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מההבנה השגויה  )בין היתר(   מתפרנסים חוקרי מקראם וג  רבנים כספית, גם  להם . זה לא משתלם  1

 .1ומהבלבול של הציבור 

זה לא משתלם להם מעמדית, הרבנים וחוקרי המקרא הם הקבוצה המושלת בדעת הקהל הצמאה  . 2

 . שמטלטלים להם אתת הסירהשקבוצה שלטת איננה אוהבת  לדעת את ספר תורת משה. וידוע היטב 

. זה לא משתלם להם אישית, באופן טבעי בני אדם מפחדים משינויים, כי הם יהיו צריכים לעדכן את  3

 . ללא תמורה מיידית  עבודה  וגם 2ה גם מפחיד וז  – תפיסת המציאות שלהם 

. רוב בני האדם אינם רוצים  גאווהזה לא משתלם להם בתור בני אדם בעלי רגשות כמו למשל  . 4

ולכן, הם לא יוכלו לקבל כל הבנה חדשה שאיננה מהדהדת את דעתם   חסרי ערך להיות מוצגים כ

 הקודמת. 

לסעיפים    הם קוראים את הספר מתוך שיעבוד , 3עובדים . זה לא משתלם להם בתור בני אדם  5

 . העבדותאת  4, ויש אנשים שאוהבים המפורטים לעיל 

 נרחיב מעט: 

ולכן הם   , שמונעים מהם לדעת – לפחדים שלהם מתוך שיעבוד את הספר אנשי האמונה קוראים 

 . האמונהנשארים בתחום 

 . שכר, כלומר, תמורת  לפרנסהמתוך שיעבוד  , ואנשי המחקר קוראים את הספר

כי הם צריכים להתגבר   , יש עדיין סיכוי להבין –כל קבוצה בנפרד  –  לאנשי האמונה ולחוקרי המקרא

עבדים  והם כבולים ומשש  , זאת מפנילמגזר הרבני אין ממש סיכוי להתגבר אבל    רק על מכשול אחד.

גם לפרנסה וגם לפחדים. כלומר, המגזר הרבני עובד ומקבל תשלום על פירושים שגויים  ,  5כפליים 

 כפי שבארנו לעיל.  , "תפיסת המציאות שלהם היא של "אנשי אמונהלכך, ובנוסף    ,לספר תורת משה 

 לסיכום: 

של   6את הדעות הנעלות  מעליו אם הקורא רוצה להבין מה כתוב בספר תורת משה עליו להוריד . 1

אנשי אמונה, חוקרי מקרא ורבנים מבססים את דעתם   . שעליהם הוא מבסס את דעתו  אנשים אחרים

ינם מרוכזים בעצמם, הם  ולכן הם אינם מרוכזים בעצמם. כאשר הם א  7על דעות של אנשים אחרים 

דימוי )מטאפורה( למציאות  משמשים כ ,הכתובים בספר תורת משההדברים אינם יכולים לראות כיצד 

 . כל אחד ואחד ברגע הנוכחי  אצל החיים המתרחשת 

  האמונית תפיסת העולם ,מקרא אינם יכולים ליישם קריאה נקייה כי החוקרי ו אנשי האמונה. 2

 . המיידיים  לסיפוק צרכיהםו שעבוד הכתוב )טקסט( ל  ות ומשמשות אותם תלוי  , והפרנסה שלהם
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הוא דבר שמייצר עוד  הווה אומר, פירושים שגויים כמו מוצר מקולקל  דת וצרכנות. או .7ו   6  הערות שולייםעיין  1

עניין   משמרתוגם   ממתגתשגם מסיטה את הדיון גם  מחלוקתומעורר   תיקוניםעבודה ויותר הכנסה. הוא צריך  
 ולקוחות. 

 אדם שחש פחד איננו יכול לראות את העתיד בבהירות.  2
 השורש של המילה "עבודה" הוא "עבד".  3
 וגו'".   טוב לו עמך כי ביתך כי אהבך ואת לא אצא מעמך  יאמר אליך  והיה כי"  : ז" טספר דברים פרט ט"ו פסוק   4
 הכבילה הכפולה הזו עושה את המגזר הרבני לסוכני השיווק של הפחד ותאוות הכוח והממון.  5
  מעל )לשון נעלה, הדעות הנעלות( נעליך)הסר/הורד(   תקרב הלם של  אל ויאמר: " 'הספר שמות פרק ג' פסוק  6

 .)גם מלשון הרגל וגם מלשון הדעות שאתה עומד עליהם( רגליך( ולא מעל)הנעלים נמצאות מתחת לרגלים 
אנשי אמונה מבססים את דעתם על רבנים חיים. חוקרי מקרא מבססים את דעתם על פי חוקרי מקרא אחרים.   7

את החופש האישי לבסס את דעתו   באמתאין זר מהנ"ל  לאף מג  רבנים מבססים את דעתם על פי רבנים מתים.
 שלו. חופשית תוך ההבנה המ  וא על דעת עצמו
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