןוהודים האורתודוקסים הן הי. על הנוצרים או המוסלמים כגודל השפעתה

, אף על פי כן. מסורת בעל פהיש  ,לזה בנוסף, לרבות התלמוד והמשנה, על ספרים שנכתבו אחרי הברית הישנה

ק את נשל"הפירוש של . לאדם שגשוג וחיים ארוכים המביא" לנשק את התורה"ישנו פתגם יהודי האומר כי 



 שמקורהשלום ות יותר פתוחים לתוכנית להיעל היהודים , ולכן. ברית הישנהולהתחבר להוא לשוב " התורה

 .על ידי הברית החדשה או הקוראן תהמוכתב ולא לאחת, שלהםהקודש ספר ב

ולכן , (ת הישנההברי)הם למדו כי ישו שחרר אותם מהחוק . ערך מעורב לברית החדשהיש  ,נוצריםה לאצ

 :עשה ישו את ההצרה שלהלן, עם זאת. השעל הברית החד הדגש הוא יותר

 7115-11מתי 

ִביִאים ֹלא בָ  07 י ַהנְּ רֵׁ ר ֶאת־ַהתֹוָרה אֹו ֶאת־ִדבְּ ָהפֵׁ ַדּמּו ִכי ָבאִתי לְּ ַמּלאתַאל־תְּ ר ִכי ִאם־לְּ ָהפֵׁ  .אִתי לְּ

ר 08 ן ֹאמֵׁ ָהָאֶרץ ֹלא  ִכי ָאמֵׁ רּו ַהָשַמִים וְּ ֻקַים ֲאִני ָלֶכם ַעד ִכי־ַיַעבְּ ַתֲעֹבר יֹוד ַאַחת אֹו־קֹוץ ֶאָחד ִמן־ַהתֹוָרה ַעד ֲאֶשר יְּ

 .ַהֹכל

י ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ָכמֹוהּו ָקטֹון 19 נֵׁ ד ֶאת־בְּ ֶּלה ִויַלּמֵׁ ַטנֹות ָהאֵׁ ֹות ַהקְּ ר ַאַחת ִמן־ַהִּמצְּ ן ָהִאיש ֲאֶשר ָיפֵׁ א לֹו  ָלכֵׁ ִיָקרֵׁ

כּות ַהָשָמִים ַוֲאֶשר ַמלְּ כּות ַהָשָמִים בְּ ַמלְּ א בְּ ד אֹוָתן ָלֶזה ָגדֹול ִיָקרֵׁ  .ַיָעֶׂשה ִויַלּמֵׁ

 

 היו, אחרת. רק אם היו מקבלים אותו כמשיח אלא שזה קורה, אנשים מהחוק אפשר לטעון כי ישו שחרר

אמר  ואז ישו .עדיין בתוקף החוק אצל היהודים ,הרי .ר לא בוטלאש נשארים כפופים לחוק( היהודים)האנשים 

כּות ַהָשָמִים [אֹבּוי]ֹלא "לו את ההוראות הללהפר  –במיוחד יהודים  –שמי שמלמד אנשים  ַמלְּ חייב , ולכן". בְּ

 .וק אומר בקשר לעם היהודי בארצנוצרים בלהקשיב למה החוה אצללהיות ערך מסוים 

הנוצרים אמורים לתמוך בתוכנית שלום המעוצבת על ידי אלוהים בשביל היהודים והפלסטינים , כתוצאה לכך

 .יניםלאסלאם ולרוב הפלסט ועכשיו הגענו. וכיבד בספר שאבותיהם הקדמוניםוהנמצאת 

 

  21192סורה 

אנו מאמינים באשר הורד , אמרו. שבהם חוץ מאשר עם בני העוולה, רכי נועםהתנצחו עם בעלי הספר רק בד 44

 .ואנו מתמסרים לו, ואלוהינו ואלוהיכם אחד הוא, אלינו ממרומים ובאשר הורד אליכם

 

 21132סורה 

ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם , מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממרומים, אמרו 034

לא . םוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונובאשר ניתן למשה וליש ,(יהושע) וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים

 .ומתמסרים אנו לו, נפלה איש מהם

 



אך , התיאולוגיהלהתווכח עם  ניתן ,שוב. ך"לאנשיו את ספרי התנ מוחמד אישר בהםעוד הרבה דוגמאות  ישנן

השימוש בברית הישנה כדי . אם רוצים הם לקרוא את הקוראן לחיים או למוותבין למוסלמים יש בחירה 

לשים , בשום צורה, מתיימראינו  להגיע לפיתרון המיועד לחברי שני השבטים המצויים כרגע בארץ הקדושה

של הברית  לערכה הקטע הבא קשור באופן ספציפי .מתחת לשום מגבלה ות אחרותבארצ הנמצאיםמוסלמים 

 :הישנה כפי שמיושמת באופן נאות

 112 92סורה 

וניתן בלשון ערבית כדי להזהיר , (ואת קודמי)וזהו ספר המאשר , היה ספרו של משה למופת ולרחמיםלפניו  00

 .את בני העוולה ולהביא בשורה למיטיבים

 הברית הישנה בכל הנוגע השימוש בחוק". יביםמיט"המוסלמים אמורים להיות ". מיטיבים"ל" בשורה"

אינו מפר את השריעה  ,במקור הא נתקבלארץ שבה הי באותהו ,להם הברית במקור ניתנהש ים של מיצאצאל

 (.ך"מהתנ)הפניה לדוד  הבצורה המכיל מצוטט הפסוק. לכל הפחות

 

 157 2סורה 

את דוד ושלמה ואיוב  –ומזרעו  .ואת נוח הנחינו לפני כן, חק ויעקב והנחינו כל אחד מהםהענקנו לו את יצ 85

 .כך נגמול למיטיבים –ויוסף ומשה ואהרון 

 

 :הזו קשור לסיטואציהשדוד אמר משהו 

 1111-11תהלים 

י   1 הוָ  ִפקּודֵׁ ייְּ חֵׁ ַׂשּמְּ ָשִרים מְּ ב -ה יְּ יָנִים׃לֵׁ ִאיַרת עֵׁ הָוה ָבָרה מְּ ַות יְּ     ִמצְּ

ַאת יְּ    02 הֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעדִירְּ י הָוה טְּ טֵׁ פְּ ָדו׃-ִמשְּ קּו ַיחְּ הָוה ֱאֶמת ָצדְּ     יְּ

ֹנֶפת צּוִפים׃ ָהב ּוִמַפז ָרבָמִדים ִמזָ ַהֶנחֱ    00 ַבש וְּ תּוִקים ִמדְּ   ּומְּ

 

 .עניין מיוחד למוסלמים במזרח התיכון נבואה מישעיהו מהברית הישנה שיש לה, ףולבסו

 11127ישעיהו 

ָבאֹות לֵׁאֹמר הָוה צְּ כֹו יְּ רְּ ה ָיַדי ַאּׁשּור  ֲאֶשר בֵׁ ַרִים ּוַמֲעׂשֵׁ ַנֲחלָ  (עיראק) ָברּוְך ַעִּמי ִמצְּ ל׃וְּ ָראֵׁ  ִתי ִיׂשְּ

 



שני העמודים הבאים מסכמים . כל האנשים לעשות שימוש בכלי הנפלא הזה למען השלוםאצל  ישנה חשיבות

מנקודת  המצב בארץ הקדושה נראה הפסוק הראשון מסביר איך. ל"של הכלי הנ מה יעשו המוסלמים בלעדיו

 .ב"מבטם של המוסלמים בכל העולם ואיך הוא משפיע על קשריהם עם ארה

 2:15-1סורה 

יכול ואלוהים סולח -הן אלוהים כל. אולי יואיל אלוהים להשכין אהבה ביניכם לבין אויביכם אשר בקרבם 7

 .ורחום

ולא יגרשוכם אין אלוהים אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת  8

 .אלוהים אוהב את העושים צדק. ממושבותיכם

 (ישראל) אלוהים אוסר עליכם לקחת לכם למגינים את אלה אשר לחמו בכם בשל הדת וגירשו אתכם 1

 .הלוקחים אותם למגינים הם בני העוולה. לגרש אתכם (ב והמערב"ארה) ממושבותיכם וסייעו

יותר פלסטינים , 0147-אחרי מלחמת ה, אחר כך. 0148-תם אחרי המלחמה בנמנעו הפלסטינים מלחזור לבי

 בוצע בפלסטינים מטעמה שלהצדק ש-אי, לא נכון ובין אם זה נכון או, וסלמיםרוב הפלסטינים הם מ. גורשו

מונע מכל המוסלמים לעשות שלום  1פסוק , לפי האמונה הזו. המוסלמים כדתכל צדק נגד -ישראל נתפס כאי

י יש לזכור כ, כדי להבין את משמעות הפסוק הבא .עניין הזה ייפטרישראל או כל מי שתומך בה עד שהעם 

 ".מאמינים"גם הם נחשבים כ, שמיישמים היהודים את התורה ואת הברית הישנהכ

 :9111-1סורה 

לת עד הילחמו במתנכ, ואם תתנכל האחת לאחרת, פייסו ביניהן, בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינים 1

אלוהים אוהב את עושי . צדקפייסו ביניהן ביושר ועשו , תסכיםוכאשר . אשר תסכים לפנות לפסק אלוהים

 .הצדק

, על כן פייסו בין אחיכם והיו יראים את אלוהים, אחים הם (אלה שמצייתים לחוקי אלוהים) המאמינים 02

 .למען תרוחמו

 

, לבני ישראל". להוראות אלוהים"למוסלמים הוא לא להפסיק את המלחמה עד שכל הצדדים יצייתו  הציווי

 ארץ הקדושה ישוכפלושיתוף ה לא היה צורך שהוראות. בברית הישנה ההוראות בדבר שיתוף הארץ עוגנו

. (אלוהיםמי שממרה את ) את המוסלם לסרבן בשום צורה לא תהפוך גם ההפניה אליהן, כמו כן. בקוראן

 .היא מאפשרת להם לקבל את רחמי אלוהים, נהפוך הוא

 .מנבאות משהו טובשהנה כמה נבואות , שהטישו אותנו תונבואות הארמגדון הפסימיאולי כתרופת נגד לכל 



 11 11הושע 

ָרִים ת ֶאפְּ ַשחֵׁ ל ָאֹנִכי (הפלסטינים) ֹלא ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִפי ֹלא ָאשּוב לְּ ֹלא ִכי אֵׁ ִעיר-וְּ ֹלא ָאבֹוא בְּ ָך ָקדֹוש וְּ בְּ ִקרְּ  :ִאיש בְּ

 113-19 79ישעיהו 

ָכל 03 לֹום ָבָנִיְך׃-וְּ ַרב שְּ הָוה וְּ י יְּ    ָבַנִיְך ִלּמּודֵׁ

ֹעֶשק ִכי 04 ָדָקה ִתכֹוָנִני ַרֲחִקי מֵׁ ִחָתה ִכי ֹלא-ִבצְּ ָלִיְך׃-ֹלא ִתיָרִאי ּוִמּמְּ ַרב אֵׁ  ִתקְּ

 

 112 77ישעיהו 

ָכל-ִכי נֵׁיֶכם ִרָנה וְּ חּו ִלפְּ צְּ ָבעֹות ִיפְּ ַהגְּ ָשלֹום תּוָבלּון ֶהָהִרים וְּ אּו ּובְּ צֵׁ ָחה תֵׁ ִׂשמְּ ֲחאּו-בְּ י ַהָשֶדה ִימְּ  ָכף׃-ֲעצֵׁ

 

 123-27 11ישעיהו 

ַרִים ַאּׁשּוָרה ּוָבא 03 ִסָּלה ִמִּמצְּ ֶיה מְּ ַרִים בְּ -ַביֹום ַההּוא ִתהְּ ַרִים ּוִמצְּ ִמצְּ ַרִים ֶאתַאּׁשּור בְּ דּו ִמצְּ ָעבְּ  ַאּׁשּור׃-ַאּׁשּור וְּ

ַאּׁשּור 04 ַרִים ּולְּ ִמצְּ ִליִשָיה לְּ ל שְּ ָראֵׁ ֶיה ִיׂשְּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃  ַביֹום ַההּוא ִיהְּ ָרָכה בְּ   בְּ

ָבאֹות לֵׁאֹמר 05 הָוה צְּ כֹו יְּ רְּ ַנֲחָלִתי  ֲאֶשר בֵׁ ה ָיַדי ַאּׁשּור וְּ ַרִים ּוַמֲעׂשֵׁ ל׃ ָברּוְך ַעִּמי ִמצְּ ָראֵׁ  ִיׂשְּ

 

בצורה  להתממש על הנבואות האחרונות, הפסימיותהנבואות  צד לאמש את נבואות השלום והגאולה כדי למ

מילולית על בצורה ולא , את האנשים ל מערכות וממשלות מרושעות המקפחותמטפורית על דרך ההשמדה ש

 ?אלוהים רוצה שיתממשו באיזה צורה לדעתכם. מלחמה גרעינית דרך של

 

 1, 32, 131 31יהו ירמ

ֻאם 30 ָכַרִתי ֶאת-ִהנֵׁה ָיִמים ָבִאים נְּ הָוה וְּ ֶאת-יְּ ל וְּ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ִרית ֲחָדָשה׃-בֵׁ הּוָדה בְּ ית יְּ   בֵׁ

ִרית ֲאֶשר ָכַרִתי ֶאת 30 ָרִים-ֹלא ַכבְּ ֶאֶרץ ִמצְּ הֹוִציָאם מֵׁ ָיָדם לְּ יֹום ֶהֱחִזיִקי בְּ רּו-ֲאֶשר  ֲאבֹוָתם בְּ פֵׁ ָּמה הֵׁ ִריִתי -ֶאת הֵׁ בְּ

ֻאם ִתי ָבם נְּ ָאֹנִכי ָבַעלְּ הָוה׃-וְּ    יְּ

ל׃ 0 ָראֵׁ ִגיעֹו ִיׂשְּ ַהרְּ י ָחֶרב ָהלֹוְך לְּ ִרידֵׁ ָבר ַעם ׂשְּ ן ַבִּמדְּ הָוה ָמָצא חֵׁ  ֹכה ָאַמר יְּ

 



הראשונה כי שני הצדדים הפרו י ישראל הולכת להיות שונה מבנהמיועדת להחדשה הזו  האמנה, 30לפי פסוק 

רכיבים מסוימים . ים משתניםהדבר. היום עד נלחמים צאיהם עודםצא, מסיבה זו. הישנה האמנהאת 

 .ה איך זה נראהבואו נרא ,עכשיו. קודמתאמנה ההמ שונים הולכים להיות אמנתם החדשהמ

 

 1פרק 

 תוכנית השלום של אלוהים לארץ הקדושה

 סיכום נקודות מפתח של התוכנית

 אזורים/מדינות-תתעם שתי , הגדה המערבית ועזה, המורכבת מישראל ,"ישראל: "החדש ון אומהנכי .0

. שבטי תהיה ממשלה אזרחית משלו לכל אזור. בהתאמה" אפריים"ו" יהודה"שבטיים הנקראים 

הגבולות . תורכב מהגדה המערבית ועזה" אפריים"ו, היום" ישראל" ממה שנקרא" יהודה"תורכב 

 .0147-יהיו אלה שהיו לפני מלחמת ה

ביטחונה של ירושלים ינוהל על ידי כוחות שלום . מחולקת-ושלים תהיה הבירה הלאומית הבלתייר .0

 הפרלמנטכוחות השלום הבינלאומיים יישארו עד ש. בינלאומיים המוסכמים על ידי שני הצדדים

 .פה אחד על החזרת התפקידים האלה לשליטתה של ישראלהישראלי החדש יחליט 

 .באותה צורה של ניהול ביטחונה של ירושלים תנוהלסוגיית ביטחונה של חברון  .3

כאזרחים של מדינת ישראל יקבלו הכרה  ,אחריםערבים או , יהודים, כל הפלסטינים וכל הישראלים .4

 .החדשה והמאוחדת

הופקעו ש פלסטינים. ץ ולהיות אזרחיםכל הפלסטינים יוכלו לחזור לגור באר. זכות השבות .5

הופקעו אדמותיהם פלסטינים ש. את אדמותיהם בחזרהקבלו אדמותיהם בגדה המערבית או עזה י

 .בחלקה של יהודה יקבלו פיצוי כספי

או עזה יקבלו בתים חדשים בתוך הטריטוריה של /מתנחלים ישראלים בהתנחלויות בגדה המערבית ו .4

 ".יהודה"

לרכוש אדמות בכל אחד  וליםים מהשבט השני יכלא הרגו אזרחאשר כל האזרחים משתי הקבוצות  .7

 .דהינו בכל מקום במדינה, השבטיים מהאזורים

 .השבטיים בשני האזורים, לרבות החופש מדת, תחופש הד .8



 .צבא לאומי המורכב משני השבטים .1

הנבחר בצורה דמוקרטית המורכב מעשרים וארבעה מנדטים  ממשלה לאומית אחת עם פרלמנט .02

 .ונשיא

 .תומכים בפיתרון הזהועכשיו נראה איך ספרי הקודש 

 

 אחת אומה

 122 35יחזקאל 

ל  00 ָראֵׁ י ִיׂשְּ ָהרֵׁ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְּ ָעִׂשיִתי ֹאָתם לְּ ֶמֶלְך, וְּ ֻכָּלם לְּ ֶיה לְּ ֶיה־ ; ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְּ ֹלא ִיהְּ יּו־)וְּ עֹוד ( ִיהְּ

נֵׁי גֹוִים ָלכֹות עֹוד׃, ִלשְּ י ַממְּ תֵׁ ָחצּו עֹוד ִלשְּ ֹלא יֵׁ  וְּ

 

 27-23 111ישעיהו 

ִליִשָיה, ַביֹום ַההּוא 04 ל שְּ ָראֵׁ ֶיה ִיׂשְּ ַאּׁשּור, ִיהְּ ַרִים ּולְּ ִמצְּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃; (עיראק) לְּ ָרָכה בְּ  בְּ

ָבאֹות לֵׁאֹמר 05 הָוה צְּ ֲרכֹו יְּ ַרִים; ֲאֶשר בֵׁ ה ָיַדי ַאּׁשּור, ָברּוְך ַעִּמי ִמצְּ ל׃, ּוַמֲעׂשֵׁ ָראֵׁ ַנֲחָלִתי ִיׂשְּ  וְּ

 

, יחד עם זאת". לישרא"הנקראת ולבני ישראל  אומה מאוחדתל מספקת סמכותהנבואה של יחזקאל 

על אף שזה השם , מוסלמיםקצת בעייתי בשביל ה כשמה של האומה עלול להיות" ישראל"ת קבל

 הוגן די השימוש בשם הזה הינו, עם זאת. םבנבואה המנבאת שלום עם העיראקים והמצרי וזכראהמ

הוא " ישראל"הפירוש המילולי של . הוא צודק אך, פרטנימחמיא באופן  אמנם אין הוא. והולם

" ישראל" שםקיבל את ה אשר" יעקב"המקורי היה אדם שקראו לו " ישראל"". להיאבק עם אלוהים"

? אלוהים/?מלאך/?ישראל נאבק עם גבר/אומרים כי יעקב .00-32: 30עשה בבראשית ו שהשכתיאור למ

ְמָך, ַויֹּאֶמר": 08הנה חלק מפסוק . זה תואר שהוא השיג, כלומר ְשָרֵאל, ֹלא ַיֲעקֹּב ֵיָאֵמר עוֹּד שִׁ ם־יִׁ י אִׁ ; כִׁ

ים ַוּתּוָכל ם־ֲאָנשִׁ ים ְועִׁ ם־ֱאֹלהִׁ יָת עִׁ י־ָשרִׁ נאבקו אחד עם השני ועם אלוהים  אנשי הארץ הקדושה. "כִׁ

קרוב לוודאי כי מסיבה זו בחר אלוהים . את התואר הזה הם קיבלו, למרבה הצער. לפי שניםאאורך ל

 .להעדפה כי אין לזה שום קשר בטוחני. שם הזה מלכתחילהב

 



 ך אומה אחתמדינות בתו-שתי תת

 1125-בהתבסס על הגבולות לפני מלחמת ה

כל הגדה המערבית , מדינת ישראל המודרניתאת כוללת " ישראל"האומה המאוחדת החדשה של 

 כל אזור, "אפריים"ו" הודהי", שבטיים ושני אזורים, (להלן מתוארת)ת אחת ממשלה לאומיעם , ועזה

 .עם השלטון האזרחי שלו

 (:אולי לאלוהים יש אחרות)הנה כמה סיבות הגיוניות ? מדינות-למה שתי תת

אך במציאות , אזרח נשמע כרעיון הוגן אומה מאוחדת של מדינה אחת עם קול דמוקראטי אחד לכל

אומה , בארץ הקדושה יםיהודים ישראל מכיוון שישנם הרבה יותר פלסטינים מאשר .איננוהוא 

עצמי -של שלטון הגדרה פירושו כי השבט היהודי הישראלי מפסיד כל משמעותקול אחד לפי ה/אחת

הם לעולם , לאורך אלפי השנים האחרונות עבר השבט הזהאם לוקחים בחשבון את כל מה ש .וביטחון

. ראליםלא רוצים הפלסטינים להיות נשלטים על ידי היהודים היש, מאידך .זהרעיון הלא יסכימו ל

, את חלוקת ירושלים רשפיתרון שתי המדינות דו .ביצוע-אינו בר פיתרון שתי המדינות גם הוא, כמו כן

 ניתן לפרש, בנוסף לכך .המיוחד שלו לאחרומסור את השליטה במקום הקדוש ואף צד אינו מוכן ל

מבחינה  באופן בלעדי מוסלמיתשל מדינה שאיננה קיומה את קטעים מסוימים מהקוראן כמונעים 

באופן בלעדי  הודיכי יראו בוהרבה מוסלמים , היהודי בחלק החוקהיה  חופש הדת אף אם .דתית

 .מדינות-שתי תת/אולי מסיבה זו הנבואות הבאות מתארות מדינה אחת .וימשיכו להיאבק

חולקה הארץ לשנים , כנען" כיבוש"אחרי . חשוב לדעת קצת היסטוריה, כדי להבין את הנבואה הבאה

, לכיםשלטונם של המ תחת "ישראל"כ הם אוחדו, אחר כך .עשר חלקים על ידי שבטי בני ישראל

חלק וה" ישראל" החלק הצפוני וקראו לו, הממלכה לשתים חולקה, האחרי שלומ .הושלומ, דוד, שאול

 ה שלהייתה מרכז" שומרון" .בדיוק מצפון לירושלים עברקו החלוקה ". יהודה" הדרומי שקראו לו

הנבואה עושה את ". מנשה"ו" אפריים" ובימים השבטיים קראו לה, פונית של ישראלהממלכה הצ

מתייחסת לאנשים  0-00פסוקים של " ישראל". "יהודה"ו" ישראל"של " הבתים"רדה הזו בין ההפ

לממלכות  יםהנפרדים מתייחס "הבתים"שני  00אך בפסוק , (כל השבטים כלומר)כחלק שלם 

 העניין הזה נידון בהרחבה ".בית ישראל"כ פלסטיניםהו - (יהודים ישראלים) "יהודה"או , המחולקות

 .0בפרק 

 



 31, 22, 21, 7, 11 31ירמיהו 

הָוה 0 ֻאם־יְּ ת ַהִהיא נְּ ֶיה לֵׁאֹלִהים ,ָבעֵׁ ל, ֶאהְּ ָראֵׁ חֹות ִיׂשְּ פְּ ֹכל ִמשְּ ָעם׃; לְּ יּו־ִלי לְּ ָּמה ִיהְּ הֵׁ  וְּ

ָרִמים 5 ִעי כְּ רֹון, עֹוד ִתטְּ י ֹשמְּ ָהרֵׁ לּו׃; בְּ ִחּלֵׁ ִעים וְּ עּו ֹנטְּ  ָנטְּ

רּוִרים, ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים 00 ְך, ִׂשִמי ָלְך ַתמְּ ִתי , ִשִתי ִלבֵׁ ִסָּלה ֶדֶרְך ָהָלכְּ תְּ )ַלמְּ ל; (ָהָלכְּ ָראֵׁ תּוַלת ִיׂשְּ , שּוִבי בְּ

ֶּלה׃  ֻשִבי ֶאל־ָעַרִיְך אֵׁ

ַחָּמִקין 00 ָבה, ַעד־ָמַתי ִתתְּ הָוה ֲחָדָשה ָבָאֶרץ; ַהַבת ַהּׁשֹובֵׁ ב ָגֶבר, ִכי־ָבָרא יְּ סֹובֵׁ ָבה תְּ קֵׁ  ׃נְּ

הָוה 30 ֻאם־יְּ ָכַרִתי; ִהנֵׁה ָיִמים ָבִאים נְּ ל , וְּ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ִרית ֲחָדָשה׃ֶאת־בֵׁ הּוָדה בְּ ית יְּ ֶאת־בֵׁ  וְּ

 

ב ָגֶבר" סֹובֵׁ ָבה תְּ קֵׁ  בהנחה. לעתיד מסתכלתהנבואה  .אמנה חדשה בין השבטיםזה קשור ל? מה זה "נְּ

הודים הישראלים במעמד היותר הי, הפלסטינים נמצאים במעמד החלש, עכשיו ל מתרחש"העתיד הנש

והיהודים הישראלים הם " הנקבה"הפלסטינים הם , מטפוריתבצורה , לכן. באחרשולטים והם  חזק

עוטפות את ש( שתי טריטוריות נפרדות)מערבית ועזה הנבואה הזו מתארת את הגדה ה". הגבר"

ביותר ממקום  מופיעה" נקבה"ו" גבר" פורה שבה שני העמים מסמליםהמט. היהוד/ישראל המודרנית

נקבה המשמעות אלא אם הגבר ו לולא תהיה אשר , 04 – 02: 0דוגמה טובה היא מלאכי . אחד

 .1אור ברור יותר ניתן בזכריה ית. זה בקושי החלטי, אך עדיין .מייצגים שתי הקבוצות המאוזכרים

 

 :11 1זכריה 

ַרִיםוְּ " 02 ֶאפְּ ַרִתי־ֶרֶכב מֵׁ סּוס, ִהכְּ ָתה ֶקֶשת  ,(עיר הבירה של יהודה העתיקה) םִמירּוָשלִַ  (טנק) וְּ רְּ ִנכְּ וְּ

ָחָמה  "...ִמלְּ

( מייצגת את הפלסטינים" )אפריים"החלק הראשון של הנבואה מתארת את השלום הנעשה בין 

 .בירת יהודה או ישראל המודרנית, "ירושלים"ו

 

 13, 112 1זכריה 

ִבָצרֹון 00 ָוה, שּובּו לְּ י ַהִתקְּ ֶנה ָאִשיב ָלְך׃ (שנה 0222-לפני יותר מ) ַגם־ַהיֹום; ֲאִסירֵׁ שמציעה כפי ) ַמִגיד ִמשְּ

 "(מפת הדרך"

הּוָדה 03 ִתי ִלי יְּ ַרִים, ִכי־ָדַרכְּ ִתי ָבַנִיְך ִציֹון, ֶקֶשת ִמּלֵׁאִתי ֶאפְּ עֹוַררְּ ֶחֶרב ִגבֹור׃; ַעל־ָבַנִיְך ָיָון, וְּ ִתיְך כְּ ַׂשמְּ  וְּ

 



 (.הגדה המערבית)ם מכופפת כמו קשת מסביב לאפרי( ניתישראל המודר)יהודה , 03-00בפסוקים 

לא  זה, כמו כן .שלמהבלתי יתה הי של יהודה" קשת"הרי ה ,0148-ב הזה לא התממש הגרפיהתיאור 

על ידי נשיא  שהוצגה" מפת הדרך"בית כפי שתיארה מדינה פלסטינית עם מחצית הגדה המער תארמ

לפלסטינים מגיע כפול , אם תקשיבו לי" :נראה כי אלוהים אומר, למעשה. בוש' ורג'ב לשעבר ג"ארה

 ".יםאפר"על ידי  יהודה" קשת"את " ממלאים"כך ו!" כל הגדה המערבית –מזה 

 

 15 21ישעיהו 

ֶנה ֶכם ִמשְּ תְּ ָקם, ַתַחת ָבשְּ ִלָּמה ָיֹרנּו ֶחלְּ ֶנה ִייָרשּו; ּוכְּ ָצם ִמשְּ ַארְּ ן בְּ ֶיה ָלֶהם׃, ָלכֵׁ ַחת עֹוָלם ִתהְּ  ִׂשמְּ

 

 113 11ישעיהו  ..ותוצאת ההקשבה לאלוהים

הּוָדה"... ַקנֵׁא ֶאת־יְּ ַרִים ֹלא־יְּ ָרִים׃, ֶאפְּ  "ִויהּוָדה ֹלא־ָיֹצר ֶאת־ֶאפְּ

 

 :נבואה אחרונה

  "שני עצים קטנים ועץ אחד גדול"  22-35117יחזקאל 

ַלי לֵׁאֹמר׃ 05 הָוה אֵׁ ַבר־יְּ ִהי דְּ ַאָתה ֶבן־ָאָדם 04 ַויְּ ץ ֶאָחד, וְּ ָך עֵׁ ֹתב ָעָליו ִליהּוָדה, ַקח־לְּ רֹו  ,ּוכְּ ל ֲחבֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ִלבְּ וְּ

ָריו) ץ ֶאָחד; (ֲחבֵׁ ַקח עֵׁ תֹוב ָעָליו, ּולְּ ַרִים, ּוכְּ ץ ֶאפְּ ף עֵׁ יֹוסֵׁ רֹו , לְּ ל ֲחבֵׁ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ָכל־בֵׁ ָריו)וְּ ָקַרב ֹאָתם  07 ׃(ֲחבֵׁ וְּ

ץ ֶאָחד עֵׁ ָך לְּ ָיֶדָך׃; ֶאָחד ֶאל־ֶאָחד לְּ ָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ  וְּ

ֶליָך 08 רּו אֵׁ ַכֲאֶשר ֹיאמְּ ָך לֵׁאֹמר, וְּ י ַעּמְּ נֵׁ ֶּלה ָּלְך׃; בְּ ר ֲאלֵֶׁהם 01  ֲהלֹוא־ַתִגיד ָלנּו ָמה־אֵׁ ֹכה־ָאַמר ֲאֹדָני , ַדבֵׁ

הִוה ַרִים, יְּ ַיד־ֶאפְּ ף ֲאֶשר בְּ ץ יֹוסֵׁ ַח ֶאת־עֵׁ רֹו , ִהנֵׁה ֲאִני ֹלקֵׁ ל ֶחבְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ ִשבְּ ָריו)וְּ ָנַתִתי אֹוָתם ָעָליו ; (ֲחבֵׁ וְּ

הּוָדה ץ יְּ ץ ֶאָחד, ֶאת־עֵׁ עֵׁ ָיִדי׃, ַוֲעִׂשיִתם לְּ ָהיּו ֶאָחד בְּ ָך  02 וְּ ָידְּ יֶהם בְּ ֹתב ֲעלֵׁ ִצים ֲאֶשר־ִתכְּ ָהיּו ָהעֵׁ וְּ

ינֵׁיֶהם׃ עֵׁ יֶהם 00 לְּ ר ֲאלֵׁ ַדבֵׁ הִוה, וְּ ל, ֹכה־ָאַמר ֲאֹדָני יְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ נֵׁ ַח ֶאת־בְּ ין ַהגֹוִים ֲאֶשר , ִהנֵׁה ֲאִני ֹלקֵׁ ִמבֵׁ

כּו־ָשם ִקבַ ; ָהלְּ ִתי ֹאָתם ִמָסִביבוְּ ָמָתם׃, צְּ אִתי אֹוָתם ֶאל־ַאדְּ בֵׁ הֵׁ י  00 וְּ ָהרֵׁ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְּ ָעִׂשיִתי ֹאָתם לְּ וְּ

ל ָראֵׁ ֶמֶלְך, ִיׂשְּ ֻכָּלם לְּ ֶיה לְּ ֶיה־ ; ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְּ ֹלא ִיהְּ יּו־)וְּ נֵׁי גֹוִים( ִיהְּ ָלכֹות , עֹוד ִלשְּ י ַממְּ תֵׁ ֹלא יֵָׁחצּו עֹוד ִלשְּ וְּ

 ד׃עוֹ 

 



 משותפת כבירה לאומיתירושלים 

עם שבט אחד , חלוקת ירושלים היא ,מ"שהוכתבו על ידי האו ,0148-הבעיה בסיסית עם גבולות 

של השבט  ,והבירה לשעבר ,על הגישה למקום הכי קדוש חונקתשקיבל אחיזה ( הפלסטינים/יםאפר)

הר ) לתכלפולחן ב נדחתה זכותם של היהודים אשר בועבר במבט על ניסיון ה(. היהודים/יהודה)האחר 

לא , ותומסיבות דומ, כמו כן. סרו שליטה מלאה לפלסטיניםלצפות מהם שימ גיוניה לא יהיה, (הבית

ישנו פיתרון הוגן , למרבה המזל. היהודים הישראליםמטעם שליטה מתמשכת על הפלסטינים  יסכימו

 .הנובע מספרו של יחזקאל

 

 9,2-9711יחזקאל 

ַנֲחָלה 0 ֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ בְּ ַהִפילְּ רּוָמה ַליהָוה ֹקֶדש ִמן־ָהָאֶרץ, ּובְּ ִרים ֶאֶלף ֹאֶרְך, ֹאֶרְך, ָתִרימּו תְּ ֶעׂשְּ , ֲחִמָּׁשה וְּ

ֹרַחב ֲעָׂשָרה ָאֶלף בּוָלּה ָסִביב; וְּ ָכל־גְּ  ׃ֹקֶדש־הּוא בְּ

ֶיה ִמֶזה ֶאל־ַהֹקֶדש 0 אֹות מְּ , ִיהְּ ש מֵׁ אֹות ַבֲחמֵׁ ש מֵׁ ָרש לֹו ָסִביב׃, ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה; ֻרָבע ָסִביבֲחמֵׁ  ִמגְּ

ש , ֹאֶרְך, ּוִמן־ַהִּמָדה ַהֹזאת ָתמֹוד 3 ִרים ֶאֶלף( ֲחִמָּׁשה)ֲחמֵׁ ֶעׂשְּ ֹרַחב ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים, וְּ ָדש ; וְּ ֶיה ַהִּמקְּ ּובֹו־ִיהְּ

 (א והקוטלאקצ-מסגד אל =הר הבית ) ֹקֶדש ָקָדִשים׃

ֶיה, ֹקֶדש ִמן־ָהָאֶרץ הּוא 4 ָדש ִיהְּ י ַהִּמקְּ תֵׁ ָשרְּ הָוה, ַלֹכֲהִנים מְּ ת ֶאת־יְּ ָשרֵׁ ִבים לְּ רֵׁ ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום ; ַהקְּ וְּ

ָבִתים ָדש׃, לְּ ָדש ַלִּמקְּ  ּוִמקְּ

נּו  4 ֶשת ֲאָלִפים, ַוֲאֻחַזת ָהִעיר ִתתְּ ֹאֶרְך, ֹרַחב ֲחמֵׁ ִרים ֶאֶלף, וְּ ֶעׂשְּ רּוַמת ַהֹקֶדש, ֲחִמָּׁשה וְּ ֻעַּמת תְּ ית ; לְּ ָכל־בֵׁ לְּ

ל ָראֵׁ ֶיה׃ ִיׂשְּ  (היהודים הישראלים והפלסטינים= כל בית ישראל ) ִיהְּ

 

 .רגל 5082-מייל אחד שווה ל(. 'אינץ 08)רגל  0.5-אמה היא יחידת אורך השווה ל

 מייל x 0.5  =37,522 37,522 / 5082  =7.0אמה  05,222

 מייל x 0.5  =32,222 32,222 / 5082  =5.48אמה  02,222

 .מייל 5.48מייל ורוחבו  7.0שטח שאורכו ב מדובר ,ולכן

 

רּומָ  " בּוָלּה ָסִביב ...ה ַליהָוה ֹקֶדש ִמן־ָהָאֶרץָתִרימּו תְּ ָכל־גְּ  "ֹקֶדש־הּוא בְּ



לשליטתה המלאה  בזמן שיש להחזיר את ירושלים. המלא של ירושלים היום זהו פחות או יותר הגודל

זכויות לגיטימיות לגישה ולביטחון של הר הבית ומקומות  יש גם למאמינים מכל העולם, של ישראל

 .ל"להלן הרציונאל של הנ .אחרים

 

 2-1519בראשית 

ִריִתי ִאָתְך 4 ַאב ֲהמֹון גוֹ ; ֲאִני ִהנֵׁה בְּ ָהִייָת לְּ  ִים׃וְּ

ָרם 5 ָך ַאבְּ א עֹוד ֶאת־ִשמְּ ֹלא־ִיָקרֵׁ ָרָהם; וְּ ָך ַאבְּ ָהָיה ִשמְּ ַתִתיָך׃, וְּ  ִכי ַאב־ֲהמֹון גֹוִים נְּ

גֹוִים... 4 ַתִתיָך לְּ אּו׃; ּונְּ ָך יֵׁצֵׁ ָלִכים ִמּמְּ  ּומְּ

 

 15-9112הרומיים -אל

ִפי־ֶחֶסד ַבֲעבּור ֲאֶשר  04 ֶיה לְּ ַמַען ִתהְּ ֱאמּוָנה לְּ ן מֵׁ ַבָדם ַעל־כֵׁ נֵׁי ַהתֹוָרה לְּ ָכל ַהָזַרע ֹלא ִלבְּ ָטָחה לְּ ִתכֹון ַהַהבְּ

ָרָהם נֵׁי ֱאמּוַנת ַאבְּ ֻכָּלנּו׃ ִכי־ַגם ִלבְּ  ֲאֶשר הּוא ָאב לְּ

ַהקוֹ  07 ִתים וְּ ַחֶיה ֶאת־ַהּמֵׁ הּוא ֶהֱאִמין ִכי ֶנֶגד ָפָניו ֱאֹלִהים ַהמְּ ַתִתיָך וְּ א ַכָכתּוב ִכי ַאב־ֲהמֹון גֹוִים נְּ רֵׁ

ה׃ מֹו הֹוֶ ַמה־ֶּׁשֹלא־ָהָיה כְּ  לְּ

יש לשים תנאי כי הגישה למקומות הקדושים תהא נתונה לאנשים מכל האמונות ". אומות רבות"

מושרש  יהיה עד שהשלום. לנצח –לסגוד לאלוהים בירושלים וכי יש לתחזק ולהגן על כל המקדשים 

על העיר להיות מנוהלת על ידי כוחות שלום , לחמוק מביטחון מסוכסך יותר לעיר, ומשגשג

עד שיבוא הזמן שבו הפרלמנט של האומה המאוחדת . בינלאומיים המוסכמים על שני הצדדים

השליטה על , יסכים פה אחד על החלטה המוסרת את הסמכות הזו לאומה החדשה של ישראל

נבואה בישעיהו מצהירה , בצורה מעניינת. יוכל לחזור בצורה אחראית לתושביםהביטחון בירושלים 

העיר והאומה ישוחררו מטרור , כי כאשר עושים האנשים שלום לפי ההוראות המוצגות בספרי הקודש

 .אלימותכל סוג אחר של  וא

 17-79111,13ישעיהו 

 ...ֹסֲעָרה ֹלא נָֻחָמה (ירושלים)ֲעִנָיה  00

הָוה 03 י יְּ ָכל־ָבַנִיְך ִלּמּודֵׁ לֹום ָבָנִיְך׃; וְּ ַרב שְּ  וְּ

ָדָקה 04 ֹעֶשק ִכי־ֹלא ִתיָרִאי; ִתכֹוָנִני (לפי חוקי האל) ִבצְּ ִחָתה, ַרֲחִקי מֵׁ ָלִיְך׃, ּוִמּמְּ ַרב אֵׁ  ִכי ֹלא־ִתקְּ

אֹוִתי 05 ן גֹור ָיגּור ֶאֶפס מֵׁ  ִמי־ָגר ִאָתְך ָעַלִיְך ִיפֹול׃; הֵׁ



חיל האוויר  מטעם או להתקפות" חטיבות שהידים" יהיה עוד צורך לפיגועי התאבדות מטעםלא 

לא יהיה עוד ! ולא כגיבורים, כמשרתי השטן אלימותה מבצעייראו ב, דקעם הגעת הצ. הישראלי

אם אלוהים מבטיח לשים קץ לטרור . גם לא יהיה טרור משני הצדדים, מטעם ישראל אכזרי כיבוש

 ?מאמינים ירצו להסית את הזעם האלוהי על ידי התנגדות לשלוםמין איזה , רודנותהו

היא רק בהווה . 45המצוין ביחזקאל  מהשטחתה חלק ולים בימי יחזקאל היוקחו בחשבון כי ירוש

יש להוסיף את שני הקטעים מירמיהו וזכריה שמתארים בצורה  על זה .למימדים המנובאיםהגיעה 

ר לוקחת מחצית הגדה אש" מפת הדרך" לרבות את, הגיאוגרפי והפוליטי היום המצבאת  מדויקת

המפה האלוהית לשלום ואנו  היזוהי שיטתו של אלוהים להגיד לנו כי אולי זו. יםהמערבית מאפר

 .אולי סוף סוף ייענו תפילותיו של דוד למען השלום בירושלים. אמורים לנהוג על פיה

 

 1-12212תהילים 

םַשֲאלּו  4 רּוָשָלִ לֹום יְּ ָליּו; שְּ  ֹאֲהָבִיְך׃, ִישְּ

ְך 7 ילֵׁ חֵׁ ִהי־ָשלֹום בְּ ָוה; יְּ נֹוָתִיְך׃, ַשלְּ מְּ ַארְּ  בְּ

ָעי 8 רֵׁ ַמַען ַאַחי וְּ ָרה־ָנא ָשלֹום ָבְך׃; לְּ  ֲאַדבְּ

ינּו 1 הָוה ֱאֹלהֵׁ ית־יְּ ַמַען בֵׁ ָשה טֹוב ָלְך׃; לְּ  ֲאַבקְּ

 

 

 הם אזרחים יםכל הפלסטינים והישראל

 הם הפלסטינים אזרחיםכל 

 23-95121יחזקאל 

ל׃ 00 ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ ִשבְּ ֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹזאת ָלֶכם לְּ ִחַּלקְּ  וְּ

ָהָיה 00 ַנֲחָלה, וְּ ֶכם, ָלֶכם, ַתִפלּו אֹוָתּה בְּ תֹוכְּ ִרים ַהָגִרים בְּ ַהגֵׁ ֶכם ֲאֶשר־הֹוִלדּו, ּולְּ תֹוכְּ ָהיּו ָלֶכם; ָבִנים בְּ , וְּ

ל ָראֵׁ י ִיׂשְּ נֵׁ ָרח ִבבְּ ֶאזְּ ַנֲחָלה, כְּ לּו בְּ ֶכם ִיפְּ ל, ִאתְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ תֹוְך ִשבְּ  ׃בְּ

ֶבט 03 ָהָיה ַבּׁשֵׁ ר ִאתוֹ , וְּ נּו ַנֲחָלתוֹ ; ֲאֶשר־ָגר ַהגֵׁ הִוה׃, ָשם ִתתְּ ֻאם ֲאֹדָני יְּ  נְּ

 

 



 גם כןכל היהודים האשכנזים הם אזרחים 

 21-:9112ישעיהו 

ַנִיְך 02 ָאזְּ רּו בְּ י ִשֻכָלִיְך, עֹוד ֹיאמְּ נֵׁ ָבה׃; בְּ שֵׁ אֵׁ ָשה־ִּלי וְּ  ַצר־ִלי ַהָּמקֹום גְּ

ְך 00 ָבבֵׁ תְּ ִבלְּ ָאַמרְּ ֶּלה, וְּ מּוָדה, ִמי ָיַלד־ִלי ֶאת־אֵׁ ַגלְּ כּוָלה וְּ סּוָרה; ַוֲאִני שְּ ל, ֹגָלה וְּ ֶּלה ִמי ִגדֵׁ אֵׁ ן ֲאִני ִנשְּ , וְּ ַבִדיהֵׁ ִתי לְּ , ַארְּ

ם יֹפה הֵׁ ֶּלה אֵׁ  :אֵׁ

 (ליותר נבואות לדוגמא 3ראו פרק )

 

 זכות השבות לפלסטינים בגולה

שלושת ? שגורשו מאדמותיהם מה עם זכויות השבות של הפלסטינים". זכות השבות"הגענו לסוגיה של , ועכשיו

 :לוהוגשלהלן דורשות את זכות השבות לפלסטינים ש הנבואות

 

 11111ישעיהו 

ָהָיה ַביֹום ַההּוא ִנית ָידוֹ , וְּ ָאר, (0148אחרי ) יֹוִסיף ֲאֹדָני שֵׁ נֹות ֶאת־שְּ . דהינו בני ישראל) ַעּמוֹ  (הפלסטינים) ִלקְּ

ַאּׁשּור; (החלק היהודי של שבטי בני ישראל היו הראשונים לחזור ר מֵׁ ַרִים  (עיראק וסוריה) ֲאֶשר ִיָּׁשאֵׁ ּוִמִּמצְּ

רֹוס  יָלם  ,(סומליה ואתיופיה) ּוִמכּושּוִמַפתְּ עֵׁ ָער (איראן)ּומֵׁ ֲחָמת (עיראק) ּוִמִּׁשנְּ י ַהָים, (סוריה) ּומֵׁ ִאיֵׁ  ּומֵׁ

 ׃(ב ובבריטניה"הפלסטינים בגולה בארה)

ַרִים 00 ִצפֹור ִמִּמצְּ דּו כְּ ֶאֶרץ ַאּׁשּור, ֶיֶחרְּ יֹוָנה מֵׁ הָוה; ּוכְּ ֻאם־יְּ יֶהם נְּ ִתים ַעל־ָבתֵׁ הֹוַשבְּ  :וְּ

 

 :1:12-1זכריה 

הּוָדה 4 ית יְּ ִתי ֶאת־בֵׁ ִגַברְּ ף, (ישראלים) וְּ ית יֹוסֵׁ ֶאת־בֵׁ ִתים, אֹוִשיעַ  (הפלסטינים) וְּ בֹוִתים ִכי ִרַחמְּ הֹושְּ ָהיּו ַכֲאֶשר , וְּ וְּ

ִתים ַנחְּ ֶאֱענֵׁם׃, ִכי; ֹלא־זְּ יֶהם וְּ הָוה ֱאֹלהֵׁ  ֲאִני יְּ

ַרִים 7 ִגבֹור ֶאפְּ ָהיּו כְּ מֹו־ָיִין, (הפלסטינים) וְּ ָׂשַמח ִלָבם כְּ חּו; וְּ ָׂשמֵׁ אּו וְּ נֵׁיֶהם ִירְּ ל ִלָבם ַביהָוה׃, ּובְּ  ָיגֵׁ

ִדיִתים 8 ם ִכי פְּ צֵׁ ָקה ָלֶהם ַוֲאַקבְּ רְּ מֹו ָרבּו׃; ֶאשְּ ָרבּו כְּ  וְּ

ם ָבַעִּמים 1 ָרעֵׁ ֶאזְּ רּוִני, וְּ כְּ ַחִקים ִיזְּ נֵׁיֶהם ָוָשבּו׃; ּוַבֶּמרְּ ָחיּו ֶאת־בְּ  וְּ

ַרִיםַוֲהִשיב 02 ֶאֶרץ ִמצְּ ם, ֹוִתים מֵׁ צֵׁ ַאּׁשּור ֲאַקבְּ ָעד; ּומֵׁ ֶאל־ֶאֶרץ ִגלְּ ם (של הירדן" הגדה המזרחית)" וְּ ָבנֹון ֲאִביאֵׁ , ּולְּ

א ָלֶהם ֹלא ִיָּמצֵׁ  ׃(בפלסטין) וְּ

 



זאת . על פי אלוהים, כי הפלסטינים יחזרואומרות ( החלק היהודי מהתורה)הנבואות בברית הישנה  ,לכןו

אזי עליהם לקבל את , גשגיםחיים ארוכים ומש כדי להבטיח" לנשק את התורה"רוצים  היהודיםאומרת שאם 

 ?תהיה זכות זו באיזה צורה השאלה היא. בצורה כלשהי של הפלסטינים" שבותהזכות "

 כל פלסטיני שאיבד את אדמתו, (הגדה המערבית ועזה)פלסטינית המולדת הלהיות  הולךשבאזור ברור כי 

היהודים צריכים לפנות את ( או רוב)כי כל  אך האם זה גם אומר. אמור לקבל אותה בחזרהשראל לטובת י

אולי פליטים פלסטינים  ?האם זה אומר משהו אחר או ?ארץ הקדושההבחלק שלהם מאם מדובר גם , בתיהם

פסוק  .שהם במקור מהחלק של יהודה יקבלו פיצוי כספי יחד עם זכותם לרכוש אדמה בכל מקום בתוך האומה

 :מבהיר את הסוגיה 02של זכריה  02

 :1:11זכריה 

ַרִים 02 ֶאֶרץ ִמצְּ ם, ַוֲהִשיבֹוִתים מֵׁ צֵׁ ַאּׁשּור ֲאַקבְּ ָעד; ּומֵׁ ֶאל־ֶאֶרץ ִגלְּ ָבנֹון (של הירדן" המזרחיתהגדה )" וְּ חלק ) ּולְּ

ם (מהפליטים יתיישבו פה א ָלֶהם, ֲאִביאֵׁ ֹלא ִיָּמצֵׁ  ׃(בפלסטין) וְּ

קיבלו פיצויים והשתמשו בהם לרכוש אדמה הם בטח אז , בלבנון וירדן אם הרבה מהחוזרים מתיישבים

 .היו פשוט מתיישבים בבתיהם הישנים, אחרת .קום סמוךבמ

 לות על האדמה הועברה במהלךבעהאף אם , שהוא מכבד זכויות המקרקעין של כולם בכךהפיתרון הזה הוגן 

 .מקרקעין החדשיםהזכויות ב ישנים מכובדים יחד עםהת במקרקעין זכויוה .הזמן

 

 תיקונים

רלהמחיר  .לכל האדמות ייקבע אחיד מחיר ייקבע לפי המחיר הממוצע הנוכחי לאדמה ( יחידת מידה) ַאקְּ

על ידי הכללת אדמות מדבריות בלתי ראויות , עדכון המחיר כלפי מטה. המודרנית מצפון לירושלים" ישראל"ב

 אלו ובגין, במדינה יותר שווהפלסטינים היו בחצי הצפוני והההאדמות שנלקחו מ .הוגן אינו, לעיבוד בנגב

בין אם לעם ישראל ובין  ,ל"מחו הבאותמכל התרומות ( %52)חמישים אחוז  .לקבל פיצויים אמורים האנשים

שטר  כל המגיש .שהופקעו התיקונים של האדמות לקרן יםלהיות מוקדש אמורים ,אם לארגונים בתוך ישראל

 .קבוע לפי תעריף הופקעה ביהודה יהיה זכאי לפיצויבגין אדמה ש קניין

לות עקב דעיכה כלכלית מדול מה יקרה כאשר תרומות אלו, באים מתרומות חוץיקונים אם הכספים לת

המצב הזה נחזה  ?בין המעמד העשירבינוני והעובד לבין המעמד ה והאם זה הוגן שהנטל יתחלק ?ל"ובח

 .על ידי אלוהים בבירור

 



 91123שעיהו י

ַנִיְך 03 ָלִכים ֹאמְּ ָהיּו מְּ יִניֹקַתִיְך, וְּ יֶהם מֵׁ ָׂשרֹותֵׁ ַתֲחוּו ָלְך, ַאַפִים, וְּ כּו, ֶאֶרץ ִישְּ ַלחֵׁ ַלִיְך יְּ הָוה; ַוֲעַפר ַרגְּ ָיַדַעתְּ ִכי־ֲאִני יְּ , וְּ

י׃   ֲאֶשר ֹלא־יֵֹׁבשּו קֹוָ

 :12,12-2:11ישעיהו 

נֵׁי־נֵָׁכר ֹחֹמַתִיְך 02 תּוֶנְך, ּוָבנּו בְּ ָשרְּ יֶהם יְּ כֵׁ ִפי ִהִכיִתיְך; ּוַמלְּ ִקצְּ צֹוִני , ִכי בְּ ִתיְך׃ּוִברְּ  ִרַחמְּ

רּו 00 ָלה ֹלא ִיָסגֵׁ ָעַרִיְך ָתִמיד יֹוָמם ָוַליְּ חּו שְּ יל גֹוִים; ּוִפתְּ ַלִיְך חֵׁ ָהִביא אֵׁ הּוִגים׃, לְּ יֶהם נְּ כֵׁ  ּוַמלְּ

דּו 00 דּוְך ֹיאבֵׁ ָלָכה ֲאֶשר ֹלא־ַיַעבְּ ַהַּממְּ ַהגֹוִים ָחֹרב ֶיֱחָרבּו׃; ִכי־ַהגֹוי וְּ  וְּ

ב גוֹ  04 תְּ ֲחלֵׁ ָיַנקְּ ָלִכים ִתיָנִקי, ִיםוְּ ֹשד מְּ ָיַדַעתְּ ; וְּ ְך, וְּ הָוה מֹוִשיעֵׁ ְך ֲאִביר ַיֲעֹקב׃, ִכי ֲאִני יְּ ֹגֲאלֵׁ  וְּ

 

שד המעמד הבינוני או "ולא מ, "שד עניים"לא מ. "שד מלכים"יבוא מ" חלב גוים" 04שימו לב כי בפסוק 

כּותכוללים הללו " מלכים והמלכות"ה. "העובד מאחר  .מית הן מהאומה האירופיתהן מהאומה האסלא ַמלְּ

אם משפחות  .כלול הוא יהיהגם  אז ,"מלכות"ו" מלכים"כמו  עשה כסף ממכירת תחמושת חי הואש העשירו

בסוגיה  הקשורות אני לא אתעמק בנבואות. למלא אחר הנבואות עליהן, שאלוהים יברך אותן ות רוצותמלכותי

אלוהים נתן לנו רצון חופשי . הנבואי של מוחמד( הדיבור המתועד)' מהחדית חלקןו חלקן מהתורה, הזו עכשיו

בכל . אחרים לא. כון וישרדויעשו את הדבר הנמספיק לומר כי מלכים ועשירים מסוימים . והוא בוחן אותנו

 :2:112ישעיהו תזכרו את  .המימון יהיה זמין, מקרה

דּוְך יֹ  ָלָכה ֲאֶשר ֹלא־ַיַעבְּ ַהַּממְּ דּוִכי־ַהגֹוי וְּ ַהגֹוִים ָחֹרב ֶיֱחָרבּו׃; אבֵׁ  וְּ

 .שיהיה אז

 

 זכויות מתנחלים ישראלים בגדה המערבית

, המערבית החלק הדרומי של הגדה. זכויות כבני ישראל גרים בהתנחלויות בגדה המערבית ישגם לישראלים ה

 אין ,יםידי הרומאגירוש יהודה על  אחריאלפיים שנה , היום .ה רכושו של שבט יהודההי, יםימסר לאפראשר י

. לעבור למתנחלים הישראלים ותהללו אמור ,לגיטימיותאך  ,הזכויות הבלתי מתועדות. שטרי קניין למקרקעין

האחריות בדבר , לכן. בכמויות גדולות הוכנסו המתנחלים לגדה המערבית על ידי ממשלת ישראל המודרנית

חלק מהאדמות השמורות , אולי עם השלום. אמורה ליפול על אותה ממשלה אדמות לאנשים האלה אספקת



התיקונים צריכה לספק בתים חדשים  קרן, בכל מקרה. דיור אזרחי במקוםללשמש  לבסיסים הצבאיים יכולות

 .לאחרונה בתוך גבולות יהודה שהוסכם עליהן –גם לאלה 

 

 זכויות האזרחים לרכוש אדמות בכל מקום בישראל

מת הריגת חברים מהשבט אזרחי ישראל שאין להם הרשעות קודמות או משפטים תלויים ועומדים באשלכל 

יינתן פיצויים ". זכות השבות"מסדיר את  הדבר הזה. כוש אדמה בכל מקום בתוך ישראלזכות לרהאחר תהיה 

י חף מפשע ו של ישראלי או פלסטינזכות לא תידחה. אדמה ו לרכוששיוכל יכד ם הופקעויהתולאלה שאדמ

 .לרכוש אדמה בכל מקום בישראל

בחמישים השנים . מהשבט האחר השבטים נגד חבריםנקמה על ידי חברי אחד  השלום דורש הימנעות ממעשי

חמושים -ם בלתיאשר הרג אזרחי, ל"צה" חיילי"פלסטינים או " לוחמים"לרבות , כל אדםלא יהיה , הבאות

 מקבל ל"הנ החריג היחיד לזה הוא במידה והאדם .של השבט האחרטריטוריה ל להיכנס רשאי אחרמהשבט ה

. ביניהם רוצחים בחופשיותאנשים לא צריכים לחשוש כי יתהלכו . ממשלת השבט האחר היתר ספציפי מטעם

האנשים  מעצביםק שקורבנות של צדשר ביצעו מעשים כאלה יהפכו לכמו ואין זה מן הרצוי שאנשים א

 .דמים שפיכה של יותר המעוררדבר , לוקחים את החוק לידייםש

 :בספר במדבר, עיקרון של החוק הזה בתורהאת ה משה קבע

 3712,12,22-25במדבר 

ת ֶהָעִרים 4 אֵׁ ִוִים, וְּ נּו ַללְּ ָלט, ֲאֶשר ִתתְּ י ַהִּמקְּ ש־ָערֵׁ ת שֵׁ נּו, אֵׁ חַ , ֲאֶשר ִתתְּ יֶהם; ָלנֻס ָשָּמה ָהֹרצֵׁ נּו ַוֲעלֵׁ ָבִעים , ִתתְּ ַארְּ

ַתִים ִעיר׃   ּושְּ

ל 00 ָלט ִמֹגאֵׁ ִמקְּ ָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים לְּ חַ ; וְּ ֹלא ָימּות ָהֹרצֵׁ ָפט, וְּ ָדה ַלִּמשְּ נֵׁי ָהעֵׁ דֹו ִלפְּ  ׃(יום הדין) ַעד־ָעמְּ

חַ  04 א ָהֹרצֵׁ ִאם־ָיֹצא יֵׁצֵׁ ָלטוֹ ; וְּ בּול ִעיר ִמקְּ  ֲאֶשר ָינּוס ָשָּמה׃, ֶאת־גְּ

ל ַהָדםּוָמצָ  07 ָלטוֹ ִמחּוץ , (הממשלה השבטית) א ֹאתֹו ֹגאֵׁ בּול ִעיר ִמקְּ ל ַהָדם*... וְּ ; ִלגְּ  (הממשלה השבטית) ֹגאֵׁ

חַ   (ל הפשעעולבצע את גזר הדין , אותו לשפוט, לעצור את הנאשם) ֶאת־ָהֹרצֵׁ

ָלטוֹ  08 ִעיר ִמקְּ ב (טריטוריית השבט שלו) ִכי בְּ ן ַהָגֹדל, יֵׁשֵׁ ן ַהָגֹדל; **ַעד־מֹות ַהֹכהֵׁ י מֹות ַהֹכהֵׁ ַאֲחרֵׁ חַ , וְּ , ָישּוב ָהֹרצֵׁ

 ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֻחָזתֹו׃



חַ "כי  אומרת 35:07הסוגרת את פסוק במדבר הפסקה , בברית הישנה*  ל ַהָדם ֶאת־ָהֹרצֵׁ ין לֹו ָדם, ָרַצח ֹגאֵׁ ". אֵׁ

מותר לעדכן את החוק  ".ל הפשעעולבצע את גזר הדין , אותו לשפוט, לעצור את הנאשם"-אנו החלפנו אותה ב

 .ההחלטה נתונה לאנשים. אך גם ניתן להשאיר את עונש המוות על כנו, כדי למנוע עונש מוות

 .שנה 52עד , דהינו –יקבל את פירוש שנת היובל אחרי השגת השלום " מות הכהן הגדול"", במקרה הזה** 

 

 חברון

 האבות התנכייםם של יהחברון הינה מקום קבר. הגדה המערבית דורשת תשומת לב מיוחדת עיר חברון בדרום

חברון הייתה , מבחינה היסטורית. היא קדושה לשני השבטים, ולכן. יצחק ויעקב, אברהם: של העם העברי

זכויות  לכבד ובד בבד, כדי למנוע יותר מריבה. יםעל יהודה למסור את חברון לאפר, םהיו. חלק מארץ יהודה

כוחות שלום בינלאומיים על ידי , דהינו, ירושליםרון אמור להתנהל באותו אופן כמו ניהולה של חב, קדושות

גיע להסכמה פה אחד המוסרת את הסמכות הזו יעל ידי שני הצדדים עד שהפרלמנט הישראלי  יםהמוסכמ

הם אמורים לנהל , השני בהסכמה אחד עם כשהאויבים לשעבר נמצאים. החדשהלמדינת ישראל המאוחדת 

 .יסופק על ידי כוחות השלום הבינלאומיים חברון לחברי שבט יהודהאל  גישה לכביש מוגן. את עניינם לבד

 

 חופש הדת

 21272סורה 

 ..."וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים, אין מקנים דת בכפייה" 054

 

 הזהב כלל

הינו חלק מכל שלושת " להתייחס אליך לאחרים כפי שתרצה אותםתייחס ת" היא שפרשנותו, "הזהב כלל"

כתוב  ך אינו"בתנ. (לעיל ראו)ר לחופש הדת הכי ישר ולעניין בקש יויוסלאם יש את הצאה לאצ. הדתות

ם הקדושה ספרות, אם יהודי או נוצרי רוצים חופש דת לעצמם. הזהב כללולכן מסתפקים ב, בבהירות הזו

חופש דת מלא בשני האזורים השבטיים צריך להיות מעוגן . חופש הדת גם לאחריםלתמוך במצביעה כי עליהם 

 .בחוק הלאומי

 



 כוחות צבאיים משולבים

על , לכך אי. נדרש מכל בני ישראל לתת את חלקם בהגנה הלאומית, ועל פי החוק, מבחינה היסטורית

 הדרושות התרבותית והוותרנות גישותעם הר, בצבא הלאומי במספרים קבועים וגדלים הפלסטינים להשתלב

, יכולים לשרת את ארצם( בעלי הברית/יםצאצאי היאנקים והקונפדרט)מריקאיים אם הא. אימוניםלצורך ה

 .כך גם יכולים בני ישראל

 11113ישעיהו 

ַרִים 03 ַאת ֶאפְּ ָסָרה ִקנְּ תּו, וְּ הּוָדה ִיָכרֵׁ י יְּ רֵׁ ֹצרְּ ַרִים; וְּ ַקנֵׁא ֶאת־ ֶאפְּ הּוָדהֹלא־יְּ ָרִיםֹלא־ָיֹצר ֶאת־ יהּוָדהוִ , יְּ  ׃ֶאפְּ

י"שימו לב כי  רֵׁ תּו "[המוסלמים"הטרוריסטים , דהינו] ֹצרְּ הּוָדה ִיָכרֵׁ כך שמים קץ לפורענות הטרור לפי ". יְּ

 .שיטתו של אלוהים

 הממשלה

 הפרלמנט

 919חזון יוחנן 

אוֹ  4 ַעל־ַהִכסְּ אֹות וְּ ִרים ִכסְּ ֶעׂשְּ ָבָעה וְּ א ַארְּ ָסִביב ַלִכסֵׁ ָגִדים וְּ ֻלָבִשים בְּ ִבים מְּ ִנים ֹישְּ קֵׁ ִרים ַהזְּ ֶעׂשְּ ָבָעה וְּ ת ַארְּ ת ָרִאיִתי אֵׁ

יֶהם׃ ָראשֵׁ רֹות ָזָהב בְּ ַעטְּ ָבִנים וְּ  לְּ

 2:19חזון יוחנן 

ָיָדם" 4 ָפט ִנַתן בְּ ַהִּמשְּ יֶהם וְּ בּו ֲעלֵׁ אֹות ַויֵׁשְּ ֶרא ִכסְּ  ..."ָואֵׁ

אובן וגד היו ר, מבחינה היסטורית. עם שני נציגים לכל שבט, חברים 04אחד עם  נבחרים לפרלמנט יהיה בית

לארץ במזרח ומערב  04-5:03 'נתפסו לשבי ביחד על ידי האשורים לפי דברי הימים או ,ביחד עם מנשה וגלעד

ים אחרההאנשים הם כמעט מיוצגים על ידי כל הערבים או היום לאורך הזמן ו אלה התמזגו (.עיראק)אשור 

 .יםם האחרים גורשו ביחד על ידי הרומאשמונת השבטי. אשר הצטרפו לשומרונים במועד מאוחר יותר

יהיו מהצד הישראלי " זקנים"ששה עשר , לכן. השבטים האלה הם של שמונתהיהודים הישראלים הם צאצאי

 :את שלהלן אלוהים קובע, בישעיהו, עם זאת. מהצד הפלסטיני" זקנים"ושמונה 

 2115ישעיהו 

ֶנה 7 ֶכם ִמשְּ תְּ ָקם, ַתַחת ָבשְּ ִלָּמה ָיֹרנּו ֶחלְּ ֶנה ִייָרשּו; ּוכְּ ָצם ִמשְּ ַארְּ ן בְּ ֶיה ָלֶהם׃, ָלכֵׁ ַחת עֹוָלם ִתהְּ  ִׂשמְּ

 

 



 919חזון יוחנן 

ֶעׂשְּ  4 ָבָעה וְּ ת ַארְּ אֹות ָרִאיִתי אֵׁ ַעל־ַהִכסְּ אֹות וְּ ִרים ִכסְּ ֶעׂשְּ ָבָעה וְּ א ַארְּ ָסִביב ַלִכסֵׁ ָגִדים וְּ ֻלָבִשים בְּ ִבים מְּ ִנים ֹישְּ קֵׁ ִרים ַהזְּ

יֶהם׃ ָראשֵׁ רֹות ָזָהב בְּ ַעטְּ ָבִנים וְּ  לְּ

 

כך , ל את ייצוגם לששה עשרנכפי, לכן. הנבואה מתייחסת אליהם, מירושתו ַּׁשלנושהם מי  שהפלסטינים כיוון

 .וכך נגיע לסך של עשרים וארבעה, אחר כך נפחית את זה לשנים עשר לכל שבט .לשלושים ושניים חברים נגיע

 הנשיא

 0:00,03, 0:02-00הושע 

חֹול ַהָים 02 ל כְּ ָראֵׁ י־ִיׂשְּ נֵׁ ַפר בְּ ָהָיה ִמסְּ ר, וְּ ֹלא ִיָספֵׁ ָהָיה; ֲאֶשר ֹלא־ִיַּמד וְּ ר ָלֶהם ֹלא־ַעִּמי ַאֶתם וְּ קֹום ֲאֶשר־יֵָׁאמֵׁ , ִבמְּ

ל־ָחי׃ נֵׁי אֵׁ ר ָלֶהם בְּ  יֵָׁאמֵׁ

ָדו 00 ל ַיחְּ ָראֵׁ י־ִיׂשְּ נֵׁ הּוָדה ּובְּ י־יְּ נֵׁ צּו בְּ בְּ ִנקְּ ָעלּו ִמן־ָהָאֶרץ, וְּ ָׂשמּו ָלֶהם ֹראש ֶאָחד וְּ ֶעאל׃; וְּ רְּ  ִכי ָגדֹול יֹום ִיזְּ

ָהָיה ַביֹום הַ "  00 הָוה ֶאֱעֶנה, הּואוְּ ֻאם־יְּ  ..."נְּ

ֹלא־ַעִּמי ַעִּמי־ַאָתה"... 03 ִתי לְּ ָאַמרְּ הּוא ֹיאַמר ֱאֹלָהי׃, וְּ    "וְּ

 

 מחילה על חטאים מהעבר

 .מחילה הינה חובהה, כדי שיהיה שלום

 7113סורה 

ולעולם לא תחדל להיווכח כי ... והקשינו את לבם (ישראל ילדי)קיללנו אותם , כיוון שהפרו את בריתם 03

 .כי אלוהים אוהב את המיטיבים, מחל וחוס עליהם. חוץ ממתי מעט, בוגדים הם

 

 :9111-1סורה 

הילחמו במתנכלת עד , ואם תתנכל האחת לאחרת, פייסו ביניהן, בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינים 1

אלוהים אוהב את עושי . פייסו ביניהן ביושר ועשו  צדק, כיםוכאשר תס. אשר תסכים לפנות לפסק אלוהים

 .הצדק

 .."המאמינים אחים הם" 02



לכן , האסלאם מצורות תהיה היא צורה ,כהלכה במידה ומיושמת, היהדות אומרת כי 5:41 תזכרו כי סורה]

 [אחי המאמיניםכ היהודים המתפללים כהלכה נחשבים

 ".למען תרוחמו, והיו יראים את אלוהים על כן פייסו בין אחיכם: "...המשך 02

 

-אף. בצורה בלתי מכובדת לפעמים כל צד התנהג. צדדי בני ישראל התנהגו באופן מטעה אחד כלפי השנישני 

 .להיפסק המלחמה חייבת בשביל המאמינים ,חוזרים שני הצדדים לחוקי אלוהים כאשר, פי כן-על

 715סורה 

ואל תגרום לכם טינתכם לאנשים לנהוג , לאלוהים והעידו עדות אמתקיימו את חובתכם , הוי המאמינים 8

כי אלוהים מכיר את מעשיכם , והיו יראים את אלוהים, כי אין קרוב מזה ליראת שמים, נהגו בצדק. צדק-באי

 .לפני ולפנים

 

 פי לעהן  יהיו זכאים, םבני ישראל מצאצאי אפריבתורם כ ,היהודים אחוותם עםכאשר מכירים הפלסטינים ב

 .םהאסלאם לאדמות השבטיות של אפריהן על פי חוקי  חוקי היהדות

 

 ים ומנשה בימי יהושעאדמות אפר

ואת עשרת , ם ומנשהאפריאשר נקבעו על ידי יהושע ל יםמציינת את הגבולות השבטיכדי להציג את המפה ש

 :לחצו על הקישור הבא, השבטים הקשורים ליהודה

http://groups.yahoo.com/group/Gods_Peace_Plan_for_the_Holy_Land 

וגם  (Word)גם בפורמט וורד " מפת הארץ הקדושה"שם תוכלו למצוא את , (קבצים) ”Files“לחצו על 

מפרט שמות הערים והמאפיינים הגיאוגרפיים , יורשו המוסמך של משה, יהושע .(Adobe)בפורמט אדוב 

 .ים ומנשהגבולות שהוקצו לאפרה את ומסמן

 1211-9יהושע 

ִריחוֹ  0 ן יְּ דֵׁ ף ִמַירְּ נֵׁי יֹוסֵׁ א ַהגֹוָרל ִלבְּ ָרָחה, (בדיוק מצפון לירושלים) ַויֵׁצֵׁ ִריחֹו ִמזְּ י יְּ מֵׁ ָבר; לְּ  (צפונה)ֹעֶלה , ַהִּמדְּ

ל׃ִמיִריחֹו  ית־אֵׁ  ָבָהר בֵׁ

ל לּוָזה 0 ית־אֵׁ ָיָצא ִמבֵׁ ִכי ֲעָטרֹות׃; וְּ בּול ָהַארְּ ָעַבר ֶאל־גְּ  וְּ

ִטי 3 לֵׁ בּול ַהַיפְּ ָיַרד־ָיָּמה ֶאל־גְּ ַעד־ָגֶזר, וְּ תֹון וְּ ית־חֹוֹרן ַתחְּ בּול בֵׁ ֹאתֹו ; ַעד גְּ ָהיּו ֹתצְּ ֹאָתיו)וְּ  ׃(ים התיכון) ָיָּמה( ֹתצְּ

ֲחלּו  4 ָרִים׃ַוִינְּ ֶאפְּ ַנֶּׁשה וְּ ף מְּ י־יֹוסֵׁ נֵׁ  בְּ

http://groups.yahoo.com/group/Gods_Peace_Plan_for_the_Holy_Land


 :11-1511יהושע 

ַרִים 02 ֶאפְּ ָבה לְּ ַנֶּׁשה, ֶנגְּ ָצפֹוָנה ִלמְּ בּולוֹ , וְּ ִהי ַהָים גְּ עּון ִמָצפֹון; ַויְּ גְּ ר ִיפְּ ָאשֵׁ ִיָששָכר , (בדיוק מדרום לכנרת) ּובְּ ּובְּ

ָרח׃  ִמִּמזְּ

ַנֶּׁשה 00 ִהי ִלמְּ ר ַויְּ ָאשֵׁ ִיָששָכר ּובְּ נֹוֶתיהָ , בְּ י ֹדאר ּובְּ בֵׁ ֶאת־ֹישְּ נֹוֶתיָה וְּ ָעם ּובְּ לְּ ִיבְּ נֹוֶתיָה וְּ ָאן ּובְּ ית־שְּ ין־ֹדר , בֵׁ י עֵׁ בֵׁ ֹישְּ וְּ

ֹנֶתיהָ  ֹנֶתיהָ , ּובְּ ַנְך ּובְּ י ַתעְּ בֵׁ ֹישְּ נֹוֶתיהָ , וְּ ִגדֹו ּובְּ י מְּ בֵׁ ֹישְּ ֹלֶשת ַהָנֶפת׃; וְּ  שְּ

 

. גוש ישראל המודרנית והשטחים הכבושים ביחד כמדינה אחת, ראשית: כדלקמן הגבולות העתיקים עוברים

המתחיל קצת מצפון לגדה המערבית , מהירדן לים התיכון, ציירו קו העובר מערבה, על מפה מעודכנת להיום

 הגבול. ל"תל אביב וחיפה נמצאות מדרום לקו הנ. זהו הקו הצפוני לארץ אפרים ומנשה. ובדיוק מדרום לכנרת

כל הגדה . שוב עובר מערבה מהירדן לים התיכון, הדרומי של אפרים ומנשה מתחיל בדיוק מצפון לירושלים

 .יתה שייכת לשבטי יהודה ובנימיןהי, לרבות חברון ובית לחם, ל"המערבית מדרום לקו הנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2פרק 

 ?מי הם הפלסטינים

, לאורך זה. היותם של הפלסטינים צאצאיהם של בני ישראל העתיקיםנעבור על הוכחות בדבר , בפרק הזה

אינו תומך בשום פנים ואופן , עלינו לזכור כי עצם יכולתנו לאתר את המוצא שלהם שהוא מהארץ הקדושה

על ידי  מרושעים שננקטוהמעשים הולצורך העניין גם , מרושעים שבוצעו על ידי הפלסטיניםהמעשים ב

מבסס בפשטות את זכויות היסוד של שני העמים לגור זה לצד זה בארץ  המוצא הפיזי .היהודים הישראלים

 .את שני העמים איך לגור ביחד בשלום ך ובקוראן ינחו"וקים בתנהח, אחרי שמבססים את זה. הקדושה

על ידי היותם חסרי פניות בתמיכתם לשתי הסיעות של וזה  ,ך גם מנחה את הנוצרים איך לסייע לתהליך"התנ

 .בני ישראל

נכון שאנו . ההוכחה הזו חשובה, בכלל, חשוב להבין למה, ההוכחה שהפלסטינים הם בני ישראל לפני הצגת

דרך הדתות מעצבות את ה. אך לא בינלאומיים, אולי בנושאים פנימיים? אמורים להפריד בין המדינה לכנסיה

לא , בהתמודדותנו עם אומות אחרות אם ניכשל לקחת את זה בחשבון. האנשיםבה חושבות ופעולות קבוצות 

ם בהשגת יאפקטיבי-אלא גם נהיה בלתי, רגישים תרבותית-רק שניתפס כאימפריאליסטים יהירים בלתי

 .שלום

ך משומשת לשכנע הרבה יהודים ונוצרים כי זו התנהגות "הברית הישנה של התנ, במקרה של הארץ הקדושה

ממשלות של היהודים לבצע בהם השמדת עם ולתמוך ב, ןיקדושה לשלול מפלסטינים את זכויותיהם במקרקע

( 0: הן ות את זה ללא מלחמהלשנ ניתןבאמצעותם היחידות ש החלופות. בביצוע המדיניות הזו והנוצרים

חברי הדתות הללו ובכך להפוך אותם  על קולותהבמספר  לגבור( 0, את המאמינים לנטוש את דתותיהםלשכנע 

אמורים  הספרים הקדושים שלהם שהאחרונים להראות באמצעות( 3או , המדיניותקביעת לנטולי השפעה ב

 .כל דבר אחר יסתיים באלימות .בנישול קרקעותתומכת בהשמדת עם או  להיקרא בצורה שאינה

. 3האפשרות  אחר המאמר הזה מתחקה. עוד לא צלחה 0ות ואפשר ,כדי לעבוד מספיק סבירה אינה 0פשרות א

שראל כמו היהודים שהפלסטינים הינם בני י, ידיעת האמת". האמת תשחרר אותנו"ישנה אמרה האומרת 

מיליונים מהנוצרים והיהודים לשנות את עמדתם הפוליטית לעמדה הדורשת ל גרוםת, הישראלים

שינוי הכיוון של מאמינים אלה עשוי להיות ההפרש . ממשלותיהם לתמוך בזכויות שני הצדדים שווה בשווהמ

 .ב ובארץ הקדושה"בתוצאות הבחירות בארההמכריע 



המשומשים לעצב ולתבנת את מוחותיהם של היהודים  בואו נעבור על כמה קטעים מהברית הישנה, עכשיו

זה  .את זכויותיהם באדמות הארץ הקדושה או מכחישים/ים ובהריגת פלסטינ םומכיתהם ש כדי והנוצרים עד

 .ם שני קטעים מבראשיתנתחיל ע. היקף הבעיהייתן לנו המחשה בדבר 

 

 1211-3בראשית 

ָרם 0 הָוה ֶאל־ַאבְּ ית ָאִביָך, (אברהם) ַוֹיאֶמר יְּ ָך ּוִמבֵׁ תְּ ָך ּוִמּמֹוַלדְּ צְּ ַארְּ ָך מֵׁ מה שהיום ) ֶאל־ָהָאֶרץ; ֶלְך־לְּ

ֶאָך׃ (ישראל/פלסטין  ֲאֶשר ַארְּ

גֹוי ָגדֹול 0 ָך לְּ ֶאֶעׂשְּ ָך ,וְּ ֶמָך, ַוֲאָבֶרכְּ ָלה שְּ ָרָכה׃; ַוֲאַגדְּ יֵׁה בְּ  ֶוהְּ

ֶכיָך 3 ָברְּ ָך ָאֹאר, ַוֲאָבֲרָכה מְּ ַקֶּללְּ ָך; ּומְּ כּו בְּ רְּ ִנבְּ ֹחת ָהֲאָדָמה׃, וְּ פְּ  ֹכל ִמשְּ

, כאחד בני ישראל היהודיםו ביםאת הער משרתת 3-00:0ניתנה לאברהם בבראשית ההבטחה ש, לכשעצמה

 .לוקטע בבראשית שמשנה את הכ יש, עם זאת(. דרך בנו ישמעאל)ם צאצאיו של אברהכיוון שהערבים גם הם 

 

 21-15111בראשית 

ָך, ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים 01 תְּ ן, ֲאָבל ָׂשָרה ִאשְּ ָך בֵׁ ָחק, ֹיֶלֶדת לְּ מֹו ִיצְּ ָקָראָת ֶאת־שְּ ִרית עֹוָלם ; וְּ ִריִתי ִאתֹו ִלבְּ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־בְּ

עֹו  ַזרְּ  ַאֲחָריו׃( לרבות את יעקב אבי בני ישראל)לְּ

אל  02 ָמעֵׁ ִישְּ ִתיָך (בנן של אברהם ואבי הערבים)ּולְּ ַמעְּ ִתי ֹאתוֹ , שְּ ַרכְּ ֹאד , ִהנֵׁה בֵׁ יִתי ֹאתֹו ִבמְּ בֵׁ ִהרְּ יִתי ֹאתֹו וְּ רֵׁ ִהפְּ וְּ

ֹאד ִׂשיִאם יֹוִליד; מְּ נֵׁים־ָעָׂשר נְּ גֹוי ָגדֹול׃, שְּ ַתִתיו לְּ  ּונְּ

ֶאת־בְּ  00 ָחקוְּ  ...(אביו של יעקב) ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיצְּ

את זכויות  ם מכחישיםיהודים במידה והביחד מספקים את עונשם של ה 07-ו 00מתברר כי בראשית 

כיוון  –ישראל צדדית ב-תמיכה חד נותניםהם נוצרים במידה ואת עונשם של ההפלסטינים באדמות ו

בני  אם הפלסטינים הינם, 00:3על פי בראשית , עם זאת. שהפלסטינים נתפסים כערבים ולא כבני ישראל

מטעם אמנתו של אלוהים עם ב הורגת פלסטיני על האדמה שניתנה לו "ארה אזי ככל שפצצה תוצרת, ישראל

 .הקללה הזו אמיתיתש ייתכן, (ב"בארה)במבט על מצב האומה שלנו . י אלוהיםב על יד"ארה תקוללמ, אברהם

 

 

 



 13-2112זכריה 

ַע ָבֶכם... 00 ינֹו׃, ִכי ַהֹנגֵׁ ָבַבת עֵׁ ַע בְּ  ֹנגֵׁ

יהֶ  03 ִניף ֶאת־ָיִדי ֲעלֵׁ ִני מֵׁ ָלָחִני׃... םִכי ִהנְּ ָבאֹות שְּ הָוה צְּ ֶתם ִכי־יְּ   ִויַדעְּ

 .07-ו 00שהוא בעייתי כמו בראשית  05ועכשיו הגענו לבראשית 

 

 21-17115בראשית 

ִרית לֵׁאֹמר, ַביֹום ַההּוא 08 ָרם בְּ הָוה ֶאת־ַאבְּ ֲעָך; ָכַרת יְּ ַזרְּ ַרִים, ָנַתִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹזאת, לְּ ַהר ִמצְּ ַעד־ַהָנָהר ַהָגֹדל , ִמנְּ

ָרת׃ ַהר־פְּ  נְּ

ִנִזי 01 ֶאת־ַהקְּ יִני וְּ ֹמִני׃, ֶאת־ַהקֵׁ ת ַהַקדְּ אֵׁ אֶ  20 וְּ ִרִזי וְּ ֶאת־ַהפְּ ֶאת־ַהִחִתי וְּ ָפִאים׃וְּ ַנֲעִני 21 ת־ָהרְּ ֶאת־ַהכְּ ֶאת־ָהֱאֹמִרי וְּ , וְּ

בּוִסי׃ ֶאת־ַהיְּ ָגִשי וְּ ֶאת־ַהִגרְּ  וְּ

 

 .כל המזרח התיכוןב טענתם בדבר זכותםיקאלים את הרד" הציונים" הוא הבסיס שעליו מבססים 05ראשית ב

לבנון , סוריה, עיראק, ערב הסעודית, נתן אלוהים ליהודים בני ישראל זכויות בירדן 05מתברר כי בבראשית 

ראה ינ. )בני ישראל גם כן שגר במדינות אלו הוא בעצם כולו הערבי העם רוב, למרבה המזל. והארץ הקדושה

אז , "בני ישראל"על ידי  כבושותמאחר ואדמות אלה הן כבר , כתוצאה לכך. (איך זה קרה מאוחר יותר בפרק

ולו , ציעך שמ"תנן כלום באי. סיעה אחרת/סיעה מבני ישראל כנגד חלק/אין סיבה לתמוך בכיבוש של חלק

 .במלחמת אזרחים של בני ישראל מבני ישראל וץ יתמכו בצדצדדים מבחכי  ,בדוחק

איומים קטעים אלה נראים . ך הנראים כי תומכים בהשמדתו של העם הפלסטיני"ועכשיו הגענו לקטעי תנ

-דוהאפשר להתאים אותם עם המרשם הארכיאולוגי ומטרת  בחינה כדי לראות אםעוד והם שווים  ונוראים

חשוב לדעת כי , עכשיו. ת זה לעומק בספר מאוחרנעשה א .פלסטיניםבין האשכנזים ל שלוםהשוחר קיום 

הנה . ולא כזרים, שלום שהפלסטינים ייראו כבני ישראללהיות מכריע ל נמצאים וכי זה יכולאכן קטעים כאלה 

 .שתי דוגמאות לקטעים של השמדת עם

 

 

 

 



 27111דברים 

ֶביָך ִמָסִביב ָך ִמָכל־ֹאיְּ הָוה ֱאֹלֶהיָך לְּ ָהִניַח יְּ ָהָיה בְּ הָוה־ֱאֹלֶהיָך , וְּ ָתּהָבָאֶרץ ֲאֶשר יְּ ִרשְּ ָך ַנֲחָלה לְּ ן לְּ ֶכר , ֹנתֵׁ ֶחה ֶאת־זֵׁ ִתמְּ

ָכח׃; ִמַתַחת ַהָּׁשָמִים, ֲעָמלֵׁק  ֹלא ִתשְּ

מאחר וחלק מהיהודים מתייחסים . תיראה כתומכת בהשמדת העם העמלקי בוודאי שקריאה מילולית

 .עוד קטע כזההנה . קטעות את הסכנה של השמדת העם הטמונה בניתן לראות בקל, לפלסטינים כעמלקים

 

 :15-2:11דברים 

ַרב ֶאל־ִעיר 02 ם ָעֶליהָ , ִכי־ִתקְּ ִהָּלחֵׁ ָשלֹום׃; לְּ ֶליָה לְּ ָקָראָת אֵׁ ָך 00 וְּ ָהָיה ִאם־ָשלֹום ַתַענְּ ָחה ָלְך, וְּ ָהָיה ָכל־ָהָעם ; ּוָפתְּ וְּ

ָצא־ָבּה ָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך׃, ַהִנמְּ יּו לְּ ִלים ִעָּמְך 00 ִיהְּ ִאם־ֹלא ַתשְּ ָחָמה, וְּ ָך ִמלְּ ָתה ִעּמְּ ָעׂשְּ ָת ָעֶליָה׃; וְּ ַצרְּ הָוה  03 וְּ ָתָנּה יְּ ּונְּ

ָיֶדָך ִפי־ָחֶרב׃; ֱאֹלֶהיָך בְּ כּוָרּה לְּ ִהִכיָת ֶאת־ָכל־זְּ ָלָלּה ָתֹבז  04 וְּ ֶיה ָבִעיר ָכל־שְּ ֹכל ֲאֶשר ִיהְּ ָמה וְּ הֵׁ ַהבְּ ַהַטף וְּ ַרק ַהָנִשים וְּ

ַלל ֹאיְּ ; ָלְך ָת ֶאת־שְּ ָאַכלְּ הָוה ֱאֹלֶהיָך ָלְך׃, ֶביָךוְּ ָכל־ֶהָעִרים 05 ֲאֶשר ָנַתן יְּ ן ַתֲעֶׂשה לְּ ֹאד, כֵׁ ָך מְּ ֹחֹקת ִמּמְּ ֲאֶשר ; ָהרְּ

ָנה׃ ֶּלה הֵׁ י ַהגֹוִים־ָהאֵׁ ָערֵׁ  ֹלא־מֵׁ

ֶּלה, ַרק 04 י ָהַעִּמים ָהאֵׁ ָערֵׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך, מֵׁ ָך ַנֲחָלה, ֲאֶשר יְּ ן לְּ ַחֶיה ; ֹנתֵׁ ָשָמה׃ֹלא תְּ ם 07 ָכל־נְּ ם ַתֲחִרימֵׁ ַהִחִתי , ִכי־ַהֲחרֵׁ

ִרִזי ַהפְּ ַנֲעִני וְּ ָהֱאֹמִרי ַהכְּ בּוִסי, וְּ ַהיְּ הָוה ֱאֹלֶהיָך׃; ַהִחִּוי וְּ ָך יְּ ַמַען 08 ַכֲאֶשר ִצּוְּ ֶכם ַלֲעׂשֹות, לְּ דּו ֶאתְּ ַלּמְּ ֹכל , ֲאֶשר ֹלא־יְּ כְּ

יֶהםֲאֶשר , (אנושבני  הקרבת, דהינו) תֹוֲעֹבָתם יֶכם׃; ָעׂשּו לֵׁאֹלהֵׁ  ַוֲחָטאֶתם ַליהָוה ֱאֹלהֵׁ

 

הם , ליתילודומיהם נקראים ומיושמים מכשקטעים אלה ואחרים , ובין אם לאבין אם מצאו חן בעיניכם 

יש לנו הבנה יותר , עכשיו. בני ישראלמ כל עוד אין הפלסטינים –השמדת עם  מספקים עונש דתי בצורה של

ם מיליוני ימשיכו הספרים הקדושים לשמש, זה מבלי. הם בני ישראלשהפלסטינים  ההוכחהברורה לערך של 

אנחנו לא יכולים . הריגה המונית ואומללות במזרח התיכון ובמקומות אחריםמהיהודים והנוצרים לתמיכה ב

רצחניות אצל השליליות שלהם בעיצוב התנהגויות  תעלם מהספרים הקדושים או מההשפעותשוט להפ

לתמיכה במלחמות או  לשמשרך השימוש הדמגוגית שלהם ולתת לה להיכנע לד ביכולתנו .של אנשיםמיליונים 

למרבה . שלום תם השוחרקיו-ואת חסידיהם לדרך של דו ביכולתנו לראות אם ניתן להסב את המסר שלהם

 .זה רק עניין של בחירה, אפשרי הדבר, המזל

 ישירה הדרך הראשונה הינה. שלוםהכלפי  הבעייתייםך "התנ יקטעישנן שתי דרכים להסב את , רה הזהבמק

מאחר ואין קטעים בעייתיים המופנים נגד בני  .פשוט להוכיח שהפלסטינים הם בני ישראל: וקלה לביצוע מאוד

הזעם  את הפלסטינים מהמטרה של בצורה אפקטיבית ה שהפלסטינים הם בני ישראל מסירהההוכח, ישראל



את המסר השלילי  זו מכווינהשיטה , "מבני ישראל"ר היום הינו אזומאחר וכמעט כל אחד ב .כי"התנ

 .נעשה בפרק הזהאנו זה מה ש. מהעבר רק אל נגד אנשיםוהשפעותיו 

, על ידי כך. ארכיאולוגיהה מדע והואאותם עם ה ים היא להתאיםתוכן הקטעים התנכי ולדרך אחרת לנטר

אם הקטעים התוקפניים מטפוריים  .מילולית או מטפוריתללו נתכוונו נוכל לקבוע אם הקטעים הרצחניים ה

 :הנה שתי דוגמאות לעיקרון הזה. לנטרלםיהיה ניתן , ולא מילוליים, הם

 

 22-27121משלי 

הּו ָלֶחם 00 ב ׂשַֹנֲאָך ַהֲאִכלֵׁ א; ִאם־ָרעֵׁ ִאם־ָצמֵׁ הּו ָמִים׃, וְּ קֵׁ  ַהשְּ

ַשֶּלם־ָלְך׃, ַויהָוה; ַאָתה ֹחֶתה ַעל־ֹראשוֹ , ִכי ֶגָחִלים 00  יְּ

 

 2-217הושע 

ן 5 ִביִאים, ַעל־כֵׁ ִתי ַבנְּ י־ִפי, ָחַצבְּ רֵׁ ִאמְּ ִתים בְּ א׃; ֲהַרגְּ ָפֶטיָך אֹור יֵׁצֵׁ  ּוִמשְּ

ֹלא־ָזַבח 4 ִתי וְּ ֹעלֹות׃; ִכי ֶחֶסד ָחַפצְּ ַדַעת ֱאֹלִהים מֵׁ  וְּ

 

 במילים" הורג"אלוהים  ,4בהושע ". שורף"מצפון או ל" בושה"הינה מטפורה ל" גחלים"י הכוונה בכהוא  ברור

קריאה את ההמרשם הארכיאולוגי אינו תואם , באופן כללי. של אנשים" חסד ולא זבח" רודף" הוא"כי 

ית הוא ההתבוללות ההדרגתית מה שמתברר כיותר נכון היסטור. בברית הישנה" ההשמדות"מילולית של ה

הסרת אויבי האדם על דרך , דהינו, מטפורית" השמדה"כלומר  –תרבויות קודמות מטעם בני ישראל הבאים מ

 ?לאעם המדע או  אחת המותאמת? רשנות הגיונית יותראיזו פ. ההתחברות איתם

, אף אחד אינו יכול להכחיש כי המורשת הגנטית של הכנענים. ועכשיו להוכחה שהפלסטינים הם בני ישראל

. האזורהפלסטיני לצד המורשת הגנטית של עמים עתיקים אחרים מ ֶגןהת בבריכת הפלשתים והערבים נמצא

כתוצאה  .תערובת הגנטית הזושל בני ישראל משבטי אפרים ומנשה אל ההדם  נכנס, בהרבה מקרים, עם זאת

 פלסטיניםגם , בנוסף .לפלסטינים זכויות שוות בארץ הקדושה לצד האשכנזיםיש , הקוראןך ו"על פי התנ, לכך

על פי שני הספרים , לקבל הכרה כבני ישראל בצורה מלאה אמורים ישראלבני לשהם נטולי מורשת ישירה 

 "ולא לפלסטינים, לנו את הארץ הזו אלוהים נתן"ליהודים ישראלים האומרים , במילים אחרות. הקדושים

 .עם זכויות שוות גם כן את הפלסטינים כוללת" לנו"אלא אם ה, מהתורה והנביאים אין שום צידוק



, עשר ילדים םשני לו היה .הינו אביהם של כל בני ישראל( הידוע כישראל)יעקב . הגיע הזמן לקצת היסטוריה

ושניים מזילפה ( אמתה של רחל)שניים מבלהה , (אשתו השנייה)שנים מרחל , (אשתו הראשונה)ששה מלאה 

בלהה , ילדי לאה". בני ישראל"ראש שבט משבטי כל אחד מבניו נהיה  (.04-35:00בראשית ( )אמתה של לאה)

, רגוובמקום לה, (הבן הרביעי של לאה)צתו של יהודה בהתאם לע(. בכורה של רחל)ם יוסף באחיהקנאו וזילפה 

ושם הוא נישא לאישה , נלקח יוסף למצריים(. 08-37:00בראשית )לקבוצת סוחרים  מכרו האחים את יוסף

 הערבים". אפרים" והשני, "מנשה"הראשון , ני ילדיםש היא ילדה לו(. 5,5240:4בראשית )ת מצריה בשם אסנ

כיוון שגם אסנת וגם (. 08-05:1וגם  04:0,05בראשית )גם כן  יםמצרי שהיו, אברהם והגרהם צאצאיהם של 

, ובצורה מוטעית, מסיבה זו. אותה תערובת גנטית כמו הערביםמצאצאיו של יוסף הם , הגר היו מצריות

 .כערבים (הפלסטינים)ם יישראלי-צאצאי יוסף הבנינתפסים 

שה נפרדת בכנען וריקיבל כל אחד מילדיו של יוסף  (.02-48:5בראשית )יוסף למשפחתו  קיבל יעקב את בניו של

הופכים בזה את בני ישראל לשלושה עשר , (4-48:5ויחזקאל  07 ,07-04:0, 5-04:0יהושע , 07-33:03דברים )

הגבולות הם סוג (. 03-30:7דברים )יהושע לקבוע גבולות שבטיים את הסמיך , נציגו של אלוהים, משה. שבטים

 לאכנרת בדיוק מדרום המהירדן מערבה עד ים התיכון ו ,חלקו של יוסף נמצא בחלק המרכזי .של אמנה תנכית

 (.00-07:02וגם  1-04:0יהושע )צפון ירושלים 

אשר הורש על ידי המלכים דוד , שלטונו של המלך שאולתחת  "ישראל" בממלכתהתאחדו בני ישראל , לבסוף

. בצפון" ישראל"בדרום ו" יהודה", לשתי ממלכות" ישראל"התפצלה , אחרי מותו של המלך שלמה .ושלמה

 ייתה על שטח השווה למחציתו של שטחשה, רק לממלכה הצפונית מתייחס "ישראל"השם , מהשלב הזה

הממלכה " )ישראל"הורכבה . בנימין ושמעון, משבטי יהודה" יהודה" הורכבה .בתקופתו של שלמה" ישראל"

 .דן וגד, יששכר, זבולון, נפתלי, אשר, ראובן, ("אפרים" :להלן ביחד)משבטי אפרים ומנשה ( הצפונית

ככל שמתייחסים , אחרי ההתפצלותשלבתקופה חיו ( מחבר המזמוריםממשה וממלבד )מאחר וכל הנביאים 

לפעמים שבטים אחרים , עם זאת .במונח אפרים צריכה להיות כלולה, כאזור ובין כתושביםן בי" ישראל"ל

בית "כך שמסרים נפרדים מופנים ל, ישעיהו וירמיהובדוגמאות על אלה ניתן למצוא ". ישראל"אינם כלולים ב

 ".בית יהודה"ו" ישראל

קראו , אחר כך. את הממלכה הצפונית של ישראל( העיראקית)מפריה האשורית יכבשה הא, ס"לפנה 700בשנת 

זו . אך רוב האנשים הרגילים נשארו, אפריםגולתה מ השכבה השולטת". שומרון"אפרים ומנשה בשם לארץ 

מלכים ב שכנראה  .בני ישראלמ הפלסטינים הבנה בקשר להיותם של-מקור להרבה איהיא אבחנה קריטית ו



והם , בני ישראלמ נםים זרים הם ואיאז הפלסטינ, הוא אם כך. ימיםהגלו את כל האפר האשורים אומר כי 70

 .דםוקלכל הקטעים השליליים אשר קראתם מכפופים 

 

 29-2,23-1517מלכים ב 

ָכל־ָהָאֶרץ 5 רֹון; (ישראל) ַוַיַעל ֶמֶלְך־ַאּׁשּור בְּ  ַוָיַצר ָעֶליָה ָשֹלש ָשִנים׃, ַוַיַעל ֹשמְּ

רֹון..." 4 ל ַאּׁשּוָרה, ָלַכד ֶמֶלְך־ַאּׁשּור ֶאת־ֹשמְּ ָראֵׁ  ..."ַוֶיֶגל ֶאת־ִיׂשְּ

ָמתֹו ַאּׁשּוָרה"... 03 ַעל ַאדְּ ל מֵׁ ָראֵׁ   ַעד ַהיֹום ַהֶזה׃, ַוִיֶגל ִיׂשְּ

ַוִים 04 ַפרְּ ֲחָמת ּוסְּ ַעָּוא ּומֵׁ א ֶמֶלְך־ַאּׁשּור ִמָבֶבל ּוִמכּוָתה ּומֵׁ רֹוןַוֹיֶשב , ַוָיבֵׁ י ֹשמְּ ָערֵׁ ל, בְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ נֵׁ שּו ; ַתַחת בְּ ַוִירְּ

רֹון ָעֶריָה׃, ֶאת־ֹשמְּ בּו בְּ  ַויֵׁשְּ

ימי נלקח לגולה מבלי להשאיר שכל אפר יםאומר הםכי  ל נראים"הפסוקים הנ, באופן מילולי אם ניקח אותם

 הכובשים הוגבלו במיוחד כאשר ,לה של ישראלט ואין תקדים היסטורי במדינה בגודכמע לדבר הזה .נפש אחת

הרגיל היה להשמיד את  הנוהג .לא היה יתרון לכובש בהגליית כל אדם, כמו כן. (סוסים)לחיילי רגלים ופרשים 

 זה מה שעולה .אם כי להשאיר את העניים לעבדות ורווח, יאלייםהשכבה השולטת ולפזר את היריבים הפוטנצ

 .הגליית יהודה על ידי הבבלים בדבר מהדוגמא שלהלן

 27121,11-12מלכים ב 

ָמתוֹ "... 00 ַעל ַאדְּ הּוָדה מֵׁ  "ַוִיֶגל יְּ

ָאִרים ָבִעירו 00 ת ֶיֶתר ָהָעם ַהִנשְּ לּו ַעל־ַהֶּמֶלְך ָבֶבל, (ירושלים) אֵׁ ִלים ֲאֶשר ָנפְּ ֶאת־ַהֹנפְּ ת ֶיֶתר ֶהָהמֹון, וְּ אֵׁ ָלה ; וְּ ֶהגְּ
ֲאָדן  בּוַזרְּ  ׃(בבלי) ַרב־ַטָבִחיםנְּ

ִאיר ַרב־ַטָבִחים, ּוִמַדַּלת ָהָאֶרץ 00 ִבים׃; ִהשְּ ֹיגְּ ִמים ּולְּ ֹכרְּ  לְּ

. מסייג את זה באמירתו כי העניים נשארו לעבוד בשדות 00פסוק , אומר כי כל היהודים הוגלו 00 בזמן שפסוק

 .להלן הוכחה חותכת לזה. מיםהאשורים עשו אותו דבר עם האפרי

 

 3:11,2הימים ב דברי 

ל ִויהּוָדה 0 ָראֵׁ ִקָיהּו ַעל־ָכל־ִיׂשְּ ִחזְּ ַלח יְּ ַנֶּׁשה, ַוִישְּ ַרִים ּומְּ רֹות ָכַתב ַעל־ֶאפְּ ַגם־ִאגְּ ם, וְּ הָוה ִבירּוָשָלִ ית־יְּ בֵׁ ַלֲעׂשֹות ; ָלבֹוא לְּ

ל׃, ֶפַסח ָראֵׁ י ִיׂשְּ  ַליהָוה ֱאֹלהֵׁ



רֹות ִמַיד ַהֶּמלֶ  4 כּו ָהָרִצים ָבִאגְּ ָׂשָריו (יחזקיהו) ְךַויֵׁלְּ ל ִויהּוָדה, וְּ ָראֵׁ ָכל־ִיׂשְּ ַות ַהֶּמֶלְך לֵׁאֹמר, בְּ ִמצְּ ל; ּוכְּ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ , בְּ

הָוה ל, שּובּו ֶאל־יְּ ָראֵׁ ִיׂשְּ ָחק וְּ ָרָהם ִיצְּ י ַאבְּ יָטה, ֱאֹלהֵׁ לֵׁ ָיֹשב ֶאל־ַהפְּ ֶאֶרת ָלֶכם, וְּ י ַאּׁשּור, ַהִנשְּ כֵׁ  ׃ִמַכף ַמלְּ

יּו 7 ַאל־ִתהְּ יֶכםכַ , וְּ ַכֲאחֵׁ יֶכם וְּ יֶהם, ֲאֶשר ָמֲעלּו, ֲאבֹותֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ַשָּמה; ַביהָוה ֱאֹלהֵׁ נֵׁם לְּ  ַכֲאֶשר ַאֶתם ֹרִאים׃, ַוִיתְּ

 

ממלכה הדרומית של יהודה בזמן שהאימפריה האשורית הרסה את הממלכה הצפונית שלט המלך יחזקיהו ב

 .של ישראל

 

 3911דברי הימים ב 

ן ַהָגדֹולָיֹבאּו וַ  1 ִקָיהּו ַהֹכהֵׁ ית־ֱאֹלִהים, ֶאל־ִחלְּ נּו ֶאת־ַהֶכֶסף ַהּמּוָבא בֵׁ י ַהַסף , ַוִיתְּ רֵׁ ִוִים ֹשמְּ פּו־ַהלְּ ַנֶּׁשה ֲאֶשר ָאסְּ ִמַיד מְּ

ַרִים ֶאפְּ ל, וְּ ָראֵׁ ִרית ִיׂשְּ אֵׁ ָיִמן, ּוִמֹכל שְּ הּוָדה ּוִבנְּ י ; ּוִמָכל־יְּ בֵׁ ֹישְּ רּוָשלִָ ( ַוָיֻשבּו)וְּ  ם׃יְּ

 (:031עמוד ) האטלס של הולמן ך"תנהנה תרגומו של קטע מ

 מייחס לעצמו את הקרדיט, מנסאר החמישישל יורשו של ,(ס"לפנה 725 –ס "לפנה 700)על אף שסרגון השני "

הרס הסופי של ממלכת ישראל ה לעאחראי  בעיקר ך מרמז כי שלמנסאר היה"התנ, כיבושה של שומרוןב

בעמק הרבה מבני ישראל והתיישבו מחדש  הוגלו ,תחילת תקופת שלטונו של סרגוןב(. 07:5מלכים ב )הצפונית 

הליד  ,(גֹוָזן)העליון  ַחבּור וֵׁ רישומיו של סרגון  (.5:04ודברי הימים א  07:4מלכים ב )ורחוק עד מדיה , חַחלַ ב ִנינְּ

אלא , מחפשים מקלט בירושלים, חלק מבני ישראל ברחו דרומה. שבויים נלקחו מישראל 07,012מציינים כי 

 ".שומרון: לאחרונה שכונןבמחוז האשורי  האשוריהכיבוש שרובם נאלץ לסבול את ההשפלה של 

 

 :כפי שכתוב שלהלן, "עמים"מהשבו יימים שנשארו בשומרון התערבבו עם הזרים אשר האשורים האפר

 515יהושע 

בֹוָלל 7 ַרִים ָבַעִּמים הּוא ִיתְּ ִלי ֲהפּוָכה׃; ֶאפְּ ַרִים ָהָיה ֻעָגה בְּ  ֶאפְּ

, ס"לפנה 584בשנת . יהיה הבבלית השנימפריבמקומה קמה הא. ס"לפנה 400מפריה האשורית בשנת ינפלה הא

יגו השומרונים את הגבולות הס, כך אחר. תושביהגלו את הו, הממלכה הדרומית, את יהודה הבבלים הביסו

כתוצאה , עם זאת(. 30-30:30ראו ירמיהו )שוברים בזה את האמנה , והשתלטו על השטח הריק השייך ליהודה

אשר , כבני ישראל, לשומרונים נתן אלוהים זכויות באדמות, (3-1:0דברי הימים א )לחוסר הנאמנות של יהודה 

 .בתקופת הכיבוש הבבלי פלשו לתוך השטחים הריקים

 



 23-95121יחזקאל 

ל׃ 00 ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ ִשבְּ ֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹזאת ָלֶכם לְּ ִחַּלקְּ  וְּ

ָהָיה 00 ַנֲחָלה, וְּ ֶכם, ָלֶכם, ַתִפלּו אֹוָתּה בְּ תֹוכְּ ִרים ַהָגִרים בְּ ַהגֵׁ ֶכם ֲאֶשר־הֹוִלדּו, ּולְּ תֹוכְּ ָהיּו ָלֶכם; ָבִנים בְּ י , וְּ נֵׁ ָרח ִבבְּ ֶאזְּ כְּ

ל ָראֵׁ ַנֲחָלה, ִיׂשְּ לּו בְּ ֶכם ִיפְּ ל, ִאתְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ תֹוְך ִשבְּ  ׃בְּ

ֶבט 03 ָהָיה ַבּׁשֵׁ ר ִאתוֹ , וְּ נּו ַנֲחָלתוֹ ; ֲאֶשר־ָגר ַהגֵׁ הִוה׃, ָשם ִתתְּ ֻאם ֲאֹדָני יְּ    נְּ

גואל אדיר גם ערך  כמו כן יש לפסוק, שאינו מבני ישראל בארץ הקדושה היוםבפועל מכסה כל מי  47יחזקאל 

 :היא שלוםדרכי לפיתרון ב ניתנת-אחת האמנות הנראית כבלתי .לכל האנשים בכלל המזרח התיכון

 21-17115בראשית 

ִרית לֵׁאֹמר, ַביֹום ַההּוא 08 ָרם בְּ הָוה ֶאת־ַאבְּ ֲעָך; ָכַרת יְּ ַזרְּ ַרִים, ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹזאתָנַתִתי , לְּ ַהר ִמצְּ ַעד־ַהָנָהר ַהָגֹדל , ִמנְּ

ָרת׃ ַהר־פְּ  נְּ

ִנִזי 01 ֶאת־ַהקְּ יִני וְּ ֹמִני׃, ֶאת־ַהקֵׁ ת ַהַקדְּ אֵׁ  וְּ

ָפִאים׃ 02 ֶאת־ָהרְּ ִרִזי וְּ ֶאת־ַהפְּ ֶאת־ַהִחִתי וְּ  וְּ

ַנֲעִני 00 ֶאת־ַהכְּ ֶאת־ָהֱאֹמִרי וְּ ָגִשי, וְּ ֶאת־ַהִגרְּ בּוִסי׃ וְּ ֶאת־ַהיְּ  וְּ

, בסוריה, בעיראק, בערב הסעודית, נותן זכויות לישראלים היהודים בירדן 05בראשית יש אלה המאמינים כי 

עיראק לפני  ימי יושבו מחדש לרוחבאפר 32,222 עלינו לזכור שלכל הפחות, עם זאת. בלבנון ובארץ הקדושה

 על כל בני ישראל "השתלטו" ,שנה 0222לאורך אצאיהם את צ שפיזרו בהיותם גולים .יותר מאלפי שנה

ָרתמצפון האדמות ממזרח ו הכרה  מספק 47יחזקאל ! אחדכ נהיו בני ישמעאל ויצחק, רבובעעל ידי ה .לפְּ

כבר  ישראלי מעורב-בני/בעלי דם ערבי מאחר ואנשים .בעלי הדמים המעורבים ולזרים כבני ישראלב משפטית

צורך כל בלי , תושבי האזור הנוכחיים עותמתגשמת באמצ 05 בראשיתב ההבטחה הנמצאת, חיים שם

 .זה מסביר איך הנבואה הבאה מתגשמת .מאדמותיהם שישראלים יהודים ינשלו בני ישראל אחרים

 

 27-11123ישעיהו 

ִסָּלה, ַביֹום ַההּוא 03 ֶיה מְּ ַרִים ַאּׁשּוָרה ִתהְּ ַאּׁשּור, ִמִּמצְּ ַרִים בְּ ַרִים ּוִמצְּ ִמצְּ ַרִים ֶאת־ַאּׁשּור׃; ּוָבא־ַאּׁשּור בְּ דּו ִמצְּ ָעבְּ  וְּ

ִליִשָיה, ַביֹום ַההּוא 04 ל שְּ ָראֵׁ ֶיה ִיׂשְּ ַאּׁשּור, ִיהְּ ַרִים ּולְּ ִמצְּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃; לְּ ָרָכה בְּ  בְּ

ָבאֹות  05 הָוה צְּ ֲרכֹו יְּ ַרִים; לֵׁאֹמרֲאֶשר בֵׁ ה ָיַדי ַאּׁשּור, ָברּוְך ַעִּמי ִמצְּ ל׃, ּוַמֲעׂשֵׁ ָראֵׁ ַנֲחָלִתי ִיׂשְּ  וְּ

 



מה שחשוב לשלום בארץ הקדושה  .מאשור למקומות אחרים בעולם תפזרסביר להניח כי הזרע של אפרים ה

 .המזרח התיכון ו שללרוחבלאורכו וו עזה, הגדה מערבית, גם בישראל שאפרים נמצאהוא 

 

חורבנו של הר הבית למה שהוביל למצור על ירושלים ו, יהודי יהודה והגליל מרדו נגד רומא, ס"אחה 44בשנת 

יהודה והגליל שוב מרדו נגד  השבטים היהודים של, ס"אחה 030בשנת , שנים 40אחרי  .ס"אחה 72בשנת 

ה גורשו השבטים ואחרי ז, ס"אחה 035המרד הזה דוכא בשנת ". בר כוכבא"ים במה שנקרא מרד הרומא

נשארו הם . לוולכן הם לא הוג, והשומרונים אף פעם לא מרד .הן מהגליל הן מיהודה ,רים ליהודהושהק

 .בנבואה הבאההמוזכרת " מצבת"מו הכ "(פלסטין"שנהייתה אחר כך ) בשומרון

 

 2113ישעיהו 

עֹוד ָבּה ֲעִׂשִרָיה 03 ָתה , (בתקופת הכיבוש הבבלי) וְּ ָהיְּ ָשָבה וְּ רוְּ ָבעֵׁ ָכַאּלֹון; (יםעל ידי הרומא) לְּ ָלה וְּ ֲאֶשר , ָכאֵׁ

ַשֶּלֶכת ַמֶצֶבת ָבם ָתּה׃, בְּ  ֶזַרע ֹקֶדש ַמַצבְּ

יהודה והשבטים ) אחרי שעץ המשפחה( שומרונים) נה לשאר בני ישראל שנשארוהי" מצבת"הכוונה בש כך

 השומרונים יחד עם נכנסו אחיהם למחצה, ים את בני ישראל היהודיםאחרי שגירשו הרומא .נכרת( הקשורים

שונים שהמירו את דתם ם של השומרונים הראהצאצאי, אחרי כמה מאות שנים .האדומיים ואחר כך הערבים

קיבלה הארץ , שנים אחרי כמה מאות .להצילצרים בארץ הקדושה אשר הצלבנים באו היו הנונ [אל הנצרות]

להם עכשיו  קוראים, שומרונים, ואחר כך, ימיםאפר להםאנשים אשר בהתחלה נקרא הו ,"פלסטין"השם את 

  .רק השם השתנה, אותם אנשים ".פלסטינים"

 

ועל הגאולה אשר להם הפלסטינים הם צאצאי אפרים ומנשה בואו נסתכל על נבואות המצביעות כי , ועכשי

בואות הצבעה מדויקת בתוך נ ידי על .מהם הפליטים חוזרים שימו לב בבקשה לאדמות אשר .בטיחאלוהים ה

וכח פה היום אלוהים נניתן לדעת כי , ום הגולים הפלסטיניםבהם חיים היעתיקות על אדמות ספציפיות אשר 

 .אלוהיהייעוץ ה את בוחן אותנו כדי לראות איך בוחרים המאמינים לקבל גם אוליו והוא מסתכל עלינו
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ית  4 ִתי ֶאת־בֵׁ ִגַברְּ הּוָדהוְּ ף, (יהודים אשכנזים) יְּ ית יֹוסֵׁ ֶאת־בֵׁ ִתים, אֹוִשיעַ  (פלסטיניםה) וְּ בֹוִתים ִכי ִרַחמְּ הֹושְּ ָהיּו , וְּ וְּ

ִתים ַנחְּ ֶאֱענֵׁם׃, ִכי; ַכֲאֶשר ֹלא־זְּ יֶהם וְּ הָוה ֱאֹלהֵׁ  ֲאִני יְּ



ִגבֹור  7 ָהיּו כְּ ַרִיםוְּ ָׂשַמח ִלָבם, (הפלסטינים) ֶאפְּ מֹו־ָיִין וְּ חּו; כְּ ָׂשמֵׁ אּו וְּ נֵׁיֶהם ִירְּ ל ִלָבם ַביהָוה׃, ּובְּ  ָיגֵׁ

ִדיִתים 8 ם ִכי פְּ צֵׁ ָקה ָלֶהם ַוֲאַקבְּ רְּ מֹו ָרבּו׃; ֶאשְּ ָרבּו כְּ  וְּ

 .אלא לשתי הקבוצות של בני ישראל, לא לקבוצה אחת. אז אלוהים מבטיח גאולה גם לפלסטינים וגם ליהודים
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נֵׁס ַעִּמים, ֹשֶרש ִיַשי, ָהָיה ַביֹום ַההּואוְּ  02 ד לְּ ֹרשּו, ֲאֶשר ֹעמֵׁ ָליו גֹוִים ִידְּ נָֻחתֹו ָכבֹוד׃; אֵׁ ָתה מְּ ָהיְּ     וְּ

ָהָיה ַביֹום ַההּוא 00 ִנית ָידוֹ , וְּ ָאר ַעּמוֹ , יֹוִסיף ֲאֹדָני שֵׁ נֹות ֶאת־שְּ ַאּׁשּור; ִלקְּ ר מֵׁ ַרִים ּו (צפון עיראק) ֲאֶשר ִיָּׁשאֵׁ ִמִּמצְּ

רֹוס ּוִמכּוש יָלם, (סודאן) ּוִמַפתְּ עֵׁ ָער (איראן) ּומֵׁ ֲחָמת (דרום עיראק) ּוִמִּׁשנְּ י ַהָים, (סוריה) ּומֵׁ ִאיֵׁ  גולים) ּומֵׁ

 ׃(פלסטינים בכל העולם

-מקומות שאליהם הפלסטינים ברחו ב –מוסלמיות  חוזרים הם בעיקר הגוליםשימו לב כי האדמות שמהם )

 ('וכו, 0147, 0148

ָנָׂשא נֵׁס ַלגֹוִים 00 ל, וְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ חֵׁ ָאַסף ִנדְּ ץ; וְּ ַקבֵׁ הּוָדה יְּ ֻפצֹות יְּ פֹות ָהָאֶרץ׃, ּונְּ ַבע ַכנְּ ַארְּ  מֵׁ

ַרִים 03 ַאת ֶאפְּ ָסָרה ִקנְּ תּו, וְּ הּוָדה ִיָכרֵׁ י יְּ רֵׁ ֹצרְּ ה; וְּ ַקנֵׁא ֶאת־יְּ ַרִים ֹלא־יְּ ָרִים׃, ּוָדהֶאפְּ   ִויהּוָדה ֹלא־ָיֹצר ֶאת־ֶאפְּ

. יהודים ישראלים ופלסטינים, דהינו, שימו לב למחלוקת המתמשכת בין שבטי בני ישראל יהודה ואפרים

אלוהים הושיט את ידו בפעם הראשונה על ידי הבאת צאצאי יהודה הביתה אחרי מלחמת העולם השנייה 

ָבהה"או , לפלסטינים והשואה שלהםמתייחס " שנית"המונח . והשואה היהודית מתייחס  00אם פסוק  ".ַנכְּ

מקומות שאליהם ברחו הפלסטינים המאירופה ולא מ לחזור צריכים הפליטים היו יאז, בני ישראל היהודיםל

 ."שנית"את הפלסטינים הביתה ב זה מצביע שאלוהים הולך להביא. 0148אחרי 
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ָרִים, ִכי ֶיש־יֹום 4 ַהר ֶאפְּ ִרים בְּ אּו ֹנצְּ ַנֲעֶלה ִציֹון; ָקרְּ ינּו׃, קּומּו וְּ הָוה ֱאֹלהֵׁ   ֶאל־יְּ

ֶאֶרץ ָצפֹון 8 ִביא אֹוָתם מֵׁ ִני מֵׁ י־ָאֶרץ, ִהנְּ תֵׁ כְּ ִתים ִמַירְּ ִקַבצְּ חַ , וְּ ר ּוִפסֵׁ ָדו, ָבם ִעּוֵׁ ֹיֶלֶדת ַיחְּ ָנה׃; ָהָרה וְּ  ָקָהל ָגדֹול ָישּובּו הֵׁ

ִכי ָיבֹ  1 ַתֲחנּוִנים אֹוִבילֵׁם, אּוִבבְּ י ַמִים, ּובְּ ם ֶאל־ַנֲחלֵׁ ֶדֶרְך ָיָשר, אֹוִליכֵׁ לּו ָבּה, בְּ ָאב; ֹלא ִיָכשְּ ל לְּ ָראֵׁ ִיׂשְּ , ִכי־ָהִייִתי לְּ

ֹכִרי הּוא ַרִים בְּ ֶאפְּ   ׃וְּ
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ם ָבַעִּמים 1 ָרעֵׁ ֶאזְּ רּוִני, וְּ כְּ ַחִקים ִיזְּ נֵׁיֶהם ; ּוַבֶּמרְּ ָחיּו ֶאת־בְּ  ׃ָוָשבּווְּ

ַרִים 02 ֶאֶרץ ִמצְּ ַאּׁשּור, ַוֲהִשיבֹוִתים מֵׁ ם (שהטריטוריה שלה כללה עיראק וסוריה) ּומֵׁ צֵׁ ָעד; ֲאַקבְּ ֶאל־ֶאֶרץ ִגלְּ  וְּ

ם (של הירדן" הגדה המזרחית)" ָבנֹון ֲאִביאֵׁ א ָלֶהםוְּ , ּולְּ  ׃(בפלסטין) ֹלא ִיָּמצֵׁ

שימו לב בבקשה כי הרבה . סוריה ועיראק, וממדינות מוסלמיות כמו מצריים "מרחקים"אפרים תחזור מ

אלא , אשר בלתי סביר שיהודים יתיישבו בהןו מדינות מוסלמיות בעיקרן שהן, יחזרו לירדן וללבנון גולים

שתי נבואות , עכשיוו. עשויים לחזור לשם בשמחה ,אדמותיהם אחרי שמקבלים פיצויים בגין ,שפלסטינים

 .נוספות בקשר לגאולת הפלסטינים

 

 12-1115יהושע 

ַרִים 8 ָך ֶאפְּ יְך ֶאֶתנְּ ל, אֵׁ ָראֵׁ ָך ִיׂשְּ ָמה, ֲאַמֶגנְּ ַאדְּ ָך כְּ יְך ֶאֶתנְּ ֹבאִים, אֵׁ ָך ִכצְּ ַפְך ָעַלי ִלִבי; ֲאִׂשימְּ רּו ִנחּוָמי׃, ֶנהְּ מְּ  ַיַחד ִנכְּ

ָרִים, ֹלא ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִפי 1 ת ֶאפְּ ַשחֵׁ ֹלא־ִאיש; ֹלא ָאשּוב לְּ ל ָאֹנִכי וְּ ָך ָקדֹוש, ִכי אֵׁ בְּ ִקרְּ ִעיר׃, בְּ ֹלא ָאבֹוא בְּ  וְּ

ִעיר"ֹלא  בני ישראל , דהינו" )אפרים"אלוהים אוהב את , הושע וזכריה, ישעיהו, על פי ירמיהו? "ָאבֹוא בְּ

 .ולא הרס גרעיני, הציות הינו מה שנחוץ. ם גאולה לצד האשכנזיםוהוא הבטיח לה( הפלסטינים

 

 (המשך) 12-1115יהושע 

כּו 02 הָוה יֵׁלְּ י יְּ ָאג (על ידי הציות לחוקיו) ַאֲחרֵׁ יֵׁה ִישְּ ַארְּ ַאג; כְּ דּו ָבִנים ִמָים׃, ִכי־הּוא ִישְּ ֶיֶחרְּ  וְּ

ַרִים 00 ִצפֹור ִמִּמצְּ דּו כְּ ֶאֶרץ ַאּׁשּור ,ֶיֶחרְּ יֹוָנה מֵׁ הָוה׃; ּוכְּ ֻאם־יְּ יֶהם נְּ ִתים ַעל־ָבתֵׁ הֹוַשבְּ  וְּ

ַרִים" 00 ַכַחש ֶאפְּ ָבֻבִני בְּ ל, סְּ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ָמה בֵׁ ִמרְּ  ..."ּובְּ

דרדרה והיא תשלם את המחיר על ידי אומרים כתבי הקודש כי אפרים הת, לעיל ובמקומות אחרים 00בפסוק 

קחו בחשבון את ההתרחבות , כשאתם קוראים את זה. אינם היחידים בהתדרדרותאלא שהפלסטינים . גילויה

 .המתמשכת של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית

 

 :711הושע 

הּוָדה" 02 י יְּ בּול, ָהיּו ָׂשרֵׁ י גְּ ַמִסיגֵׁ  ..."כְּ

ם האשכנזים הנבואות מצביעות כי רצונו של אלוהים הוא שגם הפלסטינים וגם היהודים הישראלי, עם זאת

 .זה הנושא של שתי הנבואות הבאות .יקבלו מחילה וגאולה



 22-35112יחזקאל 

ַאָתה ֶבן־ָאָדם 04 ץ ֶאָחד, וְּ ָך עֵׁ ֹתב ָעָליו , ַקח־לְּ רֹו , ִליהּוָדהּוכְּ ל ֲחבֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ִלבְּ ָריו)וְּ ץ ֶאָחד; (ֲחבֵׁ ַקח עֵׁ תֹוב ָעָליו, ּולְּ , ּוכְּ

ַרִים ץ ֶאפְּ ף עֵׁ יֹוסֵׁ רֹו , לְּ ל ֲחבֵׁ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ָכל־בֵׁ ָריו)וְּ  ׃(ֲחבֵׁ

ץ ֶאָחד 07 עֵׁ ָך לְּ ָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל־ֶאָחד לְּ ָיֶדָך׃; וְּ ָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ  וְּ

ֶליָך 08 רּו אֵׁ ַכֲאֶשר ֹיאמְּ ָך לֵׁאֹמר, וְּ נֵׁי ַעּמְּ ֶּלה ָּלְך׃; בְּ  ֲהלֹוא־ַתִגיד ָלנּו ָמה־אֵׁ

ֶהם 01 ר ֲאלֵׁ הִוה ֹכה־ָאַמר ֲאֹדָני, ַדבֵׁ ַרִים, יְּ ַיד־ֶאפְּ ף ֲאֶשר בְּ ץ יֹוסֵׁ ַח ֶאת־עֵׁ רֹו , ִהנֵׁה ֲאִני ֹלקֵׁ ל ֶחבְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ טֵׁ ִשבְּ ָריו)וְּ ; (ֲחבֵׁ

הּוָדה ץ יְּ ָנַתִתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת־עֵׁ ץ ֶאָחד, וְּ עֵׁ ָיִדי׃, ַוֲעִׂשיִתם לְּ ָהיּו ֶאָחד בְּ  וְּ

 (תמדינו-שתי תת/נראה כי אלוהים תומך בפיתרון המדינה האחת)

ינֵׁיֶהם׃ 02 עֵׁ ָך לְּ ָידְּ יֶהם בְּ ֹתב ֲעלֵׁ ִצים ֲאֶשר־ִתכְּ ָהיּו ָהעֵׁ  וְּ

יֶהם 00 ר ֲאלֵׁ ַדבֵׁ הִוה, וְּ ל, ֹכה־ָאַמר ֲאֹדָני יְּ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ַח ֶאת־בְּ כּו־ָשם, ִהנֵׁה ֲאִני ֹלקֵׁ ין ַהגֹוִים ֲאֶשר ָהלְּ ִתי ֹאָתם ; ִמבֵׁ ִקַבצְּ וְּ

אִתי אֹוָתם ֶאל־, ִמָסִביב בֵׁ הֵׁ ָמָתם׃וְּ  ַאדְּ

ל 00 ָראֵׁ י ִיׂשְּ ָהרֵׁ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְּ ָעִׂשיִתי ֹאָתם לְּ ֶמֶלְך, וְּ ֻכָּלם לְּ ֶיה לְּ ֶיה־ ; ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיהְּ ֹלא ִיהְּ יּו־)וְּ י גֹוִים( ִיהְּ נֵׁ , עֹוד ִלשְּ

ָלכֹות עֹוד י ַממְּ תֵׁ ָחצּו עֹוד ִלשְּ ֹלא יֵׁ  ׃וְּ

ועל ידי כך היא מפרידה את  00בוש סותרת את פסוק ' ורג'גשהוצעה על ידי " מפת הדרך"מעניין לשים לב כי )

 (השבטים ויוצרת טינה קבועה
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הָוה 30 ֻאם־יְּ ָכַרִתי; ִהנֵׁה ָיִמים ָבִאים נְּ ית , וְּ לֶאת־בֵׁ ָראֵׁ ית (פלסטינים/אפרים) ִיׂשְּ ֶאת־בֵׁ הּוָדה וְּ ( יהודים אשכנזים) יְּ

ִרית ֲחָדָשה׃  בְּ

הָוה ִכי ֹזאת 33 ֻאם־יְּ ם נְּ י ַהָיִמים ָההֵׁ ל ַאֲחרֵׁ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ֹרת ֶאת־בֵׁ ִרית ֲאֶשר ֶאכְּ ָבם, ַהבְּ ִקרְּ ַעל־ִלָבם , ָנַתִתי ֶאת־תֹוָרִתי בְּ וְּ

ֲתֶבָנה ָהִייִתי ָלֶהם לֵׁאֹלִהים; ֶאכְּ ָעם׃, וְּ יּו־ִלי לְּ ָּמה ִיהְּ הֵׁ  וְּ

ַלח ַלֲעֹוָנם"... 34 ַחָטאָתם ֹלא , ִכי ֶאסְּ ָכר־עֹוד׃ּולְּ  "ֶאזְּ

 .המשיח ישו, עד הסופי בשם העם הפלסטיניה לאנתקדם , לשם הקיצור אך, עוד נבואות על אותו נושא ישנן

 .אישה השומרונית ליד באר יעקבנעבור למקרה מהברית החדשה של ישו וה

 

 



 13-911יוחנן 

ָליוו 1 הּוִדי ַאָת  (אל ישו) ֹתאֶמר אֵׁ ן יְּ רֹוִנית הֵׁ רֹוִנית ָהִאָּׁשה ַהֹּׁשמְּ ָאֹנִכי ִאָּׁשה ֹשמְּ תֹות וְּ ַאל ִמֶּמִני ִלשְּ יָכָכה ִתשְּ אֵׁ ה וְּ

רֹוִנים׃ הּוִדים ִעם־ַהֹּׁשמְּ בּו ַהיְּ ָערְּ  ִכי־ֹלא ִיתְּ

תוֹ  02 ִני־ָנא ִלי ִלשְּ ַלִיְך תְּ ר אֵׁ ֶליָה לּו ָיַדַעתְּ ֶאת־ַמַתת ָהֱאֹלִהים ּוִמי ֶזה ָהֹאמֵׁ תְּ ִמֶּמנּו ַוַיַען יֵׁשּוַע ַוֹיאֶמר אֵׁ ת ִכי ַעָתה ָשַאלְּ

ָנַתן ָלְך ַמִים ַחִיים׃  וְּ

ָך ַמִים ַחִיים׃ 00 ַאִין לְּ ר ֲעֻמָקה ּומֵׁ אֵׁ ַהבְּ ָאב־בֹו וְּ ָך ִלשְּ ין־לְּ ִלי אֵׁ ָליו ָהִאָּׁשה ֲאֹדִני כְּ  ַוֹתאֶמר אֵׁ

ר הַ  00 אֵׁ תְּ ִמֶּמָנה הּואהֲ ֲָגדֹול ַאָתה ִמַיֲעֹקב ָאִבינּו ֲאֶשר ָנַתן־ָלנּו ֶאת־ַהבְּ ִעירֹו׃ ֹזאת ַויֵׁשְּ  ּוָבָניו ּובְּ

ָמא 03 ִיצְּ ֶּלה ָישּוב וְּ ֶליָה ָכל־ַהֹּׁשֶתה ִמן־ַהַּמִים ָהאֵׁ  ַוַיַען יֵׁשּוַע ַוֹיאֶמר אֵׁ

 יעקבאין ל. ישראלית-ה הבניעל מורשת הכריזה האישה, השומרונים" אבי"ב כעל ידי ההתייחסות ליעק

השומרונים הם גויים , יש החושבים כךו, אם. בסוגיה הזו וישו לא תיקן אותה, חוץ מבני ישראל צאצאים

, רי שהוגלה האחרון מבני ישראלשנים על ידי האשורים אח משושלת דם טהורה אשר הובאו לשם לפני מאות

משתלטים על עיר נטושה  היו השומרונים ,הרי .את הבאר לשומרונים נותנים, או יורשיו, ז לא היה יעקבא

 מלבד, ישה פרטים על עברה שאף אחדאמר ישו לא, 08-07בפסוקים  .היה מלך אשור ולא יעקב" אביהם"ו

-ישו קיבל את טענתה של האישה השומרונית בקשר למורשת הבני .היה יכול לדעת לא ,אלוהים או נביא

הם הינו עדותו של ישו כי הפלסטינים  4יוחנן . זה לא במקרה .ישראלית על ידי ההקשבה לעדותה מבלי לתקנה

ישה השומרונית כשהיא ממשיך עם הא 4ביוחנן  הסיפור .בניו של יוסף, אפרים ומנשה צאצאי, מבני ישראל

 .משיחקיבלוהו כ על ישו ושהרבה מהן מספרת לחברותיה

 

 92-9131יוחנן 

ֹרִנים ַרִבים ִמן־ָהִעיר ַהִהיא  31 ֹשמְּ ִעיָדה לֵׁאֹמר הּוא ִהִגיד ִלי ֶאת־ָכל־ֲאֶשר  (ישו) ֶהֱאִמינּו בוֹ וְּ ַבר ָהִאָּׁשה ֲאֶשר הֵׁ ַעל־דְּ

 ָעִׂשיִתי׃

ֲאלּו ִמֶּמנּו ָלֶשֶבת ִאָתם ַויֵֶׁשב ָשם יֹוָמִים׃ 42 ֹרִנים ַוִישְּ ָליו ַהֹּׁשמְּ ִהי ַכֲאֶשר ָבאּו אֵׁ  ַויְּ

ָּמה  40 הֵׁ עֹוד ַרִבים מֵׁ ָברֹו׃וְּ  ֶהֱאִמינּו בֹו ַבֲעבּור דְּ

ָנם ֶזה הּו 40 נּו ַונֵַׁדע ִכי־ָאמְּ נֵׁינּו ָשַמעְּ ָאזְּ ְך ַנֲאִמין ִכי בְּ ַלל ַמֲאָמרֵׁ ַעָתה ֹלא־ִבגְּ רּו ֶאל־ָהִאָּׁשה מֵׁ מֹוִשיַע ( ַהָּמִשיחַ )א ַוֹיאמְּ

 ָהעֹוָלם׃

שאמר כששלח את השליחים  מה מה שמסביר למה אמר ישו את, ם בישוהרבה שומרונים נהיו מאמיני

 .למשימותיהם



 2-1:17מתי 

כּו  5 לֵׁ ַצו ֹאָתם לֵׁאֹמר ֶאל־ֶדֶרְך ַהגֹוִים ַאל־תֵׁ ֶּלה ָשַלח יֵׁשּוַע ַויְּ נֵׁים ֶהָעָשר ָהאֵׁ רֹוִנים ַאל־ָתֹבאּוֶאת־שְּ ֶאל־ִעיר ַהֹשמְּ  ׃וְּ

ל 4 ָראֵׁ ית־ִיׂשְּ בֵׁ דֹות ֲאֶשר לְּ כּו ֶאל־ַהֹצאן ָהֹאבְּ   ׃לְּ

על ידי . "ַהגֹוִים"והיה אומר רק  הגויים האחרים כולל אותם עם ישו היה ,בהחלט גויים היו השומרוניםלו 

הואיל והשומרונים  .םישבטים היהודיבני ישראל בנוסף לממצביע ישו כי הם היו , הפרדתם לקטגוריה אחרת

דֹות"ה כמו הם לא נהיו, (רה הנוצריתהבשו)של ישו קיבלו את בשורתו  שלח ישו את השליחים , במקום זה ."ֹאבְּ

כמה  הואשם ישו על ידי, 8ביוחנן , אחר כך. השבטים הקשורים ליהודה דהינו, לא קיבלוהוני ישראל שלב

 איך זה היה .המלך דודאת מ ושלו הצביע על מוצא (גנאלוגיה)יוחסין על אף שה, בהיותו שומרוני" יהודים"

השומרונים הם שלו או שידעו כי ( גנאלוגיה)וחסין היו יודעים את הי 8ביוחנן " היהודים"יכול להיות זולת אם 

 ?אחיהם למחצה

 

 5195יוחנן 

ָליו 48 רּו אֵׁ הּוִדים ַוֹיאמְּ ד ָבְך׃ (ישו) ָאז ַיֲענּו ַהיְּ שֵׁ רֹוִני ַאָתה וְּ נּו ִכי ֹשמְּ נּו ֲאֶשר ִדַברְּ ַטבְּ  ֲהֹלא הֵׁ

היו אומרים מה שאמרו כיוון הם  ,אך במידה והם לא ידעו, ין שלושהם לא ידעו את היוחס זה בלתי סביר

 .כמורות השליחים לא הנושא הזה הועבר .אשר קיבלו אותו, שישו היה בקשר טוב מאוד עם השומרונים

 

 5127מעשי השליחים 

רּו 05 ַבשְּ רּוָשָלִים ַויְּ ה ַוָישּובּו יְּ הֹוָ ָבר יְּ רּו ֶאת־דְּ ִדבְּ ִעידּו וְּ ָּמה הֵׁ הֵׁ רֹוִנים׃ וְּ ָפִרים ַרִבים ֲאֶשר ַלֹּׁשמְּ ׂשֹוָרה ִבכְּ  ֶאת־ַהבְּ

 

ואלה , רים ומנשהשבטי בני ישראל אפשל  תן לראות כי רוב הפלסטינים מבחינה גנטית הם צאצאיהםני, לכן

 .יהודהנראה מי הם צאצאי , עכשיו. 03-47:00על פי יחזקאל , פועלבני ישראל במ הם בכל אופן ,שלא

 

 

 

 

 

 



 3פרק 

 ?(הידועים בשם הכזרים)מי הם היהודים האשכנזים 

הּוָדה..."אומר  11113ישעיהו  ַקנֵׁא ֶאת־יְּ ַרִים ֹלא־יְּ ָרִים, ֶאפְּ צּו " אומר 1111הושע ". ִויהּוָדה ֹלא־ָיֹצר ֶאת־ֶאפְּ בְּ ִנקְּ וְּ

ָדו ל ַיחְּ ָראֵׁ י־ִיׂשְּ נֵׁ הּוָדה ּובְּ נֵׁי־יְּ  עלינו לזהות, עכשיו. אפרים ו שלצאצאיהפלסטינים כאת  זהינו, מוקדם יותר. ..."בְּ

אז הימצאותם המזרח אירופיים מ/יםהכזר/עקוב אחרי היהודים האשכנזיםעלינו ל, לשם זאת ".יהודה"את 

חשוב להדגיש שוב כי עצם הימצאות קשר פיזי עם , לצורך העניין. דרום רוסיההגעתם לארץ הקדושה ועד לב

 על ידי הןוישראל  על ידי צורה במעשים המרושעים אשר ננקטו הן ארץ הקדושה אינו תומך בשוםה

אחרי . לחיות בארץ הקדושהכדי זכויות יסוד לשני העמים  או קשר פיזי פשוט מבסס שושלת. הפלסטינים

ך ובקוראן ינחו את שני הצדדים איך לחיות בשלום זה לצד זה בכל חלקה "חוקי הדת בתנ, שמבססים את זה

 .ייכות לכל אחת מהקבוצות בארץ הקדושהמחלקות האדמה הש

 

מות היהודית מספרים גדולים מהיהודים אחרי ההתקומ יםומאהרגירשו באמת האם : נתחיל עם השאלה

שהסתיימה בגירוש  הייתה התקוממות אילולא ?ס"אחה 035-030כוכבא בשנת -ברס ומרד "אחה 72בשנת 

 ה לסיכוי שההינדואיםשווודים האשכנזים הם מבני ישראל הסיכוי שהיהיהיה  ,של השבטים היהודיים מסיבי

אז , (בארץ הקדושה אחרי המרד נשאר רוב גדול של יהודיםאכן ) מקרהאם זה היה ה .הם מבני ישראל מהודו

טענתם ל ה שומט את הלגיטימציה מתחתזה הי, הרי .לחזור צריכיםמיהודי התפוצות , אם בכלל, עטרק מ היה

זה  .בני ישראל הם שללהיותם צאצאי מיליונים מהיהודים האשכנזים בישראל ומסביב לעולם באשר של כמה

 אכן בבואנו להכריע אם אבותיו הקדמונים של פלוני אמת מידההיה הופך את ההרכב הגנטי של הפלסטינים ל

ם או יקבלו את הפולשים הזרים במצב שלום ע מעולם לא יהיו אומר כי המוסלמים זה היה גם. הגיעו מהאזור

 .שם שום זכויות מאלוהיםאין להם  אשר

 :להתחיל ניתןאיתם הנה שני קישורים ש ".מרד בר כוכבא"נסו לחפש בגוגל את , כדי לענות על שאלה זו

http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt1.html 

והיא , אכן קרתה וכבאכ-היסטורי כי התקוממות בר-המדעיקריאת מקורות אלה ואחרים מבסס במובן 

ראה כי השומרונים זה גם מ. דים גורשו מיהודה והגלילברוטאליות קיצונית ומספרים גדולים של יהוב דוכאה

 .שגרו במרכז האזור של הארץ הקדושה לא התקוממו ולא גורשו

http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt1.html


והיסטוריית האסלאם מספקים עדות ( דברי מוחמד שאינם כלולים בקוראן)' החדית, הקוראן, בנוסף

ֶמָכה אשר חיו באזור ( ס"אחה 422-שנות ה)שביעית הגדולה בתחילת המאה  יה יהודיתנוכחותה של אוכלוסל

 .(ביותר למוסלמים שתי הערים הקדושות) מדינההו

בן  שלהם ם שגרו שם לברוח מהמקלטיהם גם מספקים תאור היסטורי באשר למה הניע את השבטים היהודי

 .גלותנמצא בש מאות השנים

מרחק קצר מדרום , ערבהקצה המערבי של חצי האי יושבות על , עריסת האסלאםאת  שמהוות מדינהוֶמָכה 

, םאיך היגרו לשם מספר כה גדול של יהודי. יתדיוק מחוץ לגבולות האימפריה הרומב –מזרח ישראל העתיקה 

ודים הי, ולכן .ֶמָכהבני ישראל כשבויים ל ם שללקיחתל בנוגע, ולא בקוראןך "לא בתנ, אין רישום? מתי ולמה

 .הועברו לשם מוקדם יותר על ידי האימפריות האשורית והבבליתלא היו צאצאים של בני ישראל אשר  אלה

צפון לעיראק , או בבבל מעבר למדבר הערבי( עילאם)התיישבו מחדש במזרח איראן  השבויים של האחרונים

וסיה כה גדולה של יהודים לגור מחוץ למולדת שלהם מלבד אם ברחו אין הסבר הגיוני אחר לאוכל .וסוריה

 .לשם כדי לחמוק מהרומאים

-ס או להתקוממות בר"אחה 72-הנה תיאור מהקוראן המתייחס או להתקוממות היהודית של שנת ה, עכשיו

 :ס"אחה 035-030כוכבא בשנת 

  5-1519סורה 

 .את הארץ ותתנשאו מאודפעמיים תחמסו , מסרנו לבני ישראל בספר לאמור 4

, והם פשטו אל תוך המושבות, גיבורי המלחמה שילחנו בכם את עבדינו, כאשר התקיימה הפעם הראשונה 5

 .וכך קוימה ההבטחה

 .והמצאנו לכם רכוש ובנים הרבינו את שורותיכם, אחר חידשנו את כוחכם להשיב מלחמה שערה 4

שילחנו ), כאשר התקיימה הפעם השנייה. לעצמכם תרעו, תרעוואם , רק עם עצמכם תיטיבו, אם תעשו טוב 7

ולמען יחריבו את כל , כשם שנכנסו אליו בראשונה, וייכנסו אל המסגד למען יכלימו את פניכם( בכם את עבדינו

 .אשר כבשו

 .וגיהנום יסגור על הכופרים, נשוב גם אנו, ואולם אם תשובו לסורכם, אולי יואיל ריבונכם לרחם עליכם 8

 

 יםתייחסיכול להיות שהם מ .מלך בבל לשודניאל משודרג ליועץ בכיר  ,מתייחסים לבבלים 5-4פסוקים 

שהתהפכו אלא , כאשר פוליטיקאי פרסי ניסה להשמיד את היהודים, פוריםהיהודים חוגגים באותו ש לאירוע

ואחר כך , נכנס פעמיים להר הבית, באשמדברים על אויב אחר  8-ו 7פסוקים  .תומכיו לליו ועהדברים וחזרו ע



הרי אף אחד לא השיג מעשה , יתיב הזה חייב להיות האימפריה הרומהאו .הורס עד הסוף את הארץ שכבש

 שימו לב איך אחרי הכניסה להר הבית בפעם השנייה הכובשים .גבורה לפני שמוחמד קרא את הקוראן הראשון

 .בטים היהודיים להתרחקזה מה שגרם לש ".חריבו את כל אשר כבשו[ה"]

" נשוב"פה למילה , "נשוב גם אנו, ואולם אם תשובו לסורכם, אולי יואיל ריבונכם לרחם עליכם"אומר  8פסוק 

טעות  על או אולי לחזור, צייתנותהלאלוהים על דרך " לחזור"היא יכולה להיות  .ישנם כמה פירושים אפשריים

. סבירהישנה אפשרות שלישית שהיא יותר  .לתגמל או להעניש אותם "שב"גם אלוהים , בכל מקרה .קודמת

, עד הסוף את בני ישראל היהודים ים כשהם משמידיםוק המתאר את הרומאבא בדיוק אחרי הפס 8פסוק 

ודיות עם האמונות היה הפרשנות הזו מתיישבת. הפליטים" להשבת"במקרה זה מתאים יותר " נשוב"ולכן 

לחזרה המסיבית של היהודים האשכנזים אחרי מלחמת העולם השנייה יש ר כי והנוצריות הנפוצות באש

 .משמעות נבואית

האסלאמית והקוראן מסכימים כי הרומאים הרסו חלקים מהארץ הקדושה , ההיסטוריה המערבית, ולכן

 מתעדים אלה כי תפוצה ענקית נוצרה ,דביח. דהינו יהודה והגליל, היו מאוכלסים על ידי השבטים היהודייםש

 .ס"אחה 035-ו 72אחרי הבסתם של היהודים בשנת 

בדרום רוסיה בין ימת אראל והים )ואיך הגיעו לכזריה , האלה איפה נעלמו הגולים: אלה הבאה היאהש

 ?(השחור

לפליטים לא היה , כוכבא-בזמן התקוממות בר יתבמקומות אחרים באימפריה הרומ בזמן שהרבה יהודים גרו

האופציה ההגיונית למישהו . ללכת ישירות ללב האימפריה שטבחה אותםרציונאל  הבורחים מהמאבק שום

 לשחוף המזרחי המזרחה דרך מה שנקרא היום ירדן אל -מיהודה הייתה להישאר קרוב למים וללכת דרום

הנדידה . הים האדוםואחר כך לעקוב אחרי רצועת החוף דרומה עד שמפרץ העקבה מתמזג עם , מפרץ העקבה

לפליטים מהגליל  .מדינהוֶמָכה של  וץ לאחיזתם של הרומאים ואל סביבתןדרומה הוציאה את הפליטים מח

זו עובדה היסטורית וידועה כי מספרים גדולים  .היה יותר הגיוני לברוח צפונה ומזרחה לסוריה ועיראק

 .המקום שבו  נכתב הרבה מהתלמוד –מהיהודים התיישבו בבבל 

אשר נכבשה לאחר מכן , התיישבו קרוב למולדת האבודה שלהם הרבה מהשבטים היהודיים הנמלטים, ןולכ

אחרי שהתפצלה " הביזנטית"ית המזרחית או האימפריה הרומ)ים על ידי הרומא בצורה כמעט ממושכת

הייתה תקופה קצרה  .עד שהמוסלמים השתלטו – לכמעט חמש מאות השנים הבאות( וריתהאימפריה המק

, בתחילת המאה השביעית כאשר האימפריה הפרסית עזרה ליהודים באופן זמני כדי שוב להשתלט על ירושלים

כל הזמן לפני לאורך כמעט , לכן. אלא שהאימפריה הביזנטית לקחה את ירושלים בחזרה אחרי חמש שנים



הם היו עדיין , כתוצאה לכך. דושהיהודים לחזור לארץ הקהלא היה בטוח לפליטים  ,התפשטות האסלאם

 .התחיל האסלאםאשר במכה ובמדינה כ

להסביר למה השבטים היהודיים עזבו מקלטים בני מאות שנים כדי לנסוע צפונה אל : עכשיו בא החלק הקשה

לא קשה למצוא הוכחות לגבי סיבות טובות להגירה המונית של יהודים "(. כזריה"הידועה ב)דרום רוסיה 

וך אמור לתמשה זה להכיל את המידע הזה במאמר המה שק. מוסלמיות במאות השביעית והשמיניתמאדמות 

לפני , לכן. יהודים להיראות כחלום בלתי אפשריהמוסלמים לבין ההשלום בין  בשלום במקום להפוך את סיכוי

רבה הוכחות נעבור לפני זה על ה, אספקת הוכחות שליליות לגבי למה הרבה יהודים היגרו צפונה לכזריה

 .קיימה-המצביעות כי השלום בין היהודים והמוסלמים הינו חלופה תקפה וברת

 

 הקוראן תומך בשלום בין הדתות

 7121סורה  

כל המאמין באלוהים וביום האחרון ועושה את  – הנוצריםוהצאבאים ו היהודיםו (המוסלמים) המאמינים 41

 .לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו –הטוב 

 

 119-31113סורה 

בין בעלי הספר ישנה אומה של תמימי דרך הקוראים את אותות אלוהים : ואולם לא כולם ישוו זה לזה 003

 .במשך הלילה ומשתחווים

הם מאמינים באלוהים וביום האחרון ומצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה וזריזים במעשים  004

 .(תהא דתם אשר תהא)כל אלה בישרים הם . טובים

 

, "ישרים"מוכיחות כי יהודים ונוצרים ששומרים את דתם בצורה נכונה הם  004-3:003וסורה  5:41סורה 

התובנה הזו בואו ניקח את , עכשיו. על פי הקוראן" נאמנים"דהינו הם , "מאמינים באלוהים"ו" ניםוגה"

 .למה שקורה בארץ הקדושה וליישמה בקטע הבא בנוגע

 

 

 

 



 9111-:1סורה 

ואם תתנכל , פייסו ביניהן, "(ומוסלמים" טובים"דהינו יהודים ) םיבפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינ 1

פייסו ביניהן ביושר , וכאשר תסכים. עד אשר תסכים לפנות לפסק אלוהיםהילחמו במתנכלת , האחת לאחרת

 .אלוהים אוהב את עושי הצדק. ועשו צדק

 .למען תרוחמו, והיו יראים את אלוהים אחיכםפייסו בין על כן , המאמינים אחים הם 02

אנשים מדתות אחרות המוחמד אמר כי ". ת לאלוהיםההיכנעו"הינה " אסלאם"המשמעות של המונח 

 זו הסיבה .מסוג אחר" מוסלמים"הם  כלומר, נכנעים לאלוהיםגם הם  ,שומרים את מצוות דתותיהםש

 :לקטעים הבאים החלקית

 

 21272סורה 

 .וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים, בכפיהאין מקנים דת 

 

 :312סורה 

, תישר דרכם, אם יתמסרו ?האם מתמסרים הנכם, אמור לאלה אשר ניתן להם הספר ולבני אומות העולם 02

 .ואלוהים מבחין בברואים, (את דברו)דע כי עליך רק למסור , ואם יפנו עורף

 .מחילההקוראן מכיל מסר חזק של , למרבה מזלנו

 

 7113סורה 

 .כי אלוהים אוהב את המיטיבים, מחל עליהם .(ילדי ישראל) קיללנו אותם, כיוון שהפרו את בריתם 03

 

 91139סורה 

ואז תראה איך האיש אשר איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות לך למגן ואיש , שלם טובה תחת רעה"...  34

 ."אמונים

אף אם , ושיםזו בחירה שהאנשים ע. לבין היהודים או לבין הנוצריםאין סיבה שתהיה שנאה בין המוסלמים 

עכשיו נתקדם לבחינת הצד ". לא נכון"ומלמדים את האחרים לעשות את ה" לא נכון"מיליונים בוחרים ב

 .בין היהודים לבין המוסלמים שהוביל הרבה יהודים לעזוב את המזרח התיכון מזמן של היחסיםהיותר אפל 

 



 האסלאם הרבה יהודים מארצותהסיבה לבריחת 

לפעמים היו , שונים לא היו אחידיםובמקומות ה לאורך מאות השנים היהודיםוסלמים לבין הקשרים בין המ

בהשוואה לארצות  יבלו היהודים יחס יותר טוב בארצות האסלאםק, רוב הזמןב. טובים ולפעמים היו רעים

האנשים  .פחדו היהודים על חייהם, חשכשזה התר. לפעמים היחסים שלהם היו נוראים, עם זאת .הנוצריות

מעיד כי ' החדית .לברוח ממקומותיהם אם האנשים שמבהילים אותם הם יותר חזקיםנוטים המבוהלים 

 אשמתםאו מ עשו עצמם שהם מרושעיםבע ממעשים זה לא משנה אם הפחד שלהם נ. וגלוהרבה יהודים אכן ה

לברוח  לאם הייתה מוטיבציה מספיקה ודחופהאנו הולכים לראות שליהודים אשר התנגדו לאס. של אחרים

 .מהמזרח התיכון וללכת צפונה בקו ישר אל כזריה

שקראו לה )מדינה חרי שעזב מוחמד את מכה כדי לגור בהיחסים בין המוסלמים והיהודים התחילו להידרדר א

ם ישנים אחרי שהרומא 522מדינה כמעט היו שלושה שבטים חשובים שגרו ב. ס"אחה 400בשנת ( דאז רב'ית

 ".בני קוריידה"ו" בני נדיר", "בני קינקאע: "והם, סבותיהםגירשו את 

בני קינקאע ובני נדיר הוגלו . נעלמו שלושת השבטים היהודיים, זמן קצר אחרי הגעתו של מוחמד למדינה

הוצא /נרצח, מנהיגי בני נדירמאחד  שהיה, "אשרףאבן אלעב כ". לטליהם ומקרקעיהםוהוחרמו מהם מיט

-תיאור לזה נמצא בקולקציית אל. על פי צווים ממוחמד" מצודתו"לעזוב את  אחרי שהוטעה במרמה להורג

גם מקורות אסלאמיים מתעדים כי המעשה הזה הפחיד יהודים . 341קטע , בספר החמישי' בוכרי של החדית

 .אחרים

 ו להורגהוצא, לטובת אנשי מכה בבגידת האסלאם בני קוריידהחברי  אחרי שהואשמו, אם זה עדיין לא מספיק

עם התפשטות )כאשר הופצה הידיעה הזו  .מיאסלעל הצבא הא נשיהם וילדיהםוחולקו  בשבט כל הגברים

בני ", "כעב אבן אלאשרף"מחשב לגבי חיפוש נסו לעשות  .באופן טבעי הרבה יהודים רצו לעזוב, (האסלאם

למצב  ש והבנה הרבה יותר ברורהופילח מקורותתמצאו הרבה אתם ". בני קוריידה"ו" בני נדיר", "קינקאע

 .העולם מתמודד היום שה שאיתוהק

נחוץ להבין את ההקשר ההיסטורי מן הו, ינה לא נבעו ללא פרובוקציהמעשים אלה נגד היהודים של מד

ם שאיימו על ביטחונם של המוסלמים זה היה אירוע מצער שקשור לאדם ולקבוצה ספציפיי .שהתרחשו בו

היהודים הישראלים יודעים את  .אלא שהעניין נתפס על ידי הרבה מוסלמים כעניין גלובאלי ונצחי, הראשונים

יח כי סביר להנ, בין הפטיש לסדןהיהודים יהיו  ביום אחד זאת אומרת שאם. אף אם האנשים במערב אינם, זה

 .למען כולם" נכון"עלינו להסביר את זה  .כדי להיזקק לכוח הגרעיני הישראלים יהיו מספיק נואשים



האסלאם  נתקל, בימי האסלאם הראשונים: של מה שקרההנה תיאור קצר של ההקשר ההיסטורי 

אשר הצבא שלהם , ֶמָכהשל  (שמאמינים באלים רבים) הפוליתיאיסטיםם הערבים שליטיהם של התנגדותב

ניסו המנהיגים של מכה לפתות את , במשך שנים .גבר מספרית על צבאם של המוסלמים ממדינה במצטבר

נחותים מספרית , המוסלמים היו במעמד בלתי יציב .אסלאםהלבריתות נגד  איתם השבטים היהודים להיכנס

דרך ה(. השבטים היהודים של מדינה)גיס חמישי  מהצבא של מכה ומאוימים מבפנים על ידי סבירות גבוה של

 הצפוןלכיוון  את היהודים להגירה המונית חדשה  דו המוסלמים עם האיום היהודי דחפהשבה התמוד

 (.ולכיוונים אחרים)

הנה כמה . 'יהודיים של הקוראן והחדית-תכם לחלקים האנטיכדי להכין א יתי יכוליהעשיתי מה ש, בסדר

 :דוגמאות מאלה

 7113 סורה

ולעולם לא תחדל להיווכח כי ... והקשינו את לבם (ישראל ילדי) קיללנו אותם, כיוון שהפרו את בריתם" 03

 ..."יהםמחל וחוס על. חוץ ממתי מעט, בוגדים הם

 

המונח הזה מתייחס  ,מתייחס ליהודים" ילדי ישראל"בזמן ש, אחד: שני דברים שאליהם יש לשים לב יש פה

 :ואז יש לנו את זאת. שירדו גם הם מבני ישראל, ןלפלסטינים גם כ

 

 7171סורה 

ומי בכם אשר , כי מגינים הם זה לזה, אל תיקחו את היהודים ואת הנוצרים למגינים לכם, הוי המאמינים 50

 .כמוהו כאחד מהם, ייקחם למגינים

 

, ץ הקדושה היוםהדרך שבה הרבה נוצרים תומכים ביהודים בארנראית שהיא מתארת את  5:50בזמן שסורה 

לא יהיה , אחרת. תלא הייתה כוונה שתהיה נצחית או גלובאלי. במקור היא התייחסה לאירועים בזמן מוחמד

, עם זאת ".הקוראן תומך בשלום בין הדתות"שום היגיון לקטעים שהיו לפני ארבעה עמודים מתחת לכותרת 

לא תהיה שום סתירה אם הקטעים השליליים האלה מתייחסים לפעולות של קבוצה מסוימת של יהודים 

לחפש בני ברית כדי להתנגד  השבטים היהודים התחילו, שגורשו ממכה ומדינה אחרי. במקום וזמן מסוימים

ו בני ברית כדי להתנגד חיפש( דהינו האימפריה הביזנטית)גם הנוצרים . ה אותםהגלהדת ש/להתפשטות העם



 הם אף אם וזה, ים בעיקר למצב הפוליטי של התקופההקטעים השליליים מתייחס. להתפשטות הדת המתחרה

 .גם כן מתאימים למה שקורה היום נראים

מלמדים  והם אכן קטלניות מבחינת הדרך שבה –נעבור על שתי נבואות הנראות קטלניות ליהודים , עכשיו

צבא הואת ( משיח השקר" )אל'דג"הביס את ה, בערבית" ישו"שזה , "עיסא", יהןבשת. אותם למוסלמים

 :מהערבית והאנגלית הנה הן כפי שתרגמנו אותן .בגדה המערבית בריתהיהודי בעל ה

 9:55# 359. ה ע'מאג-סונן אבן

 מבלי מאחוריו כדי להסתתר כלום ממה שאללה ברא ליהודים וכך יביס אללה את היהודים ולא יישאר"... 

א כי הו( וציםעץ ק)רקדה 'העמלבד  ,לא קיר ולא חיה, לא עץ, ןלא אב ,[את נוכחותם של היהודים] יצייןש

בוא . זה יהודי, אלוהים הוי לך מוסלמי עבד: "צייןיאלא , (נוכחותם של היהודיםאת ) צייןמשלהם ולא י

 "והרגו

 

 2151-57# :171. ע חיח מוסלםצאת פרק מ תרגום של הנה עוד

, לא יהא ביכולתם להסתתר מאחורי כל אבן: ולא יהא להם מקום להסתתר, ויביס אלוהים את היהודים" 

בוא , הנה יהודי! הוי מוסלמי עבד אלוהים: מבלי שיגידו אלה –( רקדה'אל ע)מלבד האטד  -חיה או עץ , קיר

 "והרגו

או גירוש כל /ון להריגת ומלומדים במובן המילולי כדי להתכו, 'יחד עם פסוקים אחרים מהחדית, אלה

, שכליהם כדי להאמין כךאת  מתבנתים/כשמספרים אדירים של אנשים מעצבים. היהודים מהארץ הקדושה

ויהיה קל , מוטעה ונרצח אלאשרף-שבו היהודי כעב אבן' החדית את נוסיף על זה. השלום יהא בלתי אפשרי

אגע בנושא הזה במאמר  .נכון מפורשים לאהם להיות אם  לראות עד כמה מסוכנים הקטעים האלה יכולים

ולא מנסים ללמד , אחרי דרכו של האקסודוס היהודי מהארץ הקדושה להתחקות מנסיםפה אנו . אחר

 ודים הייתהמה שחשוב לדעת הוא כי אכן יש דרך לצאת מהבלגן הזה בשלום וכי ליה. תיאולוגיה אסלאמית

 .לאמית המתקדמתמשיך בנדידה צפונה לפני האומה האססיבה טובה לה

 

 

 



 כזריה

המפה של . צפונה אל דרום רוסיהמסע השבטים היהודים מהארץ הקדושה עכשיו הגענו לשלב האחרון של 

עם . ים התדרדרוכזריה למטה מראה בצורה גרפית למה היגרו היהודים לכזריה כשיחסיהם עם שכניהם הערב

הרבה פנו צפונה כדי  .בנדידה, ממדינהשהוגלו במקור , משיכו השבטים היהודיםה, התפשטות האסלאם

פכה כזריה למקום הכי ה, ברגע שהגיע האסלאם צפונה אל בבל. להצטרף לאוכלוסיה היהודית הגדולה בבבל

 .ם ללכת אליוהגיוני בשביל

 מפת כזריה
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ס הייתה שהיהודים לא היו "אחה השביעיתהאסלאם בסוף שנות המאה של  קרנוהתוצאה הסופית של עליית 

 0204ס ועד שנת "אחה 450התקיימה כזריה משנת  .כזריה נכנסת לתמונהופה  .ַנֲהַרִיםהֲאַרם במקובלים יותר 

ת לדת הרשמית של הפך המלך הכזרי את היהדו, ס"אחה 742בשנת  .ס כאשר נכבשה על ידי רוסיה"אחה

 לו הייתם יהודים בזמן ההוא. ַנֲהַרִיםהֲאַרם זה היה בדיוק בזמן שהיהודים נאלצו לצאת מ .המדינה הכזרית

למצוא דרך טריטוריות מסוכנות אל אירופה רק כדי  מאות קילומטרים של בחור בין נדידהל הייתם יכולים

או שהייתם . ם מול רדיפה מוסלמיתכלבין ההישארות בבית ולמצוא את עצמ, נוצריתם מול רדיפה כאת עצמ

 ?איפה הייתם הולכים. בסבר פנים יפות בכזריה רבה יותר קצר צפונה ותתקבלוה יכולים לעשות קו ישר



, דהינו)שהיו בעיקר ממוצא טורקי , התמזגו הפליטים היהודים עם הכזרים, לאורך חמש מאות השנים הבאות 

גדל החיץ הגנטי בין האחים , לכן(. אלא שהיה בהם קצת דם מונגולי ודם של כל מי שפלש לאזור הזה, ַהִחִתים

שבטים או ב והרבה שומרונים היו כנענים שנקלטומאחר , בנוסף לכך .בני ישראל יותר ויותרלמחצה של 

 זה לא מפתיע ,שומרוןאשורית אל הים שהובאו על ידי האימפריה יבארם הנהר אנשים ממקומות אחרים

אמת שהנקודה היא  .םוהוא כל כך מטושטש ועמ הפלסטינים ליהודים האשכנזים הקשר הגנטי ביןש

עלול  המטעה ויישומ אמת מידה  הלפלסטינים הינהיהודים האשכנזים  דמיון בין למצוא  שעשויההמידה

נאלצו שבטי בני , אחרי שהובסו .מה שעשואת ם עשו יאנו יודעים שהרומא .וביל לתוצאה בלתי הוגנתלה

הרבה  הישר אומר לנו לאן השכל, עם עליית האסלאם .בטח שהם לא ברחו לרומא. אשהון לאישראל ללכת 

 .היהודים האשכנזים שלוש הנבואות הבאות מתייחסות לחזרת בני ישראל .כזריה – מהם ברחו

 

 5-2317ירמיהו 

הָוהִהנֵׁ " 5 ֻאם־יְּ  "...ה ָיִמים ָבִאים נְּ

הּוָדהבְּ " 4 ֹכן ָלֶבַטח, ָיָמיו ִתָּוַשע יְּ ל ִישְּ ָראֵׁ ִיׂשְּ  ..."וְּ

הָוה 7 ֻאם־יְּ ן ִהנֵׁה־ָיִמים ָבִאים נְּ הָוה; ָלכֵׁ רּו עֹוד ַחי־יְּ ֹלא־ֹיאמְּ ָרִים׃, וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ל מֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ  ֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת־בְּ

הָוה 8 ֶאֶרץ ָצפֹוָנה, ִכי ִאם־ַחי־יְּ ל מֵׁ ָראֵׁ ית ִיׂשְּ ִביא ֶאת־ֶזַרע בֵׁ ִתים ָשם, ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות, ֲאֶשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶשר הֵׁ ; ֲאֶשר ִהַדחְּ

ָמָתם׃ בּו ַעל־ַאדְּ ָישְּ   וְּ

שהטריטוריה שלה כללה אזורים , לתאר את האימפריה האשורית המונח הזה התכוון ,ך"בתנ? "ארץ צפונה"

 .הנבואה הבאה הינה כמעט העתק מזה". כזריה"בדרום למה שנקרא אחר כך 

 

 17-12119ירמיהו 

הָוה 04 ֻאם־יְּ ן ִהנֵׁה־ָיִמים ָבִאים נְּ הָוה; ָלכֵׁ ר עֹוד ַחי־יְּ ֹלא־יֵָׁאמֵׁ ֶאֶרץ, וְּ ל מֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ָרִים׃ ֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת־בְּ  ִמצְּ

הָוה 05 ֶאֶרץ ָצפֹון, ִכי ִאם־ַחי־יְּ ל מֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ַוֲהִשֹבִתים ; ֲאֶשר ִהִדיָחם ָשָּמה, ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות, ֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת־בְּ

ָמָתם  :ֲאֶשר ָנַתִתי ַלֲאבֹוָתם, ַעל־ַאדְּ

 

מתיימרים להיות בני ש זר נטעהנבואה  הבאה מתייחסת לבלבול בקשר למוצא האשכנזי וטוענת כי הם 

 .ישראל

 



 :21-9112ישעיהו 

ַנִיְך 02 ָאזְּ רּו בְּ י ִשֻכָלִיְך, עֹוד ֹיאמְּ נֵׁ ָבה׃; בְּ שֵׁ אֵׁ ָשה־ִּלי וְּ  ַצר־ִלי ַהָּמקֹום גְּ

ְך 00 ָבבֵׁ תְּ ִבלְּ ָאַמרְּ ֶּלה, וְּ מּוָדה ַוֲאִני, (כזרים/יהודים אשכנזים) ִמי ָיַלד־ִלי ֶאת־אֵׁ ַגלְּ כּוָלה וְּ סּוָרה; שְּ ֶּלה ִמי , ֹגָלה וְּ אֵׁ וְּ

ל ַבִדי, ִגדֵׁ ִתי לְּ ַארְּ ן ֲאִני ִנשְּ ם׃, הֵׁ יֹפה הֵׁ ֶּלה אֵׁ     אֵׁ

?, "מי ילד לי את אלה", השאלות. הרבה פלסטינים ואוהדיהם טוענים כי יהודים אשכנזים אינם בני ישראל

את זכויות היהודים האשכנזים נשים היום שמכחישים נשמעים כמו הא" ?אלה איפה הם"ו "?אלה מי גדל""

, הם מאמינים כי ליהודים האשכנזים אין היסטוריה קודמת כלשהי בארץ הקדושה .להיות בארץ הקדושה

, כפי שראינו בפרק הקודם, אלא .והם מבססים את ההחלטה הזו על חוסר הגנטיקה המשותפת עם הפלסטינים

לכן התאמה ישירה של הגנטיקה של הפלסטינים והיהודים האשכנזים ו, מורכבים בני ישראל מהרבה עמים

שם לב , כנראה, אלוהיםמעניין לשים לב ש, עם זאת. ויקתס החלטה הוגנת ומדוסילב טנדרט מוטעההינה ס

 .לבלבול הזה

 

 :שאלה אחרונה

הצאצאים של  ראינו הוכחות כי. הרומאים אכן תקפו את יהודה והגליל וכי האנשים ברחוראינו הוכחות כי 

ו לא כל בני ישראל היעדיין לא קיבלנו הוכחה כי , אלא. הרבה מהאנשים האלה עשו את דרכם צפונה לכזריה

להלן  .נחוץ כדי להסביר את החיץ הגנטי המפריד בין שתי הקבוצותשדבר  ,מצאצאיו הפיזיים של אברהם

, רובם בקרבת האדמות השבטיות של אפרים ומנשה)דוגמאות על תיאורים שמוכיחים שהכנענים נשארו בארץ 

מסופוטמיה יובאו אל גם הוכחה כי זרים מאזורים אחרים של  הישנ "(.שומרון"מה שנקרא מאוחר יותר 

ך "שהתנ וסייה המעורבתהעמים האלה נשארו כדי להוות חלק מהאוכל .שומרון על ידי האימפריה האשורית

 ".פלסטינים"שנה אנו קוראים לה  0222ושאחרי , "שומרונים"קורא לה 

 :מצווה מדברים, קודם כל

 5-2315דברים 

ב ֲאֹדִמי 8 ַתעֵׁ ִרי: ִכי ָאִחיָך הּוא, ֹלא־תְּ ב ִמצְּ ַתעֵׁ צֹו׃, ֹלא־תְּ ַארְּ ר ָהִייָת בְּ  ִכי־גֵׁ

דּו ָלֶהם דֹור  1 ִליִשיָבִנים ֲאֶשר־ִיָּולְּ הָוה׃; שְּ ַהל יְּ  ָיֹבא ָלֶהם ִבקְּ

 .בעצרת בני ישראל למצרים היה מותר להיות



 חלקת בנימיןשל  ימערב-והערים האחרות המצוינות נמצאות בקצה הצפון" גבעון", בתיאור שלהלן מיהודה

שהרבה , הדרומייםיושבות ליד גבולות אפרים ערי החיווים . (שכלל גם את ירושלים, באזור המרכזי של כנען)

 .פעמים חפפו וכללו חלק מערים אלה

 

 15-15,22-113,2,15הושע 

עֹון 3 י ִגבְּ בֵׁ ֹישְּ עּו (כנענים/חיווים) וְּ ָלָעי׃, ָשמְּ הֹוֻשַע ִליִריחֹו וְּ ת ֲאֶשר ָעָׂשה יְּ  אֵׁ

הֹוֻשעַ  4 כּו ֶאל־יְּ ָגל ַויֵׁלְּ ל; ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ַהִגלְּ ָראֵׁ ֶאל־ִאיש ִיׂשְּ ָליו וְּ רּו אֵׁ חֹוָקה ָבאנּו, ַוֹיאמְּ ֶאֶרץ רְּ ִרית׃, מֵׁ תּו־ָלנּו בְּ ַעָתה ִכרְּ  וְּ

ִהי 04 ֹלֶשת ָיִמים, ַויְּ ה שְּ צֵׁ ִרית, ִמקְּ תּו ָלֶהם בְּ י ֲאֶשר־ָכרְּ עּו; ַאֲחרֵׁ מְּ ָליו, ַוִישְּ ם אֵׁ ֹרִבים הֵׁ ִקרְּ , ִכי־קְּ ִבים׃ּובְּ ם ֹישְּ  בֹו הֵׁ

לוַ  07 ָראֵׁ י־ִיׂשְּ נֵׁ עּו בְּ ִליִשי, ִיסְּ יֶהם ַביֹום ַהּׁשְּ ִפיָרה; ַוָיֹבאּו ֶאל־ָערֵׁ ַהכְּ עֹון וְּ יֶהם ִגבְּ ָערֵׁ ָעִרים׃, וְּ ַית יְּ ִקרְּ רֹות וְּ אֵׁ  ּובְּ

ל 08 ָראֵׁ נֵׁי ִיׂשְּ ֹלא ִהכּום בְּ ָדה, וְּ י ָהעֵׁ ִׂשיאֵׁ עּו ָלֶהם נְּ בְּ לַביהָוה אֱ , ִכי־ִנשְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ ִׂשיִאים׃; ֹלהֵׁ ָדה ַעל־ַהנְּ  ַוִיֹּלנּו ָכל־ָהעֵׁ

ן 04 ֹלא ֲהָרגּום׃; ַוַיַעׂש ָלֶהם כֵׁ ל וְּ ָראֵׁ י־ִיׂשְּ נֵׁ ל אֹוָתם ִמַיד בְּ  ַוַיצֵׁ

הֹוֻשַע ַביֹום ַההּוא 07 נֵׁם יְּ ָדה, ַוִיתְּ י ַמִים ָלעֵׁ ֹשֲאבֵׁ ִצים וְּ י עֵׁ בֵׁ הָוה ַעד־ַהיֹום ַהֶזה ;ֹחטְּ ַבח יְּ ִמזְּ ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶשר , ּולְּ

ָחר׃  ִיבְּ

 

 13-15111יהושע 

ר 00 ָאשֵׁ ִיָששָכר ּובְּ ַנֶּׁשה בְּ ִהי ִלמְּ נֹוֶתיהָ בֵׁ , ַויְּ י ֹדאר ּובְּ בֵׁ ֶאת־ֹישְּ נֹוֶתיָה וְּ ָעם ּובְּ לְּ ִיבְּ נֹוֶתיָה וְּ ָאן ּובְּ ין־ֹדר , ית־שְּ י עֵׁ בֵׁ ֹישְּ וְּ

ֹנֶתיהָ  ֹנֶתיהָ , ּובְּ ַנְך ּובְּ י ַתעְּ בֵׁ ֹישְּ נֹוֶתיהָ , וְּ ִגדֹו ּובְּ י מְּ בֵׁ ֹישְּ ֹלֶשת ַהָנֶפת׃; וְּ  שְּ

ַנֶּׁשה 00 נֵׁי מְּ לּו בְּ ֹלא ָיכְּ ֶּלה, וְּ הֹוִריש ֶאת־ֶהָעִרים ָהאֵׁ ַנֲעִני; לְּ  ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ ַהֹזאת׃, ַויֹוֶאל ַהכְּ

ִהי 03 ל, ַויְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ נֵׁ קּו בְּ ַנֲעִני ָלַמסַויִ , ִכי ָחזְּ נּו ֶאת־ַהכְּ ש ֹלא הֹוִרישֹו׃; תְּ הֹורֵׁ   וְּ

שקדמו  שני הקטעים. כי התושבים היו רביםנראה  .לגרש את התושבים בני מנשהלא היה ביכולתם של 

 היו גם חלקהקטע הבא מוכיח כי עמים אחרים בלתי קשורים לאברהם . מוכיחים שהכנענים נשארו באדמה

 ".פלסטינים"שנודעו אחר כך כות יהאוכלוסתערובת מ

 

 15123מלכים ב 

ַוִים 03 ַפרְּ ֲחָמת ּוסְּ ַעָּוא ּומֵׁ א ֶמֶלְך־ַאּׁשּור ִמָבֶבל ּוִמכּוָתה ּומֵׁ רֹון, ַוָיבֵׁ י ֹשמְּ ָערֵׁ ל, ַוֹיֶשב בְּ ָראֵׁ י ִיׂשְּ נֵׁ שּו ; ַתַחת בְּ ַוִירְּ

רֹון ָעֶריָה׃, ֶאת־ֹשמְּ בּו בְּ  ַויֵׁשְּ



עד שהמחוז הצפוני הקיצוני נהיה ידוע , "ישראל" -במה שקודם היה הממלכה הצפונית חו הרבה זרים נכ, ובכן

 ".גליל הזרים"בשם 

 

 111ישעיהו 

ת ָהִראשֹון, ִכי ֹלא מּוָעף ַלֲאֶשר מּוָצק ָלּה 0 ָתִלי, ָכעֵׁ ָצה ַנפְּ ַארְּ ֻבלּון וְּ ָצה זְּ ַקל ַארְּ ָהַאֲחרֹון, הֵׁ ִביד וְּ ֶבר ; ִהכְּ ֶדֶרְך ַהָים עֵׁ

ן דֵׁ ִליל ַהגֹוִים׃, ַהַירְּ  גְּ

 

. אברהםהפיזיים של  מצאצאיוהיו שכולם  דהינו, גנטי" הרוט"מספיקות שבני ישראל לא היו עם אלה הוכחות 

הרומאים  אנו צריכים הוכחה כי השבטים היהודיים שגורשו אחר כך על ידי, עכשיו כשאנו יודעים את זה

 .הן בתוך כנען הן מחוץ לה, נשארו נפרדים משכניהם

 

 הוכחה כי יהודי יהודה נשארו נפרדים משכניהם

 .נמצא בשורשו של עניין זה דבריםקטע בלתי מובן מ

 3511,-9, 2119 םדברי

כּון 04 לְּ ִרים, ֹלא תֵׁ י ֱאֹלִהים ֲאחֵׁ י ָהַעִּמים; ַאֲחרֵׁ ֱאֹלהֵׁ יֶכם׃, מֵׁ ִביבֹותֵׁ  ֲאֶשר סְּ

הָוה ֱאֹלֶהיָך 0 ִביֲאָך יְּ ָתּה, ִכי יְּ ִרשְּ  ;ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ַאָתה ָבא־ָשָּמה לְּ

ן ָבם  3 ַחתֵׁ ֹלא ִתתְּ נוֹ ; (התושבים) וְּ ן ִלבְּ ָך ֹלא־ִתתֵׁ ֶנָך׃, ִבתְּ  ּוִבתֹו ֹלא־ִתַקח ִלבְּ

ַאֲחַרי" 4 ָך מֵׁ דּו אֱ , ִכי־ָיִסיר ֶאת־ִבנְּ ָעבְּ ִריםוְּ  ..."ֹלִהים ֲאחֵׁ

 

 שבו בזמן? או האם זה היה עניין אחר? האם אלוהים גזען? למה. נצווה על היהודים לא להתחתן עם שכניהם

ִריםאֱ "ל הסגידה הכילה, לבני ישראל ניתנה המצווה הזו  .קורבנות אנושייםהקרבת  של האזור הזה" ֹלִהים ֲאחֵׁ

דּו אֱ " ִריםָעבְּ ניתן , כשבני ישראל עברו לסגוד לאלים אחרים .נהג של קניבליזם פולחניכללה  מ" ֹלִהים ֲאחֵׁ

הנה כמה קטעים , במקום זה .הספר הזה הינו כבר ארוך, אדפיס אותם פהלא אני  .למצוא הרבה אזכורים לזה

לצו  .31-03:34-ו 30-02:00יחזקאל , 02-3:4ירמיהו  ,31-024:35-ו 04:4תהלים  :חקור לבדלשכל אחד יכול 

למנהגים תרבותיים נוראיים  הוא היה מכוון .המונע נישואין מחוץ לשבט לא היה כל קשר לגנטיקה ולגזע

צו המניעה הזה שנמצא מטרתו של התיאור הבא מספר במדבר מוכיח כי  .בהם החברות השכנות שנקטו

 .הגזעניים ם שלפנייורק ב, בצורה מטפורית, בו אלוהיםהנה תיאור ש .ניתגזע אינה 7בדברים 
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ֹמֶשה 0 ַאֲהֹרן בְּ ָים וְּ ר ִמרְּ ַדבֵׁ  ִכי־ִאָּׁשה ֻכִשית ָלָקח׃; ַעל־ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻכִשית ֲאֶשר ָלָקח, ַותְּ

רּו 0 הָוה, ַוֹיאמְּ ֹמֶשה ִדֶבר יְּ ר, ֲהַרק ַאְך־בְּ הָוה׃; ֲהֹלא ַגם־ָבנּו ִדבֵׁ ַמע יְּ   ַוִישְּ

ֹאד( ָעָניו)ֹמֶשה ָענֹו ָהִאיש וְּ  3 נֵׁי ָהֲאָדָמה׃, ִמֹכל ָהָאָדם; מְּ  ֲאֶשר ַעל־פְּ

ֹאם 4 הָוה ִפתְּ ָים, ַוֹיאֶמר יְּ ֶאל־ִמרְּ ֶאל־ַאֲהֹרן וְּ ד, ֶאל־ֹמֶשה וְּ ֶכם ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵׁ תְּ ָלשְּ אּו שְּ ָתם׃; צְּ ָלשְּ אּו שְּ צְּ  ַויֵׁ

ַעּמּוד ָעָנן 5 הָוה בְּ ֶרד יְּ ָים; ַתח ָהֹאֶהלַוַיֲעֹמד פֶ , ַויֵׁ ָרא ַאֲהֹרן ּוִמרְּ נֵׁיֶהם׃, ַוִיקְּ אּו שְּ  ַויֵׁצְּ

ָבָרי 4 עּו־ָנא דְּ ִביֲאֶכם; ַוֹיאֶמר ִשמְּ ֶיה נְּ הָוה, ִאם־ִיהְּ ַוָדע, יְּ ָליו ֶאתְּ ָאה אֵׁ  ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר־בֹו׃, ַבַּמרְּ

ִדי ֹמֶשה 7 ן ַעבְּ יִתי ֶנֱאָמן הּוא׃; ֹלא־כֵׁ ָכל־בֵׁ  בְּ

ִחיֹדת, ה ֲאַדֶבר־בוֹ ֶפה ֶאל־פֶ  8 ֹלא בְּ ֶאה וְּ הָוה ַיִביט, ּוַמרְּ ֻמַנת יְּ אֶתם; ּותְּ רֵׁ ֹמֶשה׃, ּוַמדּוַע ֹלא יְּ ִדי בְּ ַעבְּ ר בְּ ַדבֵׁ  לְּ

ַלְך׃ 1 הָוה ָבם ַויֵׁ  ַוִיַחר ַאף יְּ

ֶהָעָנן 02 ַעל ָהֹאֶהל, וְּ ֹצַרַעת ַכָּׁשֶלג, ָסר מֵׁ ָים מְּ ִהנֵׁה ִמרְּ ֹצָרַעת׃ַוִיֶפן ַאֲהֹרן אֶ ; וְּ ִהנֵׁה מְּ ָים וְּ  ל־ִמרְּ

ינּו ַחָטאת, ִבי ֲאֹדִני; ַוֹיאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶשה 00 ת ָעלֵׁ נּו ַוֲאֶשר ָחָטאנּו׃, ַאל־ָנא ָתשֵׁ  ֲאֶשר נֹוַאלְּ

ת 00 ִהי ַכּמֵׁ ֶרֶחם ִאּמוֹ ; ַאל־ָנא תְּ אתֹו מֵׁ צֵׁ ָׂשרֹו׃, ֲאֶשר בְּ ל ֲחִצי בְּ  ַויֵָׁאכֵׁ

ַעק ֹמֶשה 03 הָוה לֵׁאֹמר, ַוִיצְּ ָפא ָנא ָלּה׃; ֶאל־יְּ ל ָנא רְּ     אֵׁ

הָוה ֶאל־ֹמֶשה 04 ָפֶניהָ , ַוֹיאֶמר יְּ ָאִביָה ָיֹרק ָיַרק בְּ ַעת ָיִמים, וְּ ַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה; ֲהֹלא ִתָכלֵׁם ִשבְּ ר ִשבְּ , ִתָסגֵׁ

ף׃ ָאסֵׁ ַאַחר תֵׁ  וְּ

. וזה מכיוון שהגזענות הינה סוגיה אנושית שעלינו להשתחרר ממנה, הגזענותך בהכרח נוגע בסוגיית "התנ

מאוד קל להתבלבל כאשר  .מגעילה ומרגיזה את אלוהים ך בקשר לגזענות הינו שהגזענות"של התנ המסר

וחושבים שהעניין טמון באנשים " כי"האנשים שוכחים את ה..." התרחקו מאנשים אלה כי: "אלוהים אומר

הוזנו מסרים אלה אל תוך הברית , מסיבה זו. ר שטעות זו נעשתה על ידי השבטים היהודיםמתבר. עצמם

 .החדשה

 

 911-13יוחנן 

ָליו 1 רֹוִנית ִכי־ֹל (ישו) ַוֹתאֶמר אֵׁ ָאֹנִכי ִאָּׁשה ֹשמְּ תֹות וְּ ַאל ִמֶּמִני ִלשְּ יָכָכה ִתשְּ אֵׁ הּוִדי ַאָתה וְּ ן יְּ רֹוִנית הֵׁ  אָהִאָּׁשה ַהֹּׁשמְּ

רֹוִנים׃ הּוִדים ִעם־ַהֹּׁשמְּ בּו ַהיְּ ָערְּ  ִיתְּ

הטעות בקשר . התערבבו אפרים ומנשה עם העמים שמסביב ועם אלה שהביאו האשורים, כפי שלמדתם

 .לגנטיקה ולהוגנות מוכחת בשני הקטעים הבאים



 1-315מתי 

הי 7 רּוִשים (יוחנן הבפטיסט) ַויְּ אֹותֹו ַרִבים ִמן־ַהפְּ עֹוִנים ִמי  ִכרְּ י ִצפְּ דֵׁ ל ַוֹיאֶמר ָלֶהם ַילְּ ִהָטבֵׁ ַהַצדּוִקים ִנָגִשים לְּ וְּ

ט ִמן־ַהֶקֶצף ֶהָעִתיד ָלֹבא׃ ִהָּמלֵׁ ֶכם לְּ ִכיל ֶאתְּ  ִהׂשְּ

שּוָבה׃ 8 ִרי ָראּוי ַלתְּ ן ֲעׂשֹּו פְּ  ָלכֵׁ

ָרָהם הּוא ָאִבינּו ִכי ֲאִני אֹ  1 ֶכם לֵׁאֹמר ַאבְּ ַבבְּ בּו ִבלְּ שְּ ַאל־ַתחְּ ָהִקים וְּ ֶּלה ָיכֹול ָהֱאֹלִהים לְּ ר ָלֶכם ִכי ִמן־ָהֲאָבִנים ָהאֵׁ מֵׁ

ָרָהם׃ ַאבְּ  ָבִנים לְּ

 

 5133,31יוחנן 

יָכה ֹתאַמר  (כמה יהודים שדיברו עם ישו) ַוַיֲענּו 33 אֵׁ ִאיש ַלֲעָבִדים וְּ ינּו ֹלא־ָהִיינּו לְּ נּו ּוִמָימֵׁ ָרָהם אֲ ַַנחְּ ֹאתֹו ֶזַרע ַאבְּ

נֵׁי יּו׃ בְּ  חֹוִרין ִתהְּ

רּו" 31 ָרָהם ַוַיֲענּו ַוֹיאמְּ ָליו ָאִבינּו הּוא ַאבְּ   ..."אֵׁ

כסיבה להישאר נפרדים הושרשה  ,התנהגותלהבדיל מה ,נראה כי הטעות הזו בקשר לגזע, ברמה מסוימת

שנים על ידי  422-אולי זה פועל יוצא לעובדה שאבותיהם הקדמונים הוחזקו בשבי ליותר מ .בשבטים היהודים

אביהם של אפרים , תזכרו כי יוסף) .דרגה של מוצא מצרי מנשה ורוב שכניהם, והיה לאפרים, המצריים

הרבה . ההטעות נהיית הרבה יותר אנושית וניתנת להבנ, במקרה הזה((. 40:45בראשית )נישא למצריה , ומנשה

 .זו טעות אנושית. אנשים מקופחים מרגישים תחושת עליונות מוראלית על פני האנשים שמקפחים אותם
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י ָהֱאמּוָנה ַבָּמִשיַח יֵׁשּוַע׃ 04 דֵׁ נֵׁי ֱאֹלִהים ַעל־יְּ ֶכם בְּ  ִכי־ַאֶתם ֻכּלְּ

ֶכם ֲאֶשר 07 ֶתם ֶאת־ַהָּמִשיחַ  ִכי ֻכּלְּ ַבשְּ ֶתם לְּ ַבלְּ  ׃(ואת החינוך שלו) ַלָּמִשיַח ִנטְּ

ָוִני 08 ֹלא יְּ הּוִדי וְּ ין עֹוד יְּ אֵׁ ֶכם ֶאָחד  (לא לאומנות, לא גזענות) וְּ ָבה ִכי ֻכּלְּ קֵׁ ֹלא נְּ ין ָזָכר וְּ ֹלא ֶבן־חֹוִרין אֵׁ ין ֶעֶבד וְּ אֵׁ

 ַאֶתם ַבָּמִשיַח יֵׁשּוַע׃

ִאם־ַלָּמִש  01 ָטָחה׃וְּ ִפי ַהַהבְּ ִשים כְּ יֹורְּ ָרָהם וְּ ֶכם ֶזַרע ַאבְּ  יַח ַאֶתם ִהנְּ

 

 3:122סורה 

בזאת צפונים אותות לשוכני . ושלל לשונותיכם וצבעיכם, אחד מאותותיו הוא בריאת השמים והארץ 00

 .העולמים



 22139סורה 

 ..."קבענו לכל אומה נהגי זבחים למען יזכירו את שם אלוהים" 34

 

טענה מוצדקת רק לחלק מהארץ  לצאצאיהם תהיה, הלכו השבטים היהודיםלא משנה איפה : הערה אחרונה

רק בחצי שהוענק לצד  החלק האשכנזי מהארץ הקדושה יהיה. ולא לאפרים, הקדושה השייכת ליהודה

 .ולא בחלק הפלסטיני, של בני ישראל" יהודי"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סוף דבר

 אני גם מודה לכל. מה לעשות איתואלוהים אשר הפנה אותי לידע הזה ותחילה בהכרת תודה לאני אסיים 

אני מתפלל למען כך שמאמצינו יעזרו לאחרים ליהנות . מאמץ הזההאנשים הנפלאים טובי הלב שעזרו ב

זו עם תאלץ את הקוראים לשתף את תוכנית שלום למען כך שרוח השלום  אני גם מתפלל. מפירות השלום

 .העבירו אותה. שורה והשינוי מתרחשכך מפיצים את הב. האחרים

 אנא, לתוכנית השלום ידע נוסף או ליצור קשר איתנו בנוגעאם תרצו מ. מתכננים לכנס שלום בירושלים אנו

 . Gods_Peace_Plan_for_the_Holy_Land@yahoogroups.com : מייל לכתובת שלחו
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לֹום 4 ם ַשֲאלּו שְּ רּוָשָלִ ָליּו; יְּ  ֹאֲהָבִיְך׃, ִישְּ

ילְֵׁך 7 חֵׁ ִהי־ָשלֹום בְּ ָוה; יְּ נֹוָתִיְך׃, ַשלְּ מְּ ַארְּ  בְּ

ָעי 8 רֵׁ ַמַען ַאַחי וְּ ָרה־ָנא ָשלֹום ָבְך׃; לְּ  ֲאַדבְּ

ינּו 1 הָוה ֱאֹלהֵׁ ית־יְּ ַמַען בֵׁ ָשה טֹוב ָלְך׃; לְּ  ֲאַבקְּ
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 דבר אחרון

 .תשלום בגין עשרת המצוותקיבל משה  רשום בשום מקום כילא 

 1:15מתי 

נּו׃"...  8 ֶתם ִחָנם ִתתֵׁ ַקחְּ  "ִחָנם לְּ

 

 211:סורה 

 "כי אין זה אלא אות הזכרה לשוכני העולמים, איני מבקש מכם שכר על זאת"...  21

 

הקדושים מאחר ולעבודה זו תהיה השפעה דלה בלעדי בסיס ספציפי לפיתרון בדרך שלום הכתוב בספרים 

אני חושב שזה הוגן לומר כי כל הקרדיט על הספר הזה אמור ללכת לאחראי היחיד על כתבי , המצוטטים פה

אני ". כל התהילה הולכת לאלוהים"יש אלה שאומרים . מי בשביל מאמציילא לעצ, הקודש מלכתחילה

 .מסכים

 

למתיישבים מחדש בארץ  אותהה חלק אשר יקצה היה לאלוהים בזי, שהו מדפיס את זה למען הרווחאם מי

 .הקדושה ולעזרת העניים במקומות אחרים ככל שהתאפשר הדבר
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