
 
 

אמצעים גרפיים  ,  כתוביות, שקופיות,   יחד עם עזרי הוראה כגון, להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו

אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב במלואו אחר הצליל 

 . ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם

. עשויות  להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות,בנוסף  

 אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

 

 ארבע דרגות

 . ך ישנן ארבעה דרגות של הבנה אשר יכול האדם ליישם מלימוד התורה"בתוך הפרשנות העתיקה של התנ

 והתלמידים שלו מציגים את כל ארבעת הדרגות בפרשנות והתרגום לכל אורך הברית החדשהיהושע 

 .עלינו לפעול בתוך המסגרות הללו

 דרגות אלו של פרשנות אינן נזכרות באורח ישיר אלא מתבררות כדפוס שיטתי בכתבים ובנבואות ובברית החדשה

 מתורגם לפשוט המשמעות הישירה  פשטה – הדרגה הראשונה

,  למעשה מה שמתגלה בתורה עשוי להיות תוצאה של דבר מה שאינו בכתובים באופן מילולי ובוטה. ב האנשים עוצרים כאןרו

 .האדם חייב לגלות באמצעות הסתכלות עמוקה יותר

כבר , אולם.  ההבנה תהיה מאד מוגבלת וחסרה ומנועה מלגלות את דבר האלוהים, כממהרים לבטל הכול מעבר לרמת הפשט

 ככל שההבנה עמוקה יותר מהמשמעות המילולית של הכתוב הם חייבים להיות תואמים נאמר

 לשני.  המשמעויות המילולית והמשמעויות העמוקות יותר לא יכולים להתנגד אחד לשני או לעמוד אחד בניגוד 

 רמזה  הדרגה השנייה

 .מעבר למובן המילוליכלומר ( מוסתר או סמלי: אלגורי)עומק   בעלי " רמזים"זהו במשמעות של  

להבין שמילים מסוימות מכילות הרבה יותר משמעות מאשר נגד  מתחילהקורא , ברמה זו" . רמז"רמז פשוטו כמשמעו בעברית  

 .החלקים מילוליים שלהם

 דוגמה לרמז

 'י':משלי כ

 '.שניהם כאחד תועבת ה , ואמצעים שונים, משקלים שונים

 מציג את הצורך של הסוחר לעשות שימוש במידות מדויקות ונכונות לכלל הצרכנים פשטה

 .מרמז כי זה הולך מעבר לזה בהיבטים של הגינות ויושר בכל אחד של חיים רמזה

 דרשה הרמה השלישית

זוהי .  "מדרש"נקראת גם , כפי שנמסר במקרים דומים, מעברית דרש פרושו לשאול לחפש לדרוש משמעות ומדרש השוואתי

 " דרשה" במקרים מסוימים זה יכול להיחשב דומה לרמז  ושל ה פשטהוראה או הצגה של הישום של ה

סופר המקרא רשאי לקחת שניים או יותר פסוקים שאינם קשורים ולשלב אותם כדי ליצור פסוק או פסוקים עם , לדוגמה

 . משמעות שלישית

אנחנו צריכים לאפשר לכתוב לפרש את , את הפשט במובן מילולי" נוסלא"אי אפשר , זה לא אומר שיש לכל אחד רשות לכך

 .עם כתבי קודש אחרים ולהיות בטוחים שהבנת הדרש עולה בקנה אחד, כתבי קודש

 (מבוטא באו ארוך כמו במילה בון) סודזה ה הרמה האחרונה

 .בעברית" נסתר"סוד פשוטו כמשמעו . כפי שנמסר בהשראה או בהתגלות, המיסטית /או המשמעות האזוטרית " סוד"זה ה

והמספר ", הזונה מבבל", "דרקון"כמה דוגמאות לכך תהיה . סודית או מיסטית של טקסט, הבנתו היא המשמעות הנסתרת

 .כולם מספר ההתגלות", 666"

 6:53אחרים יכולים לכלול גם את הוראותיו של יהושע בספר יוחנן פרק 



 6:53:יוחנן

ִיים ְבִקְרְבֶכם׃ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאמֵ  ר ֶבן־ָהָאָדם ּוְשִתיֶתם ֶאת־ָדמֹו ֵאין־ָלֶכם חַׂ  ר ָלֶכם ִאם־לֹא תֹאְכלּו ֶאת־ְבשַׂ

 4:26או הצהרתו של פול בהגלטיים 

 4:26גלטיים 

ְעָלה ָחְפִשָיה ִהיא ְוִהיא ֵאם כָֻּלנּו׃ ִים ְלמַׂ  ֲאָבל ְירּוָשלַׂ
 

 .חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל, אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם
 

 שלום
 

 .שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים

 

 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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