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גלעדמטה

אפלבאוםתומרצילום:

שצומחיםהאלהעציני

y)עומדיםעזקהתלבראש

קו־ששבשלכת.עכשיו_

ביות

$TS1$קוביות$TS1$

$DN2$קוביות$DN2$לעציםמתחתהוצבואבן
הג־התצפיתמולשנפרשוהמרחב

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$.עמקאתרואיםממזרחנהדר

מט־חממות,ירוקים,שדותהאלה,

עים

$TS1$מטעים$TS1$

$DN2$מטעים$DN2$העמק.אתשחוצה38וכביש

ועלשובהתלאתרואיםמרחוק
גושבמפתיעמתנוססממולהרכס

ביתרמתשנקראהענקהבניינים

מיחלקי.הואהזההתיאורשמש.

יכולאינועזקהתלבראששיושב

אירועיםבנוף.כךסתםלהתבונן

כ-000,3לפניקרולאאושקרו
ונוכחיםעיניולנגדקופציםשנה

סיפורהביקור.במהלךרגעבכל

לגולית,דודביןההירואיהקרב
בתקופתהמקראפיעלשהתרחש

לפניה-11)המאההמלךשאול

אתרגעבכלמלווההספירה(,

בעזקה.הביקור

בענז׳המטך

עדךלגןבדרןהנביאאליה!עם
מאותישבישראלבצרעה.הגיבורשמשוןנעוריאוחרודבמעייןוהמדייניםגדעוןעזקה,בתללגוליתדודביןהקרב

אפשרכמהעדהאמונה.מכוחרקלכאלהנחשביםאחריםארכיאולוגים,ידיעלבוודאותזוהוחלקםמקראייםאתרים

הארך?עללזכותנוכהצדקהמשמשמקראיאתרשלזיהויוהאםאמיןטיוליםכמדריךבתנ״ךלהשתמש
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בישראלתנ״כייםאתרים

בכרמלהנביא'יה1

חמדיין  במעיגדעון

בגרראברהם

בדןדןשבם

בגלבועשאול

בירושליםדוד

בסדוםאברהם

בערדיהודהמלכי

במגידוהמלךשלמה

האלהבעמקוגוליםדוד

מעמיהמשך

הטיוליםמדריךהואהתנ״ך

הג־אםגםאבלבאתר,המבקרשל

עתם

$TS1$הגעתם$TS1$

$DN2$הגעתם$DN2$הספריםספרשלעותקללא

שלניצחונוסיפורדאגהאל

עלהשריוןסרבןהאדמוניהנער
יתבהרהחמושהפלישתיהענק

בעלייה.מתנשפיםבעודכםלכם
אלשעולההאבןמדרגותגרםלצד

נחרתוועליהןאבניםהוצבוהתל

הסי־אתשמגולליםפסוקיםקטעי

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$קו־גםסופו.ועדמתחילתו
ביות

$TS1$קוביות$TS1$
$DN2$קוביות$DN2$העציםצמדתחתהאבן

וגולית.דודסיפוראתמספרות

שלהתיאטרוןהואעזקהתל

התפאורההגדול.עלהקטןניצחון

האתרמעצביברירה.מותירהלא

הצ־אתלדמייןבמבקרדוחקים

באות

$TS1$הצבאות$TS1$

$DN2$הצבאות$DN2$אחדהקרב.ואתהנערכים

המ־בתרבותהבסיסייםהסיפורים

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$בעמקשם,כביכולהתחולל
מספקנוחבאופןעזקה.מולהאלה

גיאוגרפיותציוןנקודותהמקרא

וגולית:דודלסיפורברורות

ל־מחניהםאתפלשתים"ויאספו
מלחמה

$TS1$למלחמה$TS1$
$DN2$למלחמה$DN2$ליהודהאשרשכיהויאספו

באפםעזקהוביןשויכהביןויחנו

נאספוישראלואישושאולדמים.

מלחמהויערכוהאלהבעמקויחנו

יו׳(.א,)שמואלפלשתים"לקראת

לתנ״ךלהתייחסאפשרהאם
באיזהשלנו?הטיוליםמדריךכאל

מהכך?לעשותנכוןאתרים

המק־האתריםזיהוישלהוודאות
ראיים

$TS1$המקראיים$TS1$
$DN2$המקראיים$DN2$זמננו?בנותציוןבנקודות

עםטיולשלהמשיכהכוחומה

עזקהבתלביקורהאםהתנ״ך?
יותרמענייןוגוליתדודבחברת

וברקפותבעציםשמתבונןמביקור
וכמובןמסביב?לפרוחשמתחילות

הקישוראתשמנצלמיישהאם

אוהאגדילעברהנוכחיהאתרבין

ההוכחהזוהאםההיסטורי?

האלה?עמקעלל״זכותנר׳

את־שלמלאהרשימההרכבת

רי

$TS1$אתרי$TS1$

$DN2$אתרי$DN2$להםשישבישראלהטיול

אפש־בלתיכמעטתנ״כי"עבר"

רית.

$TS1$.אפשרית$TS1$

$DN2$.אפשרית$DN2$אתריםמאותבישראליש

זוהוחלקםכמקראיים.שמזוהים

תקווהמתוךאחריםבוודאות,
אמונה.או

עם"לטיילהיפהבספר

פרסמהכנרת()הוצאתהתנ״ך׳

בעק־טיולמסלולי17דורוןגליה

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$,ועדבצפוןמדןהסיפורים

לחוףוסדוםהנגבבמערבגררנחל
והמ־גדעוןשםכולםהמלח.ים

דיינים

$TS1$והמדיינים$TS1$

$DN2$והמדיינים$DN2$הנביאאליהוחרוד,במעיין

בעז־דודבצרעה,שמשוןבכרמל,

קה,

$TS1$,בעזקה$TS1$

$DN2$,בעזקה$DN2$היורדאברהםבגזר,יהושע

עלתקופה.בכלוירושליםלגרר
חוויה"זודורון:כתבההספרגב

סיפוריאתלשמועבמינהמיוחדת

וכאילוהתרחשו,בובמקוםהתנ״ך

הווה,שנות.אלפייםשלנתקאין

מתערבביםקרובועבררחוקעבר

סיפור".באותויחד

הראתיקוביצילום:"תנ״כי"עברעםאתרייםשלארוכהמרשימהחלקעזקה.תלבשער:דוד.עיר
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איתןגליצילום:

פינקלשטייןישראלפרופ'
מגידוחפירותמשלחתצילום:

מאיראהרןפרופ'

יונחינהמריהצילום:

כנראה"הרמב״םביל1:

יהודהורביבטבריהקבור

שערים.בביתהנשיא

ארכיאולוגיתעדותאין

שלהקבריםלמיקום

לאזהאבלאחרים,רבים

הראותמנקודתחשוב

המאמינים"של

אתריםבספרהכללהלאדורון

אח־בעיניאבלושומרון,ביהודה

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$רביםמועמדיםיששםדווקא

המ־ממערתברשימהלהשתלב

כפלה

$TS1$המכפלה$TS1$

$DN2$המכפלה$DN2$שממנהעופרהועדבחברון

במ־שכם.לידהשוכנתגדעון,יצא

דריך

$TS1$במדריך$TS1$

$DN2$במדריך$DN2$פאן"זה"יש״עהטיולים

בשן,ושלמהאלדדקרני)מאת

במערתהביקורכךמתואר,(2011

חייבים"אתםבחברון:המכפלה

עםקצרההתייחדותלעצמכם

והאימהות,האבותקבורתמקום
העםשלהולדתומערשיאחד

אנ־יוםבכללאואת,בכלהיהודי

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ואמא".אבאאתלבקרנוסעים

המ־אתשחקרוארכיאולוגים

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$הנו־המבנהשבסיםמעריכים

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$כלומרהורדוס,בימיהוקם

אברהם.ימילאחרשנהכ-006,1

מוכיחההזוהמסורתאםהשאלה

קשורהאינהבחברון"זכותנו"את

לאמתאולארכיאולוגיהכמובן

פוליטית.לדעהאלאהיסטורית

הוודאיהזיהוימסדר

שמטרידההראשונההשאלה

איךהיאעזקהבתלהיושבאת

"אניפינקלשטיין:

המחשבהנגדמתקומם

נתונהבתנ״ןשהקריאה

המסורתי.לקורארק

באותהשליהואהתנ״ן

התנ״ךעםבטיולמידה.
רגשית,חוויהחווהאדם

לעבר"מתחבר

הסי־התרחששכאןיודעיםאנחנו

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$?יודעיםאנחנואיךהמקראי

שמוזכרתעזקהשלהאתרשזהו

הארכיאולוג"שמואל"?בספר

פינקלשטייןישראלפרופ׳
מסביראביבתלמאוניברסיטת

בטקס־וגםבמקראמקוםשזיהוי
טים

$TS1$בטקסטים$TS1$
$DN2$בטקסטים$DN2$עלמבוססאחריםעתיקים

לה־נוגעהראשוןיסודות.שלושה

שתמרות

$TS1$להשתמרות$TS1$

$DN2$להשתמרות$DN2$למשלבערבית:השם

אובענתאוענתותג׳בעבכפרגבע

לירוש־מצפון)שניהםבקרבתה

לים(.
$TS1$.)לירושלים$TS1$

$DN2$.)לירושלים$DN2$השתמר:לאהשםלעיתים

הואבערביתמגידותלשלשמו

המושל()תלאל־מותסלםתל
מקריםישנשאר.לאמגידוהשם

בסמיכותנמצאהקדוםשהאתר

מק־ישהשם.אתשמשמרלמקום
רים

$TS1$מקרים$TS1$
$DN2$מקרים$DN2$,נע־הזיהוישבהםמעניינים

שה

$TS1$נעשה$TS1$

$DN2$נעשה$DN2$,שהשםמקריםוישבעקיפין

שייחקברכגוןבסביבה,השתמר

היסודגזר(.שלבמקרה)למשל,

ההיגיוןהואבזיהויהשני
שנזכרמקוםלמשל,הגיאוגרפי:

לזהותאפשראיירושליםבקרבת

הואהשלישיהיסודבגליל.

ממצאקיוםהארכיאולוגי:הממצא

מצאתי"אםמאיר:פר1פ׳

דודשבוהמקוםאת

אזהמקדשאתבנה

שהתנ״ןכביכולהוכחתי
ואםהיסטוריה,הוא

כביכולאומרזהלא

בדיה.הואשהתנ״ן

פשטנית"גישהזו

נזכרשבהלתקופהמתאים

המקום.

גםבוודאותאתרלזהותאפשר

פינ־מסבירהשתמר,לאהשםאם

קלשטיין.
$TS1$.פינקלשטיין$TS1$

$DN2$.פינקלשטיין$DN2$לזהותאפשראיאבל

גיאוגרפיהיגיוןאיןאםבוודאות

מסובכיםהדבריםממצאים.ואין

נקודהבזיהויכשעוסקיםיותר

של־רחל,קברלמשליישוב,ללא

גביו

$TS1$שלגביו$TS1$

$DN2$שלגביו$DN2$רגלעולימסורותהתקבעו

הפשטמןיותרמאוחרות

המקראי.הטקסטשלהגיאוגרפי

פינקלש־מוסיףאלהלדברים
טיין

$TS1$פינקלשטיין$TS1$
$DN2$פינקלשטיין$DN2$חשיבותורבתכלליתהערה

לע־"ניתןבמקרא:לעיוןבאשר
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$מסורתית־ספרו־בדרךזאת

תית

$TS1$מסורתיתספרותית$TS1$

$DN2$מסורתיתספרותית$DN2$מחקרית־היסטוריתאו

ההיס־הצדדיםמןטובות.ושתיהן

טוריים

$TS1$ההיסטוריים$TS1$

$DN2$ההיסטוריים$DN2$הד־דרושהוהגיאוגרפיים

רך

$TS1$הדרך$TS1$

$DN2$הדרך$DN2$.ישזהבמקרהוכמובןהשנייה

מקו־זמנם,המחברים,עללשאול
מם

$TS1$מקומם$TS1$
$DN2$מקומם$DN2$."הבסי־השאלהומטרותיהם

סית

$TS1$הבסיסית$TS1$

$DN2$הבסיסית$DN2$האםהיאפינקלשטייןפיעל

כמוהמקראילסיפורמאמיןאתה

אליומתייחסשאתהאושהוא,

אתובודקספרותיטקסטכאל

המחבר.שלמניעיו

שזיהויהסבירפינקלשטיין

בתחוםמרכזיחלקהואהמקומות

"גיאוגרפיהבשםשידועהמחקר

ה-91,במאהראשיתוהיסטורית".

סמיתאדםכג׳ורג׳חוקריםעם

נכנסואחריהםרובינסון.ואדוארד

חוקריםגםזהמחקרלתחום

היובהםשהמשפיעיםיהודים,

התנועהאהרוני.ויוחנןמזרבנימין

קי־פינקלשטיין,הסבירהציונית,
דמה

$TS1$קידמה$TS1$
$DN2$קידמה$DN2$המאהבראשיתזהתחום

בכךעסקוהארץ".כ״ידיעתה-02

וילנאיוזאבברסלבייוסףבעיקר

במחקר.טיילותששילבו

וגו־דודמסיפורועזקהשוכה

לית

$TS1$וגולית$TS1$

$DN2$וגולית$DN2$פינקלשטייןלדברימזוהות
נש־הגיאוגרפיההיגיוןבוודאות.

מר

$TS1$נשמר$TS1$

$DN2$נשמר$DN2$בחפירותזוהווהאתריםשם

בי־שנמתחהאלהעמקממושכות.

ניהן

$TS1$ביניהן$TS1$

$DN2$ביניהן$DN2$ביןהקרבותכזירתשימש
לצבאשאולשלצבאו

הפלישתים.

המחשבהנגדמתקומם"אני

לקורארקנתונהבתנ״ךשהקריאה
באותהשליהואהתנ״ךהמסורתי.

אחר",אדםכלשלשהואמידה
היא"החוויהפינקלשטיין.אומר

אדםהתנ״ךעםבטיולאחד.כלשל

אלמתחברהוארגשית.חוויהחווה

זהעברו.שהואחושבשהואהעבר

ולאהפסיכולוגיהמתחוםהסבר

הרגשיבתחוםאבלארכיאולוגיה,

טבעיוזהכזהחיבורישלכולם

מהחי־באשזהמניחאניונורמלי

נוך

$TS1$מהחינוך$TS1$

$DN2$מהחינוך$DN2$.שקיבלנו
איךהיאהחשובה"השאלה

המקראיהסיפורלקריאתניגשים

שלהשערמולעומדיםכאשר

על׳מלכים׳בספרוקוראיםמגידו
קוראיםהאםשלמההמלך

כלמורכבת?אופשטניתקריאה

1,001מעוררשםשתקראפסוק

למה?היכן,אותו,כתבמישאלות.

בצורההמקראאתקוראלאאני

אנישאלות.שואלאניישירה.

הקריאהאתהופךשזהחושב

לראשנכנםאנייותר.למעניינת

מציקמהושואלהקדמוניםשל

היהזהלמהאותם,מניעמהלהם,

יותר.הרבהמענייןוזהלהם.חשוב

איךשלמהמימישזה״נגיד
ספרשלהמחברעדהשתמרזה

השביעיתהמאהבסוףשחי׳מלכים׳

לפחותחלפוכלומרהספירה,לפני

כתיבתועדשלמהמימישנה300

׳מלכים׳ספרמחברהאםהטקסט.

קרובהמתקופהבמשהוהשתמש
שלמה?לחייאותווהשליךלחייו

אמפטיתמורכבת,קריאהבעדאני

שנעשיתקריאהזווביקורתית.

היאאבללמקרא,גדולהבאהבה

פשטנית.מקריאהמעניינתיותר

אבלבידהתנ״ךעםמטייליםאנחנו

פשטנית".קריאהקוראיםלא

הוכחהמחפשים

מאיראהרןפרום׳הארכיאולוג

ישראלארץללימודימהמחלקה

בר־באוניברסיטתוארכיאולוגיה

אילן
$TS1$בראילן$TS1$

$DN2$בראילן$DN2$התרבותאתרבותשניםחקר

הסבירעימובראיוןהפלישתית.

התנ״ךעםהטיולשאלתאתמאיר

טקסטלנו"ישמבטו:מנקודת
שלנוהתרבותבתשתיתשניצב

תמידהאנושית.התרבותובבסיס

כדיאפיקים,אליולמצואאהבו

השניםב־051אליו.להתחבר

אתמחפשיםאנחנוהאחרונות

אותם.לזהותומנסיםהאתרים
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טלהנוכחיהמבנהטבסיסמעריכיםארכיאולוגים

טנה1,6000הורדוס,בימיהוקםהמכפלהמערת

הזאתהמסורתאםהטאלהאברהם.ימילאחר

פוליטיתלדעהקטורהבמקוםזכותנואת"מוכיחה"

תר־דתית,משמעותלזה"יש

בותית

$TS1$תרבותית$TS1$

$DN2$תרבותית$DN2$,החיפושאבלוחווייתית

נושאהתנ״ךשלהגיאוגרפיהאחר

אתמחפשיםאידיאולוגיהיבטגם

אולהוכיחכדיהמקראאתרי

אתמצאתיאםטענה.לסתור

המקדשאתבנהדודשבוהמקום
שהתנ״ךכביכולהוכחתיאזשלו
אתחיפשתיואםהיסטוריה,הוא

זהמצאתיולאיהושעשליריחו

בדיה.הואשהתנ״ךכביכולאומר

פשטנית".גישהזו

אחרת.מבטנקודתמציעמאיר

למשל,"שמואל",בספרהסיפורים
לדב־הםוהפלישתים,שמשוןעל

ריו

$TS1$לדבריו$TS1$

$DN2$לדבריו$DN2$שעומדיםמדהימיםסיפורים

יב־ילדאםשלנו.התרבותבבסיס

קר

$TS1$יבקר$TS1$

$DN2$יבקר$DN2$חוקרושםבויותירזהבעזקה

בביתטובהכימהשיעוריותר

בצו־למקראנתייחסאם"גםספר.

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$עדייןזהחילוניתלחלוטין
שאיןנטעןאםגםמדהים.סיור

איןבתיאוריםרבההיסטוריות

הכירוהסיפוריםשמחבריספק

עמקשלהגיאוגרפיהאתהיטב

עםלטיולכוחהמוןישהאלה.

קוראיםאנחנואםודאיהתנ״ך.
אבלאידיאולוגית־דתית.בצורה

התרבותי".מההיבטרקגם

שחברהפעםבכלמאיר,לדברי

משנההיאשלההעבראתזוכרת

לאורהעכשוויים.לצרכיהאותו

המ־השתנהאיךלבדוקמרתקזה

בט

$TS1$המבט$TS1$

$DN2$המבט$DN2$ועדהמדינהמקוםהמקראעל

בכנסלאחרונה"השתתפתיהיום.

ליהיהנדמהולרגעדודבעיד

משנותמחקריםשומעשאני

הנ־במרכזשםניצבהתנ״ךה-07.

רטיב

$TS1$הנרטיב$TS1$

$DN2$הנרטיב$DN2$זהרביםבפורומיםהציוני

עדייןישאבלהשנים,עםנעלם

זה.עלששומריםבציבורחלקים

לערוצילהאזנהדומההתחושה
ואזב׳קשת׳אוב׳כאן׳החדשות

אחר".עולם.14לערוץלעבור

מו־תנ״כיבאתרביקורהאם

כיח

$TS1$מוכיח$TS1$

$DN2$מוכיח$DN2$"הארץ?על"זכות
הזכותעלאינסופיויכוח"יש

ישראל.בארץישראלעםשל

ספרהואהתנ״ךשאםהיאהטענה

אזהיסטורי,מרכיבללאבדיוני

הזאת.הזכותאתאיבדנוכביכול

אםגםמוזרה.מסקנהזובעיני

לפניהזכותאתכביכולאיבדנו

לפניפההיינועדייןשנה3,000

לנונשמרתהזכותאזשנה.2,300

משמ־התנ״ךלסיפוריישלא?או

עות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$היסטורית.לאהיאאםגם

רג־חוויההתנ״ךעםחוויםאנחנו

שית,

$TS1$,רגשית$TS1$

$DN2$,רגשית$DN2$שאינהתרבותיתאודתית

להיסטוריה".בהכרחקשורה

מתייחסכאןשנאמרמהכל

שזהאלאבוודאות.שזוהולאתרים

לפניהרחבה.התמונהמןחלקרק

צרעהלידבאתרביקרתיכחודש

"קברנאה:שלטמתנוססשבו

בעלהמבנהמנוח".ואביושמשון
הלאבעברזוהההכיפותשתי

סאמת,שייח׳שלבקברורחוק
לקברעוליםמאמיניםיהודיםאבל
את־עשרותפריון.לבקשכדיזה

רים

$TS1$אתרים$TS1$

$DN2$אתרים$DN2$הארץברחביפזוריםדומים
שלהרחבההמפהמןחלקוהם

שזוהולמרותהתנ״כית,התיירות

כאחרים.בוודאות

בילויורםפרופ׳האנתרופולוג

הסבירהעבריתמהאוניברסיטה

צו־"ישהדברים:השתלשלותאת

רך

$TS1$צורך$TS1$

$DN2$צורך$DN2$קייםהואבמתווכים.אנושי
בדתותוגםהגדולותהדתותבכל

דמויותמוצאיםבכולןהשבטיות.

דןשמשון,)כמומתווכיםשל

פוניםשהמאמיניםואליהו(

המו־לאללפנותאפשראיאליהן.

פשט

$TS1$המופשט$TS1$

$DN2$המופשט$DN2$יומיומיותבעיותלפתורכדי

שלנו".החייםאתשמרכיבות

המקומותמפתמבוססתכמה

הקדושים?
בטבריהקבורכנראה"הרמב״ם

קבורכנראההנשיאיהודהורבי
האחריםכללגבישערים.בבית

למיקוםארכיאולוגיתעדותאין

חשובלאזהאבלשלהם,הקברים

ישהמאמינים.שלהראותמנקודת

בנ־נמצאדןקברבמיקום.היגיון

חלת

$TS1$בנחלת$TS1$

$DN2$בנחלת$DN2$עדותשוםאיןאבלדן,שבט

המי־לאישושקדומהמסורתאו

קום.

$TS1$.המיקום$TS1$

$DN2$.המיקום$DN2$,ערבי,שייח׳קברזהלמעשה

מולי־קדושהרביםבמקומותאבל

דה

$TS1$מולידה$TS1$

$DN2$מולידה$DN2$.ברגעבנתיבות.קרהכךקדושה

ב-4891שםנקברמאלישבאבא

קמותשבהלעירהפכהנתיבות
מסורתצמחהצדיקים.שלשושלות

)מקוםהעתיקהשגררמקומית

ויצחקאברהםשלהזמנימגוריהם

ויצרונתיבותלידשוכנתבמקרא(

אבינואברהםביןמיסטיחיבור

טובהדוגמהזוחצירה.אבווהרב

עין.בהרףשניםאלפיעללגישור

הר־איןבמפורש:לומר"צריך

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$השמותשבהםבעולםמקומות

שי־בהםונעשהנשמרוהתנ״כיים

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$ישכלומר,שנים.אלפילאחר

מאחו־היסטוריתומציאותהיגיון

רי

$TS1$מאחורי$TS1$

$DN2$מאחורי$DN2$."הדברים

זהאחריםבמקומותגםהאם

פוליטית?מנוצל

פולי־מנוצלזההעולם"בכל

טית.

$TS1$.פוליטית$TS1$

$DN2$.פוליטית$DN2$עלמוקמיםקדושיםמקומות
דתותשלקדושיםמקומותחורבות

בירוש־הביתבהרגםכךאחרות.

לים.

$TS1$.בירושלים$TS1$

$DN2$.בירושלים$DN2$צינית.אג׳נדהבהכרחלאזו

שאןבביתאמונה.חדורתהיאלרוב
שלבחלוםצדיקהופיעלמשל

לארץ.אותוש׳יעלו׳וביקשמישהו
בלבד.באמונהאלאבגופולא

לעשותכדרךלכךלהתייחםאפשר
הכנסתאםנכון.לאזהאבלכסף,

בדירהחדרלוונתתלביתך,צדיק

גדול.קורבןזהרבוע,מטר40של

הרובאבלכסף,מכניםגםזהנכון,

מאמונה.נובע

עלהואביותרהיפה"הסיפור
ביתבחצרעדןגןשלפתחוגילוי

ה-07.שנותבסוףשאןבבית

בערב.שישיביוםהיתהההתגלות

ליב־לעבוראמוריםהיוהביתבני

נה

$TS1$ליבנה$TS1$

$DN2$ליבנה$DN2$המשפ־אבימכן.לאחריומיים

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$אליהווהנהלעזוברצהלא

לווהצביעבפניוהתגלההנביא

המקוםבחצר.העדןגןפתחעל

קהילתילאתרבמהירותנהפך
קהילתשםנוצרהה-08בשנות
הת־זההאלפייםובשנותחולמים

פוגג.

$TS1$.התפוגג$TS1$

$DN2$.התפוגג$DN2$לגיטי־לקבלהצליחולאהם

מציה

$TS1$לגיטימציה$TS1$

$DN2$לגיטימציה$DN2$במשךאבלהדתות.ממשרד

קופתמסניףעברואנשיםרבזמן

פת־אללחצר,צמודשהיהחולים,

חו

$TS1$פתחו$TS1$

$DN2$פתחו$DN2$התרו־אתוהעצימועדןגןשל

פות

$TS1$התרופות$TS1$

$DN2$התרופות$DN2$אללהם.רשםשהרופא

עבד".זהכיבכךתזלזל
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