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אלוהים

			
			

— שם כה נשגב! שלמות שקיימת מנצח נצחים ,ללא
התחלה וללא סוף ,ואשר כל אוצר המילים הידוע והשגור
בפי בני אדם לא יוכל לתאר את מלואה.

אלוהים ברא את העולם בדברו ,במאמר פיו .הוא ריבון ועליון לכול .הוא ברא כל פרט
ביקום לשם תכלית מסוימת .לכל דבר ואירוע יש משמעות ,ואלוהים מעורב בחיי ברואיו
ובהתפתחויות בעולם על מנת לוודא שהתכלית לשמה ברא הכול אכן תושג.
מכיוון שאלוהים קשור לברואיו באהבה נצחית ,הוא מצביע ללא הרף על הדרך שבה
יכולים בני האדם שחטאו להיוושע .רצונו שישובו אליו וייהנו מקרבה קדושה וטהורה
לבוראם לנצח נצחים.
אלוהים מוכיח את קיומו בדרכים רבות .הוא נגלה בטבע ,אך גם בדרך נוספת וייחודית:
באמצעות כתבי הקודש.
כתבי הקודש מתעדים את מעשיו של אלוהים ,את מידותיו ואת שמותיו .כל מי שילמד
על אודותיו מכתבי הקודש יגלה אלוהים רחום ,רב חסד ,שתכנן מקדמת דנא דרך
לישועת בני האדם המאמינים בו ,במחיר חייו שלו.

הת נס ו ת אי ש ית ו הר צו ן לספ ר על ט ובו של אלו הים
בגיל צעיר יחסית אלוהים עשה עמדי חסד גדול :הוא פקח את עיני לבבי כדי שאוכל
להכירו מתוך כתבי הקודש .בעזרת רוחו מצאתי אדון שהוא גואל ,מושיע ואב אוהב.
את שלמדתי על אודות זהותו של אלוהים העליתי על הכתב בקיצור נמרץ .אין לי ספק
שמי שמחפש באמת ובכנות את אלוהים ,אכן יכיר אותו מתוך דפי ספר זה.

כ ינו י ים שו נים ל דבר א ח ד
המונחים “כתבי הקודש““ ,הכתובים““ ,דבר אלוהים“ המופיעים בספר הם כולם מילים
נרדפות המציינות דבר אחד :את אמת האלוהים הכתובה בתנ“ך ובברית החדשה.
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מובן לי כי עבור חלק מהקוראים ,ספר הברית החדשה אינו מהווה סמכות (הרי גם
אני הייתי באותו מצב בעבר) .להם אני מציע לדלג בינתיים על כל המובאות שאינן מן
התנ“ך.

מציבים מט רה
או

ל שם מה נוע ד ספר זה?
תכליתו היא לזהות את משיח ישראל.
“יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו יהוה ֶא ָחד“ — כך מוכרז בקריאת שמע .עם זאת ,מקריאת התנ“ך
מתברר שבאלוהים האחד הזה ,אלוהי אברהם ,יצחק ויעקב ,קיים ריבוי ישויות (או
הוויות) מסתורי .למשל ,רוח אלוהים הוא שווה ערך לאלוהים עצמו.
התנ“ך במובנו המילולי והישיר (פשט) מוכיח שאחת מהישויות של אלוהים לובשת
דמות אדם ,באה לעולם ומתערבת בחיי בני האדם בכלל ובחיי עם ישראל בפרט .ישות
שדַּ י במקרא מגלים שהוא הוא
“אל ׁ ַשדַּ י“ .כשעוקבים אחר פועלו של ֵאל ׁ ַ
זו נקראת ֵ
שדַּ י הוא לא אחר מאשר ישוע
המשיח .כל המעמיק בלימוד זהותו מגלה אוצרֵ :אל ׁ ַ
המשיח.
אתה ,הקורא ,מוזמן לבחון את הנתונים ולהגיע למסקנה .אל תסתמך רק על הציטוטים
וההסברים המובאים כאן — פתח את ספר התנ“ך עצמו .התנ“ך הוא דברי אלוהים חיים.

ע י ק רו ן הפשט
בכתיבת ספר זה ,כמו בכל פעם שאני קורא בתנ“ך ,הנחה אותי עיקרון פשוט:
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.1

בעת הקריאה בדבר אלוהים עלינו לנסות להבין בראש ובראשונה את המשמעות
המילולית ,הפשוטה ,הישירה של הכתוב .כאשר היא ברורה — כנראה זה מה
שאלוהים רוצה להגיד לנו ,ואין צורך לחפש משמעויות “נסתרות“.

.2

כאשר המשמעות המילולית אינה מובנת מיד ,יש להשתמש בשיטה פשוטה
והגיונית ,לפיה “התנ“ך מבאר את עצמו“ .לפי שיטה זו ,מחפשים קטעים הדומים
לטקסט שאנו מתקשים בו .אפשר להיעזר בקונקורדנציה ולפנות למספר מקומות
בהם התנ“ך משתמש באותן מילים המופיעות בקטע הנלמד ,או במילים נרדפות,
או דן באותו נושא .בדיקה כזו תסייע לנו להבין את הכוונה.

יב ִתי“ (מזמור קיט .)105
על דבר אלוהים (התנ“ך) נאמרֵ “ ,נר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶר ָך ,וְ אוֹ ר לִ ְנ ִת ָ
אלוהים ,אבינו האוהב ,נתן לנו אותו כאמצעי להארה ולהדרכה .הוא אינו רוצה שניפול
וניּפגע .הוא רוצה שנחיה!

חלק
ראשון:
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פרק א

אחדות מוחלטת או אחדות מורכבת?

		 אלוהים אחד — שלוש ישויות

פרק זה

נועד להוכיח ,על סמך התנ“ך בלבד ,את הימצאותו
של אלוהים אחד שקיימות בו שלוש ישויות בדרך
			
			
מופלאה ,כך שבאלוהים קיימים בו־זמנית אחדות
וריבוי ,ובכל זאת שלמותו המוחלטת אינה נפגמת .שכלנו האנושי אינו יכול לתפוס
זאת ,אך העובדה עולה בבירור מהראיות שבתנ“ך.
אין אנו עוסקים כאן בהשערות ,אלא בנתונים שאלוהים עצמו סיפק בכתבי הקודש
“ב ַטח ֶאל יהוה ְ ּבכָ ל לִ ֶ ּב ָך ,וְ ֶאל ִ ּבי ָנ ְת ָך ַאל ִּת ּׁ ָש ֵעןּ ְ .בכָ ל דְּ ָרכֶ ָ
יך ָד ֵעהוּ,
(משלי ג ּ ְ :8-5

יךַ .אל ְּת ִהי ָחכָ ם ְ ּב ֵעינ ָ
וְ הוּא יְ יַ ּׁ ֵשר א ְֹרח ֶֹת ָ
ֶיך; יְ ָרא ֶאת יהוה וְ סוּר ֵמ ָרע; ִר ְפאוּת ְּת ִהי
לְ ׁ ָשרֶּ ָך וְ ׁ ִש ּקוּי לְ ַע ְצמוֹ ֶת ָ
יך“) .כמו כן ,הפרק נועד לאפשר לקורא להכיר את הבורא

ואת המושיע טוב יותר ובאופן אישי — כמו שהכירוהו אבותינו אברהם ,יצחק
ויעקב.
מאז ומתמיד הייתה קריאת שמע הצהרת האמונה הבסיסית של כל יהודי ירא
אלוהים .בפסוק אחד קצר הציג משה רבנו אמת גדולה על אודות האחדּות
האלוהית .בימינו ,הפסוק כתוב על קלף בכל מזוזה ,והוא בעצם קורא לעם ישראל
לשרת ולעבוד את האלוהים האחד.
דברים ו :4

ׁ ְש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ,יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו יהוה ֶא ָחד        .
המילה “אלוהים“ (ובהטיה “אלוהינו“ = האלוהים שלנו) היא צורת רבים של המילה
“אלוה“ ,או “אל“.
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?

מדוע יהוה מציג את עצמו בצורת רבים,
אך מסיים את המשפט במילה “אחד“?

כדי להבין טוב יותר את המשפט ,עלינו לעמוד על . . .

משמעות המילה “אחד“ בתנ“ך
לפנינו מספר דוגמאות המבהירות את משמעותה:

א.

בר אש ית א :5

וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר ,יוֹ ם ֶא ָחד.
בוקר וערב — שני גורמים שבאים בזה אחר זה ,וביחד מהווים “יום אחד“.

ב.

בר אש ית ב :2 4

א ׁ ְש ּתוֹ וְ ָהי ּו
א ׁיש ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִא ּמוֹ ,וְ ָד ַבק ְ ּב ִ
ַעל ֵּכן יַ ֲעזָב ִ
לְ ָבשָׂ ר ֶא ָחד.
איש ואישה — שני בני אדם נפרדים שהחיבור ביניהם יוצר “בשר אחד“,
תא משפחתי אחד שאין להפרידו.

ג.

ע זרא ג :1

אל ֶ ּב ָע ִרים ,וַ ֵ ּי ָא ְספ ּו ָה ָעם
הח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָר ֵ
וַ ִ ּי ַ ּגע ַ
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ֶאל יְ רו ׁ ָּשלָ יִ ם.
בסמוך לפסוק הזה כתוב לנו גם מספר הנפשות שאליהן מתייחסות המילים
“וַ ֵ ּי ָא ְספ ּו ָה ָעם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד“ 42,360 :איש התאספו יחד — כקהל אחד עם
מטרה אחת :לשמוע את דבר אלוהים מפי מנהיגיהם (ראה עזרא ב .)64
דוגמאות אלה מלמדות שהמילה “אחד“ מתייחסת למספר פריטים שחיבורם יוצר
שלמות אחת (ראה גם בראשית יא  ,6לד  ;16יחזקאל לז .)17

הריבוי עליו מצביע השם “אלוהים“
גם להבנת נקודה זו ניתן לעיין במספר דוגמאות:
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א.

?

בר אש ית א :2 6

ֹאמר ֱאל ִֹהים“ :נ ֲַעשֶׂ ה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנוּ ,וְ יִ ְרדּ ּו ִב ְדגַ ת ַה ָ ּים
וַ ּי ֶ
ה ָמה ו ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ו ְּבכָ ל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל
ו ְּבעוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ו ַּב ְ ּב ֵ
ָה ָא ֶרץ“.
עם מי דיבר אלוהים בפסוק זה?
לפי דעת הרמב“ן (רבי משה בן נחמן  1270-1194לערך) אלוהים מדבר כאן
אל הארץ ורומז בכך שהאדם יהיה מורכב מרוח וחומר — גוף ונפש .פרשנות
זו אינה תואמת את הכתוב ,כי בפסוק  27אלוהים מציין שהוא עצמו ברא את
האדם בצלמו ,ולא "בצלם הארץ“ .ואכן ,רק מעטים אימצו דעה זו*.
ברור גם כן שאלוהים לא דיבר עם בני אדם ,כי הם טרם נבראו .הוא גם לא
התייעץ עם המלאכים ,כי הם לא היו שותפים פעילים במלאכת הבריאה.
התנ“ך מבהיר שאלוהים לבדו הוא שברא את העולם:

.1

נ חמ יה ט :6

ית ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ םְ ׁ ,ש ֵמי
(א ָּתה) ָעשִׂ ָ
ַא ָּתה הוּא יהוה לְ ַבדֶּ ָך ,את ַ
א ֶרץ וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָיהַ ,ה ּי ִַּמים וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ כָ ל ְצ ָב ָאםָ ,ה ָ
ָ
ָ ּב ֶהם ,וְ ַא ָּתה ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת ֻּכ ָּלם ,ו ְּצ ָבא ַה ּׁ ָש ַמיִ ם לְ ך ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים.
“צ ָבא ַה ּׁ ָש ַמיִ ם“ מתייחס לכוכבים ולמלאכים — לכל הבריאה
הביטוי ְ
השמימית שמעל הארץ.

.2

אי וב לח :7

ּ ְ . . .ב ָרן יַ ַחד כּ וֹ כְ ֵבי ב ֶֹקר ,וַ ָ ּי ִריע ּו ָּכל ְ ּבנֵי ֱאל ִֹהים.
פסוק זה מתאר את מה שהתרחש במרומים בעת בריאת העולם בידי
אלוהים :המלאכים היו עדים לבריאת הארץ ורננו לאל כשיסד אותה,
אך הם לא היו שותפים במלאכת הבריאה (ראה גם תהילים קמח .)5-4

“כי בּ וֹ
בספר הברית החדשה ,באיגרת אל הקולוסים א  ,17-16נאמרִּ :

*
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לתשובה מלומדת ומפורטת יותר ראה ספרו של יוחנן רייחרדט" :מאמר האחדות“,2004 ,
קרן אחוה משיחית ,ירושלים

ִנ ְב ָרא ָּכל ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם וַ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץַ ,מה ּׁ ֶש ִנ ְר ֶאה ו ַּמה ּׁ ֶש ִ ּבלְ ִּתי ִנ ְר ֶאה,
ַ ּגם ִּכ ְסאוֹ ת וְ ָר ׁ ֻש ּיוֹ ת וְ גַ ם ֶמ ְמ ׁ ָשלוֹ ת וְ ׁ ִשלְ טוֹ נוֹ תַ .הכּ ֹל ִנ ְב ָרא ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּתוֹ
וּלְ ַמ ֲענוֹ ,וְ הוּא קוֹ ֵדם לַ כּ ֹל וְ ַהכּ ֹל ַק ָ ּים בּ וֹ “.כלומר ,הבריאה היא מעשה
האלוהים — מעשהו בלבד!
אם כך ,בראשית א  26מתאר את יהוה כמדבר עם ישות או עם ישויות נוספות
השוות לו בצלם ,בדמות ובכוח לברוא — ולראיה קוהלת יב :1

ּבֹור ֶאיָך ִ ּב ֵימי ְ ּבח ּור ֶֹת ָיך . . .
וּזְ כֹר ֶאת ְ

שלמה המלך ,החכם באדם ,סיכם את העיקר בחיי האדם ואמר“ :וּזְ כֹר ֶאת בּ וֹ ְר ֶא ָ
יך“.
המילה “בּ וֹ ְר ֶא ָ
יך“ מופיעה כאן בצורת רבים ומצביעה על ריבוי של בוראים .היות
שהבורא הוא אלוהים ,הרי שזוהי הוכחה נוספת לריבוי הישויות שקיים באלוהים
האחד.

ב.

י שע יהו נ ד :5

ִּכי ב ֲֹעלַ יִ ְך ע ַֹׂשיִ ְך ,יהוה ְצ ָבאוֹ ת ׁ ְשמוֹ ,וְ ג ֲֹאלֵ ְך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאלֱ ,אל ֵֹהי
כָ ל ָה ָא ֶרץ יִ ָ ּק ֵרא.
הנביא משתמש בצורת הרבים במילים “ב ֲֹעלַ יִ ְך עֹשַׂ יִ ְך“ ומצביע כך על ריבוי
ישויות באלוהים האחד .דבר דומה נעשה ב . . .

ג.

ת הי ל ים ק מט :2

יִ שְׂ ַמח יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיוּ ְ ,בנֵי ִצ ּיוֹ ן יָגִ יל ּו ְב ַמלְ ָּכם.
(ראה דוגמאות נוספות לשימוש בצורת רבים :בראשית יא  ;7ישעיהו ו ).8

!

מסקנה :המילה “אחד“ מתארת שלמות המורכבת
ממספר פרטים.

לפיכך ,הפסוק מספר דברים ו ,4

“ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ,יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו יהוה ֶא ָחד“,
ְׁ
מלמד אותנו שהשלמות האלוהית האחת מורכבת ממספר ישויות ,ושאת השלמות
הזאת עַם ישראל צריך לעבוד.
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איך מתמודדים הרבנים עם העובדה הזו?

אבן עזרא* פיתח הסבר מדוע אלוהים מדבר בצורת רבים במספר מקומות
בכתובים ,ורוב הרבנים לאורך הדורות אימצו את דעתו .לדעתם השימוש בצורת
רבים של המילה אלוהים היא "לשון רבים של גאון מלכות ,כזה אשר המלכים
ואנשים במצב גדולה ורוממות רגילים למלל“ .במילים פשוטות ,אלוהים מדבר על
עצמו בלשון רבים כדי להאדיר את עצמו.
הסבר הריבוי המלכותי אכן מניח את דעתם של קוראים רבים ,אך כל ירא אלוהים
המבין את הכתובים יודע שהוא אינו משקף נכון את אופיו ותכונותיו הקדושים של
אלוהים.

אילו היה הסברו של אבן עזרא נכון ,כי אז העם או המלכים בפנייתם אל אלוהים
היו עושים זאת בלשון רבים ("אתם אלוהים“ ולא "אתה אלוהים“) .ולראיה אין אף
דוגמה אחת לכך בכתבי הקודש (בתנ"ך ובברית החדשה) .גם מלכי ישראל ומלכי
הגויים לאורך הכתובים אינם מציגים את עצמם בריבוי מלכותי וגם נתיניהם תמיד
פונים אליהם בצורת יחיד**.
הרמב“ם (רבי משה בן־מימון )1205-1135 ,החליף בשלושה עשר עיקריו את
המילה “אחד“ במילה “יחיד“*** כדי לתאר את טבעו של אלוהים .מגמתו הייתה
להדגיש כי אלוהים אינו אחדות מורכבת ,אלא אחדות מוחלטת .רעיון זה מנוגד
לתנ“ך ,ובכל זאת אימצה אותו היהדות הרבנית.
כתבי הקודש ,כפי שראינו ,מספקים דוגמאות רבות המבהירות כי קיים ריבוי
באלוהות האחת .אלוהים הוא אחד ,אך לא “יחיד“ במובן שהרמב“ם ייחס לו .יש
אלוהים אחד שאין שני לו ואין שווה לו ,אך באלוהים האחד הזה קיים ריבוי .ריבוי
זה אינו גורע מהיותו אלוהים אחד ואין משמעותו שהוא מתחלק לחלקים ובכך
חסר בצורה כלשהי.
*  	 לפרשנות המלאה של אבן עזרא (הראב"ע  /רבי אברהם אבן עזרא  )1164-1089ראה:
מקראות גדולות — 'הכתר‘ ,הוצאת אוניברסיטת בר־אילן.
**  	 ראה הערה בעמוד .14
*** אנציקלופדיה יהודית "דעת“www.daat.ac.il ,

י“ג העיקרים
להלן שכתוב שלושה עשר עיקרי האמונה שקבע הרמב“ם ,בהם חייב כל יהודי
להאמין (הסברי העיקרים ,המופיעים באות נטויה ,הם של המחבר):

.1
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שאלוהים קיים ומשגיח על בריאתו.
בזכותו הכול קיים ובלעדיו אין קיום .בעוד כל נברא זקוק למציאותו של אלוהים כדי
לחיות ,הוא ,האלוהים ,אינו תלוי בשום דבר אחר.

.2

שאלוהים יחיד.
הכוונה שהשלמות האלוהית הנה ישות אחת ,ולא שלמות המורכבת ממספר ישויות.

.3

שהוא אינו גוף ולא ישיגהו משיג הגוף ,ואין לו שום דמיון כלל.

הכוונה שאלוהים אינו גשמי ולא יבוא בגוף אדם.

.4

שאלוהים קדמון לכול — שהוא ראשון והוא אחרון.
לא הייתה אף מציאות לפניו ,רק הוא; ולא תהיה שום מציאות אחריו.

.5

לו לבדו ראוי להתפלל ,ולא לזולתו.
הכוונה שראוי לעבוד רק את אלוהים ולא שום דבר נברא.

.6

בני אדם יכולים להיות נביאים.
להאמין בנביאי האמת שכל דבריהם הם דברי אלוהים.

.7

נבואתו של משה רבנו גדולה מנבואת שאר הנביאים.
הרמב“ם מציין שמשה רבנו השיג דרגות באלוהות שאף נברא לא הגיע אליהן ,כולל
מלאכי עליון .לדעתו ,ארבעה דברים ייחדו את משה רבנו על פני שאר הנביאים:
א .שמשה רבנו היה היחיד שה׳ דיבר אליו פנים אל פנים.
ב.

ג.
ד.

.8

שכל הנביאים קיבלו את הנבואה בצורה של חלום ,או חיזיון וכו׳ .היה עליהם
להתפשט ממגבלות הגשמיות על מנת לקבל את הנבואה .משה רבנו קיבל את
הנבואה בעודו בעירנות מלאה.
נביא שקיבל נבואה ,נתקף חולשה גדולה ונפל עליו מורא גדול .ומשה לא היה כן,
כמו שנאמר“ :ודיבר ה׳ אל משה פנים אל פנים ,כאשר ידבר איש אל רעהו“.
שכל הנביאים קיבלו את דבר הנבואה רק בזמן שהקב“ה רצה להתגלות אליהם.
ומשה רבנו בכל עת שרצה.

שכל התורה המצויה בידינו מקורה מאלוהים ,כולל התורה שבעל־פה.
הכוונה שאלוהים נתן את התורה שבעל־פה גם כן במעמד הר סיני ,אך תורה זו
מתגלה “בחלקים“ כפי שאלוהים מעניק חכמה לפוסקי הדור לגלותה.

.9

שהתורה שניתנה ביד משה לא תשתנה בשום זמן.

.10

שאלוהים יודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותיהם.
זאת אומרת ,שאלוהים מעורב בבריאה ולא עזב את ברואיו לנפשם לאחר ששת ימי
הבריאה .אלוהים נמצא בכל מקום ומשגיח על כל בריאתו ללא יוצא מן הכלל.

.11

שאלוהים גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש את הרשעים.
השכר הגדול ביותר הוא העולם הבא ,והעונש החמור ביותר הוא הפרדת שורש
הנשמה ממקורה האלוהי.
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.12

האמונה בביאת המשיח .ואע“פ שיתמהמה נחכה לו בכל יום שיבוא.
ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד ,וכל החולק
על המשפחה הזאת כפר בשם השם יתברך ובדברי נביאיו*.

.13

אמונה בתחיית המתים.

על האמונה בשלושה עשר העיקרים אמר הרמב“ם“ :וכאשר יאמין האדם אלה היסודות
כולם ,ונתברר בה אמונתו בה׳ ,והוא נכנס בכלל ישראל ,ומצווה לאהבו ולרחם עליו ,ולנהוג
עמו בכל מה שציווה השם יתברך איש לחברו מן האהבה והאחווה .ואפילו עשה מה שיכול
מן העבירות מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע ,הוא נענש על־פי חטאיו ,אבל יש
לו חלק בעולם הבא ,והוא מפושעי ישראל .וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות ,הרי
יצא מן הכלל וכפר בעיקר ,ונקרא צדוקי ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ,ומצווה לשונאו ,ועליו
נאמר ‘הלא משנאך ה׳ אשנא׳“.
חשוב לציין שאף־על־פי ששלושה עשר העיקרים של הרמב“ם התקבלו בכל קהילות
ישראל ,היו לא מעט רבנים שחלקו על דעתו .הראב“ד (רבי אברהם בן דוד מפושקירה,
 )1197-1120חלק על העיקר השלישי ,העוסק בגשמיות הבורא .לדעתו מי שמנסה
להגשים את הבורא על־פי המתואר בפסוקי המקרא ,אינו כופר .עוד לפני הרמב“ם היו מי
שקבעו את עיקרי הדת :פילון האלכסנדרוני ,רבי סעדיה גאון ,רבנו חננאל ואחרים.

אף־על־פי שחלק מהעקרונות האלה נכונים ונאמנים לכתבי הקודש ,הרי שסטייה
ולו קטנה באחד מהם עלולה להציג אלוהים שונה מזה שכתבי הקודש מציגים:
סעיפים  3 ,2שוללים מצב בו קיים ריבוי ישויות באלוהים ומצב בו אלוהים נפגש
עם בני אדם בדמות גשמית של אדם .אבל ,אנו ניווכח להלן שזה בדיוק מה
שהתנ“ך מלמד.
סעיף  7מציג את משה רבנו בדרך שונה מזו שבה הוא מתואר בכתובים.
משה אכן זכה לקרבה מיוחדת לאלוהים ,וייתכן שראה מידה גדולה יותר של
כבוד האלוהים משראו נביאים אחרים (במדבר יב  ;8-6דברים לד  ,)10אך הוא
לא היה הנביא היחיד שראה אותו פנים אל פנים .גם נביאים אחרים ואפילו
אנשים מפשוטי העם ראו כך את אלוהים (בראשית טז  ;13-7שמות כד ;11-9
שופטים ו  ,23-11יג; ישעיהו ו  8-1ואחרים).
סעיף  8מעניק לתורה שבעל־פה מעמד שווה ערך לתורה שבכתב .אבל התורה
שבעל־פה מקורה אנושי ואסור שתיחשב לבעלת סמכות כתורה שניתנה
למשה בסיני (יהוש ֻע ח  ;35-34ישעיהו כט .)14-13
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סעיף  12בעניין המשיח .הרמב“ם מציין שהמשיח יהיה מבית דוד ושהוא גדול
מכל המלכים .הרמב“ם אינו מתייחס לעובדה שהמשיח הוא אלוהים בכבודו
ובעצמו (על כך בהמשך).

!

		 אתה ,הקורא,

?

עליך לבחון את הכתוב בדבר אלוהים! ל“עם הספר“ ,דובר העברית,
ניתנת גישה בלתי מוגבלת לספרו של אלוהים בשפת המקור .הבה
ננצל זכות זו לטובה! יבוא יום וכל אחד מאתנו יעמוד לפני בוראו
וייתן דין וחשבון אישי על אמונתו ,על מעשיו ועל יחסו לאמת אלוהים
הכתובה — .ובכן . . .

מה אומר אלוהים על אודות עצמו?
או . . .

כמה ישויות קיימות בשלמות האלוהית?
כדי לענות על שאלה זו ,עלינו למצוא פסוקים בתנ“ך המצביעים על כל אחת מהן,
או פסוק המציין במפורש את מספרן.

א.

רו ח אלו הים
בראשית א :2

חש ְך ַעל ּ ְפנֵי ְתהוֹ ם ,וְ רו ַּח ֱאל ִֹהים
 . . .וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹהוּ ,וְ ׁ ֶ
ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵי ַה ָּמיִ ם.
רוח אלוהים קיים מאז ומתמיד .הוא היה שותף במעשה הבריאה (עובדה
שאינה סותרת את הפסוקים שציטטנו בעמודים  15-14לעיל) .הרוח לא נברא
מעודו ,ומכאן שהוא שווה לאלוהים .העובדה שרוח הקודש מסוגל להיעצב
(ישעיהו סג “ :10וְ ֵה ָּמה ָמר ּו וְ ִע ְ ּצב ּו ֶאת רו ַּח ָק ְד ׁשוֹ ,וַ ֵ ּי ָה ֵפ ְך לָ ֶהם לְ אוֹ יֵ ב ,הוּא
נִלְ ַחם ָ ּבם“) מורה על כך שמדובר ביותר מכוח סתמי או “אנרגיה“ שנובעים
מאלוהים .היכולת להיעצב היא תכונה המאפיינת אישיות .רוח הקודש הוא
אישיות בפני עצמו .בתור שכזה הוא מתואר גם בשמואל־ב כג  ;3-2ישעיהו
יא  ,2מ  ;13נט  ;21-19תהילים נא  ,13קלט  ,12-7קמג  ;10איוב לג .4
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גם בספר הברית החדשה רוח הקודש מתואר כישות אלוהית :בשורת יוחנן
יד  ,26-16טו  ,26טז  ;15-5מעשי השליחים ה  ,32ח  ,29יג  ,4כח  ;25האיגרת
אל הרומים ח  ;26 ,11הראשונה לקורינתים ב  ;11-10האיגרת אל העברים ג .7
באיגרת אל הגלטים ה  23-22מדובר על ה“פרי“ שרוח הקודש יוצר במאמין:

“פ ִרי ָהרו ַּח הוּא ַא ֲה ָבה ,שִׂ ְמ ָחהָ ׁ ,שלוֹ ם ,א ֶֹר ְך רו ַּח ,נ ְִדיבוּת ,טוּב לֵ בֶ ,נ ֱא ָמנוּת,
ְּ
ֲע ָנוָ הִ ,ר ּסוּן ַע ְצ ִמי“ “.פרי הרוח“ המתואר כאן הוא קובץ תכונות האופייניות

לאישיות .ברור לחלוטין כי רוח הקודש אינו כוח בלתי אישי הנובע מאלוהים,
אלא אישיות.

ב.

י שו ת אלו הית א ו ת ה לא ניתן לר א ו ת
פנים אל פנים ולהי שא ר בח י ים
שמות לג :20

כי ל ֹא יִ ְר ַאנִי ָה ָא ָדם וָ ָחי“.
ֹאמר“ :ל ֹא תוּכַ ל לִ ְראֹת ֶאת ּ ָפנָיִּ ,
וַ ּי ֶ
לפסוק זה קדמה שיחה בין יהוה למשה (פס'  ,)21-17בה מבטיח לו הבורא
לברכו וללוותו במהלך הנדודים במדבר .משה מבקש לראות את פני אלוהים
הדובר אליו ,אך נתקל בסירוב .לבסוף הוא זוכה לראות את הצד האחורי של
הישות שאִתה דיבר ,אך לא את פניה .לּו ראה את פניה ,כך נאמר לו ,היה
מת מיד.

ג.

י שו ת אלו הית שבני הא דם י כ ול ים
לר א ו ת ה פנים אל פנים

.1

שמו ת לג :11

משה ּ ָפנִים ֶאל ּ ָפנִיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ִא ׁיש ֶאל
וְ ִד ֶ ּבר יהוה ֶאל ׁ ֶ
ֵר ֵעהוּ ,וְ ׁ ָשב ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶה (ראה גם במדבר יב .)8
מתואר כאן מפגש פנים אל פנים של אלוהים עם משה .על מנת
להדגיש את הקרבה הפיזית ביניהם ,הפסוק מציין שהמפגש נערך
ָּ
“פנִים ֶאל ּ ָפנִיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו “.לא מדובר בחזון,
בחלום או בבת קול שנשמעה מהשמים ,אלא בשיחה שנערכה
ב“ארבע עיניים“.
20

מכיוון שהכתוב הוא נכון ,מדויק ואמת ,הרי שפסוקים  11ו20-
המצוטטים לעיל מצביעים על שתי ישויות שונות הנקראות “יהוה“.

.2

שמו ת כ ד :11- 9

משה וְ ַא ֲהרֹן ,נ ָָדב וַ ֲא ִביהוּא וְ ׁ ִש ְב ִעים ִמ ּז ְִקנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל .וַ ִ ּי ְרא ּו
וַ ַ ּי ַעל ׁ ֶ
ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמ ֲעשֵׂ ה לִ ְבנַת ַה ַּס ּ ִפיר וּכְ ֶע ֶצם
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם לָ ט ַֹהר .וְ ֶאל ֲא ִצילֵ י ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל ל ֹא ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ; וַ ֶ ּי ֱחז ּו ֶאת
ָה ֱאל ִֹהים וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו (ראה גם במדבר יד .)14
פרשנים יהודים קדומים בחרו שלא לפרש פסוקים אלה (הן את לג 11
והן את כד  )11-9לפי מובנם המילולי .לפי דעתם ,אלוהים שוחח עם משה
דרך השתקפות של מראָה .זוהי פרשנות שאיננה נאמנה לכתוב .אילו דיבר
אלוהים עם משה דרך השתקפות כלשהי ,הוא היה מציין זאת ,ולא היה
“פנִים ֶאל ּ ָפנִיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ“.
מדגיש כי הדיבור נעשה ּ ָ
בשמות כד  10משה כותב בברור“ :וַ ִ ּי ְרא ּו ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל“ ,ולמען אלה
המתקשים עם האמירה הזו הוא חוזר עליה בנוסח קצת שונה בפסוק הבא,
באמרו“ :וַ ֶ ּי ֱחז ּו ֶאת ָה ֱאל ִֹהים“.
ראוי לבדוק כל פרשנות על־פי נאמנותה לדבר אלוהים ולא להסתמך על חכמת
אנוש (ירמיהו יז  ;9-7משלי ג .)8-5
אם כך ,אין כל ספק שהאחדות האלוהית מורכבת ממספר ישויות .השאלה
היא — מכמה?

האם ניתן לקבוע מספר מדויק?
ישעיהו הנביא פותר את התעלומה ושופך אור על היחס בין הישויות השונות
בשלמות האלוהית האחת:

א.

י שע יהו מח :16 -12

אשוֹ ן ַאף
ְ ׁ 12ש ַמע ֵאלַ י יַ ֲעקֹב ,וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ְמק ָֹר ִאיֲ :אנִי הוּאֲ ,אנִי ִר ׁ
ֲאנִי ַא ֲחרוֹ ןַ 13 .אף יָ ִדי יָ ְס ָדה ֶא ֶרץ וִ ִימינִי ִט ּ ְפ ָחה ׁ ָש ָמיִ ם .ק ֵֹרא ֲאנִי
ֲאלֵ ֶיהם ,יַ ַע ְמד ּו יַ ְחדָּ וִ 14 .ה ָ ּק ְבצ ּו כֻ ְּלכֶ ם ו ׁ ְּש ָמעוִּ :מי ָב ֶהם ִה ִ ּגיד ֶאת
ֵא ֶּלה? יהוה ֲא ֵהבוֹ ,יַ ֲעשֶׂ ה ֶח ְפצוֹ ְ ּב ָב ֶבל וּזְ רֹעוֹ ַּכשְׂ דִּ יםֲ 15 .אנִיֲ ,אנִי
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יח דַּ ְרכּ וִֹ 16 .ק ְרב ּו ֵאלַ יִ ׁ ,ש ְמע ּו
אתיוֲ ,ה ִבא ִֹתיו וְ ִה ְצלִ ַ
דִּ ַ ּב ְר ִּתי ַאף ְק ָר ִ
ֹאש ַ ּב ֵּס ֶתר דִּ ַ ּב ְר ִּתיֵ ,מ ֵעת ֱהיוֹ ָת ּה ׁ ָשם ָאנִי .וְ ַע ָּתה
זֹאת :ל ֹא ֵמר ׁ
ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ׁ ְשלָ ַחנִי וְ רוּחוֹ.
ישעיהו מצטט את אלוהים בכבודו ובעצמו .רק לבורא הזכות לתאר את עצמו
כ“ראשון ואחרון“ (ראה גם פרק מא  ,4מד  ,)6כמי שיסד את הארץ וטיפח
את השמים ואשר הכול מוכנים למלא את חפצו .אלוהים ממשיך ומציין שגם
פעילותן של הממלכות והמעצמות בתקופתו של הנביא הייתה כפופה לו.
הוא בלבד ריבונו של עולם ,המקים ומשפיל מלכים וממלכות.
לסיכום הוא אומר בפסוק :16

אדֹנָי יְ הוִ ה ׁ ְש ָל ַחנִי וְ רוּחוֹ“.
אנִי .וְ ַע ָּתה ֲ
“מ ֵעת ֱהיוֹ ָת ּה ׁ ָשם ָ
ֵ
.1

יֹותּה ָׁשם ָאנִ י — “.רק הבורא יכול לומר על עצמו שהוא כבר
“מ ֵעת ֱה ָ
ֵ
היה בנמצא מעת תחילת קיומו של כל דבר .אם כן ,הדובר הוא אלוהים.

.2

“וְ ַע ָּתה ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה ְׁשלָ ַחנִ י ְורּוחֹו — “.שני השמות ( ֲאדֹנָי יְ הוִ ה)
משולבים באישיות אחת“ :שלחני“  ,ולא “שלחוני“ ברבים .למרות היות
הדובר אלוהים בכבודו ובעצמו ,ולמרות היותו אותו אלוהים שהדגיש
בישעיהו מד  6את אחדותו ואת בלעדיותו ,הוא מציין כאן שנשלח
על־ידי יהוה ורוחו.
אם כך ,פסוקים אלה מישעיהו מלמדים שהשלמות האלוהית מורכבת
משלוש ישויות:

הדובר

ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה

רוח אלוהים

ב.
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(“הראשון והאחרון“ ,דהיינו אלוהים עצמו);
(אשר שלח את הדובר);
(אשר גם לו חלק בשליחת הדובר).

י שע יהו סא :3 -1

 1רו ַּח ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָעלָ י ,יַ ַען ָמ ׁ ַשח יהוה א ִֹתי לְ ַב ּ ֵׂשר ֲענָוִ יםְ ׁ ,שלָ ַחנִי
בש לְ נ ׁ ְִש ְ ּב ֵרי לֵ ב ,לִ ְקרֹא לִ ׁ ְשבוּיִ ם דְּ רוֹ ר וְ לַ ֲאסו ִּרים ּ ְפ ַקח קוֹ ַח,
לַ ֲח ׁ
 2לִ ְקרֹא ׁ ְשנַת ָרצוֹ ן לַ יהוה ,וְ יוֹ ם נ ָָקם לֵ אל ֵֹהינוּ ,לְ נ ֵַחם ָּכל ֲא ֵבלִ ים;

 3לָ שׂ וּם לַ ֲא ֵב ֵלי ִצ ּיוֹ ן ,לָ ֵתת לָ ֶהם ּ ְפ ֵאר ַּת ַחת ֵא ֶפרֶ ׁ ,ש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן
ַּת ַחת ֵא ֶבלַ ,מ ֲע ֵטה ְת ִה ָּלה ַּת ַחת רו ַּח ֵּכ ָהה...
הדובר מציין שהוא זה שמביא חירות ושחרור מחטא לבני ציון .המשימות
המתוארות מחייבות את הדובר להיות אלוהים בכבודו ובעצמו (ראה גם
ישעיהו פרקים לה ,מב .)9-1
אם כן ,אנחנו רואים גם כאן שלוש ישויות בשלמות האלוהית האחת:
את הדובר (ש“נמשח“ לתפקיד השייך לאלוהים בלבד);
את יהוה (שמשח את הדובר לתפקידו);
את רו ַּח ֲאדֹנָי יְ הוִ ה (ששורה על הדובר).
(ראה דוגמה נוספת בישעיהו סג )14-8

		

מסקנות מפרק א

א.

אלוהים הוא אחד.

ב.

השלמות האלוהית האחת מורכבת משלוש ישויות:
רוח אלוהים;
ישות שלא ניתן לראותה פנים אל פנים .היא נקראת “יהוה“
(ראה בעמ'  20ב;).
ישות שניתן לראותה פנים אל פנים ,גם היא נקראת “יהוה“
(ראה בעמ'  20ג.).

“ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ,יהוה
בשלב זה ברור יותר למה התכוון אלוהים כאשר אמרְ ׁ :
ֱאל ֵֹהינ ּו יהוה ֶא ָחד“ (דברים ו  .)4כינוייו מופיעים כאן שלוש פעמים והמשפט
מסתיים במילה “אחד“ ,ללמדנו שהאלוהות האחת מורכבת משלוש ישויות.
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פרק ב

		

ֵאל ַׁש ַּדי
או

		 הישות האלוהית הנגלית לעין

התנ“ך

מתעד מפגשים רבים בין אלוהים לבני אדם .הכוונה למקרים
בהם הוא ירד ארצה בדמות אדם גשמי ושוחח עם בני האדם
		
פנים אל פנים .מפגשים אלה תרמו לחיזוק הקשר בין אותם
		
אנשים לבין אלוהים ,שכן בדרך זו הכירו אותו באופן אישי.
כדי שנוכל גם אנחנו להכיר את הישות האלוהית שנגלתה להם ושוחחה עמם
פנים אל פנים ,הבה נעיין בחלק מהמקרים:

א.

בר אש ית י ז :1

וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָה וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִים; וַ ֵ ּי ָרא יהוה ֶאל ַא ְב ָרם
ֹאמר ֵאלָ יוֲ :
וַ ּי ֶ
“אנִי ֵאל ׁ ַשדַּ יִ ,ה ְת ַה ֵּל ְך לְ ָפנַי וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים“.
“אל ׁ ַשדַּ י“ .הוא כרת ברית עם
אלוהים נראה לאברם והציג את עצמו בשם ֵ
אברם ובמסגרתה הבטיח לתת לו צאצאים רבים ,להיות לו ולזרעו לאלוהים,
להגן עליהם ולתת להם את כנען לאחוזת עולם .אברם הבין שאלוהים הוא זה
שעומד מולו ,ולכן נפל על פניו (פסוק  .)3הפרק מבהיר שהמפגש היה ממשי,
שהוא נערך פנים אל פנים ולא היה בגדר חלום או חיזיון.

“אל ׁ ַשדַּ י“ ,אברהם נותר בחיים“ :וַ יְ כַ ל
ועוד נקודה חשובה :לאחר המפגש עם ֵ
לְ ַד ֵ ּבר ִא ּתוֹ ,וַ ַ ּי ַעל ֱאל ִֹהים ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם“ (פסוק .)22
“אל ׁ ַשדַּ י“ .שם זה מתאר את
אלוהים הציג את עצמו בשם רב המשמעות ֵ
“שדַּ י“
יהוה המתגלה לבני האדם כאל שאותו צריך כל אדם לירוא .המילה ׁ ַ
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(עם דגש באות “ד“) נובעת מן השורש שדד ,ומשמעותה “מנצח ,מכריע
ותקיף“ (על ההבנה הזו מתבסס התרגום  God Almightyבאנגלית).

ֵאל ׁ ַשדַּ י הוא גם זה הדואג למלא את כל צורכינו ,כפי שהחלב משדי האֵם
מספק את כל צורכי היילוד (משמעות זו של השם מתורגמת All sufficient
באנגלית).
“אל ׁ ַשדַּ י“ מייצג את התכונות והיכולות של הישות האלוהית שאותה
השם ֵ
יכולים בני האדם לראות פנים אל פנים .יש בשם זה מסר מאלוהים,
לא רק לאברהם אלא גם אלינו“ :אני כול־יכול .ביטחו בי ,האמינו בי ,קרבו
אלי ביראה ,חיו בטוהר ובקדושה לפניי ,שטחו לפניי את כל בקשותיכם
ומחסורכם — חייכם תלויים בי!“
“שדַּ י“ מופיעה  48פעמים בתנ“ך (מתוכן  31פעמים בספר איוב
המילה ׁ ַ
בלבד).
נתון נוסף עולה מפסוק זה :גם כאן — כמו בכל פעם כאשר ֵאל ׁ ַשדַּ י מוזכר
בתנ“ך — הכוונה לישות האלוהית שבני האדם רשאים לראותה פנים אל
פנים.

ב.

בר אש ית לה :15 - 9

 9וַ ֵ ּי ָרא ֱאל ִֹהים ֶאל יַ ֲעקֹב עוֹ ד ְ ּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן ֲא ָרם וַ ָיְב ֶר ְך אֹתוֹ.
“ש ְמ ָך יַ ֲעקֹב .ל ֹא יִ ָ ּק ֵרא ׁ ִש ְמ ָך עוֹ ד יַ ֲעקֹב
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהיםִ ׁ :
 10וַ ּי ֶ
ֹאמר
ִּכי ִאם יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ֶמ ָך“ ,וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת ׁ ְשמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל 11 .וַ ּי ֶ
“אנִי ֵאל ׁ ַשדַּ יְ ּ .פ ֵרה ו ְּר ֵבה; גּוֹ י ו ְּק ַהל גּוֹ יִ ם יִ ְהיֶ ה ִמ ֶּמךָּ,
לוֹ ֱאל ִֹהיםֲ :
ו ְּמלָ כִ ים ֵמ ֲח ָל ֶצ ָיך יֵ ֵצאוּ 12 .וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ְל ַא ְב ָר ָהם
וּלְ יִ ְצ ָחק ,לְ ָך ֶא ְּת ֶנ ּנָה ,וּלְ ְזַר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָיך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ 13 “.וַ ַ ּי ַעל
ֵמ ָעלָ יו ֱאל ִֹהים ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ִא ּתוֹ 14 .וַ ַ ּי ֵ ּצב יַ ֲעקֹב ַמ ֵ ּצ ָבה
ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ִא ּתוַֹ ,מ ֶ ּצ ֶבת ָא ֶבן ,וַ ַ ּי ֵּס ְך ָעלֶ ָיה נ ֶֶס ְך וַ ִ ּיצֹק ָעלֶ ָיה
ׁ ָש ֶמן 15 .וַ ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאת ׁ ֵשם ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ִא ּתוֹ ׁ ָשם
ית־אל׳.
ֱאל ִֹהים‘ּ ֵ ,ב ֵ
זהו דיווח על מפגש של ֵאל ׁ ַשדַּ י עם יעקב אבינו .שים לב שהתחלת המפגש
וסיומו מתוארים בדיוק באותן המילים שמופיעות בקטע הקודם שציטטנו
(בראשית יז ֵ :)22 ,1אל ׁ ַשדַּ י . . .
“נראה“ ליעקב,
נושא את דבריו ,ולאחר מכן
“עולה מעליו“.
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זאת אומרת שגם כאן מדובר במפגש “פנים אל פנים“ .יעקב מזהה את ֵאל
ׁ ַשדַּ י עם אלוהים עצמו (ראה גם בראשית כח  ,4-3מח .)4-3

ג.

שמו ת ו :3 -2

א ָרא ֶאל
“אנִי יהוה .וָ ֵ
ֹאמר ֵאלָ יוֲ :
משה וַ ּי ֶ
אל ִֹהים ֶאל ׁ ֶ
וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱ
אל ׁ ַש ָ ּ
די; ו ׁ ְּש ִמי ‘יהוה׳ ל ֹא
אל יִ ְצ ָחק וְ ֶאל יַ ֲעקֹב ְ ּב ֵ
ַא ְב ָר ָהםֶ ,
נוֹ ַד ְע ִּתי לָ ֶהם“.
אלוהים אומר למשה באופן ברור ביותר“ :כאשר התגליתי לאבותיך
אברהם ,יצחק ויעקב ,נראיתי אליהם דרך ֵאל ׁ ַשדַּ י — הישות אותה
יכול אדם לראות ולהישאר בחיים“.
הפסוק שופך אור על המסופר בשמות פרק לג (ראה עמוד ,20
סעיפים ב ,.ג .).כזכור לנו . . .
מצד אחד ,משה נועד עם יהוה פנים אל פנים (לג ,)11
מצד שני ,לא היה רשאי לראות את פניה של הישות
האחרת (לג .)20
לפי דברי יהוהֵ ,אל ׁ ַשדַּ י הנו ישות בשלמות האלוהית האחת — הישות
שבני האדם רשאים לראות פנים אל פנים.

באיזו דמות התגלה ֵאל ַׁש ַּדי לאבותינו?
לפי בראשית יחֵ ,אל ׁ ַשדַּ י הופיע בדמות אדם .הפרק פותח במשפט שמכין
את הקורא להתגלותו של יהוה לעיני אברהם באלוני ממרא (מקום המוזכר
גם בבראשית יג :)18
בראשית פרק יח:
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ישב ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל ְּכחֹם ַה ּיוֹ ם.
 1וַ ֵ ּי ָרא ֵאלָ יו יהוה ְ ּב ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא ,וְ הוּא ׁ ֵ
לשה ֲאנ ׁ ִָשים נ ָ ִּצ ִבים ָעלָ יו .וַ ַ ּי ְרא וַ ָ ּי ָרץ
 2וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעינָיו וַ ַ ּי ְרא ,וְ ִה ּנֵה ׁ ְש ׁ ָ

“אדֹנָיִ ,אם נָא
ֹאמרֲ :
אתם ִמ ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל ,וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ָא ְר ָצה 3 .וַ ּי ַ
לִ ְק ָר ָ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיךַ ,אל נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך 4 .יֻ ַ ּקח נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ,וְ ַר ֲחצ ּו
ָמ ָצ ִ
5
א ְק ָחה ַפת לֶ ֶחם וְ ַס ֲעד ּו לִ ְ ּבכֶ םַ .א ַחר
ַרגְ לֵ יכֶ ם ,וְ ִה ּׁ ָש ֲענ ּו ַּת ַחת ָה ֵעץ .וְ ֶ
“כן ַּת ֲעשֶׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ֹאמרוֵּּ :
ַּת ֲעבֹרוִּּ ,כי ַעל ֵּכן ֲע ַב ְר ֶּתם ַעל ַע ְבדְּ כֶ ם “.וַ ּי ְ
לש
“מ ֲה ִרי ׁ ְש ׁ
ֹאמרַ :
הר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹהלָ ה ֶאל שָׂ ָרה ,וַ ּי ֶ
דִּ ַ ּב ְר ָּת 6 “.וַ ַיְמ ֵ
ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת ,לו ׁ ִּשי וַ ֲעשִׂ י ֻעגוֹ ת 7 “.וְ ֶאל ַה ָ ּב ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם ,וַ ִ ּי ַ ּקח
ֶ ּבן ָ ּב ָקר ַר ְך וָ טוֹ ב ,וַ ִ ּי ֵּתן ֶאל ַה ּנ ַַער וַ ַיְמ ֵהר לַ ֲעשׂ וֹ ת אֹתוֹ 8 .וַ ִ ּי ַ ּקח ֶח ְמ ָאה
ֵיהם; וְ הוּא ע ֵֹמד ֲעלֵ ֶיהם ַּת ַחת ָה ֵעץ
וְ ָחלָ ב ו ֶּבן ַה ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ,וַ ִ ּי ֵּתן לִ ְפנ ֶ
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ציור :שושנה הויט

“ה ּנֵה ָבא ֶֹהל“.
ֹאמרִ :
“א ֵ ּיה שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך?“ וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵא ָליוַ :
וַ ּיֹאכֵ לוּ 9 .וַ ּי ְ
כ ֵעת ַח ָ ּיה וְ ִה ּנֵה ֵבן ְלשָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך“.
ֹאמר“ׁ :שוֹ ב ָא ׁשוּב ֵאלֶ ָיך ָּ
 10וַ ּי ֶ
א ְב ָר ָהם וְ שָׂ ָרה ֵזְקנִים,
וְ שָׂ ָרה ׁש ַֹמ ַעת ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל וְ הוּא ַא ֲח ָריו 11 .וְ ַ
ָ ּב ִאים ַ ּב ּי ִָמים; ָח ַדל לִ ְהיוֹ ת ְלשָׂ ָרה א ַֹרח ַּכ ּנ ׁ ִָשים 12 .וַ ִּת ְצ ַחק שָׂ ָרה
ה לֵ אמֹרַ :
“א ֲח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָתה ִּלי ֶע ְדנָה? — וַ אדֹנִי ֵזָקן“.
ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּ
“ל ָּמה ֶ ּזה ָצ ֲח ָקה שָׂ ָרה לֵ אמֹר‘ַ :ה ַאף
ֹאמר יהוה ֶאל ַא ְב ָר ָהםָ :
 13וַ ּי ֶ
ֻא ְמנָם ֵאלֵ ד ,וַ ֲאנִי ַזָקנ ְִּתי?׳ ֲ 14היִ ּ ָפלֵ א ֵמיהוה דָּ ָבר? לַ ּמוֹ ֵעד ָא ׁשוּב ֵאלֶ ָיך
ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה ו ְּלשָׂ ָרה ֵבן 15 “.וַ ְּת ַכ ֵח ׁש שָׂ ָרה לֵ אמֹר“ :ל ֹא ָצ ַח ְק ִּתי“ִּ ,כי
ֹאמר“ :ל ֹאִּ ,כי ָצ ָח ְק ְּת“.
יָ ֵר ָאה .וַ ּי ֶ
 16וַ ָ ּי ֻקמ ּו ִמ ּׁ ָשם ָה ֲאנ ׁ ִָשים ,וַ ַ ּי ׁ ְש ִקפ ּו ַעל ּ ְפנֵי ְסדֹם; וְ ַא ְב ָר ָהם הֹלֵ ְך ִע ָּמם
לְ ׁ ַש ְּל ָחם.
“ה ְמכַ ֶּסה ֲאנִי ֵמ ַ
 17וַ יהוה ָא ָמרַ :
א ְב ָר ָהם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִי עֹשֶׂ ה?  18וְ ַא ְב ָר ָהם
ָהיוֹ יִ ְהיֶ ה לְ גוֹ י ָ ּגדוֹ ל וְ ָעצוּם ,וְ ִנ ְב ְרכ ּו בוֹ כּ ֹל גּוֹ יֵ י ָה ָא ֶרץִּ 19 .כי יְ ַד ְע ִּתיו,
את ֵ ּביתוֹ ַא ֲח ָריו ,וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך יהוה,
לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶ ּוה ֶאת ָ ּבנָיו וְ ֶ
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,לְ ַמ ַען ָה ִביא יהוה ַעל ַא ְב ָר ָהם ֵאת ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר
ָעלָ יו“.
אתם ִּכי כָ ְב ָדה ְמאֹד.
ֹאמר יהוה“ :זַ ֲע ַקת ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה ִּכי ָר ָ ּבה ,וְ ַח ּ ָט ָ
 20וַ ּי ֶ
ֵ 21א ְר ָדה ּנָא וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָ ּב ָאה ֵאלַ י ָעשׂ ּו ָּכלָ ה; וְ ִאם ל ֹאֵ ,א ָד ָעה“.
 22וַ ִ ּי ְפנ ּו ִמ ּׁ ָשם ָה ֲאנ ׁ ִָשים ,וַ ֵ ּילְ כ ּו ְסד ָֹמה; וְ ַא ְב ָר ָהם עוֹ ֶד ּנ ּו ע ֵֹמד לִ ְפנֵי יהוה.
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“ה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק ִעם ָר ׁ ָשע?  24אוּלַ י
ֹאמרַ :
א ְב ָר ָהם וַ ּי ַ
 23וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ַ
יֵ ׁש ֲח ִמ ּׁ ִשים ַצדִּ ִיקם ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעירַ .ה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה וְ ל ֹא ִת ּ ָׂשא לַ ָּמקוֹ ם לְ ַמ ַען
ֲח ִמ ּׁ ִשים ַה ַ ּצדִּ ִיקם ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה? ָ 25חלִ לָ ה ְּל ָך ֵמ ֲעשׂ ת ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה,
לְ ָה ִמית ַצדִּ יק ִעם ָר ׁ ָשע ,וְ ָהיָ ה ַכ ַ ּצדִּ יק ָּכ ָר ׁ ָשעָ .חלִ לָ ה ָּל ְך! ֲה ׁש ֵֹפט ָּכל
“אם ֶא ְמ ָצא ִב ְסדֹם ֲח ִמ ּׁ ִשים
ֹאמר יהוהִ :
ָה ָא ֶרץ ל ֹא יַ ֲעשֶׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט?“  26וַ ּי ֶ
ַצדִּ ִיקם ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר וְ נָשָׂ ִ
אתי לְ כָ ל ַה ָּמקוֹ ם ַ ּב ֲעבו ָּרם 27 “.וַ ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם
ֹאמרִ :
וַ ּי ַ
“ה ּנֵה נָא הוֹ ַא ְל ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ֲאדֹנָי ,וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר 28 .אוּלַ י
יַ ְח ְסרוּן ֲח ִמ ּׁ ִשים ַה ַ ּצדִּ ִיקם ֲח ִמ ּׁ ָשהֲ .ה ַת ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ָשה ֶאת ָּכל ָה ִעיר?“
ֹאמר“ :ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ִאם ֶא ְמ ָצא ׁ ָשם ַ
וַ ּי ֶ
א ְר ָ ּב ִעים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה 29 “.וַ ּי ֶֹסף

ֹאמר“ :ל ֹא
ֹאמר“ :אוּלַ י ָּיִמ ְצאוּן ׁ ָשם ַא ְר ָ ּב ִעים “.וַ ּי ֶ
עוֹ ד לְ ַד ֵ ּבר ֵאלָ יו ,וַ ּי ַ
א ַד ֵ ּב ָרה:
“אל נָא יִ ַחר לַ אדֹנָי וַ ֲ
ֹאמרַ :
ֶא ֱעשֶׂ ה ַ ּב ֲעבוּר ָה ַא ְר ָ ּב ִעים 30 “.וַ ּי ֶ
ֹאמר“ :ל ֹא ֶא ֱעשֶׂ ה ִאם ֶא ְמ ָצא ׁ ָשם
לשים “.וַ ּי ֶ
אוּלַ י ָּיִמ ְצאוּן ׁ ָשם ׁ ְש ׁ ִ
ׁ ְש ׁ ִ
אלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ֲאדֹנָי :אוּלַ י ָּיִמ ְצאוּן
“ה ּנֵה נָא הוֹ ַ
ֹאמרִ :
לשים 31 “.וַ ּי ֶ
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ׁ ָשם ֶעשְׂ ִרים “.וַ ּי ֶ
“אל
ֹאמרַ :
ֹאמר“ :ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲעבוּר ָה ֶעשְׂ ִרים “.וַ ּי ֶ
ֹאמר:
נָא יִ ַחר לַ אדֹנָי וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה ַא ְך ַה ּ ַפ ַעם :אוּלַ י ָּיִמ ְצאוּן ׁ ָשם ֲעשָׂ ָרה “.וַ ּי ֶ
“ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲעבוּר ָה ֲעשָׂ ָרה“.
 33וַ ֵ ּילֶ ְך יהוה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ַא ְב ָר ָהם; וְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָשב לִ ְמקֹמוֹ.
אברהם ישב בפתח אוהלו בשעות הצהריים החמות ,והנה ראה שלושה אנשים
מתקדמים לעברו .אברהם רץ לקראתם והשתחווה לפניהם.

אתי
“אדֹנָיִ ,אם ָנא ָמ ָצ ִ
פסוק  3מתאר את פנייתו של אברהם לאחד האנשיםֲ :
ֵחן ְ ּב ֵעינ ָ
א ֹדנ ִי“,
“אדֹנָי“ (ולא “ ֲ
ֶיך ַאל ָנא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך “.יש לשים לב לפנייה ֲ
כפי שאנו רגילים לשמוע) .בנוסף לכך כל הפסוק מנוסח בלשון זכר יחיד ,לא
רבים .משמע שאחת משלוש הדמויות הייתה יהוה בכבודו ובעצמו ( ֲ
“אדֹנָי“ בגוף
זכר יחיד = יהוה) .אברהם ראה את יהוה פנים אל פנים ונשאר בחיים! מכאן ניתן
להסיק שאותו איש היה ֵאל ׁ ַשדַּ י.
מקריאת פרק זה ברור לחלוטין כי ֵאל ׁ ַשדַּ י הופיע לפני אברהם בדמות אדם רגיל.
לא הייתה זו הפעם הראשונה ש ֵאל ׁ ַשדַּ י נראה לאברהם .גם בפרק הקודם
(בראשית יז  )22-1מתועדת שיחה ארוכה בין ֵאל ׁ ַשדַּ י לאברהם .הפעם ידע
אברהם לפני מי הוא עומד.
תיאור המפגש בפרק יח מאמת את הטענה שיהוה עצמו התגלה לאברהם בדמות
אדם .בפסוק  10יהוה פונה לאברהם ומבטיח לו כי שרה תלד בן .גם שרה שומעת
את ההבטחה; היא נמצאת בטווח שמיעה ,אך מוסתרת מאחורי יריעות האוהל.
לשמע ההבטחה על הולדת הבן צוחקת שרה “בקרבה“ (פסוק  ,)12זאת אומרת
לא היה זה צחוק בקול .שרה צחקה בגלל גילם המתקדם שלה ושל בעלה ובשל
העובדה שלא היה לה עוד “אורח כנשים“ .היא הבינה שהתגשמות הבטחה מעין
זו כרוכה בנס גדול .אך נעלם ממנה כי אחד משלושת האורחים הוא יהוה בכבודו
ובעצמו .לכן דבריו נשמעו לה כמליצה (בשום מקום לפני כן לא נאמר שיהוה
נראה גם אל שרה פנים אל פנים).
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בפסוקים  14-13יהוה אומר לאברהם“ :למה צחקה שרה? האם הדבר הזה גדול
מדי לאלוהים? אני מבטיח לך שוב ששרה תלד בן“.
בפסוק  15שרה מכחישה שצחקה .כאמור ,שרה לא צחקה בקול רם ,ולכן חשבה
שתוכל להתכחש למה שעשתה ,מבלי שהאורח יסתור את דבריה .אך אלוהים
יודע כל אשר בלבנו ,ולכן אמר לשרה בהחלטיות“ :כן צחקת!“ כלומר“ ,פקפקת
בהבטחתי“.
פסוקים  16ואילך מתארים שיהוה ושני מלוויו מסיימים לאכול ,קמים ומשקיפים
לעבר סדום .יהוה מסביר שהחליט לרדת ארצה כדי לבחון את מעשיהם של
תושבי סדום ועמורה (מקרה דומה מתועד בבראשית יא .)5

ָשים“ הלכו סדומה ,ואברהם “עוֹ ֶד ּנ ּו ע ֵֹמד לִ ְפנֵי יהוה“.
“ה ֲאנ ׁ ִ
בפסוק  22נאמר ש ָ
היות ששלושה אנשים באו אל אברהם ,יוצא מכך ששניים מהם פנו לעבר סדום
ועמורה ,ואברהם נשאר עם יהוה.
עתה החל המשא ומתן המפורסם בין אברהם לאלוהים בנוגע להצלת הצדיקים
שבסדום .בסופו נאמר“ :וַ ֵ ּילֶ ְך יהוה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ַא ְב ָר ָהם; וְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָשב
לִ ְמקֹמוֹ “ (פסוק .)33

מ י הם שני האנש ים שהלכ ו לס דום?
בראשית יט  1פותר את התעלומה:

ישב ְ ּב ׁ ַש ַער ְסדֹם .וַ ַ ּי ְרא לוֹ ט
וַ ָ ּיבֹא ּו ׁ ְשנֵי ַה ַּמלְ ָאכִ ים ְסד ָֹמה ָ ּב ֶע ֶרב ,וְ לוֹ ט ׁ ֵ
אתם ,וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה.
וַ ָ ּי ָקם לִ ְק ָר ָ
שני האנשים היו “מלאכים“ .הם נשלחו על מנת להציל את לוט ואת משפחתו
לפני החורבן שאלוהים עמד להביא על סדום ועמורה בגלל חטאיהן.
המילה “מלאך“ בתנ“ך לא תמיד מורה על דמות עם כנפיים! ברוב המקרים מדובר
בשליח שמימי שמראהו אנושי לחלוטין ,או באדם רגיל שהוא שליח של מישהו.

!
30

מסקנה:
אל שדי — הישות האלוהית שבני אדם רשאים לראות — התגלה
לאברהם בדמות אדם.

עמדתה של היהדות הרבנית לגבי בראשית פרק יח נחלקת לשתי דעות עיקריות:

כל האירוע התרחש בחזון — (רמב“ם)*,
שלושת האנשים היו מלאכים — (רמב“ן)*.
עליך ,הקורא ,להחליט בעצמך:
האם לאמץ חכמת אנוש ,או את דברי התורה הברורים שבבראשית פרק יח?
האם להסתמך על דעות של בני אדם ,או על דבר האלוהים במובנו המילולי?

ַמ ְלַאָך יהוה
להלן דוגמאות שבהן אלוהים בכבודו ובעצמו מתואר כ“ ַמלְ ַא ְך יהוה“.
בחלק מהמקרים אלוהים מציג את עצמו בשם זה ,אך מבלי להיראות
לבן שיחו,
במקרים אחרים הכתוב מציין במפורש כי הוא אכן “נראה“.
כשהמילה “מלאך“ מצורפת ל“יהוה“ ,היא מציינת כי מראהו כשליח מטעם
אלוהים — שליח בעל חזות אנושית — ולאו דווקא דמות בעלת כנפיים.
כמו כן ,התוספת “מלאך“ עוזרת להבחין בין הישות האלוהית שלא ניתן לראותה
לבין זו שמותר לבני אדם לראות פנים אל פנים .הבה נכיר את ַמלְ ַא ְך יהוה:

א.

בראש ית פרק כ ב:
אלוהים ניסה את אברהם .הוא ציווה עליו להקריב את בנו יצחק לעולה על
הר המוריה .כאשר אברהם אחז במאכלת ועמד לשחוט את בנו ,קרא לו
ַמלְ ַא ְך יהוה מן השמים ואמר (פסוקים :)12-11

“אל ִּת ׁ ְשלַ ח יָ ְד ָך
ֹאמרַ :
“ה ֵּננִי “.וַ ּי ֶ
ֹאמרִ :
“א ְב ָר ָהםַ ,א ְב ָר ָהם!“ וַ ּי ֶ
ַ
ֶאל ַה ּנ ַַער וְ ַאל ַּת ַעשׂ לוֹ ְמאו ָּּמהִּ ,כי ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי יְ ֵרא ֱאל ִֹהים
ַא ָּתה ,וְ ל ֹא ָחשַׂ כְ ָּת ֶאת ִ ּב ְנ ָך ֶאת יְ ִח ְיד ָך ִמ ֶּמ ּנִי“.
* מקראות גדולות — 'הכתר‘ ,בראשית ,הוצאת אוניברסיטת בר־אילן
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המילים “ל ֹא ָחשַׂ כְ ָּת ֶאת ִ ּב ְנ ָך ִ . . .מ ֶּמּנִ י“ מעידות על כך ש ַמלְ ַא ְך יהוה הוא זה
שפקד על אברהם להקריב את בנו; ומכאן ,הוא יהוה בכבודו ובעצמו.
בפסוקים ַ 16-15מלְ ַא ְך יהוה נשבע בשם יהוה:

ֹאמר:
 15וַ ִ ּי ְק ָרא ַמלְ ַא ְך יהוה ֶאל ַא ְב ָר ָהם ׁ ֵשנִית ִמן ַה ּׁ ָש ָמיִ ם 16 ,וַ ּי ֶ
“כי יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָית ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה,
“בי נ ׁ ְִש ַ ּב ְע ִּתי “,נ ְֻאם יהוהִּ ,
ִּ
וְ ל ֹא ָחשַׂ כְ ָּת ֶאת ִ ּב ְנ ָך ֶאת יְ ִח ֶיד ָך “. . .
בקריאת פסוקים אלה מתברר מעל לכל ספק כי ַמלְ ַא ְך יהוה הוא
יהוה עצמו.

ב.

בר אש ית לב — 33 -2 3
“ר איתי אלו הים פנים אל פנים “:

את ׁ ְש ֵּתי
את ׁ ְש ֵּתי נ ׁ ָָשיו וְ ֶ
 23וַ ָ ּי ָקם ַ ּב ַּליְ ָלה הוּא וַ ִ ּי ַ ּקח ֶ
את ַא ַחד ָעשָׂ ר יְ לָ ָדיו ,וַ ַ ּי ֲעבֹר ֵאת ַמ ֲע ַבר יַבּ ֹק.
ׁ ִש ְפח ָֹתיו וְ ֶ
 24וַ ִ ּי ָ ּק ֵחם וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרם ֶאת ַה ּנ ַָחל ,וַ ַ ּי ֲע ֵבר ֶאת ֲא ׁ ֶשר לוֹ.
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א ֵבק ִא ׁיש ִע ּמוֹ ַעד ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ָש ַחר.
 25וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר יַ ֲעקֹב לְ ַבדּ וֹ .וַ ֵ ּי ָ
 26וַ ַ ּי ְרא ִּכי ל ֹא יָ כֹל לוֹ ,וַ ִ ּי ַ ּגע ְ ּב ַכף יְ ֵרכוֹ ,וַ ֵּת ַקע ַּכף יֶ ֶר ְך יַ ֲעקֹב
ֹאמר:
“ש ְּל ֵחנִיִּ ,כי ָע ָלה ַה ּׁ ָש ַחר “.וַ ּי ֶ
ֹאמרַ ׁ :
ְ ּב ֵה ָא ְבקוֹ ִע ּמוֹ 27 .וַ ּי ֶ
“מה ּׁ ְש ֶמ ָך?“
ֹאמר ֵאלָ יוַ :
“ל ֹא ֲא ׁ ַש ֵּל ֲח ָך ִּכי ִאם ֵ ּב ַרכְ ָּתנִי 28 “.וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
כי
ֹאמר“ :ל ֹא יַ ֲעקֹב יֵ ָא ֵמר עוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך ִּ
ֹאמר“ :יַ ֲעקֹב 29 “.וַ ּי ֶ
ִאם יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי שָׂ ִר ָית ִעם ֱאל ִֹהים וְ ִעם ֲאנ ׁ ִָשים וַ ּתוּכָ ל“.
ֹאמר“ :לָ ָּמה ֶ ּזה
“ה ִ ּג ָידה ּנָא ׁ ְש ֶמ ָך “.וַ ּי ֶ
ֹאמרַ :
 30וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל יַ ֲעקֹב וַ ּי ֶ
ִּת ׁ ְש ַאל לִ ׁ ְש ִמי?“ וַ ָיְב ֶר ְך אֹתוֹ ׁ ָשם 31 .וַ ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ׁ ֵשם ַה ָּמקוֹ ם
כי ָ‘ר ִא ִיתי ֱאל ִֹהים ּ ָפנִים ֶאל ּ ָפנִים ,וַ ִּת ּנ ֵָצל נ ְַפ ׁ ִשי׳.
ִיאל׳ִּ ,
ּ ְ‘פנ ֵ
 32וַ ִ ּי ַזְרח לוֹ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ַבר ֶאת ּ ְפנו ֵּאל ,וְ הוּא צֹלֵ ַע ַעל יְ ֵרכוֹ.

ַ 33על ֵּכן ל ֹא יֹאכְ ל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ִ ּגיד ַה ּנ ׁ ֶָשה ֲא ׁ ֶשר ַעל ַּכף ַה ָ ּי ֵר ְך
ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהִּ ,כי ָנגַ ע ְ ּבכַ ף יֶ ֶר ְך יַ ֲעקֹבּ ְ ,בגִ יד ַה ּנ ׁ ֶָשה.
יעקב העביר את כל אשר לו במעבר היבוק .לאחר שנותר לבדו בגדה
הצפונית של הנחל ,הוא נאבק עם איש עד עלות השחר .האיש המסתורי
גרם לפציעה בירכו של יעקב ,והלה הבין לפתע שאין הוא נאבק עם אדם
“כי
ִיאל“ ,באמרוִּ :
“פנ ֵ
רגיל .בפסוק  31קרא יעקב למקום המפגש הלילי ּ ְ

יתי ֱאל ִֹהים ּ ָפנִים ֶאל ּ ָפנִים ,וַ ִּת ּנ ֵָצל נ ְַפ ׁ ִשי“.
ָר ִא ִ
פסוקים אלה מבהירים מעל לכל ספק מי הוא שיעקב נאבק עמו .יעקב
מדגיש כי ראה את אלוהים פנים אל פנים ונשאר בחיים ,ומכאן שהוא נאבק
שדַּ י — עם אלוהים שהופיע בדמות אדם (ראה גם בראשית
בעצם עם ֵאל ׁ ַ
לה  ;15-9הושע יב .)4

ג.

שמו ת ג  - 1ד :17
קטע זה מתאר את משה מול הסנה הבוער .בפסוק  2נאמר ש ַמלְ ַא ְך יהוה
“נראה“ אל משה מתוך הסנה ,ופסוק  4ממשיך:

וַ ַ ּי ְרא יהוה ִּכי ָסר לִ ְראוֹ ת ,וַ ִ ּי ְק ָרא ֵאלָ יו ֱאל ִֹהים ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּסנֶה.
“אל ִֹהים“ הם שמות נרדפים.
“מלְ ַא ְך יהוה“ ו ֱ
אם כן ,בפסוקים אלה ַ

ד.

שמו ת יג  - 21י ד  “ — 2 5יהו ה הולך לפניהם “:
קטע זה עוסק ביציאת מצריים וחציית ים־סוף .הוא פותח במילים:

ֵיהם יוֹ ָמם ְ ּב ַע ּמוּד ָע ָנן לַ ְנח ָֹתם ַהדֶּ ֶר ְך ,וְ לַ יְ לָ ה
 21וַ יהוה הֹלֵ ְך לִ ְפנ ֶ
ְ ּב ַע ּמוּד ֵא ׁש לְ ָה ִאיר לָ ֶהם ,לָ לֶ כֶ ת יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה 22 .ל ֹא ִיָמ ׁיש ַע ּמוּד
ֶה ָע ָנן יוֹ ָמם וְ ַע ּמוּד ָה ֵא ׁש לָ יְ לָ ה לִ ְפנֵי ָה ָעם.
ובכן ,פסוק  21מלמד שהיה זה יהוה עצמו שהלך לפני בני ישראל והנחה
אותם במדבר .כידוע ,הם ברחו מפני המצרים ,צבא פרעֹה רדף אחריהם וסגר
עליהם בהגיעם לשפת ים־סוף.

33

שמות יד  19מתאר כיצד הגן יהוה על עמו:

ה ֱאל ִֹהים ַהה ֵֹל ְך לִ ְפנֵי ַמ ֲחנֵה יִ שְׂ ָר ֵאל ,וַ ֵ ּילֶ ְך
וַ ִ ּי ַּסע ַמ ְל ַא ְך ָ
ֵיהם ,וַ ַ ּי ֲעמֹד ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם.
ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם; וַ ִ ּי ַּסע ַע ּמוּד ֶה ָע ָנן ִמ ּ ְפנ ֶ
מתברר שהכתוב אינו מבדיל בין ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים (יד  )19ליהוה (יג ,)21

ורואה בהם ישות אחת .יהוה מתואר בקטע זה כ ַ
“מלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים“ ,כשליח
שדַּ י (ראה גם
יהוה .הכוונה היא לישות שבני האדם רשאים לראותה :ל ֵאל ׁ ַ
“כי הֹלֵ ְך לִ ְפנֵיכֶ ם יהוה ,ו ְּמ ַא ּ ִס ְפכֶ ם ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל“).
ישעיהו נב ִּ :12

ה.

שמו ת כ ג  “ — 2 3 -2 0כ י י לך מלאכ י לפניך “:

ִ 20ה ּנֵה ָאנֹכִ י ׁש ֵֹל ַח ַמלְ ָא ְך לְ ָפנ ָ
ֶיך ,לִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ַ ּבדָּ ֶר ְך ,וְ לַ ֲה ִב ֲיא ָך ֶאל
ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ֲהכִ נ ִֹתיִ 21 .ה ּׁ ָש ֶמר ִמ ּ ָפנָיו ו ׁ ְּש ַמע ְ ּבקֹלוַֹ ,אל ַּת ֵּמר בּ וֹ;
ִּכי ל ֹא יִ ּ ָׂשא לְ ִפ ׁ ְש ֲעכֶ םִּ ,כי ׁ ְש ִמי ְ ּב ִק ְרבּ וִֹּ 22 .כי ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ַמע
את א ֶֹיְב ָיך ,וְ ַצ ְר ִּתי ֶאת
ית כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ֲא ַד ֵ ּבר ,וְ ָא ְיַב ִּתי ֶ
ְ ּבקֹלוֹ ,וְ ָעשִׂ ָ
כי יֵ לֵ ְך ַמלְ ָאכִ י לְ ָפנ ָ
ה ִב ֲיא ָך ֶאל ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִּתי,
ֶיך ,וֶ ֱ
צ ְֹר ֶר ָיךִּ 23 .
וְ ַה ּ ְפ ִר ִ ּזי וְ ַה ְּכנ ֲַענִיַ ,ה ִח ִ ּוי וְ ַהיְבו ִּסי; וְ ִהכְ ַח ְד ִּתיו.
בשמות יג  21קראנו כי “יהוה“ הלך לפני העם;
“מלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים“;
בפרק יד  19ניתן לו השם ַ

!
ו.
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“מלְ ַא ְך יהוה“
וכאן כתוב כי ההולך לפני העם הוא ַ
“ב ִק ְרבּ וֹ “).
(המלאך אשר שם יהוה ְ ּ
מלְאְַך יהוה“ הוא יהוה עצמו.
זוהי הוכחה נוספת כי “ ַ

שופט ים ו  “ — 2 4 -11ו יפ ן אל י ו יהו ה “:

א ְך יהוה ,וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַּת ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָע ְפ ָרהֲ ,א ׁ ֶשר
 11וַ ָ ּיבֹא ַמלְ ַ
לְ יוֹ ָא ׁש ֲא ִבי ָה ֶע ִזְרי; וְ גִ ְדעוֹ ן ְ ּבנוֹ ח ֵֹבט ִח ּ ִטים ַ ּב ַ ּגת ,לְ ָהנִיס ִמ ּ ְפנֵי
ֹאמר ֵאלָ יו“ :יהוה ִע ְּמ ָךּ ִ ,גבּ וֹ ר
ִמ ְדיָ ן 12 .וַ ֵ ּי ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַא ְך יהוה ,וַ ּי ֶ
“בי ֲאדֹנִי ,וְ יֵ ׁש יהוה ִע ָּמנוּ ,וְ לָ ָּמה
ֹאמר ֵאלָ יו ִ ּג ְדעוֹ ןּ ִ :
ֶה ָחיִ ל!“  13וַ ּי ֶ
ְמ ָצ ַא ְתנ ּו ָּכל זֹאת? וְ ַא ֵ ּיה כָ ל נ ְִפלְ א ָֹתיו ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו ֲאבוֹ ֵתינוּ,

לֵ אמֹר‘ֲ :הל ֹא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֶה ֱעלָ נ ּו יהוה!׳ וְ ַע ָּתה נ ְָט ׁ ָשנ ּו יהוה וַ ִ ּי ְּתנֵנ ּו
ְ ּבכַ ף ִמ ְדיָ ן“.
ֹאמר“ :לֵ ְך ְ ּבכ ֲֹח ָך זֶ ה ,וְ הוֹ ׁ ַש ְע ָּת ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
 14וַ ִ ּי ֶפן ֵאלָ יו יהוה ,וַ ּי ֶ
“בי ֲאדֹנָיּ ַ ,ב ָּמה אוֹ ׁ ִש ַיע
ֹאמר ֵאלָ יוּ ִ :
ִמ ַּכף ִמ ְדיָ ןֲ .הל ֹא ׁ ְשלַ ְח ִּת ָיך 15 “.וַ ּי ֶ
ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל? ִה ּנֵה ַאלְ ּ ִפי ַהדַּ ל ִ ּב ְמנ ּׁ ֶַשה ,וְ ָאנֹכִ י ַה ָ ּצ ִעיר ְ ּב ֵבית ָא ִבי“.
ֹאמר ֵא ָליו יהוהִּ :
 16וַ ּי ֶ
ה ִּכ ָית ֶאת ִמ ְדיָ ן ְּכ ִא ׁיש
“כי ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ְך ,וְ ִ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך ,וְ ָעשִׂ ָית ִּלי אוֹ ת
“אם נָא ָמ ָצ ִ
ֹאמר ֵאלָ יוִ :
ֶא ָחד 17 “.וַ ּי ֶ
אתי
ׁ ָש ַא ָּתה ְמ ַד ֵ ּבר ִע ִּמיַ 18 .אל נָא ָת ֻמ ׁש ִמ ֶ ּזה ַעד בּ ִֹאי ֵאלֶ ָיך ,וְ ה ֵֹצ ִ
ה ּנ ְַח ִּתי לְ ָפנ ָ
“אנֹכִ י ֵא ׁ ֵשב ַעד ׁשו ֶּב ָך“.
ֹאמרָ :
ֶיך “.וַ ּי ַ
ֶאת ִמנ ְָח ִתי וְ ִ
 19וְ גִ ְדעוֹ ן ָ ּבא וַ ַ ּי ַעשׂ ְ ּג ִדי ִע ִ ּזים וְ ֵא ַיפת ֶק ַמח ַמ ּצוֹ ת; ַה ָ ּבשָׂ ר שָׂ ם
ַ ּב ַּסל ,וְ ַה ָּמ ַרק שָׂ ם ַ ּב ּ ָפר ּור .וַ ּיוֹ ֵצא ֵאלָ יו ֶאל ַּת ַחת ָה ֵאלָ ה ,וַ ַ ּי ַ ּג ׁש.
“קח ֶאת ַה ָ ּבשָׂ ר וְ ֶאת ַה ַּמ ּצוֹ ת
ֹאמר ֵאלָ יו ַמ ְל ַא ְך ָה ֱאל ִֹהיםַ :
 20וַ ּי ֶ
כן 21 .וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
וְ ַה ּנַח ֶאל ַה ֶּס ַלע ַה ָּלז ,וְ ֶאת ַה ָּמ ַרק ׁ ְשפוֹ ְך “.וַ ַ ּי ַעשׂ ֵּ
ַמלְ ַא ְך יהוה ֶאת ְק ֵצה ַה ִּמ ׁ ְש ֶענֶת ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ ,וַ ִ ּי ַ ּגע ַ ּב ָ ּבשָׂ ר ו ַּב ַּמ ּצוֹ ת,
וַ ַּת ַעל ָה ֵא ׁש ִמן ַה ּצ ּור ,וַ ּתֹאכַ ל ֶאת ַה ָ ּבשָׂ ר וְ ֶאת ַה ַּמ ּצוֹ ת; ו ַּמלְ ַא ְך
ֹאמר
כי ַמלְ ַא ְך יהוה הוּא; וַ ּי ֶ
יהוה ָהלַ ְך ֵמ ֵעינָיו 22 .וַ ַ ּי ְרא ִ ּג ְדעוֹ ן ִּ
ה ֲאדֹנָי יְ הוִ ה! ִּכי ַעל ֵּכן ָר ִא ִיתי ַמלְ ַא ְך יהוה ּ ָפנִים
ִ ּג ְדעוֹ ןֲ :
“א ָה ּ
23
ָ
“שלוֹ ם לְ ךַ ,אל ִּת ָירא ,ל ֹא ָּתמוּת“.
ֹאמר לוֹ יהוהָ ׁ :
ֶאל ּ ָפנִים “.וַ ּי ֶ
 24וַ ּי ִֶבן ׁ ָשם ִ ּג ְדעוֹ ן ִמ ֵ ּ
זְב ַח לַ יהוה ,וַ ִ ּי ְק ָרא לוֹ ‘יהוה ׁ ָשלוֹ ם׳; ַעד ַה ּיוֹ ם
ַה ֶ ּזה עוֹ ֶד ּנ ּו ְ ּב ָע ְפ ָרת ֲא ִבי ָה ֶע ִזְרי.
ַמלְ ַא ְך יהוה התיישב תחת האלה בעופרה ,שם מצא את גדעון העסוק בדיש
חיטים .עבודה זו נעשתה בסתר ,בתוך גת ,כדי שהמדיינים לא יראו ויגזלו את
תבואתוַ .מלְ ַא ְך יהוה פנה לגדעון בברכה“ ,יהוה ִע ְּמ ָךּ ִ ,גבּ וֹ ר ֶה ָחיִ ל!“

המצב הביטחוני באותם ימים היה בכי רע ,וגדעון ענה במרירות“ :וְ יֵ ׁש יהוה
ִע ָּמנוּ ,וְ לָ ָּמה ְמ ָצ ַא ְתנ ּו ָּכל זֹאת? וְ ַא ֵ ּיה כָ ל נ ְִפלְ א ָֹתיו ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו ֲאבוֹ ֵתינוּ?“
גדעון זכה לתשובה ,ובהמשך העלילה מוצג ַמלְ ַא ְך יהוה פעמיים כיהוה
בכבודו ובעצמו (פסוקים  14ו.)16-
בתחילה גדעון חשב את האורח לאדם רגיל ,אך מפסוק  15ואילך הוא הבין
“אדֹנָי“ .גודל המעמד התברר לגדעון במלואו
לפני מי הוא עומד וכינה אותו ֲ
רק לאחר שהאורח הוכיח לו על־ידי אות כי הוא בעצם אלוהים.
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“יהוה שלום“
שים לב! גדעון מכנה את אלוהים אשר ראה פנים אל פנים
בשם “יהוה ָׁשלֹום“ ,וזאת אף־על־פי שבאותו מעמד הוא נשלח
למלחמה נגד המדיינים .לבו של גדעון התמלא בשלום .הוא זכה
לשלווה ולביטחון מוחלט באלוהים ובהתגשמות ההבטחה לנצח
את המדיינים ולהביא רווחה לישראל .זאת אומרת שאפשר ליהנות
משלוות נפש ושלום פנימי גם אם מסביבנו ממשיכות להתחולל
מלחמות ,וזאת במידה שאנו חיים על־פי הנחיותיו של אלוהים
(מזמור צא).
מנוחה נפשית אמיתית ונצחית נמצאת בהישג ידו של כל אדם.
התנאים לקבלת השלום הנכסף מאלוהים כתובים בסוף הספר
(עמ׳  ;149-147ראה גם האיגרת אל הרומים פרק ה).

ז.

שופט ים פרק יג —
“ מו ת נמו ת  ,כ י אלו הים ר אינו “:
ַמלְ ַא ְך יהוה נגלה לאשתו של מנוח ואמר לה כי היא עתידה ללדת בן (את
שמשון) ,וכי הוא יהיה “נזיר אלוהים“ ויושיע את ישראל מיד הפלשתים.
היא סיפרה על כך לבעלה ,וציינה שראתה את ִ
“א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים“ וכי מראהו

“כ ַמ ְר ֵאה ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים נוֹ ָרא ְמאֹד!“
ְּ

“א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים“ ישוב ויסביר להם מה לעשות עם
מנוח התפלל וביקש ש ִ
ְ
הנער שעמד להיוולד ,וכתשובה לתפילתו ַמלְ ַאך יהוה אכן חזר .לאחר שבני
הזוג קיבלו הנחיות לגבי הילד ,הם הכינו לאורח גדי עזים .הלה סירב לאכול
והורה למנוח להקריב את הגדי “עולָה ליהוה“:
שופטים יג :22-20
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זְב ַח ַה ּׁ ָש ַמ ָיְמה ,וַ ַ ּי ַעל ַמלְ ַא ְך יהוה
 20וַ יְ ִהי ַב ֲעלוֹ ת ַה ַּל ַהב ֵמ ַעל ַה ִּמ ֵ ּ
ֵיהם ָא ְר ָצה.
א ׁ ְש ּתוֹ ר ִֹאים ,וַ ִ ּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנ ֶ
זְב ַח; ו ָּמנוֹ ַח וְ ִ
ְ ּבלַ ַהב ַה ִּמ ֵ ּ
ְ
אל ִא ׁ ְש ּתוֹ.
 21וְ ל ֹא יָ ַסף עוֹ ד ַמלְ ַאך יהוה ְל ֵה ָראֹה ֶאל ָמנוֹ ַח וְ ֶ

אל ִא ׁ ְש ּתוֹ:
ֹאמר ָמנוֹ ַח ֶ
ָאז יָ ַדע ָמנוֹ ַח ִּכי ַמ ְל ַא ְך יהוה הוּא 22 ,וַ ּי ֶ
“מוֹ ת נָמוּתִּ ,כי ֱאל ִֹהים ָר ִאינוּ!“
בעקבות המחזה הבינו בני הזוג שלא היה זה אדם רגיל שהתגלה אליהם,
אלא ַמלְ ַא ְך יהוה .היה להם ברור כי ראו את אלוהים פנים אל פנים.
הורי שמשון ,כפי שידוע ,לא מתו כתוצאה מהמפגש .הם ראו את ֵאל ׁ ַשדַּ י,
את הישות האלוהית שבני אדם רשאים לראות (ראה גם :שמות לג ;15-14
במדבר כב  ;35-22שופטים ב  ;5-1מלכים־א יט  ;15-1זכריה א  ,12-11ג ,5-1
יב  ;8תהילים לד  ,8לה .)6-1

		

סיכום ביניים:

א.

אלוהים הוא אחד.

ב.

השלמות האלוהית האחת מורכבת משלוש ישויות:

.1
.2
.3

רוח אלוהים (רוח הקודש);
ישות שלא ניתן לראותה פנים אל פנים .היא נקראת “יהוה“;
ישות שניתן לראותה פנים אל פנים ,וגם היא נקראת “יהוה“.
“אל ׁ ַשדַּ י“.
ישות זו נראתה לאבותינו בדמות אדם ושמה ֵ
הישות אותה בני האדם רשאים לראות מופיעה לבני האדם
בשמות שונים המציינים את אופייה ,תכונותיה ותאריה.
על מנת להבדילה מהישות האלוהית אותה בני האדם אינם
רשאים לראות וכדי להדגיש כי נשלחה אל בני האדם ,היא
לעתים מכונה “ ַמלְ ַא ְך יהוה“.
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פרק ג

שמותיו של ֵאל ַׁש ַּדי

		 מעידים על תכונותיו

השם

		
		
		

“אל ׁ ַשדַּ י“ הנו תואר רב משמעות .כאשר אנחנו קוראים בעיון
ֵ
את כל הקטעים בתנ“ך בהם נראה אלוהים לבני אדם והציג
את עצמו בשם זה ,אנו מגלים את תכונותיו של ֵאל ׁ ַשדַּ י.
הוא . . .

אל ריבון ,מנצח ותקיף,
דורש מבני האדם שיחיו בטוהר ובקדושה,
יכול לספק את כל צורכיהם ,כמו שחלב אֵם מספק
את כל צורכי היילוד.
היות ששמותיו של אלוהים מעידים על תכונותיו ,סקירה של השמות הנוספים
של ֵאל ׁ ַשדַּ י תרחיב את ידיעתנו עליו ועל תפקידיו.

!

ז כ ו ר !
		

ֵאל ׁ ַשדַּ י הנו הישות האלוהית שאותה בני אדם רשאים לראות .לכן,
בכל הדוגמאות בהן נתבונן כעת נפגוש אישיות אשר . . .
“נראית“ לבני שיחה פנים אל פנים;
מתגלית מתוך קריאת הטקסט כאלוהים עצמו.
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בסוף התהליך נגלה שאחד משמותיו של ֵאל ׁ ַשדַּ י הוא“ :המשיח
בן־האלוהים“.

		 ַׂשר ְצ ָבא יהוה
א.

(יהושע ה :)15-13

 13וַ יְ ִהי ִ ּב ְהיוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּב ִיריחוֹ ,וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעינָיו וַ ַ ּי ְרא ,וְ ִה ּנֵה ִא ׁיש ע ֵֹמד לְ ֶנגְ דּ וֹ,
“הלָ נ ּו ַא ָּתה ִאם
ֹאמר לוֲֹ :
וְ ַח ְרבּ וֹ ׁ ְשלו ָּפה ְ ּביָ דוֹ .וַ ֵ ּילֶ ְך יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵאלָ יו וַ ּי ֶ
אתי“.
ֹאמר“ :ל ֹאִּ ,כי ֲאנִי שַׂ ר ְצ ָבא יהוהַ ,ע ָּתה ָב ִ
לְ ָצ ֵרינוּ?“  14וַ ּי ֶ
“מה ֲאדֹנִי ְמ ַד ֵ ּבר ֶאל
ֹאמר לוָֹ :
וַ ִ ּי ּפֹל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאל ּ ָפנָיו ַא ְר ָצה וַ ִ ּי ׁ ְש ָּתחוּ ,וַ ּי ֶ
“של נ ַַעלְ ָך ֵמ ַעל ַרגְ לֶ ָךִּ ,כי
ֹאמר שַׂ ר ְצ ָבא יהוה ֶאל יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ ׁ :
ַע ְבדּ וֹ ?“  15וַ ּי ֶ
ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ע ֵֹמד ָעלָ יו ק ֶֹד ׁש הוּא “.וַ ַ ּי ַעשׂ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵּכן.
יהוש ֻע רואה אדם מזוין בחרב .בהיותו איש מלחמה מנוסה ,הוא ניגש אל הזר בלי
פחד ומבקש ממנו להזדהות.
אותו “איש“ (פס׳  )13מציג את עצמו כ“שַׂ ר ְצ ָבא יהוה“.
רק בשלב זה מבין יהוש ֻע שבן שיחו אינו “איש“ רגיל ,ומשתחווה לפניו אפיים
ארצה.
שַׂ ר ְצ ָבא יהוה מקבל את השתחוּותו של יהוש ֻע .אילו היה מלאך או אדם הנשלח
מאת אלוהים ,היה מונע את ההשתחוּות .לדוגמה :כשדניאל נפל על פניו לפני
המלאך גבריאל ,הלז הרים אותו והעמיד אותו על רגליו (דניאל ח .)18-16
גם ספר הברית החדשה מלמד על התנגדות נמרצת של שליחיו ומלאכיו של
אלוהים להשתחוּות מצד בני אדם (מעשי השליחים י  ,26-25יד  ;15-11התגלות
יט  ,10כב .)9
שַׂ ר ְצ ָבא יהוה לא רק מקבל את השתחוּותו של יהוש ֻע ,הוא גם חוזר על משפט
“של נ ַַעלְ ָך ֵמ ַעל ַרגְ לֶ ָך“ (שמות ג .)5
שאלוהים אמר למשה במעמד הסנה הבוערַ ׁ :

!

צבָא יהוה לא יכול להיות אחר אלא
לאור עובדות אלהׂ ,ש ַר ְ
אל שדי — הישות האלוהית שבני אדם רשאים לראות.

השם “שַׂ ר ְצ ָבא יהוה“ והנסיבות בהן הוא הופיע מצביעים בברור על אחד
התפקידים של ֵאל ׁ ַשדַּ י :הוא מגן על בחיריו.
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ֳאי
ואל ר ִ
		 ַמ ְלַאָך יהוה ֵ
ב.

(בראשית טז :)13-7

 7וַ ּי ְִמ ָצ ָא ּה ַמ ְל ַא ְך יהוה ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברַ ,על ָה ַעיִ ן ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁש ּור.
ֹאמר:
“הגָ רִ ׁ ,ש ְפ ַחת שָׂ ַריֵ ,אי ִמ ֶ ּזה ָבאת וְ ָאנָה ֵתלֵ כִ י?“ וַ ּת ֶ
ֹאמרָ :
 8וַ ּי ַ
ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַא ְך יהוה“ׁ :שו ִּבי ֶאל
“מ ּ ְפנֵי שָׂ ַרי ְ ּג ִב ְר ִּתי ָאנֹכִ י בּ ַֹר ַחת 9 “.וַ ּי ֶ
ִ
10
ְ
ְ
“ה ְר ָ ּבה ַא ְר ֶ ּבה
ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאך יהוהַ :
ְ ּג ִב ְר ֵּתך וְ ִה ְת ַע ּנִי ַּת ַחת יָ ֶד ָיה “.וַ ּי ֶ
ה ָרה
“ה ָּנ ְך ָ
ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַא ְך יהוהִ :
ֶאת ְזַר ֵע ְך וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב 11 “.וַ ּי ֶ
וְ יֹלַ ְד ְּת ֵ ּבן ,וְ ָק ָראת ׁ ְשמוֹ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלִּ ,כי ׁ ָש ַמע יהוה ֶאל ָענְיֵ ְך;  12וְ הוּא
יִ ְהיֶ ה ּ ֶפ ֶרא ָא ָדם ,יָ דוֹ ַבכּ ֹל וְ יַ ד כּ ֹל בּ וֹ ,וְ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל ֶא ָחיו יִ ׁ ְשכּ ֹן“.
“הגַ ם
“א ָּתה ֵאל ֳר ִאי“; ִּכי ָא ְמ ָרהֲ :
 13וַ ִּת ְק ָרא ׁ ֵשם יהוה ַהדּ ֵֹבר ֵאלֶ ָיהַ :
ֲהל ֹם ָר ִא ִיתי ַא ֲח ֵרי ר ִֹאי“.
הגר ,שפחתה של שרה ,הרתה לאברהם והחלה לזלזל בגבירתה .בתגובה ,שרה
עינתה אותה ,עד אשר הגר מאסה במצב וברחה למדבר .שם פגש אותה ַמלְ ַא ְך
יהוה ליד מעיין בדרך שור .הגר לא התפלאה למראה האדם שדיבר אליה ,כנראה
משום שהופעתו החיצונית הייתה אנושית לכל דבר (כזכור“ ,מלאך“ הוא לעתים
שם נרדף ל“שליח“).

האיש הורה להגר לחזור לשרה ו“להתענות תחת ידיה“ .לבסוף ברך אותה ַמלְ ַא ְך
יהוה והודיע לה שהיא נושאת ברחמה בן שייקרא ישמעאלַ .מלְ ַא ְך יהוה גם ניבא
את עתידו של בן זה.
רק אז הבינה הגר שאינה ניצבת מול אדם רגיל ,אלא לפני יהוה בכבודו ובעצמו,
יה‘ַ :א ָּתה ֵאל ֳר ִאי׳“.
ולכן נאמר בפסוק  . . .“ :13וַ ִּת ְק ָרא ׁ ֵשם יהוה ַהדּ ֵֹבר ֵאלֶ ָ
“מלְ ַא ְך יהוה“ מוזכר כאן ארבע פעמים ,ורק בפסוק  13מתברר שמדובר
הצירוף ַ
“אל ֳר ִאי“ (ראה גם בראשית כב  ;19-1שמות ג
ביהוה עצמו .הגר מכנה אותו בשם ֵ
 - 1ד  ,17יג  - 21יד .)25

!
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מכך שראתה את יהוה פנים אל פנים ובכל זאת לא מתה
ניתן להסיק שבן שיחה היה אל שדי — הישות האלוהית
שבני האדם רשאים לראות.

ֵאל ֳר ִאי — א ל ו ה י ם ר ו א ה א ו ת י

זהו שם המעיד על תכונה נוספת של ֵאל ׁ ַשדַּ י:
הוא רואה הכול.

חיי הם כספר פתוח לפניו .כשאני שקוע במחשבות ,במעשים ובהרגלים שאותם
אני מעדיף להסתיר מאחרים ,עליי לזכור שמ ֵאל ֳר ִאי לא אוכל להסתיר דבר!
אך תכונה זו של אלוהים לא רק באה לעורר את המצפון — היא גם מעודדת
מאוד“ :אלוהים רואה אותי“ ,הוא אלוהים אישי ,אב אוהב שמתעניין בי ,מלווה אותי
ושומר עליי (ראה גם תהילים קלט).
נבחן ארבעה קטעי מקרא נוספים ונפרט את תפקידיו ותכונותיו של ֵאל ׁ ַשדַּ י כפי
“אל ׁ ַשדַּ י“ לא מוזכר בהם ,אבל התוכן מצביע
שהם עולים מהפסוקים .אמנם השם ֵ
על כך שמדובר בו — בישות האלוהית שאותה בני האדם רשאים לראות פנים אל
פנים.

		 ַמ ְלַאָך ַה ָּפנִים
ג.

(ישעיהו סג :)9-8

“א ְך ַע ִּמי ֵה ָּמהּ ָ ,בנִים ל ֹא יְ ׁ ַש ֵ ּקרוּ “,וַ יְ ִהי לָ ֶהם לְ מוֹ ׁ ִש ַיע.
ֹאמרַ :
 8וַ ּי ֶ
ּ ְ 9בכָ ל ָצ ָר ָתם לא (לוֹ ) ָצר ,ו ַּמלְ ַא ְך ּ ָפנָיו הוֹ ׁ ִש ָיעםּ ְ .ב ַא ֲה ָבתוֹ
ו ְּב ֶח ְמלָ תוֹ הוּא גְ ָאלָ ם ,וַ יְ נ ּ ְַטלֵ ם וַ יְ נ ּ ְַׂש ֵאם ָּכל ֵיְמי עוֹ לָ ם.
ישעיהו מציג בפני שומעיו ,בני ישראל ,שתי ישויות:

.1
.2

?

את יהוה ,באומרו כי הצרות שבאו עליהם הכאיבו לו;
את ַמלְ ַאְך ָּפנָ יו של אלוהים שהושיע את העם ,גאל ונשא אותם

“כל יְ ֵמי עוֹ לָ ם“.
ָּ

מלְאְַך ּפָנ ָיו“ של אלוהים?
		 נשאלת השאלה :מי הוא “ ַ

התשובה נמצאת בספר שמות לג  .15-14משה התחנן בפני אלוהים שילווה אותו
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“פנַי יֵ לֵ כ ּו וַ ֲה ִנח ִֹתי לָ ְך (אני
במדבר ויעזור לו להנהיג את עם ישראל .יהוה ענה לוָ ּ :
“אם ֵאין ּ ָפנ ָ
אנחה אותך) “,ומשה השיבִ :
ֶיך הֹלְ כִ יםַ ,אל ַּת ֲעלֵ נ ּו ִמ ֶ ּזה “.להזכירנו:
בספר שמות יג  21נאמר שהיה זה יהוה שהלך לפני עם ישראל
במדבר (ראה בעמ׳  33לעיל);
כמו כן למדנו שמשה דיבר עם הישות האלוהית שהלכה לפני העם
“פנִים ֶאל ּ ָפנִיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ“ (ראה עמוד  ,20פסקה ג).
ָּ
מכאןַ ,מלְ ַא ְך ּ ָפנָיו של אלוהים הנו ֵאל ׁ ַשדַּ י — הישות האלוהית שאותה בני האדם
רשאים לראות .השם ַ
“מלְ ַא ְך ּ ָפנָיו“ של אלוהים אינו מלמד שאישיות זו פחותה
במעמדה מאלוהים עצמו ,אף־על־פי שהיא מופיעה בדמות אדם רגיל .כשאנו
מביטים בו ,אנו בעצם רואים את יהוה (ראה גם דברים ד  ;37בשורת יוחנן יד .)14-6

?

מדוע שאלוהים יאפשר לנו לראות את פני הישות הזאת —
את פניו של אל שדי?

בזכות אהבתו אלינו .אלוהים ברא את בני האדם משום שהוא אוהב מעצם טבעו.
אהבתו מתבטאת ברצון לתת .הקְִרבה של ֵאל ׁ ַשדַּ י אלינו ,בני האדם ,הנה ביטוי
לאהבתו .קרבה זו מאפשרת לבני האדם להכיר אותו ולרצות להיכנע לו ולשרתו
לעולם .בזכות אהבתו אנו חיים ,למרות חטאינו (ראה ישעיהו נג; בשורת יוחנן ג
.)21-14
ישעיהו ייחס תכונות ייחודיות ל ַמלְ ַא ְך ּ ָפנָיו של אלוהים .הוא זה שמושיע וגואל
את עם ישראל:

ּגֹואל
		 ַה ֵ
ד.

[( ]1ישעיהו מח :)18-17

אל ֶֹה ָיךְ ,מלַ ֶּמ ְד ָך
“אנִי יהוה ֱ
ֹאלְ ָךְ ,קדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאלֲ :
 17כּ ֹה ָא ַמר יהוהּ ,ג ַ
יכ ָך ְ ּב ֶד ֶר ְך ֵּתלֵ ְך 18 .לוּא ִה ְק ׁ ַש ְב ָּת לְ ִמ ְצוֹ ָתי ,וַ יְ ִהי ַכ ּנ ָָהר
לְ הוֹ ִעילַ ,מ ְד ִר ֲ
ָ
ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך וְ ִצ ְד ָק ְתך ְּכגַ ֵּלי ַה ָ ּים“.
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בפסוקים אלה יהוה מכריז שהוא גואל ישראל ,קדוש ישראל ,וגם מציג את עצמו

כמורה שמלמד ומדריך את עמו בדרך אלוהים .התיאורים שהוא מייחס כאן לעצמו
מזכירים את בקשתו של משה בספר שמות לג  . . .“ :15-13הוֹ ִד ֵענִי ָנא ֶאת דְּ ָרכֶ ָך,
וְ ֵא ָד ֲע ָך ִ . . .אם ֵאין ּ ָפנ ָ
ֶיך הֹלְ כִ יםַ ,אל ַּת ֲעלֵ נ ּו ִמ ֶ ּזה“ (ראה פירוש לעיל בעמ' ,41
פסקה ג :.משה ביקש מאלוהים לדעת את דרכיו ,וכי “פניו“ ילכו עמו).
מכיוון שבישעיהו פרק מח יהוה מצהיר שהוא זה שמלמד ומדריך את ישראל,
הרי שהוא הוא ַ
“מלְ ַא ְך ּ ָפנָיו“ של אלוהים — אותו אחד המתואר בישעיהו
פרק סג ( 9ראה עמ'  ,41פסקה ג.).

“אנִי ֵאל ׁ ַשדַּ י.
התוכן גם מזכיר את מה שאמר ֵאל ׁ ַשדַּ י לאברהם בבראשית יז ֲ :1
ִה ְת ַה ֵ ּל ְך לְ ָפנַי וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים “.ההליכה לפני אלוהים היא הליכה בדרכי אמת וצדק,
ויהוה מבטיח בתמורה את הגנתו ואת ברכתו.

א ל [ ( ] 2י שע יהו נ ד :)5
ַה ּג ֹו ֵ

ִּכי ב ֲֹעלַ יִ ְך עֹשַׂ יִ ְך ,יהוה ְצ ָבאוֹ ת ׁ ְשמוֹ; וְ ג ֲֹאלֵ ְך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל,
ֱאל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ יִ ָ ּק ֵרא.
בפסוק חשוב זה מיוחסים לאלוהים שישה שמות שונים:
בועל ישראל (אלוהים מתואר כגבר הנושא את עם ישראל לאישה;
ראה גם הושע ב ;)22-21
עושה ישראל (בוראו של העם);
יהוה צבאות;
גואל ישראל (השם “גואל“ מופיע  18פעמים בתנ“ך :ישעיהו מא ,14
מג  ,14מד  ,24 ,6מז  ,4מח  ,17מט  ,26 ,7נד  ,8 ,5ס  ,16סג  ;16ירמיהו נ
 ;34תהילים יט  ,15עח  ;35משלי כג  ;11איוב יט ;)25

קְדוש ישראל;
אלוהי כל הארץ.
ישעיהו משתמש בצורה “ב ֲֹעלַ יִ ְך“ ו“עֹשַׂ יִ ְך“ כדי להבהיר שיש ריבוי באלוהים
האחד .כינוייו ותיאוריו של אלוהים מופיעים בצורת רבים גם ב . . .
קוהלת יב :1
תהילים קמט :2

“וּזְ כֹר ֶאת ְ
ּבֹור ֶאיָך“;

“יִ שְׂ ַמח יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו“;
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ֹאמר ֱאל ִֹהים :נַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו ;“. . .
בראשית א “ :26וַ ּי ֶ

ֹאמר יהוה ֱאל ִֹהיםֵ :הן ָה ָא ָדם ָהיָ ה ְּכ ַא ַחד ִמ ֶּמּנּו“.
בראשית ג “ :22וַ ּי ֶ

ישעיהו מזכיר את גוֹ ֵאל יִ שְׂ ָר ֵאל — והוא ֵאל ׁ ַשדַּ י ,כפי שראינו — ,ואז הוא מעניק
“קדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל“ ו ֱ
לו שמות נוספיםְ :
“אל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ“ .בעשותו כך ,הנביא מלמדנו
ש ֵאל ׁ ַשדַּ י הוא זה ששולט על כל מה שנעשה על פני כדור הארץ.
נתון זה תואם את המתואר בדניאל ז ( 14-13תרגום עברי):

 13רוֹ ֶאה ָהיִ ִיתי ְ ּב ֶחזְ יוֹ נוֹ ת לַ יְ לָ ה ,וְ ִה ּנֵה ִעם ַע ְננֵי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָ ּבא ֶא ָחד
ִיתן
ה ָ ּי ִמים ִה ִ ּג ַיע וַ יְ ָק ְרבוּה ּו לְ ָפנָיו 14 .וְ לוֹ נ ַּ
ְּכ ֶבן ָא ָדם ,וְ ַעד ַע ִּתיק ַ
ׁ ִשלְ טוֹ ן וְ כָ בוֹ ד ו ַּמלְ כוּת; וְ כָ ל ָה ַע ִּמיםָ ,ה ֻא ּמוֹ ת וְ ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת יַ ַע ְבד ּו
לוִֹ ׁ .שלְ טוֹ נוֹ ׁ ִשלְ טוֹ ן עוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר ,ו ַּמלְ כוּתוֹ ל ֹא ִּת ׁ ָש ֵחת.
“כ ֶבן ָא ָדם“;
ה“אחד“ נראה אמנם ְּ
ובכל זאת ניתנות לו סמכויות השייכות לאלוהים בלבד — ביניהן מלכות
נצחית.
מכאן שמדובר ב ֵאל ׁ ַשדַּ י ,בישות האלוהית שבני אדם יכולים לראות.
הנביא ישעיהו (נד  )5מציין ש ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל הוא גם ֱאל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ .התיאור
המפורט והברור ביותר של הישות האלוהית שאותה אנו מורשים לראות כ ֱאל ֵֹהי
כָ ל ָה ָא ֶרץ נמצא בתהילים ב .הבה נתוודע אליו ונלמד על שמותיו הנוספים של
ֵאל ׁ ַשדַּ י:

				

				

		 ְמ ִׁשי ַח-יהוה
ה.
1

לָ ָּמה ָרגְ ׁש ּו גוֹ יִ ם,

(מזמור ב):

וּלְ ֻא ִּמים יֶ ְה ּג ּו ִריק?

וְ רוֹ זְ נִים נוֹ ְסד ּו יָ ַחד
 2יִ ְתיַ ְ ּצב ּו ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ,
ַעל יהוה וְ ַעל ְמ ׁ ִשיחוֹ:
		
ְ “ 3ננ ְַּת ָקה ֶאת מוֹ ְסרוֹ ֵתימוֹ וְ נ ׁ ְַשלִ יכָ ה ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲעב ֵֹתימוֹ“.
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4

		
יוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם יִ שְׂ ָחק,

ֲאדֹנָי יִ לְ ַעג לָ מוֹ.

5

		
ָאז יְ ַד ֵ ּבר ֵאלֵ ימוֹ ְב ַא ּפוֹ

6

		
“וַ ֲאנִי נ ַָסכְ ִּתי ַמלְ ִּכי

ו ַּב ֲחרוֹ נוֹ ַיְב ֲהלֵ מוֹ׃
ַעל ִצ ּיוֹ ןַ ,הר ָק ְד ׁ ִשי“.

7
“א ַס ּ ְפ ָרה ֶאל חֹק:
ֲ
			
ֲאנִי ַה ּיוֹ ם יְ לִ ְד ִּת ָיך.
יהוה ָא ַמר ֵאלַ י‘ּ ְ :בנִי ַא ָּתה,

ׁ ְש ַאל ִמ ֶּמ ּנִי
		 8
וְ ֶא ְּתנָה גוֹ יִ ם נ ֲַחלָ ֶת ָך
		
9

		
ְּתר ֵֹעם ְ ּב ׁ ֵש ֶבט ַ ּב ְרזֶ ל,

ִּככְ לִ י יוֹ ֵצר ְּתנ ּ ְַפ ֵצם׳“.
ִה ָ ּו ְסרוּׁ ,ש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ;

		
ִע ְבד ּו ֶאת יהוה ְ ּביִ ְר ָאה

וְ גִ יל ּו ִ ּב ְר ָע ָדה.

		
 10וְ ַע ָּתהְ ,מלָ כִ יםַ ,השְׂ ִּכילוּ;
11

וַ ֲא ֻח ּז ְָת ָך ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.

12
נ ּׁ ְַשק ּו ַבר
			
ִּכי ְיִב ַער ִּכ ְמ ַעט ַא ּפוֹ.
		
ֹאבד ּו ֶד ֶר ְך;
ּ ֶפן יֶ ֱא ַנף ,וְ ת ְ
ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל חוֹ ֵסי בוֹ.
			

הגדרות:
משיח:
				

כינוי למלך או לכוהן שנמשח בשמן הקודש.
כינוי לגואל המקווה של ישראל.

מלך המשיח :כינוי בפי חז“ל לגואל המקווה ,למשיח בן־דוד שיביא את
הגאולה השלמה לישראל באחרית הימים.
				
על־פי מילון אבן שושן ,הוצאת קרית ספר בע“מ ,תשמ“ח

פסוק “ :1לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם?“ — מזמור ב פותח בתיאור המרד של עמי
העולם ביהוה ובמשיחו .מה הסיבה להתנגדותם? — העמים מרגישים כלואים,
אינם חופשיים לעשות את רצונם המושחת ,והם מנסים לפרוק מעליהם את
“המוֹ ְסרוֹ ת“ ,את עול שלטונם וסמכותם של יהוה ומשיחו.
“יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק — “.כאן מתואר יהוה כמי ש“שוחק“ (צוחק)
ֵ
פסוק :4
ולועג למעשי העמים .ניתן ללמוד ממספר קטעים בתנ“ך מתי יהוה צוחק ,ומה
גורלם של אלו שהוא צוחק להם (ראה תהילים לז  ,13נט  .)9צחוקו של יהוה בא
תמיד בעקבות מעשי האיוולת חסרי ההיגיון של הרשעים הדוחים אותו ,את דברו
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ואת רצונו .לאחר צחוקו נענשים הרשעים .הבורא מתואר כ“לועג“ לניסיונם חסר
הסיכוי של בני האדם להתקומם נגד תכניתו.
“ו ֲאנִ י נָ ַס ְכ ִּתי ַמלְ ִּכי ַעל ִצּיֹוןַ ,הר ָק ְד ִׁשי — “.פסוק זה מציג את תכניתו
פסוק ַ :6
של אלוהים :הוא מתכנן להמליך את משיחו כשליט ריבון בירושלים .מכאן ,שתואר
נוסף של משיח יהוה הוא“ :מלך“ (ראה גם ישעיהו כד ִּ . . .“ :23כי ָמלַ ְך יהוה
“כ ְס ֲא ָךֱ ,אל ִֹהים,
ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ַהר ִצ ּיוֹ ן ו ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ,וְ ֶנגֶ ד זְ ֵקנָיו ָּכבוֹ ד“; תהילים מה ִּ :8-7

עוֹ לָ ם וָ ֶעד; ׁ ֵש ֶבט ִמ ׁישֹר ׁ ֵש ֶבט ַמלְ כו ֶּת ָךָ .א ַה ְב ָּת ֶ ּצ ֶדק וַ ִּתשְׂ ָנא ֶר ׁ ַשע; ַעל ֵּכן ְמ ׁ ָש ֲח ָך
יך ׁ ֶש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָ
ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ
יך“).

המלך המשיח זוכה עתה לכינוי נוסף שמזהה אותו כנעלה על כל מלך אחר.
בפסוק  7הוא נקרא:

		 בן-אלוהים
ו.

[( ]1מזמור ב :)12 ,7

בפסוקים  9-7המשורר משתף אותנו במה ששמע מפי יהוה המדבר אל משיחו:

“א ַס ּ ְפ ָרה ֶאל חֹק :יהוה ָא ַמר ֵאלַ י‘ּ ְ :בנִי ַא ָּתהֲ ,אנִי ַה ּיוֹ ם יְ לִ ְד ִּת ָ
יךְ ׁ .ש ַאל ִמ ֶּמ ּנִי וְ ֶא ְּת ָנה
ֲ
ָ
ָ
גוֹ יִ ם ַנ ֲחלָ ֶתך וַ ֲא ֻח ָ ּז ְתך ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץְּ .תר ֵֹעם ְ ּב ׁ ֵש ֶבט ַ ּב ְרזֶ לִּ ,ככְ לִ י יוֹ ֵצר ְּתנ ּ ְַפ ֵצם׳“.

פסוקים אלה מלמדים שהקשר בין יהוה למשיח ,מלך התבל ,הוא קשר של אב ובן.
הייתכן שהבן המוזכר הוא דוד המלך ,או מלך אחר ממלכי ישראל? — לא ,כי לבנו
של יהוה מובטחת כאן המלוכה על העולם כולו ,דבר שמעולם לא הובטח לדוד או
לכל מלך אחר.

“אדונו“ של דוד המלך
לדוד יש בעצם תפקיד של משקיף בלבד במערכת היחסים בין אלוהים לבין המלך
המשיח .עובדה זו נראית בברור בתהילים קי :1
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ימינִ יַ ,עד ָא ִׁשית אֹיְ ֶביָך
“ׁשב לִ ִ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור :נְ ֻאם יהוה לַ אדֹנִ יֵ :
ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך“.

“אדֹנִ י“:
דוד המלך מציג בפנינו שתי דמויות בכירות ממנו“ :יהוה“ ו ַ
“יהוה“ הוא הדובר;
“אדונו של דוד“ מוזמן לשבת לימינו של יהוה.

מיד נראה כי ה“אדון“ יכול להיות רק אחד:

א.

האישיות שדוד מכנה “אדֹנִ י“ חייבת להיות בכירה ממנו.

ב.

דוד עצמו הוא מלך ישראל ,וידוע כי במלכות ארצית אין בכיר מהמלך
(חוץ מאלוהים).

ג.

אלוהים עצמו מכניע את אויביו של ה“אדון“ לפניו — כלומר ,ניתן לו
שלטון ריבוני (זהה לנאמר במזמור ב ובדניאל ז .)14-13

ד.

ל“אדון“ ניתן מקום לימינו של יהוה .התנ“ך מלמד כי מקום זה שמור
לאלוהים עצמו ,ואף מלאך או אדם לא מורשה לשבת עליו (ראה סקירה:
“ ‘רם ונישא׳ הם תארים השמורים לאלוהים““ ,למי לא מגיע להיות ‘רם
ונישא׳ “ — עמ' .)109-108

			
		
		
		
		
		

		

הדמות היושבת לימין אלוהים במזמור קי  1היא המשיח,
מלך התבל המתואר במזמור ב .לאישיות זו מובטחת
השליטה ביקום ,ולא לדוד או למלך בשר ודם אחר
(ישעיהו יא  .)5-1ראה התגלות ב  ,27יב  ,5יט  ,15שם קיימת
התייחסות ברורה לישוע המשיח .ראה גם דברי ישוע בהתגלות
ג ַ :21ה ְמ ַנ ֵ ּצ ַחֲ ,א ִני ֶא ֵּתן לוֹ לָ ׁ ֶש ֶבת ִא ִּתי ַעל ִּכ ְס ִאי ְּכמוֹ ׁ ֶש ַ ּגם ֲא ִני

ִנ ַ ּצ ְח ִּתי וְ יָ ׁ ַש ְב ִּתי ִעם ָא ִבי ַעל ִּכ ְסאוֹ .

“ּבנִ י ַא ָּתהֲ ,אנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך — “.מה פשר האמירה הזו?
פסוק ְ :7

.1

יהוה מציין כאן את קרבתו למשיחו ומתאר את הקשר ביניהם :אב ובנו.
קשר כזה מעניק לבן סמכות שלטונית כפי שיש לאב.

.2

יהוה מזהה את המשיח ,מלך התבל ,כבנו ,גם כדי ללמדנו על האחדות
שבאלוהות.

.3

יהוה מכנה את המשיח כבן שהוא “הוליד“ .זהו רמז לאופן בואו של המשיח
לעולם .נבואות כמו בראשית ג  ;15מיכה ה  ;1ישעיהו ז  ,14ט  ,6-5מלמדות
שהמשיח ייוולד באופן על־טבעי דרך עלמה (בתולה) .דברי יהוה במזמור ב
עוזרים לנו לזהות את המשיח האמיתי.
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.4

“אנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך — “.יש במילים אלה גם רמז לתקומתו של המשיח מן
ֲ
המתים (ראה מעשי השליחים יג .)33

ַשק ּו ַבר (ּבן) ּ ֶפן יֶ ֱא ַנף
“ע ְבד ּו ֶאת יהוה ְ ּביִ ְר ָאה וְ גִ יל ּו ִ ּב ְר ָע ָדה .נ ּׁ ְ
פסוקים ִ :12-11
ֹאבד ּו ֶד ֶר ְךִּ ,כי יִ ְב ַער ִּכ ְמ ַעט ַא ּפוַֹ .א ׁ ְש ֵרי ָּכל חוֹ ֵסי בוֹ — “.יהוה מבהיר לשליטי
וְ ת ְ
העמים מה עליהם לעשות כדי להינצל ממשפטו:
יהוה מצווה על בני האדם לעבוד אותו ביראה; כלומר לציית לדברו ,לחיות
על־פי רצונו ולתת לו את הכבוד הראוי לו כמלך המלכים וריבון העולם.
יראתנו ואהבתנו ליהוה מתבטאות ביחס שלנו לבן (לבר):

א.

“נַ ְּׁשקּו ַבר“ — עלינו לנשק את בן־האלוהים ,דהיינו לאהוב אותו
מכל הלב;

ב.

חֹוסי בֹו“ — אנו מצּווים לבטוח בבן ולחסות תחת כנפיו.
“א ְׁש ֵרי ָּכל ֵ
ַ

א צל מ י מ ו ת ר ל נ ו ל ח פ ש ח ס ו ת?
נלמד זאת מהנביא ירמיהו (יז ּ“ :)7 ,5כֹה ָא ַמר יהוה:

ּומן יהוה יָ סּור לִ ּבֹו׳“.
‘ארּור ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ָּב ָא ָדם וְ ָׂשם ָּב ָׂשר זְ רֹעֹוִ ,
אָ .
ואז הוא ממשיך לצטט את יהוה ,ואומר:

“ּברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּביהוהְ ,ו ָהיָ ה יהוה ִמ ְב ַטחֹו“
בָ .
(ראה גם תהילים לד  ,9קמו .)3
במילים אחרות:

.1
 .2ברוך מי שבוטח באלוהים;
 .3אשרי (מבורך) מי שמחפש חסות ב“בן“.
ארור (מקולל) מי שבוטח בבני אדם;

מכיוון שאסור לעבוד אדם בשר ודם ,ברור שה“בן“ הנזכר במזמור ב הוא אלוהים
בכבודו ובעצמו.
יהוה מכנה את המשיח בתואר “בן“ על מנת לציין את הקרבה ביניהם ,ולא כדי
לבטא שוני במעמדן של שתיים מהישויות שבאלוהים האחד.
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עד כה ברור כי ה“בן“ — המשיח — במזמור ב לא יכול להיות אחר אלא יהוה
בעצמו.

המשיח עתיד לשבת בציון ולמלוך על כל העמים (פס' .)6
לאחר השוואה בין מזמור ב לדניאל ז ( 14ראה עמוד  )44התברר לנו כי הוא —
כמלך על העולם כולו — חייב להיות אלוהים ,ולמרות זאת בו בזמן הוא גם מתואר
"א ָחד ְּכ ֶבן ָא ָדם" (דניאל ז  .)13התנ"ך מכיר רק אחד שבו קיימים שני מאפיינים
כ ֶ
אלה גם יחדֵ :אל ׁ ַשדַּ י ,הישות האלוהית אותה יכולים בני אדם לראות פנים אל
פנים.
כשמסכמים את כל הנתונים האלה לא נישאר ספק כי גם מזמור ב מתאר את
ֵאל ׁ ַשדַּ י .כעת אנחנו כבר מכירים אותו הרבה יותר טוב ,כי מזמור ב גילה לנו עוד
ארבעה משמותיו הרבים:

מְשיח יהוה

(פסוק ,)2

בן־אלוהים

(פסוקים ,)12 ,7

מלך תבל

(פסוק ,)8

		
יהוה

(פסוק  ;12ירמיהו יז .)7

מזמור ב מספק נתון משמעותי נוסף :מכיוון שהמשיח נקרא “בן־אלוהים“ ,הרי
שהישות אותה אין אנו רשאים לראות יכולה להיקרא “אלוהים האב“.
מפני שהתואר “בן־אלוהים“ כה חשוב ,הבה נפנה לעוד קטע בתנ“ך המזכיר אותו:

בן ־אלו הים [ ( ] 2משל י ל :)4 -1

 1דִּ ְב ֵרי ָאגוּר ִ ּבן־יָ ֶקהַ ,ה ַּמ ּ ָׂשא :נ ְֻאם ַה ֶ ּג ֶבר לְ ִא ִית ֵיאל ,לְ ִא ִית ֵיאל וְ ֻאכָ ל׃
“כי ַב ַער ָאנֹכִ י ֵמ ִא ׁיש ,וְ ל ֹא ִבינַת ָא ָדם לִ י;  3וְ ל ֹא לָ ַמ ְד ִּתי ָחכְ ָמה ,וְ ַד ַעת
ִּ 2
דשים ֵא ָדע.
ְק ׁ ִ
ִ 4מי ָעלָ ה ׁ ָש ַמיִ ם וַ ֵ ּי ַרד? ִמי ָא ַסף רו ַּח ְ ּב ָח ְפנָיו? ִמי ָצ ַרר ַמיִ ם ַ ּב ּ ִׂש ְמלָ ה?
ִמי ֵה ִקים ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ? ַמה ּׁ ְשמוֹ ו ַּמה ּׁ ֶשם ְ ּבנוִֹּ ,כי ֵת ָדע?“
הפרק מביא את מסקנותיו של אָגּור ,בנו של יָקֶה ואב חכם .כל פרק ל מוקדש
לדברי התוכחה שהוא מעלה בפני שני גברים ,אִיתִיאֵל ואּוכָל .אגור אומר להם:
“אתם חושבים שאינני מבין דבר בנוגע לחיים ,שאינני חכם מספיק ושאין לי כל
מושג לגבי אלוהים ואופן פעולתו בקרב בני האדם? ובכן ,מאחר שאתם חושבים
אותי לטיפש ואת עצמכם לחכמים ממני ,הרשו לי לשאול אתכם מספר שאלות:
מי עלה לשמים וירד?
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מי אסף את הרוח (הכוונה לכל רוחות השמים) בחופן ידיו?
מי שם את כל המים שבעולם בכיסו (הכוונה לכל מי הים)?
מי יסד את העולם וממשיך לקיים את כל כוחות הטבע
וקבע את חוקיו?
מה שמו?
אני משוכנע שאתם יודעים (הרי כל השאלות עד כה היו רטוריות ,והתשובה לכולן
הייתה‘ :אלוהים!׳) — אך האם אתם יודעים גם את שם ּבְנֹו ?“
“ּבְנֹו“ — הוא בן־האלוהים .אבל מאחר שזה לא בדיוק “שם“ ,אנו נשארים עתה
עם שאלה שישית ,והיא:
		

“מי הוא בן־האלוהים?“
בן־האלוהים הוא ֵאל ׁ ַשדַּ י ,המשיח .מי שמכיר את הבן ,מכיר את
האב .אם אינך מכיר את בן־האלוהים ,המשיח ,הרי שידיעתך לוקה
בחסר ,חכמתך אינה שלמה (אנו נלמד בהמשך שבן־האלוהים,
המשיח ,הוא ישוע .ראה בשורת יוחנן ג  ,13יד  ;14-6האיגרת אל
האפסים ד .)10-9
דבריו של אגור מלמדים שחכמה אמיתית מתבטאת בידיעת בן־
האלוהים .אין מדובר בידיעה תיאורטית בלבד ,אלא בכזו שמוכיחה
את עצמה באהבה ובשאיפה לעשות את רצונו.
ישנה רק דרך אחת להכיר את הישות האלוהית שאותה אסור
לבני האדם לראות“ :לנשק את הבן“ (בהתאם למזמור ב “ ,12נשקו
בר“) ,דהיינו קרבה ואהבה ל ֵאל ׁ ַשדַּ י ,לבן־האלוהים ,למשיח ,לישות
האלוהית שאנו ,בני האדם ,רשאים לראות פנים אל פנים.
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מי שבאמת חפץ להכיר את המשיח ,יתפלל שרוח אלוהים יפקח
את עיני לבו להכיר בחטאיו ובעובדה שהוא זקוק למושיע מכפר
חטאים .רק רוח אלוהים מסוגל לשנות את חיי האדם ולהעניק לו
את היכולת לקבל באמונה סליחה על חטא ,להכיר את אלוהים
ולחיות את חייו מתוך כניעה אליו (משלי א  ,7ט ;10
איוב לג  ;33-12קוהלת ג  ;15-5בשורת יוחנן יד-טז; הראשונה
לקורינתים ב .)16-6

כמעט סיימנו ללמוד את שמותיו של ֵאל ׁ ַשדַּ י .הבה נסכם את השמות שמצאנו
עד כה:

ַמלְ ַא ְך יהוה

(בראשית טז ,)13-7

ֵאל ֳר ִאי

(בראשית טז ,)13

		
יהוה

(שמות יג ,)21

שַׂ ר ְצ ָבא יהוה (יהוש ֻע ה ,)14

ׁ ָשלוֹ ם

(שופטים ו ,)24

אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ן (ישעיהו מח ,)16-12
ִר ׁ
		
גוֹ ֵאל

(ישעיהו מח  ,17סג ,)9

ְמלַ ֶמד לְ הוֹ ִעיל ו ַּמ ְד ִר ְ
יך ַ ּב ֶד ֶר ְך (ישעיהו מח ,)17
ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל (ישעיהו נד ,)5
ֱאל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ (ישעיהו נד ,)5

מוֹ ׁ ִש ַיע
ַמלְ ַא ְך ּ ָפנָיו של אלוהים (ישעיהו סג ,)9
(ישעיהו סג ,)8

יח
ָמ ׁ ִש ַ

(תהילים ב ,)2

ן־אל ִֹהים
ֶ ּב ֱ
ֶמלֶ ְך ֵּת ֵבל

(תהילים ב  ;12 ,7משלי ל ,)4

		
ָאדוֹ ן

(תהילים ב ,)8
(תהילים קי .)1
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חלק
שני:
         
			

או

			 הופעותיו של ֵאל ַׁש ַּדי בעולם —
			 כמשיח
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פרק ד

		

ַמ ְלַאָך ַה ְּב ִרית
או

		 הכנות לביאת המשיח
			

( מ ב ו ס ס

ע ל

התבוננות

			
			

מ ל א כ י

ב

 1 7ע ד

ג )5

בקומץ פסוקים מספר הנביא מלאכי תשפוך אור
נוסף .נפתח במבוא טכני קצר שיעזור לנו להבין
את הרקע למסר של הנביא:

מ י הוא מלאכ י?
האם זהו שמו של הכותב או ציון תפקידו של הנביא — “שליח אלוהים“?
הדעות חלוקות:
בתרגום יונתן בן עוזיאל (לארמית) נאמר ש“מלאכי“ מתייחס לעזרא.
דעה זו הייתה נפוצה בקרב יהודי ארץ ישראל בעת העתיקה.
בתרגום השבעים מפרשים את השם “מלאכי“ כתואר של כבוד שניתן
לאנשי אלוהים ולנביאים.

מתי ח י מלאכ י?
הנביא כותב על עבודת הכוהנים בבית המקדש .מכאן שהוא חי בתקופה שלאחר
החזרה מגלות בבל ולאחר בניית בית שני.
מדבריו אנו למדים כי:
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א.

השלטון הפוליטי בארץ היה נתון בידי פחה ולא בידי נחמיה ,והשלטון הדתי
היה נתון בידי הכוהנים.

ב.

מלאכי דורש להביא את המעשר לבית האוצר; זאת לפי תקנתו הראשונה
של נחמיה שנקבעה עם גמר בניית החומה (מלאכי ג  ;10ראה נחמיה י
.)40-33

ג.

הוא מתלונן על העם המתרשל בנתינת המעשר .תלונה זהה אנו שומעים
מפי נחמיה לאחר ששב מפרס וראה שתקנותיו ביחס למקדש לא קוימו.
מכאן ניתן להסיק שמלאכי פעל והתנבא בימי שהותו של נחמיה בפרס,
שלוש עשרה שנים לאחר עליית נחמיה לירושלים ,או לאחר מותו (438
לפנה“ס בערך).

המס ר של מלאכ י
מלאכי מותח ביקורת על העם והכוהנים שמזלזלים בכבודו של אלוהים .מילוי
המצוות על־ידם הנו מעטה חיצוני של דתיות ,אך לבם ריק מאהבת אלוהים.
הכוהנים מקריבים קורבנות פגומים ,ובני העם מרמים במעשרותיהם (ראה גם
ישעיהו א .)20-10
הנביא מציין שהנאמנות בנישואין נמצאת בשפל המדרגה ,וכפי שבני העם בוגדים
ומזלזלים בתא המשפחתי ,כך הם בוגדים באלוהיהם (מלאכי ב  .)16-13ריחוקם
ממנו מתבטא גם ביחס של ניצול כלפי הגר ,היתום ,האלמנה והשכיר הנעשק.
מלאכי ב  17מהווה הכנה לפרק ג:

“ב ָּמה הוֹ גָ ְענוּ?“ ֶ ּב ֱא ָמ ְרכֶ ם,
א ַמ ְר ֶּתםּ ַ ,
הוֹ גַ ְע ֶּתם יהוה ְ ּב ִד ְב ֵריכֶ ם ,וַ ֲ
“א ֵ ּיה ֱאל ֵֹהי
“כל עֹשֵׂ ה ָרע טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵי יהוה ,ו ָּב ֶהם הוּא ָח ֵפץ “,אוֹ ַ
ָּ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט?“
בנימה זו מסתיים פרק ב .מלאכי מבקר את הצביעות ,המוסר הירוד והעיוורון
הרוחני של בני ישראל .לאור הצלחתם של עושי הרע הם הסיקו כי אלוהים מאשר
את דרך החטא .הם שואלים“ :אם הוא אכן אלוהי הצדק ,מדוע אינו שופט את
הרשעים?“
הנביא עונה“ :מצד אחד אתם מביאים את קורבנותיכם וחלק ממעשרותיכם
למקדש ,ומצד שני תפיסתכם בנוגע לאלוהים הקדוש מעוותת לחלוטין.
אתם שואלים‘ :במה הטרדנו את אלוהים?׳ — בכך שחשבתם כי הוא מסכים
למעשיהם של עושי הרע .נכון שהוא עוצר את זעמו על הרשעים ,אך זהו רק ביטוי
לחסדו הרב!“

“אּיֵ ה ֱא ֵ
ַ
ֹלהי ַה ִּמ ְׁש ָּפט?“ — כך שואלים בני העם בלעג ,מכיוון שהם מפקפקים
בקדושתו ובצדקתו של אלוהים ומזלזלים במצוותיו.
אלוהים עצמו משיב על שאלתם בפסוקים הבאים :הוא עתיד לשפוט את הרשעים,
ובו זמנית לטהר ולברך את הנאמנים לו כדי שימשיכו לשרתו בקדושה וטוהר
יתם ֵ ּבין ַצדִּ יק לְ ָר ׁ ָשעּ ֵ ,בין ע ֵֹבד ֱאל ִֹהים לַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֲע ָבדוֹ “).
(ג “ :18וְ ׁ ַש ְב ֶּתם ו ְּר ִא ֶ
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“הוא“ יבוא פתאום
מלאכי ג :5-1

ִ “ 1ה ְננִי ׁשֹלֵ ַח ַמלְ ָאכִ י ו ִּפ ּנָה ֶד ֶר ְך לְ ָפנָי ,ו ִּפ ְתאֹם יָבוֹ א ֶאל ֵהיכָ לוֹ ָה ָאדוֹ ן
ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ׁ ִשים ,ו ַּמלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִציםִ ,ה ּנֵה
ָבאָ “,א ַמר יהוה ְצ ָבאוֹ ת 2 .ו ִּמי ְמכַ לְ ֵּכל ֶאת יוֹ ם בּ וֹ אוֹ ,ו ִּמי ָהע ֵֹמד
ְ ּב ֵה ָראוֹ תוֹ ? ִּכי הוּא ְּכ ֵא ׁש ְמ ָצ ֵרף וּכְ ב ִֹרית ְמכַ ְ ּב ִסים 3 .וְ יָ ׁ ַשב ְמ ָצ ֵרף
ו ְּמ ַט ֵהר ֶּכ ֶסף ,וְ ִט ַהר ֶאת ְ ּבנֵי לֵ וִ י וְ ַ ּזִקק א ָֹתם ַּכ ָ ּז ָהב וְ כַ ָּכ ֶסף ,וְ ָהי ּו לַ יהוה
ַמ ִ ּג ׁ ֵ
ישי ִמנ ְָחה ִ ּב ְצ ָד ָקה 4 .וְ ָע ְר ָבה לַ יהוה ִמנ ְַחת יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ יִ ם,
ִּכ ֵימי עוֹ לָ ם וּכְ ׁ ָשנִים ַק ְדמֹ ִנ ּיוֹ ת“ 5 .וְ ָק ַר ְב ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָהיִ ִיתי
עש ֵקי שְׂ כַ ר
ֵעד ְמ ַמ ֵהר ַ ּב ְמכַ ּׁ ְש ִפים ו ַּב ְמנ ֲָא ִפים ו ַּב ּנ ׁ ְִש ָ ּב ִעים לַ ּׁ ָש ֶקר ו ְּב ׁ ְ
שָׂ כִ ירַ ,אלְ ָמנָה וְ יָ תוֹ ם ו ַּמ ּ ֵטי גֵ ר ,וְ ל ֹא יְ ֵרא ּונִיָ “,א ַמר יהוה ְצ ָבאוֹ ת.
ּופּנָ ה ֶד ֶרְך לְ ָפנָ י — “.אלוהים מודיע כי ישלח
“הנְ נִ י ׁשֹלֵ ַח ַמלְ ָא ִכי ִ
פסוק ִ :1
“ה ָאדוֹ ן“.
את מלאכו (שליחו) ושתפקידו להכין את בואו של ָ
בעת הקדומה היה נהוג להכין את הדרך כאשר מלך ,או אישיות חשובה אחרת,
עמד להגיע למקום מסוים .האישיות במקרה שלנו כה חשובה שאלוהים עצמו
דואג להכין את דרכה (ראה גם ישעיהו מ .)5-1

ובכ ן  ,לפני מ י מפנים א ת ה דרך?
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א.

אלוהים ,באומרו “לְ ָפנָי“ ,מציין שהדרך נועדה להיות מוכנה עבורו.

ב.

“אדוֹ ן“.
הנביא מכנה את האישיות החשובה ָ

ג.

“אדוֹ ן“ שעם ישראל מבקש ,הוא גם בעל ההיכל (דהיינו,
מתברר כי אותו ָ
בית המקדש) .אם כן ,הוא חייב להיות יהוה בכבודו ובעצמו ,שהרי ההיכל
הוא בית אלוהים (דברי הימים־א כח  ;6ישעיהו כד  ,23נו .)7

מכיוון ש“האדון“ ו“מלאך הברית“ הם שמות נרדפים לאלוהים עצמו,
“הדרך“ שהנביא מתאר אינה כביש או אוטוסטרדה ,אלא לב העם.
על בני העם להקשיב למסר שבפי השליח ולבחון את לבבם לאור
הכתוב בדבר אלוהים .נדרשים מהם וידוי על חטאים וחזרה בתשובה
כהכנה לקבלת “האדון“ ו“מלאך הברית“ כראוי.

ד.

“ִ . . .הּנֵ ה ָבא“ (סוף פסוק  )1מתייחס הן ל ָאדוֹ ן והן ל ַמלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית.
זאת אומרת שהנביא רואה את שניהם כאישיות אחת (אחרת היה כותב:
“הנה באים“).

מה התגשם עד כה?
או

“מ ְלַאָך ַה ְּב ִרית“?
מי הוא ַ
א ׁ ֶשר ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ׁ ִשים ,ו ַּמלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִצים,
“ה ָאדוֹ ן ֲ
ָ
ִה ֵּנה ָבא“.
מאחר שנבואת מלאכי ניתנה בסביבות השנה  438לפנה“ס ,חשוב לנו היום לדעת:

?

הּבְִרית“ בא בינתיים “אֶל הֵיכ ָלֹו“,
מלְאְַך ַ
האָדֹון ַ /
האם “ ָ
או האם עלינו להמשיך ולייחל לביאתו?

על מנת לקבל תשובה ,הבה נבין למי בעצם אנו מחכים?
מי הוא ַ
“מלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית“?
נוכחנו לדעת שזהו אחד משמותיו הרבים של אלוהים עצמו .שמות אלה מצביעים
מ ְלאְַך הַּבְ ִרית“,
על אופיו ,תכונותיו ותפקידיו .העובדה שהוא מציג את עצמו בשם “ ַ
מורה על הברית שכרת עם עמו ישראל ,או על הברית החדשה שהוא עתיד לכרות
עמם ,או על שתיהן גם יחד.

!

הּבְִרית“ הנו אחד משמותיו של אל שדי — של המשיח .הוא
מלְאְַך ַ
“ ַ
שליח האלוהים לשם כריתת הברית החדשה אותה הוא מכונן בדמו.
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ו הנ ה מספר הת גשמו י ו ת :
יכלֹו ָה ָאדֹון — “.נבואה זו התגשמה
“ּפ ְתאֹם יָ בֹוא ֶאל ֵה ָ
ִ
כאשר ישוע המשיח נכנס לירושלים ובא אל תוך בית המקדש
(בשורת יוחנן ב .)22-13
“מלְ ַאְך ַה ְּב ִרית ִ . . .הּנֵ ה ָבא — “.ישוע כרת את הברית החדשה
ַ
המובטחת מפי ירמיהו הנביא (בפרק לא  )34-31כאשר מת על
הצלב ושילם בדמו את מחיר כפרת החטאים של כל המאמינים בו
(בשורת מתי כו  ;28-26הראשונה לקורינתים יא .)25
ּופּנָ ה ֶד ֶרְך לְ ָפנָ י — “.גם את השליח המוצג
“הנְ נִ י ׁשֹלֵ ַח ַמלְ ָא ִכי ִ
ִ
במילים אלה ניתן לזהות .הוא זה שהכין את דרכו של ישוע המשיח:
יוחנן המטביל ,בנם של זכריה הכוהן ואלישבע (מתי ג  ;12-1בשורת
מרקוס א  ;8-1בשורת לוקס ג  ;9-1בשורת יוחנן א .)28-19
ניתן לקבוע בביטחון שמלאכי ג  1התגשם בהופעתו של ישוע המשיח בארץ .הוא
אכן כונן את הברית החדשה והציע כפרת חטאים וישועה לכל המאמין בו.

מה צפוי להתגשם בעתיד?
ּומי ָהע ֵֹמד ְּב ֵה ָראֹותֹו?“ — עתה
“מי ְמ ַכלְ ֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹוִ ,
פסוק ִ :2
מתוארת הופעתו השנייה של ישוע המשיח ,העתידה להתרחש לאחר תקופת
צרת יעקב *.הוא יבוא כדי להעמיד את הדוחים אותו למשפט הצדק של אלוהים.
אל לנו להתפלא שמלאכי מחבר את שתי הופעותיו של המשיח ב“חבילה“ אחת.
נביאים אחרים כבר עשו זאת לפניו:
    

*
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“צרת יעקב“ ,מטבע־לשון של ירמיהו הנביא (ל  ,)7היא תקופה קשה במיוחד עבור עם
ישראל באחרית הימים — .ללימוד מעמיק יותר על אירועי העתיד ניתן להזמין את הספרון
“בוא נלמד יחד את אשר עתיד להיות“ דרך האתר  www.YESHUA.co.ilללא תשלום.

א.

י שע יהו ט :6 - 5

ִתן לָ נוּ ,וַ ְּת ִהי ַה ִּמשְׂ ָרה ַעל ׁ ִש ְכמוֹ; וַ ִ ּי ְק ָרא
ִּ 5כי יֶ לֶ ד יֻ ַּלד לָ נוּּ ֵ ,בן נ ַּ
ר־שלוֹ ם׳ 6 .לםרבה
אל ִ ּגבּ וֹ רֲ ,א ִב ַיעד ,שַׂ ׁ ָ
ׁ ְשמוֹ ּ ֶ‘פ ֶלא יוֹ ֵעץֵ ,
(לְ ַמ ְר ֵ ּבה) ַה ִּמשְׂ ָרה וּלְ ׁ ָשלוֹ ם ֵאין ֵקץ ַעל ִּכ ֵּסא ָדוִ ד וְ ַעל ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ,
לְ ָהכִ ין א ָֹת ּה ו ְּל ַס ֲע ָד ּה ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ִּב ְצ ָד ָקהֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם.
ִקנ ְַאת יהוה ְצ ָבאוֹ ת ַּת ֲעשֶׂ ה ּזֹאת.

ב.

.1

“יֶ לֶ ד יֻ ּלַ ד לָ נּו — “.פסוק  5מנבא את הופעתו הראשונה של ישוע
המשיח עלי אדמות בלידתו המיוחדת :ישעיהו מתאר ילד שנולד כמו
כל ילד אנושי — ובכל זאת ניתנים לו שמות ששייכים לאלוהים בלבד;

.2

“לְ ָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכ ֵּסא ָד ִוד — “.פסוק  6מדבר על ביאתו השנייה,
כאשר המשיח יבוא כדי למלוך על העולם.

י שע יהו סא :2 -1

 1רו ַּח ֲאדֹנָי יְ הוִ ה ָעלָ י ,יַ ַען ָמ ׁ ַשח יהוה א ִֹתי לְ ַב ּ ֵׂשר ֲענָוִ יםְ ׁ ,שלָ ַחנִי
בש לְ נ ׁ ְִש ְ ּב ֵרי לֵ ב ,לִ ְקרֹא לִ ׁ ְשבוּיִ ם דְּ רוֹ ר ,וְ לַ ֲאסו ִּרים ּ ְפ ַקח קוֹ ַח,
לַ ֲח ׁ
 2לִ ְקרֹא ׁ ְשנַת ָרצוֹ ן לַ יהוה ,וְ יוֹ ם נ ָָקם לֵ אל ֵֹהינוּ ,לְ נ ֵַחם ָּכל ֲא ֵבלִ ים.
.1

“מ ַׁשח יהוה א ִֹתי לְ ַב ֵּׂשר ֲענָ ִוים — “.ישוע המשיח קרא את הפסוקים
ָ
הללו בבית הכנסת בנצרת (על־פי הכתוב בבשורת לוקס ד .)30-16
הוא קרא את פסוק  1ועצר באמצע פסוק  ,2אחרי המילים “לִ ְקרֹא
“ה ּיוֹ ם ִנ ְת ַמ ֵּלא ַה ָּכתוּב ַה ֶ ּזה
ׁ ְש ַנת ָרצוֹ ן לַ יהוה “.אז הצהיר בפני שומעיוַ :

ְ ּב ָאזְ נֵיכֶ ם“.

.2

ג.

אֹלהינּו — “.ישוע לא המשיך לקרוא את המשך פסוק ,2
ֵ
“יֹום נָ ָקם לֵ
מכיוון ש“יוֹ ם נ ָָקם“ עתיד להתרחש במועד הופעתו השנייה.

מ י כ ה ה :1

וְ ַא ָּתה ֵ ּבית־לֶ ֶחם ֶא ְפ ָר ָתהָ ,צ ִעיר לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ַאלְ ֵפי יְ הו ָּדהִ ,מ ְּמ ָך לִ י
יֵ ֵצא לִ ְהיוֹ ת מוֹ ׁ ֵשל ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל; וּמוֹ ָצא ָֹתיו ִמ ֶ ּק ֶדם ִמ ֵימי עוֹ לָ ם.
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ד.

.1

ישוע המשיח אכן נולד למרים הבתולה בבית־לחם אפרתה .הייתה זאת
הופעתו הראשונה כמשיח ,כשהוא בא כדי לכפר חטאים“ .וּמוֹ ָצא ָֹתיו
ִמ ֶ ּק ֶדם ִמ ֵ
ימי עוֹ לָ ם“ ,מלמד שלמרות מוצאו האנושי מבית דוד הוא
נצחי ,היה קיים מאז ומתמיד ,ותכונה זו שייכת כמובן לאלוהים בלבד.

.2

ֵ
“ . . .לִ ְהיֹות
מֹוׁשל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל — “.כאשר יבוא שנית ,הוא ימשול בציון
כמלך ישראל והעולם.

זכ ר יה ט :10 - 9

ת־צ ּיוֹ ןָ ,ה ִר ִיעיּ ַ ,בת יְ רו ׁ ָּשלָ יִ םִ .ה ּנֵה ַמ ְל ֵּכ ְך יָבוֹ א
ּ ִ 9גילִ י ְמאֹדּ ַ ,ב ִ
לָ ְךַ ,צדִּ יק וְ נוֹ ׁ ָשע הוּא; ָענִי וְ רֹכֵ ב ַעל ֲחמוֹ ר וְ ַעל ַעיִ ר ֶ ּבן ֲאתֹנוֹ ת.
 10וְ ִהכְ ַר ִּתי ֶרכֶ ב ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם וְ סוּס ִמירו ׁ ָּש ָליִ ם ,וְ נִכְ ְר ָתה ֶק ׁ ֶשת
ִמלְ ָח ָמה ,וְ ִד ֶ ּבר ׁ ָשלוֹ ם לַ גּוֹ יִ ם; ו ָּמ ׁ ְשלוֹ ִמ ָ ּים ַעד יָ ם ,ו ִּמ ּנ ָָהר
ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.
.1

“ענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל ֲחמֹור — “.פסוק  9מנבא כי ישוע המשיח ייכנס
ָ
לירושלים רכוב על חמור בעת ביאתו הראשונה (מתי כא .)9-1

.2

ּומּנָ ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ — “.פסוק :10
“ּומ ְׁשלֹו ִמּיָ ם ַעד יָ םִ ,
ָ
רק בשובו הוא ימלוך על העולם ושלום ישכון בתבל.

לאחר שנוכחנו לדעת שהנביאים דיברו לעתים קרובות בנשימה אחת על שתי
“מלְ ַא ְך
ביאותיו של המשיח ,נמשיך עתה ללמוד את נבואת מלאכי .נראה מה ַ
ַה ְ ּב ִרית“ — המשיח — יעשה כשיחזור.

!

שים לב :אף־על־פי שרוב שומעיו של מלאכי לא בהכרח הבינו
שמדובר על חזרתו של המשיח ,אחת ממטרות הנבואה הייתה
להבהיר לעם :מי שימשיך ללכת בדרך הרעה עתיד לתת דין
האָדֹון“ שעשוי לבוא בכל רגע!
וחשבון לפני “ ָ

מלאכי ג :5-2
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 2ו ִּמי ְמכַ לְ ֵּכל ֶאת יוֹ ם בּ וֹ אוֹ ,ו ִּמי ָהע ֵֹמד ְ ּב ֵה ָראוֹ תוֹ ? ִּכי הוּא ְּכ ֵא ׁש ְמ ָצ ֵרף
וּכְ ב ִֹרית ְמכַ ְ ּב ִסים 3 .וְ יָ ׁ ַשב ְמ ָצ ֵרף ו ְּמ ַט ֵהר ֶּכ ֶסף ,וְ ִט ַהר ֶאת ְ ּבנֵי לֵ וִ י וְ ַ ּזִקק
א ָֹתם ַּכ ָ ּז ָהב וְ כַ ָּכ ֶסף ,וְ ָהי ּו לַ יהוה ַמ ִ ּג ׁ ֵ
ישי ִמנ ְָחה ִ ּב ְצ ָד ָקה 4 .וְ ָע ְר ָבה לַ יהוה

ִמנ ְַחת יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ יִ םִּ ,כ ֵימי עוֹ לָ ם וּכְ ׁ ָשנִים ַק ְדמֹ ִנ ּיוֹ ת“ 5 .וְ ָק ַר ְב ִּתי
ֲאלֵ יכֶ ם לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָהיִ ִיתי ֵעד ְמ ַמ ֵהר ַ ּב ְמכַ ּׁ ְש ִפים ו ַּב ְמנ ֲָא ִפים ו ַּב ּנ ׁ ְִש ָ ּב ִעים
עש ֵקי שְׂ ַכר שָׂ כִ ירַ ,אלְ ָמנָה וְ יָ תוֹ ם ו ַּמ ּ ֵטי גֵ ר ,וְ ל ֹא יְ ֵרא ּונִי“,
לַ ּׁ ָש ֶקר ו ְּב ׁ ְ
ָא ַמר יהוה ְצ ָבאוֹ ת.
“מי ְמ ַכלְ ֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו?“ — תענוגותיהם והצלחותיהם של הרשעים הם
ִ
זמניים .זו תשובתו המידית של הנביא לשומעיו.
מי שלא מכין את לבו לקראת בואו של המשיח ,לא יוכל לעמוד לפניו .בשובו,
הוא ישמיד את כל אלה שדחו אותו ואת דברו ,את אלה החיים לפי נטיות לבם
ולא על־פי מצוות אלוהים.
בפסוק  2הנביא שואל“ :איזה אדם מסוגל לעמוד מול אלוהים בשובו?“ זו שאלה
רטורית ,והתשובה הברורה היא“ :אף לא אחד!“
חוטאים לא יכולים לעמוד לפני האלוהים .לכן הוא עתיד לטהר את עמו מהחוטאים,
“כ ֵא ׁש ְמ ָצ ֵרף
כפי שהצורף מזקק את המתכת והכובס מלבין את הכביסה — ְּ
וּכְ ב ִֹרית ְמכַ ְ ּב ִסים“:
הדרך לטהר מתכת היא על־ידי התכתה בטמפרטורה גבוהה :הסיגים צפים
וניתן להרחיקם מהעיסה .כך מתקבלת מתכת טהורה ויקרת ערך.
בעבר ,הכובסים היו משפשפים את הכביסה על סדי עץ או על אבן כדי
להסיר לכלוך ,כתמים וקמטים.
תמונות אלה מבהירות כי מלאכת הטיהור של אלוהים תהיה כואבת והחלטית.

אליהו הנביא

(מלאכ י ג

: )2 4 - 2 3

ִ 23ה ּנֵה ָאנֹכִ י ׁשֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ ָ ּיה ַה ָּנ ִביא לִ ְפנֵי בּ וֹ א יוֹ ם יהוה ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּוֹ ָרא,
 24וְ ֵה ׁ ִשיב לֵ ב ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִים וְ לֵ ב ָ ּבנִים ַעל ֲאבוֹ ָתםֶ ּ ,פן ָאבוֹ א וְ ִה ֵּכ ִיתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ֵח ֶרם.
נאמר כאן שאליהו הנביא יבוא כדי להחזיר בתשובה אבות ובנים .פסוקים אלו
מתארים את אשר יתרחש בארץ ממש לפני תום צרת יעקב וחזרתו של המשיח
ארצה .עם שובו ,שארית עם ישראל תיוושע (ראה זכריה יב  - 10יג  ,1יג .)9-8
לאחר שעם ישראל יחזור בתשובה ויאמין בישוע המשיח ,העם יתחיל למלא
את ייעודו המקורי :הוא יהיה “ממלכת כוהנים“ (שמות יט  ,)6-5וכל יהודי ישמש
כמורה דרך רוחני לגויים (זכריה ח  ,23יד .)21-16
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ימי עוֹ לָ ם וּכְ ׁ ָשנִים
פסוק “ :4וְ ָע ְר ָבה לַ יהוה ִמ ְנ ַחת יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ יִ םִּ ,כ ֵ
ַק ְדמוֹ ִנ ּיוֹ ת — “.בשלב מבורך זה תתקבל מנחתם כבעבר כאשר צייתו לרצון
אלוהים (ויקרא ט  ;24דברי הימים־ב ז  .)1רק לאחר שממלכתו תיכון עלי
אדמות ,אלוהים שוב ייהנה ממנחתם של בני עמו.

יתי ֵעד ְמ ַמ ֵהר ַ ּב ְמכַ ּׁ ְש ִפים ו ַּב ְמ ָנ ֲא ִפים
פסוק “ :5וְ ָק ַר ְב ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָהיִ ִ
עש ֵקי שְׂ כַ ר שָׂ כִ ירַ ,אלְ ָמ ָנה וְ יָ תוֹ ם ו ַּמ ּ ֵטי גֵ ר ,וְ ל ֹא יְ ֵרא ּונִי“.
ִש ָ ּב ִעים לַ ּׁ ָש ֶקר ו ְּב ׁ ְ
ו ַּב ּנ ׁ ְ
— התקרבותו של אלוהים בפסוק זה היא לצורך משפט .אלוהים יהיה קרוב כדי
להעיד נגד החוטאים.
הכוונה היא לא רק למשפט האלוהי נגד הכוהנים והשופטים בזמנו של מלאכי,
אלא גם נגד עובדי עבודה זרה בכלל.

!

עלינו לזכור שכל עבודה רוחנית או דתית שאינה על־פי רצונו
והדרכתו של אלוהים בהתאם לדברו הכתוב ,כמוה כעבודה זרה!
(ראה ,לדוגמה ,את עבודתם ה"דתית" של נדב ואביהוא בויקרא י ).2-1

אלוהים יכה בעוסקים בכישוף ,במלינים שכרם של גר ,יתום ואלמנה ,ובמנצלים
את החלש (ויקרא יט  .)14-12כל העושים כך אינם יראי אלוהים .הם יכולים להציג
עצמם כרוחניים ודתיים ,אך אלוהים רואה בהם חוטאים הראויים לעונש (ראה גם
ישעיהו א).
הנביא קורא לעמו לחזור בתשובה ,כי יום משפטו של אלוהים יכול לבוא בכל
רגע — ִ
“ּופ ְתאֹם יָ בֹוא ( “. . .מלאכי ג .)1

?
		

האָדֹון“?
		 האם אתה מוכן בכל רגע לראות את פני “ ָ

סיכום פרק ד:
עד כה ראינו כי . . .
קיים אלוהים אחד.
האחדות האלוהית מורכבת משלוש ישויות:
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אלוהים האב,
אלוהים הבן,
רוח אלוהים (רוח הקודש).

את פני אלוהים האב לא ניתן לראות ולהישאר בחיים ,כפי שנאמר למשה.
את רוח הקודש לא ניתן לראות פנים אל פנים .יוצא מכך שהישות עמה בני
האדם נפגשו פנים אל פנים הייתה ֵאל ׁ ַשדַּ י — אלוהים הבן.
ל ֵאל ׁ ַשדַּ י שמות רבים.

א.

כל מפגש של בני אדם עם ֵאל ׁ ַשדַּ י היה מלווה בחוויה שבאמצעותה
הם למדו דבר־מה על תכונותיו .בהתאם להתנסות ,הם העניקו לו
שמות ותארים.

ב.

מעבר לכך ,גם אלוהים כינה את עצמו בשמות המציינים את תכונותיו
ואת מעשיו עבור עם ישראל בפרט ובני האדם בכלל .נסכם את שמותיו
של ֵאל ׁ ַשדַּ י אותם גילינו עד כה:

ַמלְ ַא ְך יהוה (בראשית טז ,)13-7
ֵאל ֳר ִאי (בראשית טז ,)13
יהוה (שמות יג ,)21
שַׂ ר ְצ ָבא יהוה (יהושע ה ,)14
ׁ ָשלוֹ ם (שופטים ו ,)24
אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ן (ישעיהו מח .)16-12
ִר ׁ
גוֹ ֵאל (ישעיהו מח  ,17סג ,)9

ְמלַ ֶמד לְ הוֹ ִעיל ו ַּמ ְד ִר ְ
יך ַ ּב ֶד ֶר ְך (ישעיהו מח ,)17
ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל (ישעיהו נד ,)5
ֱאל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ (ישעיהו נד ,)5
יע (ישעיהו סג ,)8
מוֹ ׁ ִש ַ
ַמלְ ַא ְך ּ ָפנָיו של אלוהים (ישעיהו סג ,)9
ַמלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית (מלאכי ג ,)1
יח (תהילים ב ,)2
ָמ ׁ ִש ַ
ן־אל ִֹהים (תהילים ב  ;12 ,7משלי ל ,)4
ֶ ּב ֱ
ֶמלֶ ְך ֵּת ֵבל (תהילים ב ,)8
ָאדוֹ ן (תהילים קי  ;1מלאכי ג .)1
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פרק ה

		

ִע ָּמנּו ֵאל
או

		 הנבואה על לידת הבתולין של המשיח
		

( י ש ע י ה ו

ז

)1 6 - 1

כתבי הקודש

גדושים בנבואות המצביעות על זהותו,
אופיו ,תכונותיו ופעולותיו של המשיח.
				
				
כל נבואה היא חשובה ומרתקת כשלעצמה.
יחד עם זאת ישנן נבואות חשובות במיוחד ,כמו נבואת ישעיהו המתועדת בפרק ז.
בספר ישעיהו פרקים ז-ט כלולות נבואות על אודות לידתו של המשיח מבתולה,
אלוהותו וביאתו לעולם כדי לשבת על כיסא מלכותו לנצח נצחים.

הרקע לנבואה :חוסר אונים
ישעיהו ז :2-1

ן־ע ִ ּז ָ ּיהוֶּ ,מלֶ ְך יְ הו ָּדהָ ,ע ָלה ְר ִצין ֶמלֶ ְך
א ָחז ֶ ּבן־יוֹ ָתם ֶ ּב ֻ
 1וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ָ
ן־ר ַמלְ יָ ה ּו ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָר ֵאל יְ רו ׁ ָּש ָליִ ם לַ ִּמלְ ָח ָמה ָעלֶ ָיה ,וְ ל ֹא
ֲא ָרם ו ֶּפ ַקח ֶ ּב ְ
2
יָ כֹל לְ ִה ָּל ֵחם ָעלֶ ָיה .וַ ֻ ּי ַ ּגד לְ ֵבית דָּ וִ ד לֵ אמֹר“ :נ ָָחה ֲא ָרם ַעל ֶא ְפ ָריִ ם“.
וַ ָ ּינַע לְ ָבבוֹ וּלְ ַבב ַע ּמוֹ ְּכנוֹ ַע ֲע ֵצי יַ ַער ִמ ּ ְפנֵי רו ַּח.
אחז בן־יותם בן־עוזיהו מלך ביהודה ( 734לפנה“ס) .בניגוד לאביו ,אחז לא הלך
בדרכי אלוהים באמונה אלא היה שליט רשע ועובד אלילים .הוא הקטיר לבעל
והעלה את בניו קורבן לאלילים (דברי הימים־ב כח  ;4-1מלכים־ב טז .)4-1
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שכניו של אחז לא היו טובים ממנו .בארם (סוריה) מלך רצין ,ובשומרון שלט

מלך ישראל ,פקח בן־רמליהו .שני מלכים אלה רצו לצרף את ממלכת יהודה
לברית הגנה מול מלך אשור שבאותה עת החל במסע כיבושים .אחז סירב
להצטרף אליהם ,ובתגובה איימו מלך ארם ומלך ישראל לצאת למלחמה נגד
יהודה .כוונתם הייתה להפיל את אחז ולהמליך תחתיו את בן־טבאל כ“מלך בובה“
הנשלט על־ידם (מלכים־ב טו  - 27טז  ;19ישעיהו ז .)6
אחז ויושבי ירושלים פחדו מאוד .מכיוון שאחז לא בטח באלוהים ,הוא ידע שלבד
אין לו סיכוי מול שני יריביו .הוא פנה למלך אשורּ ,ת ִגְלַת ְּפ ֶלסֶר השלישי ,והתחנן
לעזרהַ . . .“ :ע ְבדְּ ָך ו ִּב ְנ ָך ָאנִיֲ .עלֵ ה וְ הוֹ ׁ ִש ֵענִי ִמ ַּכף ֶמלֶ ְך ֲא ָרם ו ִּמ ַּכף ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָר ֵאל
ַה ּקוֹ ִמים ָעלָ י!“ יחד עם הבקשה הוא שלח למלך אשור כסף וזהב (מלכים־ב טז
 ;9-7דברי הימים־ב כח .)21
אחז ,כמלך מבית דוד ,היה מצּווה לבקש עזרה קודם כל מאלוהי אבותיו ,אך
לא עשה כן .כמו במקרים דומים המתוארים בתנ“ך ,ניתן לראות גם כאן כי מי
שבוטח בבני אדם ולא באלוהים — סופו להתאכזב (ישעיהו ז  ;17ירמיהו יז ;7-5
תהילים ב .)12
יה — “.צבאות ארם וישראל אכן עלו על יהודה וצרו
“ . . .וְ ֹלא יָ כֹל לְ ִהּלָ ֵחם ָעלֶ ָ
על ירושלים ,אך התקשו בכיבוש העיר בגלל הביצורים שנבנו בימי עוזיהו ,סבו של
אחז (דברי הימים־ב כו .)15-9
בזמן המצור שלח אלוהים את ישעיהו עם בנו ׁשְאָר י ָׁשּוב אל אחז מלך יהודה ,ובפי
הנביא דברי עידוד .מטרת הנבואה :להזכיר לאחז ולעמו כי חיי כל בני האדם נתונים
בידיו של אלוהים ,וכי על כולם — גויים כיהודים — להאמין בו ולבטוח בו (ראה גם
דניאל ד .)35-34

לפ תיח ה :נ בוא ה עם הבטח ה עק רונית
ישעיהו ז :7-3

“צא נָא לִ ְק ַראת ָא ָחזַ ,א ָּתה ו ׁ ְּש ָאר יָ ׁשוּב
ֹאמר יהוה ֶאל יְ ׁ ַש ְעיָ הוֵּ :
 3וַ ּי ֶ
ְ ּב ֶנ ָךֶ ,אל ְק ֵצה ְּת ָעלַ ת ַה ְ ּב ֵרכָ ה ָה ֶעלְ יוֹ נָהֶ ,אל ְמ ִס ַּלת שְׂ ֵדה כוֹ ֵבס.
 4וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו‘ִ :ה ּׁ ָש ֵמר וְ ַה ׁ ְש ֵקטַ ,אל ִּת ָירא ,וּלְ ָב ְב ָך ַאל יֵ ַר ְך ִמ ּׁ ְשנֵי
ן־ר ַמלְ יָ הוּ.
זַ ְנבוֹ ת ָהאו ִּדים ָה ֲע ׁ ֵשנִים ָה ֵא ֶּלהּ ָ ,ב ֳח ִרי ַאף ְר ִצין וַ ֲא ָרם ו ֶּב ְ
6
ן־ר ַמלְ יָ ה ּו לֵ אמֹר׃ “נ ֲַעלֶ ה
 5יַ ַעןִּ ,כי יָ ַעץ ָע ֶל ָיך ֲא ָרם ָר ָעהֶ ,א ְפ ַריִ ם ו ֶּב ְ
ן־ט ְב ַאל“,
ִביהו ָּדה ּונ ְִק ֶיצ ּנָה ,וְ ַנ ְב ִק ֶע ּנָה ֵאלֵ ינוּ ,וְ נ ְַמלִ ְיך ֶמלֶ ְך ְ ּבתוֹ כָ ּהֵ ,את ֶ ּב ָ
 7כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה“ :ל ֹא ָתקוּם וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה!“
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“צא ָנא לִ ְק ַראת ָא ָחזַ ,א ָּתה ו ׁ ְּש ָאר יָ ׁשוּב ְ ּב ֶנ ָךֶ ,אל ְק ֵצה ְּת ָעלַ ת ַה ְ ּב ֵרכָ ה ָה ֶעלְ יוֹ ָנהֶ ,אל
ֵ
ְמ ִס ַ ּלת שְׂ ֵדה כוֹ ֵבס — “.ישעיהו נשלח לפגוש את המלך אחז בשעה שהלה עמד
לבחון את מקורות אספקת המים והמחיה נוכח המצור ,והשקיף לעבר האויבים
הצרים עליו (המקום התאים ליצירת קשר עין עם האויב ,כפי שמתברר מישעיהו
לו .)12-2
בעוד המלך בא לבחון את משאביו הארציים ,בא אליו הנביא כדי להזכיר לו
שמקור חייו ,הגנתו וביטחונו הם בידי אלוהים בלבד.
ּוׁש ָאר יָ ׁשּוב ְּבנֶ ָך — “.אלוהים ציווה על הנביא להביא את בנו שאר ישוב
“א ָּתה ְ
ַ
לפגישה עם המלך .מדוע? כי השם “ׁשְאָר י ָׁשּוב“ מביע מסר של תקווה“ :למרות
המצוקה הנוכחית ,שארית מן העם תשוב“ — כלומר ,המשך קיומו של העם
מובטח.

“ה ֵּנה ָאנֹכִ י וְ ַהיְ לָ ִדים ֲא ׁ ֶשר
בפרק ח  18מסביר ישעיהו את פשר שמותיהם של בניוִ :
ָנ ַתן לִ י יהוה לְ אֹתוֹ ת וּלְ מוֹ ְפ ִתים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ִעם יהוה ְצ ָבאוֹ תַ ,ה ּׁשֹכֵ ן ְ ּב ַהר ִצ ּיוֹ ן“.
אם כן ,שאר ישוב ,בנו של הנביא ישעיהו ,נועד להיות אות חזותי למלך אחז.
“ה ָּׁש ֵמר וְ ַה ְׁש ֵקט!“ — המסר בפי הנביא היה פשוט וברור:
ִ

“ה ָּׁש ֵמר“ — פעל נכונה ואל תעשה מעשים פזיזים! דאג להגנת העיר ,ואל תעז
ִ
לפנות לעזרת מלך אשור כאילו הוא יכול להצילך!

“ה ְׁש ֵקט“ — אל תפחד! אם תניח בידי אלוהים את המצב ,לא יישאר זכר מאויביך.
ַ
אּודים ָה ֲע ֵׁשנִ ים ָה ֵאּלֶ ה“ — הנביא מתאר את רצין מלך ארם
“ׁשנֵ י זַ נְ בֹות ָה ִ
ְ
ואת פקח בן־רמליהו מלך ישראל כגורמים שכבר אבד עליהם הכלח .איומם
מדומה ואין לחשוש מפניהם .בעיני אלוהים הם קצה זנב שרוף המעלה עשן.

!
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שים לב!  כאשר אחז מלך יהודה מביט מעבר לחומה ,הוא רואה צבא חזק
המאיים להשמידו.
לעומת זאת ,כאשר הנביא מתאר את אותו הצבא הוא מכנה אותו “זנב אוד
עשן“ .הוא חוזה מראש את תבוסת ארם וישראל ,תבוסה שאכן התרחשה
כעבור פחות משנתיים (בשנת  733-732לפנה“ס) ,כאשר נוצח רצין על־ידי
האשורים (מלכים־ב טו  ,29-31טז  ;9דברי הימים־א ה  .)26פקח בן־רמליהו
מלך ישראל נרצח על־ידי הושע בן־אלה שתפס את השלטון והשתעבד
למלך אשור.

אדם המתמודד עם מציאות קשה כשהוא חדור אמונה וביטחון
בהבטחותיו של אלוהים ,ישאב כוחות מאלוהים ולא יתייאש.
למאמינים באלוהים על סמך הכתוב בדברו ,ניתנת הזכות לראות
את המציאות מזווית הראייה של ריבון העולם.
לעומת זאת ,כאשר מתמודדים עם המציאות ללא אמונה וביטחון
באלוהים ,אלא סומכים רק על הכוח והיכולת האנושית ,אזי יש
סיבה לפחד.
(ראה פרשת המרגלים :במדבר יג-יד  ;9דוד נגד גוליית:
שמואל־א יז; אלישע הנביא :מלכים־ב ו ).17-8

וזוהי הנבואה הראשונה:
“ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יְ הוִ הֹ‘ :לא ָתקּום ְוֹלא ִת ְהיֶ ה!׳“ (פסוק  — )7אלוהים מתייחס
לתכניתם של מלך ארם ומלך ישראל להרוג את אחז ולהמליך את בן־טבאל
במקומו ,ונותן הבטחה גורפת“ :זה לא יקרה!“
אלוהים הוא שקובע מי י ֵשב על כיסא מלכות זה או אחר;
על כיסא דוד י ֵשב רק מלך מזרע דוד ,והחלפת מלכים תתבצע תמיד
בעיתוי שקובע אלוהים.

לח י זוק :נ בוא ה לט ו ו ח בינוני
ישעיהו ז :9-8

ֹאש ֲא ָרם ַ ּ
ֹאש דַּ ֶּמשֶׂ ק ְר ִצין .ו ְּבעוֹ ד ׁ ִש ּׁ ִשים וְ ָח ֵמ ׁש
ד ֶּמשֶׂ ק ,וְ ר ׁ
ִּ 8כי ר ׁ
ֹאש ׁש ְֹמרוֹ ן ֶ ּבן־
ֹאש ֶא ְפ ַריִ ם ׁש ְֹמרוֹ ן ,וְ ר ׁ
ׁ ָשנָה ,יֵ ַחת ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם 9 .וְ ר ׁ
ְר ַמלְ יָ הוִּ .אם ל ֹא ַת ֲא ִמינוִּּ ,כי ל ֹא ֵת ָא ֵמנוּ“.
להוכחת הבטחתו של אלוהים כי “ל ֹא ָתקוּם וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה“ ,ישעיהו מתנבא לפני
אחז המלך . . .“ :ו ְּבעוֹ ד ׁ ִש ּׁ ִשים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ָנה יֵ ַחת ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם“ — כלומר ,המלכות
הצפונית ,ממלכת ישראל ,לא תיקרא יותר “עם“.
בפועל ,האשורים כבשו את שומרון והגלו רבים מבני עשרת השבטים לאזור בבל
בשנת  722לפנה“ס (מלכים־ב יז  .)24בנוסף לכך ,בשנת  669לפנה“ס הובאו זרים
רבים לשומרון כדי ליישב את האזור במקום הגולים ,וכך נסתם הגולל על קיום
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עשרת השבטים כעם בשומרון (עזרה ד  ,)10בדיוק  65שנים לאחר מתן הנבואה
(.)734 - 65 = 669
“אם ֹלא ַת ֲא ִמינּוִּ ,כי ֹלא ֵת ָא ֵמנּו — “.הנביא מסיים באזהרה“ :אם לא תאמינו
ִ
לנבואותיו ולאזהרותיו של אלוהים ,לא יהיה לכם קיום אלא תיפלו“ (ראה שמואל־ב
ית ָך ו ַּמ ְמלַ כְ ְּת ָך ַעד עוֹ לָ ם“; ישעיהו כב  .)23מי שלא מאמין באלוהים,
ז “ :16וְ ֶנ ְא ַמן ֵ ּב ְ
לא יזכה לביטחון ויציבות .מי שיאמין להבטחות הבורא וייתן לכך ביטוי מוחשי
בחייו ,יזכה להגנה ולביטחון מאלוהים (דברי הימים־ב כ .)20

הבט ח ה עק רו נית ו נ בוא ה לט ו ו ח הבינוני —
אבל מה ק ו רה בפ ועל?
הבה ננסה לדמיין מה מתרחש בשלב זה במוחו של אחז מלך יהודה:
הוא רואה לנגד עיניו את צבאות ארם וישראל המתכוננים להשמידו .מול עובדות
אלה ,ישעיהו הנביא מבטיח לו שעצת האויבים לא תקום ומעודדו עם נבואה
שתתגשם בעוד  65שנים.
אני משער שתגובתו הטבעית של המלך הייתה . . .“ :אבל ישעיהו ,מי יכול לחכות
 65שנים? נו ,באמת!  . . .צבאות אויבינו נמצאים עכשיו מעבר לחומה .אנו זקוקים
לפתרון מיידי!“

רוצה פתרון?
בקש לך כל נס שתרצה!
אלוהים ידע את מחשבות המלך ,ועל מנת לעודדו הציע לו הצעה נדיבה מאין
“ש ַאל לְ ָך אוֹ ת ֵמ ִעם יהוה“.
כמוהְ ׁ :
ישעיהו ז :13-10
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“ש ַאל ְל ָך אוֹ ת ֵמ ִעם יהוה
 10וַ ּיוֹ ֶסף יהוה דַּ ֵ ּבר ֶאל ָא ָחז ֵלאמֹר׃ ְ ׁ 11
ֹאמר ָא ָחז“ :ל ֹא
הגְ ֵ ּב ַּה לְ ָמ ְעלָ ה 12 “.וַ ּי ֶ
ה ְע ֵמק ׁ ְש ָאלָ ה ,אוֹ ַ
ֱאל ֶֹה ָיך; ַ

“ש ְמע ּו ָנא ֵ ּבית דָּ וִ דַ :ה ְמ ַעט
ֹאמרִ ׁ :
ֶא ׁ ְש ַאל וְ ל ֹא ֲאנ ֶַּסה ֶאת יהוה 13 “.וַ ּי ֶ
ִמ ֶּכם ַהלְ אוֹ ת ֲאנ ׁ ִָשיםִּ ,כי ַתלְ א ּו ַ ּגם ֶאת ֱאל ָֹהי?“
אחז קיבל זכות ייחודית“ :שאל לך אות בסדר גודל שרק אלוהים יכול לעשות .אין
הגבלה ,בקש נס שעניינו בשאול ,בארץ או בשמים  . . .רק שאל!“ אלוהים היה מוכן
לתת למלך אות על מנת לגרום לו להאמין ולבטוח במסר שבפי הנביא ישעיהו —
דהיינו“ ,צבאות ארם וישראל לא יפגעו בך“.

!

חשוב לזכור :האות חייב להיות בסדר גודל שרק אלוהים
יכול לעשותו.

	  מ ה מ ט ר ת ה א ו ת ?
א.
ב .להוכיח לו :יהודה לא תיכחד ,אלא שאר ישוב (שארית תשוב לארץ).

לשכנע את אחז“ :המלכים מהם אתה ירא ,לא יגשימו את מזימתם“.

א ח ז — “ י ו ת ר ק דוש מאלו הים “
“ֹלא ֲאנַ ֶּסה ֶאת יהוה“ (פסוק  — )12המלך סירב לבקש אות בטענה שהתורה
אוסרת לנסות את אלוהים (דברים ו  ,)16אף־על־פי שאלוהים הוא זה שהציע לו
את האות .תגובת אחז הצבועה הוכיחה את עומק רשעותו וזלזולו באלוהים (ראה
דברי הימים־ב כח).
הוא ידע שכאשר האות יתקיים ,הוא יצטרך לציית לכל דברי ישעיהו ולחזור
בתשובה .את זאת הוא לא רצה לעשות!
תגובתו של אחז העלתה את חמתו של אלוהים .עתה פנה הנביא לכל בית דוד
ואמר:
מלְאים
“לָ ֵכן יִ ֵּתן ֲאדֹונָ י הּוא לָ ֶכם אֹות“ (פסוק “ — )14לא מספיק שאתם ַ
מלְאים את אלוהי! אם אינכם מוכנים לממש את הצעתו הנדיבה
אנשים? אתם גם ַ
לבקש אות — אזי אלוהים מיזמתו ייתן אות לבית דוד“.

!

שים לב! האות שאלוהים מעניק בשלב זה מכוון לבית דוד —
כלומר ,לבית המלוכה של העם הנבחר.
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“הּנֵה ָה ַע ְל ָמה ָהרָה“
נבואה לטווח ארוךִ :
ישעיהו ז :15-14

 14לָ כֵ ן יִ ֵּתן ֲאדוֹ נָי הוּא לָ כֶ ם אוֹ תִ :ה ּנֵה ָה ַעלְ ָמה ָה ָרה וְ יוֹ ֶל ֶדת ֵ ּבן,
אה ו ְּד ַבש יֹאכֵ ל ,לְ ַד ְע ּתוֹ ָמאוֹ ס ָ ּב ָרע
“ע ָּמנ ּו ֵאל“ֶ 15 .ח ְמ ָ
וְ ָק ָראת ׁ ְשמוֹ ִ
ו ָּבחוֹ ר ַ ּב ּטוֹ ב.
הבה נבין את מרכיבי ההבטחה ותכליתה:

א.

הא ו ת :
בפסוקים הנדונים המילה “אות“ מורה על פעולה על־טבעית ,נס בסדר
גודל שרק אלוהים מסוגל לחולל .האות ניתן על־ידי אלוהים ונעשה בכוחו.
כל ניסיון לפרש את המילה “אות“ בדרך אחרת ,כמוה כניסיון להגשים את
הבטחותיו של אלוהים בכוח אנושי.
לא נשכח כי מעבר לחומות חונים צבאות ארם וישראל המוכנים בכל רגע
לכלות את המלך אחז“ .אות“ בסדר גודל של קוסם המוציא ארנבת מהכובע,
לא היה משכנע אותו שאלוהים לצדו.

“אלה לא נסים —
הכול תופעות טבעיות!“
ישנם הטוענים כי ה“אות“ שעליו מדובר כאן אינו בהכרח נס אלוהי .להוכחת
דבריהם הם מפנים אותנו אל הקשת בענן שהופיעה לאחר המבול (בראשית ט
 ;)13לדעתם הייתה זו תופעה טבעית לחלוטין .אך בכל זאת התורה מכנה אותה
“אות“ .טענתם מוטעית! הקשת בענן הופיעה ברגע שאלוהים חפץ להראותה
בשמים ,וללא תלות במזג האוויר .בזאת נגלה הכוח האלוהי.
אותו הדבר ניתן לראות בחציית נהר הירדן כאשר עם ישראל נכנס לארץ כנען
(יהושע ג) .יש המסבירים כי רעידת אדמה מקומית או הידרדרות של סלע
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שאפשר לעם ישראל לחצות
ענק גרמה לחסימת הנהר למספר שעות — דבר ִ
ביבשה .אך הידרדרות הסלע החוסם ,אם אכן התרחשה ,או כל דבר אחר
שעזר לעצור את זרימת מי נהר הירדן דווקא ברגע שבו עם ישראל התכונן
לחצותו — הוא הנס והאות.
כותב שורות אלו מאמין בלב שלם שאלוהים אינו תלוי בעזרים טבעיים .הוא
אמנם יכול להשתמש באמצעים אלה ,אך באפשרותו גם לברוא ולעשות
במוצא פיו בלבד ,וזאת בדיוק בזמן הנכון.

ב.

גו ד ל הא ו ת :
כעת נלמד על גודל האות שאלוהים עתיד לתת.
“ע ָּמנ ּו ֵאל“.
ישעיהו הנביא אמר שהעלמה תהיה הרה ותלד בן אשר ייקרא ִ
“עלְ ָמה“ (פסוק  )14משמעותה אישה צעירה בגיל המתאים לנישואין
המילה ַ
ושלא קיימה יחסים עם גבר ,כלומר — בתולה.
אילו היה מדובר באישה נשואה כלשהי ,או באשת הנביא ישעיהו (ישנם
מפרשים הטוענים כי הכוונה אליה) הרי שלא הייתה כל משמעות למילה
“אות“ .אם כל אדם היה יכול למלא את הבטחת הנביא ,אז מדוע שלבו של
אחז יתמלא בשלווה לנוכח הצבאות העומדים לכלותו?

מה“
פ י ר ו ש י ה ו ד י כ ש ר ל מ י ל ה “ ַע ְל ָ
“ע ְל ָמה“ ,הבה נבחן איך
על מנת להיות בטוחים למה התכוון ישעיהו באמרו ַ
השתמשו במילה זו בספר בראשית ואיך פרשו אותה חכמים יהודים במאה
השלישית לפני הספירה.
בספר בראשית כד מתוארת רבקה במילים הבאות:

בראשית כד “ :16וְ ַה ּנ ֲַע ָרה ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹדּ ְ ,בתוּלָ ה וְ ִא ׁיש ל ֹא יְ ָד ָע ּה; וַ ֵּת ֶרד
ָה ַעיְ ָנה וַ ְּת ַמ ֵּלא כַ דָּ ּה וַ ָּת ַעל“.
“ה ֵּנה ָאנֹכִ י נ ָ ִּצב ַעל ֵעין ַה ָּמיִ ם; וְ ָהיָ ה ָה ַעלְ ָמה ַה ּי ֵֹצאת לִ ׁ ְשאֹב,
בראשית כד ִ :43
יה‘ַ :ה ׁ ְש ִקינִי ָנא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך׳ “. . .
וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֵאלֶ ָ
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רבקה מתוארת במילים . . .
		
		
		

נערה,
בתולה,
עלמה.

במאה השלישית לפני הספירה תורגם התנ“ך על־ידי חכמים יהודים ליוונית.
תרגום זה לשפה השגורה בפי היהודים תושבי מצריים נערך בעיר אלכסנדריה,
לפי המסורת — על־ידי כשבעים חכמים .כך נוצר “תרגום השבעים“
“עלְ ָמה“ — הן בבראשית כד
(הספטואגינטה ,או  ,)LXXבו מתורגמת המילה ַ
 43והן בישעיהו ז  — 14ל“בתולה“ (פרת׳נוס) ,וזאת על בסיס ההבנה שמדובר
ב“אות“ שרק אלוהים יכול לחולל.

ג.

א ל:
ִע ָּמ נּו ֵ
“ע ָּמנ ּו ֵאל“ .הוא אמנם ייוולד מאישה ,אך
שם הילד שייוולד לבתולה ייקרא ִ
בו־בזמן הוא יהיה “אלוהים עמנו“ (ראה ח .)10-9
גודל האות הוא בשילוב הנתונים שהנבואה מספקת:

ָ
“ה ַעלְ ָמה ָה ָרה“ — לידת בתולין ,דבר בלתי אפשרי ללא התערבות
אלוהית;
ְׁשמֹו ִ
“ע ָּמנּו ֵאל“ — ילוד הבתולה יהיה בהכרח שותף לטבע
האלוהי .הוא אכן יהיה אלוהים.

“ זר ע האי שה “ — זה לא דבר ח ד ש
מלכי יהודה וישראל נדרשו לדעת את הכתוב בתורה .אילו אחז היה עומד
בדרישה זו ,היה יכול לקשר בין הנבואה בבראשית ג  15לאות שהובטח לו.
“א ָיבה ָא ׁ ִשית ֵ ּבי ְנ ָך ו ֵּבין ָה ִא ּׁ ָשה ו ֵּבין
הרי עוד בגן־עדן אמר אלוהים לשטןֵ :

ֹאש “. . .
זַ ְר ֲע ָך ו ֵּבין זַ ְר ָע ּה .הוּא יְ ׁשו ְּפ ָך ר ׁ

“זרע האישה“ עתיד לרוצץ את ראש השטן ולהביא גאולה לכלל האנושות.

ד.

התכל ית להבט ח ת הא ו ת :
האות הובטח כהוכחה . . .
שאלוהים עומד להציל את יהודה;
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שכל דברי יהוה מפי ישעיהו אמת הם.

ה.

?

אמצ ע י ז יהו י נוספ ים:

		 מי הוא הילד שהעלמה (הבתולה) תלד ,ומתי הוא ייוולד?

ראינו כי הוא “אלוהים עמנו“ ,והנה פסוק  15מכיל מידע נוסף:
ֹאכל — “.למה הכוונה? — בפסוקים  25-21אנו למדים
“ח ְמ ָאה ְּוד ַבׁש י ֵ
ֶ
שארץ יהודה תסבול מהאויבים הבאים עליה .יושביה יאבדו את שדותיהם
ואת אדמתם ,וכל שיצליחו להציל יהיה מעט צאן ובקר .חמאה הנה מוצר
לוואי של החלב ,ואת הדבש מצאו בתקופה ההיא ביער בכוורות דבורים.
אף־על־פי שאנו רגילים לשייך חמאה ודבש לימי שפע ,עלינו להבין את
הנתונים כפי שעשו זאת בני התקופה בה נכתבו הפסוקים .מאכלים אלה
דווקא מעידים על תקופת מצוקה ומחסור.
חורבן בקנה מידה שכזה בא על הממלכה הצפונית מידי האשורים בשנת
 722לפנה“ס ,ועל יהודה מידי הבבלים בשנת  586לפנה“ס.
יוצא מכך שהנביא אומר“ :התקופה בה יופיע ִע ָּמנ ּו ֵאל תהיה קשה במיוחד“.
מדובר על תקופה הדומה לימי אחז ,קרי — לחץ של אויבים ,גלות וכיבוש
על־ידי צבאות זרים.

!

ישוע המשיח נולד בעת שעם ישראל נאנח תחת כיבוש רומי.
ּובחֹור ַּבּטֹוב — “.ישעיהו ממשיך לתאר את הבן
“לְ ַד ְעּתֹו ָמאֹוס ָּב ָרע ָ
המובטח מהעלמה — את ִע ָּמנ ּו ֵאל :הוא ימאס ברע ויבחר בטוב .הנביא אינו
מציין מתי ִע ָּמנ ּו ֵאל יתחיל למאוס ברע ולבחור בטוב .זוהי תכונה תמידית.
מסקנה זו גם מתבקשת מתוקף לידתו המחייבת יד אלוהים .מכאן שהוא גם
שותף לטבע האלוהי המושלם .אם לא כן ,אזי אין כל דבר מיוחד בלידתו של
ִע ָּמנ ּו ֵאל ואין כל ערך ל“אות“ .לידתו המיוחדת מדגישה את אלוהותו.
ִע ָּמנ ּו ֵאל יבוא לעולם כתינוק .בכל יום שיגדל הוא ישכיל בתחומי החיים
השונים .למרות תהליך הלמידה הזה ,הטבעי לכל אדם ,הוא יעשה כל דבר
בשלמות וללא טעות (בשורת לוקס ב .)40
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ספר י הבשו רה ט וענים “ :זא ת ההת גשמו ת ! “
בבשורת מתי פרק א פסוקים  23-18מתוארים המאורעות שקדמו להולדת ישוע
מהבתולה מרים שהרתה דרך רוח הקודש .הכתוב מציין במפורש שלידה זו הייתה
התגשמות דברי הנביא ישעיהו בפרק ז :14

א.

הריון של בתולה הנו אות שרק אלוהים מסוגל לחולל.

ב.

“ע ָּמנ ּו ֵאל“ מתאר
ישוע הוא אלוהים אשר לבש בשר וירד ארצה ,ולכן השם ִ
אותו במדויק.

ג.

יהם“ (מתי א .)21
ֹאת ֶ
ישוע הוא זה ש“יוֹ ׁ ִש ַיע ֶאת ַע ּמוֹ ֵמ ַח ּט ֵ

ד.

ישוע הוא נצר לבית דוד המלך ,וההבטחה של אות ִע ָּמנ ּו ֵאל הרי ניתנה לבית
דוד (ראה בשורת מתי א  ;16-1בשורת לוקס ג .)38-23

אי לן י ו חס י ן —
זו לא רק ר ש י מת שמו ת
אף־על־פי שמרים לא הרתה ליוסף אלא דרך רוח הקודש ,שייכותו של ישוע
המשיח לבית דוד מתבטאת במוצאם הן של מרים והן של יוסף .על־פי רשימות
היוחסין בבשורת מתי א  16-1ובבשורת לוקס ג  ,38-23שניהם באו משבט יהודה
ומבית דוד שהמלוכה הובטחה לו על־ידי אלוהים.
נבואתו של ישעיהו התגשמה מילולית בהולדת ישוע המשיח ממרים הבתולה.
ישוע הוא “אלוהים עמנו“.
כמעט השלמנו מעין “מיני עבודת מחקר“ בנושא הנבואה שבישעיהו פרק ז.
כעת אנחנו נשארים עם בעיה קטנה:

?
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		 במה כל זה עוזר למלך אחז?

לאחר שהנבואה הקודמת ,הצפויה להתגשם תוך  65שנה ,לא השקיטה את לבו,
מה כבר יכולה להועיל נבואה שניתנה ללא מועד התגשמות? לנוכח הצבאות
המאיימים עליהם מחוץ לחומות ,המלך ויושבי ירושלים זקוקים לפתרון מיידי!

והנה אלוהים הנצחי נותן . . .

ח י זוק לנ בוא ה ק צרת הט ו ו ח
“ִּ . . .כי ְ ּב ֶט ֶרם יֵ ַדע ַה ּנ ַַער ָמאוֹ ס ָ ּב ָרע ו ָּבחוֹ ר ַ ּב ּטוֹ ב ֵּת ָעזֵ ב ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ָקץ
יה“ (פסוק  — .)16עתה ישעיהו מוסיף הבטחה שעומדת להתגשם
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ְשנֵי ְמלָ כֶ ָ
עוד במהלך חיי הנוכחים:
“ּב ֶט ֶרם“ יגיע הנער לגיל שבו פיתח הבחנה מוסרית — כלומר ,עוד לפני שתהיה
ְ
לו היכולת לבחור בין טוב לרע — יסורו מעל האדמה שני המלכים ,מלך ארם ומלך
ישראל ,שאחז ותושבי יהודה מפחדים מהם.

ַה ַּנ ַע ר

?

על איזה נער מדובר בפסוק ?16
עּמָנּו אֵל או לאחר?
האם הנביא מתכוון ל ִ

פסוק  15מתאר את ִע ָּמנ ּו ֵאל כאחד הבוחר בטוב ומואס ברע תמיד ,מיום לידתו,
בעקביות מושלמת .אל נשכח שמדובר ב ִע ָּמנ ּו ֵאל!
בפסוק  ,16לעומת זאת ,מצביע הנביא על “נער“ אשר לומד לבחור בין טוב לרע,
להבדיל מ ִע ָּמנ ּו ֵאל .בשלב זה מפנה ישעיהו את תשומת לבם של שומעיו אל בנו
הקטן ׁשְאָר י ָׁשּוב שעומד לידוׁ .שְאָר י ָׁשּוב הנו ילד רגיל אשר נולד באופן טבעי .כמו
כל ילד הוא טועה ,ולעתים הוא דווקא בוחר ברע ומואס בטוב .עליו אומר הנביא:
“לפני שׁשְאָר י ָׁשּוב יגיע לגיל שבו מצפים ממנו למאוס ברע ולבחור בטוב ,יסור
האיום מעל מלך יהודה ויושבי ירושלים“.

!

אם פסוק  16אינו מתייחס לׁשְאָר י ָׁשּוב ,אזי . . .

א.
ב.

אלוהים ציווה על ישעיהו להביא את בנו לחינם לפגישה עם המלך;
אין כל “אות“ בהולדת ִע ָּמנ ּו ֵאל.

אלוהים השתמש בׁשְאָר י ָׁשּוב כדי להגדיר את טווח הזמן בו עתידים מלכי ארם
וישראל להסיר את האיום מעל יהודה .האמירה ְ ּ
“ב ֶט ֶרם יֵ ַדע ַה ּנ ַַער  “. . .לא מגדירה
גיל מדויק ,אלא תקופה קצרה יחסית בהתפתחות הילד .יוצא מכך שעל המלך
לצפות להתגשמות הבטחתו של אלוהים בכל יום.
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אלו הים הבט יח — וק י ים
דברי הנביא ישעיהו בפרק ז נאמרו בשנת  734לפנה“ס ואכן
התגשמו במהרה.
תוך פחות משנתיים ,המלך זכה לראות את קיום
הבטחתו של אלוהים .רצין מלך ארם הומת על־ידי מלך
אשור ופקח בן־רמליהו מלך ישראל נרצח על־ידי הושע
בן־אלה ,אשר תפס את השלטון והשתעבד לאשור.
לאחר עשר שנים נוספות ,בשנת  722לפנה“ס,
האשורים השלימו את כיבוש הממלכה הצפונית והגלו
את תושביה .ישעיהו צדק!
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על הת גשמו י ו ת כפ ולו ת
“ע ָּמנ ּו
ישנם הטוענים שהנבואה המבטיחה את ִ
ֵאל“ לא התגשמה רק בהולדת הבתולין של ישוע
המשיח ,אלא ייתכן שהתגשמה גם בזמנו של
הנביא ישעיהו וגם במועד מאוחר יותר.
הטוענים כך מאמינים ב“התגשמות כפולה“ של
נבואות מסוימות .זוהי דעה מוטעית מיסודה.
נוכחנו לדעת שהנבואה על ִע ָּמנ ּו ֵאל מתייחסת
ללידת הבתולין של המשיח ,וכזה יש רק אחד.
אם הייתה קיימת “התגשמות כפולה“ ,איזו מניעה
הייתה להתגשמות משולשת ,מרובעת ,וכן הלאה?
לו אלוהים היה פועל בשיטה זו ,הרי הוא היה שולל
מאתנו כל דרך לעקוב אחרי התגשמות הבטחותיו.
נבואות התנ“ך היו מאבדות כל משמעות.
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איפה השם “ישוע“?
רבים שואלים :אם ישוע הוא אכן המשיח המובטח בתנ“ך ,מדוע שמו
אינו מוזכר במפורש?
שמותיו של ֵאל ַׁש ַּדי מצביעים על תכונותיו ,אופיו ומעשיו .לאורך
התנ“ך שמותיו של ֵאל ַׁש ַּדי מצוינים בסמוך לפרשיות ולאירועים

המתארים את מעשיו.

לדוגמה:

א.

“אל ֳר ִאי“ ניתן ל ֵאל ַׁש ַּדי על־ידי הגר לאחר שהוכיח לה
השם ֵ

ב.

השם “יהוה ָׁשלֹום“ ניתן על־ידי גדעון לאחר ש ֵאל ַׁש ַּדי הבטיח לו

ג.

התברר לנו בפרקים ב-ג כי ֵאל ַׁש ַּדי הוא זה שהוביל את בני

שהוא יודע ורואה הכול על אודותיה (בראשית טז);

ניצחון על המדיינים (שופטים ו).

ישראל במדבר (עיין בעמ'  ,33ד" .יהוה הולך לפניהם“;

עמ'  ,41ג" .מלאך הפנים“) .והנה בהושע יג  4ניתן לו השם

ד.

אֹלהים זּולָ ִתי
ֹלהיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם; ֵו ִ
יע“" :וְ ָאנ ִֹכי יהוה ֱא ֶ
"מֹוׁש ַ
ִ
יע ַאיִ ן ִּבלְ ִּתי“.
ּומֹוׁש ַ
ִ
ֹלא ֵת ָדע,

ישנה נבואה משיחית בישעיהו סב  11שמציגה את המשיח כ"ישע

ת־צּיֹון:
יע ֶאל ְק ֵצה ָה ָא ֶרץִ :א ְמרּו לְ ַב ִ
“הּנֵ ה יהוה ִה ְׁש ִמ ַ
ישראל“ִ :
ּופ ֻעּלָ תֹו לְ ָפנָ יו׳ “.זוהי נבואה
‘הּנֵ ה יִ ְׁש ֵעְך ָּבאִ ,הּנֵ ה ְׂש ָכרֹו ִאּתֹו ְ
ִ

שמצביעה קדימה אל ביאתו השנייה של ישוע המשיח ,כשיגיע על
מנת להושיע את שארית עם ישראל.

לפי העיקרון הנראה בדוגמאות אלה ,וברבות אחרות בתנ“ך ,השם
“ישוע“ ניתן ל ֵאל ׁ ַשדַּ י בסמוך להופעתו כמושיע מכפר חטאים
(מתי א .)21
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סיכום פרק ה:
נבואתו של ישעיהו מחולקת למספר חלקים:

!

.1

הבטחות אלוהים הקשורות לפתרון הבעיה המידית :הסרת האיום של
צבאות הצפון.

.2

“ע ָּמנ ּו ֵאל“ עתיד לבוא ולהושיע את בחיריו של
נבואה ארוכת טווח — ִ
אלוהים .הנבואה התגשמה בישוע המשיח.

ההבטחות לטווח הקצר התגשמו בדיוק מוחלט!
		
בעקבות כך יכלו בני יהודה ושאר המאמינים לבטוח שהנבואה על
אודות הולדת ִע ָּמנ ּו ֵאל אכן תתגשם גם היא .אלוהים העניק להם תקווה
וביטחון שיהודה תמשיך להתקיים לפחות עד להולדתו של ִע ָּמנ ּו ֵאל.
ישוע המשיח אכן בא לעולם בלידת בתולין .הוא היה חייב לבוא בלידה
“עוקפת חטא“ כדי שיוכל לכפר על חטאינו בהקריבו את חייו (נטולי
החטא) בעדנו.
המאמין כי ישוע הוא אכן המשיח המובטח שבא לכפר על חטאיו,
הריהו נושע ורוח אלוהים שוכן בו .אדם הנושע באמת ,שואף לדעת את
רצון אביו שבשמים ולחיות על־פי רצונו.
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פרק ו

משיח

להזכירנו:
משיח:

א .כינוי למלך או לכוהן שנמשח בשמן הקודש • ב .כינוי לגואל המקווה של ישראל.

מלך המשיח :כינוי בפי חז“ל לגואל המקווה ,למשיח בן־דוד שיביא את הגאולה השלמה לישראל
באחרית הימים.
		

עד כה

למדנו שאחד משמותיו של ֵאל ׁ ַשדַּ י הוא “משיח“ .מכאן
ש ֵאל ׁ ַשדַּ י עתיד להופיע בעולם ולמלא את התפקיד
			
המיועד של המשיח .התנ“ך עשיר במידע הקשור לזהותו,
			
לתכונותיו ולתפקידו של המושיע ,הקורבן המכפר ,עבד
			
יהוה — הוא המשיח .בנוסף ,ישנו ציון ברור של המועדים בהם הוא עתיד להיות
בעולם ולפעול כמושיע.
כל הנבואות המתייחסות למשיח ניתנו על מנת . . .
שנוכל לזהות את המשיח האמיתי ולא נלך בעקבות משיחי שקר;
שנתעודד ונתמלא בשמחת הישועה ובביטחון לאור הבטחותיו של
אלוהים עבורנו.

משיח אחד — שתי ביאות
התנ“ך מבהיר שהמשיח יבוא פעמיים:
בפעם הראשונה הוא מתואר כמי שמקריב את עצמו כדי לכפר על
חטאי בני האדם;
בפעם השנייה הוא יבוא כמנצח וכמלך השולט על העולם כולו.
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מכתבי הקודש עולה בברור שהמשיח הוא אלוהים בכבודו ובעצמו .לאור הפסוקים
שנבחן ,ניווכח כי ֵאל ׁ ַשדַּ י הוא המשיח האחד והיחיד אשר כבר בא כדי לכפר על
חטאי האנושות .בהמשך נראה כי הוא גם ישוב כמנצח ויכונן את מלכותו.

חשוב לזכור את אשר התברר לנו בפרקים הקודמיםֵ :אל ׁ ַשדַּ י התגלה בעבר בפני
אבותינו בדמות אדם.

הגדרות רבניות ל“משיח“
לפני שנלמד את מה שכתבי הקודש מלמדים על אודות המשיח ,נציין בקיצור את
דעת היהדות הרבנית בנוגע לזהות המשיח ופועלו.
אתה ,הקורא ,תיווכח שדעתם של הרבנים אינה תואמת את הכתוב בתנ“ך בנוגע
לזהותו ולפועלו של המשיח.
הרבנים בתקופות הקדומות הבינו שהתנ“ך מתאר שני סוגים של משיח:
האחד שסובל עבור עמו ,והשני מנצח:
המשיח הסובל זכה לכינוי “משיח בן־יוסף“ לזכר יוסף שסבל במצריים
כדי להושיע בבוא היום את אחיו מן הרעב;
המשיח המנצח ,המלך ,נקרא “משיח בן־דוד“ על סמך הנבואות המלמדות
שאחד מצאצאיו של דוד יכונן את מלכות המשיח.
אך אותם רבנים נכשלו בנקודה חשובה :לא מדובר בשני משיחים ,אלא במשיח
אחד שבא פעמיים.
תפיסת היהדות הרבנית נוגדת את כל מה שלמדנו לגבי אלוהותו של המשיח.
הרבנים אוחזים בדעה שהמשיח הוא אדם בלבד (לא אלוהים) ,שהנו צדיק הדור
בהליכותיו .לדעתם ,אדם צדיק הראוי להיות משיח חי בקרב עם ישראל בכל דור,
אך התגלותו כמשיח והאצלת כוח אלוהים עליו תתרחש בשני תנאים בלבד:
מצב א :עם ישראל מקיים את מצוות התורה בדרך המקובלת על אלוהים ולכן
		 נמצא ראוי לקבל משיח — מצב המתואר בישעיהו ס :21

יקים ,לְ עֹולָ ם יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ“.
		 “וְ ַע ֵּמְך ֻּכּלָ ם ַצ ִּד ִ

מצב ב :עם ישראל סוטה באופן קיצוני מקיום מצוות התורה וזקוק למשיח
		 למען לא ייכחד — מצב המתואר בישעיהו נט :20-15

יע“.
ּתֹומם ִּכי ֵאין ַמ ְפּגִ ַ
		 “ַ . . .וּיַ ְרא ִּכי ֵאין ִאיׁשַ ,וּיִ ְׁש ֵ

במילים פשוטות ,היהדות הרבנית טוענת שבכוחו וביכולתו של העם לגרום לביאת
המשיח.
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?

		

מה הם התנאים שהמשיח חייב למלא
לפי הגדרות היהדות הרבנית?

המשיח חייב . . .
לבוא מזרע דוד;
להיות שומר מצוות התורה שבכתב והתורה שבעל־פה ,ומשליט את קיומן
על העם;
להילחם את מלחמות ישראל ולנצח את אומות העולם;
לבנות את בית המקדש;
לקבץ את עם ישראל בארץ ישראל.
במידה שהעם יזכה למשיח ,אותו אדם צדיק יפעל בכוחו של אלוהים
המואצל עליו כדי . . .
להחזיר את עם ישראל בתשובה ,לקיום מצוות התורה והתורה שבעל־פה;
להקים את מלכותו שבה עם ישראל הנו ממלכת כוהנים וגוי קדוש.
זכור! זו דעתם של רוב הרבנים .בנוסף ,ישנן דעות כמו זו של הגר“א (הגאון רבי
אליהו ,המכונה גם הגאון מווילנה ,בן המאה ה )18-הטוען שהמשיח אינו חייב
להיות גבר ,ושאסתר המלכה הייתה משיח בן־יוסף בדורה.

לאחר עיון בהגדרות הרבניות העיקריות בנוגע לזהות המשיח ופועלו ,נחזור עתה
לדבר אלוהים ונלמד את הנבואות המתארות את זהותו ואת מעשיו הצפויים של
המשיח ,וניווכח שהוא חייב להיות אלוהים בכבודו ובעצמו .הבה נכיר את ֵאל ׁ ַשדַּ י
כמשיח.
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פרק ז

		

המלך
או

		 המשיח העתיד לבוא לפי הכתוב בתנ“ך

נפתח

			
			

א.

בנבואות המתארות את ֵאל ׁ ַשדַּ י
כפי שיבוא בעתיד — משיח מנצח
שימלוך על העולם מציון:

ו זה שמו אשר י ק ר א ֹו “ :יהו ה צ דק נו “
(ירמ יהו כ ג : )6 - 5

אים “,נ ְֻאם יהוה“ ,וַ ֲה ִקמ ִֹתי לְ ָדוִ ד ֶצ ַמח ַצ ִ ּ
דיק ,ו ָּמלַ ְך
“ה ּנֵה ִיָמים ָ ּב ִ
ִ 5
א ֶרץּ ְ 6 .ב ָיָמיו ִּת ָ ּו ׁ ַשע יְ הו ָּדה
ֶמלֶ ְך וְ ִהשְׂ ִּכיל ,וְ ָעשָׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ְּצ ָד ָקה ָ ּב ָ
וְ יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ׁ ְשכּ ֹן לָ ֶב ַטח; וְ זֶ ה ּׁ ְשמוֹ ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ְראוֹ‘ :יהוה ִצ ְד ֵקנוּ׳“.

ב.

בי מ ים ההם א צמ יח ל דו ד צמח צ דק ה
(ירמ יהו לג : )16 -14

את ַהדָּ ָבר ַה ּטוֹ ב ֲא ׁ ֶשר
אים “,נ ְֻאם יהוה“ ,וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶ
“ה ּנֵה ִיָמים ָ ּב ִ
ִ 14
דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֶאל ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַעל ֵ ּבית יְ הו ָּדהּ ַ 15 .ב ּי ִָמים ָה ֵהם ו ָּב ֵעת ַה ִהיא
יח לְ ָדוִ ד ֶצ ַמח ְצ ָד ָקה ,וְ ָעשָׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ְּצ ָד ָקה ָ ּב ָ
ַא ְצ ִמ ַ
א ֶרץּ ַ 16 .ב ּי ִָמים
ָה ֵהם ִּת ָ ּו ׁ ַשע יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ יִ ם ִּת ׁ ְשכּ וֹ ן לָ ֶב ַטח; וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא לָ ּה:
‘יהוה ִצ ְד ֵקנוּ׳“.
ירמיהו מביע דברי נחמה ותקווה בתארו תקופה בה יחיה עם ישראל בבטחה.
“צ ַמח ַצדִּ יק“ ממשפחת דוד המלך .בכל פעם שכתבי
באחרית הימים יופיע ֶ
הקודש מכנים אישיות כלשהי בשם “צמח“ ,מדובר במשיח (ישעיהו ד ;2
זכריה ג  ,8ו  .13-12במקומות אחרים ,כמו ישעיהו יא  ,1מופיעים שמות
נרדפים“ :חוֹ ֶטר“ ו“נ ֵֶצר“) .ירמיהו מלמד שהמשיח המיוחל אשר בבואו יביא
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שלום ,הנו צאצא של דוד המלך (עלינו לזכור נקודה זו כאשר נבדוק נבואות
נוספות העוסקות במשיח).
הנביא מציין כאן נתון מדהים :הצמח הצדיק ,קרי המשיח ,הנו . . .

מצד אחד

“יהוה ִצ ְד ֵקנוּ“ (אלוהים עצמו);

מצד שני

הוא נצר למשפחה אנושית (בית דוד).

במילים אחרות:
המשיח הוא אלוהים,
הוא עתיד לבוא לעולם כאדם,
מוצאו משבט יהודה ומבית דוד.
שילוב זה מחייב לידה מיוחדת שמערבת את אלוהים .לידה כזו מובטחת
בספר הנביא ישעיהו פרק ז :לידת הבתולין של ִע ָּמנ ּו ֵאל (ראה לעיל פרק ה,
ִע ָּמנ ּו ֵאל ,עמוד .)64

!

בירמיהו לג  16-14מתוארת התקופה שבה ישכון המלך המשיח בציון .העיר
ירושלים עוטה כבוד כה רב עד כי גם היא נקראת “יהוה ִצ ְד ֵקנוּ“ (ראה גם
ישעיהו ד .)6-2

		 סיכום שני הקטעים:

ג.

אל שדי ,המשיח המיוחל שהוא יהוה בכבודו ובעצמו,
יבוא לעולם כאדם משושלת אנושית ,ממשפחת דוד המלך.

יהו ה נר א ה בכ בו דו (ת הי ל ים קב :)17-16

 16וְ יִ ְירא ּו גוֹ יִ ם ֶאת ׁ ֵשם יהוה ,וְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכבוֹ ֶד ָךִּ 17 .כי ָבנָה
יהוה ִצ ּיוֹ ן ,נ ְִר ָאה ִ ּבכְ בוֹ דוֹ.
(לגבי "שם יהוה" ראה גם שמות כג  ;21-20במדבר ו ).27

מחבר מזמור קב מתאר את מלכות המשיח עלי אדמות .כבר ראינו זאת
במזמור ב :המשיח — מלך התבל ,בן־האלוהים — עתיד למלוך על העולם
מציון .בפסוקים המצוטטים לעיל אומר המשורר על אותו מלך־משיח:
“וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יהוה“ (מדובר ביחס של יראה — כבוד
הראוי לאלוהים);
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והוא מוסיף כי

?

“יהוה  . . .נִ ְר ָאה ִּב ְכבֹודֹו“.

האם ייתכן כי “שם יהוה“ ו"כבודו" נתנים כאן למישהו אחר?
האם הם לא שייכים לאלוהים בלבד?
הם אכן שלו בלבד ,ובישעיהו מב  8הוא תובע בעלות בלעדית על שניהם:

ֲאנִי יהוה ,הוּא ׁ ְש ִמי ,וּכְ בוֹ ִדי לְ ַא ֵחר ל ֹא ֶא ֵּתן.
נעמיד זאת לנגד עינינו ונקרא גם את אזהרתו של אלוהים בשמות כג :21

ִה ּׁ ָש ֶמר ִמ ּ ָפנָיו ו ׁ ְּש ַמע ְ ּבקֹלוֹ; ַאל ַּת ֵּמר בּ וִֹּ ,כי ל ֹא יִ ּ ָׂשא לְ ִפ ׁ ְש ֲעכֶ ם,
ִּכי ׁ ְש ִמי ְ ּב ִק ְרבּ וֹ.
אלוהים מדבר על ַמלְ ַא ְך יהוה שהולך לפני בני ישראל ומנחה אותם במדבר.
מכך שאלוהים ,מצד אחד ,אינו חולק את שמו וכבודו עם אף אחד אחר,
"ב ִק ְרבּ וֹ " של ַמלְ ַאךְ
אך מצד שני כתוב לנו כאן ששמו של אלוהים נמצא ְ ּ
יהוה ,ניתן להסיק רק מסקנה אחת :אותו ַמלְ ַא ְך חייב להיות אלוהים בכבודו
ובעצמו .במילים אחרות ,הוא ֵאל ׁ ַשדַּ י ,משיח ישראל (פרטים נוספים ראה
תחת הכותרת "מלאך יהוה" ,עמ'  31ואילך).

הבה נסכם את מזמור קב :17-16
הגויים עתידים לעלות לירושלים כדי להשתחוות למשיח (אשר שמו
של אלוהים נמצא בקרבו) מתוך יראה .זאת אומרת שהמשיח חייב
להיות אלוהים.
למרות זאת המשתחווים מסוגלים לראות אותו ,כי אנחנו קוראים
שהוא “נִ ְר ָאה ִ ּבכְ בוֹ דוֹ “ (ראה גם זכריה יד  .)17-16אם כן ,המשיח הוא
ֵאל ׁ ַשדַּ י ,הישות האלוהית שבני אדם יכולים לראות פנים אל פנים.

ד.

ומלך יהו ה על יהם בהר צי ו ן (מ י כ ה ד :)7-1

ֹאש ֶה ָה ִרים ,וְ נ ּ ִָׂשא
 1וְ ָהיָ ה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ּי ִָמים יִ ְהיֶ ה ַהר ֵ ּבית יהוה נָכוֹ ן ְ ּבר ׁ
הוּא ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת ,וְ נ ֲָהר ּו ָעלָ יו ַע ִּמים 2 .וְ ָהלְ כ ּו גּוֹ יִ ם ַר ִ ּבים וְ ָא ְמרוּ“ :לְ כ ּו וְ נ ֲַעלֶ ה
ֶאל ַהר יהוה וְ ֶאל ֵ ּבית ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ,וְ יוֹ ֵרנ ּו ִמדְּ ָרכָ יו ,וְ נֵלְ כָ ה ְ ּבא ְֹרח ָֹתיו“.
ִּכי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא תוֹ ָרה ו ְּד ַבר יהוה ִמירו ׁ ָּשלָ יִ ם 3 .וְ ׁ ָש ַפט ֵ ּבין ַע ִּמים ַר ִ ּבים,
יח לְ גוֹ יִ ם ֲע ֻצ ִמים ַעד ָרחוֹ ק .וְ כִ ְּתת ּו ַח ְרב ֵֹת ֶיהם לְ ִא ִּתים וַ ֲחנִית ֵֹת ֶיהם
וְ הוֹ כִ ַ
זְמרוֹ ת; ל ֹא יִ שְׂ א ּו גּוֹ י ֶאל גּוֹ י ֶח ֶרב ,וְ ל ֹא יִ ְל ְמדוּן עוֹ ד ִמלְ ָח ָמה.
לְ ַמ ֵ
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אין ַמ ֲח ִרידִּ ,כי ִפי יהוה
א ׁיש ַּת ַחת ַ ּג ְפנוֹ וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָתוֹ וְ ֵ
 4וְ יָ ׁ ְשב ּו ִ
ְצ ָבאוֹ ת דִּ ֵ ּברִּ 5 .כי ָּכל ָה ַע ִּמים יֵ לְ כ ּו ִא ׁיש ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ָֹהיו ,וַ ֲאנ ְַחנ ּו נֵלֵ ְך ְ ּב ׁ ֵשם
“ב ּיוֹ ם ַההוּא“ ,נ ְֻאם יהוה“ ,א ְֹס ָפה ַה ּצֹלֵ ָעה
יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד! ּ ַ 6
וְ ַה ּנִדָּ ָחה ֲא ַק ֵ ּב ָצה ,וַ ֲא ׁ ֶשר ֲה ֵרע ִֹתי;  7וְ שַׂ ְמ ִּתי ֶאת ַה ּצֹלֵ ָעה ִל ׁ ְש ֵא ִרית
הר ִצ ּיוֹ ןֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד
אה לְ גוֹ י ָעצוּם .ו ָּמ ַל ְך יהוה ֲעלֵ ֶיהם ְ ּב ַ
וְ ַה ּנ ֲַהלָ ָ
עוֹ לָ ם“.
גם מיכה מתאר את ימות המשיח ,את התקופה שבה ישרור בעולם שלום
אמיתי .מיכה מציין כי
יהוה ימלוך מהר ציון על כל העמים.
כזכור ,למדנו ממזמור ב כי
המשיחֵ ,אל ׁ ַשדַּ י ,הוא זה שעתיד למלוך על העולם מהר ציון.

ה.

נס עמ ים — וגר זאב עם כ בש (י שע יהו יא :)10 -1
הנביא ישעיהו מגלם בשמו הפרטי את המסר המרכזי של ספרו :ישועת
אלוהים .בפרקים יא-יב הוא מתאר שני דברים חשובים:
את זהותו של המשיח ותכונותיו (ישעיהו יא ;)10 ,5-1
את צורת החיים שתשרור במלכות המשיח בארץ ,ואת השפעת
נוכחותו על עולם החי (ישעיהו יא .)9-6

הברכות שהנביא מפרט יהיו מנת חלקה של שארית ישראל שתאמין ב ְקדוֹ ׁש
יִ שְׂ ָר ֵאל ,ישוע המשיח ,ותכרע ברך לפניו (זכריה יב-יד).
לפנינו נבואה משיחית מרשימה ,הכוללת בתוכה פרטים רבים וחשובים.
ראוי להרחיב ולהתעמק בפסוקיה ,דבר שיעזור לנו בהרכבת התצְֵרף ההולך
ומתהווה של תמונת המשיח:

.1
			

נ בואת י שעיהו בפרק יא —
חל ק ר אשו ן :זהו תו של המש יח ו תכ ונו תי ו

ישעיהו יא :10 ,5-1
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 1וְ יָ ָצא ח ֶֹטר ִמ ֵ ּגזַ ע יִ ׁ ָשי וְ נ ֵֶצר ִמ ּׁ ָש ָר ׁ ָשיו יִ ְפ ֶרה 2 ,וְ נ ָָחה ָעלָ יו רו ַּח יהוה,
רו ַּח ָחכְ ָמה ו ִּבינָה ,רו ַּח ֵע ָצה וּגְ בו ָּרה ,רו ַּח דַּ ַעת וְ יִ ְר ַאת יהוה 3 .וַ ֲה ִריחוֹ

יח.
ְ ּביִ ְר ַאת יהוה ,וְ ל ֹא לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו יִ ׁ ְש ּפוֹ ט ,וְ ל ֹא לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָאזְ נָיו יוֹ כִ ַ
יח ְ ּב ִמ ׁישוֹ ר לְ ַענְוֵ י ָא ֶרץ; וְ ִה ָּכה ֶא ֶרץ ְ ּב ׁ ֵש ֶבט
 4וְ ׁ ָש ַפט ְ ּב ֶצ ֶדק דַּ ִּלים ,וְ הוֹ כִ ַ
ּ ִפיו ,ו ְּברו ַּח שְׂ ָפ ָתיו ִיָמית ָר ׁ ָשע 5 .וְ ָהיָ ה ֶצ ֶדק ֵאזוֹ ר ָמ ְתנָיו ,וְ ָה ֱאמ ּונָה
ֵאזוֹ ר ֲחלָ ָציו . . .
א ׁ ֶשר ע ֵֹמד לְ נֵס ַע ִּמיםֵ ,אלָ יו גּוֹ יִ ם
 10וְ ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ׁש ֶֹר ׁש יִ ׁ ַשי ֲ
רשוּ; וְ ָהיְ ָתה ְמנ ָֻחתוֹ ָּכבוֹ ד.
יִ ְד ׁ
ישעיהו מכנה את הדמות המיוחדת שהוא מתאר “ח ֶֹטר ִמ ֵ ּגזַ ע יִ ׁ ָשי“ .במילים
אחרות ,הוא יצמח משבט יהודה וממשפחת דוד המלך (בראשית מט ;10
שמואל־א טז  ;12-1ירמיהו כג  ,6-5לג .)16-14

בפסוק  2מפרט הנביא תכונות של המשיח בן־דוד“ :וְ ָנ ָחה ָעלָ יו רו ַּח יהוה,
רו ַּח ָחכְ ָמה ו ִּבי ָנה ,רו ַּח ֵע ָצה וּגְ בו ָּרה ,רו ַּח דַּ ַעת וְ יִ ְר ַאת יהוה“.
במקום לומר בפשטות שהמשיח “מלא ברוח אלוהים“ ,הוא מונה את
מאפייניו של רוח הקודש .כך הוא מדגיש את מעלות המשיח ואת שלמותו
בהשוואה לכל דמות אנושית אחרת.
לרוח אלוהים מיוחסות כאן שבע תכונות (במקרא המספר שבע מסמל
שלמות) .מדובר ברוח יהוה ( ,)1ושלמותו מתבטאת בחכמה ( ,)2בינה (,)3
עצה ( ,)4גבורה ( ,)5דעת ( )6ויראת יהוה ( .)7הדמות שהרוח נחה עליה היא
אדם מושלם .הוא הכתובת לכל בקשותינו.
בפסוקים  5-3ישעיהו מסביר איך יתגלה רוח האלוהים באותו נצר משורש
ישי ,במשיח ישראל:

ַ
“ו ֲה ִריחֹו ְּביִ ְר ַאת יהוה — “.משמע שהוא יתענג על כבוד יהוה ועל רצונו.
כל אישיותו תהיה חדורה בדעת אלוהים והוא יזדהה באופן מושלם עם רצון
הבורא .זאת גם הסיבה לכך שכל משאלותיו יתגשמו (תהילים לז .)4
“וְ ֹלא לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יו יִ ְׁשּפֹוט — “.כל אדם קולט ושופט את המתרחש
סביבו בעזרת שני החושים המוזכרים בפסוק  :3ראייה ושמיעה .המשיח,
לעומת זאת ,אינו צריך לראות את האירוע או לשמוע עדים .הוא ניחן ביכולת
נעלה יותר ,הוא הרי ֵאל ֳר ִאי (בראשית טז  ;13ראה עמ׳  .)41-40המשיח הוא
יהוה הרואה את עמקי הנפש .הוא יודע הכול ,ולכן משפטו הוא משפט צדק
מוחלט.
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“וְ ָׁש ַפט ְּב ֶצ ֶדק ַּדּלִ ים“ (פסוק  — .)4המשיח יהיה שונה מהשליטים
והשופטים בישראל שבימי ישעיהו ,שעשקו את העניים והתעשרו משוחד
(ישעיהו א  .)17-16המשיח ,לעומתם ,ישפוט את העניים בצדק.
רּוח ְׂש ָפ ָתיו יָ ִמית ָר ָׁשע — “.הנביא מוסיף שני
ּוב ַ
“וְ ִה ָּכה ֶא ֶרץ ְּב ֵׁש ֶבט ִּפיוְ ,
נתונים המרמזים על אלוהותו של המשיח :אף מלך בשר ודם ,ריבון וסמכותי
ככל שיהיה ,אינו יכול להכות ארץ בשבט פיו ולהמית ברוח שפתיו .יכולות
אלו של המשיח מדגישות את אלוהותו בנוסף לאנושיותו.
התיאור מזכיר את דמותו של המלך המשיח ,בן־האלוהים ,המצטיירת
במזמור ב (ראה עמ׳  44ואילך; ראה גם התגלות ב  ,27יב  ,5יט .)16-11
“וְ ָהיָ ה ֶצ ֶדק ֵאזֹור ָמ ְתנָ יו ,וְ ָה ֱאמּונָ ה ֵאזֹור ֲחלָ ָציו“ (פסוק  — .)5כאן
מתואר באופן ציורי חלק מלבושו הרוחני של המשיח .חיילים ומלכים נהגו
לחגור את נשקם על המותניים ,אך המשיח ,לעומתם ,אינו זקוק לכלי
מלחמה אלה .הוא שולט בעולם בעזרת כלים אחרים :צדק ואמונה (כלומר
אמת ונאמנות) .המאמינים בישוע נדרשים ללבוש “מדים“ דומים כדי להתגונן
מפני נכלי השטן (האיגרת אל האפסים ו .)18-10

נס עמ ים

פסוק  10מוסיף להוכיח את אלוהותו של המשיח“ :וְ ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא
רשוּ; וְ ָהיְ ָתה ְמ ֻנ ָחתוֹ ָּכבוֹ ד“
ׁש ֶֹר ׁש יִ ׁ ַשי ֲא ׁ ֶשר ע ֵֹמד לְ נֵס ַע ִּמיםֵ ,אלָ יו ּגוֹ יִ ם יִ ְד ׁ
“ב ּיוֹ ם ַההוּא“ בתנ“ך
(דברים אלה דומים לנאמר בבראשית מט  .)10הנוסחה ַ ּ
מתייחסת תמיד לאחרית הימים ,ובמיוחד לתקופה שבה תיכון מלכות
המשיח .בעתיד ,אותו איש שמוצאו משבט יהודה ומבית דוד המלך יהיה
“לְ נֵס ַע ִּמים“.
להלן פסוקים נוספים בספר ישעיהו בהם הדובר משתמש ברעיון ה“נס“
(דגל) ומתאר את יהוה כמוקד התעניינותם של העמים:
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.1

וְ נָשָׂ א נֵס לַ ּגוֹ יִ ם ,וְ ָא ַסף נ ְִד ֵחי יִ שְׂ ָר ֵאל,
ישעיהו יא :12
ּונ ְֻפצוֹ ת יְ הו ָּדה יְ ַק ֵ ּבץ ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְפוֹ ת ָה ָא ֶרץ.

.2

ל ֹא יִ כְ ֶהה וְ ל ֹא יָ רוּץַ ,עד יָ שִׂ ים ָ ּב ָא ֶרץ
ישעיהו מב :4
ּ
ִמ ׁ ְש ּ ָפט; וּלְ תוֹ ָרתוֹ ִא ִיים יְ יַ ֵחלוּ.

.3

“ה ֵּנה ֶא ּ ָׂשא ֶאל ּגוֹ יִ ם יָ ִדי וְ ֶאל
ישעיהו מט  :22כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָי יְ הוִ הִ :
ַע ִּמים ָא ִרים נ ִִּסי ,וְ ֵה ִביא ּו ָבנַיִ ְך ְ ּבח ֶֹצן ו ְּבנ ַֹתיִ ְך ַעל ָּכ ֵתף ִּת ּנָשֶׂ א ָנה“.

.4

ישעיהו נא ַ :5-4ה ְק ׁ ִשיב ּו ֵאלַ יַ ,ע ִּמי ,וּלְ או ִּּמי ֵאלַ י ַה ֲאזִ ינוִּּ ,כי תוֹ ָרה
ֵמ ִא ִּתי ֵת ֵצא ,ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטי לְ אוֹ ר ַע ִּמים ַא ְר ִ ּג ַיעָ .קרוֹ ב ִצ ְד ִקי ,יָ ָצא יִ ׁ ְש ִעי וּזְ ר ַֹעי
ַע ִּמים יִ ׁ ְש ּפֹטוּ; ֵאלַ י ִא ִ ּיים יְ ַק ּו ּו וְ ֶאל זְ ר ִֹעי יְ יַ ֵחלוּן.

.5

אש ָנה,
ִּכי לִ י ִא ִ ּיים יְ ַק ּווּ ,וָ ֳא ִנ ּיוֹ ת ַּת ְר ׁ ִש ׁיש ָ ּב ִר ׁ ֹ
ישעיהו ס :9
ְ
לְ ָה ִביא ָבנַיִ ְך ֵמ ָרחוֹ קַּ ,כ ְס ּ ָפם וּזְ ָה ָבם ִא ָּתם ,לְ ׁ ֵשם יהוה ֱאל ַֹהיִ ך וְ לִ ְקדוֹ ׁש
יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֵפ ֲא ָר ְך.

המשיח יהיה מוקד ההתעניינות של כל העמים (זכריה ח  ,23יד).
“נֵ ס ַע ִּמים“ — משמע :אות ,סימן ,עמוד ,דגל שכל העמים מביטים אליו.
מכיוון שאלוהים לבדו הנו האחד אותו צריכים כל העמים לדרוש ,ואליו הם
אמורים לקוות ,הרי שאיש מסתורי זה — ׁש ֶֹר ׁש יִ ׁ ַשי ֲא ׁ ֶשר ע ֵֹמד לְ נֵס ַע ִּמים
— המשיח — חייב להיות לא רק בן אדם ,אלא גם אלוהים בכבודו ובעצמו
(זכריה יב-יד).

סיכום ביניים:
כאשר מרכזים את כל הנתונים על אודות המלך המשיח
מישעיהו ז  ,14ט  ,6-5יא  ,10 ,5-1מגיעים למסקנות חשובות:

!

.1

מוצאו של המושיע הנו משבט יהודה ,והוא נצר לבית דוד (ראה
גם מיכה ה  ;1בראשית מט .)10-8

.2

המושיע הנו בן־אלוהים; הוא נולד מבתולה; שמותיו ותאריו זהים
לאלה של אלוהים (ישעיהו ז  ,14ט  ;6-5תהילים ב; משלי ל .)4

.3

המושיע ימלוך על עם ישראל ועל העולם לנצח נצחים.

.4

הוא אלוהים שלבש דמות אדם.

הדמות היחידה בתולדות האנושות שמתאימה לנתונים אלה
היא זו של ישוע.
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הנס במדבר ונס המש יח
ישוע הסביר לנקדימון ,מנהיג יהודי בעל שם ,את סיבת בואו לעולם .בבשורת

משה ֶאת ַה ָּנ ָח ׁש ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברָּ ,כ ְך ָצ ִר ְ
יך
יה ׁ ֶ
יוחנן ג  15-14הוא אומר“ :וּכְ מוֹ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּב ַּ
ן־ה ָא ָדם ,לְ ַמ ַען יִ ְהי ּו ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם לְ כָ ל ַה ַּמ ֲא ִמין בּ וֹ“.
ׁ ֶש ּיו ַּרם ֶ ּב ָ
כמו שנחש הנחושת הורם על “נס“ — ומכל אלה שרצו להירפא מהכשת
נחש נדרש להביט אליו באמונה — כך ישוע המשיח הוא ה“נס“ שיּורם*
ושאליו עלינו להביט באמונה כדי להירפא מארס החטא ולזכות לחיי נצח
(במדבר כא .)9-4

.2
			

נ בואת י שעיהו בפרק יא —
חל ק שני :י מֹו ת המש יח
תקופת שלטונו עלי אדמות
השפעתו על החברה האנושית ועל עולם החי

ישעיהו יא :9-6

 6וְ גָ ר זְ ֵאב ִעם ֶּכ ֶבשׂ ,וְ נ ֵָמר ִעם ְ ּג ִדי יִ ְר ָ ּבץ ,וְ ֵעגֶ ל וּכְ ִפיר ו ְּמ ִריא יַ ְחדָּ ו ,וְ נ ַַער
ָקטֹן נ ֵֹהג ָ ּבם 7 .ו ָּפ ָרה וָ דֹב ִּת ְר ֶעינָה ,יַ ְח ָ ּ
דו יִ ְר ְ ּבצ ּו יַ לְ ֵד ֶיהן ,וְ ַא ְריֵ ה ַּכ ָ ּב ָקר
יֹאכַ ל ֶּת ֶבן 8 .וְ ׁ ִש ֲע ׁ ַשע יוֹ נֵק ַעל ֻחר ּ ָפ ֶתן ,וְ ַעל ְמאו ַּרת ִצ ְפעוֹ נִי ָ ּגמוּל יָ דוֹ
ָה ָדה 9 .ל ֹא יָ ֵרע ּו וְ ל ֹא יַ ׁ ְש ִחית ּו ְ ּבכָ ל ַהר ָק ְד ׁ ִשי; ִּכי ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה
ֶאת יהוהַּ ,כ ַּמיִ ם לַ ָ ּים ְמכַ ִּסים.
ישעיהו מתאר כאן את החיים בתקופת מלכות המשיח עלי אדמות .תיאורי
התנהגותם של בעלי החיים מדגישים איזו השפעה תהיה למשיח על כלל
הבריאה באותם ימים .שוב בולטת כאן אלוהותו (ראה ירמיהו כג  ,6-5לג 16-
 ;14מיכה ד  .)7-1ברור שאדם רגיל אינו מסוגל להשפיע על עולם החי באופן
המתואר כאן :זאב יגור עם כבש ,נמר עם גדי ,ילד קטן ינהג בעגל ובכפיר,
פרה תרעה עם דוב ,אריה יאכל תבן ,תינוק יניח ידו על חור וממנו יצוץ נחש
ארסי שלא יעלה על דעתו להכיש . . .
התנהגות בני האדם ובעלי החיים כיום היא זו שמנוגדת לדרך הטבע (לא
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“ּיּורם“
ַ
*

= ימות ,רמז למותו על הצלב.

זו המתוארת בישעיהו יא) .אורח החיים המצטייר בפסוקים אלה היה קיים
בבריאה מלכתחילה ,לפני חטאם של אדם וחווה.
אם כך ,כשהמשיח ימלוך על העולם מציון ,החטא ירוסן ואורח החיים יהיה
דומה לזה שרווח בגן־עדן לפני כניסת החטא לעולם.
בספר ההתגלות שבברית החדשה ,יוחנן השליח מלמד שבתקופת
מלכות אלף השנים של המשיח ,השטן יהיה כבול ב“תהום“ (התגלות כ .)6-1
בשלבים הראשונים של המלכות — מייד אחרי הקמתה — יחיו בה אנשים
נושעים בלבד .יחד עם ריסון השטן והגבלת השפעתו על הבריאה ,יאפשרו
חיים נוחים ומבורכים ביותר ,הדומים לאלו של אדם וחווה לפני שחטאו.
ישעיהו מאפשר לנו “לטעום“ מהם (ראה ישעיהו סה  - 17סו .)23
“אבי השקר“ (השטן) יהיה כבול בזמן שהמשיח ימלוך על העולם בצדק,
בקדושה ובאמת .אם תיאורים אלה נשמעים מושכים ונפלאים ,נסה
לדמיין איך ייראה הנצח לאחר שהחטא ייכחד ולא יהיה לו עוד כל זכר
(התגלות כא-כב)!
“מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת יהוה“ (פסוק  — .)9זהו מאפיין נוסף שהעדרו
ָ
בולט בישראל של ימינו .בתקופה שבה המשיח ימלוך בעולם הכול ידעו את
יהוה .בני האדם יכירו ויבינו את אלוהים .מאחר שהחטא ירוסן ,בני המלכות
יוכלו להתמקד במושיע וברצונו המושלם (ראה ירמיהו לא .)34-31
כל הרוצה לטעום היום מהתענוג והשמחה של מלכות אלוהים ,ראוי שילמד
את כתבי הקודש ,יפנה לאלוהים בתפילה ויבקש שיפקח את עיניו ,כך שיוכל
להכיר בישוע המשיח כמושיעו האישי.

.1

המשיח שיופיע בעולם ויביא שלום אמת ,הוא “יהוה ׁ ָשלוֹ ם“
(שופטים ו  ,)24הוא ֵאל ׁ ַשדַּ י.

.2

למרות היותו שווה ערך ליהוה ,שושלת היוחסין האנושית שלו
מקשרת אותו לשבט יהודה ולמשפחת דוד המלך.

עד כה בדקנו קטעים מהתנ“ך המתארים את התקופה שבה המשיח,
ֵאל ׁ ַשדַּ י ,ישכון בארץ ,ימלוך על כל הגויים וישליט שלום בין כל העמים.
תקופה זו טרם החלה ,אך היא מובטחת לעתיד ואליה מייחל כל מאמין.
לעומת זאת ,ישנם בתנ“ך גם פסוקים המציינים שהמשיח כבר הופיע
במועד הקודם לתקופתנו .היה עליו לבוא ולסבול ייסורי תמורה כדי
לכפר על חטאי בני האדם.
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פרק ח

		

המשיח שנכרת
או

		 הופעתו הראשונה של המשיח בארץ
		 לפי הכתוב בתנ“ך

הפרק הנוכחי מתבסס על מבחר פסוקים מספר דניאל הנביא פרק ט*.

נ בוא ת דניאל
דניאל ט :27-22

ֹאמרּ ָ :
אתי ְל ַהשְׂ ִּכילְ ָך ִבינָה.
“ד ִנ ֵ ּיאלַ ,ע ָּתה יָ ָצ ִ
 22וַ ּי ֶָבן וַ יְ ַד ֵ ּבר ִע ִּמי וַ ּי ַ
ּ ִ 23ב ְת ִח ַּלת ַּת ֲחנ ּונ ָ
אתי לְ ַה ִ ּגיד ִּכי ֲחמוּדוֹ ת ָא ָּתה,
ֶיך יָ ָצא ָד ָבר ,וַ ֲאנִי ָ ּב ִ
ו ִּבין ַ ּבדָּ ָבר וְ ָה ֵבן ַ ּב ַּמ ְר ֶאהָ ׁ 24 :ש ֻב ִעים ׁ ִש ְב ִעים נ ְֶח ַּת ְך ַעל ַע ְּמ ָך וְ ַעל ִעיר
ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לְ כַ ֵּלא ַה ּ ֶפ ׁ ַשע וּלְ ָה ֵתם ַח ּ ָטאת וּלְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וּלְ ָה ִביא ֶצ ֶדק עֹלָ ִמים
וְ לַ ְח ּתֹם ָחזוֹ ן וְ ָנ ִביא וְ לִ ְמ ׁש ַֹח ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים.
יח
 25וְ ֵת ַדע וְ ַתשְׂ ֵּכלִ :מן מ ָֹצא ָד ָבר לְ ָה ׁ ִשיב וְ לִ ְבנוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַעד ָמ ׁ ִש ַ
ָנגִ יד ׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ְב ָעה ,וְ ׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ּׁ ִשים ו ׁ ְּשנַיִ ם ָּת ׁשוּב וְ ִנ ְבנ ְָתה ְרחוֹ ב
יח
וְ ָחרוּץ ,ו ְּבצוֹ ק ָה ִע ִּתים 26 .וְ ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ּׁ ִשים ו ׁ ְּשנַיִ ם יִ ָּכ ֵרת ָמ ׁ ִש ַ
וְ ֵאין לוֹ ,וְ ָה ִעיר וְ ַה ּק ֶֹד ׁש יַ ׁ ְש ִחית ַעם ָנגִ יד ַה ָ ּבא ,וְ ִק ּצוֹ ַב ּׁ ֶש ֶטף ,וְ ַעד ֵקץ
ִמלְ ָח ָמה נ ֱֶח ֶר ֶצת ׁש ֵֹממוֹ ת 27 .וְ ִהגְ ִ ּביר ְ ּב ִרית לָ ַר ִ ּבים ׁ ָשבו ַּע ֶא ָחד ,וַ ֲח ִצי
ַה ּׁ ָשבו ַּע יַ ׁ ְש ִ ּבית ַזֶבח ו ִּמנ ְָחה ,וְ ַעל ְּכ ַנף ׁ ִש ּקו ִּצים ְמ ׁשוֹ ֵמם ,וְ ַעד ָּכלָ ה
וְ נ ֱֶח ָר ָצה ִּת ַּת ְך ַעל ׁשוֹ ֵמם“.
*
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פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ“ך:
		

היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות .זוהי
אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו ֵאל ׁ ַשדַּ י ,המשיח היהודי המובטח.

הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט  .19-1ראוי ללמוד את
תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה:

תפ י לת דניאל

(דניאל ט )19-1

בשנה הראשונה למלכות דריווש נדהם דניאל ממידע שמצא בנבואותיו של ירמיהו.
הוא גילה שאלוהים הבטיח כי גלות בבל תימשך שבעים שנים (ירמיהו כה 12-
 ,11כט  .)14-10דניאל ייחס משמעות רבה למידע זה ,כי השנה שבה הוא קרא
את דברי ירמיהו הייתה  538לפנה“ס (השנה הראשונה למלכות דריווש) .מכיוון
שהגלות החלה בשנת  605לפנה“ס ,דניאל חישב ומצא שהיא עמדה להסתיים.
דניאל כיוון את לבו לאלוהים בחרטה כנה:
“אדֹנָי“ (פסוק  .)3פנייה זו מביעה הכרה
ראשית ,הוא פנה לבורא בשם ֲ
בשלטונו על עם ישראל ועל גורלו ,גם בהיות העם בשבי.

שנית,
הוא חזר בתשובה — הכה על חטא וביקש את סליחת האלוהים
בשם עם ישראל .את המהלך הפנימי הזה ביטא גם בסימנים חיצוניים
שליוו באותם ימים חרטה ואבל :צום ,שק ואפר.
תפילת דניאל מורכבת משני חלקים עיקריים:
החלק הראשון מכיל וידוי (פסוקים  .)15-4דניאל מוקיר את נאמנותו של
אלוהים ואת גדולתו ,ומודה בכך שראוי לעם ישראל לירוא מפניו .אלוהים שומר
את בריתו בנאמנות ומתייחס לבני עמו בחסד .לכן יש תקווה עבורם ,אם רק ישובו
מדרכיהם ,יאהבו את יהוה ויצייתו לו (פסוק .)4
דניאל מתוודה בכנות על המעשים המרושעים שעוללו בני עמו ,ואשר בגללם
הוגלו מארצם :העם הפנה עורף לדבר אלוהים ומנהיגיו סירבו במשך דורות
להישמע לנביאים שנשלחו אליהם .נביאים אלה התריעו על העונש הצפוי למי
שלא יחזור בתשובה ,אך קריאותיהם נפלו על אוזניים אטומות.
הנביא מודה שאלוהים אינו אשם במצבו המביש של עם ישראל .אלוהים פעל
בצדק ובני עמו היו אשמים בגלל מרידתם .עוד בימי משה אלוהים הזהיר מפני
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המשפט הצפוי אם ימשיכו למרוד בו ,אך הם לא חזרו בתשובה .בסופו של דבר
עמד אלוהים בשבועתו והוציא את קללתו לפועל :העם הוצא לגלות.
דניאל כביכול מזכיר לאלוהים (בפסוק  )15שבעבר הוא “עשה לו שם“ ,וגדולתו
נודעה לאומות העולם כאשר גאל את בני ישראל מעבדות מצריים בדרך נס .דניאל
בוחר במילים אלה משום שהוא עומד לבקש מאלוהים לשוב ולעשות דבר דומה,
ובכך לרומם ולפאר את שמו אף יותר.
בחלק השני (פסוקים  )19-16דניאל מתחנן שיהוה יסלח לעמו .כמו כן ,הוא
מבקש שישיב את שבות העם ויחזיר את ירושלים ואת בית המקדש לתפארתם
כבעבר.
ירושלים ובית המקדש חרבו בידי הבבלים בשנת  586לפנה“ס ,ומאז עמדו
שוממים .דניאל טוען כי העונש שאלוהים הביא על ישראל ,על ירושלים ועל
המקדש הפחית מכבודו בעיני הגויים .העמים הנכרים הסיקו מן החורבן שאלילי
בבל גברו על אלוהי ישראל .עתה דניאל מבקש שאלוהים יפעל ,לא מפני שעמו
ראוי לכך ,אלא משום שאלוהים הוא רב חסד והמוניטין שלו נמצאים בסכנה.
לסיום תפילתו ,שוטח דניאל לפני אלוהים מספר בקשות :הוא מבקש ממנו
לשמוע ,לסלוח ולפעול .לבסוף ,הנביא מתחנן שאלוהים לא יתמהמה ,למען עמו
ולמען העיר הנקראת על שמו .הבקשה האחרונה מלמדת מדוע מתפלל דניאל
תפילת תשובה בלהט שכזה דווקא עכשיו .בפסוקים שקרא (ירמיהו כט ,)14-10
אלוהים הודיע שיסיים את הגלות כאשר עמו יתחנן אליו ויתפלל מעומק הלב.
דניאל ,כאמור ,יודע שהגלות עומדת להגיע אל קִצה וחרד שמא אלוהים ידחה את
הגאולה אם העם לא יפנה אליו בתפילות ובתחנונים.

מבוא לנ בוא ה
לא קל להבין את פסוקים  27-24בדניאל ט .מן הראוי לקרוא את הפרק מספר
פעמים כדי להבין את משמעות הנבואה .היא מציינת את המועד שבו ייכרת
המשיח כדי לכפר על חטאינו .כאמור ,זוהי אחת הנבואות החשובות ביותר בתנ“ך.
היות שהפסוקים דורשים לימוד מפורט ומעמיק ,נפתח בהסבר כללי:
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על־פי הנבואה ,המשיח “ייכרת“ (ייהרג) לפני חורבן בית שני .בית המקדש נחרב
בשנת  70לספירה ,מכאן שהמשיח היה חייב להופיע ולהיכרת לפני שנה זו .כאשר
מחשבים את הזמנים שהמלאך גבריאל מציין באוזני דניאל ,מתברר כי המשיח
נכנס לירושלים כנגיד בחודש ניסן (חג הפסח) של שנת  32לספירה ונכרת לאחר
מכן.

!

ההיסטוריה מכירה רק אחד שטען באותה תקופה להיותו משיח
ונכרת בעקבות כך מארץ החיים :ישוע אשר נולד בבית־לחם
אפרתה (מיכה ה  )1וגדל בנצרת.

המלא ך גבר יאל ,המש יח ועתי ד י שר אל
אלוהים מסביר בנבואת דניאל שהוא יוסיף לייסר את עם ישראל לפחות עוד
שבעים ׁ ָ
“ש ֻב ִעים“ של שנים אחרי תום גלות בבל.
כאמור ,קטע זה כולל את הנבואה היחידה בתנ“ך שמציינת את המועד המדויק בו
יופיע המשיח בפעם הראשונה .המלאך גבריאל היה זה שמסר לדניאל את המידע,
ואותו גבריאל גילה למרים מאות שנים מאוחר יותר כי היא נושאת ברחמה את
מושיע ישראל (בשורת לוקס א  ;38-26בשורת מתי א .)21
כדי להבין את ההתגלות הזאת במלואה עלינו לתת את הדעת על מספר פרטים:

א.

מ י נ גד מ י
הנבואה מדברת על עמו של דניאל ועל עיר הקודש (פסוק — )24
כלומר ,יש לייחס אותה . . .

		

לעם ישראל;

		

לעיר ירושלים.

ב.

ת רגי ל י חשבו ן
או

מה זה “ ָׁש ֻב ִע ים “?

הנבואה מדברת על פרק זמן המורכב מ 490-יחידות זמן (פסוק  .)24גבריאל
אמר ששבעים ׁ ָ
“ש ֻב ִעים“ (שבעים פעמים שבע ,או “ )490נחתכו“ על ישראל
ועל ירושלים בידי יהוה .האם הכוונה ל 490-ימים 490 ,שבועות 490 ,חודשים
או  490שנים?

.1

בספר ההתגלות יא  ,6-2יג  ,5מזכיר המחבר את השבוע האחרון
שבנבואת דניאל .הוא אומר כי חצי שבוע הנו תקופה בת  1260ימים
או  42חודשים ,שהם שלוש וחצי שנים .אם כן ,יחידות הזמן שבנבואת
דניאל הן שנים.
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.2

מכיוון שבנייתה מחדש של ירושלים אחרי גלות בבל ארכה כחמישים
“ש ֻב ִעים
שנים ,ונבואת דניאל מתארת את פרק הזמן הזה במילים ׁ ָ
ׁ ִש ְב ָעה“ ( ,)7X7=49ניתן להסיק גם מכאן כי יחידות הזמן הן שנים.

.3

גם ההיסטוריה מוכיחה כי פרק הזמן היחיד שמתאים לתיאור זה הוא
 490שנים .לפי הנבואה ,המשיח יתגלה בקרב עם ישראל לפני סופן
של  490שנות הנבואה .כפי שנראה בהמשך ,ספירת  490השנים החלה
בשנת  445לפנה“ס (ראה בעמ' .)101-100
אם מחשבים משנת  445לפנה“ס את  490יחידות הזמן האפשריות,
מתברר שהמשיח לא הופיע בישראל תוך  490ימים (כלומר תוך שנה
ושליש השנה) ,וגם לא תוך  490שבועות (כתשע שנים וחצי) או 490
חודשים (כ 41-שנים).

.4

ועוד נקודה אחרונה :לשבעים שבועים (ל 490-יחידות) של שנים יש
משמעות מיוחדת בתודעה היהודית .אלוהים חילק את הלוח העברי
לפרקי זמן של שבע שנים ,כשכל שנה שביעית היא שנת שמיטה
(ויקרא כה  .)9-3גלות בבל נמשכה שבעים שנים מכיוון שעם ישראל
הפר שבעים שנות שמיטה (דברי הימים־ב לו  .)21מכאן ,כשדניאל ניבא
הוא עצמו חשב באופן טבעי על יחידות זמן של שנים (ט .)2

דניאל ט  ,2 4שלב שלב

ׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ְב ִעים נ ְֶח ַּת ְך ַעל ַע ְּמ ָך וְ ַעל ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לְ כַ ֵּלא ַה ּ ֶפ ׁ ַשע וּלְ ָה ֵתם
ַח ּ ָטאת וּלְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וּלְ ָה ִביא ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים וְ לַ ְח ּתֹם ָחזוֹ ן וְ ָנ ִביא וְ לִ ְמ ׁש ַֹח
ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים.
אותן  490שנים נדרשות להשלמת שישה דברים הקשורים בעם ישראל ובירושלים:

.1
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“לְ ַכּלֵ א ַה ֶּפ ַׁשע — “.המילה ַ
“ה ּ ֶפ ׁ ַשע“ בהא־הידיעה הנה שם קיבוצי המציין
את המרד של עם ישראל באלוהים .מרד זה הוא שורש החטא ,וממנו נבעו
כל החטאים האחרים של העם .גבריאל אמר שעם ישראל לא יחדל ממריו
נגד יהוה עד שיחלפו  490השנים .גם מקומות אחרים בכתובים מבהירים
שהעם לא יחזור בתשובה וייוושע לפני שיבוא המשיח — בתום  490השנים
האלה (ירמיהו כד  ,7-5לא  ;34-31זכריה יב  - 10יג  ;1האיגרת אל הרומים יא
.)27-25

.2

“ח ּ ָטאת“ היא כינוי לחטאים בחיי היום־יום
“לְ ָה ֵתם ַח ָּטאת — “.המילה ַ
(בלשון רבים) 490 .שנים יעברו לפני שעם ישראל יחדל מלחטוא .מכיוון שכל
החטאים נובעים ממרד העם ביהוה ,הם לא ייתמו כל עוד לא ייעקר חטא
המרד מן השורש .זה יקרה רק עם שובו של המשיח.

.3

“לְ ַכ ֵּפר ָעוֹן — “.ישוע כיפר חטאים כאשר נצלב .כל המאמין בו ,בין אם הוא
יהודי או גוי ,זוכה לסליחת חטאים .את כפרת החטאים הזו יבקשו ויקבלו כל
עם ישראל (השארית שנותרה מצרת יעקב) לאחר שובו של המשיח בתום
 490השנים .זאת אומרת ,העם יקבל את ישוע כמשיח וגואל (ראה זכריה יב
 ;10האיגרת אל הרומים יא .)26

.4

“לְ ָה ִביא ֶצ ֶדק עֹלָ ִמים — “.ישנן שתי אפשרויות לפירוש:

א.

ייתכן שאמירה זו מתארת את הצדק שיאפיין את עם ישראל בתום
 490השנים .בעבר היו אמנם תקופות של התעוררות רוחנית שבהן
נכנע העם למידות הצדק של אלוהים ,אך צדק זה היה בר חלוף ,משום
שבסופו של דבר שבו בני ישראל למרוד ביהוה .אבל כשישוב העם
לאלוהיו ויאמין בישוע המשיח ,לא ימרוד עוד לעולם (ירמיהו לא 34-
 ;31יחזקאל לו  .)32-22אלוהים יחשיב לו את צדקתו המושלמת של
המשיח ,וזו תיזקף לזכותו של עם ישראל לעד.

ב.

המשמעות המילולית של האמירה היא שהמשיח ישלוט בצדק נצחי
עלי אדמות ,החל משובו בתום  490השנים (ישעיהו יא  ;5-1ירמיהו כג
 ,6-5לג .)16-15

.5

“לַ ְחּתֹם ָחזֹון וְ נָ ִביא — “.כאשר ימוגר החטא בישראל אחרי  490השנים,
ניתן יהיה לחתום את כל ההתגלויות המזהירות מעונש והקוראות לתשובה,
הן באמצעות חזון והן על־ידי נביאים .החטאים שהביאו את העונש על העם
ייפסקו ,ולכן לא יהיה עוד צורך בנבואות תוכחה .עם ישראל יקבל אז באמונה
את “הנביא“ המובטח בספר דברים יח  — 19-15הלא הוא המשיח.

.6

“לִ ְמׁש ַֹח ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים — “.בתקופת התנ“ך היה נהוג למשוח ליהוה אנשים
או חפצים (שמות כח  ,41כט  ,36מ  .)15-9הביטוי “ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים“ שמופיע
כאן ,מתייחס בדרך כלל לכלי הקודש של המשכן או המקדש (שמות כט
 ,)37או לכל אזור המקדש (יחזקאל מג  .)12בהקשר של פרק ט בדניאל,
נראה שהמלאך גבריאל אומר“ :כאשר ישוב המשיח ,אזור המקדש בירושלים
יימשח ויוקדש מחדש לשירות יהוה“.
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הכתובים מציינים שהמקדש ייבנה מחדש במהלך מלכות אלף השנים של
המשיח עלי אדמות (יחזקאל מ-מח; זכריה ו  .)12לפיכך ,אזור הר הבית
יימשח כהכנה לבניית מקדש אלף השנים.

רישיונות הבנייה
או

ממתי מתחילים לחשב  490שנים?
דניאל ט :25

יח ָנגִ יד
וְ ֵת ַדע וְ ַתשְׂ ֵּכלִ :מן מ ָֹצא ָד ָבר לְ ָה ׁ ִשיב וְ לִ ְבנוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַעד ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ְב ָעה ,וְ ׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ּׁ ִשים ו ׁ ְּשנַיִ ם ָּת ׁשוּב וְ ִנ ְבנ ְָתה ְרחוֹ ב וְ ָחרוּץ,
ו ְּבצוֹ ק ָה ִע ִּתים.
המלאך גבריאל מבהיר ש 490-השנים מחולקות לשלוש תקופות:

חלק ראשון:

שבעה שבועים,

		
חלק שני:

שישים ושניים שבועים

חלק שלישי:

ועוד שבוע אחד (ראה פסוק .)27

אנו ניווכח ונראה ששני החלקים הראשונים עוקבים והחלק השלישי עומד
להתגשם בעתיד.
נקודה חשובה בהתגלות שקיבל דניאל היא מועד תחילתן של  490השנים (פסוק
 .)25המלאך גבריאל ציין שתקופה זו תתחיל עם הוצאת הצַו לבנות מחדש את
ירושלים עם “ְרחֹוב וְחָרּוץ“ .במבט ראשון מהווה קביעה זו בעיה ,כי מלכי פרס ומדי
הוציאו מספר צווים לבניית חלקים שונים של ירושלים:
את הצַו הראשון פרסם כורש בשנת  538או  537לפנה“ס
(הכרזת כורש);
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את השני הוציא דריווש בשנת  519לפנה“ס;

הצו השלישי ניתן על־ידי ארתחשסתא בשנת  458לפנה“ס;
והרביעי ,על־ידי אותו מלך בשנת  445לפנה“ס.

?

		 על איזה מארבעת הצווים דיבר גבריאל בדניאל ט ?25

על מנת לענות על שאלה זו ,הבה נברר שתי נקודות:

.1

שאלת הבי צו ר ים:
ח ר ּו ץ “?
א פש ר לבנ ו ת “ ְרח ֹוב ו ְ ָ
אי זה מ הצו ו ים ִ
המילה “רחוב“ מתארת רחבה פתוחה בתוך שערי העיר (דברי הימים־ב
לב  — )6אזור שהיה מרכזי לחיי העיר .אך לעיר ללא חומה אין שערים ,ומכאן
שבניית “רחוב“ מחייבת את קיומה של חומה עם שערים ,או את בנייתה.
“חרוץ“ הוא תעלת מגן או חפיר ,המשמש כחלק ממערך ההגנה של עיר.
בתקופת התנ“ך היה נהוג לחפור או לחצוב תעלה עמוקה סביב החומות,
דבר שהקשה על הצבת אילי ברזל והתקרבותם לחומות בעת מצור .מכאן,
“רחוֹ ב וְ ָחרוּץ“ כוללת חומה עם שערים ותעלת מגן ,משמע — בנייה
שבניית ְ
של מערך הגנה כולל .דברי דניאל בפרק ט  25מחייבים אישור לביצורה של
ירושלים ללא מגבלות.

.2

שאלת ה ת יאר ו ך :
אי זה מ הצו ו ים ני ת ן במ ו ע ד שה וא נק ו דת המ ו צ א
לח י ש וב ה זמ ן ע ד לבי א ת המש יח ה ר א ש ו נ ה?
אנו מבינים כי רק אחד מארבעת היתרי הבנייה יכול להיות נקודת
המוצא הנכונה לחישוב.
כמו כן ידוע לנו כי יש לספור “ 69שבועים“ ( 483 = 7 X 69שנים ,זאת
אומרת שני החלקים הראשונים מתוך השלושה) ,על מנת להגיע
לנקודה המדוייקת בהיסטוריה שבה היה על המשיח להופיע ולהכרת.
עתה ,הבה נחקור איזה מהצווים המלכותיים הוא הנכון.

מוע ד בני ית הבי צו ר ים:
הצווים שפרסמו כורש ( 538או  537לפנה“ס) ודריווש ( 519לפנה“ס) ,וגם
הצו הראשון של ארתחשסתא ( 458לפנה“ס) לא עומדים במבחן של ְ“רחוֹ ב
וְ ָחרוּץ“ .חומות ירושלים לא נבנו בעקבות אף אחד מהצווים האלה.
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בשנת  445לפנה“ס שמע נחמיה שחומות עירו עדיין הרוסות (נחמיה
א-ב) .יתר על כן ,מאורע שנרשם מספר שנים לאחר שפורסמו שלושת
הצווים הראשונים מבהיר מעל לכל ספק שחומות ירושלים טרם שוקמו עד
אז :זמן מה לאחר פרסום הצו של ארתחשסתא בשנת  458לפנה“ס ,החלו
היהודים שישבו בארץ לבנות את חומות ירושלים על דעת עצמם .מלאכה
זו לא הושלמה ,שכן אויביהם התריעו על כך בפני המלך (עזרא ד .)16-8
לטענתם ,מתן היתר ליהודים לבניית החומות ,כמוהו כעידוד מרד נגד
שלטון המלך.

בתגובה למכתב התלונה ציווה ארתחשסתא להפסיק לאלתר את עבודת
הבנייה ,עד שיפורסם היתר לחידושה (עזרא ד  .)21-17פרט אחרון זה הוא
חשוב ביותר :ניסוח צו הפסקת הבנייה השאיר פרצה שאפשרה מתן צו נוסף
המתיר את בניית החומות.
אין ספק שאלוהים התערב בניסוח שלושת הצווים הראשונים .הרי בדניאל
פרק ו נאמר שחוקי פרס ומדי לא ניתנו לביטול .החוק אסר על מלך לבטל צו
שהוא עצמו נתן ,או שניתן על־ידי אחד מקודמיו (אסתר א  ,19ח  ;8דניאל ו
 .)16 ,13 ,9כלומר ,אילו התיר אחד הצווים הקודמים ליהודים לבנות את חומות
ירושלים ,ארתחשסתא היה מנוע מפרסום צו איסור.

!

אם כך ,הצו שהנבואה בדניאל ט  25חוזה מראש
חייב להיות האחרון מבין הארבעה:
הצו שנתן ארתחשסתא לנחמיה בשנת  445לפנה“ס (נחמיה א-ב).

פ ת רו ן ה ת יאר ו ך :
הבה נעיין תחילה בדיווח שבדבר אלוהים:
נחמיה ב :9-1
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ִיסן ׁ ְשנַת ֶעשְׂ ִרים לְ ַא ְר ַּת ְח ׁ ַש ְס ְּתא ַה ֶּמלֶ ְך ,יַ יִ ן
 1וַ יְ ִהי ְ ּבח ֶֹד ׁש נ ָ
א ְּתנָה לַ ֶּמלֶ ְך ,וְ ל ֹא ָהיִ ִיתי ַרע ְל ָפנָיו.
א ּ ָׂשא ֶאת ַה ַ ּייִ ן וָ ֶ
לְ ָפנָיו ,וָ ֶ
ָ
ָ
ְ
“מ ּ
דו ַּע ּ ָפנֶיך ָר ִעים ,וְ ַא ָּתה ֵאי ְנך חוֹ ֶלה?
ֹאמר לִ י ַה ֶּמלֶ ךַ :
 2וַ ּי ֶ
א ָירא ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד 3 ,וָ א ַֹמר לַ ֶּמ ֶל ְך:
כי ִאם ר ַֹע לֵ ב!“ וָ ִ
ֵאין זֶ ה ִּ
“ה ֶּמ ֶל ְך לְ עוֹ ָלם יִ ְחיֶ ה! ַמ ּ
א ׁ ֶשר ָה ִעיר
דו ַּע ל ֹא יֵ ְרע ּו ָפנַיֲ ,
ַ

ֹאמר
ֵ ּבית ִק ְברוֹ ת ֲאב ַֹתי ֲח ֵר ָבה ,ו ׁ ְּש ָע ֶר ָיה ֻא ְּכל ּו ָב ֵא ׁש?“  4וַ ּי ֶ
לִ י ַה ֶּמלֶ ְךַ :
“על ַמה ֶ ּזה ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּק ׁש?“ וָ ֶא ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם,
יטב ַע ְבדְּ ָך ְל ָפנ ָ
אם יִ ַ
“אם ַעל ַה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב ,וְ ִ
 5וָ א ַֹמר לַ ֶּמ ֶל ְךִ :
ֶיך,
א ְב ֶנ ּנָה“.
ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ָל ֵחנִי ֶאל יְ הו ָּדהֶ ,אל ִעיר ִק ְברוֹ ת ֲאב ַֹתי ,וְ ֶ
“עד ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה ַמ ֲהלָ כֲ ךָ
ֹאמר לִ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ּׁ ֵשגַ ל יוֹ ׁ ֶש ֶבת ֶא ְצלוַֹ :
 6וַ ּי ֶ
ו ָּמ ַתי ָּת ׁשוּב?“
“אם
זְמן 7 ,וָ אוֹ ַמר לַ ֶּמלֶ ְךִ :
יטב לִ ְפנֵי ַה ֶּמלֶ ְך וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֵחנִי ,וָ ֶא ְּתנָה לוֹ ָ
וַ ִ ּי ַ
ְ
א ְ ּגרוֹ ת יִ ְּתנ ּו לִ י ַעל ּ ַפ ֲחווֹ ת ֵע ֶבר ַה ּנ ָָהרֲ ,א ׁ ֶשר
ַעל ַה ֶּמלֶ ך טוֹ בִ ,
יַ ֲע ִביר ּונִי ַעד ֲ
א ׁ ֶשר ָאבוֹ א ֶאל יְ הו ָּדה 8 ,וְ ִא ֶ ּג ֶרת ֶאל ָא ָסףׁ ,ש ֵֹמר
ְ
א ׁ ֶשר לַ ֶּמלֶ ךֲ ,א ׁ ֶשר יִ ֶּתן לִ י ֵע ִצים לְ ָקרוֹ ת ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי
ַה ּ ַפ ְרדֵּ ס ֲ
ַה ִ ּב ָירה ֲא ׁ ֶשר לַ ַ ּביִ ת וּלְ חוֹ ַמת ָה ִעיר וְ לַ ַ ּביִ ת ֲא ׁ ֶשר ָאבוֹ א ֵאלָ יו“.
וַ ִ ּי ֶּתן לִ י ַה ֶּמלֶ ְךְּ ,כיַ ד ֱאל ַֹהי ַה ּטוֹ ָבה ָעלָ י 9 .וָ ָאבוֹ א ֶאל ּ ַפ ֲחווֹ ת ֵע ֶבר
ַה ּנ ָָהר ,וָ ֶא ְּתנָה לָ ֶהם ֵאת ִא ְ ּגרוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ,וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ִע ִּמי ַה ֶּמלֶ ְך שָׂ ֵרי
ַחיִ ל ו ָּפ ָר ׁ ִשים.
השנה העשרים למלכות ארתחשסתא היא שנת  445לפנה“ס .אם כך490 ,
ִיסן“ של שנת 445
“בח ֶֹד ׁש נ ָ
השנים שעליהן מדבר דניאל בפרק ט החלו ְ ּ
לפנה“ס.
יח ָנגִ יד“ יעברו שישים
“מ ׁ ִש ַ
המלאך גבריאל אמר שמעת פרסום הצו ועד ָ
“ש ֻב ִעים“ של  7שנים כל אחד ( 483 = 7 X 69שנים) .במילים אחרות:
ותשעה ׁ ָ
 483שנים אחרי  445לפנה“ס יהיה המשיח בעולם.
גבריאל חילק את שישים ותשעה השבועים לשתי תקופות:
שבעה שבועים ( 49שנים);
ועוד שישים ושניים שבועים ( 434שנים).
חוקרים רבים סבורים שחלוקה זו פירושה שבניית ירושלים (עם כל ביצוריה
כמפורט בנבואה) תושלם  49שנים אחרי הצו של שנת  445לפנה“ס .הבנייה
ארכה זמן כה רב ,כי היהודים נתקלו בהתנגדות רבה למפעל הבנייה (נחמיה
ד ,ו  - 1ז  .)4חומות העיר אכן נבנו בעת מצוקה ,כפי שניבא המלאך גבריאל
“בצוֹ ק ָה ִע ִּתים“.
באמרו כי ְ“רחוֹ ב וְ ָחרוּץ“ ייבנו ְ ּ
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ביאת המשיח
או

באיזה תאריך הגיעו  483השנים ִ
לקצן?
כאשר מחשבים את הזמן על יסוד המידע שנתן גבריאל ,יש לזכור שבשנה
תנ“כית יש  360ימים .לדוגמה . . .
בבראשית ז  ,24 ,11ח  4מדובר על חמישה חודשים שהם  150ימים;
בהתגלות יא  ,3-2יב  ,14 ,6יג  5קוראים אנו על שלוש וחצי שנים ,והן
מחולקות לארבעים ושניים חודשים =  1,260ימים.
בעת העתיקה ,חישוב השנים לפי שיטה זו היה מקובל גם במצריים ,פרס ,בבל ,יוון,
איטליה ,הודו ,סין ואף במרכז אמריקה.
אם כך . . .
 69שבועים הם  483שנים;
 483שנים מקראיות הן  173,880ימים;
כאשר סופרים  173,880ימים מחודש ניסן  445לפנ"ה
מגיעים לחודש ניסן של שנת  32לספירה*.

!

דניאל ניבא את ביאת המשיח לחודש ניסן של שנת 32לספירה!

ההת גשמו ת — "המש יח נכ רת"
פסוק :26

יח וְ ֵאין לוֹ ,וְ ָה ִעיר וְ ַה ּק ֶֹד ׁש
כ ֵרת ָמ ׁ ִש ַ
וְ ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ּׁ ִשים ו ׁ ְּשנַיִ ם יִ ָּ
יַ ׁ ְש ִחית ַעם ָנגִ יד ַה ָ ּבא.
שני מאורעות חשובים אירעו בחיי ישוע המשיח בחודש ניסן ,שנת  32לספירה:

*
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כדי להשאר במסגרת לוח השנה המודרני ,עלינו לחלק את  173,880הימים ל 476-שנים
סולריות בנות  365ימים כ"א ,ואז לעשות את החישוב .- 445 + 476 = 31 :יש לזכור שהלוח
הגרגוריאני מתחיל בשנת  ,1ואין שנת  .0אם כן ,החישוב מתעדכן .31 + 1 = 32 :כך אנחנו
מגיעים לשנת  32לספירה.

א.

יח נָ גִ יד — דניאל ט ;25
הוא נכנס לירושלים והתקבל בהערצה כמלך ( ָמ ִׁש ַ
בשורת מרקוס יא  ;10-9בשורת יוחנן יב ;)16-12

ב.

באותו השבוע הוא גם נדחה ונצלב (יִ ָּכ ֵרת ָמ ִׁש ַ
יח ְו ֵאין לֹו — דניאל ט ;26
בשורת יוחנן יט).

היחיד בהיסטוריה היהודית שהציג את עצמו כמשיח ישראל ובשל כך נידון למוות
בצליבה בחודש ניסן של שנת  32לספירה ,הוא ישוע*.
הנביא מציין במפורש שבית המקדש וירושלים ייחרבו לאחר שהמשיח ייכרת.
בית המקדש אכן נחרב בשנת  70לספירה ,ומכאן שהמשיח היה חייב להיכרת
לפני מועד זה.
השתלשלות המאורעות המתועדים בברית החדשה חופפת את לוח הזמנים של
דניאל פרק ט ,מאשרת את דיוקה של הנבואה ,ואף מוכיחה מעל לכל ספק שישוע
אשר נולד בבית־לחם אפרתה (מיכה ה  )1וגדל בנצרת הוא המשיח שעליו דיבר
המלאך גבריאל.
אם כך ,המסקנה ההגיונית היא כי על כל יהודי להאמין בישוע המשיח כמושיעו
וכגואלו.

!

ישוע הוא משיח ישראל!
אין כל מועמד אחר בהיסטוריה האנושית אשר הגשים בחייו
את הנבואות הללו .לא היה ולא יהיה משיח אחר.

האם זאת אומרת שהחמצנו את המש יח?
לא! כל זמן שאדם חי ,מעניק לו אלוהים רב החסד את ההזדמנות לפנות למשיח.
מי שמאמין שישוע המשיחֵ ,אל ׁ ַשדַּ י ,כיפר על חטאיו — אמונתו נחשבת לו
לצדקה והוא נושע מהחטא ומהמצב האיום של ניתוק נצחי מאלוהים בגיהינום.
למאמין בישוע יש חלק בנחלת אלוהים ובברכה המובטחת לזרע אברהם המבורך,
אבי כל המאמינים .האמונה בישוע כאדון ומושיע מן החטא היא תכלית כל האמור
בתנ“ך .זהו המסר שכל בני האדם — יהודים וגויים — חייבים לשמוע ,וזוהי האמת
שעלינו לקבל באמונה.

*

פרשנות מלאה לדניאל פרק ט נמצאת באתר  — www.YESHUA.co.ilשיעורים  /תנ“ך /
כתובים  /דניאל .כמו כן ,ניתן להזמין עותק ללא תשלום של ספר דניאל בתרגום עברי.
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עתיד
פסוקים :27-26

...וְ ִק ּצוֹ ַב ּׁ ֶש ֶטף ,וְ ַעד ֵקץ ִמלְ ָח ָמה נ ֱֶח ֶר ֶצת ׁש ֵֹממוֹ ת .וְ ִהגְ ִ ּביר ְ ּב ִרית
ה ּׁ ָשבו ַּע יַ ׁ ְש ִ ּבית ַזֶבח ו ִּמנ ְָחה ,וְ ַעל ְּכ ַנף
א ָחד ,וַ ֲח ִצי ַ
לָ ַר ִ ּבים ׁ ָשבו ַּע ֶ
ְ
ׁ ִש ּקו ִּצים ְמ ׁשוֹ ֵמם ,וְ ַעד ָּכלָ ה וְ נ ֱֶח ָר ָצה ִּת ַּתך ַעל ׁשוֹ ֵמם.
השבוע האחרון שבנבואה יתחיל בעתיד ,כאשר צר המשיח ( ָנגִ יד ַה ָ ּבא) “יגביר
ברית לרבים“ .צר המשיח הנו מנהיג רב כוח שיעלה לגדולה עולמית בעתיד בכוח
שהשטן יאציל עליו (ראה דניאל פרקים ב ,ז; בשורת מתי כד  ;44-15השנייה
לתסלוניקים ב  ;12-1התגלות ו-כ).
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צר המשיח יצליח להשכין שלום מדומה באזורנו;
בתקופה זו בית המקדש יעמוד על ת ִלו.
עובדות אלה ,יחד עם עיוורונו הרוחני של עם ישראל ,יגרמו להם לקבל את צר
המשיח כמשיח המובטח .באמצע תקופת צרת יעקב ,הוא יכריז על עצמו כאל
וידרוש שיסגדו וישתחוו לו .את אלה שיסרבו להיכנע לדרישתו ירדוף עד חרמה.
בשלב זה תזהה שארית עם ישראל את תרמיתו של צר המשיח ותברח למדבר.
שם היא תינצל בחסד אלוהים.
שבע השנים האחרונות שבנבואה מכונות בפי הנביא ירמיהו “צרת יעקב“ (ירמיהו
ל  .)7זו תקופה שבה אלוהים יסיר מעל פני תבל את מתנגדיו ויצרוף את עמו
ישראל .בסיום שבע שנות הצרה יחזור ישוע המשיח ארצה כדי להקים את
ממלכתו בת אלף השנים עלי אדמות .עם תום תקופת מלכותו זו ,אלוהים יסלק
באופן סופי את מתנגדיו מהתבל .הוא יברא שמים חדשים וארץ חדשה הנקיים
לחלוטין מהחטא ומהשפעותיו .אז יתחילו ימות המשיח הנצחיים*.

*

ללימוד מעמיק יותר על אירועי העתיד ניתן להזמין את הספרון “עתיד“ דרך האתר
 www.YESHUA.co.ilללא תשלום (מוצרים חינם  /ספרים).
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פרק ט

עבד יהוה
דיון בישעיהו נב  - 13נג 12

כאמור

דניאל נקב בתאריך בו ישוע המשיח בא ונכרת לפני
חורבן בית שני .הנביא ישעיהו משלים את התמונה
			
			
כשהוא מפרט את הסיבה שבגללה נכרת המשיח .הוא
עושה זאת בפרק נב מפסוק  13עד סוף פרק נג .כאן מתואר באופן ברור ומצמרר
איך עבד יהוה הטהור מכל חטא יישא את חטאי עם ישראל ויקריב את חייו
כקורבן לכפרת חטאים; כמו כן ,מתוארים אופיו ,תפקידו וזהותו של עבד יהוה
(ראה גם ישעיהו מב  ,9-1מט  ,6-1נ  — 11-4עבד יהוה כישות אלוהית).
עבד יהוה שנגלה בפסוקים אלה ,שונה מתיאורים של עבדי אלוהים אחרים בספר
ישעיהו (שם ,הכינוי ניתן לעם ישראל :מא  ,9-8מב  ,25-18מג  ,10מד ,21 ,2-1
מה  ,4מח  ,20מט  ;3ולכורש מלך פרס אף ניתן התואר “משיח“ ,והכוונה לאישיות
שנבחרה על־ידי אלוהים לתפקיד מסוים [מה .)]1
עבד יהוה זה מקריב את חייו כקורבן כפרה שבזכותו תוענק סליחת חטאים לעם
ישראל ולאנושות בכלל.

!

פסוקים אלה עוסקים במסר החשוב ביותר שבכתבי הקודש:
הם מלמדים על ישועת האדם ועל תיקון הקשר הקדוש והנצחי
		 שלו עם אלוהים.

איך נכ ו ן לפר ש?
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מאז שנכתב פרק נג בספר ישעיהו במאה השמינית לפני הספירה ,ועד למאה
האחת עשרה לספירה ,האמינו כל הפרשנים היהודים שהנאמר בו מתאר את
משיח ישראל .תרגום יונתן בן עוזיאל (תלמידו של הלל הזקן) ,שנכתב במאה
הראשונה לספירה ,מציין שעבד יהוה המתואר כאן הוא המשיח .חכמי תקופת
התלמוד הסכימו גם הם שהפרק מתייחס למשיח.

הראשון שיצא נגד דעה זו ואף ספג על כך ביקורת קשה מצד שאר הפרשנים
בזמנו ,היה רבי שלמה יצחקי ,הידוע בכינוי רש“י ( .)1105-1040רש“י טען שפסוקים
אלה מתארים את עם ישראל הסובל בגלל חטאי שאר העמים .פרשנותו של רש“י
ככל הנראה הושפעה ממסע הצלב הראשון בשנת  ,1095שבו נרצחו יהודים רבים
על־ידי אלו שכינו עצמם נוצרים.
במאתיים השנים האחרונות גברו קולות של רבנים ופרשנים המדגישים את
הפרשנות הזו ודוחים את הדעה הטוענת שמתואר כאן משיח ישראל .אין ספק
שזה נעשה כחלק מהפולמוס נגד הפרשנות הנוצרית־משיחית שמייחסת את
הכתוב לישוע המשיח.

לפנינו הקטע שעליו מדובר:
ישעיהו נב :15-13

ִ 13ה ּנֵה יַ שְׂ ִּכיל ַע ְבדִּ י ,יָ רוּם וְ נ ּ ִָׂשא וְ גָ ַב ּה ְמאֹדַּ 14 .כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָיך
א ָדםֵּ 15 .כן יַ ֶ ּזה גּוֹ יִ ם
ַר ִ ּביםֵּ ,כן ִמ ׁ ְש ַחת ֵמ ִא ׁיש ַמ ְר ֵאה ּו וְ ת ֲֹארוֹ ִמ ְ ּבנֵי ָ
ַר ִ ּביםָ .עלָ יו יִ ְק ּ ְפצ ּו ְמלָ כִ ים ּ ִפ ֶיהםִּ ,כי ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֻס ּ ַפר לָ ֶהם ָראוּ ,וַ ֲא ׁ ֶשר
ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ִה ְתבּ וֹ נָנוּ.
ישעיהו נג :12-1

ִ 1מי ֶה ֱא ִמין לִ ׁ ְש ֻמ ָע ֵתנ ּו וּזְרוֹ ַע יהוה ַעל ִמי ִנגְ לָ ָתה?  2וַ ַ ּי ַעל ַּכ ּיוֹ נֵק לְ ָפנָיו,
א ֶרץ ִצ ָ ּיה ,ל ֹא ת ַֹאר לוֹ וְ ל ֹא ָה ָדר ,וְ נ ְִר ֵאה ּו וְ ל ֹא ַמ ְר ֶאה
וְ כַ ּׁש ֶֹר ׁש ֵמ ֶ
ישיםִ ,א ׁיש ַמכְ אֹבוֹ ת וִ ידו ַּע חֹלִ י; וּכְ ַמ ְס ֵּתר
וְ נ ְֶח ְמ ֵדהוִּ 3 .נ ְבזֶ ה וַ ֲח ַדל ִא ׁ ִ
אכֵ ן ֳחלָ יֵ נ ּו הוּא נָשָׂ א ו ַּמכְ א ֵֹבינ ּו
ּ ָפנִים ִמ ֶּמ ּנוִּ ,נ ְבזֶ ה וְ ל ֹא ֲח ׁ ַש ְבנֻהוָּ 4 .
ְס ָבלָ ם ,וַ ֲאנ ְַחנ ּו ֲח ׁ ַש ְבנֻה ּו ָנגו ַּעֻ ,מ ֵּכה ֱ
אל ִֹהים ו ְּמ ֻע ּנֶה 5 .וְ הוּא ְמחֹלָ ל
ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵענוְּ ,מ ֻד ָּכא ֵמ ֲעוֹ נ ֵֹתינוּ; מו ַּסר ׁ ְשלוֹ ֵמנ ּו ָעלָ יו ,ו ַּב ֲח ֻב ָרתוֹ נ ְִר ּ ָפא לָ נוּ.
ֻּ 6כ ָּלנ ּו ַּכ ּצֹאן ָּת ִעינוִּ ,א ׁיש לְ ַד ְרכּ וֹ ּ ָפנִינוּ ,וַ יהוה ִה ְפ ִ ּג ַיע בּ וֹ ֵאת ֲעוֹ ן ֻּכ ָּלנוּ.
ִ 7נ ַ ּגשׂ וְ הוּא נ ֲַענֶה וְ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ּ ִפיו; ַּכ ּ ֶׂשה לַ ּ ֶט ַבח יו ָּבל ,וּכְ ָר ֵחל לִ ְפנֵי גֹזְ זֶ ָיה
נ ֱֶאלָ ָמה ,וְ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ּ ִפיוֵ 8 .מע ֶֹצר ו ִּמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לֻ ָ ּקח ,וְ ֶאת דּ וֹ רוֹ ִמי יְ שׂ וֹ ֵח ַח?
ִּכי ִנגְ זַר ֵמ ֶא ֶרץ ַח ִ ּייםִ ,מ ּ ֶפ ׁ ַשע ַע ִּמי ֶנגַ ע ָלמוֹ 9 .וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת ְר ׁ ָש ִעים ִק ְברוֹ,
וְ ֶאת ָע ׁ ִשיר ְ ּבמ ָֹתיו; ַעל ל ֹא ָח ָמס ָעשָׂ ה ,וְ ל ֹא ִמ ְר ָמה ְ ּב ִפיו 10 .וַ יהוה
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א ִר ְיך ִיָמים;
אם ָּתשִׂ ים ָא ׁ ָשם נ ְַפ ׁשוֹ ,יִ ְר ֶאה ַזֶרע ,יַ ֲ
ָח ֵפץ דַּ ְּכאוֹ ֶה ֱחלִ יִ .
וְ ֵח ֶפץ יהוה ְ ּביָ דוֹ יִ ְצלָ חֵ 11 .מ ֲע ַמל נ ְַפ ׁשוֹ יִ ְר ֶאה יִ שְׂ ָ ּבעּ ְ .ב ַד ְע ּתוֹ יַ ְצדִּ יק
ַצדִּ יק ַע ְבדִּ י לָ ַר ִ ּבים ,וַ ֲעוֹ נ ָֹתם הוּא יִ ְסבּ ֹל 12 .לָ כֵ ן ֲא ַח ֶּלק לוֹ ָב ַר ִ ּבים ,וְ ֶאת
את ּפ ׁ ְש ִעים
ֲעצו ִּמים יְ ַח ֵּלק ׁ ָש ָללַּ ,ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱע ָרה לַ ָּמוֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ ,וְ ֶ
נ ְִמנָה; וְ הוּא ֵח ְטא ַר ִ ּבים נָשָׂ א ,וְ לַ ּפ ׁ ְש ִעים יַ ְפ ִ ּג ַיע.

“רם ונישא“ הם תארים השמורים לאלוהים
או

טיבו ומעמדו של עבד יהוה
“ה ֵּנה יַ שְׂ ִּכיל ַע ְבדִּ י ,יָ רוּם
ישעיהו פותח את הקטע כשהוא מצטט את אלוהים אומרִ :
ִשא וְ גָ ַב ּה ְמאֹד“ (נב  .)13הנביא משתמש בשלושה מונחים נרדפים ,בתוספת
וְ נ ּ ָׂ
לשון “מאוד“ ,המעצימה את תיאור הצלחתו של עבד יהוה.
על מנת לקבוע בוודאות את זהותו של אותו עבד יהוה ,הבה נעיין בפסוקים
ִשא“,
ִשא“ “ָ /רם וְ נ ּ ָׂ
נוספים בספר ישעיהו ,בהם הנביא משתמש במילים “יָ רוּם וְ נ ּ ָׂ
“גָ ַב ּה“ .המסקנה תסייע מאוד להבנת הטקסט:

.1

בי שעיהו ו  1כתוב:

ישב ַעל ִּכ ֵּסא
את ֲאדֹנָי ׁ ֵ
ִ ּב ׁ ְשנַת מוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֻע ִ ּז ָ ּיהוּ ,וָ ֶא ְר ֶאה ֶ
ָרם וְ נ ּ ִָׂשא ,וְ ׁשוּלָ יו ְמלֵ ִאים ֶאת ַה ֵהיכָ ל . . .
ישעיהו מתאר מחזה נפלא שנגלה לעיניו ,כאשר ראה את אלוהים
יושב על כיסא “רם ונישא“ .באותו מעמד נקרא ישעיהו לבשר את דברי
אלוהים לעמו.

.2
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בי שעיהו ב  4 -2כתוב:

ֹאש ֶה ָה ִרים
וְ ָהיָ ה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ּי ִָמים ,נָכוֹ ן יִ ְהיֶ ה ַהר ֵ ּבית יהוה ְ ּבר ׁ

ָהר ּו ֵאלָ יו ָּכל ַהגּוֹ יִ ם  . . .וְ ָא ְמרוּ“ :לְ כ ּו וְ נ ֲַעלֶ ה
וְ נ ּ ִָׂשא ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת ,וְ נ ֲ
ֶאל ַהר יהוהֶ ,אל ֵ ּבית ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ,וְ י ֵֹרנ ּו ִמדְּ ָרכָ יו “. . .
כאן מודגשת עליונותו של אלוהים ,אשר י ֵשב בביתו בירושלים ואליו
ינהרו כל הגויים להשתחוות לפניו ולשמוע מפיו .נוכחות אלוהים
מעניקה להר הבית מעמד “נישא“ מעל כל שאר ההרים.

.3

בי שעיהו נ ז  15כתוב:

“מרוֹ ם וְ ָקדוֹ ׁש
כּ ֹה ָא ַמר ָרם וְ נ ּ ִָׂשאׁ ,ש ֵֹכן ַעד וְ ָקדוֹ ׁש ׁ ְשמוָֹ :
ֶא ׁ ְשכּ וֹ ן ,וְ ֶאת דַּ ָּכא ו ׁ ְּש ַפל רו ַּח ,לְ ַה ֲחיוֹ ת רו ַּח ׁ ְש ָפלִ ים ,וּלְ ַה ֲחיוֹ ת
לֵ ב נ ְִד ָּכ ִאים“.
הנביא שוב מתאר את עליונותו של אלוהים בהדגישו שתי יכולות
השייכות לבורא בלבד :היכולות לרפא ולהחיות .כאן אלוהים עצמו
מתואר כ“רם ונישא“.

למ י לא מגי ע להי ו ת “רם ו ני שא “
לעומת הפסוקים הללו ,הנביא מתאר גם מקרים בהם שואף בן אנוש בגאוותו
לתפוס את מקומו של אלוהים או מחשיב עצמו שווה ערך לו:

.1

בי שעיהו ב  12כתוב:

ִּכי יוֹ ם לַ יהוה ְצ ָבאוֹ ת ַעל ָּכל ֵ ּג ֶאה וָ ָרם ,וְ ַעל ָּכל נ ּ ִָׂשא וְ ׁ ָש ֵפל.
אלוהים עתיד להכות את הגאים החושבים שהם אדונים על חייהם
ושולטים בעולם .הבורא ישפוט את כל מי שחושב את עצמו “רם
ונישא“.

.2

בי שעיהו נ ז  7כתוב:

ַעל ַהר ָ ּגב ַֹּה וְ נ ּ ִָׂשא שַׂ ְמ ְּת ִמ ׁ ְש ָּכ ֵב ְךּ ַ ,גם ׁ ָשם ָעלִ ית ִלזְבּ ַֹח ַזָבח.
הנביא מוכיח את עמו שלא בחל בכל אמצעי רע ושפל כדי לבזות את
אלוהים .בכל מקום חילל העם את קדושת אלוהים ועל כך הוא עתיד

109

להיענש .ההר “הגבוה והנישא“ שייך לאלוהים (ישעיהו ב )2

ולא לאלילים.

.3

בי שעיהו י ד  15 -11כתוב:

 11הו ַּרד ׁ ְשאוֹ ל גְ אוֹ ֶנ ָךֶ ,ה ְמיַ ת ְנ ָבלֶ ָיך; ַּת ְח ֶּת ָיך יֻ ַ ּצע ִר ָּמה ו ְּמכַ ֶּס ָיך
ן־ש ַחר! ִנגְ דַּ ְע ָּת לָ ָא ֶרץ,
ּתוֹ לֵ ָעהֵ 12 .א ְיך נ ַָפ ְל ָּת ִמ ּׁ ָש ַמיִ םֵ ,הילֵ ל ֶ ּב ׁ ָ
“ה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶא ֱעלֶ ה,
חוֹ לֵ ׁש ַעל גּוֹ יִ ם 13 .וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִבלְ ָב ְב ָךַ :
ִמ ַּמ ַעל לְ כוֹ כְ ֵבי ֵאל ָא ִרים ִּכ ְס ִאי ,וְ ֵא ׁ ֵשב ְ ּב ַהר מוֹ ֵעד ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ן;
ֶ 14א ֱעלֶ ה ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָעבֶ ,א ַ ּ
ד ֶּמה לְ ֶעלְ יוֹ ןַ 15 “.א ְך ֶאל ׁ ְשאוֹ ל ּתו ָּרד,
ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי־בוֹ ר.
בפרק יד הנביא ישעיהו מתאר את העונש העתיד לבוא על מלך בבל.
גאוותו ושחצנותו של מלך זה לא ידעה גבול .מלך בבל התנהג באופן
הדומה לדמות אחרת ,עתיקה ,ששמה “הילל בן־שחר“ ,הלא הוא השטן
בכבודו ובעצמו.
מכיוון שמלך בבל דמה באופיו לשטן ,תיאר ישעיהו את השטן ואת
סופו ,וכך רמז למלך בבל ולדומים לו על האחרית הצפויה להם.
במקור ,השטן היה מלאך רם דרג .הוא חטא בחטא הגאווה ושאף
למקום הרם והנישא השייך לאלוהים בלבד .בשל כך סולק השטן מן
השמים ודינו נחרץ לעולם (לדוגמאות נוספות ראה :ישעיהו י  ,33יג ,11
 ,19טז  ,7-6כג  ;9יחזקאל כח .)19-1

מצ ד א ח ד “ עב ד “ — מצ ד שני רם־מעלה
בחינת הפסוקים הללו מביאה אותנו למסקנה ברורה:
אלוהים בלבד ראוי לשבת על כיסא “רם ונישא“ ,ורק הוא “גבה מאוד“ .כל ניסיון
של בן אנוש או גורם אחר לקחת את מקומו של אלוהים או להחשיב עצמו שווה
לו ,משמעו מרידה נגד אלוהים שסופה משפט.
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נתון זה מצביע על כך שפסוקים  15-13בפרק נב מתארים אישיות אלוהית .לעבד
“כבוֹ ִדי לְ ַא ֵחר
יהוה מיוחסים מאפיינים השייכים לאלוהים בלבד ,והבורא הרי אומרְּ :
ל ֹא ֶא ֵּתן“ (ישעיהו מב  .)8לכן“ ,העבד“ חייב להיות אלוהים בכבודו ובעצמו.

אלוהים מתאר (מפי הנביא ישעיהו) את תפקידו ואת מעלותיו של עבדו — של
אלוהים הבן ,אשר עתיד לבוא לעולם כעבד.
מדוע הודגש על־ידי שלוש מילים נרדפות (ירום ,נישא ,גבה) שעבד יהוה עתיד
להיות מכובד מכול? — כי הוא “יַ שְׂ ִּכיל“ ,כי יעשה את רצון אלוהים במלואו ,עד
תום.
עיני כל אדם עתידות להביט אליו (ראה :ישעיהו מה  ;23ירמיהו כג ;6-5
זכריה יב  ;10דניאל ז  ;14האיגרת אל הפיליפים ב  ;11-9האיגרת אל הקולוסים ג ;1
האיגרת אל העברים א  ,3ח  ,1י  ,12יב .)2

הנביא ירמיהו משתמש באותה מילה — “השכיל“ — כדי לתאר את המלך המשיח,
את הצמח הצדיק שי ֵצא מבית דוד ,אשר ימלוך על יהודה וישראל ויביא שלום
לאזורנו (ירמיהו כג .)6-5

הכול עניין של תדמית
או

אלוהים פועל בדרכים לא שגרתיות
א.

תדמ יתו השל י ל ית של עב ד יהו ה — הי ום
בפרק נב פסוקים  15-14מתאר ישעיהו תופעה בלתי הגיונית ,קשה להסבר:
בעיני יהוה ,עבדו נישא ורם ושווה לו (כאמור בפסוק ;)13
בעיני בני האדם ,לעומת זאת ,עבד יהוה נחשב לחסר ערך.

א ׁ ֶשר ׁ ָש ְממ ּו ָע ֶל ָיך ַר ִ ּביםֵּ ,כן ִמ ׁ ְש ַחת ֵמ ִא ׁיש ַמ ְר ֵאה ּו
ַּ 14כ ֲ
וְ ת ֲֹארוֹ ִמ ְ ּבנֵי ָא ָדם.
“אנשים רבים נבהלו והשתוממו ( ׁ ָש ְממ ּו) למראך! הם ראו בך אדם סובל,
פגוע ופצוע ( ִמ ׁ ְש ַחת) .אתה ,עבד יהוה ,נראה כה רע עד כי אינך ראוי
להיקרא ‘איש׳!“
אך אל ניתן למראה עינינו לתעתע בנו! עבד יהוה עתיד להפתיע את
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כל רואיו .כמידת מראהו הבזוי ,כך גם יהיו קיצוניים מידת כוחו ומעמדו
הרם .למרות תוארו הנחות מבחינה חיצונית ,פעולותיו מצביעות על זהותו
האמיתית:

ב.

תדמ יתו העתי ד ית

ֵּ 15כן יַ ֶ ּזה גּוֹ יִ ם ַר ִ ּביםָ .עלָ יו יִ ְק ּ ְפצ ּו ְמלָ כִ ים ּ ִפ ֶיהםִּ ,כי ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֻס ּ ַפר
לָ ֶהם ָראוּ ,וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ִה ְתבּ וֹ נָנוּ.
“ּכן יַ ּזֶ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים — “.הפועל “י ַּזֶה“ מציין פעולת טלטול ,התזה (ויקרא
ֵ
טז  :14הכוהן המזה את הדם מטלטלו וזורקו ,וגם מנענע את אצבעו) .עבד
יהוה עתיד להקים מכיסאותיהם ,להקפיץ ,לטלטל ,לזעזע ולהרעיד גויים
(עמים) רבים.

יהם — “.מלכים אשר יראו את מעשיו יתמלאו
“עלָ יו יִ ְק ְּפצּו ְמלָ ִכים ִּפ ֶ
ָ
תדהמה ופיהם ייסכר (דברים טו  ;7תהילים קז  ;42איוב ה  ,16כט  .)9כדרך
הבריות ,כאשר הן רואות פלא גדול ,כוח הדיבור ניטל מהן מרוב התרגשות
והן נאלמות דום.
“א ֶׁשר ֹלא ֻס ַּפר לָ ֶהם ָראּו  — “. . .מעשיו של עבד יהוה יהיו בעלי השפעה
ֲ
כלל עולמית .הוא יחולל דברים שאוזן אדם לא שמעה ועין לא ראתה מעולם.
הוא יפעל לעיני כול ,הן במשפט שיערוך לבני האדם והן בישועה שיעניק
לילדיו.

סיכום ביניים:
אני מודה כי לא קל לקבל את המסקנות המתבקשות מפרק נב :15-13

.1

"עבד יהוה“ הנו אלוהים בכבודו ובעצמו .פסוקים אלו הם הוכחה
נוספת לריבוי שבשלמות האלוהית האחת.

.2
.3

למרות היותו אלוהים ,הוא יופיע בעולם במראה אדם בזוי.

.4
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אך אל נטעה בגלל מראהו החיצוני! הוא אמנם הופיע כעבד ,אבל בכוחו
להדהים ולזעזע גויים רבים.
יבוא יום ,וגדולתו וכבודו של עבד יהוה ,המשיח ,ייראו לעיני כול (פסוק
 .)15מי שעד אז לא שמע ולא ציית לדבר אלוהים יוכל להיווכח במו
עיניו ,כי הרי כתוב.ַ . . “ :עיִ ן ְ ּב ַעיִ ן יִ ְרא ּו ְ ּב ׁשוּב יהוה ִצ ּיוֹ ן“ (ישעיהו נב .)8

זה לא יאמ ן !
לאור המסקנה כי אלוהים בא אל העולם כעבד על מנת לשרת את ברואיו ,אומר
ישעיהו הנביא:
ישעיהו נג :3-1

ִ 1מי ֶה ֱא ִמין לִ ׁ ְש ֻמ ָע ֵתנ ּו וּזְרוֹ ַע יהוה ַעל ִמי ִנגְ לָ ָתה?  2וַ ַ ּי ַעל ַּכ ּיוֹ נֵק לְ ָפנָיו,
א ֶרץ ִצ ָ ּיה ,ל ֹא ת ַֹאר לוֹ וְ ל ֹא ָה ָדר ,וְ נ ְִר ֵאה ּו וְ ל ֹא ַמ ְר ֶאה
וְ כַ ּׁש ֶֹר ׁש ֵמ ֶ
ישיםִ ,א ׁיש ַמכְ אֹבוֹ ת וִ ידו ַּע חֹלִ י; וּכְ ַמ ְס ֵּתר
וְ נ ְֶח ְמ ֵדהוִּ 3 .נ ְבזֶ ה וַ ֲח ַדל ִא ׁ ִ
ּ ָפנִים ִמ ֶּמ ּנוִּ ,נ ְבזֶ ה וְ ל ֹא ֲח ׁ ַש ְבנֻהוּ.
“מי ֶה ֱא ִמין לִ ְׁש ֻמ ָע ֵתנּו?“ שואל הנביא — .מי מאמין למסר שבפינו? מי יכול
ִ
לקבל בשלווה ובפשטות את העובדה שאלוהים בכבודו ובעצמו בא לעולם בדמות
עבד כדי לשלם בדמו את מחיר כפרת חטאינו?

“ ּ. . .וזְ ַ
רֹוע יהוה ַעל ִמי נִ גְ לָ ָתה?“ — כך הוא ממשיך את שאלתו בכאב.

בתנ“ך ,בספר ישעיהו בפרט ,המונח “זְ רוֹ ַע יהוה“ מציין את כוחו של אלוהים ואת
גבורתו שבאים לידי ביטוי בדרך שבה הוא מושיע בני אדם (שמות ו  ;6ישעיהו ל
 ,30מ  ,10מח  ,14נא .)9 ,5
ישעיהו אומר בעצם“ :ראו מי מוציא לפועל את ישועת אלוהים :עבד יהוה ,הוא
העושה זאת!“ איך ייתכן שזרוע יהוה תתגלה על אדם בזוי כל כך?

אנ ח נו רוצים מוש י ע מר ש ים !
או

ענו ו ה — המעלה הבלתי מק ובלת
בפסוקים  3-2הנביא מתאר את האופן שבו יבוא עבד יהוה ואת הדרך שבה העם
יקבל אותו:

ַ
“וּיַ ַעל ַּכּיֹונֵ ק לְ ָפנָ יו ,וְ ַכּׁש ֶֹרׁש ֵמ ֶא ֶרץ ִצּיָ ה — “.עבד יהוה עלה וצמח לפי רצונו
פנ ָיו = “לפי רצונו“ — בראשית יז  ;18במדבר לב  .)20הוא חי ופעל
של אלוהים ( ְל ָ
בדרך על־טבעית ,מופלאה ,כמו עץ הצומח לפתע במדבר צייה ,כמו חיים שנובעים
במקום יבש ועוין (ישעיהו ז  ,14ט .)6-5
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“ֹלא ת ַֹאר לֹו וְ ֹלא ָה ָדר ,וְ נִ ְר ֵאהּו וְ ֹלא ַמ ְר ֶאה ְונֶ ְח ְמ ֵדהּו — “.בעוד אלוהים
“מטפח“ את עבדו ,מתברר שעמו של הנביא ,עם ישראל ,אינו מזהה את עבד יהוה
ואינו מכבד אותו כראוי .מבחינתו של העם“ ,לעבד יהוה אין כל משיכה ,לא הוד או
הדר שגורמים להם לשים לב אליו“.

ּוכ ַמ ְס ֵּתר ָּפנִ ים ִמ ֶּמּנּו ,נִ ְבזֶ ה
ידּוע חֹלִ י; ְ
יׁשיםִ ,איׁש ַמ ְכאֹבֹות ִו ַ
“נִ ְבזֶ ה ַו ֲח ַדל ִא ִ
וְ ֹלא ֲח ַׁש ְבנֻ הּו — “.עיוורונו הרוחני של עם ישראל מודגש בפסוקים  3ואילך :עבד
יהוה בא אל עמו ,אך הם בזו לו והתרחקו ממנו (בשורת יוחנן א .)11

ישעיהו כותב ,כביכול ,את דברי העם“ :נכון ,ראינו אותו ,אבל בזנו לדבריו .לא
החשבנו אותו כאחד המכובדים .להפך ,הוא היה מוכר לנו כמי שנושא מכאובות
וחולי .כשעבר לידנו ,בחרנו להסיט את המבט הצדה ולהתרחק ממנו“.

עבד יהוה סובל למען עם ישראל
ולמען כלל החוטאים
בפסוקים  6-4העם מבין לבסוף את פשר מחלותיו ,כאביו וייסוריו של עבד יהוה.
הנביא מתאר אותם בדרכים שונות ,כדי להדגיש את גודל הקורבן שעבד יהוה
העלה בעדנו ואת עומק החרטה שתבוא על ישראל בעתיד.
ישעיהו נג :6-4

ָ 4אכֵ ן ֳחלָ יֵ נ ּו הוּא נָשָׂ א ו ַּמכְ א ֵֹבינ ּו ְס ָב ָלם ,וַ ֲאנ ְַחנ ּו ֲח ׁ ַש ְבנֻה ּו ָנגו ַּעֻ ,מ ֵּכה
ֱאל ִֹהים ו ְּמ ֻע ּנֶה 5 .וְ הוּא ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵענוְּ ,מ ֻד ָּכא ֵמ ֲעוֹ נ ֵֹתינוּ; מו ַּסר
א ׁיש לְ ַד ְרכּ וֹ
ׁ ְשלוֹ ֵמנ ּו ָעלָ יו ,ו ַּב ֲח ֻב ָרתוֹ נ ְִר ּ ָפא לָ נוֻּּ 6 .כ ָּלנ ּו ַּכ ּצֹאן ָּת ִעינוִּ ,
ּ ָפנִינוּ ,וַ יהוה ִה ְפ ִ ּג ַיע בּ וֹ ֵאת ֲעוֹ ן ֻּכ ָּלנוּ.
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ֹלהים — “.עם ישראל חשב שסבלו של “האיש
גּועֻ ,מ ֵּכה ֱא ִ
“ו ֲאנַ ְחנּו ֲח ַׁש ְבנֻ הּו נָ ַ
ַ
ההוא“ נבע מחטאיו .אך למעשה הוא נשא את החוליים שלנו ,את העונש על
חטאינו ,שאנחנו היינו צריכים לשאת .למרבה הצער ,עד היום רבים מאמינים
שישוע נצלב כעונש על מעשיו הכופרים כביכול.

“וְ הּוא ְמחֹלָ ל ִמ ְּפ ָׁש ֵענּוְ ,מ ֻד ָּכא ֵמ ֲעוֹנ ֵֹתינּו — “.אבל יבוא יום ובו עם ישראל יודה
שייסוריו של עבד יהוה ,של ישוע המשיח ,באו במקום הייסורים שכל אחד מבני
העם היה אמור לסבול בעצמו (ראה זכריה יב  .)10עבד יהוה סבל ייסורי תמורה
במקום העם ובגלל חטאי בני האדם ,ולא בגלל חטאיו הוא .הוא עצמו לא חטא
מעולם (פסוק .)9

קורבן תמורה
לאורך כל הדרך הנביא מדגיש את עיקרון התחליף .כלומר ,עבד יהוה לקח על
עצמו את העונש ,הייסורים והמוות (שהוא שכר החטא) שהיו צריכים להיות
מנת חלקנו (ראה האיגרת אל הגלטים א .)4-3
לא לחינם מהווה עבודת הקורבנות חלק כה משמעותי מן התורה .אלוהים דאג
שעיקרון התחליף יהיה ברור ומובן לעמו — חיים תמורת חיים.

לֹומנּו ָעלָ יו — “.מה כוונת המילים האלה?
“מּוסר ְׁש ֵ
ַ

משמעות המילה “מו ַּסר“ היא :תוכחה ,אזהרה ,עונש על מעשה רע (ויקרא כו ;18
הושע ז  .)15שורש המילה הוא י.ס.ר = ייסורים.

המשיח שילם בדמו ,בחייו ,את העונש שהיה עלינו לשלם עבור חטאינו .הוא סילק
את החוב שלנו — שילם במלואו את המחיר שאלוהים קבע ,כדי שהשלום בינינו
לבין בוראנו יושב על כנו.
ישוע המשיח פדה אותנו מהקללה הרובצת על כל מי שלא מקיים את התורה
“ארוּר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יָ ִקים ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת לַ ֲעשׂ וֹ ת
בשלמות (דברים כז ָ :26
אוֹ ָתם“) .הוא עשה זאת כדי שנזכה לברכת אלוהים ולשלום .רק בעקבות מעשה
הישועה של ישוע נוכל להיחשב לצדיקים ,שכן צדקתו נחשבת לנו ,ובזכותו אנו
זוכים למעמד של בני האלוהים הראויים לירושה (האיגרת אל הרומים ג ;26-21
האיגרת אל הגלטים ג  ;14-13איגרת פטרוס הראשונה ב .)24-22
“ּוב ֲח ֻב ָרתֹו נִ ְר ָּפא לָ נּו — “.אנחנו נרפאים בזכות פצעיו של עבד יהוה.
ַ

הריפוי עליו מדבר הנביא הוא רוחני .זהו הריפוי היחיד שיכול להשיב על כנו את
השלום בינינו לבין אלוהים .ריפוי רוחני מתבטא בחיים טהורים וקדושים ובציות
לדבר אלוהים.
ריפוי רוחני יוביל לריפוי גופני שיתממש באופן מוחלט וסופי בממלכת אלוהים
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הנצחית .ריפוי רוחני עדיף על ריפוי גופני ,כי הוא נצחי (הראשונה לקורינתים טו
 49ואילך; ראה גם התגלות כא .)4

האם י שנו א דם שלא זק וק לכפ רה?
ישעיהו נג  6משיב בשלילה נחרצת:

ּלנּו (ללא יוצאים מן הכלל) ַּכּצֹאן ָּת ִעינּוִ ,איׁש לְ ַד ְרּכֹו ָּפנִ ינּו,
ֻּכ ָ
יע ּבֹו ֵאת ֲעוֹן ֻּכּלָ נּו.
ַויהוה ִה ְפּגִ ַ

כל אדם הנו חוטא .אין לאף אחד הכוח לשחרר את עצמו מחטאו .לכן כל אחד
זקוק לכפרה — לקורבן התמורה של ישוע המשיח.
פסוק זה מוכיח את גודל אהבתו של עבד יהוה אלינו ומלמד על זהותו:

א.

עבד יהוה שילם בחייו כדי להושיע אותנו .הוא עשה זאת כאשר כולנו היינו
רחוקים ממנו — שקועים בחטאים.
לא מדובר בטובה שאדם עושה לחברו ,אלא בהקרבה מוחלטת עבור פושעים
וחוטאים .את הקורבן הזה הקריב עבד יהוה עבור כל אחד מאתנו (האיגרת
יח ֵמת
אל הרומים ה “ :8אוּלָ ם ֱאל ִֹהים ְמגַ ֶּלה ֶאת ַא ֲה ָבתוֹ ֵאלֵ ינ ּו ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ָשים חוֹ ְט ִאים“).
ַ ּב ֲע ֵדנ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד ָהיִ ינ ּו ֲאנ ׁ ִ

ב.

הנביא מדגיש לאורך כל הקטע שעבד יהוה נושא (לוקח על עצמו) את
עוונותינו (נג  .)12 ,5-4אלוהים לימד את העיקרון החשוב הזה במצוות
שילוח השעיר לעזאזל ביום הכיפורים“ :וְ נָשָׂ א ַה ּ ָׂש ִעיר ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נ ָֹתם
ֶאל ֶא ֶרץ ְ ּגזֵ ָרה; וְ ׁ ִש ַ ּלח ֶאת ַה ּ ָׂש ִעיר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר“ (ויקרא טז .)22
דרך סמלים אלה לימד אלוהים את עמו על אודות כפרת החטאים הנפלאה
שהמשיח מעניק לנו במחיר חייו.

?

		 מי יכול לשאת עוונות של אחרים?
מי יכול לסלוח לנו על חטאינו ולהעמיד אותנו כצדיקים לפני אלוהים?
“אנֹכִ י ָאנֹכִ י
ישעיהו אמר בפרק מג  25כי אלוהים הוא זה שמוחה חטאיםָ :
ֹאת ָ
הוּא מ ֶֹחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך לְ ַמ ֲענִי; וְ ַח ּט ֶ
יך ל ֹא ֶאזְ כּ ֹר“.
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יתי כָ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך ,וְ כֶ ָע ָנן
“מ ִח ִ
גם בישעיהו מד  22אלוהים הוא הדוברָ :
יך; ׁשו ָּבה ֵאלַ י ִּכי גְ ַאלְ ִּת ָ
ֹאות ָ
ַח ּט ֶ
יך“.

!

אם כך ,עבד יהוה חייב להיות אלוהים בכבודו ובעצמו .אלוהותו היא
המעניקה לו את היכולת לסלוח ,למחול ולמחות חטאי אחרים.

כתנאי למילוי משימה זו ,עבד יהוה עצמו חייב להיות נקי מחטא.
		 עבד יהוה הוא ישוע המשיח ,אל שדי — אותה ישות באלוהות
שלבשה דמות אדם ובאה לעולם כדי לכפר על חטאינו.

יע ּבֹו  — “. . .יהוה הטיל על עבדו את העונש שהיה אמור להיות
“ויהוה ִה ְפּגִ ַ
ַ
מנת חלקנו .ניסוח זה מחזק את הטענה בדבר ריבוי הישויות בשלמות האלוהית
האחת :במשפט אחד יש לנו את יהוה ,והוא ִה ְפ ִ ּג ַ
יע את העוונות “ּבֹו“ ,בעבד ,שגם
“מה ּׁ ְשמוֹ
הוא מוכח כישות אלוהית על־ידי כל הנאמר בפרק (עיין גם במשלי ל ַ :4
שם ְ ּבנוֹ ?“ ,קטע המדבר על אלוהים האב ואלוהים הבן .ראה גם תהילים ב;
ו ַּמה ּׁ ֶ
דניאל ג .)25

דרך הי יס ו ר ים — הכ ול למעננו
בפסוקים  9-7הנביא מתאר את ייסוריו של עבד יהוה ואת מותו:

כ ּ ֶׂשה לַ ּ ֶט ַבח יו ָּבל ,וּכְ ָר ֵחל לִ ְפנֵי
ִ 7נ ַ ּגשׂ וְ הוּא נ ֲַענֶה וְ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ּ ִפיו; ַּ
גֹזְ זֶ ָיה נ ֱֶאלָ ָמה ,וְ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ּ ִפיוֵ 8 .מע ֶֹצר ו ִּמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לֻ ָ ּקח ,וְ ֶאת דּ וֹ רוֹ ִמי
יְ שׂ וֹ ֵח ַח? ִּכי ִנגְ זַר ֵמ ֶא ֶרץ ַח ִ ּייםִ ,מ ּ ֶפ ׁ ַשע ַע ִּמי ֶנגַ ע לָ מוֹ 9 .וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת ְר ׁ ָש ִעים
ִק ְברוֹ ,וְ ֶאת ָע ׁ ִשיר ְ ּבמ ָֹתיו; ַעל ל ֹא ָח ָמס ָעשָׂ ה ,וְ ל ֹא ִמ ְר ָמה ְ ּב ִפיו.
“נִ ּגַ ׂש וְ הּוא נַ ֲענֶ ה וְ ֹלא יִ ְפ ַּתח ִּפיו — “.עבד יהוה מקבל בענווה וללא התנגדות
את היחס הבלתי צודק של העם אליו .אין הוא נלחם או מתמרד ,אלא ממלא את
תפקידו בנאמנות ובהכנעה.
המילה “ ִנ ַ ּגשׂ “ — פירושה שהוכה בידי נוגׁשים (שמואל א יד  ;24איוב לט .)7

ּוכ ָר ֵחל לִ ְפנֵ י גֹזְ זֶ ָ
יּובלְ ,
“ּכ ֶּׂשה לַ ֶּט ַבח ָ
ַ
יה נֶ ֱאלָ ָמהְ ,וֹלא יִ ְפ ַּתח ִּפיו — “.ישעיהו
משווה את שתיקתו ואת צייתנותו של עבד יהוה לזו של שה ההולך לטבח .דימוי
זה לא נמצא כאן במקרה .שה הכפרה היה חייב להיות ללא מום ,מושלם ,כראוי
לקורבן המועלה לאלוהים .כזה היה עבד יהוה!
“ר ֵחל“ — שם נרדף לכבׁשה (בראשית לב .)15
ָ
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עם ישראל מתואר כחוטא (סוף פסוק  ,)8אבל עבד יהוה מתואר כמי שאין בו
חמס או מרמה (פסוק .)9
בני ישראל למדו שבעלי חיים תמימים (מושלמים) אמורים לשמש לקורבנות,
והנה מדבריו של ישעיהו מתברר שהחיות הללו היו רק צל ,סמל לקורבן האמיתי
שיוקרב בבוא היום עבור חטאי האנושות .הנביא מבהיר שעבד יהוה הנו הקורבן
האמיתי והנצחי (האיגרת אל הגלטים ג  - 23ד  ;7האיגרת אל הקולוסים ב ;17-16
האיגרת אל העברים ז-י).

“ה ֵּנה שֵׂ ה ָה ֱאל ִֹהים ַהנּוֹ שֵׂ א
זו הסיבה לתגובת יוחנן המטביל בראותו את ישועִ :
ַח ּ ַטאת ָהעוֹ לָ ם“ (בשורת יוחנן א .)29

עבד יהוה — ההתגשמות
“כ ּ ֶׂשה לַ ּ ֶט ַבח יו ָּבל  ,“. . .כאשר
ניתן לעקוב אחרי פרטי ההתגשמות של הפסוק ַּ
קוראים את הדיווח שבבשורת מתי כו  36עד כז .44
יש הטוענים שישוע התלונן ,ניסה להתחמק או התמרד כשביקש מאלוהים האב
“את ַהכּ וֹ ס ַה ּזֹאת“ (בשורת מתי כו  — .)39חס וחלילה!
להעביר ממנו ֶ
באותו מעמד בגת שמנים ישוע המשיח התפלל לאביו שבשמים כדי
להתאזר במלוא הכוח והאומץ הדרושים למילוי מושלם של רצון אלוהים
האב .כאן ניתנה לשטן הזדמנות אחרונה להדיח את ישוע מלציית לאביו.
ישוע אף דרבן את תלמידיו להישאר ערים ולהתפלל ,כדי שיהיה גם להם
כוח לעמוד בניסיון.
במעמד זה מתגלית אנושיותו המושלמת של המשיח .כפי שהוא פנה אל
אביו בתפילה כדי לקבל כוח לציית ,כך עלינו לעשות בכל תחום בחיינו
כדי שלא ניפול בחטא (השטן ניסה לפתות את ישוע המשיח גם בתחילת
פעילותו הציבורית :בשורת לוקס ד .)14-1

ַ
“הכּ וֹ ס“ מסמלת את זעם אלוהים שישוע המשיח עמד לסבול בנשאו על
עצמו את קללת החטאים של כל בני האדם (כוס = סמל לזעם יהוה:
ישעיהו נא  ;22 ,17ירמיהו כה  ;29-27 ,17-15יחזקאל כג  ;31חבקוק ב ;16
איכה ד .)22-21
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ישוע ידע שעליו למות כקורבן חטאת עבור בני אדם (בשורת מתי טז ;23-21
האיגרת אל העברים י  .)7כל חייו עלי אדמות כוונו לרגע זה.

!

המוות המכפר היה תכלית בואו של המשיח.
בגן־עדן האדם הראשון חטא והביא את קללת החטא על ראש
האנושות כולה.
ב“גת שמנים“ (גן מעבר לנחל קדרון ,ראה בשורת יוחנן יח  )1ישוע
המשיח ,אלוהים הבן ,הביע את נכונותו הבלתי מסויגת לשלם בדמו את
מחיר כפרת החטא .בזכות קורבנו הוא נתן למאמינים בו סליחת חטאים
וצדקה .הוא היה מוכן לסבול את זעם אלוהים כדי שאנו ,המאמינים בו,
נזכה לשלום אלוהים ולישועתו.

היה משפט — לא היה צ דק
“מע ֶֹצר ו ִּמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לֻ ָ ּקח ,וְ ֶאת דּ וֹ רוֹ ִמי יְ שׂ וֹ ֵח ַח? ִּכי ִנגְ זַ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַח ִ ּיים,
ֵ
ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע ַע ִּמי ֶנגַ ע לָ מוֹ — “.כאן ישעיהו מדבר על המשפט המעוות שייערך
לעבד יהוה ,ועל מותו.
ּומ ִּמ ְׁש ָּפט לֻ ָּקח — “.עבד יהוה לא זכה למשפט הוגן.
“מע ֶֹצר ִ
ֵ

ׂשֹוח ַח?“ — לא היה מי שיעמוד ויעיד לזכותו או יתריע על
“וְ ֶאת ּדֹורֹו ִמי יְ ֵ
כך ששופטיו הפרו את כל כללי המשפט
				
(בשורת מתי כו  ,65-57כז .)26-1
				

“ּכי נִ גְ זַ ר ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים“.
ִ

— הוא נלקח מארץ החיים — נכרת
(דניאל ט .)26

“מ ֶּפ ַׁשע ַע ִּמי נֶ גַ ע לָ מֹו“.
ִ

— הנגעים שאותם הוא סבל נבעו מפשעי עמו.

				

הכוהן הגדול ומנהיגי העם תכננו להמית את ישוע ,שכן הוא חשף את חטאיהם
ואת התהום שנפערה ביניהם לבין אמת האלוהים .פשעם של מנהיגי העם היה כה
גלוי ,עד שאפילו המושל הרומי הגוי ,פונטיוס פילטוס ,הבין שהם מאשימים בפניו
את ישוע אך ורק מתוך קנאה (בשורת מתי כז .)18

גם דניאל הנביא תיאר את מותו של המשיח באמרו“ :וְ ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ָש ֻב ִעים ׁ ִש ּׁ ִשים
יח וְ ֵאין לוֹ “ (ט  .)26הביטוי “יִ ָּכ ֵרת“ מבהיר שהמשיח לא מת
ו ׁ ְּשנַיִ ם יִ ָּכ ֵרת ָמ ׁ ִש ַ
בׁשיבה טובה ,אלא בעקבות מעשה אלים ש“כרת“ אותו מארץ החיים טרם זמנו.
נבואת דניאל גם מספקת את המועד בו ייכרת המשיח ,וחישוב זהיר מלמד
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שמדובר בחודש ניסן של שנת  32לספירה (לפרטים נוספים עיין בפרק ח,
עמוד  92ואילך).
דברי המלאך גבריאל שבדניאל פרק ט התגשמו במלואם בישוע המשיח.
ישוע אכן נכרת מארץ החיים בחודש ניסן (פסח) של שנת  32לספירה.
הדברים ברורים :עבד יהוה לא היה חייב בעונש מוות .הוא נשא על עצמו את
חטאי עמו ושילם בחייו את מחיר העונש שהעם היה אמור לקבל .עבד יהוה,
ישוע המשיח ,מת מוות אלים בגלל חטאי עמו .מותו היה הדרך היחידה שבה
יכלו בני עמו לקבל חיי עולם ,בזכותו.

הנ בוא ה ק ובעת :
קבר של ע ש יר לעב ד יהו ה
“וּיִ ֵּתן ֶאת ְר ָׁש ִעים ִק ְברֹו ,וְ ֶאת ָע ִׁשיר ְּבמ ָֹתיו; ַעל ֹלא ָח ָמס ָע ָׂשה ,וְ ֹלא ִמ ְר ָמה
ַ
ְּב ִפיו — “.עבד יהוה יוצא להורג כפושע ,כי לכזה הוא ייחשב בעיני בני עמו.
אף־על־פי שימות מוות בזוי ,הוא ייקבר בקברו של אדם עשיר.

?
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מדוע?

א.

“על ֹלא ָח ָמס ָע ָׂשה — “.כי עבד יהוה לא עשה כל רע .הנביא מתאר את
ַ
עם ישראל כשווה לסדום ועמורה בחטאיו (א  ,)10אבל עבד יהוה מתואר
ככליל השלמות והטוהר ,כשה כפרה מושלם (השנייה לקורינתים ה  ;21איגרת
פטרוס הראשונה ב .)25-22

ב.

המשיח יהיה בזוי כל עוד הוא נושא את חטא האנושות .ברגע מותו הוא
ישלים משימה זו .לכן אלוהים לא ירשה שבני אדם ישברו עצם מעצמותיו
או יתעללו בגופתו (פרט לדקירת החנית בצדו שהייתה נחוצה כדי לוודא את
מותו ,אך לא שברה כל עצם :בשורת יוחנן יט .)37-34

ג.

קבורת ישוע לא כפושע אלא בקבר אדם עשיר הייתה בלתי נמנעת ,שהרי
ישעיהו ניבא אותה  700שנים לפני כן — ודבר אלוהים חייב להתקיים!
ישוע המשיח נצלב .הצליבה נחשבה לעונש מוות מבזה ומשפיל במיוחד
הראוי לרשעים שפלים .הוא אף נצלב בין שני פושעים ,ולמרות זאת הונחה
גווייתו בקברו של איש עשיר ,של יוסף מן הרמתיים (בשורת מתי כז ;60-57
בשורת יוחנן יט .)42-38

יש תוצאות
או

פרי הקרבתו העצמית של עבד יהוה
סוף הפרק מדגיש את התוצאות החיוביות של ייסוריו ומותו של עבד יהוה:
ישעיהו נג :12-10

 10וַ יהוה ָח ֵפץ דַּ ְּכאוֹ ֶה ֱחלִ יִ .אם ָּתשִׂ ים ָא ׁ ָשם נ ְַפ ׁשוֹ ,יִ ְר ֶאה ַזֶרע ,יַ ֲא ִר ְיך
ִיָמים; וְ ֵח ֶפץ יהוה ְ ּביָ דוֹ יִ ְצלָ חֵ 11 .מ ֲע ַמל נ ְַפ ׁשוֹ יִ ְר ֶאה יִ שְׂ ָ ּבעּ ְ .ב ַד ְע ּתוֹ
יַ ְצדִּ יק ַצ ִ ּ
א ַח ֶּלק לוֹ
דיק ַע ְבדִּ י לָ ַר ִ ּבים ,וַ ֲעוֹ נ ָֹתם הוּא יִ ְסבּ ֹל 12 .לָ כֵ ן ֲ
ָב ַר ִ ּבים ,וְ ֶאת ֲעצו ִּמים יְ ַח ֵּלק ׁ ָשלָ לַּ ,ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱע ָרה לַ ָּמוֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ,
וְ ֶאת ּפ ׁ ְש ִעים נ ְִמנָה; וְ הוּא ֵח ְטא ַר ִ ּבים נָשָׂ א ,וְ לַ ּפ ׁ ְש ִעים יַ ְפ ִ ּג ַיע.
“ויהוה ָח ֵפץ ַּד ְּכאֹו ֶה ֱחלִ י — “.משפט זה מעורר פליאה .איך ייתכן כי יהוה
ַ
“ח ֵפץ“ בסבלו ובחוליו של עבדו הנאמן? התשובה ניתנת בהמשך הפסוק:
ָ
“א ׁ ָשם“ מצביעה על אחד
“אם ָּת ִׂשים ָא ָׁשם נַ ְפׁשֹו ,יִ ְר ֶאה זֶ ַרע — “.המילה ָ
ִ
מסוגי הקורבנות שהועלו לאלוהים (ראה ויקרא ה  ,19-17 ,15יט  .)21עבד יהוה
מת כקורבן על חטאים ,קורבן רצוי בעיני אלוהים.

ִ
“אם ָּתשִׂ ים ָא ׁ ָשם נ ְַפ ׁשוֹ “ — כלומר ,אם נפשו (של עבד יהוה) תקריב (תׁשים)
את עצמה כקורבן אשם ,אז הוא “יִ ְר ֶאה זֶ ַרע“ .במילים אחרות :אם עבד יהוה אכן
יקריב את חייו כקורבן אשם ,יהיו לו בנים רבים — כל מי שיאמין בו וייוושע.
“ . . .יַ ֲא ִריְך יָ ִמים; וְ ֵח ֶפץ יהוה ְּביָ דֹו יִ ְצלָ ח — “.עבד יהוה יחיה לנצח נצחים,
וכל דבר שיעשה יצליח .עבד יהוה אמנם יוצא להורג ,אבל בכל זאת “יַ ֲא ִר ְ
יך יָ ִמים“
— כי הרי הוא בן האלוהים הנצחי שקם מן המתים וחי לעולם.
“ח ֶפץ יהוה“ .הם היו מרכיב הכרחי
סבלו של המשיח ,כאביו ,חוליו ומותו היו ֵ
מתכניתו המופלאה של אלוהים לישועת בני האדם.
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אלוהים יכול לכפר על חטאינו ולהעניק לנו חיי עולם רק בזכות קורבן דמו של
ישוע המשיח (הראשונה לקורינתים ה  ;7התגלות יג .)8
ישוע מבטיח למאמינים בו (שהם "זרעו“ הרוחני) שיהיו יורשים ושותפים עמו.
לכן ,מה שנאמר על ישוע נכון גם לגביהם .גם המאמינים “יאריכו ימים“ (בשורת
יוחנן א  ;12האיגרת אל הרומים ח .)17

מי אשם?

?

אם א לוהים חפץ במות המש יח ,מדוע נענש ים הורגיו?

		
כתבי הקודש הכינו את בני האדם מראש לבואו של המשיח הסובל ,העתיד לשלם
בחייו את מחיר הכפרה עבור החוטאים (בראשית ג  ;15ישעיהו נג) .נכתבו פרטים
מדויקים על אודות זהותו של המשיח ואף המועד בו יופיע ויפעל עבור עמו וכלל
האנושות (ישעיהו ז  ,14ט  ;6-5מיכה ה  ;1זכריה ט  ;9דניאל ט).
אלוהים ציפה מעם ישראל להכיר את דברו ,לזהות את המשיח המיוחל ולקבלו
וללוות אותו אל הצלב —
באהבה ובכניעה .היה עליהם לכרוע ברך לפני המושיע ַ
אל תכלית בואו — כשהם מודים לו ומשבחים את שם אלוהים .כל זה על בסיס
המידע הידוע מתוך התנ“ך.

!

איש אינו נענש על כך ש יש וע נצלב .

בני האדם נענשים מכיוון שהם דוחים את המשיח שבא להושיע אותם מקללת
החטא .העונש מתבטא בכך שהם נשארים עם חטאם ,רחוקים ומנותקים מאלוהים
ומחסדו (בשורת יוחנן ג .)19-14
כל בני ישראל — וכל בני האדם באשר הם — אמורים ללכת אחרי ישוע אל
מקום הצליבה בבכי בגין אשמתם ,ובהודיה לאלוהים על אהבתו ,במקום לקלל
את המשיח ולשמוח לאיד על סבלו.
לאורך ההיסטוריה האשימה הנצרות הממוסדת את היהודים ברצח המשיח וכך
הצדיקה את רדיפתם ורציחת רבים מהם .תלמידי ישוע הנושעים באמת ,לעומת
זאת ,אינם רודפים או רוצחים בני אדם .הם משמיעים באוזני כול את בשורת
המשיח המדברת על סליחת חטאים ושלום עם אלוהים .כמו כן ,הם מצּווים לחיות
על־פי אמות הצדק והקדושה של אלוהים ולאהוב את הזולת ,כולל את אויביהם.
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“מ ֲע ַמל נַ ְפׁשֹו יִ ְר ֶאה יִ ְׂש ָּבע — “.יש פרי בעמלו של עבד יהוה .קורבנו לא היה
ֵ
לחינם! המילה “ישבע“ מציינת שלמות ,רוויה .מעשהו של עבד יהוה השלים את
כל הנדרש.

ְ
“ּב ַד ְעּתֹו יַ ְצ ִּדיק ַצ ִּדיק ַע ְב ִּדי לָ ַר ִּבים — “.עבד יהוה הוא היחיד שיכול להצדיק
אותנו ,לזכות אותנו מאשמה כלשהי לפני אלוהים .איך הוא עושה זאת?
“ַ . . .ו ֲעוֹנ ָֹתם הּוא יִ ְסּבֹל — “.עבד יהוה נשא על עצמו את אשמתנו כדי שנוכל
“את זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יָ ַדע ַח ּ ָטאת ָעשָׂ ה
לעמוד זכאים וללא כל אשמה לפני אלוהיםֶ :
של ֱאל ִֹהים בּ וֹ “ (השנייה לקורינתים
לְ ַח ּ ָטאת ַ ּב ֲע ֵדנוְּּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָאנ ּו נִלְ ַ ּב ׁש ֶאת ַה ְ ּצ ָד ָקה ׁ ֶ
ה .)21

!
?

מי שלובש את צדקתו של ישוע ,נחשב לטהור בעיני אלוהים
לא פחות מהמשיח (ראה גם האיגרת אל הרומים ה .)19
מה עליי לעשות כדי לקחת חלק בזכות הגדולה הזו?

		
עליי להאמין שעבד יהוה ,ישוע המשיח ,הוא הקורבן התמים שנשא על עצמו
את חטאיי.
מאמין כן ואמיתי מוסר את חייו לידי ישוע ,לומד את דבר אלוהים ומאפשר לו
להיחרט על לבו .מאמין כן משמש משכן לרוח אלוהים הפועל בו ,ומשרת בעזרתו
את המשיח ואת הזולת.
טיהורנו מאשמה והצדקתנו לא נקנו בזול! הם נקנו בדמו של בן־האלוהים:

יתם ִמדַּ ְר ְּככֶ ם
ִש ָחת ,ל ֹא ְ ּבכֶ ֶסף וְ ל ֹא ְ ּבזָ ָהב ,נ ְִפדֵּ ֶ
“ש ֲה ֵרי יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ִּכי ל ֹא ְ ּב ָד ָבר נ ׁ ְ
ֶׁ
ַה ְּת ֵפלָ ה ׁ ֶש ְּנ ַחלְ ֶּתם ֵמ ֲאבוֹ ֵתיכֶ םִּ ,כי ִאם ְ ּב ָדם יָ ָקר ׁ ֶשל שֶׂ ה ָּת ִמים ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ מוּם,
יח“ (איגרת פטרוס הראשונה א .)18-19
ְ ּב ָדמוֹ ׁ ֶשל ַה ָּמ ׁ ִש ַ
אלוהים מחשיב לצדיקים את אלה המאמינים כי ישוע המשיח הוא זה שנשא
את חטאיהם.
הפסוק האחרון (נג  )12ממשיך את רעיון התקומה מן המתים .עבד יהוה השכיל
למלא עד תום את רצון אלוהים ,לכן הוא ניצח גם את המוות:

צּומים יְ ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל — “.ניצחונו של עבד יהוה
“לָ ֵכן ֲא ַחּלֶ ק לֹו ָב ַר ִּבים ,וְ ֶאת ֲע ִ
מתואר כניצחונו של מלך במלחמה .בימי קדם ,מלך מנצח לקח את כל השלל
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וחילק אותו כראות עיניו לנתיניו הנאמנים .כך יעשה גם עבד יהוה .המשיח יחלק
את שלל מלכותו לאוהביו כאשר ישוב למלוך בממלכה בת אלף השנים (ראה
ישעיהו ב; ירמיהו כג  ,6-5לג  ;16-14מיכה ד  ;8-1תהילים ב; דניאל ז; התגלות כ ,4
 ,6כב .)5

?

מדוע יזכה עבד יהוה לכבוד המגיע למלך מנצח?
		

א.

“ּת ַחת ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ָרה לַ ָּמ ֶות נַ ְפׁשֹו — “.אף־על־פי שעבד יהוה הוא
ַ
אלוהים בכבודו ובעצמו ,הוא ירד ארצה ומסר את נפשו למוות.

ב.

ּפׁש ִעים נִ ְמנָ ה; וְ הּוא ֵח ְטא ַר ִּבים נָ ָׂשא — “.למרות היותו
“וְ ֶאת ְ
קדוש וטהור ,הוא נשא את חטאינו ,לקח את מקומם של פושעים
וחוטאים — לקח את מקומנו — והעניק לנו את צדקתו.

ג.

יע — “.עתה עבד יהוה מפגיע (מפציר ומבקש
ּפׁש ִעים יַ ְפּגִ ַ
“וְ לַ ְ
רחמים ,מתווך) בעדנו החוטאים ,כדי שנשכיל לדעת מהו רצון אלוהים
ונעשה אותו (ישעיהו נט  ;16ירמיהו לו  ;25האיגרת אל הרומים
ח .)35-33

עבד יהוה — סיכום:
מפסוק  13בפרק נב ועד סוף פרק נג בישעיהו מתוארת באופן מושלם התכלית
של מות המשיח עבור עמו ישראל (בשורת יוחנן יא  )52-49ועבור כל בחיריו מכל
העמים (איגרת יוחנן הראשונה ב .)2
ישוע המשיח מתואר כעבד יהוה ,כעליון למלכי הארץ וכנעלה מהכוהן
הגדול ששימש במקדש (האיגרת אל העברים ח).
ישוע המשיח ,עבד יהוה ,הוא האלוהים בכבודו ובעצמו שבא לעולם
בדמות אדם כדי לשאת את חטאינו.
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כשעבד יהוה הופיע על במת ההיסטוריה ,עם ישראל לא זיהה שזהו

המושיע אלא התנכר לו ודחה אותו .עם ישראל עתיד להכיר בטעותו
ולהתחנן לסליחה כאשר המשיח ישוב בכבוד ובהדר (זכריה ג  ,9יב .)10
מותו המכפר של ישוע המשיח ,בן־האלוהים ,נתן מענה לדרישותיו
הצודקות של אלוהים האב שחייב לשפוט את החטא .מוות זה פתח
בפני המאמינים בו את הדרך לאלוהים שעד כה הייתה חסומה על־ידי
החטא.
כל אחד מאתנו יכול להיוושע וללבוש את צדקתו של ישוע ,אם רק
יאמין שישוע הוא אכן הקורבן ששילם את מחיר חטאיו.
עבד יהוה המנצח עתיד לחזור .הוא יקים את מלכותו וימלוך עליה
עם בניו — עם כל המאמינים בו (זכריה יב  ,10יד .)5-3
לנו נותר לבקש מאלוהים שיושיע אותנו ,כדי שנזכה לתקווה ולנחלה שמימית
ושנמלוך עם ישוע המשיח לנצח נצחים.

ישוע המשיח — סיכום:
אין אדם שאינו חוטא! לפיכך ,עבד יהוה המתואר בפרקים נב-נג של ספר
ישעיהו לא יכול להיות אדם רגיל .הוא ֵאל ׁ ַשדַּ י ,ישוע המשיח.
ישוע נולד למרים הבתולה בהתערבות רוח אלוהים (ישעיהו ז  ,14ט

 ,)6-5וכך הגשים את הנבואה שנתן אלוהים לשטן בנוכחות אדם וחווה,
לפני שגירש אותם מגן־עדן“ :וְ ֵא ָיבה ָא ׁ ִשית ֵ ּבי ְנ ָך ו ֵּבין ָה ִא ּׁ ָשה ,ו ֵּבין
ֹאש ,וְ ַא ָּתה ּ ְת ׁשו ֶּפ ּנ ּו ָע ֵקב“ (בראשית ג
זַ ְר ֲע ָך ו ֵּבין זַ ְר ָע ּה; הוּא יְ ׁשו ְּפ ָך ר ׁ
“ — )15זרע האישה“ עתיד לנצח את השטן.
ישוע המשיח נולד בבית־לחם אפרתה ,וכך התגשמה נבואתו של
מיכה הנביא .אף־על־פי שישוע בא לעולם בדמות אדם ,הוא היה קיים
ימי עוֹ לָ ם“ — הוא ֵאל ׁ ַשדַּ י (מיכה ה “ :1וְ ַא ָּתה ֵ ּבית־לֶ ֶחם
“מ ֶ ּק ֶדם ִמ ֵ
ִ

ֶא ְפ ָר ָתהָ ,צ ִעיר לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ַאלְ ֵפי יְ הו ָּדהִ ,מ ְּמ ָך לִ י יֵ ֵצא לִ ְהיוֹ ת מוֹ ׁ ֵשל
ימי עוֹ לָ ם“).
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וּמוֹ ָצא ָֹתיו ִמ ֶ ּק ֶדם ִמ ֵ
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ישוע הוא נצר לבית דוד ,ולכן הוא ראוי וזכאי למלוך (בראשית מט 10-
 ;8ישעיהו ט .)6-5

ישוע הציג את עצמו כמשיח ישראל ,חולל נסים רבים ,ריפא חולים
והקים מתים לתחייה .הוא הוכיח את אלוהותו .הוא אלוהים שלבש בשר
ובא אל העולם כאדם כדי לשלם בדמו את מחיר כפרת חטאינו .רק
ישוע המשיחֵ ,אל ׁ ַשדַּ י ,היה יכול לשלם את המחיר הזה בדמו הטהור
(ויקרא יז .)11
אלוהים קבע מחיר זה כדי ללמדנו כי קדושתנו היא תוצר של חסדו
בלבד ,ולא של מעשים שהאדם יכול לעשות בעצמו .אנחנו תלויים
לחלוטין בישועת החסד של ֵאל ׁ ַשדַּ י — המשיח .בדרך זו הוא גם מוכיח
לנו את חומרת החטא ,שהרי שכר עונשו הוא מוות.
ישוע נדחה על־ידי בני עמו ונידון למוות בצליבה ,במשפט שנערך לו
שלא כצדק.
לאחר שלושה ימים בקבר הוא קם לתחייה ,והיום הוא יושב לימין
אלוהים האב.

הישועה — סיכום:
אם אתה מאמין בישוע ויודע כי הוא אדונך ומושיעך מן החטא ,ניתן לתאר
אותך כך:
אתה זכאי לכפרת חטאים ,וישועתך מובטחת לנצח;
רוח אלוהים שוכן בך ומדריך אותך בדרך הנכונה;
אתה מוכיח את אמונתך במעשים התואמים את רצון אלוהים
ואת דברו הכתוב;
לאחר מותך ,תשכון נפשך בנוכחות אלוהים.
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לעומת זאת ,מי שדוחה את ישוע דוחה את סליחת החטאים ונשאר אשם
לפני אלוהים .הוא יחיה לנצח בייסורים באגם האש (התגלות כ .)15

אי ן י שועה ב א ח ר — ל יהו ד י ולגו י כ אח ד
ישוע הוא המשיח היהודי — הוא ולא אחר .אמונה יהודית אמיתית תתבטא באמונה
בישוע כאדון וכמושיע.
שמעון פטרוס השליח אמר את המילים הבאות לאחיו היהודים שהיו עדים לריפוי
חולה ,בשמו של ישוע המשיח:

יח
“ֶ ׁ . . .ש ְ ּי ֵהא יָ דו ַּע לְ כֻ ְּלכֶ ם וּלְ כָ ל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי ְ ּב ׁ ֵשם יֵ ׁשו ַּע ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִמ ּנ ְ ַּצ ַרתֲ ,א ׁ ֶשר ַא ֶּתם ְצלַ ְב ֶּתם וַ ֲא ׁ ֶשר ֱאל ִֹהים ֱה ִקימוֹ ִמן ַה ֵּמ ִתים,
ַ ּב ּׁ ֵשם ַה ֶ ּזה הוּא עוֹ ֵמד ָ ּב ִריא לִ ְפנֵיכֶ ם (הכוונה לחולה שנרפא).
הוּא (ישוע המשיח) ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ְּמ ַא ְס ֶּתםַ ,א ֶּתם ַהבּ וֹ נִיםֲ ,א ׁ ֶשר ָהיְ ָתה
לְ ר ׁ
ֹאש ּ ִפ ָּנה (מבוסס על תהילים קיח  .)22וְ ֵאין יְ ׁשו ָּעה ְ ּב ַא ֵחרִּ ,כי
ֵאין ׁ ֵשם ַא ֵחר ָנתוּן לִ ְבנֵי ָא ָדם ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וּבוֹ ָעלֵ ינ ּו לְ ִה ָ ּו ׁ ַשע“
(מעשי השליחים ד .)12-10

ומה א ת ך ,ק ו ר א י ק ר?
האם תמשיך בדרכך? תמשיך להיות רחוק מישועת אלוהים? או שתפנה למושיע
היחיד ,לישוע המשיח ,ותאמין כי הוא נשא במקומך את העונש המגיע לך על
חטאיך? הרי זוהי הדרך היחידה להיוושע ולעמוד צדיק לפני אלוהים לנצח נצחים.

!

כל הקורא בכנות בשם ישוע לכפרת חטאיו
זוכה למענה מאלוהים.
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חלק
שלישי:

בן-אלוהים  /בן-האדם
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בן ־אלו הים  /בן ־הא דם בת נ “ך ובבר ית הח ד שה
כשישוע המשיח הציג את עצמו לפני בני דורו ,הוא כינה את עצמו בעיקר בשני
שמות“ :בן־האדם“ ו“בן־אלוהים“.

?

מה הבינו שומעיו של ישוע כשהציג את עצמו לפניהם
בתארים אלה?

הבנה שגויה של שני השמות הובילה לטענה הנפוצה שישוע איננו יהוה ואיננו
אלוהי בהווייתו.
האמנם? האם הוא אכן “פחות מאלוהים“? האם תאריו של ישוע“ ,בן־האדם“
ו“בן־אלוהים“ ,מפחיתים מאלוהותו?
כדי להוכיח ששמות אלה מתארים את אלוהותו של ישוע דרושים שני דברים:

א.

יש לבדוק את ההקשר של הפסוקים בברית החדשה שבהם ישוע הציג
את עצמו כבן־האדם או כבן־האלוהים.

ב.

יש ללמוד את המשמעות שהייתה לתארים הללו בתורה ,בנביאים
ובכתובים.

הבדיקה תבהיר שישוע הציג את עצמו כאישיות השווה לאלוהים בכל דבר ועניין
לאורך כל שנות פעילותו כמשיח עלי אדמות.
להלן מספר דוגמאות בהן ישוע המשיח מכנה את עצמו “בן־האדם“ או
“בן־אלוהים“ בהתייחסו לזהותו האלוהית:

א.
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“בן ־הא דם “ בבשו רת מרק וס ב :12 -1

ַ 1א ֲח ֵרי ִיָמים ֲא ָח ִדים ָ ּבא ׁ ֵשנִית ֶאל ְּכ ַפר נַחוּםְּ .כ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ִּכי הוּא ַ ּב ַ ּביִ ת
 2נ ֶֶא ְספ ּו ַר ִ ּבים ַעד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָהיָ ה עוֹ ד ָמקוֹ ם ַ ּגם לִ ְפנֵי ּ ֶפ ַתח ַה ַ ּביִ ת,
אלָ יו ִא ׁיש ְמ ׁ ֻש ָּתק וְ ַא ְר ָ ּב ָעה
וְ הוּא דִּ ֵ ּבר ֲאלֵ ֶיהם ֶאת דְּ ָברוָֹ 3 .אז ֵה ִביא ּו ֵ
ֲאנ ׁ ִָשים נוֹ שְׂ ִאים אוֹ תוֹּ ִ 4 .בגְ לַ ל ֶה ָהמוֹ ן ל ֹא יָ כְ ל ּו לְ ַהכְ נִיסוֹ ֵאלָ יו וְ לָ כֵ ן
ּ ֵפ ְרק ּו ֶאת ַה ַ ּגג ֵמ ַעל ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָהיָ ה בּ וֹ יֵ ׁשו ַּע ,וְ ֶד ֶר ְך ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ֶש ָעשׂ ּו
הוֹ ִריד ּו ֶאת ָה ֲאל ּונ ְָקה ִעם ַה ְמ ׁ ֻש ָּתק ַה ּׁשוֹ כֵ ב ָעלֶ ָיהָ 5 .ר ָאה יֵ ׁשו ַּע ֶאת
“בנִי ,נ ְִסלְ ח ּו לְ ָך ֲח ָט ֶא ָיך“.
ֱאמ ּונ ָָתם וְ ָא ַמר ֶאל ַה ְמ ׁ ֻש ָּתקּ ְ :

“מדּ ו ַּע הוּא
ֲ 6א ָח ִדים ִמן ַה ּסוֹ ְפ ִרים ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ְשב ּו ׁ ָשם ָא ְמר ּו ְ ּב ִל ָ ּבםַ 7 :
ְמ ַד ֵ ּבר ָּכ ְך? ְמגַ ֵ ּ
דף הוּאִ .מי יָ כוֹ ל לִ ְסל ַֹח ַעל ֲח ָט ִאים זוּלָ ִתי ָה ֱאל ִֹהים
לְ ַבדּ וֹ ?“
ּ ְ 8באוֹ תוֹ ֶרגַ ע ִה ְב ִחין יֵ ׁשו ַּע ְ ּברוּחוֹ ׁ ֶש ָּככָ ה ָח ׁ ְשב ּו ִ ּבלְ ָב ָבםָ .א ַמר לָ ֶהם:
“לָ ָּמה ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ְ ּ
ד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבלְ ַב ְבכֶ ם? ַ 9מה ַ ּקל יוֹ ֵתר:
ָ
לְ ַה ִ ּגיד לַ ְמ ׁ ֻש ָּתק ‘נ ְִסלְ ח ּו לְ ָך ֲח ָט ֶאיך׳ ,אוֹ לוֹ ַמר ‘קוּםַ ,קח ֶאת ָה ֲאל ּונ ְָקה
ן־ה ָא ָדם ַה ַּס ְמכוּת לִ ְסל ַֹח ַעל
כי לְ ֶב ָ
א ְך לְ ַמ ַען ֵּת ְדע ּו ִּ
וְ ִה ְת ַה ֵּל ְך׳? ַ 10
“אלֶ ָיך ֲאנִי אוֹ ֵמר :קוּם,
ֲח ָט ִאים ֲעלֵ י ֲא ָדמוֹ ת“ — ָא ַמר לַ ְמ ׁ ֻש ָּתק — ֵ 11
ַקח ֶאת ָה ֲאל ּונ ְָקה וְ לֵ ְך לְ ֵב ְית ָך!“
 12הוּא ָקם ו ִּמ ָ ּיד לָ ַקח ֶאת ָה ֲאל ּונ ְָקה וְ יָ ָצא לְ ֵעינֵי ֻּכ ָּלםַ .הכּ ֹל ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּו
“מעוֹ לָ ם ל ֹא ָר ִאינ ּו ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה!“
וְ ׁ ִש ְ ּבח ּו ֶאת ֱאל ִֹהים ְ ּב ָא ְמ ָרםֵ :
כאשר בא ישוע לכפר נחום נאספו סביבו אנשים רבים .זאת מאחר שהוכיח
בביקורו הקודם בעיר (בשורת מרקוס א  )34-21שהוא יכול לרפא חולים ולשחרר
בני אדם מהשפעת השדים .ישוע ניצל את ההזדמנות ולימד את תורתו.
מספר אנשים ניסו להביא אליו את חברם המשותק ששכב על אלונקה .מכיוון
שהמקום היה הומה אדם ולא התאפשר להכניס את המשותק דרך דלת הבית,
פירקו חבריו את הגג והורידו את ידידם דרך הפתח שיצרו .ישוע ראה את אמונתם
“בנִי ,נ ְִסלְ ח ּו לְ ָך ֲח ָט ֶא ָ
יך“.
ואמר לנכהּ ְ :

“מדּ ו ַּע הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ָּכ ְך? ְמגַ דֵּ ף
אחדים מן הסופרים שנכחו במקום אמרו בלבםַ :
הוּאִ .מי יָ כוֹ ל לִ ְסל ַֹח ַעל ֲח ָט ִאים זוּלָ ִתי ָה ֱאל ִֹהים לְ ַבדּ וֹ ?“ אין ספק שהצהרתו של
ישוע נועדה לציינו כאלוהים.
מכיוון שסליחת חטאים לא מתבטאת בהכרח בשינוי פיזי מידי הנראה לעין,
לא יכלו הנוכחים לעמוד על מידת ההשפעה של דברי ישוע .הוא קרא את
מחשבותיהם ושאל“ :לָ ָּמה ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבלְ ַב ְבכֶ ם?“

“א ְך לְ ַמ ַען ֵּת ְדע ּו
כדי להוכיח שדבריו אכן התקיימו ,ושהוא אכן אלוהים ,המשיךַ :
ן־ה ָא ָדם ַה ּ ַס ְמכוּת לִ ְסל ַֹח ַעל ֲח ָט ִאים ֲעלֵ י ֲא ָדמוֹ ת“  . . .ואז פנה אל המשותק,
ִּכי לְ ֶב ָ
ית ָך!“ וכך היה .המשותק קם על רגליו ,הרים את
“קוּםַ ,קח ֶאת ָה ֲאל ּונ ְָקה וְ לֵ ְך לְ ֵב ְ
מיטתו ויצא לעיני כול.
הטקסט מבהיר שישוע ראה את עצמו כשווה לאלוהים (רק אלוהים סולח ומוחל
על חטאים :עמוס ז  ;2מיכה ז  ;18תהילים פה  ,3פו  ,5קג  ;3דניאל ט  9ועוד).
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מקור הכינוי “בן־האדם“ בתנ“ך
הסופרים ,בהיותם יהודים מלומדים ,בוודאי הבינו את משמעות הכינוי “בן־האדם“
לאור משמעותו בתנ“ך .הבה נבחן אותו גם אנחנו לאור הכתוב בספר דניאל הנביא:
דניאל ז ( 14-9תרגום לעברית):

יתיַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ִּכ ְסאוֹ ת ָה ָע ְמדוּ ,וְ ַע ִּתיק ַה ָ ּי ִמים יָ ׁ ַשב .לְ בו ּׁשוֹ
 9רוֹ ֶאה ָהיִ ִ
ֹאשוֹ ְּכ ֶצ ֶמר נ ִָקיִּ .כ ְסאוֹ ׁ ְש ִב ֵיבי ֵא ׁשַ ,גּלְ ִ ּג ָּליו ֵא ׁש
ְּכ ׁ ֶשלֶ ג לָ ָבן ,וּשְׂ ַער ר ׁ
דּ וֹ לֶ ֶקתְ 10 .נ ַהר ֵא ׁש נוֹ ֵהר וְ יוֹ ֵצא ִמ ְּל ָפנָיוֶ ,אלֶ ף ֲאלָ ִפים ׁ ֵש ְרתוּהוּ ,וְ ִרבּ וֹ א
יתי ָאז
ית־הדִּ ין יָ ׁ ַשב ו ְּס ָפ ִרים נ ְִפ ָּתחוּ 11 .רוֹ ֶאה ָהיִ ִ
ְר ָבבוֹ ת עוֹ ְמ ִדים לְ ָפנָיוּ ֵ .ב ַ
יתי ַעד ׁ ֶש ֶנ ֶּה ְרגָ ה
ִ ּבגְ לַ ל ּקוֹ ל ַהדְּ ָב ִרים ַה ְגּדוֹ לִ ים ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּב ָרה ַה ֶ ּק ֶרן ,רוֹ ֶאה ָהיִ ִ
ּש ָאר ַה ַח ּיוֹ ת ָה ֳע ַבר ׁ ִשלְ טוֹ ָנן,
ּש ַמד גּ ו ָּפ ּה וְ ִנ ְּת ָנה לִ שְׂ ֵר ַפת ֵא ׁש 12 .ו ׁ ְ
ַה ַח ָ ּיה וְ הו ׁ ְ
וְ ַא ְר ָּכה ַ ּב ַח ִ ּיים ִנ ְּת ָנה לָ ֶהן ַעד זְ ַמן וְ ִעדָּ ן.
יתי ְ ּב ֶחזְ יוֹ נוֹ ת לַ יְ לָ הְ ,ו ִהּנֵ ה ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּבא ֶא ָחד
 13רוֹ ֶאה ָהיִ ִ
ִיתן ׁ ִשלְ טוֹ ן
ְּכ ֶבן ָא ָדם ,וְ ַעד ַע ִּתיק ַה ָ ּי ִמים ִה ִ ּג ַיע וַ יְ ָק ְרבוּה ּו לְ ָפנָיו 14 .וְ לוֹ נ ַּ
וְ כָ בוֹ ד ו ַּמלְ כוּת; וְ כָ ל ָה ַע ִּמיםָ ,ה ֻא ּמוֹ ת וְ ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת יַ ַע ְבד ּו לוִֹ ׁ .שלְ טוֹ נוֹ
ׁ ִשלְ טוֹ ן עוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר ,ו ַּמלְ כוּתוֹ ל ֹא ִּת ׁ ָש ֵחת.
דניאל מנה בחזון שבפרק ז את האימפריות שישלטו בעולם ,זו אחר זו .לאחר
מכן תיאר את “צורר המשיח“ — אותו שליט רב כוח שישלוט בעולם באחרית
הימים ,לפני שובו של המשיח ארצה (בשורת מתי כד  ;51-15השנייה לתסלוניקים
ב  ;12-1התגלות ו-כ).
בתום תיאור מעשיו הנפשעים של השליט הרשע ,פנה דניאל אל המתרחש
בשמים :שם התנהל משפט האלוהים כנגד צורר המשיח .בדניאל ז  9אנו פוגשים
את “עתיק הימים“ היושב על כיסא המשפט ,והוא אלוהים האב (חבקוק א .)12
“ . . .וְ ִהּנֵ ה ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּבא ֶא ָחד ְּכ ֶבן ָא ָדם“ (פסוק  — .)13עתה מפנה
דניאל את תשומת לבם של קוראיו לדמות נוספת שבאה “עם ענני השמים“ ,נראית
“כבן אדם“ ומובאת אל לפני “עתיק הימים“ .עתיק הימים נותן לבן האדם הזה
שלטון עולם ,כבוד ומלכות נצחיים .כמו כן ,כל האומות והלשונות משתחוות לו.
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היות שמותר להשתחוות לאלוהים בלבד ,יוצא שאותו
אחד הדומה לבן אדם הוא ישות אלוהית בכל המובנים.

לאור מה שלמדנו על דמותו של ישוע בתנ“ך ,ברור שמדובר ב ֵאל ׁ ַשדַּ י ,בישות
האלוהית שאותה בני האדם רשאים לראות (ראה את דמותו וסמכותו של המשיח,
בן־האלוהים ,בתהילים פרק ב; בשורת מתי ט  ;8-1בשורת לוקס ה .)26-17

ב.

גם “בן ־הא דם “ ,גם “ב א עם ענני השמ ים “
וגם “ י ושב ל י מ י ן הגבו רה “

בשורת מתי כו :68-57

הכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל
ָ 57ה ֲאנ ׁ ִָשים ֲא ׁ ֶשר ָע ְצר ּו ֶאת יֵ ׁשו ַּע הוֹ לִ יכוּה ּו ֶאל ַק ָ ּי ָפא ַ
ה ּסוֹ ְפ ִרים וְ ַה ּז ְֵקנִיםֵּ 58 .כ ָיפא ָהלַ ְך ַא ֲח ָריו ְ ּב ֶמ ְר ָחק ָמה
וְ ׁ ָשם נ ְִק ֲהל ּו ַ
ִימה וְ יָ ׁ ַשב ִעם ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים
וּכְ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ַל ֲח ַצר ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל נִכְ נַס ּ ְפנ ָ
אשי ַהכּ ֲֹהנִים וְ כָ ל ַה ַּסנ ְֶה ְד ִרין
אז ִח ּ ְפשׂ ּו ָר ׁ ֵ
לִ ְראוֹ ת ַמה ִ ּי ְהיֶ ה ַה ּסוֹ ףָ 59 .
ֵעדוּת ׁ ֶש ֶקר ַעל יֵ ׁשו ַּע ְּכ ֵדי לְ ָה ִמית אוֹ תוַֹ 60 ,א ְך ל ֹא ָמ ְצאוַּ ,אף ׁ ֶש ָ ּבא ּו
א ְמרוּ“ 61 ,זֶ ה
לְ ׁ ָשם ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר ַר ִ ּביםַ .א ֲח ֵרי כֵ ן ִנ ְ ּג ׁש ּו ׁ ְשנֵי ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר וְ ָ
ָא ַמר‘ֲ ,אנִי יָ כוֹ ל לַ ֲהרֹס ֶאת ֵהיכַ ל ָה ֱאל ִֹהים ו ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִיָמים לִ ְבנוֹ ת
“אי ְנ ָך ֵמ ׁ ִשיב ָ ּ
ד ָבר ַעל ַמה
ֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ׁ ָש ַאל אוֹ תוֵֹ :
אוֹ תוֹ ׳ָ 62 “.קם ַהכּ ֵ
ּׁ ֶש ֵא ֶּלה ְמ ִע ִידים ֶנגְ דְּ ָך?“  63אוּלָ ם יֵ ׁשו ַּע ׁ ָש ַתקָ .א ַמר ֵאלָ יו ַהכּ ֵֹהן ַהגָ דוֹ ל:
יח
ֹאמר לָ נ ּו ִאם ַא ָּתה ַה ָּמ ׁ ִש ַ
“אנִי ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע אוֹ ְת ָך ֵ ּבאל ִֹהים ַח ִ ּיים ׁ ֶש ּת ַ
ֲ
ן־ה ֱאל ִֹהים?“
ֶ ּב ָ
“א ָּתה ָא ַמ ְר ָּתַ ,א ְך אוֹ ֵמר ֲאנִי לָ כֶ םֵ ,מ ַע ָּתה ִּת ְרא ּו
ֵ 64ה ׁ ִשיב לוֹ יֵ ׁשו ַּעַ :
ן־ה ָא ָדם יוֹ ׁ ֵשב לִ ִימין ַה ְ ּגבו ָּרה ו ָּבא ִעם ַע ְננֵי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם“.
ֶאת ֶ ּב ָ
“מגַ דֵּ ף הוּאַ .מה ָּלנ ּו עוֹ ד
ִ 65מ ָ ּיד ָק ַרע ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ֶאת ְ ּבגָ ָדיו וְ ָא ַמרְ :
צ ֶֹר ְך ְ ּב ֵע ִדים? ִה ּנֵה ָּכ ֵעת ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ֶאת ַה ִ ּגדּ וּףַ 66 .מה דַּ ְע ְּתכֶ ם?“
ן־מוֶ ת הוּא“.
“ב ָ
ֵה ׁ ִשיבוּּ ֶ :
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הכּ וּה ּו ְ ּב ֶאגְ רוֹ ף; ַ ּגם ָס ְטר ּו לוֹ  68וְ ָא ְמרוַּ “ :נ ֵ ּבא לָ נוּ,
ָ 67אז יָ ְרק ּו ְ ּב ָפנָיו וְ ִ
יחִ ,מיה ּו ַה ַּמ ֶּכה אוֹ ְת ָך?“
ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ישוע נעצר והובא לפני קייפא ,הכוהן הגדול .הוא נדרש להשיב לטענה שהוטחה
בו“ :אתה אמרת שתוכל להרוס את היכל האלוהים ולשוב ולבנותו בשלושה ימים!“

“אנִי ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע אוֹ ְת ָך ֵ ּבאל ִֹהים
ישוע שתק .בעקבות שתיקתו ,שאל הכוהן הגדולֲ :
ן־ה ֱאל ִֹהים?“
יח ֶ ּב ָ
ֹאמר לָ נ ּו ִאם ַא ָּתה ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ּת ַ
ן־ה ָא ָדם
“א ָּתה ָא ַמ ְר ָּתַ ,א ְך אוֹ ֵמר ֲאנִי לָ כֶ םֵ ,מ ַע ָּתה ִּת ְרא ּו ֶאת ֶ ּב ָ
אז ענה ישוע ואמרַ :
ימין ַה ְ ּגבו ָּרה ו ָּבא ִעם ַע ְננֵי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם“.
יוֹ ׁ ֵשב לִ ִ
בתגובה ,קרע הכוהן הגדול את בגדיו — .מדוע?

?
.1

מה נחשב לכל כך חמור בתשובתו של ישוע?
		
ן־ה ָא ָדם  — “. . .קייפא הבין שבהשתמשו בכינוי זה
“מ ַע ָּתה ִּת ְראּו ֶאת ֶּב ָ
ֵ
אחָד“ שמתואר בספר דניאל ז  :14-13אותו “בן־אדם“
ישוע רמז כי הוא ה“ ֶ

שהפסוקים מייחסים לו אלוהות.

.2

“ָ . . .
ּובא ִעם ַענְ נֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם — “.גם בהצהרה זו ציטט ישוע הישר

.3

“ה ְ ּגבו ָּרה“ מתייחס בברור
בּורה — “.מאחר שהכינוי ַ
ימין ַהּגְ ָ
יֹוׁשב לִ ִ
“ֵ . . .

מדניאל ז  — .13ומי זה שיכול לבוא “עם ענני השמים“? רק אלוהים עצמו.

לאלוהים ,הישיבה לימינו מגדירה את ישוע כשווה לאלוהים.

מילים אלה מקבילות לנאמר בתהילים פרק קי“ :לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ רְ .נ ֻאם יהוה
יך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ ָ
ימינִי ַעד ָא ׁ ִשית אֹיְ ֶב ָ
יך׳ “.דוד המלך מדבר כאן
‘שב לִ ִ
לַ אדֹנִיֵ ׁ :
על נאום שבמהלכו הוא שמע את יהוה אומר מילים אלה ל“אדונו“ (של דוד).
מכיוון שדוד הגיע למעמד הגבוה ביותר בעם ישראל ,ומעליו היה רק אלוהים,
יוצא שישויות אלו — יהוה ואדונו של דוד — שתיהן ישויות אלוהיות (ראה
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עמ׳ “ — 46אדונו של דוד המלך“).

בן־אלוהים
ן־ה ֱאל ִֹהים“.
יח ֶ ּב ָ
“מ ׁ ִש ַ
שים לב שהכוהן הגדול בעצמו בחר בכינוי ָ
במזמור ב ובמשלי ל ישנן התייחסויות ברורות לבן־האלוהים (בן־אלוהים במזמור
ב ,ראה עמוד  ;46בן־אלוהים במשלי ל ,ראה עמוד  .)49הכוהן הגדול היה בקי
בתנ“ך ,ולכן הבין היטב את הכוונה שמאחורי דבריו של ישוע .הוא הבין שישוע
מייחס לעצמו אלוהות.
התורה גוזרת גזר דין מוות על כפירה (ויקרא כד  ,)16ולכן הכוהן הגדול קרא ללא

היסוסַ :
“מה ָ ּלנ ּו עוֹ ד צ ֶֹר ְך ְ ּב ֵע ִדים?“ עתה לא היה טעם להמשיך לאמת ראיות
ולשמוע עדויות לגבי תורתו של ישוע .ההכרזה על היותו שווה לאלוהים הספיקה
לחרוץ את דינו למוות — לדעתם.

בן־האדם
להלן מראי מקום נוספים בבשורות בהם ישוע מכונה “בן־האדם“ כרמז לזהותו
האלוהית:
בשורת מתי ח  ,20ט  ,6י  ,23יא  ,19יב  ,40 ,32יג  ,41 ,37טז ,28 ,27 ,13
יז  ,22 ,12 ,9יח ( 11דליטש) ,יט  ,28כ  ,28 ,18כד  ,44 ,39 ,37 ,30 ,27כה ,31
כו .45 ,24 ,2
בשורת מרקוס ח  ,38 ,31ט  ,31 ,12 ,9י  ,45 ,33יג  ,26יד .62 ,41 ,21
בשורת לוקס ה  ,24ו  ,22ז  ,34ט  ,58 ,56 ,44 ,26 ,22יא  ,30יב  ,40 ,10 ,8יז ,22
 ,30 ,26 ,24יח  ,31 ,8יט  ,10כא  ,36 ,27כב  ,69 ,48 ,22כד .7
בשורת יוחנן א  ,51ג  ,14 ,13ה  ,27ו  ,62 ,53 ,27ח  ,28ט  ,35יב  ,34 ,23יג .31

בן־אלוהים
להלן מראי מקום בבשורות בהם ישוע מתואר כ“בן־אלוהים“ ,או אף מכונה
בתואר זה בהתייחסות לזהותו האלוהית :בשורת מתי ג  - 17ד  ,11יד  ,33טז
 ,16כו  ;68-57בשורת יוחנן ג  ,21-13ה  ,29-19ח  ,58י  ,38-34יא  ,27-25 ,4יד ,6
 ,14-13יז .5
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הר אשו ן ו הא ח רו ן
יוחנן השליח כתב את הספר האחרון בברית החדשה בשנת  95לספירה ,ובמשפט
הראשון העניק לו את השם “התגלות ישוע המשיח“ .בהמשך יוחנן תיאר מפגש
“כ ֲא ׁ ֶשר ְר ִא ִ
עם ישועַּ :
יתיו נ ַָפלְ ִּתי לְ ַרגְ לָ יו ַּכ ֵּמת ,וְ הוּא שָׂ ם ֶאת יַ ד יְ ִמינוֹ ָעלַ י “.ישוע
יתי ֵמת
אשוֹ ן וְ ָה ַא ֲחרוֹ ן וְ ַה ַחיָ .היִ ִ
“אל ִּת ָיראֲ .אנִי ָה ִר ׁ
הרגיע וחיזק אותו במיליםַ :
וְ ִה ֵּנה ַחי ֲאנִי לְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים ,וְ לִ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ׁ ְשאוֹ ל וָ ָמוֶ ת“ (התגלות א .)18-17

“ה ְננִי ָ ּבא ַמ ֵהר וְ ִא ִּתי ַה ּ ָׂשכָ ר לְ ׁ ַש ֵּלם לְ כָ ל ִא ׁיש
בסוף ההתגלות הוסיף המשיחִ :
אשית וְ ַה ַּתכְ לִ ית“
אשוֹ ן ַאף ָה ַא ֲחרוֹ ןָ ,ה ֵר ׁ ִ
ְּכ ַמ ֲעשֵׂ הוֲּ .אנִי ָה ָאלֶ ף ַאף ֲאנִי ַה ָּתוָ ,ה ִר ׁ
(התגלות כב .)13-12
הוא השתמש בביטויים הידועים לכל יהודי הבקי בתנ“ך:

בישעיהו מד  6כתוב“ :כּ ֹה ָא ַמר יהוהֶ ,מלֶ ְך יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ג ֲֹאלוֹ ,יהוה ְצ ָבאוֹ ת:
אשוֹ ן וַ ֲאנִי ַא ֲחרוֹ ן ו ִּמ ַ ּבלְ ָע ַדי ֵאין ֱאל ִֹהים׳“.
ֲ‘אנִי ִר ׁ
“ש ַמע ֵאלַ י יַ ֲעקֹב ,וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ְמק ָֹר ִאי:
בישעיהו מח  13-12אומר אלוהיםְ ׁ :
ימינִי ִט ּ ְפ ָחה ׁ ָש ָמיִ ם.
אשוֹ ן ַאף ֲאנִי ַא ֲחרוֹ ןַ ,אף יָ ִדי יָ ְס ָדה ֶא ֶרץ וִ ִ
ֲאנִי הוּאֲ ,אנִי ִר ׁ
יהם ,יַ ַע ְמד ּו יַ ְחדָּ ו“ (ראה גם ישעיהו מא .)4
ק ֵֹרא ֲאנִי ֲאלֵ ֶ

!

		

כשישוע המשיח מכנה את עצמו “הראשון והאחרון“
הוא עושה זאת כדי להדגיש את אלוהותו.

אני ו האב א ח ד אנ ח נו
אין כל ספק שישוע הציג את עצמו כשווה לאלוהים .הוא לא הסתיר את זהותו.
מעשיו ודבריו היו ברורים .על כך מעיד גם הדיווח שבבשורת יוחנן י :38-24

“עד ָמ ַתי ַּת ֲחזִ יק ֶאת נ ְַפ ׁ ֵשנ ּו ְ ּב ֶמ ַתח?
ִ 24ה ִ ּקיפוּה ּו ּ ְפרו ׁ ִּשים וְ ָא ְמר ּו לוַֹ :
יחֱ ,אמֹר לָ נ ּו ְ ּב ֵבר ּור“.
ִאם ַא ָּתה ַה ָּמ ׁ ִש ַ
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“א ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם וְ ֵאינְכֶ ם ַמ ֲא ִמינִיםַ .ה ַּמ ֲעשִׂ ים ׁ ֶש ֲאנִי
ֵ 25ה ׁ ִשיב לָ ֶהם יֵ ׁשו ַּעָ :
עוֹ שֶׂ ה ְ ּב ׁ ֵשם ָא ִבי — ֵא ֶּלה ְמ ִע ִידים ָעלַ יַ 26 ,א ְך ַא ֶּתם ֵאינְכֶ ם ַמ ֲא ִמינִים

ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ֵאינְכֶ ם ִמ ּצֹאנִי 27 .צֹאנִי ׁשוֹ ְמעוֹ ת ֶאת קוֹ לִ י וַ ֲאנִי ַמ ִּכיר אוֹ ָתן;
ֹאב ְדנָה לְ עוֹ לָ ם,
ֵהן הוֹ לְ כוֹ ת ַא ֲח ַרי  28וַ ֲאנִי נוֹ ֵתן לָ ֶהן ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם; וְ ל ֹא ּת ַ
ָתן אוֹ ָתן לִ י ָ ּגדוֹ ל ִמכּ ֹל וְ ֵאין
ַאף ל ֹא יַ ֲחטֹף אוֹ ָתן ִא ׁיש ִמ ָ ּי ִדיָ 29 .א ִבי ׁ ֶש ּנ ַ
ִא ׁיש יָ כוֹ ל לַ ֲחטֹף אוֹ ָתן ִמ ָ ּיד ָה ָאבֲ 30 .אנִי וְ ָה ָאב ֶא ָחד ֲאנ ְַחנוּ“.
“מ ֲעשִׂ ים
ׁ 31שוּב ֵה ִרימ ּו ֲא ָבנִים ְּכ ֵדי לִ ְר ּגֹם אוֹ תוֵֹ 32 .ה ׁ ִשיב לָ ֶהם יֵ ׁשו ַּעַ :
יתי לָ כֶ ם ֵמ ֵאת ָה ָאב; ַעל ֵאיזֶ ה ַמ ֲעשֶׂ ה ֵמ ֶהם
טוֹ ִבים ַר ִ ּבים ֶה ְר ֵא ִ
ִּת ְר ְ ּגמ ּונִי?“
ָ 33ענ ּו לוֹ“ :ל ֹא ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה טוֹ ב נ ְִר ּגֹם אוֹ ְת ָךֶ ,א ָּלא ַעל ִחלּ וּל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
וְ ַעל ׁ ֶש ִ ּב ְהיוֹ ְת ָך ָא ָדם ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ֱאל ִֹהים“.
‘אנִי ָא ַמ ְר ִּתי
“כלוּם ל ֹא ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ַר ְתכֶ םֲ ,
ֵ 34ה ׁ ִשיב ָל ֶהם יֵ ׁשו ַּעְּ :
ֱאל ִֹהים ַא ֶּתם׳? ִ 35אם הוּא ָא ַמר ֱ‘אל ִֹהים׳ לְ ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר דְּ ַבר ֱאל ִֹהים
ֹאמר ּו
את ַה ָּכתוּב ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ֵפר — ַ 36ה ִאם ּת ְ
ָהיָ ה ֲאלֵ ֶיהם — וְ ֶ
ַא ֶּתם לָ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ָה ָאב ִק ְ ּ
ד ׁשוֹ וְ ׁ ָשלַ ח אוֹ תוֹ ֶאל ָהעוֹ לָ ם‘ְ ,מגַ דֵּ ף ַא ָּתה׳,
37
ן־אל ִֹהים ֲאנִי׳? ִאם ֵאי ֶנ ּנִי עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַמ ֲעשֵׂ י ָא ִבי,
ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ֶ ּ‘ב ֱ
א ָבל ִאם ֲאנִי עוֹ שֶׂ הַ ,אף ִאם ֵאינְכֶ ם ַמ ֲא ִמינִים לִ י,
ַאל ַּת ֲא ִמינ ּו לִ יֲ 38 .
ַה ֲא ִמינ ּו לַ ַּמ ֲעשִׂ ים ,לְ ַמ ַען ַּת ִּכיר ּו וְ ֵת ְדע ּו ׁ ֶש ָה ָאב ִ ּבי וַ ֲאנִי ָ ּב ָאב“.
יוחנן השליח מסיים את הבשורה שכתב (כ  )31-30באומרו:

ַ ּגם אוֹ תוֹ ת ַר ִ ּבים ֲא ֵח ִרים ָעשָׂ ה יֵ ׁשו ַּע
לְ ֵעינֵי ַּתלְ ִמ ָידיו,
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נִכְ ְּתב ּו ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה.
ֲא ָבל ֵא ֶּלה נִכְ ְּתב ּו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּת ֲא ִמינ ּו
ן־ה ֱאל ִֹהים,
יח ֶ ּב ָ
ִּכי יֵ ׁשו ַּע הוּא ַה ָּמ ׁ ִש ַ
וּכְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּב ַה ֲא ִמינְכֶ ם יִ ְהי ּו לָ כֶ ם

חַ ּיִים ִ ּב ׁ ְשמוֹ .
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אחרית דבר
להאמין או לדחות? — זאת השאלה
לאורך ההיסטוריה היהודית קמו “משיחים“ רבים ,אך רק אחד . . .
הכריז על עצמו שהוא המשיח בן־האלוהים,
פעל את גבורות האלוהים,
הגשים את נבואות התנ“ך הנוגעות למשיח,
מת וקם לתחייה לאחר שלושה ימים.
כל האחרים שטענו למשיחיות הוכחו כמשיחי שקר .למרות זאת ,רחובות רבים
בישראל נקראים על שמם ,והם נזכרים באהדה בפי רבים מבני עמנו!

!

ישוע הגשים — בביאתו לעולם ,בכל מעשיו ,בחייו ,במותו ובתקומתו
מן המתים — בדיוק מושלם עשרות רבות של נבואות מקראיות
שהצביעו על המשיח .עובדה זו לא משאירה ספק שימשיך ויקיים גם
את הנבואות שמועד התגשמותן בעתיד.

להי ו ושע א ו לא להי ו ושע? — זא ת בע צם שאלה נוספ ת
המשיח אינו אישיות רוחנית משנית שאנו יכולים לקבל או לדחות בקלות ראש!
אי־אפשר לומר שהחלטתנו איך להתייחס אליו “לא כל כך משנה“ .קרבתנו או
ריחוקנו הנצחיים מאלוהים תלויים ביחסנו אל ישוע ,המשיח האמיתי.
בספר שבידך הוצגו בקיצור נמרץ עובדות רבות המוכיחות שישוע הוא משיח
ישראל המובטח.

הדרך ל י שועה — הסבר טכני
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היכולת להאמין בישוע כאלוהים אשר בא לעולם כדי למות עבור בני האדם
החוטאים ,לשלם במקומם את מחיר החטא וכך להיות הקורבן המכפר שלהם,
היא מתנת חסד מאלוהים .הוא נותן אותה לכל המבקש בכנות.

אנא ,התפלל לאלוהים ,התוודה על חטאיך ובקש ממנו שיפקח את עיני לבבך
להכיר אותו כפי שהוא! (ראה גם תרשים "הדרך לישועה“ בעמ' .)149-147

ל י שועה י ש תוצא ו ת
(ואם אין כאלה ,סביר להניח שמדובר בישועה מדומה בלבד!)
את אלו המקבלים את ישוע כאדונם ומושיעם מהחטא ,אלוהים אינו זונח.
למאמינים בו באמת ,הוא מעניק את רוח הקודש שישכון בהם ויהיה עירבון
לישועתם הנצחית.
הנושעים נחשבים לאזרחי מלכות אלוהים (האיגרת אל הפיליפים ג .)20
מאמין אמיתי בישוע קורא בכתבי הקודש ,לומד את דבר אלוהים ,שומר על
קשר מתמיד עם בוראו על־ידי תפילה ,מחפש את חברתם של מאמינים אחרים,
ויום־יום מבקש כוח מאלוהים לזנוח את הרע ולאמץ את הטוב.
המפנה שרוח אלוהים מחולל בתלמידיו של ישוע הוא כה קיצוני ,עד כי הוא
מתואר במונחים “לידה מחדש“ ו“בריאה חדשה“ (בשורת יוחנן ג  ;3האיגרת אל
הגלטים ו  .)15אלוהים מקים את המאמין ממוות רוחני (מצבו שלפני הישועה)
לחיים רוחניים ונצחיים .רוח הקודש מעניק לו את תכונות האופי של אלוהים
(אל הגלטים ה  )22-23ויכולות אשר בהן הוא משרת את המשיח (הראשונה אל
הקורינתים יב; האיגרת אל הרומים יב; האיגרת אל האפסים ד).

את השינוי הזה אף אדם לא יוכל לחולל בכוחות עצמו!
קורא יקר ,כל שנותר לך לעשות הוא להחליט:

מ י הוא י שוע עבו רך?
ישוע המשיח אמר:

ֲ
“אנִי ַהדֶּ ֶר ְך וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ַח ִ ּייםֵ .אין ִא ׁיש ָ ּבא ֶאל ָה ָאב ֶא ָ ּלא דַּ ְר ִּכי — “.הכרזתו זו
מחייבת כל אדם לקבוע את יחסו אליו.
אם ישוע אינו דובר אמת ,הריהו השקרן הגדול בעולם!
אם הוא דובר אמת ,הריהו מקור הישועה ,כפרת החטאים והדרך
היחידה לחיים נצחיים.
אם הוא דובר אמת ,הריהו אלוהים אשר לבש בשר וירד לעולם כדי
לכפר על חטאי בני האדם ,ולהושיע אותם ממשפט נצחי באגם האש.
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מ י הוא י שוע עבו ר עם י שר אל?
הבטחותיו של אלוהים לעתיד אכן יתגשמו כולן ,וכבודו ייראה על בני ישראל.
כאשר ישוע המשיח יחזור ארצה ,תקבל אותו כל שארית עם ישראל באמונה:
זכריה יב :10

וְ ׁ ָש ַפכְ ִּתי ַעל ֵ ּבית ָ ּ
דוִ יד וְ ַעל יוֹ ׁ ֵשב יְ רו ׁ ָּשלָ יִ ם רו ַּח ֵחן וְ ַת ֲחנ ּונִים,
וְ ִה ִ ּביט ּו ֵאלַ י ֵאת ֲא ׁ ֶשר דָּ ָקרוּ; וְ ָס ְפד ּו ָעלָ יו ְּכ ִמ ְס ּ ֵפד ַעל ַה ָ ּי ִחיד ,וְ ָה ֵמר
ָעלָ יו ְּכ ָה ֵמר ַעל ַה ְ ּבכוֹ ר.
אז ,כל ישראל ייוושע וימלא את תכלית ייעודו :להיות ממלכת כוהנים בשירות
ישוע המשיח וגוי קדוש בנחלתו המובטחת.
האיגרת אל הרומים יא :26

וְ כָ ְך ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ָּו ַׁשעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ :ו ָּבא ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן גּוֹ ֵאל וְ יָ ׁ ִשיב ּ ֶפ ׁ ַשע
ְ ּביַ ֲעקֹב ,נ ְֻאם יהוה“.
ישוע המשיח ,בוא נא ,בוא מהר!*
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*

ראה ספר ההתגלות כב 20

עדות אישית
נולדתי למשפחה יהודית מאמינה בישוע ,בתקופה בה היו בישראל קומץ מאמינים
בלבד .הוריי חינכו אותי ללמוד את כתבי הקודש וללכת לאסיפות בבית הקהילה בכל
יום שבת .בגלל ההתנגדות החריפה של סביבתי למאמינים בישוע ,הסתרתי את קשריי
עמם ואת שייכותי לקהילה משיחית ,כי ידעתי שאסבול דחייה וחרם משכניי ועמיתיי
ללימודים.
העובדה שהמאמינים בישוע הם מיעוט זניח בארץ העלתה בי ספקות שמא כל האמונה
הזו היא פרי דמיונם של אנשים טועים .שאלתי את עצמי:

האם כל הרבנים טועים?
האם אין הצדק לצדו של רוב עם ישראל ,שדוחה את ישוע?
ולעומת זאת ,הייתכן שקומץ אנשים פשוטים אלה אוחזים באמת?
בגיל  17החלטתי לבדוק בעצמי את האמונה בישוע כדי שאמונתי תתבסס על
החלטה אישית ולא רק על החינוך מהבית.
מתוך קריאה ולימוד בתנ“ך ,ובמיוחד חקר נבואות משיחיות ,הגעתי (בחסד אלוהים)
למסקנה שישוע המשיח הוא אכן ֵאל ׁ ַ
שדַּ י ,גואל ישראל וקדוש ישראל המובטח מפי
נביאי התנ“ך.
עדיין הטרידה אותי מאוד העובדה שהמאמינים הם מיעוט ,אך ככל שהעמקתי בלימוד
ובהבנה של דבר אלוהים השכלתי להבין כי . . .

אלוהים הוא הבוחר את ילדיו כראות עיניו;
בעשותו כן ,הוא זה שקובע את מספרם;
עצם העובדה שאני נמנה עם המספר הקטן של הנושעים
היא מתנת חסד יקרה של אלוהים.
מתוך לימוד כתבי הקודש הגעתי למסקנה שהדבר הטבעי ביותר עבור היהודי הוא:
להאמין בישוע המשיח כמושיעו מן החטא.
למדתי אמת חשובה נוספת :הרוב אינו קובע מהי אמת! אלוהים קובע מהי אמת.

!

האמת של אלוהים כתובה בכתבי הקודש ,והם קובעים
כי ישוע הוא הדרך ,האמת והחיים — ליהודי ולגוי כאחד.
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שמות ,תארים ותיאורים של ישוע המשיח בתנ“ך
(רשימה חלקית)

זרע האישה 		

ַמלְ ַא ְך יהוה 		

בראשית ג 15
בראשית טז 13-7

ֵאל ֳר ִאי
בראשית יז  ,1לה  ;11שמות ו 3
		
ֵאל ׁ ַשדַּ י
בראשית מט 10
(שילוֹ ) 		
ׁ ִשיל ֹה ׁ ִ
ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹב שמות ג 6
שמות ג 11
		
ֱאל ִֹהים
שמות ג 14
		
ֶא ְהיֶ ה
שמות יג 21
		
יהוה
במדבר כד  ;18-17ישעיהו סג 6-1
		
כּ וֹ כָ ב
יהושע ה 14
שַׂ ר ְצ ָבא יהוה		
שופטים ו 24
		
ׁ ָשלוֹ ם
שמואל־ב כג  ;3ישעיהו ל ;29
צוּר יִ שְׂ ָר ֵאל 		
		

				

ֶצ ַמח יהוה
		
ִע ָּמנ ּו ֵאל
ּ ֶפלֶ א ,יוֹ ֵעץ ֶ ּ /פלֶ א־יוֹ ֵעץ
		
ֵאל ִ ּגבּ וֹ ר
		
י־עד
ֲא ִב ַיעד ֲ /א ִב ַ
שַׂ ר ׁ ָשלוֹ ם 		
ח ֶֹטר ִמ ֵ ּגזַ ע יִ ׁ ָשי		
ׁש ֶֹר ׁש יִ ׁ ַשי 		
		
נֵס ַע ִּמים
צוּר עוֹ לָ ִמים 		
ֶא ֶבן בּ ַֹחןִ ּ ,פ ַּנת יִ ְק ַרת מו ָּסד
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בראשית טז 13

תהילים יח 32
ישעיהו ד 2

ישעיהו ז 14
ישעיהו ט 5
ישעיהו ט 5
ישעיהו ט 5
ישעיהו ט 5
ישעיהו יא 1
ישעיהו יא 10
ישעיהו יא 10
ישעיהו כו 4
ישעיהו כח 16

אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ן		
ִר ׁ

ישעיהו מח 16-12

גוֹ ֵאל
ְמלַ ֶמד לְ הוֹ ִעיל ו ַּמ ְד ִר ְ
יך ַ ּב ֶד ֶר ְך ישעיהו מח 17
ישעיהו נב 13
		
ַע ְבדִּ י (עבד יהוה)
ישעיהו נג 3
ִא ׁיש ַמכְ אֹבוֹ ת		
ישעיהו נג 11
		
ַצדִּ יק
ישעיהו נה 4
ֵעד לְ או ִּּמים 		
ישעיהו נה 4
			
ָנגִ יד
ישעיהו נה 4
ְמ ַצ ֵ ּוה לְ ֻא ִּמים 		
ישעיהו נד 5
ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל		
ישעיהו נד 5
		
ֱאל ֵֹהי כָ ל ָה ָא ֶרץ
ישעיהו סב 11
		
יִ ׁ ְש ֵע ְך (ישע ישראל)
ישעיהו סג 8
		
מוֹ ׁ ִש ַיע
ישעיהו סג 9
ַמלְ ַא ְך ּ ָפנָיו של אלוהים
ירמיהו כג 5
ֶצ ַמח ַצדִּ יק 		
ירמיהו כג 6
יהוה ִצ ְד ֵקנ ּו 		
ירמיהו לג 15
ֶצ ַמח ְצ ָד ָקה 		
זכריה ו 12
		
ֶצ ַמח
מלאכי ג 1
ַמלְ ַא ְך ַה ְ ּב ִרית		
תהילים ב 2
		
יח
ָמ ׁ ִש ַ
תהילים ב  ;12 ,7משלי ל 4
ן־אל ִֹהים 		
ֶ ּב ֱ
תהילים ב 8
מלך תבל 		
תהילים כג
		
יהוה ר ִֹעי
תהילים פט  ,27צה 1
צוּר ישועה 		
תהילים קי  ;1מלאכי ג 1
		
ָאדוֹ ן
ֹאש ּ ִפ ָּנהֶ ,א ֶבן ָמ ֲאס ּו ַהבּ וֹ נִים תהילים קיח 22
ר ׁ
תהילים קלב  ,17יח  ;3שמואל־א ב ;10
קרן ישועה 		
		

				
ן־א ָדם		
ֶא ָחד ְּכ ֶב ָ

ישעיהו מח  ,17סג 9

שמואל־ב כב 3
דניאל ז 13
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שמות ,תארים ותיאורים של ישוע המשיח
בברית החדשה (רשימה חלקית)
בן־אברהם 		

בן־דוד
בשורת מתי א 23
		
עמנואל
בשורת מתי ב 6
		
מושל
בשורת מתי ט 15
		
החתן
בשורת מתי ט 38
אדון הקציר 		
בשורת מתי יב  ;18בשורת לוקס כג 35
		
בחיר
בשורת מתי יב 40
		
בן־האדם
בשורת מתי טז 16
		
המשיח
בשורת מתי כא 5
		
מלך (מלך ירושלים)
בשורת מתי כא 42
		
אבן מאסו הבונים
בשורת מתי כז 11
מלך היהודים		
בשורת מרקוס ו 3
		
בן מרים
בשורת מרקוס י  ;17בשורת יוחנן ג  ,2כ 16
		
רבי  /רבי הטוב
בשורת לוקס א 69
קרן ישועה 		
בשורת לוקס א 78
כוכב משמים		
בשורת לוקס ב 11
המשיח האדון		
בשורת לוקס ב 30
		
ישועה
בשורת לוקס ד 23
רופא
בשורת לוקס ד 34
קדוש אלוהים		
בשורת יוחנן א 1
הדבר
אור לבני אדם ,האור האמיתי בשורת יוחנן א 9 ,4
בשורת יוחנן א 14
		
בן יחיד מלפני אביו
בשורת יוחנן א 29
שה האלוהים		
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בשורת מתי א 1
בשורת מתי א 1

בן־אלוהים ,בן אלוהים חיים בשורת יוחנן א  ;49בשורת מתי טז 16
בשורת יוחנן ד 42
מושיע העולם		
בשורת יוחנן ו 35
לחם החיים 		
בשורת יוחנן ו 42
		
בן־יוסף
בשורת יוחנן ז 40
		
הנביא
בשורת יוחנן ח 12
אור העולם 		
בשורת יוחנן י 7
שער הצאן 		
בשורת יוחנן י 11
הרועה הטוב 		
בשורת יוחנן יא 25
		
התחייה והחיים
בשורת יוחנן יד 6
		
הדרך ,האמת והחיים
בשורת יוחנן טו 5 ,1
		
הגפן
בשורת יוחנן יט 19
מלך היהודים		
בשורת יוחנן כ 28
אדוני אלוהי 		
מעשי השליחים ג 15
שר החיים 		
מעשי השליחים ד 10
ישוע המשיח מנצרת
מעשי השליחים ד 27
		
המשוח
מעשי השליחים ה 31
שר ומושיע 		
האיגרת אל הרומים יא 26
		
גואל
אדון גם למתים וגם לחיים האיגרת אל הרומים יד 9
האיגרת אל הרומים טו 12
שורש ישי 		
הראשונה לקורינתים ה 7
שה הפסח 		
הראשונה לקורינתים י 4
הצור הרוחני 		
השנייה לקורינתים ד ;4
צלם האלוהים		
האיגרת אל הקולוסים א 15
				
השנייה לקורינתים ט 15
מתנת אלוהים		
האיגרת אל האפסים ב 14
		
שלומנו
האיגרת אל האפסים ב 20
אבן הפינה 		
האיגרת אל האפסים ה 2
ִמנחה וקורבן לאלוהים
האיגרת אל הפיליפים ג 8
		
משיח ישוע אדוני
ראשית  /בכור בריאת אלוהים האיגרת אל הקולוסים א  ;15התגלות ג 14
האיגרת אל הקולוסים א 18
		
בכור מבין המתים
האיגרת אל הקולוסים ב 10
ראש כל רשות ושלטון
האיגרת אל הקולוסים ג 4
		
חיינו
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האיגרת אל הקולוסים א 18
ראש הקהילה		
השנייה לתסלוניקים ג 16
אדון השלום 		
הראשונה לטימותיאוס א 1
		
תקוותנו
הראשונה לטימותיאוס ב 5
		
מתווך
הראשונה לטימותיאוס ו 15
מלך המלכים		
הראשונה לטימותיאוס ו 15
אדון האדונים		
השנייה לטימותיאוס ד 8
		
השופט הצדיק
איגרת טיטוס ג 6
ישוע המשיח מושיענו
האיגרת אל העברים א 2
		
יורש כול
האיגרת אל העברים א 3
		
זוהר כבוד האלוהים
השליח והכוהן הגדול של הכרזת אמונתנו האיגרת אל העברים ג 1
האיגרת אל העברים ד 14-15
		
כוהן גדול עליון
האיגרת אל העברים יב 2
מכונן האמונה ומשלימה
האיגרת אל העברים יג 20
		
רועה הצאן הגדול
איגרת יעקב ד 12
		
המחוקק והשופט
הרועה השומר את נפשותיכם איגרת פטרוס הראשונה ב 25
איגרת פטרוס הראשונה ה 4
שר הרועים 		
אדון ומושיע ישוע המשיח איגרת פטרוס השנייה ב  ,20ג 2
איגרת יוחנן הראשונה א 1
דבר החיים 		
איגרת יוחנן הראשונה ב 2
		
כפרה על חטאינו
איגרת יוחנן הראשונה ב 1
		
מליץ (פרקליט)
איגרת יוחנן הראשונה ד 9
		
בנו יחידו
איגרת יוחנן הראשונה ה 20
חיי העולמים 		
ריבוננו ואדוננו היחיד ישוע המשיח איגרת יהודה 4
התגלות א  ,8כא 6
האלף והתו 		
התגלות ג 14
האמן
התגלות ג  ,14יט 11
		
העד הנאמן והאמיתי
התגלות ה 5
		
האריה משבט יהודה
התגלות ה 5
שורש דוד 		
התגלות ה 12
השה שנזבח 		
התגלות יט 13
דבר אלוהים 		
התגלות כא 6
		
הראשית והתכלית
התגלות כב  ;16איגרת פטרוס השנייה א 19
		
כוכב נוגה השחר

