


ישעיהו  ב    

ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים  (ב)

ית ה ְברֹאׁש ֶהָהִרים           ' ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ

ָליו ָכל ַהגֹוִים (ג): ְוִנָשא ִמְגָבעֹות ְוָנֲהרּו אֵּ

ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים

י  ' ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה ית ֱאֹלהֵּ ֶאל בֵּ

נּו ִמְדָרָכיו ְונְֵּלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ַיֲעֹקב ְוֹירֵּ

א תֹוָרה ּוְדַבר הִמִציֹוןִכי  צֵּ ִמירּוָשָלִם' תֵּ



ל ִיָּוַׁשע... :ְכמֹו ֶׁשָכתּוב, ָכל ִיְשָראֵּ

ל       " ּוָבא ִמִציֹון ּגֹואֵּ

,ְוָיִׁשיב ֶפַׁשע ְבַיֲעֹקב

."                      ִכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם, ַוֲאִני זֹאת ְבִריִתי אֹוָתם
(26-27אגרת פאולוס אל הרומים יא )

ל ּוָבא ְלִציֹון ּגֹואֵּ
י ֶפַׁשע ְבַיֲעֹקב ְנֻאם ה .'ּוְלָׁשבֵּ

ַעָתה ְוַעד.... ' ַוֲאִני זֹאת ְבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה .עֹוָלם-מֵּ

(20-21ישעיהו נט ) 



ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן "

[    יד ַאל ַחָראם'ַאל ַמְסגִ ]המסגד הקדוש 

[  ַסה'יד ַאל ַאקְ 'ַאל ַמְסגִ ]אל המסגד הקיצון 

למען נראה לו , אשר ברכנו סביבותיו

"אכן הוא השומע הרואה. מאותותינו

َن اْلَمْسجِ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى بِعَْبدِ  ِد ِه لَْيًلا ِمِّ

هُ ى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَ اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقصَ 

لسَِّميُع اْلبَِصيرُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو ا



: מספרים מפיו של הנביא שאמר( 'אלמעראג)על סיפור העלייה השמימה "
גבוהה מחמור ונמוכה  , והוא בהמה לבנה וארוכה, אלבוראקהביאו לי את 

ושם קשרתי לבית אלמקדיס , ירושליםרכבתי עליה עד שבאתי ל, מפרד
.אותה בטבעת

.  המלאך גבריאלאחר כך פגשתי את : עליו התפילה והשלום( הנביא)אמר 
: אמר גבריאל. הוא הביא לי כד של יין וכד של חלב ואני בחרתי בחלב

:  שאלו. פתחו לנו: אחר כך העלה אותי עמו השמימה וביקש. בחרת נכון
תפילת האל עליו  , מוחמד: אמר? ומי אתך: שאלו. גבריאל: אמר? מי אתה

פתחו  . אכן נשלח: אמר? האם כבר נשלח כנביא: שאלו, וברכתו לשלום
עליו השלום וידרוש כשלומי ויברכני  ( הראשון)אדם והנה לפנינו , לנו

.בטוב
מי : שאלו. פתחו לנו: וביקשהרקיע השני אחר כך העלה אותי עמו אל 

תפלת האל עליו  , מוחמד: אמר?' ומי אתך: שאלו. גבריאל: אמר? אתה
פתחו  . אכן נשלח: אמר?' האם כבר נשלח כנביא: שאלו. וברכתו לשלום

בן זכריה  ( יוחנן המטביל)בן מרים ועמו יחיא ( ישו)עיסא והנה לפנינו , לנו
.וידרשו שניהם בשלומי ויברכוני שניהם בטוב, עליהם השלום

מי : שאלו. פתחו לנו: וביקשהרקיע השלישי אחר כך העלה אותי עמו אל 
תפילת האל עליו  , מוחמד: אמר? ומי אתך: שאלו. גבריאל: אמר? אתה



Isra

Miraj



מסמיך גבו אל הכעבה של , עליו השלום( אברהם)אברהים והנה לפנינו 
מעלה והנה בכל יום מקיפים אותה שבעים אלף מלאכים שאינם חוזרים  

והנה עליו, אחר כך הוביל אותי אל עץ הלוטוס, אליה
.כאוזני פילים ופרותיו כמו כדי חרס

…והנה כיסה כבוד האלוהים את עץ הלוטוס
וציווה עליו להתפלל , ויגלה לו אלוהים אשר גילה

.  משהירדתי אל .חמישים תפילות בכל יממה
אמרתי? מה ציווה האל עליך ועל עמך לעשות: אמר לי

חזור אל ריבונך ובקש ממנו  : אמר. חמישים תפילות: 
כבר ניסיתי  . בני עמך לא יעמדו בכך. להקל מעליהם

חזרתי אל ריבוני  . את בני ישראל ועמדו בשלוש בלבד
חזרתי אל . הקל מעל עמי והפחת מעליי חמש תפילות, ריבוני: ואמרתי

חזור  , בני עמך לא יעמדו בכך: אמר. הפחית מעליי חמש: משה ואמרתי
לא חדלתי להלך בין ריבוני יתעלה ובין  . אל ריבונך ובקש אותו להקל

.משה עד אשר הגענו לחמש תפילות ביממה
חזור אל ריבונך ובקש ממנו להקל  : אמר. חזרתי אל משה וסיפרתי לו

. ....כבר חזרתי אל ריבוני עד כדי בושה: אמרתי. עוד



,  (בית הקיצון)נשא אותי גבריאל עד שהוריד אותי אל הבית 
ואקרא בשם אלוהים ואשב על  . והנה אלבוראק עומדת במקומה

.גבה והנה אני בפתחה של מכה וגבריאל עמדי
כאשר האיר הבוקר אחרי העלייה  : עליו התפילה והשלום( הנביא)אמר 

ידעתי שאם אספר מה שאירע לי  . לשמים השכמתי במכה אחוז מבוכה
עבר  . ישבתי בודד ועצוב באחת מפינות המסגד. שקרן אתה: יאמרו האנשים

?'  מוחמד, האם קרה דבר: התיישב לידי ואמר בלגלוג, אהל'על פניי אבו ג
.הסיעוני הלילה: אמרתי?' ומה הוא הדבר: אמר. כן: אמרתי

?  ואחר כך השכמת קום בינינו: למסגד הקיצון אמר: אמרתי? להיכן: אמר
ובאו וישבו  . בני קורייש בואו והתקבצו, הוי: אהל'אמר אבו ג. כן: אמרתי

.  ספר לבני שבטך את מה שספרת לי! מוחמד, הוי: אהל'אמר אבו ג. אצלי
?,  לאן: אמרו. הסיעוני הלילה: אמר שליח האלוהים עליו התפלה והשלום

והיה  . כן: אמר? ואחר כך השכמת קום בינינו: אמרו. למסגד הקיצון: אמר
.ביניהם מי שהתפלא ומי שספק כפיים ומי ששם ידו על קדקודו

.  כן: אמרתי?' האם תוכל לתאר לנו את המסגד הקיצון: אחר כך אמרו
משום שנכנסתי לתוכו  , התחלתי לתאר אותו עד שנעשה התיאור קשה עליי

הבטתי בו ונתתי את  . והנה הופיע לנגד עיני רוחי המסגד הקיצון. בלילה
.סימניו



(ثالث الحرمين" )חרמיין-אל' אלת'ת"



al-mi'radj haqq





أولى القبلتين"  ִקיְבַלָתְיין-ֿאּוָלא ַאל"

"הראשונה מבין שני כיווני התפילה"





זכור את החסד שנטיתי  , ישוע בן מריםהוי , אללה אמר" 

ודיברת אל  , ברוח הקדושלך ולאמך כאשר סייעתי לך 

וכאשר לימדתיך  , האנשים בהיותך בעריסה וכאשר בגרתי

וכאשר  , האוונגליוןואת התורהואת החוכמהואת הספראת 

ונפחתי בו רוח והיה לעוף , בראתי ברשותי דמות עוף מטין

,  וריפאת ברשותי את העיוור מלידה ואת המצורע, ברשותי

וכאשר הדפתי את בני , הוצאת ברשותי את המתים וכאשר 

,        הנהיריםבהביאך להם את האותות ישראל מעליך 

"                          אלה כשפים בעליל, ואמרו הכופרים שבהם

(.110:סורת השולחן)



לספירה    כיבוש ירושלים 638

חוזה עומר -

, זהו כתב הביטחון שמעניק עבד האלהים ֻעַמר. בשם אלוהים הרחמן והרחום"
,  הוא נותן להם ביטחון: [11](ירושלים)לאנשי איליא , מפקד המאמינים

לא ישכנו  . לכל בני דתם, לחולה ולבריא, לצלביהם, לכנסיותיהם, לרכושם
לא נהרוס את הכנסיות ולא נגרע דבר מן . חיילים מוסלמים בכנסיותיהם

לא נאנוס  . הכנסיות ולא מרכושן ולא מצלביהן ולא מכל דבר שהוא מנכסיהן
שום יהודי לא יגור  . את אנשי ירושלים להמיר את דתם ולא נפגע בהם לרעה

כפי שאנו [12]זיה'תושבי ירושלים חייבים בתשלום מס הג. עימם בירושלים
תושבי איליא חייבים לסלק מקרבם את  . מטילים אותו על תושבי שאר הערים

לאנשים האלה אנו מבטיחים ביטחון בצאתם  . הצבא הביזנטי ואת המיליציות
לרוצים להשאר בירושלים  . עד בואם למקום מבטחים, לגופם ורכושם, איליא

.  אבל חלה עליהם חובת המס כמו על תושבי ירושלים, אנו מבטיחים ביטחון
לפנות  , לתושבי ירושלים הרוצים להצטרף בגופם וברכושם לביזנטים העוזבים

אנו מבטיחים ביטחון לגופם וגם ביטחון  , את כנסיותיהם ולנטוש את צלביהם
אותם עובדי  . עד אשר יגיעו למקום המבטחים שלהם, לכנסיותיהם ולצלביהם

אם , מאז רציחתו של פלוני ֵיצאו עם הביזנטים( בירושלים)אדמה הנמצאים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8#cite_note-11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8#cite_note-12




כריסוסטומוס
:4מאה , בישוף

כל העולם רץ "
לראות את הקבר

"שאין בו איש



ספר מעשי השליחים אוונגליון לוקאס  

ציוןהרבא העלייה לשמיים  התכנסות התלמידים  במקדש הבשורה לזכריה  ' א

בהר ציון, ב ירידת רוח הקודש בפנטקוסט ונבואת שמעון וחנהבבית המקדש פדיון הבן ישו ' ב

בבית המקדשג פטרוס ויוחנן מרפאים  מפליא בחכמתובבית המקדש 12ישו בן ' ב

הסנהדריןפטרוס ויוחנן מול  בפינת בית המקדשי השטן "ישו מתנסה ע' ד

לחומות ירושליםז סקילת סטפנוס מחוץ  ירושליםקינה על ' יד

קיסריה-יפו -פאולוס–ט שומרון  הכניסה לירושלים' יט

יג אגריפס רודף את פטרוס ומוציא להורג את  

בירושליםיעקב 

ההתגלות בדרך                                      ' כד

לירושליםלעמאוס והחזרה 

בשאלת פאולוס  בירושליםטו כינוס השליחים 

והפניה לגויים  

-העלייה לשמיים' כד

הר הזיתיםמ

םבירושליכג מעצר פאולוס -כב-כא

ברומאפאולוס –כח 



ן ִמִמְׁשֶמֶרת ֲאִבָיה ּוְׁשמֹו ְזַכְרָיה ,          ָהָיה ֹכהֵּ

יַכל הָיָצא גֹוָרלֹו ְלִהָכנֵּס ֶאל  . ...ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת'הֵּ

ָליו ַמְלַאְך ה .ִנָצב  ִליִמין ִמְזַבח  ַהְקֹטֶרת' ְלֶפַתע ִנְרָאה אֵּ



י ָטֳהָרָתם ְלִפי תֹוַרת ֹמֶׁשה ִלירּוָשַלִיםֶהֱעלּוהּו , ַכֲאֶׁשר ָמְלאּו ְימֵּ

' ַכָכתּוב ְבתֹוַרת הְלַהִציגֹו ִלְפנֵּי ֱאֹלִהים 

א ;ֶׁשָכל ְבכֹור ֶפֶטר ֶרֶחם ָקדֹוׁש ַליהוה ִיָקרֵּ





ז"ט-ו"ט, ח"במדבר י

ת ְׁשָקִלים  ף ֲחֵמׁשֶּ סֶּ ְרְכָך כֶּ ה ְבעֶּ ׁש ִתְפדֶּ ן ֹחדֶּ ּוְפדּוָיו ִמבֶּ
ְשִרים ֵגָרה הּוא ׁש עֶּ ל ַהֹקדֶּ קֶּ " .ְבׁשֶּ





ַסח י ָשָנה ְבָשָנה ָעלּו הֹוָריו ִלירּוָשַלִים ְבַחג ַהפֶּ ִמדֵּ



יוחנן ה 

ן ָהָיה ַחג ַלְיהּוִדים  י כֵּ .  ְויֵּשּוַע ָעָלה ִלירּוָשַלִיםַאֲחרֵּ

ָכה, ִבירּוָׁשַלִים ית ַחְסָדאֶׁשִנְקְרָאה , ַעל־ַיד ַׁשַער ַהצֹאן ָהְיָתה ְברֵּ .  בֵּ

. ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶאָחד ְוהּוא ְבָחְליֹו ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים

ְך, קּום: "ָאַמר לֹו יֵּׁשּועַ  ."   ַקח ֶאת ִמְׁשָכְבָך ְוִהְתַהלֵּ

ְך, ִמָיד ִנְרָפא .  ָלַקח ֶאת ִמְׁשָכבֹו ְוִהְתַהלֵּ



ר ִמיֹום ִהָּוְלדֹו ר ָעַבר ְבַדְרכֹו ָרָאה ִאיש ִעּוֵּ . ...ט ַכֲאשֶּ

י ֱאֹלִהים  ,,,: "ָעָנה יֵּׁשּועַ 3 י ֶׁשִיָגלּו בֹו ָפֳעלֵּ ין ֶזה ֶאָלא ְכדֵּ ָליואֵּ :  ְוָאַמר אֵּ

ַכת ַהִשּלֹוחַ " ְך ּוְרַחץ ִבְברֵּ הּוא  ". לֵּ ָהַלְך ְוָרַחץ ּוָבא ְכשֶּ

ה יוחנן ט. רֹואֶּ



ר ִמיֹום ִהָּוְלדֹו ר ָעַבר ְבַדְרכֹו ָרָאה ִאיש ִעּוֵּ . ...ט ַכֲאשֶּ

י  ; לֹא הּוא ָחָטא ְולֹא הֹוָריו: "ָעָנה יֵּׁשּועַ 3 י ֶׁשִיָגלּו בֹו ָפֳעלֵּ ין ֶזה ֶאָלא ְכדֵּ אֵּ

ָליו. ...  ֱאֹלִהים ַכת ַהִשּלֹוחַ : "ְוָאַמר אֵּ ְך ּוְרַחץ ִבְברֵּ " .  לֵּ

ה, ָהַלְך ְוָרַחץ הּוא רֹואֶּ יוחנן ט. ּוָבא ְכשֶּ



ב ָהָאֶרץ" ;  ַויֵֶּלְך ַהֶמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשִלַם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוׁשֵּ

ָנה ִכי ִאם אֹמר לֹא ָתבֹוא הֵּ ַויֹאֶמר ְלָדִוד לֵּ

ָנהֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִפְסִחים  אֹמר לֹא ָיבֹוא ָדִוד הֵּ .לֵּ

ת ְמֻצַדת ִציֹון ִהיא ִעיר ָדִוד .               ַוִיְלֹכד ָדִוד אֵּ

ַויֹאֶמר ָדִוד ַביֹום ַההּוא

ה ְיֻבִסי ְוִיַגע ַבִצנֹור ָכל ַמכֵּ

ְוֶאת ַהִפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים

י ֶנֶפׁש ָדִוד ;ְשנּואֵּ

ן יֹאְמרּו  ַעל כֵּ

ל ַח לֹא ָיבֹוא אֶּ ר ּוִפסֵּ ".ַהָבִית-ִעּוֵּ

שמואל ב ה



יִתים ית ַעְנָיה ֶׁשְבַהר ַהזֵּ י ּובֵּ ית ַפגֵּ ,ַכֲאֶׁשר ִהְתָקְרבּו ִלירּוָׁשַלִים ֶאל בֵּ

מתי 

ָשמּו ֶאת ָהָאתֹון ְוֶאת ָהַעִירֵהִביאּו  ֲעֵליֶהםּוְלַאַחר שֶׁ

ם הּוא ת ִבְגֵדיהֶׁ ֲעֵליֶהםָיַשבאֶׁ

ָהְלכּו ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ָקְראּו :ַוֲהמֹון ָהָעם שֶׁ

ן־ָדִוד" !הֹוַשע־ָנא ְלבֶׁ

!'ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ה

"!הֹוַשע־ָנא ַבְמרֹוִמים



תהילים קיח•

י' הֹודּו ַלה י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: טֹוב-כִּ ְשָרֵאל-יֹאַמרב .כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ָנא יִּ .כִּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַאֲהֹרן-ָנא ֵבית-יֹאְמרּוג ְרֵאי ה-יֹאְמרּודכִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 'ָנא יִּ .כִּ

כג .ְלרֹאׁש ִפָנה, ָהְיָתה-ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ֶאֶבןכב

ְפָלאת ְבֵעיֵנינּו; ָהְיָתה זֹאת' ֵמֵאת ה יא נִּ .הִּ
ְשְמָחה בֹו'; ָעָשה ה, ַהּיֹום-ֶזהכד יָלה ְונִּ כה.ָנגִּ

;הֹוִׁשיָעה ָנא' ָאָנא ה
יָחה ָנא' ָאָנא ה(1) ם ה.ַהְצלִּ ;(2)'ָּברּוְך ַהָּבא ְּבׁשֵׁ

ית ה ַרְכנּוֶכם  ִמּבֵׁ (3).ּבֵׁ
י' הֹודּו ַלהכט י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: טֹוב-כִּ .כִּ

.בבית המקדש בסוכות הייתה זו בקשה למים-הושענא •

! קריאה למשיח–מאוחר יותר הפך לקריאת שמחה        ובימי ישוע 

ם ה(2)• .                 קריאה ליטורגית של עולי רגל בימי המקדש–'ָּברּוְך  ַהָּבא ְּבׁשֵׁ
ַרְכנּוֶכם"תשובת הכהנים (3) ית ה, ּבֵׁ "'ִמּבֵׁ



,  ָהִריִעי ַבת ְירּוָׁשַלִם, ִציֹון-ִגיִלי ְמֹאד ַבתט 

ְך ָיבֹוא ָלְך ;  ַצִדיק ְונֹוָשע הּוא, ִהנֵּה ַמְלכֵּ

ב ַעל .ֲאֹתנֹות-ַעִיר ֶבן-ְוַעל, ֲחמֹור-ָעִני ְוֹרכֵּ



1מלכים א 

,(לצדוק הכהן לנתן הנביא ולבניהו)ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ָלֶהם לג

ָמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם-ְקחּו עִּ

ַהִפְרָדה  ַעלְׁשֹלֹמה ְבִניְוִהְרַכְבֶתם ֶאת
חֹון-ֶאל, ְוהֹוַרְדֶתם ֹאתֹו;ִלי-ֲאֶׁשר לדגִּ

יא ּוָמַשח ֹאתֹו ָשם ָצדֹוק ַהֹכֵהן ְוָנָתן ַהָנבִּ

ל-ַעלְלֶמֶלְך ;  ִיְשָראֵׁ
ּוְתַקְעֶתם  ַבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶתם  

ְיִחי ַהֶמֶלְך ְׁשֹלֹמה





ב ְוָרָאה ֶאת ָהִעיר41 :ָעֶליָה ְוָאַמרָבָכה, ַכֲאֶׁשר ִהְתָקרֵּ

י ָׁשלֹום"42 !לּו ָיַדַעְת ַהיֹום ַגם ַאְת ֶאת ֲאֶׁשר ֱאלֵּ

יַנִיְך עֵּ 43.ֶאָלא ֶׁשַעָתה ִנְסָתר הּוא מֵּ

,ְואֹוְיַבִיְך ָיִקימּו סֹוְלָלה ְסִביַבִיְךִהנֵּה ָיִמים ָבִאים ָעַלִיְך 

ֶבר .ְוַיִקיפּוְך ְוָיצּורּו ָעַלִיְך ִמָכל עֵּ

ְך44 ,ִויַמְגרּו אֹוָתְך ְוֶאת ָבַנִיְך ֲאֶׁשר ְבִקְרבֵּ

ְולֹא ַיְׁשִאירּו ָבְך ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן

ְך ד ְפֻקָדתֵּ ֶקב ֲאֶׁשר לֹא ָיַדַעְת ֶאת מֹועֵּ ."עֵּ

45





ם, ְירּוָשַליִּם" ים ֵאֶליהָ , ְירּוָשַליִּ ים ְוסֹוֶקֶלת ֶאת ַהְּׁשלּוחִּ יאִּ ,ַההֹוֶרֶגת ֶאת ַהְנבִּ

ְך י ְלַקֵבץ ֶאת ָבַניִּ ים ָחַפְצתִּ ַכָמה ְפָעמִּ

יֶתם 38. ְכַתְרְנֹגֶלת ַהְמַקֶבֶצת ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה ַתַחת ְכָנֶפיָה ְולֹא ְרצִּ



ַלִים" ם, ְירּושָׁ ַלִי ,ְירּושָׁ

ֵאֶליהָׁ  ִחים  ֶאת ַהְשלּו אִים ְוסֹוֶקֶלת  ִבי ֶאת ַהְנ גֶת  ,  ַההֹוֶר

ֶאת בָׁנִַיְך                              ץ  ַפְצִתי ְלַקֵב חָׁ ְפעִָׁמים  ה  כַמָׁ

ַחת ֶחיהָׁ ַת ְפרֹו ֶא ֶאת  ֹגֶלת ַהְמַקֶבֶצת  ְכַתְרְנ

א ְרִציֶתם ֶפיהָׁ ְוֹל 38. כְנָׁ

ם יִנֵָׁטש לָׁכֶם ,  הִֵנה בֵיתְֶכ

ֶכם39 אֹוֵמר לָׁ אֲנִי  אּונִי: ַו א ִתְר ה ֹל ֵמַעתָׁ

אְמרּו  ֲאֶשר ֹת ד  א ְבֵשם ה'ַע !"'בָׁרּוְך ַהבָׁ



י ַחג־ַהֶפַסח ֲאֶׁשר   ַוִיְקְרבּו ְימֵּ

׃ַוַיַעל יֵּשּוַע ְירּוָשָלִיםַלְיהּוִדים 

י ָבָקר  14 ַוִיְמָצא ַבִמְקָדׁש ֹמְכרֵּ

י ַהֶכֶסף  ָוצֹאן ּוְבנֵּי יֹוָנה ּוֹפְרטֵּ

יְׁשִבים ָׁשם׃

ם ְלׁשֹוט  15 ַוִיַקח ֲחָבִלים ַוְיַעְבתֵּ

ת  ַוְיָגֶרׁש ֻכָלם ִמן־ַהִמְקָדׁש ְואֵּ

ת ַהָבָקר ַוְיַפזֵּר ֶאת  ַהצֹאן ְואֵּ

ְמעֹות ַהֻשְלָחִנים ַוַיֲהֹפך  

יֶהם׃ ֻׁשְלֲחֹנתֵּ

י ַהיֹוִנים ָאָמר  16 ְוֶאל־ֹמְכרֵּ

ֶלה ִמֶזה ְוַאל־ַתֲעשֹּו   הֹוִציאּו אֵּ

ית ִמְסָחר׃ ית ָאִבי ְלבֵּ ֶאת־בֵּ



מתי כד

יָדיו ְלַהְראֹות לֹו   ְגשּו ַתְלמִּ ְקָדש ָלֶלֶכת ְלַדְרכֹו נִּ ֵבית ַהמִּ ְבֵצאתֹו מִּ

ְקָּדש ְנְיֵני ַהמִּ .  ֶאת בִּ

יב ֵישּוַע ְוָאַמר ָלֶהם ים ַאֶתם ֶאת ָכל ֵאֶלה: "ֵהגִּ ?רֹואִּ

י ָלֶכם ַפל , ָאֵמן אֹוֵמר ֲאנִּ ָּׁשֵאר ֹפה ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ֲאֶשר לֹא תֻּ לֹא תִּ

."  ַאְרָצה



ב ַהֶפַסח ...ָעָלה יֵּׁשּוַע ִלירּוָׁשַלִים , ַחג ַהְיהּוִדים, ִעם ִהְתָקרֵּ

ִׁשיב יֵּׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם19 :  הֵּ

יָכל ַהזֶּה ּוִבְשלֹוָשה ָיִמים ָאִקים אֹותֹו" ת ַההֵּ ."ִהְרסּו אֶּ

ם ָאְמרּו20 יָכל ַהֶזה ְוַאָתה ִבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָתִקים אֹותֹו: "הֵּ ׁש ָׁשִנים ִנְבָנה ַההֵּ "?ַאְרָבִעים ְוׁשֵּ

יַכל ּגּופֹו21 ר ַעל הֵּ .ַאְך הּוא ִדבֵּ

ן22 ִתים, ָלכֵּ ,ִנְזְכרּו ַתְלִמיָדיו ִכי ָאַמר ָלֶהם ֶאת זֹאת, ַכֲאֶׁשר ָקם ִמן ַהמֵּ

יוחנן ב .                                                    יֵּׁשּועַ ְוֶהֱאִמינּו ַבָכתּוב ּוַבָדָבר ֶׁשָאַמר 



יוחנן ד  

ר ַהזֶׁ  הָּ ֹּלא בָּ ה שֶׁ עָּ בֹוא שָּ י תָּ ם  כִּ ַליִּ ירּושָּ ה ְוֹלא בִּ

ָאב ְשַתֲחוּו לָּ עָּ .  תִּ בֹוא שָּ ם תָּ יא, האּולָּ ה הִּ עֹוְבֵדי , ְוַעתָּ שֶׁ

ים יִּ תִּ ֲאמִּ ֵאל הָּ הָּ

ָאב ְשַתֲחוּו לָּ יִּ

ת ֱאמֶׁ ,ְברּוַח ּובֶׁ

י עֹוְבֵדי ֵאל   כִּ

ה ְמַחֵפׂש לוֹ  ֵאלֶׁ כָּ

ָאב .  הָּ





האיגרת אל העבריים ח  

: ִעַקר ַהְדָבִרים ֶשֶנֶאְמרּו הּוא

ֵהן ָגדֹול ַהּיֹוֵשב ִליִמין   ֵיש ָלנּו כֹּ

,  ִכֵסא ַהְגֻדָלה ַבָשַמִים

ֶדש   ְוהּוא ְמָשֵרת ַבקֹּ

ּוַבִמְשָכן ָהֲאִמִתי

ֹּא ָאָדם' ֲאֶשר כֹוֵנן ה .  ְול



:במכתב לכומר פאולינוס( 5–4מאות )הירונימוס 

טרקלינו של רקיע נפתח מירושלים  

,  כשם שהוא נפתח מבריטניה

".יען כי מלכות האלוהים מצויה בתוכנו



במכתב לאלכסנדר בישוף לינקולןברנרד מקלרוו

(:מדווח על מסעו של איש כמורה צעיר שנשלח בתקופת מסעי הצלב לירושלים)

כבר חצה את הים הגדול (איש הכמורה בדרכו לירושלים)הוא 

ורחב הידיים ובהפליגו בהצלחה 

. לנמל המבטחים של הגאולהוירד הגיע לחוף הנכסף 

.                      בטרקליני ירושליםעומדות היו רגליו 

...אשר קולו נשמע באפרתה, והוא עבד אותו

אולם ירושלים זו אינה ירושלים הסמוכה להר סיני 

".קלרבוו... ירושלים זו היא!   שבערב



:  (12מאה )ברנרד מקלרוו 

".ברגליהם-הדיוטות  , נזירים מתקדמים ברוחם"



Requiem
Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,

et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,

ad te omnis care veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

.ואור נצחי יזרח עליהם, אלוהים, הענק להם מנוחת עולם

,בציון, האל, מזמור יאה לך

.בירושליםואליך נדרים יושבו 
.אליך יאסף כל בשר, שמע תפילתי



ת ַהֹשֶׁ " ה ֵאשֶׁ ת ַהַכלָּ ה ְלָך אֶׁ .  ָאַמר, "הבֹוא ַאְראֶׁ



חזון יוחנן כא

, ְירּוָׁשַלִים, ֶאל ַהר ָגדֹול ְוָגבֹוַה ְוֶהְרָאה ִלי ֶאת ִעיר ַהֹקֶדׁש, ָברּוחַ , הּוא ָנָשא אֹוִתי

ת ֱאֹלִהים  אֵּ ,  אֹור ָנְגָהה ְכֶאֶבן ְיָקָרה ְמֹאד. ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים ָלה11יֹוֶרֶדת ִמן ַהָשַמִים מֵּ

,  ְויֵּׁש ָלה חֹוָמה ְגדֹוָלה ּוְגבֹוָהה ִעם ְׁשנֵּים־ָעָשר ְׁשָעִרים12, ְכֶאֶבן ָיְׁשֶפה ַזָכה ִכְבֹדַלח

יֶהם  מֹות ְכתּוִבים ֲעלֵּ י ְבנֵּי  -ְוַעל ַהְשָעִרים ְׁשנֵּים־ָעָשר ַמְלָאִכים ְוׁשֵּ ְׁשנֵּים־ָעָשר ִׁשְבטֵּ

ל ִמָדרֹום ְׁשלֹוָׁשה , ִמָצפֹון ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, ִמִמְזָרח ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים13; ִיְשָראֵּ

יֶהם 14. ִמַמֲעָרב ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, ְׁשָעִרים ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְׁשנֵּים־ָעָשר ְיסֹודֹות ַוֲעלֵּ

ה י ַהֹשֶ מֹות ֶׁשל ְׁשנֵּים־ָעָשר ְׁשִליחֵּ .ְׁשנֵּים־ָעָשר ׁשֵּ

י ִלְמֹדד ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ְׁשָעֶריָה ְוֶאת חֹוָמָתה15 ַלי ֶהֱחִזיק ְקנֵּה־ִמָדה ִמָזָהב ְכדֵּ ר אֵּ .  ַהְמַדבֵּ

אֹות -הּוא ָמַדד ֶאת ָהִעיר ְבָקֶנה . ָאְרָכה ְכָרְחָבה, ְוָהִעיר ְמֻרַבַעת16 ַאְלַפִים ּוְׁשֹלׁש מֵּ

ָאה , ַגם ֶאת חֹוָמָתה ָמַדד17. ָאְרָכה ְוָרְחָבה ְוקֹוָמָתה ָׁשִוים; ִקילֹוֶמֶטר ְוַהִמָדה מֵּ

ְוַאְרָבִעים ְוַאְרַבע ַאמֹות ְלִפי ִמָדה ֱאנֹוִׁשית ֲאֶׁשר ִהיא ִמָדה ֶׁשל ַמְלָאְך  



יחזקאל מג

י רּוחַ ה ֵאנִּ שָּ י--ַותִּ ֵאנִּ ל, ַוְתבִּ ֵצרהֶׁ -אֶׁ חָּ
י ימִּ ֵלא ְכבֹוד ה; ַהְפנִּ ֵנה מָּ יִּ ' ְוהִּ .תַהבָּ

תו יִּ ַדֵבר ֵאַלי ֵמַהבָּ ְשַמע מִּ אֶׁ ;וָּ
י ְצלִּ יָּה ֹעֵמד אֶׁ יש הָּ .ְואִּ

ר ֵאַליז ן, ַוֹיאמֶׁ ם-בֶׁ ָאדָּ
ת ת-אֶׁ י ְואֶׁ ְסאִּ ,ַליְמקֹום ַכפֹות ַרגְ -ְמקֹום כִּ

ן ְשכָּ ר אֶׁ ם ְבתֹוְך ְבֵני-ֲאשֶׁ ְׂש -שָּ ֵאליִּ ם, רָּ ;ְלעֹולָּ



ַלי ֶהֱחִזיק ר אֵּ ַהְמַדבֵּ

י ִלְמֹדד ֶאת  ְקנֵּה־ִמָדה ִמָזָהב ְכדֵּ

.  ָהִעיר ְוֶאת ְׁשָעֶריָה ְוֶאת חֹוָמָתה

יא אֹוִתי ָׁשָמה ִאיׁש  -ְוִהנֵּה, ג ַוָיבֵּ

הּו  ה ְנֹחֶׁשתַמְראֵּ ְכַמְראֵּ

;  ּוְקנֵּה ַהִמָדה, ִפְׁשִתים ְבָידֹו-ּוְפִתיל

ד .  ַבָשַער, ְוהּוא ֹעמֵּ

ַלי ָהִאיׁש ר אֵּ ה  -ֶבן, ַוְיַדבֵּ ָאָדם ְראֵּ

יֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְשָמע ְוִשים ִלְבָך   ְבעֵּ

ִכי  --ֲאִני ַמְרֶאה אֹוָתְך-ְלֹכל ֲאֶׁשר

ָנה, ְלַמַען ַהְראֹוְתָכה ד ; ֻהָבאָתה הֵּ ַהגֵּ

ית  , ַאָתה ֹרֶאה-ֲאֶׁשר-ָכל-ֶאת ְלבֵּ

ל .  ִיְשָראֵּ

חזון יוחנן  • מד-מיחזקאל•



,  ְמֻרַבַעתְוָהִעיר 

.  ָאְרָכה ְכָרְחָבה

–ְבָקנֶּה הּוא ָמַדד ֶאת ָהִעיר 

אֹות ִקילֹוֶמֶטר ;  ַאְלַפִים ּוְׁשֹלׁש מֵּ

.  ָאְרָכה ְוָרְחָבה ְוקֹוָמָתה ָׁשִוים

ָקֶנה ֶאָחד ֹאֶרְך  , ְוַהָתא

,ְוָקֶנה ֶאָחד ֹרַחב

ין ַהָתִאים ׁש ַאמֹות, ּובֵּ ְוַסף  ; ָחמֵּ

ֶצל ֻאָלם ַהַשַער אֵּ , ַהַשַער מֵּ

ַהַבִית ָחד--מֵּ ...ָקנֶּה אֶּ

ָאה -מז ַוָיָמד ֶאת ר ֹאֶרְך מֵּ ֶהָחצֵּ

ָאה ַאָמה, ַאָמה ;  ְמֻרָבַעת--ְוֹרַחב מֵּ

חַ  ִני.  ִלְפנֵּי ַהָבִית, ְוַהִמְזבֵּ ,  מח ַוְיִבאֵּ

ל ֻאָלם, ֻאָלם ַהַבִית-ֶאל ַוָיָמד אֵּ

חזון יוחנן   מד-יחזקאל מ 



23חזון יוחנן כא 

יֶנָנה ְצִריָכה ַלֶשֶמׁש   ְוָהִעיר אֵּ
ַח ֶׁשָיִאירּו ָבה ִכי ְכבֹוד  , ְוַלָירֵּ

ִאיר אֹוָתּה  ה הּוא ֱאֹלִהים הֵּ ְוַהֹשֶ
.ְמנֹוָרָתה

5כב 

ְוַלְיָלה לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְולֹא ִיְצָטְרכּו  
ִכי , ְלאֹור ְמנֹוָרה ּוְלאֹור ֶׁשֶמׁש

יֶהם ְוִיְמְלכּו   יהוה ֱאֹלִהים ָיִאיר ֲעלֵּ
י עֹוָלִמים .  ְלעֹוְלמֵּ

יחזקאל מד

ל, ְוִהנֵּה י ִיְשָראֵּ ,  ָבא, ְכבֹוד ֱאֹלהֵּ

ְכקֹול ַמִים  , ְוקֹולֹו; ִמֶדֶרְך ַהָקִדים

,  ַרִבים

ִאיָרה ִמְכֹבדֹו ץ הֵּ .  ְוָהָארֶּ

חזון יוחנן   מד-יחזקאל מ 



ְוָהִעיר ָזָהב  , ַהחֹוָמה ִבְנָיָנה ֶאֶבן ָיְׁשֶפה

ְיסֹודֹות חֹוַמת  .  ָטהֹור ִכְזכּוִכית ְטהֹוָרה

;  ָהִעיר ְמֻקָשִטים ְבָכל ֶאֶבן ְיָקָרה

ִני ַסִפיר, ַהְיסֹוד ָהִראׁשֹון ָיְׁשֶפה ,  ַהשֵּ

,   ָהְרִביִעי ָבֶרֶקת, ַהְשִליִׁשי ְׁשבֹו

ִעי  ַהְשִבי, ַהִשִשי ֹאֶדם, ַהֲחִמיִׁשי ַיֲהלֹום

ַהְתִׁשיִעי  , ַהְשִמיִני ֹׁשַהם, ַתְרִׁשיׁש

ָהַאַחד־ָעָשר  , ָהֲעִשיִרי ֹנֶפְך, ִפְטָדה

.  ַהְשנֵּים־ָעָשר ַאְחָלָמה, ֶלֶׁשם

ִהנֵּה ָאֹנִכי  ; ֲעִנָיה ֹסֲעָרה לֹא נָֻחָמה

ַמְרִביץ ַבפּוְך ֲאָבַנִיְך                              

.  ִויַסְדִתיְך ַבַסִפיִרים

יב ְוַשְמִתי ַכְדֹכד ִׁשְמֹׁשַתִיְך  

;  ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבנֵּי ֶאְקָדח

ְך ְלַאְבנֵּי-ְוָכל ֶפץ-ְגבּולֵּ .חֵּ

חזון יוחנן   ישעיהו נד



.                      ְוָהִעיר ָזָהב ָטהֹור ִכְזכּוִכית ְטהֹוָרה, ַהחֹוָמה ִבְנָיָנה ֶאֶבן ָיְׁשֶפה18

,  ַהְיסֹוד ָהִראׁשֹון ָיְׁשֶפה; ְיסֹודֹות חֹוַמת ָהִעיר ְמֻקָשִטים ְבָכל ֶאֶבן ְיָקָרה19

ִני ַסִפיר ַהִשִשי  , ַהֲחִמיִׁשי ַיֲהלֹום20, ָהְרִביִעי ָבֶרֶקת, ַהְשִליִׁשי ְׁשבֹו, ַהשֵּ

,  ָהֲעִשיִרי ֹנֶפְך, ַהְתִׁשיִעי ִפְטָדה, ַהְשִמיִני ֹׁשַהם, ַהְשִביִעי ַתְרִׁשיׁש, ֹאֶדם

-ּוְׁשנֵּים־ָעָשר ַהְשָעִרים 21. ַהְשנֵּים־ָעָשר ַאְחָלָמה, ָהַאַחד־ָעָשר ֶלֶׁשם

ה ַמְרָגִליֹות ים־ֶעְשרֵּ ָכל ַׁשַער ְוַׁשַער ָהָיה                             ; ְׁשתֵּ

.ּוְרחֹוב ָהִעיר ָזָהב ָטהֹור ִכְזכּוִכית ַזָכה, ִמַמְרָגִלית ַאַחת

יָכל לֹא ָרִאיִתי ָבּה22 הֵּ

יָכָלּה הּוא ה ה' ִכי הֵּ .  ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ְוַהֹשֶּ



יָכל לֹא ָרִאיִתי ָבה הֵּ

יָכָלה הּוא יהוה ֱאֹלִהים  ִכי הֵּ

ה .  ְצָבאֹות ְוַהֹשֶ

ַלי ֶבן -ָאָדם ֶאת-ז ַויֹאֶמר אֵּ

ְמקֹום  -ְמקֹום ִכְסִאי ְוֶאת

ָׁשם-ַכפֹות ַרְגַלי ֲאֶׁשר ֶאְׁשָכן

ל-ְבתֹוְך ְבנֵּי ;  ְלעֹוָלם, ִיְשָראֵּ

חזון יוחנן   מד-יחזקאל מ 



יחזקאל

ְתָחּה...  ְשָכה ּופִּ ים, ְולִּ ים ַהְּׁשָערִּ ;ְבֵאילִּ

יחּו  .ָהֹעָלה-ֶאתָשם ָידִּ

ֹפהלט ְלָחנֹות מִּ ם שֻּ ָלם ַהַּׁשַער ְשַניִּ ּוְבאֻּ

יֶהם ָהעֹוָלה .ְוַהַחָטאת ְוָהָאָׁשם, ִלְׁשחֹוט ֲאלֵׁ

ְלָחנֹות... . ...ִיְׁשָחטּוֲאֵליֶהם , ְשמֹוָנה שֻּ

יחּו ֶאת ים ֲאֶשר -ְוַינִּ ָהעֹוָלה ָּבם-ִיְׁשֲחטּו ֶאתַהֵכלִּ

ְוַהָזַבח



:יוחנן' כך אמר ר: אמר לו

הוא-ברוך-אמר הקדוש

לא אבוא בירושלים של מעלה

.עד שאבוא לירושלים של מטה

א"ע', ה, תלמוד בבלי תענית

מהו שנאמר  

...? "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר" 







תפילת עמידה•
ויפקד ויזכר זכרוננו וזכרון , ויראה וירצה וישמע, יעלה ויבוא ויגיע, אלהינו ואלהי אבותינו

וזכרון כל עמך בית ישראל , וזכרון  משיח בן דוד עבדך, זכרון ירושלים עירך, אבותינו

...לחיים טובים ולשלום, לחן לחסד ולרחמים, לפליטה לטובה, לפניך

,תחפוץ בנו ותרצנו, ואתה ברחמיך הרבים•

.ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים•

.המחזיר שכינתו לציון' ברוך אתה ה•



תפילת עמידה•
ויפקד ויזכר , ויראה וירצה וישמע, יעלה ויבוא ויגיע, אלהינו ואלהי אבותינו

,  וזכרון  משיח בן דוד עבדך, זכרון ירושלים עירך, זכרוננו וזכרון אבותינו

לחיים  , לחן לחסד ולרחמים, לפליטה לטובה, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך

...    טובים ולשלום

ותחזינה  , תחפוץ בנו ותרצנו, ואתה ברחמיך הרבים•

המחזיר  ' ברוך אתה ה. עינינו בשובך לציון ברחמים

.   שכינתו לציון



מקדש ירושלים בהיסטוריה ובנבואה  

נבנה  המשכן 

לפי מתכונת  

שמיימית

בית  

המקדש

מקום  -

השכינה  

הבית השני 

רומאים –

מחללים

ארון הברית  -

מוסתר

כיפת  

הסלע

מוסלמים  

מחללים את  

קודש  

הקודשים

מקדש 

הצרות

כריסט  -אנטי
מחלל את  

קודש  

הקודשים

מקדש  

המילניום

יבנה על ידי  

המשיח והגויים  

ירושלים 

החדשה

קודש הקדשים אין סופי

אינו נחוץ יותר-מקדש 
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פרס'והן הייגי          רוברט ג'ג



Oh, what a beautiful city
Oh, what a beautiful city

Oh, what a beautiful city

Twelve gates to the city, hallelujah

And it's oh, what a beautiful

Oh

Oh Lord, what a beautiful city

Twelve gates to the city, hallelujah

There's three gates in the East

There's three gates in the West

There's three gates in the North

There's three gates in the South

That makes twelve gates to the city, hallelujah

And it's oh, what a beautiful

Oh



http://www.youtube.com/watch?v=pTVwFgL8Y7w&feature=endscr

een&NR=1

JERUSALEM , William Blake   1757-1827 

NOW did those feet in ancient time

Walk upon England's mountains green ?
And was the holy Lamb of God

On England's pleasant pastures seen ?

http://www.youtube.com/watch?v=pTVwFgL8Y7w&feature=endscreen&NR=1


And did the Countenance Divine

Shine forth upon our clouded hills ?
And was Jerusalem builded here

Among these dark Satanic Mills ?



Bring me my bow of burning gold !
Bring me my arrows of desire !
Bring me my spear! O clouds, unfold !
Bring me my chariot of fire !

http://www.youtube.com/watch?v=D5jw9lmAZNE&featu

re=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=D5jw9lmAZNE&feature=fvsr


I will not cease from mental fight ,
Nor shall my sword sleep in my hand ,
Till we have built Jerusalem

In England's green and pleasant land.



,לא אחדל ממאבק רוחני

אף לא תדע חרבי תנומה

עד אשר נבנה את ירושלים

באדמת אנגליה הירוקה והנעימה



I will not cease from mental fight ,
Nor shall my sword sleep in my hand ,
Till we have built Jerusalem

In 

England's 

green and 

pleasant 

land.



על כן הכנסייה איננה יכולה לשכוח שהיא קבלה את ההתגלות באמצעות 
כן גם .  אשר אלוהים ברחמיו הרבים כרת עמו את הברית הקדומה, אותו עם

שהיא ניזונה מאותו עץ הזית הטוב שעליו הורכבו ענפי זית הבר של  לא תשכח 
,  שהוא שלומנו, הכנסייה מאמינה שישוע המשיח(. 24–1117אל הרומיים )הגויים

אחד בבשרו  –והפכם לאיש , עשה שלום בין יהודים לגויים באמצעות צלבו
(.16–14: 2אל האפסיים , השווה)ובנפשו 

הכנסייה מציבה לעד לנגד עיניה את דברי  השליח פאולוס על , בדומה לכך
אשר הם בני ישראל ולהם משפט הבנים והכבוד והבריתות מתן  : "שאריו

האבות להם הם והמשיח על פי : התורה עבודת הקודש ודברי ההבטחות
, יתר על כן. בנה של מרים הבתולה, (5–4: 9אל הרומיים " )בשרו מהם יצא

כמו  , עמודי התווך עליהם מכוננת הכנסייה, שהשליחיםהיא נוצרת בליבה 
,  רבים מאותם תלמידים ראשונים שהביאו את בשורת ישוע המשיח לעולם

.   יצאו מקרב העם היהודי



:   אוגוסטינוס  TRACTATUS ADVERSUS IUDAEOS

לאחר שהובסו באופן ... ובחרו שלא להאמין בו( את ישו)אך היהודים שטבחו אותו "

מעידים הם לנו באמצעות כתבי הקודש  ...פתטי בידי הרומאים וגורשו לגמרי מארצם

,,,(נט יבתהילים)ַאל ַתַהְרֵגם ...שלהם כי הוקדמה הנבואה על כך בספר תהילים

"עד"דוקטרינת ה

,  מייצגים ומגלמים אותו כנושאי ספרים, היהודים משמרים את מובנו המילולי של המקרא*

. היהודים אינם מבדילים בין אות לרוח. כשלטים חיים, כספרנים

"עד"העיוורון זה מונע את גאולתו של היהודי אך בו בזמן מקל על תפקידו כ* 

(על כן אין להתפלמס איתם או לנסות לנצר אותם )

מאחר והיהודים הפסיקו את התפתחותם עם צליבת ישו  אין חשיבות ואין התעניינות ביהדות  *

מקראית–הבתר 

.ישראל הרוחני, הכנסייה היא ישראל החדש: תאורית ההחלפה

ם ֶפן ִיְׁשְכחּו מַעמִ ַאל ַתַהְרגֵּ ילְ י ֲהִניעֵּ מֹו ָמִגנֵּנּו ָך ְוהֹוִריֹו ְבחֵּ .ָניֲאדֹ דֵּ








